
 . است( نیمسال  4 دو سال ) مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد -6ماده 

درصورتیکه دانشجوی مشمول تحصیل رایگان در مدت مقرر دانش آموخته نشود موسسه اختیار دارد مدت تحصیل وی را حداکثر تا  . تبصره 

 دونیمسال افزایش دهد که یک نیمسال بصورت رایگان و نیمسال بعدی با دریافت هزینه طبق تعرفه مصوب هیات امنای موسسه خواهد بود .

واحد  6تا  4پژوهشی  –واحد است که در شیوه آموزشی  32و حداکثر  28تعداد واحدهای درسی در دوره کارشناسی ارشد حداقل  -7ماده 

 .  و ما بقی به صورت واحدهای آموزشی می باشد مربوط به پایان نامه

  .اب کند واحد درسی انتخ14واحد وحداکثر  8سال تحصیلی الزم است حداقل دانشجو در هر نیم . تبصره 

چگونگی و ترتیب ارائه تمامی دروس هر دوره تحصیلی ،  رشته و گرایش  با رعایت پیش نیاز  هر درس طبق برنامه درسی مصوب  -8ماده 

 برعهدهء گروه آموزشی است

 در موسسه های آموزش عالی دولتی آموزش رایگان برای هر دانشجو، در  دوره کارشناسی ارشد تحصیلی صرفاً یکبار امکانپذیر است .  -10ماده  

دانشجوی مشمول آموزش رایگان درصورت حذف غیر موجه درس به تشخیص موسسه یا عدم کسب نمره قبولی در هر درس ، برای تبصره . 

 مطابق تعرفه مصوب هیات امناء موسسه خواهد بود  رس موظف به پرداخت هزینه درس مربوطانتخاب مجدد آن د

، انجام تکالیف و  دانشجو در کالسانشجو درهر درس توسط مدرس آن درس وبراساس حضور و فعالیت دارزیابی پیشرفت تحصیلی  -13ماده 

 است.وبه صورت عددی از صفر تا بیست ان هر نیمسال تحصیلی انجام میشود آزمون کتبی مستمر و پایانی برای دروس نظری درطول و پای نتایج 

   درس الزامی است . کالس حضور دانشجو در تمام جلسات  -14ماده 

نمره آن درس صفر غیبت کند، جلسه یا در جلسه امتحان پایان نیمسال  3طول نیمسال تحصیلی دریک درس بیش از اگردانشجو در . 1تبصره 

  آن درس حذف می شود . ازسوی موسسه ، تشخیص موجه بودن غیبتودرصورت 

درصورتی که واحد های انتخابی یا باقیمانده دانشجو درپایان هر نیمسال به تشخیص موسسه ، بنابه دالیل موجه و خارج از اراده   .2تبصره   

سال کامل درسنوات تحصیلی وی محسوب می شود ، امّا واحد درسی برسد در این صورت این نیمسال به عنوان یک نیم 8دانشجو به کمتراز 

 میانگین نمرات این نیمسال در مشروط شدن  دانشجو بی تأثیر است .

قبل از شروع امتحانات و موسسه  تأیید  حصیلی با درخواست کتبی دانشجو وتتمام دروس یک نیمسال یک یا یط خاص، حذف اشررد .15ماده 

  احتساب در سنوالت تحصیلی امکان پذیر است .  رعایت و با 

  است. 14و میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال  12حداقل نمرهء  قبولی در هر درس  -16ماده 

یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند چنانچه در نیمسال های بعدی، درس یا دروس مذکور را با  ردانشجویی که در هر نیمسال د . 1تبصره 

ثبت و باقی می ماند اما این نمره ها  در محاسبه  طنمرات تحصیلی دانشجو، فق زیا تمام نمره های مردودی قبلی در رهء قبولی بگذراند، نمره ینمر

    میانگین دوره بی اثر و صرفا ً آخرین نمره قبولی در آن درس مالک محاسبه میانگین دوره خواهد بود .   

 ، مشروطی دانشجو در نیمسال های قبل را خنثی نمی کند .   1فاده از تبصره تاس اوس برگذراندن د . 2تبصره 



 تسهیالت این ماده شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انضباطی، نمره مردودی دریافت می کنند، نمی شود  . 3تبصره 

  .تلقی می شود باشد ، دانشجو درآن نیمسال تلقی مشروط  14ز چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمترا -17ماده 

       ، از تحصیل محروم می شود .   شودمشروط  اعم از متوالی  یا متناوب تحصیلی نیمسال 2که  دانشجویی  .تبصره 

 .  تغییر شته ،انتقال و میهمانی در دوره کارشناسی ارشد ممنوع است -20ماده 

است قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی ، موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما و تایید گروه آموزشی انتخاب دانشجو موظف  -21ماده 

 کند .

 نمره پایان نامه در میانگین کل محاسبه نمی شود و ارزشیابی آن به صورت کیفی و به شرح زیر انجام می شود :  -23ماده 

 ( 14کمتر از  مردود) 

  ( 14 - 99/15متوسط) 

 ( 16 - 99/17خوب) 

  (  18 - 99/18خیلی خوب) 

  ( 19 - 20عالی) 

 .براساس واحدهای گذرانده آموزشی و دفاع از پایان نامه است   14میانگین کل حداقل مالک دانش آموختگی داشتن  -23ماده 

باشد دانشجو اجازه دفاع از پایان نامه را ندارد و  14چنانچه میانگین کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی دوره کمتز از  تبصره .

واحد از درسهایی که با نمره کمتر  10تنها یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده می شود با اخذ مجدد حد اکثر 

 برساند . در اینصورت اجازه دفاع از پایان نامه به وی داده می شود . 14گذرانده است میانگین کل واحدهای گذرانده را به حد اقل  14از 

پژوهشی ویا زمان ثبت آخرین نمره درس در شیوه  –تاریخ دانش آموختگی ، روز دفاع قابل قبول از پایان نامه در شیوه آموشی   -23ماده 

 آموزشی می باشد.

 

  قابل مشاهده و دسترسی می باشد . قوانین و آئین نامه هادر سایت اصلی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان قسمت  ارشد آئین  کارشناسی *متن کامل

 

آموزش کل : اداره  تهیه و تنظیم   


