
 دمور خود، تحصیل دوران در ارشد کارشناسی مقطع محترم دانشجویان است الزم که مواردی     

 :دهند قرار توجه

 

 .هرگونه تغییر آدرس یا تلفن همراه را در اسرع وقت به واحد تحصیالت تکمیلی اطالع دهید (1

اطالع رسانی موارد آموزشی از طریق نصب اطالعیه بر روی تابلوی اعالنات راهروی آموزش و قرار دادن در سایت دانشکده ( 2

 .، همواره به مندرجات آن توجه فرمایید)قسمت آموزش( انجام می پذیرد. بنابراین

دانشجویان در هر ترم تحصیلی ملزم به انتخاب واحد می باشند. بنابراین، برای جلوگیری از بروز مشکالت آموزشی، به زمان ( 3

 .انتخاب واحد، حذف و اضافه توجه نمایید

نیمسالی که درس مورد نظر ارایه می گردد اقدام به  در صورتی که به هر دلیلی موفق به گذراندن درسی نشدید، در اولین (4

 .اخذ آن نمایید

با عنایت به اینکه کلیه مکاتبات از طریق سیستم اتوماسیون انجام می پذیرد، کلیه درخواست های خود از قبیل معرفی نامه،  (5

واست به صورت حضوری پی گیری گواهی اشتغال به تحصیل، درخواست وضعیت تحصیلی و غیره را دو روز پس از ارایه درخ

 .نمایید

 .حداکثر تا پایان نیمسال سوم فرصت دارید تا از طرح پایان نامه تحصیلیتان دفاع نمایید  (6

سال می باشد و در صورت عدم موفقیت از دفاع پایان نامه در زمان یاد شده الزم  3حداکثر طول دوره کارشناسی ارشد   (7

جهت اخذ فرصت تحصیلی اضافی اقدام نمایید .بدیهی است صرفا به درخواست هایی ترتیب اثر است از طریق واحد آموزش، 

داده می شود که دانشجو از پروپوزال خود دفاع کرده باشد و همچنین نحوه فعالیت پژوهشی او مورد تایید استاد راهنما و مدیر 

 .گروه محترم مربوطه باشد

، الزم است تا زمانی که از پایان نامه خود دفاع نکرده اید مطابق تقویم دانشگاهی در پس از گذراندن کلیه واحدهای درسی( 8

 .هر نیمسال تحصیلی، واحد پایان نامه را اخذ نمایید

درصورت بروز هر گونه ابهامی در روند تحصیلی خود مراتب را حتما با کارشناسان واحد تحصیالت تکمیلی مطرح نمایید تا بر  (9

 .راهنمایی های الزم صورت پذیردحسب موضوع، 

 .باشد می 14 نمره کسب اختیاری و  اصلی دروس  جهت درسی  واحدهای  گذراندن  شرط  (11

  

 


