
 

 12/70/2930معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه، 

381فرم   

 و پس از آن 79های تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد برای ورودی بندیجدول زمان

 اداره آموزشتوسط گروه  ریزی ترمیبرنامه براساس چارت یدرسواحدهای انتخاب . 1

 نیمسال اول

ول
ل ا

سا
 

 پژوهشی-و کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی جلسه معارفه شرکت در .2

 در صورت ارائه درس در نیمسال اول هفته پس از حذف و اضافه 2حداکثر ( سمینار، موضوع ویژه و مسئله مخصوص)تخاب موضوع و استاد راهنمای دروس انفرادی ان. 3

 تسویه حساب با دانشگاه مقطع قبلی. 4

 (بر اساس تشخیص گروه)تعیین تکلیف وضعیت و تعداد دروس جبرانی . 5
 .دروس جبرانی در صورت نامتجانس بودن رشته کارشناسی طبق نظر گروه الزامی استگذراندن : تذکر

 (در صورت عدم ارائه از انتخاب واحد نیمسال دوم جلوگیری به عمل خواهد آمد)شهریور ماه سال ورودی  31ارائه اصل مدرک کارشناسی و تاریخ فراغت از تحصیل قبل از . 6

 تا پایان نیمسال نامهو موضوع اولیه پایان راهنمااقدام به انتخاب استاد . 7

 توسط دانشجو گروه ریزی ترمیبرنامهبراساس چارت  واحد 14و حداکثر  8حداقل ( در صورت نیاز)ی و جبرانی درس واحدهای انتخاب. 1

 نیمسال دوم

 نامهطرح پیشنهادی پایاننگارش . 2

 ای گروه، تصویب در شورای دانشکده و ارسال آن به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاهدر شور دفاع از طرح پیشنهادیتکمیل و . 3

 و تایید کارشناس دانشکده و دانشگاهآموزش در سامانه  بارگذاری طرح پیشنهادی. 4

 (باشدحداکثر یک نیمسال پس از انتخاب واحد می ( سمینار، موضوع ویژه و مسئله مخصوص)انفرادی  دروس نمره ثبت مهلت آخرین)در صورت انتخاب درس در نیمسال اول ( سمینار، موضوع ویژه و مسئله مخصوص)انفرادی  دروس ثبت نمره. 5

 (واحد 14تا سقف )نامه درسی گروه و در صورت اتمام واحدهای درسی انتخاب واحد پایان بر اساس چارت ماندهی باقیواحدهاانتخاب . 1
 اولنیمسال 

وم
 د

ال
س

 

 تحصیلی قبل دوم سال ر صورت انتخاب درس در نیمسالد( سمینار، موضوع ویژه و مسئله مخصوص)انفرادی  دروسخرین مهلت ثبت نمره آ. 2

 .(نامه اقدام نمایندپایان اند ضروری است در این نیمسال نیز نسبت به انتخاب واحددانشجویانی که در نیمسال سوم واحد پایان نامه را انتخاب نموده)نامه  انتخاب واحد پایان. 1

 دومنیمسال 

 قبلدر صورت انتخاب درس در نیمسال ( سمینار، موضوع ویژه و مسئله مخصوص)انفرادی  دروسآخرین مهلت ثبت نمره . 2

 ل بعدحداکثر یک ماه قبل از شروع نیمسانامه پایانبرای نیمسال پنجم در صورت عدم دفاع از  درخواست تمدید سنوات آموزشی. 3

 ISI/ تهیه و نگارش مقاالت همایشی و علمی پژوهشی. 4

 نامهدفاع از پایان. 5
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 تکمیل پرونده دانشجو در صورت وجود نقص. 1

از  مراحل دفاع

 نامهپایان

 نامه حداکثر یک ماه قبل از تاریخ دفاعتکمیل فرم تقاضای دفاع از پایان. 2

 قبل از تاریخ دفاع یک هفتهحداکثر  نامه انیپا دفاع یبرگزار زمان نییتعتکمیل فرم . 3

 نماینده تحصیالت تکمیلی/قبل از دفاع و ارائه به داور اول نامه انیپا از دفاع نجاماو  دانشگاه از خارج داورو  مشاور راهنما، دیاسات طالعاتا، دفاع از پس نامه انیپا اصالح، نامه انیپا از دفاع صورتجلسه، نامه انیپا یابیارزشهای تکمیل فرم. 4

 ماه پس از تاریخ دفاع 3ارائه مستندات پژوهشی حداکثر /انجام دفاع و اصالحات پیشنهادی. 5

 (نامه پایان لیتحوفرم )تحویل کتابچه . 6

 .انجام شوددر سایت دانشگاه  مطابق دستورالعمل بازگذاری شدهکلیه مراحل 
ه حساب و تسوی

 التحصیلیفارغ

 

 نکات مهم

 .  دانشجو و حذف از دوره کارشناسی ارشد می باشدوضعیت تحصیلی باید در بازه زمانی تعیین شده انجام شود و عدم انتخاب واحد به معنی راکد بودن نیمسال ، انتخاب واحد پایان نامه هر واحدهای درسی پس از اتمام .1

 .دهدواحد هر نیمسال نسبت به تکمیل فرم گزارش پیشرفت تحصیلی اقدام نموده و پس از تایید گروه و دانشکده به آموزش دانشکده تحویل  دانشجو موظف است پیش از انتخاب .2

حداقل زمان الزم برای دفاع ) .شود مصوب یشنهادیپ طرح و عنوان یکل رییتغ به منجر یدبان یشنهادیپ اصالحات نکهیا بر مشروط د،ینما اقدام یشنهادیپ طرح اصالح جهت تواندیم نامهانیپا یشنهادیپ طرح بیتصو از پس بار کی تنها دانشجو .3
 .(باشدماه می دوپس از اصالحیه طرح پیشنهادی 

 کل نیانگیم واحد 8 حداکثر انتخاب با مجددا تا شودیم داده فرصت یو به مسالین کی نهات و ندارد را نامهانیپا از دفاع اجازه باشد، 14 از کمتر دوره یدرس یواحدها تمام گذراندن از پس ارشد یکارشناس یدانشجو کل نیانگیم چنانچه .4
 .شود داده نامهانیپا از دفاع اجازه یو به تا برساند، 14 به نامهانیپا یاستثنا به را دوره

 .به حوزه مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال شود سال تحصیلی پنجمنیمشروع یک ماه  قبل از بایستی تمدید سنوات درخواست  تحصیلی چهارمتا پایان نیمسال درصورت عدم دفاع  .5

تحصیلی نیمسال درخواست تمدید سنوات برای . به حوزه مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال شودسال تحصیلی ششم نیمیک ماه  قبل از شروع بایستی تمدید سنوات درخواست  تحصیلی پنجمتا پایان نیمسال درصورت عدم دفاع  .6
 .همراه خواهد بود با پرداخت شهریهبرای دانشجویان روزانه مشمول آموزش رایگان  ششم

 .باشدشش ماه می و دفاع از پایان نامه طرح پیشنهادیبین تصویب  فاصله زمانی حداقل .7

-ها قابل دسترس میفرم ← امور آموزش تحصیالت تکمیلی ←  معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی ← دانشگاهدر سایت  fhttp://amoozesh.gau.ac.ir/stuFormArshadNew.aspx?main=31&ها به آدرس کلیه فرم .8

 .باشد

ها نامهآیین  ← امور آموزش تحصیالت تکمیلی ← معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی ← در سایت دانشگاه px?main=32http://amoozesh.gau.ac.ir/stuDocsArshadNew.asها به آدرس نامهها و شیوهنامهکلیه آیین .9
 .باشدقابل دسترس میها نامهو شیوه

 .حصیلی طی حداکثر سه ماه ضروریستفارغ الت پس از دفاع مراجعه به اداره آموزش جهت انجام امور مربوط به. کلیه این فرآیندها تا زمان دفاع توسط دانشجو باید صورت پذیرد

http://amoozesh.gau.ac.ir/stuDocsArshadNew.aspx?main=32

