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 پژوهشی( -)شیوه آموزشی تخصصی دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی
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 قبل از آن
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 93-94 ورودی

 و بعد از آن 

 93-94 ورودی

 و قبل از آن

 94-95 ورودی

 و بعد از آن 

و قبل  94-95 ورودی

 از آن

و بعد از  95-96 ورودی

 آن

 سال 4 سال 5/4 سال 2 سال 2 سال 4 سال 5 سال 6 سنوات مجاز تحصیل 1
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پرداخت  )هر کدام بیشتر باشد( با 3یا  1بند بیشتر از اضافه سنوات  5

 شهریه

 نیمسال 2 نیمسال 1 نیمسال 2 نیمسال 1 نیمسال 2 صفر صفر

 یا نیمسال متوالی 3 تعداد ترم های مشروطی منجر به اخراج  6

 نیمسال متناوب 4

 نیمسال 3

 اعم از متوالی یا متناوب

 نیمسال 2

 اعم از متوالی یا متناوب

و باالتر پس از 16در صورت عدم احراز معدل 

 گذراندن واحدهای نظری

 14 12 10 حداقل نمره قبولی دروس 7

 16 14 12 حداقل معدل ترم  8

 بدون تاثیر با تاثیر بدون تاثیر با تاثیر تاثیربدون  ¥با یا بدون تاثیر با تاثیر تاثیر نمرات دروس مردود در معدل کل 9

نمره دروس دانشجوی غایب در جلسه امتحان پایان نیمسال یا  10

دانشجوی با غیبت بیش از حد مجاز در جلسات کالسی که غیرموجه 

 باشد 

 حذف درس نمره صفر  نمره صفر نمره صفر ©نمره صفر نمره صفر

 واحد 6 واحد 6 ×واحد 8 واحد 8 واحد 12 واحد 14 واحد 12 حداقل تعداد واحد در هر نیمسال  11

 واحد 10 واحد Ω 9واحد Ω 14واحد 12 €واحد 20 حداکثر تعداد واحد در هر نیمسال 12

 -- -- $واحد 6 حداکثر تعداد واحد در تابستان  13

 نیمسال 2 نیمسال 1 نیمسال 2 حداکثر تعداد مجاز مرخصی / حذف ترم  14

 واحد 36 واحد 28-32 واحد 130 -140 تعداد کل واحدهای مورد نیاز برای فارغ التحصیلی 15

 درخواست دانشجو از طریق سیستم اتوماسیون آموزشی گلستان ثبت شود. نیمسالشروع ثبت نام اصلی )اینترنتی( همان هفته قبل از  دو زمان درخواست مرخصی تحصیلیحداکثر  16

 درخواست دانشجو از طریق سیستم اتوماسیون آموزشی گلستان ثبت شود. پایان نیمسال دو هفته قبل از شروع امتحانات زمان حذف ترم حداکثر  17

 درس  2 درس  1 درس  2 درس  1 درس  2 حداکثر تعداد ترمیم دروس در زمان حذف و اضافه  18

یک ماه پس از  درخواست انصراف  پس گرفتنزمان حداکثر  19

 درخواست 

قبل از شروع ترم 

 بعد

ماه پس از  دو
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یک ماه پس از 

 درخواست 

ماه پس از  دو

 درخواست 

یک ماه پس از 
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یک ماه پس از 

 درخواست 

 صفر πصفر 2 2 1 تعداد دروس معرفی به استاد 20

 1 1 1 تعداد دروس حذف نهایی 21

 واحد 6 واحد 12 صفر جبرانیحداکثر تعداد واحد دروس  22

 ماه پس از تاریخ دفاع 6 ماه پس از تاریخ دفاع 6 -- آخرین مهلت ارسال پرونده فراغت از تحصیل به آموزش دانشگاه 23

 



 باشد. نیمسال می 10 آن و قبل از 89-90های تحصیلی برای ورودی سال *

 .شودمی اضافه هانیمسال این به نیمسال یک تا دانشگاه، رئیسه هیات تصویب با خاص، موارد در ®

 .شد نخواهد محاسبه کل و فوق نیمسال معدل در و شودمی حذف دانشجو کارنامه از قبلی نمره بگذراند، 14 نمره حداقل با را فوق دروس بعدی هاینیمسال در چنانچه نكند، کسب قبولی نمره درس چند یا یک در که دانشجویی ¥

 و ثبت فقط دانشجو، تحصیلی نمرات ریز در قبلی مردودی هاینمره تمام یا نمره بگذارند، قبولی نمره با را مذکور دروس یا درس بعدی، هاینیمسال در چنانچه نكند کسب قبولی نمره درس چند یا یک در نیمسال هر در که دانشجویی 

 خنثی را قبل هاینیمسال در دانشجو مشروطی ،این ماده از استفاده با دروس گذراندن .بود خواهد دوره کل میانگین محاسبه مالک درس آن در قبولی نمره آخرین صرفا   و اثر بی دوره کل میانگین محاسبه در هانمره این اما ماندمی باقی

 .شودنمی کنند،می دریافت مردودی نمره انضباطی، کمیته حكم یا تقلب دلیل به که دانشجویانی شامل ماده این تسهیالت .کندنمی

 گیرد.تواند حذف شود ولی مصوبه دانشگاه موارد غیرموجه را صفر در نظر میمیموسسه به تشخیص شورا  وزارت در آیین نامه ©

 تواند درخواست مرخصی تحصیلی نماید.شود و دانشجو میدر صورت اخذ واحد کمتر از حد مجاز، دروس دانشجو حذف می ×

 باشد. واحد قابل اخذ می 24در نیمسال آخر حداکثر  باشد.می واحد قابل اخذ 24عد تا در نیمسال ب ،باالتر و  17معدل  کسب در صورت €

Ω  نشود.واحد  12باشد مشروط بر آنكه تعداد واحدهای اصلی/تخصصی/اختیاری در آن ترم بیشتر از واحد قابل اخذ می 16در صورت اخد واحدهای جبرانی تا 

 باشد. واحد قابل اخذ می 8ا در ترم تابستان ت التحصیلی،کلیه واحدهای الزم جهت فارغ در صورت اتمام $

π .حداکثر تا دو درس جبرانی طبق شرایط می تواند بصورت معرفی به استاد اخذ شود 

 د.نباشموارد زرد رنگ مصوبات هیات امناء دانشگاه می

 باشند.تكمیلی دانشگاه میموارد خاکستری مصوبات شورای آموزشی و تحصیالت 

 سایر موارد مصوبات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

 

 


