راهنمای تحصيلی دانشجويان کارشناسی ارشد
تحصيالت تکميلی دانشکده مهندسی مکانيک

نیمسالتحصیلی 


توضیحات 

شرحفعالیتهایمهم 


* اولویت انتخاب واحد با دروس جبرانی است و دانشجویانی که موظف به اخذ دروس جبرانی هستتدد متیبایستت ابتتدا ایتر دروس را اختذ ندایدتد
هدچدیر طبق مصوبه شورای دانشگاه مورخ  09/3/2دانشجویان مذکور ملزم به پرداخت شهریه مصوب میباشدد

 اخذ بین  8تا  12واحد درسی*
 تعیین و اخذ دروس جبرانی**

اول

 تعیین استاد راهنمای
پایاننامه***

** چدانچه رشته مقطع کارشداسی دانشجو غیر از مهددسی مکانیک باشد ،استاد راهددای دانشجو دروسی را به عدوان دروس جبرانتی بترای دانشتجو
تعییر مینداید که دانشجو موظف به گذراندن ایر دروس میباشد دانشجو موظف است در بدو ورود به دانشکده فرم " اعالم دروس جبرانی" را از دفتر
تحصیالت تکدیلی دانشکده دریافت ندوده و پس از تکدیل و امضای فرم مذکور توسط استاد راهددا  ،فرم مذکور را جهت تصویب در شورای گتروه بته
مدیر گروه مربوطه تحویل دهد آخریر مهلت تصویب دروس جبرانی در شورای گروه ،روز حذف و اضافه میباشد
***دانشجو موظف است جهت تعییر استاد راهددای پایاننامه فرم شداره ( 5294تعییر استاد راهددا و عدوان پایاننامه کارشداسیارشتد را پتس از
تکدیل و امضاء توسط استاد/استادان راهددای انتخاب شده جهت تصویب در گروه به مدیر گروه مربوطه تحویل دهد
آخریر مهلت تحویل فرم مذکور پایان نیدسال اول دوره تحصیل میباشد ثبتنام دانشجو در نیدسال دوم دوره تحصیل مدوط به تحویل فترم متذکور
میباشد
دانشجویان نوبت دوم در صورتی که به دانشگاه بدهکار باشدد مجاز به ثبتنام ندیباشدد

 ثبتنام و اخذ واحدهای درسی
باقیمانده

دوم

 اخذ درس سمینار ( 2واحد)*
 تعیین عنوان پایاننامه **

*فرمهای مربوط به درس سدیدار که دانشجو باید از دفتر تحصیالت تکدیلی دانشکده دریافت ندایتد عبارتدتد از :فترم شتداره ( 5294تأییتد موضتو
سدیدار کارشداسیارشد در ابتدای ترم +فرم شداره ( 5292اعالم ندره سدیدار کارشداسیارشد در انتهای ترم
**دانشجو موظف است جهت تعییر و تصویب موضو پایاننامه ،فرم شداره ( 5294پیشدهاد عدوان پایاننامه را پس از تکدیل جهت طرح در شورای
گروه و دانشکده (بصورت تایپشده و نه دستدویس به مدیر گروه مربوطه تحویل دهد
آخریر مهلت تحویل فرم مذکور به دفتر تحصیالت تکدیلی دانشکده قبل از شرو نیدسال سوم دوره تحصیل میباشد ثبتنام در نیدستال ستوم دوره
تحصیل مدوط به تصویب عدوان پایاننامه میباشد

سوم

 ثبتنام و اخذ دروس باقیمانده*

دانشجویان نوبت دوم در صورتی که به دانشگاه بدهکار باشدد مجاز به ثبتنام ندیباشدد

 اخذ درس پایاننامه**

*توصیه میگردد دانشجو تا پایان نیدسال دوم دوره تحصیل خود تدامی واحدهای درسی خود را گذرانده باشد

 شروع فعالیتهای پژوهشی مربوط
به پایاننامه

**دانشجو موظف است که درس پایاننامه را در نیدسال سوم دوره تحصیل خود اخذ نداید از نیدسال سوم به بعد دانشجو موظف بته ثبتتنتام درس
پایاننامه در هر نیدسال میباشد ایر درس به صورت اتوماتیک در سیستم گلستان ثبت ندیگردد
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دانشجویان نوبت دوم در صورتی که به دانشگاه بدهکار باشدد مجاز به ثبتنام ندیباشدد
*دانشجو موظف است در ابتدای نیدسال چهارم دوره تحصیل و در زمان ثبتنام اقدام به اخذ درس پایاننامه در سیستم گلستان نداید زیرا ایر درس
بطور اتوماتیک در سیستم گلستان ثبت ندیگردد
**دانشجو جهت دفا از پایاننامه باید واجد شرایط زیر باشد:
-گذراندن  22واحد درسی-گذراندن کلیه واحدهای جبرانی تعییرشده برای دانشجو -تسویهحساب مالی با دانشگاه( برای دانشجویان نوبت دوم

 ثبتنام و اخذ مجدد درس
پایاننامه*
 ادامه فعالیتهای مربوط به
پایاننامه

چهارم

 دفاع از پایاننامه**
 تمدید سنوات نیمسال پنجم در
صورت عدم امکان دفاع در
نیمسال چهارم***

فرمهای مربوط به دفا از پایاننامه عبارتدد از:
فرم شداره( 5249درخواست برگزاری جلسه دفا از پایاننامه  +فرم شداره ( 5244هداهدگی جهت برگزاری جلسه دفا از پایاننامه دانشجو موظف
است فرمهای مذکور را پس از تکدیل (فرمها باید بطور کامل پرشده و به امضای تدامی افراد مذکور در فرمها رسیده باشد تا یک هفته قبل از تتاری
تعییرشده برای روز دفا به دفتر تحصیالت تکدیلی دانشکده تحویل دهد ،در غیر ایدصورت امکان برگتزاری جلسته دفتا در تتاری متوردنجر وجتود
نخواهد داشت
***چدانچه دانشجویی تا پایان نیدسال چهارم دوره تحصیل خود موفق به دفا از پایاننامه نگردد میبایست جهت ادامه انجتام فعالیتهتا و دفتا از
پایاننامه اقدام به تددید سدوات نیدسال پدجم نداید
آخریر مهلت ارائه درخواست تددید سدوات نیدسال پدجم برای دانشجویان ورودی نیده اول ،نیده دوم مرداد و برای دانشجویان ورودی نیده دوم ،نیده
دوم آذر میباشد چدانچه دانشجویی در مهلت مقرر اقدام به تددید سدوات ندداید مجاز به ثبتنام در نیدسال پدجم نخواهد بود و بدابر قوانیر آموزشی
بدلیل عدم دفا در موعد مقرر دانشجوی محروم از تحصیل شداخته خواهد شد
فرمهای مربوط به درخواست تددید سدوات عبارتدد از:
فرم شداره ( 5494درخواست طرح وضعیت در شورای دانشکده ک ه در بخش موضو درخواستت ،بایتد عدتوان تددیتد ستدوات نیدستال پتدجم ذکتر
گردد+فرم شداره( 5290گزارش پیشرفت پایاننامه کارشداسیارشد دانشجو موظف است فرمهای مذکور را پس از تکدیل و تأیید توسط استاد/استادان
راهددای پایاننامه به دفتر تحصیالت تکدیلی دانشکده تحویل دهد
توجه :دانشجو در صورت موافقت شورای آموزشی دانشکده و شورای دانشگاه با تددید سدوات قادر به ادامه تحصیل در نیدسال پدجم خواهد بود

پنجم

 دفاع از پایاننامه

ثبتنام و اخذ مجدد درس پایاننامه و تکرار تدامی فعالیت های مربوط به نیدسال چهارم جهت دفا از پایان نامه
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