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دوره تحصیلی کارشناسی ارشد
قوانین و ضوابط مرحله آموزشي
 مدت مجاز تحصیل در دوره كارشناسي ارشد  4نیمسال يا  2سال است.
تب صره .1در صورتي كه دان شجو در مدت مقرر دانشآموخته ن شود ،دان شگاه اختیار
دارد مدت تحصيييیل وا را حداكتر تا دو نیمسيييال ادهايش دزد .ادهايش سييينوات
تحصييیلي براا دانشييجوا مشييمول آموزر رايگاد در نیمسييال اول بدود خرداخت
شهريه و در نیمسال دوم با دريادت شهريه طبق تعرده مصوب زیات امناا دانشگاه
انجام مي شود .چنانچه دان شجو در اين مدت دانشآموخته ن شود از ادامه تح صیل
محروم است.
تب صره  .2تح صیل زمزماد دان شجوا دوره كار شنا سي ار شد در كلیه شیوهزاا
آموزشي و در كلیه دانشگاهزا ( دولتي و غیر دولتي ) ممنوع است.


تعداد واحدزاا در سي در دوره كار شنا سي ار شد ،حداقل  28و حداكتر 32
اسييت كه از اين تعداد  6واحد مربوط به خاياد نامه و باقي مانده به صييورت

واحدزاا آموزشي است.
تبصييره  .1زنگام برنامه ريها درسييي زر رشييته ،دانشييبده مربوطه تزم اسييت در
چارچوب برنامهزاا آموزشي و درسي مصوب دانشگاه و يا شوراا عالي برنامهريها
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آموز شي وزارت ،تعداد واحدزاا ر شته را به زمراه تعداد واحد خاياد نامه م شخص

نموده و به تايید كمیته برنامه ريها تحصیالت تبمیلي دانشگاه برساند.
تب صره  .2به ت شخیص گروه آموز شي و تايید شوراا تح صیالت تبمیلي دان شبده،
دانشييجوياد ير رشييته مو حند حداكتر تا  12واحد از دروس دوره قبلي رشييته را
ت حت عنواد دروس جبراني بگذران ند .كسيييم نمره قبولي  12در دروس جبراني،
الهامي ا ست ولي نمره دروس مذكور در میانگین نیم سال و كل دان شجو محا سبه
نمي شود .ضمنا زماد استحاده شده براا دروس جبراني در سقف سنوات تحصیلي
دانشجو محاسبه ميشود.
تبصره  .3ارائه درس بصورت «مطالعه آزاد يا انحرادا» براا دانشجوياد كارشناسي

ارشد مجاز نیست.




نمره ارز شیابي زر درس به صورت عددا از صحر تا  20محا سبه مي شود
وحداقل نمره قبولي در زر درس  12اسيييت .میانگین كل قابل قبول در زر
نیمسال  14است و چنانچه میانگین نمرات دانشجو در زر نیمسال تحصیلي
كمتر از  14باشد دانشجو در آد نیمسال مشروط تلقي مي شود .در صورت
وقوع دو بار م شروطي اعم از متوالي يا متناوب در دوره كار شنا سي ار شد،
دانشجو از تحصیل محروم ميشود.
خی شردت تح صیلي دان شجو در زر درس تو سط ع ضو زیئت علمي يا مدرس
زماد درس و بر اساس حضور ،شركت در دعالیتزاا كالسي ،انجام تبالیف

و نتايج امتحانات ارزيابي ميشود.
تبصره  .1برگهارا آزمود خاياد ترم كتبي براا درسزاا نظرا الهامي است.
تبصره  .2نمره درس خس از ارسال به اداره كل آموزر ،غیر قابل تغییر است.
تبصييره  .3مدرس مو ف اسييت ،برگه زاا امتحاني زر درس را به عنواد سييابقه
درس ،حداقل تا دو نیمسال تحصیلي بعد نگهدارا نمايد.
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انتخاب حداقل  8واحد درسييي در زر نیمسييال براا دانشييجو الهامي بوده و
حداكتر تعداد واحد درسي قابل اخذ در زر نیمسال  14مي باشد .واحدزاا
درسي مذكور شامل دروس جبراني نیه مي شود.

تبصيره  .1در صييورتي كه دانشييگاه به زر دلیل با حذح واحدزاا درسييي دانشييجو
موادقت كند و اين امر منجر به كازش تعداد واحدزاا دانشيييجو از حد نصييياب 8
واحد شييود ،آد نیمسييال به عنواد ير نیمسييال كامل جهو سيينوات تحصييیلي وا
محسوب مي شود و در صورت كمتر شدد میانگین نمرات دانشجو از حدنصاب 14
نیمسال وا "مشروط" محسوب خوازد شد.
تبصييره  . 2در صييورتي كه واحدزاا انتخابي يا باقیمانده دانشييجو براا دراغت از
تح صیل ،در ير نیم سال ،بنا به دتيل موجه و خارج از اراده دان شجو (به ت شخیص
دانشبده) به كمتر از  8واحد درسي برسد در اين صورت اين نیمسال به عنواد ير
نیم سال كامل در سنوات تح صیلي وا مح سوب مي شود ،اما میانگین نمرات اين
نیمسال در مشروط شدد دانشجو بيتاثیر است.


حضور دانشجو در تمام جلسات كالس دروس دورهزاا تحصیلي حضورا
الهامي است.

تبصره  .1اگر دانشجو در طول ير نیمسال تحصیلي در درسي بیش از سه شانهدزم
جلسات كالس و يا در جلسه امتحاد خاياد نیمسال زماد درس غیبت كند ،در آد
درس با نمره صحر و يا نمره مردودا ديگرا كه بر اساس تبالیف و امتحاد میاد ترم
محاسبه شده ،مردود مي شود .در صورتي كه به تشخیص دانشگاه غیبت دانشجو

موجه تشخیص داده شود ،آد درس از مجموعه درسزاا آد نیمسال حذح ميشود.
تبصره  .2تشخیص موجه بودد غیبت ناشي از بیمارا يا ساير مشبالت جسمي مانند
باردارا ،زايماد ،معلولیت ،حوادث و غیره بر عهده مركه بهداشت و درماد دانشگاه
مي باشد.
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تبصره  .3نحوه حضور دانشجو در جلسات كالس درس در دورهزاا نیمهحضورا و
غیر حضورا طبق دستورالعمل مصوب دانشگاه انجام ميشود.


دانشجوا متقاضي انصراح از تحصیل ،بايد درخواست انصراح خود را شخصا
و به صورت كتبي با ذكر تاريخ و امضا شده به دانشبده تسلیم كند .دانشجو
مجاز ا ست دقط براا ير بار و تا دو ماه از تاريخ ارائه درخوا ست ،تقا ضاا
ان صراح خود را خس بگیرد؛ در غیر اين صورت ،خس از انق ضاا اين مهلت،
حبم انصراح از تحصیل وا صادر مي شود.

تب صره .ت صمیم گیرا براا بازگ شت به تح صیل دان شجوا من صرح از تح صیل ،بر

مراجع ذا صالح در دانشگاه است.
عدم مراجعه يا عدم ثبت نام دان شجو در ير نیم سال تح صیلي به منهله

انصراح از تحصیل تلقي مي شود.
تبصره .در صورتي كه قبل از اتمام آد نیمسال تحصیلي ،دانشجو درخواست ادامه
تحصييیل خود را به زمراه دتيل تزم ارائه نمايد ،با تايید اسييتاد رازنما و موادقت
شوراا تحصیالت تبمیلي دانشبده و عدم وجود منع آموزشي ديگر ،امباد ادامه
تح صیل وجود دا شته و براا آد نیم سال مرخ صي تح صیلي لحاظ مي شود .در
غیر اينصورت انصراح از تحصیل وا صادر مي شود.
"تغییر ر شته" يا "انتقال" دان شجوا دوره كار شنا سي ار شد در زماد

دانشگاه يا ساير دانشگاه زا (دولتي و غیر دولتي) ممنوع است.
تب صره  .1امباد میهماني دان شجوا اين دان شگاه به دان شگازهاا دولتي حداكتر
براا ير نیم سال به شرط موادقت دان شبده و دان شگاه وجود دارد .زمچنین در
صورت نیاز و تايید دان شبده و دان شگاه امباد میهماني تبدرس به دان شگازهاا
دولتي وجود دارد .نمرات دروس میهماني در كارنامه درج ولي در معدل نیم سال
و معدل كل بي تاثیر است.
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تبصره  .2امباد میهماني دانشجوا دانشگازهاا دولتي به اين دانشگاه ،به شرط
موادقت دان شبده و دان شگاه حداكتر براا دو نیم سال و با خرداخت شهريه معادل
با دان شجوياد نوبت دوم وجود دارد .تحت زماد شرايط ،امباد میهماني تبدرس

با خرداخت شهريه متناسم با واحدزاا درس نیه وجود دارد.


دانشجو ميتواند با موادقت دانشگاه و احتساب سنوات تحصیل ،حداكتر ير
نیمسال از مرخصي تحصیلي استحاده كند .

تبصره  .بررسي ساير مصاديق مرخصي تحصیلي مانند مرخصي زايماد ،مرخصي
خهشبي در صورت تايید خهشر معتمد دانشگاه ،ماموريت زمسر يا والدين،
با احتساب و يا بدود احتساب در سنوات تحصیلي در اختیار دانشگاه است.


در شرايط خاص ،حذح ير نیم سال تح صیلي با درخوا ست كتبي دان شجو،
تايید دان شبده و تايید دان شگاه قبل از شروع امتحانات و با رعايت احت ساب
در سنوات تحصیلي امبادخذير است.

تبصره .حذح ترم و يا مرخصي تحصیلي تنها يببار در طول دوره تحصیل امباد
خذير است.
 معادل سازا و خذيرر واحدزاا در سي گذرانده شده دان شجو در زمین
مقطع و در دانشگازهاا سطح 1و 2به تشخیص دانشبده امباد خذير است.
تبصره  .به ازاا زر  8تا  14واحد از دروس معادل سازا شده ،ير

نیمسال از سنوات مجاز تحصیلي دانشجو كاسته ميشود.خس از تعیین
قطعي استاد رازنماا دانشجوياد توسط شوراا تحصیالت تبمیلي
دانشبده ،دانشجوياد بايد ضمن بهرهگیرا از مشاورها ايشاد در امور
تحصیلي ،در اسرع وقت موضوع تحقیق سمینار/تحقیق و تتبع نظريخود را
با نظارت استاد رازنماا خود انتخاب و خیگیرا نمايند .استاد رازنما
مسئوولیت رازنمايي دانشجو در تحقیق سمینار را زم «به عنواد استاد
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سمینار» برعهده دارد.


ثبت نام (مقدماتي ،اصلي و ترمیم) دانشجوياد صردا با تايید استاد رازنما
معتبر است.

 زر دانشجوا كارشناسي ارشد دانشبده برق و كامپیوتر ميتواند يبي از
دروس اختیارا خود را خارج از لیست دروس اجبارا واختیارا گرايش
انتخاب نمايد و به غیر از مورد ذكر شده در تبصره نیاز به زیچ مجوزا
نیست .تزم به ذكر است كه تمامي دروس اخذ شده بايد با موادقت استاد
رازنما باشند.
 oتبصره :در شرايط خاص ممبن است ارايه درس براا كلیه
متقاضیاد در ير ترم ممبن نباشد و در اين شرايط دانشبده
ميتواند با ايجاد نظام در ثبت نام و يا درخواست مجوز ثبتنام
اخذ درس مورد بحث را مديريت كند .دانشبده سعي خوازد
كرد در ترمزاا بعدا شرايط را به حالت عادا برگرداند.
 ثبت نام در درس دوم خارج از گرايش در زر صورت نیاز به مجوز شوراا
تحصیالت تبمیلي دارد .توجه كنید كه مسئولیت رعايت قوانین بر عهده
دانشجو بوده و در صورت عدم رعايت آد از دداع دانشجو جلوگیرا خوازد
شد.
 حداقل نمره قبولي در زر درس (دروس اصلي و دروس جبراني)  12است.
زمچنین میانگین نمرات دانشجو در زر نیمسال نبايد از  14كمتر باشد،
در غیر اينصورت وضعیت تحصیلي دانشجو در آد نیمسال «مشروط»
خوازد بود .مشروط شدد دانشجو در دو نیمسال (متوالي يا غیر متوالي)
منجر به اخراج قطعي وا خوازد شد.
 حداقل تعداد واحد مجاز دانشجوياد كارشناسي ارشد در زر نیمسال
تحصیلي (شامل دروس تحصیالت تبمیلي ،جبراني ،سمینار و خاياد نامه)
 8و حداكتر 14است.
 حضور دانشجو درتمام جلسات كالس درس الهامي است .اگر دانشجو در
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طول نیمسال تحصیلي در ير درس بیش از سه جلسه يا در جلسه
امتحاد خاياد نیمسال آد درس غیبت كند نمره آد درس صحر و يا بر
اساس تبالیف و امتحاد میانترم ميباشد و در صورت تشخیص موجه
بودد غیبت از سوا دانشگاه ،آد درس حذح ميشود.
 درصورتي كه واحدزاا انتخابي يا باقیمانده دانشجو در خاياد زر نیمسال
به تشخیص دانشگاه ،بنا به دتيل موجه و خارج از اراده دانشجو به كمتر
از  8واحد درسي برسد در اينصورت اين نیمسال به عنواد ير نیمسال
كامل در سنوات تحصیلي وا محسوب ميشود ،اما میانگین نمرات اين
نیمسال در مشروط شدد دانشجو بيتاثیر است.
 درشرايط خاص ،حذح ير يا تمام دروس ير نیمسال تحصیلي با
درخواست كتبي دانشجو و تايید دانشگاه قبل از شروع امتحانات و با رعايت
و احتساب در سنوات تحصیلي امبانپذير است.
 دانشجو ميتواند با موادقت دانشگاه و احتساب سنوات تحصیل ،يرنیمسال
از مرخصي تحصیلي استحاده كند.
 تغییر رشته ،انتقال و میهماني در دوره كارشناسي ارشد ممنوع است.

گهارر خیشردت تحقیق خايادنامه


اگر دانشجو تا خاياد مهلت قانوني نیمسال چهارم/خنجم از خايادنامه خود
دداع نبند ،ثبتنام ترم چهارم/خنجم منوط به رضايت استاد رازنما از روند
خیشردت تحقیق خوازد بود .استاد رازنما ميتواند خس از خاياد ترم
چهارم/خنجم عدم رضايت خود را به تحصیالت تبمیلي دانشبده اعالم و از
ثبتنام دانشجو جلوگیرا به عمل آورد.



دانشجوياد كارشناسي ارشد در نیمسال ششم تحصیل ملهم به خرداخت
شهريه زستند.
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تحويل خايادنامه و دداع از آد
دانشجوياد كارشناسي ارشد بايد حداقل  45روز زودتر از مهلتزاا قانوني اعالم
شده(كه توسط دانشگاه تعیین ميشود متال اواخر شهريور ،دا و تیر ماه) ،خايادنامه
خود را به زمراه درم آمادگي دداع به ددتر تحصیالت تبمیلي تحويل دزند تا بتوانند
در مهلت قانوني دداع نمايند .اگرچه بین زماد تحويل خاياد نامه كارشناسي ارشد به
استاد داور و زماد برگهارا جلسه دداع حداقل دو زحته بايد داصله باشد ،دانشجوياد
بايد آمادگي داشته باشند در زر زماني كه جلسه دداع تنظیم شد از خاياد نامه خود
دداع نمايند .ددتر تحصیالت تبمیلي مو ف است از تمركه جلسات دداع در چند
روز آخر مهلت قانوني جلوگیرا نمايد .موعدزا به صورت دقیق توسط تحصیالت
تبمیلي دانشبده تعیین و اعالم ميشود .آخرين مهلت تحويل خايادنامه براا
برگهارا جلسه دداع در نیمسال ششم اواسط ارديبهشتماه است.

لیست درمزا و قالمزاا مربوط به دانشجوياد كارشناسي ارشد


درم تعیین استاد رازنما



درم گوازي شركت در سمینار/سخنرانيزاا علمي



درم تايید درس اختیارا خارج از گرايش دانشجوياد كارشناسي ارشد



درم ثبت نام مقدماتي دانشجوياد تحصیالت تبمیلي دانشبده برق و
كامپیوتر



درم تايید درس اضاده بر ثبت نام مقدماتي



درم تايید گهارر سمینار دانشجوياد كارشناسي ارشد
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درم خیشنهاد استاد رازنما/مشاور خايادنامه/رساله از خارج از دانشبده



قالم گهارر خیشنهاد موضوع تحقیق خايادنامه كارشناسي ارشد



درم گهارر خیشردت ( )1خايادنامه كارشناسي ارشد



درم گهارر خیشردت ( )2خايادنامه كارشناسي ارشد



درم گهارر خیشردت ( )3خايادنامه كارشناسي ارشد



درم اعالم آمادگي دانشجو براا دداع از خاياد نامه كارشناسي ارشد



قالم اطالعیه دداع كارشناسي ارشد-دانشبده برق وكامپیوتر



درم تايید نسخه نهايي و انجام اصالحات خايادنامه كارشناسي ارشد



درم درخواستزاا متحرقه دانشجوياد تحصیالت تبمیلي

زمادبندا دعالیتزاا آموزشي-خژوزشي دانشجوياد كارشناسي ارشد
نیمسال

دعالیت

زماد انجام

سمینارزااكارشناسي ارشد و جلسات دداع ،مراجعه به وب سايت و

تا اواسط آباد ماه

مالقات حضورا با اساتید به منظور آشنايي با زمینه زاا تحقیقاتي

(طبق تقويم دانشبده)

شركت در جلسه معارده ،سمینارزاا داخلي دانشبده،

دعال دانشبده و انتخاب استاد رازنما

نیمسال اول

تبمیل و تحويل درم انتخاب استاد رازنما

تا اواسط آباد ماه
(طبق تقويم دانشبده)

شروع درايند انتخاب موضوع تحقیق خايادنامه/سمینار با نظارت استاد

بعد از تايید نهايي

رازنما

استاد رازنما/مشاور
تحصیلي خیشنهادا
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انتخاب دروس نیمسال دوم با نظر استاد رازنما و شركت در ثبتنام

اواسط آذر ماه (طبق

مقدماتي

تقويم دانشبده و
دانشگاه)

خیشبرد تحقیق در زمینه خاياد نامه/سمینار با نظارت استاد رازنما

بعد از انتخاب موضوع
تحقیق

نیمسال دوم

تابستاد اول

شركت در زمه كالسزا و دعالیتزاا درس سمینار

طبق برنامه دانشبده

انتخاب دروس نیمسال سوم با نظر استاد رازنماو شركت در ثبتنام

اواسط ارديبهشت ماه

مقدماتي

(دانشبده و دانشگاه)

تمركه كامل بر تحقیق خاياد نامه/سمینار

زمادبندا دعالیتزاا آموزشي-خژوزشي دانشجوياد كارشناسي ارشد
نیمسال

دعالیت

زماد انجام

شركت در زمه كالسزا و دعالیتزاا درس سمینار

شروع نیمسال
سوم(طبق تقويم
دانشبده)

ثبت نام در درس سمینار

نیمسال سوم

موعد ثبتنام اصلي
(طبق تقويم دانشگاه)

تحويل گهارر به استاد سمینار براا بررسي ،ارزيابي و اعالم نمره

اواسط مهرماه (طبق
تقويم دانشبده)

تحويل گهارر سمینار و بارگذارا دايلزاا آد

اوايل آبادماه (طبق
تقويم دانشبده)
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ارائه شحازي سمینار و شركت در جلسات ساير دانشجوياد

اوايل آبادماه (طبق
تقويم دانشبده)

تبمیل و تحويل درم خیشنهاد موضوع تحقیق خاياد نامه

اواخر آباد ماه (طبق
تقويم دانشبده)

اصالح موضوع تحقیق خايادنامه (در صورت لهوم) و خیگیرا آد تا

اواخر آذر ماه (طبق

تصويم نهايي

تقويم دانشبده)

ارائه درم گهارر خیشردت 1

ارديبهشتماه

تمركه بر تحقیق و نیل به ازداح خاياد نامه

تا اواخر خرداد ماه

نیمسال

ارائه نسخه نهايي خايادنامه و درم اعالم آمادگي دداع به ددتر

تا اوايل ارديبهشت ماه

چهارم

تحصیالت تبمیلي دانشبده

(طبق تقويم دانشبده)

برگهارا جلسه دداع

حداكتر تا آخر
شهريورماه
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نحوه محاسبه نمره خايادنامه كارشناسي ارشد
دانشجوياد ورودا  92و بعد از آد
 18 -1نمره خاياد نامه صردا بر اساس كیحیت تحقیق ،محتواا خاياد نامه و نحوه
ارائه سمینار در خاياد جلسه دداع توسط كمیته داورا تعیین ميشود.
 2 -2نمره خايادنامه در اختیار تحصیالت تبمیلي دانشبده است كه به رعايت
ضوابط و موعدزا در طول دوره اختصاص دارد .مواردا زمچود تعیین به موقع
استاد رازنما ،شركت در ثبت نام مقدماتي و اصلي و رعايت ضوابط مربوط به
آد ،تحويل به موقع گهارر خیشنهاد موضوع تحقیق (خروخوزال) /درمزاا
گهارر خیشردت/درم اعالم آمادگي دداع/خاياد نامه و  ...در تعیین اين نمره نقش
دارند .عدم رعايت زر ير از موارد مذكور (در زر ترم) موجم كسر نمره (تا ير
نمره) از خايادنامه ميشود.
 -3طول دوره تحصیل ( 3تا  5نیمسال) تا آنجا كه ناقض ضوابط دانشگاه نباشد
تاثیرا (متبت يا منحي) در نمره خاياد نامه ندارد.
 -4دانشجوياني كه در نیمسال ششم ثبت نام مينمايند حتما بايد تا موعدا كه
تحصیالت تبمیلي دانشبده تعیین ميكند (معموت اواسط ارديبهشتماه) درم
اعالم آمادگي دداع و خايادنامه خود را به ددتر تحصیالت تبمیلي تحويل دزند
و خس از آد از خايادنامه خود دداع نمايند .درغیر اين صورت ،قسمتي از نمره
خايادنامه كسر خوازد شد.
 -5در صورتي كه خالقیت/نوآورا دانشجو در انجام خايادنامه به دستیابي به
دناورا ،اختراع ،ساخت دستگاه ،وسیله ،سخت ادهار ،نرم ادهار با قابلیت كاربردا
يا تجارا سازا منتهي شود ،يا تحقیق خايادنامه شامل جمع آورا داده يا انجام
كار میداني باشد ،تا  1/5نمره تشويقي ميتواند به خايادنامه تعلق گیرد .در
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صورت ثبت اختراع بین المللي تا  3نمره تشويقي به نمره خايادنامه اضاده مي-
شود.
 -6نمره تشويقي مربوط به بند  5توسط كمیته دناورا دانشبده كه اعضاا آد را
شوراا تحصیالت تبمیلي دانشبده انتخاب ميكند ،تعیین ميشود.
 -7استخراج مقاله از خاياد نامه اجبارا نیست ،ولي به مقاله خذيردته شده در
مجالت معتبر يا كنحرانسزاا داخلي معتبر يا ارائه شده در كنحرانسزاا
خارجي معتبر ،نمره تشويقي تعلق ميگیرد.
 -8ارسال و چاپ مقاله در مجالت/كنحرانسزاا نامعتبرا كه به جايگاه علمي
دانشبده و دانشگاه لطمه بهند موجم كسر نمره از خايادنامه خوازد شد ،حتي
اگر دانشجو مقاله را براا كسم نمره تشويقي به تحصیالت تبمیلي ارائه نبرده
باشد .براا اطمیناد از اعتبار و درجه مجالت ميتوانید به سايت گلستاد قسمت
خژوزش گهينه «جستجوا بانر اطالعات مجالت سیستم» مراجعه كنید.
 -9به زر خايادنامه دقط در قالم يبي از عناوين ذكر شده در بندزاا دوق الذكر
نمره تشويقي تعلق گیرد.
 -10نمره نهايي خايادنامه دانشجوياد كارشناسي ارشد با استحاده از درمول زير
محاسبه ميشود:
مینیمم {عدد  19و (نمره كمیته داورا از  + 18نمره تشويقي)}  +نمره
تحصیالت تبمیلي دانشبده از 2
 -11در صورتي كه دانشجو در اولین نوبت دداع مودق به كسم نمره قبولي نشود و
براا بار دوم از خاياد نامه دداع نمايد (نتیجه دداع نوبت اول« ،لهوم دداع مجدد»
باشد) ،نمره نهايي خاياد نامه بهصورت زير محاسبه ميشود:
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 + 14نمره خاياد نامه بر اساس دداع نوبت دوم با احتساب نمره تشويقي
2
 -12در نوبت دوم دداع ،عالوه بر دو استاد داور قبلي ير استاد داور ديگر به كمیته
داورا اضيياده ميشييود .زنگام جمعبندا آراا اعضيياا كمیته داورا در مورد
قبولي يا مردودا دانشجو ،زرير از سه استاد داور ير راا مستقل دارند ولي
زنگام محا سبه نمره نهايي خايادنامه ،تاثیر نمرات سه ا ستاد داور به اندازه 2
استاد داور است (مانند دداع نوبت اول).
 -13ضوابط مربوط به نمره تشويقي مقاله به شرح زير مي باشد:
 )1ارسال و چاپ مقاله در مجالتي كه جهو لیست سیاه (مجالت نامعتبر)
وزارت علوم ،تحقیقات و دناورا يا دانشييگاه زسييتند مجاز نیسييت .در
صورت لهوم ،دان شجوياد مي توانند قبل از ار سال مقاله در مورد اعتبار
مجله/كنحرانس از ددتر معاونت خژوزشي دانشبده استعالم نمايند.
 )2مقاله بايد مستخرج از خاياد نامه دانشجو باشد.
 )3وابسييتگي سييازماني دانشييجو بايد دانشييبده مهندسييي برق و كامپیوتر
دانشگاه صنعتي اصحهاد باشد.
 )4به ازاا زر مقاله ،نمره تشييويقي صييردا به اولین دانشييجو در لیسييت
نگارندگاد تعلق مي گیرد .دقط نام اسيياتید رازنما و مشيياور مي تواند
قبل از نام دانشجو در لیست نگارندگاد باشد.
 )5مقاله حتما بايد با مجوز استاد رازنما ارسال شده باشد و استاد رازنما
جهو نگارندگاد مقاله باشد.
)6

زر دانشيييجو دقط از ير م قا له خود (بهترين مورد) ميتوا ند نمره
تشويقي كسم نمايد.
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 )7گوازي ارائه مقاله در كنحرانس زاا خارجي الهامي اسييت .در صييورت
عدم امباد شييركت دانشييجو و سيياير نگارندگاد در كنحرانس و/يا عدم
ارائه گوازي از طرح كنحرانس (خارجي) ،مقاله حتما بايد در وبسايت
 IEEE Xploreيا  ACMنمايه شده باشد.
 )8در مورد مقاتت خذيردته شيييده در كنحرانسزاا داخلي ،نامه خذيرر،
گوازي ث بت نام در كنحرانس و تع هد براا ارا ئه م قا له ،براا در نظر
گردتن نمره تشويقي دانشجو كحايت ميكند.
 )9براا احتساب نمره تشويقي مقاله ،تزم است دانشجو «درم درخواست
تعیین نمره تشييويقي خايادنامه» و مدارک مورد نیاز (مندرج در جدول
زير) را زمراه با خايادنامه صحادي شده (مربوط به كتابخانه دان شبده)
به ددتر تحصیالت تبمیلي تحويل دزد.
نوع مقاله
چاپ شده در مجله
خذيردته شده براا چاپ در مجله
ارائه شده در كنحرانس داخلي -
خارجي

مدارک مورد نیاز
ير نسخه از مقاله
ير نسخه از مقاله – نامه خذيرر مقاله (با تايید
استاد رازنما)
ير نسخه از مقاله –گوازي ارائه مقاله

خذيردته شده براا ارائه در كنحرانس

ير نسخه از مقاله – نامه خذيرر مقاله (با تايید

داخلي

استاد رازنما) – گوازي ثبت نام در كنحرانس

 )10در صييورت خذيرر/ارائه مقاله حداكتر تا دو مازبعد از برگهارا جلسييه
دداع ،نمره تشييويقي ميتواند به نمره خايادنامه اضيياده شييود ،مشييروط
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برآنبه اين دا صله زماني با ضوابط دان شگاه مغايرت ندا شته با شد و به
درخواست دانشجو نمره به مركه تحصیالت تبمیلي اعالم نشده باشد.
 )11نمره تشويقي مقاله توسط معاود خژوزشي دانشبده تعیین ميشود.
 )12نمره تشيييويقي مقاتت مسيييتخرج از خايادنامه (مجله و كنحرانس) با
استحاده از معیار  h5-indexو با توجه به جدول زير تعیین ميشود:
جدول نمره تشويقي مقاتت مستخرج از
خايادنامه دانشجوياد كارشناسي ارشد دانشبده برق و كامپیوتر

شرايط 𝑥𝑒𝑑𝑛𝑖 ℎ5 −

نمره تشويقي

0 < ℎ5 − 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 < 5

حداكتر  0/5نمره

5 ≤ h5 − index < 15

حداكتر  1نمره

15 ≤ h5 − index < 23

حداكتر  1/5نمره

23 ≤ h5 − index < 30

حداكتر  2نمره

30 ≤ h5 − index < 35

حداكتر  2/5نمره

35 ≤ h5 − index

حداكتر  3نمره

توضیح اينبه اگر معیار 𝑥𝑒𝑑𝑛𝑖  ℎ5 −ير مجله/كنحرانس مساوا مقدار  nباشد،
بدين معني است كه در  5سال گذشته  nمقاله در آد مجله/كنحرانس منتشر شده
كه به زرير از آنها حداقل در  nمقاله ديگر رجوع شده است .بدين ترتیم ارزر
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برخي كنحرانسزاا معتبر از برخي مجالت كم اعتبار بیشتر است .مالک تعیین
𝑥𝑒𝑑𝑛𝑖  ℎ5 −در ددتر خژوزشي دانشبده ،قسمت  Metricsاز سايت زير است:
http://scholar.google.com


به مقاتتي كه در مجالت علمي-خژوز شي معتبر داخلي انت شار مييابند و
𝑥𝑒𝑑𝑛𝑖  ℎ5 −آنها تعیین نشده باشد ،حداكتر  1/5نمره تشويقي تعلق
ميگیرد .منظور از «معتبر» بودد مجله علمي-خژوز شي داخلي اين ا ست
كه «علمي-خژوزشي» بودد آد به تصويم وزارت متبوع رسیده باشد (به
جه آنها كه «م صوب دان شگاه آزاد» ز ستند) .لی ست كامل اين مجالت در
وب سييايت  http://www.magiran.comدر قسييمت «نشييريات
داراا اعتبار علمي» موجود اسيييت .با توجه به اينبه اين مجالت بايد از
نظر گروه و شوراا تحصیالت تبمیلي دانشبده زم مورد تايید باشند ،در
صييورت وجود ابهام ،ميتواد قبل از ارسييال مقاله در مورد اعتبار مجله از
تحصیالت تبمیلي دانشبده استعالم نمود.



به مقاله زاا دارسيييي ارائه شيييده در كنحرانس زاا علمي معتبر داخلي
حداكتر  0/5نمره تشويقي تعلق ميگیرد.



اگر 𝑥𝑒𝑑𝑛𝑖  ℎ5 −كنحرانس داخلي تعیین نشييده باشييد ،به مقالهزاا
انگلیسي ارائه شده در آد حداكتر  0/ 5نمره تشويقي تعلق ميگیرد.
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نبته مهم اول) نمره خايادنامه در میانگین كل محا سبه نمي شود و ارز شیابي
آد به صورت كیحي و به شرح زير انجام ميشود:






مردود ) كمتراز )14
متوسط ( ) 15/99-14
خوب () 17/99-16
خیلي خوب ()18/99-18
عالي () 20-19

نبته مهم دوم) مالک دانشآموختگي ،داشتن میانگین كل حداقل  14بر اساس
واحدزاا آموزشي ،و دداع از خايادنامه است.
 چنانچه میانگین كل دان شجويي خس از گذراندد تمام واحدزاا آموز شي
دوره كمتر از  14باشييد دانشييجو اجازه دداع از خايادنامه را ندارد و تنها
يبنیمسييال با رعايت سييقف مجاز سيينوات تحصييیلي به وا درصييت داده
ميشييود تا با اخذ مجدد حداكتر 10واحد از درسييهاا مردودا يا سيياير
دروس كه مورد تايید كمیته تحصييیالت تبمیلي دانشييبده باشييد ،معدل
خود را به حداقل14/00برسيياند .در اينصييورت اجازه دداع از خايادنامه به
وا داده ميشود.
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استاد رازنما و مشاور دانشجوياد كارشناسي ارشد
 )1جلسه دداع دانشجوياد كارشناسي ارشد با حضور زمه اساتید رازنما و
مشاور خايادنامه تشبیل ميشود.
 )2انتخاب استاد رازنما/مشاور خارج از دانشبده بايد به تايید شوراا
تحصیالت تبمیلي دانشبده برسد .بنابراين تزم است قبل از بهرهمندا از
رازنمايي/مشاوره اساتید خارج از دانشبده ،نظر شورا مشخص شود .بدين
منظور ،دانشجوياد تحصیالت تبمیلي بايد خس از تبمیل و تايید «درم
خیشنهاد استاد رازنما/مشاور خارج از دانشبده» توسط اساتید رازنما و
مشاور (داخل دانشبده) ،آد را به ددتر تحصیالت تبمیلي دانشبده تحويل
دزند و در صورت تايید شورا ،مراحل بعدا (خیشنهاد موضوع تحقیق) را
با زمبارا استاد رازنما/مشاور خارج از دانشبده دنبال نمايند.
 )3خرداخت زهينه سحر /عهيمت اساتید رازنما /مشاور به عهده دانشبده/
دانشگاه نیست.
 )4تعیین استاد مشاور خايادنامه كارشناسي ارشد حداكتر تا چهار ماه قبل از
برگهارا جلسه دداع مجاز است.
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امضازاا تزم در صححه تصويمنامه خايادنامه كارشناسي ارشد
 )1در صححه تصويمنامه خايادنامه كارشناسي ارشد ،امضاا زمه اساتید
رازنما و مشاور (به زر تعداد كه باشند) تزم است .اگر خايادنامه استاد
مشاور نداشته باشد ،امضاا حداقل ير نحر از اساتید داور زم تزم است.
امضاا سرخرست تحصیالت تبمیلي دانشبده در آخرين مرحله و صردا
خس از امضاا اعضاا كمیته داورا انجام ميشود.
 )2امضاا زر ير از اساتید داور كه نام آنها در صححه تصويمنامه ذكر شود
تزم است .بنابراين بهتر است قبل از درج نام اساتید داور (و صحادي)
زمازنگي تزم با ايشاد به عمل آيد.
 )3در صححه تصويمنامه بايد تاريخ برگهارا جلسه دداع (نه تاريخ تحويل
نسخه نهايي خاياد نامه) درج شود.
 )4زمه قسمتزاا صححه تصويم نامه بايد بهصورت تايپ شده باشد.
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شیوهنامه درس سمینار دانشجوياد كارشناسي ارشد
دانشبده برق وكامپیوتر
الف -كلیات
 -1دعالیتزاا درس  2واحدا «سمینار» از نیمسال اول تحصیل با شركت
دانشجوياد در جلسات سخنراني علمي دانشبده و انتخاب موضوع تحقیق
آغاز ميشود ،ولي درس دقط در ترمزاا درد (خايیه) ارائه ميشود و
دانشجوياد در نیمسال سوم تحصیل خود بهصورت رسمي در اين درس
ثبت نام مينمايند.
 -2براا دانشجوياد ،تحقیق درس سمینار در واقع مقدمه تحقیق خايادنامه
(مرور مراجع) است كه در نیمسال اول تحصیل خس از انتخاب استاد رازنما
آغاز مي شود و دانشجو را براا ارائه خیشنهاد موضوع تحقیق خايادنامه
(خروخوزال) در اواسط نیمسال سوم تحصیل (بهطور معمول ير ماه خس از
تحويل گهارر سمینار) آماده ميسازد.
 -3مسئوولیت ارزيابي درس سمینار زر دانشجو به عهده دو نحر از اعضاا
زیئت علمي دانشبده به عنواد «سرخرست سمینار» و «استاد سمینار»
است .سرخرستاد سمینار توسط شوراا تحصیالت تبمیلي دانشبده
انتخاب ميشوند و استاد سمینار در واقع زماد «استاد رازنماا خايادنامه»
است.
 -4دانشجوياد مو حند بهطور مستمر استاد سمینار خود را از روند تحقیق
مطلع سازند و رازنماييزاا ايشاد را بهكار گیرند.
 -5ارائه شحازي سمینار دانشجوياد حداكتر طي دو زحته (معموت زحته اول
و دوم آبادماه) انجام ميشود.
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 -6دعالیتزاا درس سمینار در قالم سه بخش عمده زير انجام ميشود:


شركت در سخنرانيزاا علمي دانشبده،



شركت در كالس زاا نظرا،



انجام تحقیق ،تهیه گهارر و ارائه سمینار.

 -7ارزيابي دانشجوياد بر اساس جدول زير انجام ميشود

دعالیت

نمره

شركت در جلسات علمي دانشبده

2

شركت در كالسزاا نظرا

3

ارزيابي استاد سمینار از گهارر كتبي

6

ارزيابي سرخرست سمینار از گهارر كتبي

4

ارزيابي سرخرست سمینار از ارائه شحازي

5

ب -شركت در جلسات علمي دانشبده
 -8زر دانشجو بايد تا زماد محاسبه نمره درس سمینار (آبادماه نیمسال سوم
تحصیل) در  8جلسه علمي (صردا جلسات دداع از خايادنامه/رساله و
سخنرانيزاا علمي) دانشبده شركت نموده باشد .حداقل  2و حداكتر 5
جلسه بايد مربوط به «دداع دانشجوياد تحصیالت تبمیلي» دانشبده باشد.
 -9دانشجوياد بايد «درم گوازي شركت در سمینار/سخنرانيزاا علمي» خود
را خس از خاياد بخش عمومي جلسات (شامل خرسش و خاسخ حاضرين)،
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به نماينده تحصیالت تبمیلي يا مسئوول جلسه تحويل دزند تا خس از
تايید ،توسط خود ايشاد يا ددتر تحصیالت تبمیلي بازگردانده شود .تحويل
و تايید درم نبايد خللي در دضاا علمي و نظم جلسه ايجاد كند.
ج -شركت در كالسزاا نظرا
 -10دانشييجوياد كارشييناسييي ارشييد مو حند از نیمسييال دوم تحصييیل در
كالس زاا نظرا درس سيييمینار كه طبق برنامه دانشيييبده با عناويني
شييامل  -1دلسييحه و مباني تحقیق  -2ابهارزاا تحقیق  -3اخالق علمي
 -4اصول گهارر نويسي  -5اصول نگارر  -6اصول ارائه شحازي ،برگهار
ميشوند شركت نمايند.
 -11در صورت عدم حضور در كالسزاا نظرا ،دانشجو در اين درس مردود
خوازد شد.
د -گهارر كتبي
 -1دانشجوياد بايد در مهلت مقرر گهارر كتبي سمینار را به ددتر تحصیالت
تبمیلي اقدام نمايند.
 -2موعد تحويل گهارر و بارگذارا دايل آد و ساير دعالیتزاا درس سمینار
زر سال بهطور دقیق توسط تحصیالت تبمیلي دانشبده مشخص ميشود.
 -3دان شجوياد مو حند حداقل دو زحته قبل از تحويل ن سخه نهايي گهارر
به ددتر تحصيييیالت تبمیلي دانشيييبده (يا زر موعد زودترا كه اسيييتاد
سمینار تعیین كند) ،آد را به استاد سمینار خود ارائه نمايند تا در درصت
كادي «برر سي و ارزيابي» شود .قبل از تحويل گهارر به ددتر تح صیالت
تبمیلي دان شبده ،ا ستاد سمینار نمره مربوط به خود را (از  6نمرهاا كه
در اختیار دارد) در قالم «درم ارزيابي گهارر سيييمینار توسيييط اسيييتاد
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سمینار» به ددتر تحصیالت تبمیلي دانشبده اعالم ميكند .بديهي است
كه دان شجوياد بايد در طول انجام تحقیق بهطور م ستمر ا ستاد سمینار
خود را از روند خیشيردت تحقیق مطلع سياخته و رازنماييزاا ايشياد را
بهكار گردته باشند.
 -4عدم تحويل گهارر در مهلت مقرر منجر به مردودا دانشيييجو در درس
سمینار خوازد شد.
 -5زنگام تدوين گهارر سييمینار رعايت اصييول اخالق علمي (از جمله عدم
سرقت علمي) الهامي است.
 -6برخي موارد مهمي كه بايد در تهیه گهارر كتبي در نظر گردته شيييوند
عبارتند از:


سيياختار مناسييم گهارر (عنواد ،دهرسييت مطالم ،چبیده ،كلمات
كلیدا ،مقدمه ،متن اصلي ،نتیجه گیرا ،مراجع)



رعايت قواعد نگارر



رواني متن



انتخاب عناوين مناسم براا بخشزا و دصول



خاورقيزاا مناسم



درمت شیوهنامه تدوين خايادنامه زاا دانشگاه صنعتي اصحهاد (قابل
دريادت از وب سايت دانشبده و دانشگاه)



درمت مراجع انگلیسيي (مطابق اسيتاندارد  IEEEيا  )ACMو درمت
مراجع دارسي



تعداد مناسم مراجع



تعداد صححات گهارر بین  20تا 30



چاپ گهارر بهصورت دو رو
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نباتي كه در كارگاه گهاررنويسي و قواعد نگارر به آنها اشاره شده
است.

زي -ارائه شحازي
 -7زماد ارائه شحازي زر سمینار بین  15تا  20دقیقه ا ست كه مقدار دقیق
آد را سرخر ست سمینار تعیین و قبل از برگهارا جل سات اعالم ميكند.
بعد از ارائه زر سمینار 5 ،دقیقه درصت خرسش و خاسخ است.
 -8دانشيجوياد مو حند در جلسيات ارائه شيحازي زمه دانشيجوياد زمگروه
سمینار خود شركت نمايند.
 -9موارد مهم در ارزيابي ارائه شييحازي دانشييجوياد عبارتند از :رعايت زماد
ارائه ،ح ضور در جل سات ،كیحیت و كمیت ا ساليدزا ،بیاد منا سم ،ت سلط
به موضييوع ،رعايت توازد بین بخش زاا ارائه و بهطور كلي رعايت نباتي
كه در كارگاه ارائه شحازي به آنها اشاره شدهاست.
 -10دانشيييجو ياد ميتو ان ند جهئ یات مربوط به نحوه ارز يابي گهارر و ارا ئه
شحازي را از سرخرست سمینار خود جويا شوند.
 -11زمادبندا دعالیت زاا مربوط به درس سييمینار در جدول زير مشييخص
شدهاست:

دعالیت
شركت در جلسات سخنراني/دداع

زماد انجام دعالیت
در طول نیمسال اول و دوم تحصیل
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انتخاب موضوع سمینار

خس از انتخاب استاد رازنما/مشاور تحصیلي
در اواسط نیمسال اول تحصیل

انجام تحقیق با رازنمايي و نظارت استاد

در طول نیمسال اول و دوم تحصیل و تابستاد

سمینار
شركت در كالسزاا نظرا درس سمینار

در طول نیمسال دوم و ابتداا نیمسال سوم

تدوين گهارر سمینار با نظارت و رازنمايي

در طول تابستاد

استاد سمینار
ثبت نام در درس

نیمسال سوم

شركت در كارگاه آموزر Latex

زحته اول مهرماه

(اختیارا)
تحويل گهارر به استاد سمینار براا

حداكتر تا دو زحته قبل از موعد تحويل

بررسي وارزيابي

گهارر به ددتر تحصیالت تبمیلي (معموت
زحته سوم مهرماه)

تحويل گهارر سمینار و بارگذارا دايل زا

تا موعد تعیین شده (معموت زحته اول آباد
ماه)

ارائه شحازي سمینار و شركت در جلسات

در موعد تعیین شده (معموت زحته اول و دوم

ساير دانشجوياد

آبادماه)

ضوابط كلي دانشبده مربوط به زمه دانشجوياد تحصیالت تبمیلي
ممنوعیت اشتغال ،لهوم حضور در دانشبده و ارتباط مستمر با استاد رازنماا تحقیق
دان شجوياد تح صیالت تبمیلي مو ف به مراعات كلیه ضوابط و مقرراتي كه تو سط

دانشييگاه/دانشييبده به دانشييجوياد اعالم /ابال ميشييود ،زسييتند .بهطور خاص ،بر
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ا ساس آنچه زمه دان شجوياد تح صیالت تبمیلي زنگام خذيرر اولیه (بدو ورود به
دانشگاه) تعهد نمودهاند ،توجه به موارد زير و مراعات آنها ضرورت دارد.


ممنوعیت اشتغال (تمام /خاره وقت) در طول دوره در خارج از دانشگاه



لهوم موادقت كتبي دانشبده براا زمبارا دانشجو با ساير واحدزاا دانشگاه



حضور دعال در كالس زاا درس ،سمینارزاا علمي و جلسات دداع



ارتباط م ستمر با ا ستاد رازنماا تحقیق ،انجام مودقیت آمیه دعالیت خژوز شي
و ارائه منظم گهارر خیشردت كار

تحويل خايادنامه/رساله/گهارر به اعضاا كمیته داورا

براا برگهارا جلسه ارزيابي خژوزشي يا دداع دانشجوياد تحصیالت تبمیلي،
مسئوولیت تحويل خاياد نامه/رساله/گهارر به اساتید داور خارج از دانشبده و اساتید
رازنما و مشاور به عهده شخص دانشجو است .گهارر مربوط به اساتید داور داخل
دانشبده توسط ددتر تحصیالت تبمیلي به ايشاد تحويل داده ميشود .دانشجوياد
تحصیالت تبمیلي مو حند بعد از تعیین اساتید داور و تنظیم جلسه ،اطمیناد حاصل
نمايند كه خايادنامه/رساله/گهارر به دست زمه اعضاا كمیته داورا (داخل و خارج
از دانشبده) رسیده است و در صورت نیاز (درخواست عضو كمیته يا عدم كیحیت
مطلوب شبلزاا رنگي نسخه كتبي يا  ،)...نسخه البترونیبي (دايل  )pdfگهارر را
زم براا ايشاد ارسال نمايند .زمچنین تزم است دانشجوياد چند روز قبل از
برگهارا جلسه ،زماد و مباد آد را به زمه اعضاا كمیته داورا يادآورا نمايند (از
طريق ايمیل يا تلحن).
حضور در كالس و جلسه امتحاد

حضور دانشجو در تمامي برنامهزاا درسي و ديگر دعالیتزاا آموزشي و خژوزشي
دوره الهامي است .غیبت دانشجو در كالس زر درس نبايد از سه جلسه تجاوز كند،
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در غیر اين صورت نمره دانشجو در آد درس صحر خوازد بود .زمچنین غیبت غیر
موجه در امتحاد زر درس منجر به نمره صحر در آد درس ميشود.
چاپ و تبتیر گهاررزا به صورت دورو

كلیه گهاررزاا دانشجوياد تحصیالت تبمیلي ،شامل تبالیف و خروژهزاا دروس،
گهارر سمینار ،خايادنامه/رسالهزايي كه به اساتید داور تحويل داده ميشوند و
زمچنین نسخهزاا نهايي خايادنامه و رساله كه براا كتابخانه دانشبده و اساتید
رازنما/مشاور/داور صحادي ميشوند ،الهاما بايد بهصورت «دو رو» چاپ/تبتیر شوند.
تنها استتنا در اين مورد ،ير نسخه صحادي شده خايادنامه/رساله است كه به
«كتابخانه مركها» تحويل داده ميشود و بايد بهصورت «يررو» تهیه شود.
قسمتزاا انگلیسي خايادنامه/رساله

قسمتزاا انگلیسي خاياد نامه/رساله (عنواد ،چبیده/چبیده مبسوط ،مراجع)
زمانند قسمت زاا دارسي بايد قبل از برگهارا جلسه دداع و مجددا خس از انجام
اصالحات مورد نظر كمیته داورا (قبل از تبتیر و صحادي) در درصت كادي توسط
استاد رازنما بررسي شود و صردا خس از تايید ايشاد ،نسخه نهايي به ددتر تحصیالت
تبمیلي تحويل داده شود .به طور خاص عنواد انگلیسي خاياد نامه/رساله بايد با
عنواد دارسي آد تا حدامباد تطابق داشته باشد .تزم است قبل از تبتیر نسخه
نهايي ،عنواد دارسي و انگلیسي از طريق خست البترونیبي براا سرخرست تحصیالت
تبمیلي دانشبده ارسال شود و خس از تايید ،تبتیر و صحادي انجام خذيرد.
شرايط برگهارا جلسه دداع

در جلسه دداع از خايادنامه/رساله موارد زير بايد مورد توجه قرار گیرد:
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زماد ارائه سمینار براا دان شجوياد كار شنا سي ار شد  30تا  40دقیقه و
براا دانشجوياد دكترا  50-40دقیقه است.



خذيرايي از حا ضرين اختیارا ا ست و خارج از محل برگهارا جل سه دداع
انجام ميشود.



از زمراه داشتن ادراد خردسال و نوجواد در جلسه دداع خوددارا شود.



از قرار دادد گل و ساير تهئینات در جلسه دداع خوددارا شود.



تلحن زمراه زمه حاضييرين در طول برگهارا جلسييه بايد كامال خامور
باشد.



دیلمبردارا دقط در بخش ارائه سمینار (تا قبل از شروع بخش خر سش و
خاسخ) و دقط با دوربین ثابت مجاز است.



عبسبردارا دقط در مرحله ابراز قدرداني دان شجو (بعد از ارائه سمینار و
قبل از شروع بخش خرسش و خاسخ) مجاز است.



دیلمبردارا و عبسبردارا دقط از دان شجوا ارائه دزنده سمینار و خرده
نمايش اساليدزا مجاز است.



خذيرر يا چاپ مقاله(زا) مالک صحت/كیحیت ير خاياد نامه/رساله نیست
و مالک ارزيابي نظر كمیته داورا است .بنابراين دانشجو مو ف است به
سئوالزا اساتید داور خاسخ قانع كننده ارائه دزد.



مديريت جلسه دداع به عهده نماينده تحصیالت تبمیلي دانشبده/دانشگاه
است و ايشاد با ابال صريح ضوابط ،بر برقرارا و ححظ دضاا علمي زمه
بخشزاا جلسه (بخش ارائه سمینار ،بخش خرسش و خاسخ عمومي ،بخش
خرسش و خاسخ كمیته داورا و در نهايت بخش ارزيابي كمیته داورا بدود
حضور دانشجو) نظارت دارند.
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دعالیت خژوزشي خارج از زمینه خايادنامه/رساله

زرگونه دعالیت خژوزشي خارج از زمینه خايادنامه/رساله دانشجوياد تحصیالت
تبمیلي بايد با اطالع و موادقت كتبي استاد/اساتید رازنما باشد.
برگهارا به موقع كالسزا و امتحانات

كالسزا و امتحانات دروس تحصیالت تبمیلي دانشبده برق و كامپیوتر در زماد و
مباد اعالم شده در سیستم گلستاد برگهار ميشوند.
درمت استاندارد دانشبده براا نامگذارا دايل گهاررزا

دانشيييجوييياد تحصيييیالت تبمیلي بييايييد دييايييل گهاررزيياا خود را (گهارر
سمینار/خیشنهاديه تحقیق/نسخه نهايي خايادنامه/نسخه نهايي رساله) طبق «درمت
ا ستاندارد دان شبده» ( شیوه نامه اجرايي آيین نامه آموز شي دورهزاا كار شنا سي
ارشيييد ناخیوسيييته وزارت علوم ،تحقیقات و دناورا) نامگذارا نموده و در سيييامانه
البترونیبي دروس بارگذارا نمايند.

لهوم بازبیني خست البترونیبي بهطور مرتم

با توجه به اينبه اطالعیهزاا مهم و دورا تحصیالت تبمیلي از طريق «خست
البترونیبي» براا زمه دانشجوياد دانشبده ارسال ميشود ،تزم است دانشجوياد
محترم به طور مرتم خست البترونیبي خود را بازبیني نمايند (آدرسي كه مركه
اطالع رساني دانشگاه در ابتداا تحصیل ايجاد نموده و در گهارر  672سیستم
گلستاد قابل مشازده است) و مسئوولیت عدم مشازده/دريادت ايمیلزا بهعهده
شخص دانشجوست .دانشجوياد مو حند در صورت عدم دريادت ايمیلزاا
تحصیالت تبمیلي ،در اسرع وقت نسبت به تشخیص عیم و ردع آد اقدام نمايند.
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مباتبه با سرخرست و ددتر تحصیالت تبمیلي دانشبده

دانشجوياد ميتوانند با ارسال ايمیل به آدرس خست البترونیبي
ECE_Grad_Coordinator@of.iut.ac.ir

بهطور مستقیم با سرخرست تحصیالت تبمیلي دانشبده مباتبه داشته باشند.
زمچنین از طريق آدرس  ecegrad@ec.iut.ac.irميتواد با كارشناساد ددتر
تحصیالت تبمیلي دانشبده مباتبه داشت.
زمچنین تمامي قوانین و درمزا در بخش تحصیالت تبمیلي در وبسايت دانشبده
از طريق آدرس زير قابل دسترسي است:
https://ece.iut.ac.ir/academic/graduate
نباتي در مورد اخذ دروس


دانشجوياد مجاز نیستند دروسي را كه در مقطع قبلي تحصیل خود گذراندهاند
دوباره اخذ نمايند.



«حذح اضطرارا درس» در مقاطع تحصیالت تبمیلي تعريف نشدهاست.
بنابراين تزم است دانشجوياد تحصیالت تبمیلي در انتخاب دروس خود بسیار
دقت داشته باشند.



دانشجوياد بايد زنگام ثبت نام (مقدماتي و اصلي) خس از انجام تغییرات و قبل
از خارج شدد از سیستم گلستاد گهينه «خاياد ثبت نام» را انتخاب نموده
(درصورت دعال بودد اين گهينه) و از نهايي شدد ثبت نام خود اطمیناد حاصل
نمايند.



زمه دانشجوياد تحصیالت تبمیلي حتي دانشجوياني كه دقط رساله يا خاياد
نامه آنها باقي مانده است ،بايد در خاياد ترمیم ثبت نام داشته باشند .زمه
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دانشجوياد كارشناسي ارشد از نیمسال سوم به بعد در درس «خايادنامه
كارشناسي ارشد با كد  »9010606و زمه دانشجوياد دكترا خس از قبولي در
آزمود جامع آموزشي تا خايا د دوره تحصیل زر ترم در درس «رساله دكترا با
كد  »9010818ثبتنام نمايند ،در غیر اين صورت وضعیت دانشجو به صورت
«مرخصي با احتساب در سنوات» در نظر گردته خوازد شد و استحاده از امباناتي
نظیر خوابگاه و  ...ممبن نخوازد بود.


تزم است زمه دانشجوياد كارشناسي ارشد و دكترا در دروس «كارگاه ايمني
و بهداشت عمومي با كد  »9010888و «كارگاه ايمني و بهداشت تخصصي با
كد  »9010999ثبت نام نمايند و نمره قبولي بگیرند.



اخذ درس «مطالعه انحرادا» براا دانشجوياد كارشناسي ارشد مجاز نیست.



تزم است دانشجوياد در اسرع وقت دروس جبراني خود را اخذ نمايند و
بگذرانند .امباد اخذ دروس جبراني بهصورت معردي به استاد ،حتي در آخرين
ترم تحصیل يا خس از دداع وجود ندارد و دانشجوياد بايد دروس جبراني خود
را بهصورت عادا (با شركت در كالس ،تحويل تبالیف ،شركت در امتحاد میاد
ترم و ) ....بگذرانند.

شركت در ثبت نام مقدماتي


زمه دانشجوياد تحصیالت تبمیلي كه درسي (بهجه دروس خاص) براا
نیمسال بعدا باقي دارند مو ف به شركت در ثبتنام مقدماتي زستند .ثبت
نام مقدماتي براا دروس خاص شامل خايادنامه-رساله-سمینار-زباد-ارزيابي
جامع آموزشي-ارزيابي جامع خژوزشي  -1ارزيابي جامع خژوزشي -2كارگاه
ايمني و بهداشت ،انجام نميشود.
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در صورت عدم شركت دانشجو در ثبت نام مقدماتي يا عدم رعايت زرير از
ضوابط مربوط ،قسمتي از نمره خاياد نامه/رساله كه در اختیار تحصیالت تبمیلي
دانشبده است به دانشجو تعلق نخوازد گردت و زمچنین ثبت نام دانشجو
(زنگام ثبت نام اصلي) دقط در دروسي كه توسط تحصیالت تبمیلي دانشبده
تعیین مي شود انجام خوازد شد.



دانشجوياد بايد با استحاده از گهارر شماره  51سیستم گلستاد لیست دروس
دانشبده (با توجه به ستود توضیحات) را بررسي و با مشورت استاد
رازنما/مشاور تحصیلي ،دروس نیمسال بعدا خود را انتخاب نمايند و در «درم
ثبت نام مقدماتي دانشجوياد تحصیالت تبمیلي دانشبده برق و كامپیوتر»
(قابل دريادت از وب سايت دانشبده) درج كنند و خس از تايید ايشاد ،درم را
در موعد مقرر به ددتر تحصیالت تبمیلي دانشبده تحويل دزند .عالوه بر تحويل
درم به ددتر ،ثبت نام در سیستم گلستاد (دقیقا طبق درم) در موعد مقرر الهامي
است .عدم ثبت دروس در سیستم گلستاد به منهله عدم شركت در ثبت نام
مقدماتي است.



دانشجوياني كه (با دتيل موجه) استاد رازنما/مشاور تحصیلي آنها در نیمسال
اول تحصیل مشخص نشده است ،براا مشورت و تايید درم زاا ثبت نام خود
بايد به مدير گروه مراجعه نمايند.



از نظر دانشبده برق و كامپیوتر ثبت نام مقدماتي به منهله ثبت نام اصلي است
و در صورت مغايرت لیست دروس ثبت نام مقدماتي و ثبت نام اصلي (خس از
انجام ترمیم) ،تغییرات تزم اعمال خوازد شد .در ثبت نام اصلي دقط ير درس
را ميتواد به لیست ثبت نام مقدماتي اضاده نمود ،ولي زیچ درسي از لیست
دروس ثبتنام مقدماتي قابل حذح نیست .دقط در صورت عدم ارائه درس يا
تالقي آد با ديگر دروس انتخابي يا تبمیل ردیت درس ،به شرط موادقت
33

استاد رازنما و تايید دانشبده ،درس ديگرا در ثبت نام اصلي جايگهين مي
شود.


با توجه به اينبه تصمیمگیرا در مورد ارائه يا عدم ارائه ير درس و زمچنین
زمادبندا كالسزا و امتحانات بر اساس آمار ثبتنام مقدماتي انجام ميخذيرد،
توصیه ميشود دانشجوياد در زمه دروس مورد نظر خود ثبتنام مقدماتي كنند
تا آمار ثبت نام واقعيتر باشد.



ردیت اكتر دروس تحصیالت تبمیلي دانشبده بین  10تا  15نحر است .در
صورت ادهايش ردیت گروه درسي (در طول ثبت نام اصلي و ترمیم)،
دانشجوياني كه در ثبت نام مقدماتي درس را انتخاب كرده اند در اولويت ثبت
نام قرار خوازند داشت.

ثبت نام اصلي و ترمیم


دانشجوياد كارشناسي ارشد تزم است زنگام ثبت نام اصلي حداقل  8واحد و
حداكتر  14واحد (شامل دروس جبراني) اخذ نمايند .دانشجوياد دكترا تزم
است زنگام ثبت نام اصلي حداقل  6واحد و حداكتر  9واحد اخذ نمايند .در
صورت عدم رعايت اين محدوديتزا ،ثبت نام آد ترم و دار التحصیلي دانشجو
با مشبل جدا مواجه خوازد شد .بديهي است دانشجوياني كه واحدزاا درسي
باقیمانده آنها كمتر از حداقل زاا ذكر شده است ،بدود رعايت حداقل واحد،
ثبت نام مينمايند.



برخي دروسي كه به حد نصاب نرسند در خاياد روز اول ترمیم حذح خوازند
شد.
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با توجه به اينبه ردیت گروه زاا درسي معموت ادهايش نمييابد ،توصیه مي
شود دانشجوياني كه ثبت نام مقدماتي داشتهاند در اولین درصت ممبن در
مرحله ثبت نام اصلي (قبل از تبمیل ردیت گروه درسي) ،نسبت به ثبتنام
نهايي اقدام نمايند.



با توجه به تغییراتي كه ممبن است در برنامه كالسزا و محدوديتزاا اخذ
دروس ايجاد شود ،زمه دانشجوياد (حتي آنها كه قصد تغییر در لیست دروس
خود را ندارند) بايستي در طول ثبت نام اصلي و ترمیم با استحاده از گهارر 74
از مخدور نبودد ثبت نام خود اطمیناد حاصل نمايند.
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