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 مجموعه ضوابط داخلی تحصیالت تکمیلی 

 (01/7/98)نسخه  دانشکده برق و کامپیوتر

 ارشد کارشناسیدوره تحصیلی 

 قوانین و ضوابط مرحله آموزشي
  سال است. 2نيمسال يا  4مدت مجاز تحصيل در دوره كارشناسي ارشد 

آمرخت  نجرد، دانجگاه اختيار در صوررتي ك  دانججر در مدت مررر دان   .1تبصره

دارد مدت تحصووويل وا را كداكتر تا دو نيمسوووال ادهاي  دزد. ادهاي  سووونرات 

مجوومرل آمرزر رايگاد در نيمسووال اول ادود خرداخت  تحصووي ي اراا دانجووجرا

اه ناا دانجگشهري  و در نيمسال دوم اا دريادت شهري  طبق تعرد  مصرب زيات ام

نجورد از ادام  تحصيل   آمرخت شورد. ننانه  دانجوجر در ايم مدت دان   انجام مي

 ت.محروم اس

زاا زماد دانجوجرا دوره كارشناسي ارشد در ك ي  شيره . تحصويل ز  2تبصرره  

 زا ) دولتي و غير دولتي ( ممنرع است.دانجگاهآمرزشي و در ك ي  

   22و كداكتر  22ي ارشد، كداقل كارشناستعداد واكدزاا درسوي در دوره 

واكد مرارط ا  خاياد نام  و ااقي مانده ا  صووررت  6از ايم تعداد اسووت ك  

 .واكدزاا آمرزشي است

. زنگام ارنام  ريها درسووي زر رشووت ، دانجووبده مرارط  تزم اسووت در 1تبصررره 

ريها زاا آمرزشي و درسي مصرب دانجگاه و يا شرراا عالي ارنام نارنرب ارنام 
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آمرزشوي وزارت، تعداد واكدزاا رشوت  را ا  زمراه تعداد واكد خاياد نام  مج     

 .دانجگاه ارساندنمرده و ا  تاييد كميت  ارنام  ريها تحصيالت تبمي ي 

 ،شرراا تحصيالت تبمي ي دانجبدها  تج ي  گروه آمرزشي و تاييد  .2تبصرره  

واكد از دروس دوره قب ي رشووت  را  22دانجووجرياد ير رشووت  مر حند كداكتر تا 

در دروس ببراني،  22تحوت عنراد دروس ببراني اگوارانند. كسوووه نمره قبرلي   

نگيم نيمسووال و كل دانجووجر محاسب  الهامي اسوت ولي نمره دروس ماكرر در ميا 

شورد. ممنا زماد استحاده شده اراا دروس ببراني در سر  سنرات تحصي ي  نمي

 شرد. دانججر محاسب  مي

 يكارشناس اديدانججر اارا «اانحراد آزاد يا مطالع » اصررت درس ارائ  .3تبصره 

  .ستين مجاز ارشد

     محاسب  مي شرد  22نمره ارزشويااي زر درس ا  صوررت عددا از صوحر تا

اسوووت. ميانگيم كل قاال قبرل در زر  22زر درس وكداقل نمره قبرلي در 

است و ننانه  ميانگيم نمرات دانججر در زر نيمسال تحصي ي  24نيمسال 

ااشود دانججر در آد نيمسال مجروط ت ري مي شرد. در صررت   24كمتر از 

دو اار مجوروطي اع  از مترالي يا متناوب در دوره كارشووناسووي ارشد،  وقرع 

 .شرددانججر از تحصيل محروم مي

   خيجوردت تحصي ي دانججر در زر درس ترس  عور زيتت ع مي يا مدرس

زاا كالسي، انجام تبالي  زماد درس و ار اساس كورر، شركت در دعاليت

 .شردو نتايج امتحانات ارزيااي مي

 زاا نظرا الهامي است.ارگهارا آزمرد خاياد ترم كتبي اراا درس .1تبصره 

 نمره درس خس از ارسال ا  اداره كل آمرزر، غير قاال تغيير است.  .2تبصره 

مدرس مر   اسووت، ارگ  زاا امتحاني زر درس را ا  عنراد سوواار   .3تبصررره 

 درس، كداقل تا دو نيمسال تحصي ي اعد نگهدارا نمايد.
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 واكد درسووي در زر نيمسووال اراا دانجووجر الهامي ارده و  2قل انت اب كدا

مي ااشد. واكدزاا  24كداكتر تعداد واكد درسي قاال اخا در زر نيمسال 

 درسي ماكرر شامل دروس ببراني نيه مي شرد. 

در صوررتي ك  دانجوگاه ا  زر دليل اا كاو واكدزاا درسوي دانججر     .1تبصرره  

 2مرادرت كند و ايم امر منجر ا  كاز  تعداد واكدزاا دانجوووجر از كد نصووواب 

واكد شوورد، آد نيمسووال ا  عنراد ير نيمسووال كامل بهو سوونرات تحصووي ي وا  

 24محسرب مي شرد و در صررت كمتر شدد ميانگيم نمرات دانججر از كدنصاب 

 محسرب خرازد شد. "مجروط"نيمسال وا 

در صووررتي ك  واكدزاا انت ااي يا ااقيمانده دانجووجر اراا دراغت از  . 2تبصررره 

تحصويل، در ير نيمسال، انا ا  دتيل مرب  و خار  از اراده دانججر )ا  تج ي   

واكد درسي ارسد در ايم صررت ايم نيمسال ا  عنراد ير  2دانجبده( ا  كمتر از 

شرد، اما ميانگيم نمرات ايم ل كامل در سونرات تحصوي ي وا محسرب مي  نيمسوا 

 تاثير است.نيمسال در مجروط شدد دانججر اي

 زاا تحصي ي كوررا كورر دانججر در تمام ب سات كالس دروس دوره

 الهامي است.

اگر دانججر در طرل ير نيمسال تحصي ي در درسي اي  از س  شانهدز   .1تبصره 

يا در ب س  امتحاد خاياد نيمسال زماد درس غيبت كند، در آد ب سات كالس و 

درس اا نمره صحر و يا نمره مردودا ديگرا ك  ار اساس تبالي  و امتحاد مياد ترم 

محاسب  شده، مردود مي شرد. در صررتي ك  ا  تج ي  دانجگاه غيبت دانججر 

 .شردو ميزاا آد نيمسال كامرب  تج ي  داده شرد، آد درس از مجمرع  درس

تج ي  مرب  اردد غيبت ناشي از ايمارا يا ساير مجبالت بسمي  .2تبصره 

مانند ااردارا، زايماد، مع رليت، كرادث و غيره ار عهده مركه اهداشت و درماد 

 دانجگاه مي ااشد. 
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كوررا زاا نيم نحره كورر دانججر در ب سات كالس درس در دوره .3تبصره 

 شرد.نجام ميو غير كوررا طبق دستررالعمل مصرب دانجگاه ا

  دانججرا مترامي انصراو از تحصيل، اايد درخراست انصراو خرد را ش صا

و ا  صررت كتبي اا ذكر تاريخ و اموا شده ا  دانجبده تس ي  كند. دانججر 

در  اراا ير اار و تا دو ماه از تاريخ ارائ  درخراسووت، تراماا مجاز اسوت  

انصوراو خرد را خس اگيرد  در غير ايم صوررت، خس از انروواا ايم مه ت،    

 كب  انصراو از تحصيل وا صادر مي شرد.

تصمي  گيرا اراا اازگجت ا  تحصيل دانججرا منصرو از تحصيل، ار  تبصرره. 

 .مرابع ذا صالح در دانجگاه است

 دم مرابع  يا عدم ثبت نام دانجوجر در ير نيمسوال تحصي ي ا  منهل    ع

 انصراو از تحصيل ت ري مي شرد. 

در صوررتي ك  قبل از اتمام آد نيمسووال تحصي ي، دانججر درخراست  تبصرره.  

ادام  تحصووويل خرد را ا  زمراه دتيل تزم ارائ  نمايد، اا تاييد اسوووتاد رازنما و 

ي ي دانجووبده و عدم وبرد منع آمرزشووي ديگر، مرادرت شوورراا تحصوويالت تبم

امباد ادام  تحصيل وبرد داشت  و اراا آد نيمسال مرخصي تحصي ي لحاظ مي 

 شرد. در غير اينصررت انصراو از تحصيل وا صادر مي شرد.

 "  دانجوجرا دوره كارشووناسووي ارشد در زماد   "انترال"يا  "تغيير رشوت

 ير دولتي( ممنرع است.دانجگاه يا ساير دانجگاه زا )دولتي و غ

. امباد ميهماني دانججرا ايم دانجگاه ا  دانجگازهاا دولتي كداكتر 1تبصرره  

اراا ير نيمسوال ا  شورط مرادرت دانجبده و دانجگاه وبرد دارد. زمهنيم در   

صوررت نياز و تاييد دانجوبده و دانجگاه امباد ميهماني تبدرس ا  دانجگازهاا   

ميهماني در كارنام  در  ولي در معدل نيمسوال   دولتي وبرد دارد. نمرات دروس

 و معدل كل اي تاثير است.
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. امباد ميهماني دانججرا دانجگازهاا دولتي ا  ايم دانجگاه، ا  شرط 2تبصره 

مرادرت دانجوبده و دانجگاه كداكتر اراا دو نيمسال و اا خرداخت شهري  معادل  

، امباد ميهماني تبدرس اا دانجوجرياد نرات دوم وبرد دارد. تحت زماد شراي  

 .اا خرداخت شهري  متناسه اا واكدزاا درس نيه وبرد دارد

 تراند اا مرادرت دانجگاه و اكتساب سنرات تحصيل، كداكتر ير دانججر مي

 نيمسال از مرخصي تحصي ي استحاده كند .

اررسي ساير مصاديق مرخصي تحصي ي مانند مرخصي زايماد، مرخصي  تبصره .

خهشوبي در صررت تاييد خهشر معتمد دانجگاه، مامرريت زمسر يا والديم،  

 اا اكتساب و يا ادود اكتساب در سنرات تحصي ي در اختيار دانجگاه است. 

   ،در شوراي  خا،، كاو ير نيمسال تحصي ي اا درخراست كتبي دانججر

نجوبده و تاييد دانجوگاه قبل از شروع امتحانات و اا رعايت اكتساب   تاييد دا

 خاير است. در سنرات تحصي ي امباد

. كاو ترم و يا مرخصي تحصي ي تنها يببار در طرل دوره تحصيل امباد تبصره

 خاير است.

      معادل سوازا و خايرر واكدزاا درسوي گارانده شوده دانجوجر در زميم

 ا  تج ي  دانجبده امباد خاير است.  2و 2مرطع و در دانجگازهاا سطح

    . واكد از دروس معادل سازا شده، ير  24تا  2ا  ازاا زر  تبصره

 از تعييم خسشرد.كاست  مي نيمسال از سنرات مجاز تحصي ي دانججر

تحصيالت تبمي ي شرراا دانججرياد ترس   ارازنماقطعي استاد 

ايجاد در امرر  ااز مجاوره گيراممم اهرهاايد  ياددانجبده، دانججر

ا تحريق و تتبع نظري رد ر/تحصي ي، در اسرع وقت مرمرع تحريق سمينار

 رازنمااستاد د. نانت اب و خيگيرا نماي خرد ارازنمااستاد اا نظارت 

ا  عنراد استاد »را ز   ناريسمليت رازنمايي دانججر در تحريق ومستر
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 عهده دارد. ار« سمينار

 ازنمارصردا اا تاييد استاد )مردماتي، اص ي و ترمي ( دانججرياد  ثبت نام 

 معتبر است.

  ز تراند يبي امي كامپيرتردانجبده ارق و زر دانججرا كارشناسي ارشد

دروس اختيارا خرد را از خار  از ليست دروس اببارا و اختيارا گراي  

 از گراي  دانججرياد كارشناسي ارشد اراا اخا درس خار انت اب نمايد. 

گراي  دانججرياد  از خار  اختيارا درس تاييد درم»تزم است 

را قبل از انجام ثبت نام مردماتي تبميل نمرده و خس « كارشناسي ارشد

ا در دزند و صرداز تاييد استاد رازنما، ا  ددتر تحصيالت تبمي ي تحريل 

د آصررت تاييد شرراا تحصيالت تبمي ي نسبت ا  ثبت نام مردماتي در 

 درس اقدام نمايند.

  )است.  22كداقل نمره قبرلي در زر درس )دروس اص ي و دروس ببراني

كمتر ااشد،  24زمهنيم ميانگيم نمرات دانججر در زر نيمسال نبايد از 

« مجروط»صررت ومعيت تحصي ي دانججر در آد نيمسال در غير ايم

ير مترالي( خرازد ارد. مجروط شدد دانججر در دو نيمسال )مترالي يا غ

 منجر ا  اخرا  قطعي وا خرازد شد. 

 نيمسال زر در ارشد كارشناسي دانججرياد مجاز واكد تعداد كداقل 

( نام  ادخاي و سمينار ببراني، تبمي ي، تحصيالت دروس شامل) تحصي ي

 .است24 كداكتر و 2

 در دانججر اگر .است الهامي درس كالس ب سات درتمام دانججر كورر 

 ب س  در يا ب س  س  از اي  درس ير در تحصي ي نيمسال طرل

 ار يا و صحر درس آد نمره كند غيبت درس آد نيمسال خاياد امتحاد

 مرب  تج ي  صررت در و ااشدمي ميانترم امتحاد و تبالي  اساس

 .شردمي كاو درس آد دانجگاه، سرا از غيبت اردد
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 النيمس زر خاياد در دانججر ااقيمانده يا انت ااي واكدزاا ك  درصررتي 

 تركم ا  دانججر اراده از خار  و مرب  دتيل ا  انا دانجگاه، تج ي  ا 

 نيمسال ير عنراد ا  نيمسال ايم اينصررت در ارسد درسي واكد 2 از

 ماي نمرات ميانگيم اما شرد،مي محسرب وا  تحصي ي سنرات در كامل

 .است تاثيراي دانججر شدد مجروط در نيمسال

  اا تحصي ي نيمسال ير دروس تمام يا ير كاو خا،، درشراي 

 رعايت اا و امتحانات شروع از قبل دانجگاه تاييد و دانججر كتبي درخراست

 .است امبانپاير تحصي ي سنرات در اكتساب و

 يمسالنير تحصيل، سنرات اكتساب و دانجگاه مرادرت اا تراندمي دانججر 

 .كند استحاده تحصي ي مرخصي از

 است ممنرع ارشد كارشناسي دوره در ميهماني و انترال رشت ، تغيير. 

 

 نامهپایان تحقیق پیشرفت گزارش

 گهارر درم سال زر ماه بهجتيارد در ارشد يكارشناس اديدانججر 

 استاد دييتا و ليتبم از خس و كرده خر را( 4 ترم ا  مرارط) 2 جردتيخ

 تمركه هاديم درم ميا در .ندينمايم ارائ  ي يتبم التيتحص ددتر ا  رازنما

-يم گهارر نام اديخا ازداو ا  لين بهت در دانججر جردتيخ درصد و

 .شرد

 مه ت قانرني نيمسال  اديخا تا ارشد يكارشناس ادانججر ك يدرصررت

ثبت نام ترم خنج  منرط ا  رمايت نبند،  دداع خرد نام خاياد نهارم از

ك  اوايل شهريررماه  خرازد ارد تحريقاستاد رازنما از روند خيجردت 

شرراا تحصيالت تبمي ي دانجبده  ا  2 خيجردت گهارر درقاله درم

 .شرداعالم مي
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 خاياد مه ت قانرني نيمسال  كارشناسي ارشد تا ك  دانججرا در صررتي

منرط ا  رمايت  شج ثبت نام ترم نبند،  دداع خرد نام خاياد خنج  از

ماه ك  اوايل دا استاد رازنما از روند خيجردت كار دانججر خرازد ارد

شرراا تحصيالت تبمي ي دانجبده  ا  2 خيجردت گهارر درقاله درم

 .شرداعالم مي

  م هم ا  خرداختدانججرياد كارشناسي ارشد در نيمسال شج  تحصيل 

 . زستندشهري  

 

 آن از دفاع و نامهپایان تحویل

اعالم زاا قانرني مه تزودتر از  روز 44 كداقلدانججرياد كارشناسي ارشد اايد 

نام  ، خاياد(، دا و تير ماهريرراواخر شهشرد متال )ك  ترس  دانجگاه تعييم ميشده

را ا  زمراه درم آمادگي دداع ا  ددتر تحصيالت تبمي ي تحريل دزند تا اترانند خرد 

اگرن  ايم زماد تحريل خاياد نام  كارشناسي ارشد ا  در مه ت قانرني دداع نمايند. 

ياد دانججراستاد داور و زماد ارگهارا ب س  دداع كداقل دو زحت  اايد داص   ااشد، 

رد از خاياد نام  خب س  دداع تنظي  شد در زر زماني ك  آمادگي داشت  ااشند اايد 

از تمركه ب سات دداع در نند مر   است دداع نمايند. ددتر تحصيالت تبمي ي 

مرعدزا ا  صررت دقيق ترس  تحصيالت روز آخر مه ت قانرني ب رگيرا نمايد. 

اا نام  ارآخريم مه ت تحريل خاياد شرد.تبمي ي دانجبده تعييم و اعالم مي

 است. ماهبهجتيارد اواس ارگهارا ب س  دداع در نيمسال شج  
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 ارشد کارشناسي دانشجویان به مربوط هایقالب و هافرم لیست

  رازنمادرم تعييم استاد 

 زاا ع ميدرم گرازي شركت در سمينار/س نراني 

 گراي  دانججرياد كارشناسي ارشد از خار  اختيارا درس تاييد درم 

  مردماتي دانججرياد تحصيالت تبمي ي دانجبده ارق و درم ثبت نام

 كامپيرتر

 مردماتي نام ثبت ار اماد  درس تاييد درم 

  كارشناسي ارشددانججرياد  سميناردرم تاييد گهارر 

 دانجبده از خار  از نام /رسال خاياد رازنما/مجاور استاد خيجنهاد درم 

 ارشد كارشناسي نام خاياد تحريق مرمرع خيجنهاد گهارر قاله 

 ( خاياد2درم گهارر خيجردت )نام  كارشناسي ارشد 

 ( خاياد2درم گهارر خيجردت )نام  كارشناسي ارشد 

 ( خاياد2درم گهارر خيجردت )نام  كارشناسي ارشد 

 درم اعالم آمادگي دانججر اراا دداع از خاياد نام  كارشناسي ارشد 

 وكامپيرتر ارق دانجبده-ارشد كارشناسي دداع اطالعي  قاله 

 نام  كارشناسي ارشدخاياد درم تاييد نس   نهايي و انجام اصالكات 

 تبمي ي تحصيالت دانججرياد متحرق  زاادرخراست درم 
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 ارشد کارشناسي دانشجویان پژوهشي-آموزشي هایفعالیت بندیزمان

انجام زمان فعالیت نیمسال  

 نيمسال اول

شركت در ب س  معارد ، سمينارزاا داخ ي دانجبده، 

كارشناسي ارشد و ب سات دداع، مرابع  ا  وب سايت و سمينارزاا

مالقات كوررا اا اساتيد ا  منظرر آشنايي اا زمين  زاا تحريراتي 

 رازنمادعال دانجبده و انت اب استاد 

 آااد ماه تا اواس 

 )طبق ترري  دانجبده(

 آااد ماه اواس تا  رازنماتبميل و تحريل درم انت اب استاد 

 )طبق ترري  دانجبده(

نام /سمينار اا نظارت استاد شروع  درايند انت اب مرمرع تحريق خاياد

 رازنما

اعد از تاييد نهايي 

/مجاور استاد رازنما

 خيجنهادا تحصي ي

نام در ثبتو شركت  رازنماانت اب دروس نيمسال دوم اا نظر استاد 

 مردماتي

اواس  آذر ماه )طبق 

دانجبده و ترري  

 دانجگاه(

 نيمسال دوم

اعد از انت اب مرمرع  مارازناستاد  اا نظارتسمينار /خيجبرد تحريق در زمين  خاياد نام 

 تحريق

 طبق ارنام  دانجبده زاا درس سمينارزا و دعاليتشركت در زم  كالس

 نامو شركت در ثبترازنماانت اب دروس نيمسال سرم اا نظر استاد 

 مردماتي

اواس  ارديبهجت ماه 

 (دانجگاهدانجبده و )

  تمركه كامل ار تحريق خاياد نام /سمينار تااستاد اول
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 پژوهشي دانشجویان کارشناسي ارشد-های آموزشيبندی فعالیتزمان

انجام زمان فعالیت نیمسال  

سرم نيمسال  

شروع نيمسال  زاا درس سمينارزا و دعاليتشركت در زم  كالس

طبق ترري  )سرم

 (دانجبده

 نام اص يثبتمرعد  ثبت نام در درس سمينار

 )طبق ترري  دانجگاه(

طبق اواس  مهرماه ) و اعالم نمرهارزيااي  ،تحريل گهارر ا  استاد سمينار اراا اررسي

 (ترري  دانجبده

طبق ) ماهاوايل آااد زاا آدسمينار و اارگاارا دايلتحريل گهارر 

 (ترري  دانجبده

طبق ) ماهاوايل آااد ارائ  شحازي سمينار و شركت در ب سات ساير دانججرياد

 (ترري  دانجبده

)طبق  ماه اواخر آااد تبميل و تحريل درم خيجنهاد مرمرع تحريق خاياد نام 

 ترري  دانجبده(

نام  )در صررت لهوم( و خيگيرا آد تا تحريق خايادمرمرع اصالح 

 تصريه نهايي

اواخر آذر ماه )طبق 

 ترري  دانجبده(

 نيمسال

 نهارم

 ماهارديبهجت 2ارائ  درم گهارر خيجردت 

 تا اواخر خرداد ماه تمركه ار تحريق و نيل ا  ازداو خاياد نام 

ا  ددتر  دداعنام  و درم اعالم آمادگي ارائ  نس   نهايي خاياد

 تحصيالت تبمي ي دانجبده

ه ما تا اوايل ارديبهجت

 )طبق ترري  دانجبده(

كداكتر تا آخر  ارگهارا ب س  دداع

 شهريررماه
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 ارشد يکارشناس نامهانیپا نمره محاسبه نحوه

 آن از بعد و 22 یورود انیدانشجو
 

نام  صردا ار اساس كيحيت تحريق، محتراا خاياد نام  و نحره خايادنمره  22 -2

 شرد.تعييم مي اداور كميت ارائ  سمينار در خاياد ب س  دداع ترس  

نام  در اختيار تحصيالت تبمي ي دانجبده است ك  ا  رعايت نمره خاياد 2 -2

مراردا زمهرد تعييم ا  مرقع  .مراا  و مرعدزا در طرل دوره اختصا، دارد

اد رازنما، شركت در ثبت نام مردماتي و اص ي و رعايت مراا  مرارط ا  است

زاا آد، تحريل ا  مرقع گهارر خيجنهاد مرمرع تحريق )خروخرزال(/ درم

 در تعييم ايم نمره نر گهارر خيجردت/درم اعالم آمادگي دداع/خاياد نام  و ... 

ير تا )نمره ه كسر . عدم رعايت زر ير از مرارد ماكرر )در زر ترم( مربدارند

 .شردنام  مياز خاياد (نمره

نيمسال( تا آنجا ك  ناقض مراا  دانجگاه نباشد  4تا  2طرل دوره  تحصيل ) -2

 تاثيرا )متبت يا منحي( در نمره خاياد نام  ندارد. 

نمايند كتما اايد تا مرعدا ك  دانججرياني ك  در نيمسال شج  ثبت نام مي -4

درم  (اهمارديبهجت اواس  معمرت) كندييم ميتحصيالت تبمي ي دانجبده تع

نام  خرد را ا  ددتر تحصيالت تبمي ي تحريل دزند اعالم آمادگي دداع و خاياد

نمره دداع نمايند. درغير ايم صررت، قسمتي از خرد نام  و خس از آد از خاياد

 كسر خرازد شد.نام  خاياد

دستيااي ا  نام  ا  انجام خايادخالقيت/نرآورا دانججر در در صررتي ك   -4

اراردا ك اا قاا يت نرم ادهار، س ت ادهار، وسي  ، ساخت دستگاه، اختراع، دناورا

ام انجيا  دادهبمع آورا  شاملنام  يا تجارا سازا منتهي شرد، يا تحريق خاياد

 در .گيردنام  تع ق ا  خايادتراند مينمره تجريري  4/2، تا ااشد ميداني كار
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-نام  اماد  مينمره تجريري ا  نمره خاياد 2ثبت اختراع ايم الم  ي تا  صررت

 شرد.

اعواا آد را ك   دانجبده دناوراترس  كميت   4نمره تجريري مرارط ا  اند  -6

 شرد. تعييم ميكند، شرراا تحصيالت تبمي ي دانجبده انت اب مي

ر د خايردت  شده است را  مرال  از خاياد نام  اببارا نيست، ولي ا  مرال  -7

زاا در كنحرانس ارائ  شده زاا داخ ي معتبر يا مجالت معتبر يا كنحرانس

 گيرد. خاربي معتبر، نمره تجريري تع ق مي

زاا نامعتبرا ك  ا  بايگاه ع مي ارسال و ناپ مرال  در مجالت/كنحرانس -2

نام  خرازد شد، كتي دانجبده و دانجگاه لطم  اهند مربه كسر نمره از خاياد

اگر دانججر مرال  را اراا كسه نمره تجريري ا  تحصيالت تبمي ي ارائ  نبرده 

ترانيد ا  سايت گ ستاد قسمت اراا اطميناد از اعتبار و درب  مجالت ميااشد. 

 مرابع  كنيد.« بستجرا اانر اطالعات مجالت سيست »خژوز  گهين  

 ذكر شده در اندزاا درق الاكرعناويم  در  در قاله يبي ازنام  ا  زر خاياد -9

 تع ق گيرد.نمره تجريري 

نام  دانججرياد كارشناسي ارشد اا استحاده از درمرل زير نمره نهايي خاياد -22

 د:  شرمحاسب  مي

+ نمره تشویقي({ + نمره  11و  )نمره کمیته داوری از   12مینیمم }عدد 

 2تحصیالت تكمیلي دانشكده از 

 در صررتي ك  دانججر در اوليم نرات دداع مردق ا  كسه نمره قبرلي نجرد و  -22

 «لهوم دداع مجدد»اراا اار دوم از خاياد نام  دداع نمايد )نتيج  دداع نرات اول، 

 :شردصررت زير محاسب  ميااشد(، نمره نهايي خاياد نام  ا 
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نمره خاياد نام  ار اساس دداع نرات دوم اا اكتساب نمره تجريري + 24

2
 

در نرات دوم دداع، عالوه ار دو استاد داور قب ي ير استاد داور ديگر ا  كميت   -22

در مررد اعووواا كميت  داورا  ااندا آرابمعزنگام  شوورد.داورا اموواد  مي

 ي يا مردودا دانججر، زرير از س  استاد داور ير راا مسترل دارند وليقبرل

 2 ا  اندازه نمرات سو  استاد داور  تاثير نام ، نهايي خايادزنگام محاسوب  نمره  

 .)مانند دداع نرات اول( است داوراستاد 

 مراا  مرارط ا  نمره تجريري مرال  ا  شرح زير مي ااشد:  -22

ارسال و ناپ مرال  در مجالتي ك  بهو  ليست سياه )مجالت نامعتبر(   (2

ورا يا دانجووگاه زسووتند مجاز نيسووت. در  وزارت ع رم، تحريرات و دنا

صوررت لهوم، دانججرياد مي ترانند قبل از ارسال مرال  در مررد اعتبار  

 مج  /كنحرانس از ددتر معاونت خژوزجي دانجبده استعالم نمايند.  

 مرال  اايد مست ر  از خاياد نام  دانججر ااشد. (2

 كامپيرتروااسووتگي سووازماني دانجووجر اايد دانجووبده مهندسووي ارق و  (2

 دانجگاه صنعتي اصحهاد ااشد.

ا  ازاا زر مرال ، نمره تجووريري صووردا ا  اوليم دانجووجر در ليسووت    (4

نگارندگاد تع ق مي گيرد. در  نام اسوواتيد رازنما و مجوواور مي تراند  

 قبل از نام دانججر در ليست نگارندگاد ااشد.

استاد رازنما مرال  كتما اايد اا مجرز استاد رازنما ارسال شده ااشد و   (4

 بهو نگارندگاد مرال  ااشد.    

ترانوود نمره زر دانجوووجر در  از يوور مروالو  خرد )اهتريم مررد( مي    (6

 تجريري كسه نمايد.
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گرازي ارائ  مرال  در كنحرانس زاا خاربي  الهامي اسووت. در صووررت  (7

عدم امباد شووركت دانجووجر و سوواير نگارندگاد در كنحرانس و/يا عدم  

سايت كنحرانس )خاربي(، مرال  كتما اايد در  وبارائ  گرازي از طرو 

IEEE Xplore  ياACM .نماي  شده ااشد 

زاا داخ ي، نام  خايرر، در مررد مراتت خايردت  شوووده در كنحرانس (2

در نظر گرازي ثبوت نوام در كنحرانس و تعهود اراا ارائو  مروال ، اراا      

 كند.  نمره تجريري دانججر كحايت ميگردتم 

 درخراست درم»نمره تجريري مرال ، تزم است دانججر اراا اكتسواب   (9

و مدارک مررد نياز )مندر  در بدول « نام خاياد تجووريري نمره تعييم

صوحادي شوده )مرارط ا  كتاا ان  دانجبده(    نام زير( را زمراه اا خاياد

 ا  ددتر تحصيالت تبمي ي تحريل دزد.

 

بعد از ارگهارا ب سوو  در صووررت خايرر/ارائ  مرال  كداكتر تا دو ماز (22

مجووروط  نام  اموواد  شوورد،  نمره خاياداتراند مي، نمره تجووريري دداع

 مدارک مورد نیاز نوع مقاله

 ير نس   از مرال  ناپ شده در مج  

 خايردت  شده اراا ناپ در مج  
نام  خايرر مرال  )اا تاييد  –ير نس   از مرال  

 استاد رازنما(

 -ارائ  شده در كنحرانس داخ ي 

 خاربي
 گرازي ارائ  مرال  –ير نس   از مرال  

خايردت  شده اراا ارائ  در كنحرانس 

 داخ ي

)اا تاييد  نام  خايرر مرال  –ير نس   از مرال  

 گرازي ثبت نام در كنحرانس –استاد رازنما( 
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ارآنب  ايم داصو   زماني اا موراا  دانجوگاه مغايرت نداشت  ااشد و ا     

 دانججر نمره ا  مركه تحصيالت تبمي ي اعالم نجده ااشد.درخراست 

 د.شرنمره تجريري مرال  ترس  معاود خژوزجي دانجبده تعييم مي (22

نام  )مج   و كنحرانس( اا نمره تجوووريري مراتت مسوووت ر  از خاياد   (22

 :شردترب  ا  بدول زير تعييم مي و اا  h5-indexاستحاده از معيار 

 
 تت مست ر  ازبدول نمره تجريري مرا

 دانججرياد كارشناسي ارشد دانجبده ارق و كامپيرتر نام خاياد 

ℎ4شرایط  نمره تشویقي − 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 

2 نمره 4/2كداكتر  < ℎ4 − 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 < 4 

4 نمره 2كداكتر  ≤ h4 − index < 24 

24 نمره 4/2كداكتر  ≤ h4 − index < 22 

22 نمره 2كداكتر  ≤ h4 − index < 22 

22 نمره 4/2كداكتر  ≤ h4 − index < 24 

24 نمره 2كداكتر   ≤ h4 − index 

 

ℎ4اگر معيار اينب   ترميح − 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥  ير مج  /كنحرانس مساوا مردارn  ،ااشد

مرال  در آد مج  /كنحرانس منتجر شده  nسال گاشت   4اديم معني است ك  در 

مرال  ديگر ربرع شده است. اديم ترتيه ارزر  nك  ا  زرير از آنها كداقل در 
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زاا معتبر از ارخي مجالت ك  اعتبار ايجتر است. مالک تعييم ارخي كنحرانس

ℎ4 − 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥  در ددتر خژوزجي دانجبده، قسمتMetrics  زير است: از سايت  

http://scholar.google.com 

 د و ياانانتجار مي يداخ  معتبرخژوزجوي  -تي ك  در مجالت ع ميا  مرات

ℎ4 − 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥  نمره تجريري تع ق  4/2 كداكترااشد، آنها  تعييم نجده

خژوزجي داخ ي ايم است -اردد مج   ع مي« معتبر»منظرر از گيرد. مي

اردد آد ا  تصريه وزارت متبرع رسيده ااشد )ا  « خژوزجوي -ع مي»ك  

زستند(. ليست كامل ايم مجالت در « مصورب دانجگاه آزاد »به آنها ك  

نجووريات »در قسوومت   http://www.magiran.comوب سووايت 

م مجالت اايد از مربرد اسوووت. اا ترب  ا  اينب  اي«  داراا اعتبار ع مي

نظر گروه و شرراا تحصيالت تبمي ي دانجبده ز  مررد تاييد ااشند، در 

تراد قبل از ارسووال مرال  در مررد اعتبار مج   از صووررت وبرد ااهام، مي

 تحصيالت تبمي ي دانجبده استعالم نمرد.

   داخ ي زاا ع مي معتبر زاا دارسوووي ارائ  شوووده در كنحرانساو  مرال

 گيرد.  تجريري تع ق مي نمره 4/2 كداكتر

  اگرℎ4 − 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥  زاا كنحرانس داخ ي تعييم نجوووده ااشووود، ا  مرال

 گيرد.نمره تجريري تع ق مي 2/ 4انگ يسي ارائ  شده در آد كداكتر 

 

 

 

http://scholar.google.com/
http://www.magiran.com/
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 يارزشياا و شردنمي محاسوب   كل ميانگيم در نام خاياد نمره (اول مهم نكته

 :شردمي انجام زير شرح ا  و كيحي صررت ا  آد

 24 كمتراز(  مردود) 

  ( 99/24-24)  مترس 

 ( 99/27-26) خرب 

 (99/22-22) خرب خي ي 

 ( 22-29) عالي 

 اساس ار 24 كداقل كل ميانگيم داشتم آمرختگي،دان  مالک (دوم مهم نكته

 .است نام خاياد از دداع و آمرزشي، واكدزاا

  آمرزشي واكدزاا تمام گاراندد از خس دانجوجريي  كل ميانگيم ننانه 

 تنها و ندارد را نام خاياد از دداع ابازه دانجووجر ااشوود 24 از كمتر دوره

 داده درصووت وا ا  تحصووي ي سوونرات مجاز سوور  رعايت اا يبنيمسووال

 سوواير يا مردودا درسووهاا از واكد 22كداكتر مجدد اخا اا تا شووردمي

 دلمع ااشوود، دانجووبده تبمي ي تحصوويالت كميت  تاييد مررد ك  دروس

 ا  نام خاياد از دداع ابازه اينصووررت در .ارسوواند22/24كداقل ا  را خرد

 .شردمي داده وا



19 
 

 ارشد يکارشناس انیدانشجو مشاور و راهنما استاد

دداع دانججرياد كارشناسي ارشد اا كورر زم  اساتيد رازنما و   ب س (2

 شرد.تجبيل مينام  خايادمجاور 

خار  از دانجبده اايد ا  تاييد شرراا رازنما/مجاور  انت اب استاد (2

ندا از متحصيالت تبمي ي دانجبده ارسد. اناارايم تزم است قبل از اهره

. اديم شردرازنمايي/مجاوره اساتيد خار  از دانجبده، نظر شررا مج   

درم »منظرر، دانججرياد تحصيالت تبمي ي اايد خس از تبميل و تاييد 

ترس  اساتيد رازنما و « خار  از دانجبدهخيجنهاد استاد رازنما/مجاور 

مجاور )داخل دانجبده(، آد را ا  ددتر تحصيالت تبمي ي دانجبده تحريل 

( را مراكل اعدا )خيجنهاد مرمرع تحريقدزند و در صررت تاييد شررا، 

 اا زمبارا استاد رازنما/مجاور خار  از دانجبده دنبال نمايند. 

 مجاور ا  عهده دانجبده/ رازنما/ عهيمت اساتيد خرداخت زهين  سحر/ (2

 دانجگاه نيست.

 از لقب ماه نهار تا كداكتر ارشد نام  كارشناسيخايادتعييم استاد مجاور  (4

 دداع مجاز است. ارگهارا ب س  
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 ارشد کارشناسي نامهپایان نامهتصویب صفحه در الزم امضاهای

امواا زم  اساتيد  ،نام  كارشناسي ارشدنام  خاياددر صحح  تصريه (2

نام  استاد رازنما و مجاور )ا  زر تعداد ك  ااشند( تزم است. اگر خاياد

 .استمجاور نداشت  ااشد، امواا كداقل ير نحر از اساتيد داور ز  تزم 

امواا سرخرست تحصيالت تبمي ي دانجبده در آخريم مرك   و صردا 

 شرد.انجام مي داورا كميت  اعواا اموااخس از 

نام  ذكر شرد مواا زر ير از اساتيد داور ك  نام آنها در صحح  تصريها (2

تزم است. اناارايم اهتر است قبل از در  نام اساتيد داور )و صحادي( 

 زمازنگي تزم اا ايجاد ا  عمل آيد.

تاريخ ارگهارا ب س  دداع )ن  تاريخ تحريل  دنام  اايدر صحح  تصريه (2

 د. رشنس   نهايي خاياد نام ( در  

 صررت تايپ شده ااشد.ا  دزاا صحح  تصريه نام  اايزم  قسمت (4
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  ارشد کارشناسي دانشجویان سمینار درس نامهشیوه

 وکامپیوتر برق دانشكده

 کلیات -الف

از نيمسال اول تحصيل اا شركت « ناريسم»واكدا  2زاا درس دعاليت -2

 مرمرع تحريقدانججرياد در ب سات س نراني ع مي دانجبده و انت اب 

و  شردزاا درد )خاييه( ارائ  ميشرد، ولي درس در  در ترمآغاز مي

صررت رسمي در ايم درس دانججرياد در نيمسال سرم تحصيل خرد ا 

 نمايند. ثبت نام مي

  نام، تحريق درس سمينار در واقع مردم  تحريق خاياداديدانججراراا  -2

تحصيل خس از انت اب استاد رازنما )مرور مرابع( است ك  در نيمسال اول 

نام  شرد و دانججر را اراا ارائ  خيجنهاد مرمرع تحريق خايادآغاز مي

طرر معمرل ير ماه خس از )خروخرزال( در اواس  نيمسال سرم تحصيل )ا 

 سازد.تحريل گهارر سمينار( آماده مي

ا  عهده دو نحر از اعواا دانججر زر  ناريسمليت ارزيااي درس ومستر -2

 «استاد سمينار»و « سرخرست سمينار»زيتت ع مي دانجبده ا  عنراد 

است. سرخرستاد سمينار ترس  شرراا تحصيالت تبمي ي دانجبده 

 «نام اديخا ارازنما استاد» زماد واقع در نارياستاد سم و شرندانت اب مي

 . است

سمينار خرد را از روند تحريق طرر مستمر استاد دانججرياد مر حند ا  -4

 كار گيرند.زاا ايجاد را ا مط ع سازند و رازنمايي

 ارائ  شحازي سمينار دانججرياد كداكتر طي دو زحت  )معمرت زحت  اول -4

 شرد.ماه( انجام ميآااد و دوم
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 شرد:زير انجام مي در قاله س  ا   عمده ناريسمزاا درس دعاليت -6

 دانجبدهزاا ع مي شركت در س نراني، 

 شركت در كالس زاا نظرا، 

 انجام تحريق، تهي  گهارر و ارائ  سمينار.  

   

 شردد ار اساس بدول زير انجام ميارزيااي دانججريا -7

 

 نمره فعالیت

 2 شركت در ب سات ع مي دانجبده 

 2 زاا نظراشركت در كالس

 6 ارزيااي استاد سمينار از گهارر كتبي 

 4 از گهارر كتبيارزيااي سرخرست سمينار 

 4 ارزيااي سرخرست سمينار از ارائ  شحازي

 

 

 دانشكده يعلم جلسات در شرکت -ب

ماه نيمسال سرم زر دانججر اايد تا زماد محاسب  نمره درس سمينار )آااد -2

و  نام /رسال از خاياد ب سات دداعصردا ب س  ع مي ) 2تحصيل( در 

 4و كداكتر  2ااشد. كداقل زاا ع مي( دانجبده شركت نمرده س نراني

 ده ااشد.دانجب« دداع دانججرياد تحصيالت تبمي ي»ب س  اايد مرارط ا  

رد خ« زاا ع ميدرم گرازي شركت در سمينار/س نراني»دانججرياد اايد  -9

را خس از خاياد ا   عمرمي ب سات )شامل خرس  و خاسخ كامريم(، 
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ز ل دزند تا خس اول ب س  تحريرا  نماينده تحصيالت تبمي ي يا مست

تاييد، ترس  خرد ايجاد يا ددتر تحصيالت تبمي ي اازگردانده شرد. تحريل 

 و تاييد درم نبايد خ  ي در دواا ع مي و نظ  ب س  ايجاد كند.

 ینظر یهاکالس در شرکت -ج

در از نيمسووال دوم تحصوويل  دانجووجرياد كارشووناسووي ارشوود مر حند    -22

ارنام  دانجوووبده اا عناويني ك  طبق  سووومينارزاا نظرا درس كالس

اخالق ع مي  -2ااهارزاا تحريق  -2د سووح  و مباني تحريق  -2شووامل 

اصرل ارائ  شحازي، ارگهار  -6اصرل نگارر  -4اصرل گهارر نريسي  -4

 شرند شركت نمايند.مي

زاا نظرا، دانججر در ايم درس مردود در صررت عدم كورر در كالس -22

 خرازد شد.

 يکتب گزارش -د

 سمينار را ا  ددتر تحصيالت دانججرياد اايد در مه ت مررر گهارر كتبي -2

 اقدام نمايند. تبمي ي 

زاا درس سمينار مرعد تحريل گهارر و اارگاارا دايل آد و ساير دعاليت -2

 .ردشطرر دقيق ترس  تحصيالت تبمي ي دانجبده مج   ميزر سال ا 

گهارر    نهايي سنزحت  قبل از تحريل  دودانجوجرياد مر حند كداقل   -2

ك  اسوووتاد  زودترا )يا زر مرعد ا  ددتر تحصووويالت تبمي ي دانجوووبده

صت تا در در ، آد را ا  استاد سمينار خرد ارائ  نمايندسمينار تعييم كند(

قبل از تحريل گهارر ا  ددتر تحصيالت  .شرد« اررسوي و ارزيااي »كادي 

اا ك  نمره 6از )را نمره مرارط ا  خرد استاد سمينار  ،دانجوبده  تبمي ي
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توسط استاد  سرمینار فرم ارزیابي گزارش »در قاله  (دارددر اختيار 

است  كند. اديهياعالم مي دانجبده ا  ددتر تحصيالت تبمي ي« سمینار

ر مسوتمر اسوتاد سمينار   رطك  دانجوجرياد اايد در طرل انجام تحريق ا  

زاا ايجوواد را رازنماييخرد را از روند خيجوردت تحريق مط ع سواخت  و   

 كار گردت  ااشند.ا 

عدم تحريل گهارر در مه ت مررر منجر ا  مردودا دانجوووجر در درس  -4

 سمينار خرازد شد.

ق ع مي )از بم   عدم رعايت اصوورل اخالزنگام تدويم گهارر سوومينار  -4

 است. الهامي (سرقت ع مي

ارخي مرارد مهمي كو  اايد در تهي  گهارر كتبي در نظر گردت  شووورند   -6

 عبارتند از: 

   سوواختار مناسووه گهارر )عنراد، دهرسووت مطاله، نبيده، ك مات

 ك يدا، مردم ، متم اص ي، نتيج  گيرا، مرابع(

 رعايت قراعد نگارر 

 رواني متم 

   زا و دصرلانت اب عناويم مناسه اراا ا 

 زاا مناسهخاورقي 

 نام  زاا دانجگاه صنعتي اصحهاد )قاال نام  تدويم خايادمت شيرهدر

 دريادت از وب سايت دانجبده و دانجگاه(

  مطااق اسووتاندارد( درمت مرابع انگ يسوويIEEE يا ACM و درمت )

 مرابع دارسي

  تعداد مناسه مرابع 

  22تا  22تعداد صححات گهارر ايم  
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  صررت دو روناپ گهارر ا 

  نريسي و قراعد نگارر ا  آنها اشاره شده كارگاه گهاررنباتي ك  در

 است.

 

 يشفاه ارائه -ره

است ك  مردار دقيق دقير   22تا  24 ايم زماد ارائ  شوحازي زر سمينار  -7

. كندآد را سورخرسوت سمينار تعييم و قبل از ارگهارا ب سات اعالم مي  

 دقير  درصت خرس  و خاسخ است. 4 اعد از ارائ  زر سمينار،

 گروهز دانجوجرياد مر حند در ب سووات ارائ  شوحازي زم  دانجووجرياد    -2

 خرد شركت نمايند. سمينار

مرارد مه  در ارزيااي ارائ  شووحازي دانجووجرياد عبارتند از: رعايت زماد   -9

ارائ ، كوورر در ب سات، كيحيت و كميت اساليدزا، اياد مناسه، تس    

طرر ك ي رعايت نباتي ا  مرموورع، رعايت ترازد ايم ا   زاا ارائ  و ا 

 است.شدهك  در كارگاه ارائ  شحازي ا  آنها اشاره 

اننود بهئيوات مرارط ا  نحره ارزيااي گهارر و ارائ    تردانجوووجريواد مي  -22

 شحازي را از سرخرست سمينار خرد بريا شرند.

اندا دعاليت زاا مرارط ا  درس سوومينار در بدول زير مجوو   زماد -22

 است:شده
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 زمان انجام فعالیت فعالیت

 در طرل نيمسال اول و دوم تحصيل شركت در ب سات س نراني/دداع

/مجاور تحصي ي خس از انت اب استاد رازنما سمينارانت اب مرمرع 

 در اواس  نيمسال اول تحصيل 

انجام تحريق اا رازنمايي و نظارت استاد 

 سمينار

 و تااستاد در طرل نيمسال اول و دوم تحصيل

 و ااتداا نيمسال سرمدر طرل نيمسال دوم  نظرا درس سمينارزاا كالسشركت در 

نظارت و رازنمايي تدويم گهارر سمينار اا 

 استاد سمينار

 در طرل تااستاد

 نيمسال سرم ثبت نام در درس

 Latexشركت در كارگاه آمرزر 

 )اختيارا(

 ماهزحت  اول مهر

 تحريل گهارر ا  استاد سمينار اراا

 ارزيااي و اررسي

زحت  قبل از مرعد تحريل  دوتا كداكتر 

 )معمرتتحصيالت تبمي ي گهارر ا  ددتر 

 سرم مهرماه(زحت  

اول آااد تا مرعد تعييم شده )معمرت زحت   تحريل گهارر سمينار و اارگاارا دايل زا

 ماه(

ارائ  شحازي سمينار و شركت در ب سات 

 ساير دانججرياد

و دوم در مرعد تعييم شده )معمرت زحت  اول 

 (ماهآااد
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 تالیتحص انیدانشجو همه به مربوط دانشكده يکل ضوابط

 يلیتكم
 

 یراهنما استاد با مستمر ارتباط و دانشكده در حضرور  لزوم اشرتاال   تیممنوع
 قیتحق

رس  ي ك  تمراا  و مررراتك ي  مراعات ا    ي مر  يتحصيالت تبمدانجوجرياد  

ار خا،،  طررزسووتند. ا  ،دشوور/دانجووبده ا  دانجووجرياد اعالم/ ااال  ميدانجووگاه

اولي  )ادو ورود ا   زم  دانجوجرياد تحصيالت تبمي ي زنگام خايرر  اسواس آنه  

 مرورت دارد.  و مراعات آنها اند، ترب  ا  مرارد زيرتعهد نمرده دانجگاه(

   ممنرعيت اشتغال )تمام/ خاره وقت( در طرل دوره در خار  از دانجگاه 

  اه  دانجگلهوم مرادرت كتبي دانجبده اراا زمبارا دانججر اا ساير واكدزاا 

   كورر دعال در كالس زاا درس، سمينارزاا ع مي و ب سات دداع 

   دعاليت خژوزجيمردريت آميه ارتباط مسوتمر اا استاد رازنماا تحريق، انجام 

 و ارائ  منظ  گهارر خيجردت كار 

 یداور تهیکم یاعضا به گزارش/رساله/نامهانیپا لیتحو

دانججرياد تحصيالت تبمي ي، اراا ارگهارا ب س  ارزيااي خژوزجي يا دداع 

ليت تحريل خاياد نام /رسال /گهارر ا  اساتيد داور خار  از دانجبده و اساتيد ومستر

ست. گهارر مرارط ا  اساتيد داور داخل ا رازنما و مجاور ا  عهده ش   دانججر

شرد. دانججرياد دانجبده ترس  ددتر تحصيالت تبمي ي ا  ايجاد تحريل داده مي

تحصيالت تبمي ي مر حند اعد از تعييم اساتيد داور و تنظي  ب س ، اطميناد كاصل 

نام /رسال /گهارر ا  دست زم  اعواا كميت  داورا )داخل و خار  نمايند ك  خاياد

از دانجبده( رسيده است و در صررت نياز )درخراست عور كميت  يا عدم كيحيت 
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( گهارر را pdfكتبي يا ...(، نس   البترونيبي )دايل  زاا رنگي نس  مط رب شبل

زمهنيم تزم است دانججرياد نند روز قبل از  ز  اراا ايجاد ارسال نمايند.

ارگهارا ب س ، زماد و مباد آد را ا  زم  اعواا كميت  داورا يادآورا نمايند )از 

 طريق ايميل يا ت حم(.

 امتحان جلسه و کالس در حضور

زاا آمرزشي و خژوزجي زاا درسي و ديگر دعاليتكورر دانججر در تمامي ارنام 

تجاوز كند،  ب س  س دوره الهامي است. غيبت دانججر در كالس زر درس نبايد از 

دانججر در آد درس صحر خرازد ارد. زمهنيم غيبت غير  در غير ايم صررت نمره

 شرد. آد درس ميصحر در  مرب  در امتحاد زر درس منجر ا  نمره

 

 دورو صورت به هاگزارش ریتكث و چاپ

، روسزاا دو خروژه تبالي جرياد تحصيالت تبمي ي، شامل زاا دانجك ي  گهارر

شرند و زايي ك  ا  اساتيد داور تحريل داده مينام /رسال ، خايادسمينارگهارر 

اراا كتاا ان  دانجبده و اساتيد نام  و رسال  ك  زاا نهايي خايادزمهنيم نس  

تبتير شرند. /ناپ «رودو »صررت شرند، الهاما اايد ا صحادي ميرازنما/مجاور/داور 

نام /رسال  است ك  ا  نس   صحادي شده خاياد يرتنها استتنا در ايم مررد، 

 تهي  شرد. «روير»صررت اايد ا  شرد وتحريل داده مي «كتاا ان  مركها»

 رساله/نامهانیپا يسیانگل  یهاقسمت

انگ يسي خاياد نام /رسال  )عنراد، نبيده/نبيده مبسرط، مرابع(  زااقسمت

و مجددا خس از انجام ارگهارا ب س  دداع زمانند قسمت زاا دارسي اايد قبل از  

رس  تدر درصت كادي داورا )قبل از تبتير و صحادي(  كميت اصالكات مررد نظر 

تاييد ايجاد، نس   نهايي ا  ددتر تحصيالت خس از صردا و شرد استاد رازنما اررسي 
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د اا اايخاياد نام /رسال  . ا  طرر خا، عنراد انگ يسي اده شردتبمي ي تحريل د

 تبتير نس  تزم است قبل از تطااق داشت  ااشد. آد تا كدامباد عنراد دارسي 

حصيالت ا سرخرست ت، عنراد دارسي و انگ يسي از طريق خست البترونيبي ارانهايي

 تبتير و صحادي انجام خايرد. ،تبمي ي دانجبده ارسال شرد و خس از تاييد

 دفاع جلسه یبرگزار طیشرا

 :نام /رسال  مرارد زير اايد مررد ترب  قرار گيرددر ب س  دداع از خاياد 

  دقير  و  42تا  22كارشناسي ارشد اراا دانجوجرياد   ارائ  سومينار زماد

 .است ر دقي 42-42دكترا اراا دانججرياد 

  دداع  ب س ارگهارا از كاموريم اختيارا است و خار  از محل  خايرايي

 شرد.انجام مي

 خرددارا شرددداع  ب س  درادراد خردسال و نربراد ه داشتم ااز زمر. 

  خرددارا شرد.دداع  قرار دادد گل و ساير تهئينات در ب س از 

 اايد كامال خامرر  ب سوو  در طرل ارگهارا زم  كامووريمزمراه  ت حم

 ااشد.

   تا قبل از شروع ا   خرس  و )در  در ا   ارائ  سومينار   اردارادي

 مجاز است.اا دورايم ثاات و در  ( خاسخ

 دانججر )اعد از ارائ  سمينار و  در مرك   ااراز قدرداني در  ارداراعبس

 قبل از شروع ا   خرس  و خاسخ( مجاز است.

   خردهو سمينار اردارا در  از دانجوجرا ارائ  دزنده  اردارا و عبسدي 

 .مجاز استاساليدزا نماي  
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  ت رسال  نيس/مالک صحت/كيحيت ير خاياد نام  )زا(خايرر يا ناپ مرال

دانججر مر   است ا  مالک ارزيااي نظر كميت  داورا است. اناارايم و 

 اساتيد داور خاسخ قانع كننده ارائ  دزد. زاسترال

 انجگاه /دنماينده تحصيالت تبمي ي دانجبده عهدها   مديريت ب س  دداع

ارقرارا و كحظ دواا ع مي زم  ار اا ااال  صريح مراا ،  است و ايجاد

 ، ا  عمرميخرس  و خاسخ زاا ب س  )ا   ارائ  سمينار، ا   ا  

دود ا نهايت ا   ارزيااي كميت  داوراكميت  داورا و در  خرس  و خاسخ

 نظارت دارند.كورر دانججر( 

 رساله/نامهپایان زمینه از خارج پژوهشي فعالیت

 تحصيالت دانججرياد رسال /نام خاياد زمين  از خار  خژوزجي دعاليت زرگرن 

 .ااشد رازنما /اساتيداستاد كتبي مرادرت و اطالع اا اايد تبمي ي
 

 امتحانات و هاکالس موقع به برگزاری

امتحانات دروس تحصيالت تبمي ي دانجبده ارق و كامپيرتر در زماد و زا و كالس

 .شرندمباد اعالم شده در سيست  گ ستاد ارگهار مي

 

 هاگزارش فایل گذارینام برای دانشكده استاندارد فرمت

زوواا خرد را )گهارر دانجوووجريوواد تحصووويالت تبمي ي اووايوود دووايوول گهارر 

درمت » ( طبقرسال  نام /نس   نهاييخايادنس   نهايي خيجنهادي  تحريق/سومينار/ 

زاا كارشناسي شويره نام  ابرايي آييم نام  آمرزشوي دوره  ) «اسوتاندارد دانجوبده  

در سوووامان   گاارا نمرده ونام (دناورا سوووت  وزارت ع رم، تحريرات وارشووود ناخير

 اارگاارا نمايند.   البترونيبي دروس
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 مرتب طوربه يكیالكترون پست ينیبازب لزوم

 خست»از طريق زاا مه  و دررا تحصيالت تبمي ي اا ترب  ا  اينب  اطالعي 

شرد، تزم است دانججرياد اراا زم  دانججرياد دانجبده ارسال مي «البترونيبي

ركه مك   آدرسي) خرد را اازايني نمايندخست البترونيبي محترم ا  طرر مرته 

سيست   672ايجاد نمرده و در گهارر دانجگاه در ااتداا تحصيل  رسانياطالع 

عهده زا ا ليت عدم مجازده/دريادت ايميلومستر و (گ ستاد قاال مجازده است

ا زادر صررت عدم دريادت ايميلدانججرياد مر حند  .ش   دانججرست

 ، در اسرع وقت نسبت ا  تج ي  عيه و ردع آد اقدام نمايند. تحصيالت تبمي ي

 دانشكده يلیتكم التیتحص دفتر و سرپرست با مكاتبه

 درس خست البترونيبي آاا ارسال ايميل ا  ترانند دانججرياد مي

ECE_Grad_Coordinator@of.iut.ac.ir 

دانجبده مباتب  داشت  ااشند. اا سرخرست تحصيالت تبمي ي طرر مستري  ا 

تراد اا كارشناساد ددتر مي ecegrad@ec.iut.ac.irاز طريق آدرس مهنيم ز

 مباتب  داشت. دانجبده تحصيالت تبمي ي 

ه سايت دانجبدتحصيالت تبمي ي در وبزا در ا   زمهنيم تمامي قرانيم و درم

 دسترسي است:از طريق آدرس زير قاال 

https://ece.iut.ac.ir/academic/graduate 

 دروس اخذ مورد در ينكات

 اند دانججرياد مجاز نيستند دروسي را ك  در مرطع قب ي تحصيل خرد گارانده

 دوااره اخا نمايند. 

mailto:ECE_Grad_Coordinator@of.iut.ac.ir
mailto:ecegrad@ec.iut.ac.ir
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 «ست.اتعري  نجدهدر مراطع تحصيالت تبمي ي  «درس امطرارا كاو 

صيالت تبمي ي در انت اب دروس خرد اسيار حتزم است دانججرياد تاناارايم 

 دقت داشت  ااشند. 

  دانججرياد اايد زنگام ثبت نام )مردماتي و اص ي( خس از انجام تغييرات و قبل

را انت اب نمرده « خاياد ثبت نام»از خار  شدد از سيست  گ ستاد گهين  

صررت دعال اردد ايم گهين ( و از نهايي شدد ثبت نام خرد اطميناد كاصل )در

 نمايند.  

  رياني ك  در  رسال  يا خاياد كتي دانججتحصيالت تبمي ي دانججرياد  زم

  زماايد در خاياد ترمي  ثبت نام داشت  ااشند.  ،نام  آنها ااقي مانده است

نام  خاياد»اعد در درس  دانججرياد كارشناسي ارشد از نيمسال سرم ا 

و زم  دانججرياد دكترا خس از قبرلي در « 9222626كارشناسي ارشد اا كد  

رسال  دكترا اا »د دوره تحصيل زر ترم در درس آزمرد بامع آمرزشي تا خايا

ا  صررت  ومعيت دانججردر غير ايم صررت  نام نمايند،ثبت« 9222222كد 

در نظر گردت  خرازد شد و استحاده از امباناتي « مرخصي اا اكتساب در سنرات»

 نظير خرااگاه و ... ممبم ن رازد ارد.

  كارگاه ايمني »س ودكترا در درتزم است زم  دانججرياد كارشناسي ارشد و

اا  ت صصيكارگاه ايمني و اهداشت »و « 9222222و اهداشت عمرمي اا كد 

 ثبت نام نمايند و نمره قبرلي اگيرند.« 9222999كد 

 ستين مجاز ارشد يكارشناس اديدانججر اارا «اانحراد مطالع » درس اخا. 

  تزم است دانججرياد در اسرع وقت دروس ببراني خرد را اخا نمايند و

صررت معردي ا  استاد، كتي در آخريم اگارانند. امباد اخا دروس ببراني ا 

ترم تحصيل يا خس از دداع وبرد ندارد و دانججرياد اايد دروس ببراني خرد 
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اد امتحاد ميصررت عادا )اا شركت در كالس، تحريل تبالي ، شركت در را ا 

 ترم و.... ( اگارانند.

 

 مقدماتي نام ثبت در شرکت
  اراابه دروس خا،( )ا ك  درسي  تبمي يزم  دانججرياد تحصيالت 

بت ثنام مردماتي زستند. ا  شركت در ثبت مر  دارند  ااقي اعدا نيمسال

ارزيااي -زااد-ناريسم-رسال -نام نام مردماتي اراا دروس خا، شامل خاياد

كارگاه -2ارزيااي بامع خژوزجي  -2ارزيااي بامع خژوزجي -آمرزشي بامع

 شرد.ايمني و اهداشت، انجام نمي

  در صررت عدم شركت دانججر در ثبت نام مردماتي يا عدم رعايت زرير از

ي ك  در اختيار تحصيالت تبمي  خاياد نام /رسال  از نمره قسمتيمراا  مرارط، 

دانججر ثبت نام زمهنيم دانجبده است ا  دانججر تع ق ن رازد گردت و 

)زنگام ثبت نام اص ي( در  در دروسي ك  ترس  تحصيالت تبمي ي دانجبده 

 .انجام خرازد شدتعييم مي شرد 

  سيست  گ ستاد ليست دروس  42دانججرياد اايد اا استحاده از گهارر شماره

دانجبده )اا ترب  ا  سترد ترميحات( را اررسي و اا مجررت استاد 

م در»نمايند و در دروس نيمسال اعدا خرد را انت اب  ،/مجاور تحصي يرازنما

  «ثبت نام مردماتي دانججرياد تحصيالت تبمي ي دانجبده ارق و كامپيرتر

را  ، درمايجاد)قاال دريادت از وب سايت دانجبده( در  كنند و خس از تاييد 

 ليتحر را عالوهدر مرعد مررر ا  ددتر تحصيالت تبمي ي دانجبده تحريل دزند. 

 )دقيرا طبق درم( در مرعد مررر الهاميگ ستاد  ست ينام در س ثبت ددتر، ا  درم
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است. عدم ثبت دروس در سيست  گ ستاد ا  منهل  عدم شركت در ثبت نام 

 مردماتي است.

  مجاور تحصي ي آنها در نيمسال دتيل مرب ( استاد رازنمادانججرياني ك  )اا/

رد خزاا ثبت نام تاييد درم مجررت و ، اراا جده استمج   ن اول تحصيل

 ايند. نممرابع  ا  مدير گروه اايد 

  از نظر دانجبده ارق و كامپيرتر ثبت نام مردماتي ا  منهل  ثبت نام اص ي است

ثبت نام مردماتي و ثبت نام اص ي )خس از ليست دروس مغايرت  در صررتو 

 ير درسدر ثبت نام اص ي در  . شدانجام ترمي (، تغييرات تزم اعمال خرازد 

، ولي زيچ درسي از ليست اماد  نمردثبت نام مردماتي تراد ا  ليست را مي

در  در صررت عدم ارائ  درس يا . نام مردماتي قاال كاو نيستدروس ثبت

ر دروس انت ااي يا تبميل  رديت درس، ا  شرط مرادرت تالقي آد اا ديگ

 . شرددرس ديگرا در ثبت نام اص ي بايگهيم مي ،استاد رازنما و تاييد دانجبده

  و زمهنيمارائ  يا عدم ارائ  ير درس  گيرا در مرردتصمي  اا ترب  ا  اينب 

 ،دخايرمي انجام مردماتينام ار اساس آمار ثبتزا و امتحانات اندا كالسزماد

نام مردماتي كنند د دانججرياد در زم  دروس مررد نظر خرد ثبتشرترصي  مي

 تر ااشد. آمار ثبت نام واقعيتا 

  در نحر است 24تا  22 رديت اكتر دروس تحصيالت تبمي ي دانجبده ايم .

صررت ادهاي   رديت گروه درسي )در طرل ثبت نام اص ي و ترمي (، 

نام مردماتي درس را انت اب كرده اند در اولريت ثبت دانججرياني ك  در ثبت 

 نام قرار خرازند داشت.
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 ترمیم و اصلي نام ثبت

  واكد و  2دانججرياد كارشناسي ارشد تزم است زنگام ثبت نام اص ي كداقل

زم )شامل دروس ببراني( اخا نمايند. دانججرياد دكترا تواكد  24 كداكتر

واكد اخا نمايند. در  9واكد و كداكتر   6است زنگام ثبت نام اص ي كداقل 

التحصي ي دانججر زا، ثبت نام آد ترم و دار صررت عدم رعايت ايم محدوديت

شد. اديهي است دانججرياني ك  واكدزاا درسي  اا مجبل بدا مراب  خرازد

رعايت كداقل واكد،  ااقيمانده آنها كمتر از كداقل زاا ذكر شده است، ادود

 نمايند.ثبت نام مي

  ارخي دروسي ك  ا  كد نصاب نرسند در خاياد روز اول ترمي  كاو خرازند

 شد. 

   يااد، ترصي  معمرت ادهاي  نمي رديت گروه زاا درسي اا ترب  ا  اينب

ر ددرصت ممبم در اوليم اند دانججرياني ك  ثبت نام مردماتي داشت  دشرمي

نام نسبت ا  ثبت ،)قبل از تبميل  رديت گروه درسي( نام اص يثبت مرك   

 نهايي اقدام نمايند.

 زاا اخا زا و محدوديتاا ترب  ا  تغييراتي ك  ممبم است در ارنام  كالس

زم  دانججرياد )كتي آنها ك  قصد تغيير در ليست دروس شرد،  دروس ايجاد

 74ترمي  اا استحاده از گهارر و اص ي طرل ثبت نام خرد را ندارند( اايستي در 

 از م دور نبردد ثبت نام خرد اطميناد كاصل نمايند.

 


