










۱ پیوست شماره                
  

 به نام خدا
 دوره مرکز آموزش الکترونیکی  -قویم آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشدت               

 توضیحات فعالیت یمسالن

 - اخذ واحدهای درسی ارائه شده نیمسال اول

 - اخذ واحدهای درسی ارائه شده نیمسال دوم

 نیمسال سوم

مشخص شدن دانشجویان آموزش محور و 

 پژوهش محور

درصد هر ورودی  30تحصیالت تکمیلی دانشکده: بر طبق نظر شورای 

به باال را گذرانده باشند مشمول  16واحد درسی با معدل  18که 

پژوهش محور شدن می شوند و در ترم سوم دانشجویان آموزش محور 

 و پژوهش محور مشخص می شوند.

اخذ واحد سمینار در ترم سوم برای دانشجویان پژوهشی و آموزشی  سمیناراخذ واحد 

 الزامی است 

 دانشجویان آموزش محور : اخذ واحد سمینار و دروس باقیمانده اخذ واحد درسی باقیمانده

 دانشجویان پژوهش محور : اخذ واحد سمینار و دروس باقیمانده 

 تا پایان آبان ماه دانشجویان پژوهش محور تعیین استاد راهنما

 –تکمیل فرمهای سمینار 

ب و بارگزاری در  600الف و  600فرمهای  

 سیستم گلستان –پیشخوان خدمت 

 دانشجویان پژوهش محور تا پایان دی ماه 

 نیمسال چهارم

 

 اخذ پایان نامه

 

 

 دانشجویان پژوهش محور

 

طبق زمانبتدی   -ارائه سمینار شفاهی

دانشکده اواخر آبان می باشد و در صورت 

کسر به تاریخ دو نمره عدم ارائه دانشجو با 

 بعدی که دانشکده اعالم می دارد می افتد

 دانشجویان پژوهش محور

 تکمیل فرمهای پروپوزال پایان نامه

ب و بارگزاری در  610الف و  610فرمهای 

سیستم گلستان –پیشخوان خدمت   

 دانشجویان پژوهش محور 

 نیمسال پنجم
دفاع نهایی    

 
 دانشجویان پژوهش محور

به ازای هر دو واحد   در هنگام دفاع از پایان نامهدیهی است تقویم مذکور در خصوص دانشجویانی که دارای واحد جبرانی هستند ب* 

 به سنوات دانشجو اضافه می شود.جبرانی یک ماه 

که واحد سمینار را در ترم سوم اخذ می کنند طبق اطالعیه که در هرترم گذاشته می شود می بایست عمل  دانشجویان آموزش محور** 

  نمایند.

تحویل نسخه سمینار، تصویب موضوع ، دانشکده می تواند با دانشجویان پژوهش محورکه تصویب موضوع سمینار، ارائه سمینار  ***

 را با تاخیر انجام می دهد، مطابق ضوابط و مقررات آموزشی خود عمل کند.پایان نامه و گزارش پیشرفت پایان نامه خود 

**** دانشجویان پژوهش محور تا قبل از دفاع نهایی می بایست دو فرم گزارش پیشرفت پروژه که روی سایت دانشکده می باشد را 

عدم تحویل فرم مذکور در زمان دفاع نهایی  –د تکمیل کرده و بعد از امضای استاد راهنما به تحصیالت تکمیلی دانشکده تحویل نماین

 نمره ای برای دانشجو منظور نمیگردد.
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