










۱ پیوست شماره                 
  

 به نام خدا

 روزانه  -تقویم آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد               دانشکده مهندسی کامپیوتر   

 توضیحات فعالیت نیمسال

 نیمسال اول

 ---- اخذ واحدهای درسی ارائه شده -

 حداکثر تا پایان نیمسال اول  تعیین استاد راهنما  -

نیمسال 

 دوم

 ---- درسی ارائه شدهاخذ واحدهای  -

 ---- اخذ واحد سمینار -

 تصویب موضوع سمینار -

 

حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه نیمسال دوم)عدم تصویب به 

موقع موضوع سمینار مشمول کسر نمره, به ازای هر ماه یک 

 نمره( 2نمره میشود  تا سقف 

نیمسال 

 سوم

) عدم تصویب به منزله عدم حداکثر تا آذرماه  نیمسال سوم  تصویب موضوع پایان نامه -

 شود.(نمره از گزارش پیشرفت کم می 5/0پیشرفت دانشجو میباشد و 

 ---- اخذ واحد پایان نامه -

حداکثر تا پایان آبان  ماه نیمسال سوم )موکول شدن به نوبت  ارائه سمینار  -

 نمره( 2دوم مشمول کسر 

سمینار و ثبت نمره تحویل نسخه  -

 آن

 

)عدم تحویل  به موقع  نسخه  حداکثر تا پایان آذرماه  نیمسال سوم

 2سمینار مشمول کسر نمره, به ازای هر ماه یک نمره میشود تا سقف 

 نمره(

ارائه فرم پیشرفت پایان نامه  -

 مرحله اول 

تا اتمام هفته  سوم اسفند ماه نیمسال چهارم )عدم ارائه فرم 

استاد راهنما به منزله عدم پیشرفت دانشجو می باشد و توسط 

 نمره صفر برای گزارش مربوطه در نظر گرفته خواهد شد .(

نیمسال 

 چهارم

اخذ مجدد پایان نامه -  
---- 

ارائه فرم پیشرفت پایان نامه  -

 مرحله دوم

تا انتهای هفته  سوم تیرماه نیمسال چهارم)عدم ارائه فرم توسط 

به منزله عدم پیشرفت دانشجو می باشد و نمره  استاد راهنما

 صفر برای گزارش مربوطه در نظر گرفته خواهد شد.(

دفاع نهایی -  تا آخر شهریور نیمسال چهارم 

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

 به سنوات تحصیلی دانشجو اضافه می شود.دو واحد جبرانی یک ماه 

 می باشد. 4حداکثر کسر نمره سمینار **

حداکثر مهلت قانونی دوره تا اتمام نیمسال چهارم می باشد و در صورت طوالنی شدن دوره، مطابق ضوابط و مقررات ***

 شد.آموزشی دانشکده و دانشگاه اقدام خواهد 

****دانشکده می تواند با دانشجویی که تصویب موضوع سمینار، ارائه سمینار تحویل نسخه سمینار، تصویب موضوع پایان 

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

 مراجعه فرمایند. http://pga.iust.ac.irدانشجویان گرامی جهت اطالع از آیین نامه های آموزشی به سایت             

http://pga.iust.ac.ir/
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