
 آموزشیشیوه نامه اجرایی آیین نامه چکیده 

 کارشناسی ارشددوره تحصیلی  

 دانشگاه صنعتی اصفهان

 دانشگاه صنعتی اصفهان

 ستاد استقبال از نودانشجویان



 کلیات ٍ پذیزش

 :دٍرُ کارضٌاسی ارضذ در داًطگاُ صٌعتی اصفْاى•

 هزحلِ آهَسضی 

 هزحلِ پژٍّطی  

 

 :هزحلِ آهَسضی•

 گذراًذى درٍس 

 :هزحلِ پژٍّطی•

  اًجام فعالیت ّای هزتثظ تا پایاى ًاهِ 

 دفاع اس پایاى ًاهِ کارضٌاسی ارضذ 



آموزشیمرحله    



 هذت هجاس تحصیل توام ٍقت  

 ًیوسال 4: هذت هجاس تحصیل•

 قاتل افشایص حذاکثز تا دٍ ًیوسال•

 تذٍى پزداخت ضْزیِ(: ًیوسال پٌجن)ًیوسال اضافی اٍل •

 تا پزداخت ضْزیِ(: ًیوسال ضطن)ًیوسال اضافی دٍم •

 

 

  



 درٍس

  :  ٍاحذ درسیتعذاد •

    سزفصل در رضتِ، ّز تزای آى هیشاى کِ است ٍاحذ 32 تا 28 تیي درسی ٍاحذّای تعذاد                 
 .است ضذُ تعییي رضتِ آى هصَب 

 .است ٍاحذ 6 ّا رضتِ سایز تزای 4ٍ اًگلیسی ستاى رضتِ تزای ًاهِ پایاى ٍاحذ تعذاد ضوٌا

 .است اجثاری ّا رضتِ تواهی تزای عوَهی ٍتْذاضت ایوٌی کارگاُ درٍس گذراًذى

 :  درٍس جثزاًی•

 تا ًظز گزٍُ آهَسضی ٍ تأییذ ضَرای تحصیالت تکویلی داًطکذُ 

 (اس درٍس قثلی رضتِ)ٍاحذ  12حذاکثز  

 12: حذاقل ًوزُ درٍس  

 عذم احتساب ٍاحذّا ٍ ًوزُ در ٍاحذ ٍ هعذل                   

 عذم اهکاى ارائِ درس تِ صَرت هغالعِ آساد یا اًفزادی                  



 ارسضیاتی درٍس

 :ارسضیاتی درٍسًوزُ •

 12: قثَلی ّز درسًوزُ حذاقل           

  14: کلهعذل حذاقل            

 هطزٍط: 14هعذل کوتز اس  

 هحزٍم اس تحصیل: دٍ تار هطزٍعی تِ صَرت هتَالی یا هتٌاٍب        

 الشاهی: آسهَى پایاى تزم کتثی          

 غیزقاتل تغییز: ًوزُ پس اس ارسال تِ ادارُ کل آهَسش        

 (ضاهل درٍس جثزاًی)ٍاحذ  8: حذاقل ٍاحذ اًتخاتی در ّز ًیوسال        

 (  ضاهل درٍس جثزاًی)ٍاحذ  14: حذاکثز ٍاحذ اًتخاتی در ّز ًیوسال        



 حذف، غیثت

 :غیثت•

 (ًوزُ صفز یا هزدٍد در درس: ًتیجِ) ضزکت در تیص اس سِ ضاًشدّن جلسات درس    عذم                               

 (ًوزُ صفز یا هزدٍد در درس: ًتیجِ)  ضزکت در اهتحاى پایاًی درس     عذم                               

 
 :غیثت هَجِ•

 حذف درس اس درٍس آى ًیوسال 

 داًطگاًُیاس تِ تأییذ هزکش تْذاضت ٍ درهاى  

 

   

 



 اًصزاف ٍ هزخصی

 :اًصزاف•
 کتثی داًطجَ ٍ ارائِ تِ داًطکذُتقاضای  
 داًطجَهزاجعِ یا عذم ثثت ًام عذم  

 :هزخصی•
 هَافقت داًطگاُ                         

 احتساب سٌَات                           
 حذاکثز یک ًیوسال                         
 :هزخصی تِ دلیل•

 پشضکی
 سایواى

 هأهَریت ّوسز یا ٍالذیي  
 تأییذ پشضک هعتوذ داًطگاُ                                                 

 داًطگاُتا احتساب یا تذٍى احتساب سٌَات تا اختیار : ًکتِ  



 اًتقال/  حذف یک ًیوسال، تغییز رضتِ

 :حذف یک ًیوسال در ضزایظ خاظ•

 درخَاست کتثی داًطجَ                   

   تأییذ داًطکذُ                    
 تأییذ داًطگاُ                    

 قثل اس ضزٍع اهتحاًات                    

 احتساب در سٌَات                         

 :اًتقال/ رضتِتغییز •

 هوٌَع     

 :حذف یک ًیوسال  یا یک هزخصی تحصیلی•

 فقظ یک تار در عَل تحصیل                                   



 هیْواًی

 :هیْواًی•

 اهکاى هیْواًی تِ داًطگاُ ّای دٍلتی                   
 حذاکثز یک ًیوسال                   
 ضزط هَافقت داًطکذُ ٍ داًطگاُ                     
 
 :اهکاى هیْواًی تک درس•
 درج ًوزات درٍس هیْواًی در کارًاهِ، تذٍى تأثیز در هعذل            
 

 :اهکاى هیْواًی اس داًطگاُ ّای دیگز تِ داًطگاُ صٌعتی•
 حذاکثز تزای دٍ ًیوسال             
 (هعادل ًَتت دٍم)تا پزداخت ضْزیِ             
 اهکاى هیْواى تزای تک درس             
                



 مرحله پژوهشی



 اًتخاب استاد راٌّوا

 

 (اس تیي اساتیذ داًطکذُ)پیطٌْاد داًطجَ •

 هَافقت استاد•

 تاییذ ضَرای تحصیالت تکویلی داًطکذُ•

 

 

 

 



 اًتخاب استاد هطاٍر

 

 پیطٌْاد استاد راٌّوا•

 اًتخاب اس اعضای ّیات علوی یا هتخصصاى حزفِ ای دارای صالحیت•

 تاییذ گزٍُ آهَسضی•

 تاییذ ضَرای تحصیالت تکویلی داًطکذُ•

 

 

 

 



 تعییي ٍ تاییذ پیطٌْادیِ

 

 قثل اس پایاى ًیوسال سَم•

 تا ًظز ٍ تاییذ استاد راٌّوا•

 تْیِ پیطٌْادیِ•

 تاییذ استاد راٌّوا•

 اًجام هزاحل داٍری•

 تصَیة ًْایی•

 تحَیل تِ تحصیالت تکویلی داًطکذُ•

 

 

 



 دفاع اس پایاى ًاهِ

 

 فعالیت ّای تحقیقاتی پایاى ًاهِاًجام •

 تذٍیي پایاى ًاهِ•

 تاییذ استاد راٌّوا•

 داٍراىدفاع اس پایاى ًاهِ در حضَر ّیات •

 

 : 14هعذل کل کوتز اس •

 عذم اجاسُ دفاع 

 فزصت یک ًیوسال تا رعایت سٌَات هجاس 

 یا درٍس جذیذ 14ٍاحذ اس درس ّای تا ًوزُ کوتز اس  9اًتخاب حذاکثز  

 پزداخت ضْزیِ هصَب 

 اجاسُ دفاع:  14در صَرت رسیذى هعذل کل تِ  
 



 ارسیاتی پایاى ًاهِ

 

 عذم هحاسثِ در هعذل•

 ارسضیاتی کیفی•

 عالی:  20تا  19ًوزُ  

 خیلی خَب:  18/99تا  18ًوزُ  

 خَب:  17/99تا  16ًوزُ  

 هتَسظ:  15/99تا  14ًوزُ  

 هزدٍد:  14ًوزُ کوتز اس  

 

 (تا رعایت سقف سٌَات هجاس)هجذد حذاکثز تِ هذت یک ًیوسال فزصت دفاع در صَرت هزدٍد ضذى، : ًکتِ

 



 داًص آهَختگی

 

 :هالک داًص آهَختگی•

 گذراًذى کلیِ ٍاحذّا 

 14هعذل حذاقل  

 هَفقیت در دفاع اس پایاى ًاهِ  

 

   :تاریخ داًص آهَختگی•

 رٍس دفاع ٍ کسة درجِ قثَلی پایاى ًاهِ 

 

 : عذم تَاًایی داًطجَ در پایاى دٍرُ در سٌَات هجاس•

 صزفا گَاّی گذراًذى ٍاحذّای درسی   



 تخلفات علوی

 

 :تخلفات هٌجز تِ هحزٍهیت اس تحصیل•

 دستثزد ادتی 

 جعل 

 تقلة   

 کپی تزداری 

 

 

 ( :اعالعات تکویلی خارج اس هتي ضیَُ ًاهِ)ًکتِ 
 :تزای اعالعات تیطتز تِ هٌطَر ٍ هَاسیي اخالق پژٍّص تِ آدرس سیز هزاجعِ ًواییذ

https://moghararat.iut.ac.ir/sites/moghararat/files/upload_files/3._mnshwr_wmwzyn_khlq_pjwhsh_mswb_wzrt_lwm.pdf 

 

 



 سخي پایاًی

 ستاد استقثال اس ًَداًطجَیاى  

 تزای ضوا داًطجَی گزاهی در داًطگاُ صٌعتی اصفْاى  

 .  رٍسّایی سزضار اس پیطزفت ٍ هَفقیت آرسٍهٌذ است

 


