
 اهم مصوبات اخیر شورای تحصیالت تکمیلی مرتبط با مقطع کارشناسی ارشد

   شرایط جدید تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد

تمدید سنوات نیمسال پنجم کارشناسی ارشد  مقررشد 30/11/97طبق مصوبه شورای تحصیالت تکمیلی مورخ 

د یینامه و رضایت استاد راهنما و طی مراحل تایق، با ارائه گزارش پیشرفت پایانصرفا در صورت تصویب طرح تحق

گروه و دانشکده قابل انجام باشد. ضمنا تمدید سنوات نیمسال ششم کارشناسی ارشد در صورت ارائه دالیل توجیهی 

همچنین، تمدید  .نامه قابل بررسی استفت پایانرتاخیر پیش آمده و مناسب بودن گزارش پیشقابل قبول برای 

د آماده باش نامه دانشجوررسی دارد که متن پایانی امکان بسال هفتم کارشناسی ارشد فقط در شرایطمسنوات نی

                                      .           نامه، مراحل تحقیق دانشجو تکمیل شده باشدو طبق گزارش پیشرفت پایان

دهی دانشجویان کارشناسی ارشدشرایط جدید گزارش  

دهی دانشجویان از این پس روند گزارش مقرر شد18/10/1397طبق مصوبه شورای تحصیالت تکمیلی مورخ  

:              تحقیق به جای ارائه گزارش سه ماهه به صورت زیر تغییر یابد پیشرفت کارشناسی ارشد در خصوص میزان  

 ، گزارش پیشرفت پژوهشیی به ارائه گزارش در قالب کاربرگ پیش از ورود دانشجویان به نیمسال پنجم نیاز -

                                                  .                                                                            وجود ندارد

نامه را گزارش پیشرفت پایان م و پس ازآن، الزم است تا کاربرگدانشجویان برای تمدید سنوات نیمسال پنج -

رگ درخواست سنوات منضم نمایند . بدیهی است های ضروری، به کاربیکی از پیوست تکمیل و آن را به عنوان

گیری در مورد تمدید سنوات یا عدم تمدید سنوات نامه مبنای تصمیمش پیشرفت پایاندر گزارشرایط مندرج 

.                                                                                                                        دانشجو خواهد بود  

رساله/نامههای پژوهشی مستخرج از پایانالیتتشویقی فعافزایش مهلت در نظر گرفتن نمره   

 هایتشویقی فعالیتمهلت در نظر گرفتن نمره  مقرر شد9/11/1397طبق مصوبه شورای تحصیالت تکمیلی مورخ  

رساله، برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری به شش ماه پس از تاریخ دفاع /نامهپژوهشی مستخرج از پایان

رساله برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری طبق /جود فرصت اصالحات پایان نامهین ویابد. با ا افزایش

حال، امکان تغییر نمره دانشجویان و اعمال  ره مصوبات پیشین به ترتیب یک و دو ماه خواهد بود. بدیهی است به

مقرر شد برای دانشجویان ورودی نمرات تشویقی پس از تسویه حساب با دانشگاه وجود نخواهد داشت. همچنین 

وهشی، صرفا برای چاپ یا پذیرش های پژرای اخذ نمره تشویقی فعالیتو پس از آن، این مهلت شش ماهه ب 98

                                                               ور گردد.منظ (ISI , ISC)  , Scopus بین المللی یهقطعی مقاالت علمی پژوهشی با نما



 شرایط نویسنده مسئول در مقاالت دانشجویان

امتیاز شرط کفایت برای دفاع و نیز نمره  مقررشد 9/11/1397طبق مصوبه شورای تحصیال ت تکمیلی مورخ 

تشویقی، تنها به مقاالتی تعلق گیرد که استاد راهنمای اول نویسنده مسئول باشد و یا استاد راهنمای اول کتبا 

دار شوند، اعالم ر مسئولیت نویسنده مسئول را عهدهموافقت خود را مبنی بر اینکه استاد راهنمای دوم یا مشاو

 شرط کفایتهر حال به مقاالتی که در آنها دانشجو نویسنده مسئول باشد، نمره تشویقی با امتیاز  کرده باشند. در

ارسال شده باشند الزم االجرا  1/1/98تاریخ  گیرد. این مصوبه برای تمام مقاالتی که پس ازدفاع تعلق نمی

                                                                                                                                   .  است

کد طرح تحقیق در سامانه ایرانداک لزوم ثبت                                                                                          

شورا تصمیم گرفت تا کد ثبت طرح تحقیق دانشجویان  13/6/1397 طبق مصوبه شورای تحصیالت تکمیلی مورخ

رساله ایشان قید شود و تنها در صورت ثبت طرح تحقیق توسط /نامهصیالت تکمیلی در حکم تصویب پایانتح

                                                                              .  شجو در سامانه ایرانداک حکم وی صادر شوددان

                                                                                                                                          

                                                                                       نامه  لزوم همانند جویی طرح تحقیق و پایان

ارد مذکور که گزارش همانند جویی در مو مقرر گردید 13/6/1397طبق مصوبه شورای تحصیالت تکمیلی مورخ 

های ضروری در فرم تصویب طرح تحقیق دانشجو در نظر گرفته شود.به عنوان یکی از پیوست  

ارئه یک گزارش  1397از ابتدای سال  مقرر شد 17/11/1396طبق مصوبه شورای تحصیالت تکمیلی مورخ 

. ان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری الزامی باشدمستخرج از سامانه همانند جو جهت اخذ مجوز دفاع از پای  

                                                                                                              های اطالعاتیلزوم گذراندن درس آشنایی با پایگاه

های اطالعاتی برای اخذ درس آشنایی با پایگاه مقرر شد13/6/1397طبق مصوبه شورای تحصیالت تکمیلی مورخ 

دانشجویان جدیدالورود تحصیالت تکمیلی و برنامه ریزی آن به صورت متمرکز توسط کتابخانه مرکزی انجام شود 

های ضروری در فرم تصویب طرح تحقیق دانشجو در درس مذکور به عنوان یکی از پیوستدرس مذکور  و ارزیابی

                                                                                                                                  نظر گرفته شود.

                                                                                                                 

 

 



                                                                                                       رساله/نامهی پایانهات و رو برای نسخهامکان پرینت پش

نامه های صحافی شده پایانکه نسخه شورا موافقت کرد 13/6/1397طبق مصوبه شورای تحصیالت تکمیلی مورخ 

گیرد در اختیار داوران قرار میهای پیش از دفاع که و نسخهشود که به استادان راهنما و مشاور تحویل داده می

                                                                  .     طبق نظر دانشکده به صورت پشت و رو پرینت گرفته شود

رساله/نامهحذف نسخه کاغذی پایان  

با حذف نسخه رساله و پایان نامه چاپی مربوط به شورا  13/6/1397طبق مصوبه شورای تحصیالت تکمیلی مورخ 

نامه به کتابخانه مرکزی تحویل داده های پایانمربوط به فایل CD رکزی موافقت نمود و مقرر شد تنهاکتابخانه م

 شود.

 بار مشروطی شرایط بازگشت به تحصیل دانشجویان دارای دو

مطرح شد و اعضای  27/3/92 مورخ9107/4شماره نامه 4/2/1397رای تحصیالت تکمیلی مورخ طبق مصوبه شو

شورا موافقت خود را با اجرایی شدن کلیات مفاد نامه مذکور مبنی بر امکان اجازه ادامه تحصیل به دانشجویان 

نامه فوق اعالم نمودند. س از آن، تحت شرایط خاص مندرج درو پ 96کارشناسی ارشد دارای دوبار مشروطی ورودی 

   صوص توسط مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه تنظیم شود.همچنین مقرر شد کاربرگی در این خ

                 ندمجله هست ( عدم اختصاص امتیاز به مقاالت خارجی که صرفا دارای پذیرش )ایمیل پذیرش یا تایید در سایت

که از این پس به مقاالتی که در مجالت  مقرر شد15/12/1396طبق مصوبه شورای تحصیالت تکمیلی مورخ 

 خارجی ارسال شده و صرفا دارای پذیرش )ایمیل پذیرش یا تایید در سایت مجله ( هستند امتیازی تعلق نگیرد.

 است نامه را اخذ کردههایی که درس پایانسالشرایط احتساب مشروطی دانشجو در نیم

ضمن اطالع رسانی مجدد بخشنامه شماره  مقرر گردید17/11/1396ق مصوبه شورای تحصیالت تکمیلی مورخ طب

در یک نیمسال در خصوص دانشجویان کارشناسی ارشد تاکید گردید که دانشجو  17/12/89مورخ  107331/21

ده و انتخاب کر امهنهای پایانبدون احتساب واحد واحد درسی 8شود که تعداد حداقل یمشروط محسوب م

 .کسب کند 14میانگین کمتر از 

 لزوم توجه به مرخصی بدون احتساب دانشجو در اعمال نمرات تشویقی

دانشجویان کارشناسی ارشدی که یک نیمسال  مقرر گردید 25/7/1396طبق مصوبه شورای تحصیالت تکمیلی مورخ 

اند، طبق قانون یک نیمسال واحد جبرانی اخذ کرده 8یا حداقل اند و ن احتساب در سنوات استفاده نمودهاز مرخصی بدو

 بایستی این امر در احتساب نمرات تشویقی دفاع به موقع ایشان لحاظ گردد. اشود و لذآنها اضافه میبه سنوات مجاز 


