آییه وامٍ آمًزشی کارشىاسی ارشد
مادٌ  : 4تعداد کل ياحد َای درسی ديرٌ کارشىاسی ارشد وا پیًستٍ تا احتساب ياحد پایان وامٍ تر حسة رشتٍ  ،حداقل  28ي حداکثر  32ياحد است .

تثصزُ  :1چٌاًچِ تِ تطخیص کویتِ تحصیالت تکویلی ،گذراًذى تؼذادی اس ٍاحذ ّای درسی دٍرُ کارضٌاسی ،تِ ػٌَاى درٍس کوثَد یا جثزاًی،
تزای داًطجَ ضزٍری تطخیص دادُ ضَدٍ ،ی هکلف است ،آى درٍس را تز اساس تزًاهِ هصَب ،اضافِ تز ٍاحذ ّای درسی
هقزر در دٍرُ کارضٌاسی ارضذ ٍ هطاتق آییي ًاهِ تگذراًذ.
تعداد دريس جثراوی در َر رشتٍ حداکثر  24ياحد است .
هادُ  :6داًطجَی دٍرُ کارضٌاسی ارضذ هجاس است در ّز ًیوسال تحصیلی تیه  8تا  14ياحد درسی را اًتخاب کٌذ ٍ
در هَارداستثٌایی ،تا صالح دیذ کویتِ تحصیالت تکویلی ،ایي تؼذاد هی تَاًذ تا ٍ 16احذ افشایص یاتذ.
تثصزُ  :1در آخزیي ًین سال تحصیلیً ،ام ًَیسی داًطجَ در کوتز اس ٍ 8احذ درسی تالهاًغ است.
هادُ  : 8غیثت غیز هَجِ در اهتحاى ّز درس هَجة گزفتي ًوزُ صفز تزای آى درس است.
تثصزُ  :در صَرتی کِ غیثت داًطجَ در اهتحاى ،اس ًظز هَسسِ ،هَجِ تطخیص دادُ ضَد .درس هذتَر حذف هی ضَد.
طَل دٍرُ کارضٌاسی ًاپیَستِ  2سال است .
تثصزُ :کویتِ تحصیالت تکویلی هی تَاًذ در صَرت لشٍم ٍ حسة هَرد حذاکثز تا دٍ ًیوسال تحصیلی تِ طَل دٍرُ داًطجَ اضافِ کٌذ.

مادٌ  :12حداقل ومرٌ قثًلی در َر درس اعم از دريس ديرٌ ي دريس جثراوی در ديرٌ کارشىاسی ارشد 12است.
هادُ  :13هیاًگیي ًوزات درٍس داًطجَ در دٍرُ کارضٌاسی ارضذ در ّز ًیوسال تحصیلیً ،ثایذ اس  14کوتز تاضذ.
اگز هیاًگیي ًوزات داًطجَ در دٍ ًیوسال تحصیلی کوتز اس  14تاضذ ،آى داًطجَ اس اداهِ تحصیل هحزٍم هی ضَد.
تثصزُ ً :وزُ درٍس پیص ًیاس یا جثزاًی در کارًاهِ داًطجَ ،جذاگاًِ ثثت هی ضَد اها در احتساب هیاًگیي ًوزات ًیوسال تحصیلی ٍ هیاًگیي کل
ًوزات داًطجَ هٌظَر ًوی ضَد.
مادٌ  : 14میاوگیه کل ومرات داوشجً در پایان ديرٌ وثاید از  14کمتر تاشد .در غیر ایه صًرت فارغ التحصیل ديرٌ کارشىاسی ارشد شىاختٍ ومی شًد.

هادُ  : 17داًطجَ هَظف است پس اس پایاى ًین سال اٍل ٍ قثل اس ضزٍع ًیوسال سَم هَضَع پایاى ًاهِ خَد را تا ًظز
استاد راٌّوا اًتخاب کٌذ .هَضَع پایاى ًاهِ پس اس تأییذ کویتِ تحصیالت تکویلی گزٍُ قطؼیت هی یاتذ .

دستً العمل معادل سازی دريس ديرٌ کارشىاسی ارشد 1378/10/13
درٍس درٍُ کارضٌاسی ارضذ داًطجَیاًی کِ درٍسی را قثالً در هقطغ کارضٌاسی ارضذ گذراًذُ اًذ ٍلی هَفق
تِ اخذ هذرک ًطذُ اًذ تز اساس ضَاتط سیز هؼادل ساسی ٍ پذیزفتِ ضَد.
 .1داًطجَ اس طزیق آسهَى سزاسزی ٍارد دٍرُ ضذُ تاضذ.
 .2هحتَای آهَسضی درٍس گذراًذُ ضذُ حذاقل 80درصذ تا هحتَای درٍس هطاتِ هطاتقت داضتِ تاضذ.
 .3حذاکثز ٍ 10احذ اس درٍس درٍُ کارضٌاسی ارضذ گذراًذُ ضذُ تا ًوزُ  ( 14تِ استثٌای پایاى ًاهِ) تا ًظز
گزٍُ تحصیالت تکویلی قاتل هؼادل ساسی ٍ پذیزش است.
 .4در صَرتی کِ تیص اس  4سال اس سهاى قطغ ارتثاط داًطجَ تا هَسسِ آهَسش ػالی قثلی گذضتِ تاضذ،
هؼادل ساسی تا حذاقل ًوزُ  16اهکاى پذیز است.
 .5درٍس گذراًذُ ضذُ قثلی اس ًظز تؼذاد ٍاحذ درسی حذاقل تا درٍس هؼادل در دٍرُ جذیذ تزاتز تاضذ.
 .6هؼادل ساسی درٍس هقطغ پاییي تز تا درٍس دٍرُ کارضٌاسی ارضذ تِ ّثچ ٍجِ اهکاى پذیز ًیست.
 .7تِ اسای پذیزش ّز ٍ 8احذ درسی یک ًیوسال اس طَل درٍُ تحصیلی کسز هی گزدد.
ّ .8شیٌِ هؼادل ساسی ّز ٍاحذ درسی تزاتز 𝟏 ضْزیِ هتغیز درٍس هزتَط ،هطاتق آخزیي دستَرالؼول خَاّذ تَد.
𝟐
ً -9وزات درٍس پذیزفتِ ضذُ ػیٌاً در کارًاهِ داًطجَ ثثت هی ضَد ٍ در هحاسثِ هیاًگیي ًیوسال هحسَب ًوی گزدد
ٍلی در هحاسثِ هیاًگیي کل ًوزات دٍرُ هٌظَر خَاّذ ضذ

