دادکشنه الهیات و معارف اسالمی

اهم آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد
************************************
 -1حداکثر دروس جبرانی  12واحد می باشد که در ابتدای دوره قبل از دروس اصلی ارائه می شود.
 -2حداقل نمره قبولی در هردس ( اصلی یا جبرانی )  12است .
 -3تعداد واحدهای درسی در هرنیمسال حداقل  8و حداکثر  12است .
 -4میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال نباید از  14کمتر باشد.
 -5آخرین نیمسال تحصیلی  ،دانشجو از شرط اخذ حداقل واحد معاف است و چنانچه میانگین نمره دانشجو در این
نیمسال کمتر از  14باشد مشروط تلقی می شود.
 -6میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره نباید از  14کمتر باشد درغیر این صورت دانش آموخته دوره
کارشناسی ارشد محسوب نمی شود.
 -7غیبت دانشجو در هر درس نباید از  3/16مجموع ساعات آن درس تجاوز کند در غیراین صورت نمره دانشجو
در آن درس صفر محسوب می شود.
 -8درص ورتی که غیبت دانشجو در یک درس بیش از حد مجاز باشد و از نظر دانشگاه موجه تشخیص داده شود آن
درس حذف خواهد شد.
 -9غیبت غیرموجه در امتحان درس منجر به نمره صفر در آن درس خواهد شد.
 -10دانشجو می تواند حداکثر یک نیمسال مرخصی تحصیلی استفاده نماید  .مدت مذکور جزء سنوات تحصیلی
دانشجو محسوب می شود.

 -11دانشجو می تواند با ارائه درخواست به دانشگاه  ،به هردلیلی از ادامه تحصیل انصراف دهد .چنانچه بعد از
یکماه درخواست خود را پس نگیرد دانشگاه نسبت به صدور گواهی انصراف از تحصیل اقدام می نماید .
 -12طول دوره حداکثر  2سال  ،مشتمل بر  4نیمسال است .
 -13انتقال و تغییر رشته در دوره کارشناسی ارشد ممنوع است .
 -14دانشجو در صورت مشروطی دو نیمسال و نیز سنوات بیش از حد مجاز از ادامه تحصیل در دوره محروم می
شود.
 -15انتقال از دوره شبانه به روزانه  ،نیمه حضوری به حضور و مجازی به حضوری اعم از روزانه و شبانه و از
دانشگاههای دولتی به غیر دولتی ممنوع است .
 -16دانش آموختگان در هر دو شیوه آموزشی  -پژوهشی و آموزشی می توانند به دوره تحصیلی باالتر راه یابند.
 -17هر دانشجو می تواند حداکثر دو نیمسال را با موافقت دانشگاه مبداء و مقصد به عنوان مهمان بگذراند .
 -18ارزشیابی پایان نامه به صورت ذیل است :

الف  -نمره  19تا  : 20عالی
ج -نمره  16تا  : 17/99خوب

ب  -نمره  18تا  : 18/99بسیار خوب
د  -نمره  14تا  15/99قابل قبول

ه -نمره کمتر از  14غیر قابل قبول
 -19چنانچه ارزشیابی پایان نامه غیر قابل قبول باشد دانشجو مجاز است حداکثر یک نیمسال در مدت مجاز
تحصیل در جلسه دفاع شرکت و مجددا" از پایان نامه دفاع نماید  .دانشجویی که در فرصت تعیین شده نتواند از
پایان نامه خود با موفقیت دفاع نماید از ادامه تحصیل محروم می شود.
 -20تعداد واحدهای دوره کارشناسی ارشد حداقل  28و حداکثر  32واحد است  .تعداد واحد پایان نامه حداقل  4و
حداکثر  6واحد است .
 -21دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم موضوع پایان نامه خود را با نظر
استاد راهنما و تایید گروه مربوط انتخاب نماید  .موضوع پایان نامه پس از تایید شورای تحصیالت تکمیلی قطعیت
می یابد .

 -22در شیوه آموزشی واحدهای درس بدون پایان نامه خواهد بود که گذراندن حداقل  2واحد و حداکثر  4واحد
سمینار الزامی است .
 -23در مواردی که آیین نامه ساکت است تصمیم با شورا می باشد.

نکته مهم آموزشی
********************************
حداکثر اجرای نمره پایان نامه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد  19می باشد و نمره
پذیرش و چاپ مقاله به صورت زیر در نظر گرفته می شود.

 -1پذیرش و یا چاپ مقاله در نشریه علمی – پژوهشی  1:نمره
 -2پذیرش و یا چاپ مقاله در نشریه علمی  -ترویجی  0/5:نمره
-3مجموعه مقاالت همایشهای علمی  0/5نمره
 -4مجموعه نمایه شده داخلی وخارجی  0/5نمره

