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  مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه

  هاي متداول دوره كارشناسي ارشدسوال

 دوم انتخاب واحد كنم؟ / سال اولتوانم در نيمچگونه مي .1

هاي ذكر شده براي هر ورودي و يا مراجعه به سامانه الكترونيكي دانشگاه به آدرس بر اساس تقويم دانشگاهي و در تاريخ
stu.gau.ac.ir  

 نامه چند تا است؟در جلسه ارائه پايانهاي ضروري فرم .2

 .و يك نسخه از هركدام 349/ 348 ،346/347 و 343/ 342

براي كليه اعضاي محترم هيأت داوران جلسه دفاع   تحقيق نظري را/ نامهنويس پايانپيشتوان آيا مي .3

  ارسال نمود؟ ايبصورت فايل رايانه
و در صورت فنري صحافي شود به شكل پشت و رو چاپ گردد و بهسط دانشجو توبايست تحقيق نظري مي/ نامهنويس پايانپيش

اي را در توان فايل رايانهمي در صورت تمايل هر يك از اعضاي محترمتنها . اختيار اعضاي محترم هيأت داوران جلسه دفاع قرار گيرد

 .اختيار آن فرد قرار داد

  تحقيق نظري چند تا است؟ / نامههاي ضروري براي چاپ نهايي پايانتعداد نسخه .4

  :عالوه بر تعداد مورد نياز براي خود دانشجو، اساتيد محترم راهنما و مشاور

 . جهت تحويل به كتابخانه ضروري استتحقيق نظري / نامهپايانتنها يك عدد  •

اسناد و مدارك علمي به ها يك عدد به همراه پرونده دانشجو جهت ارسال به سازمان نامهعالوه بر آن و صرفاً براي پايان •

 . بايست ارسال شودمديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه مي

 است؟  تحصيلي سالمدت تحصيل در دوره كارشناسي ارشد چند نيم .5

  .سال تحصيلي استنيم 4سال مشتمل بر  2سال و حداكثر نيم 3سال مشتمل بر  5/1طول مدت دوره حداقل 

 ؟ رسانيدرا به تصويب  تحقيق نظري/ امهنپايانطرح پيشنهادي  توانميچگونه  .6

 ديگر تن 2حداقل  و مشاور و راهنما اساتيد/ استاد با حضوردفاع از طرح پيشنهادي جلسه در  نامهطرح پيشنهادي پايانتصويب 

و  328/329، 327/ 326هاي خصوص فرمدر اين. دشوانجام ميبه عنوان داور با حداقل مدرك استادياري  از اعضاي هيات علمي

  .را نگاه كنيد 330/331

  ؟ممكن است تحصيلافزايش سنوات آيا  .7

با  افزايش سنواتاستثنايي افزايش  موارد تنها در .سال تحصيلي استنيم 4سال مشتمل بر  2طول مدت دوره حداكثر  خير،

فرم  سال بعدينيم ش از شروعپيحداقل يك ماه در اينصورت الزم است . مجاز است سال تحصيليتا يك نيم مراجع مرتبطتشخيص 

سال تقاضا براي افزايش سنوات جهت نيم. تكميل و تحويل مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه شود) 350(تقاضاي افزايش سنوات 

  .وجه قابل بررسي توسط مديريت تحصيالت تكميلي نيستششم تحصيلي دانشجو به هيچ
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 گزارش پيشرفت تحصيلي چيست؟  .8

انتخاب  قبل از نسبت به اعالم گزارش پيشرفت كار تحقيق نظري/ نامهپايان يس از تصويب طرح پيشنهادپدانشجو موظف است 

 333/ 332مطابق فرم  و مشاور و تائيد گروه راهنما اساتيد/ استادييد اتگزارش پيشرفت كار بايد به . سال بعدي اقدام نمايدواحد نيم

گزارش پيشرفت  ارائه .سال بعدي ثبت گرددشده و قبل از انتخاب واحد نيمشكده دان واحد تحصيالت تكميليل تحويبرسد و سپس 

   .تحصيلي براي دانشجويان كارشناسي ارشد در كل دوره فقط يك بار الزم است كار

  

 نامه تصويب شده خود را انتخاب نمايم؟ سال پايانآيا بايد هر نيم .9

دانشگاه نسبت به انتخاب  آموزشي بر اساس تقويمسال نامه در هر نيمايانتصويب طرح پيشنهادي پ پس ازدانشجو موظف است  ،بله

سال در صورتيكه ديگر واحدها گذرانده شده باشد به منزله انصراف از نامه در هر نيمعدم انتخاب واحد پايان .اقدام نمايد آنواحد 

  .تحصيل منظور خواهد شد

 را انتخاب نمايم؟ تصويب شده خود  تحقيق نظريسال آيا بايد هر نيم .10

  . نياز نيستهاي بعدي سالدرس تحقيق نظري پس از تصويب آن در نيمانتخاب واحد  خير

 نامه اجباري است؟ دفاع از پايان پيش ازواحدهاي درسي تمامي آيا گذراندن  .11

  بله

 نامه را رد كند؟ آيا دانشگاه مي تواند قابل دفاع بودن پايان .12

نامه در صورتيكه داور سوم نيز پايان. شودنامه به داور بعدي ارجاع مينامه را رد نمايد پاياناور پاياندر صورتي كه يك استاد د ،بله

در طي اين . را غير قابل دفاع بداند جلسه دفاع حداقل سه ماه بعد از دريافت رسمي نظرات داوران قابل انجام خواهد بود

در صورتيكه پس از زمان تعيين شده . اساتيد راهنما بپردازد/ نظر استادنامه زير بايست به اصالحات پايانمدت دانشجو مي

. براي اصالحات به دانشجو داده خواهد شد) ماه 3حداقل (نامه قابل دفاع تشخيص داده نشود مدت زمان ديگري نيز پايان

شود كه دآوري مييا. در هر صورت، بديهي است مدت اضافه شده بعنوان سنوات تحصيلي دانشجو محاسبه خواهد شد

 .استسال  5/2حداكثر مدت زمان تحصيل 

 را رد كند؟  تحقيق نظريآيا دانشگاه مي تواند قابل دفاع بودن  .13

در . كندارسال وم دداور تحقيق نظري را براي را قابل دفاع تشخيص ندهد گروه مجاز است  ، تحقيقدر صورتيكه داور

داور و هماهنگي براي شركت آنها در جلسه  دودعوت از هر تحقيق نظري تاييد داور دوم مبني بر قابل دفاع بودن صورت 

ماه بعد از  يكرا غير قابل دفاع بداند جلسه دفاع حداقل  تحقيق نظريوم نيز ددر صورتيكه داور . دفاع الزامي است

زير  تحقيق نظريبايست به اصالحات در طي اين مدت دانشجو مي. خواهد بود انجامدريافت رسمي نظرات داوران قابل 

قابل دفاع تشخيص داده نشود مدت  تحقيق نظريدر صورتيكه پس از زمان تعيين شده نيز . بپردازد درسنظر استاد 

سال حداكثر زمان تمديد تحقيق نظري يك نيم. براي اصالحات به دانشجو داده خواهد شد) ماه يكحداقل (زمان ديگري 

شود يادآوري مي .در هر صورت، بديهي است مدت اضافه شده بعنوان سنوات تحصيلي دانشجو محاسبه خواهد شد است و

  .سال است 5/2حداكثر مدت زمان تحصيل را كه 
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 پذير است؟ويراستار امكان ه كمكب تحقيق نظري/ آيا ويراستاري ادبي پايان نامه .14

اساتيد  /استاد مجوزبا  فقط. وظيفه دانشجو است تحقيق نظري/ نامهپايان ولسازي متن و ساخت كليه اشكال و جداو جمله نوشتن

وسيله دانشجو نوشته شود و ويراستار فقط نقش كمك گرفت مشروط به آنكه تمامي جمالت بهادبي  ويراستاراز توان راهنما مي

  . راهنمايي ادبي چگونگي نوشتن را به عهده داشته باشد
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چه  اقدامي بايد انجام  نداشته باشدر وسال در دانشگاه حضنامه بيش از يك نيمايانچنانچه استاد راهنماي پ .15

  ؟ گيرد

راهنمايي  در صورتي كهسال وجود نداشته باشد و سط استاد راهنما در يك نيمتونامه پايانامكان انجام راهنمايي اگر هر دليل به 

استاد راهنماي دوم يا  نامه را بعهده خواهد گرفتماي ديگري مسووليت پاياناد راهناست تنها يك استاد عهده دار باشد نامه راپايان

 ..در نظر گرفته خواهد شد

  نامه كيست؟نامه و مسوول اصلي راهنمايي  پايانمسوول انجام پايان .16

  .   ستا راهنما تيدااس/ نامه با دانشجو و مسوول اصلي راهنمايي دانشجو استادمسووليت انجام پايان

 توانم به دانشگاه ديگر درخواست انتقالي نمايم؟ آيا مي .17

  . كارشناسي ارشد ممنوع است خير، انتقال، تغيير رشته و جابجايي در دوره

  توانم به دانشگاه ديگري مهمان شوم؟ آيا مي .18

سال با موافقت يمدو ندر  حداكثرواحدهاي درسي خود را تواند دانشجوي دوره كارشناسي ارشد مي. را تكميل نماييد 324/325فرم 

مانند مساله مخصوص، مساله ويژه،  انفرادي گذراندن دروس .دانشگاه مبدا و مقصد به عنوان مهمان در دانشگاه دولتي بگذراند

   .نيست ممكن به صورت مهمان تحقيق نظري/ نامهپايان سمينار و

 توانم در زمان تحصيل مرخصي بگيرم؟ آيا مي .19

سال از مرخصي تحصيلي استفاده تواند حداكثر يك نيم ارشد مي دوره كارشناسي  نشجويدابله، .را تكميل نماييد 320/321فرم 

سال با موافقت استاد راهنما، تقاضاي مرخصي قبل از شروع نيم .شود نمايد، مدت مذكور جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي

بايست با ارائه مدارك همراه سال مياي مرخصي بعد از شروع نيمتقاض. مدير گروه و تاييد معاون آموزشي دانشكده امكان پذير است

  .بوده و در صورت تاييد مدير گروه و شوراي آموزشي دانشكده قابل پذيرش است

 توانم دريافت كنم؟ تاييديه انتخاب واحد را از كجا مي .20

 .مراجعه نماييد يترونيكي معاونت آموزشتواند پس از انتخاب واحد از طريق سامانه الكانتخاب واحد مي براي دريافت تاييد

 توانم پس از زمان تعيين شده براي انتخاب واحد نسبت به انتخاب واحد اقدام كنم؟آيا مي .21

  .توانيد براي انتخاب واحد اقدام نماييدمي )بر اساس تقويم دانشگاهي(خير، فقط در زمان مقرر براي هر ورودي  

 گذرانده قبلي خود اقدام كنم؟ توانم براي تطبيق واحدهاي مي چگونه .22
جو شوظيفه داننامه ارسالي اين دانشگاه جهت دريافت ريز نمرات و تاييديه تحصيلي از دانشگاه مقطع كارشناسي دانشجو  يپيگير

 .بايست با دانشگاه مقطع كارشناسي تسويه حساب نمايدمي دانشجو. است

 اب كنم؟ خواهم آنرا تطبيق كنم انتخآيا من بايد واحدي كه مي .23

- آموزش انجام مي رايانهاز تطبيق واحد توسط گروه در دانشكده و اعالم به آموزش كل از طريق مركز  انتخاب واحد اين دروس بعد

 .شود

تواند از طرف من انتخاب توانم در دانشگاه حضور داشته باشم، آيا فرد ديگري ميدر موقع انتخاب واحد نمي  .24

 واحد كند؟ 
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دانشجو نبايد  .تواند بدون حضور در دانشگاه انتخاب واحد نمايدواحد در سراسر كشور برخط است و دانشجو مي سيستم انتخاب خير،

   .رمز ورود خود را در اختيار ديگري قرار دهد نام كاربر و

توانم از اعضاي بخش آموزش يا استاد راهنماي خود در موقع انتخاب واحد در محل دانشگاه نيستم آيا مي .25

 تخاب واحد درخواست كنم؟ براي ان

 .باشدخير مسئوليت انتخاب واحد با خود دانشجو مي

 توانم از انتخاب واحد خود تصوير تهيه كنم؟ چگونه مي .26

 .بعداز ثبت دروس از تاييديه ترم چاپ بگيريد

 توانم در اين دانشگاه هم ادامه تحصيل دهم؟ من در دانشگاه ديگري دانشجو هستم آيا مي .27

  .تواند همزمان در دو دانشگاه ادامه تحصيل دهدمييك دانشجو ن

 انجام بدهم؟  ه كاريچ هنگاميكه مرخصي تحصيلي من به اتمام رسيد بايد .28

 . زمان انتخاب واحد در مراجعه به دانشگاه

توان به صورت مانده است، آيا اين درس را ميهاي دوره كارشناسي ارشد تنها يك درس باقياز كل درس .29

  ي به استاد انتخاب نمود؟ معرف/ درستك

 .خير، در دوره كارشناسي ارشد انتخاب درس به اين شيوه ممكن نيست

  نامه را انتخاب كنم؟  التحصيل خواهم شد آيا هنوز نياز است واحد پايانسال فارغن اين نيمم .30

زمان  پس ازدانشجو موظف است  .است سال به معني عدم مراجعه دانشجو به دانشگاهنامه در هر نيمعدم انتخاب واحد پايان ،بله

عدم  .اقدام نمايد آندانشگاه نسبت به انتخاب واحد  آموزشي بر اساس تقويمسال نامه در هر نيمتصويب طرح پيشنهادي پايان

 . اهد شدسال در صورتيكه ديگر واحدها گذرانده شده باشد به منزله انصراف از تحصيل منظور خونامه در هر نيمانتخاب واحد پايان

 
                                            


