
 به نام خدا
	

 زیست شناسی دانشكده یحتصيالت تكميل یشورا
 

 
 

 پردیس علوم به بعد ) ۱۳۹۴ مقررات آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد (دانشجویان ورودی موضوع:

 دانشکده زیست شناسی  تاریخ تصویب:
 
 	

	تعداد واحد های درسی -1

	واحد  ۲۲دریا : متام رشته ها به غیر از زیست فناوری و زیست شناسی  -
 واحد  ۲۶زیست فناوری و زیست شناسی دریا :  -

	واحد  ۶تعداد واحدهای پایان نامه :  -2

واحد ( برای اخذ زیر حد نصاب، گرفنت مجوز از شورای حتصیالت تکمیلی دانشکده الزامی  ۸حداقل واحد های درسی در هر نیمسال:  -3

 است) 

	واحد  ۱۴ حداکثر واحد های درسی در هر نیمسال: -4

 ۱۲حداقل منره قبولی برای درس :  -5

	۱۴حداقل معدل نیمسال برای مشروط نشدن :  -6

	  .می گرددمحروم از حتصیل  مشروطی ، دانشجو با دو نیمسال -7

	  .مدارک تایید حتصیلی مقطع قبل باید قبل از پایان نیمسال اول به دفتر آموزش داده شود -8

	.از پایان نیمسال اول به دفتر آموزش حتویل داده شودمدارک معافیت حتصیلی برای آقایان باید قبل  -9

	می تواند منجر به محرومیت از انتخاب واحد در نیمسال دوم شود  ۹و  ۸عدم رعایت مورد : جهتو

	ارزیابی الکترونیک دروس در زمان مقرر در پایان هر نیمسال الزامی می باشد  -10

	۱۴ با منره قبولی و داشنت معدل کل حداقلشرط الزم برای اخذ پایان نامه، گذرانیدن متام دروس  -11

پس از مشورت با مدیر محترم بخش و استاد مد نظر، فرم انتخاب استاد راهنما تکمیل و به مدیر بخش قبل از پایان نیمسال اول داده می  -12

	شود . 

سال  دانشجو بتواند از تابستان اول پایان نامه باید تا پایان نیمسال دوم توسط شورای حتصیالت تکمیلی دانشکده به تصویب برسد تا   -13

حتصیلی برای شروع پژوهش استفاده کند. قبل از رفنت به طبیعت برای مشاهده یا منونه گیری و  قبل از حضور در آزمایشگاه، پروپزال می 

	بایست به تصویب رسیده باشد. 

درسی همزمان با اخذ پایان نامه تا معدل به اخذ  پس از اخذ دروس، دانشجو هدایت می شود به  ۱۴ در صورت نداشنت معدل کل حداقل -14

	حد نصاب برسد . 

	نیمسال می باشد  ۴، طول مقرر دوره ارشد -15

ماه قبل از درخواست تایید شده توسط استاد محترم با ذکر علت تاخیر و تاریخ دقیق دفاع، یک ، ۶و  ۵ جهت اخذ سنوات برای نیمسال -16

	دانشکده داده شود .  به دفتر ۶و  ۵شروع بازه ثبت نام نیمسال 



را منی دهد، مگر در موارد بسیار استثنائی که این گونه موارد در شورای  ۷نیمسال مقررات فعلی دانشگاه اجازه درخواست سنوات برای  -17

	موارد خاص دانشگاه مورد بررسی قرار می گیرد . 

	بعدی الزامی است  پس از آخرین نیمسال آموزشی،ثبت نام واحد پایان نامه در متام نیمسال های  -18

: اطالعات فوق بر اساس بخشنامه های موجود تدوین شده اند. بدیهی است امکان تغییر مقررات حسب تصمیم مسئولین دانشگاه توجه -19

	این صورت اطالع رسانی خواهد شد. ممکن است؛ که در


