


 

 کلیات و پذیرش

 

دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه زابل: 
مرحله آموزشی 
مرحله پژوهشی 

 
مرحله آموزشی: 
گذراندن دروس 

 
مرحله پژوهشی: 
تدوین پیشنهاده پایان نامه 
انجام مراحل مختلف مرتبط با پایان نامه 
دفاع از پایان نامه 





 

 فهرست مطالب

 مدت مجاز تحصیل تمام وقت

 دروس

 ارزشیابی دروس

 انصراف و مرخصی

 مرخصی بدون احتساب ، حذف ترم ، حذف درس، تغییر رشته ، انتقال

 مشروطی، معادل سازی دروس



  
 (چهار نیمسال)سال 2: مدت مجاز تحصیل 
 
  در صورت عدم دانش آموختگی در مدت مجاز: 
درخواست تمدید سنوات 
افزایش سنوات تحصیل حداکثر تا دو نیمسال 
پیشنهاد استاد راهنما 
 دانشکدهتأیید شورای تحصیالت تکمیلی 

 مدت مجاز تحصیل تمام وقت



 
 
 واحد درسیتعداد: 
28 واحد آموزشی32تا 
4  (پایان نامه)پژوهشی واحد 6تا 
 
  برای دانشجویانی که رشته دوره کارشناسی با کارشناسی ارشد مرتبط نباشد: جبرانیدرس های 
 راهنما و گروهپیشنهاد استاد 
تأیید شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده 
 باالترو 12با نمره واحد 12حداکثر 
اجباری بودن دروس 
عدم محاسبه نمره و واحد در معدل ترم و معدل کل 

 دروس



 
 

 ارزشیابی دروسنمره: 
 12قبولی هر درس حداقل نمره 
 14میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال 
 
غیبت: 
 (درسنمره صفر یا مردود در : نتیجه)درس بیش از سه جلسه                            عدم شرکت در 
 (درسنمره صفر یا مردود در : نتیجه)                                عدم شرکت در امتحان پایانی درس 
 
 غیبت موجه: 
حذف درس از دروس آن نیمسال 
نیاز به تأیید مرکز بهداشت و درمان دانشگاه 

 ارزشیابی دروس



  

انصراف: 
نیاز به تقاضای کتبی دانشجو و ارائه به تحصیالت تکمیلی 
عدم مراجعه یا عدم ثبت نام دانشجو به منزله انصراف است. 
 در صورت انصراف، جهت اعاده مدارک پذیرش ملزم به پرداخت ( دوره روزانه)دانشجوی نوبت اول

 .  هزینه های آموزش رایگان خواهد بود
در صورت انتخاب واحد دانشجو موظف به پرداخت کل هزینه های آموزش رایگان آن نیمسال خواهد بود  . 

 

 مرخصی: 
 نیمسال1حداکثر 
درخواست دانشجو 
تأیید استاد راهنما 
تأیید شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده 
تأیید تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
با احتساب سنوات تحصیلی 
درخواست های بیش از یک نیمسال در کمیسیون موارد خاص دانشگاه قابل بررسی و تصمیم گیری می باشد. 

 انصراف و مرخصی



  

 بدون احتساب در سنواتمرخصی: 
نیاز به تأیید دانشکده و تأیید دانشگاه در موارد زیر 
 مدت یک نیمسال قبل و چهار نیمسال بعد از تولد نوزاد با تصمیم کمیسیون بررسی موارد خاص  )مرخصی زایمان

 ( دانشگاه 
 پزشکیمرخصی 
مأموریت همسر 

 

 حذف ترم: 
فقط یک بار در طول تحصیل 
 تحصیلیقبل از شروع امتحانات و با رعایت و احتساب در سنوات 

 

حذف درس: 
درخواست کتبی و تایید موسسه قبل از شروع امتحانات 
 دانشجوی روزانه، در صورت حذف غیر موجه درس  ملزم  به پرداخت هزینه درس، برای انتخاب مجدد آن درس

 .است
 انتقال/ رشتهتغییر: 
ممنوع 

 رشته ، انتقالحذف درس، تغییر مرخصی بدون احتساب ، حذف ترم ، 



 
مشروطی: 
 14میانگین نمرات در نیمسال کمتر از 
مشروطی بیش از دو نیمسال تحصیلی منجر به محرومیت از ادامه تحصیل می شود 

 
در صورتی که دانشجو قبال درس هایی را مطابق با رشته پذیرفته شده در دانشگاه : معادل سازی دروس

 .دیگری گذرانده باشد
طبق شیوه نامه مصوب موسسه 
صرفا دروس گذرانده از دانشگاه های دولتی 
قبل از شروع نیمسال اول با تائید گروه و دانشکده 
 14حداقل نمره قبولی واحدهای گذرانده 
بیش از سه سال از گذراندن درس یا دروس نگذشته باشد 
 واحد از دروس معادل سازی 14تا  8کاهش یک نیمسال از سنوات دانشجو به ازای هر 

 
 
 

 مشروطی، معادل سازی دروس





 

 فهرست مطالب

 
 استاد راهنما

(پروپوزال)طرح پیشنهاده پایان نامه   
 

 ارزیابی پایان نامه و دانش آموختگی

 تخلفات علمی

 

 مراحل انجام  دفاع

 

 مراحل بعد از دفاع



 
مراحل انتخاب استاد راهنما: 
درخواست دانشجو 
موافقت استاد راهنما 
تصویب گروه آموزشی 
تأیید شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده 
 حداکثر تا پایان نیمسال دوم: زمان تعیین استاد راهنما و موضوع کلی پایان نامه 

 
 (:پروپوزال)طرح پیشنهاده پایان نامه 
 تخلفات پژوهشی، مصادیق و راهکارهای پیشگیری از آن»شرکت در کارگاه» 
 بر اساس شیوه نامه نگارش پیشنهاده پایان نامه دانشگاه 
 4ثبت نام دانشجو در نیمسال )ارائه و تصویب پیشنهاده پایان نامه در گروه و دانشکده تا پایان نیمسال سوم 

 (منوط به تصویب پیشنهاده است

 
 

 

 راهنمااستاد 
 (پروپوزال)پیشنهاده پایان نامه طرح 

 



 
 تکمیل گزارش کار در خصوص دانشجویان کارشناسی ارشد سه عدد سه ماهه 
تحویل نامه اعالم آمادگی دفاع تایید شده توسط استاد راهنما اول، یک ماه قبل از دفاع 
 2ثبت نهایی نمره کلیه دروس در کارنامه تحصیلی نوع 
تحویل رونوشت ابالغ استاد داور 
تهیه فرم ارزشیابی 
تحویل نامه معاون آموزشی دانشکده در خصوص تعیین نماینده تحصیالت تکمیلی 
دریافت نامه ابالغیه نماینده تحصیالت تکمیلی از مدیریت تحصیالت تکمیلی 

 
 
 

 

 مراحل انجام دفاع
 



 
تحویل فرم ارزشیابی تکمیل شده توسط نماینده تحصیالت تکمیلی 
تکمیل فرم صورت جلسه دفاع 
تکمیل فرم تاییده انجام اصالحات و تحویل به مدیریت تحصیالت تکمیلی 
ثبت اطالعات پایان نامه در سامانه ایران داک 
ثبت اطالعات پایان نامه در سامانه دانشگاه 
تحویل نسخه تاییده شده پایان نامه دانشجو در لوح فشرده (word , pdf)  

 
 
 

 

 مراحل بعد از دفاع
 



  

ارزیابی به صورت کیفی بدون احتساب در معدل: 
 مردود : 14کمتر از 
14/99 متوسط: 15تا 
16/99 خوب: 17تا 
18 خیلی خوب: 18/99تا 
19عالی: 20تا 
 (شروع می شود 19در صور عدم ارائه مقاله نمره ارزیابی از )یک نمره مربوط به ارائه مقاله می باشد 

 
دانش آموختگی: 
 14: نمرات حداقلداشتن میانگین کل 
 14واحد از درس های کمتر از نمره  10اخذ حداکثر : 14میانگین کل کمتر از   

 

 پایان نامه و دانش آموختگیارزیابی 



 
 

تخلفات منجر به محرومیت از تحصیل: 
سرقت علمی 
جعل 
تقلب 
کپی برداری 

 

 تخلفات علمی



 
 

 

 

 سخن پایانی


