نکاتی در خصوص ثبت نام دانشجویان ارشد

 طبق آیین نامه دانشگاه دروس جبرانی دانشجویان کارشناسی ارشد می باید تا پایان نیمسال
دوم تحصیل اخذ شده باشند.بنابراین در صورت لزوم نسبت به انتخاب دروس جبرانی طبق
برنامه اعالم شده در دفترچه راهنمای تحصیالت تکمیلی دانشکده اقدام نمائید.
 اخذ دروس خارج از دانشکده مهندسی برق فقط پس از تایید استاد راهنما و معاون تحصیالت
تکمیلی دانشکده میسر بوده در غیر اینصورت این دروس جزو دروس اختیاری دانشجو
محسوب نخواهند شد و دانشکده در حذف این دروس پس از ترمیم مختار است .در نظر
داشته ب اشید حذف این دروس توسط دانشکده هیچ حقی در خصوص تمدید سنوات ایجاد
نمی کند و تصمیم گیری در مورد ادامه تحصیل در خارج از بازه مقرر چهارنیمساله در اختیار
کمیسیون بررسی موارد خاص خواهد بود.
 دانشجویان کارشناسی ارشد الزم است در هر نیمسال حداقل در  8واحد ثبت نام داشته باشند.
حذف اضطراری دروس نیز فقط با رعایت شرط فوق امکان پذیر است از این رو در اخذ
دروس دقت کافی داشته باشید .همچنین در نظر داشته باشید که حذف درس سمینار و پایان
نامه کارشناسی ارشد امکان پذیر نیست.
 تعداد واحد آموزشی الزم برای فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد با پایان نامه 92
واحد و برای دانشجویان شیوه آموزش-محور  29واحد است.
 الزم است دانشجویانی که پایان نامه خود را به تصویب رسانده اند تا پیش از زمان دفاع در 6
واحد رساله کارشناسی ارشد ثبت نام کرده باشند .چنانچه این  6واحد را قبال اخذ کرده اید
حتما در این نیمسال در صفر واحد ثبت نام نمایید چرا که عدم ثبت نام در یک نیمسال به
منزله انصراف تلقی می شود .بدیهی است چنانچه تعداد واحدهای ثبت نامی شما در درس
رساله کارشناسی ارشد از  6واحد کمتر است باید نسبت به اخذ تعداد واحد های باقی مانده
در نیمسال چهارم تحصیل خود اقدام نمایید.

 دانشجویان کارشناسی ارشد پژوهش محور می باید پیش از نیمسال سوم نسبت به تعریف و
تصویب پایان نامه خود اقدام نمایند .با توجه به کثرت دانشجویان اکیدا توصیه می شود فرم
های مربوط به تعریف پایان نامه را پیش از  51تیر ماه به مدیر گروه خود تحویل نمایید .در
این خصوص اطالعات تکمیلی ارسال خواهد شد .در نظر داشته باشید دانشکده تضمینی برای
تصویب به موقع پایان نامه هایی که دیر تر از  51تیر ماه به مدیر گروه تحویل شده باشند ندارد
و مسئولیت عواقب عدم تعریف پایان نامه در مهلت مقرر (ورود به دوره اموزش محور) به
عهده دانشجو خواهد بود.
 دانشجویان گرامی پیش از اقدام به تعریف پایان نامه به دو بند زیر از قوانین که در راهنمای
تحصیالت تکمیلی دانشکده نیز موجد است توجه داشته باشند:
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