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 هدف 

بهبود کیفیت  ور به منظ لهذادر بعضي از مواقع دانشجويان نیاز به تمديد سنوات تحصیلي خود در مقطع کارشناسي  ارشد دارند 

حاوی  رويه اين .است به تصويب مراجع ذيصالح رسید هرويه حاضر آماده و زمان کنترل سنوات تحصیلي آموزشي و هم

قطع در م باشد و دانشجويان گراميها و تشويق های مناسب در ارتباط با تمديد سنوات تحصیلي ميمحدوديت

 الزم است در خواستهای خود را براساس رويه حاضر ارايه نمايند. کارشناسي ارشد

  

 شرایط تمدید سنوات در کارشناسی ارشد  -1

مهرماه  30ا تسال تحصیلي های نیمسال اول یمهلت دفاع دانشجويان کارشناسي ارشد درترم چهارم  برای ورود        

نامه پاياناز  پايان نامه در دو بخش، دفاعاسفندماه است. نمره  29 تا سال تحصیلي های نیمسال دوم و برای ورودی

فعلي )  ويهربراساس نمره(  5/1) حداکثر  کار تجربي، و اختراعمقاله، شامل پژوهشي محصوالت نتايج و  نمره(20)

 .( تعیین مي شود AUT-FM-3301-02، فرم شماره 1پیوست 

 شرايط تمديد سنوات برای ترم های بعدی به شرح زير است: 

 ترم پنجم –تمدید سنوات   – 1-1

سال رم دوم بهمن و  برای ورودی های ت 30 ،سال تحصیلي نجم برای ورودی های ترم اولپمهلت دفاع در ترم   -

 است .  هرسال تیرماه 31 ،تحصیلي

 5/1حداکثر ) پژوهشيمحصوالت نتايج نمره( و   20حداکثردر دو بخش دفاع از پايان نامه )نامه نمره پايان   -

 .نمره( ارزيابي مي گردد

-AUT-FMه ارـرم شمـف 1حـاضـر )پیـوسـت رويهاله، کار تجربي و اختـراع( بـراسـاس ـنمـره تشويقـي )مق  -

 شود.( تعیین مي3301-02

از ابتدای اه دانشگ يء و مقررات آموزشورودی نیمسال اول هر سال تحصیلي مطابق مصوبه هیات امنا اندانشجوي  -

و  رداختپيان درخصوص نحوه باشند )دانشجوملزم به پرداخت شهريه ميآبان ماه در ترم پنجم تحصیل خود 

 .های آزاد دانشگاه مراجعه نمايند(توانند به سايت  آموزششهريه مي میزان

از آموزشي دانشگاه  ء و مقرراتت امناأهر سال تحصیلي مطابق مصوبه هی ی نیمسال دوم ورود اندانشجوي   -

دانشجويان درخصوص د )ملزم به پرداخت شهريه مي باشنابتدای فروردين ماه در ترم پنجم تحصیل خود 

 .های آزاد دانشگاه مراجعه نمايند(توانند به سايت  آموزششهريه ميو میزان نحوه پرداخت 
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 ، در ترم پنجم از پرداخت شهريه معاف است.واحدی اخذ نمايد 9يي پروژه ساخت چنانچه دانشجو    -

 اف است.پنجم از پرداخت شهريه مع، در ترم واحد درسي جبراني اخذ نمايد 9قل چنانچه دانشجويي حدا    -

 ترم ششم  –تمدید سنوات  1-2

یر در خأت لجهت دفاع ترم ششم الزم است دانشجو ضمن حضور در جلسه شورای گروه، میزان پیشرفت پروژه و دالي 

پذير امکانشکده تکمیلي دانبراساس تصويب گروه و شورای تحصیالت  . تمديد ترم ششم صرفا  اتمام پروژه را بیان نمايد

 است.

سال وم دتیرماه و  برای ورودی نیمسال  15، سال تحصیليمهلت دفاع برای دانشجويان ورودی نیمسال اول  -

 است. هر سال ماهدی 30تحصیلي، 

نمره  در خصوص تولید محصوالت پژوهشی در این مدت،با توجه به تطویل مدت تحصیل دانشجو و انتظار دانشگاه 

به شرح زیر در ترم ششم تحصیلی خود برای ورودی های نیمسال اول  پژوهشیمحصوالت نتایج و  پایان نامه 

 باشد:می

نتايج نمره( و   19حداکثر نمره پايان نامه در دو بخش دفاع از پايان نامه ) ،در اسفندماه دانشجو در صورت دفاع -

 .نمره ( ارزيابي مي گردد  1.5)حداکثر  محصوالت پژوهشي

 

حداکثر ن نامه )نمره پايان نامه در دو بخش دفاع از پايادين و ارديبهشت ماه، ردر فرودانشجو در صورت دفاع  -

 .نمره ( ارزيابي مي گردد  2)حداکثر نتايج محصوالت پژوهشي نمره( و   18

 17حداکثر مه )نانمره پايان نامه در دو بخش دفاع از پايان تیرماه،   15در خرداد تا  دانشجو در صورت دفاع -

 .نمره ( ارزيابي مي گردد  3)حداکثر  نتايج محصوالت پژوهشينمره ( 

 

مره در خصوص تولید محصوالت پژوهشی در این مدت، نبا توجه به تطویل مدت تحصیل دانشجو و انتظار دانشگاه 

به شرح زیر در ترم ششم تحصیلی خود برای ورودی های نیمسال دوم  پژوهشی محصوالت نتایج و   پایان نامه 

 باشد:می

نمره  19حداکثر نمره پايان نامه در دو بخش دفاع از پايان نامه )در شهريور و مهر ماه،  دانشجو در صورت دفاع  -

 د.نمره ( ارزيابي مي گرد  1.5)حداکثر نتايج محصوالت پژوهشي ( و  
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نمره  18حداکثر امه )نمره پايان نامه در دو بخش دفاع از پايان نآذر ماه،   15در آبان تا  دانشجو در صورت دفاع -

 .نمره ( ارزيابي مي گردد  2)حداکثر نتايج محصوالت پژوهشي ( و  

 

حداکثر ) ن نامه نمره پايان نامه در دو بخش دفاع از پاياآذر تا پايان دی ماه،  16در دانشجو در صورت دفاع  -

 نمره ( ارزيابي مي گردد  3)حداکثر نتايج محصوالت پژوهشي نمره ( و   17

 

          

 ( دومنیمسال برای ورودی های دفاع  دانشجویان در ترم ششم )( 1-1)جدول 

 دفاع در ماه شهریور و مهر

 

 آذر 15دفاع از اول آبان تا 

 

 دیماه 30آذر تا  16دفاع از 

 

نامه و پاياندفاع نمره  19حداکثر

محصوالت نتايج نمره   1.5حداکثر 

 پژوهشي 

نامه و پاياندفاع نمره  18حداکثر 

 نمره نتايج محصوالت پژوهشي 2حداکثر 

 نامه وپاياندفاع نمره  17حداکثر 

نمره نتايج محصوالت  3 حداکثر

 پژوهشي

 

 ( اولنیمسال برای ورودی های دفاع  دانشجویان در ترم ششم ) (2-1) جدول

 دفاع در ماه اسفند

 

 دفاع در ماه فروردین و اردیبهشت

 

 تیر  15دفاع از اول خرداد تا 

 

نامه و نمره دفاع پايان 19حداکثر 

نمره نتايج محصوالت   1.5حداکثر 

 پژوهشي

نامه و نمره دفاع پايان 18حداکثر 

 نمره نتايج محصوالت پژوهشي 2حداکثر 

نامه و نمره دفاع پايان 17حداکثر 

محصوالت نمره نتايج  3حداکثر 

 پژوهشي
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 شود.تعیین مي 1، پیوست AUT-FM-3301-02 رويهدر ترم ششم براساس نتايج محصوالت پژوهشي نمره -

 

ي صورت مي و بعد از آن به صورت کیف 1397با توجه به اينکه ارزشیابي پايان نامه دانشجويان ورودی  :1 تبصره

نامه  مره پاياننمطابق با جدول ارزشیابي  1397گیرد. بنابراين نمرات ذکر شده در قسمت قبل برای دانشجويان ورودی 

 د شد.منظور خواهويرايش دوم    AUT-PR-3310در رويه 

مجاز يند، تیرماه( دفاع ننما 15دانشجويان ورودی نیمسال اول سال تحصیلي که تا انتهای ترم ششم )  :2تبصره 

 شهريورماه همان سال با نمره قبول/ مردود دفاع نمايند 20خواهند بود تا 

ند، مجاز ديماه ( دفاع ننماي 30دانشجويان ورودی نیمسال دوم سال تحصیلي که تا انتهای ترم ششم ) :3تبصره 

 همان سال با نمره قبول/ مردود دفاع نمايند پايان بهمن ماه خواهند بود تا 

واحدی  9ربي واحد جبراني يا بیشتر اخذ مي نمايند و يا پروژه های تج 9حداکثر سنوات دانشجوياني که  :4تبصره 

 دارند شش ترم تحصیلي مي باشد.

 االتربترم هفتم و  -تمدید سنوات 1-3

انین وزارت علوم، تمديد سنوات تحصیلي دانشجويان کارشناسي ارشد برای ترم هفتم و باالتر امکانپذير نبوده و قو

 تحقیقات و فناوری به صورت مستقیم اجرا مي شود.

 

 و ثبت اختراعات  تشویق( از چاپ مقاالتحمایت مالی ) -2

توسط دانشجو  رويهاين  1مندرج در پیوست AUT-FM-3301-02فرم مشخصات مقاالت ارايه شده به شماره 

وهشي به رويه برای آگاهي از میزان تشويق مالي چاپ مقاالت و ديگر دستاوردهای پژ .بايد تکمیل و ارايه گردد

AUT-PR-2204 دمعاونت پژوهش و فناوری مراجعه شو. 

 

 زمان اجرای مصوبه  -3

 االجرا مي باشد.به بعد الزم 94های مهر ای ورودیاين مصوبه بر
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 :1 پیوست

 

فرم امتیازات تشویقی جهت برگزاری جلسه دفاع از پروژه 

 کارشناسی ارشد
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( مورد بررسي شماره دانشجويي)ش:  نام و نام خانوادگي دانشجو آقایزير جهت برگزاری جلسه دفاع قاالت، ثبت اختراع و کار تجربي شاخص مشروحه م

 .به توضیحات و میزان نمرات در پايین همین صفحه توجه نمايید قرار گرفت.

 کنفرانس اي هيعنوان ثبت شده مقاله در نشرعنوان مقاله: 

 امتیاز: 
 کنفرانس مربوط اي هينام نشرنام مجله يا کنفرانس: 

 :مْکاتبنويسنده 

 مْکاتب ينام و نام خانوادگ

 کنفرانس  پژوهشي-علمي  ISI  نوع مقاله:

 شفاهي يا پوستر توسط دانشجو  ارائه شده  پذيرفته شده 

 

 کنفرانس اي هيعنوان ثبت شده مقاله در نشرعنوان مقاله: 

 امتیاز: 
 کنفرانس مربوط اي هينام نشرنام مجله يا کنفرانس: 

 :مْکاتبنويسنده 

 مْکاتب ينام و نام خانوادگ

 کنفرانس  پژوهشي-علمي  ISI  نوع مقاله:

 شفاهي يا پوستر توسط دانشجو  ارائه شده  پذيرفته شده 

 

 کنفرانس اي هيعنوان ثبت شده مقاله در نشرعنوان مقاله: 

 امتیاز: 
 کنفرانس مربوط اي هينام نشرنام مجله يا کنفرانس: 

 :مْکاتبنويسنده 

 مْکاتب ينام و نام خانوادگ

 کنفرانس  پژوهشي-علمي  ISI  نوع مقاله:

 شفاهي يا پوستر توسط دانشجو  ارائه شده  پذيرفته شده 

 

 عنوان ثبت شده اختراع يا جايزه خوارزميعنوان ثبت اختراع يا جايزه خوارزمي: 
 امتیاز: 

 //تاريخ تايید سازمان علمي پژوهشي ايران:  //تاريخ ثبت يا جايزه: 
 

 عنوان کار تجربي شاخصکار تجربي شاخص: 
همراه مستند تايید شده توسط ط به کار شاخص و مصوبه شورای تحصیالت تکمیلي نامه اجرايي مربوآيین //تصويب شورای تحصیالت تکمیلي:  امتیاز: 

 .گردد.به پیوست ارسال ميهیات داوران 
 

  امتیاز کل  توضیحات:

 تائید نماينده تحصیالت تکمیلي در جلسه دفاع:

 امضا نام و نام خانوادگي:

 

 

 توضیحات ضروری:

  اهنما باشدبايستي استاد رمْکاتب مقاالت ميفرستنده و. 

  ــويقي از فعالیتهای فوق برای دفاع در پايان ترم چهارم و ــقن نمرات تش نجم پس

شم  1.5 ش  -AUT( رويه 2-1( و)1-1مطابق جدول )نمره و برای دفاع در ترم 

PR-3301-02 مي باشد 

  سه دفاعیه شکده ارامقاالت بايد قبل از جل صیالت تکمیلي دان يه و در به دفتر تح

 جلسه دفاعیه توسط هیات داوران تائید گردد.

 ها يک نمره است.سقن امتیاز تشويقي بابت کنفرانس *
ــاخص مي ** ــاس آيینکار تجربي ش ــت بر اس ــکده که به بايس نامه داخلي دانش

د ي که بنتصويب شورای تحصیالت تکمیلي دانشکده رسیده است، باشد. در صورت
ــت آيی ــکده کاربرد دارد، برای اجرايي کردن آن الزم اس نامه نمربوط در آن دانش

داخلي مربوط به کار تجربي شــاخص تهیه و پس از تصــويب شــورای تحصــیالت 
 شود. ارسالتکمیلي دانشکده به اين مديريت 

 های کارشناسی ارشدنامهجدول امتیاز تشویقی پایان

 مورد تشویقی

حداکثر 

هر  نمره

 مورد

حداکثر 

 کل

 ISI 2 3هر مقاله پذيرفته شده 

 2 1 پژوهشي هر مقاله پذيرفته شده علمي 

المللي هر مقاله ارايه شده کنفرانس خارجي و بین

 *داخلي )شفاهي يا پوستر(
1 

1 

 5/0 *هر مقاله ارايه شده در کنفرانس داخلي معتبر

هر مقاله پذيرفته شده در کنفرانس خارجي و 

 *المللي داخلي )با شرط ثبت نام(بین
5/0 

هر مقاله پذيرفته شده در کنفرانس داخلي )با 

 *شرط ثبت نام(
25/0 

 1 1 **کار تجربي شاخص

پژوهشي  ثبت اختراع )با تايید سازمان علمي 

 ايران(
1 1 

 جايزه خوارزمي و رازی )با تايید سازمان علمي 

 پژوهشي ايران(
5/1 5/1 
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                    تاريخ:           2 :ويرايش

 7از:       9صفحه:       

 

 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
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