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  هدف 

کیفیت  بهبود به منظور  لهذاارشد دارند ات تحصیلی خود در مقطع کارشناسی در بعضی از مواقع دانشجویان نیاز به تمدید سنو

اوي ح رویهاین  .است هبه تصویب مراجع ذیصالح رسیدرویه حاضر آماده و زمان کنترل سنوات تحصیلی آموزشی و هم

در مقطع  باشد و دانشجویان گرامیها و تشویق هاي مناسب در ارتباط با تمدید سنوات تحصیلی میمحدودیت

  الزم است در خواستهاي خود را براساس رویه حاضر ارایه نمایند. کارشناسی ارشد

   

  شرایط تمدید سنوات در کارشناسی ارشد  -1

مهرماه  30تا سال تحصیلی هاي نیمسال اول يمهلت دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد درترم چهارم  براي ورود        

نامه پایانپایان نامه در دو بخش، دفاع از اسفندماه است. نمره  29 تا سال تحصیلی هاي نیمسال دوم و براي ورودي

   نامه فعلیبراساس آییننمره)  5/1( حداکثر  مقاله، کار تجربی، و اختراعمحصوالت خروجی شامل و  نمره)20(

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

  شرایط تمدید سنوات براي ترم هاي بعدي به شرح زیر است: 

  ترم پنجم –تمدید سنوات   – 1-1

بهمن و  براي ورودي هاي ترم دوم  30 ،سال تحصیلی نجم براي ورودي هاي ترم اولپمهلت دفاع در ترم   -

  . تیرماه است  31تحصیلی،سال 

نمره) ارزیابی  5/1(حداکثر  پژوهشیمحصوالت نتایج  نمره) و 20در دو بخش دفاع از پایان نامه (نامه نمره پایان    -

  .می گردد

-AUTاره ـرم شمـف 1(پیـوسـت امـه حـاضـرـناله، کار تجربی و اختـراع) بـراسـاس آییـنـنمـره تشویقـی (مق   -

FM-3301-01شود.) تعیین می  

داي از ابتدانشگاه  یء و مقررات آموزشورودي نیمسال اول هر سال تحصیلی مطابق مصوبه هیات امنا انیدانشجو   -

 و یان درخصوص نحوه پرداختباشند (دانشجوملزم به پرداخت شهریه میآبان ماه در ترم پنجم تحصیل خود 

  .هاي آزاد دانشگاه مراجعه نمایند)آموزشتوانند به سایت شهریه می میزان
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از آموزشی دانشگاه  ء و مقرراتت امناأهر سال تحصیلی مطابق مصوبه هی ي نیمسال دوم ورود اندانشجوی    -

دانشجویان درخصوص د (ملزم به پرداخت شهریه می باشنابتداي فروردین ماه در ترم پنجم تحصیل خود 

  .نمایند)هاي آزاد دانشگاه مراجعه توانند به سایت  آموزششهریه میو میزان نحوه پرداخت 

تصویب کمیسیون در شرایط خاص با درخواست دانشجو و ارایه مستندات الزم و در صورت  تبصره :

  .، طبق حکم صادره در خصوص شهریه دانشجو تصمیم گرفته خواهد شدموارد خاص دانشگاه

   است.، در ترم پنجم از پرداخت شهریه معاف واحدي اخذ نماید 9یی پروژه ساخت چنانچه دانشجو    -

  ، در ترم پنجم از پرداخت شهریه معاف است.واحد درسی جبرانی اخذ نماید 9قل چنانچه دانشجویی حدا    -

  ترم ششم  –تمدید سنوات  1-2

ر یر دخأت ل، میزان پیشرفت پروژه و دالیشجو ضمن حضور در جلسه شوراي گروهجهت دفاع ترم ششم الزم است دان  

پذیر کانتکمیلی دانشکده امبراساس تصویب گروه و شوراي تحصیالت  تمدید ترم ششم صرفاً. اتمام پروژه را بیان نماید

  است.

آموزش رایگان بهره می برند، از ابتداي  زدانشجوي ورودي نیمسال اول که ا   AUT-PR-3310رویه 27بر اساس بند 

اسفند ماه و دانشجوي مشمول آموزش رایگان ورودي نیمسال دوم از اول مرداد ماه ملزم به پرداخت شهریه تمدید 

  سنوات مطابق با تعرفه هاي مالی دانشگاه می باشد.

 ونیسیکم بیمستندات الزم و در صورت تصو هیخاص با درخواست دانشجو و ارا طیتبصره : در شرا

  .گرفته خواهد شد میدانشجو تصم هی، طبق حکم صادره در خصوص شهرموارد خاص دانشگاه

سال تیرماه و  براي ورودي نیمسال دوم  15، سال تحصیلیمهلت دفاع براي دانشجویان ورودي نیمسال اول   -

  ماه است.دي 30تحصیلی، 

ر به شرح زیدر ترم ششم تحصیلی خود براي ورودي هاي نیمسال اول  پژوهشیمحصوالت نتایج و  نمره پایان نامه  

  باشد:می

نتایج محصوالت نمره) و   19نمره پایان نامه در دو بخش دفاع از پایان نامه ( ،در اسفندماه دانشجو در صورت دفاع  -

  .نمره) ارزیابی می گردد 1,5(حداکثر  پژوهشی
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نمره)  18نمره پایان نامه در دو بخش دفاع از پایان نامه (دین و اردیبهشت ماه، ردر فرودانشجو در صورت دفاع  -

  .) ارزیابی می گرددنمره 2(حداکثر نتایج محصوالت پژوهشی و  

نتایج ) نمره 17بخش دفاع از پایان نامه (نمره پایان نامه در دو تیرماه،   15در خرداد تا  دانشجو در صورت دفاع  -

  .) ارزیابی می گرددنمره 3(حداکثر  محصوالت پژوهشی

  

ر به شرح زیدر ترم ششم تحصیلی خود براي ورودي هاي نیمسال دوم  پژوهشی محصوالت نتایج و نمره پایان نامه 

  باشد:می

نتایج ) و  نمره 19بخش دفاع از پایان نامه (نمره پایان نامه در دو در شهریور و مهر ماه،  دانشجو در صورت دفاع   -

  د.) ارزیابی می گردنمره 1,5(حداکثر محصوالت پژوهشی 

نتایج ) و  نمره 18بخش دفاع از پایان نامه (نمره پایان نامه در دو آذر ماه،   15در آبان تا  دانشجو در صورت دفاع -

  .) ارزیابی می گرددنمره 2(حداکثر محصوالت پژوهشی 

) و  نمره 17بخش دفاع از پایان نامه (نمره پایان نامه در دو آذر تا پایان دي ماه،  16در دانشجو در صورت دفاع  -

  .) ارزیابی می گرددنمره 3(حداکثر نتایج محصوالت پژوهشی 
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  )نیمسال اولبراي ورودي هاي دفاع  دانشجویان در ترم ششم () 1-1(جدول          

  دفاع در ماه شهریور و مهر

  

  آذر 15آبان تا دفاع از اول 

  

  دیماه 30آذر تا  16دفاع از 

  

  1,5نامه و حداکثر پایاندفاع نمره  19

  پژوهشی محصوالت نتایج نمره 

نمره  2حداکثر نامه و پایاندفاع نمره  18

  نتایج محصوالت پژوهشی

 3 حداکثر نامه وپایاندفاع نمره  17

  نمره نتایج محصوالت پژوهشی

 

  )نیمسال دومبراي ورودي هاي دفاع  دانشجویان در ترم ششم ( )2-1( جدول

  دفاع در ماه اسفند

  

  دفاع در ماه فروردین و اردیبهشت

  

  تیر  15دفاع از اول خرداد تا 

  

  1,5نامه و حداکثر نمره دفاع پایان 19

  نمره نتایج محصوالت پژوهشی

نمره  2نامه و حداکثر نمره دفاع پایان 18

  پژوهشی نتایج محصوالت

 3نامه و حداکثر نمره دفاع پایان 17

  نمره نتایج محصوالت پژوهشی

  

  شود.تعیین می 1، پیوست AUT-FM-3301-02در ترم ششم براساس آیین نامه نتایج محصوالت پژوهشی نمره -

گیرد. صورت میو بعد از آن به صورت کیفی  1397پایان نامه دانشجویان ورودي با توجه به اینکه ارزشیابی  :1 تبصره

در نامه مطابق با جدول ارزشیابی نمره پایان 1397بنابراین نمرات ذکر شده در قسمت قبل براي دانشجویان ورودي 

  منظور خواهد شد.ویرایش دوم    AUT-PR-3310رویه

مجاز خواهند تیرماه) دفاع ننمایند،  15دانشجویان ورودي نیمسال اول سال تحصیلی که تا انتهاي ترم ششم ( :2تبصره 

  .شهریورماه همان سال با نمره قبول/ مردود دفاع نمایند 20بود تا 

) دفاع ننمایند، مجاز خواهند دیماه 30که تا انتهاي ترم ششم ( دانشجویان ورودي نیمسال دوم سال تحصیلی :3تبصره 

  .همان سال با نمره قبول/ مردود دفاع نمایند پایان بهمن ماه بود تا 
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واحدي  9واحد جبرانی یا بیشتر اخذ می نمایند و یا پروژه هاي تجربی  9حداکثر سنوات دانشجویانی که  :4تبصره 

  .ترم تحصیلی می باشد دارند شش

  ترم هفتم و باالتر -تمدید سنوات 1-3

لوم، عتمدید سنوات تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد براي ترم هفتم و باالتر امکانپذیر نبوده و قوانین وزارت 

 تحقیقات و فناوري به صورت مستقیم اجرا می شود.

  تشویق) از چاپ مقاالت و ثبت اختراعات حمایت مالی ( -2

نامه توسط آییناین  1مندرج در پیوست AUT-FM-3301-02فرم مشخصات مقاالت ارایه شده به شماره 

براي آگاهی از میزان تشویق مالی چاپ مقاالت و دیگر دستاوردهاي پژوهشی به  .دانشجو باید تکمیل و ارایه گردد

  .معاونت پژوهش و فناوري مراجعه شود AUT-PR-2204رویه 

  زمان اجراي مصوبه  -3

  االجرا می باشد.به بعد الزم 94هاي مهر اي ورودياین مصوبه بر
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  جلسه دفاع از پروژه کارشناسی ارشدفرم امتیازات تشویقی جهت برگزاري  1 پیوست

رد ) موشماره دانشجویی(ش:  نام و نام خانوادگی دانشجو  قاالت، ثبت اختراع و کار تجربی شاخص مشروحه زیر جهت برگزاري جلسه دفاعم

  همین صفحه توجه نمایید. به توضیحات و میزان نمرات در پایین بررسی قرار گرفت.

  کنفرانس ای هیعنوان ثبت شده مقاله در نشرعنوان مقاله: 

  ……امتیاز: 

  کنفرانس مربوط ای هینام نشرنام مجله یا کنفرانس: 

  :مکاتبنویسنده 

  مکاتب ینام و نام خانوادگ

  کنفرانس   پژوهشی-علمی  ISI   نوع مقاله:

 شفاهی یا پوستر توسط دانشجو   ارائه شده   پذیرفته شده 
  

  کنفرانس ای هیعنوان ثبت شده مقاله در نشرعنوان مقاله: 

  ……امتیاز: 

  کنفرانس مربوط ای هینام نشرنام مجله یا کنفرانس: 

  :مکاتبنویسنده 

  مکاتب ینام و نام خانوادگ

  کنفرانس   ژوهشیپ-علمی  ISI   نوع مقاله:

 ط دانشجوشفاهی یا پوستر توس   ارائه شده   پذیرفته شده 
  

  

  ……امتیاز: 

  کنفرانس مربوط ای هینام نشرنام مجله یا کنفرانس: 

  :مکاتبنویسنده 

  مکاتب ینام و نام خانوادگ

  کنفرانس   ژوهشیپ-علمی  ISI   نوع مقاله:

 ط دانشجوشفاهی یا پوستر توس   ارائه شده   پذیرفته شده 
  

  عنوان ثبت شده اختراع یا جایزه خوارزمیعنوان ثبت اختراع یا جایزه خوارزمی: 
  ……امتیاز: 

  13     /    /    تاریخ تایید سازمان علمی پژوهشی ایران:   13      /    /    تاریخ ثبت یا جایزه: 
  

  عنوان کار تجربی شاخصکار تجربی شاخص: 

تصویب شوراي تحصیالت تکمیلی:   ……امتیاز: 

    /    /      13  

همراه مستند تایید شده توسط نامه اجرایی مربوط به کار شاخص و مصوبه شوراي تحصیالت تکمیلی آیین

  .گردد.به پیوست ارسال میهیات داوران 

  

 ……… امتیاز کل    توضیحات:

 تائید نماینده تحصیالت تکمیلی در جلسه دفاع:

 امضا نام و نام خانوادگی:

  

  

  توضیحات ضروري:

 کاتب مقاالت میبایستی استاد راهنما باشد.فرستنده و م  

  سقف نمرات تشویقی از فعالیتهاي فوق براي دفاع در پایان ترم چهارم

  دفاع در ترم ششم مطابق جدولراي نمره و ب 1,5و پنجم 

  .می باشد   AUT-PR- 3301-02) رویه2-1) و(1-1(

  مقاالت باید قبل از جلسه دفاعیه به دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده

  ارایه و در جلسه دفاعیه توسط هیات داوران تائید گردد.

  ها یک نمره است.سقف امتیاز تشویقی بابت کنفرانس *

 نامه داخلی دانشکده که به تصویببایست بر اساس آیینکار تجربی شاخص می **

شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده رسیده است، باشد. در صورتی که بند مربوط 

نامه داخلی در آن دانشکده کاربرد دارد، براي اجرایی کردن آن الزم است آیین

ي تحصیالت تکمیلی مربوط به کار تجربی شاخص تهیه و پس از تصویب شورا

  شود. ارسالدانشکده به این مدیریت 
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حداکثر نمره 
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حداکثر 
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  ISI  2  3هر مقاله پذیرفته شده 

  2  1  پژوهشی –هر مقاله پذیرفته شده علمی 

المللی هر مقاله ارایه شده کنفرانس خارجی و بین

  *داخلی (شفاهی یا پوستر)
1  

1  

  5/0 *شده در کنفرانس داخلی معتبرهر مقاله ارایه 

هر مقاله پذیرفته شده در کنفرانس خارجی و 

  *المللی داخلی (با شرط ثبت نام)بین
5/0  

هر مقاله پذیرفته شده در کنفرانس داخلی (با شرط 

 *ثبت نام)
25/0  

  1  1  **کار تجربی شاخص

پژوهشی  –ثبت اختراع (با تایید سازمان علمی 

  ایران)
1  1  

 –جایزه خوارزمی و رازي (با تایید سازمان علمی 

  پژوهشی ایران)
5/1  5/1  
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