
كامپيوتر علوم و آمار رياضي، دانشكده

ارشد كارشناسي دانشجويان پژوهشي و آموزشي فعاليتهاي زماني جدول
دانشجومرحلهدورهترم مهماقدامات مقررات و آموزشيقوانين

اول

گلستان� سامانه در واحد انتخاب و نام آموزشي(ثبت گروه )توسط
اول� ترم درسي برنامه طريق(اخذ گلستاناز )سامانه
راهنما� استاد آموزشي(انتخاب گروه به تحويل و مربوطه فرم )تكميل
سم� در دانشكدهينارشركت علمي هاي هاي سخنراني تحصيلي(و گرايش با )مرتبط
مقدماتي� نام بعديترمثبت

دوم

راهنما� استاد هماهنگي با گلستان سامانه در واحد آموزشي(انتخاب تقويم اساس )بر
اضافه� و حذف بازه در ترم پايان امتحانات و درسي برنامه بازبيني و گلستان سامانه به نياز(مراجعه صورت )در
راهنما� استاد هماهنگي با سمينار موضوع آموزشي(تعيين گروه به تحويل و مربوطه فرم )تكميل
راهنما� استاد موافقت با نامه پايان پييشنهاد آموزشي(ارائه گروه به تحويل و مربوطه فرم )تكميل
گو� دريافت و نامه پايان موضوع ثبت و ايرانداك سامانه به پژوهشيمراجعه پيشينه اهي
سمينار� در دانشكدهشركت علمي هاي هاي سخنراني تحصيلي(و گرايش با )مرتبط
مقدماتي� نام بعديترمثبت

هر• در واحد يترمانتخاب مرحله سه مقدماتي«در نام اصلي«،»ثبت نام اضافه«و»ثبت و شود»حذف مي .انجام
آمار• و رياضي ارشد كارشناسي دوره درسي هاي واحد آموزشيو32تعداد شيوه در كه است و2پژوهشي–احد سمينار آن باشد6واحد مي نامه پايان نيز .واحد
هر• در استترمدانشجو را14الي6الزم درسي راهنماواحد استاد نظارت كندبا انتخاب
تعيين• آموزشي گروه تشخيص به جبراني حداكثرشدهدروس است12و ..واحد
گ• تشخيص به استدانشجو جبراني دروس گذراندن به موظف آموزشي .روه
ميگيرد• صورت اصلي دروس با همراه يا و قبل جبراني دروس واحد .انتخاب
دانشگاه• توسط درس و(حذف واحد سقف رعايت عدم نياز، پيش رعايت عدم دليل قبولي...)به نمره كسب عدم است،و شهريه پرداخت .مشمول
بيش• موجه غير صفر16/3ازغيبت نمره درج به منجر درس هر استدر شهريه پرداخت مشمول .و
ولي• نيست شهريه پرداخت مشمول درس درهر موجه زيرترمغيبت درسي واحدهاي تعداد اگر حتي شود8مربوطه مي محسوب تحصيلي سنوات جزء باشد، .واحد
امتحان• در ترم،غيبت دوپايان از تحصيلبيش طول در شد،بار خواهد صفر نمره درج به .منجر
از• كمتر ، درسي واحدهاي ،تعداد اضافه و حذف مرحله از پس صورتيكه نمايد6در ترم ابقاء تقاضاي بايد دانشجو باشد، .واحد
از• بيش درس آن در دانشجو غيبت كه است ممكن بشرطي درس تك اضطراري ترم16/3حذف آن در درسي واحدهاي تعداد و ازنبوده نشود8كمتر .واحد
درس• هر در قبول قابل نمره قبول12حداقل قابل معدل باشد14ترمهرو .مي
نمره• حداقل اخذ10كسب واحدهاي در جبراني دروس واحدهاي ولي شود نمي محاسبه كل ميانگين و ترم ميانگين در كه است الزامي جبراني دروس يشدهدر

شد خواهند محسوب .كل
نمرات• ميانگين ازترميچنانچه شود،باشد14كمتر مي تلقي مشروط نيمسال آن در .دانشجو
دواگر• در تحصيل طول در شدترمدانشجويي خواهد محروم تحصيل ادامه از شود .مشروط
است• ممنوع ارشد كارشناسي دوره در ميهماني و انتقال گرايش، تغيير رشته، .تغيير
ت• ميهماني درساخذ ارائه عدم بشرط درس، استوك بالمانع دانشكده تكميلي تحصيالت شوراي تاييد .ضمن
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در� واحد سمينارانتخاب بهمراه باقيمانده راهنماوس استاد هماهنگي با گلستان سامانه آموزشي(در تقويم اساس )بر
گلستان� سامانه به اضافهمراجعه و حذف بازه در ترم پايان امتحانات و درسي برنامه بازبيني و
و� گلستان سامانه به نامهمراجعه پايان موضوع ثبت از اطمينان
ترم� طول در سمينار ارائه
نامه� پايان امور انجام
راهنما� استاد نظر زير مقاالت ارسال و تهيه
سمينار� در دانشكدهشركت علمي هاي هاي سخنراني تحصيلي(و گرايش با )مرتبط
پرونده� بودن تكميل از دانشگاه(اطمينان تكميلي تحصيالت از )استعالم
بعدي� سال نيم مقدماتي نام ثبت
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گلستان� سامانه در نامه پايان واحد آموزشي(انتخاب تقويم به توجه )با
راهنما� استاد هماهنگي با آن نگارش و نامه پايان كار قوا(ادامه رعايت نگانينبا دانشكدهآيين مصوب )رش
دفاع� مجوز راهنمايي(اخذ اخذ و دانشكده تكميلي تحصيالت به )مراجعه
نامه� پايان اصالحات دانشكده(انجام تكميلي تحصيالت از راهنمايي اخذ )ضمن
التحصيلي� فارغ امور انجام براي دانشكده(اقدام تكميلي تحصيالت از راهنمايي اخذ )ضمن

حداكثر• سمينار شودترماخذ مي انجام .سوم
در• سمينار اخذ صورت آنترمدر ارائه مهلت تحصيلي، سال هر استاول ماه فروردين پايان تا .حداكثر
در• سمينار اخذ صورت استترمدر ماه آبان پايان تا حداكثر آن ارائه مهلت تحصيلي، سال هر .دوم
سمينار• موقع به ارائه شد،عدم صفرخواهد نمره درج به .منجر
نامه• پايان از يك،دفاع سپريترمحداقل و آموزشي گروه در آن تصويب از تصويب5دنشبعد تاريخ از استآنماه .ممكن
دفاع• زمان از قبل ماه يك حداقل بايست مي نامه پايان از دفاع مجوز شود،درخواست دانشكده تكميلي تحصيالت .تحويل
از• عبارتند دفاع مجوز اخذ براي الزم راهنما-1:مدارك استاد تاييد حاوي نامه پايان ي شده تكميل نسخه شدهك-2،ارائه تكميل -3درخواست،ياربرگ

نامه پايان موضوع ثبت پژوهشي(گواهي جويي،-4،)پيشينه همانند تحصيل-5گواهي طول در پژوهشي فعاليتهاي نمره(مستندات نهايي ارزيابي نامهپبراي ).ايان
از• قبل هفته دو حداقل و مجوز اخذ از پس داوران به نامه پايان از اي نسخه باشدتحويل مي دفاع .زمان
تحصيل،• طول در مفيد پژوهشي فعاليتهاي نداشتن صورت نامهنمرهسقفدر پايان از دفاع در شده بود5/18حداكثراخذ .خواهد
نمايد• اقدام نامه پايان اصالحات انجام به نسبت دانشجو دفاع، از پس ماه يك تا حداكثر است .ضروري
د• در نامه پايان گيرداصالحات مي صورت بخش محتوايي)1:و دفاع(اصالحات جلسه در شده اعالم راهنما،اصالحات استاد و داوران هيات تاييد اصالحات)2با

دانشكده(نگارشي مصوب نگارش نامه آئين اساس دانشكدهبر تكميلي تحصيالت تاييد ).با
معدل• حداقل داشتن آموختگي دانش آموزش14مالك دوره بادر نامه پايان از دفاع و ارزيابيكسبي قبول«حداقل .است»قابل

آموزشي(واحدانتخاب�پنجم قوانين رعايت با باقيمانده دانشگاه)واحدهاي آموزشي تقويم در شده اعالم زماني بازه برساند•در راهنما استاد اطالع به مرتبا را نامه پايان انجام مراحل بايست مي .دانشجو

ششم
سنوات� افزايش دانشكده(درخواست تكميلي تحصيالت از راهنمايي اخذ )ضمن
واحدانتخا� باقيمانده(ب )واحدهاي

است• دانشكده تكميلي تحصيالت و آموزشي گروه مدير راهنما، استاد موافقت نيازمند ششم ترم سنوات افزايش .اخذ
است• شهريه پرداخت مشمول ششم ترم .سنوات

تواني- مي تر جامع اطالعات اخذ نماييددبراي مراجعه زير منابع :به
درسي� دروس(برنامه گرايش)سرفصل و رشته هر براي علوم وزارت گلستان�مصوب سايت و آموزشي معاونت سايت دانشكده، سايت در موجود دانشگاه آموزشي تقويم
د� سايت در موجود سمنان دانشگاه آموزشي يكپارچه نامه دانشگاهشيوه آموزشي معاونت سايت و دانشكده�انشكده سايت در موجود آموزشي فرمهاي

دانشكده� سايت msc.semnan.ac.ir:آدرس
دانشگاه� آموزشي معاونت سايت edu.semnan.ac.ir:آدرس
دانشگاه� گلستان سايت golestan.semnan.ac.ir:آدرس


