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هدف
در بعضي از مواقع دانشجويان نیاز به تمديد سنوات تحصیلي خود در مقطع کارشناسي ارشد دارند لهذا به منظور بهبود کیفیت
آموزشي و همزمان کنترل سنوات تحصیلي رويه حاضر آماده و به تصويب مراجع ذيصالح رسید ه است .اين رويه حاوی
محدوديت ها و تشويق های مناسب در ارتباط با تمديد سنوات تحصیلي ميباشد و دانشجويان گرامي در مقطع
کارشناسي ارشد الزم است در خواستهای خود را براساس رويه حاضر ارايه نمايند.

 -1شرایط تمدید سنوات در کارشناسی ارشد
مهلت دفاع دانشجويان کارشناسي ارشد درترم چهارم برای ورودیهای نیمسال اول سال تحصیلي تا  30مهرماه
و برای ورودی های نیمسال دوم سال تحصیلي تا  29اسفندماه است .نمره پايان نامه در دو بخش ،دفاع از پاياننامه
(20نمره) و نتايج محصوالت پژوهشي شامل مقاله ،کار تجربي ،و اختراع ( حداکثر  1/5نمره) براساس رويه فعلي (
پیوست  ،1فرم شماره  ) AUT-FM-3301-02تعیین مي شود.
شرايط تمديد سنوات برای ترم های بعدی به شرح زير است:
 – 1-1تمدید سنوات – ترم پنجم
 مهلت دفاع در ترم پنجم برای ورودی های ترم اول سال تحصیلي 30 ،بهمن و برای ورودی های ترم دوم سالتحصیلي 31 ،تیرماه هرسال است .
 نمره پايان نامه در دو بخش دفاع از پايان نامه (حداکثر 20نمره) و نتايج محصوالت پژوهشي (حداکثر 1/5نمره) ارزيابي مي گردد.
 نمـره تشويقـي (مقـاله ،کار تجربي و اختـراع) بـراسـاس رويه حـاضـر (پیـوسـت 1فـرم شمـاره AUT-FM- )3301-02تعیین ميشود.
 دانشجويان ورودی نیمسال اول هر سال تحصیلي مطابق مصوبه هیات امناء و مقررات آموزشي دانشگاه از ابتدایآبان ماه در ترم پنجم تحصیل خود ملزم به پرداخت شهريه ميباشند (دانشجويان درخصوص نحوه پرداخت و
میزان شهريه ميتوانند به سايت آموزشهای آزاد دانشگاه مراجعه نمايند).
 دانشجويان ورودی نیمسال دوم هر سال تحصیلي مطابق مصوبه هیأت امناء و مقررات آموزشي دانشگاه ازابتدای فروردين ماه در ترم پنجم تحصیل خود ملزم به پرداخت شهريه مي باشند (دانشجويان درخصوص
نحوه پرداخت و میزان شهريه ميتوانند به سايت آموزشهای آزاد دانشگاه مراجعه نمايند).
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-

چنانچه دانشجويي پروژه ساخت  9واحدی اخذ نمايد ،در ترم پنجم از پرداخت شهريه معاف است.

-

چنانچه دانشجويي حداقل  9واحد درسي جبراني اخذ نمايد ،در ترم پنجم از پرداخت شهريه معاف است.

 2-1تمدید سنوات – ترم ششم
جهت دفاع ترم ششم الزم است دانشجو ضمن حضور در جلسه شورای گروه ،میزان پیشرفت پروژه و داليل تأخیر در
اتمام پروژه را بیان نمايد .تمديد ترم ششم صرفا براساس تصويب گروه و شورای تحصیالت تکمیلي دانشکده امکانپذير
است.
 مهلت دفاع برای دانشجويان ورودی نیمسال اول سال تحصیلي 15 ،تیرماه و برای ورودی نیمسال دوم سالتحصیلي 30 ،دیماه هر سال است.
با توجه به تطویل مدت تحصیل دانشجو و انتظار دانشگاه در خصوص تولید محصوالت پژوهشی در این مدت ،نمره
پایان نامه و نتایج محصوالت پژوهشی برای ورودی های نیمسال اول در ترم ششم تحصیلی خود به شرح زیر
میباشد:

 در صورت دفاع دانشجو در اسفندماه ،نمره پايان نامه در دو بخش دفاع از پايان نامه (حداکثر  19نمره) و نتايجمحصوالت پژوهشي (حداکثر  1.5نمره ) ارزيابي مي گردد.

 در صورت دفاع دانشجو در فروردين و ارديبهشت ماه ،نمره پايان نامه در دو بخش دفاع از پايان نامه (حداکثر 18نمره) و نتايج محصوالت پژوهشي (حداکثر  2نمره ) ارزيابي مي گردد.
 در صورت دفاع دانشجو در خرداد تا  15تیرماه ،نمره پايان نامه در دو بخش دفاع از پايان نامه (حداکثر 17نمره ) نتايج محصوالت پژوهشي (حداکثر  3نمره ) ارزيابي مي گردد.

با توجه به تطویل مدت تحصیل دانشجو و انتظار دانشگاه در خصوص تولید محصوالت پژوهشی در این مدت ،نمره
پایان نامه و نتایج محصوالت پژوهشی برای ورودی های نیمسال دوم در ترم ششم تحصیلی خود به شرح زیر
میباشد:

 در صورت دفاع دانشجو در شهريور و مهر ماه ،نمره پايان نامه در دو بخش دفاع از پايان نامه (حداکثر  19نمره) و نتايج محصوالت پژوهشي (حداکثر  1.5نمره ) ارزيابي مي گردد.
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 در صورت دفاع دانشجو در آبان تا  15آذر ماه ،نمره پايان نامه در دو بخش دفاع از پايان نامه (حداکثر  18نمره) و نتايج محصوالت پژوهشي (حداکثر  2نمره ) ارزيابي مي گردد.

 در صورت دفاع دانشجو در  16آذر تا پايان دی ماه ،نمره پايان نامه در دو بخش دفاع از پايان نامه (حداکثر 17نمره ) و نتايج محصوالت پژوهشي (حداکثر  3نمره ) ارزيابي مي گردد

جدول ( )1-1دفاع دانشجویان در ترم ششم (برای ورودی های نیمسال دوم )
دفاع در ماه شهریور و مهر

دفاع از اول آبان تا  15آذر

دفاع از  16آذر تا  30دیماه

حداکثر 19نمره دفاع پاياننامه و

حداکثر  18نمره دفاع پاياننامه و

حداکثر  17نمره دفاع پاياننامه و

حداکثر  1.5نمره نتايج محصوالت

حداکثر  2نمره نتايج محصوالت پژوهشي

حداکثر  3نمره نتايج محصوالت
پژوهشي

پژوهشي

جدول ( )2-1دفاع دانشجویان در ترم ششم (برای ورودی های نیمسال اول )
دفاع در ماه اسفند

دفاع در ماه فروردین و اردیبهشت

دفاع از اول خرداد تا  15تیر

حداکثر  19نمره دفاع پاياننامه و

حداکثر  18نمره دفاع پاياننامه و

حداکثر  17نمره دفاع پاياننامه و

حداکثر  1.5نمره نتايج محصوالت

حداکثر  2نمره نتايج محصوالت پژوهشي

حداکثر  3نمره نتايج محصوالت

پژوهشي

پژوهشي
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-نمره نتايج محصوالت پژوهشي در ترم ششم براساس رويه  ،AUT-FM-3301-02پیوست  1تعیین ميشود.

تبصره  :1با توجه به اينکه ارزشیابي پايان نامه دانشجويان ورودی  1397و بعد از آن به صورت کیفي صورت مي
گیرد .بنابراين نمرات ذکر شده در قسمت قبل برای دانشجويان ورودی  1397مطابق با جدول ارزشیابي نمره پاياننامه
در رويه  AUT-PR-3310ويرايش دوم منظور خواهد شد.
تبصره  :2دانشجويان ورودی نیمسال اول سال تحصیلي که تا انتهای ترم ششم (  15تیرماه) دفاع ننمايند ،مجاز
خواهند بود تا  20شهريورماه همان سال با نمره قبول /مردود دفاع نمايند
تبصره  :3دانشجويان ورودی نیمسال دوم سال تحصیلي که تا انتهای ترم ششم ( 30ديماه ) دفاع ننمايند ،مجاز
خواهند بود تا پايان بهمن ماه همان سال با نمره قبول /مردود دفاع نمايند
تبصره  :4حداکثر سنوات دانشجوياني که  9واحد جبراني يا بیشتر اخذ مي نمايند و يا پروژه های تجربي  9واحدی
دارند شش ترم تحصیلي مي باشد.
 3-1تمدید سنوات -ترم هفتم و باالتر
تمديد سنوات تحصیلي دانشجويان کارشناسي ارشد برای ترم هفتم و باالتر امکانپذير نبوده و قوانین وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری به صورت مستقیم اجرا مي شود.

 -2حمایت مالی (تشویق) از چاپ مقاالت و ثبت اختراعات
فرم مشخصات مقاالت ارايه شده به شماره  AUT-FM-3301-02مندرج در پیوست 1اين رويه توسط دانشجو
بايد تکمیل و ارايه گردد .برای آگاهي از میزان تشويق مالي چاپ مقاالت و ديگر دستاوردهای پژوهشي به رويه
 AUT-PR-2204معاونت پژوهش و فناوری مراجعه شود.

 -3زمان اجرای مصوبه
اين مصوبه برای ورودیهای مهر  94به بعد الزماالجرا مي باشد.
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پیوست :1

فرم امتیازات تشویقی جهت برگزاری جلسه دفاع از پروژه
کارشناسی ارشد
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صفحه:

آقای و نام خانوادگي دانشجو (ش :شماره دانشجويي) مورد بررسي
مقاالت ،ثبت اختراع و کار تجربي شاخص مشروحه زير جهت برگزاری جلسه دفاع نام
قرار گرفت .به توضیحات و میزان نمرات در پايین همین صفحه توجه نمايید.
عنوان مقاله :عنوان ثبت شده مقاله در نشريه يا کنفرانس
نام مجله يا کنفرانس :نام نشريه يا کنفرانس مربوط
نوع مقاله:

نويسنده مْکاتب:
نام و نام خانوادگي مْکاتب

پذيرفته شده

ISI

علمي-پژوهشي

ارائه شده

شفاهي يا پوستر توسط دانشجو

کنفرانس

امتیاز:

عنوان مقاله :عنوان ثبت شده مقاله در نشريه يا کنفرانس
نام مجله يا کنفرانس :نام نشريه يا کنفرانس مربوط
نوع مقاله:

نويسنده مْکاتب:
نام و نام خانوادگي مْکاتب

پذيرفته شده

ISI

علمي-پژوهشي

ارائه شده

شفاهي يا پوستر توسط دانشجو

کنفرانس

امتیاز:

عنوان مقاله :عنوان ثبت شده مقاله در نشريه يا کنفرانس
نام مجله يا کنفرانس :نام نشريه يا کنفرانس مربوط
نوع مقاله:

نويسنده مْکاتب:
نام و نام خانوادگي مْکاتب

پذيرفته شده

ISI

علمي-پژوهشي

ارائه شده

شفاهي يا پوستر توسط دانشجو

کنفرانس

عنوان ثبت اختراع يا جايزه خوارزمي :عنوان ثبت شده اختراع يا جايزه خوارزمي
تاريخ ثبت يا جايزه:

/

تاريخ تايید سازمان علمي پژوهشي ايران:

/

/

امتیاز:

امتیاز:

/

کار تجربي شاخص :عنوان کار تجربي شاخص
تصويب شورای تحصیالت تکمیلي:

/ /

آيیننامه اجرايي مربوط به کار شاخص و مصوبه شورای تحصیالت تکمیلي همراه مستند تايید شده توسط
هیات داوران به پیوست ارسال ميگردد..

توضیحات:

امتیاز:

امتیاز کل
تائید نماينده تحصیالت تکمیلي در جلسه دفاع:
امضا

نام و نام خانوادگي:

جدول امتیاز تشویقی پایاننامههای کارشناسی ارشد
حداکثر
مورد تشویقی

توضیحات ضروری:





فرستنده و مْکاتب مقاالت ميبايستي استاد راهنما باشد.
ســقن نمرات تشــويقي از فعالیتهای فوق برای دفاع در پايان ترم چهارم و پنجم
 1.5نمره و برای دفاع در ترم ش شم مطابق جدول ( )1-1و( )2-1رويه AUT-
PR-3301-02مي باشد
مقاالت بايد قبل از جل سه دفاعیه به دفتر تح صیالت تکمیلي دان شکده ارايه و در
جلسه دفاعیه توسط هیات داوران تائید گردد.
* سقن امتیاز تشويقي بابت کنفرانسها يک نمره است.
** کار تجربي شــاخص ميبايســت بر اســاس آيیننامه داخلي دانشــکده که به

تصويب شورای تحصیالت تکمیلي دانشکده رسیده است ،باشد .در صورتي که بند
مربوط در آن دانشــکده کاربرد دارد ،برای اجرايي کردن آن الزم اســت آيیننامه
داخلي مربوط به کار تجربي شــاخص تهیه و پس از تصــويب شــورای تحصــیالت
تکمیلي دانشکده به اين مديريت ارسال شود.

نمره هر
مورد

حداکثر
کل

هر مقاله پذيرفته شده ISI

2

3

هر مقاله پذيرفته شده علمي پژوهشي

1

2

هر مقاله ارايه شده کنفرانس خارجي و بینالمللي
داخلي (شفاهي يا پوستر)*

1

هر مقاله ارايه شده در کنفرانس داخلي معتبر*

0/5

هر مقاله پذيرفته شده در کنفرانس خارجي و
بینالمللي داخلي (با شرط ثبت نام)*

0/5

هر مقاله پذيرفته شده در کنفرانس داخلي (با
شرط ثبت نام)*

0/25

کار تجربي شاخص**
ثبت اختراع (با تايید سازمان علمي پژوهشي
ايران)
جايزه خوارزمي و رازی (با تايید سازمان علمي
پژوهشي ايران)

1
1
1/5
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آییننامه تمدیدسنوات در مقطع
کارشناسی ارشد

شماره:
ويرايش:

صفحه:

AUT-PR-3301
2
 10از7 :
تاريخ:

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

