سواالت متداول تحصیالت تکمیلی (کارشناسی ارشد )
- 1سقف حذاقل ٍ حذاکثز اًتخاب ٍاحذ چٌذ ٍاحذ هی تاضذ؟
جواب :حذاقل ٍ 6احذ ٍ حذاکثز ٍ 14احذ هی تاضذ .
- 2در صَرتیکِ هؼذل یک ًیوسال تحصیلی داًطجَ کوتزاس  14تاضذ داًطجَ در ًیوسال تؼذ هجاس تِ اًتخاب چٌذ ٍاحذ هی تاضذ ؟
جواب  :حذاکثز ٍ 8احذ درسی
- 3ضیَُ آموسشی – پژوهشی چگًَِ ضیَُ ای است ؟
جواب  :ضیَُ ای است کِ هحتَای تزًاهِ درسی هزتَط تِ آى ػالٍُ تزٍاحذّای درسی هطتول تزپایاى ًاهِ ًیش هی تاضذ.
- 4ضیَُ آموسش محور چگًَِ ضیَُ ای است ؟
جواب  :ضیَُ ای است تا هحَریت آهَسضی است کِ داًطجَ پس اس گذراًذى ٍاحذّای درسی ٍ تذٍى ًیاس تِ اخذ پایاى ًاهِ ٍ تا گذراًذى چٌذ
ٍاحذ درسی جایگشیي اس جولِ سویٌار (تحقیق ٍ تتثغ ) داًص آهَختِ هی ضَد .
- 5ضیَُ آموسشی الکتزونیکی چگًَِ ضیَُ ای است ؟
جواب  :ضیَُ ای اس آهَسش هفاّین درسی اس عزیق ساهاًِ هذیزیت یادگیزی داًطگاُ  LMSارائِ هیطَد .
جهت تماس با کارشناس الکتزونیکی مزکش تا ضوارُ تواس  44704570داخلی  2185آقای رجثی تواس حاصل فزهاییذ .
- 6آیا ّوزاُ تا پایاى ًاهِ اهکاى اخذ درس رٍش تحقیق ٍجَد دارد؟
جواب  :خیز – ّوزاُ تا درس پایاى ًاهِ اهکاى درس رٍش تحقیق هیسّز ًیست ٍ ّوزاُ تا پایاًاهِ فقظ هجاس تِ اخذ  1ػٌَاى درس هی تاضیذ
.
- 7هالک ًوزُ قثَلی درٍس جثزاًی چٌذ است ؟
جواب  :کسة ًوزُ قثَلی  12در درس درٍس جثزاًی الشاهی است ٍلی ًوزُ هذکَر در هیاًگیي ًیوسال ٍ هیاًگیي کل داًطجَ هحاسثِ
ًوی ضَد .
- 8آیا ضزکت داًطجَ در جلسِ ّای درس عملی الشاهی است ؟

جواب  :ضزکت داًطجَ در جلسِ ّای درٍس عملی الشاهی است ػذم حضَر در تیص اس یک چهارم جلسِ ّای آى درس تِ هٌشلِ حذف
درس است ٍ داًطجَ هلشم تِ اخذ هجذد ایي درٍس ٍ پزداخت ضْزیِ هصَب است .
- 9در صَرت غیبت داًطجَ در جلسِ اهتحاى پایاى ًیوسال چِ اتفاقی هی افتذ؟
جواب  :در صَرت ػذم حضَر داًطجَ در آسهَى پایاى ًیوسال ّزدرس ،

هیچگونه نمزه ای بزای داشجو ثبت نخواهذ شذ ٍ داًطجَ

هَظف است تا پزداخت ضْزیِ ایي درس را در ًیوسالْای تؼذی هجذدا" اخذ ٍ در اهتحاى پایاى ًیوسال آى ضزکت ًوایٌذ.
 - 10حذاقل ًوزُ قثَلی در ّز درس چٌذ است ؟
جواب  :حذاقل ًوزُ قثَلی در ّز درس  12است .
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داًطجَی کارضٌاسی ارضذ در عَل دٍرُ تحصیل اس چٌذ ًیوسال مزخصی تحصیلی تا حتساب در سٌَات ٍ پزداخت ضْزیِ هی تَاًذ

استفادُ کٌذ؟
جواب  :تِ استثٌاء اتثاع خارجی ٍ هطوَلیي ًظام ٍظیفِ کلیِ داًطجَیاى در عَل دٍرُ تحصیل هی تَاًٌذ اس ً 2یوسال هزخصی تحصیلی تا
احتساب ٍ پزداخت ضْزیِ ثاتت تصَرت هتَالی یا هتٌاٍب استفادُ کٌٌذ ٍلی درخصَظ اتباع خارجی ٍ مشمولین نظام وظیفه فقظ هی
تَاًٌذ در عَل دٍرُ تحصیل اس ً 1یوسال هزخصی تحصیلی تا احتساب در سٌَات ٍ پزداخت ضْزیِ ثاتت استفادُ ًوایٌذ.
 -12آیا داًطجَی کارضٌاسی ارضذ هی تَاًذ اًتقال یا تغییزرضتِ دّذ؟
جواب  :اًتقال ٍ تغییزرضتِ در ّز دٍ ضیَُ در دٍرُ کارضٌاسی ارضذ ممنوع است .
-13ضزایظ هْواى ضذى تِ هزاکش ٍ ٍاحذّا چگًَِ است؟
جواب ّ :ز داًطجَ در دٍرُ کارضٌاسی ارضذ هی تَاًذ در چارچَب ضَاتظ ٍ هقزرات هصَب داًطگاُ تا

موافقت مبذاء و مقصذ در سایز

هزاکش ٍ ٍاحذّای هجزی رضتِ هزتَط فقط نیمی اس ٍاحذّای درسی هصَب دٍرُ خَد را تِ صَرت هْواى در هزکش دیگز تگذراًذ.
 -14آیا ًوزُ پایاى ًاهِ در هیاًگیي کل هحاسثِ هی گزدد؟
جواب ً :وزُ پایاى ًاهِ در هیاًگیي کل تزای ٍرٍدیْای  94تِ تؼذ هحاسثِ ًوی ضَد.

 -15ضزایظ دفاع اس پایاى ًاهِ چیست ؟
جواب  :سهاى دفاع اس پایاى ًاهِ کارضٌاسی ارضذ حذاقل  4هاُ پس اس سهاى تصَیة ًْایی پزٍپَسال ٍ ّوچٌیي گذضت 4
هاُ اس سهاى اخذ ٍاحذ پایاى ًاهِ در سیستن گلستاى هی تاضذ.
 -16تاریخ اًتخاب ٍ ثثت ًام هؼزفی تِ استاد چِ سهاًی هی تاضذ ؟
جواب  :اس تاریخ  97/6/ 15لغایت  97/9/7هی تاضذ .
 -17تاریخ حذف و اضافه در چِ تاسُ سهاًی هی تاضذ؟
جواب  :اس تاریخ  97/7/14لغایت  97/7/25هی تاضذ .
 -18سهاى تغییزهزکش هحل آسهَى درچِ تاسُ سهاًی هی تاضذ؟
جواب  :اس تاریخ  97/9/3لغایت  97/9/14هی تاضذ.
 -19آدرس پَرتال ساسهاى هزکشی
 -20آدرس پَرتال هزکش تْزاى غزب
 -21آدرس سایت گلستاى جْت ثثت ًام ٍ اًتخاب ٍاحذ
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