
 

 یتعال بسمه

دوره تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه نامه آموزشی  نامه اجرایی آیین شیوه

 صنعتی اصفهان

 )به بعد 97هاي  براي ورودي اجرا (

 
 

 مقدمه

مورخ  43069/2شماره ( یلیتحص هاي دوره یآموزش کپارچهینامه  نامه بر اساس آیین این شیوه

و همچنین در راستاي بخشنامه اجرایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در خصوص تفویض ) 1/3/97
 .تدوین شده است) 15/12/1395مورخ  288715/2شماره (ها  اختیار به دانشگاه

 

 هدف . 1ماده 

انونی براي قارچوب چق تعیین انتظام بخشیدن به امور تحصیلی دانشجویان از طریهدف از این آیین نامه 
ر تربیت نیروي انسانی وبه منظ  هاي آموزشی و پژوهشی دانشگاه اجراي هماهنگ، یکپارچه و صحیح برنامه

انجام این . ه می باشدآشنا با علم و آخرین دستاوردهاي علمی، و منطبق با نیازهاي جامع ،صص، متعهدتخم
ه رارتقاي سطح کیفی آموزش و پژوهش در دوي ارهاي موجود ب نه از ظرفیتیگیري به هدر راستاي بهر هدف

  .است یارشد و دکتري تخصص یکارشناسی، کارشناس

 تعاریف . 2ماده 

 .منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوري است :وزارت  .1

 .دانشگاه صنعتی اصفهان استمنظور  :دانشگاه  .2

منظور آموزش دانشجو در طول سنوات مجاز دوره تحصیلی، بدون پرداخت هزینه  :آموزش رایگان .3

 .است) هاي استفاده کننده از بودجه عمومی دولت  در دانشگاه( 

هاي آموزش عالی برابر ضوابط معین، پذیرفته شده، ثبت  فردي است که در یکی از دوره :دانشجو .4
 .نام کرده و به تحصیل مشغول است

١ 
 



هاي تحصیلی مصوب را با موفقیت به پایان  هاي دوره فردي است که یکی از رشته :دانش آموخته .5

 .رسانده و برابر ضوابط معین، گواهی یا مدرك تحصیلی مربوطه را دریافت کرده است

هاي تحصیلی دانشگاه  اي از پذیرش است که دانشجو به صورت تمام وقت در فعالیت شیوه :حضوري .6

 .کند شرکت می

هاي تحصیلی  اي از پذیرش است که دانشجو بدون حضور در دانشگاه فعالیت وهشی :غیر حضوري .7

 .دارد

اي از پذیرش است که بخشی از آموزش آن حضوري و بخش دیگر غیر  شیوه :نیمه حضوري .8

 .رسد حضوري به انجام می

 .ها است منظور آموزش دانشجو در یک دوره تحصیلی، به ازاي پرداخت هزینه :شهریه پرداز .9

هفته امتحانات پایانی  2هفته آموزش و  16بازه زمانی تعیین شده که شامل  :ل تحصیلینیمسا .10
 .است

اي از دروس هر رشته تحصیلی با هدفی مشخص، که مصوب  مجموعه به هم پیوسته :برنامه درسی .11

 .مراجع قانونی است

یا  ساعت، عملی 16ارزش مقداري درسی است که مفاد آن براي هر واحد نظري  :واحد درسی .12

ساعت است و طبق  48) بازدید علمی ( کارگاهی یا عملیات میدانی  و ساعت 32آزمایشگاهی 
 .شود برنامه درسی مصوب اجرا می

، گذراندن آن براي رفع کمبود دانش یا یدرسی است که با تایید گروه آموزش :درس جبرانی .13
 .شود مهارت دانشجو، در آغاز دوره تحصیلی ، ضروري تشخیص داده می

وضعیت تحصیلی است که دانشجو در یک نیمسال، برحسب مقررات هر دوره تحصیلی،  :شروطیم .14

 .معدل کمتر از حد نصاب تعیین شده در آن دوره را کسب کرده باشد

هاي علمی که به لحاظ موضوع داراي  قلمرو مشخص و  یک شعبه فرعی از شاخه :رشته تحصیلی .15
حراز دانش تخصصی، مهارت یا کارآمدي معینی هاي علمی است و به ا متمایز از سایر شاخه

 .انجامد می

. شود اي از یک رشته که ناظر بر وجه تخصصی آن باشد، اطالق می به شعبه گرایش تحصیلی، .16

 .درصد کل واحدهاي رشته بیشتر باشد 70ها در دو گرایش از یک رشته، نباید از  اختالف درس

 32تا  28شود و شامل  دوره تحصیلی است که پس از دوره کارشناسی آغاز می :کارشناسی ارشد .17
 .واحد درسی است

٢ 
 



و حسب مدیر تحصیالت تکمیلی  دانشگاه، کمیته اي متشکل از معاون آموزشی: کمیته منتخب .18

که مطابق با موارد ذکر شده در این  استدانشکده یک سرپرست تحصیالت تکمیلی /مورد رئیس
می  آن دانشکده ررسی و تصمیم گیري درخواستهاي دانشجویان تحصیالت تکمیلیشیوه نامه به ب

 .پردازد

هاي تحصیلی در دوره متوسطه است که با توجه به مواد آزمونی  مجموعه رشته :گروه آزمایشی .19

 .شود مشترك، دسته بندي می

ترین واحد سازمان دانشگاهی متشکل از تعدادي عضو هیئت علمی با  بنیادي :گروه آموزشی .20
تخصص مشترك، در یک رشته علمی خاص یا چند رشته متجانس که به منظور ایجاد و اجراي آن 

 .شود رشته تحصیلی در دانشگاه تشکیل می

 .راستا تعریف شوند هاي آموزشی هم مجموعه گروه در اي است که دوره :دوره هم عرض .21

 برنامه ریزي و تصیم گیري در مورد مسائل ی برايیشورا :ي تحصیالت تکمیلی دانشکدهشورا  .22
است که بر اساس آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه دانشکده  ياکارشناسی ارشد و دکتر دوره هاي

 .ها تشکیل می شود

گذاري  یکی از شوراهاي تخصصی در نخستین سطح سیاست :دانشگاه تحصیالت تکمیلیشوراي  .23
دانشگاه است که به منظور  دانشجویان تحصیالت تکمیلی ریزي راهبردي در امور آموزشی و برنامه

ایجاد هماهنگی و تسهیل در امور اجرایی مرتبط با تحصیل دانشجو در حوزه معاونت آموزشی و 
 .شود تحصیالت تکمیلی تشکیل می

اي تحصیلی در دوره کارشناسی ارشد که برنامه درسی مربوط  شیوه :پژوهشی –شی شیوه آموز .24

به آن، عالوه بر واحدهاي درسی، مشتمل بر اجراي یک پروژه تحقیقاتی است که منجر به پایان نامه 
 .شود می

شیوه آموزشی در دوره کارشناسی ارشد است که دانشجوي آن برابر ضوابط معین  :شیوه مجازي .25

در این شیوه  .کند شود و به کمک فناوري اطالعات و ارتباطات، تحصیل می نام می پذیرفته و ثبت
 .کند دانشجو نیمه حضوري یا غیر حضوري تحصیل می

ق یدوره کارشناسی ارشد و از طرمستند علمی است که در فرآیند تحصیل دانشجوي  :پایان نامه .26
استادان راهنما و حسب /تحقیق در یک حوزه معین از رشته یا گرایش تحصیلی و با راهنمایی استاد

 .شود مورد بر اساس استانداردهاي پژوهشی تدوین می

یکی از اعضاي هیئت علمی داراي مدرك دکتراي تخصصی است که مسئولیت :  استاد راهنما .27

 .پایان نامه بر عهده داردرا در انجام راهنمایی دانشجو 

٣ 
 



صالحیت یا تخصص اي داراي  یکی از اعضاي هیئت علمی و یا از متخصصان حرفه: استاد مشاور .28

 .مرتبط است که مسئولیت مشاوره دانشجو را در انجام پایان نامه رساله بر عهده دارد

نشگاهی هستند که براي اعضاء هیئت علمی یا افراد متخصص داراي صالحیت دا:  هیات داوران .29

نامه دانشجو در دوره کارشناسی ارشد مطابق دستورالعمل اجرایی مصوب  ارزیابی کمی و کیفی پایان
 .شوند دانشگاه انتخاب می

 

 

 کلیات و پذیرش: بخش نخست  

ومی از طریق پذیرفته شدن در آزمون ورودي و یا مهاي ع ، تایید شایستگیورود به دانشگاهشرط . 3ماده 

و دارا بودن مدرك رسمی پایان دوره قبلی  ،ات مصوب وزارتروابط و مقرضکسب پذیرش از دانشگاه طبق 
 .مورد تایید وزارت است

 .است و به زبان فارسی يآموزش در دانشگاه مبتنی بر نظام واحد. 4ماده 

دانشگاه اختیار دارد با رعایت نظام آموزشی، برنامه درسی مصوب را براي دانشجویان خارجی و  .تبصره 

 .المللی به زبان انگلیسی ارائه نماید هاي بین یا دوره

ریـزي   هاي آموزشی و درسی مصوب دانشگاه و یا شـوراي عـالی برنامـه    دانشگاه موظف است، برنامه . 5ماده 

 .اي که در آن با مجوز مراجع قانونی دانشجو پذیرفته است، اجرا کند آموزشی وزارت را براي دوره

هر  همنیاز/ازنی چگونگی و ترتیب ارائه دروس هر دوره تحصیلی، رشته و یا گرایش با رعایت پیش .1تبصره 
 /برنامه ریزي آموزشی کمیتهدرس طبق برنامه درسی مصوب، بر عهده گروه آموزشی و تایید دانشکده و 

  .دانشگاه است تحصیالت تکمیلی

 .دوره تحصیلی صرفا یک بار امکان پذیر استهر در  ،آموزش رایگان براي هر دانشجو. 6ماده 

گیري درباره تقویم آموزشی، چگونگی اعالم و ثبت نمره، زمان حذف و اضافه،  ریزي و تصمیم برنامه .7ماده 

نحوه اعتراض به نتایج امتحانات، تاریخ تجدید نظر و غیره طبق دستورالعمل اجرایی مصوب دانشگاه انجام 
 .شود  می

۴ 
 



 

 مرحله آموزشی: بخش دوم  

 .سال است  2نیمسال یا  4کارشناسی ارشد مدت مجاز تحصیل در دوره .  8ماده 

آموخته نشود، دانشگاه اختیار دارد مدت تحصیل وي را  در صورتی که دانشجو در مدت مقرر دانش .1تبصره

مشـمول آمـوزش رایگـان در     افزایش سنوات تحصـیلی بـراي دانشـجوي   . حداکثر تا دو نیمسال افزایش دهد
ال دوم با دریافت شـهریه طبـق تعرفـه مصـوب هیـات امنـاي       نیمسال اول بدون پرداخت شهریه و در نیمس

 .آموخته نشود از ادامه تحصیل محروم است  چنانچه دانشجو در این مدت دانش. شود دانشگاه انجام می

ها  دانشگاههاي آموزشی و در کلیه  زمان دانشجوي دوره کارشناسی ارشد در کلیه شیوه تحصیل هم. 2تبصره 

 .ممنوع است )دولتی و غیر دولتی ( 

 4از این تعـداد  است که  32و حداکثر  28کارشناسی ارشد، حداقل تعداد واحدهاي درسی در دوره . 9ماده 

 .واحد مربوط به پایان نامه و باقی مانده به صورت واحدهاي آموزشی است 6تا 

هاي آموزشی  برنامهالزم است در چهارچوب مربوطه هنگام برنامه ریزي درسی هر رشته، دانشکده . 1تبصره 

ریزي آموزشی وزارت، تعـداد واحـدهاي رشـته را بـه همـراه       و درسی مصوب دانشگاه و یا شوراي عالی برنامه
 .تعداد واحد پایان نامه مشخص نموده و به تایید کمیته برنامه ریزي تحصیالت تکمیلی دانشگاه برساند

، دانشـجویان یـک رشـته    تکمیلـی دانشـکده  شوراي تحصیالت به تشخیص گروه آموزشی و تایید  .2تبصره 
کسـب نمـره   . واحد از دروس دوره قبلی رشته را تحت عنوان دروس جبرانی بگذرانند 12موظفند حداکثر تا 

در دروس جبرانی، الزامی است ولی واحدها و نمره دروس مذکور در واحدها و میانگین نیمسـال و   12قبولی 
استفاده شـده بـراي دروس جبرانـی در سـقف سـنوات تحصـیلی       ضمنا زمان . شود کل دانشجو محاسبه نمی

 . شود دانشجو محاسبه می

 .ستین مجاز ارشد یکارشناس انیدانشجو يبرا »يانفراد آزاد یا مطالعه« بصورت درس ارائه .3تبصره 

هر محاسبه می شود وحداقل نمره قبولی در  20نمره ارزشیابی هر درس به صورت عددي از صفر تا . 10ماده 

است و چنانچه میانگین نمـرات دانشـجو در هـر     14میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال . است 12درس 

۵ 
 



در صـورت وقـوع دو بـار    . باشد دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می شـود  14نیمسال تحصیلی کمتر از 
 .می گردد مشروطی اعم از متوالی یا متناوب در دوره کارشناسی ارشد، دانشجو از تحصیل محروم

پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس توسط عضو هیئت علمی یا مدرس همان درس و بر اساس  .11ماده 

 .شود هاي کالسی، انجام تکالیف و نتایج امتحانات ارزیابی می حضور، شرکت در فعالیت

 .هاي نظري الزامی است برگزاري آزمون پایان ترم کتبی براي درس .1تبصره 

 . ، غیر قابل تغییر استارسال به اداره کل آموزشنمره درس پس از  .2تبصره 

مدرس موظف است، برگه هاي امتحانی هر درس را به عنوان سابقه درس، حداقل تا دو نیمسال  .3تبصره 

 . تحصیلی بعد نگهداري نماید

ثر تعـداد واحـد   واحد درسی در هر نیمسال براي دانشـجو الزامـی بـوده و حـداک     8انتخاب حداقل  .12ماده 

 . واحدهاي درسی مذکور شامل دروس جبرانی نیز می شود. می باشد 14درسی قابل اخذ در هر نیمسال 

در صورتی که دانشگاه به هر دلیل با حذف واحدهاي درسی دانشجو موافقت کند و این امر منجـر   .1تبصره 

به عنوان یک نیمسال کامـل جـزو    واحد شود، آن نیمسال 8به کاهش تعداد واحدهاي دانشجو از حد نصاب 
 14سنوات تحصیلی وي محسوب می شود و در صورت کمتر شـدن میـانگین نمـرات دانشـجو از حدنصـاب      

 .محسوب خواهد شد "مشروط "نیمسال وي 

در صورتی که واحدهاي انتخابی یا باقیمانده دانشجو براي فراغت از تحصیل، در یک نیمسال، بنا  . 2تبصره 
واحـد درسـی برسـد در ایـن      8بـه کمتـر از   ) به تشخیص دانشکده(و خارج از اراده دانشجو  به دالیل موجه

شـود، امـا میـانگین     صورت این نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل در سنوات تحصـیلی وي محسـوب مـی   
 .تاثیر است نمرات این نیمسال در مشروط شدن دانشجو بی

 .هاي تحصیلی حضوري الزامی است حضور دانشجو در تمام جلسات کالس دروس دوره .13 ماده

جلسات کالس و یا در  سه شانزدهمدر درسی بیش از  در طول یک نیمسال تحصیلی اگر دانشجو .1 تبصره

و یا نمره مردودي دیگري که  صفرنمره  با ن درسآ در ،مسال همان درس غیبت کندیامتحان پایان ن جلسه
ص دانشگاه یبه تشخ در صورتی که .دبر اساس تکالیف و امتحان میان ترم محاسبه شده، مردود می شو

 .شود می حذفهاي آن نیمسال  درس همجموع ازآن درس  ،ص داده شودیخشغیبت دانشجو موجه ت

۶ 
 



 ،تشخیص موجه بودن غیبت ناشی از بیماري یا سایر مشکالت جسمی مانند بارداري، زایمان .2 تبصره

 . دانشگاه می باشد و درمان بر عهده مرکز بهداشت و غیره حوادثمعلولیت، 

حضوري و غیر حضوري طبق  هاي نیمه نحوه حضور دانشجو در جلسات کالس درس در دوره .3تبصره 

 .شود  نجام میدستورالعمل مصوب دانشگاه ا

دانشجوي متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست انصراف خود را شخصا و به صورت کتبی با  .14ماده 
دانشجو مجاز است فقط براي یک بار و تا دو ماه از تاریخ ارائه . ذکر تاریخ و امضا شده به دانشکده تسلیم کند
در غیر این صورت، پس از انقضاي این مهلت، حکم انصراف از  ؛درخواست، تقاضاي انصراف خود را پس بگیرد

 .تحصیل وي صادر می شود

 مراجع ذي صالح درتصمیم گیري براي بازگشت به تحصیل دانشجوي منصرف از تحصیل، بر  .تبصره

 .دانشگاه است

عدم مراجعه یا عدم ثبت نام دانشجو در یک نیمسال تحصیلی به منزله انصراف از تحصیل تلقی . 15ماده 

  .می شود

در صورتی که قبل از اتمام آن نیمسال تحصیلی، دانشجو درخواست ادامه تحصیل خود را به همراه . تبصره
و عدم وجود منع  تکمیلی دانشکدهي تحصیالت شورادالیل الزم ارائه نماید، با تایید استاد راهنما و موافقت 

در غیر . آموزشی دیگر، امکان ادامه تحصیل وجود داشته و براي آن نیمسال مرخصی تحصیلی لحاظ می شود
 .اینصورت انصراف از تحصیل وي صادر می شود

دانشجوي دوره کارشناسی ارشد در همان دانشگاه یا سـایر دانشـگاه هـا     "انتقال" یا "تغییر رشته" .16ماده 

 .ممنوع است) دولتی و غیر دولتی(

حداکثر براي یک نیمسال بـه شـرط    ي این دانشگاه به دانشگاههاي دولتیامکان میهمانی دانشجو .1 تبصره

ید دانشکده و دانشگاه امکـان میهمـانی   در صورت نیاز و تای همچنین .موافقت دانشکده و دانشگاه وجود دارد
نمرات دروس میهمانی در کارنامه درج ولی در معـدل نیمسـال و    .به دانشگاههاي دولتی وجود دارد تکدرس

 .معدل کل بی تاثیر است

به شرط موافقت دانشکده و دانشگاه  به این دانشگاه، دانشگاههاي دولتی يامکان میهمانی دانشجو .2 تبصره

تحت همان شرایط، . حداکثر براي دو نیمسال و با پرداخت شهریه معادل با دانشجویان نوبت دوم وجود دارد
 .وجود دارد با پرداخت شهریه متناسب با واحدهاي درس نیزامکان میهمانی تکدرس 
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تواند با موافقت دانشگاه و احتساب سنوات تحصیل، حداکثر یک نیمسال از مرخصی  دانشجو می .17ماده 

 .تحصیلی استفاده کند 

بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی مانند مرخصی زایمان، مرخصی پزشکی در صورت تایید  .تبصره 
ساب در سنوات تحصیلی در پزشک معتمد دانشگاه، ماموریت همسر یا والدین، با احتساب و یا بدون احت

 . اختیار دانشگاه است

و تایید  ، تایید دانشکدهدر شرایط خاص، حذف یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو .18ماده 

  .پذیر است در سنوات تحصیلی امکان دانشگاه قبل از شروع امتحانات و با رعایت احتساب

 .تنها یکبار در طول دوره تحصیل امکان پذیر است ترم و یا مرخصی تحصیلیحذف  .تبصره

هاي همین مقطع و در دانشگاهمعادل سازي و پذیرش واحدهاي درسی گذرانده شده دانشجو در  .19ماده 

  .امکان پذیر استبه تشخیص دانشکده  2و 1سطح

واحد از دروس معادل سازي شده، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی  14تا  8 به ازاي هر .تبصره 

 .دانشجوکاسته می شود

 

 مرحله پژوهشی: بخش سوم  

و از  شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکدهاستاد و تایید  موافقتاستاد راهنما به پیشنهاد دانشجو،  .20ماده 

 .تعیین می شود دانشکده میان اعضاي هیات علمی

 .انتخاب استاد راهنما حداکثر باید تا پایان نیمسال دوم تحصیلی انجام شود .تبصره

و  پایان نامه خود را با نظر پیشنهادیهنیمسال سوم تحصیلی،  پایاندانشجو موظف است قبل از . 21ماده 

تحویل  دانشکده جهت انجام مراحل داوري و تصویب نهایی به دفتر تحصیالت تکمیلیاستاد راهنما تایید 
 .دهد

خارج از دانشگاه طبق دستورالعمل دانشگاه انجام  مشترك شرایط و نحوه انتخاب استاد راهنماي .1تبصره 

 .می شود
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شوراي تحصیالت تکمیلی انتخاب استاد مشاور، به پیشنهاد استاد راهنما و تاییدگروه آموزشی و  .2تبصره 

 .امکان پذیراست اي داراي صالحیت با تخصص مرتبطیا از متخصصان حرفه ، از اعضاي هیات علمی دانشکده

بـا   دانشجو پس از انجام کار تحقیقاتی خود و تدوین پایان نامه و تایید استاد راهنمـا، مجـاز اسـت    .22ماده 

 .ت داوران از پایان نامه خود دفاع کندرعایت ضوابط دانشگاه در حضور هیا

نمره پایان نامه در میانگین کل محاسبه نمی شود و ارزشیابی آن به صورت کیفی و به شـرح زیـر    .23ماده 

 :انجام می شود

 )14کمتر از (مردود -

 )19-20(یا عالی ) 18-99/18(، خیلی خوب )16-99/17(، خوب )14-99/15(متوسط : قبول با درجه-

بـا  "مردود شود حداکثر به مدت یک نیمسـال  چنانچه دانشجوي کارشناسی ارشد در جلسه دفاعیه  .تبصره

 .از پایان نامه خود دفاع نماید "به وي فرصت داده می شود تا مجددا "رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی

 

 دانش آموختگی: چهارمبخش   

و موفقیـت   14مالك دانش آموختگی، گذراندن کلیه واحدهاي دوره، داشتن میانگین کل حداقل  .24ماده 

 .است قبولی درجهبا  از پایان نامهدفاع  در

چنانچه میانگین کل دانشجوي کارشناسی ارشد پس از گذراندن تمام واحدهاي درسی دوره کمتر  .1تبصره 
با رعایت سـقف مجـاز سـنوات    "تنها یک نیمسال  در این حالت. باشد اجازه دفاع از پایان نامه را ندارد 14از 

از درسـهایی کـه از آنهـا نمـره     واحـد   9 حداکثر با انتخاب "مجددابه وي فرصت داده می شود تا  "تحصیلی
و بـا  ) شوراي تحصـیالت تکمیلـی دانشـکده   یا دروسی را که قبال اخذ نکرده با تایید (اخذ کرده  14کمتر از 

 .برساند تا به وي اجازه دفاع از پایان نامه داده شود 14میانگین کل دوره را به پرداخت شهریه مصوب، 

دانشگاه می تواند به دانشجویی که به هر دلیل نتواند در سنوات مجاز دوره تحصیلی را بـه پایـان    .2تبصره 

 .برساند، برابر ضوابط فقط گواهی گذراندن واحدهاي درسی را اعطا کند

 .تاریخ دانش آموختگی، روز دفاع و کسب درجه قبولی از پایان نامه است .3تبصره 
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تا قبل از تصویب پیشنهادیه پایان نامه، متقاضی ادامه تحصیل بصورت آموزش چنانچه دانشجویی  .25ماده 

شوراي تحصیالت تکمیلی باشد در صورت تایید استاد راهنما و ) کارشناسی ارشد بدون پایان نامه(محور 
مطابق با باید در مدت مجاز تحصیلی، معادل تعداد واحد پایان نامه و واحد یا واحدهاي درسی  دانشکده

بگذراند تا در دوره  14اخذ و با میانگین کل حداقل  را رشته تحصیلی نامه درسی دوره آموزش محور آنبر
 .نوع شیوه دانش آموختگی در دانشنامه قید می شود. مذکور به شیوه آموزش محور دانش آموخته شود

خرین دروس خود را تاریخ دانش آموختگی این دسته از دانشجویان، آخرین روز نیمسالی است که آ .1تبصره

 .در آن نیمسال گذرانده اند

سـرقت  (چنانچه دانشجو در حین تحصیل و انجام پژوهش وتدوین پایان نامه مرتکب تخلف علمی  .26ماده 

تخلف او از سوي دانشگاه تایید گردد، از ادامه تحصـیل   شود و) جعل، تقلب، کپی برداري و مانند اینهاادبی، 
 .محروم و اخراج می شود

احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام تحصیالت از سوي دانشگاه، منجر به ابطـال مـدرك    .تبصره

 .تحصیلی صادر شده خواهد شد

نامه آموزشی دوره تحصیلی کارشناسی ارشد دانشـگاه صـنعتی اصـفهان در     نامه اجرایی آیین شیوه .27ماده 
تحصیالت تکمیلی دانشگاه بـراي دانشـجویان ورودي    شورايدر  25/4/1397تبصره در تاریخ  31ماده و  27

 .الزم االاجرا می باشد 97-98بعد به تصویب رسید و از نیمسال اول سال تحصیلی  ماو  1397سال 
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