ردیف

« خالصه مهمترین نکات آئین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد »
توضیحات

موضوع

دانشجویانی که قبال در مقطع کارشناسی ارشد دروسی را گذرانده اند و مایل به معادلسازی می باشند،حداکثر تا پایان اولین نیمسال پذیرش خود در دانشگاه پیام نور مرکز قبولی
1

معادلسازی

فرصت دارند تا درخواست کتبی معادلسازی خود را به مرکز ارائه نمایند.

(تطبیق واحد)

یادآوری مهم:

تعیین دروس

کلیه دانشجویان موظفند نهایتاً تا پایان نیمسال اول ،ریزنمرات و تاییدیه تحصیلی مدارک کاردانی و کارشناسی خود را به دانشگاه پیام نور مرکز قبولی ارائه نمایند تا در خصوص

2

جبرانی

3

پیش نیاز

 - 1درس پایان نامه قابل معادلسازی نمی باشد.

 -2دروس نیمسال دانشپذیری قابل معادلسازی نمی باشد.

تعیین دروس جبرانی ایشان با دانشگاه پیام نور استان همدان مکاتبه گردد.در غیر این صورت کلیه عواقب آن به عهده شخص دانشجو می باشد.
رعایت پیش نیاز دروس الزامی است.
-1برای دانشجویان ورودی سال  29و قبل از آن ؛ تعداد واحد انتخابی دانشجو در هر نیمسال حداقل  6واحد و حداکثر  41واحد (با احتساب دروس جبرانی) می باشد.
-2برای دانشجویان ورودی سال  29و بعد از آن ؛ تعداد واحد انتخابی دانشجو در هر نیمسال حداقل  6واحد و حداکثر  49واحد (با احتساب دروس جبرانی) می باشد.

سقف واحد
4

-3برای دانشجویان ورودی سال  29و بعد از آن ؛ چنانچه میانگین یک نیمسال تحصیلی دانشجو کمتر از  41باشد  ،دانشجو در نیمسال بعد مجاز به انتخاب حداکثر  8واحد می باشد.
-4در آخرین نیمسال تحصیلی در شیوه آموزشی  ،دانشجو از رعایت شرط حداقل واحد انتخابی معاف است .
-5در صورتی که دانشجو در شیوه پژوهشی عالوه بر پایان نامه  ،تنها یک درس باقی مانده داشته باشد  ،می تواند آن را با پایان نامه انتخاب نماید.
یادآوری مهم  :همراه با درس «پایان نامه» یا درس «سمینار تحقیق و تتبع نظری »  ،امکان اخذ درس «روش تحقیق» و یا «دروس جبرانی» میسر نمی باشد.

هنگام انتخاب واحد  ،دقت فرمایید دروسی که بصورت الکترونیکی ارائه شده اند(کد گروه  09تا  )09مخصوص دانشجویانی است که با کدرشته الکترونیکی پذیرفته شده اند.
انتخاب واحد
5

دانشجویان عادی

یادآوری مهم :

-1دانشجویانی که با کد رشته الکترونیکی پذیرفته نشده اند یعنی پذیرفته شده عادی دانشگاه می باشند نیز می توانند دروس خود را به صورت الکترونیکی اخذ نمایند.

و الکترونیکی
-2دانشجویانی که با کد رشته الکترونیکی پذیرفته شده اند به هیچ وجه نمی توانند دروس خود را به صورت عادی اخذ نمایند.
 -3ارائه کالس دروس الکترونیکی (کد گروه  09تا  ،)09بصورت اینترنتی و توسط قطب انجام می پذیرد .و نمرات میانترم و ثبت نمرات نهایی در سیستم گلستان نیز با استاد
مربوطه در قطب رشته می باشد و مرتبط با مرکز همدان نمی باشد.
 -1مدت دوره کارشناسی ارشد برای دانشجویان خانم و آقایانی که از معافیت تحصیلی استفاده نمی کنند حداکثر  5سال  ،مشتمل بر  19نیمسال تحصیلی می باشد.
سقف سنوات

6

تحصیلی

تبصره :دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده نمی کنند در صورتی که نتوانند تحصیل خود را در  19نیمسال به اتمام برسانند  ،می توانند با پرداخت شهریه ثابت با ضریب ، 4/95
از  9نیمسال مازاد بر  19نیمسال ،تا سقف  13نیمسال بهره مند شوند.
-2طول مدت تحصیل دوره کارشناسی ارشد برای دانشجویان آقا که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند حداکثر 9سال  ،مشتمل بر  6نیمسال تحصیلی می باشد.
تبصره :دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند در صورتی که نتوانند واحدهای خود را در  6نیمسال به اتمام برسانند می توانند با مجوز دانشگاه پیام نور استان همدان
حداکثر از  9نیمسال افزایش سنوات برخوردار شوند.

شیوه آموزشی
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و شیوه آموزشی

شیوه آموزشی  :دوره ای با محوریت آموزش است که دانشجو پس از گذراندن واحدهای درسی و بدون نیاز به گذراندن پایان نامه ،دانش آموخته می شود.
شیوه آموزشی پژوهشی  :دوره ای است که محتوای برنامه آن مشتمل بر واحدهای درسی و پایان نامه است.

پژوهشی
تغییر شیوه
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دانشجویان عادی

برای دانشجویان عادی (غیر الکترونیکی) تغییر از شیوه آموزشی به آموزشی و پژوهشی و بلعکس  ،با رعایت سنوات و برای یک بار در طول سنوات تحصیلی با نظر شورای
آموزشی استان مجاز است.

دانشجویان الکترونیکی که اساساً آموزش محور می باشند نیز با رعایت ضوابط ذیل می توانند برای یکبار به پژوهش محور تغییر شیوه
تغییر شیوه
9

دانشجویان
الکترونیکی

دهند.لیکن همچنان الکترونیکی باقی خواهند ماند.

الف) متقاضی باید حداقل  2نیمسال تحصیلی و  12واحد از دروس غیر جبرانی را با معدل  15و یا باالتر گذرانده باشد.
ب) حداکثر تا  %39دانشجویان الکترونیکی شاغل به تحصیل در هر رشته  ،مشمول تغییر شیوه به پژوهش محور می باشند.
 -1میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره نباید از  41کمتر باشد .در غیر این صورت امکان دانش آموختگی دانشجو وجود ندارد.
-2دانشجویانی که پس از گذراندن کلیه دروس دوره ،در هر دو شیوه تحصیلی(آموزشی و آموزشی پژوهشی) ،میانگین کل نمرات ایشان از  14کمتر باشد  ،در صورتی که

حداکثر

مدت مجاز تحصیل ایشان به پایان نرسیده باشد  ،می توانند درسهایی را که در آنها نمره بین  49تا  49/22کسب کرده اند؛ را حداکثر در دو نیمسال تکرار کنند و در صورت جبران
کمبود میانگین کل،دانش آموخته شوند .دانشجویانی که به هردلیل نتوانند از این فرصت استفاده نمایند،از ادامه تحصیل محروم می شوند و مدرکی دریافت نمی کنند.
یادآوری مهم :

دانشجویان پژوهش محور بایستی دروس جبران میانگین خود را قبل از انتخاب پایان نامه اخذ و بگذرانند.

نحوه محاسبه
نمرات
11

-3برای ورودی های  29و قبل از آن  :در زمان فراغت از تحصیل اولین نمره مردوی و اولین نمره قبولی هر درس در معدل کل محاسبه می گردد.
-4برای ورودی های  29و بعد از آن  :دانشجویانی که در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکنند چنانچه در نیمسال های بعدی آن دروس را با حداقل نمره  15بگذرانند کلیه
نمرات مردودی این گونه دروس از کارنامه دانشجویان حذف گردیده و در معدل کل محاسبه نخواهد شد.
-5برای کلیه ورودی ها  :نمرات دروس جبرانی کارشناسی و نیز نمرات دروسی که در سرفصل  4ترم کارشناسی ارشد  ،نوع درسشان با عناوین (جبرانی  ،اضافی  ،کمبود و پیش
نیاز) ذکر شده در معدل کل محاسبه نمی گردد.
 -6برای کلیه ورودی ها  :نمرات مردودی دانشپذیری پذیرفته شدگان فراگیر ،در معدل کل محاسبه نمی گردد.
 -7نمره قبولی در هر درس ،احراز حدنصاب حداقل  12می باشد.
استثنائا برای ورودی های  02و قبل از آن نمرات دروس جبرانی کارشناسی و نیز دروسی که در سرفصل  4ترم کارشناسی ارشد نوع درسشان (جبرانی  ،اضافی ،کمبود و پیش نیاز)
ذکر شده نمره قبولی احراز حدنصاب حداقل  19می باشد.
-9در شیوه آموزشی پژوهشی  ،نمره درس پایان نامه پس از دفاع در میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه می گردد.

-1دانشجویان پژوهش محور(دانشجویانی که می بایست پایان نامه بگذرانند) قبل از انتخاب واحد پایان نامه می بایست کلیه دروس سرفصل رشته خود را بگذرانند و سپس اقدام
به انتخاب پایان نامه نمایند.
-2در صورتی که دانشجویان پژوهش محور عالوه بر پایان نامه  ،تنها یک درس باقی مانده داشته باشند  ،می توانند آن را با پایان نامه انتخاب نمایند.
یادآوری مهم  :همراه با درس «پایان نامه» یا درس «سمینار تحقیق و تتبع نظری »  ،امکان اخذ درس «روش تحقیق» و یا «دروس جبرانی» میسر نمی باشد.
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انتخاب واحد
پایان نامه

-3اگر دانشجو در همان نیمسال که پایان نامه را انتخاب نموده ،موفق به دفاع از پایان نامه نگردد می بایست در نیمسال های بعد مجددا نسبت به اخذ پایان نامه به تعداد صفر واحد
اقدام نمایند؛ (اصطالحا به اسم پایان نامه ناتمام و یا پایان نامه ادامه دار ) ولیکن در قالب سنوات مجاز  ،نیاز به پرداخت شهریه مجدد نمی باشد.
یادآوری مهم  :دانشجویان خانم و نیز دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده نمی کنند از ترم  11به بعد بایستی شهریه ثابت خود را با ضریب  1/25حتی برای پایان نامه
پرداخت نمایند.
-4دانشجویان موظفند پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما انتخاب نمایند موضوع پس از تائید گروه آموزشی
پژوهشی استان قطعیت می یابد.
-6زمان دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد؛ حداقل  9ماه از زمان تصویب پروپوزال در گروه آموزشی – پژوهشی استان می باشد.
شرایط استفاده از مرخصی تحصیلی حداکثر  9نیمسال متوالی و یا متناوب می باشد .
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مرخصی تحصیلی

13

مهمان

مدت مرخصی تحصیلی جزء حداکثر مدت مجاز تحصیلی برای دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند و نیز برای دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده نمی
کنند محسوب می شود و دانشجویان موظفند شهریه ثابت نیمسال مربوطه را بپردازند.
مهمان شدن در اولین نیمسال و نیز برای درس پایان نامه امکان پذیر نمی باشد .دانشجو می تواند حداکثر نیمی از واحدهای دوره را بصورت مهمان بگذراند.

انتقال و
14

تغییر رشته

انتقال  ،تغییر رشته و تغییر گرایش در هر دو شیوه کارشناسی ارشد ممنوع است.

15

اعتبار مدرک
تاریخ فراغت از

16

تحصیل

دانشجویان تحت
17

18

پوشش کمیته
امداد و بهزیستی

دانشجویان
شاهد و ایثارگر

گواهی نامه پایان نامه دوره کارشناسی ارشد هر دو شیوه آموزشی و آموزشی-پژوهشی ارزش یکسانی داشته و واجدین آن می توانند در دوره تحصیلی باالتر ادامه تحصیل دهند.
در شیوه آموزشی پژوهشی تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو ،تاریخ دفاع از پایان نامه است .
در شیوه آموزشی تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو ،تاریخ ثبت آخرین نمره دانشجو در سیستم گلستان می باشد.
دانشجویانی که متقاضی استفاده از تخفیف شهریه می باشند می بایست معرفی نامه از ارگان مربوطه اعم از کمیته امداد  ،بهزیستی و  ...را ارائه نمایند .و سپس پرینت برگه
انتخاب واحد خود را نزد امور مالی دانشگاه پیام نور مرکز همدان تائید کرده و به ارگان مربوطه تحویل دهند .
توجه  :پرداخت هزینه تحصیلی با توجه به شرایط و ضوابط ارگان حمایت کننده می باشد.
دانشجویان شاهد و ایثارگر مرکز همدان بایستی با در دست داشتن کارت شناسایی به ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر (آقای بیات) مراجعه نمایند.

