
 

 شیوه نامه آموزشی گروه مهندسی مکانیک:

 

  واحد سمینار در طول تحصیل خود اخذ نماید.  4واحد پایان نامه و  6واحد درسی،  42هر دانشجو باید 

  واحد درسی انتخاب نماید و در نیمسالی که تنها واحد پایان نامه برای دانشجو باقی  42تا  8دانشجو در هر ترم می تواند با تایید گروه

 واحد نیز بالمانع است.  8مانده است ثبت نام با کمتر از 

  42است و درصورتیکه میانگین نمرات دانشجو در هر ترم از  44حداقل نمره قبولی هر درس  )به استثنای پایان نامه( در دوره ارشد 

 یمسال دانشجو مشروط شود از ادامه تحصیل محروم می گردد.نکمتر باشد دانشجو مشروط قلمداد می گردد. اگر در دو

 در تمامی گرایش ها چهار نیمسال است که تمدید سنوات برای حداکثر یک ترم  طول دوره کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

 منوط به تایید استاد راهنما، گروه و آموزش دانشگاه است.

  در نیمسال سوم باید توسط دانشجو اخذ گردد. همچنین پایان نامه از ترم سوم تا دفاع  4در نیمسال اول و سمینار  4درس سمینار

 جو اخذ گردد.میتواند توسط دانش

  دانشجویان ملزم هستند در جلسه دفاع از پروپوزال های ورودی قبل و حداقل دو جلسه دفاع پایان نامه شرکت نمایند. عدم شرکت

 خواهد شد.  4و  4باعث کسر نمره از سمینار 

  



 شیوه نامه اخذ و دفاع پایان نامه دانشجویان گروه مهندسی مکانیک:

  ه تعیین و تا انتهای سال اول پروپوزال پایان نامه خود را تهیخود را دانشجویان موظفند در نیمسال اول شاخه تحقیقاتی و استاد راهنما

 دفاع نمایند.  پروپوزالو در ابتدای نیمسال سوم از 

 رایش خود است( به اساتید مربوط به گ نه تحقیقاتی و استاد راهنما )در سایت گروه موجودیمشجو با در دست داشتن فرم تعیین زدان

نیمسال اول مراجعه تا با زمینه پژوهشی و تحقیقاتی اساتید آشنا گردد. پس از امضاء این فرم توسط تمامی اساتید  آذرماه اوایلتا 

ه تحقیقاتی و ینقسمت )ب( فرم مذکور را تکمیل و زم ری و موافقت یکی از اساتیددانشجو می تواند با توجه به زمینه کا ،مربوطه

 آذرماه تحویل گروه نماید. 41دانشجو موظف است فرم مربوطه را حداکثر تا استاد راهنما خود را پیشنهاد نماید. 

  پیشنهاد دانشجویان و تقاضای اعضاء هیات علمی در گروه مطرح و براساس ظرفیت اساتید و زمینه تحقیقاتی استاد راهنمای دانشجو

 می گردد.توسط شورای گروه تعیین 

  پس از این مرحله دانشجو باید انتخاب دروس ترم های دوم به بعد خود را با مشورت استاد راهنما انتخاب نماید. همچنین تمامی

 گیرد.میتقاضاها و ارتباطات دانشجو وگروه توسط استاد راهنمای ایشان صورت 

  دارد تا با تایید استاد راهنما موضوع پایان نامه خود را مشخص دانشجو تا اواخر سال اول )انتهای شهریورماه سال اول ورود( فرصت

 ( را تکمیل و تحویل گروه نماید. 2و فرم پروپوزال )فرم شماره 

  ه تایید پروپوزال در کمیتگروه تا پایان مهرماه سال دوم جلسه دفاع از پروپوزال های دانشجویان را تعیین می نماید. در صورت

 نما و مشاور به دانشکده جهت ثبت در سیستم ارسال می گردد.تخصصی، لیست اساتید راه

  دانشجو موظف است هر ترم گزارش پیشرفت پایان نامه خود راپس از تایید استاد راهنما از طریق سیستم گلستان برای گروه ارسال

 نماید.

  ماه پس از تصویب پروپوزال با تایید استاد راهنما و شورای گروه دفاع نماید.  6دانشجو می تواند حداقل 

  ال نماید. ارسروز قبل از زمان پیشنهادی دفاع باید درخواست دفاع را از طریق پیشخوان خدمت سیستم گلستان  51دانشجو حداقل

باید دو نسخه از پایان نامه خود را جهت داوری به گروه ارسال نماید. شایان ذکر روز قبل از تاریخ دفاع دانشجو  42همچنین حداقل 

 است آخرین مهلت دفاع در هر ترم توسط آموزش اعالم می گردد.

  دفاع از پایان نامه باید در محدوده زمانی حداکثر مجاز تحصیل برای دانشجو انجام گیرد و هرگونه تمدید منوط به تایید استاد راهنما

 گروه و مطابق با آیین نامه های آموزشی دانشگاه خواهد بود.و 

 4.1  دانشجو است  پایان نامه مربوط به ارائه و ارسال مقاله یا ثبت اختراع توسطنمره نمره از 


