بسمه تعالی

مراحل آموزشی و ژپوهشی دوره کارشناسی ارشد مهندسی م کانیک
 -1مراحل آموزشی دوره کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
در دوره کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،یک ترم تحصیلی از شروع کالسها تا پایان امتحانات و به شرح زیر می باشد.
 شروع کالسها از هفته اول بوده و تا آخر هفته شانزدهم ادامه می یابد. امتحانات در هفته  71و  71برگزار می شود.-1-1

ترم اول

الف -انجام ثبت نام تا آخرین مهلت اعالم شده توسط آموزش دانشگاه میباشد.
ب -مراجعه به مدیر گروه جهت تعین دروس یک هفته قبل از شروع نیمسال تحصیلی.
ج -مراجعه به اساتید و مشورت با آنها جهت انتخاب موضوع سمینار از هفته اول تا چهاردهم.
د-انجام ثبت نام مقدماتی طبق زمانبندی تحصیالت تکمیلی دانشگاه برای ترم بعدی( .دروس ثبت نام شده با هماهنگی استاد سمینار
باشد)
ه -تکمیل فرم موضوع سمینار (تایپ و پرینت و تایید امضای استاد راهنما) و تحویل آن به مدیر گروه حداکثر تا آخر هفته چهاردهم.
نکته  :7-7در صورتی که دانشجو تا آخر هفته چهاردهم فرم موضوع سمینار و استاد راهنما را تعیین نکند ،گروه راسا جهت تعیین
استاد راهنما برای دانشجو اقدام میکند و دانشجو ملزم است نهایتا تا آخر هفته پانزدهم فرم موضوع سمینار را به مدیر گروه تحویل
دهد.
نکته  : 2-7دانشجویانی که در ترم اول کمتر از  6واحد گذرانده اند ،میتوانند واحد سمینار را با نظر استاد راهنما در ترم سوم اخذ
کنند.
نکته  :3-7بعد از تعیین استاد راهنما در ترم اول ،تغییر آن امکان ندارد و دانشجو ملزم است واحد پایان نامه را با همان استاد راهنما
اخذ نماید.
نکته  : 4-7اخذ درس باید بر اساس جدول دروس دوره کارشناسی ارشد رشته مربوطه باشد.

 -2-1ترم دوم
الف -انتخاب واحد بر اساس دروس مورد تایید استاد راهنما و بر اساس جدول دروس دوره کارشناسی ارشد.
ب -انجام پیش ثبت نام برای ترم بعدی( ،دروس به پیشنهاد استاد راهنما انتخاب گردد)

 -3-1ترم سوم
الف -انتخاب واحد بر اساس دروس مورد تایید استاد راهنما
ب -تکمیل فرم موضوع پایان نامه (تایپ و پرینت و تایید امضای استاد راهنما و مشاور) و تحویل به دفتر تحصیالت تکمیلی
حداکثر تا آخر هفته اول ترم .جهت اخذ واحد پایان نامه  ،دانشجو باید حداقل  76واحد گذرانده باشد.
ج -انجام ثبت نام مقدماتی برای ترم بعدی( ،دروس به پیشنهاد استاد راهنما انتخاب گردد)

 -4-1ترم چهارم
الف -انتخاب واحد بر اساس دروس مورد تایید استاد راهنما  ( .واحد پایان نامه مجددا اخذ گردد)
ب -در صورت اتمام تحقیقات پژوهشی ،تکمیل فرم اخذ مجوز دفاع و تهیه مستندات الزم ( تایید امضای استاد راهنما ضروری
است)و تحویل آن به دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده مکانیک .یکی از مستندات  ،فرم تاییدیه دروس گذرانده بوده که دانشجو
می بایست آنرا تکمیل کرده و بعد از تایید امضای نهایی به پیوست فرم اخذ مجوز دفاع به دفتر تحویل نماید.

 -2مهلت دفاع از سمینار کارشناسی ارشد:
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مهلت دفاع از سمینار کارشناسی ارشد ،برای دانشجویانی که واحد سمینار را نیمسال دوم سال تحصیلی ( ترم بهمن) اخذ
کرده اند تا  33آبان و دانشجویانی که واحد سمینار را نیمسال اول سال تحصیلی( ترم مهر) اخذ می نمایند تا  33فروردین
خواهد بود.
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ارائه سمینار در زمانبندی که از طرف گروه اعالم می گردد انجام می شود.

 -3دفاع از پایان نامه :
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آخرین مهلت دفاع از پایان نامه ارشد ،در نیمسال دوم سال تحصیلی تا  23مهرماه و در نیمسال اول تا  23اسفند می باشد.
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دانشجویان الزم است فرم اخذ مجوز دفاع را حداقل  14روز قبل از روز دفاع به دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده تحویل
نمایند.
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در صورتی که دانشجو موفق به تحویل فرم اخذ مجوز دفاع در زمان مقرر نشود ،دفاع دانشجو به ترم بعد موکول خواهد شد.
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دانشجویان می بایست بعد از تعیین هیات داوران جلسه دفاع توسط شورای دانشکده ،فرم تعیین زمان جلسه دفاع را
تکمیل و بعد از امضای نهایی به کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده تحویل نمایند .نسخه پایان نامه حداقل یک هفته
قبل از تاریخ دفاع باید توسط دانشجو به داوران تحویل داده شود.

-5-3

اصالحات الزم حداکثر تا سه هفته بعد از دفاع باید انجام گیرد.
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مهلت دانشجو جهت استفاده از امتیازات تشویقی پژوهشی حداکثر سه هفته بعد از تاریخ دفاع می باشد .لذا دانشجو می
بایست مستندات مربوطه را در مهلت مقرر به دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک ارائه نماید .الزم به ذکر

است فقط مستنداتی که با تایید و امضای استاد راهنما و ذکر مشخصات فعالیت پژوهشی توسط ایشان باشد مورد قبول
خواهد بود.
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در موارد زیر گزارش استاد راهنما به تحصیالت تکمیلی دانشکده در پرونده دانشجو ثبت شده و در روز دفاع به هیات داوران
ارائه و در ارزیابی پایان نامه دانشجو اعمال خواهد شد.
الف-گزارش استاد راهنما به تحصیالت تکمیلی دانشکده مبنی بر عدم مراجعه دانشجو در زمان مقرر.
ب -گزارش استاد راهنما به تحصیالت تکمیلی دانشکده مبنی بر عدم ارائه گزارش پیشرفت کار در پایان نیمسال یا گزارش
ماهانه بسته به نظر استاد راهنما.
ج -عدم دفاع از پایان نامه تا پایان ترم پنجم.
ج-تاخیر در تعیین استاد راهنما ،تحویل فرم سمینار و فرم موضوع پایان نامه.

نکته : 7-3با توجه به اینکه بخشی از ارزیابی پایان نامه در مورد نوآوری و توانمندی های پژوهشی می باشد و همچنین جهت کسب
امتیاز تشویقی از فعالیتهای پژوهشی ،دانشجویان می بایست مقررات محصوالت پژوهشی را مطالعه فرمایند.
نکته  : 2-3نگارش پایان نامه ( اندازه حروف ،فاصله خط ،فونت و  )...مطابق با الگوی ارائه شده در سایت دانشکده ،بخش تحصیالت
تکمیلی (نحوه نگارش پایان نامه ارشد) صورت گیرد.
نکته  : 3-3در صورت عدم دفاع در چهار ترم ،جهت تمدید ترم پنجم نیاز به تکمیل فرم "درخواست سنوات جهت دفاع از
پایاننامه" و ارائه به دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده می باشد.
نکته  : 4-3جهت تمدید ترم  ،6نیاز به اخذ مجوز تحصیالت تکمیلی دانشگاه میباشد .بنابراین توصیه میشود حداکثر تا آخر ترم پنجم
از پایان نامه دفاع شود.
نکته  :5-3چنانچه فرمهای مربوط به مراحل آموزشی و پژوهشی مطابق با فرمهای ارائه شده توسط تحصیالت تکمیلی دانشکده
مکانیک نباشد ،توسط کارشناس عودت داده خواهد شد.
نکته  :6-3جهت فارغ التحصیلی ،دانشجو نسخه های صحافی شده پایان نامه را به تعداد اساتید راهنما و مشاور تهیه و تحویل دهد.
همچنین دو  CDشامل فایلهای  Wordو  PDFپایان نامه و موارد مد نظر استاد راهنما را به استاد راهنما تحویل نماید.

ربای دیدن فرمها ،آنیی انهم اه و مقررات جدید هب آردس اهی زری مراجعه کنید:
 سایت دانشگاه سمنان /دانشکده ها و پردیسها /پردیس فنی /دانشکده مهندسی مکانیک /آموزش سایت دانشگاه سمنان /دانشکده ها و پردیسها /پردیس فنی /دانشکده مهندسی مکانیک /تحصیالت تکمیلیسایت دانشگاه سمنان:
سایت دانشکده مکانیک:
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