فرآیند اخذ و ارائه سمینار و پیشنهاد پروژه کارشناسی ارشد-ورودی مهر  ۹۷به بعد
کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر ماه موظفند:
 .1حداکثر تا  15اردیبهشت ماه سال بعد (نیمه ترم دوم) نسبت به تعیین استاد راهنمای سمینار و پروژه کارشناسی
ارشد خود اقدام نمایند ( .توصیه :پیشنهاد می شود پیش از شروع ترم دوم و برمبنایی آشنایی که در ترم اول با اساتید
گروه پیدا می کنید ،استاد راهنمای خود را انتخاب نمایید).
 .2با توجه به رعایت بازه زمانی حداقل  ۶ماه از زمان تصویب پروپوزال (پیشنهاد پروژه) تا دفاعیه نهایی ،مطابق با
آیین نامه کارشناسی ارشد دانشگاه ،پیشنهاد می شود تا پایان شهریور (تابستان ترم دوم) پیشنهاد پروژه کارشناسی
ارشد خود را به تصویب گروه برسانند .برای این منظور الزم است نسخه تایید و امضا شده پیشنهاد پروژه توسط استاد راهنما،
جهت انجام فرآیند داوری و ارزیابی ،حداکثر تا  1۰شهریور توسط دانشجو به گروه ارایه شود .در غیر این صورت الزم است تا
پایان ترم سوم پیشنهاد پروژه کارشناسی ارشد خود را به تصویب گروه برسانند .در این خصوص الزم است زمان اخذ درس
سمینار هم مد نظر قرار گیرد تا فرصت کافی برای ارایه هر دو مورد (سمینار و پیشنهاد پروژه) در مهلت مقرر فراهم باشد.
 )1-2توجه :پس از ارائه پیشنهاد پروژه در مدت مقرر ،در صورت تصویب ،در سامانه گلستان ثبت خواهد شد در غیر
اینصورت دانشجو موظف است ظرف مدت یک ماه نسبت به ارائه مجدد و تصویب آن اقدام نماید.
 )2-2تا قبل از تصویب و ثبت پیشنهاد پروژه در سیستم گلستان ،نام استاد راهنما به صورت رسمی برای دانشجو ثبت نمی
شود و در صورت کم کاری دانشجو ،استاد در هر لحظه می تواند از راهنمایی دانشجو انصراف دهد.
 )2-۳جهت ارایه پیشنهاد پروژه قالب از پیش تعریف شده در گروه وجود دارد.
 .۳دانشجو مجاز ( مختار) است در ترم دوم ( بهمن ماه) یا ترم سوم (مهر ماه) نسبت به اخذ درس سمینار خود اقدام نماید .با توجه
به اینکه مکانیزم اعالم نمره سمینار مانند دروس عادی می باشد ،معموال تا ده روز پس از آخرین امتحانات ترم برای اعالم
نمرات سمینار فرصت خواهیم داشت .به بیان دیگر:
 )1-۳در صورتی که در نیمسال دوم یعنی بهمن ماه درس سمینار را اخذ نمایند الزم است :حداکثر تا پایان تیر ماه
(تابستان بعد از ترم دوم) از سمینار خود دفاع نمایند .بدین منظور الزم است از حدود یک ماه قبل درخواست ارائه سمینار
و تعیین استاد داور جهت دفاع از سمینار را به مدیر گروه تحویل دهند.
 )2-۳در صورتی که در نیمسال سوم یعنی مهرماه درس سمینار را اخذ نمایند الزم است  :حداکثر تا پایان دی ماه (پایان
ترم سوم) از سمینار خود دفاع نمایند .بدین منظور الزم است از حدود یک ماه قبل درخواست ارائه سمینار و تعیین استاد
داور جهت دفاع از سمینار را به مدیر گروه تحویل دهند.
 )۳-۳در صورت عدم ارایه سمینار در مهلت مقرر در پایان نیمسال اخذ سمینار نمره مردودی برای آن ثبت می شود و
دانشجو موظف است دوباره درس سمینار را اخذ نماید که مستلزم پرداخت هزینه از سوی دانشجو می باشد.

 )۳-۳جهت ارایه گزارش سمینار قالب از پیش تعریف شده وجود ندارد و نحوه فصل بندی و نوشتن محتوای آن با
راهنمایی استاد راهنما و توسط دانشجو انجام می گیرد.
 .4به منظور راهنمایی دانشجویان در آماده کردن گزارش سمینار و پیشنهاد پروژه ارشد ،در نیمسال اول یا دوم سال ورود ،جلسات
آمادگی سمینار و پروژه توسط اساتید گروه در  4یا  ۵جلسه برگزار می شود و دانشجویان موظف به شرکت در این جلسات
هستند.
 .۵عالوه بر درس سمینار ( 2واحد) و پروژه ارشد (  ۶واحد) ،دانشجو موظف به گذراندن  24واحد درسی دیگر معادل  ۸درس سه
واحدی می باشد ،که معموال سه درس در ترم اول ،سه درس در ترم دوم و دو درس در ترم سوم قابل اخذ می باشد .هر چند
که دانشجویان می توانند در هر ترم  4درس نیز اخذ نمایند .در کل طبق آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ،حداقل  ۸و
حداکثر  14واحد درس در هر ترم قابل اخذ می باشد.

جزییات بیشتر در آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد دانشگاه (دستورالعمل آئین نامه کارشناسی ارشد سال  - 94شامل دانشجویان
ورودی  94و به بعد) و در لینک زیر موجود می باشد.
 http://www.znu.ac.ir/education/graduate-byelaw-rules
برخی فرمهای داخلی گروه نیز در لینک زیر موجود می باشد:
 http://www.znu.ac.ir/engineering/forms-computer-engineering

