مصوبات دانشگاه در خصوص درخواست های دانشجویی در بازه زمانی  4اسفند  1398تا شروع فعالیت
عادی دانشگاه
الف ) درخواستهای حذف درس و نیمسال
 -1درخواست حذف نیمسال بدون احتساب در سنوات دانشجویانی مطابق روال تعیین شده امکانپذیر است .برای این منظور
دانشجویان باید درخواست خود را قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال ،مطابق شیوه اعالم شده و از طریق دانشکده برای
مدیریت آموزش تحصیالت تکمیلی /مدیریت آموزش دانشجویان کارشناسی /دکتری حرفهای ارسال نمایند.
 -2درخواستهای دانشجویان برای حذف دروس مطابق روال تعیین شده امکانپذیر است .در این حالت رعایت حداقل تعداد واحدهای
انتخابی ،الزامی نبوده ولی نیمسال مذکور جزء سنوات تحصیلی دانشجو محاسبه می شود .محاسبه مشروطی نیمسال نیز مطابق
مقررات مربوط بررسی میشود .برای این منظور دانشجویان باید درخواست خود را قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال ،مطابق
شیوه اعالم شده و از طریق دانشکده برای مدیریت آموزش تحصیالت تکمیلی /مدیریت آموزش دانشجویان کارشناسی /دکتری
حرفهای ارسال نمایند.

ب) درخواستهای دفاع/پیش دفاع
 -1تصویب و دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و دفاع از طرحنامه ،پیش دفاع و دفاع از رساله دکتری تخصصی مطابق فرآیند ابالغ
شده به دانشکده ها انجام میشود ( .فرایند دفاع برای دانشجویان دکتری عمومی همانند دانشجویان کارشناسی ارشد و
دانشجویان دستیاری تخصصی همانند دکتری تخصصی است).
 -2دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری /دستیاری تخصصی که دارای سنوات تحصیلی مجاز هستند ،در صورت دفاع/پیش دفاع
تا شروع فعالیت عادی دانشگاه ،مدت زمان  4اسفند تا تاریخ ثبت درخواست دفاع/پیش دفاع در دانشکده جزء سنوات تحصیلی
بدون احتساب آنها تلقی میشود.
 -3سنوات تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد یا دکتری/دستیاری تخصصی که مهلت اعطایی به آنها طبق رای کمیسیون موارد
خاص دانشگاه ،بعد از تاریخ  4اسفند ماه سال  1398اتمام رسیده است ،تا شروع فعالیت عادی دانشگاه تمدید شده و در صورت
دفاع/پیشدفاع تا شروع فعالیت عادی دانشگاه ،مدت زمان  4اسفند تا تاریخ ثبت درخواست دفاع/پیشدفاع در دانشکده جزء
سنوات تحصیلی بدون احتساب آنها تلقی میشود.
 -4تغییر داوران دفاعهای کارشناسی ارشد یا دکتری/دستیاری تخصصی که پیشتر داوران مدعو (خارجی) آنها تعیین شده است ،در
صورت عدم موافقت اساتید داور برای شرکت در جلسه ،بالمانع است .تغییر داوران برای دانشجویان دکتری تخصصی/دستیاری
تخصصی می بایست به اطالع مدیریت آموزش تحصیالت تکمیلی نیز رسانده شود .برای دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد
استفاده از داوران داخلی بالمانع است.

پ) ثبت درس و پایان نامه
 -1دانشجویان ارشد ورودی سال  1397که دارای طرحنامه (پروپوزال) مصوب نبوده ،تا شروع فعالیت عادی دانشگاه فرصت دارند
تا طرحنامه خود را مطابق روال مقرر شده مصوب نموده و از طریق دانشکده به مدیریت آموزشی و تحصیالت تکمیلی ارسال
نمایند تا واحد پایان نامه آنها در نیمسال  982ثبت شود.

 -2به دانشجویان دکتری تخصصی که دارای مجوز انتخاب واحد به خاطر عدم ارائه مدرک زبان نیستند ،فرصت داده می شود تا
 13اردیبهشت در کالسهای مجازی زبان دانشگاه یا هر موسسه آموزش زبان معتبر مورد تایید دانشگاه ،ثبت نام و با اخذ تاییدیه
از رییس محترم مجتمع ایثار ،تاییدیه مذکور برای مدیریت آموزش تحصیالت تکمیلی ارسال شود .در این صورت مجوز حذف و
اضافه نیمسال  982به ایشان داده می شود و دانشکده موظف است تا  17اردیبهشت دروس نامبرده را با درخواست دانشجو و
تایید اساتید درس در سامانه آموزشی ثبت نماید .دانشجویان جهت ارزیابی گواهی دوره های سایرموسسات آموزش زبان یا کسب
اطالعات و ثبت نام در دورههای آموزش زبان مجازی دانشگاه ،از طریق پست الکترونیک  enami@shahed.ac.irو یا
پیامرسان روبیکا ( ،)@hamidenamiدرخواست خود را (شامل نام ونام خانوادگی،شماره دانشجویی و رشته تحصیلی) برای
رییس محترم مجتمع ایثار ارسال نمایند.

ج) درخواستهای معرفی به استاد
 -1دانشجویان کارشناسی گروههای وزارت علوم که برای دانش آموختگی چهار درس نظری باقیمانده دارند میتوانند در نیمسال
 ،982چهار درس نظری را در چارچوب مقررات به صورت معرفی به استاد اخذ نمایند.
 -2تعداد دروس معرفی به استاد دانشجویان دوره های کارشناسی و دکتری حرفهای گروه وزارت بهداشت در نیمسال  982و در
چارچوب مقررات از یک به دو درس افزایش می یابد.

د) فرصت انجام اصالحات پایان نامه
 -1به دانشجویانی که پایان بازه  2ماهه تحویل اصالحات پایان نامه آنها در اسفند و فروردین بوده است تا شروع فعالیتهای عادی
دانشگاه فرصت داده می شود تا اصالحات را نهایی و به تایید استاد راهنما و یا داوران (در صورت نیاز) برسانند .تمدید زمان برای
ارسال مقاله امکان پذیر نیست.

ضمنا تصمیمات دانشگاه در خصوص مواردی از قبیل برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری تخصصی ،کالسهای
عملی ،کارگاهی ،آزمایشگاهی ،کارآموزی و امتحانات پایان نیمسال متعاقبا بر اساس زمان آغاز فعالیتهای عادی دانشگاه
اعالم خواهد شد.

