گزیده مقررات آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک

 -1برای دریافت مدرک کار شنا سی ار شد مهند سی مکانیک در گروه  /گرایش پذیرفته شده ،هر دان شجو باید
واحدهای درسی زیر را بگذراند :
 دروس جبرانی (حداکثر  12واحد – بنا به نیاز و به ت شخیص گروه تخ ص صی مربوطه ،که نمره قبولی در
آن  12بوده اما در میانگین نیمسال و میانگین کل محسوب نمی شود .زمان استفاده شده برای گذراندن
دروس جبرانی در سقف سنوات تحصیلی دانشجو محاسبه نمی شود)
 26 واحد درسی شامل دروس اصلی (الزامی) ،تخصصی ،و اختیاری (جهت مالحظه فهرست و تعداد این
دروس ،به جدول دروس گرایش مربوطه مراجعه شود)
 6 واحد پایان نامه
 -2طول مدت تح صیل  4نیم سال ا ست که در صورت نیاز و با موافقت دان شکده و دان شگاه ،نیم سال پنجم به
صورت تحصیل رایگان (برای دوره روزانه) و نیمسال ششم با پرداخت هزینه می تواند به آن اضافه شود .دانشجو
می تواند با احتساب سنوات تحصیل ،یک نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.
 -3حداقل و حداکثر تعداد واحد قابل انتخاب در هر نیمسااال به ترتی  8و  14اساات .چنانچه در یک نیمسااال
فقط واحد پایان نامه دانشجو باقی مانده باشد ،دانشجو از رعایت حداقل تعداد واحد معاف است.
 -4حداقل نمره قبولی در دروس  12است و میانگین هر نیمسال و میانگین کل نباید از  14کمتر باشد.
 -5در صورتی که میانگین دانشجو در یک نیمسال کمتر از  14باشد ،دانشجو در آن نیمسال مشروط محسوب
می شود .دو نیمسال مشروطی منجر به محرومیت از تحصیل خواهد شد.
 -6ح ضور دان شجو در همه کال سهای درس الزامی ا ست .در صورت غیبت در بیش از سه شانزدهم جل سات،
دانشجو در آن درس مردود خواهد شد.
 -7دانشاجویان می توانند جهت مشااوره آموزشای ،در نیمساال اول به مدیر گروه یا سارپرسات گرایش مربوطه
مراجعه نمایند.
کلیه مصوبات و مقررات آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک در سایت دانشکده به نشانی  me.ut.ac.irقرار داده
می شااود و دانشااجو موسف اساات از آخرین مقررات مربوط به دوره خود اطاله داشااته باشااد .همچنین مجموعه
مقررات تح صیالت تکمیلی در سایت پردیس دان شکده های فنی به ن شانی  egufa.ut.ac.irقابل د ستر سی
است.
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