سواالت متداول کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد اسالمی
 .1کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد چه تعداد است؟
کل واحدهای دوره کارشناسی ارشد  26و در برخی از رشته ها  27واحد تئوری و عملی و  6واحد پایان نامه و در مجموع
 32و یا  33واحد بدون دروس پیشنیاز و جبرانی می باشد

 .2در خصوص دروس جبرانی مقطع کارشناسی ارشد به اختصار توضیح دهید.
چنانچه به تشخیص مدیر گروه گذراندن تعدادی از دروس دوره کارشناسی به عنوان دروس کمبود و یا جبرانی ضروری
تشخیص داده شود  ،دانشجو موظف به گذراندن آن می باشد حداکثر واحد جبرانی  12واحد است که به ازای هر  12واحد
درسی از دروس جبرانی یک نیمسال تحصیلی به طول مدت تحصیل دانشجو افزوده می شود.

 .3پایان نامه دوره کارشناسی ارشد چند واحد درسی است؟
تعداد واحد پایان نامه برای کلیه رشته ها  6واحد درسی است

 .4حداقل و حداکثر واحد مجاز هر ترم در مقطع کارشناسی ارشد چه تعداد است؟
دانشجوی کارشناسی ارشد در هر ترم می تواندحداقل  8و حداکثر  14واحد درسی اخذ نماید.

 .5در خصوص ارزشیابی تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد توضیح دهید.
حداقل نمره قبولی هر درس اعم از اصلی و جبرانی  12می باشد  .نمرات دروس جبرانی در احتساب میانگین ترمی و کل
محاسبه نمی شود .میانگین نمرات هر ترم نباید از  14کمتر باشد .درغیر این صورت دانشجو مشروط می باشد.

 .6آیا گذراندن درس وصیت نامه حضرت امام(ره) اجباری است ؟
همه دانشجویان در تمام رشته ها و مقاطع تحصیلی ملزم به گذراندن وصیت نامه حضرت امام(ره) هستند مگر آنکه این درس
را در یکی از مقاطع قبلی گذرانده باشند.

 .7آیا گذراندن درس روش تحقیق در مقطع کارشناسی ارشد اجباری است ؟
کلیه دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد که درس روش تحقیق را در دوره کارشناسی نگذرانده یا این درس را در برنامه
کارشناسی ارشد ندارند موظف اند این درس را به ارزش دو واحد به صورت جبرانی قبل از اخذ واحد پایان نامه بگذرانند.

 .8در صورت مشروطی در دوره ارشد و معدل ترمی زیر  14آیا مانند دوره کارشناسی سقف انتخاب واحد
ترم بعد محدود می شود؟
خیر دراین دوره سقف انتخاب واحد ترمی ربطی به معدل ترم قبلی یا مشروطی آن ندارد.

 .9در مورد ماده  24توضیح دهید.
در صورتی که تعدادی از دروس دانشجو(کارشناسی ارشد) در یک ترم ارائه نشود نامبرده می تواند حداکثرنصف واحدهای
درسی اخذ شده خود را ( 6واحد) فقط در یک نیمسال در واحدهای دانشگاهی دیگر و با مجوز کمیسیون موارد خاص
آموزشی بگذراند

 .10مرخصی تحصیلی در دوره کارشناسی ارشد به چه صورت است؟
مرخصی تحصیلی برای دانشجویا ن کارشناسی ارشد طبق آیین نامه  1ترم و در مواردخاص تا  3ترم دیگرمی باشد

 .11من در دوره ارشد  2ترم مشروط شده ام آیا اخراج می شوم ؟
با یک ترم مشروطی ادامه تحصیل بالمانع است .دو ترم مشروطی با میانگین کل کمتر از  14و باالتر از  12ادامه تحصیل نیاز به
مجوز کمیسیون موارد خاص آموزشی دارد .سه ترم مشروطی و بیشتراخراج تلقی شده و جهت ادامه تحصیل نیاز به اخذ مجوز
کمیسیون موارد خاص آموزشی سازمان مرکزی دارد.

 .12آیا برای ترمیم معدل کارشناسی ارشد  ،امکان انتخاب درس دوره بصورت جبرانی به همراه پایان نامه
وجود دارد؟ بله ولی نیاز به اخذ مجوز کمیسیون موارد خاص آموزشی دارد.

 .13در صورت اخذ درس دوره بصورت جبرانی در کارشناسی ارشد  ،نمره همان درس در ترم های گذشته
حذف می شود؟ :خیر ،نمره هر دو در معدل تأثیر دارد

 .14سقف سنوات تحصیلی مجاز دردوره کارشناسی ارشد چند ترم است؟
 6ترم  ،بیش از  6ترم نیاز به مجوز اخذ کمیسیون موارد خاص آموزشی دارد

 .15آیا با معدل کل کمتر از 14در دوره کارشناسی ارشد امکان دفاع وجود دارد ؟:
خیر باید برخی از دروس دوره را بصورت درس جبرانی جهت ترمیم معدل به همراه پایان نامه گذراند.

 . 16در صورتی که رشته کارشناسی با رشته کارشناسی ارشد مرتبط نباشد آیا باید دروس جبرانی گذراند؟
با تشخیص گروه آموزشی است تا حداکثر  12واحد

 .17اگرپایان نامه را ترم قبل اخذ ولی دفاع نکرده باشید آیا برای ترم جدید باید آن را اخذ کنید ؟
باید آن را بصورت تمدید پایان نامه اخذ کنید .فقط نصف شهریه ثابت بدون پرداخت شهریه متغیر امکان پذیر است

 . 18من ترم چـهارم هستم فقط پایان نامه را می خواهم اخذ کنم هیچ درس دیگری ندارم آیا باید عالوه
بر شهریه متغیر پایان نامه شهریه ثابت را کامل پرداخت کنم؟ خیر شهریه ثابت باید نصف پرداخت شود.

 .19من ترم چهارم هستم عالوه بر پایان نامه یک درس نیز دارم آیا باید شهریه ثابت را کامل پرداخت کنم؟
بله باید کامل پرداخت کنید

 .20آیا ادامه تحصیل در دوره ارشد باید متناسب با رشته تحصیلی من باشد؟
خیر ادامه تحصیل در هر مقطعی ارتباطی به مقطع قبل ندارد

 .21تعداد واحد های مجاز ارشد و دکترا در دوره تابستان چند واحد است؟
حداکثرواحد های انتخابی مجاز برای دوره تابستان برای مقطع کارشناسی ارشد یک درس و برای مقطع دکتری  2درس
جبرانی می باشد

 .22نمره قبولی در کارشناسی ارشد چند است ؟  12است
 .23معدل کل ترمی من باید چند باشد تا مشروط نشوم؟ حداقـل 14

 .24در صورتی که غیبت دانشجو بیش از حد مجاز باشد(یعنی بیش از  4جلسه) وضعیت درس چگونه خواهد
شد .مطابق با بخشنامه شماره  30/81433مورخ  11.95/10از بهمن  1395غیبت بیش از حد مجاز در کالس درس غیبت
موجه درج می گردد.

 .25آیا امکان انتخاب واحد در دوره تابستان در دوره کارشناسی ارشد وجود دارد؟
در صورت ارائه درس از تابستان سال  1394به بعد تا یک درس امکان پذیر است .

 .26در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته چه دروسی قابل معادلسازی نمی باشد؟
دروس جبرانی  ،سمینار  ،پایان نامه  ،کارگاهی و عملیاتی قابل معادلسازی نمی باشد .

 .27معادلسازی دروس به چه صورت می باشد؟
در صورتی که دانشجو قبل ازورود به تحصیالت دانشگاه دروسی را دردانشگاه آزاد اسالمی و یا مؤسسه آموزش عالی دیگری
که مورد تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی باشد گذرانده باشد  ،و در آزمون ورودی شرکت کرده باشد می تواند دروسی
را که از نظر سر فصل و محتوی حداقل  %80تشابه به سر فصل داشته باشد و تعداد واحد درسی مشابه ای را داشته باشد را
معادلسازی نماید  .الزم به ذکر است نمره درس مورد نظر برای مقطع کارشناسی ارشد نباید از  14کمتر باشد .

 .28کدام گروه دانشجویان انصرافی از هزینه انصراف معاف می باشند؟
دانشجویان اخراجی و شاغل به تحصیل در یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی که از طریق آزمون سراسری دانشگاه آزاد
اسالمی در همان واحد یا واحد دیگر پذیرفته شوند با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل از هزینه انصراف معاف می باشند.

 .29من در ایام امتحانات در سفر حج می باشم .آیا امکان اخذ امتحان مجدد از من وجود دارد؟
امتحان مجدد فقط در دوره کاردانی و کارشناسی در ایام حج پیش بینی شده است  .برای ارشد و دکتری خیر

 .30دانشجویان ارشد جهت امورفارغ التحصیلی چه موقع اقدام نمایند؟
دانشجویان بعد از دفاع از پایان نامه و در صورتی که انصراف و یا تحویل مقاله می دهد نسبت به تحویل مدارک الزم به
کارشناس خود مراجعه کنند.

 .31آیا بخشنامه بالاثر شدن نمرات افتاده در دوره کارشناسی ارشد نیز اجرا می شود؟ طبق بخشنامه سازمان
دروس افتاده از ورودی های  94به بعد بی تاثیر می گردد .
 .32معدل کل من در تمام دروس کارشناسی ارشد زیر  14شده است آیا امکان دارد از پایان نامه دفاع
کنم و با ثبت نمره پایان نامه معدل من را باالی  14ببرد تا فارغ التحصیل شوم؟
خیر باید برخی از دروس دوره را بصورت درس جبرانی جهت ترمیم معدل به همراه پایان نامه بگذرانید.

 .33در صورتی که بعد از اخذ درس جبران معدل نتوانم معدل خود را به  14برسانم چه اقدامی صورت
خواهد گرفت؟ برای بار دوم با سازمان مرکزی مکاتبه شود

 .34در صورت اخذ درس دوره بصورت جبران معدل  ،نمره همان درس در ترم های گذشته حذف می
شود؟ پاسخ :خیر ،نمره هر دو در معدل تأثیر دارد .مگر در مواردی که در ترم جبران معدل نمره کسب شده از نمره قبلی
کمتر یا برابر نمره قبلی باشد که در این موارد این نمره ( نمره جبرانی ) بی تاثیر می گردد .

.35آیا نیاز است که دروس آموزش قرآن کریم و آشنایی با کامپیوتر در مقطع ارشد گذرانده شود؟ خیر.
 .36آیا دانشجوی میهمان در ارشد می تواند پایان نامه را در واحد مقصد انتخاب نماید؟
در دو صورت می تواند:
 -1طی مجوز کتبی از سازمان مرکزی (برای میهمان عادی)
 -2در صورتی که میهمان دائم باشد.
در صورت اول داشتن مجوز نقل و انقاالت دانشجویی ومجوز معاونت آموزشی واحد مبدا ضروری است

در صورت هر گونه سوالی ،دانشجو بایستی به کارشناسان آموزش و خدمات آموزشی دانشگاه مراجعه نمایند.

تهیه کننده  :اداره کل آموزش دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند

