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  دانشكده عمران 
  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

  :شماره  كارشناسي ارشددوره تحصيلي دانشجويان  كلي راهنماي
  :تاريخ 

ان ذيال راهنماي كلي از شرح فعاليت ها و قوانين دوره دانشجوي گرامي ضمن ارزوي موفقيت براي جنابعالي در مقطع كارشناسي ارشد دانشكده مهندسي عمر
   http://civil.kntu.ac.irه آدرس وب سايت دانشكدهب ارشد جهت اطالع كامل از دستورالعمل اجرايي مقطع كارشناسي ،كارشناسي ارشد تهيه شده است

 .مراجعه نماييد
  تبعات در صورت عدم رعايت قوانين  مالحظات  شرح فعاليت  نيمسال

 
  اول

 .واحد درسي اصلي  و اختياري مطابق با نظر گروه مربوط 12اخذ.1

خذ دروس جبراني توسط دانشجوياني كه رشته كارشناسي آنها  ا. 2
 .مطابق با نظر گروه مربوط  مهندسي عمران نبوده است

 . شركت در كالسهاي سمينار مطابق با اطالعيه آموزش دانشكده.  3

يابي اساتيد و ثبت نام مقدماتي مطابق با تقويم شركت در انجام ارزش.  4
 دانشگاه و اطالعيه آموزش

  

شركت در كليه كالسها اجباري   -
 .مي باشد

حداقل نمره قبولي از هر درس  -
 12اعم از دروس اصلي و جبراني 

  .مي باشد

از  در هر درس موجب محروميت دانشجو 16/3غيبت بيش از  -
 .امتحان آن درس مي شود

  .موجب مشروطي دانشجو مي شود 14نگين معدل زير ميا -
است غيبت غير موجه در امتحانات معادل با اخذ نمره صفر  -
تشخيص موجه بودن غيبت مطابق با تشخيص شوراي دانشكده (

  ).مي باشد
تاخير در انجام امور مربوط به ثبت نام مشمول پرداخت جريمه  -

  مطابق با تعرفه دانشگاه
  دوم

 واحد درسي اصلي  و اختياري مطابق با نظر گروه مربوط 12اخذ . 1

اسفند ماه هر سال  15تصويب عنوان سمينار دانشجو حداكثر تا . 2
  تحصيلي

مطابق با تقويم دانشگاه و اطالعيه اساتيد شركت در انجام ارزشيابي . 3
 آموزش

  

  شركت در كليه كالسها اجباري  -
 .مي باشد

درس حداقل نمره قبولي از هر  -
 12اعم از دروس اصلي و جبراني 

  .مي باشد

در هر درس موجب محروميت دانشجو از  16/3غيبت بيش از  -
 .امتحان آن درس مي شود

 .موجب مشروطي دانشجو مي شود 14ميانگين معدل زير  -

در صورت مشروطي دوم دانشجو در هر مرحله از تحصيل كه  -
  .باشد از ادامه تحصيل محروم مي شود

ت غير موجه در امتحانات معادل با اخذ نمره صفر است غيب -
تشخيص موجه بودن غيبت مطابق با تشخيص شوراي دانشكده (

  ).مي باشد
تاخير در انجام امور مربوط به ثبت نام مشمول پرداخت جريمه  -

 مطابق با تعرفه دانشگاه

 
  تابستان

 تيرماه  هر سال تحصيلي 20تا  حداكثر  دفاعيه سمينار.1
 شهريور ماه 15تا  حداكثر  تصويب پروپوزال پايان نامه .2

  

شرح كامل چگونگي برگزاري  -
سمينار  در وب سايت دانشكده 

  .موجود مي باشد

در صورت تمايل به تغيير شيوه مطابق با قوانين مربوط دانشجو 
مي بايست اقدامات الزم را پس از اعالم نمرات نيمسال دوم شروع 

  .نمايد
 ذ پايان نامه در سيستم گلستان توسط دانشجواخ.1 سوم

مراجعه به استاد راهنما و ارائه گزارش پيشرفت پايان نامه به استاد . 2
 در طول نيمسال تحصيلي راهنما

  

دانشجويان شيوه آموزشي محور -
به جاي اخذ  پايان نامه موظف به 

اخذ درس زير نظر گروه مربوط 
  .مي باشند

سوم مطابق با  تصويب شورای  شرط ثبت نام در نيمسال 
دانشکده تصويب پروپوزال  پايان نامه تا قيل از شروع نيمسال 

 .می باشد

  ارائه گزارش پيشرفت پايان نامه1 چهارم
 اخذ پايان نامه در سيستم گلستان توسط دانشجو. 2

مراجعه به استاد راهنما و ارائه گزارش پيشرفت پايان نامه به استاد . 3
 نيمسال تحصيلي ولدر ط راهنما

در ( انجام اقدامات الزم در خصوص دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد. 4
  )صورت آماده بودن

  

انجام اصالحات و تحويل مجلد -
پس از  دو ماهپايان نامه حداكثر تا 

  دفاع از پايان نامه

  
جهت فارغ التحصيلی از مقطع  ١٤باالی  کل  ميانگين معدل -

 .امی استکارشناسی ارشد الز

  پنجم
 ارائه مجوز از شوراي دانشكده جهت اخذ سنوات. 1

مراجعه به استاد راهنما و ارائه گزارش پيشرفت پايان نامه به استاد . 2
 راهنما

  انجام اقدامات الزم در خصوص دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد . 3
  

ويل مجلد انجام اصالحات و تح-
پس از  ماهپايان نامه حداكثر تا دو 

  دفاع از پايان نامه

ماه پس دو انجام اصالحات و تحويل مجلد پايان نامه حداكثر تا  -
و پس از آن دانشجو مشمول پرداخت جريمه  از دفاع از پايان نامه

 .مطابق با تعرفه هاي دانشگاه خواهد شد

 
  
  ششم

تا پايان سنواتدفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد در صورت عدم.1
ال پنجم دانشجو موظف به تهيه فرم از كميسيون موارد خاص نيمس

دانشگاه و تكميل آن و پرداخت جريمه مطابق با تعرفه تعيين شده توسط 
 .هيات امناي دانشگاه مي باشد

 پرداخت جريمه مطابق با تعرفه دانشگاه  

  
  اداره آموزش دانشكده مهندسي عمران

  
 


