
  دانشگاه صنعتي شريف
پردیس بین الملل - جزیره کیش

انتخاب دوره کارشناسی ارشد بدون پایان نامهدرخواست فرم 

 این فرم باید با توجه به آیین نامه آموزشـی کارشناسـی ارشـد تکمیـل و پـس از تأییـد دانـشکده در زمـان مقـرر:توجه
.تر تحصیالت تکمیلی دانشگاه تحویل داده شودبه دف) حداکثر تا پایان نیمسال دوم تحصیل دانشجو(

 
بـا اطـالع کامـل از مـتن..................................... دانشجوی رشته   .................................. به شماره دانشجویی    ................................ اینجانب  

.تقاضای انتخاب دوره کارشناسی ارشد بدون پایان نامه را دارم) پشت صفحه(لعه مقررات آیین نامه کارشناسی ارشد بدون پایان نامه و مطا

تاریخ و امضاء دانشجو

. واحد درسی موافقت می شود۳۵با " بدون پایان نامه"با درخواست دانشجو جهت تحصیل در برنامه کارشناسی ارشد 
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................................................................................................................................................................................................................. 

تاریخ و امضاء

.................................................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................................................  

. مخالفت می شود           *.  موافقت می شودبا توجه به توضیحات فوق با درخواست نامبرده 
.درصورت موافقت، با درج شماره و تاریخ مستقیماً به مدیریت تحصیالت تکمیلی ارسال گردد*

 و امضاءتاریخ

.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................  

ء و امضاتاریخ

۶۲/۳/۸۶: تاريخ آخرين ويرايشir.sharifgradschool.www ۴۲۱: کد فرم 

..........: ..................تاريخ 
...................: .........شماره 

.اين قسمت توسط دانشجو تکميل شود

: گروه مربوطه مديراظهار نظر

اظهار نظر معاونآموزشى تحصيالت تکميلی پردیس:

:اظهار نظر مديرکل تحصيالت تکميلی دانشگاه



  
  
  
  

  برخی مقررات مربوط به برنامه کارشناسی ارشد بدون پایان نامه
  
  

دوره کارشناسی ارشد بدون پایان نامه یکی از دو روش موجود جهت تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد است و می تواند                     -1
هیچ گونـه برتـری یـا مزیتـی نـسبت بـه یکـدیگر               ) با پایان نامه و بدون پایان نامه      (این دو روش    . توسط دانشجویان انتخاب گردد   

سی ارشد بدون پایان نامه دارای ارزش یکسان با کارشناسی ارشد با پایان نامه بوده و منعی بـرای                 مدرک دانش آموختگان کارشنا    و   ندارند
  .ادامه تحصیل در مقطع دکتری برای این عده از دانش آموختگان وجود ندارد

  . واحد است35ناسی ارشد بدون پایان نامه  تعداد واحدهای درسی برنامه کارش-2
، تعدادی از واحدهای درسی دوره کارشناسی به عنوان دروس کمبود یا جبرانی برای              هآموزشی مربوط چنانچه به تشخیص گروه     :تبصره

دانشجو تشخیص داده شود، وی مکلف است آن دروس را بر اساس برنامه مصوب اضافه بر واحدهای درسـی مقـرر در برنامـه کارشناسـی                          
  .ارشد بدون پایان نامه بگذراند

  :، برنامه آموزشی مورد عالقه خود یعنی برنامها پایان نیمسال دومتداکثر حدانشجو موظف است  -3
  کارشناسی ارشد با پایان نامه  )الف
  .) تکمیـل و بـه مـدیریت تحـصیالت تکمیلـی ارسـال شـود               ،214، فـرم شـماره      بایـد فـرم مربوطـه     (کارشناسی ارشد بدون پایان نامه      ) ب

  .           را انتخاب نماید
 در صورتی امکان پذیر است که دانشجو بتواند کلیه دروس مـورد             "بدون پایان نامه  " به   "با پایان نامه  "شناسی ارشد   تغییر برنامه کار   - 4 

  . نیاز را در سقف مدت زمان مجاز دوره به پایان رساند
  . تحصیلی است  نیمسال4 حداکثر طول دوره برنامه کارشناسی ارشد بدون پایان نامه -5
  .  تیر است31 یا بهمن 30بسته به آخرین نیمسال تحصیلی که ثبت نام شده برای نیمسال اول و دوم، به ترتیب  تاریخ فارغ التحصیلی -6

  . شهریور می شود31در صورتی که دانشجو در ترم تابستان ثبت نام در واحد درسی داشته باشد تاریخ فارغ التحصیلی :تبصره
  

                                                                                                                                                                                                                   




