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 یتعالبسمه

نامه آموزشی دوره تحصيلی نامه اجرايی آيينشيوه تبصره هاي الحاقی به

 بين المللیبراي دانشجويان  كارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان

 به بعد( 98هاي براي ورودي اجرا)

 

 كليات و پذيرشبخش نخست:   

در راستاي پيشبرد اهداف علمي و فناوري دانشگاه براساس سند تحول راهبردي و به منظور جذب  مقدمه:

نامه هاي الحاقي زير به شيوهمند به تحصيل در اين دانشگاه، تبصرههر چه بيشتر دانشجويان غيرايراني علاقه

 .شونددانشگاه صنعتي اصفهان افزوده مي كارشناسي ارشدنامه آموزشي مقطع تحصيلي اجرايي آيين

لازم است قبل از شروع تحصيل، غيرايراني با زبان مادري غيرفارسي، دانشجويان : 4تبصره الحاقی به ماده 

مدرك زبان فارسي مورد قبول و تاييد دانشگاه را اخذ كرده باشند. مدت زمان گذراندن دوره اخذ اين مدرك 

اخذ اين گواهي براي تمام مقاطع تحصيلي كفايت يكبار  .ب نمي شودومحسجزو سنوات تحصيلي دانشجو 

 مي كند.

 ،يدرسگروه متقاضي شركت در يك  غيرايرانيدر صورتي كه تعداد دانشجويان : 4تبصره الحاقی به ماده 

كلاس درس  با موافقت مدرس و كليه دانشجويان، ،حداقل تعداد لازم براي تشكيل يك درس را داشته باشند

  مي تواند به زبان انگليسي ارائه شود.

دانشجويان خارجي مي توانند باا موافقات دانشاكده دروس خاود را از پاردي   . 5ماده تبصره الحاقی به 

 دانشگاه هم اخذ نمايند.

 

 بخش دوم: مرحله آموزشی  

دانشجويان  . براي دانشجويان غير ايراني، سقف سنوات مجاز تحصيل يك ترم از8تبصره الحاقی به ماده 

 مشابه ايراني بيشتر است.
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كه در يك يا چند درس نمره قبولي كسب نكند، چنانچه در دانشجوي غير ايراني  .01تبصره الحاقی به ماده  

نمره يا نمرات مردودي قبلي فقط در ريزنمرات تحصيلي نيمسالهاي بعدي آن درس يا درسها را با موفقيت بگذراند، 

ماند اما در ميانگين كل نمرات دوره بي اثر و صرفا آخرين نمره قبولي در آن درس يا درسها دانشجو ثبت و باقي مي 

 ملاك محاسبه ميانگين كل دوره خواهد بود.

ايراني با دو تارم مشاروطي در كميسايون بررساي ادامه تحصيل دانشجوي غير . 01تبصره الحاقی به ماده 

 موارد خاص دانشگاه قابل بررسي است. 

 مشروط به موافقت استاد درس، يك درس،در صورت حضور دانشجويان خارجي در  .00ماده حاقی به تبصره ال

اين دانشجويان مي توانند شود و  ارائه انگليسي-به دو زبان فارسي مي تواند امتحان براي اين دانشجويانسوالات 

 .بنويسند يسيانگل فارسي يا به زبان پاسخ به سوالات را

به دانشجوي غير ايراني اجازه حذف يك درس در كل دوره در زمان حذف  .01ماده تبصره الحاقی به 

 اضطراري داده مي شود.

 

 بخش سوم: مرحله پژوهشی  

نامه خود را مي تواند پيشنهاده پايان غير ايراني با اجازه استاد راهنمادانشجوي . 10تبصره الحاقی به ماده 

 اينصورت وجود يك چكيده فارسي لازم است.به زبان انگليسي تدوين و ارائه دهد. در 

نامه خود را به زبان مي تواند پايان غير ايراني با اجازه استاد راهنمادانشجوي . 11تبصره الحاقی به ماده 

، چكيده  بايد صفحه عنوان، تصويب نامهاز آن دفاع كند. در اينصورت  به همين زبان انگليسي تدوين كرده و

 .به انتهاي پايان نامه اضافه شود فارسيو كلمات كليدي بصورت 

 

نامه آموزشي دوره تحصيلي نامه اجرايي آيينشيوهاين تبصره ها براي الحاق به  .12ماده تبصره الحاقی به 

تنظيم شده و در شاوراي تحصايلات تكميلاي  52/4/7931 مصوبكارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي اصفهان 

باه  38-33ساال تحصايلي  براي دانشجويان خارجي وروديو به تصويب رسيده  77/4/7933مورخ دانشگاه 

 مي باشد. قابل اجرابعد 

 


