
 

 یعه  الاط
 قابل توجه دانشجویان گرامی

آموزش الکترونیکی میی   کارشناسی ارشد به اطالع کلیه دانشجویان

به  سال  هر نیم برای  کز  شی مر های آموز یزی  مه ر که برنا ساند  ر

گونه ای انجام می پذیرد که دانشجویان بتوانند در صورت پیروی 

نیمسیال   4از برنامه پیشنهادی ، دوره تحصیلی خیود را در طیی 

 تحصیلی به آسانی و با موفقیت به اتمام برسانند.

ساس  صوباتبر ا کز  شورای م شی مر چارت و  ، آموز ساس  بر ا دروس 

گرایش در چهار نیمسال برنامه رییزی میی –سر فصل مصوب هر رشته 

و دو درس  یگردد. به گونه ای که در هر ترم یک یا دو درس اصل

گردد. می  ئه  یاری ارا طع  اخت جازی در مق موزش  م صیلی آ دوره تح

)تحقیی  و واحدی 2یک درس و  واحدی 3درس 10کارشناسی ارشد شامل 

 می باشد. تتبع(

که برخی از دروس تنها در  داشته باشنددانشجویان محترم توجه 

می  ئه  سال ارا هر  سال دوم  ها در نیم خی تن سال اول و بر نیم

ه آموزشی پیشنهادی شوند، لذا بدیهی است که جدا شدن از برنام

و مسئولیت  ب خواهد شدسبنیمسال را   4، اتمام دوره در بیش از 

 .این امر بر عهده دانشجو می باشد

که  ست  یادآوری ا به  شی الزم  مه آموز یین نا ساس آ سی برا کارشنا

واحید درسیی را حسیب  12الیی  3 مجاز می باشد که مرکز  ، ارشد

ملزم به گذراندن را ویان رورت به صورت جبرانی ارائه و دانشجض

ید.  ین دروس نما کز ا جود مر ین و ندبا ا سهیل در رو هت ت  درج

صیل سریع در  و  تح یز ت مر ن صیلیا دروس  تاکنون ، فارغ التح

 .ارائه ننموده است جبرانی

توصیه می گردد که برنامه ریزی آموزش خود را  "قویابنابراین 

در صورت لزوم  بر اساس برنامه پیشنهادی از سوی مرکز تنظیم و

 با کارشناسان آموزشی مرکز مشورت فرمائید.
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 مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد 


