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 های مختلف دانشگاه سورهآشنایی با واحد

 

 سوره دانشگاه معرفی

 اقالاا   اسالمم   تبلیغات سازمان هنری حوزه آموزش معاونت، 1372 سال در

. کالرد  دو  نالو   غیرانتفاع  غیردولت  سوره عال  آموزش مؤسسه تأسیس به

 نالو   مؤسسالات  رسالییت  بالر  آن مفالاد  تحکالی   و عال  شورای مصوبه از پس

 نالو   غیرانتفالاع   غیردولت  سوره عال  آموزش مؤسسه، 1376 بهار در، دو 

 . شا تبایل اول نو  به دو 

 باله  سالوره  عالال   آمالوزش  مؤسساله  اصالول   موافقالت  کسب با 1389 سال در 

، 1392 سالال  از مربالو   مجوزهالای  اخذ از پس و شا تبایل سوره دانشگاه

 قطعال   موافقالت  علالو   وزارت عال  آموزش ریزی برنامه و گسترش شورای

 .نیود اعم  دانشگاه به سوره عال  آموزش مؤسسه نا  تبایل با را خود

دانشکاه هنر، دانشکاه معیاری و شهرسازی و  3ه  اکنون دانشگاه سوره با 

رشالته ،، در   16دانشکاه فرهنگ و ارتباطات  در مقطع کارشناسال  ارشالاابا   

رشالته،    5رشالته، و در مقطالع کارشناسال  ناپیوسالتهابا      13مقطع کارشناسال ابا  

 نیایا.  پذیرش دانشجو اقاا  م  نسبت به
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 تکمیلی تحصیالت و آموزشی معاونت حوزه

معاونت آموزش  و تحصیمت تکییل  دانشگاه سوره شالامل مالایریت آموزشال  و    

 .استمایریت تحصیمت تکییل  

  :مدیریت آموزشی

        واحالالا  / واحالالا خالالامات ماشالالین   / نالالا و ثبالالت واحالالا پالالذیرش  شالالامل

/  افزایال  واحالا مهالارت   /  واحالا ناالارت و ارزشالیاب     /  التحصالیمن فارغ

 .واحا بایگان  است

 

 آموزشی های معاونتای از فعالیتخالصه

 نامپذیرش و ثبت 

 شاگان آزمون سراسری؛نا  پذیرفتهپذیرش و دریافت ماارک الز  ثبت -

 ؛استعاادهای درخشان -تحصیل سوابق   -

 ؛میهیان -انتقال  داخل  و خارج  از کشور -

 ؛وظیفههای معافیت تحصیل  برای ناا صاور درخواست -

   ؛ئیایه اشتغال به تحصیل مربو  به وزارت علو أت -

 .ایه تحصیل أییها جهت ارسال تمکاتبه با سایر دانشگاه -
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 خدمات ماشینی  

 دانشجویان و پسورد و گذرواژه دانشجویان ورودی جایاصاور شیاره  -

، حالذپ اطالطراری، بررسال     ثبت کلیه نیالرات درو،، حالذپ پزشالک     -

 ؛التحصیل  و...فارغ

 -اخراجال   - بررس  اشکاالت آموزشال  کارناماله دانشجویانامشالروط     -

 .،انصراف  و انتقال 

 

 التحصیالنفارغ 

تحصیل ، مکاتبه و ارسال پاسخ نامه، تائیایه صاور گواه  موقت، دانش -

 ؛های دولت  و...ها و ادارات سازماندانشگاه به

التحصیل  و ارسال به ناا  وظیفه صاور لغو معافیت تحصیل  جهت فارغ -

 .عیوم 

 

 بایگانی  

نالا  تحویالل شالاه    ثبت و طبط کلیه ماارک دانشجویان که توسط اداره ثبت -

 است؛

   نامالاله والتحصالالیمن در زمالالان تحویالالل گالالواه  تحویالالل مالالاارک اولیالاله فالالارغ -

 . نامه و...دانش
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 نظارت و ارزشیابی 

تنای  قراردادهای تالاریس اسالاتیا، بررسال  وطالعیت اعهالای هیالأت علیال ،        

ت آموزش  و ارزشالیاب  عیلکالرد علیال  و آموزشال      ت و کیفیّناارت بر کییّ

 .تیام  مارسین
 

واقع  در میعدان   دانشگاه سوره  2این واحد در ساختمان شماره 

 باشد.فلسطین می

 

 معاونت پژوهش

و  رسالان  و اداره االاو و نشالر   مایریت مطالعات و تحقیقالات، کتابالااری و اطالم    

 پژوهشال ، بررسال  و پیگیالری    هالای ، برگالزاری نشسالت  انتشار فصلنامه رهپویاله هنالر  

بالرای ارتقالاس سالطی کیفال       های دانشجوی  و تالمش نامهپایان  و های پژوهش طرح

از اه  وظایف این معاونت  های دانشجوی سازی سطی کیف  پروژهها و بهینهرشته

 باشا.م 

 کتاب فارس  و بیش   جلا 33.000به طور کل  کتابخانه دانشگاه سوره با بیش از 

   و ارتباطات اریالمعی ،رالوزه تخصص  هنالکتاب التین مربو  به ح جلا ۴000از 

 های موجود در بخش هنر اسمم  است. ترین کتابخانهیک  از غن 
 

 باشد.این واحد در طبقه سوم ساختمان مرکزی مستقر می
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 مالی و معاونت اداری

و رسیاگ  به امور مال   نا دریافت شهریه ثبت خصوص درواحا مال  دانشجوی  

   .کنافعالیت م دانشجویان 
 

 باشد.این واحد در طبقه سوم ساختمان مرکزی مستقر می

 

 عاونت دانشجویی و فرهنگیم

این معاونت با دو حوزه مالایریت  تحالت عنالاوین مالایریت دانشالجوی  و مالایریت       

 کننا:رسان  م های زیر به دانشجویان خامتفرهنگ  در زمینه
 

 مدیریت امور دانشجویی 

های زیر فعالیالت  زمینه با هاپ ارائه خامات دانشجوی  به دانشجویان در 

 کنا:م 

 وام دانشجوییتسهیالت  -

 :است ذیل شرح به مختلف مقاطع دانشجویان برای وا  این مبلغ

  هر در تحصیل  نییسال 3 ناپیوسته، کارشناس  و کاردان  مقطع دانشجویان

 ؛ریال 7.500.000 نییسال

 هالر  در 8تالا تالر     تحصالیل   نییسالال  6 پیوسته، کارشناس  مقطع دانشجویان

 ؛ریال 7.500.000 نییسال
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 تالا  نییسالال  هالر  در تحصالیل   نییسالال  3 ارشا، کارشناس  مقطع دانشجویان

 .ریال 000/000/15 سقف

 پورتالال  ،دانشالگاه  سایت در آن بازپرداخت و اقسا  دفتراه دریافت نحوه

 .باشام  موجود فرهنگ  دانشجوی  معاونت

 

 ایارائه خدمات بیمه -

 حالواد   بییاله  پوشالش  تحالت  تحصیل ، سال هر شرو  در دانشجویان کلیه

 از پالس  بایسالت   دانشالجو  هالا، پوشش ایالن از استفاده برای گیرناکهم  قرار

 دانشالجوی   امور به ،ساعت 72 صرفاً در مدت را آن وقو  حادثه، بروز

 هالای هزیناله  دریافت جهت الز  ماارک ارائه به نسبت متعاقباً و داده اطم 

 .نیایا اقاا  پزشک 
 

 طبخ و توزی  غذای گرم در طول هفته -

   کارت دریافت از پس بایست  دانشجویان امکان این از منایبهره مناور به

 تغذیاله  اتوماسالیون  سیسالت   در را خالود  کارت حراست، واحا از دانشجوی 

 اقالاا   اینترنتال   صورت به غذا رزرو به نسبت و کرده فعال دانشجوی  امور

 .نیاینا
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 کاردانشجویی   -

صالورت نیالاز واحالاهای    تواننالا در  دانشجویان متقاط  کار دانشجوی  م 

نامالاله مختلالالف دانشالالگاه بالاله اسالالتفاده از بگالالارگیری دانشالالجویان، طبالالق آیالالین

الزحیه کار دانشجوی  وزارت علو  تحقیقالات و فنالاوری، باله    پرداخت حق

 صورت ساعت ، مشغول به کار شونا.
 

 بوفه و تکثیر دانشجویی -

در با هالاپ رفالع نیازهالای دانشالجویان در ایالن زمیناله، واحالاهای مالذکور         

 باشنا.ها مشغول به فعالیت م دانشکاه
 

 ازدواج دانشجویی و وام حج عمره و عتبات عالیات -

نا  برای مراسال  جشالن ازدواد دانشالجوی  و هیننالین وا  حاله عیالره       ثبت

ا در صورت ایجاد سهییه از طرپ سالازمان   نیز دانشجوی  و عتبات عالیات

 های این واحا است.از دیگر فعالیت حه و زیارت،
 

  )طبقه ششم( ارائه خدمات مشاوره و روانشناختی -

  و مشاور متخصصان هیکاری با سوره دانشجوی  مشاوره و مادکاری دفتر

 هالای کارگالاه  و درمان گروه -فردی هایمشاوره ارائه به نسبت شنا،روان

 .سازدم  مرتفع را زمینه این در دانشجویان نیازهای آموزش ،
 

 باشد.می چهارم ساختمان مرکزی مستقراین واحد در طبقه 
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 مدیریت امور فرهنگی 

های فرهنگ  و فوق برنامه دانشگاه بخش  به فعالیتنیز در راستای سامان این واحا

 کنا:های زیر فعالیت م در زمینه
 

 ی دانشجوی های فوق برنامهفعالیت •

 های دانشجوی امور مربو  به کانون •

 مذهب  برگزاری مراس  مل  و •

امور مربو  به تربیت بان  و  •

 مسابقات این حوزه

 برگزاری اردوهای دانشجوی  •

 های دانشجوی برگزاری جشنواره •

 امور مربو  به حوزه بسیه دانشجوی  •

 حوزه تبلیغات فرهنگ  •

 امور مربو  به دانشجویان شاها و ایثارگر •

 نشریات دانشجوی  •

  
 

 

 دانشکده هنر 
 

هالای علیال  و آموزشال  در    دانشکاه هنر دانشگاه سوره با هالاپ تفکیالف فعالیالت   

دسالتیاب  باله سالاختارهای رسالی  و مالورد       برایهای تخصص  و ها و گرایش حوزه

تالالرین، تأییالا وزارت علالو ، تحقیقالات و فنالالاوری، فعالیالت خالود را بالاله عنالوان مهال        

 ترین دانشکاة دانشگاه سوره آغاز کرد. سابقهترین و با بزرگ

 های  اکنون دانشکاه هنر در مقطع کارشناس  و کارشناس  ارشا دارای رشتهه 

 زیر است:

 باشد.می مرکزی مستقر این واحد در طبقه دوم ساختمان
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نیالایش عروسالک ، ادبیالات نیایشال  و      ساله رشالتها  با  نیایش :مقط  کارشناسی 

کتابالالت و  صالالنایع دسالالت ، ،،گرافیفارتبالالا  تصالالویریا، نقاشالال ، ،طراحالال  صالالحنه

 ؛اسمم  نگارگری، هنر

 ،،گرافیفارتبا  تصالویریا  نقاش ، ادبیات نیایش ،: مقط  کارشناسی ارشد 

 ؛، پژوهش هنرعکاس  ،هنر اسمم  صنایع دست ، ، انیییشن،سینیاتصویر سازی،

 ،.گرافیفارتبا  تصویریا مقط  کارشناسی ناپیوسته:

 

 و شهرسازی دانشکده معماری 
 

تأسیس گردیا و هاپ از تأسالیس ایالن دانشالکاه     1372دانشکاه معیاری در سال 

کالردن  روزباله  های فرهنگ  در معیاری و بازشناس  معیاری ایرانال  و تقویت مؤلفه

باشا که در جهت تحقق این اهالااپ  آن با توجه به نیازهای کنون  جامعه ایران م 

های سالایر کشالورها   با  با دانشگاهبرقراری ارت با استفاده از اساتیا مجرب داخل  و

 های مؤثری برداشته است.گا 

نسخه کتاب فارسال  و   ۴000دانشکاه معیاری دارای کتابخانه تخصص  با بیش از 

 انگلیس  است که از منابع ارزشینا مکتوب معیاری در ایران است.

 اکنون دانشکاه معیاری و شهرسازی در مقطع کارشناس  و کارشناس  ارشا ه 

 های زیر است:دارای رشته

 ؛معیاری داخل ، مهناس  معیاری، معیاری اسمم : کارشناسی ارشدمقط  

 ؛، مهناس  شهرسازیمعیاری داخل ، مهناس  معیاری : کارشناسیمقط  

http://www.soore.ac.ir/Files/569/Daneshkadeha/Architecture/Sarfasl/Arshad/Memariye_Eslami.pdf
http://www.soore.ac.ir/Files/569/Daneshkadeha/Architecture/Sarfasl/Arshad/Memariye_Dakheli.pdf
http://www.soore.ac.ir/Files/569/Daneshkadeha/Architecture/Sarfasl/Peyvaste/Mohandesi_Memari.pdf
http://www.soore.ac.ir/Files/569/Daneshkadeha/Architecture/Sarfasl/Peyvaste/Memariye_Dakheli.pdf
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 ، مهناس  شهرسازی.معیاری: کارشناسی ناپیوستهمقط  
 

 فرهنگ و ارتباطات دانشکده 
 

با ادغا  دو دانشالکاه امالور فرهنگال  و     1390دانشکاه فرهنگ و ارتباطات از سال 

آن بالا رشالته    انالاازی شالا. دانشالکاه امالور فرهنگال  کاله سالنگ بنالای        ارتباطات راه

باله پالذیرش    1388گذاشالته شالا، در سالال     1380مایریت فرهنگ  و هنری در سال 

امالور فرهنگال  و هنالری و در سالال      دانشجو در مقطع کارشناس  ناپیوسته مالایریت 

سالال   عیوم  ناپیوسته پرداخت. دانشکاه ارتباطات نیز که ازدر رشته روابط  1392

نگالالاری در مقطالالع شالالا دارای سالاله رشالالته روابالالط عیالالوم ، روزنامالاله  تأسالالیس 1386

کارشناس  و تبلیغ و ارتباطات فرهنگ  و رشته مایریت رسانه در مقطع کارشناس  

رشالته   7ارشا با ادغا  این دو دانشکاه، اکنون دانشکاه فرهنگ و ارتباطات دارای 

 کارشناسال   در مقطالع  95هیننین رشته ادبیالات پایالااری در سالال     .است تحصیل 

 اناازی شاه است.راه ارشا

در مقطع کارشناس  و کارشناس  ارشا  فرهنگ و ارتباطاتاکنون دانشکاه ه 

 :های زیر استدارای رشته

 ، ادبیاتفرهنگ تبلیغ و ارتباطات ، مایریت رسانه: ارشد کارشناسی مقط 

 ؛پایااری

 ، روابط عیوم ، روزنامه نگاری؛مایریت فرهنگ  هنری :مقط  کارشناسی

 .عیوم روابط ، مایریت امور فرهنگ : مقط  کارشناسی ناپیوسته

http://www.soore.ac.ir/Files/569/Daneshkadeha/Architecture/Sarfasl/NaPeyvaste/Memari.pdf
http://www.soore.ac.ir/Files/569/Daneshkadeha/Culture/Sarfasl/Arshad/Modiriyate_Resane.pdf
http://www.soore.ac.ir/Files/569/Daneshkadeha/Culture/Sarfasl/Arshad/Tabligh_Ertebatat.pdf
http://www.soore.ac.ir/Files/569/Daneshkadeha/Culture/Sarfasl/NaPeyvaste/Ravabet_Omoumi.pdf
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 واحدهای تابعه حوزه ریاست 

 
  

 واحد حراست  

باشا. از زمان تشکیل دانشگاه واحا حراست از واحاهای تابعه حوزه ریاست م 

واحا حراست با هاپ حفاظت و مواظبت از سممت دانشگاه فعالیت خود سوره 

 شود.توسط این واحا انجا  م  صاور کارت دانشجوی را آغاز کرد. 
 

 باشد.می در طبقه چهارم ساختمان مرکزی مستقراین واحد 

 
 

 واحد روابط عمومی 
 

هالای  درد موفقیالت  آگالاه  از اخبالار دانشالگاه،    تواننا در خصالوص دانشجویان م 

ییالا  تأهالای فرهنگال ،   هالا، فعالیالت  برگزاری نیایشگاه خود بر روی سایت دانشگاه،

حیا  باله عنالوان فهالای    پوستر و بروشور برای نصب در فهای دانشگاه، استفاده از 

 رسان  به واحا روابط عیوم  مراجعه نیاینا. اطم   نیایشگاه  و کلیه امور

 شرح وظایف واحا روابط عیوم :

 های تبلیغات بر فعالیت ناارت •

 ؛رسان  در فهای دانشگاهو اطم    

 ؛مایریت وبسایت دانشگاه •

 ؛ریزیافکارسنج  و برنامه •

 ؛مراس ها و برگزاری هیایش •

 ؛تولیا و نشر خبر و گزارش •

 
باشد. می این واحد در طبقه سوم ساختمان مرکزی مستقر   
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 واحد انفورماتیک 
 

شالبکه داخلال  و   سامانه هالا،  افزار، افزار، نر های سختواحا انفورماتیف در حوزه

 .کنااتصال به شبکه اینترنت در دانشگاه فعالیت م 
 

 :انفورماتیکشرح وظایف واحد 

 ؛های آموزش ، پژوهش  به دانشجویانای در زمینهارائه خامات رایانه -

 .دانشگاه نترنتیارائه و کنترل ا -

 

 باشد.این واحد در طبقه چهارم ساختمان مرکزی مستقر می
 

 

اپلیکیشن دانشعگاه سعوره    با نصبتوانند می دانشجویان

از سعایت سعوره دریافعت     را های آموزشیاخبار گروه

 نمایند.

 

 نامه آموزشیمفاد مهم آیین

مات مجاز تحصیل در دوره کارشناس  ارشا، دو سال ااهار نییسال، است. در 

نشود،  آموختهدانش صورت  که دانشجوی مشیول آموزش رایگان در مات مقرر

 .اختیار دارد مات تحصیل وی را حااکثر تا دو نییسال افزایش دها دانشگاه

 



14 
 

 تعداد واحدهای درسی در دوره کارشناسی ارشد

واحا  32و حااکثر  28تعااد واحاهای درس  در دوره کارشناس  ارشا حااقل 

    واحا مربو  به  6تا  ۴پژوهش   -است که از این تعااد، در شیوه آموزش 

 .و مابق  به صورت واحاهای آموزش  است نامهپایان

 

 درسی در هر نیمسالواحد  ۸و حداقل  ۱۴ اخذ حدکثر

 واحا درس  1۴و حااکثر  8دانشجو در هر نییسال تحصیل  الز  است حااقل 

 انتخاب کنا. 

دانشجو در آخرین نییسال تحصیل  از شر  اخذ حااقل واحا آموزش  معاپ 

 .است
 

 

 تعداد واحدهای دروس جبرانی به تشخیص گروه آموزشی

رشته و یا گرایش با رعایت  اگونگ  و ترتیب ارائه درو، هر دوره تحصیل ،

پیش نیاز هر در، طبق برنامه درس  مصوب، بر عهاه گروه آموزش  است. تعااد 

 .واحا است 12واحاهای درو، جبران  به تشخیص گروه آموزش  حااکثر 

 

 عدم محاسبه نمره جبرانی در میانگین نیمسال و کل دانشجو

ل  نیره مذکور در در درو، جبران ، الزام  است و 12کسب نیره قبول  

 .شودنی  میانگین نییسال و کل دانشجو محاسبه
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 های دیگر مؤسسهممنوعیت تحصیل همزمان در دوره کارشناسی ارشد در 

هالالا ااعالال  از دولتالال  و    مؤسسالالهتحصالالیل هیزمالالان در دوره کارشناسالال  ارشالالا در   

گیالری دربالاره تقالوی  آموزشال ،     ریالزی و تصالیی   غیردولت ، مینالو  اسالت. برناماله   

اگونگ  اعم  و ثبت نیره، زمان حذپ و اطافه، حذپ اططراری درو،، نحوه 

مصوب  نامه اجرای اعتراض به نتایه امتحانات، تاریخ تجایا نار و غیره طبق شیوه

 .شودم  انجا  مؤسسه

 

 الزام حضور دانشجو در تمام جلسات کالس درس

 در، و ارزیالالاب  پیشالالرفت تحصالالیل  دانشالالجو در هالالر در، از سالالوی مالالار، آن  

براسا، حهور و فعالیت دانشجو در کم،، انجا  تکالیف و نتالایه آزمالون کتبال     

  مستیر و پایان  برای درو، ناری در طول و پایالان هالر نالی  سالال تحصالیل  انجالا       

  شود و بر مبنای عادی از صفر تا بیست قابل محاسبه است. حهور دانشجو درم 

 .تیا  جلسات کم، در، الزام  است

دانشجو در طول نییسال تحصیل  در یف در، بیش از سه جلسه یا در جلساله  اگر 

امتحالالان پایالالان نییسالالال آن در، غیبالالت کنالالا نیالالره آن در، صالالفر و در صالالورت  

 .شودم  ، آن در، حذپدانشگاهبودن غیبت از سوی  تشخیص موجه

 حذف یک یا تمام درس یک نیمسال تحصیلی در شرایط خاص

درخواست  با، یف نییسال تحصیل  وتیا  دردر شرایط خاص، حذپ یف یا 

 ابه هنگا  حذپ اططراری، قبل از شرو  امتحانات مؤسسهییا أکتب  دانشجو و ت
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پذیر است. حااقل نیره قبول  در و با رعایت و احتساب در سنوات تحصیل  امکان

 .است 1۴و میانگین کل قابل قبول در هر نییسال  12هر در، 

 

 مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجوهای عدم ثبت نمره

دانشجوی  که در هر نییسال در یف یا انا در،، نیره قبول  کسب نکنا، 

های بعای، در، یا درو، مذاکور را با نیره قبول  بگذرانا، اناننه در نییسال

 های مردودی قبل  در ریز نیرات تحصیل  دانشجو، فقط ثبت و باق نیره یا نیره

آخرین نیره  اثر و صرفاًها در محاسبه میانگین کل دوره ب اما این نیرهمانا م 

 .قبول  در آن در، ممک محاسبه میانگین کل دوره خواها بود

های قبل را ، مشروط  دانشجو در نییسالفوق بناگذرانان درو، با استفاده از 

 .کناخنث  نی 

 شامل دانشجویان  که به دلیل تقلب و یا حک  کییته انهباط ،  بنا فوقتسهیمت 

 .شودنی  کننا،م  نیره مردودی دریافت
 

 

 شودکدام دانشجو مشروط تلقی می

باشا، دانشالجو   1۴از  ترک  اناننه میانگین نیرات دانشجو در هر نییسال تحصیل 

 .شودم  در آن نییسال مشرو  تلق 

 

 مشروط شدن در دو نیمسال محرومیت از تحصیل درصورت

دانشجوی  که دو نییسالال تحصالیل  اعال  از متالوال  یالا متنالاوب مشالرو  شالونا از         

 .شودم  تحصیل محرو 
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 مرخصی تحصیلی

از یف نییسال مرخص   در کل دوره توانا با احتساب سنوات تحصیل،م  دانشجو

 .تحصیل  استفاده کنا

بررس  سایر مصادیق مرخص  تحصیل  ماننا مرخص  زاییان، مرخص  پزشک  

موریت هیسر یا والاین، باون أ، مدانشگاهدر صورت تاییا پزشف معتیا 

 .است دانشگاهاحتساب در سنوات تحصیل  در اختیار 

 

 گرفتن تقاضای انصرافشرایط پس

 دانشجوی متقاط  انصراپ از تحصیل، بایا درخواست انصراپ خود را شخصا و 

 به صورت کتب  به اداره تحصیمت تکییل  تسلی  کنا. دانشجو مجاز است فقط 

برای یف بار و تا دو ماه از تاریخ ارائه درخواست، تقاطای انصراپ خود را پس 

حک  انصراپ از تحصیل بگیرد در غیر این صورت، پس از انقهای این مهلت، 

 .شودم  وی صادر

گیری برای بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرپ از تحصیل، برعهاه تصیی 

 .است دانشگاه

 

 ممنوعیت تغییر رشته، انتقال و میهمانی در دوره کارشناسی ارشد

 .تغییر رشته، انتقال و میهیان  در دوره کارشناس  ارشا مینو  است

 

 سازیمعادل

 قبل  دانشگاهسازی و پذیرش واحاهای درس  گذراناه شاه دانشجو در معادل

 .پذیر استامکان دانشگاهنامه مصوب طبق شیوه براسا، قبول  در تکییل ظرفیت،
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سازی شاه، یف نییسال از سنوات مجاز واحا از درو، معادل 1۴تا  8به ازای هر 

 .شودتحصیل  دانشجو کاسته م 

 

 نامهپایان

 خود  نامهپایاندانشجو موظف است قبل از شرو  نییسال سو  تحصیل ، موطو  

 .را با نار استاد راهنیا و تاییا گروه آموزش  انتخاب کنا

 یا در رشته های  که عهو   دانشگاهشرایط و نحوه انتخاب استاد راهنیای خارد از 

  انجا  دانشگاهنامه علی  با مرتبه علی  استادیار وجود نااشته باشا طبق شیوه هیأت

 .شودم 

ییالا گالروه آموزشال ، از اعهالای     تأانتخاب استاد مشاور، به پیشنهاد استاد راهنیالا و  

 .استپذیر امکان دانشگاهعلی  هیان گروه یا خارد از  هیأت

ییالا اسالتاد راهنیالا، موظالف اسالت بالا رعایالت        أو ت ناماله پایاندانشجو پس از تاوین 

 .خود دفا  کنا نامهپایانت داوران از أدر حهور هی دانشگاهطوابط 

 

 نامهپایانارزشیابی نمره 

و ارزشیاب  آن به صورت کیف  و  شودنی  در میانگین کل محاسبه نامهپایاننیره 

 د:شوم  به شرح زیر انجا 

،، خیل  خوب 16-17.99،، خوب ا1۴-15.99،، متوسط ا1۴مردود اکیتر از  

 ،.19-20ا ،، عال 18-18.99ا
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براسالالا، واحالالاهای  1۴آمالالوختگ ، داشالالتن میالالانگین کالالل حالالااقل  دانالالش مالالمک

 .است نامهپایانگذراناه آموزش  و دفا  از 

 

 را ندارد نامهپایانچه زمانی دانشجو اجازه دفاع از 

 اناننه میانگین کل دانشجوی  پالس از گذرانالان تیالا  واحالاهای آموزشال  دوره     

را نالاارد و تنهالا یالف نییسالال بالا       ناماله پایانباشا دانشجو اجازه دفا  از  1۴از ترک 

شود تا بالا اخالذ مجالاد    م  رعایت سقف مجاز سنوات تحصیل  به وی فرصت داده

گذراناه است، میانگین کالل   1۴از  ترک  واحا از درسهای  که با نیره 10حااکثر 

 نامهپایانبرسانا، در این صورت اجازه دفا  از  1۴واحاهای گذراناه را به حااقل 

 .شودم  دادهبه وی 

 

 ارایه گواهی به دانشجویانی که نتوانستند دوره تحصیلی را تمام کنند

دانشجوی  که به هر دلیل نتوانا دوره تحصالیل  را باله پایالان برسالانا، فقالط گالواه        

 د.شوم  گذرانان واحاهای درس  به وی اعطا

 

 تخلف آموزشی کند نامهپایانمحرومیت از تحصیل دانشجویی که حین تدوین 

اقالاا  باله تخلالف علیال  اسالرقت علیال ،        نامهپایاناناننه دانشجو در حین تاوین 

اثبات شود،  دانشگاهبرداری و غیره، کنا و این موطو  از سوی جعل، تقلب، کپ 

 گواه  مبن  بر تعااد واحاهای گذراناه دریافالت  از ادامه تحصیل محرو  و صرفاً

 .کنام 
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 تخلفابطال مدرک در صورت احراز و اثبات 

، منجر  دانشگاهاز سوی  نامهپایاناحراز و اثبات تخلف علی  دانشجو پس از اتیا  

 .به ابطال مارک تحصیل  صادر شاه خواها شا
 

 تخفیف شهریه

دفتراه راهنیای انتخاب رشته آزمون  5، پیوست 3براسا، اطمعیه منارد در بنا 

ها از کشوری و اُلیپیادی 200های زیر ، مربو  به دانشگاه سوره، رتبه97سراسری 

 منا خواهنا شا.مجاز، بهرهتخفیف ویژه شهریه در طول دوره تحصیل  

 

 نامه انضباطی دانشجویانآیین
 

وزارت علالو ، تحقیقالات و فنالاوری،     22/8/89مالور    1278براسا، مفاد بخشنامه 

دانشالجو در زمیناله حجالاب و عفالاپ در طالول مالات        هالای پوشش آقایالان و خالان   

، دانشگاه مجالاز اسالت بالا    و در صورت عا  رعایت شودبایست  رعایت م  تحصیل

مقررات ذکرشاه در ورودی  متخلفین برابر مقررات برخورد مقته  را انجا  دها.

 هر دانشکاه در معرض دیا دانشجویان قرار دارد.

         اهععم مقععررات و شععامل : مععوارد منععدرج در ایععن کتاب ععه  توجععه

باشعد. لعذا بعرای    معی  دانشجویانهای دانشجویی مورد نیاز نامهآیین

ها به سعایت دانشعگاه سعوره و    نامهاطالع بیشتر از کلیه قوانین و آیین

  سایت وزارت علوم مراجعه فرمائید.
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