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  نامة آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته آيين
  

  مقدمه
نامه تدوين و  ، اين آيين)28/7/93مصوب (ريزي آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  نامه شوراي عالي برنامه آيين 3ماده  12به استناد بند 

  :شود به اجرا گذاشته مي
  

  هدف: 1ة ماد
  هاي آموزش عالي وره كارشناسي ارشد ناپيوسته در تمامي زيرنظامتعيين چارچوب قانوني براي اجراي صحيح د

  
  تعاريف. 2مادة 

  .وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است: وزارت. 1
است كه داراي مجوز تأسيس از وزارت ) اعم از دولتي و غيردولتي(ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي  هر يك از دانشگاه: مؤسسه. 2

  .هستند
توانند بدون پرداخت شهريه و صرفاً با سپردن تعهد خدمت، تحصيل  تسهيالتي قانوني كه به موجب آن دانشجويان مي: انآموزش رايگ. 3

  .كنند
هاي دوره تحصيلي كارشناسي ارشد ناپيوسته برابر ضوابط، پذيرفته شده، ثبت نام كرده و مشغول به  فردي كه در يكي از رشته: دانشجو. 4

  .تحصيل است
هاي تحصيلي را با موفقيت به پايان رسانده و برابر ضوابط معين، گواهي يا مدرك تحصيلي  فردي كه يكي از دوره: وختهآم دانش. 5

  .مربوط را دريافت كرده است
  .مدت زمان مشخصي كه دانشجو، برابر ضوابط معين، به طور موقت به تحصيل اشتغال ندارد: مرخصي تحصيلي. 6
  .طور خودخواسته از ادامه تحصيل خودداري كند كه در آن دانشجو بهفرايندي : انصراف تحصيلي. 7
  .رساند صورت چهره به چهره و تمام وقت به انجام مي اي از آموزش است كه دانشجو در آن تمام تحصيل خود را به شيوه: حضوري. 8
  .امي نيستاي از آموزش است كه حضور فيزيكي دانشجو در تمام طول تحصيلي الز شيوه: غير حضوري. 9

  .شود صورت حضوري و بخشي از آن به صورت غيرحضوري انجام مي اي از آموزش است كه بخشي از آن به شيوه: حضوري نيمه. 10
نامه و يا  يكي از اعضاي هيأت علمي داراي مدرك دكتري است كه مسئوليت راهنمايي دانشجو را در انجام پروژه، پايان: استاد راهنما.11

  .شود انتخاب مي) يا خارج از مؤسسه با مجوز مؤسسه مبدأ( دارد و از ميان اعضاي هيأت علمي همان مؤسسهرساله به عهده 
نامه و يا رساله به عهده دارد و از  يكي از اعضاي هيأت علمي است كه مسئوليت مشاوره دانشجو را در انجام پروژه، پايان: استاد مشاور. 12

  .شود يا متخصصان خارج از مؤسسه انتخاب مي ميان اعضاي هيأت علمي همان مؤسسه و
  .صورت تمام وقت، نيمه وقت يا پاره وقت اشتغال دارد آموزي در يك مؤسسه به فردي كه به آموزش و مهارت: مدرس. 13
  .كند هاي هر رشته تحصيلي است كه اهداف مشخصي را دنبال مي اي از دروس و فعاليت مجموعه به هم پيوسته: برنامه درسي. 14
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هايي كه براي فراگيري دانشجو در طول يك نيمسال تحصيلي يا زمان معادل آن در نظر گرفته  مقدار مفاهيم يا مهارت: واحد درسي. 15
ساعت،  48) بازديد علمي(ساعت، كارگاهي يا عمليات ميداني  32ساعت، عملي يا آزمايشگاهي  16هر واحد درسي نظري . شود مي

ساعت در طول يك نيمسال يا دورة تابستاني و طبق برنامه درسي مصوب  120ساعت و كارآموزي  64كارورزي يا كار در عرصه 
  .شود اجرا مي

ترين واحد علمي مؤسسه متشكل از تعدادي عضو هيأت علمي است كه داراي تخصص مشترك در يك رشته  بنيادي: گروه آموزشي.16
  .علمي هستند

  .روه آموزشي، گذراندن آن براي رفع كمبود دانش يا مهارت دانشجو، ضروري استدرسي است كه به تشخيص گ: درس جبراني. 17
  .شود شناسي خاص، در قالب برنامه درسي اجرا مي يك برنامه آموزشي است كه با محتوا و روش: رشته تحصيلي. 18
  .واحد درسي است 32تا  28ل شود و حداقل شام يك دوره تحصيلي كه پس از دوره كارشناسي آغاز مي: دوره كارشناسي ارشد. 19
نامه نيز  سي، مشتمل بر پايانراي است كه محتواي برنامه درسي مربوط به آن عالوه بر واحدهاي د شيوه: پژوهشي -شيوه آموزشي. 20

  .باشد مي
  .شود مي آموخته نامه دانش اي است كه دانشجو پس از گذراندن واحدهاي درسي و بدون گذراندن پايان شيوه: شيوه آموزشي. 21
  .هفته آموزش و دو هفته امتحانات پاياني است 16هر نيمسال تحصيلي شامل : نيمسال تحصيلي. 22
  .شود پژوهشي است كه در يك زمينه مشخص رشته تحصيلي و با راهنمايي استاد راهنما انجام مي -بخشي از شيوه آموزشي: نامه پايان. 23
ه براي ارزيابي پايان نامه دانشجو در دوره كارشناسي ارشد مطابق دستورالعمل اجرايي اعضاي هيأت علمي هستند ك: هيأت داوران. 24

  .شوند مصوب مؤسسه انتخاب مي
  

  شرايط ورود به دوره. 3ماده 
  هاي عمومي ورود به دوره برابر ضوابط؛ داشتن صالحيت -
  تأييد وزارت؛ دارا بودن مدرك رسمي پايان دوره كارشناسي اعم از پيوسته و ناپيوسته مورد -
  .قبولي در آزمون ورودي و يا كسب پذيرش از مؤسسه طبق مقررات مصوب وزارت -
  

  .شود آموزش در مؤسسه مبتني بر نظام واحدي و به زبان فارسي انجام مي .4مادة 
المللي به  هاي بين و يا دورهمؤسسه اختيار دارد در صورت توانايي، برنامه درسي مصوب را با رعايت ضوابط براي دانشجويان خارجي . تبصره

  .زبان غيرفارسي ارائه نمايد
  

اي كه در آن با  ريزي آموزشي وزارت را براي دوره هاي آموزشي و درسي مصوب شوراي عالي برنامه مؤسسه موظف است، برنامه .5ماده 
  .مجوز شوراي گسترش آموزش عالي دانشجو پذيرفته است، اجرا كند

ريزي آموزشي وزارت، پس از اخذ مجوز الزم از مراجع  آموزشي و درسي خارج از مصوبات شوراي عالي برنامهبرنامه : 1الحاقي   تبصره
  .ربط قابل اجرا است يذ
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  .است) چهار نيمسال(مدت مجاز تحصيل در دوره كارشناسي ارشد دو سال  .6ماده 
ته نشود، مؤسسه اختيار دارد مدت تحصيل وي را حداكثر تا آموخ كه دانشجوي مشمول آموزش رايگان در مدت مقرر دانش در صورتي. تبصره

افزايش سنوات تحصيلي در نيمسال اول به صورت رايگان و در نيمسال دوم با دريافت هزينه طبق تعرفه مصوب هيأت . دو نيمسال افزايش دهد
  .يل محروم استآموخته نشود از ادامه تحص چنانچه دانشجو در اين مدت دانش. شود امناي مؤسسه انجام مي

گروه و  تاييد استاد راهنماو  درخواست دانشجوبا  ،در صورت حضور تمام وقت دانشجوتمديد سنوات نيمسال پنجم : 1الحاقي   تبصره
  .گيرد آموزشي و شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده صورت مي

وقت دانشجو، و پس از تاييد استاد راهنما و گروه  سال ششم با ارايه مستندات الزم و حضور تماميمتمديد سنوات ن: 2الحاقي   تبصره
دانشگاه بررسي شده و در صورت تاييد با پرداخت شوراي تحصيالت تكميلي آموزشي در شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده و 

  .شود شهريه مطابق تعرفه مصوب هيأت امناي دانشگاه انجام مي
  

 - واحد است كه از اين تعداد در شيوه آموزشي 32واحد و حداكثر  28شد حداقل تعداد واحدهاي درسي در دوره كارشناسي ار. 7ماده 
  . باشد نامه و مابقي به صورت واحدهاي آموزشي مي واحد مربوط به پايان 6تا  4پژوهشي 
ل تحصيلي از شرط دانشجو در آخرين نيمسا. واحد درسي انتخاب كند 14و حداكثر  8دانشجو در هر نيمسال تحصيلي الزم است حداقل : تبصره

  .اخذ حداقل واحد آموزشي معاف است
ن پاياسمينار، كليه واحدهاي درسي مانند دروس جبراني، دروس اصلي،  شاملتحصيلي،  هر نيمسال هايعداد واحدت: 1الحاقي   تبصره

  .باشد مينامه و دروس جبران معدل 
  

نياز هر درس طبق برنامه درسي مصوب، بر  يا گرايش با رعايت پيش چگونگي و ترتيب ارائه دروس در هر دوره تحصيلي، رشته و. 8ماده 
  .عهدة گروه آموزشي است

  
  .واحد است 12تعداد واحدهاي دروس جبراني به تشخيص گروه آموزشي حداكثر  .9مادة 

شود و هزينه اين  محاسبه نمي در دروس جبراني، الزامي است ولي نمره مذكور در ميانگين نيمسال و كل دانشجو 12كسب نمره قبولي  .1تبصره 
  .شود دروس طبق تعرفه مصوب هيأت امناء مؤسسه از دانشجو دريافت مي

  .شود زمان استفاده شده براي دروس جبراني در سقف سنوات تحصيلي دانشجو محاسبه نمي .2تبصره 
ي كارشناسي ارشد  دانشجو با رشته دورهي كارشناسي  تجانس رشته دورهتنها در صورت عدم  ،دروس جبراني ارايه: 1الحاقي   تبصره

  .باشد وي ممكن است و در انتخاب دروس، اولويت با دروس جبراني مي
  . امكان پذير استريزي آموزشي وزارت  دروس كمبود تنها براساس سرفصل مصوب شوراي عالي برنامه ارايه: 2الحاقي   تبصره
تا قبل از مهلت حذف و اضافه در اولين نيمسال تحصيلي  ،احد براي هر دانشجوو 12تا سقف يا كمبود دروس جبراني : 3 الحاقي  تبصره

توسط شوراي تحصيالت تكميلي گروه تعيين شده و دانشجو ملزم است حداكثر طي دو نيمسال تحصيلي از شروع تحصيل، دروس 
سط گروه آموزشي را تا پايان دوره، تعيين شده تويا كمبود در هر صورت دانشجو ملزم است دروس جبراني . مزبور را اخذ نمايد
  .با موفقيت بگذراند
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باشد و دانشجو بايد  دانشجوي كارشناسي ارشد مجاز نمييا كمبود براي تشكيل كالس جداگانه براي دروس جبراني : 4الحاقي   تبصره
دانشگاه باشد، تشكيل كالس در صورتي كه رشته مورد نظر فاقد دوره كارشناسي در . هاي دوره كارشناسي شركت نمايند در كالس
 در اين صورت. مجاز خواهد بود يك بار ،در هر سال تحصيليپس از اخذ مجوز از شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه جداگانه 

  .باشد يضريب واحدهاي تدريس شده براي اساتيد، مشابه دوره كارشناسي م
، يك نيمسال تحصيلي به طول مدت تحصيل يا كمبود جبراني واحد درسي از دروس 8ازاي گذراندن حداقل  هب: 5الحاقي   تبصره

  .شود دانشجو، افزوده مي
  

  .پذير است بار امكان هاي آموزش عالي دولتي، آموزش رايگان براي هر دانشجو، در دوره كارشناسي ارشد صرفاً يك در مؤسسه. 10مادة 
ه تشخيص مؤسسه يا عدم كسب نمره قبولي در هر درس، براي دانشجوي مشمول آموزش رايگان، در صورت حذف غيرموجه درس ب :تبصره

  .انتخاب مجدد آن درس، موظف به پرداخت هزينه درس مربوط مطابق تعرفه مصوب هيأت امنا مؤسسه است
 چنانچه دانشجويي قبال در مقطع كارشناسي ارشد از مزاياي آموزش رايگان بهره مند شده باشد، در صورت پذيرش: 1الحاقي   تبصره

پرداز و بر اساس تعرفه دانشجويان نوبت دوم  در قالب روزانه شهريه ويادامه تحصيل  ،وره كارشناسي ارشد روزانهدمجدد در 
  .همان ورودي خواهد بود

  
  .ممنوع است) اعم از دولتي و غيردولتي(ها  تحصيل همزمان در دوره كارشناسي ارشد در مؤسسه .11ماده 

  
گيري درباره تقويم آموزشي، چگونگي اعالم و ثبت نمره، زمان حذف و اضافه، حذف اضطراري دروس، نحوه  يمريزي و تصم برنامه. 12ماده 

  .شود نامه اجرايي مصوب مؤسسه انجام مي اعتراض به نتايج امتحانات، تاريخ تجديدنظر و غيره طبق شيوه
هاي مربوطه  در هر سال تحصيلي يك بار توسط گروه) نامه جز واحد سمينار و پايانه ب(دروس دوره كارشناسي ارشد : 1الحاقي   تبصره

  ).شود در موارد خاص به تشخيص شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه، عمل مي(شود  ارائه مي
 نفر10تا  5بين ارشد  هاي عملي كارشناسي نفر و ظرفيت كالس 25ارشد حداكثر  هاي نظري كارشناسي ظرفيت كالس: 2الحاقي   تبصره
  .باشد مي
دانشجويان دوره كارشناسي ارشد بايد در هر نيمسال تحصيلي برابر تقويم آموزشي اعالم شده از سوي دانشگاه، : 3الحاقي   تبصره

در صورت عدم انتخاب واحد در موعد مقرر و با ارائه داليل موجه، اين دانشجو . نسبت به ثبت نام و انتخاب واحد اقدام نمايند
در غير اين صورت بايد . حداقل واحد مجاز را اخذ نمايند) با تأييد دانشكده مربوطه(مهلت حذف و اضافه د تا قبل از اتمام توان مي

 .براي نيمسال مذكور مرخصي تحصيلي درخواست نمايند

در همزمان با حذف و اضافه دانشجويان كارشناسي و پس از تاييد استاد راهنما  اضافه براي يك درس، حذف و: 4الحاقي   تبصره
  .استموزش دانشكده قابل بررسي و انجام آ
تنها براي يك درس نظري و به صورت دستي، پس از تاييد مدرس درس، استاد راهنما و مدير گروه  اضطراريحذف : 5الحاقي   تبصره

در  .ستجراابررسي و همزمان با حذف اضطراري دانشجويان كارشناسي در آموزش دانشكده قابل و معاون آموزشي دانشكده 
  .در آن نيمسال الزامي است اضطراريپس از حذف واحد  8اين صورت رعايت حداقل 
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نمره هر درس دوره كارشناسي ارشد، حداقل سه روز پس از ثبت موقت و رسيدگي به اعتراض دانشجويان قابل : 6الحاقي   تبصره
  .نهايي شدن است

  
س آن درس و بر اساس حضور و فعاليت دانشجو در كالس، انجام تحصيلي دانشجو در هر درس از سوي مدرشرفت يارزيابي پ .13ماده 

شود و بر مبناي عددي از صفر تا  تكاليف و نتايج آزمون كتبي مستمر و پاياني براي دروس نظري در طول و پايان هر نيمسال تحصيلي انجام مي
  .بيست قابل محاسبه است

   .شود نيز ميعملي  -  نظرياين ماده شامل دروس عملي و دروس : 1الحاقي   تبصره
  

  .حضور دانشجو در تمام جلسات كالس درس الزامي است .14ماده 
اگر دانشجو در طول نيمسال تحصيلي در يك درس بيش از سه جلسه يا در جلسه امتحان پايان نيمسال آن درس غيبت كند نمره آن  .1تبصره 

  .شود رس حذف ميدرس صفر و در صورت تشخيص موجه بودن غيبت از سوي مؤسسه، آن د
به تشخيص مؤسسه، بنا به داليل موجه و خارج از اراده دانشجو در صورتي كه واحدهاي انتخابي باقيمانده دانشجو در پايان هر نيمسال  .2تبصره 

ميانگين  شود، اما واحد درسي برسد در اين صورت اين نيمسال به عنوان يك نيمسال كامل در سنوات تحصيلي وي محسوب مي 8به كمتر از 
  .تأثير است نمرات اين نيمسال در مشروط شدن دانشجو بي

چنانچه تا پايان حذف و اضافه واحدهاي اخذ شده دانشجو به حد نصاب نرسد و دانشجو مقصر باشد، آموزش : 1الحاقي   تبصره
  .ال منظور نمايددانشكده موظف است كليه دروس آن نيمسال را حذف نموده و مرخصي با احتساب سنوات براي آن نيمس

  .شود نامه مصوب مؤسسه انجام مي حضوري و غيرحضوري طبق شيوه هاي نيمه نحوه حضور دانشجو در جلسات كالس درس در دوره .3تبصره 
  

در شرايط خاص، حذف يك يا تمام دروس يك نيمسال تحصيلي با درخواست كتبي دانشجو و تأييد مؤسسه قبل از شروع امتحانات . 15ماده 
  .پذير است رعايت و احتساب در سنوات تحصيلي امكان و با

  .گيرد هاي الحاقي آن صورت مي و تبصره 12براساس ماده  سحذف تك در: 1الحاقي   تبصره
موضوع اين ماده يكبار در طول تحصيل امكان پذير است و اخذ مجدد دروس منوط به پرداخت شهريه طبق تعرفه : 2الحاقي   تبصره

  .باشد دانشگاه ميمصوب هيأت امناء 
  

  .است 14و ميانگين كل قابل قبول در هر نيمسال  12حداقل نمرة قبولي در هر درس  .16ماده 
هاي بعدي، درس يا دروس مذكور را با  دانشجويي كه در هر نيمسال در يك يا چند درس، نمره قبولي كسب نكند، چنانچه در نيمسال .1تبصره 

ها در محاسبه ميانگين  ماند اما اين نمره هاي مردودي قبلي در ريز نمرات تحصيلي دانشجو، فقط ثبت و باقي مي هنمره قبولي بگذارند، نمره يا نمر
  .اثر و صرفاً آخرين نمره قبولي در آن درس مالك محاسبه ميانگين كل دوره خواهد بود كل دوره بي

  .كند هاي قبل را خنثي نمي مسال، مشروطي دانشجو در ني1گذراندن دروس با استفاده از تبصره . 2تبصره 
  .شود كنند، نمي شامل دانشجوياني كه به دليل تقلب و يا حكم كميته انضباطي، نمره مردودي دريافت مي 1تسهيالت تبصره . 3تبصره 
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امتحان در جلسه غيبت غير موجه  ،به دليل غيبت غير موجه در طول ترمشامل دانشجوياني كه  1تسهيالت تبصره : 1الحاقي   تبصره
  .شود ، نمياند نمره صفر گرفتهقانوني مقرر يا عدم گزارش نمره در مهلت  درس

  
  .شود باشد، دانشجو در آن نيمسال مشروط تلقي مي 14چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصيلي كمتر از . 17ماده 
  .شود ط شود از تحصيل محروم ميدانشجويي كه دو نيمسال تحصيلي اعم از متوالي يا متناوب مشرو. تبصره

  
  .تواند با احتساب سنوات تحصيل، يك نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده كند دانشجو مي. 18ماده 

  .استفاده كنديا حذف ترم مرخصي تحصيلي تواند از  تمديد شده نميسنوات  دانشجو در: 1الحاقي   تبصره
شود به گروه آموزشي تسليم پس از تاييد استاد راهنما، و ع هر نيمسال تحصيلي درخواست مرخصي بايد قبل از شرو: 2الحاقي   تبصره
موافقت شوراي تحصيالت . به آموزش دانشكده ارسال شود ،و شوراي تحصيالت تكميلي دانشكدهآموزشي وافقت گروه مپس از و 

يل دانشجو از نظر سنوات با مشكلي مواجه تكميلي دانشكده با درخواست مرخصي دانشجو مشروط به اين است كه ادامه تحص
  .نشود

خواست مرخصي تحصيلي دانشجو، قبل از شروع نيمسال وصول گردد، ضمن حذف دروس انتخاب در صورتيكه در: 3الحاقي   تبصره
از شروع نيمسال وصول گردد،  پسبراي وي مرخصي با احتساب سنوات و چنانچه درخواست مرخصي تحصيلي دانشجو،  ،شده
  .ي وي حذف ترم ثبت خواهد شدبرا
شهريه ثابت تنها ، قبل از موعد حذف و اضافه وصول گردد، )شبانه(نوبت دوم دانشجوي مرخصي خواست چنانچه در: 4الحاقي   تبصره

از موعد حذف و اضافه وصول گردد، عالوه بر شهريه ثابت، بايد  پسايشان مرخصي ولي اگر درخواست  .را پرداخت خواهد كرد
  .متغير واحدهاي اخذ شده را نيز پرداخت نمايد شهريه

در موارد . باشد مي عدم مراجعه دانشجو بدون عذر موجه در يك نيمسال تحصيلي، به منزله انصراف از ادامه تحصيل: 5الحاقي   تبصره
نيمسال به تحصيالت تكميلي  داند، بايد داليل و مدارك خود را قبل از پايان همان استثناء كه دانشجو عدم مراجعه خود را موجه مي

در صورت تاييد موجه بودن ترك تحصيل دانشجو توسط شوراي آموزشي دانشگاه، آن نيمسال جزو . دانشكده تسليم نمايد
 .شود مرخصي تحصيلي وي محسوب مي

سسه، مأموريت همسر بررسي ساير مصاديق مرخصي تحصيلي مانند مرخصي زايمان، مرخصي پزشكي در صورت تأييد پزشك معتمد مؤ. تبصره
  .يا والدين، بدون احتساب در سنوات تحصيلي در اختيار مؤسسه است

مرخصي بدون احتساب تواند  شوراي آموزشي دانشگاه مي ،)وضوع تبصره اين مادهم( در صورت احراز شرايط خاص: 6الحاقي   تبصره
  .نمايدبررسي  تحصيلي راحداكثر دو نيمسال 

  
انصراف از تحصيل، بايد درخواست انصراف خود را شخصاً و به صورت كتبي به اداره تحصيالت تكميلي تسليم دانشجوي متقاضي . 19ماده 
دانشجو مجاز است فقط براي يك بار و تا دو ماه از تاريخ ارائه درخواست، تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد در غير اين صورت، پس از . كند

  .شود ل وي صادر ميانقضاي اين مهلت، حكم انصراف از تحصي
  .گيري براي بازگشت به تحصيل دانشجوي منصرف از تحصيل، بر عهدة مؤسسه است تصميم. تبصره
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دبيرخانه دانشكده ثبت نمايد و پس انصراف از تحصيل دانشجو را در مكتوب آموزش دانشكده موظف است تقاضاي : 1الحاقي   تبصره
  . زش اعالم نمايداز دو ماه انصراف دانشجو را به اداره كل آمو

كليه دروس آن  ،پس از صدور حكم انصرافذف و اضافه صورت گيرد يكه تقاضاي دانشجو قبل از پايان حدر صورت: 2الحاقي   تبصره
  .گردد نيمسال از كارنامه دانشجو حذف مي

  .يل دانشجو ممكن نخواهد بوداد تبصره الحاقي فوق، بازگشت به تحصت مفپس از ابالغ انصراف دانشجو با رعاي: 3الحاقي   تبصره
  

  .تغيير رشته، انتقال و ميهماني در دوره كارشناسي ارشد ممنوع است. 20ماده 
  .پذير است نامه مصوب مؤسسه امكان معادل سازي و پذيرش واحدهاي درسي گذرانده شده دانشجو در مؤسسه قبلي طبق شيوه .1تبصره 
  .شود سازي شده، يك نيمسال از سنوات مجاز تحصيلي دانشجو كاسته مي عادلواحد از دروس م 14تا  8به ازاي هر . 2تبصره 

بـا نظـر   و يكسـان بـودن سرفصـل درس    در صورت مورد تاييد بودن موسسه قبلي دانشـجو  تنها معادل سازي دروس  :1الحاقي   تبصره
  .استممكن گروه آموزشي 

خـودگردان قابـل   بين الملل يا هاي  مي، پيام نور، غيرانتفاعي و پرديسهاي آزاد اسال ده شده در دانشگاهدروس گذران: 2الحاقي   تبصره
  .دنباش پذيرش و معادل سازي نمي

  .قابل معادل سازي است) نامه پايان واحد بدون احتساب تعداد(سوم واحدهاي درسي دوره  -حداكثر يك: 3الحاقي   تبصره
  .يا باالتر گذرانده شده باشند 16كه با نمره هستند ل سازي دروسي در دوره كارشناسي ارشد قابل معاد :4الحاقي   تبصره

  
دانشجو موظف است قبل از شروع نيمسال سوم تحصيلي، موضوع پايان نامه خود را با نظر استاد راهنما و تأييد گروه آموزشي انتخاب . 21مادة 
  .كند

هايي كه عضو هيأت علمي با مرتبه علمي استاديار وجود نداشته  شرايط و نحوه انتخاب استاد راهنماي خارج از مؤسسه يا در رشته .1تبصره 
  .شود نامه مؤسسه انجام مي باشد طبق شيوه

پذير  انتخاب استاد مشاور، به پيشنهاد استاد راهنما و تأييد گروه آموزشي، از اعضاي هيأت علمي همان گروه يا خارج از مؤسسه امكان. 2تبصره 
  .است

، به پيشنهاد دانشجو و با موافقت عضو تحصيل دانشجو نيمسال اولسه ماه پس از شروع راهنما حداكثر تا استاد  :1الحاقي   تبصره
  .شود تعيين ميو دانشكده هيأت علمي و تأييد شوراي تحصيالت تكميلي گروه 

نامه دانشجو  راهنمايي پايانتوانند  حداقل استادياري به طور مشترك ميعلمي حداكثر دو عضو هيأت علمي با مرتبه  :2الحاقي   تبصره
  .را بر عهده بگيرند

در  سال سابقه تدريس ل يكاستادياري و حداق علمي نامه دوره كارشناسي ارشد، مرتبه شرط راهنمايي اولين پايان :3الحاقي   تبصره
  .باشد مي استادياريعلمي با مرتبه دانشگاه به عنوان عضو هيات علمي 

در شرايط  .باشد هيأت علمي خارج از دانشگاه به عنوان استاد راهنماي مستقل يا مشترك ممنوع ميانتخاب عضو  :4الحاقي   تبصره
  .خاص با تاييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه امكان پذير است
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شجو را بر نامه دان پايان مشاورهتوانند  حداكثر دو عضو هيأت علمي با مرتبه حداقل استادياري به طور مشترك مي :5الحاقي   تبصره
به عنوان استاد  گاهبا تأييد شوراي تحصيالت تكميلي دانش ،مجرب و واجد شرايطمربيان از  توان خاص ميدر شرايط  .عهده بگيرند

  .باشد استفاده از دانشجويان دوره دكتري به عنوان استاد مشاور امكان پذير نمي .دكراستفاده  مشاور
تواند نسبت به معرفي يا تغيير مشاور يا  قبل از دفاع دانشجو مي) چهار و نيم ماه(تا يك نيمسال استاد راهنما حداكثر : 6الحاقي   تبصره

 .مشاوران پايان نامه، با تأييد شوراي تحصيالت تكميلي گروه، اقدام نمايد

. تصويب شودده دانشكدر شوراي تحصيالت تكميلي بايد پروپوزال ماه پس از شروع نيمسال سوم، دو حداكثر : 7الحاقي   تبصره
پس از تاييد استاد ماه يكبار گزارش پيشرفت تحصيلي خود را  ، هر سهدانشكدهدانشجو موظف است پس از تصويب پروپوزال در 

  .تحصيالت تكميلي دانشكده ارائه نمايد )معاون( به مسئولراهنما و گروه 
قبل از دفاع و تغيير جزئي، حداكثر تا  )چهارماه و نيم(نيمسال يك پايان نامه حداكثر تا ) موضوع(تغيير كلي عنوان : 8الحاقي   تبصره

  .يك ماه قبل از دفاع مجاز است
  

نامه خود  نامه و تأييد استاد راهنما، موظف است با رعايت ضوابط مؤسسه در حضور هيأت داوران از پايان دانشجو پس از تدوين پايان. 22ماده 
  .دفاع كند

وي ثبت شده باشد مامي دروس دانشجو در كارنامه دفاع از پايان نامه به شرطي مجاز است كه نمرات تتشكيل جلسه : 1الحاقي   تبصره
  .و دانشجو هيچگونه مشكل آموزشي به لحاظ سنوات، دو بار مشروطي و ساير موارد نداشته باشد

دو نفر داور با ، )ان(مشاور، راهنما) ان(استاد شاملي كارشناسي ارشد تركيب هيأت داوران جلسه دفاعيه دانشجو: 2الحاقي   تبصره
  .باشد مي )بدون حق رأي(ناظر تحصيالت تكميلي دانشكده و  مرتبه حداقل استادياري

با سابقه حداقل يكسال تدريس در مرتبط با تخصص و گرايش از اعضاي هيات علمي بيش از دو نفر  ،استاد راهنما: 3الحاقي   تبصره
و شوراي تحصيالت تكميلي گروه آموزشي نفرات منتخب را جهت  پيشنهاد نمودهعنوان داور  را بههاي تحصيالت تكميلي  دوره

  .نمايد تصويب نهايي به تحصيالت تكميلي دانشكده معرفي مي
نامه را  توانند هر دو داور پايان مي ،دهستن) صورت گرايشي يا بدون گرايش هب(ي كه داراي دوره دكتري يها گروهدر: 4الحاقي   تبصره

هاي كارشناسي ارشد تازه تأسيس در صورت عدم وجود دوره دكتري در رشته مربوطه موظف هستند  دوره .از داخل تعيين نمايند
عضو هيات  پنجاستفاده نمايند و پس از آن در صورتيكه حداقل  )خارج از گروه يا موسسه( تا دو دوره حداقل از يك داور خارجي

  .تعيين نمايندگروه توانند هر دو داور را از داخل  مي ،در گروه وجود داشته باشد ،ريا باالت ياستاديارعلمي با مرتبه 
و داوران  تحويل داده شودنامه به داوران  اري قبل از تاريخ دفاع پيشنهادي، پايانكحداقل هفت روز ضروري است  :5الحاقي   تبصره

  .اعالم نمايندآن به تحصيالت تكميلي دانشكده ز دريافت سه روز پس اتا  به صورت مكتوبنامه  نظر خود را نسبت به پايان
 تحصيالت ناظر و داوران راهنما، استاد حضور با دفاع جلسهدرصورت تاييد قابل دفاع بودن پايان نامه توسط داوران، : 6الحاقي   تبصره

 .دارند را امهن پايان ارزيابي حق جلسه، در حاضر داوران هيات اعضاي كند و فقط مي پيدا رسميت تكميلي

در جلسه نتواند  ،شركت در دوره فرصت مطالعاتي از نظر دانشگاه ماننددر صورتيكه استاد راهنما به داليل موجه  :7الحاقي   تبصره
تواند با وكالت كتبي از استاد راهنما به جاي او با حق رأي در  گرايش مي/رشتهحضور يابد، يك عضو هيأت علمي همكار در همان 

  .ع شركت نمايدجلسه دفا
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 در دانشجو توانايي تنها و باشد مي دانشجو شخص عهده به شده، انجام پژوهش از دفاع و مطالب ارائه وليتئمس :8الحاقي   تبصره

  .گيرد مي قرار ارزيابي مورد سواالت به پاسخگويي و پژوهش و ارايه انجام
  

  :شود رزشيابي آن به صورت كيفي و به شرح زير انجام ميشود و ا نامه در ميانگين كل محاسبه نمي نمره پايان .23ماده 
  )14كمتر از (مردود  •
  )14-99/15(متوسط  •
  )16-99/17(خوب  •
  )18 -99/18(خيلي خوب  •
  )19-20(عالي  •

، )نمره 4(، كيفيت نگارش )نمره 12(نامه كارشناسي ارشد براساس محتواي آن شامل كيفيت علمي  ارزشيابي پايان: 1الحاقي   تبصره
 5/0(در گروه آموزشي نظم و استمرار در پژوهش و رعايت ضوابط شامل تصويب به موقع پروپوزال ) نمره 75/2(يت ارايه كيف

  .گيرد صورت مي) نمره 75/0(هاي پيشرفت امور پايان نامه  و تحويل به موقع گزارش) نمره
 در مدتچهارماه پس از دفاع حداكثر حداقل دو ماه و ست دانشجو مجاز ا ،باشدمردود نامه  پايانچنانچه ارزشيابي : 2الحاقي   تبصره

نامه  دانشجويي كه در فرصت تعيين شده نتواند از پايان. نامه دفاع كند از پايان دوبارهدر جلسه دفاعيه شركت و  ،مجاز تحصيل
  .شود خود با موفقيت دفاع نمايد، از ادامه تحصيل و دريافت مدرك تحصيلي محروم مي

مواردي كه مشمول  .باشد نمي تغيير قابل وجه هيچ به دفاع، جلسه اتمام از پسدر صورتجلسه دفاع شده ثبت  نمره: 3 الحاقي  تبصره
  .شود بايد قبل از دفاع به مسئول تحصيالت تكميلي دانشكده ارايه گردد نمره تشويقي مي

  .في در كارنامه دانشجو ثبت خواهد شدنامه به صورت نمره به همراه كد ارزيابي كي ابي پايانيارز: 4الحاقي   تبصره
پس از دفاع، اصالحات مورد نظر هيات داوران را در پايان نامه خود اعمال و به ماه دانشجو ملزم است حداكثر يك : 5الحاقي   تبصره

ثبت نامه  اننمره پايدانشگاه پس از پرداخت شهريه تحصيلي مصوب هيات امناي  ،در غير اينصورت. تائيد استاد راهنما برساند
   .مجوز تسويه حساب داده خواهد شدو به وي شده 

  
  .نامه است بر اساس واحدهاي گذرانده آموزشي و دفاع از پايان 14آموختگي، داشتن ميانگين كل حداقل  مالك دانش. 24ماده 
نامه را ندارد  دانشجو اجازه دفاع از پايان باشد 14چنانچه ميانگين كل دانشجويي پس از گذراندن تمام واحدهاي آموزشي دوره كمتر از . تبصره

هايي كه با نمره  واحد از درس 10شود تا با اخذ مجدد حداكثر  و تنها يك نيمسال با رعايت سقف مجاز سنوات تحصيلي به وي فرصت داده مي
  .شود نامه به وي داده مي ه دفاع از پايانبرساند، در اين صورت اجاز 14گذرانده است، ميانگين كل واحدهاي گذرانده را به حداقل  14كمتر از 

  . امكان پذير است 14تا  12انتخاب دروس جبران معدل تنها از بين دروسي با نمره : 1الحاقي   تبصره
 10تواند با رعايت سقف حداكثر  چنانچه حداكثر دو عنوان درسي از دروس اصلي دوره باقيمانده باشد، دانشجو مي: 2الحاقي   تبصره

  . دروس جبران معدل را به همراه دروس اصلي بگذراند ،واحد
  .باشد دانشگاه مي ه هيات امناياخذ دروس جبران معدل مشمول پرداخت شهريه مطابق مصوب: 3الحاقي   تبصره
با رعايت سقف مجاز سنوات تحصيلي به دانشجو در صورت عدم ارايه دروس جبران معدل در يك نيمسال، تنها : 4الحاقي   تبصره
  .شود دروس جبران معدل را در دو نيمسال متوالي اخذ نمايد رصت داده ميف
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نامه خود دفاع  گذارنده باشد ولي نتواند يا نخواهد از پايان 14چنانچه دانشجويي تمام واحدهاي آموزشي دوره را با ميانگين كل حداقل . 25ماده 

و طبق نظر گروه آموزشي، واحد يا واحدهاي درسي مرتبط با رشته تحصيلي اخذ  نامه كند بايد در مدت مجاز تحصيلي، معادل تعداد واحد پايان
  .شود آموختگي در دانشنامه قيد مي نوع شيوه دانش. آموخته شود بگذارند تا در دوره مذكور به شيوه آموزشي دانش 14و ميانگين كل حداقل 

  .شود برساند، فقط گواهي گذارندن واحدهاي درسي به وي اعطا مينتواند دوره تحصيلي را به پايان  دانشجويي كه به هر دليل. تبصره
توانند از مزاياي اين ماده استفاده نمايند كه پروپوزال خود را در موعد مقرر به تصويب رسانده  دانشجوياني مي: 1الحاقي   تبصره

  .باشند
ه زماني پس از پايان تمامي دروس دوره و حداكثر تا پايان نامه، در فاصل نتوانستن دانشجو براي دفاع از پاياناعالم : 2الحاقي   تبصره

صورت گروه آموزشي شوراي تحصيالت تكميلي نيمسال چهارم تحصيل دانشجو از طريق استاد راهنما به همراه مستندات الزم به 
  .گيرد مي
پايان تمامي دروس دوره و حداكثر تا پايان  نامه، در فاصله زماني پس از اعالم نخواستن دانشجو براي دفاع از پايان: 3الحاقي   تبصره

  .گيرد صورت ميم تحصيل دانشجو توسط شخص دانشجو به گروه آموزشي سونيمسال 
و به تشخيص شوراي تحصيالت تكميلي مصوب سرفصل رشته نامه از دروس  دروس معادل واحد پاياندر انتخاب : 4الحاقي   تبصره

  .صورت مي گيردميلي دانشكده گروه آموزشي و تاييد شوراي تحصيالت تك
نامه را  درصد واحدهاي پايان 50دانشجويان روزانه مشمول اين ماده، بايد برابر دانشجويان نوبت دوم شهريه : 5الحاقي   تبصره

  .براساس شهريه دانشجويان نوبت دوم پرداخت نمايند
نامه، شهريه  درصد واحدهاي پايان 50الوه بر پرداخت شهريه مشمول اين ماده، بايد ع) شبانه(دانشجويان نوبت دوم : 6الحاقي   تبصره

  .دروس معادل پايان نامه را براساس شهريه واحدهاي درسي دانشجويان نوبت دوم پرداخت نمايند
  

اين موضوع  نمايد و) برداري و غيره سرقت علمي، جعل، تقلب، كپي(نامه اقدام به تخلف علمي  چنانچه دانشجو در حين تدوين پايان .26ماده 
  .كند از سوي موسسه اثبات شود، از ادامه تحصيل محروم و صرفاً گواهي مبني بر تعداد واحدهاي گذرانده دريافت مي

  .نامه از سوي مؤسسه، منجر به ابطال مدرك تحصيلي صادر شده خواهد شد احراز و اثبات تخلف علمي دانشجو پس از اتمام پايان. تبصره
  .باشد دانشگاه مي يعلمي، كميته بررسي تخلفات پژوهش تشخيص و تاييد تخلف مرجع: 1الحاقي   تبصره

  
پژوهشي و يا زمان ثبت آخرين نمره درس در شيوه  -نامه در شيوه آموزشي آموختگي، روز دفاع قابل قبول از پايان تاريخ دانش. 27ماده 

  .آموزشي است
  

  .نامه را به گروه آموزشي يا يك كميته منتخب، تفويض كند آيين تواند بخشي از اختيارات خود در اين مؤسسه مي. 28ماده 
  

نامه و هر گونه پاسخگويي قانوني مترتب برآن، بر عهده مؤسسه است و نظارت بر اجرا و تفسير مفاد  مسئوليت حسن اجراي اين آيين. 29ماده 
  .آن بر عهدة معاون آموزشي وزارت است
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ريزي آموزشي رسيد  به تصويب شوراي عالي برنامه 4/7/1394مورخ  866تبصره در جلسه  21ماده و  30، نامه در يك مقدمه اين آيين. 30ماده 

  .االجرا است و پس از آن الزم 1394-95و براي دانشجويان ورودي سال تحصيلي 
 22/10/1394تاريخ   308و جلسه  30/9/1394تاريخ   306  جلسه در) تبصره الحاقي 66شامل (هاي الحاقي اين آيين نامه  تبصره

  سال تحصيلي به تصويب رسيد و براي دانشجويان ورودي ) مشترك شوراهاي آموزشي و تحصيالت تكميلي(دانشگاه تحصيالت تكميلي 
  .االجرا است و پس از آن الزم 95-1394

  
  تحصيالت تكميلي دانشگاه


