
 

 

 «آموزشی » ی شیوه کارشناسی ارشد ی دوره یآیین نامه

 (آموزش محور)

 های الکترونیکیآموزش یدانشکده یویژه

 (ی کارشناسی ارشد ناپیوسته نامه و مقررات آموزشی دوره ی آیین ضمیمه)

 

 

 فصل اول

 تعریف: 1ی  ماده

نامه  و مشتمل بر واحدهاي درسی بدون پایان آموزشاي با محوریت  ، دوره«یآموزش»ي  به شيوهکارشناسی ارشد  ي دوره

 ي به شيوه کارشناسی ارشدي  دوره ي نامه عيناً مانند آیين نامه،غير از موارد مندرج در این آیين ، بهمقررات آموزشی. است

 .باشد می «پژوهشی –آموزشی»

 دانشگاه شيراز :دانشگاه

 هاي الکترونيکیآموزش يدانشکده :دانشکده

 هاي الکترونيکیآموزش يبخش موجود در دانشکده (:گروه)بخش 

 واحدهای درسی: 2ی  ماده

و « پژوهشی –آموزشی»ي  ي کارشناسی ارشد به شيوه باشد که شامل واحدهاي دوره واحد می 82واحدهاي درسی این دوره 

گرایش انتخاب / اختياري همان رشتهاز بين دروس ( نامهجایگزین پایان)دو واحدي است و کمبود واحدها   ي سمينار ویژه

 .گردد می

 : تبصره

 .واحد بيشتر باشد 4و سمينار ویژه نباید از  8جمع واحدهاي سمينار

                                                           
 .ي تخصصی استتتبع نظري پيرامون یک موضوع ویژهي وزارتی یک درس الزامی و به معناي نوعی تحقيق و  نامه سمينار ویژه براساس آیين  



 سمینار ویژه: 3ی  ماده

باشد که به صورت تحقيق و تتبع نظري زیر نظر استاد راهنما  دو واحد از واحدهاي الزامی این دوره به عنوان سمينار ویژه می

 ارائه ( گروه)ي خود را به بخش دانشجو پس از انتخاب استاد راهنما با موافقت ایشان طرح سمينار ویژه. شود انجام می

 .گيرد مطرح می شود و مورد تصویب قرار می( گروه)طرح، در شوراي بخش. دهد می

 باشد حداقل زمان اخذ سمينار ویژه نيم سال سوم و حداکثر نيم سال چهارم می :1ی  تبصره

تواند درس سمينار را پس از سمينار ویژه  در صورتی که سمينار جزء واحدهاي درسی دوره باشد، دانشجو نمی :2ی  تبصره

 .اخذ نماید

واحد درس جبرانی در نيم سال اول تحصيلی اخذ نمایند، یک نيم سال به زمان  8 دانشجویانی که حداقل  :3ی  تبصره

 . شود افزوده می  ي  تبصره

اسدتاد   أیيدد ي آموزشی و اتمام تحقيق و نگارش سمينار ویژه، با ت دانشجو پس از اتمام دوره: ی سمینار ویژهارائه :4 ی ماده

 . ي خود اقدام نمایدي سمينار ویژهتواند براي ارائه راهنما و در سقف سنوات مجاز تحصيلی می

 :1ی  تبصره

ي معافی یا اخدذ   اي اخذ شده توسط دانشجو و همچنين انگليسی ویژهه ، باید نمرات تمامی درسي سمينار ویژهارائهقبل از   

 .، ثبت شده باشدشده أییدتي قبول و وضعيت  ي وي در سيستم اتوماسيون آموزسی دانشگاه با نمرهواحدي درس انگليسی ویژه

 :2ی  تبصره

ي سمينار ویدژه در سدقف سدنوات مجداز     و ارائه( گروه)بخششوراي ي زمانی بين تصویب طرح سمينار ویژه در  حداقل فاصله

  .تمام است یک ماهتحصيلی، 

 :3ی  تبصره

و ( گدروه )بخش، به پيشنهاد شوراي (گروه)بخش شوراي بعد از تأیيد نهایی گزارش مکتوب سمينار ویژه توسط استاد راهنما و

ي تحقيدق   کده در زمينده  ( ستادیار و باالترا)علمی دانشگاه شيراز  هيأتشوراي تحصيالت تکميلی دانشکده، یک نفر از اعضاي  أیيدت

 .شود دانشجو تخصص داشته باشد، به عنوان داور متخصص داخلی براي ارزیابی سمينار ویژه تعيين می

 :4ی  تبصره

 .باشد می (گروه)بخشي رئيس  ثبت نام داور متخصص داخلی در سيستم اتوماسيون آموزشی بر عهده

 :5ی  تبصره

ي سدمينار ویدژه در سيسدتم اتوماسديون     روز را بين ثبت زمان درخواست ارائه 5ي زمانی حداقل  دانشجو موظف است فاصله 

 .ي سمينار ویژه رعایت کندآموزشی و تاریخ ارائه

                                                                                                                                                                                            
واحد سمينار ویژه  8واحد همراه با  8تواند حداکثر به عنوان  پژوهشی است که می -هاي کارشناسی ارشد آموزشی منظور از سمينار، درس معمول در برنامه8

 . ارائه گردد



 :6ی تبصره

سمينار ویژه باید به صورت سخنرانی عمومی، با اعالم قبلی و با حضور استاد راهنما و داور متخصص داخلی در بخش ارائه 

 . گردد

ي دانشدجو،  ي سمينار ویژه براي تعيين نمره. گيرد صورت می( بيست) 82ي  بر مبناي نمره سمينار ویژهارزشيابی  : 5 ی ماده

 .شود ي داور متخصص داخلی با ضریب یک در نظر گرفته میدو  و نمرهي استاد راهنما با ضریب  نمره

 :تبصره

ي خود را با موفقيت ارائه داده است، براي انجام اصالحات و تمامی امور فارغ التحصيلی حداکثر به دانشجویی که سمينار ویژه

 .نشگاه رفتار خواهد شدپس از انقضاي این مدت، با دانشجو مطابق مقررات دا. شود سه ماه فرصت داده می

 «پژوهشی –آموزشی»ي  به شيوه «آموزشی»ي  شرایط انتقال دانشجو از شيوه: 6ی  ماده

 :انتقال با رعایت تمامی شرایط زیر مجاز است

 ها ورودي –ممتاز بودن در بين تمامی هم رشته ( الف

 موافقت بخش و دانشکده( ب 

 ي مشروطی آموزشی نداشتن سابقه( ج 

واحد درس جبرانی،  8 در صورت داشتن حداقل . باشد حداکثر مهلت درخواست انتقال تا پایان نيمسال دوم تحصيلی می( د 

 . گيرد انتقال حداکثر تا پایان نيمسال سوم صورت می

 :1ی  تبصره

ير از سمينار غ)هاي مشترک مصوب دوره  باشد که ميانگين نمرات وي پس از گذراندن تمامی درس دانشجویی ممتاز می

بخش و دانشکده براساس مصوبات و در چارچوب مقررات . گرایش ورودي همان دوره باشد /درصد اول رشته 85حداکثر جزو ( ویژه

 . اقدام می نماید «پژوهشی –آموزشی»ي  به شيوه «آموزشی»ي  خود از بين این افراد نسبت به انتقال از شيوه

 :2ی تبصره

 .ر شوراي تحصيالت تکميلی دانشکده و تأیيد شوراي تحصيالت تکميلی دانشگاه خواهد بودتعيين درصد فوق در اختيا

 : 3ی تبصره

/ گرایش، در صورت وجود مجوز اجراي رشته/ براي هر رشته «پژوهشی –آموزشی»ي به شيوه «آموزشی» يانتقال از شيوه

 . پذیر استامکان «پژوهشی –آموزشی »ي گرایش به شيوه

 :4ی تبصره

ي کارشناسی ارشد آیين نامه و مقررات آموزشی دوره»مطابق  «آموزشی»ي  شيوهبه  «پژوهشی –آموزشی »ي  شيوهانتقال از 

 . صورت می گيرد« ناپيوسته

 



عضو هيأت نفر  4هماهنگ کننده و حداقل یا  (گروه) رئيس بخشمتشکل از  در دانشکده (گروه)بخش شوراي هر : 7ی  ماده

 . علمی دانشگاه شيراز است

 :1ی تبصره

یک استاد به عنوان هماهنگ ندارد،  دانشکدهاختصاصی در  (گروه)بخش  و شودهایی که در دانشکده برگزار میبراي دوره

موجود در ( گروه)بخش به منظور نظارت بر امور زیر توسط رئيس  و دانشکدهموجود در دانشگاه  (گروه) کننده و رابط بين بخش

 . انتخاب می شوددانشگاه 

 :وظایف هماهنگ کننده

 يأت علمی داخل و خارج از دانشگاهنظارت بر تدریس دروس توسط دانشجویان دکتري و اعضاي ه - 

 سمينار ویژه / نامهد مشاور، داور متخصص داخلی پایانانتخاب استاد راهنما، استانظارت بر  -8

 امور آموزشی دانشجویان يپاسخگویی به کليه -3

 ریزي درسی دورهبرنامه -4
 

 .با هر عنوان باید با مجوز شوراي تحصيالت تکميلی دانشگاه باشدبا دانشکده همکاري استادان خارج از دانشگاه  :8ی ماده

 

 فصل دوم

 خارج از دانشگاه  عضای هیأت علمیا وداخلی  داور متخصصشرایط 

  نامهپایان/ ویژهی سمینار راهنمایی و مشاورهدر 

 :سمینار ویژه*

 :داور متخصص داخلی

در صورت ضرورت، موارد  .باشدي استادیاري و باالتر با مرتبهداور متخصص سمينار ویژه باید از اعضاي هيأت علمی دانشگاه 

 .شدانجام خواهد دانشکده و موافقت شوراي تحصيالت تکميلی دانشگاه تأیيد  ،(گروه)بخش  درخواستاستثنا با 

 :استاد راهنمای خارج از دانشگاه

هيأت علمی دانشگاه عضو تواند به عنوان استاد راهنماي سمينار ویژه انتخاب شود که فرد خارج از دانشگاه در صورتی می  

درخواست راهنمایی سمينار  يحداقل استادیاري باشد و در دو نيمسال قبل از ارائه يبا درجه معتبر دولتی مورد تأیيد دانشگاه

 . ویژه، حداقل یک درس در دانشکده ارائه داده باشد

  .تواند حداکثر استاد راهنماي دو سمينار ویژه باشدزمان میهمهر فرد خارج از دانشگاه   

درخواست دانشجو و همزمان با  يانتخاب فرد واجد شرایط خارج از دانشگاه به عنوان استاد راهنماي سمينار ویژه با ارائه 

 .گيردمی دانشکده صورت  موافقت معاون آموزشیو  (گروه)بخش طرح تحقيق و با تأیيد شوراي  يارائه

، تأیيد دانشکده و موافقت شوراي تحصيالت تکميلی دانشگاه (گروه)در صورت ضرورت، موارد استثنا با درخواست بخش  

 .انجام خواهد شد



 : نامهپایان*

 :متخصص داخلیداور 

در صورت ضرورت، موارد . ي استادیاري و باالتر باشدباید از اعضاي هيأت علمی دانشگاه با مرتبهنامه داور متخصص پایان

 .، تأیيد دانشکده و موافقت شوراي تحصيالت تکميلی دانشگاه انجام خواهد شد(گروه)استثنا با درخواست بخش 

 :استاد راهنمای خارج از دانشگاه

 :انتخاب شود که نامه در دانشکدهند به عنوان استاد راهنماي پایانتواخارج از دانشگاه در صورتی می فرد 

حداقل استادیاري و وضعيت رسمی آزمایشی  يهيأت علمی دانشگاه معتبر دولتی مورد تأیيد دانشگاه با درجهعضو  –الف 

 .باشد

 .نامه، یک درس در دانشکده ارائه داده باشددرخواست راهنمایی پایان يدر دو نيمسال قبل از ارائه -ب 

 . نامه رسانده باشدبه پایاندر دانشکده را راهنمایی حداقل دو سمينار ویژه  -ج 

ي طرح ي درخواست دانشجو و همزمان با ارائهانتخاب فرد واجد شرایط خارج از دانشگاه به عنوان استاد راهنما با ارائه 

 .گيردو معاون آموزشی دانشکده صورت می( گروه)با تأیيد و تصویب شوراي بخش  تحقيق

صورتی که وي در  در. نامه باشدیک پایانحداکثر د استاد راهنماي توانزمان میهمخارج از دانشگاه واجد شرایط هر فرد  

 . نامه بيشتر باشدیک پایان مستقلدرصد، معادل راهنمایی  22 مجموع سهم وي نباید از  ،نامه استاد راهنما باشدبيش از یک پایان

( گروه)نامه با درخواست دانشجو، تأیيد شوراي بخش ي پایانانتخاب فرد فاقد شرایط فوق به عنوان استاد راهنما در کميته 

ي در این حالت داشتن شرایط آیين نامه. گيردرت میو معاون آموزشی دانشکده و موافقت شوراي تحصيالت تکميلی دانشگاه صو

 .پژوهشی دانشگاه براي عضو خارج از دانشگاه الزامی است –آموزشی

 :خارج از دانشگاهاستاد مشاور

 هيأت علمیعضو نامه در دانشکده انتخاب شود که واند به عنوان استاد مشاور پایانتفرد خارج از دانشگاه در صورتی می - 

 يدرخواست مشاوره يحداقل استادیاري باشد و در دو نيمسال قبل از ارائه يمورد تأیيد دانشگاه با درجه دانشگاه معتبر دولتی

 . نامه، یک درس در دانشکده ارائه داده باشدپایان

در صورت لزوم براي  .نامه باشداند استاد مشاور حداکثر یک پایانتوزمان میهمخارج از دانشگاه واجد شرایط هر فرد  -8

دانشکده و معاون آموزشی ، (گروه)بخش شوراي  تأیيدباید  ،نامه به عنوان استاد مشاورپایان يکميتهبيش از یک عضویت در 

 .تحصيالت تکميلی دانشگاه اخذ شودشوراي 

فردي خارج از دانشگاه باشد، استاد مشاور باید از اعضاي هيأت ( یا یکی از استادان راهنما)در صورتی که استاد راهنما  -3

 . علمی دانشگاه انتخاب شود

بخش شوراي انتخاب فرد فاقد شرایط فوق به عنوان استاد مشاور با درخواست استاد راهنما، پس از تأیيد و تصویب  -4

 .گيردشی دانشکده و شوراي تحصيالت تکميلی دانشگاه صورت می، معاون آموز(گروه)

و  324 /2/2 و مورخ / 08228 ي  شماره)ي کارشناسی ارشد  دورهي  نامه این دستورالعمل اجرایی، بر اساس آیين :9ی ماده

ریدزي آموزشدی    شوراي عالی برنامده  324 /4/7مورخ  200ي  مصوب جلسه( 324 /8/2 مورخ  05848/8 يي شمارهنامه ابالغيه

ایدن دسدتورالعمل از   . به تصویب شدوراي دانشدگاه رسديد    83/4/25تبصره تنظيم شد و در تاریخ  0 ماده و   2وزارت در دو فصل و 

هدا و دسدتور    هداي قبلدی و تمدام مقدررات و بخشدنامه      نامده  ن، آیينالزم االجرا است و از تاریخ ابالغ آ 20-27ابتداي سال تحصيلی 

 .گردد نامه لغو می هاي مغایر با آن براي دانشجویان مشمول این آیين العمل


