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 «كارشناسي ارشد ناپيوسته  يدورهو مقررات آموزشي نامه آيين» 

 

  1/7/4931مورخ  688 ينهايي جلسه يمصوبه

  ي وزارت علوم، تحقيقات و فناوريآموزش ريزيبرنامهعالي شوراي 

 39/1/39شيراز مورخ  شوراي دانشگاه و
 

 مقدمهفصل اول: 

ي سوم، كشورهاي جهان را در شرايطي قرار داده است هاي عظيم علمي در هزارهسرعت پر شتاب علم و فناوري و ظهور پيشرفت

ي آنهاست. بر اين مبنا ي همه جانبههاي توسعه امري حياتي و گامي اساسي در جهت توسعهكه ايجاد تحول راهبردي در برنامه

هاي توسعه و اهداف بلند سند مولد انديشه، با الهام از برنامهعلمي كشور و به طور كلي نهادهاي  آموزش عالي و تمامي كارگزاران نظام

 ي جمهوري اسالمي ايران، نقش كليدي در تبيين و تحقق اين تحول راهبردي خواهند داشت.ساله 02انداز چشم

هاي مندي از فرصتخواهي كشور و بهرههضت تحولي آموزش عالي كشور نيز همسو و هماهنگ با نريزان حوزهمتوليان و برنامه

اند. هادهاي كاري خود قرار دها، ضوابط و مقررات آموزشي را در صدر اولويتنامهي كيفيت، لزوم بازنگري آيينپيش آمده، در جهت ارتقا

 ي كارشناسي ارشد تدوين شده است. هاي دورهنامهيينبراي نيل به اين مقصود آ

 

 دف : هـ4 يماده


كه با فراگيري  گسننترش دانش و تربيت متصصننصننان و پاوهشننگراني اسننت  كارشننناسنني ارشنند،  يايجاد دوره هدف از  -11

 كنند.را براي آموزش، پاوهش و خدمات پيدا مي كافيهاي پاوهش علمي، مهارت هاي الزم و آشنايي با روشآموزش

ارشد ناپيوسته در تمامي  كارشناسي يقانوني براي اجراي صحيح دورهتعيين چهارچوب نامه هدف از تدوين اين آيين -0    

 است. هاي آموزش عاليزيرنظام

 ريف  ا: تع3 يماده

 : وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است.وزارت -1

از ها و مراكز آموزش عالي و پاوهشي )اعم از دولتي و غيردولتي( است كه داراي مجوز تأسيس دانشگاه يک از : هرمؤسسه -0

 وزارت هستند.

 3-  دانشگاه شيرازدانشگاه : 

توانند بدون پرداخت شهريه و صرفاً با سپردن تعهد خدمت نوني كه به موجب آن دانشجويان مي: تسهيالتي قاآموزش رايگان -4

 تحصيل كنند. 

بت نام كرده ث ،پذيرفته شده ،تحصيلي كارشناسي ارشد ناپيوسته و برابر ضوابط يهاي دوره: فردي كه در يکي از رشتهدانشجو -5

 و مشغول به تحصيل است.

هاي تحصيلي را با موفقيت به پايان رسانده و برابر ضوابط معين، گواهي يا مدرک تحصيلي كه يکي از دوره: فردي آموختهدانش -6

 مربوطه را دريافت كرده است. 

                                                 
 ( مشصص شده است.نامه مصوبات دانشگاه با عالمت )در اين آيين 1
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 به طور موقت به تحصيل اشتغال ندارد.  ،: مدت زمان مشصصي كه دانشجو، برابر ضوابط معينمرخصي تحصيلي -7

ودداري تحصيل خ ياز ادامهيا به دليل عدم ثبت نام نيمسال خواسته يندي كه در آن دانشجو به طور خود: فرآيانصراف تحصيل -8

 كند.

به چهره و تمام وقت به انجام  اي از آموزش است كه دانشجو در آن تمام تحصيل خود را به صورت چهره: شيوهحضوري -9

 رساند.مي

 اي از آموزش است كه حضور فيزيکي دانشجو، در تمام طول تحصيل الزامي نيست.: شيوهغيرحضوري -12

از آن به صورت غيرحضوري انجام اي از آموزش است كه بصشي از آن به صورت حضوري و بصشي : شيوهنيمه حضوري -11

 شود. مي

 /راهنمايي دانشجو را در انجام پروژه است كه مسؤوليت علمي داراي مدرک دكتري: يکي از اعضاي هيأت استاد راهنما  -10

 شود. ( انتصاب ميدانشگاه)يا خارج از  دانشگاهنامه به عهده دارد و از ميان اعضاي هيأت علمي پايان

به عهده دارد و نامه پايان /دانشجو را در انجام پروژه يمشاوره مسؤوليت: يکي از اعضاي هيأت علمي است كه استاد مشاور  -13

 شود. انتصاب مي دانشگاهو يا متصصصان خارج از  دانشگاهاز ميان اعضاي هيأت علمي 

 مهارت آموزي در يک مؤسسه به صورت تمام وقت، نيمه وقت يا پاره وقت اشتغال دارد. : فردي كه به آموزش ومدرس  -14

است كه اهداف مشصصي را  تحصيلي يهاي هر رشتهو فعاليت هاساي از دربه هم پيوسته ي: مجموعهدرسي يبرنامه  -15

 كند. دنبال مي

ا زمان معادل آن در هايي كه براي فراگيري دانشجو در طول يک نيمسال تحصيلي يمفاهيم يا مهارت ميزان: واحد درسي -16

 48ساعت، كارگاهي با عمليات ميداني )بازديد علمي(  30عملي يا آزمايشگاهي  ،ساعت 16شود. هر واحد درسي نظري نظر گرفته مي

 يتابستاني و طبق برنامه يدر طول يک نيمسال تحصيلي يا دوره ساعت 102ساعت و كارآموزي  64كارورزي با كار در عرصه  ،ساعت

 شود. درسي مصوب اجرا مي

ي تصصص امتشکل از تعدادي عضو هيأت علمي است كه دار دانشگاهترين واحد علمي : بنياديآموزشي( گروهبخش ) -17

 علمي هستند.  يمشترک در يک رشته

، گذراندن آن براي رفع كمبود دانش يا مهارت دانشجو، ضروري (بصش )گروه: درسي است كه به تشصيص جبرانيدرس  -18

 است.

 شود. درسي اجرا مي يشناسي خاص، در قالب برنامه شآموزشي است كه با محتوا و رو ي: يک برنامهتحصيلي يرشته -19

واحد درسي  30تا  08شود و شامل كارشناسي آغاز مي يتحصيلي كه پس از دوره ي: يک دورهكارشناسي ارشد يدوره -02

 است. 

مشتمل رسي، درسي مربوط به آن عالوه بر واحدهاي د ياي است كه محتواي برنامهشيوه: پژوهشي –آموزشي يشيوه -01

 باشد. نامه نيز ميبر پايان

نامه راندن پايانو بدون گذ و سمينار وياه، اي است كه دانشجو پس از گذراندن واحدهاي درسي: شيوهآموزشي يشيوه  -00

 شود. دانش آموخته مي

 هفته آموزش و دو هفته امتحانات پاياني است. 16شامل  ماني معين،ي زيک دوره: نيمسال تحصيلي  -03

 يدار پاوهشي در يک زمينههاي هدفشي است كه به شکل فعاليتپاوه  –آموزشي يبصشي از فرآيند شيوه: نامهپايان -04

 شود.نمايي استاد)ان( راهنما انجام ميتحصيلي و با راه يمشصص رشته
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كارشناسي ارشد مطابق  يدانشجو در دوره ينامهلمي هستند كه براي ارزيابي پايان: اعضاي هيأت عهيأت داوران  -05

 شوند. انتصاب مي دانشگاهدستورالعمل اجرايي مصوب 

 

 فصل دوم: شرايط ورود

 عبارت است از: شرايط ورود به دوره :9 يماده

 هاي عمومي ورود به دوره برابر ضوابطداشتن صالحيت -

 كارشناسي اعم از پيوسته و ناپيوسته مورد تأييد وزارت يدارا بودن مدرک رسمي پايان دوره -

 طبق مقررات مصوب وزارت دانشگاها كسب پذيرش از قبولي در آزمون ورودي و ي -

پذير ارشناسي ارشد صرفاً يک بار امکانك يهاي آموزش عالي دولتي، آموزش رايگان براي هر دانشجو، در دورهدر مؤسسه -

 است. 

 ها )اعم از دولتي و غير دولتي( ممنوع است. كارشناسي ارشد در مؤسسه يتحصيل همزمان در دوره -

 

 فصل سوم: واحدهاي درسي

 شود. واحدي و به زبان فارسي انجام مي مبتني بر نظامدانشگاه : آموزش در 1 يماده

 : 4 يتبصره

لي هاي بين الملبراي دانشجويان خارجي و يا دوره درسي مصوب را با رعايت ضوابط ياختيار دارد در صورت توانايي، برنامه دانشگاه

 به زبان غيرفارسي ارائه نمايد. 

 

 3 يتبصره : 

 شود.رشته انجام ميهمان هاي زبان و ادبيات به زبان تدريس در رشته

ريزي برنامهريزي آموزشي وزارت يا شوراي ي و درسي مصوب شوراي عالي برنامههاي آموزشموظف است برنامه دانشگاه: 9 يماده

 اي كه در آن با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي دانشجو پذيرفته است، اجرا كند. را براي دورهدانشگاه درسي 

ي ي مصوب شورااساس برنامهنامه، بركارشناسي ارشد ناپيوسته، با احتساب واحد پايان يتعداد كل واحدهاي درسي دوره: 8 يماده

 .باشدميواحد  08ريزي درسي دانشگاه برنامه

 4 يتبصره: 

  يگذراندن تعدادي از واحدهاي درسي دورهچنانچه ، و تأييد شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده بصش )گروه(شوراي به تشصيص 

 ياساس برنامه را بر هاوي مکلف است آن درس شود،، براي دانشجو، ضروري تشصيص داده جبراني هايدرسكارشناسي، به عنوان 

 نامه بگذراند.كارشناسي ارشد و مطابق اين آيين يدر دوره مصوب، اضافه بر واحدهاي درسي مقرر

  :3ي تبصره

 شود.هاي اصلي ارائه ميواحد مي باشد كه در ابتداي دوره، قبل از درس 10 جبراني هايدرسحداكثر 

 9 يتبصره: 

نيز نيمسال اول دانشجو هاي تمام درسواحد باشد و   10تا  8 بين طتبهاي غير مرتعداد واحدهاي جبراني در رشته  صورتي كه در 

شد  سال جز  ،جبراني با صيلي ) سنوات   وآن نيم سال(   4تح سوب نمي   نيم شجو مح سال به حداكثر  و   شود دان  سنوات مجاز يک نيم

 شود.مي افزوده نيمسال( دانشجو 4تحصيلي )
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 :  1 يتبصره

 ، ملزم به پرداخت شهريه هستند.دانشگاه يت امناي مصوب هيأهاي جبراني را بگذرانند، براساس تعرفهدانشجوياني كه بايد درس

يا   هر درس، براي انتصاب مجدد آن درسقبولي در  يدانشجوي مشمول آموزش رايگان، در صورت عدم كسب نمره     :9 يتبصره 

 است. دانشگاه يهيأت امنا ي مصوبدرس مربوط مطابق تعرفه يموظف به پرداخت هزينه ،درس جايگزين

 8 يتبصره:   

با پرداخت شهريه   درس مازادواحد  3توانند حداكثر بر اساس مصوبات شوراي آموزشي دانشگاه، دانشجويان كارشناسي ارشد مي         

 اخذ نمايند.  

 7 يتبصره  : 

   .باشندمعافي )صفر واحدي( در بدو ورود مي يموظف به اخذ انگليسي وياهدانشجويان كارشناسي ارشد 

 6 يتبصره  : 

ي معافي مطابق تقويم تحصيالت تکميلي دانشگاه در سال اول تحصيل خود      چنانچه دانشجو به دليل عدم شركت در آزمون وياه  

در نيمسال سوم تحصيلي بايد انگليسي وياه را به صورت        د،شو قبولي ن يموفق به كسب نمره اين آزمون، دوبار شركت در  يا پس از 

 واحدي اخذ و در كالس شركت نمايد.  

 :3 يتبصره

ساس  درس عناوين تعيين تعداد و شوراي برنامه    يبرنامههاي دوره بر ا صوب  صيالت   شوراي  ي، برعهدهآموزش عالي ريزيم تح

 است. مربوطبصش )گروه( ي شوراي صاب آنها بر عهدهو نيمسال انت دانشگاه ريزي درسيو شوراي برنامه تکميلي

 41ي تبصره : 

ي ي كارشناسي گذرانده است، تکرار آن در صورتي كه عنوان درس بر اساس سرفصل برنامههايي را كه دانشجو قبال در دورهدرس 

 مصوب كارشناسي ارشد باشد، مجاز نيست.

درس از سوي مدرس آن درس و براساس حضور و فعاليت دانشجو در كالس،  : ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در هر7 يماده

مبناي  رشود و بنتايج آزمون كتبي مستمر و پاياني براي دروس نظري در طول و پايان هر نيمسال تحصيلي انجام مي انجام تکاليف و

 عددي از صفر تا بيست قابل محاسبه است. 

 واحد   8تا  6 بين هارشته  يبراي همه كارشناسي ارشد    ينامهپايان هايتعداد واحد ،دانشگاه  مصوب  يمطابق برنامه: 6 يماده

 باشدمي

 :تبصره   

و  بصش )گروه( نامه پس از تأييد در شنننوراهاي مربوط در ي آموزشننني يا واحدهاي پايانمرحلههر گونه تغيير در تعداد واحدهاي 

 گيرد.ريزي درسي دانشگاه صورت ميبرنامهتکميلي دانشگاه و شوراي  دانشکده با نظر شوراي تحصيالت

  10و حداكثر  8تعداد واحدهاي درسنني را كه دانشننجو بايد در هر نيمسننال تحصننيلي در اين دوره اخذ نمايد، حداقل  :3 يماده

 واحد است.

 :تبصره

 است. معافواحد درسي  8از شرط گرفتن حداقل در آخرين نيمسال تحصيلي، دانشجو 

 موظف است به تناسب تعداد پذيرفته شدگان در اين دوره، مشاور تحصيلي براي هدايت دانشجويان        بصش )گروه( : 41 يماده

 تعيين نمايد.

 :تبصره   

 گيرد.ثبت نهايي واحدهاي درسي در هر نيمسال تحصيلي با تأييد استاد مشاور تحصيلي صورت مي
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 : حضور و غيابفصل چهارم

 

شجو در تمامي   : 44 يماده سات درس،  حضور دان ست.     هاي درسي و ديگر فعاليت برنامهجل هاي آموزشي و پاوهشي دوره الزامي ا

 ،دانشجو در آن درس  ي، در غير اين صورت نمره باشد  نبايد بيش از سه جلسه )صرف نظر از تعداد واحد(   غيبت دانشجو در هر درس  

 شود.صفر محسوب مي

 تبصره:

آن درس از  موجه تشصيص داده شود،  غيبت ، دانشگاه و از نظر  باشد بيش از حد مجاز  غيبت دانشجو در يک درس، در صورتي كه  

ولي آن ؛ واحد در آن نيمسال الزامي نيست   8در اين صورت رعايت حد نصاب    شود. انتصابي دانشجو حذف مي هاي سدر يمجموعه

 شود.ل محسوب مينيمسال از نظر طول تحصيل براي دانشجو يک نيمسال كام

 شود.ميامتحان آن  در صفر يهر درس موجب گرفتن نمرهپايان نيمسال غيبت غيرموجه در امتحان  :43 يماده

 :تبصره 

 شود.حذف مي ذكورشود، درس م، موجه تشصيص داده دانشگاهاز نظر  ،پايان نيمسال در صورتي كه غيبت دانشجو در امتحان

 

  انصراف از تحصيل و ،حذف درس، حذف نيمسالتحصيلي فصل پنجم: طول دوره، مرخصي

 

  اساس مقررات مربوط به اتمام برساند.   بر را نامهپايانو  تعيين شده هاي است كه دانشجو بايد درس   مدتي، طول دوره: 49يماده

   است.نيمسال تحصيلي  1مشتمل بر سال  3كارشناسي ارشد ناپيوسته ي طول دوره

 :4 يتبصره

اختيار دارد مدت تحصيل  دانشگاهدانش آموخته نشود،  نيمسال( 4)مشمول آموزش رايگان در مدت مقرر  يكه دانشجو در صورتي

وي را حداكثر تا دو نيمسال افزايش دهد. افزايش سنوات تحصيلي در نيمسال اول به صورت رايگان و در نيمسال دوم با دريافت هزينه 

تحصيل محروم  ياز ادامه ،شود. چنانچه دانشجو در اين مدت دانش آموخته نشودانجام مي دانشگاهمصوب هيأت امناي  يطبق تعرفه

 است. 

 3 يتبصره: 

نسبت كسر واحدهاي ارائه شده، به طول     به حداقل واحدهاي درسي را در يک نيمسال تحصيلي ارائه دهد،    نتواند دانشگاه چنانچه 

 نيمسال( تجاوز نمايد. 6سال ) 3تحصيل نبايد از  يصورت طول دورهشود. در هر دانشجو افزوده ميتحصيل  يدوره
 

شجوي دوره  :41 يماده شد     يدان سي ار شنا شگا  مي كار سب موافقت دان سال ه، تواند با ك صيلي يا     حداكثر يک نيم صي تح از مرخ

ستفاده كند نيمسال  حذف    يبر عهدهدرخواست  ن تبعات ناشي از اي  .شود . مدت مذكور جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي     ا

 دانشجو است.

 :  4 يتبصره

مأموريت   ،دانشگاه بررسي ساير مصاديق مرخصي تحصيلي مانند مرخصي زايمان، مرخصي پزشکي در صورت تأييد پزشک معتمد           

 .است دانشگاههمسر يا والدين، بدون احتساب در سنوات تحصيلي در اختيار 

 3 يتبصره: 

ضع حمل براي زمان  صيلي يا حذف    ، مگواهي قابل قبول يپس از ارائه، بارداري و و صي تح سال رخ صي    .شود ميصادر   نيم مرخ

 د.شوينيمسال( محسوب نم 4)دانشجو  تحصيليمجاز سنوات  وجز ي وزارتنامهزايمان طبق آيين
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 9ي تبصره: 

و درخواست حذف نيمسال بايد حداكثر    نيمسال تحصيلي   ثبت نام و انتصاب واحدبايد قبل از شروع   تحصيلي  درخواست مرخصي  

و   حصيلي با مرخصي ت  دانشگاه كسب گردد. موافقت   دانشگاه  تسليم و موافقت  دانشگاه به هفته قبل از امتحانات پايان نيمسال   تا دو

شجو  حذف نيمسال  صورت مي     ،دان ست كه ادامه با توجه به وضعيت تحصيلي وي  شجو از آن به  تحص ي گيرد و منوط به اين ا يل دان

 بعد با مشکل مواجه نشود.

 1ي تبصره: 

روع  قبل از ش نيمسال شركت كند،   امتحانات پايان در داليل موجه نتواند ه ب ثبت نام و انتصاب واحددر صورتي كه دانشجو بعد از   

 .نيمسال نمايددرخواست حذف  دباي نيمسالامتحانات پايان 

 9ي تبصره: 

شجو در طول   صيل مي دان سال يک درس       يتواند با ارائهتح شروع امتحانات پايان نيم ست كتبي، قبل از  ک  و ي غيرجبرانيدرخوا

 حذف نمايد. رعايت تمام شرايط مصوب حذف درس،درس جبراني را با 

 8ي تبصره: 

شجو   صورتي كه دان شگاه ترک  بدون كسب موافقت  حتي براي يک نيمسال انتصاب واحد ننمايد يا   در   يادامه زا ،تحصيل كند دان

  شود.و منصرف از تحصيل شناخته مي دردگتحصيل محروم مي

 7ي تبصره: 

  يعهده برتحصيلي  يقبل از اتمام طول دوره ،تحصيلي و اخطار الزم به دانشجويان ينظارت بر اجراي صحيح رعايت طول دوره 

 است.و دانشكده بخش )گروه( 

شصصاً و به صورت خود را انصراف در اين صورت بايد درخواست دهد. از تحصيل انصراف  هر دليل تواند بهدانشجو مي: 49 يماده

 درخواست، تقاضاي انصراف خود را پس يدانشجو مجاز است فقط براي يکبار و تا دو ماه از تاريخ ارائهد. كنتسليم  دانشگاهبه كتبي 

 . كند اقدام مياز تحصيل وي انصراف  حکمنسبت به صدور  دانشگاه ،در غير اين صورت، پس از انقضاي اين مهلت .بگيرد

 :4 يتبصره

 است.  دانشگاه يگيري براي بازگشت به تحصيل دانشجوي منصرف از تحصيل برعهدهتصميم  

 3 يتبصره: 

صرافي يا اخراجي م    شجوي ان ست     ودان سپرده ا ست به تعهداتي كه  صدور هر گونه  كند عمل ،ظف ا سليم   . به هر حال  گواهي و ت

 است.دانشگاه منوط به تسويه حساب دانشجو با ، مجوز شركت مجدد در آزمون ورودي صدورنمرات و زري

 

 فصل ششم: ارزشيابـــي
 

 است.)دوازده( 10 و مازاد جبراني ،دوره هايقبولي در هر درس اعم از درس يحداقل نمره: 48 يماده

 4 يتبصره: 

سب نمره  ست.  درسدر  10ي قبولي ك شجو ثبت مي  يدر كارنامهها اين درس ينمرههاي جبراني و مازاد الزامي ا د؛ اما در  شو دان

 شود. ميانگين نمرات نيمسال تحصيلي و ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه نمي

 3ي تبصره: 

 :مصتلف به شرح زير استهاي گرايشها و براي رشتهاخذ واحدي درس،  يا معافي يحد نصاب قبولي انگليسي وياه

 31از  47/-                                 ادبيات انگليسي و آموزش زبان انگليسي زبان و -1

 31از  41/-            زبان شناسي همگاني و آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان -0

 31از  41/-           ها                                                      ساير رشته/ گرايش -3
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9ي تبصره: 

 ميانگين نمراتصراحت دارد( در كارنامه ثبت و در  اين آيين نامه در )بجز مواردي كه گيردهايي كه دانشجو ميي تمام درسنمره

 شود.مي حاسبهدانشجو منمرات كل ميانگين هر نيمسال و 

اسننت. در صننورت عدم كسننب   14 ، حداقلدر هر نيمسننال تحصننيلي دانشننجو هاينمرات درس قابل قبول ميانگين :47 يماده

 ، دانشجو مشروط آموزشي خواهد شد.14ميانگين 

 :4ي تبصره

 شود.تحصيل محروم مي ياز ادامه ،مشروط آموزشي شودتحصيلي، اعم از متوالي يا متناوب، دانشجو در دو نيمسال اگر  

 : 3 يتبصره

 دانشجو كمتر از ي، بنا به داليل موجه و خارج از ارادهدانشگاهدر صورتي كه واحدهاي انتصابي دانشجو در هر نيمسال به تشصيص 

امل در سنننوات تحصننيلي وي در اين صننورت اين نيمسننال به عنوان يک نيمسننال ك ،باشنند )غير از دروس جبراني( واحد درسنني 8

 تأثير است.ن نيمسال در مشروط شدن دانشجو بياما ميانگين نمرات اي؛ شودمحسوب مي

 9 يتبصره: 

صورتي كه واحد  شجو  هاي انتصابي در سال بين  دان و كاهش   (به هر دليلي)پس از حذف درس  شد، واحد با 10تا  8در ابتداي نيم

سوب مي          8 كمتر ازها به واحد صيلي وي مح سنوات تح سال كامل در  سال به عنوان يک نيم شروطي اين    واحد، اين نيم شود و م

 گردد.  مي اسبهنيمسال نيز مح

  1ي تبصره:   

شي     شي،     صدور اخطار آموز شروط آموز شجويان م ضوابط و ابالغ  به دان شگاهي، با رعايت  پس از يک   به موقع آن، طبق تقويم دان

 و دانشكده است. بخش )گروه( ي بر عهدهي تحصيل نيمسال مشروطي و قبل ازمحروم شدن از ادامه

 9ي تبصره: 

ر  ب و است و دانشکده   )گروه( بصش يعهده رب ،اندتحصيل دانشجوياني كه دو نيمسال مشروط آموزشي شده        يجلوگيري از ادامه

 .شودميدانشگاه انجام  مديريت تحصيالت تکميلياز طريق  اساس گزارش دانشکده، طبق تقويم دانشگاهي

 )چهارده( است. 14ي كارشناسي ارشد ي ميانگين كل قابل قبول در دورهحداقل نمره :46 يماده

 نامهفصل هفتم : پايان

 

 شجو م         ي نامه آخرين بصش دورهپايانتدوين : 43 يماده ست كه طي آن دان شد ا سي ار شنا ست در يک زمينه وكار  يظف ا

 .پاوهش كندراهنما، تحقيق و  )ان(تحصيلي خود، زير نظر استاد يمربوط به رشته

 ستاد  :31 يماده شجو و    بهراهنما  ا شنهاد دان ستاد و تأييد   با پي صيالت تکميلي     بصش )گروه( شوراي  موافقت ا شوراي تح و 

 گردد.تعيين مي دانشگاهي هيأت علمي ، از اعضادانشکده

  4ي تبصره: 

 تحصيلي صورت گيرد. دوم انتصاب استاد راهنما توسط دانشجو بايد حداكثر تا پايان نيمسال

ستاد راهنما و ت     : 34ي ماده ستاد مشاور به پيشنهاد ا شوراي أا شوراي   بصش ييد  شکده،  تحصيالت تکميلي )گروه( و  اي  از اعض  دان

 .گرددتعيين ميدانشگاه  هيأت علمي

 4 يتبصره: 

در صورت نياز، انتصاب استاد راهنماي دوم )استاد راهنماي مشترک( با پيشنهاد استاد راهنماي اول و يا انتصاب استاد مشاور دوم          

شوراي بصش    شنهاد  شوراي أ)گروه( و با ذكر داليل توجيهي، با ت با پي شوراي   بصش ييد  صيالت تکميلي )گروه( و  شک د تح از  دهان

 دانشگاه بالمانع است.اعضاي هيأت علمي 
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 3 يتبصره: 

ستاد راهنماي اول     ستاد راهنماي دوم با پيشنهاد ا شوراي بصش       انتصاب ا ستاد مشاور دوم با پيشنهاد  صلي( يا ا )گروه( و با ذكر   )ا

شگاه، از اعضاي        تحصيالت تکميلي )گروه( و شوراي   بصش داليل توجيهي، با تأييد شوراي  دانشکده و شوراي تحصيالت تکميلي دان

  پذير است.ي امکاناستادياري حداقل سسات آموزشي يا پاوهشي با مرتبهؤها و مهعلمي ساير دانشگا هيأت

 9 يتبصره: 

ک ي مشتر استاد راهنما تواند به عنوان سسات آموزشي يا پاوهشي مي    ؤها و مهعلمي ساير دانشگا   هيأتحداكثر يک نفر از اعضاي  

 نامه حضور داشته باشد.  ي پايانيا استاد مشاور در كميته

ضوع پايان           :33 يماده صيلي، مو سوم تح سال  سال اول و قبل از پايان نيم ست پس از پايان نيم شجو موظف ا ي خود را با  نامهدان

 )گروه( مربوط انتصاب نمايد.   و تأييد شوراي بصشراهنما نظر استاد)ان( 

 4ي تبصره: 

ضوع پايان  صويب نامه پس از مو صيالت تکميلي  شوراي   ت شکده  تح شجو، تاريخ     شروع دوره  يابد.قطعيت ميدان شي دان ي پاوه

 باشد.طرح تحقيق در دانشکده مي تصويب

 3ي تبصره: 

و شننوراي بصش )گروه(  شننورايتصننويب نامه، ي پاياناعضنناي كميته أييدنامه پس از تهرگونه تغيير در موضننوع و عنوان پايان

تکميلي  به تحصيالت   قبل يا بعد از صدور مجوز دفاع يا بعد از برگزاري جلسه دفاع، بايد   طبق مقررات، ،دانشکده  تحصيالت تکميلي 

  دانشگاه گزارش شود.

 شجو پس از انتصاب پايان  :39 يماده ست ومدفاع،  نامه تا زماندان صيلي،  ظف ا شگاهي      بر در مهلت مجاز تح ساس تقويم دان ا

 هاي بعد، صفر واحدي نامه، ثبت نام نيمسال . پس از اخذ تمامي واحدهاي پايانثبت نام نمايد نامهپايان هاي بعد نيز برايدر نيمسال 

 خواهد بود.

 اسننتاد)ان( أييدنامه، با تي آموزشنني و اتمام پاوهش و نگارش پايان: دانشننجو پس از اتمام دورهنامهدفاع از پايان :31 يماده

ي دفاع )هيأت داوران( از با رعايت ضننوابط دانشننگاه در حضننور كميتهتواند و در سننقف سنننوات مجاز تحصننيلي مي راهنما و مشنناور

 ي خود دفاع كند.  نامهپايان

 4ي تبصره: 

  يدأيتي قبول و وضعيت  با نمرهوي  يكارنامهدر ،هاي اخذ شده توسط دانشجو   امي درسنامه، بايد نمرات تمقبل از دفاع از پايان   

 ، ثبت شده باشد.شده

 3ي تبصره: 

 هارچنامه در سقف سنوات مجاز تحصيلي،    هادي در دانشکده و دفاع از پايان ي زماني بين تصويب طرح تحقيق پيشن  حداقل فاصله 

  تمام است. ماه

 9ي تبصره: 

شننوراي  أييدو تبصش )گروه( به پيشنننهاد شننوراي  ،04ي ماده 4با رعايت تبصننره بصش )گروه( از تصننويب طرح تحقيق در  پس

داشته  ي تحقيق دانشجو تصصصعلمي دانشگاه )استاديار و باالتر( كه در زمينه هيأتتحصيالت تکميلي دانشکده، يک نفر از اعضاي   

 شود.نامه تعيين ميبراي ارزيابي پايانمتصصص داخلي باشد، به عنوان داور 

 1ي تبصره:  

وراي به ش ،بصش )گروه(حداقل دو نفر با پيشنهاد شوراي هاي كارشناسي ارشد: نامهمتخصص داخلي پاياننحوه انتخاب داور 

راد معرفي نشکده از بين افشوراي تحصيالت تکميلي دا يگردند. انتصاب داور براساس مصوبهتحصيالت تکميلي دانشکده معرفي مي

ديگري را به تشصيص و تصميم خود )غير از متصصص باشد. همچنين شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده اختيار دارد فرد شده مي

 عرفي شده( انتصاب و معرفي نمايد.افراد م
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 9ي تبصره: 

بصش )گروه( ي خود را براي ارسال به داور متصصص داخلي به رئيس نامهز قبل از تاريخ دفاع، پايانرو 02دانشجو بايد حداقل 

 باشد.دريافت نظر داور متصصص داخلي مي منوط بهبصش )گروه( ي دفاع توسط رئيس تحويل دهد. تأييد برگزاري جلسه

 8ي تبصره : 

شوراي تحصيالت ي دكتري مصوب ي ارشد طبق مفاد فرم داوري رسالهي كارشناسنامهايف داور متصصص داخلي پايانوظشرح 

 باشد. تکميلي دانشگاه مي

 ي، بيش از ساسنامه به دليل مشکالت ايخ تعيين شده براي دفاع از پايانمبني بر تغيير تار در صورتي كه نظر داور: 7ي تبصره

شد، كميته  شکل از حداقل  بصش )گروه( اي از طرف يک ماه با ستاد     5مت شامل ا ضو  ستاد)ان(  راهنما،  (ان)نفر ع شاور، ا داور و  دو     م

رد وگردد و با توجه به مستندات كتبي داور، تصميم نهايي در م  نتصاب شوراي بصش )گروه( تشکيل مي  تن از استادان متصصص، به ا  

 شود.نامه گرفته ميدفاع از پايان

 6ي تبصره: 

صله      ست فا شجو موظف ا شي و تاريخ           12ي زماني حداقل دان سيون آموز ستم اتوما سي ست دفاع در  روز را بين ثبت زمان درخوا

 نامه رعايت كند.دفاع از پايان

 به شرح زير است: )هيأت داوران( نامهي دفاع از پايانتركيب كميته :39ي ماده  

 استاد)ان( راهنما  -1

 استاد)ان( مشاور -0

 صص داخليداور متص -3

 ي تحصيالت تکميلي دانشگاهنماينده -4

 4 يتبصره:  

صرفاً    نماينده شگاه  سه   ي تحصيالت تکميلي دان شکده از     جهت نظارت بر حسن برگزاري جل ي دفاع، توسط تحصيالت تکميلي دان

 شود.ستاديار و باالتر( تعيين ميدانشگاه )اهاي ساير بصشعلمي  هيأتميان اعضاي 

 3ي تبصره:  

ي تحصيالت تکميلي دانشگاه  اور، داور متصصص داخلي و نمايندهدانشجو، اعم از استادان راهنما، مش    ينامهي پاياناعضاي كميته  

          نبايد با دانشجو نسبت خويشاوندي داشته باشند.

 شيابي   :38 يماده صورت مي   02ي بر مبناي نمرهنامه پايانكيفي ارز ست(  شجو، نامهپاياني گيرد. براي تعيين نمره)بي  ي دان

 شود.با ضريب يک در نظر گرفته مي متصصص داخلي استاد مشاور و داور ياستاد راهنما با ضريب دو و نمره ينمره

 4ي تبصره: 

 گردد.منظور ميچنانچه دانشجو دو نفر استاد راهنما داشته باشد، ميانگين نمرات آنان با ضريب دو 

3ي تبصره: 

 گردد.چنانچه دانشجو بيش از يک نفر استاد مشاور داشته باشد، ميانگين نمرات آنان با ضريب يک منظور مي

و ارزشيابي آن به صورت كيفي و به شرح زير     شود نامه در ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه نمي  نمره پايان :37 يماده

 شود:داوران( انجام مي ي دفاع )هيأتتوسط كميته

 عالي             : 31تا  46ي نمرهاز 

 خوب خيلي      :33/47تا  47ي نمرهاز 

 خوب      : 33/48 تا 48 ينمرهاز 

 قابل قبول       :33/49تا  41 ينمرهاز 

  غيرقابل قبول              :41ي كمتر از نمره
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شتن ميانگين كل حداقل   :36 يماده شده    بر 14مالک دانش آموختگي، دا ساس واحدهاي اخذ  سي  يا و دفاع قابل قبول از  در

 نامه است.پايان

 :   تبصره

نامه را دفاع از پايان يباشد، دانشجو اجازه 14دوره كمتر از  درسيچنانچه ميانگين كل دانشجويي پس از گذراندن تمام واحدهاي 

سقف مجاز    سال با رعايت  صت داده مي    ندارد و تنها يک نيم صيلي به وي فر  يههايي كه با نمراخذ مجدد درسشود تا با  سنوات تح

ست، ميانگين كل واحدهاي   (14تا  10)بين  14 كمتر از شده گذرانده ا صورت اجازه   14را به حداقل  اخذ  ساند. در اين  فاع از د يبر

ستفاده كند، از ادامه     شود.  داده ميپايان نامه به وي  صت ا شجويي كه به هر دليل نتواند از اين فر صيل محروم مي دان شود و   ي تح

 كند.مدركي دريافت نمي

 يولي نصواهد از پايان نامه ،گذرانده باشد 14دوره را با ميانگين كل حداقل  درسيچنانچه دانشجويي تمام واحدهاي : 33 يماده

، واحد يا واحدهاي درسي مرتبط (گروه) بصشخود دفاع كند، بايد در مدت مجاز تحصيلي، معادل تعداد واحد پايان نامه و طبق نظر 

 يدانش آموخته شود. نوع شيوهي آموزشي ي مذكور به شيوهبگذراند تا در دوره 14تحصيلي اخذ و با ميانگين كل حداقل  يبا رشته

 شود.دانشنامه قيد ميدانش آموختگي در 

 4ي تبصره:   

ي زير را يکي از دو شننيوهتواند از نظر هيأت داوران، غير قابل قبول تشننصيص داده شننود، دانشننجو مي  نامه،در صننورتي كه پايان

 انتصاب كند:  

كه هيأت     تاريصي  در خود را كامل و بار ديگر    ينامه  در مدتي كه از حداكثر مدت مجاز تحصنننيل وي تجاوز نکند، پايان             -

از  ،كند دفاع با موفقيت خود ينامه. دانشجويي كه در فرصت تعيين شده نتواند از پايان   كنداز آن دفاع  ،كنندداوران تعيين مي

 كند.شود و مدركي دريافت نميي تحصيل محروم ميادامه

ي تحصيل  . در اين صورت ادامه اخذ نمايددروسي را  سمينار وياه و   ،نامه، معادل تعداد واحد پاياندر مدت مجاز تحصيل   -

  .خواهد شددانش آموخته نيز آموزشي  يبه شيوهخواهد بود و  ي آموزشي )آموزش محور(تابع آيين نامه و مقررات شيوه وي

 3 يتبصره: 

 است.بصش )گروه( واحد سمينار وياه و واحدهاي درسي با نظر  0نامه شامل هاي معادل پايانواحد

 9 يتبصره: 

شجويي كه به هر دليل نتواند دوره  ساند،     يدان صيلي را به پايان بر سويه       درتح ست وي، پس از  انجام تعهدات و ت صورت درخوا

 .شوداعطا ميفقط گواهي گذراندن واحدهاي درسي به وي حساب، 

 1 يتبصره: 

شجويي كه از   سه        نامهپايانبه دان صيلي حداكثر  صالحات و تمامي امور فارغ التح ست، براي انجام ا ي خود با موفقيت دفاع كرده ا

صت داده مي  ضاي اين مدت،    ماه فر شمول جريمه   شود. پس از انق شجو م شد و با وي  يدان شگاه    ديركرد خواهد  مطابق مقررات دان

 رفتار خواهد شد.

نامه اقدام به تصلف علمي )سنننرقت علمي، جعل، تقلب، كپي برداري و غيره(  ننانچه دانشنننجو در حين تدوين پاياچ :91ي ماده

تعداد واحدهاي گذرانده  و صرفاً گواهي مبني بر  شود  ميتحصيل محروم   ياثبات شود، از ادامه  دانشگاه نمايد و اين موضوع از سوي   

 كند.  دريافت مي

، منجر به ابطال مدرک تحصيلي صادر شده دانشگاهنامه از سوي پايان: احراز و اثبات تصلف علمي دانشجو پس از اتمام تبصره

 خواهد شد. 

ا يسمينار وياه  يپاوهشي و زمان ارائه –آموزشي ينامه در شيوهآموختگي، روز دفاع قابل قبول از پايان: تاريخ دانش94 يماده

 آموزشي است.  يدرس در شيوه يبت آخرين نمرهزمان ث
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 نامهپايان يشرايط تدريس، راهنمايي و مشاوره: فصل هشتم 
 الف( تدريس

 ي استادياريداشتن حداقل مرتبه -1

 مربوطه(ي مقطع كارشناسي در رشتهي تدريس در مقطع كارشناسي )در صورت وجود حداقل يک سال سابقه -0

 بصش )گروه(موافقت شوراي  -3

 نامهب( راهنمايي پايان

 ي استادياريداشتن حداقل مرتبه -1

 ي تدريس در دانشگاه )بدون در نظر گرفتن مقطع(حداقل يک سال سابقه -0

 ي دفاع شدهنامهي حداقل يک پايانمشاوره -3

 بصش )گروه(موافقت شوراي  -4

 ي پايان نامهج( مشاوره

 ي استادياريداشتن حداقل مرتبه -1

 بصش )گروه(موافقت شوراي  -0

 تبصره : 

با تأييد شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه و تأييد معاون آموزشي دانشگاه انجام  و ج موارد استثنايي درخصوص بندهاي الف و ب

 خواهد شد.

 

 سازي دروس، معادلهمانيمانتقال، : تغيير رشته، نهمفصل 

 

  ي كارشناسي ارشد ممنوع است.در دوره ، انتقال و ميهمانيتغيير رشته: 93ي ماده

 ت وراي تحصيالي شدر موارد خاص و استثنايي بر عهده و ميهماني گرايش، انتقالتغيير گيري در خصوص تصميم :4ي تبصره

  تکميلي دانشگاه است.

 3ي تبصره:  

شبانه به روزانه،  انتقال از دوره ضوري و  ي  شگاه      غير ح شبانه و از دان ضوري اعم از روزانه و  ضوري به ح هاي غير دولتي به  نيمه ح

 هاي دولتي ممنوع است.دانشگاه

 9ي تبصره:   

 باشد.پذير مي، با رعايت سنوات دوره، با شرايط زير امکان«آموزشي»ي به شيوه« پاوهشي –آموزشي»ي انتقال از شيوه

 ي طرح تحقيق( قبل از ارائه1

 ( موافقت استاد راهنما )در صورت وجود( 0

 و دانشکده )گروه( بصش( موافقت  3

 1ي تبصره:   

ي هنام، دانشجو موظف است تحصيالت خود را مطابق آيين«آموزشي»ي به شيوه« پاوهشي –آموزشي» يشيوهدر صورت انتقال از 

 ادامه دهد و به پايان برساند.« آموزشي»ي شيوه

 9ي تبصره:  

 صورت )ضميمه(  « ي آموزشي شيوه »ي مربوط به مطابق آيين نامه« پاوهشي  –آموزشي »ي به شيوه « آموزشي »ي يوهانتقال از ش 

 گيرد.مي
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 در يک رشته و در يک زمان معين، در دانشگاه مبدأ ممکن نباشد، دانشجو ها، ي برخي از درسدر صورتي كه ارائه :99ي ماده

ستاد مشاور تحصيلي و موافقت شوراي       تواند آن درسمي ستاد راهنما و تأييد ا ، دانشکده و دانشگاه در   )گروه( بصشها را با موافقت ا

صورت م      يکي از  ست، به  سات آموزش عالي ديگر كه مجري دوره ا س شگاه       يمؤ سب موافقت دان شرايطي، ك همان بگذراند. در چنين 

شجوي م          سي دان ست. تعداد واحدهاي در ضروري ا صد هم  شگاه ديگر نبايد از  يمق صد همان در دان سي دوره  چهل در   واحدهاي در

   تجاوز كند.نامه( احتساب واحدهاي پايان )بدون

 شجو در دوره   : 91 يماده صورت قبولي مجدد دان شد،       يدر سي ار شنا سي گذرانده   و پذيرش سازي  معادلكار واحدهاي در

 پذير است:و با شرايط زير امکان )گروه( بصشبا نظر  ي قبلي،ي دانشجو در مؤسسهشده

 پذيرش دانشجو براي ورود به دوره مورد تأييد وزارت باشد. -الف

 ي تحصيلي مورد تأييد وزارت باشد.قبلي دانشجو در رشته دانشگاه -ب

   باشد. درسي ريزيهاي مصوب شوراي برنامهبر اساس برنامهي كارشناسي ارشد، در دورهي دانشجو هاي گذراندهسرفصل درس -ج

 :تبصره

 شود. دانشجو كاسته ميوات مجاز تحصيلي سازي شده، يک نيمسال از طول سنواحد درسي معادل 10تا  8ازاي هر به 

 شجو مي تواند با گواهي : 99 يماده شد در    هاي پايان دورهنامهدان سي ار شنا شي »ي شيوه  ي كار شي  –آموز شيوه « پاوه ي يا 

 ي تحصيل دهد.  ي تحصيلي باالتر ادامهدر دوره ،«آموزشي»

ساس آيين   آيين نامه و اين : 98ي ماده ستورالعمل اجرايي، بر ا شد     دورهي نامهد سي ار شنا شماره  ي كار / و مورخ 160920 ي)

عالي   شنننوراي  4/7/1394مورخ  866ي ( مصنننوب جلسنننه10/8/1394مورخ  165040/0يشنننماره  يهو نامه ابالغي    12/8/1394

به تصويب شوراي دانشگاه رسيد. اين      03/4/95تبصره تنظيم شد و در تاريخ    67ماده و  36فصل و   9در وزارت  يريزي آموزش برنامه

ها و  هاي قبلي و تمام مقررات و بصشنامه نامهالزم االجرا است و از تاريخ ابالغ آن، آيين  94-95دستورالعمل از ابتداي سال تحصيلي    

 .گرددنامه لغو ميهاي مغاير با آن براي دانشجويان مشمول اين آييندستور العمل


