
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آيين نامه و مقررات آموزشي
 

 ي كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره
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 «كارشناسي ارشد ناپيوسته  ي دورهو مقررات آموزشي نامه  آيين» 

 

  4/7/4954مورخ  688 ي نهايي جلسه ي مصوبه

 ي وزارت علوم، تحقيقات و فناوريآموزش ريزي برنامهعالي شوراي 

 39/4/59شيراز مورخ  شوراي دانشگاه و
 

 مقدمه: فصل اول

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

بر اين مبنا . ي آنهاست ي همه جانبه هاي توسعه امري حياتي و گامي اساسي در جهت توسعه كه ايجاد تحول راهبردي در برنامه

هاي توسعه و اهداف بلند 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  سند چشم

هاي  مندي از فرصت خواهي كشور و بهرههضت تحولي آموزش عالي كشور نيز همسو و هماهنگ با ن ريزان حوزه متوليان و برنامه

هاي كاري خود قرار  ها، ضوابط و مقررات آموزشي را در صدر اولويتنامه ي كيفيت، لزوم بازنگري آيينپيش آمده، در جهت ارتقا

 . ي كارشناسي ارشد تدوين شده است ها ي دوره نامه يينبراي نيل به اين مقصود آ. اند ادهد

 

 دف هـ: 4 ي ماده


كه با فراگيري  گسترش دانش و تربيت متخصصان و پژوهشگراني است  كارشناسي ارشد، ي ايجاد دوره هدف از  -  

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

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

 .است هاي آموزش عاليزيرنظام

 

 ريف اتع: 3 ي ماده

 .وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است: وزارت - 

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

 .از وزارت هستند

 3-    دانشگاه شيراز: دانشگاه 

توانند بدون پرداخت شهريه و صرفاً با سپردن تعهد نوني كه به موجب آن دانشجويان ميتسهيالتي قا: آموزش رايگان -4

 . خدمت تحصيل كنند

ثبت نام  ،پذيرفته شده ،تحصيلي كارشناسي ارشد ناپيوسته و برابر ضوابط يهاي دورهفردي كه در يکي از رشته: دانشجو -5

 .كرده و مشغول به تحصيل است

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

 . تحصيلي مربوطه را دريافت كرده است

                                                 
.مشخص شده است( )نامه مصوبات دانشگاه با عالمت در اين آيين



 

 

 

 . به طور موقت به تحصيل اشتغال ندارد ،مدت زمان مشخصي كه دانشجو، برابر ضوابط معين: مرخصي تحصيلي -7

تحصيل  ياز ادامهيا به دليل عدم ثبت نام نيمسال خواسته يندي كه در آن دانشجو به طور خودفرآ: يانصراف تحصيل -8

 .خودداري كند

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

 .رساندمي

 .اي از آموزش است كه حضور فيزيکي دانشجو، در تمام طول تحصيل الزامي نيستشيوه: غيرحضوري -2 

از آن به صورت غيرحضوري انجام اي از آموزش است كه بخشي از آن به صورت حضوري و بخشي شيوه: نيمه حضوري  -  

 . شودمي

 /راهنمايي دانشجو را در انجام پروژه است كه مسؤوليت علمي داراي مدرک دكترييکي از اعضاي هيأت : استاد راهنما  -0 

 . شودانتخاب مي( دانشگاهيا خارج از ) دانشگاهنامه به عهده دارد و از ميان اعضاي هيأت علمي پايان

به عهده دارد نامه پايان /دانشجو را در انجام پروژه يمشاوره مسؤوليتيکي از اعضاي هيأت علمي است كه : استاد مشاور  -3 

 . شودانتخاب مي دانشگاهو يا متخصصان خارج از  دانشگاهو از ميان اعضاي هيأت علمي 

 .مهارت آموزي در يک مؤسسه به صورت تمام وقت، نيمه وقت يا پاره وقت اشتغال دارد فردي كه به آموزش و: مدرس  -4 

است كه اهداف مشخصي را  تحصيلي يهاي هر رشتهو فعاليت هاساي از دربه هم پيوسته يمجموعه: درسي يبرنامه  -5 

 . كنددنبال مي

ا زمان معادل آن در هايي كه براي فراگيري دانشجو در طول يک نيمسال تحصيلي يمفاهيم يا مهارت ميزان: واحد درسي -6 

( بازديد علمي)ساعت، كارگاهي با عمليات ميداني  30عملي يا آزمايشگاهي  ،ساعت 6 هر واحد درسي نظري . شودنظر گرفته مي

تابستاني و طبق  يدر طول يک نيمسال تحصيلي يا دوره ساعت 02 ساعت و كارآموزي  64كارورزي با كار در عرصه  ،ساعت 48

 . شوددرسي مصوب اجرا مي يبرنامه

ي تخصص امتشکل از تعدادي عضو هيأت علمي است كه دار دانشگاهترين واحد علمي بنيادي: آموزشي( گروه)بخش  -7 

 . علمي هستند يمشترک در يک رشته

، گذراندن آن براي رفع كمبود دانش يا مهارت دانشجو، ضروري (گروه)بخش درسي است كه به تشخيص : جبرانيدرس  -8 

 .است

 . شوددرسي اجرا مي يشناسي خاص، در قالب برنامه شآموزشي است كه با محتوا و رو ييک برنامه: تحصيلي يرشته -9 

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

 . درسي است

مشتمل رسي، درسي مربوط به آن عالوه بر واحدهاي د ياي است كه محتواي برنامهشيوه: پژوهشي –آموزشي يشيوه - 0

 . باشدنامه نيز ميبر پايان

نامه راندن پايانو بدون گذ و سمينار ويژه، اي است كه دانشجو پس از گذراندن واحدهاي درسيشيوه: آموزشي يشيوه  -00

 . شوددانش آموخته مي

 .هفته آموزش و دو هفته امتحانات پاياني است 6 شامل  ماني معين،ي زيک دوره: نيمسال تحصيلي  -03

 يدار پژوهشي در يک زمينههاي هدفشي است كه به شکل فعاليتپژوه  –آموزشي يبخشي از فرآيند شيوه: نامهپايان -04

 .شودراهنما انجام مي( ان)نمايي استادتحصيلي و با راه يمشخص رشته



 

 

 

كارشناسي ارشد مطابق  يدانشجو در دوره ينامهلمي هستند كه براي ارزيابي پاياناعضاي هيأت ع: هيأت داوران  -05

 . شوندانتخاب مي دانشگاهدستورالعمل اجرايي مصوب 

 

 شرايط ورود: فصل دوم

 :عبارت است از شرايط ورود به دوره :9 ي ماده

 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

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

 

 واحدهاي درسي: فصل سوم

 . شودواحدي و به زبان فارسي انجام مي مبتني بر نظامدانشگاه آموزش در : 4 يماده

 : 4 يتبصره

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

 . المللي به زبان غيرفارسي ارائه نمايد

 

 3 يتبصره : 

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

-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 كندرا براي دورهدانشگاه درسي ريزي 

ي مصوب  اساس برنامهنامه، بر كارشناسي ارشد ناپيوسته، با احتساب واحد پايان ي تعداد كل واحدهاي درسي دوره: 8 ي ماده

 .باشد ميواحد  08ريزي درسي دانشگاه  شوراي برنامه

 4 ي تبصره: 

گذراندن تعدادي از واحدهاي درسي چنانچه ، و تأييد شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده (گروه)بخش شوراي به تشخيص 

اساس  را بر ها وي مکلف است آن درس  شود،، براي دانشجو، ضروري تشخيص داده جبراني هاي درسكارشناسي، به عنوان  ي دوره

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

  :3ي  تبصره

 .شود هاي اصلي ارائه ميواحد مي باشد كه در ابتداي دوره، قبل از درس 0  جبراني هاي درسحداكثر 

 9 ي تبصره: 

نيز نيمسال اول دانشجو هاي  تمام درسواحد باشد و  0 تا  8 بين طتبهاي غير مر تعداد واحدهاي جبراني در رشته صورتي كهدر 

 سنوات مجازيک نيمسال به حداكثر و   شود دانشجو محسوب نمي( نيمسال 4)تحصيلي سنوات  وآن نيمسال جز ،جبراني باشد

 .شود مي افزوده دانشجو( نيمسال 4)تحصيلي 

 



 

 

 

 : 4 ي تبصره

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

يا  هر درس، براي انتخاب مجدد آن درسقبولي در  يدانشجوي مشمول آموزش رايگان، در صورت عدم كسب نمره :9 ي تبصره

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

 8 ي تبصره:  

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

 . اخذ نمايند

 7 ي تبصره : 

  .باشنددر بدو ورود مي( صفر واحدي)معافي  يموظف به اخذ انگليسي ويژهدانشجويان كارشناسي ارشد 

 6 ي تبصره : 

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

در نيمسال سوم تحصيلي بايد انگليسي ويژه  نشود،قبولي  يموفق به كسب نمرهاين آزمون، دوبار شركت در تحصيل خود يا پس از 

 . را به صورت واحدي اخذ و در كالس شركت نمايد

 :5 ي تبصره

تحصيالت  شوراي ي ، برعهدهآموزش عالي ريزي مصوب شوراي برنامه ي برنامههاي دوره بر اساس  درس عناوين تعيين تعداد و

 .است مربوط( گروه)بخش ي شوراي  و نيمسال انتخاب آنها بر عهده  دانشگاه ريزي درسي و شوراي برنامه تکميلي

 41ي  تبصره : 

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

 .ي مصوب كارشناسي ارشد باشد، مجاز نيست برنامه

ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در هر درس از سوي مدرس آن درس و براساس حضور و فعاليت دانشجو در كالس، : 7 يماده

مبناي  شود و بركتبي مستمر و پاياني براي دروس نظري در طول و پايان هر نيمسال تحصيلي انجام مينتايج آزمون  انجام تکاليف و

 . عددي از صفر تا بيست قابل محاسبه است

 واحد  8تا  6 بين ها رشته ي براي همه كارشناسي ارشد ي نامه پايان هايتعداد واحد ،دانشگاه مصوب ي مطابق برنامه: 6 ي ماده

 باشدمي

 تبصره:  

و ( گروه)بخش نامه پس از تأييد در شوراهاي مربوط در ي آموزشي يا واحدهاي پايان مرحلههر گونه تغيير در تعداد واحدهاي 

 .گيردريزي درسي دانشگاه صورت مي برنامهتکميلي دانشگاه و شوراي  دانشکده با نظر شوراي تحصيالت

 0 و حداكثر  8بايد در هر نيمسال تحصيلي در اين دوره اخذ نمايد، حداقل تعداد واحدهاي درسي را كه دانشجو  :5 ي ماده

 .واحد است

 : تبصره

 .معاف استواحد درسي  8از شرط گرفتن حداقل در آخرين نيمسال تحصيلي، دانشجو 

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

 .تعيين نمايد

 تبصره:  

 .گيردثبت نهايي واحدهاي درسي در هر نيمسال تحصيلي با تأييد استاد مشاور تحصيلي صورت مي
 

 



 

 

 

 حضور و غياب: فصل چهارم

 

. هاي آموزشي و پژوهشي دوره الزامي است هاي درسي و ديگر فعاليت برنامهجلسات درس، حضور دانشجو در تمامي : 44 ي ماده

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

 .شود صفر محسوب مي

 :تبصره

آن درس از  موجه تشخيص داده شود،غيبت ، دانشگاهو از نظر  باشدبيش از حد مجاز  در صورتي كه غيبت دانشجو در يک درس،

ولي آن ؛ واحد در آن نيمسال الزامي نيست 8در اين صورت رعايت حد نصاب  .شود انتخابي دانشجو حذف ميهاي  سدر ي مجموعه

 .شود نيمسال از نظر طول تحصيل براي دانشجو يک نيمسال كامل محسوب مي

 .شود ميامتحان آن  در صفر يهر درس موجب گرفتن نمرهپايان نيمسال ه در امتحان غيبت غيرموج :43 ي ماده

 تبصره: 

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

 

 انصراف از تحصيل و ،حذف درس، حذف نيمسالطول دوره، مرخصي تحصيلي: فصل پنجم

 

 .اساس مقررات مربوط به اتمام برساند بر را نامه پايانو  تعيين شدههاي  است كه دانشجو بايد درس مدتي، طول دوره: 49ي ماده

  .استنيمسال تحصيلي  4مشتمل بر سال  3كارشناسي ارشد ناپيوسته ي  طول دوره

 :4 يتبصره

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

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

 ياز ادامه ،چنانچه دانشجو در اين مدت دانش آموخته نشود. شودانجام مي دانشگاهمصوب هيأت امناي  يدريافت هزينه طبق تعرفه

 . تحصيل محروم است

 3 ي تبصره: 

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

 .تجاوز نمايد( نيمسال 6)سال  3تحصيل نبايد از  ي دورهدر هر صورت طول . شود دانشجو افزوده ميتحصيل  ي دوره
 

از مرخصي تحصيلي يا  حداكثر يک نيمساله، تواند با كسب موافقت دانشگا مي كارشناسي ارشد ي دانشجوي دوره :44 ي ماده

 يبر عهدهدرخواست ن تبعات ناشي از اي .شود مدت مذكور جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي. استفاده كندنيمسال حذف 

 .دانشجو است

 : 4 يتبصره

، مأموريت دانشگاهبررسي 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 ي تبصره: 

مرخصي  .شود ميصادر  نيمسالرخصي تحصيلي يا حذف ، مگواهي قابل قبول ي پس از ارائه، براي زمان بارداري و وضع حمل

 .دشو يمحسوب نم( نيمسال 4)دانشجو  تحصيليمجاز سنوات  وجز ي وزارت نامه زايمان طبق آيين

 

 



 

 

 

 9ي  تبصره: 

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

و  با مرخصي تحصيلي دانشگاهموافقت . كسب گردد دانشگاه تسليم و موافقت دانشگاهبه هفته قبل از امتحانات پايان نيمسال  تا دو

ه تحصيل دانشجو از آن بي  گيرد و منوط به اين است كه ادامه با توجه به وضعيت تحصيلي وي صورت مي ،دانشجو حذف نيمسال

 .بعد با مشکل مواجه نشود

 4ي  تبصره: 

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

 .نيمسال نمايددرخواست حذف  دباي نيمسالامتحانات پايان 

 9ي  تبصره: 

و يک  غيرجبرانيدرخواست كتبي، قبل از شروع امتحانات پايان نيمسال يک درس  يارائهتواند با دانشجو در طول تحصيل مي

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

 8ي  تبصره: 

 ي ادامه زا ،دانشگاه ترک تحصيل كندبدون كسب موافقت حتي براي يک نيمسال انتخاب واحد ننمايد يا  در صورتي كه دانشجو

  .شودو منصرف از تحصيل شناخته مي دردگ تحصيل محروم مي

 7ي  تبصره: 

 برتحصيلي  ي قبل از اتمام طول دوره ،تحصيلي و اخطار الزم به دانشجويان ي نظارت بر اجراي صحيح رعايت طول دوره 

 .استو دانشكده ( گروه)بخش  ي عهده

شخصاً و به صورت خود را انصراف در اين صورت بايد درخواست . دهداز تحصيل انصراف  تواند به هر دليل دانشجو مي: 49 ي ماده

درخواست، تقاضاي انصراف خود را پس  يدانشجو مجاز است فقط براي يکبار و تا دو ماه از تاريخ ارائه. دكنتسليم  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: 

تسليم  به هر حال صدور هر گونه گواهي و. كند عمل ،ظف است به تعهداتي كه سپرده استودانشجوي انصرافي يا اخراجي م

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

 

 ارزشيابـــي: فصل ششم
 

 .است( دوازده)0  و مازاد جبراني ،دوره هاي قبولي در هر درس اعم از درس ي حداقل نمره: 48 ي ماده

 4 ي تبصره: 

د؛ اما در شو دانشجو ثبت مي ي در كارنامهها اين درس ي نمره. هاي جبراني و مازاد الزامي استدر درس 0 ي قبولي كسب نمره

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

 3ي  تبصره: 

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

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

 31از  44/-            زبان شناسي همگاني و آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان -0

 31از  41/-           ها                                                      گرايش/ ساير رشته -3
  



 

 

 

9ي  تبصره: 

 ميانگين نمراتدر كارنامه ثبت و در ( صراحت دارد اين آيين نامه در بجز مواردي كه) گيرد هايي كه دانشجو مي ي تمام درس نمره

 .شود مي حاسبهدانشجو منمرات كل ميانگين هر نيمسال و 

در صورت عدم كسب . است 4  ، حداقلهر نيمسال تحصيلي در دانشجو هاي نمرات درس قابل قبول ميانگين :47 ي ماده

 .، دانشجو مشروط آموزشي خواهد شد4 ميانگين 

 :4ي  تبصره

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

 : 3 يتبصره

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

امل در سنوات تحصيلي وي در اين صورت اين نيمسال به عنوان يک نيمسال ك ،باشد (غير از دروس جبراني) واحد درسي 8از 

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

 9 ي تبصره: 

و كاهش  (به هر دليلي)پس از حذف درس  شد،واحد با 0 تا  8در ابتداي نيمسال بين دانشجو هاي انتخابي درصورتي كه واحد

شود و مشروطي اين واحد، اين نيمسال به عنوان يک نيمسال كامل در سنوات تحصيلي وي محسوب مي 8 كمتر ازها به واحد

 . گرددمي اسبهنيمسال نيز مح

  4ي  تبصره:   

پس از يک  به موقع آن، طبق تقويم دانشگاهي،با رعايت ضوابط و ابالغ به دانشجويان مشروط آموزشي، صدور اخطار آموزشي 

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

 9ي  تبصره: 

بر  و استو دانشکده  (گروه) بخش ي عهده رب ،اند تحصيل دانشجوياني كه دو نيمسال مشروط آموزشي شده ي جلوگيري از ادامه

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

 .است( چهارده) 4 ي كارشناسي ارشد قبول در دورهي ميانگين كل قابل حداقل نمره :46 ي ماده

 نامه پايان: فصل هفتم 

 

 ي ظف است در يک زمينهوكارشناسي ارشد است كه طي آن دانشجو مي  نامه آخرين بخش دوره پايانتدوين : 45 ي ماده 

 .پژوهش كندراهنما، تحقيق و  (ان)تحصيلي خود، زير نظر استاد ي مربوط به رشته

 و شوراي تحصيالت تکميلي ( گروه)بخش شوراي موافقت استاد و تأييد  با پيشنهاد دانشجو و بهراهنما  استاد :31 ي ماده

 .گردد تعيين مي دانشگاه، از اعضاي هيأت علمي دانشکده

  4ي  تبصره: 

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

از اعضاي  دانشکده، تحصيالت تکميليو شوراي ( گروه) بخش ييد شورايأاستاد مشاور به پيشنهاد استاد راهنما و ت: 34ي  ماده

 .گردد تعيين ميدانشگاه  هيأت علمي

 4 ي تبصره: 

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

از  دانشکده تحصيالت تکميليو شوراي ( گروه) بخش ييد شورايأو با ذكر داليل توجيهي، با ت( گروه) با پيشنهاد شوراي بخش

 .دانشگاه بالمانع استاعضاي هيأت علمي 

 



 

 

 

 3 ي تبصره: 

و با ذكر ( گروه) دوم با پيشنهاد شوراي بخشيا استاد مشاور ( اصلي) انتخاب استاد راهنماي دوم با پيشنهاد استاد راهنماي اول

دانشکده و شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه، از اعضاي  تحصيالت تکميليو شوراي ( گروه) بخش داليل توجيهي، با تأييد شوراي

  .پذير است ي امکاناستادياري حداقل  سسات آموزشي يا پژوهشي با مرتبهؤها و م ه علمي ساير دانشگا هيأت

 9 ي هتبصر: 

ي مشترک تواند به عنوان استاد راهنماسسات آموزشي يا پژوهشي ميؤها و م ه علمي ساير دانشگا هيأتحداكثر يک نفر از اعضاي 

 . نامه حضور داشته باشدي پايانيا استاد مشاور در كميته

ي خود را با  نامهتحصيلي، موضوع پاياندانشجو موظف است پس از پايان نيمسال اول و قبل از پايان نيمسال سوم  :33 ي ماده

 . مربوط انتخاب نمايد( گروه) و تأييد شوراي بخشراهنما ( ان)نظر استاد

 4ي  تبصره: 

ي پژوهشي دانشجو، تاريخ  شروع دوره .يابد قطعيت ميدانشکده تحصيالت تکميلي شوراي  تصويبنامه پس از  موضوع پايان

 .باشد طرح تحقيق در دانشکده مي تصويب

 3ي  تبصره: 

و شوراي ( گروه)بخش  شورايتصويب نامه، ي پاياناعضاي كميته أييدنامه پس از ت هرگونه تغيير در موضوع و عنوان پايان

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

  .دانشگاه گزارش شود

 اساس تقويم دانشگاهي  بر در مهلت مجاز تحصيلي، ظف استومدفاع،  نامه تا زمان دانشجو پس از انتخاب پايان :39 ي ماده

بعد، صفر واحدي هاي  نامه، ثبت نام نيمسال پس از اخذ تمامي واحدهاي پايان. ثبت نام نمايد نامه پايان هاي بعد نيز براي در نيمسال

 .خواهد بود

 (ان)استاد أييدنامه، با ت ي آموزشي و اتمام پژوهش و نگارش پايان دانشجو پس از اتمام دوره: نامهدفاع از پايان :34 ي ماده

-اياناز پ( هيأت داوران)ي دفاع با رعايت ضوابط دانشگاه در حضور كميتهتواند  و در سقف سنوات مجاز تحصيلي مي راهنما و مشاور

 . ي خود دفاع كندنامه

 4ي  تبصره: 

 أييدتي قبول و وضعيت  با نمرهوي  يكارنامهدر ،هاي اخذ شده توسط دانشجو امي درسنامه، بايد نمرات تم قبل از دفاع از پايان  

 .، ثبت شده باشدشده

 3ي  تبصره: 

 چهارنامه در سقف سنوات مجاز تحصيلي، دفاع از پايانهادي در دانشکده و ي زماني بين تصويب طرح تحقيق پيشن حداقل فاصله

  .تمام است ماه

 9ي  تبصره: 

شوراي  أييدو ت( گروه)بخش به پيشنهاد شوراي  ،04ي ماده 4با رعايت تبصره ( گروه)بخش از تصويب طرح تحقيق در  پس

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

 .شود نامه تعيين مي براي ارزيابي پايانمتخصص داخلي باشد، به عنوان داور 

 4ي  تبصره:  

به  ،(گروه)بخش حداقل دو نفر با پيشنهاد شوراي : هاي كارشناسي ارشدنامهمتخصص داخلي پاياننحوه انتخاب داور 

نشکده از بين افراد شوراي تحصيالت تکميلي دا يانتخاب داور براساس مصوبه. گردندتحصيالت تکميلي دانشکده معرفي ميشوراي 

ديگري را به تشخيص و تصميم خود متخصص همچنين شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده اختيار دارد فرد . باشدمعرفي شده مي

 .و معرفي نمايد انتخاب( عرفي شدهغير از افراد م)

 



 

 

 

 9ي  تبصره: 

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

 .باشددريافت نظر داور متخصص داخلي مي منوط به( گروه)بخش ي دفاع توسط رئيس تأييد برگزاري جلسه. تحويل دهد

 8ي  تبصره : 

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

 . باشدتکميلي دانشگاه مي

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

داور و  دو    مشاور،( ان)استادراهنما،  (ان)نفر عضو شامل استاد 5متشکل از حداقل ( گروه)بخش اي از طرف از يک ماه باشد، كميته

ورد گردد و با توجه به مستندات كتبي داور، تصميم نهايي در متشکيل مي( گروه)نتخاب شوراي بخش تن از استادان متخصص، به ا

 .شودنامه گرفته ميدفاع از پايان

 6ي  تبصره: 

روز را بين ثبت زمان درخواست دفاع در سيستم اتوماسيون آموزشي و تاريخ  2 ي زماني حداقل  دانشجو موظف است فاصله 

 .نامه رعايت كند دفاع از پايان

 به شرح زير است (هيأت داوران) نامه ي دفاع از پايان تركيب كميته :39ي  ماده:  

 راهنما( ان)استاد  - 

 مشاور( ان)استاد -0

 داور متخصص داخلي -3

 ي تحصيالت تکميلي دانشگاه نماينده -4

 4 يتبصره:  

ي دفاع، توسط تحصيالت تکميلي دانشکده از  جهت نظارت بر حسن برگزاري جلسه ي تحصيالت تکميلي دانشگاه صرفاً نماينده

 .شود تعيين مي( ستاديار و باالترا)دانشگاه هاي ساير بخشعلمي  هيأتميان اعضاي 

 3ي تبصره:  

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

          .نبايد با دانشجو نسبت خويشاوندي داشته باشند

 ي دانشجو، نامه پاياني  براي تعيين نمره. گيرد صورت مي( بيست) 02ي  بر مبناي نمرهنامه  پايانكيفي ارزشيابي  :38 ي ماده 

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

 4ي  تبصره: 

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

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  شودنامه در ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه نمينمره پايان :37 ي ماده

 :شودانجام مي( هيأت داوران)ي دفاع توسط كميته

 عالي             : 31تا  46ي نمرهاز 

 خوب خيلي      :55/47تا  47ي نمرهاز 

 خوب      : 55/48 تا 48 ينمرهاز 

 قابل قبول       :55/49تا  44 ينمرهاز 

  غيرقابل قبول              :44ي كمتر از نمره



 

 

 

و دفاع قابل قبول از  درسي ياساس واحدهاي اخذ شده بر 4 مالک دانش آموختگي، داشتن ميانگين كل حداقل  :36 يماده

 .نامه استپايان

 :  تبصره

نامه دفاع از پايان يباشد، دانشجو اجازه 4 دوره كمتر از  درسيچنانچه ميانگين كل دانشجويي پس از گذراندن تمام واحدهاي 

 يههايي كه با نمراخذ مجدد درسشود تا با سنوات تحصيلي به وي فرصت داده ميرا ندارد و تنها يک نيمسال با رعايت سقف مجاز 

فاع از د يدر اين صورت اجازه. برساند 4 را به حداقل  اخذ شدهگذرانده است، ميانگين كل واحدهاي  (4 تا  0 بين ) 4  كمتر از

شود و  ي تحصيل محروم مي دانشجويي كه به هر دليل نتواند از اين فرصت استفاده كند، از ادامه. شودپايان نامه به وي داده مي

 .كند مدركي دريافت نمي

 يولي نخواهد از پايان نامه ،گذرانده باشد 4 دوره را با ميانگين كل حداقل  درسيچنانچه دانشجويي تمام واحدهاي : 35 يماده

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

-نوع شيوه. دانش آموخته شودي آموزشي ي مذكور به شيوهبگذراند تا در دوره 4 تحصيلي اخذ و با ميانگين كل حداقل  يبا رشته

 .شوددانشنامه قيد ميدانش آموختگي در  ي

 4ي  تبصره:  

ي زير را يکي از دو شيوهتواند  از نظر هيأت داوران، غير قابل قبول تشخيص داده شود، دانشجو مي  نامه، در صورتي كه پايان

 : انتخاب كند

كه  تاريخي در خود را كامل و بار ديگر ي نامه در مدتي كه از حداكثر مدت مجاز تحصيل وي تجاوز نکند، پايان  -

دفاع  با موفقيت خود ي نامه دانشجويي كه در فرصت تعيين شده نتواند از پايان. كنداز آن دفاع  ،كنند هيأت داوران تعيين مي

 .كند شود و مدركي دريافت نمي ي تحصيل محروم مي از ادامه ،كند

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

دانش آموخته نيز آموزشي  يبه شيوهخواهد بود و  (آموزش محور)ي آموزشي تابع آيين نامه و مقررات شيوه ويتحصيل 

  .خواهد شد

 3  ي تبصره: 

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

 9  ي تبصره: 

صورت درخواست وي، پس از  انجام تعهدات و تسويه  درتحصيلي را به پايان برساند،  يدانشجويي كه به هر دليل نتواند دوره

 شوداعطا ميفقط گواهي گذراندن واحدهاي درسي به وي حساب، 

 4  ي تبصره: 

ي خود با موفقيت دفاع كرده است، براي انجام اصالحات و تمامي امور فارغ التحصيلي حداكثر سه  نامه پايانبه دانشجويي كه از 

مطابق مقررات دانشگاه  ديركرد خواهد شد و با وي يدانشجو مشمول جريمهپس از انقضاي اين مدت، . شود ماه فرصت داده مي

 .رفتار خواهد شد

( سرقت علمي، جعل، تقلب، كپي برداري و غيره)نامه اقدام به تخلف علمي ننانچه دانشجو در حين تدوين پاياچ :91ي  ماده

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

 . كنددريافت مي

، منجر به ابطال مدرک تحصيلي صادر شده دانشگاهنامه از سوي پاياناحراز و اثبات تخلف علمي دانشجو پس از اتمام : تبصره

 . خواهد شد

يا سمينار ويژه  يپژوهشي و زمان ارائه –آموزشي ينامه در شيوهآموختگي، روز دفاع قابل قبول از پايانتاريخ دانش: 94 يماده

 . آموزشي است يدرس در شيوه يبت آخرين نمرهزمان ث

 

  



 

 

 

 نامهپايان يشرايط تدريس، راهنمايي و مشاوره: فصل هشتم 
 تدريس( الف

 ي استادياري داشتن حداقل مرتبه - 

 (مربوطهي مقطع كارشناسي در رشتهدر صورت وجود )ي تدريس در مقطع كارشناسي حداقل يک سال سابقه -0

 (گروه)بخش موافقت شوراي  -3

 نامهراهنمايي پايان( ب

 ي استادياري داشتن حداقل مرتبه - 

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

 ي دفاع شده نامه ي حداقل يک پايان مشاوره -3

 (گروه)بخش موافقت شوراي  -4

 ي پايان نامهمشاوره( ج

 ي استادياري داشتن حداقل مرتبه - 

 (گروه)بخش 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، معادلهمانيم انتقال، تغيير رشته، : نهمفصل 

 

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

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

  .تحصيالت تکميلي دانشگاه است

 3 ي  تبصره:  

هاي غير دولتي به  نيمه حضوري به حضوري اعم از روزانه و شبانه و از دانشگاهغير حضوري و ي شبانه به روزانه،  انتقال از دوره

 .هاي دولتي ممنوع است دانشگاه

 9ي   تبصره:   

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

 ي طرح تحقيق قبل از ارائه(  

 (در صورت وجود)موافقت استاد راهنما (  0

 و دانشکده (گروه) بخشموافقت (  3

 4ي  تبصره:  

، دانشجو موظف است تحصيالت خود را مطابق «آموزشي»ي  به شيوه« پژوهشي –آموزشي» ي شيوهدر صورت انتقال از 

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

 9ي  تبصره:  

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

 .گيردمي



 

 

 

 در يک رشته و در يک زمان معين، در دانشگاه مبدأ ممکن نباشد،  ها،  ي برخي از درس در صورتي كه ارائه :99ي  ماده

، دانشکده و (گروه) بخشها را با موافقت استاد راهنما و تأييد استاد مشاور تحصيلي و موافقت شوراي  تواند آن درس دانشجو مي

در چنين شرايطي، كسب موافقت . همان بگذرانديمؤسسات آموزش عالي ديگر كه مجري دوره است، به صورت مدانشگاه در يکي از 

واحدهاي درسي  چهل درصدهمان در دانشگاه ديگر نبايد از يتعداد واحدهاي درسي دانشجوي م. دانشگاه مقصد هم ضروري است

  .تجاوز كند( نامهاحتساب واحدهاي پايان بدون) دوره

 واحدهاي درسي گذرانده و پذيرش سازي  معادلكارشناسي ارشد،  يدرصورت قبولي مجدد دانشجو در دوره: 94 ي ماده

 :پذير است و با شرايط زير امکان (گروه) بخشبا 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 ريزي هاي مصوب شوراي برنامه بر اساس برنامهي كارشناسي ارشد، در دورهي دانشجو  هاي گذرانده سرفصل درس -ج

 :تبصره

 . شوددانشجو كاسته ميوات مجاز تحصيلي سازي شده، يک نيمسال از طول سنواحد درسي معادل 0 تا  8ازاي هر به 

 ي  يا شيوه« پژوهشي –آموزشي»ي  شيوه ي كارشناسي ارشد در هاي پايان دوره نامه دانشجو مي تواند با گواهي: 99 ي ماده

 . ي تحصيل دهد ي تحصيلي باالتر ادامه در دوره ،«آموزشي»

و مورخ / 60920  ي شماره) ي كارشناسي ارشد دورهي  نامه دستورالعمل اجرايي، بر اساس آيينآيين نامه و اين : 98ي  ماده

عالي شوراي  394 /4/7مورخ  866ي  مصوب جلسه( 394 /0/8 مورخ  65040/0 يشماره يهو نامه ابالغي 394 /2/8 

اين . به تصويب شوراي دانشگاه رسيد 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 بخشنامه نامه الزم االجرا است و از تاريخ ابالغ آن، آيين 94-95دستورالعمل از ابتداي سال تحصيلي 

 .گردد نامه لغو مي هاي مغاير با آن براي دانشجويان مشمول اين آيين دستور العمل


