
 و بعد از آن  4931خالصه آیین نامه و دستورالعمل کارشناسی ارشد ورودی   موضوع ردیف

1 
واحدهای 

 درسی

ي مصوب شوراي نامه، براساس برنامهي كارشناسي ارشد ناپيوسته، با احتساب واحد پايانتعداد كل واحدهاي درسي دوره -1

 باشد.مي واحد 82ريزي درسي دانشگاه برنامه

  شودارائه مي درس های اصلیواحد مي باشد كه در ابتداي دوره، قبل از  18 جبرانی هایدرسحداكثر  -2

نيمسال اول هاي تمام درسباشد و  واحد 18تا  2بين هاي غير مرتبط تعداد واحدهاي جبراني در رشتهدر صورتي كه  -3

يك نيمسال به حداكثر و   شوددانشجو محسوب نميال( نيمس 4تحصيلي )سنوات  وآن نيمسال جز ،جبراني باشدنيز دانشجو 

 .شودمي افزوده نيمسال( دانشجو 4تحصيلي ) سنوات مجاز

هاي مازاد در نمرات درس با پرداخت شهريه اخذ نمايند. درس مازاد واحد 3توانند حداكثر دانشجويان كارشناسي ارشد مي -4

 شود.دانشجو محاسبه نميميانگين نمرات نيمسال و ميانگين كل نمرات 

دانشجو در واحد است.  18 و حداكثر 2در هر نيمسال تحصيلي اخذ نمايد، حداقل تعداد واحد هاي درسي را كه دانشجو بايد  -5

 درسي معاف است. واحد 2آخرين نيمسال تحصيلي، از شرط گرفتن حداقل 

  گيرد.تحصيلي صورت مي د مشاوراستاثبت نهايي واحدهاي درسي در هر نيمسال تحصيلي با تأييد  -6

8 
انگليسی 

 ی معافیويژه

 باشند.( در بدو ورود ميصفر واحدیي معافي )دانشجويان كارشناسي ارشد موظف به اخذ انگليسي ويژه -1

( مطابق تقويم تحصيالت تکميلي دانشگاه در صفر واحدی) ي معافيچنانچه دانشجو به دليل عدم شركت در آزمون ويژه -2

نيمسال سوم  ازي قبولي نشود، ، موفق به كسب نمرهمعافی بار شركت در اين آزمون سال اول تحصيل خود يا پس از دو

 اخذ و در كالس شركت نمايد. (واحد 4) بايد انگليسي ويژه را به صورت واحديبه بعد تحصيلي 

 حضور وغياب 3

 دانشجو در آن ي، در غير اين صورت نمرهاز تعداد واحد( باشد نبايد بيش از سه جلسه )صرف نظر دانشجو در هر درسغيبت  -1

 درس صفر محسوب مي شود.

آن  موجه تشخيص داده شود،غيبت ، دانشگاهو از نظر  باشدبيش از حد مجاز  غيبت دانشجو در يك درس،درصورتي كه  -2

.شودانتخابي دانشجو حذف ميهاي سدر يدرس از مجموعه  

.شودامتحان ميآن  در صفر يهر درس موجب گرفتن نمرهپايان نيمسال تحان غيبت غيرموجه در ام -3  

حذف  ذكورشود، درس م، موجه تشخيص داده دانشگاهاز نظر  ،پايان نيمسال غيبت دانشجو در امتحاندرصورتي كه   -4

. شودمي  

 طول دوره 4

 .استتحصيلي نيمسال  4مشتمل بر  سال 8كارشناسي ارشد ناپيوسته ي طول دوره  -1

نيمسال( دانش آموخته نشود، دانشگاه اختيار دارد مدت  4در صورتي كه دانشجوي مشمول آموزش رايگان در مدت مقرر ) -2

افزايش دهد. افزايش سنوات تحصيلي در نيمسال اول به صورت رايگان و در نيمسال دوم  حداکثر تا دو نيمسالتحصيل وي را 

شود. چنانچه دانشجو در اين مدت دانش آموخته نشود، از مصوب هيأت امناي دانشگاه انجام ميي طبق تعرفه شهريه با دريافت

 .است محروم ي تحصيلادامه

نسبت كسر واحدهاي ارائه شده، به  به حداقل واحدهاي درسي را در يك نيمسال تحصيلي ارائه دهد، نتواند دانشگاهچنانچه  -3

  .تجاوز نمايد نيمسال( 6سال ) 3تحصيل نبايد از  يشود. در هر صورت طول دورهميدانشجو افزوده تحصيل  يطول دوره

5 

مرخصی 

تحصيلی و 

 خذف نيمسال

ذف حيا  مرخصی تحصيلیاز  حداكثر يك نيمساله، كسب موافقت دانشگامي تواند با  كارشناسي ارشد يدورهدانشجوي  -1

 يتبعات ناشي از اين درخواست بر عهده .شوددانشجو محسوب مي. مدت مذكور جزو سنوات تحصيلي استفاده كند نيمسال

 دانشجو است.

و درخواست حذف نيمسال بايد  تحصيليدرخواست مرخصي تحصيلي بايد قبل از شروع ثبت نام و انتخاب واحد نيمسال  -2

با  شگاهدانكسب گردد. موافقت  دانشگاهتسليم و موافقت  دانشگاهبه  تا دو هفته قبل از امتحانات پايان نيمسال حداکثر

 .گيردبا توجه به وضعيت تحصيلي وي صورت مي ،دانشجو و حذف نيمسال مرخصي تحصيلي
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 حذف درس 6
شروع امتحانات پايان نيمسال يك درس غيرجبراني و يك ي درخواست كتبي، قبل از تواند با ارائهدانشجو در طول تحصيل مي

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

7 
انصراف از 

 تحصيل

ه بشخصاً و به صورت كتبي خود را انصراف در اين صورت بايد درخواست دانشجو مي تواند به هر دليل از تحصيل انصراف دهد. 

ي درخواست، تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد. از تاريخ ارائهدوماه دانشجو مجاز است فقط براي يکبار و تا د. كنتسليم  دانشگاه

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

2 
منصرف از 

 تحصيل

 يادامه زا ،حصيل كندتدانشگاه ترک بدون كسب موافقت حتي براي يك نيمسال انتخاب واحد ننمايد يا در صورتي كه دانشجو 

شود.شناخته مي منصرف از تحصيل و دردگتحصيل محروم مي  

 ارزشيابی 9

 )دوازده( است.12و مازاد جبراني ،دوره هايقبولي در هر درس اعم از درس يحداقل نمره -1

نمرات نيمسال تحصيلي و  د؛ اما ميانگينشودانشجو ثبت مي يدر كارنامه جبراني و مازاد ،دوره هايدرسهاي ي درسنمره -2

  شود.محاسبه مي دوره هايدرسبر اساس ميانگين كل نمرات دانشجو 

 )چهارده( است. 14ي كارشناسي ارشد ي ميانگين كل قابل قبول در دورهحداقل نمره -3

11 
مشروط 

 آموزشی

، 14ميانگين  است. در صورت عدم كسب 14 ، حداقلدر هر نيمسال تحصيلي دانشجو هاينمرات درس قبولميانگين قابل  -1

 دانشجو مشروط آموزشي خواهد شد.

 شود.تحصيل محروم مي يادامه از ،دانشجو در دو نيمسال تحصيلي، اعم از متوالي يا متناوب، مشروط آموزشي شوداگر  -2

ي دانشجو واحدهاي انتخابي دانشجو در هر نيمسال به تشخيص دانشگاه، بنا به داليل موجه و خارج از اراده در صورتي كه -3

واحد درسي )غير از دروس جبراني( باشد، در اين صورت اين نيمسال به عنوان يك نيمسال كامل در سنوات تحصيلي  2كمتراز

 تأثير است.شروط شدن دانشجو بيشود؛ اما ميانگين نمرات اين نيمسال در موي محسوب مي

واحد باشد، پس از حذف درس )به هر دليلي( و كاهش  18تا  2درصورتي كه واحدهاي انتخابي دانشجو در ابتداي نيمسال بين  -4

واحد، اين نيمسال به عنوان يك نيمسال كامل در سنوات تحصيلي وي محسوب  و مشروطي اين نيمسال  2واحدها به كمتر از 

 .شودمينيز محاسبه 

11 

شرايط 

تدريس، 

راهنمايی و 

ی مشاوره

 نامهپايان

 

  تدريس: الف(

 ي استادياريحداقل مرتبهداشتن  -1

 ي مربوطه(در رشته صورت وجود مقطع كارشناسيي تدريس در مقطع كارشناسي )در سابقهحداقل يك سال  -2

 بخش )گروه(قت شوراي مواف -3

 : راهنمايی پايان نامه ب(

 ي استادياريحداقل مرتبه داشتن -1

 )بدون در نظر گرفتن مقطع(دردانشگاه  ي تدريسسابقهحداقل يك سال  -2

  ي دفاع شدهنامهحداقل يك پايان يهمشاور -3

 )گروه(بخش شوراي موافقت  -4

 :ی پايان نامهمشاوره ج(
 ي استادياريحداقل مرتبهداشتن  -1

 بخش )گروه(شوراي موافقت  -2
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 نامهپايان 18

 و شوراي تحصيالت  )گروه(بخش شوراي موافقت استاد و تأييد  با پيشنهاد دانشجو و بهراهنما  استاد -1

 .شودميتعيين  دانشگاهاز اعضاي هيأت علمي  تکميلي دانشکده،

 تحصيلي صورت گيرد. نيمسال دومانتخاب استاد راهنما توسط دانشجو بايد حداكثر تا پايان  -2

أت هي از اعضاي دانشکده، تحصيالت تکميليبخش )گروه( و شوراي  ييد شورايأاستاد مشاور به پيشنهاد استاد راهنما و ت -3

 .شودميتعيين  دانشگاهعلمي 

 مشاور نياز، انتخاب استاد راهنماي دوم )استاد راهنماي مشترک( با پيشنهاد استاد راهنماي اول و يا انتخاب استاد در صورت -4

انشکده د تحصيالت تکميلي دوم با پيشنهاد شوراي بخش )گروه( و با ذكر داليل توجيهي، با تأييد شوراي بخش )گروه( و شوراي

 .از اعضاي هيأت علمي دانشگاه بالمانع است

ي خود را با نظر نامهو قبل از پايان نيمسال سوم تحصيلي، موضوع پاياندانشجو موظف است پس از پايان نيمسال اول  -5

 استاد)ان( راهنما و تأييد شوراي بخش )گروه( مربوط انتخاب نمايد.

اريخ ت ي پژوهشي دانشجو،يابد. شروع دورهشوراي تحصيالت تکميلي دانشکده قطعيت ميدر س از تصويب نامه پپايانموضوع  -6

 .باشدتصويب طرح تحقيق در دانشکده مي

 نامهانپاي هاي بعد نيز براينيمسالدر  اساس تقويم دانشگاهي بر  ظف استومدفاع،  نامه تا زماندانشجو پس از انتخاب پايان -7

 خواهد بود. هاي بعد، صفر واحدينامه، ثبت نام نيمسال. پس از اخذ تمامي واحدهاي پايانثبت نام نمايد

13 

تغيير موضوع 

و عنوان 

 نامهپايان

 شوراي وبخش )گروه( نامه، تصويب شوراي ي پايانپس از تأييد اعضاي كميته نامهتغيير در موضوع و عنوان پايانهر گونه 

 يالتتحصبه   تکميلي دانشکده، طبق مقررات، قبل يا بعد از صدور مجوز دفاع يا بعد از برگزاري جلسه دفاع، بايدتحصيالت 

 گزارش شود. تکميلی دانشگاه

14 
دفاع از 

 نامهپايان

 أييدتي قبول و وضعيت با نمره ي ويدركارنامههاي اخذ شده توسط دانشجو، نامه، بايد نمرات تمامي درسقبل از دفاع از پايان -1

 ، ثبت شده باشد.شده

نامه در سقف سنوات مجاز تحصيلي، هادي در دانشکده و دفاع از پاياني زماني بين تصويب طرح تحقيق پيشنحداقل فاصله -2

 تمام است.  ماهچهار 

به داور متخصص داخلي به رئيس بخش  ي خود را براي ارسالنامهپايان روز قبل از تاريخ دفاع، 81حداقل دانشجو بايد  -3

 .اشدبمنوط به دريافت نظر داور متخصص داخلي مي رئيس بخش )گروه(ي دفاع توسط تأييد برگزاري جلسهتحويل دهد.  )گروه(

 را بين ثبت زمان درخواست دفاع در سيستم اتوماسيون آموزشي و تاريخ روز 11حداقل ي زماني دانشجو موظف است فاصله -4

 نامه رعايت كند.پاياندفاع از 

15 

ترکيب 

ی دفاع کميته

نامه از پايان

)هيأت 

 داوران(

 استاد )ان( راهنما -1

 استادان )ان( مشاور -2

 داور متخصص داخلي  -3

 دانشگاه نماينده تحصيالت تکميلي -4

تحصيالت تکميلي  يمتخصص داخلي و نماينده، داور )ان(راهنما، مشاور (ان)ي دانشجو، اعم از استادنامهپايان يكميتهاعضاي 

 داشته باشند.          نسبت خويشاوندی و با يکديگر با دانشجودانشگاه نبايد 

16 
داور متخصص 

 داخلی

پيشنهاد  باد، ني تحقيق دانشجو تخصص داشته باشاز اعضاي هيأت علمي دانشگاه )استاديار و باالتر( كه در زمينه دو نفرحداقل 

ساس انتخاب داور برا گردند.معرفي ميبه عنوان داور متخصص داخلي شوراي بخش )گروه(، به شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده 

ار باشد. همچنين شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده اختيي شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده از بين افراد معرفي شده ميمصوبه

  تصميم خود )غير از افراد معرفي شده( انتخاب و معرفي نمايد. ا به تشخيص ودارد فرد متخصص ديگري ر
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17 

 استادانتخاب 

و استاد  راهنما

مشاور خارج 

 از دانشگاه

ا ذكر و ب راهنماي اول )اصلي( يا استاد مشاور دوم با پيشنهاد شوراي بخش )گروه(استاد راهنماي دوم با پيشنهاد استاد انتخاب  -1

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

 پذير است.استادياري امکان ي حداقلها و مؤسسات آموزشي يا پژوهشي با مرتبهههيأت علمي ساير دانشگا

تواند به عنوان استاد راهنماي ها و مؤسسات آموزشي يا پژوهشي ميهاز اعضاي هيأت علمي ساير دانشگا يک نفر حداكثر -2

 .نامه حضور داشته باشدي پايانمشترک يا استاد مشاور در كميته

12 
ارزشيابی 

 پايان نامه

گيرد.)بيست( صورت مي 22ي مبناي نمرهبر نامه پايانكيفي ارزشيابي  -1  

و ارزشيابي آن به صورت كيفي و به شرح زير توسط شود محاسبه نمینامه در ميانگين كل نمرات دانشجو نمره پايان -2

شود:ي دفاع )هيأت داوران( انجام ميكميته  

عالی              : 81تا  12ی نمرهاز   

خوب بسيار         :99/17تا  17ی نمرهاز   

خوب        : 99/16 تا 61 ینمرهاز   

قابل قبول         :99/15تا  41 ینمرهاز   

غيرقابل قبول             :14ی کمتر از نمره  

19 
دانش 

 آموختگی

 نامهي درسي و دفاع قابل قبول از پايانبر اساس واحدهاي اخذ شده 14مالک دانش آموختگي، داشتن ميانگين كل حداقل  -1

 است.

ی باشد، دانشجو اجازه 14چنانچه ميانگين کل دانشجويی پس از گذراندن تمام واحدهای درسی دوره کمتر از  -8

شود تا با نامه را ندارد و تنها يک نيمسال با رعايت سقف مجاز سنوات تحصيلی به وی فرصت داده میدفاع از پايان

( گذرانده است، ميانگين کل واحدهای اخذ شده را به 14تا  18 )بين 14ی کمتر از هايی که با نمرهاخذ مجدد درس

دانشجويي كه به هر دليل نتواند از اين فرصت شود. ي دفاع از پايان نامه به وي داده مي. در اين صورت اجازهبرساند 14حداقل 

كند.شود و مدركي دريافت نميي تحصيل محروم مياستفاده كند، از ادامه  

 ي زير رايکي از دو شيوهتواند از نظر هيأت داوران، غير قابل قبول تشخيص داده شود، دانشجو مي نامه،پاياندر صورتي كه  -3

  انتخاب كند:

هيأت  كه تاريخي در خود را كامل و بار ديگر ينامهحداكثر مدت مجاز تحصيل وي تجاوز نکند، پاياندر مدتي كه از  - الف

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

.كندشود و مدركي دريافت نميي تحصيل محروم ميادامه  

ي تحصيل و دروسي را اخذ نمايد. در اين صورت ادامهسمينار ويژه نامه، در مدت مجاز تحصيل، معادل تعداد واحد پايان -ب

خواهد  ي آموزشي نيز دانش آموختهي آموزشي )آموزش محور( خواهد بود و به شيوهتابع آيين نامه و مقررات شيوهوي 

 شد.)واحدهای معادل پاياننامه شامل 8 واحد سمينار ويژه و واحدهای درسی با نظر بخش )گروه( است(

حداكثر ، براي انجام اصالحات و تمامي امور فارغ التحصيلي ي خود با موفقيت دفاع كرده استنامهپايانبه دانشجويي كه از  -4

ي ديركرد خواهد شد و با وي مطابق مقررات شود. پس از انقضاي اين مدت، دانشجو مشمول جريمهسه ماه فرصت داده مي

  .دانشگاه رفتار خواهد شد

81 
تاريخ دانش 

 آموختگی

ي سمينار ويژه يا زمان ثبت پژوهشي و زمان ارائه - ي آموزشينامه در شيوهپايانآموختگي، روز دفاع قابل قبول از تاريخ دانش -1

 ي آموزشي است.ي درس در شيوهآخرين نمره

 تخلف علمی 81

نامه اقدام به تخلف علمي )سرقت علمي، جعل، تقلب، كپي برداري و غيره( نمايد و اين چنانچه دانشجو در حين تدوين پايان -1

شود و صرفاً گواهي مبني بر تعداد واحدهاي گذرانده دريافت ي تحصيل محروم ميدانشگاه اثبات شود، از ادامهموضوع از سوي 

 كند.مي

نامه از سوي دانشگاه، منجر به ابطال مدرک تحصيلي صادر شده خواهد احراز و اثبات تخلف علمي دانشجو پس از اتمام پايان -2

 .شد

 
 



 و بعد از آن  4931خالصه آیین نامه و دستورالعمل کارشناسی ارشد ورودی   موضوع ردیف

88 
 یشيوهتغيير 

 آموزشی

 :باشدمي پذير، با رعايت سنوات دوره، با شرايط زير امکان«آموزشي»ي به شيوه« پژوهشي –آموزشي»ي از شيوهانتقال 

 قبل از ارايه طرح تحقيق -1

 صورت وجود(موافقت استاد راهنما )در  -2

 و دانشکدهبخش )گروه( موافقت  -3

83 

تغيير رشته، 

انتقال، 

 ميهمان

 .ي كارشناسي ارشد ممنوع استتغيير رشته، انتقال و ميهماني در دوره -1

 يتحصيالت تکميل ي شورايگيري در خصوص تغيير گرايش، انتقال و ميهماني در موارد خاص و استثنايي بر عهدهتصميم -2

 است.  دانشگاه

 هاي غير دولتي بهنيمه حضوري به حضوري اعم از روزانه و شبانه و از دانشگاهغير حضوري و ي شبانه به روزانه، انتقال از دوره -3

 هاي دولتي ممنوع است.دانشگاه

 تواند آنانشجو ميد در يك رشته و در يك زمان معين، در دانشگاه مبدأ ممکن نباشد،ها، ي برخي از درسدر صورتي كه ارائه -4

دانشگاه در يکي از  )گروه(، دانشکده و بخشها را با موافقت استاد راهنما و تأييد استاد مشاور تحصيلي و موافقت شوراي درس

دانشگاه مقصد  همان بگذراند. در چنين شرايطي، كسب موافقتيمؤسسات آموزش عالي ديگر كه مجري دوره است، به صورت م

)بدون  دوره واحدهاي درسي درصد چهلهمان در دانشگاه ديگر نبايد از يد واحدهاي درسي دانشجوي مهم ضروري است. تعدا

 نامه( تجاوز كند.احتساب واحدهاي پايان

84 
معادل سازی 

 درس ها

ي دانشجو سازي و پذيرش واحدهاي درسي گذرانده شدهي كارشناسي ارشد، معادلدرصورت قبولي مجدد دانشجو در دوره -1

پذير است:و با شرايط زير امکان )گروه( بخشي قبلي، با نظر مؤسسه در  

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

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

 ريزي درسي باشد.هاي مصوب شوراي برنامهبرنامهي كارشناسي ارشد، بر اساس ي دانشجو در دورههاي گذراندهسرفصل درس -ج

 شود.سازي شده، يك نيمسال از طول سنوات مجاز تحصيلي دانشجو كاسته ميواحد درسي معادل 12تا  8به ازاي هر  -2

85 
دريافت 

 ريزنمرات

هر حال صدور هر گونه  . بهكند عمل ،ظف است به تعهداتي كه سپرده استويا اخراجي مدانشجوي انصرافي، منصرف از تحصيل 

است.دانشگاه دانشجو با  تسويه حساب منوط به، شركت مجدد در آزمون ورودي ريز نمرات و صدور مجوز گواهي و تسليم  

 

 مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز

 4931آذرماه 


