
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آيين نامه و مقررات آموزشي
 

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

 

  11/1/1311مورخ  آموزش عالي ريزي شوراي برنامه 417 ي نهايي جلسه ي مصوبه

 شوراي دانشگاه و
 

 مقدمه: فصل اول

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

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

مبنا آموزش عالي و تمامي كارگزاران نظام علمي كشور و به طور كلي نهادهاي مولد انديشه، با الهام از برنامه هاي توسعه و اهداف 

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

مندي از  ي آموزش عالي كشور نيز همسو و هماهنگ با نهضت تحول خواهي كشور و بهره ريزان حوزه همتوليان و برنام

هاي كاري  ها، ضوابط و مقررات آموزشي را در صدر اولويتنامه  ي كيفيت، لزوم بازنگري آيينهاي پيش آمده، در جهت ارتقا فرصت

 . ي كارشناسي ارشد تدوين شده است ها دورهي  نامه براي نيل به اين مقصود آيين. اند خود قرار داده

 

 هـدف : 1 ي ماده


كهه بها فراگيهري     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

هاي تحصهيالت تمميلهي، ارتقهاي     ي دوره  هاي كارشناسي ارشد، تقويت و توسعه ي دوره نامه تدوين آيين هدف از -0

ههاي تحصهيالت    ي آموزش، پاسخگويي مناسه  بهه افهزايش تقاضها بهراي ورود بهه دوره       هاي نوين ارائه بخشي به شيوه كيفيت، تنوع

مندي از آن، تربيت متخصصهان   هاي توسعه و ديگر اسناد راهبردي كشور است تا با بهره ها با برنامه سازي اين دوره لي و همسانتممي

 .و پژوهشگران ماهر و برجسته در سطح كشور محقق گردد

 

 ريف اتع: 2 ي ماده

ههاي مصهوب شهوراي     بر اسها  برنامهه   كارشناسي است كه ي باالتر از دوره اي دوره: ناپيوسته كارشناسي ارشدي  ه دور

 .شود مربوط منتهي مي ي مدرك كارشناسي ارشد در رشته خذبه ا گسترش آموزش عالي،

 .نامه است ي آن مشتمل بر واحدهاي درسي و پايان اي كه محتواي برنامه دوره: پژوهشي  -ي آموزشي شيوه

از گذرانهدن واحهدهاي درسهي و بهدون گذرانهدن      اي با محوريت آموزش است كه دانشهجو په     دوره :ي آموزشي  شيوه

 (نامه است ي اين آيين ضميمه (آموزش محور)ي آموزشي  دستورالعمل شيوه. )شود آموخته مي نامه دانش پايان

ي تحصيلي مربوط و تحت راهنمايي استاد راهنمها   ي رشته تحقيقاتي است كه در يك زمينه -فعاليت پژوهشي :نامه  پايان

 .گيرد انجام مي

 .تحقيق و تتبع نظري است :سمينار

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



 

 

تشهميل   يا دانشهگاه  دانشمده ،(گروه)بخش، در سطح ي امور تحصيالت تمميلي كميته يا شورايي است كه در زمينه: شورا

 .شود مي

 ي اجراي دوره شيوه: 3ي  ماده

 . قابل اجرا مي باشدطبق ضوابط مربوط ( بين الملل)شبانه، مجازي و پردي  دانشگاهي  اين دوره به صورت روزانه، 

 

 شرايط ورود: فصل دوم
 

 :از است عبارتشرايط ورود به دوره  :7 ي ماده

 داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي -الف

مهورد تيييهد وزارت علهوم،     اعهم از پيوسهته و ناپيوسهته   كارشناسي  ي پايان دورهي رسمي  داشتن گواهينامه - ب

بهه تشهخيص   )ههاي مهورد قبهول     تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشهمي در رشهته  

 (ريزي شوراي عالي برنامه

  مورد تيييد وزارت يا كس  پذيرش از دانشگاه بر اسا  مقررات مصوب در آزمون ورودي قبولي - د

 

 واحدهاي درسي: فصل سوم

 

ي  اسها  برنامهه  نامهه، بر  كارشناسي ارشد ناپيوسته، با احتسهاب واحهد پايهان    ي كل واحدهاي درسي دوره تعداد: 1 ي ماده

        .باشد ميواحد  02ريزي درسي دانشگاه  مصوب شوراي برنامه

 1 ي تبصره: 

واحدهاي درسهي  گذراندن تعدادي از چنانچه ، و تيييد شوراي تحصيالت تمميلي دانشمده (گروه)بخششوراي به تشخيص 

 را بهر  هها  وي مملهف اسهت آن در     ، براي دانشجو، ضروري تشهخيص داده شهود،  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 اسا  برنامه

  :2ي  تبصره

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

 3 ي تبصره: 

نيهز  نيمسال اول دانشهجو  هاي  تمام در واحد باشد و  0 هاي غير مربوط  تعداد واحدهاي جبراني در رشته در صورتي كه

 سهنوات مجهاز  يك نيمسال بهه حهداكثر   و   دشو دانشجو محسوب نمي( نيمسال 4)تحصيلي سنوات  وآن نيمسال جز ،جبراني باشد

 .شود مي افزودهمندي از اممانات رفاهي دانشگاه  بدون بهرهدانشجو ( نيمسال 4)تحصيلي 

 7ي تبصره:  

 .هاي جبراني را بگذرانند، بر اسا  مصوبات وزارتي، ملزم به پرداخت شهريه هستند   دانشجوياني كه بايد در

 1ي تبصره:  

با پرداخهت   درس مازادواحد  3توانند حداكثر  بر اسا  مصوبات شوراي آموزشي دانشگاه، دانشجويان كارشناسي ارشد مي

 .شود هاي مازاد در ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه نمي نمرات در . شهريه اخذ نمايند

 

 



 

 

 6ي  تبصره:  

 .باشند در بدو ورود مي( صفر واحدي)معافيي  انگليسي ويژه اخذظف به ودانشجويان كارشناسي ارشد م 
 4ي  تبصره:  

هاي  ي معافي كس  كنند، بايد در تمامي آزمون ي قبولي را در در  انگليسي ويژه دانشجوياني كه نتوانند حداقل نمره

 .ه شركت كنندي قبولي و قبل از دفاع از پايان نام شود تا كس  نمره ي معافي كه توسط دانشگاه برگزار مي انگليسي ويژه

 :1 ي تبصره

 شهوراي  ي ، برعههده آمهوزش عهالي   ريهزي  مصهوب شهوراي برنامهه    ي برنامههاي دوره بر اسا   در  عناوين تعيين تعداد و

 .است مربوط (گروه)بخشي شوراي  و زمان انتخاب آنها بر عهده  دانشگاه ريزي درسي و شوراي برنامه تحصيالت تمميلي

 :9ي  تبصره

ي كارشناسي گذرانده است، تمرار آن در صورتي كه عنوان در  بر اسها  سرفصهل    دانشجو قبال در دورههايي را كه  در 

 .ي مصوب كارشناسي ارشد باشد، مجاز نيست برنامه

 واحهد   6هها   رشهته  ي براي همه كارشناسي ارشد ي نامه پايان هايتعداد واحد ،دانشگاه مصوب ي مطابق برنامه: 6 ي ماده

 .درسي است

 صرهتب:  

ي آموزشهي يها واحهدهاي پايهان نامهه په  از تيييهد در شهوراهاي مربهوط در           هر گونه تغيير در تعهداد واحهدهاي مرحلهه   

 .ريزي درسي دانشگاه صورت مي گيرد تمميلي دانشگاه و شوراي برنامه و دانشمده با نظر شوراي تحصيالت (گروه)بخش

و حهداكثر   2در هر نيمسال تحصيلي در اين دوره اخذ نمايد، حداقل  تعداد واحدهاي درسي را كه دانشجو بايد : 4 ي ماده

 .واحد است 0 

 : تبصره

 .معاف استواحد درسي  2از شرط گرفتن حداقل در آخرين نيمسال تحصيلي، دانشجو 

 موظف است به تناس  تعداد پذيرفته شدگان در اين دوره، مشاور تحصيلي براي هدايت دانشهجويان  (گروه)بخش: 1ماده 

 .تعيين نمايد

 تبصره:  

 .ثبت نهايي واحدهاي درسي در هر نيمسال تحصيلي با تيييد استاد مشاور تحصيلي صورت مي گيرد

 

 حضور و غياب: فصل چهارم 

 

غيبهت  . هاي آموزشي و پژوهشهي دوره الزامهي اسهت    هاي درسي و ديگر فعاليت حضور دانشجو در تمامي برنامه:  9 ي ماده

صهفر  ، دانشهجو در آن در   ي مجموع ساعات آن در  تجاوز كنهد، در غيهر ايهن صهورت نمهره      6/3 نبايد از دانشجو در هر در  

 .شود محسوب مي

 :تبصره

آن در   ، موجه تشهخيص داده شهود،  دانشگاهو از نظر  باشدبيش از حد مجاز  در صورتي كه غيبت دانشجو در يك در ،

ولهي  ؛ واحد در آن نيمسال الزامي نيسهت  2در اين صورت رعايت حد نصاب  .شود انتخابي دانشجو حذف ميهاي   در ي از مجموعه

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

 .شود ميآن در   در هر در  موج  گرفتن نمره صفرپايان نيمسال غيبت غيرموجه در امتحان  : 11 ي ماده

 



 

 

 :تبصره

شهود، در  مزبهور حهذف     ، موجهه تشهخيص داده   دانشهگاه از نظر  ،پايان نيمسال دانشجو در امتحاندر صورتي كه غيبت 

 .شود مي

 

  انصراف از تحصيل و طول دوره، مرخصي تحصيلي: فصل پنجم

 

براسا  مقررات مربهوط بهه اتمهام     را نامه پايانو  تعيين شدههاي  است كه دانشجو بايد در  مدتي، طول دوره:  11ي ماده

 .اندبرس

 .استنيمسال تحصيلي  7مشتمل بر سال  2حداكثركارشناسي ارشد ناپيوسته ي  طول دوره

 :تبصره

بهه   در صورت لزوم و حس  مهورد يهك نيمسهال تحصهيلي    تواند  مي دانشگاه تحصيالت تمميلي در موارد استثنايي شوراي

 .تجاوز نمايد( پنج نيمسال ) سال 5/0در هر صورت طول مدت دوره نبايد از . بيفزايد دانشجو ي تحصيلي طول دوره

از مرخصهي   حهداكثر يهك نيمسهال   ه، تواند بها كسه  موافقهت دانشهگا     مي كارشناسي ارشد ي دانشجوي دوره : 12 ي ماده

 .دشو مدت مذكور جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي. استفاده كندنيمسال تحصيلي يا حذف 

1 ي تبصره: 

 .شهود  مهي صهادر   نيمسهال رخصي تحصيلي يها حهذف   ، مگواهي قابل قبول ي پ  از ارائه، براي زمان بارداري و وضع حمل

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

2 ي تبصره: 

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

تجهاوز  ( نيمسال 5)سال 5/0تحصيل نبايد تحت هيچ شرايطي از  ي در هر صورت طول دوره. شود دانشجو افزوده مي ي به طول دوره

 .نمايد

3ي  تبصره: 

 تسهليم و موافقهت   دانشهگاه بهه  ، نيمسال تحصهيلي  انتخاب واحد ثبت نام وبايد قبل از شروع  تحصيلي درخواست مرخصي

گيرد و منوط به ايهن   با مرخصي تحصيلي دانشجو با توجه به وضعيت تحصيلي وي صورت مي دانشگاهموافقت . كس  گردد دانشگاه

 .تحصيل دانشجو از آن به بعد با مشمل مواجه نشودي  است كه ادامه

7ي  تبصره: 

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

 . نيمسال نمايددرخواست حذف  دباي نيمسالشروع امتحانات پايان 

1ي  تبصره: 

 زا ،كنهد  دانشگاه تهرك تحصهيل  بدون كس  موافقت حتي براي يك نيمسال انتخاب واحد ننمايد يا  در صورتي كه دانشجو

  .شود تحصيل محروم مي ي ادامه

6ي  تبصره: 

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

 .است و دانشكده (گروه)بخش ي عهده

در اين صورت بايد درخواست خود را مبني بر انصراف به . دهداز تحصيل انصراف  تواند به هر دليل دانشجو مي:  13 ي ماده

نسبت به صدور گهواهي انصهراف اقهدام     دانشگاه چنانچه دانشجو بعد از يك ماه درخواست خود را پ  نگيرد،. تسليم نمايد دانشگاه

 .كند  مي



 

 

 :تبصره

نامهه و   حال صدور هر گونه گهواهي به هر . كند ظف است به تعهداتي كه سپرده است عملودانشجوي انصرافي يا اخراجي م

 .است دانشگاه مربوطمنوط به تسويه حساب دانشجو با ، نمرات و دريافت مجوز شركت مجدد در آزمون وروديز تسليم ري

 

 ارزشيابـــي: فصل ششم 
 

 . است( دوازده)0  جبراني يا دوره هاي قبولي در هر در  اعم از در  ي حداقل نمره:  17 ي ماده

 1ي  تبصره:  

 :ي معافي براي رشته ها و گرايش هاي مختلف به شرح زير است ي قبولي انگليسي ويژه حد نصاب نمره

 21از   14/-                                   زبان و ادبيات انگليسي و آموزش زبان انگليسي - 

 21از   17/-            زبان شناسي همگاني و آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان -0

                       21از   11/-ها                                                                        گرايش/ ساير رشته -3

2ي  تبصره: 

نامهه، سهمينار،    ههاي پايهان   ي در  صهرفا  مهي توانهد نمهره     در  ي شوراي تحصيالت تمميلي دانشگاه، استاد طبق مصوبه

نمايهد، در پايهان نيمسهال بهه صهورت       هاي ديگري را كه شوراي تحصيالت تمميلي دانشگاه مشخص مي ص و در ي مخصو لهيمس

هاي كارشناسي ارشد بايد در پايان نيمسال طبق تقويم دانشگاهي و در موعهد مقهرر بهه امهور      ي ساير در  نمره. ناتمام گزارش كند

 .شود در  به صفر تبديل مي ي آموزشي دانشگاه اعالم گردد؛ در غير اين صورت نمره

3ي  تبصره: 

در كارنامه ثبت و در معدل هر نيمسال و ( بجز مواردي كه قانون صراحت دارد)گيرد هايي كه دانشجو مي ي تمام در  نمره

 .شود معدل كل دانشجو محسوب مي

در صورت عدم كس  . است 4  ، حداقلدر هر نيمسال تحصيلي دانشجو هاي نمرات در  قابل قبول ميانگين : 11 ي ماده

 .، دانشجو مشروط آموزشي خواهد شد4 ميانگين 

1ي  تبصره: 

تحصهيل   ي از ادامهه  مشروط آموزشي و آن دانشجو  باشد، 4 اگر ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال تحصيلي كمتر از  

 .شود محروم مي

2ي  تبصره: 

  .محاسبه خواهد شد( بزير حد نصا)دانشجو با هر تعداد واحد آموزشي مشروطي 

3ي  تبصره: 

واحهد تقليهل يابهد، درصهورت كسه  ميهانگين                                        2چنانچه واحهدهاي درسهي دانشهجو بهه دليهل حهذف در ، بهه زيهر           

 . آن نيمسال نيز محسوب خواهد شد آموزشي هاي باقيمانده، مشروطي در در  4 كمتر  از 

 :7ي  تبصره

آن نيمسال با شهرايط زيهر    آموزشي دانشجو به همراه پايان نامه واحدهاي درسي نيز انتخاب نمايد، مشروطي درصورتي كه

 :محسوب خواهد شد

واحد درسي، بدون احتساب واحدهاي پايان نامه، انتخاب كرده و ميانگين نمرات  2دانشجو در آن نيمسال حداقل  - 

 . باشد 4 ز كمتر ا(ي پايان نامه  بدون احتساب نمره)ها  در 

  واحهد تقليهل يابهد، در صهورت كسه        2چنانچه واحدهاي درسي دانشجو در اين نيمسال به دليل حذف در ، به زيهر

مشروطي آن نيمسال نيز محسهوب  ( ي پايان نامه بدون احتساب واحد و نمره)هاي باقيمانده  در در  4 ميانگين كمتر از 

 . خواهد شد



 

 

واحد درسي رسهيده باشهد و دانشهجو بها      2ي دانشجو در آن نيمسال به حداقل  هنام تعداد واحدهاي درسي و پايان -0

 .كس  كند 4 نامه ميانگين كمتر از  هاي گذرانده شده و پايان احتساب نمرات در 

 1ي  تبصره:   

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

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

6ي  تبصره: 

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

 .شودمي دانشگاه انجام  مديريت تحصيالت تمميلياز طريق  بر اسا  گزارش دانشمده، طبق تقويم دانشگاهي و

4ي  تبصره: 

اما در احتساب ميانگين نمهرات نيمسهال تحصهيلي و     د؛شو دانشجو ثبت مي ي در كارنامهو مازاد جبراني  هاي در  ي نمره

 .شود نمي ثير دادهتيميانگين كل نمرات دانشجو 

ي  دوره ي آموختهه  دانهش در غير اين صورت . كمتر باشد 4 ان دوره نبايد از ميانگين كل نمرات دانشجو در پاي :16 ي ماده

 .شود كارشناسي ارشد شناخته نمي

 : تبصره

كمتهر باشهد، در صهورتي كهه      4 واحدهاي درسي دوره، ميانگين كهل نمهرات او از   ي  همهدانشجويي كه پ  از گذراندن 

گرفته (  4 تا  0 بين ) 4 كمتر از ي  را كه در آنها نمره هايي در  تواند مي ،حداكثر مدت مجاز تحصيل وي به پايان نرسيده باشد

دانشجويي كه به هر . آموخته مي شود دانش يك نيمسال تحصيلي تمرار كند و در صورت جبران كمبود ميانگين كل، است، فقط در

 .كند كي دريافت نميشود و مدر ي تحصيل محروم مي دليل نتواند از اين فرصت استفاده كند، از ادامه

 

 نامه پايان: فصل هفتم 

 

ظهف اسهت در يهك    وكارشناسي ارشد است كهه طهي آن دانشهجو م   ي  نامه آخرين بخش دوره پايانتدوين :  14 ي ماده

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

و شوراي تحصيالت تمميلهي  ( گروه)شوراي بخشموافقت استاد و تيييد  با پيشنهاد دانشجو و بهراهنما  استاد : 11 ي ماده

 .گردد تعيين مي دانشگاه، از اعضاي هييت علمي دانشمده

 1ي  تبصره: 

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

مايي و مشاوره ي پايان نامه ي دانشجويان دوره ي كارشناسي ارشد به شرح زير شرايط تدري ، راهن: 2ي  تبصره

 :است

 تدريس( الف

 ي استادياري داشتن حداقل مرتبه - 

 (در صورت وجود مقطع كارشناسي در رشته مربوطه)حداقل يك سال سابقه ي تدري  در مقطع كارشناسي  -0

 موافقت شوراي بخش -3

 

 

 

 



 

 

 راهنمايي پايان نامه( ب

 ي استادياري حداقل مرتبهداشتن  - 

 (بدون در نظر گرفتن مقطع) تدري  در دانشگاه سابقه ي حداقل يك سال -0

 ي دفاع شده نامه ي حداقل يك پايان مشاوره -3

 موافقت شوراي بخش -4

 مشاوره ي پايان نامه( ج

 ي استادياري داشتن حداقل مرتبه - 

 موافقت شوراي بخش -0

الف و ب با تيييد شوراي تحصيالت تمميلي دانشگاه و تيييد معاون موارد استثنايي درخصوص بندهاي : 3ي  تبصره

 .آموزشي دانشگاه انجام خواهد شد

از  دانشهمده،  تحصهيالت تمميلهي  و شهوراي  ( گروه)بخش ييد شورايياستاد مشاور به پيشنهاد استاد راهنما و ت: 19ي  ماده

 .گردد تعيين ميدانشگاه  اعضاي هييت علمي

1 ي تبصره: 

با پيشنهاد استاد راهنمهاي اول و يها انتخهاب اسهتاد     ( استاد راهنماي مشترك)نياز، انتخاب استاد راهنماي دوم در صورت 

 تحصهيالت تمميلهي  و شهوراي  ( گهروه )بخهش  ييهد شهوراي  يو با ذكر داليل توجيهي، با ت( گروه)مشاور دوم با پيشنهاد شوراي بخش

 .دانشگاه بالمانع استاز اعضاي هييت علمي  دانشمده

2 ي تبصره: 

و بها  ( گهروه )يا استاد مشاور دوم با پيشنهاد شوراي بخش( اصلي)انتخاب استاد راهنماي دوم با پيشنهاد استاد راهنماي اول

دانشهمده و شهوراي تحصهيالت تمميلهي دانشهگاه، از       تحصيالت تمميليو شوراي ( گروه)بخش ذكر داليل توجيهي، با تيييد شوراي

  .پذير است ي امماناستادياري حداقل  سسات آموزشي يا پژوهشي با مرتبهؤها و م ه شگاعلمي ساير دان هييتاعضاي 

3 ي تبصره: 

سسات آموزشي يا پژوهشي مي تواند به عنوان استاد راهنمهاي  ؤها و م ه علمي ساير دانشگا هييتحداكثر يك نفر از اعضاي 

 . دمشترك يا استاد مشاور در كميته ي پايان نامه حضور داشته باش

ي  دانشجو موظف است پ  از پايان نيمسال اول و قبل از پايان نيمسال سوم تحصهيلي، موضهوع پايهان نامهه     : 21 ي ماده

 . مربوط انتخاب نمايد( گروه)و تيييد شوراي بخش( ان)خود را با نظر استاد

1ي  تبصره: 

ي پژوهشي دانشهجو، تهاري     شروع دوره .يابد ميقطعيت دانشمده تحصيالت تمميلي شوراي ييد  نامه پ  از تي موضوع پايان

 .باشد طرح تحقيق در دانشمده مي يييدت

2ي  تبصره: 

و شهوراي  ( گهروه )بخهش  شهوراي اعضهاي كميتهه ي پايهان نامهه،      يييدنامه پ  از ت هرگونه تغيير در موضوع و عنوان پايان

از طريق اتوماسهيون   بايدطبق مقررات، دانشمده ، قبل يا بعد از صدور مجوز دفاع يا بعد از برگزاري جلسه دفاع،  تحصيالت تمميلي

  .به تحصيالت تمميلي دانشگاه گزارش شودآموزشي 

اسها  تقهويم    بهر  در مهلهت مجهاز تحصهيلي،    ظف اسهت ومدفاع،  نامه تا زمان دانشجو پ  از انتخاب پايان : 21 ي ماده

ههاي بعهد،    نامه، ثبت نام نيمسال پ  از اخذ تمامي واحدهاي پايان. ثبت نام نمايد نامه پايان هاي بعد نيز براي اهي در نيمسالدانشگ

 .صفر واحدي خواهد بود

يييهد نامهه، بها ت   ي آموزشي و اتمام پهژوهش و نگهارش پايهان    دانشجو پ  از اتمام دوره: دفاع از پايان نامه :22 ي ماده 

 . ي خود اقدام نمايد نامه تواند براي دفاع از پايان راهنما و مشاور، و در سقف سنوات مجاز تحصيلي مي(ان)استاد

 



 

 

1ي  تبصره: 

ي معهافي وي در   هاي اخذ شده توسط دانشجو و همچنين انگليسي ويژه نامه، بايد نمرات تمامي در  قبل از دفاع از پايان  

 .، ثبت شده باشدشده أييدتي قبول و وضعيت  گاه با نمرهسيستم اتوماسيون آموزسي دانش

2ي  تبصره: 

ي زماني بين تصوي  طرح تحقيق پيشهنهادي در دانشهمده و دفهاع از پايهان نامهه در سهقف سهنوات مجهاز          حداقل فاصله

  .تمام است چهارماهتحصيلي، 

3ي  تبصره: 

شهوراي تحصهيالت    يييهد و ت (گهروه )بخهش نامه توسط استادان راهنما و مشاور، به پيشنهاد شوراي  بعد از تيييد نهايي پايان

ي تحقيق دانشجو تخصص داشته باشد، بهه   كه در زمينه( استاديار و باالتر)علمي دانشگاه  هييتتمميلي دانشمده، يك نفر از اعضاي 

 .شود نامه تعيين مي يابي پايانبراي ارزمتخصص داخلي عنوان داور 

7ي  تبصره: 

، صهورت خواههد   (گهروه )بخشدفاع در شوراي  تاري  حداقل يك ماه و حداكثر دو ماه قبل ازمتخصص داخلي انتخاب داور 

 .باشد مي (گروه)بخشي رئي   در سيستم اتوماسيون آموزشي بر عهدهمتخصص داخلي ثبت نام داور . گرفت

1ي  تبصره: 

روز را بين ثبت زمان درخواست دفاع در سيسهتم اتوماسهيون آموزشهي و     2 ي زماني حداقل  دانشجو موظف است فاصله 

 .نامه رعايت كند تاري  دفاع از پايان

نامه ي دفاع از پايان تركيب كميته : 23ي  ماده : 

 راهنما( ان)استاد  - 

 مشاور( ان)استاد -0

 داور متخصص داخلي -3

 تمميلي دانشگاهي تحصيالت  نماينده -4

1 ي تبصره:  

ي دفهاع، توسهط تحصهيالت تمميلهي      ي تحصيالت تمميلي دانشگاه صرفا جهت نظارت بر حسهن برگهزاري جلسهه    نماينده

 . شود تعيين مي( استاديار و باالتر)علمي دانشگاه  هييتدانشمده از ميان اعضاي 

 2تبصره ي:  

دانشجو، اعم از استادان راهنمها، مشهاور، داور متخصهص داخلهي و نماينهده ي تحصهيالت        ي اعضاي كميته ي پايان نامه 

          .تمميلي دانشگاه نبايد با دانشجو نسبت خويشاوندي داشته باشند

ي دانشهجو،  نامهه  پاياني  براي تعيين نمره. گيرد صورت مي( بيست)02ي  بر مبناي نمرهنامه  ارزشيابي پايان : 27 ي ماده 

 .شود با ضري  يك در نظر گرفته مي متخصص داخلي استاد مشاور و داور ي استاد راهنما با ضري  دو و نمره ي مرهن

1ي  تبصره: 

 .گردد چنانچه دانشجو دو نفر استاد راهنما داشته باشد، ميانگين نمرات آنان با ضري  دو منظور مي

2ي  تبصره: 

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

 

 

 

 



 

 

 .گيهرد   ياي تعلق مه  و به هر درجه نمره كند ميدر پنج درجه ارزشيابي نامه  ي دفاع از پايان را كميتهنامه  پايان : 21 ي ماده

 :ي آن به شرح زير است ميزان نمره و درجه

 عالي       :      21تا  19ي نمره از 

 بسيار خوب      :99/11تا  14ي  نمرهز ا

 خوب     : 99/16 تا 16 ي نمرهاز 

 قابل قبول      :99/11تا  17 ينمره از 

  غيرقابل قبول            :17ي كمتر از نمره 

1ي  تبصره:  

خواههد   داده ثيريوي ته شود و در ميانگين نمهرات   دانشجو ميي  وارد كارنامه  در آخرين نيمسال تحصيلي،نامه  ي پايان نمره

 .شد

  :2ي  تبصره

تواند در مدتي كه از حهداكثر   از نظر هييت داوران، غير قابل قبول تشخيص داده شود، دانشجو مي  نامه، در صورتي كه پايان

آن دفهاع   از ،كننهد  كه هييت داوران تعيهين مهي   تاريخي در خود را كامل و بار ديگر ي نامه مدت مجاز تحصيل وي تجاوز نمند، پايان

تحصهيل و دريافهت مهدرك     ي هاز ادامه  ،دفهاع كنهد   با موفقيت خود ي نامه دانشجويي كه در فرصت تعيين شده نتواند از پايان. كند

 .شود تحصيلي محروم مي

3  ي تبصره: 

التحصهيلي  ي خود با موفقيت دفاع كرده اسهت، بهراي انجهام اصهالحات و تمهامي امهور فهارغ         نامه پايانبه دانشجويي كه از 

 .پ  از انقضاي اين مدت، با دانشجو مطابق مقررات دانشگاه رفتار خواهد شد. شود حداكثر سه ماه فرصت داده مي

 :26ي  ماده

مانهد،   ي تحصهيل بهاز مهي    ي آنها به دانشجويي كهه بهه ههر دليهل از ادامهه      اعطاي گواهي گذراندن واحدهاي درسي و نمره

 .نجام تعهدات و تسويه حساب وي، بالمانع استدرصورت درخواست دانشجو، منوط به ا

 

 

 مهمان انتقال، تغيير رشته، : فصل هشتم 

 

 .ي كارشناسي ارشد ناپيوسته ممنوع است انتقال و تغيير رشته در دوره:  24ي  ماده

  :1 ي  تبصره

هاي غير دولتهي بهه    ي شبانه به روزانه، نيمه حضوري و مجازي به حضوري اعم از روزانه و شبانه و از دانشگاه انتقال از دوره

 . هاي دولتي ممنوع است دانشگاه

2ي   تبصره:   

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

 ي طرح تحقيق قبل از ارائه(  

 (در صورت وجود)موافقت استاد راهنما (  0

 و دانشمده (گروه)بخشموافقت (  3

3ي  تبصره:  

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

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



 

 

7ي  تبصره:  

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

 .صورت مي گيرد

در يك رشته و در يك زمان معين، در دانشگاه مبدأ مممن نباشهد،   ها،  ي برخي از در  در صورتي كه ارائه :21ي  ماده

، دانشهمده و  (گهروه )بخهش ها را با موافقت استاد راهنما و تيييد استاد مشاور تحصيلي و موافقهت شهوراي    تواند آن در  دانشجو مي

در چنين شرايطي، كس  موافقهت  . جري دوره است، به صورت مهمان بگذرانددانشگاه در يمي از مؤسسات آموزش عالي ديگر كه م

واحهدهاي درسهي    چهل درصهد تعداد واحدهاي درسي دانشجوي مهمان در دانشگاه ديگر نبايد از . دانشگاه مقصد هم ضروري است

  .دوره تجاوز كند

 :پذير است و با شرايط زير اممان (گروه)بخشي كارشناسي ارشد با نظر  ها در دوره سازي در  معادل: 29ي  ماده

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

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

 . ريزي باشد هاي مصوب شوراي برنامه ي دانشجو بر اسا  برنامه هاي گذرانده سرفصل در  -ج

ي  يا شيوه« پژوهشي –آموزشي »ي  شيوه ي كارشناسي ارشد در هاي پايان دوره نامه مي تواند با گواهيدانشجو : 31ي  ماده

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

مهور     54/0 ي شهماره )ي كارشناسي ارشد دورهي  نامه دستورالعمل اجرايي، بر اسا  آيينآيين نامه و اين :  31ي   ماده

تنظهيم   تبصره 54ماده و   3فصل و  2 ريزي آموزش عالي در شوراي برنامه 322 / /5 مور   4 4ي  مصوب جلسه( 322 / /1 

الزم االجرا است و از  12- 1اين دستورالعمل از ابتداي سال تحصيلي . به تصوي  شوراي دانشگاه رسيد  0/1 /6 شد و در تاري   

ههاي مغهاير بها آن بهراي دانشهجويان مشهمول ايهن         ها و دستور العمل ي و تمام مقررات و بخشنامههاي قبل نامه تاري  ابالغ آن، آيين

  .گردد نامه لغو مي آيين
 


