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فصل اوّل
مقدّمه -اهداف -تعاریف
ماده :1هدف
تعیین چارچوب قانونی برای اجرای صحیح دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته در تاتامی ر تر
نظام های آمورش عالی.
ماده :2تعار ف
 -1وزارت :ورارت علوم ،تحقیقات و فنّاوری است.
 -2مؤسسه :هر ت

ار دانشتااه هتا و مراکتآ آمتورش عتالی و پیوهشتی ااعتو ار دولهتی و

غیردولهی) است ک دارای مجور تأسیس ار ورارت هسهند.
 -3آموزش رایگان :تسهیالتی قتانونی کت بت موجت آ دانشتجو ا متی تواننتد بتدو
پرداخت شهر و صرفاً با سپرد تعهد خدمت ،تحصیل کنند.
 -4دانشجو :فردی ک در کی ار رشه های دوره تحصیلی کارشناسی ارشد ناپیوسه برابتر
ضوابط پذ رفه شده ،ثبت نام کرده و مشغول ب تحصیل است.
 -5دانش آموخته :فردی ک کی ار دوره های تحصیلی را با موفقیتت بت پا تا رستانده و
برابر ضوابط معین ،گواهی ا مدرک تحصیلی مربوط را در افت کرده است.
 -6مرخصی تحصیلی :مدت رما مشخصی ک دانشجو ،برابر ضوابط معین ب طور موقتت
ب تحصیل اشهغال ندارد.
 -7انصراف تحصیلی :فرا ندی ک در آ دانشجو ب طور ختود خواسته ار ادامت تحصتیل
خودداری کند.
 -8حضوری :شیوه ای ار آمورش است ک دانشجو در آ تاام تحصیل ختود را بت صتورت
چهره ب چهره و اتاام وقت ب انجام می رساند.
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 -9غیرحضوری :شیوه ای ار آمتورش استت کت ر تور فیآ کتی دانشتجو در تاتام طتول
تحصیل الآامی نیست.
 -11نیمه حضوری :شیوه ای ار آمورش است ک بخشی ار آ ب صورت ر وری و بخشتی
ار آ ب صورت غیرر وری انجام می شود.
 -11استاد راهنما :کی ار اع ای هیأت علای دارای مدرک دکهری استت کت مستلولیت
راهناا ی دانشجو را در انجام پروژه ،پا ا نام و ا رسال بت عهتده دارد و ار میتا اع تای
هیأت علای هاا مؤسس ا ا خارج ار مؤسس با مجور مؤسس مبدأ) انهخاب می شود.
 -12استاد مشاور :کی ار اع ای هیأت علای است ک مستلولیت مشتاوره دانشتجو را در
انجام پروژه ،پا ا نام و ا رسال ب عهده دارد و ار میا اع ای هیأت علای هاا مؤسست
و ا مهخصصا خارج ار مؤسس انهخاب می شود.
 -13مدرس :فردی ک ب آمورش و مهارت آموری در

مؤسس بت صتورت تاتام وقتت،

نیا وقت ا پاره وقت اشهغال دارد.
 -14برنامه درسی :مجاوع ب هو پیوسه ای ار دروس و فعالیتهای هر رشته تحصتیلی
است ک اهداف مشخصی را دنبال می کند.
 -15واحد درسی :مقدار مفاهیو ا مهارتها ی ک برای فراگیتری دانشتجو در طتول ت
نیاسال تحصیلی ا رمتا معتادل آ درنظتر گرفهت متی شتود .هتر وارتد درستی نظتری
 16ساعت ،عالی ا آرما شااهی  32ساعت ،کارگاهی ا عالیتات میتدانی ابارد تد علاتی)
 48ساعت ،کارورری ا کتار در عرصت  64ستاعت و کتارآموری  121ستاعت در طتول ت
نیاسال تحصیلی ا دورۀ تابسهانی و طبق برنام درسی مصوب اجرا می شود.
 -16گروه آموزشی :بنیادی تر ن وارد علاتی مؤسست مهشتکل ار تعتدادی ع تو هیتأت
رشه علای هسهند.

علای است ک دارای تخصص مشهرک در

 -17درس جبرانی :درسی است ک ب تشخیص گتروه آمورشتی ،گذرانتد آ بترای رفت
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کابود دانش ا مهارت دانشجو ،ضروری است.
 -18رشته تحصیلی:

برنام آمورشی است ک با محهوا و روش شناسی خاص ،در قال

برنام درسی اجرا می شود.
 -19دوره کارشناسی ارشد:

دوره تحصیلی ک پس ار دوره کارشناسی آغار می شتود

و رداقل شامل  28تا  32وارد درسی است.
 -21شیوه آموزشی -پژوهشی :شیوه ای است ک محهوای برنام درستی مربتوط بت آ
عالوه بر واردهای درسی ،مشهال بر پا ا نام نیآ می باشد.
 -21شیوه آموزشی :شیوه ای است ک دانشجو پس ار گذراند واردهای درستی و بتدو
گذراند پا ا نام دانش آموخه می شود.
 -22نیمسال تحصیلی :هر نیاسال تحصیلی شامل  16هفه آمورش و دو هفه امهحانتات
پا انی است.
 -23پایان نامه :بخش ار شیوه آمورشی -پیوهشی است ک در

رمینت مشتخص رشته

تحصیلی و با راهناا ی اسهاد راهناا انجام می شود.
 -24هیأت داوران :اع ای هیأت علای هسهند ک برای ارر ابی پا ا نام دانشجو در دوره
کارشناسی ارشد مطابق دسهورالعال اجرا ی مصوب مؤسس انهخاب می شوند.
فصل دوّم
شرایط ورود
ماده :3شرایط ورود به شرح زیر است:
 -3-1داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی.
 -3-2داشتن گواهینامه پایان دوره کارشناسی یا باالتر مورد تأیید وزارت متبوع.
 -3-3برخورداری ار توانا ی جسای الرم و مهناس با رشه تحصیلی.
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 -3-4قبولی در آزمون ورودی مورد تأیید وزارت یا کسب پذیرش از دانشگگاه بگر
اساس مقررات مصوب.
تبصره :مدرک معادل کارشناسی برای ورود ب ا ن دورهها فاقد اعهبار است.
ماده :4آموزش در مؤسسه مبتنی بر نظام واحدی به زبان فارسی انجام میشود.
تبصره :1-4مؤسسه اختیار دارد درصورت توانایی ،برنامه درسی مصوب را با رعایت
ضوابط برای دانشجویان خارجی و یا دورههای بین المللی به زبان غیرفارسی ارائگه
نماید.
ماده :5مؤسسه موظف است برنامههای آموزشی و درسگی مصگوب شگورای عگالی
برنامه ریزی آموزشی وزارت را برای دورهای که در آن با مجگوز شگورای گسگترش
آموزش عالی دانشجو انجام پذیرفته است ،اجرا کند.
فصل سوّم
مدّت مجاز تحصیل و واحدهای درسی
ماده :6مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد دو سال (چهار نیمسال) است.
تبصره : 1-6در صورتی که دانشگجوی مشگمول آمگوزش رایگگان در مگدت مقگرر
دانش آموخته نشود ،دانشگاه اختیگار دارد مگدت تحصگیل وی را حگداک ر تگا دو
نیمسال افزایش دهد .افزایش سنوات تحصیلی در نیمسال اوّل به صورت رایگان و
در نیمسال دوّم با دریافت هزینه طبق تعرفه مصوب هیگأت امنگای دانشتااه انجگام
میشود .چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود از ادامه تحصیل محروم
است.
تبصره : 2-6شورای تحصیالت تکایلی دانشکده ا ا گروه) میتواند در صورت لآوم و رست
مورد

نیاسال ب طول دوره تحصیلی دانشجو اضاف ناا د و افآا ش سنوات برای بار دوّم
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اترم ششو) با پرداخت شهر طبق تعرف مصوب هیأت امنا دانشااه ،نیارمند تأ یتد شتورای
تحصیالت تکایلی دانشااه می باشد.
ماده :7تعداد واحگدهای درسگی دوره کارشناسگی ارشگد حگداقل  22و حگداک ر
 32واحد است که از این تعداد در شیوه آموزشی -پژوهشی  4تا  6واحد مربوط به
پایان نامه و مابقی به صورت واحدهای آموزشی میباشد.
تبصره : 2-7تعداد واردهای درسی رشه مد ر ت کس و کار ا 48 )MBAوارد است ک
در صورت تأ ید گروه آمورشی دانشجو می تواند ب جای  6وارد درس تخصصی ،پا ا نامت
ب اررش  6وارد اخذ ناا د و در صورت دفتا ار پا تا نامت در شتیوه آمورشتی -پیوهشتی
دانش آموخه شود.
تبصره : 2-7دانشجو در هر نیمسگال تحصگیلی الزم اسگت حگداقل  2و حگداک ر
 14واحد درسی انتخاب کند .دانشجو در آخرین نیمسال تحصگیلی از شگرط اخگذ
حداقل واحد آموزشی معاف است.
تبصره : 3-7در رشه ها ی ک تعداد وارد مصوب آنها طبق سرفصل دوره رداقل  45وارتد
می باشد دانشجو می تواند در هر نیاسال رداکثر  15وارد انهخاب کند.
ماده :2چگونگی و ترتیب ارائه دروس هر دوره تحصیلی ،رشگته و یگا گگرایش بگا
رعایت پیش نیاز /هم نیاز هر درس طبق برنامه درسگی مصگوب بگر عهگده گگروه
آموزشی است.
تبصره :1-8رعا ت پیش نیار /هو نیتار در اختذ هتر درس الآامتی استت و چناننت دانشتجو
رداقل

بار درس پیش نیار /هو نیار را مردود شود بتا نظتر کایهت تحصتیالت تکایلتی

گروه میتوا شرط پیش نیار /هو نیار بود درس متذکور را رتذف کترد ،دانشتجو مو تف
است درس پیش نیار /هو نیار را مجدداً اخذ و باذراند.
تبصره :2-8تسهیالت تبصره  8-1شامل دانشجو انی ک ب دلیتل تقلت و تا رکتو کایهت
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ان باطی ناره مردودی در افت می کنند ،نای شود.
تبصره :3-8تکرار دروسی ک دانشجو قبالً در دوره کارشناسی گذرانده استت درصتورتی کت
عنوا و ا محهوای درس ب تشخیص شورای گروه آمورشی مشتهرک باشتد ،مجتار نیستت.
دانشجو ا با د با نظر موافق شورای گروه با اخذ درسهای د اتر ،جات وارتدهای درستی
گذرانده خود را ب رد نصاب مندرج در برنام مصوب برسانند.
ماده :9تعداد واحدهای دروس جبرانی به تشخیص گروه آموزشی حداک ر  12واحد
است.
تبصره :1-9هر دانشجو با د ب تشخیص شورای تحصیالت تکایلی گروه ،تعتدادی ار دروس
دوره کارشناسی را ب عنوا دروس جبرانی باذراند .تعیین تعداد و عنتاو ن دروس براستاس
برنام مصوب در هر رشه بر عهده شورای تحصیالت تکایلی گروه است .رما انهختاب ا تن
دروس قبل و ا هاآما با دروس اصلی مربوط ،متاراد بتر وارتدهای درستی مقترر در دوره
کارشناسی ارشد و مطابق با ا ن آ ین نام است.
تبصره :2-9کسب نمره قبولی  12در دروس جبرانی ،الزامی است ولی نمره مگذکور
در میانگین نیمسال و کل دانشجو محاسبه نمیشود و هزینه این درس طبق تعرفه
مصوب هیأت امناء دانشگاه از دانشجو دریافت میشود.
تبصره :3-9درصورت عدم موفقیت در گذراند دروس جبرانتی تتا اختذ پا تا نامت  ،ادامت
تحصیل دانشجو منوط ب موافقت شورای تحصیالت تکایلی گروه است.
تبصره :4-9زمان استفاده برای دروس جبرانی در سقف سنوات تحصیلی دانشگجو
محاسبه نمیشود.
تبصره :5-9شورای تحصیالت تکایلی هر گروه آمورشتی مو تف استت دروس جبرانتی هتر
دانشجو را هاراه با مهلت مقرر برای گذراند آ دروس ،در ابهدای دوره آمورشی بت اطتال
وی برساند و رونوشت آ را رداکثر تا

ماه پس ار شرو اولین ترم تحصیلی دانشتجو بت
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تحصیالت تکایلی دانشکده و دانشااه ارسال کند.
تبصره :6-9درصورت گذراند رداقل  8وارد درس ار دروس جبرانی

نیاسال تحصیلی

ب طول مدت مجار تحصیل دانشجو ا 4نیاسال) افآوده می شود ،ولی در هر صورت رداکثر
مدت دوره تحصیلی  2/5سال است.
ماده :11در مؤسسههای آموزش عالی دولتی ،آموزش رایگان برای هگر دانشگجو در
دوره کارشناسی ارشد صرفاً یک بار امکان پذیر است.
تبصره :1-11دانشجوی مشمول آموزش رایگان ،در صورت حذف غیرموجه درس به
تشخیص دانشااه یا عدم کسب نمره قبولی در هر درس ،بگرای انتخگاب مجگدد آن
درس ،موظف به پرداخت هزینه مربوط مطابق تعرفه مصوب هیأت امنگاء دانشگگاه
است.
ماده : 11تحصیل همزمان در دوره کارشناسی ارشد در مؤسسه ها (اعم از دولتگی و
غیردولتی) ممنوع است.
ماده :12برنامه ریزی و تصمیم گیری درباره تقویم آموزشی ،چگونگی اعالم و ثبگت
نمره ،زمان حذف و اضگافه ،حگذف اضگطراری دروس ،نحگوه اعتگران بگه نتگای
امتحانات ،تاریخ تجدیدنظر و غیره طبق شیوه نامه اجرایی مصوب انجام میشود.
تبصره :1-12مهلت اعالم نارات ،دفا ار پا ا نام ها ،دفتا ار موضتو پیشتنهادی رستال
دکهری و ساینار مطابق مصوبات شورای تحصیالت تکایلی دانشااه می باشد.
فصل چهارم
حضور و غیاب
ماده :13ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس از سوی مدرس آن درس و
براساس حضور و فعالیت دانشجو در کالس ،انجام تکالیف و نتگای آزمگون کتبگی
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مستمر و پایانی برای دروس نظری در طول و پایان هگر نیمسگال تحصگیلی انجگام
می شود و بر مبنای عددی از صفر تا بیست قابل محاسبه است.
تبصره :1-13برگآاری آرمو کهبی پا تا تترم بترای دروس نظتری و بختش نظتری دروس
نظری -عالی براساس برنام رمانبندی اعالم شده الآامی بوده و با سهی رداقل  %51ار کتل
ناره هر نظری درس را شامل شود.
ماده :14حضور دانشجو در تمام جلسات کالس درس الزامی است.
تبصره :1-14اگر دانشجو در طول نیمسال تحصیلی در یک درس بیشتر از  3هفتگه
یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت غیر موجت کنگد ،نمگره آن درس
صفر و در صورت موجه بگودن غیبگت (از سگوی کمیتگه غیبگت) آن درس حگذف
می شود.
تبصره :2-14براساس مصوب  93/3/11شورای تحصیالت تکایلی دانشااه ،چنانن دانشتجو
در کالس های درسی بیش ار رد مجار غیبت ناا د و ا در جلست امهحتا نهتا ی شترکت
نناا د ،درس نامبرده رذف می گتردد و در لیستت ناترات ا تن قبیتل دانشتجو ا عبتارت
" رذف غیبت کالسی " ا " رذف غیبت امهحانی" رس مورد درج می شود.
 دانشجوی روران برای اخذ مجدد درس رذف شده ب دلیل غیبت کالسی ،غیبت امهحانیا رذف توسط دانشااه ب علت عدم رعا ت ضوابط آمورشی اعدم رعا تت پتیش نیتار ،اختذ
وارد درسی بیش ار ردنصاب ،اخذ وارد درسی کاهر ار ردنصتاب و  ،)...مشتاول پرداختت
شهر مهغیر درس طبق تعرف دانشجو ا شبان هو رشه هو ورودی خود می شود.
تبصره :3-14در صورت ارا درخواست ب ان اام مدارک و مسهندات معهبر در موعد مقترر
مبنی بر غیبت دانشجو در کالس درس ا جلس امهحتا نهتا ی ،مراتت در کایهت غیبتت
دانشکده مطرح و در صورت تشخیص موج بود غیبت توسط کایهت ی تربط ،دانشتجو در
انهخاب مجدد ار پرداخت شهر معاف می باشد.
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تبصره :4-14غیبت در کالس درس ب علت اخذ وارد بعتد ار رتذف و اضتاف جتآب غیبتت
موضو تبصره  14-1می باشد.
تبصره :5-14چنانن دانشجو ی در جلست امهحتا پا تا نیاستال درس راضتر و پتس ار
تور سؤاالت امهحانی و قبل ار ام اب صورتجلس ر ور و غیاب نسبت ب ترک جلس اقدام
ناا د ا ن اقدام ب منآل غیبت غیرموج در امهحا بوده و ناره صتفر بترای دانشتجو در آ
درس ضان رعا ت سا ر مقررات منظور خواهد شد.
تبصره :6-14در صورتی که واحدهای انتخابی یا باقیمانده دانشگجو در پایگان هگر
نیمسال به تشخیص دانشگاه ،بنا به دالیل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتگر
از  2واحد درسی برسد در این صورت این نیمسال به عنوان یک نیمسال کامگل در
سنوا ت تحصیلی وی محسوب می شود .اما میانگین نمرات این نیمسال در مشروط
شدن دانشجو بی تأثیر است .امالک عال ،تعداد واردهای اخذ شتده دانشتجو در پا تا
مهلت رذف و اضاف می باشد و چنانن بعد ار رذف و اضاف ب هر دلیلتی ار جالت رتذف
غیبت امهحانی ،رذف غیبت کالسی ،رذف توسط دانشتااه بت علتت عتدم رعا تت ضتوابط
آمورشی و  ،...تعداد واردهای باقیاانده دانشجو ب کاهر ار رد نصاب تقلیتل ابتد مشتاول
ا ن تبصره نای شود).
تبصره :7-14در صورتی ک واردهای اخذ شده در پا ا مهلت رذف و اضاف بنا بت دال تل
موج و خارج ار اراده دانشجو کاهر ار  8وارد درسی باشد دانشجو ملآم ب ارا درخواستت
ابقاب ترم می باشد.
تبصره :2-14نحوه حضور دانشجو در جلسگات کگالس درس در دوره هگای نیمگه
حضوری و غیرحضوری طبق شیوه نامه مصوب دانشگاه انجام میشود.
ماده :15در شرایط خاص ،حذف یک یگا تمگام دروس یگک نیمسگال تحصگیلی بگا
درخواست کتبی دانشجو و تأیید گروه آمورشی و تحصتیالت تکایلتی دانشتکده اطبتق
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تقو و آمورشی نیاسال) ا شورای تحصیالت تکایلی دانشااه ارس متورد) قبل از شروع
امتحانات و با رعایت و احتساب در سنوات تحصیلی امکان پذیر است.
تبصره :1-15رذف

درس در صورتی مجتار استت کت اوالً غیبتت دانشتجو در آ درس

بیش ار  3هفه نباشد و ثانیاً واردهای باقیاانده ار  8وارد کاهر نشود.
تبصره  :2-15رذف تاام درسهای اخذ شده در

نیاسال ،تنها در صورتی مجار است ک

بنا ب تشخیص شورای تحصیالت تکایلی دانشکده دانشجو قتادر بت ادامت تحصتیل در آ
نیاسال نباشد .در ا ن صورت نیاسال مآبتور جتآب رتداکثر متدت مجتار تحصتیل دانشتجو
محسوب خواهد شد.
فصل پنجم
ارزیابی
ماده :16حداقل نمره قبولی در هر درس  12و میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال
 14است.
تبصره :1-16دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس ،نمره قبولی کسگب
نکند ،چنانچه در نیمسال های بعدی ،درس یگا دروس مگذکور را بگا نمگره قبگولی
بگذراند ،نمره یا نمره های مردودی قبلی در ریزنمرات تحصیلی دانشجو ،فقط ثبت
و باقی می ماند اما این نمره ها در محاسبه میانگین کل دوره بی اثر و صرفاً آخرین
نمره قبولی در آن درس مالک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود.
تبصره :2-16گذراندن دروس با استفاده از تبصره  ،1مشروطی دانشجو در نیمسگال
های قبل را خن ی نمی کند.
تبصره :3-16تسهیالت تبصره  16-1شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم
کمیته انضباطی نمره مردودی دریافت میکنند ،نمیشود.

11

ماده :17چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از  14باشد،
دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می شود.
تبصره :1-17دانشجویی که دو نیمسال تحصیلی اعم از متوالی و متناوب مشگروط
شود از تحصیل محروم می شود.
تبصره :2-17چنانن در

نیاسال تحصیلی ،دروس باقیاانده

دانشتجو پتس ار کستر

دروس جبرانی ب کاهر ار  8وارد تقلیل ابد و میاناین دروس اصلی وی کاهر ار  14باشتد،
ا ن نیاسال جآب مشروطی محسوب نای شود.
نیاسال ب هاراه پا ا نامت وارتدهای درستی

تبصره :3-17در صورتی ک دانشجو در

د اری انهخاب کند در صورتی آ نیاسال مشروطی محسوب می شود ک :
دانشجو در آ نیاسال رداقل  8وارد درسی ابدو ارهساب واردهای پا ا نام ) انهختاب
کرده و میاناین کاهر ار  14کس ناا د.
تبصره :4-17چنانن بعد ار ا ام رذف و اضاف ب هر دلیلی ار جال رذف غیبتت امهحتانی،
رذف غیبت کالسی ،رذف توسط دانشااه ب علت عدم رعا ت ضوابط آمورشتی و  ،...تعتداد
واردهای باقیاانده دانشجو ب کاهر ار رد نصاب تقلیل ابد در صورتی ک میتاناین ناترات
دروس باقیاانده کاهر ار  14باشد ضان ارهساب آ نیاسال ب عنوا
سنوات تحصیلی،

نیاسال کامل ار

نیاسال مشروطی دانشجو نیآ محسوب می شود.

تبصره :5-17در آخر ن نیاسال تحصیلی ،دانشجو ار شرط اخذ رداقل وارد معاف است.
فصل ششم
مرخصی تحصیلی و انصراف
ماده :12دانشجو می تواند با احتساب سنوات تحصیل ،یگک نیمسگال از مرخصگی
تحصیلی استفاده کند.
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تبصره :1-18درخواست مرخصی دانشجو با د رداقل قبتل ار پا تا رتذف و اضتاف در هتر
نیاسال تحصیلی ،انجام شود .موافقت با مرخصی تحصتیلی دانشتجو بتا توجت بت وضتعیت
تحصیلی وی صورت می گیرد و منوط ب ا ن است ک ادام تحصیل دانشجو ار آ ب بعد بتا
مشکل مواج نشود.
تبصتتره :2-18در نیاستتال اوّل تحصتتیلی بت دانشتتجو مرخصتتی داده ناتتی شتتود .در متتوارد
اسهثنائی پتس ار تأ یتد شتورای تحصتیالت تکایلتی گتروه و شتورای تحصتیالت تکایلتی
دانشکده ،مرات در شورای تحصیالت تکایلی دانشااه بررسی خواهد شد.
تبصره :3-18در صورتی ک دانشجو بدو کس موافقت دانشااه برای مرخصی ،رهی بترای
نیاسال ثبت نام نناا د ،ار ادام تحصتیل محتروم متی شتود .در متوارد استهثنائی کت
دانشجو عدم ثبت نام خود را موجّ می داند ،با د دال ل آ را قبل ار پا ا هاا نیاسال ب
دانشااه اعالم کند .در صورت تأ ید موجّ بود عدم ثبت نام توستط دانشتااه ،آ نیاستال
جآب مرخصی تحصیلی با ارهساب در سنوات دانشجو محسوب می شود ،مشروط بتر آ کت
قبالً ار مرخصی تحصیلی اسهفاده نکرده باشد.
تبصره :4-12بررسی سایر مصادیق مرخصگی تحصگیلی ماننگد مرخصگی زایمگان،
مرخصی پزشکی درصورت تأیید پزشک معتمد دانشتااه ،مأموریت همسر یا والدین،
بدون احتساب در سنوات تحصیلی در اختیار کایسیو بررسی متوارد ختاص دانشتااه
است.
ماده :19دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل ،بایگد درخواسگت انصگراف خگود را
شخصاً و به صورت کتبی به اداره تحصیالت تکمیلی تسلیم کنگد .دانشگجو مجگاز
است فقط برای یک بار و تا دو ماه از تاریخ ارائه درخواست ،تقاضای انصراف خگود
را پس بگیرد در غیر اینصورت پس از انقضای این مهلت حکم انصگراف از تحصگیل
وی صادر می شود.
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تبصره :1-19چنانن دانشجو در مهلت مقرر تقاضای انصراف ار تحصیل خود را پس بایرد و
عدم ر ور او در جلسات درس آ نیاسال ار  3هفه تجاور نکرده باشتد ،متی توانتد در آ
نیاسال ضان رعا ت رداقل وارد انهخابی در نیاسال ،براساس مقررات ادام تحصیل دهد،
در غیر ا ن صورت نیاسال مذکور جآب مرخصی تحصیلی با ارهساب در سنوات خواهد بود.
تبصره :2-19تصمیم گیری برای بازگشت به تحصیل تا

نیاسال ارداکثر تا قبل ار

پا ا رذف و اضاف نیاسال بعتد) بر عهده شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه اسگت.
بد هی است نیاسال مذکور جآب مرخصی با ارهساب در سنوات دانشجو محسوب می شود.
تبصره :3-19تصایو گیری درخصوص بارگشت ب تحصیل دانشتجوی منصترف ار تحصتیل
بیش ار

نیاسال بر عهده کایسیو بررسی موارد خاص دانشااه می باشد.

تبصره :4-19چنانن دانشجو ی ک تقاضای انصراف ار تحصیل خود را ب تحصیالت تکایلی
دانشااه تسلیو ناوده و خواسهار صدور رکو قطعی انصراف ار تحصیل در متدت کاهتر ار دو
ماه باشد ،دانشااه می تواند با اخذ تعهد عدم بارگشتت بت تحصتیل و پتذ رش مستلولیت و
عواق ناشی ار ا ن درخواست ار دانشجو ،نسبت ب صدور رکو قطعی انصراف قبل ار مهلتت
دو ماه اقدام ناا د .بد هی است بارگشت ب تحصیل ا ن دسه ار دانشجو ا صرفاً ار طر ق
ارا درخواستت بت کایستیو بررستی متوارد ختاص دانشتااه قابتل بررستی خواهتد بتود
ادانشجو ا منصرف ار تحصیل پسر هناام ارا درخواست نبا د منعی ار نظر نظتام و یفت
داشه باشند).
تبصره :5-19درصورت عدم مراجع پذ رفه شده جد د الورود برای نام نو ستی در دانشتااه
در مهلت مقرر یکر شده در دسهورالعال ثبتت نتام کت هتر ستال توستط ورارت و ستارما
سنجش آمورش کشور اعالم می شود ،منصرف ار تحصیل تلقی خواهد شد.
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فصل هفتم
مهمان و انتقال ،معادل سازی (تطبیق واحد)
ماده :21تغییر رشته ،انتقال و میهمانی در دوره کارشناسی ارشد ممنوع است.
تبصره : 1-21مهاانی ت

درس در صتورت عتدم ارا ت درس بتا تأ یتد شتورای تحصتیالت

تکایلی گروه بالمان است.
تبصره :2-21معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانگده شگده دانشگجو در
مؤسسه دولهی قبلی طبق شیوه نامه مصوب شورای تحصیالت تکایلی دانشااه ب شرح
ر ر امکان پذیر است.
الف :دانشجو ار طر ق آرمو ورودی تحصیالت تکایلتی اکارشناستی ارشتد ناپیوسته ) کت
توسط سارما سنجش آمورش کشور برگآار می شود در مؤسس قبلی پذ رفه شده باشد.
ب :دروس گذرانده شده با ناره رداقل  14در دانشااه های دولهی وابسه ب ورارت ب شرط
اشهراک محهوا ی ب تشخیص شورای تحصیالت تکایلتی گتروه آمورشتی رتداکثرتا ستقف
 14وارد تطبیق و پذ رش می شوند.
ج :معادل ساری و پذ رش دروسی ک دانشجوی کارشناسی ارشد قبالً در دوره های مجتاری
االکهرونیکی) ا پرد س های دانشااهی با ناره رداقل  14گذرانده است ضان رعا ت ستا ر
شرا ط با تأ ید شورای تحصیالت تکایلی گروه فقط در هاا دوره ها امکا پذ ر است.
د :تطبیق وارد و پذ رش دروس گذرانده شده با ناره رداقل  14در دانشتااه پیتام نتور بتا
تشخیص شورای تحصیالت تکایلی گروه امکا پذ ر است.
و :نارات دروس پذ رفه شده در ترم دروس تطبیقی ثبت و در محاستب میتاناین نیاستال
محسوب نای شود ولی در تعداد کل واردهای گذرانتده و میتاناین کتل دانشتجو محاستب
میگردد.
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تبصره :3-21به ازای هر  2تا  14واحد از دروس معادل سازی شده ،یک نیمسگال از
سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته می شود.
فصل هشتم
سمینار و پایان نامه
ماده :21دانشجو موظف است قبگل از شگروع نیمسگال سگوم تحصگیلی ،موضگوع
پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی انتخاب کند.
تبصره :1-21اسهاد راهناا با پیشنهاد دانشجو و موافقت استهاد و تأ یتد شتورای تحصتیالت
تکایلی گروه ار میا اع ای هیتأت علاتی دانشتااه بتا مرتبت رتداقل استهاد اری تعیتین
می شود و در صورت نیار ،ب پیشنهاد اسهاد راهناا و تأ ید شورای تحصیالت تکایلی گتروه
و دانشکده ،اسهاد راهناای دوّم می توانتد ار بتین اع تای هیتأت علاتی دانشتااه تا ستا ر
دانشااه ها ،مؤسسات آمورش عالی و پیوهشااه های دولهی با رتب رداقل استهاد ار و ستهو
مشارکت رداکثر  %51ضان رعا ت مصوبات هیأت اجرا ی جذب دانشااه ،انهخاب شود.
تبصره :2-21دانشجو مو ف است پس ار تصو

موضو پا ا نام  ،در پا ا هتر نیاستال،

گآارش کهبی پیشرفت کار خود را ب اسهاد راهناا ارا و پس ار اخذ تأ ید اسهاد راهناتا آ
را ب تحصیالت تکایلی گروه تقد و کند و در سقف ستنوات مجتار و رعا تت تبصتره 4-22
نسبت ب دفا ار پا ا نام اقدام ناا د.
تبصره :3-21چنانن دانشجو گآارش پیشرفت کار خود را در رما های مقرر ارا نکنتد تا
درصورت عدم رضا ت اسهاد راهناا ار نحوه عالکرد دانشتجو بنتا بت تقاضتای کهبتی استهاد
راهناای پا ا نام ثبت نام دانشجو در نیاسال بعد مسدود و وضعیت وی معلق خواهد شتد
و تصایو گیری در مورد وضعیت تحصیلی دانشجو برعهده شورای تحصیالت تکایلی گتروه
و دانشکده می باشد.
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تبصره :4-21شیوه ناارش پا ا نامت و ضتوابط مربتوط بت آ توستط شتورای تحصتیالت
تکایلی دانشکده تهی و ب اطال دانشجو ا رسانیده می شود.
رعا ت ضوابط و شیوه نام هر دانشکده ار سوی دانشجو ا دانشکده الآامی است.
تبصره :5-21شگرایط و نحگوه انتخگاب اسگتاد راهنمگای خگارج از دانشتااه یگا در
رشته هایی که هیأت علمی با مرتبه علمی استادیار وجود نداشته باشد طبق شیوه
نامه دانشااه انجام می شود ک ب شرح ر ر می باشد:
 -1در رشه ها ی ک ع و هیأت علای با مرتب علای اسهاد ار وجود ندارد با تأ ید شتورای
تحصیالت تکایلی گروه و دانشکده ،اسهاد راهناتای اوّل متی توانتد کتی ار اع تای هیتأت
علای سا ر دانشااههای دولهی با مرتب علای رداقل اسهاد ار باشد.
 -2برای راهناا ی پا ا نام های رشه های هنر ،با تأ ید شورای تحصیالت تکایلتی گتروه
و دانشکده ،اسهاد راهناای دوّم می تواند کی ار اع ای هیأت علای گروه آمورشتی ی تربط
دارای مرتب مربی و واجد شرا طی ک دانشکده هنر اعالم می کند با سهو مشارکت رداکثر
 %51باشد.
تبصره : 6-21انتخاب استاد مشگاور ،بگه پیشگنهاد اسگتاد راهنمگا و تأییگد گگروه
آموزشی ،از اعضای هیأت علمی همان گروه یا خارج از دانشااه ضان رعا ت مصتوبات
شورای تحصیالت تکایلی دانشااه امکان پذیر است.
تبصره :7-21وارد درسی ساینار برای آشنا ی دانشجو ا بتا اصتول اولیت روش تحقیتق و
نحوه اسهفاده ار مناب اطال رسانی و شیوه ارا کهبی و شفاهی نها ج

تحقیق در قالت

جا آوری ،بررسی و دسته بنتدی تحقیقتات انجتام شتده در ارتبتاط بتا موضتو ستاینار
می باشد.
تبصره :8-21موضو ساینار با د توسط دانشجو تتا انههتای نیاستال دوّم تحصتیلی تعیتین
شود و عنوا و اسهاد تخصصی ستاینار ختود را کهبت ًا بترای بررستی و تصتو
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بت شتورای

تحصیالت تکایلی گروه اعالم کند.
تبصره :9-21تغییر اسهاد راهناای ساینار و پا ا نام مانو است مار در موارد استهثنا ی
ک تشخیص آ بر عهدۀ شتورای تحصتیالت تکایلتی گتروه و شتورای تحصتیالت تکایلتی
دانشکده است ک در صورت نیار ،تأ ید شورای تحصیالت تکایلی دانشااه الرم می باشد.
تبصره :11-21اخذ ساینار رداکثر در نیاسال سوّم تحصتیلی انجتام متی شتود و رتداکثر
مهلت ارا و اعالم ناره آ ب تحصیالت تکایلی دانشااه ب شرح ر ر می باشد:
 مهلت ارا ساینار در صورت اخذ ساینار در نیاسال اوّل سال تحصیلی،رداکثر تا پا تافرورد ن ماه و در صورت اخذ در نیاسال دوّم سال تحصتیلی ،رتداکثر تتا پا تا آبتا متاه
می باشد و ناره آ با سهی رداکثر ت

متاه پتس ار مهلتت ارا ت ستاینار بت تحصتیالت

تکایلی دانشااه اعالم شود.
بد هی است درصورت عدم ارائ ب موق ساینار برای دانشجو در تترم اختذ وارتد ستاینار،
ناره صفر منظور خواهد شد و ناره در افهی در ترم وصول ناتره در کارنامت دانشتجو ثبتت
خواهد شد.
ماده : 22دانشجو پس از تدوین پایان نامه و تأیید استاد راهنما ،موظگف اسگت بگا
رعایت ضوابط دانشااه در حضور هیأت داوران مهشکل ار اسهاد اا ) راهناا ،استهاد اا )
مشاور ،ناا نده تحصیالت تکایلی دانشکده ابدو رق رأی ،الآاماً ع و هیتأت علاتی) و دو
نفر ار بین اع ای هیأت علای ا مهخصصا و محققا داخل تا ختارج دانشتااه بت عنتوا
داور از پایان نامه دفاع کند.
تبصره :1-22اع ای هیأت داورا با د رداقل اسهاد ار و ا دارای مدرک دکهتری تخصصتی
ا )Ph.Dباشند .در موارد اسهثنائی ک در رمین تخصصی موردنظر اسهاد ار ا مهخصتص بتا
مدرک دکهری تخصصی وجود ندارد با د رداقل

ماه قبل ار تتار

دفتا ار پا تا نامت ،

موضو با یکر مورد /موارد اسهثنائی در شورای تحصیالت تکایلتی گتروه مطترح و تصتو

17

شود و ب تأ ید شورای تحصیالت تکایلی دانشکده برستد و نهیجت بت تحصتیالت تکایلتی
دانشااه اعالم شود.
تبصره :2-22انهخاب داورا ب پیشنهاد اسهاد راهناا و تصو

شتورای تحصتیالت تکایلتی

گروه می باشد.
تبصره :3-22ناا نده تحصیالت تکایلی براساس ابالغ مد ر تحصیالت تکایلتی دانشتکده ار
میا اع ای هیأت علای دانشکده تعیین می شود.
تبصره :4-22دفا ار پا ا نام  ،رداقل

نیاسال بعد ار تصو

موضتو پا تا نامت در

شورای تحصیالت تکایلی گروه آمورشی و سپری شد رداقل  5ماه ضان رعا ت ماده  6و
تبصره های آ  ،مجار می باشد.
تبصره : 5-22دانشجو مو ف است پس ار تأ یتد اتاتام پا تا نامت توستط استهاد راهناتا و
شورای تحصیالت تکایلی گروه ،رداقل

ماه قبل ار تار

دفا  ،بت تحصتیالت تکایلتی

دانشکده مراجع و نسبت ب تحو ل کاربرگ های مربوط ب مجور دفا بترای انجتام مرارتل
اداری و کس مجور دفا ار تحصیالت تکایلی دانشااه اقدام ناا د.
تبصره :6-22در صورت عدم وجود هرگون مشکل آمورشی و کامتل بتود پرونتده آمورشتی
دانشجو ضان رعا ت سا ر مقررات ،مجور دفا توسط تحصیالت تکایلی دانشتااه ترف دو
هفه پس ار وصول کاربرگ مربوط صادر می شود.
تبصره :7-22پس ار در افت مجور دفا ار پا ا نام  ،دانشجو مو ف است رداقل دو هفهت
قبل ار تار

دفا

نسخ ار پا ا نام را در اخهیار هیتأت داورا قترار دهتد و کتاربرگ

هااهنای رما دفا را ب دفهر تحصیالت تکایلی دانشکده تحو ل ناا د.
تبصره :8-22دانشجو مو ف است پس ار هااهنای جلس دفا  ،آگهی برگآاری جلس دفتا
اتأ ید شده توسط تحصیالت تکایلی دانشکده) را رتداقل ست رور قبتل ار دفتا  ،در تتابلو
اعالنات در معرض د د دانشجو ا دانشکده قرار دهد.
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فصل نهم
ارزشیابی پایان نامه و دانش آموختگی
ماده :23نمره پایان نامه در میانگین کل محاسگبه نمگی شگود و ارزشگیابی آن بگه
صورت کیفی و به شرح زیر انجام می شود:
مردود

(کمتر از )14

متوسط

()14-15/99

خوب

()16-17/99

خیلی خوب ()12-12/99
عالی

()19-21

تبصره :1-23در صورتی ک با تأ ید اسهاد راهناا دانشجو فعالیت پیوهشی بیشتهری داشته
باشد ار جال ارا

ا چاپ مقال برای تأثیر در ناره پا ا نام با د متدارک و استناد مربتوط

ب فعالیت پیوهشی تأثیرگذار بر ناره پا ا نام  ،قبل ار جلس دفتا بت هیتأت داورا ارا ت
شود و در غیر ا نصورت فعالیت پیوهشی موردنطر بر ناره پا ا نام تأثیری نخواهد داشت.
تبصره :2-23چنانن اررشیابی پا ا نام مردود باشد دانشجو متی توانتد رتداکثر ت
د ار بعد ار

نیاسال و سپری شد رداقل  3ماه ار تار

بتار

دفا قبلتی و در متدت مجتار

تحصیل در جلس دفاعی در ر ور داورا  ،راضر و مجدداً ار پا ا نام خود دفتا ناا تد و
اررش پا ا نام در دفا مجدد رداکثر "خوب" خواهد بود.
ماده :24مالک دانش آموختگی داشتن میانگین کل حداقل  14براساس واحگدهای
گذرانده آموزشی و دفاع قابل قبول ارداقل مهوسط) از پایان نامه است.
تبصره :1-24چنانچه میانگین کل دانشگجویی پگس از گذرانگدن تمگام واحگدهای
آموزشی دوره کمتر از  14باشد دانشجو اجازه دفاع از پایان نامگه را نگدارد و تنهگا
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یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده می شود تگا
با اخذ مجدد حداک ر  11واحد از درسگهایی کگه بگا نمگره کمتگر از  14ا)12-13/99
گذرانده است میانگین کل واحدهای گذرانگده را بگه حگداقل  14برسگاند .در ایگن
صورت اجازه دفاع از پایان نامه به وی داده می شود.
ماده :25چنانچه دانشجویی تمام واحدهای آموزشی دوره را با میانگین کل رتداقل
 14گذرانده باشد ولی نتواند و یا نخواهد از پایان نامه خود دفاع کند ،باید در مدت
مجاز تحصیلی ،معادل تعداد واحد پایان نامه و طبق نظر گروه آموزشی ،واحگد یگا
واحدهای درسی مرتبط با رشته تحصیلی اخذ و با میانگین کل حداقل  14بگذرانگد
تا در دوره مذکور به شیوه آموزشی دانش آموخته شود .نوع شیوه دانش آموختگی
در دانش نامه قید می شود.
تبصره :1-25دانشجو ی ک در سنوات مجار تحصیلی قرار دارد و وارتد پا تا نامت را اختذ
نناوده است و مهقاضی اخذ وارد درسی ب جای پا ا نام می باشد ب شرط تأ ید شتورای
تحصیالت تکایلی دانشااه ضان رعا ت سا ر شرا ط و مقررات آمورشی ،شیوه تحصیلی وی
ار آمورشی -پیوهشی ب آمورشی تغییر می ابد.
تبصره :2-25دانشجویی که به هر دلیل نتواند دوره تحصیلی را به پایگان برسگاند
فقط گواهی گذراندن واحدهای درسی به وی اعطا می شود.
ماده : 26چنانچه دانشجو در حین تدوین پایان نامه اقدام به تخلف علمی (سگرقت
علمی -جعل -تقلب -کپی برداری و غیره) نماید و این موضوع از سگوی مؤسسگه
اثبات شود ،از ادامه تحصیل محروم و صرفاً گگواهی مبنگی بگر تعگداد واحگدهای
گذرانده دریافت می کند.
تبصره :1-26احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام پایان نامگه از سگوی
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مؤسسه منجر به ابطال مدرک تحصیلی صادر شده خواهد شد.
ماده :27تاریخ دانش آموختگی ،روز دفگاع قابگل قبگول از پایگان نامگه در شگیوه
آموزشی -پژوهشی و یا زمان ثبت آخرین نمره درس در شیوه آموزشی است.
ماده :22مؤسسه می تواند بخشی از اختیارات خود در این آیین نامگه را بگه گگروه
آموزشی یا یک کمیته منتخب ،تفویض کند.
ماده :29مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه و هرگونه پاسخگویی قانونی مترتب
بر آن برعهگده دانشگگاه اسگت و نظگارت بگر اجگرا و تفسگیر مفگاد آن برعهگده
معاون آموزشی وزارت می باشد.
ماده :31ا ن دسهورالعال مربوط ب آ تین نامت آمورشتی دوره کارشناستی ارشتد ناپیوسته
مصوب جلس شااره  866شورای عالی برنام ر آی آمورشی مورخ  94/7/4شامل  31متاده
و  71تبصره در جلس شااره  222شورای تحصتیالت تکایلتی دانشتااه متورخ  96/3/9بت
تصو

رسید و برای دانشجو ا ورودی سال  94و پس ار آ الرم االجرا است.
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