
 
 ین نامه آموزشییشیوه نامه اجرایی آ

 و بعد94دوره کارشناسی ارشد ورودی های 

 دانشگاهتحصیالت تكمیلی  شورایامین جلسه 97مصوب 

 03/10/1397 مورخ

  



 : مقدمه

عالی برنامه ريزی  شورای04/07/1394خ مور بمصوو بعد  94ین نامه جديد آموزشی دوره کارشناسی ارشد ورودی يبا توجه به آ

اين شیوه نامه با استناد  ، ورین نامه مذکيآ آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ضرورت تدوين دستورالعمل يا شیوه نامه اجرايی

ین نامه، به ضرورت، يواحدهای آموزشی دانشگاه به تفکیک مفاد آ وبات و سوابق مربوطه به منظور رفع ابهام و ايجاد هماهنگی بینصبه م

 03/10/1397و از تاريخ ويب رسیده صبه ت 03/10/1397 خدانشگاه مورتحصیالت تکمیلی رای وش هجلسامین 97تدوين شده و در 

 ت .اسالزم االجرا 

 شیوه نامه اجرايی آيین نامه مفاد

 هدف:  1ماده 

ناپیوسته تعیین چهار چوب قانونی برای اجرای صحیح دوره کارشناسی ارشد 

 در تمامی زير نظام های آموزش عالی

 ین نامه است .عین مفاد آي جرايیشیوه نامه ا

 تعاریف:  2 ماده

 (1تعريف شماره)وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است: وزارت

)اعم از  هر يک از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی:  هموسس

تعريف د )هستن تاسیس از وزارتدولتی و غیر دولتی( است که دارای مجوز 

 (2شماره

 تسهیالتی قانونی که به موجب آن دانشجويان:  آموزش رايگان

یل صتح خدمتد ردن تعهپمی توانند بدون پرداخت شهريه و صرفا با س

 (3)تعريف شماره .کنند

ناپیوسته  یلی کارشناسی ارشدصفردی که در يکی از دوره های تح:  دانشجو

تعريف ت . )یل اسصتح بهل وغام کرده و مشن ثبتته شده، برابر ضوابط، پذيرف

 (4شماره

ان پاي یلی را با موفقیت بهصفردی که يکی از دوره های تح:  دانش آموخته

مربوط را دريافت  یلیصتح كمدريا واهی رسانده و برابر ضوابط معین، گ

 (5تعريف شماره. ) کرده است

معین، به  ، برابر ضوابطی که دانشجو صمدت زمان مشخ:  مرخصی تحصیلی

 (6تعريف شماره. ) ندارد غالیل اشتصطور موقت به تح

ادامه  فرايندی که در آن دانشجو به طور خود خواسته از:  انصراف تحصیلی

 (7تعريف شماره. ) یل خودداری کندصتح

تمام  آن شیوه ای از آموزش است که حضور فیزيکی دانشجو در:  حضوری

.  می رساند چهره به چهره و تمام وقت به انجامیل خود را به صورت صتح

 (8تعريف شماره)

تمام  شیوه ای از آموزش است که حضور فیزيکی دانشجو در:  غیر حضوری

 (9تعريف شماره. ) الزامی نیست تحصیل لطو

حضوری  صورت بهشیوه ای از آموزش است که بخشی از آن :  نیمه حضوری

 (10تعريف شمارهد . )جام می شون به صورت غیر حضوری انو بخشی از آ

که  دکتری است كيکی از اعضای هیات علمی دارای مدر:  استاد راهنما

به عهده  ولیت راهنمايی دانشجو را در انجام پروژه پايان نامه و يا رسالهومس

موسسه با  دارد و از میان اعضای هیات علمی همان موسسه )يا خارج از

 (11تعريف شماره. ) می شود بدا( انتخابمجوز موسسه م

 عین مفاد آيین نامه است . جرايیشیوه نامه ا



را در  ولیت مشاورهويکی از اعضای هیات علمی است که مس:  استاد مشاور

هیات  یاو از میان اعض انجام پروژه ، پايان نامه و يا رساله به عهده دارد

.  می شودب ان خارج از موسسه انتخاصصعلمی همان موسسه و يا متخ

 (12تعريف شماره)

صورت تمام  بهه هارت آموزی در يک موسسآموزش و م فردی که به:  مدرس

 (13تعريف شماره. ) دارد لاغوقت، نیمه وقت يا پاره وقت اشت

رشته  مجموعه به هم پیوسته ای از دروس و فعالیت های هر:  برنامه درسی

 (14شماره تعريفد . )می کن لابی را دنصی است که اهداف مشختحصیل

در  که برای فراگیری دانشجو مقدار مفاهیم يا مهارت هايی:  واحد درسی

هر  . شود ر گرفته میآن در نظ لی يا زمان معادتحصیل نیمساليک  لطو

ساعت ، کارگاهی  32، عملی يا آزمايشگاهی  اعتس 16 واحد درسی نظری

 64 کارورزی يا کار در عرصه ساعت ، 48ی( علم )بازديد يا عملیات میدانی

ی يا دروه تحصیل یمسالنيک ل ساعت در طو 120 ساعت و کار آموزی

 (15تعريف شماره. ) اجرا می شودب وصی مق برنامه درسبتابستانی و ط

عضو  دیابنیادی ترين واحد علمی موسسه متشکل از تعد:  گروه آموزشی

.  هستند در يک رشته علمی كص مشترصهیات علمی است که دارای تخ

 (16تعريف شماره)

آن  نگروه آموزشی ، گذرانده به تشخیص درسی است ک:  درس جبرانی

 (17شماره تعريف. ) ود دانش يا مهارت دانشجو ، ضروری استببرای رفع کم

شناسی خاص،  يک برنامه آموزشی است که با محتوا و روش:  رشته تحصیلی

 (18شماره تعريفود . )را می شدر قالب برنامه درسی اج

 یلی که پس از دورهصک دوره تحي:  دی ارشدوره کارشناس

.  واحد درسی است 32تا  28 کارشناسی آغاز می شود و حداقل شامل

 (19)تعريف شماره

به آن  ای که محتوای برنامه درسی مربوط دوره:  پژوهشی-شیوه آموزشی

تعريف د . )می باش عالوه بر واحد های درسی مشتمل بر پايان نامه نیز

 (20شماره

های درسی  اندن واحدشیوه ای است که دانشجو پس از گذر:  شیوه آموزشی

 (21تعريف شماره. ) ه می شودش آموختو بدون گذراندن پايان نامه دان

هفته  فته آموزش و دوه 16 ی شاملتحصیل نیمسالهر :  تحصیلی نیمسال

 (22تعريف شماره. ) امتحانات پايانی است

مشخص  ه در يک زمینهت کی اسپژوهش-بخشی از شیوه آموزشی:  پايان نامه

 عريف. )ت ی شودجام می و با راهنمايی استاد راهنما انتحصیلرشته 

 (23شماره

دانشجو  ی هستند که برای ارزيابی پايان نامهاعضای هیات علم:  هیات داوران

 بموسسه انتخا بوصدر دوره کارشناسی ارشد مطابق دستورالعمل اجرايی م

 (24شماره تعريف. ) می شوند

 هشرایط ورود به دور:  3 ماده
 طی عمومی ورود به دوره برابر ضوابداشتن صالحیت ها 

 عین مفاد آيین نامه است . جرايینامه ا شیوه



 ناپیوسته  دارا بودن مدرك رسمی پايان دوره کارشناسی اعم از پیوسته و

 ید وزارتيمورد تا
 قبولی در آزمون ورودی و يا کسب پذيرش از موسسه طبق 

 مقررات مصوب وزارت
 : زبان آموزش 4ماده 

 آموزش در موسسه مبتنی بر نظام واحدی و به زبان فارسی است

را با  : موسسه اختیار دارد در صورت توانايی ، برنامه درسی مصوب تبصره

به زبان  رعايت ضوابط برای دانشجويان خارجی و يا دوره های بین المللی

 . ه نمايديارا غیر فارسی

 عین مفاد آيین نامه است . جرايیشیوه نامه ا

 : چگونگي اجراي برنامه درسي 5ماده 

برنامه  شورای عالی بوصو درسی م یسسه موظف است برنامه آموزشمو

گسترش  ريزی آموزشی وزارت را برای دوره ای که در آن با مجوز شورای

 آموزش عالی دانشجو پذيرفته است، اجرا کند
 عین مفاد آيین نامه است . جرايیشیوه نامه ا

 : مدت مجاز تحصيل 6ماده 
 چهارل )یل در دوره کارشناسی ارشد ، دو ساصمدت مجاز تح

 .است( نیمسال

دانش  آموزش رايگان در مدت مقرر لدر صورتیکه دانشجوی مشمو :تبصره

تا دو  یل وی را حداکثرصنشود ، موسسه اختیار دارد مدت تحآموخته 

اول به صورت  نیمسالافزايش سنوات تحصیلی در  .افزايش دهد نیمسال

تعرفه مصوب هیات امنای ق دوم با دريافت هزينه طب نیمسالر رايگان و د

دانشجو در اين مدت دانش آموخته نشود  چنانچه.  موسسه انجام می شود

 .است یل محرومصاز ادامه تح

کلیه دوره ها  دانشجويان مپنج نیمسالدر اين دستورالعمل اختیار اعطای 

 مشش نیمسال و اختیار اعطای تحصیالت تكمیلی دانشكدهشورای  به

 .تفويض می شود انشگاهتحصیالت تكمیلی دمدیریت به 

 نیمسال یلی دانشجويان مشمول آموزش رايگان درصافزايش سنوات تح

ق تعرفه بهزينه ط ششم با دريافت نیمسالپنجم به صورت رايگان و در 

 .هیات امنای موسسه انجام می شود بوصم

 : تعداد مجاز واحدهاي درسي در طول دوره و هر ترم 7ماده 

 32و حداکثر  28تعداد واحد های درسی در دوره کارشناسی ارشد حداقل 

واحد مربوط  6تا  4پژوهشی -واحد است که از اين تعداد در شیوه آموزشی

 .باشد وزشی میبه پايان نامه و مابقی به صورت واحد های آم

 14 حداکثر و 8 م است حداقلالزیلی صتح نیمسالدانشجو در هر :  تبصره

یلی از شرط اخذ صتح نیمسال جو در آخريند . دانشکن بی انتخادرس واحد

 است اقل واحد آموزشی معافدح

دانشجويان،  یلیصجهت تحقق نظم آموزشی و مديريت بهینه سنوات تح

در و  نیمسالدو درسی را در  هایدواحگروه های آموزشی موظفند کلیه 

 .ه نماينديیلی اراصتح نیمسالصورت ضرورت در سه 

پايان نامه تا زمان  پژوهشی موظفند از زمان اخذ-دانشجويان شیوه آموزشی

را اخذ  پایان نامهتمدید یلی واحد صتح نیمسالدفاع از پايان نامه در هر 

 . نمايند

 ه ترتيب دروسیچگونگي ارا:  8 ماده

ه دروس هر دوره تحصیلی رشته و يا گرايش با رعايت يچگونگی و ترتیب ارا

 پیش نیاز هر درس طبق برنامه درسی مصوب ، بر عهده گروه

 آموزشی است

 عین مفاد آيین نامه است . جرايیشیوه نامه ا

 : تعداد واحدهاي دروس جبراني 9ماده 

واحد  12حداکثر تعداد واحد های دروس جبرانی به تشخیص گروه آموزشی 

 .است

 در دروس جبرانی ، الزامی است ولی 12کسب نمره قبولی :  1 تبصره

هزينه و کل دانشجو محاسبه نمی شود و  نیمسالنمره مذکور در میانگین 

 دانشجو دريافت می شود اين دروس طبق تعرفه مصوب هیات امنا موسسه از

 

 

 عین مفاد آيین نامه است . 1 تبصرهو  9ماده  جرايیشیوه نامه ا

 

 

 



سقف سنوات دانشجو زمان استفاده شده برای دروس جبرانی در :  2 تبصره

 . محاسبه نمی شود

، يک نیمسال  نیمساليک  در رانیبواحد دروس ج 6-12 به ازای گذراندن

 . دانشجو افزوده می شود مجاز تحصیلیمدت سنوات  لبه طو

 : استفاده از آموزش رایگان 10 ماده
های آموزش عالی دولتی ، آموزش رايگان برای هر دانشجو ، در  در موسسه

 دوره کارشناسی ارشد صرفا يک بار امکان پذير است .

درس  حذف غیر موجهآموزش رايگان ، در صورت  : دانشجوی مشمول تبصره

به تشخیص موسسه يا عدم کسب نمره قبولی در هر درس ، برای انتخاب 

هزينه درس مربوط مطابق تعرفه هیات  مجدد آن درس ، موظف به پرداخت

 . امنای موسسه است

حذف غیر موجه شامل مواردی است که توسط دانشجو انجام گرفته است و 

کمیته منتخب شورای تحصیالت مشمول مواردی مانند حذف به تشخیص 

 .، حذف پزشکی و حذف ستاد ايثارگران نیست تكمیلی دانشگاه

 : تحصيل همزمان 11ماده
همزمان در دوره کارشناسی ارشد در موسسه ها )اعم دولتی و غیر تحصیل 

 دولتی( ممنوع است .

 عین مفاد آيین نامه است . جرايیشیوه نامه ا

 تقویم آموزشي ، اعالم نمره ، حذف و اضافه و . . . : 12 ماده

 میم گیری در باره تقويم آموزشی ، چگونگی اعالمبرنامه ريزی و تص

 زمان حذف و اضافه ، حذف اضطراری دروس، نحوه ، ت نمرهبثنمره و 

اجرايی  یوه نامهبق شاعتراض به نتايج امتحانات ، تاريخ تجديد نظر و غیره ط

 . موسسه انجام می شود بوصم

برنامه ريزی و تصمیم گیری در خصوص زمان انتخاب واحد ، حذف و اضافه 

تقويم آموزشی ، حذف اضطراری دروس ، اعالم و ثبت نمره و . . . مطابق 

 می باشد .

تقويم آموزشی پیش از شروع هر نیمسال توسط معاونت آموزشی و 

 تحصیالت تکمیلی ابالغ می شود .

 : ارزیابي پيشرفت تحصيلي 13ماده 
اساس  یلی در هر درس از سوی مدرس آن درس و برصارزيابی پیشرفت تح

کتبی مستمر  آزمونحضور و فعالیت دانشجو در کالس، انجام تکالیف و نتايج 

تحصیلی انجام می  نیمسالو پايانی برای دروس نظری در طول و پايان هر 

 محاسبه است شود و بر مبنای عددی از صفر تا بیست قابل

 عین مفاد آيین نامه است . جرايیشیوه نامه ا

 : حضور دانشجو در کالس درس 14ماده 
 .حضور دانشجو در تمام جلسات کالس درس الزامی است

سه  تحصیلی در يک درس بیش از نیمسالاگر دانشجو در طول :  1 تبصره

آن درس  آن درس غیبت کند نمره نیمسالجلسه يا در جلسه امتحان پايان 

موسسه ، آن درس  صفر و در صورت تشخیص موجه بودن غیبت از سوی

 .حذف می شود

ر پايان هر ر صورتی که واحد های انتخابی يا باقیمانده دانشجو د: د 2 تبصره

به تشخیص موسسه ، بنا به دلیل موجه و خارج از اراده دانشجو به  نیمسال

به عنوان يک  نیمسالواحد درسی برسد در اين صورت اين  8کمتر از 

کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب می شود، اما میانگین نمرات  نیمسال

 .تاتیر است در مشروط شدن دانشجو بی نیمسالاين 

 نحوه حضور دانشجو در جلسات کالس درس در دوره های:  3 تبصره

 می شود نیمه حضوری و غیر حضوری طبق شیوه نامه مصوب موسسه انجام

. 

سه  تحصیلی در يک درس بیش از نیمسالاگر دانشجو در طول :  1 تبصره

آن درس  آن درس غیبت کند نمره نیمسالجلسه يا در جلسه امتحان پايان 

از سوی  جلسه 3بیش از  موجه بودن غیبتتشخیص  صفر و در صورت

از  تشخیص موجه بودن غیبت امتحان پایان نیمسالو  مدیر گروه

، آن درس حذف  کمیته منتخب شورای تحصیالت تكمیلی دانشگاه سوی

 .می شود

ر صورتی که واحد های انتخابی يا باقیمانده دانشجو در پايان : د 2 تبصره

 شورای تحصیالت تكمیلی دانشگاه کمیته منتخببه تشخیص  نیمسالهر 

واحد درسی برسد  8، بنا به دلیل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از 

کامل در سنوات تحصیلی  نیمسالبه عنوان يک  نیمسالدر اين صورت اين 

در مشروط شدن  نیمسالوی محسوب می شود، اما میانگین نمرات اين 

 .تاتیر است دانشجو بی

 نحوه حضور دانشجو در جلسات کالس درس در دوره های:  3 تبصره

شورای تحصیالت نیمه حضوری و غیر حضوری طبق شیوه نامه مصوب 

 می شود انجام تكمیلی دانشگاه

 : حذف ترم ، حذف اضطراري 15ماده 

 : در شرايط خاص

با درخواست کتبی  تحصیلی نیمسالحذف تمام دروس یک  (1

،  کمیته منتخب شورای تحصیالت تكمیلی دانشگاهدانشجو و تايید 



تحصیلی با  نیمسالدر شرايط خاص ، حذف يک يا تمام دروس يک 

از شروع امتحانات و با رعايت  ید موسسه قبليدرخواست کتبی دانشجو و تا

 و احتساب در سنوات تحصیلی امکان پذير است

قبل از شروع امتحانات ، با احتساب در سنوات تحصیلی، امکان پذير 

 .است

قبل از شروع امتحانات یک ماه انشجو می تواند در صورت اضطرار تا د (2

حذف  گروه آموزشی، صرفا يک درس نظری را با تايید  نیمسالپايان 

 نشود . 8کند به شرط آنکه تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو کمتر از 

 : حداقل نمره قبولي و ميانگين کل نيمسال 16 ماده
 در هر لوبو میانگین کل قابل ق 12 درسولی در هر بحداقل نمره ق

 .است 14 نیمسال

ولی بق در يک يا چند درس ، نمره نیمسالدانشجويی که در هر :  1 تبصره

مذکور را با نمره  ، درس يا دروس ای بعدیه لکسب نکند چنانچه در نیمسا

 تحصیلیريز نمرات  لی دربردودی قای مولی بگذراند، نمره يا نمره هبق

ه میانگین کل بدر محاس ت و باقی می ماند اما اين نمره هاثبدانشجو ، فقط 

ه میانگین بمحاس كدرس مال ولی در آنبدوره بی اتر و صرفا آخرين نمره ق

 . کل دوره خواهد بود

در  مشروطی دانشجو 1 تبصرهگذراندن دروس با استفاده از :  2 تبصره

 . ل را خنثی نمی کندبهای ق نیمسال

يا حکم  شامل دانشجويانی که به دلیل تقلب و 1 تبصرهتسهیالت :  3 تبصره

 . اطی، نمره مردودی دريافت می کنند ، نمی شودبکمیته انض

 یل خودصدوره تح لدانشجويی که در طو،  16ماده  1 تبصرهخصوص در 

، می بايست در نیمسال های  ولی کسب نکندبدرس نمره قيک يا چند در 

بعدی صرفا همان درس با کد درس يکسان را انتخاب و با موفقیت بگذراند 

. 

 

 

 عین مفاد آيین نامه است . 16ماده  3و  2 تبصره جرايیشیوه نامه ا

 : مشروطي و اخراجي 17ماده 
باشد ،  14یلی کمتر از صتح نیمسالچنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر 

 . مشروط تلقی می شود نیمسالدانشجو در آن 

مشروط  باعم از متوالی يا متناو تحصیلی نیمسالدانشجويی که دو :  تبصره

 . یل محروم می شودصشود از تح

 عین مفاد آيین نامه است . جرايیشیوه نامه ا

 : مرخصي تحصيلي 18ماده 
 یصاز مرخ نیمسال، يک ی یلصسنوات تح بدانشجو می تواند با احتسا

 . استفاده کند تحصیلی

ی صرخم ی زايمان ،صیلی مانند مرخصی تحصاديق مرخصبررسی م:  تبصره

،  همسر و والدين ید پزشک معتمد موسسه، ماموريتيپزشکی در صورت تا

 . است در اختیار موسسه تحصیلیدر سنوات  ببدون احتسا

صی مرخ زايمان،ی صمانند مرخ تحصیلیی صاديق مرخصبررسی م:  تبصره

همسر و والدين،  ید پزشک معتمد موسسه، ماموريتپزشکی در صورت تاي

کمیته منتخب شورای  یلی در اختیارصدر سنوات تح ببدون احتسا

 .است تحصیالت تكمیلی دانشگاه

)با  تحصیلی یصدرخواست مرخ انتخاب واحدل از بدانشجو می تواند تا ق

نمايد. در صورتیکه  تثب دانشجويیپرتال در سنوات( خود را در  باحتسا

پرتال دانشجويی را در  تحصیلی یصدانشجو در زمان مقرر درخواست مرخ

یلی جهت روشن تحص نیمسالل از اتمام باست ق ت ننموده باشد، ضروریثب

مراجعه  مدیریت تحصیالت تكمیلیخود به  تحصیلی شدن وضعیت

تكمیلی کمیته منتخب شورای تحصیالت  نمايد، که با تشخیص

 ) با احتسابتحصیلی  مرخصیعنوان  را به لمی توان آن نیمسا دانشگاه

یل محروم صورت دانشجو از ادامه تحصدر غیر اين ،د در سنوات( منظور نمو

 . خواهد شد

 : انصراف از تحصيل 19ماده 

خود را  رافصیل ، بايد درخواسدت انصراف از تحصدانشجوی متقاضی ان

تسلیم کند. دانشجو  یالت تکمیلیصبه اداره تحی با و به صورت کتصشخ

راف صه درخواست ، تقاضای انيارا ار و تا دو ماه از تاريخبمجاز است فقط يک

 بايد به کلیه تعهداتی که در دوران تحصیلرف از دانشجوی منص (1

 . رده است ، عمل نمايدپس تحصیل



مهلت ، حکم  صورت ، پس از انقضای اين خود را پس بگیرد در غیر اين

 وی صادر می شود یلصراف از تحصان

 رف ازصیل دانشجوی منصمیم گیری برای بازگشت به تحصت:  تبصره

 یل ، بر عهده موسسه استصتح

ماه از تاريخ ارائه درخواست انصراف از تحصیل و  2پس از گذشتن  (2

منوط  مجدد دانشجو تحصیلصدور حکم انصراف قطعی برای دانشجو ، 

 . آزمون سراسری بر اساس ضوابط مربوطه استولی در بق به شرکت و

 : تغيير رشته، انتقال ، ميهماني و معادل سازي دروس 20ماده 
 . در دوره کارشناسی ارشد ممنوع استمیهمانی و  لییر رشته، انتقاغت

دانشجو  ه شدهی گذراندسازی و پذيرش واحد های درس لمعاد:  1 تبصره

 . است موسسه امکان پذير بوصق شیوه نامه مبلی طبدر موسسه ق

 سازی شده ، يک لواحد از دروس معاد 14 تا 8 ازای هر : به 2 تبصره

 . دانشجو کاسته می شود تحصیلیاز سنوات مجاز  نیمسال

 

میهمانی  ل است وظور از میهمانی همان میهمانی کامدر اين دستورالعمل من

 .امکان پذير است نیز يا يک ترمدرس يک 

دروس از دانشگاه آزاد ، پیام نور ، غیرانتفاعی و سایر * معادل سازی 

موارد بسیار خاص و  دانشگاه های غیر دولتی ممنوع می باشد . در

كه رییس دانشكده و مدیر در صورتیخصوص دانشگاه های فوق  در

گروه سطح علمی آن را تایید می نمایند می بایست موضوع جهت 

 دانشگاه ارجاع شود .تصمیم گیری به شورای تحصیالت تكمیلی 

 معادل سازی دروسی که دانشجو قبل از ورود به دانشگاه در مقطع

 : کارشناسی ارشد دانشگاه دیگر گذرانده است

 و باالتر می باشد قابل تطبیق است . 14تنها دروسی که نمره آنها  (1

الزم است محتوای آموزشی دروس گذرانده شده با دروس جديد ، بنا  (2

 .آموزشی ، اشتراك محتوايی داشته باشدبه تشخیص گروه 

می  بهمحاس ل دانشجول کنمرات دروس پذيرفتده شده فقط در معد (3

 .شود

های  واحد پذيرش دو درس يکسان )از نظر عنوان و محتوی( با میزان (4

گذرانده شده  واحد درس متفاوت به شرطی امکان پذير است که میزان

به . ) داده شود یقبتط است بیش از میزان واحد درسی باشد که قرار

یق بقابل تط : درس سه واحدی به جای درس دو واحدی لطور مثا

 .(است و بالعکس آن امکان پذير نیست

تمامی دروس مقطع کارشناسی ارشد به جز سمینار و پايان نامه قابل  (5

 تطبیق می باشد .

 . ین نامه استيعین مفاد آ 20 ماده 2 تبصره جرايیشیوه نامه ا

 : موضوع پایان نامه، انتخاب استاد راهنما و مشاور 21ماده 
، موضوع پايان  تحصیلیسوم  نیمسالل از شروع بدانشجو موظف است ق

 . کند آموزشی انتخابید گروه ياستاد راهنما و تا نامه خود را با نظر

رشته تاد راهنمای خارج از موسسه يا در اس بشرايط و نحوه انتخا:  1 تبصره

ق بط باشديار وجود نداشته ه علمی استادبهیات علمی با مرت هايی که عضو

 .می شود ه موسسه انجاممشیوه نا

 ید گروهياستاد مشاور، به پیشنهاد استاد راهنما و تا انتخاب:  2 تبصره

هیات علمی همان گروه يا خارج از موسسه امکان پذير  آموزشی ، از اعضای

 . است

تعیین استاد راهنما ی اخذ واحد پايان نامه منوط به پژوهش-در شیوه آموزشی

 .در شورای گروه است موضوع پايان نامه ويبتصو 

پروپوزال نهايی می بايست در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده تصويب  -

 گردد .

 داشتن يا نداشتن استاد مشاور منوط به نظر استاد راهنما است . -

و مشاور خارج از دانشگاه با رعايت ضوابط ید اساتید راهنما يو تا انتخاب -

پژوهشی اعضای هیات علمی، منوط به از جمله ظرفیت  دانشگاه بوصم

 . است و تصويب شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده ید شورای گروهيتا

ملزم به داشتن مدرك دکتری نمی  12استاد مشاور مطابق تعريف شماره  -

 باشد .

شگاه می بايست دارای مدرك دکتری باشد و خارج از داناستاد راهنمای  -

 به پیشنهاد استاد راهنمای اول و تايید شورای گروه برسد .



در صورت نیاز و ضرورت ، راهنمايی پايان نامه دانشجو توسط دو استاد  -

بالمانع است . مشروط به اينکه راهنمای اول از بین  راهنما با تايید گروه

 شود .اعضای هیات علمی داخل انتخاب 

 و صدور مجوز دفاع : ترکيب هيات داوران 22ماده 
 ید استاد راهنما، موظف است با رعايتيدانشجو پس از تدوين پايان نامه و تا

 .ضوابط موسسه در حضور هیات داوران از پايان نامه خود دفاع کند

 ترکيب هيات داوران :

 تاد يا اساتید راهنمااس (1

 ساتید مشاوراستاد يا ا (2

اعضای هیات  يادانشگاه استاد داور )از بین اعضای هیات علمی  يک (3

از  دارای مدرك دکتریان و محققان صصمتخيا  علمی ساير دانشگاه ها

 (داخل يا خارج دانشگاه

* در صورتی که پايان نامه ای فاقد استاد مشاور باشد ، جلسه دفاع می 

 داور برگزار گردد . 2تواند با حضور 

با تکمیلی از بین اعضای هیات علمی دانشگاه  تحصیالتنماينده  (4

 بدون حق رایحضور ايشان  می شود . انتخاب ريیس دانشکدهتشخیص 

شورای تحصیالت  49در صورتجلسه تعیین شده و طبق شرح وظايف 

 .زم استالدر جلسه دفاع  جهت نظارت تکمیلی دانشگاه

داور  استاد یا اساتید مشاور ، حضور استاد یا اساتید راهنما ،* 

و عدم  در جلسه دفاع الزامی است و نماینده تحصیالت تكمیلی

حضور هر کدام از اعضای هیات داوران منجر به لغو جلسه دفاع 

 می گردد .

* در موارد خاص برگزاری جلسه دفاع بدون حضور استاد يا اساتید 

 .بالمانع استپس از کسب مجوز از مدير تحصیالت تکمیلی  ، مشاور

 :زمان درخواست مجوز دفاع

مدیر گروه و رییس برگزاری جلسه دفاع منوط به صدور مجوز از سوی 

ضروری است درخواست  . لذامی باشد مطابق فرمهای تدوين شده  دانشكده

روز  10 قلحدايند موجود در سیستم آموزشی دانشگاه آق فربمجوز دفاع ط

مورد  مدیر گروه و رییس دانشكدهجلسه دفاع از طرف  از برگزاری قبل

 دفاع صادر شود .ید قرار گیرد تا پس از آن مجوز يتا

هر دو برای  یديصورتیکه دو استاد راهنما وجود داشته باشد تا در:  1توضیح

 . الزامی است وز دفاعدور مجص

ماه از زمان تصويب پروپوزال می توان  6: پس از گذشت حداقل  2توضیح

 درخواست مجوز دفاع اقدام نمود .ثبت نسبت به 

می باشد که اولین گزارش پس از  مورد 2* تعداد گزارش های دوره ای 

پروپوزال ، دومین گزارش پس از و تايید ماه از تصويب  2گذشت حداقل 

درخواست مجوز دفاع اولین گزارش و ثبت و تايید ماه از  2گذشت حداقل 

فعال خواهد  ید دومین گزارشروز از ثبت و تاي 50پس از گذشت حداقل 

 شد .

 : ارزشيابي پایان نامه 23ماده 
صورت  نمره پايان نامه در میانگین کل محاسبه نمی شود و ارزشیابی آن به

 کیفی و به شرح زير انجام می شود .

  مردود 14کمتر از : 

 عین مفاد آيین نامه است . جرايیاشیوه نامه 



 15.99-14 متوسط : 

 17.99-16 خوب : 

 18.99-18 خیلی خوب : 

 20-19 : عالی 

 : مالک دانش آموختگی 24ماده 

واحدهای  بر اساس 14 دانش آموختگی ، داشتن میانگین کل حداقل كمال

 . گذرانده آموزشی و دفاع از پايان نامه است

های  چنانچه میانگین کل دانشجويی پس از گذراندن تمدام واحد:  تبصره

را ندارد و  دانشجو اجازه دفاع از پايان نامه باشد 14 آموزشی دوره کمتر از

وی فرصت داده  یلی بهصبا رعايت سقف مجاز سنوات تح نیمسالتنها يک 

 که با نمره کمتر از واحد از درسهايی 10 می شود تا با اخذ مجدد حداکثر

برساند  14 را به حداقل گذرانده است ، میانگین کل واحدهای گذرانده 14

 . داده می شود زه دفاع از پايان نامه به وی، در اين صورت اجا

 پژوهشی ، داشتن - دانش آموختگی در شیوه آموزشی كمال (1

دفاع  بر اساس واحدهای درسی گذرانده و 14 میانگین کل حداقل

 . ، )با درجه حداقل متوسط( ، است پايان نامه از

کل  دانش آموختگی در شیوه آموزشی داشتن میانگین كمال (2

 . اساس واحدهای درسی گذرانده استبر  14 حداقل

: دانشجو مجاز است واحدهای  24ماده  تبصره جرايیشیوه نامه ا

جبرانی را با پايان نامه اخذ نمايد مشروط به اينکه تعداد آنها با پايان 

بديهی است که اجازه دفاع هنگامی به  . نامه از سقف مجاز باالتر نرود

انی را گذرانده و معدل او دانشجو داده می شود که واحدهای جبر

 شده باشد. 14حداقل 

 : تغییر شیوه آموزشی 25ماده 

 حداقل چنانچه دانشجويی تمام واحد های آموزشی دوره را با میانگین کل

کند بايد در  گذرانده باشد ولی نتواند يا نخواهد از پايان نامه خود دفاع 14

 قبتعداد واحد پايان نامه و ط ل، معاد تحصیلیمدت مجاز 

 را تحصیلی ط با رشتهبنظر گروه آموزشی ، واحد يا واحدهای درسی مرت

آموزشی  به شیوه بگذراند تا در دوره مذکور 14 اخذ و با میانگین کل حداقل

 .می شود دانشنامه قید دانش آموخته شود. نوع شیوه دانش آموختگی در

،  برساند یلی را به پايانصنتواند دوره تحدانشجويی که به هر دلیل  :تبصره

 . می شود فقط گواهی گذراندن واحدهای درسی به وی اعطا

 

 

در دانشگاه محور  شیوه آموزشپژوهشی به  -آموزشی از شیوه ییرغت

 ممنوع می باشد .حکیم سبزواری 

 

 

 . ین نامه استيعین مفاد آ 25ماده  تبصره جرايییوه نامه اش

 برداری علمی: کپی  26ماده 

)سرقت  چنانچه دانشجو در حین تدوين پايان نامه اقدام به تخلف علمی

موسسه  از سوی ی برداری و غیره( نمايد و اين موضوعپعلمی، جعل، تقلب، ک

تعداد واحد های  نی بربم یل محروم و صرفا گواهیص، از ادامه تح ات شودثبا

 . گذرانده دريافت می کند

سوی  تخلف علمی دانشجو پس از اتمام پايان نامه از اتثباحراز و ا:  تبصره

 . تحصیلی صادر شده خواهد شد كمدر لموسسه ، منجر به ابطا

 عین مفاد آيین نامه است . جرايیشیوه نامه ا

 : تاریخ دانش آموختگی 27ماده 

 آموزشی از پايان نامه در شیوه بولتاريخ دانش آموختگی ، روز دفاع قابل ق

 . است ت آخرين نمره درس در شیوه آموزشیثبپژوهشی و يا زمان  -

نمره درس  ت آخرينثبدر شیوه آموزشی تاريخ دانش آموختگی زمان  (1

 . سیستم آموزشی است فرد در

حداقل  )با درجه پايان نامه پژوهشی، روز دفاع از - در شیوه آموزشی (2

 . تاريخ دانش آموختگی است ، متوسط(

جهت طی پس از دفاع ، حد اکثر سه ماه دانشجو ملزم است  (1-2

 .نمايد يلوتحه دانشکده مورد نظر را ب كمدارمراحل فراغت از تحصیل 

طی يک هفته کاری حداکثر موظف است  اداره آموزش دانشکده (2-2

دانشجو  تحصیلمراتب فراغت از مدارك تحويل داده شده را کنترل و 

در  . اعالم نمايداقدامات بعدی  جهتتحصیالت تکمیلی را به مديريت 

متوسط( ، تاريخ  درجه حداقل )با اين صورت روز دفاع از پايان نامه



 يلوتح . در صورتی که به دلیل تاخیر دانشجو در دانش آموختگی است

صورتجلسه ) یلصمربوط به فراغت از تح كمدار ید شده ويپايان نامه تا

 تاريخبعد از  مدت تعیین شدهید شده( ظرف يريز نمرات تا ، دفاع

نشود  لدانشگاه ارسا تحصیالت تکمیلیبرگزاری جلسه دفاع به مديريت 

 ؛ عواقب احتمالی بر عهده دانشجو خواهد بود .

 : تفویض اختیار 28ماده 

موسسه می تواند بخشی از اختیارات خود در اين آيین نامه را به گروه 

 کمیته منتخب تفويض کند . آموزشی يا

 عین مفاد آيین نامه است . جرايیشیوه نامه ا

 : نظارت بر حسن اجرای آیین نامه 29ماده 

مسئولیت حسن اجرای اين آيین نامه و هر گونه پاسخگويی قانونی مترتب 

بر عهده موسسه است و نظارت بر اجرا و تفسیر مفاد آن بر عهده  بر آن ،

 وزارت است . معاون آموزشی

 است . عین مفاد آيین نامه جرايیشیوه نامه ا

 : مفاد آیین نامه و زمان تصویب آن 30ماده 

 886در جلسه شماره  تبصره 21ماده و  30اين آيین نامه در يک مقدمه 

به تصويب شورای عالی برنامه ريزی آموزشی رسید و  04/07/1397مورخ 

و پس از آن الزم االجرا  1394-1395برای دانشجويان ورودی سال تحصیلی 

 است .

 عین مفاد آيین نامه است . جرايیشیوه نامه ا

 

  



 شيوه نامه محاسبه نمره پایان نامه در ميانگين ترم و ميانگين کل
 

می شود ، با توجه به آيین نامه کارشناسی  میانگین در هر نیمسال بر اساس جمع واحدها و نمره های اخذ در آن نیمسال محاسبه

به بعد ، درس پايان نامه جزو واحدهای آموزشی نمی باشد و نمره آن در میانگین کل تاثیری ندارد . ولیکن  1394ارشد ورودی سال 

 میانگین هر نیمسال با شرايط زير محاسبه می گردد :

 پايان نامه :

 ل اخذ آن جزو مجموع واحدهای آن نیمسال می باشد .در اولین نیمسا "پايان نامه"تعداد واحد  (1

 ثبت و در میانگین همان نیمسال نیز تاثیر خواهد داشت . "پايان نامه"پس از دفاع در اولین نیمسال اخذ  "پايان نامه"نمره  (2

 تمديد پايان نامه :

 واحدهای آن نیمسال نمی باشد . جزو مجموع "تمديد پايان نامه"تمديد شود ، تعداد واحد  "پايان نامه"در صورتی که  (3

با کد  "تمديد پايان نامه"ثبت و در نیمسال های پیشین اخذ  "تمديد پايان نامه"در آخرين نیمسال اخذ  "پايان نامه"نمره  (4

 )ادامه دارد( درج می گردد . 10

 در میانگین ترم و میانگین کل نیز تاثیری نخواهد داشت . "تمديد پايان نامه"نمره  (5


