
  آئين نامه دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته

  25/10/73شوراي عالي برنامه ريزي مورخ  291مصوبه نهائي جلسه 

  

  فصل اول

  كليات

  تعريف:  1ماده 

دوره كارشناسي ارشد يكي از دوره هاي آموزش عالي باالتر از دوره كارشناسي است، كه پس از آن بـه اجـراء       

  .مدرك كارشناسي ارشد در رشته مربوط منتهي ميگردد در مي آيد و سرانجام به اعطاء

  : تبصره   

در اين آئين نامه به منظور اختصار به همه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ، پژوهشـگاهها و مراكـز   

فعاليت دارنـد،  ) تحصيالت تكميلي( تحقيقاتي مجاز، كه در مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري 

  .شود گفته مي)) موسسه ((

منظور از كميته تحصيالت تكميلي ، كميته يا شورايي است كه دراين زمينه، درسطح گروه يا دانشـكده تشـكيل   

  .مي شود

  تعريف:  2ماده 

هدف از ايجاد دوره كارشناسي ارشد ، گسـترش دانـش و تربيـت متخصصـين و پژوهشـگراني اسـت كـه بـا             

  ژوهش علمي ، مهارت الزم را براي آموزش ، پژوهش و خدمات فراگيري آموزشهاي الزم و آشنائي با روش هاي پ

 .پيدا مي كنند

 
 

  فصل دوم

  شرايط ورود

  :  3ماده 

  :شرايط ورود به به دوره به شرح زير است

  داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي:  3ـ1

و آمـوزش عـالي و يـا وزارت    داشتن گواهينامه پايان دوره كارشناسي يا باالتر مورد تائيـد وزارت فرهنـگ   :  3ـ2

  )به تشخيص شوراي عالي برنامه ريزي(بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در رشته هاي مورد قبول 

  برخورداري از توانائي جسمي الزم و متناسب با رشته تحصيلي:  3ـ3

  موفقيت در آزمون ورودي دوره:  3ـ4

  : تبصره

  .اقد اعتبار استمدرك معادل كارشناسي براي ورود به اين دوره ها ف

  



  فصل سوم

  واحدهاي درسي

  

   : 4ماده 

ــد           ــاب واحــ ــا احتســ ــته بــ ــد ناپيوســ ــي ارشــ ــي دوره كارشناســ ــدهاي درســ ــدادكل واحــ   تعــ

  . واحد است 32و حداكثر  28پايان نامه بر حسب رشته ، حداقل  

   :1تبصره    

ي دوره كارشناسـي ،  چنانچه به تشخيص كميته تحصيالت تكميلي، گذراندن تعدادي از واحدهاي درس

وي مكلـف اسـت، ان   . به عنوان دروس كمبود يا جبراني ، براي دانشجو، ضـروري تشـخيص داده شـود   

دروس را براساس برنامه مصوب، اضافه بر واحدهاي درسي مقرر در دوره كارشناسي ارشد و مطابق ايـن  

  .آئين نامه بگذراند

  .واحد است 24تعداد دروس جبراني در هر رشته حداكثر 

  : 2تبصره    

در انتخاب دروس، اولويت با دروس جبراني است، تعـين تعـداد و نـوع دروس و زمـان انتخـاب آنهـا در       

چهارچوب برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي، برعهده كميته تحصالت تكميلي موسسـه ذي ربـط   

  .است

  :3تبصره    

مسال تحصيلي به طـول مـدت تحصـيل    واحد درسي از دروس جبراني يك ني 12به ازاي گذراندن هر  

  .دانشجو ، افزوده است

  :5ماده 

واحد درسي ، مطابق برنامه مصـوب   10تا  4تعداد واحد پايان نامه كارشناسي ارشد ، براي همه رشته ها بين     

  .شوراي عالي برنامه ريزي است

  :6ماده 

واحـد درسـي و در مـورد     14تـا   8ين دانشجوي دوره كارشناسي ارشد مجاز است در هر نيمسال تحصيلي ب    

  .واحد افزايش يابد 16استثنايي ، با صالحديد كميته تحصيالت تكميلي اين تعداد ميتواند به 

  :  1تبصره   

  .واحد درسي بالمانع است 8در آخرين نيمسال تحصيلي ، نام نويسي دانشجو در كمتر از 

   :2تبصره    

ناسي ارشد را در دوره كارشناسي گذرانده اند نمي تواننـد آن  دانشجوياني كه برخي از دروس دوره كارش

ايـن دانشـجويان بايـد يـا گـرفتن ديگـر       . در دوره كارشناسي ارشد بگذرانند "درس يا دروس را مجددا

  .دروس انتخابي جمع واحدهاي درسي خود را به حد نصاب مندرج در برنامه مصوب برسانند

  



  فصل چهارم

  حضور وغياب

  : 7ماده 

حضور دانشجويان در تمامي برنامه هاي درسي و ديگر فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي دوره الزامي است غيبت     

دانشجو در هر درس نبايد از  
7
مجموع ساعات آن درس تجاوز كند ، در غير اينصـورت نمـره دانشـجو در آن      4

  .درس صفر محسوب ميشود

  :تبصره    

يبت دانشجو در يك درس بيش از حدمجاز بوده و از نظرموسسه موجـه تشـخيص داده   در صورتي كه غ

 8درايـن صـورت رعايـت حدنصـاب     . آن درس از مجموعه دروس انتخابي دانشجو حذف مي شود. شود

ولي آن نيمسال از نظر طول تحصـيل بـراي دانشـجو يـك نيمسـال      . واحد در آن نيمسال الزامي نيست

  .كامل محسوب مي شود

  

  :8ده ما

  .غيبت غير موجه درامتحان هر درس موجب گرفتن صفر براي درس است    

  : تبصره   

درس مزبـور حـذف   .در صورتي كه غيبت دانشجو در امتحان ، از نظر موسسه موجه تشخيص داده شـود 

 .مي شود

 
 
 
 

  فصل پنجم

  طول دوره، مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل

  :9ماده 

كه دانشجو بايد دروس تعيين شده در اين دوره را بـا پايـان نامـه بـر اسـاس مقـررات       طول دوره مدتي است     

  .مربوط به اتمام برساند

  .سال است 2طول دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته 

     

  

  :1تبصره    

كميته تحصيالت تكميلي ميتواند، در صورت لزوم و حسب مورد يك و حداكثر تا دو نيمسال تحصـيلي  

  .انشجو اضافه كندبه طول دوره د

  



  : 10ماده 

دانشجوي دوره كارشناسي ارشد ميتواند حداكثر براي يك نيمسال تحصيلي بـا كسـب موافقـت دانشـگاه ، از         

  .مرخصي تحصيلي استفاده كند

   :1تبصره    

  .مدت مرخصي تحصيلي جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب ميشود 

   :2تبصره    

احدهاي درسي را در يك نيمسال تحصيلي ارائه دهـد، بـه نسـبت كسـر     چنانچه موسسه نتواندحداقل و

در هر صورت طـول دوره تحصـيل نبايـداز    . واحدهاي ارائه شده ، به طول دوره دانشجو افزوده مي شود

  .سه سال تجاوز نمايد

   :3تبصره   

تسـليم و   درخواست مرخصي بايد قبل از شروع نام نويسي در هر نيمسال تحصيلي به دانشكده مربوط 

موافقت دانشگاه با مرخصي تحصيلي دانشـجو بـا توجـه بـه وضـعيت      . موافقت آن دانشكده كسب گردد

تحصيلي دانشجو صورت مي گيرد و منوط به اين است كه ادامه تحصيل دانشجو از آن به بعد با مشكل 

  .مواجه نشود

  

  : 4تبصره    

ي يـك نيمسـال، تـرك تحصـيل نمايـد از      در صورتي كه دانشجو بدون كسب موافقت دانشگاه حتي برا

 .ادامه تحصيل محروم ميشود

  

  :11ماده 

در اين صورت بايد درخواست خود را مبنـي بـر   . دانشجو مي تواند به هر دليل ،از تحصيل اعالم انصراف نمايد    

سسـه  چنانچه دانشجو بعد از يك مـاه درخواسـت خـود را پـس نگيـرد ، آن مو     . انصراف به موسسه تسليم نمايد

  .نسبت به صدور گواهي انصراف اقدام مي نمايد

  :تبصره   

بـه هرحـال صـدور    . دانشجوي انصرافي يا اخراجي موظف است به تعهداتي كه سپرده است عمل نمايد 

هرگونه گواهينامه و تسليم ريزنمرات و دريافت مجوز شركت مجدد درآزمون ورودي منـوط بـه تسـويه    

  .ستحساب دانشجو، با موسسه ذيربط ا

  

  

  

  

  

  



  فصل ششم

  ارزشيابي

  

  : 12ماده 

  .است 12حداقل نمره قبولي در هر درس اعم از دروس دوره و دروس جبراني در دوره كارشناسي ارشد ،     

    : 1تبصره   

باشد ، مي تواند با موافقت استاد راهنما بـه جـاي آن   12اگر نمره دانشجو در يك درس انتخابي كمتر از 

  .را انتخاب نمايددرس ، درس ديگري 

  :2تبصره    

شخيص اسـتاد مربـوط   در مواردي كه ارزشيابي دانشجو در يك درس موكول به فعاليتهايي باشد كه با ت

انجام آن در طول يك نيمسال تحصـيلي ممكـن نيسـت، ادامـه تحصـيل دانشـجو در آن درس ناتمـام        

در اين صورت بايد نمره دانشجو در اين درس، حداكثر تا پايان نيمسال تحصيلي بعد . محسوب مي شود

  .، توسط استاد ذي ربط به نمره قطعي تبديل و در كارنامه وي ثبت شود

  

  :13ماده 

. كمتر باشـد   14ميانگين نمرات دروس دانشجو، در دوره كارشناسي ارشد، در هر نيمسال تحصيلي ، نبايد از     

باشد ، آن  دانشجو از ادامه تحصيل محروم مـي   14اگر ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال تحصيلي كمتر از 

  .شود

  : تبصره   

دانشجو، جداگانه ثبت مـي شـود امـا در احتسـاب ميـانگين       نمره دروس پيشنياز يا جبراني در كارنامه

  .نمرات نيمسال تحصيلي و ميانگين كل نمرات دانشجو منظور نمي شود

  :14ماده 

در غيـر ايـن صـورت فـارغ التحصـيل دوره      . باشد 14ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره نبايد كمتر از    

  .كارشناسي ارشد شناخته نمي شود

   : 1تبصره   

كمتر باشد، در  14دانشجويي كه پس از گذراندن كليه واحدهاي درسي دوره ، ميانگين كل نمرات او از 

واحد از دروسي را كه  16صورتي كه حداكثر مدت مجاز تحصيل وي به پايان نرسيده باشد، مي تواند تا 

و در صـورت جبـران   گرفته است، فقط در يك نيمسال تحصـيلي تكـرار كنـد     14در آنها نمره كمتر از 

دانشجويي كه به هردليل نتواند ازاين فرصت اسـتفاده كنـد از   .كمبود ميانگين كل ، فارغ التحصيل شود

  .ادامه تحصيل و دريافت مدرك تحصيلي محروم ميشود

  

  



  فصل هفتم

  پايان نامه

  

  :15ماده 

وظـف اسـت، در يـك زمينـه     تهيه پايان نامه آخرين بخش دوره كارشناسي ارشد است كه طي آن دانشجو م    

  .مربوط به رشته تحصيلي خود، زير نظر استاد راهنما، به تحقيق و تتبع بپردازد

  

  : 16ماده 

استاد راهنما با پيشنهاد دانشجو و موافقت استاد و تائيد كميته تحصيالت تكميلي ، از اعضـاي هيـات علمـي        

  .ين مي گرددموسسه يا خارج از موسسه با حداقل مرتبه استادياري تعي

  : 1تبصره   

چنانچه استاد راهنما، خارج از موسسه آموزش عالي انتخاب مي شود به جاي شرط استادياري داشـتن   

  .مدرك دكتري الزامي است

  :2تبصره   

در رشته هايي كه استاديار به تعداد كافي وجـود نـدارد، اسـتاد راهنمـا را مـي تـوان بـا تائيـد كميتـه           

اموزشـي و    سال سابقه كـار مفيـد   10ن مربيان برجسته موسسه و داراي حداقل تحصيالت تكملي از بي

  .پژوهشي انتخاب كرد

  

  :17ماده 

دانشجو موظف است پس از پايان نيمسال اول وقبل از شروع نيمسال سوم تحصيلي موضوع پايان نامـه خـود       

  .كميته تحصيالت تكميلي قطعيت مي يابدموضوع پايان نامه پس از تائيد . را با نظر استاد راهنما انتخاب كند

  

  :18ماده 

استاد مشاور  به پيشنهاد استاد راهنما و پس از تائيد كميته تحصيالت تكميلي از بين اعضاي هيات علمي يا     

  .متخصصان و محققان مربوط انتخاب مي شود

  

  :19ماده 

شكل از استاد راهنما، اسـتاد مشـاور و حـداقل    رزشيابي پايان نامه در جلسه دفاعيه توسط هيأت داوران ، متا    

نفر از بين اعضاي هيات علمي يا متخصصان و محققان داخل  يـا   2يك نفر نماينده كميته تحصيالت تكميلي و 

  .خارج موسسه صورت مي گيرد

  

  



  :20ماده 

  پايان نامه توسط هيأت داوران در پنج درجه ارزشيابي شده و به هر درجه     

  .و اين نمره در ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه ميشود. ميگيرد نمره اي تعلق

  عالي :  20تا  18نمره از 

  بسيار خوب :  18تا  16نمره از 

  خوب :  16تا  14نمره از 

  قابل قبول :  14تا  12نمره از 

  غير قابل قبول : كمتر  12نمره از 

  :21ماده 

ي كه آنرا به پايـان نرسـانده اسـت موظـف اسـت براسـاس تقـويم        دانشجو پس از انتخاب پايان نامه ، تا زمان    

در اين حال نمره پايان نامـه در آخـرين نيمسـال    . بعد نيز براي آن ثبت نام نمايد) هاي (دانشگاهي در نيمسال 

  .تحصيلي ، وارد كارنامه دانشجو مي شود و در ميانگين نمرات او منظور خواهد شد

  :22ماده 

ن نامه از نظر هيأت داوران غير قابل قبول تشخيص داده شود، دانشجو مي تواند در مـدتي  در صورتي كه پايا    

كه از حداكثر مدت مجاز وي تجاوز نكند پايان نامه خود را كامل و بار ديگر در زماني كـه هيـأت داوران تعيـين    

  .مي كنند از آن دفاع نمايد

نامه خود با موفقيت دفاع كند از ادامه تحصيل و دريافت دانشجويي كه در فرصت تعيين شده نتواند از پايان     

  .مدرك تحصيلي محروم مي شود

اعطاي گواهي گذراندن واحدهاي درسي دوره به دانشجويي كه به هر دليل از ادامـه تحصـيل بـاز مـي مانـد          

  .حسب درخواست دانشجو بالمانع است

  

  

  فصل هشتم

  ساير مقررات

  

  :23ماده 

  .ر رشه در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته ممنوع استانتقال و تغيي    

  :24ماده 

در صورتي كه ارائه برخي از دروس، در يك رشته و در يك زمـان معـين، در موسسـه مبـداء ممكـن نباشـد،           

دانشجو مي تواند آن دروس را با موافقت استاد راهنما و تائيد كميته تحصـيالت تكميلـي در يكـي از موسسـات     

در اين حال كسب موافقت موسسه مقصد هم . ديگر كه مجري دوره است به صورت مهمان بگذراند آموزش عالي

ضروري است و تعدا واحدهاي درسي دانشجوي ميهمان در يك موسسه نبايـد از نصـف واحـدهاي درسـي دوره     

  .تجاوز نمايد



  

  :محاسبه مشروطي ترم كمتر از حد نصاب

و نامـه شـماره    ته نظـارت بـر اجـراء آئـين نامـه هـاي آموزشـي       كمي 22/12/71مورخ  162براساس جلسه     

در مـواردي كـه دانشـجوي مقطـع       اداره دفتـر نظـارت و ارزيـابي آمـوزش عـالي      22/8/84مورخ  11918/23

ارشد در يك نيمسال تحصيلي به داليل خارج از اراده خود ، كمتر از حدنصاب مقـرر در آئـين نامـه     كارشناسي

ي واحد انتخاب كرده و در نيمسال مورد نظر ميانگين كمتر از حدنصاب داشـته باشـد   هاي تكميل آموزشي دوره

چنانچـه مجمـوع   (  بعـدي جمـع  يا نيمسال هـاي  ميانگين نيمسال مزبور با نيمسال  ، براي احتساب مشروطي

هـاي   در صورتي كه ميانگين تجمعي نيمسـال ، يكجا معدل گيري مي شود  و)شود  8واحدهاي درسي حداقل 

  .منظور خواهد شد دانشجوباشد، يك نيمسال مشروطي براي  14كمتر از  ورمذك

  

  :مصوبات دانشگاه در ارتباط با آيين نامه هاي آموزشي كارشناسي ارشد

  

  :تخفيف شهريه براي دانشجويان شبانه حائز رتبه����

شوراي آموزشي وتحصيالت تكميلي دانشگاه مصوب گرديد چنانچه  2/3/1384در جلسه مورخ  

، در بين هم ورودي هاي رشته )ترم اول و دوم(نوبت دوم در طول سال اول تحصيل  انشجوياند

با شرط كسب معدل كل باالتر از شانزده حائز رتبه اول ، دوم يا سوم خود ) شبانه و روزانه(تحصيلي 

  گردندبهره مند % 10و % 20، % 30براي ترم سوم از تخفيف شهريه به ترتيب  "گردند مي توانند صرفا

  

 ط حذف اضطراري تكدرس يشرا����

در صورت شوراي آموزشي وتحصيالت تكميلي دانشگاه مصوب گرديد  14/9/1384در جلسه مورخ  

 5براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد حداكثر تا ) تكدرس(حصول شرايط ذيل، حذف اضطراري 

  :هفته قبل از شروع امتحانات پايان ترم امكان پذير گردد

  يبت بيش از حد مجاز در درس مذكورنداشتن غ -1

 تائيد استاد درس مربوطه - 2

 تائيد استاد راهنما -3

 كمتر نشدن واحدهاي باقي مانده دانشجو از حد مجاز -4

 .حذف درس منجر به حذف كالس نشود -5

 .درس مورد نظر جزء دروس پيش نياز نباشد - 6

 صرفاً يكبار براي هر دانشجو در طول دوره تحصيل -7

 نات پايان ترمپنج هفته قبل از امتحا -8

  موافقت شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده -9


