آیین نامه کارشناسی ارشد
ماده 1ـ
هدف از تدوين آيين نامه دوره هاي كارشناسي ارشد به سه شيوه «آموزشي-پژوهشي»« ،آموزشي» و « پژوهشي»،
تقويت و توسعه دوره هاي تحصيالت تكميلي ،ارتقاء كيفيت ،تنوع بخشي به شيوه هاي نوين ارائه آموزش،
پاسخگويي مناسب به افزاريش تقاضا براي ورود به دوره هاي تحصيالت تكميلي ،تقويت و ارتقاء سطح كيفي و
كمي اين دوره ها و همسان سازي آن با برنامه هاي توسعه و ديگر اسناد راهبردي كشور است تا با بهره مندي از آن
در تربيت متخصصان و پژوهشگران ماهر و برجسته در سطح كشور بكوشيم.
ماده ۲ـ تعاریف:
دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته :دوره اي باال تر از دوره كارشناسي است كه براساس برنامه هاي مصوب
شوراس گسترش آموزش عالي ،به اخذ مدرك كارشناسي ارشد در رشته مربوطه منتهي مي شود.
شیوه آموزشی -پژوهشی :دوره اي كه محتواي برنامه آن مشتمل بر واحدهاي درسي و پايان نامه است.
شیوه آموزشی :دوره اي با محوريت آموزش است كه دانشجو پس از گذراندن واحدهاي درسي و بدون
گذراندن پايان نامه دانش آموخته مي شود.
شیوه پژوهشی  :دوره اي با محوريت پژوهش كه دستاورد آن ارائه فن آوري هاي جديد ،ارائه نظريه و ايده
جديد ،توليد دانش فني ،ثبت اختراع و  ...شود و مشتمل بر اخذ واحدهاي درسي محدود و الزام پايان نامه است.
پایان نامه :فعاليت پژوهشي -تحقيقاتي است كه در يك زمينه رشته تحصيلي مربوط و تحت راهنمايي استاد راهنما
انجام مي گيرد.
مؤسسه :منظور دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مجري دوره هاي تحصيالت تكميلي است.
شورا :منظور شوراي تحصيالت تكميلي مؤسسه است.
سمینار :منظور تحقيق و تتبع نظري است.
ماده  -3نحوه اجراي دوره :اين دوره به صورت روزانه ،شبانه ،نيمه حضوري ،مجازي و بين المللي طيق
ضوابط مربوطه قابل اجراست.

شرایط ورود
ماده  -4شرایط ورود
شرايط ورود به شرح زير است:
 :3-1داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي
 :3-۲داشتن گواهينامه پايان دوره كارشناسي يا باالتر مورد تائيد وزارت علوم ،تحقيـقات و فنـآوري .
 :3-3برخورداري از توانايي جسمي الزم و مناسب با رشته تحصيلي
 :3-4قبولي در آزمون ورودي مورد تأييد وزارت با كسب پذيرش از مؤسسه براساس مقررات مصوب.
تبصره :
مدرك معادل كارشناسي براي ورود به اين دوره ها فاقد اعتبار است
واحدهاي درسی
ماده -5
تعداد واحدهاي شيوه نامه آموزشي و پژوهشي با احتساب واحد پايان نامه ،برحسب رشته حداقل  82و حداقل 28
واحد است.
تبصره :1
چنانچه به تشخيص كميته تحصيالت تكميلي گروه گذراندن تعدادي از واحدهاي درسي دوره كارشناسي به
عنوان كمبود يا جبراني براي دانشجو ضروري تشخيص داده شود وي مكلف است آن دروس را بر اساس برنامه
مصوب قبل از دروس اصلي مربوطه ،اضافه بر واحدهاي درسي مقرر در دوره كارشناسي ارشد مطابق با اين آيين
نامه بگذراند .تعداد دروس جبراني در هر رشته حداكثر  28واحد است.
تبصره :۲
در انتخاب دروس ،الـويت با دروس جبراني است و دانشجو موظف است آن ها را بـا موفقيت (حداقل نمره )28
بگذراند .در صورت عدم موفقيت در گذراندن دروس جبراني تا مهلت مقرر ادامه تحصيـل دانشجو منوط بـه
موافـقت كمينه تحصيالت تكـميلي گروه است.
تبصره :3
درصورت گذراندن حداقل  2واحد درس از دروس جبراني يك نيمسال تحصيلي به طول مدت تحصيل دانشجو
در مدت مجاز دوره (حداكثر  8/5سال) افزوده مي شود.
تبصره :4

كميته تحصيالت تكم يلي هر گروه آموزشي موظف است دروس جبراني هر دانشجو را همراه با مهلت مقرر براي
گذراندن آن دروس ،در ابتداي دوره آموزشي به اطالع وي برساند و رونوشت آن را به كميته تحصيالت تكميلي
دانشكده و مؤسسه ارسال نمايد.
تبصره  :5-5گروه موظف است به تناسب تعداد پذيرفته شدگان در هر سال و در هر دوره تحصيلي ،استاد مشاور
تحصيلي براي هدايت دانشجويان تعيين كند.
تبصره  :5-6براي اخذ دروس جبراني ،دانشجو بايد شهريه مربوط را طبق ضوابط دانشگاه پرداخت كند.
ماده  6ـ تعداد واحد پایان نامه
تعداد واحدهاي پايان نامه در شيوۀ آموزشي -پژوهشي براي همه رشته ها حداقل  4و حداكثر  6واحد درسي،
مطابق برنامۀ مصوّب است.
ماده  7ـ حداقل و حداکثر واحد اخذ شده در هر ترم
دانشجوي دورۀ آموزشي -پژوهشي بايد در هر نيمسال حداقل  2واحد درسي و حداكثر  28واحد درسي با تشخيص
مشاور تحصيلي پس از موعد Aحذف و اضافه@ اخذ كند.
تبصره  :7-1اخذ حداقل  2و حداكثر  28در هر نيمسال شامل واحدهاي جبراني و اصلي دوره كارشناسي ارشد
است.
تبصره  :7-۲در آخرين نيمسال تحصيلي ،دانشجو از شرط رعايت حداقل اخذ واحد معاف است.
تبصره  :7-3رعايت پيش نياز در اخذ هر درس الزامي است و چنانچه دانشجو حداقل يك بار درس پيش نياز را
كسر واحد (مردود) شود با نظر كميتۀ تحصيالت تكميلي گروه ميتوان شرط پيش نياز بودن درس مذكور را حذف
كرد ،دانشجو موظف است درس پيش نياز را در اولين فرصت ارائه ،مجدداً اخذ كند.
تبصره  :7-4تكرار دروسي كه دانشجو قبالً در دوره كارشناسي گذرانده است ،در صورتي كه عنوان درس
براساس سرفصل برنامۀ مصوّب كارشناسي ارشد مشترك باشد ،مجاز نيست .دانشجويان بايد با نظر موافق كميتۀ
تحصيالت تكميلي گروه ،با اخذ درسهاي ديگر ،جمع واحدهاي درسي گذرانده خود را به حد نصاب مندرج در
برنامۀ مصوّب برسانند.
ماده  -8معادل سازي
معادل سازي و پذيرش دروسي كه قبول شدگان آزمون تحصيالت تكميلي قبالً در مؤسسه ها در مقطع كارشناسي
ارشد گذرانده اند ،توسط كميته تحصيالت تكميلي گروه با شرايط زير مجاز است:
 -8-1پذيرش وي براي ورود به دوره مورد تأييد وزارت باشد.

 -8-۲دانشگاه يا مؤسسه قبلي دانشجو و رشته تحصيلي مورد تأييد وزارت باشد.
 -8-3سرفصل دروس گذرانده شده توسط دانشجو بايد براساس برنامه هاي مصوّب بوده و اگر رشتۀ قبلي وي با
رشتۀ جديد متفاوت باشد ،دانشگاه بايد محتواي دروس گذرانده شدۀ دانشجو را با دروس رشته جديد به تشخيص
كميته تحصيالت تكميلي گروه از نظر محتوا مشترك تشخيص دهد.
 -8-4نمره هر يك از دروس ،كمتر از  24نباشد.
ماده 9ـ سقف پذیرش واحدهاي معادل سازي شده
معادل سازي و پذيرفتن دروس توسط كميته تحصيالت تكميلي گروه هاي آموزشي مربوط ،تا سقف  28واحد
امكان پذير است.
تبصره  :9-1نمرات دروس پذيرفته شده در محاسبۀ ميانگين نيمسال محسوب نمي شود ولي در محاسبه ميانگين
كل دانشجو محسوب خواهد شد.
حضور و غیاب
ماده 11ـ ثبت نام
دانشجو موظف به ثبت نام در موعد مقرر(اعالم شده توسط دانشگاه) مي باشد و عدم ثبت نام به منزلۀ انصراف از
تحصيل محسوب مي شود.
تبصره :
تصميمگيري دربارۀ درخواست ثبت نام و تعداد واحد اخذ شده درخصوص دانشجويان با تأخير ،تا قبل از پايان
موعد Aحذف و اضافه@ بر عهدۀ شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه خواهد بود.
ماده 11ـ حضور
حضور دانشجويان در تمامي برنامه هاي درسي و فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي دوره الزامي است .غيبت دانشجو
در هر درس نبايد از

مجموع ساعات آن درس تجاوز كند ،در غير اين صورت دانشجو از شركت در جلسه

امتحان محروم شده؛ نمرۀ دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود.
تبصرۀ  :11-1در صورتي كه غيبت دانشجو در يك درس ،بيش از حد مجاز بوده و از نظر شوراي تحصيالت
تكميلي دانشكده موجه تشخيص داده شود ،آن درس از مجموعه دروس انتخابي دانشجو حذف مي شود .در اين
صورت رعايت حد نصاب  2واحد در آن نيمسال الزامي نيست ،ولي آن نيمسال از نظر طول تحصيل براي دانشجو
يك نيمسال كامل محسوب ميشود.

ماده  -1۲غیبت در جلسه امتحان
غيبت غير موجه دانشجو در جلسۀ امتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر براي آن درس است ،تشخيص موجّه
يا غيرموجّه بودن غيبت؛ و احتمال حذف درس بر عهده شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه است.
حذف دروس
ماده 13ـ حذف درس
در صورت اضطرار ،دانشجو مي تواند تا  5هفته مانده به پايان نيمسال تحصيلي ،فقط يكي از دروس نظري خود
را با تائيد كميته تحصيالت تكميلـي گروه آموزشـي مربوط حذف كند ،مشروط برآنكه اوّالً ،غيبت دانشجو در آن
درس بيش از مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانياً ،واحدهاي باقي مانده وي از  2واحد كمتر نباشد.
ماده 14ـ حذف نیمسال
حذف كليه درس هاي اخذ شده در يك نيمسال ،تنها در صورتي مجاز است كه بنا به تشخيص شوراي تحصيالت
تكميلي دانشگاه ،دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نبوده و در مدت مجاز قادر به اتمام دوره باشد .در اين
صورت نيمسال محذوف از حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو محسوب خواهد شد.
طول مدت دوره تحصیلی ،میهمانی ،مرخصی تحصیلی ،و انصراف از تحصیل و اخراج
ماده 15ـ طول مدت دورۀ تحصیلی
طـول دوره ،مدتي است كه دانشجو بايد دروس تعيين شده در اين دوره را گذرانده و از پايان نامه خود نيز بر
اساس مقررات مربوط ،دفاع نمايد .طول دورۀ كارشناسي ارشد به شيوۀ آموزشي -پژوهشي ۲ ،سال مشتمل بر 4
نیمسال تحصيلي است.
تبصره  :15-1شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده ميتواند در صورت لزوم و حسب مورد ،حداكثر يك نيمسال
به طول دورۀ تحصيلي دانشجو اضافه كند.
تبصره  :15-۲درخواست افزايش سنوات بايد كتباً توسط دانشجو ارائه شود و پس از تأييد كميتۀ تحصيالت
تكميلي گروه ،مي بايد حداقل  8ماه قبل از اتمام سنوات به شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده ارسال و دانشكده
تصميم خود را همراه صورتجلسه مربوط ،حداقل يك ماه قبل از اتمام سنوات به تحصيالت تكميلي دانشگاه ارائه
شود.
تبصره  :15-3چنان چه دانشگاه نتواند حداقل واحدهاي درسي را در يك نيمسال تحصيلي ارائه دهد به نسبت
كسر واحدهاي ارائه شده به طول دورۀ دانشجو افزوده مي شود .براي اين كار دانشجو بايد درخواست خود را به

گروه ارائه دهد و درخواست پس از تأييد گروه و دانشكده به تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال شود .در هر
صورت طول دورۀ تحصيلي نبايد از  8/5سال تجاوز كند.
ماده  -16مهمانی :هر دانشجو در اين شيوه مي تواند تحت شرايط خاص ،حداكثر  8نيمسال را با موافقت
دانشگاه مبدأ و مقصد به عنوان مهمان بگذراند.
تبصره  :16-1دانشجو در صورتي مي تواند درخواست مهماني كند كه دروس مورد درخواست متقاضي در آن
نيمسال توسط دانشگاه ارائه نشده باشد .در اين حالت با تأييد مشاور تحصيلي ،استاد راهنما ،كميتۀ تحصيالت
تكميلي گروه و موافقت شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده با مهماني وي در يكي از دانشگاههاي دولتي مجري
دوره موافقت ميشود .
تبصره  :16-۲انتخاب واحد دانشجو در دانشگاه مقصد بايد با اطالع و تأييد كميته تحصيالت تكميلي گروه
آموزشي دانشگاه مبدأ باشد .
تبصره  :16-3واحدهايي را كه دانشجوي مهمان در دانشگاه ديگر ميگذراند ،برابر مقررات عيناً دركارنـامۀ وي
در دانشگاه ثبت مي شود و نمرات آنها در محاسبات ميانگين نيمسال و ميانگين كل او منظور خواهد شد.
ماده 17ـ مرخصی تحصیلی
دانشجوي دوره كارشناسي ارشد ميتواند حداكثر براي يك نيمسال تحصيلي با كسب موافقت مؤسسه از مرخصي
تحصيلي استفاده كند .مدت مرخصي تحصيلي جزء سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.
تبصره  :17-1درخواست مرخصي دانشجو بايد حداقل  2هفته قبل از شروع نام نويسي در هر نيمسال تحصيلي به
صورت كتبي به كميتۀ تحصيالت تكميلي گروه مربوط تسليم و پس از موافقت كميته براي تأييد نهايي به شوراي
تحصيالت تكميلي دانشكده ارسال شود و تحصيالت تكميلي دانشكده موظف است حداكثر ظرف  8هفته نظر خود
را به تحصيالت تكميلي دانشگاه اعالم كند .موافقت با مرخصي تحصيلي دانشجو با توجه به وضعيت تحصيلي وي
صورت ميگيرد و منوط به اين است كه ادامه تحصيل دانشجو از آن به بعد با مشكل مواجه نشود .پس از ارسال نظر
شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده ،تحصيالت تكميلي دانشگاه با توجه به وضعيت تحصيلي دانشجو ،مراتب
موافقت يا عدم آن را كتباً به وي اعالم ميكند.
تبصره  :17-۲در صورتي كه دانشجو بدون كسب موافقت دانشگاه براي مرخصي ،حتي براي يك نيمسال ترك
تحصيل كند ،از ادامه تحصيل محروم مي شود .در موارد استثنايي كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجّه ميداند،
بايد داليل آن را  8ماه قبل از پايان همان نيمسال به دانشگاه اعالم كند .در صورت تأييد ،موجه بودن ترك تحصيل
توسط دانشگاه ،آن نيمسال جزء مرخصي تحصيلي دانشجو محسوب مي شود؛ مشروط برآن كه قبالً از مرخصي
تحصيلي استفاده نكرده باشد.

تبصره  :17-3در نيمسال اول تحصيلي به دانشجو مرخصي داده نمي شود در موارد استثنائي پس از تأييد كميتۀ
تحصيالت تكميلي گروه و شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده ،مراتب در شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه
بررسي خواهد شد.
ماده  -18انصراف از تحصیل ،اخراج
دانشجو مي تواند به هر دليل از تحصيل اعالم انصراف كند .در اين صورت بايد درخواست خود را مبني بر
انصراف ،به تحصيالت تكميلي دانشگاه تسليم كند .چنانچه دانشجو بعد از يك ماه درخواست خود را پس نگيرد،
دانشگاه نسبت به صدور حكم انصراف دائم وي اقدام ميكند.
تبصره  :18-1دانشجوي انصرافي يا اخراجي (مشروطي در دو نيمسال تحصيلي ،سنوات بيش از حد مجاز)
موظف است به تعهداتي كه سپرده است ،عمل كند .به هر حال صدور هر گونه گواهينامه و تسليم ريز نمرات و
دريافت مجوز شركت مجدد در آزمون ،منوط به تسويه حساب دانشجو با دانشگاه است.
ماده 19ـ انتقال و تغییر رشته
انتقال و تغيير رشته در شيوۀ آموزشي -پژوهشي ممنوع است.
تبصره :19-1انتقال از دورۀ شبانه به روزانه ،نيمهحضوري و مجازي به حضوري اعم از روزانه و شبانه ممنوع است.
ارزشیابی و مشروطی
ماده  -۲1حداقل نمره قبولی در هر درس
حداقل نمرۀ قبولي در هر درس حتي دروس جبراني در دوره كارشناسي ارشد 28 ،است.
تبصره  :۲1-1اگر دانشجو در يك درس نمرهاي كمتر از  28كسب كند ،بايد در اولين زمان ارائه آن درس را
دوباره اخذ كند.
تبصره  :۲1-۲نمرۀ دانشجو در هر درس جبراني حداكثر ده روز پس از برگزاري آزمون و براي ساير دروس
حداكثر يك ماه پس از اتمام نيمسال تحصيلي (طبق تقويم آموزشي) توسط استاد درس ،اعالم و در كارنامه دانشجو
ثبت مي شود.
تبصره  :۲1-3دانشجو مجاز است در صورت مردود شدن در يك درس و عدم ارائه آن در نيمسال بعد ،دروس
بعدي آن را بدون رعايت پيشنياز با موافقت كميتۀ تحصيالت تكميلي گروه اخذ كند.

تبصره  :۲1-4دانشجو مي تواند با موافقت استاد راهنما و مشاور تحصيلي به جاي درس مردودي ،درس مرتبط
ديگري را انتخاب كند.
ماده ۲1ـ میانگین نمرات هر نیمسال و مشروطی
ميانگين نمرات دروس دانشجو (بدون احتساب دروس جبراني) در دوره كارشناسي ارشد در هر نيمسال تحصيلي
نبايد از  24كمتر باشد ،در اين صورت دانشجو مشـروط محسوب

مي شود .اگر ميانگين نمرات دانشجو در 8

نيمسال كمتر از  24باشد آن دانشجو از ادامه تحصيل محروم مي شود.
تحصيالت تكميلي دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را در هر زماني كه محـرز شود به وي كتبـاً
اطالع دهد و يك نسخه از آن را در پـروندۀ دانشجـو ضبـط كند .با اين وصف قصور در اخطار به وي از طرف
دانشگاه يا اظهـار بي اطالعي دانشجو از اين امر مانعي در اجراي مقررات نخواهد بود.
تبصره  :۲1-1چنانچه در يك نيمسال تحصيلي ،دروس باقيمانده يك دانشجو پس از كسر دروس جبراني به
كمتر از  2واحد تقليل يابد و ميانگين دروس اصلي وي كمتر از  24باشد ،اين نيمسال جزء مشروطي محسوب
نميشود.
تبصره  :۲1-۲اگر خارج از اراده دانشجو و به تشخيص شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه ،به هر دليلي تعداد
واحدهاي درسي (اصلي) او در طول يك نيمسال تحصيلي به كمتر از  2واحد تقليل يابد و ميانگين نمرات درس
اصلي اخذ شده از 24كمتر باشد ،آن نيمسال جزء مشروطي وي محسوب نمي شود؛ اما در سنوات تحصيلي وي
محاسبه مي شود.
تبصره  :۲1-3اگ ر دانشجويي دريك نيمسال تحصيلي همراه با پايان نامه خود؛ تعدادي از دروس اصلي را نيز اخذ
كرده باشد و ميانگين نمرات وي(بدون احتساب نمرات دروس جبراني)كمتر از  24باشد در آن نيمسال تحصيلي
مشروط تلقي خواهد شد (حتي اگر تعداد واحد دروس اصلي اخذ شده توسط وي كمتر از  2واحد باشد).
تبصره  :۲1-4نمرۀ دروس جبراني در كارنامۀ دانشجو جداگانه ثبت مي شود ،اما در احتساب ميانگين نمرات
نيمسال تحصيلي و ميانگين كل نمرات دانشجـو منظور نمي شود.
تبصره  :۲1-5در آخرين نيمسال تحصيلي ،دانشجو از شرط حداقل اخذ واحد معاف است و چنان چه ميانگين
نمره دانشجو در آخرين نيمسال با هر تعداد واحد درسي كمتر از  24باشد ،دانشجو مشروط تلقي ميشود.

ماده ۲۲ـ میانگین کل براي فراغت از تحصیل
ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره نبايد از  24كمتر باشد در غير اين صورت دانشآموخته دوره
كارشناسي ارشد شناخته نميشود.
تبصره  :۲۲-1دانشجويي كه پس از گذراندن كليه واحـدهاي درسي دوره ،ميانگين كل نمرات او از  24كمتر
باشد در صورتي كه حداكثر مدت مجاز تحصيل وي به پايان نرسيده باشد مي تواند تا  26واحد از دروسي را كه با
نمرۀ كمتر از  24گذرانده است ،فقط در يك نيمسال تحصيلي تكرار كند و در صورت جبران كمبود ميانگين كل،
دانشآموخته مي شود .دانشجويي كه به هر دليل نتواند از اين فرصت استفاده كند از ادامه تحصيل و دريافت مدرك
تحصيلي محروم مي شود و مدركي دريافت نميكند.
سمینار و پایان نامه
ماده ۲3ـ سمینار
هدف از ارائۀ سمينار آشنايي دانشجويان كارشناسي ارشد با اصول اوليه روش تحقيق و تتبع نظري و نحوۀ استفاده
از منابع اطالع رساني و شيوۀ ارائۀ كتبي و شفاهي نتايج يك تحقيق در قالب جمعآوري ،بررسي و دستهبندي
تحقيقات انجام شده در ارتباط با موضوع سمينـار است .كميتۀ تحصيالت تكميلـي هر گروه آمـوزشي مـي توانـد
درخصوص الزام به ارائۀ سمينار توسط دانشجو ،تصميمگيري كند.
تبصره  :۲3-1موضوع سمينار بايد توسط دانشجو تا انتهاي نيمسال اول تحصيلي تعيين شود و عنوان و استاد
تخصصي سمينار خود را كتباً براي بررسي و تصويب به كميتۀ تحصيالت تكميلي گروه يا دانشكده اعالم كند.
تبصره  :۲3-۲تغيير استاد راهنماي سمينار ممكن نيست مگر در موارد استثنايي كه تشخيص آن بر عهدۀ كميتۀ
تحصيالت تكميلي گروه يا شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده است.
تبصره  :۲3-3اخذ سمينار حداكثر در نيم سال سوم تحصيلي انجام مي شود و ارائۀ آن حداكثر تا هفته چهاردهم
همان نيمسال صورت مي گيرد .نمره درس با توجه به تبصره  82-8اعالم مي شود.
تبصره  :۲3-4دانشجوياني كه در نيمسال اول تحصيلي خود مشروط مي شوند (يا در موارد خاص و به تشخيص
كميتۀ تحصيالت تكميلي دانشكده) ،مجاز هستند حداكثر تا ابتداي نيمسال سوم نسبت به اخذ واحد سمينار اقدام
كنند.
ماده ۲4ـ پایان نامه :تهيۀ پايان نامه آخرين بخش دوره كارشناسي ارشد شيوۀ آموزشي -پژوهشي است كه طي
آن دانشجو موظف است در يك زمينه مربوط به رشته تحصيلي خود زير نظر استاد راهنما به تحقيق بپردازد.
ماده ۲5ـ استاد راهنما:

استاد راهنما (اساتيد راهنما) با پيشنهاد دانشجو و موافقت استاد (اساتيد) و تـأييد كميتۀ تحصيالت تكميلي گروه
آموزشي از ميان اعضاي هيأت علمي دانشگاه يا خارج از دانشگاه با حداقل مرتبه استادياري تعيين مي شود.
تبصره  :۲5-1چنانچه استاد راهنما خارج از دانشگاه انتخاب شود ،به جاي شرط استادياري داشتن مدرك دكتري
تخصصي الزامي است.
ماده ۲6ـ استاد مشاور
استاد مشاور به پيشنهاد استاد راهنما و با تأييد كميتۀ تحصيالت تكميلي گروه از بين اعضاي هيأت علمي يا
متخصصان داخل يا خارج از دانشگاه انتخاب مي شود.
ماده ۲7ـ تعداد واحد پایان نامه :تعداد واحد پايان نامه در اين شيوه حداقل 4و حداكثر  6واحد درسي براي
همۀ رشته ها و براساس برنامۀ مصوّب هر رشته است.
ماده  -۲8موضوع پایاننامه
دانشجو موظف است پس از پايان نيمسال اول و قبل از شروع نيمسال سوم تحصيلي موضوع پايان نامۀ خود را با
نظر استاد راهنما يا اساتيد راهنما و تأييد كميتۀ تحصيالت تكميلي گروه مربوط انتخاب كند .موضوع پايان نامه پس
از تأييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده قطعيت مييابد.
تبصره  :۲8-1زمان مجاز دفاع پاياننامه تا قبل از اتمام دو سال تحصيلي دانشجو است و در مواقع و موارد
اضط راري در خصوص تأخير در دفاع از پايان نامه به تقاضاي دانشجو با تأييد استاد راهنما و كميته تحصيالت
تكميلي گروه به مدت يك نيمسال تحصيلي با احتساب حداكثر سنوات  8/5سال قابل تمديد است .
ماده ۲9ـ پیشرفت کار
دانشجو موظف است در پايان نيمسال اخذ پايان نامه،گزارش كتبي پيشرفت كار خود را به استاد راهنما يا كميتۀ
تحصيالت تكميلي گروه ،ارائه كند و حداكثر در نيمسال بعد ،از پايان نامۀ خود دفاع كند.
تبصره  :۲9-1دانشجو موظف است تحت نظر استاد راهنما موضوع پايان نامه را انجام و گزارش پيشرفت را به
استاد راهنما ارائه كند ،چنانچه دانشجو گزارش پيشرفت خود را در مهلت فوق الذكر ارائه نكند ،يا در صورت عدم
رضايت استاد راهنما از نحوه عملكرد دانشجو بنا به تقاضاي كتبي استاد راهنماي پايان نامه ،ثبت نام دانشجو در
نيمسال بعد مسدود و وضعيّت وي معلق خواهد شد و تصميم گيري در مورد وضعيت تحصيلي دانشجو بر عهده
شوراي تحصيالت تكميلي گروه و دانشكده است.

ماده  -31شیوۀ نگارش پایان نامه
شيوه نگارش پايان نامه و ضوابط مربوط به آن ،بايد توسط شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده تهيه و به
تحصيالت تكميلي دانشگاه و دانشجويان آن دانشكده ،اعالم شود ،رعايت ضوابط و شيوه نامۀ هر دانشكده از سوي
دانشجويان آن دانشكده الزامي است.
ارزشیابی پایاننامه
ماده  -31ارزشیابی پایان نامه :ارزشيابي پايان نامه در جلسه دفاعيه توسط هيأت داوران ،متشكل از استاد
(اساتيد) راهنما ،استاد مشاور و در صورت نياز يك نفر نماينده تحصيالت تكميلي (الزاماً عضو هيأت علمي) و  8نفر
از بين اعضاي هيأت علمي يا متخصصان و محققان داخل يا خارج دانشگاه انجام مي شود.
تبصره  :31-1نماينده تحصيالت تكميلي براساس حكم مدير تحصيالت تكميلي دانشكده از ميان اعضاي هيأت
علمي دانشكده تعيين مي شود.
تبصره  :31-۲تأييد انجام اصالحات پيشنهادي داوران و جمع بندي و ارائه نمره نهايي به گروه بر عهده استاد راهنما
مي باشد.
تبصره  :31-3حضور استاد راهنما و حداقل يك داور در جلسه دفاعيه الزامي است.
تبصره  :31-4اعضاي هيأت داوران بايد حداقل استاديار و يا داراي مدرك دكتري باشند .در موارد استثنايي كه
در زمينۀ تخصصي مورد نظر استاديار وجود ندارد ،با ذكر موارد ،يك ماه قبل توسط استاد راهنما براي تصويب ،به
كميته تحصيالت تكميلي گروه اعالم ميشود .در اين حالت بايد يك ماه قبل از تاريخ دفاع پايان نامه ،موضوع با
ذكر موارد استثنايي در كميته تحصيالت تكميلي گروه مطرح و تصويب شود و نتيجه به شوراي تحصيالت تكميلي
دانشكده و دانشگاه اعالم شود.
تبصره  :31-5انتخاب داور خارج از دانشگاه به پيشنهاد استاد راهنما و انتخاب داور داخلي به پيشنهاد مدير گروه و
با تصويب كميته تحصيالت تكميلي گروه است.
ماده 3۲ـ مجوز دفاع
دانشجو سه هفته قبل از تاريخ دفاعيه موظف به مراجعه به تحصيالت تكميلي دانشكده و تحويل كاربرگ هاي
مربوط براي انجام مراحل اداري دفاع است .ضمناً پس از كسب مجوز دفاع از كميتۀ تحصيالت تكميلي گروه،
دانشجو موظف است آگهي برگزاري جلسه دفاعيه را حداقل يك هفته قبل از دفاع در معرض ديد دانشجويان قرار
دهد.

تبصره  :3۲-1حداقل  2هفته قبل از تاريخ دفاع ،الزم است پايان نامه مورد تأييد استاد راهنما ،استاد مشاور و
شوراي تحصيالت تكميلي گروه به همراه دعوت نامه توسط دانشجو در اختيار هيأت داوران قرار گيرد.
ماده  -33نمره پایان نامه
پايان نامه توسط هيأت داوران در پنج درجه به شرح زير ارزشيابي شده و به هر درجه نمره اي تعلق ميگيرد و اين
نمره در ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه مي شود.
نمره از  21تا  :82عالي
نمره از  22تا  :22/11بسيار خوب
نمره از  26تا  :21/11خوب
نمره از  24تا  :25/11قابل قبول
نمره كمتر از  :24غير قابل قبول
تبصره  :33-1در صورت جلسه دفاعيه ،عالوه بر ذكر درجۀ پايان نامه ،قيد نمرۀ اخذ شده توسط دانشجو نيز
الزامي است.
تبصره  : 33-۲در صورتي كه دانشجو فعاليت پژوهشي بيشتري داشته باشد حداكثر يك و نيم نمره به نمرۀ نهايي پايان
نامه وي در جلسه دفاع اضافه مي شود( .در صورت ارائه مقاله در كنفرانس ها و مجامع علمي معتبر تا يك نمره و در
صورت پذيرش يا چاپ مقاله در مجالت علمي -پژوهشي معتبر نمايه شده ملي يا بين المللي مورد تأييد گروه يا دانشكده
مربوطه تا  2/5نمره).
تبصره  :33-3مدارك و اسناد مربوط به فعاليت پژوهشي تأثيرگذار دانشجو بر نمرۀ پايان نامۀ وي بايد قبل از جلسه دفاع
به تأييد گروه و يا معاونت پژوهشي دانشكده رسيده باشد.
ماده 34ـ ناتمام ماندن پایان نامه
دانشجو پس از انتخاب پايان نامه ،تا زماني كه آن را به پايان نرسانده است ،موظف است بر اساس تقويم دانشگاه
در نيمسال هاي بعد نيز براي آن ثبت نام كند .در اين صورت نمره پايان نامه در آخرين نيمسال تحصيلي اخذ پايان
نامه وارد كارنامه دانشجو مي شود و در ميانگين نمرات او منظور خواهد شد.
ماده 35ـ پایان نامه غیر قابل قبول
چنانچه ارزشيابي پايان نامه غير قابل قبول باشد ،دانشجو مي تواندحداكثر يك نيمسال و در مدت مجاز تحصيل در
جلسه دفاعيه شركت و مجدداً از پايان نامۀ خود دفاع كند و در صورت قبولي ،نمره پايان نامه فقط قابل قبول ارزيابي

مي شود و چنان چه دانشجويي كه در فرصت تعيين شده نتواند از پايان نامه خود با موفقيت دفاع كند ،از ادامه
تحصيل و دريافت مدرك تحصيلي محروم مي شود.
تبصره  :35-1به دانشجويي كه به هر دليل از ادامه تحصيل باز ميماند ،حسب درخواست دانشجو پس از تسويه
حسابهاي الزم فقط يك گواهي كه دانشجو چه دروسي را در چند واحد و با چه نمره اي اخذ كرده است ،اعطا
ميشود.
ماده 34ـ موارد مبهم
تفسير مواردي كه اين آيين نامه دربارۀ آن ساكت است ،در صورت ارجاع از شوراي تحصيالت تكميلي
دانشكدهها ،بر عهدۀشوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه است و در موارد خاص توسط معاون آموزشي و تحصيالت
تكميلي دانشگاه از حوزه معاونت آموزشي وزارت متبوع استعالم مي شود.
ماده 35ـ کلیات آیین نامه
اين آيين نامه در  1فصل و  25ماده و  55تبصره در جلسه شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه مورخ  88/6/14به
تصويب نهايي رسيد و از نيمسال اول سال تحصيلي  22-21به مدت سه سال قابل اجرا است كه پس از مدت مذكور
با ارزيابي از خروجي هاي دوره و در صورت موافقت تمديد خواهد شد .با ابالغ اين آيين نامه ،كليه آيين نامه ها و
بخشنامه هاي قبلي مغاير با آن ملغي اعالم مي شود.

