
ارشدپاره اي از مقررات آموزشی دوره کارشناسی
:هدف

ي کارشناسی ارشد گسترش دانش و تربیت متخصصان و پژوهشگرانی است که با فراگیري آموزشی هاي هدف از ایجاد دوره
.الزم و آشنایی با روش هاي پژوهشی علمی مهارت هاي الزم براي آموزش ، پژوهش و خدمات مربوط پیدا کنند

شرایط ورود به دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته
عدم اشتغال به تحصیل همزمان در همان دانشگاه و یا دانشگاه هاي دیگر و یا سایر دانشگاه هاي آموزشی و پژوهشی- 
داشتن دانشنامه کارشناسی یا باالتر متناسب با رشته تحصیلی مورد تقاضا از یکی از دانشگاه هاي داخل یا خارج کشور- 

.شرایط پذیرش اتباع خارجی در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته تابع آیین نامه مربوطه می باشد- صرهتب
دوره کارشناسی مجاز به ادامه تحصیل در 12دارندگان مدرك معادل گواهی اتمام دوره و یا میانگین کل کمتر از - تبصره

.مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته نمی باشد
نظام آموزشی

واحد 32و حداکثر 28د کل واحد هاي دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته با احتساب واحد پایان نامه برحسب رشته حداقل تعدا
.است

چنانچه به تشخیص گروه آموزشی و تایید شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه گذراندن درس هاي کمبود و جبرانی - تبصره
برنامه آموزشی مصوب دوره ، اضافه بر واحد است آن درس ها را بر اساس براي دانشجو ضروري تشخیص داده شود ، وي مکلف 

.هاي درسی مقرر در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته و مطابق این آئین نامه بگذراند
و در انتخاب درس ها الویت با درس هاي کمبود واحد است24حداکثر تعداد واحد هاي درس هاي کمبود یا جبرانی - تبصره

.جبرانی می باشدیا 
واحد درسی از دروس کمبود یا جبرانی یک نیمسال تحصیلی به طول دوران تحصیلی دانشجو 12به ازاي گذراندن هر –تبصره

.افزوده می شود
واحد درسی از 14تا 8دانشجوي دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته موظف است در هر دوره نیمسال تحصیلی بین - تبصره

.را انتخاب و ثبت نام نمایندمجموعه دروس دوره
حضور و غیاب

غیبت دانشجو در هر درس. حضور دانشجو در تمامی برنامه هاي درسی و دیگر فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی دوره الزامی است
نظري نباید از چهار هفدهم، عملی و آزمایشگاهی از دو هفدهم، و کارگاهی ، کارآموزي، کارورزي از یک دهم مجموعه ساعات 

.در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.آن درس تجاوز کند
آن , مؤسسه موجه تشخیص داده شودبیش از حد مجاز بوده و از نظر, درسهردر صورتی که غیبت دانشجو در -تبصره

.دروس انتخابی دانشجو حذف میشوددرس از مجموعه
.غیبت غیرموجه در امتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر براي آن درس است

.حذف میشودمذکوردرس , موجه تشخیص داده شود, از نظر مؤسسهدر صورتیکه غیبت دانشجو در امتحان-تبصره



ارزشیابی
و براي دروس کمبود است20از 14ارشد حداقل نمره قبولی در هر درس اعم از دروس اجباري و اختیاري در دوره کارشناسی

.می باشد20از 12یا جبرانی 
آن در انجام یک درس موکول به فعالیتهایی باشد که با تشخیص استاد مربوطدر مواردي که ارزشیابی دانشجو در-تبصره

در این صورت باید نمره دانشجو در. می شوداعالمنمره دانشجو در آن درس ناتمام , طول یک نیمسال تحصیلی ممکن نباشد
.و در کارنامه وي ثبت شودحداکثر تا پایان نیمسال تحصیلی بعد توسط استاد ذیربط به نمره قطعی تبدیل, این درس 

ولی دانشجو محدودیتی .کمتر باشد14نباید از ارشد در هر نیمسال تحصیلیمیانگین نمرات دروس دانشجو در دوره کارشناسی
.از لحاظ انتخاب واحد نداشته و در نیمسال بعدي در حد نصاب واحدها می تواند اخذ واحد نماید

.می شودآن دانشجو از ادامه تحصیل محروم, باشد 14اگر میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال تحصیلی کمتر از - تبصره

انصراف از تحصیل- مر خصی تحصیلی–طول دوره 
. به اتمام برساند, نامه بر اساس مقررات مربوططول دوره مدتی است که دانشجو باید دروس تعیین شده در این دوره را با پایان

.سال است3طول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 
استاد راهنما و تایید شوراي تحصیالت شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه می تواند در موارد استثنایی با پیشنهاد- تبصره

)سال5/3(مجاز تحصیل دانشجو اضافه نماید تکمیلی دانشکده حداکثر یک نیمسال تحصیلی به مدت
از مرخصی تحصیلی , موافقت دانشگاها کسبدانشجوي دوره کارشناسی ارشد میتواند حداکثر براي یک نیمسال تحصیلی ب

.استفاده کند

.دانشجو محسوب می شودمدت مرخصی تحصیلی جزء سنوات تحصیلی-تبصره

اداره آموزش نویسی در هر نیمسال تحصیلی به قبل از شروع نامبه صورت کتبی حداقل دو هفته درخواست مرخصی باید
با درخواست دانشجو کتبا به موافقتپس از کسب نظر از دانشکده ذیربط قبل از اتمام مهلت نام نویسی موافقت یا عدمتسلیم و

.می باشدعواقب احتمالی ناشی از مرخصی تحصیلی به عهده دانشجو. وي اعالم نماید
درخواست خود را مبنی بر انصراف به مؤسسه در این صورت باید. دانشجو میتواند به هر دلیل از تحصیل اعالم انصراف نماید

و این دانشجو مجاز است فقط براي یک نوبت حداکثر تا یک ماه قبل از پایان همان نیمسال تحصیلی تقاضاي . تسلیم نماید
. انصراف خود را پس بگیرد و آن نیمسال جزء مدت تحصیل وي محسوب و مرخصی تحصیلی صادر می گردد

به هر حال صدور هر گونه . است به تعهداتی که سپرده است عمل نمایدنصرافی یا اخراجی موظفدانشجوي ا-تبصره
.ذیربط استریز نمرات و دریافت مجوز شرکت مجدد در آزمون ورودي منوط به تسویه حساب با مؤسسهگواهینامه و تسلیم

پایان نامه 
در یک زمینه مربوط به رشته تحصیلی , موظف استکه طی آن دانشجوتهیه پایان نامه بخشی از دوره کارشناسی ارشد است

.تتبع بپردازدخود زیر نظر استاد راهنما به تحقیق و
تکمیلی از اعضاي هیأت علمی دانشگاه با حداقل استاد راهنما با پیشنهاد دانشجو و موافقت استاد و تأیید کمیته تحصیالت

.مرتبه استادیاري تعیین می گردد
از صاحبنظران و و تایید شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده یک یا دو نفر از اعضاي هیئت علمی و یاه پیشنهاد استاد راهنما ب

.محققان برجسته مرتبط با موضوع پایان نامه می تواند به عنوان استاد مشاور تعیین شود



موضوع پایان نامه خود را در قالب طرح وم تحصیلیدانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال س
.شوراي گروه آموزشی مربوطه و شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده برساندپیشنهادي با نظر استاد راهنما مشخص و به تصویب

دانشگاهی در موظف است براساس تقویم از پایان نامه خود دفاع ننموده است دانشجو پس از انتخاب پایان نامه تا زمانی که
نام نماید در این حال نمره پایان نامه در آخرین نیمسال تحصیلی ، وارد انتخاب واحد و ثبترا نیمسال هاي بعدي نیز آن

.دانشجو می شود و در میانگین نیمسال و میانگین کل نمرات او منظور خواهد شدکارنامه
استاد مشاور و یک نفر نماینده شوراي - متشکل از استاد راهنماارزشیابی پایان نامه در جلسه دفاعیه توسط هیئت داوران

تحصیالت تکمیلی دانشکده و دو نفر از بین اعضاي هیئت علمی و متخصصین داخل یا خارج از دانشگاه به عنوان داور با حق راي 
.صورت می گیرد

وزشی خود را با موفقییت گذرانده باشد، و تکمیل دانشجو هنگامی مجاز به دفاع از پایان نامه است که کلیه واحدهاي آم- تبصره
.بودن پایان نامه توسط استاد راهنما بصورت کتبی اعالم شده باشد، و نیز دانشجو باید یک مقاله فارسی ثبت شده داشته باشد

انتقال و مهمانی
.استانتقال و تغییر رشته و جابه جایی در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنـــوع

در صورتیکه ارائه برخی از دروس در یک رشته و یک زمان معین در دانشگاه مبدا ممکن نباشد دانشجو می تواند آن دروس را با 
موافقت استاد راهنما و گروه آموزشی مربوطه و تایید شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه در دانشگاه یا دانشکده دیگري که 

.د در این صورت کسب موافقت دانشگاه مقصد هم ضروري استمجري دوره است به صورت مهمان بگذران
.تعداد واحدهاي درسی دانشجوي مهمان در یک دانشگاه نباید از نصف واحدهاي آموزشی دوره تجاوز نماید- تبصره

.ددر غیر این صورت فار غ التحصیل شناخته نمی شو. کمتر باشد14میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره نباید از 


