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شوراي عالي برنامهريزي آموزشي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
و شوراي دانشگاه شيراز مورخ 59/4/39

فصل اول :مقدمه
سرعت پر شتاب علم و فناوري و ظهور پيشرفتهاي عظيم علمي در هزاره ي سوم ،كشورهاي جهان را در شرايطي قرار داده است
كه ايجاد تحول راهبردي در برنامههاي توسعه امري حياتي و گامي اساسي در جهت توسعهي همه جانبهي آنهاست .بر اين مبنا
آموزش عالي و تمامي كارگزاران نظام علمي كشور و به طور كلي نهادهاي مولد انديشه ،با الهام از برنامههاي توسعه و اهداف بلند
سند چشمانداز  02سالهي جمهوري اسالمي ايران ،نقش كليدي در تبيين و تحقق اين تحول راهبردي خواهند داشت.
متوليان و برنامهريزان حوزهي آموزش عالي كشور نيز همسو و هماهنگ با نهضت تحولخواهي كشور و بهرهمندي از فرصتهاي
پيش آمده ،در جهت ارتقاي كيفيت ،لزوم بازنگري آييننامهها ،ضوابط و مقررات آموزشي را در صدر اولويتهاي كاري خود قرار
دادهاند .براي نيل به اين مقصود آييننامهي دورههاي كارشناسي ارشد تدوين شده است.
مادهي  :4هـدف
 - هدف از ايجاد دورهي كارشناسي ارشد ،گسترش دانش و تربيت متخصصان و پژوهشگراني است كه با فراگيري
آموزشهاي الزم و آشنايي با روشهاي پژوهش علمي ،مهارت كافي را براي آموزش ،پژوهش و خدمات پيدا ميكنند.
 -0هدف از تدوين اين آييننامه تعيين چهارچوب قانوني براي اجراي صحيح دورهي كارشناسي ارشد ناپيوسته در تمامي
زيرنظامهاي آموزش عالي است.
مادهي  :3تعاريف
-0

وزارت :وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري است.
مؤسسه :هر يک از دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي (اعم از دولتي و غيردولتي) است كه داراي مجوز تأسيس

از وزارت هستند.
 -3 دانشگاه :دانشگاه شيراز
-4

آموزش رايگان :تسهيالتي قانوني كه به موجب آن دانشجويان ميتوانند بدون پرداخت شهريه و صرفاً با سپردن تعهد

خدمت تحصيل كنند.
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دانشجو :فردي كه در يکي از رشتههاي دورهي تحصيلي كارشناسي ارشد ناپيوسته و برابر ضوابط ،پذيرفته شده ،ثبت نام

كرده و مشغول به تحصيل است.
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دانشآموخته :فردي كه يکي از دوره هاي تحصيلي را با موفقيت به پايان رسانده و برابر ضوابط معين ،گواهي يا مدرک

تحصيلي مربوطه را دريافت كرده است.

در اين آييننامه مصوبات دانشگاه با عالمت ( )مشخص شده است.
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مرخصي تحصيلي :مدت زمان مشخصي كه دانشجو ،برابر ضوابط معين ،به طور موقت به تحصيل اشتغال ندارد.
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انصراف تحصيلي :فرآيندي كه در آن دانشجو به طور خودخواسته يا به دليل عدم ثبت نام نيمسال از ادامهي تحصيل

خودداري كند.
حضوري :شيوه اي از آموزش است كه دانشجو در آن تمام تحصيل خود را به صورت چهره به چهره و تمام وقت به انجام

-9
ميرساند.

 - 2غيرحضوري :شيوه اي از آموزش است كه حضور فيزيکي دانشجو ،در تمام طول تحصيل الزامي نيست.
-

نيمه حضوري :شيوه اي از آموزش است كه بخشي از آن به صورت حضوري و بخشي از آن به صورت غيرحضوري انجام

ميشود.
- 0

استاد راهنما :يکي از اعضاي هيأت علمي داراي مدرک دكتري است كه مسؤوليت راهنمايي دانشجو را در انجام پروژه/

پاياننامه به عهده دارد و از ميان اعضاي هيأت علمي دانشگاه (يا خارج از دانشگاه) انتخاب ميشود.
- 3

استاد مشاور :يکي از اعضاي هيأت علمي است كه مسؤوليت مشاورهي دانشجو را در انجام پروژه /پاياننامه به عهده دارد

و از ميان اعضاي هيأت علمي دانشگاه و يا متخصصان خارج از دانشگاه انتخاب ميشود.
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مدرس :فردي كه به آموزش و مهارت آموزي در يک مؤسسه به صورت تمام وقت ،نيمه وقت يا پاره وقت اشتغال دارد.
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برنامهي درسي :مجموعهي به هم پيوستهاي از درسها و فعاليتهاي هر رشتهي تحصيلي است كه اهداف مشخصي را

دنبال ميكند.
 - 6واحد درسي :ميزان مفاهيم يا مهارتهايي كه براي فراگيري دانشجو در طول يک نيمسال تحصيلي يا زمان معادل آن در
نظر گرفته ميشود .هر واحد درسي نظري  6ساعت ،عملي يا آزمايشگاهي  30ساعت ،كارگاهي با عمليات ميداني (بازديد علمي)
 48ساعت ،كارورزي با كار در عرصه  64ساعت و كارآموزي  02ساعت در طول يک نيمسال تحصيلي يا دورهي تابستاني و طبق
برنامهي درسي مصوب اجرا ميشود.
 - 7بخش (گروه) آموزشي :بنياديترين واحد علمي دانشگاه متشکل از تعدادي عضو هيأت علمي است كه داراي تخصص
مشترک در يک رشتهي علمي هستند.
 - 8درس جبراني :درسي است كه به تشخيص بخش (گروه) ،گذراندن آن براي رفع كمبود دانش يا مهارت دانشجو ،ضروري
است.
 - 9رشتهي تحصيلي :يک برنامهي آموزشي است كه با محتوا و روش شناسي خاص ،در قالب برنامهي درسي اجرا ميشود.
 -02دورهي كارشناسي ارشد :يک دورهي تحصيلي كه پس از دورهي كارشناسي آغاز ميشود و شامل  08تا  30واحد
درسي است.
 -0شيوهي آموزشي– پژوهشي :شيوهاي است كه محتواي برنامهي درسي مربوط به آن عالوه بر واحدهاي درسي ،مشتمل
بر پاياننامه نيز ميباشد.
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شيوهي آموزشي :شيوهاي است كه دانشجو پس از گذراندن واحدهاي درسي و سمينار ويژه ،و بدون گذراندن پاياننامه

دانش آموخته ميشود.
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نيمسال تحصيلي :يک دورهي زماني معين ،شامل  6هفته آموزش و دو هفته امتحانات پاياني است.

 -04پاياننامه :بخشي از فرآيند شيوهي آموزشي– پژوهشي است كه به شکل فعاليتهاي هدفدار پژوهشي در يک زمينهي
مشخص رشتهي تحصيلي و با راهنمايي استاد(ان) راهنما انجام ميشود.
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هيأت داوران :اعضاي هيأت علمي هستند كه براي ارزيابي پاياننامهي دانشجو در دورهي كارشناسي ارشد مطابق

دستورالعمل اجرايي مصوب دانشگاه انتخاب ميشوند.

فصل دوم :شرايط ورود
مادهي  :9شرايط ورود به دوره عبارت است از:
-

داشتن صالحيتهاي عمومي ورود به دوره برابر ضوابط

-

دارا بودن مدرک رسمي پايان دورهي كارشناسي اعم از پيوسته و ناپيوسته مورد تأييد وزارت

-

قبولي در آزمون ورودي و يا كسب پذيرش از دانشگاه طبق مقررات مصوب وزارت

است.
-

در مؤسسههاي آموزش عالي دولتي ،آموزش رايگان براي هر دانشجو ،در دورهي كارشناسي ارشد صرفاً يک بار امکانپذير
تحصيل همزمان در دورهي كارشناسي ارشد در مؤسسهها (اعم از دولتي و غير دولتي) ممنوع است.

فصل سوم :واحدهاي درسي
مادهي  :4آموزش در دانشگاه مبتني بر نظام واحدي و به زبان فارسي انجام ميشود.
تبصرهي :4
دانشگاه اختيار دارد در صورت توانايي ،برنامهي درسي مصوب را با رعايت ضوابط براي دانشجويان خارجي و يا دورههاي بين
المللي به زبان غيرفارسي ارائه نمايد.
 تبصرهي :3
تدريس در رشتههاي زبان و ادبيات به زبان همان رشته انجام ميشود.
مادهي  :9دانشگاه موظف است برنامههاي آموزشي و درسي مصوب شوراي عالي برنامهريزي آموزشي وزارت يا شوراي برنامه-
ريزي درسي دانشگاه را براي دوره اي كه در آن با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي دانشجو پذيرفته است ،اجرا كند.
مادهي  :8تعداد كل واحدهاي درسي دورهي كارشناسي ارشد ناپيوسته ،با احتساب واحد پاياننامه ،براساس برنامهي مصوب
شوراي برنامهريزي درسي دانشگاه  08واحد ميباشد.
 تبصرهي :4
به تشخيص شوراي بخش (گروه) و تأييد شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده ،چنانچه گذراندن تعدادي از واحدهاي درسي
دورهي كارشناسي ،به عنوان درسهاي جبراني ،براي دانشجو ،ضروري تشخيص داده شود ،وي مکلف است آن درسها را بر اساس
برنامهي مصوب ،اضافه بر واحدهاي درسي مقرر در دورهي كارشناسي ارشد و مطابق اين آييننامه بگذراند.
تبصرهي :3
حداكثر درسهاي جبراني  0واحد مي باشد كه در ابتداي دوره ،قبل از درسهاي اصلي ارائه ميشود.
 تبصرهي :9
در صورتي كه تعداد واحدهاي جبراني در رشتههاي غير مرتبط بين  8تا  0واحد باشد و تمام درسهاي نيمسال اول دانشجو نيز
جبراني باشد ،آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي ( 4نيمسال) دانشجو محسوب نميشود و يک نيمسال به حداكثر سنوات مجاز
تحصيلي ( 4نيمسال) دانشجو افزوده ميشود.

تبصرهي :4
دانشجوياني كه بايد درسهاي جبراني را بگذرانند ،براساس تعرفهي مصوب هيأت امناي دانشگاه ،ملزم به پرداخت شهريه هستند.
تبصرهي  :9دانشجوي مشمول آموزش رايگان ،در صورت عدم كسب نمرهي قبولي در هر درس ،براي انتخاب مجدد آن درس يا
درس جايگزين ،موظف به پرداخت هزينهي درس مربوط مطابق تعرفهي مصوب هيأت امناي دانشگاه است.
 تبصرهي :8
بر اساس مصوبات شوراي آموزشي دانشگاه ،دانشجويان كارشناسي ارشد ميتوانند حداكثر  3واحد درس مازاد با پرداخت شهريه
اخذ نمايند.
 تبصرهي :7
دانشجويان كارشناسي ارشد موظف به اخذ انگليسي ويژهي معافي (صفر واحدي) در بدو ورود ميباشند.
 تبصرهي :6
چنانچه دانشجو به دليل عدم شركت در آزمون انگليسي ويژه ي معافي مطابق تقويم تحصيالت تکميلي دانشگاه در سال اول
تحصيل خود يا پس از دوبار شركت در اين آزمون ،موفق به كسب نمرهي قبولي نشود ،در نيمسال سوم تحصيلي بايد انگليسي ويژه
را به صورت واحدي اخذ و در كالس شركت نمايد.
تبصرهي :5
تعيين تعداد و عناوين درسهاي دوره بر اساس برنامهي مصوب شوراي برنامهريزي آموزش عالي ،برعهدهي شوراي تحصيالت
تکميلي و شوراي برنامهريزي درسي دانشگاه و نيمسال انتخاب آنها بر عهدهي شوراي بخش (گروه) مربوط است.
 تبصرهي : 41
درسهايي را كه دانشجو قبال در دوره ي كارشناسي گذرانده است ،تکرار آن در صورتي كه عنوان درس بر اساس سرفصل
برنامهي مصوب كارشناسي ارشد باشد ،مجاز نيست.
مادهي  :7ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در هر درس از سوي مدرس آن درس و براساس حضور و فعاليت دانشجو در كالس،
انجام تکاليف و نتايج آزمون كتبي مستمر و پاياني براي دروس نظري در طول و پايان هر نيمسال تحصيلي انجام ميشود و بر مبناي
عددي از صفر تا بيست قابل محاسبه است.
 مادهي  :6مطابق برنامهي مصوب دانشگاه ،تعداد واحدهاي پاياننامهي كارشناسي ارشد براي همهي رشتهها بين  6تا  8واحد
ميباشد
 تبصره:
هر گونه تغيير در تعداد واحدهاي مرحلهي آموزشي يا واحدهاي پاياننامه پس از تأييد در شوراهاي مربوط در بخش (گروه) و
دانشکده با نظر شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه و شوراي برنامهريزي درسي دانشگاه صورت ميگيرد.
مادهي  :5تعداد واحدهاي درسي را كه دانشجو بايد در هر نيمسال تحصيلي در اين دوره اخذ نمايد ،حداقل  8و حداكثر 0
واحد است.
تبصره:
دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلي ،از شرط گرفتن حداقل  8واحد درسي معاف است.
 مادهي  :41بخش (گروه) موظف است به تناسب تعداد پذيرفته شدگان در اين دوره ،مشاور تحصيلي براي هدايت دانشجويان
تعيين نمايد.
 تبصره:
ثبت نهايي واحدهاي درسي در هر نيمسال تحصيلي با تأييد استاد مشاور تحصيلي صورت ميگيرد.

فصل چهارم :حضور و غياب
مادهي  :44حضور دانشجو در تمامي جلسات درس ،برنامههاي درسي و ديگر فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي دوره الزامي است.
غيبت دانشجو در هر درس نبايد بيش از سه جلسه (صرف نظر از تعداد واحد) باشد ،در غير اين صورت نمرهي دانشجو در آن درس،
صفر محسوب ميشود.
تبصره:
در صورتي كه غيبت دانشجو در يک درس ،بيش از حد مجاز باشد و از نظر دانشگاه ،غيبت موجه تشخيص داده شود ،آن درس از
مجموعهي درسهاي انتخابي دانشجو حذف ميشود .در اين صورت رعايت حد نصاب  8واحد در آن نيمسال الزامي نيست؛ ولي آن
نيمسال از نظر طول تحصيل براي دانشجو يک نيمسال كامل محسوب ميشود.
مادهي  :43غيبت غيرموجه در امتحان پايان نيمسال هر درس موجب گرفتن نمرهي صفر در آن امتحان ميشود.
 تبصره:
در صورتي كه غيبت دانشجو در امتحان پايان نيمسال ،از نظر دانشگاه ،موجه تشخيص داده شود ،درس مذكور حذف ميشود.

فصل پنجم :طول دوره ،مرخصي تحصيلي،حذف درس ،حذف نيمسال و انصراف از تحصيل
مادهي :49طول دوره ،مدتي است كه دانشجو بايد درسهاي تعيين شده و پاياننامه را بر اساس مقررات مربوط به اتمام برساند.
طول دورهي كارشناسي ارشد ناپيوسته  3سال مشتمل بر  4نيمسال تحصيلي است.
تبصرهي :4
در صورتي كه دانشجوي مشمول آموزش رايگان در مدت مقرر ( 4نيمسال) دانش آموخته نشود ،دانشگاه اختيار دارد مدت
تحصيل وي را حداكثر تا دو نيمسال افزايش دهد .افزايش سنوات تحصيلي در نيمسال اول به صورت رايگان و در نيمسال دوم با
دريافت هزينه طبق تعرفهي مصوب هيأت امناي دانشگاه انجام ميشود .چنانچه دانشجو در اين مدت دانش آموخته نشود ،از ادامهي
تحصيل محروم است.
 تبصرهي :3
چنانچه دانشگاه نتواند حداقل واحدهاي درسي را در يک نيمسال تحصيلي ارائه دهد ،به نسبت كسر واحدهاي ارائه شده ،به طول
دورهي تحصيل دانشجو افزوده ميشود .در هر صورت طول دورهي تحصيل نبايد از  3سال ( 6نيمسال) تجاوز نمايد.
مادهي  :44دانشجوي دورهي كارشناسي ارشد ميتواند با كسب موافقت دانشگاه ،حداكثر يک نيمسال از مرخصي تحصيلي يا
حذف نيمسال استفاده كند .مدت مذكور جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب ميشود .تبعات ناشي از اين درخواست بر عهدهي
دانشجو است.
تبصرهي :4
بررسي ساير مصاديق مرخصي تحصيلي مانند مرخصي زايمان ،مرخصي پزشکي در صورت تأييد پزشک معتمد دانشگاه ،مأموريت
همسر يا والدين ،بدون احتساب در سنوات تحصيلي در اختيار دانشگاه است
 تبصرهي :3
براي زمان بارداري و وضع حمل ،پس از ارائهي گواهي قابل قبول ،مرخصي تحصيلي يا حذف نيمسال صادر ميشود .مرخصي
زايمان طبق آييننامهي وزارت جزو سنوات مجاز تحصيلي دانشجو ( 4نيمسال) محسوب نميشود.

 تبصرهي :9
درخواست مرخصي تحصيلي بايد قبل از شروع ثبت نام و انتخاب واحد نيمسال تحصيلي و درخواست حذف نيمسال بايد حداكثر
تا دو هفته قبل از امتحانات پايان نيمسال به دانشگاه تسليم و موافقت دانشگاه كسب گردد .موافقت دانشگاه با مرخصي تحصيلي و
حذف نيمسال دانشجو ،با توجه به وضعيت تحصيلي وي صورت ميگيرد و منوط به اين است كه ادامهي تحصيل دانشجو از آن به
بعد با مشکل مواجه نشود.
 تبصرهي :4
در صورتي كه دانشجو بعد از ثبت نام و انتخاب واحد به داليل موجه نتواند در امتحانات پايان نيمسال شركت كند ،قبل از شروع
امتحانات پايان نيمسال بايد درخواست حذف نيمسال نمايد.
 تبصرهي :9
دانشجو در طول تحصيل ميتواند با ارائهي درخواست كتبي ،قبل از شروع امتحانات پايان نيمسال يک درس غيرجبراني و يک
درس جبراني را با رعايت تمام شرايط مصوب حذف درس ،حذف نمايد.
 تبصرهي :8
در صورتي كه دانشجو حتي براي يک نيمسال انتخاب واحد ننمايد يا بدون كسب موافقت دانشگاه ترک تحصيل كند ،از ادامهي
تحصيل محروم ميگردد و منصرف از تحصيل شناخته ميشود.
 تبصرهي :7
نظارت بر اجراي صحيح رعايت طول دورهي تحصيلي و اخطار الزم به دانشجويان ،قبل از اتمام طول دورهي تحصيلي بر
عهدهي بخش (گروه) و دانشكده است.
مادهي  :49دانشجو ميتواند به هر دليل از تحصيل انصراف دهد .در اين صورت بايد درخواست انصراف خود را شخصاً و به صورت
كتبي به دانشگاه تسليم كند .دانشجو مجاز است فقط براي يکبار و تا دو ماه از تاريخ ارائهي درخواست ،تقاضاي انصراف خود را پس
بگيرد .در غير اين صورت ،پس از انقضاي اين مهلت ،دانشگاه نسبت به صدور حکم انصراف از تحصيل وي اقدام مي كند.
تبصرهي :4
تصميمگيري براي بازگشت به تحصيل دانشجوي منصرف از تحصيل برعهدهي دانشگاه است.
 تبصرهي :3
دانشجوي انصرافي يا اخراجي موظف است به تعهداتي كه سپرده است ،عمل كند .به هر حال صدور هر گونه گواهي و تسليم
ريزنمرات و صدور مجوز شركت مجدد در آزمون ورودي ،منوط به تسويه حساب دانشجو با دانشگاه است.

فصل ششم :ارزشيابـــي
مادهي  :48حداقل نمرهي قبولي در هر درس اعم از درسهاي دوره ،جبراني و مازاد ( 0دوازده) است.
 تبصرهي :4
كسب نمرهي قبولي  0در درسهاي جبراني و مازاد الزامي است .نمرهي اين درسها در كارنامهي دانشجو ثبت ميشود؛ اما در
ميانگين نمرات نيمسال تحصيلي و ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه نميشود.
 تبصرهي :3
حد نصاب قبولي انگليسي ويژهي معافي يا اخذ واحدي درس ،براي رشتهها و گرايشهاي مختلف به شرح زير است:
زبان و ادبيات انگليسي و آموزش زبان انگليسي

 47/-از 31

-0

زبان شناسي همگاني و آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان

 44/-از 31

-3

ساير رشته /گرايشها

 41/-از 31

تبصرهي :9
نمرهي تمام درسهايي كه دانشجو ميگيرد (بجز مواردي كه در اين آيين نامه صراحت دارد) در كارنامه ثبت و در ميانگين نمرات
هر نيمسال و ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه ميشود.
مادهي  :47ميانگين قابل قبول نمرات درسهاي دانشجو در هر نيمسال تحصيلي ،حداقل  4است .در صورت عدم كسب
ميانگين  ، 4دانشجو مشروط آموزشي خواهد شد.
تبصرهي :4
اگر دانشجو در دو نيمسال تحصيلي ،اعم از متوالي يا متناوب ،مشروط آموزشي شود ،از ادامهي تحصيل محروم ميشود.
تبصرهي :3
در صورتي كه واحدهاي انتخابي دانشجو در هر نيمسال به تشخيص دانشگاه ،بنا به داليل موجه و خارج از ارادهي دانشجو كمتر
از  8واحد درسي (غير از دروس جبراني) باشد ،در اين صورت اين نيمسال به عنوان يک نيمسال كامل در سنوات تحصيلي وي
محسوب ميشود؛ اما ميانگين نمرات اين نيمسال در مشروط شدن دانشجو بيتأثير است.
 تبصرهي :9
درصورتي كه واحدهاي انتخابي دانشجو در ابتداي نيمسال بين  8تا  0واحد باشد ،پس از حذف درس (به هر دليلي) و كاهش
واحدها به كمتر از  8واحد ،اين نيمسال به عنوان يک نيمسال كامل در سنوات تحصيلي وي محسوب ميشود و مشروطي اين
نيمسال نيز محاسبه ميگردد.
 تبصرهي :4
صدور اخطار آموزشي به دانشجويان مشروط آموزشي ،با رعايت ضوابط و ابالغ به موقع آن ،طبق تقويم دانشگاهي ،پس از يک
نيمسال مشروطي و قبل ازمحروم شدن از ادامهي تحصيل بر عهدهي بخش (گروه) و دانشكده است.
 تبصرهي :9
جلوگيري از ادامهي تحصيل دانشجوياني كه دو نيمسال مشروط آموزشي شدهاند ،بر عهدهي بخش (گروه) و دانشکده است و بر
اساس گزارش دانشکده ،طبق تقويم دانشگاهي از طريق مديريت تحصيالت تکميلي دانشگاه انجام ميشود.
مادهي  :46حداقل نمرهي ميانگين كل قابل قبول در دورهي كارشناسي ارشد ( 4چهارده) است.

فصل هفتم  :پاياننامه
 مادهي  :45تدوين پاياننامه آخرين بخش دورهي كارشناسي ارشد است كه طي آن دانشجو موظف است در يک زمينهي
مربوط به رشتهي تحصيلي خود ،زير نظر استاد(ان) راهنما ،تحقيق و پژوهش كند.
 مادهي  :31استاد راهنما به پيشنهاد دانشجو و با موافقت استاد و تأييد شوراي بخش (گروه) و شوراي تحصيالت تکميلي
دانشکده ،از اعضاي هيأت علمي دانشگاه تعيين ميگردد.
 تبصرهي :4
انتخاب استاد راهنما توسط دانشجو بايد حداكثر تا پايان نيمسال دوم تحصيلي صورت گيرد.
مادهي  :34استاد مشاور به پيشنهاد استاد راهنما و تأييد شوراي بخش (گروه) و شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده ،از اعضاي
هيأت علمي دانشگاه تعيين ميگردد.
 تبصرهي :4
در صورت نياز ،انتخاب استاد راهنماي دوم (استاد راهنماي مشترک) با پيشنهاد استاد راهنماي اول و يا انتخاب استاد مشاور دوم
با پيشنهاد شوراي بخش (گروه) و با ذكر داليل توجيهي ،با تأييد شوراي بخش (گروه) و شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده از
اعضاي هيأت علمي دانشگاه بالمانع است.

 تبصرهي :3
انتخاب استاد راهنماي دوم با پيشنهاد استاد راهنماي اول (اصلي) يا استاد مشاور دوم با پيشنهاد شوراي بخش (گروه) و با ذكر
داليل توجيهي ،با تأييد شوراي بخش (گروه) و شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده و شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه ،از اعضاي
هيأت علمي ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزشي يا پژوهشي با مرتبهي حداقل استادياري امکانپذير است.
 تبصرهي :9
حداكثر يک نفر از اعضاي هيأت علمي ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزشي يا پژوهشي ميتواند به عنوان استاد راهنماي مشترک
يا استاد مشاور در كميتهي پاياننامه حضور داشته باشد.
مادهي  :33دانشجو موظف است پس از پايان نيمسال اول و قبل از پايان نيمسال سوم تحصيلي ،موضوع پاياننامهي خود را با
نظر استاد(ان) راهنما و تأييد شوراي بخش (گروه) مربوط انتخاب نمايد.
 تبصرهي :4
موضوع پاياننامه پس از تصويب شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده قطعيت مييابد .شروع دورهي پژوهشي دانشجو ،تاريخ
تصويب طرح تحقيق در دانشکده ميباشد.
 تبصرهي :3
هرگونه تغيير در موضوع و عنوان پاياننامه پس از تأييد اعضاي كميتهي پاياننامه ،تصويب شوراي بخش (گروه) و شوراي
تحصيالت تکميلي دانشکده ،طبق مقررات ،قبل يا بعد از صدور مجوز دفاع يا بعد از برگزاري جلسه دفاع ،بايد به تحصيالت تکميلي
دانشگاه گزارش شود.
 مادهي  :39دانشجو پس از انتخاب پاياننامه تا زمان دفاع ،موظف است در مهلت مجاز تحصيلي ،بر اساس تقويم دانشگاهي
در نيمسالهاي بعد نيز براي پاياننامه ثبت نام نمايد .پس از اخذ تمامي واحدهاي پاياننامه ،ثبت نام نيمسالهاي بعد ،صفر واحدي
خواهد بود.
مادهي  :34دفاع از پاياننامه :دانشجو پس از اتمام دورهي آموزشي و اتمام پژوهش و نگارش پاياننامه ،با تأييد استاد(ان)
راهنما و مشاور و در سقف سنوات مجاز تحصيلي ميتواند با رعايت ضوابط دانشگاه در حضور كميتهي دفاع (هيأت داوران) از پايان-
نامهي خود دفاع كند.
 تبصرهي :4
قبل از دفاع از پاياننامه ،بايد نمرات تمامي درسهاي اخذ شده توسط دانشجو ،دركارنامهي وي با نمرهي قبول و وضعيت تأييد
شده ،ثبت شده باشد.
 تبصرهي :3
حداقل فاصلهي زماني بين تصويب طرح تحقيق پيشنهادي در دانشکده و دفاع از پاياننامه در سقف سنوات مجاز تحصيلي ،چهار
ماه تمام است.
 تبصرهي :9
پس از تصويب طرح تحقيق در بخش (گروه) با رعايت تبصره  4مادهي  ،04به پيشنهاد شوراي بخش (گروه) و تأييد شوراي
تحصيالت تکميلي دانشکده ،يک نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه (استاديار و باالتر) كه در زمينهي تحقيق دانشجو تخصص داشته
باشد ،به عنوان داور متخصص داخلي براي ارزيابي پاياننامه تعيين ميشود.
 تبصرهي :4
نحوه انتخاب داور متخصص داخلي پاياننامههاي كارشناسي ارشد :حداقل دو نفر با پيشنهاد شوراي بخش (گروه) ،به
شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده معرفي ميگردند .انتخاب داور براساس مصوبهي شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده از بين افراد
معرفي شده ميباشد .همچنين شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده اختيار دارد فرد متخصص ديگري را به تشخيص و تصميم خود
(غير از افراد معرفي شده) انتخاب و معرفي نمايد.

 تبصرهي :9
دانشجو بايد حداقل  02روز قبل از تاريخ دفاع ،پاياننامه ي خود را براي ارسال به داور متخصص داخلي به رئيس بخش (گروه)
تحويل دهد .تأييد برگزاري جلسهي دفاع توسط رئيس بخش (گروه) منوط به دريافت نظر داور متخصص داخلي ميباشد.
 تبصرهي :8
شرح وظايف داور متخصص داخلي پاياننامهي كارشناسي ارشد طبق مفاد فرم داوري رسالهي دكتري مصوب شوراي تحصيالت
تکميلي دانشگاه ميباشد.
 تبصرهي  :7در صورتي كه نظر داور مبني بر تغيير تاريخ تعيين شده براي دفاع از پاياننامه به دليل مشکالت اساسي ،بيش
از يک ماه باشد ،كميتهاي از طرف بخش (گروه) متشکل از حداقل  5نفر عضو شامل استاد(ان) راهنما ،استاد(ان) مشاور ،داور و دو
تن از استادان متخصص ،به انتخاب شوراي بخش (گروه) تشکيل ميگردد و با توجه به مستندات كتبي داور ،تصميم نهايي در مورد
دفاع از پاياننامه گرفته ميشود.
 تبصرهي :6
دانشجو موظف است فاصلهي زماني حداقل  2روز را بين ثبت زمان درخواست دفاع در سيستم اتوماسيون آموزشي و تاريخ
دفاع از پاياننامه رعايت كند.
 مادهي  :39تركيب كميتهي دفاع از پاياننامه (هيأت داوران) به شرح زير است:
-0
-3
-4

استاد(ان) راهنما
استاد(ان) مشاور
داور متخصص داخلي
نمايندهي تحصيالت تکميلي دانشگاه

 تبصرهي :4
نمايندهي تحصيالت تکميلي دانشگاه صرفاً جهت نظارت بر حسن برگزاري جلسهي دفاع ،توسط تحصيالت تکميلي دانشکده از
ميان اعضاي هيأت علمي ساير بخشهاي دانشگاه (استاديار و باالتر) تعيين ميشود.
 تبصرهي :3
اعضاي كميتهي پاياننامهي دانشجو ،اعم از استادان راهنما ،مشاور ،داور متخصص داخلي و نمايندهي تحصيالت تکميلي دانشگاه
نبايد با دانشجو نسبت خويشاوندي داشته باشند.
 مادهي  :38ارزشيابي كيفي پاياننامه بر مبناي نمرهي ( 02بيست) صورت ميگيرد .براي تعيين نمرهي پاياننامهي دانشجو،
نمرهي استاد راهنما با ضريب دو و نمرهي استاد مشاور و داور متخصص داخلي با ضريب يک در نظر گرفته ميشود.
 تبصرهي :4
چنانچه دانشجو دو نفر استاد راهنما داشته باشد ،ميانگين نمرات آنان با ضريب دو منظور ميگردد.
تبصرهي :3
چنانچه دانشجو بيش از يک نفر استاد مشاور داشته باشد ،ميانگين نمرات آنان با ضريب يک منظور ميگردد.
مادهي  :37نمره پاياننامه در ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه نميشود و ارزشيابي آن به صورت كيفي و به شرح زير
توسط كميتهي دفاع (هيأت داوران) انجام ميشود:
از نمرهي  46تا :31

عالي

از نمرهي  47تا :47/55

خيلي خوب

از نمرهي  48تا :48/55

خوب

از نمرهي  44تا :49/55

قابل قبول

نمرهي كمتر از :44

غيرقابل قبول

مادهي  :36مالک دانش آموختگي ،داشتن ميانگين كل حداقل  4بر اساس واحدهاي اخذ شدهي درسي و دفاع قابل قبول از
پاياننامه است.
تبصره :
چنانچه ميانگين كل دانشجويي پس از گذراندن تمام واحدهاي درسي دوره كمتر از  4باشد ،دانشجو اجازهي دفاع از پاياننامه
را ندارد و تنها يک نيمسال با رعايت سقف مجاز سنوات تحصيلي به وي فرصت داده ميشود تا با اخذ مجدد درسهايي كه با نمرهي
كمتر از ( 4بين  0تا  ) 4گذرانده است ،ميانگين كل واحدهاي اخذ شده را به حداقل  4برساند .در اين صورت اجازهي دفاع از
پايان نامه به وي داده ميشود .دانشجويي كه به هر دليل نتواند از اين فرصت استفاده كند ،از ادامهي تحصيل محروم ميشود و
مدركي دريافت نميكند.
مادهي  :35چنانچه دانشجويي تمام واحدهاي درسي دوره را با ميانگين كل حداقل  4گذرانده باشد ،ولي نخواهد از پايان نامهي
خود دفاع كند ،بايد در مدت مجاز تحصيلي ،معادل تعداد واحد پايان نامه و طبق نظر بخش (گروه) ،واحد يا واحدهاي درسي مرتبط
با رشتهي تحصيلي اخذ و با ميانگين كل حداقل  4بگذراند تا در دورهي مذكور به شيوهي آموزشي دانش آموخته شود .نوع شيوه-
ي دانش آموختگي در دانشنامه قيد ميشود.
 تبصرهي :4
در صورتي كه پاياننامه ،از نظر هيأت داوران ،غير قابل قبول تشخيص داده شود ،دانشجو ميتواند يکي از دو شيوهي زير را
انتخاب كند:
در مدتي كه از حداكثر مدت مجاز تحصيل وي تجاوز نکند ،پاياننامهي خود را كامل و بار ديگر در تاريخي كه
هيأت داوران تعيين ميكنند ،از آن دفاع كند .دانشجويي كه در فرصت تعيين شده نتواند از پاياننامهي خود با موفقيت دفاع
كند ،از ادامهي تحصيل محروم ميشود و مدركي دريافت نميكند.
در مدت مجاز تحصيل ،معادل تعداد واحد پاياننامه ،سمينار ويژه و دروسي را اخذ نمايد .در اين صورت ادامهي
تحصيل وي تابع آيين نامه و مقررات شيوهي آموزشي (آموزش محور) خواهد بود و به شيوهي آموزشي نيز دانش آموخته
خواهد شد.
 تبصرهي :3
واحدهاي معادل پاياننامه شامل  0واحد سمينار ويژه و واحدهاي درسي با نظر بخش (گروه) است.
 تبصرهي :9
دانشجويي كه به هر دليل نتواند دورهي تحصيلي را به پايان برساند ،در صورت درخواست وي ،پس از انجام تعهدات و تسويه
حساب ،فقط گواهي گذراندن واحدهاي درسي به وي اعطا ميشود
 تبصرهي :4
به دانشجويي كه از پاياننامه ي خود با موفقيت دفاع كرده است ،براي انجام اصالحات و تمامي امور فارغ التحصيلي حداكثر سه
ماه فرصت داده ميشود .پس از انقضاي اين مدت ،دانشجو مشمول جريمهي ديركرد خواهد شد و با وي مطابق مقررات دانشگاه
رفتار خواهد شد.
مادهي  :91چنانچه دانشجو در حين تدوين پاياننامه اقدام به تخلف علمي (سرقت علمي ،جعل ،تقلب ،كپي برداري و غيره)
نمايد و اين موضوع از سوي دانشگاه اثبات شود ،از ادامهي تحصيل محروم ميشود و صرفاً گواهي مبني بر تعداد واحدهاي گذرانده
دريافت ميكند.
تبصره :احراز و اثبات تخلف علمي دانشجو پس از اتمام پاياننامه از سوي دانشگاه ،منجر به ابطال مدرک تحصيلي صادر شده
خواهد شد.
مادهي  :94تاريخ دانشآموختگي ،روز دفاع قابل قبول از پاياننامه در شيوهي آموزشي– پژوهشي و زمان ارائهي سمينار ويژه يا
زمان ثبت آخرين نمرهي درس در شيوهي آموزشي است.

 فصل هشتم :شرايط تدريس ،راهنمايي و مشاورهي پاياننامه
الف) تدريس
-0
-3

داشتن حداقل مرتبهي استادياري
حداقل يک سال سابقهي تدريس در مقطع كارشناسي (در صورت وجود مقطع كارشناسي در رشتهي مربوطه)
موافقت شوراي بخش (گروه)

ب) راهنمايي پاياننامه
-0
-3
-4

داشتن حداقل مرتبهي استادياري
حداقل يک سال سابقهي تدريس در دانشگاه (بدون در نظر گرفتن مقطع)
مشاورهي حداقل يک پاياننامهي دفاع شده
موافقت شوراي بخش (گروه)

ج) مشاورهي پايان نامه
-0

داشتن حداقل مرتبهي استادياري
موافقت شوراي بخش (گروه)

 تبصره:
موارد استثنايي درخصوص بندهاي الف و ب و ج با تأييد شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه و تأييد معاون آموزشي دانشگاه انجام
خواهد شد.

فصل نهم :تغيير رشته ،انتقال ،ميهمان ،معادلسازي دروس
مادهي  :93تغيير رشته ،انتقال و ميهماني در دورهي كارشناسي ارشد ممنوع است.
 تبصرهي  :4تصميمگيري در خصوص تغيير گرايش ،انتقال و ميهماني در موارد خاص و استثنايي بر عهدهي شوراي
تحصيالت تکميلي دانشگاه است.
 تبصرهي :3
انتقال از دورهي شبانه به روزانه ،غير حضوري و نيمه حضوري به حضوري اعم از روزانه و شبانه و از دانشگاههاي غير دولتي به
دانشگاههاي دولتي ممنوع است.
 تبصرهي :9
انتقال از شيوهي «آموزشي– پژوهشي» به شيوهي «آموزشي» ،با رعايت سنوات دوره ،با شرايط زير امکانپذير ميباشد.
) قبل از ارائهي طرح تحقيق
 ) 0موافقت استاد راهنما (در صورت وجود)
 ) 3موافقت بخش (گروه) و دانشکده
 تبصرهي :4
در صورت انتقال از شيوهي «آموزشي– پژوهشي» به شيوهي «آموزشي» ،دانشجو موظف است تحصيالت خود را مطابق
آييننامهي شيوهي «آموزشي» ادامه دهد و به پايان برساند.
 تبصرهي :9
انتقال از شيوهي «آموزشي» به شيوهي «آموزشي– پژوهشي» مطابق آيين نامهي مربوط به «شيوهي آموزشي» (ضميمه) صورت
ميگيرد.

 مادهي  :99در صورتي كه ارائهي برخي از درسها ،در يک رشته و در يک زمان معين ،در دانشگاه مبدأ ممکن نباشد،
دانشجو ميتواند آن درس ها را با موافقت استاد راهنما و تأييد استاد مشاور تحصيلي و موافقت شوراي بخش (گروه) ،دانشکده و
دانشگاه در يکي از مؤسسات آموزش عالي ديگر كه مجري دوره است ،به صورت ميهمان بگذراند .در چنين شرايطي ،كسب موافقت
دانشگاه مقصد هم ضروري است .تعداد واحدهاي درسي دانشجوي ميهمان در دانشگاه ديگر نبايد از چهل درصد واحدهاي درسي
دوره (بدون احتساب واحدهاي پاياننامه) تجاوز كند.
 مادهي  :94درصورت قبولي مجدد دانشجو در دورهي كارشناسي ارشد ،معادلسازي و پذيرش واحدهاي درسي گذرانده
شدهي دانشجو در مؤسسهي قبلي ،با نظر بخش (گروه) و با شرايط زير امکانپذير است:
الف -پذيرش دانشجو براي ورود به دوره مورد تأييد وزارت باشد.
ب -دانشگاه قبلي دانشجو در رشتهي تحصيلي مورد تأييد وزارت باشد.
ج -سرفصل درسهاي گذراندهي دانشجو در دورهي كارشناسي ارشد ،بر اساس برنامههاي مصوب شوراي برنامهريزي درسي باشد.
تبصره:
به ازاي هر  8تا  0واحد درسي معادلسازي شده ،يک نيمسال از طول سنوات مجاز تحصيلي دانشجو كاسته ميشود.
 مادهي  :99دانشجو مي تواند با گواهينامههاي پايان دورهي كارشناسي ارشد در شيوهي «آموزشي– پژوهشي» يا شيوهي
«آموزشي» ،در دورهي تحصيلي باالتر ادامهي تحصيل دهد.
مادهي  :98اين آيين نامه و دستورالعمل اجرايي ،بر اساس آييننامهي دورهي كارشناسي ارشد (شمارهي  / 60920و مورخ
 394/8/ 2و نامه ابالغيهي شمارهي 0/ 65040مورخ  ) 394/8/ 0مصوب جلسهي  866مورخ  394/7/4شوراي عالي
برنامهريزي آموزشي وزارت در  9فصل و  36ماده و  67تبصره تنظيم شد و در تاريخ  95/4/03به تصويب شوراي دانشگاه رسيد .اين
دستورالعمل از ابتداي سال تحصيلي  94-95الزم االجرا است و از تاريخ ابالغ آن ،آييننامههاي قبلي و تمام مقررات و بخشنامهها و
دستور العملهاي مغاير با آن براي دانشجويان مشمول اين آييننامه لغو ميگردد.

