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مقدمه:
با توجه به آئین نامه جدید آموزشی دوره کارشناسی ارشد ورودی  94و بعد مصوو موور  94/07/04شوورای اوا ی
برنامه ریزی آموزشی وزارت الوم ،تحقیقات و فناوری و ضرورت تدوین شیوه نامه اجرایی آئین نامه مذکور ،این شویوه
نامه با استناد به مصوبات و سوابق مربوطه به منظور رفع ابهام و ایجاد هماهنگی بین واحدهای آموزشوی دانگوگاه بوه
تفکیک مفاد آئین نامه ،به ضرورت ،تدوین شده و در جلسوات شوورای آموزشوی دانگوگاه موووووور  1394/11/27و
 1395/1/24و متعاقباً در جلسه شورای دانگگاه مور  1395/10/20به تصویب رسیده است.در هریوک از مفواد ایون
آیین نامه که شیوه نامه اجرایی قید نگده است به منز ه آن است که شیوووه ناموه اجرایوی آن اوین مفووواد آن مواده
آیین نامه محسو می شود.
ماده  .1هدف

تعیین چهار چو قانونی برای اجرای صحیح دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته در تمامی زیر نظامهای آموزش اا ی
ماده  .2تعاریف

 .1وزارت :وزارت الوم ،تحقیقات و فناوری است.
 .2موسسه :هر یک از دانگگاهها و مراکز آموزش اووا ی و پژوهوگی (اام از دو توی و ییور دو توی) اسوت کوه دارای
مجوز تأسیس از وزارت هستند.
 .3آموزش رایگان :تسهیالتی قانونی که به موجب آن دانگجوووویان میتواننود بودون پرداتوت شوهریه و صورفاً بوا
سپردن تعهد تدمت ،تحصیل کنند.
 .4دانشجو :فردی که در یکی از دورههای تحصیلی کارشناسی ارشد ناپیوسته برابر ضوابط ،پذیرفته شوده ،ببوت نوام
کرده ،و مگغول به تحصیل است.
 .5دانش آموخته :فردی که یکی از دورههای تحصیلی را با موفقیت به پایان رسانده و برابر ضوابط معین ،گوواهی یوا
مووودرک تحصیووولی مربوط را دریافت کرده است.
 .6مرخصی تحصیلی :مدت زمان مگخصیکه دانگجو ،برابر ضوابط معین ،به طور موقت به تحصیل اشتغال ندارد.
 .7انصراف تحصیلی :فرایندیکه در آن دانگجو به طور تود تواسته از ادامه تحصیل تودداریکند.
 .8حضوری :شیوه ای از آموزش استکه دانگجو درآن تمام تحصیل تود را به صورت چهره به چهره و تمام وقت بوه
انجام میرساند.
 .9غیر حضوری :شیوه ای از آموزش است که حضور فیزیکی دانگجو در تمام طول تحصیل ا زامی نیست.
 .10نیمه حضوری :شیوه ای از آموزش است که بخگی از آن به صووورت حضووووری و بخگی از آن به صووورت ییر
حضوری انجام میشود.
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 .11استاد راهنما :یکی از ااضای هیات المی دارای مدرک دکتری است که مسئو یت راهنمایی دانگجو را در انجوام
پروژه ،پایان نامه و یا رسا ه به اهده دارد و از میان ااضای هیات المی همان موسسه (یا توار از موسسوه بوا مجووز
موسسه مبداء) انتخا میشود.
 .12استاد مشاور  :یکی از ااضای هیات المی است که مسئو یت مگاوره را در انجام پروژه ،پایان نامه و یا رسوا ه بوه
اهده داردو از میان ااضای هیات المی همان موسسه و یا متخصصان تار از موسسه انتخا میشود.
 .13مدرس :فردی که به آموزش و مهارت آموزی در یک موسسه به صورت تمام وقت ،نیمه وقت یا پاره وقت اشتغال
دارد.
 .14برنامه درسی :مجمواه به هم پیوسته ای از دروس و فعا یتهای هر رشته تحصیلی است که اهداف مگخصی را
دنبال میکند.
 .15واحد درسی :مقدار مفاهیم یا مهارتهایی که برای فراگیری دانگجو در طول یوک نیمسوال تحصویلی یوا زموان
معادل آن در نظر گرفته میشود هر واحد درسی نظری  16ساات ،املوی یوا آزمایگوگاهی  32سواات ،کارگواهی یوا
املیات میدانی (بازدید المی)  48ساات ،کارورزی یا کار در ارصه  64ساات و کار آموزی  120ساات در طول یوک
نیمسال تحصیلی یا دروه تابستانی و طبق برنامه درسی مصو اجرا میشود.
 .16گروه آموزشی :بنیادیترین واحد المی موسسه متگکل از تعدادی اضو هیات المی اسوت کوه دارای تخصو
مگترک در یک رشته المی هستند.
 .17درس جبرانی :درسی است که به تگخی

گروه آموزشوی ،گذرانودن آن بورای رفوع کمبوود دانوه یوا مهوارت

دانگجو ،ضروری است.
 .18رشته تحصیلی :یک برنامه آموزشی است که با محتووا و روش شنووووواسی تواد ،در قا وب بوووورنامه درسوی
اجوووورا میشود.
 .19دوره کارشناسی ارشد :یک دوره تحصیلی که پس از دوره کارشناسی آیاز میشود و حوداقل شوامل  28توا 32
واحد درسی است.
 .20شیوه آموزشی – پژوهشی :شیوه ای است که محتوای برنامه درسی مربوط به آن االوه بور واحودهای درسوی،
مگتمل بر پایان نامه نیز میباشد.
 .21شیوه آموزشی :شیوه ای است که دانگووجو پس از گذراندن واحدهای درسوی و بووودون گذرانودن پایوان ناموه
دانه آموتته میشود.
 .22نیمسال تحصیلی :هر نیمسال تحصیلی شامل  16هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایانی است.
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 .23پایان نامه :بخگی از شیوه آموزشی – پژوهگی است که در یک زمینه مگوخ

رشوته تحصویلی و بوا راهنموایی اسوتاد

راهووونما انوجام میشود.
 .24هیات داوران  :ااضای هیات المی هستند که بورای ارزیوابی پایوان ناموه دانگوجو در دوره کارشناسوی ارشوووود مطوابق
دستورا عمل اجرایی مصو موسسه انتخوا میشوند.
ماده  .3شرایط ورود به دوره

 داشتن صالحیتهای امومی ورود به دوره برابر ضوابط دارا بودن مدرک رسمی پایان دوره کارشناسی اام از پیوسته و ناپیوسته مورد تائید وزارت قبو ی در آزمون ورودی و با کسب پذیرش از موسسه طبق مقررات مصو وزارتماده 4

آموزش در موسسه مبتنی بر نظام واحدی و به زبان فارسی انجام میشود.
تبصره :موسسه اتتیار دارد در صورت توانایی ،برنامه درسی مصو را با راایت ضوابط برای دانگجویان تارجی و یوا
دورههای بین ا مللی به زبان ییر فارسی ارائه نماید.
شیوه نامه اجرایی:

درصورت درتواست واحد های آموزشی در تصود ارائه برنامه درسی مصو به زبوان ییور فارسوی بورای دانگوجویان
تارجی یا دورههای بین ا مللی ،الزم است موضوع پس از پیگنهاد واحد آموزشی بوه تائیود معواون آموزشوی دانگوگاه
برسد.
ماده 5

موسسه موظف است برنامه آموزشی و درسی مصو شورای اا ی برنامه ریزی آموزشی وزارت را برای دوره ای کوه در
آن با مجوز شورای گسترش آموزش اا ی دانگجو پذیرفته است ،اجرا کند
ماده 6

مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ،دو سوال (چهار نیمسال) است.
تبصره :در صورتیکه دانگجوی مگمول آموزش رایگان در مدت مقرر دانه آموتته نگود ،موسسه اتتیار دارد مودت
تحصیل وی را حداکثر تا دو نیمسال افزایه دهود .افزایش سنوات تحصیلی در نیمسال اول به صورت رایگان و
در نیمسال دوم با دریافت هزینه طبق تعرفه مصوب هیات امنای موسسه انجام میشود .چنانچه دانگوجو در
این مدت دانه آموتته نگود از ادامه تحصیل محروم است.

4

آئین نامه و شیوه نامه اجرایی آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشجویان ورودی سال 1394وما بعد

شیوه نامه اجرایی:

اتتیار ااطای نیمسال پنجم دانشجویان کلیه دورهها به شورای آموزشی واحوووود تفویض میشود.

ماده 7

تعداد واحدهای درسی در دوره کارشناسی ارشد حوداقل  28و حوداکثر  32واحود اسوت کوه از ایون تعوداد در شویوه
آموزشی– پژوهگی  4تا  6واحد مربوط به پایان نامه و مابقی به صورت واحدهای آموزشی میباشد.
تبصره :دانگجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است حداقل  8و حداکثر  14واحود درسوی انتخوا کنود .دانگوجو در
آترین نیمسال تحصیلی از شرط اتذ حداقل واحد آموزشی معاف است.
شیوه نامه اجرایی:

 -1جهت تحقق نظم آموزشی و مدیریت بهینه سنوات تحصیلی دانگوجویان ،گوروههوای آموزشوی موظوفانود کلیوه
واحدهای درسی را در دو نیمسال و در صورت ضرورت در سه نیمسال تحصیلی ارائه نمایند.
 -2دانگجویان شیوه آموزشی – پژوهگی موظفاند از زمان اتذ پایان نامه تا زمان دفاع از پایان نامه در هر نیمسال
تحصیلی واحد پایان نامه را اتذ نمایند.
ماده 8

چگونگی و ترتیب ارائه دروس هر دوره تحصیلی رشته و یا گرایه با راایت پیه نیاز هور درس طبوق برناموه درسوی
مصو  ،بر اهده گروه آموزشی است.
ماده 9

تعداد واحدهای دروس جبرانی به تگخی

گروه آموزشی حداکثر  12واحد است.

تبصره  :1کسب نمره قبو ی  12در دروس جبرانی ،ا زامی است و ی نمره مذکور در میانگین نیمسوال و کول دانگوجو
محاسوووووبه نمیشود و هزینه این دروس طبق تعرفه مصوب هیات امناء موسسهه از دانشهجو دریافههههت
میشود.
تبصره  :2زمان استفاده شده برای دروس جبرانی در سقف سنوات دانگجو محاسبه نمیشود.
شیوه نامه اجرایی:

به ازای گذراندن  8-12واحد دروس جبرانی ،یک نیمسال به طول سنوات تحصیلی مجاز دانگجو افزوده میشود.
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ماده 10

در موسسههای آموزش اا ی دو تی ،آموزش رایگان برای هر دانگجو ،در دوره کارشناسی ارشد صرفاً یوک بوار امکوان
پذیر است
تبصره :دانگجوی مگمول آموزش رایگان ،در صورت حذف ییر موجه درس به تگخی

موسسه یا ادم کسوب نموره

قبو ی در هر درس ،برای انتخا مجدد آن درس ،موظف به پرداتت هزینه درس مربوط مطوابق تعرفوه هیوات امنواء
موسسه است.
شیوه نامه اجرایی:

حذف ییر موج ه شامل مواردی است که توسط دانگوجو انجوام گرفتوه اسوت و مگموووول موواردی ماننود حوذف بوه
تگوووخی

شورای آموزشی واحد ،حذف پزشکی و حذف ستاد ایثارگران نیست.

ماده 11

تحصیل همزمان در دوره کارشووناسی ارشد در موسسهها (اام دو تی و ییر دو تی) ممنوع است.
ماده 12

برنامه ریزی و تصمیم گیری در باره تقویم آموزشی ،چگونگی ااالم نمره و ببوت نموره ،زموان حوذف و اضوافه ،حوذف
اضطراری دروس ،نحوه ااتراض به نتایج امتحانات ،تاریخ تجدید نظر و ییره طبق شیوه نامه اجرایوی مصوو موسسوه
انجام میشود.
شیوه نامه اجرایی:

برنامه ریزی و تصمیم گیری در باره چگونگی زموووان حووذف و اضوافه ،حذف اضطراری دروس ،ااوالم و ببوت نموره،
تاریخ تجدید نظر ...مطابق تقویم کلی آموزشی مصو هیات رئیسه دانگگاه ،تقویم آموزشی و دستورا عمل ببت نمرات
در سامانه آموزشی دانگگاه (ابالییه از سوی معاونت آموزشی دانگگاه در هر نیمسال) انجام میشود.
کلیه دانگکدهها و پژوهگکدهها ملزم به راایت ضوابط و دستورا عملهوای ابوال شوده از سووی معوووواونت آموزشوی
دانگگاه هستند.
.
ماده 13

ارزیابی پیگرفت تحصیلی در هر درس از سوی مدرس آن درس و بر اساس حضور و فعا یت دانگجو در کالس ،انجوام
تکا یف و نتایج آزمون کتبی مستمرو پایانی برای دروس نظری در طول و پایان هر نیمسال تحصیلی انجام می شوودو
بر مبنای اوووددی از صوووفر تا بیست قابل محاسبووه است.

6

آئین نامه و شیوه نامه اجرایی آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشجویان ورودی سال 1394وما بعد

ماده 14

حضور دانگجو در تمام جلسات کالس درس ا وزامی است.
تبصره  :1اگر دانگجو در طول نیمسال تحصیلی در یک درس بیه از سه جلسه یا در جلسه امتحوان پایوان نیمسوال
آن درس ییبت کند نمره آن درس صفر و در صورت تگخی

موجه بودن ییبت از سوی موسسه ،آن درس حوووذف

میشود.
تبصره  :2در صورتی که واحدهای انتخابی یا باقیمانده دانگجو در پایان هر نیمسال به تگخی

موسسه ،بنا به دالیل

موجه و تار از اراده دانگجو به کمتر از  8واحد درسی برسد در این صورت این نیمسال به انوان یک نیمسال کامل
در سنوات تحصیلی وی محسو میشود ،اما میانگین نمرات این نیمسال در مگروط شدن دانگجو بی تأبیر است.
تبصره  :3نحوه حضور دانگجو در جلسات کالس درس در دورههای نیمه حضوری و ییر حضوری طبوق شویوه ناموه
مصو موسسه انجوام میشود.
شیوه نامه اجرایی:

 -1اگر دانگجو در طول نیمسال تحصیلی در یک درس بیه از سه جلسه یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس
ییبت کند نمره آن درس صفر و در صورت تگخی

موجه بودن ییبت از سوی شورای آموزشی واحهد ،آن درس

حذف میشود.
 -2در صورتی که واحدهای انتخابی یا باقیمانده دانگجو در پایان هر نیمسال بوه تشخیص شورای آموزشی واحهد،
بنا به دالیل موجه و تار از اراده دانگجو به کمتر از  8واحد درسی برسد در این صورت این نیمسال به انووان یوک
نیمسال کامل در سنوات تحصیلی وی محسو میشود ،اما میانگین نمرات این نیمسال در مگروط شدن دانگجو بی
تأبیر است.
 -3نحوه حضور دانگجو در جلسات کالس درس در دورههای نیمه حضوری و ییر حضوری طبق شویوه ناموه مصوو
شورای آموزشی دانشگاه انجام میشود.

ماده 15

در شرایط تاد ،حذف یک یا تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درتواست کتبی دانگجو و تائید موسسوه قبول از
شروع امتحانات و با راایت و احتسا در سنوات تحصیلی امکووان پذیر است.

7

آئین نامه و شیوه نامه اجرایی آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشجویان ورودی سال 1394وما بعد

شیوه نامه اجرایی:

در شرایط خاص:
 -1حذف تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درتواست کتبی دانگوجو و تائید شورای آموزشی واحد یوک
هفته قبل از شروع امتحانات ،با احتسا در سنوات تحصیلی ،امکووان پذیر است.
 -2دانگجو میتواند در صورت اضطرار تا یک هفته قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال ،صرفاً یک درس نظوری را
با تائید گروه آموزشی حذف کند به شرط آنکه تعداد واحدهای باقیمانده دانگجو کمتر از  8واحد نگود.

ماده 16

حداقل نمره قبو ی در هر درس  12و میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال  14است.
تبصره  :1دانگجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس ،نمره قبو ی کسب نکند چنانچه در نیمسالهای بعودی،
درس یا دروس مذکور را با نمره قبو ی بگذراند ،نمره یا نمرههای مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانگجو ،فقوط
ببت و باقی میماند اما این نمرهها در محاسبه میانگین کل دوره بی ابر و صرفاً آترین نمره قبو ی در آن درس موالک
محاسبه میانگین کل دوره تواهد بود.
تبصره :گذراندن دروس با استفاده از تبصره  ،1مگروطی دانگجو در نیمسالهای قبل را تنثی نمیکند
تبصره  :3تسهیالت تبصره  1شامل دانگجویانی که به د یل تقلب و یا حکم کمیته انضباطی ،نمره موردودی دریافوت
میکنند ،نمیشود.
شیوه نامه اجرایی

دانگجویی که در طول دوره تحصیل تود در حداکثر  2درس نمره قبو ی کسب نکند ،چنانچه درس یوا دروس
مذکور را با نمره قبو ی بگذراند نمره یا تمام نمره های مردودی قبلی در دروس مذکور در ریز نمرات تحصویلی
دانگجو  ،فقط ببت و باقی می ماند اما این نمره ها در محاسبه میانگین کل دوره بی ابور و صورفا آتورین نموره
قبو ی در آن درس مالک محاسبه میانگین کل دوره تواهد بود.
انتخا حداکثر  2درس مذکور باید توسط گروه آموزشی مربوطه انجام و نتیجه جهت اقدامات بعدی توسوط
معاونت آموزشی واحد به مدیریت تدمات آموزشی دانگگاه ارسال شود.دروس پس از ااالم قابل تغییر نخواهود
بود.
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ماده .17

چنانچه میانگین نمرات دانگجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از  14باشد ،دانگوجو در آن نیمسوال مگوووروط تلقوی
میشود.
تبصره :دانگجویی که دو نیمسال تحصیلی اام از متوا ی یا متناو مگروط شود از تحصیل محروم میشود.
ماده 18

دانگجو میتواند با احتسا سنوات تحصیل ،یک نیمسال از مرتصی تحصیلی استفاده کند.
تبصره :بررسی مصادیق مرتصی تحصیلی مانند مرتصی زایمان ،مرتصی پزشکی در صوورت تائیود پزشوک معتمود
دانگگاه ،مأموریت همسر و وا دین ،بدون احتسا در سنوات تحصیلی در اتتیار موسسه است.

شیوه نامه اجرایی:

 -1بررسی مصادیق مرتصی تحصیلی مانند مرتووصی زایموان( طبوق بخگوووونامه شوووماره  41/4/9814مووووور
1391 /1/23سازمان امور دانگجویان) ،مرتصی پزشکی در صورت تائید پزشک معتمد دانگوگاه ،مأموریوت همسور و
وا دین ،بدون احتسا در سنوات تحصیلی در اتتیار مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه است.
-2دانگجو میتواند تا قبل از شروع کالسها درتواست مرتصی تحصیلی (با احتسا در سونوات) توود را در سوامانه
آموزشی دانگگاه ببت نماید .در صورتیکه دانگجو در زمان مقرر درتواست مرتصی تحصویلی را در سوامانه آموزشوی
دانگگاه ببت ننموده باشد ،ضروری است قبل از اتمام نیمسال تحصیلی جهت روشن شدن وضعیت تحصیلی توود بوه
آموزش واحد مراجعه نماید ،که با تگخی

شووووورای آموووزشی واحوووووود میتووان آن نیموووووسال را بوه انووان

وقهههفه تحصیلی (با احتسا در سنوات) منظور نمود ،در ییر اینصورت دانگجو از ادامه تحصویل محوروم تواهود
شد.
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ماده 19

دانگووجوی متقاضووی انصووراف از تحصوویل ،بایوود درتواسووت انصووراف تووود را شخص واً و بووه صووورت کتبووی بووه اداره
تحصیالت تکمیلی تسلیم کنود .دانگو جو مجواز اسوت فقوط یکبوار و توا دو مواه از تواریخ ارائوه درتواسوت ،تقاضوای
انصووراف تووود را پووس بگیوورد در ییوور ایوون صووورت ،پووس از انقضووای ایوون مهلووت ،حکووم انصووراف از تحصوویل وی
صادر میشود.
تبصره :تصمیم گیری برای بازگگت به تحصیل دانگجوی منصرف از تحصیل ،بر اهده موسسه است.

شیوه نامه اجرایی:

 -1دانگجوی منصرف از تحصیل باید به کلیه تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است ،امل نماید.
 -2تحصیل مجدد دانگجوی منصرف از تحصیل منوط به شورکت و قبوو ی در آزموون سراسوری بور اسواس ضووابط
مربوطه است.
 -3با توجه به تفویض اتتیارات آموزشی به واحدهای آموزشی از سال  ،1394دانگجوی متقاضی انصراف از تحصویل
باید درتوووواست انصراف از تحصیل تود را شخصاً به اداره آموزش واحد ارائه نماید.
 -4تصمیم گیری برای بازگگت به تحصیل دانگجوی منصرف از تحصیل ،بر عهده کمیسیون بررسی موارد خاص
دانشگاه است.

ماده 20

تغییر رشته ،انتقال و میهمانی در دوره کارشناسی ارشد ممنوع است.
تبصره  :1معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانگجو در موسسه قبلوی طبوق شویوه ناموه مصوو
موسسه امکان پذیر است.
تبصره  :2به ازای هر  8تا  14واحد از دروس معادل سازی شده ،یوک نیمسوال از سونوات مجواز تحصویلی دانگوجو
کاسته میشود.
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شیوه نامه اجرایی:

معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانگجو در دانگگاه قبلی با شرایط ذیل امکان پذیر است:
الف -معادل سازی دروسی که دانشجو قبل از ورود به دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه دیگر
گذرانده است:
-1الزم است محتوای آموزشی دروس گذرانده شده با دروس جدید ،بنا به تگخی

گروه آموزشی ،اشتراک محتووایی

داشته باشد.
 - 2نمرات دروس پذیرفته شده فقط در معدل کل دانگجو محوواسبووه میشود.
-3پذیرش دو درس یکسان (از نظر انوان و محتوی) با میزان واحدهای متفاوت به شرطی امکان پذیر است که میزان
واحد درس گذرانده شده بیه از میزان واحد درسی باشد که قرار است تطبیق داده شود( .بوه طوور مثوال :درس سوه
واحدی به جای درس دو واحدی قابل تطبیق است و با عکس آن امکان پذیر نیست)
-4حداکثر واحدهای قابل تطبیق و پذیرش نباید بیش از  %50کل واحدهای درسی رشته (بوودون محووواسبه پایوان
نامه) باشد.
ب -معادل سازی دروسی که دانشجو قبل از ورود به دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شههید
بهشتی گذرانده است:
- 1الزم است محتوای آموزشی دروس گذرانده شده با دروس جدید ،بنا به تگخی

گروه آموزشی ،اشتراک محتووایی

داشته باشد.
- 2نمرات دروس پذیرفته شده فقط در معدل کل دانگجو محوواسبووه میشود.
 -3پذیرش دو درس یکسان (از نظر انوان و محتوی) با میزان واحدهای متفاوت به شرطی امکان پذیر است که
میزان واحد درس گذرانده شده بیه از میزان واحد درسی باشد که قرار است تطبیق داده شود( .به طور مثال :درس
سه واحدی به جای درس دو واحدی قابل تطبیق است و با عکس آن امکان پذیر نیست).
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ماده 21

دانگجو موظف است قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی ،موضوع پایان نامه تود را با نظر استاد راهنما و تائیود گوروه
آموزشی انتخا کند.
تبصره  :1شرایط و نحوه انتخا استاد راهنمای تار از موسسه یا در رشتههایی که اضو هیات المی با مرتبه المی
استاد یار وجود نداشته باشدطبق شیووووه نامه موسوووسه انجام میشود.
تبصره  :2انتخا استاد مگاور ،به پیگنهاد استاد راهنما و تائید گروه آموزشی ،از ااضای هیات المی همان گروه یا
تار از موسسه امکان پذیر است
.

شیوه نامه اجرایی:

در شیوه آموزشی – پژوهگی اتذ واحد پایان نامه منوط به تصویب موضوع پایان نامه در شورای آموزشی گروه است.
 -1انتخا و تائید اساتید مگاور تار از دانگگاه با راایت ضوابط مصو دانگگاه از جمله ظرفیت پژوهگوی ااضوای
هیات المی ،منوط به تائید شورای گروه و شورای آموزشی واحد است.
 -2الزم است استاد راهنما از ااضای هیات المی داتل دانگگاه انتخا شود.
 -3در صورت نیاز وضرورت ،راهنمائی پایان نامه دانگجو توسط دو استاد راهنما با تائید گروه بالمانع اسوت .مگوروط
به اینکه راهنمای اول از بین ااضای هیات المی داتل دانگگاه با سهم حداقل  %60مسئو یت راهنموائی پایوان ناموه
انتخا شود.
 -4انتخا استاد راهنمای دوم از بین ااضای هیات المی تار از دانگگاه با تائید شورای گروه و واحد بالمانع است
 -5اساتید وابسته دانگگاه نیز میتوانند به انوان استاد راهنما انتخا

شوند.

 -6مجموع سهم حق ا تحقیوق گوروه راهنموایی کننوده پایوان ناموه (اسواتید راهنمواو مگواورین) بیگوتر از %100
نخواهدبود.
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ماده 22

دانگجو پس از تدوین پایان نامه و تائید استاد راهنما ،موظف است با راایت ضوابط موسسه در حضور هیات داوران از
پایان نامه تود دفاع کند.

شیوه نامه اجرایی:
ترکیب هیات داوران:

 -1استاد یا اساتید راهنما و استاد یا اساتید مگاور (جمعاً دارای یک رأی)
 -2دو استاد داور (هر کدام یک رأی) از بین ااضای هیات المی یا متخصصان و محققان داتل یا تار از دانگگاه
توضیحات:

 -1طبق مصوبه جلسه یکصد و چهل و پنجمین شورای دانشگاه مورخ : 1395/7/12
راهنمایی یا اضویت در هیات داوران پایان نامه یا رسا ه همسر ،اروس ،داماد  ،یوا بسوتگان طبقوه اول یوا طبقوه دوم
قرابت نسبی برای ااضای هیات المی دانگگاه ممنوع است
توضیح :قرابت نسبی طبق ماده  1302قانون مدنی مصو 1314به ترتیب طبقات به شرح ذیل است:
طبقه اول – پدرو مادر و اوالد و اوالد اوالد
طبقه دوم -اجدادوبرادر و تواهر و اوالد آن ها
طبقه سوم -اامام و امات و اتوال و تاالت و اوالد آن ها
 -2نماینده مدیریت تدمات آموزشی دانگگاه از بین ااضای هیات المی واحد بوا تگوخی

معواون آموزشوی واحود

انتخا میشود .حضور ایگان بدون حق رأی ،جهت نظارت در جلسه دفاع الزم است.
 -3مجموع آراء هیات داوران ،سه رأی تواهد بود.
- -4حضور تمام ااضاء به جز استاد /اساتید مگاور در جلسه دفاع ا زامی است.
 -5اگر استاد راهنمای دوم ییر ایرانی و مقیم تار از کگور باشد حضور ایگان در جلسه دفاع ا زامی نیست و ایگوان
میتوانند نظرات تود را با هماهنگی استاد راهنمای اول ارائه نمایند.
زمان درخواست مجوز دفاع:

برگزاری جلسه دفاع منوط به صدور مجوز از سووی مودیریت تودمات آموزشوی دانگوگاه اسوت .وذا ضوروری اسوت
درتواست مجوز دفاع طبق فرایند موجود در سامانه آموزشی دانگگاه ،حداکثر شهش روز کهاری قبول از برگوزاری
جلسه دفاع از طرف واحد مورد تائید قرار گیرد تا پس از آن مراتب جهت تائید نهایی صدور مجوز انجام پذیرد.
توضیح -1 :در صورتیکه دو استاد راهنما وجود داشته باشد تائید هر دو نفر برای صدور مجوز دفاع ا زامی است.
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ماده 23

نمره پایان نامه در میانگین کل محاسبه نمیشود و ارزشیابی آن به صورت کیفی و به شرح زیر انجام میشود:
 مردود (کمتر از )14


متوسط ()14-15/99



تو ()16-17/99



تیلی تو ()18-18/99



اا ی ()19-20

ماده 24

مالک دانه آموتتگی ،داشتن میانگین کل حداقل  14بر اساس واحدهای گذرانده آموزشی و دفاع از پایان نامه است.
تبصره :چنانچه میانگین کل دانگجویی پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی دوره کمتر از  14باشد دانگجو اجازه
دفاع از پایان نامه را ندارد و تنها یک نیمسال با راایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده میشوود توا بوا
اتذ مجدد حداکثر  10واحد از درسهایی که با نمره کمتر از  14گذرانده است ،میانگین کل واحدهای گذرانده را بوه
حداقل  14برساند ،در این صورت اجازه دفاع از پایان نامه به وی داده میشود.
شیوه نامه اجرایی:

 -1مالک دانه آموتتگی در شیوه آموزشی  -پژوهگی ،داشتن میانگین کل حداقل  14بر اسواس واحودهای درسوی
گذرانده و دفاع از پایان نامه( ،با درجه حداقل متوسط) است.
مالک دانه آموتتگی در شیوه آموزشی داشتن میانگین کل حداقل  14بر اساس واحدهای درسی گذرانده است.
ماده 25

چنانچه دانگجویی تمام واحدهای آموزشی دوره را با میانگین کل حداقل  14گذرانده باشد و ی نتواند یا نخواههد از
پایان نامه تود دفاع کند باید در مدت مجاز تحصیلی ،معادل تعداد واحد پایان نامه و طبق نظر گروه آموزشوی ،واحود
یا واحدهای درسی مرتبط را با رشته تحصیلی اتذ و با میانگین کل حداقل  14بگذراند توا در دوره موذکور بوه شویوه
آموزشی دانه آموتته شود .نوع شیوه دانه آموتتگی در دانگنامه قید میشود.
تبصره :دانگجویی که به هر د یل نتواند دوره تحصیلی را به پایان برساند ،فقط گواهی گذراندن واحدهای درسوی بوه
وی ااووووطا میشود.
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شیوه نامه اجرایی:

 -1درصورتیکه دانگجویی نخواهد واحد پایان نامه را اتذ و یا بگذراند الزم است تقاضای تود را در ابتدای نیمسوال
سوم به گروه ارائه نماید ،گروه و واحد آموزشی باید قبل از اتمام مهلت حذف تکدرس نیمسال سوم نتیجه را بوه
مدیریت تدمات آموزشی ااالم نماید.
 -2چنانچه به تگخی

شورای آموزشی گروه و واحد ،دانگجویی توانایی گذراندن پایان ناموه را نداشوته باشود ،الزم

است نظر موافق شورای آموزشی گروه و واحد ،در تصود تغییر شیوه آموزشی – پژوهگی بوه شویوه آموزشوی،
حداکثر تا پایان نیمسال چهارم به مدیریت تدمات آموزشی ااالم شود.
ماده 26

چ نانچه دانگجو در حین تدوین پایان نامه اقدام به تخلووووف المی (سرقت المی ،جعل ،تقلب ،کپی برداری و ییوره)
نماید و این موضوع از سوی موسسه اببات شود ،از ادامه تحصیل محروم و صورفاً گوواهی مبنوی بور تعوداد واحودهای
گذرانده دریافت میکند.
تبصره  :احراز و اببات تخلف المی دانگجو پس از اتمام پایان نامه از سوی موسسه ،منجر به ابطال مودرک تحصویلی
صادر شده تواهد شد.
ماده 27

توواریخ دانووه آموووتتگی ،روز دفوواع قابوول قبووول از پایووان نامووه در شوویوه آموزشووی – پژوهگووی و یووا زمووان ببووت
آترین نمره درس در شیوه آموزشی است.
شیوه نامه اجرایی:

 -1در شیوه آموزشی تاریخ دانه آموتتگی زمان ببت آترین نمره درس فرد در سامانه آموزشی است.
 -2در شیوه آموزشی – پژوهگی ،روز دفاع ازپایان نامه (با درجه حداقل متوسط) ،تاریخ دانه آموتتگی است.
 -1-2دانگجو ملزم است پس از دفاع ،مدارک مورد نظر واحد آموزشی را به اداره آموزش واحد در بوازه زموانی موورد
نظر آموزش واحد تحویل نماید.
-2-2واحد آموزشی موظف است حداکثر تا سه ماه پس از برگزاری جلسه دفاع ،مراتب فرایت از تحصیل دانگجو را
به مدیریت تدمات آموزشی جهت اقدامات بعدی ااالم نماید .در این صورت روز دفاع از پایان نامه (با درجوه حوداقل
متوسط) ،تاریخ دانه آموتتگی است .در صورتی که بوه د یول توأتیر دانگوجو در تحویول پایوان ناموه تائیود شوده،
مووودارک مربوط به فرایووووت از تحووووصیل (صورتجلسه دفاع ،ریز نمرات تائید شده) ظرف مدت حداکثر سوه مواه
بعد از تاریخ برگزاری جلسه دفاع به مدیریت تدمات آموزشی دانگگاه ارسال نگود وقفه ایجاد شده ،از زمان دفواع توا
حداکثر دو سال ،با راایت کلیه ضوابط جزو سنوات تحصیلی دانگجو محاسبه و دانگوجو مکلوف بوه پرداتوت شوهریه
سنوات اضافه و تاریخ فرایت از تحصیل دانگ جو تاریخ ارسال مدارک الزم برای فرایت از تحصیل از آموزش واحود بوه
مدیریت تدمات آموزشی تواهد بود .در صورتیکه ظرف مدت حداکثر دوسال مدارک به مودیریت تودمات آموزشوی
ارسال نگود ،دانگجو مگمول اترا آموزشی تواهد شد.
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ماده 28

موسسه میتواند بخگی از اتتیارات تود در این آیین نامه را به گروه آموزشی یا یک کمیته منتخب ،تفویض کند.

شیوه نامه اجرایی

دانگگاه میتواند بنا بر ضرورت بخگی از اتتیارات تود در این شیوه نامه را به گوروه آموزشوی ،شوورای آموزشوی
واحد ،کمیسیون آموزشی حوزههای دانگی و مدیریت تدمات آموزشی دانگگاه تفویض کند.

ماده 29

مسئو یت حسن اجرای این آئین نامه و هر گونه پاسخگویی قانونی مترتب بر آن ،بر اهده موسسه است و نظارت بر
اجرا و تفسیر مفاد آن بر اهده معاون آموزشی وزارت است.
شیوه نامه اجرایی

مسئو یت حسن اجرای این شیوه نامه و هرگونه پاسخگویی قانونی مترتب بر آن ،براهده دانگگاه است.

ماده 30

این شیوه نامه در یک مقدمه 30 ،ماده آئین نامه و  22تبصره به تصویب شورای دانگوگاه موور  1395/10/20رسویده اسوت و
برای دانگجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال تحصیلی  1394-95و پس ازآن الزم االجرا است.
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