شیوه نامه اجرایی آئین نامه آموزشی
دوره کارشناسی ارشد ورودی های 94و بعد
مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مورخ 1395/1/24
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مقدمه:
با توجه به آئین نامه جدید آموزشی دوره کارشناسی ارشد ورودی  94و بعدد مودوم مدور  94/07/04شدورای
عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و ضرورت تدوین دستورالعمل یا شیوه نامده اجرایدی
آئین نامه مذکور،این شیوه نامه با استناد به مووبات و سوابق مربوطه به منظور رفع ابهام و ایجاد هماهنگی بین
واحدهای آموزشی دانشگاه به تفکیک مفاد آئین نامه ،به ضرورت ،تددوین شدده و در جلسدات شدورای آموزشدی
دانشگاه مور 1394/11/27و 1395/1/24به توویب رسیده است.
شیوه نامه اجرایی

مفاد آئین نامه
ماده .1هدف

تعیین چهار چوم قانونی برای اجرای صدحی دوره کارشناسدی ارشدد

شیوه نامه اجرائی عین مفاد آئین نامه است.

ناپیوسته در تمامی زیر نظام های آموزش عالی
ماده.2تعاریف

وزارت :وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری است( تعریف شماره )1
موسسه  :هر یک از دانشگاه ها و مراکز آموزش عددالی و پژوهدشی
(اعم از دولتی و غیر دولتی) است که دارای مجوز تاسیس از وزارت
هستند ( تعریف شماره )2
آموزش رایگان :تسهیالتی قانونی که به موجب آن دانشجدددددددویان
می توانند بدون پرداخت شدهریه و صدرفا بدا سد ردن تعهدد خددمت ،
تحویل کنند ( .تعریف شماره )3
دانشجو :فردی که در یکی از دوره هدای تحودیلی کارشناسدی ارشدد
ناپیوسته برابر ضوابط ،پذیرفتده شدده ،ت دت ندام کدرده ،و مشد و بده
تحویل است ( .تعریف شماره )4
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شیوه نامه اجرائی عین مفاد آئین نامه است.

شیوه نامه اجرایی

مفاد آئین نامه
ماده.2تعاریف

دانش آموخته :فردی که یکی از دوره های تحویلی را با موفقیت بده
پایان رسانده و برابر ضوابط معین ،گدواهی یدا مدددددرح تحویددددلی
مربوط را دریافت کرده است(.تعریف شماره )5
مرخصی تحصیلی :مدت زمان مشخوی که دانشدجو  ،برابدر ضدوابط
معین ،به طور موقت به تحویل اشت ا ندارد (.تعریف شماره )6
انصراف تحصیلی :فرایندی که در آن دانشجو به طور خود خواسته از
ادامه تحویل خود داری کند( .تعریف شماره )7

حضوری :شیوه ای از آموزش است که حضور فیزیکدی دانشدجو درآن
تمام تحویل خود را به صورت چهره به چهره و تمام وقدت بده انجدام
می رساند ( .تعریف شماره )8
غیر حضوری :شیوه ای از آموزش است که حضور فیزیکی دانشجو در
تمام طو تحویل الزامی نیست ( .تعریف شماره )9
نیمه حضوری :شیوه ای از آموزش است که بخشدی از آن بده صدورت
حضوری و بخشی از آن به صورت غیر حضوری انجام می شود.
( تعریف شماره )10
استاد راهنما :یکی از اعضای هیات علمی دارای مدرح دکتری اسدت
که مسئولیت راهنمایی دانشجو را در انجام پروژه پایان نامه و یا رسداله
به عهده دارد و از میان اعضای هیات علمی همان موسسه ( یا خارج از
موسسه با مجوز موسسه م داء) انتخام می شود (.تعریف شماره )11
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شیوه نامه اجرائی عین مفاد آئین نامه است.

شیوه نامه اجرایی

مفاد آئین نامه
ماده.2تعاریف

استاد مشاور :یکی از اعضای هیات علمی است که مسئولیت مشداوره
را در انجام پروژه  ،پایان نامه و یا رساله به عهده داردو از میان اعضدای
هیات علمی همان موسسه و یا متخووان خدارج از موسسده انتخدام
می شود (.تعریف شماره )12
مدرس :فردی که به آمدوزش و مهدارت آمدوزی در یدک موسسده بده
صورت تمام وقت ،نیمه وقت یا پاره وقت اشت ا دارد( .تعریف شماره
)13
برنامه درسی :مجموعه به هم پیوسته ای از دروس و فعالیت های هر

شیوه نامه اجرائی عین مفاد آئین نامه است

رشته تحویلی است که اهداف مشخوی را دن ا می کندد( .تعریفف
شماره )14

.

واحد درسی :مقدار مفاهیم یا مهارت هایی که برای فراگیری دانشجو
در طو یک نیمسا تحویلی یا زمان معاد آن در نظدر گرفتده مدی
شود هر واحد درسدی نظدری  16سداعت ،عملدی یدا آزمایشدگاهی 32
ساعت  ،کارگاهی یدا عملیدات میددانی( بازدیدد علمدی)  48سداعت ،
کارورزی یا کار در عرصه  64ساعت و کار آموزی  120ساعت در طدو
یک نیمسا تحویلی یا دروه تابستانی و ط ق برنامده درسدی مودوم
اجرا می شود ( .تعریف شماره )15
گروه آموزشی :بنیادی ترین واحد علمی موسسه متشکل از تعددادی
عضو هیات علمی است که دارای تخوص مشترح در یک رشته علمی
هستند ( .تعریف شماره )16
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شیوه نامه اجرایی

مفاد آئین نامه
ماده.2تعاریف

درس جبرانی :درسی است که به تشخیص گروه آموزشی  ،گذرانددن
آن برای رفع کم ود دانش یا مهارت دانشجو  ،ضروری است (.تعریفف
شماره )17
رشته تحصیلی :یدک برنامده آموزشدی اسدت کده بدا محتدوا و روش
شندددداسی خاص ،در قالب بدددرنامه درسی اجددددرا می شود(.تعریف
شماره)18
دوره کارشناسففی ارشففد  :یددک دوره تحوددیلی کدده پددس از دوره
کارشناسی آغاز می شود و حداقل شامل  28تا  32واحد درسی اسدت.
(تعریف شماره )19
شیوه آموزشی – پژوهشی :دورهای که محتوای برنامه درسی مربوط
به آن عالوه بر واحد های درسی مشتمل بر پایدان نامده نیزمدی باشدد.
(تعریف شماره )20
شیوه آموزشی  :شیوه ای است که دانشدجو پدس از گذرانددن واحدد
های درسی و بدون گذرانددن پایدان نامده داندش آموختده مدی شدود.
(تعریف شماره )21
نیمسال تحصیلی :هر نیمسا تحویلی شامل  16هفته آموزش و دو
هفته امتحانات پایانی است(.تعریف شماره )22
پایان نامه :بخشی از شیوه آموزشدی – پژوهشدی اسدت کده در یدک زمینده
مشخص رشته تحویلی و با راهنمایی استاد راهدددنما اندجام مددددی شددود.
(تعریف شماره) 23
هیات داوران :اعضای هیات علمدی هسدتند کده بدرای ارزیدابی پایدان نامده
دانشجو در دوره کارشناسی ارشد مطابق دسددتورالعمل اجدددددرایی مودوم
مددوسسه انتخددددددام می شوند (.تعریف شماره )24
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شیوه نامه اجرائی عین مفاد آئین نامه است.

مفاد آئین نامه

شیوه نامه اجرایی

ماده .3شرایط ورود به دوره

موضوع :شرایط ورود به دوره

 داشتن صالحیت های عمومی ورود به دوره برابر ضوابط -دارا بودن مدرح رسمی پایان دوره کارشناسدی اعدم از پیوسدته و

شیوه نامه اجرائی عین مفاد آئین نامه است.

ناپیوسته مورد تائید وزارت

-

ق دولی در آزمدون ورودی و یدا کسدب پدذیرش از موسسده ط دق
مقررات مووم وزارت

موضوع  :زبان آموزش

ماده 4

آموزش در موسسه م تنی بر نظام واحدی و به زبان فارسی است
تبصره :موسسه اختیار دارد در صورت توانایی  ،برنامه درسدی مودوم

در صورت درخواست واحدهای آموزشدی در خودوص ارائده برنامده

را با رعایت ضوابط برای دانشجویان خارجی و یا دوره های بین المللدی

درسی مووم به زبان غیر فارسدی بدرای دانشدجویان خدارجی ،زم

به زبان غیر فارسی ارائه نماید.

است موضوع به توویب شورای آموزشی دانشگاه برسد.

موضوع :چگونگی اجرای برنامه درسی

ماده 5

موسسه موظف است برنامه آموزشدی و درسدی مودوم شدورای عدالی
برنامه ریزی آموزشی وزارت را برای دوره ای که در آن با مجوز شورای
گسترش آموزش عالی دانشجو پذیرفته است ،اجرا کند

6

شیوه نامه اجرائی عین مفاد آئین نامه است.

شیوه نامه اجرایی

مفاد آئین نامه
ماده 6

موضوع :مدت مجاز تحصیل

مدت مجداز تحودیل در دوره کارشناسدی ارشدد  ،دو سددا ( چهفار
نیمسال ) است.

در این دستورالعمل اختیار اعطای نیمسا پفنج دانشفجویان

تبصره :در صورتیکه دانشجوی مشمو آموزش رایگان در مدت مقدرر

کلیه دوره ها بده شدورای آموزشدی واحدددددد و اختیدار اعطدای

دانش آموخته نشود  ،موسسه اختیار دارد مدت تحویل وی را حداکثر

نیمسال شش بده مدیریت خدمات آموزشفی دانشدددددددگاه

تا دو نیمسا افزایش دهد .افزایش سنوات تحصفیلی در نیمسفال

تفویض می شود.

اول به صورت رایگان و در نیمسال دوم با دریافت هزینه طبف
تعرفه مصوب هیات امنای موسسفه انجفام مفی شفود .چنانچده

افزایش سنوات تحویلی دانشجویان مشمول آموزش رایگان در

دانشجو در این مدت دانش آموختده نشدود از ادامده تحودیل محدروم

نیمسا پنجم به صورت رایگان و در نیمسدا ششدم بدا دریافدت

است.

هزینه ط ق تعرفه مووم هیات امنای موسسه انجام می شود.

ماده 7

موضوع  :تعداد مجاز واحد های درسی درطول دوره و هر ترم

تعداد واحد های درسی در دوره کارشناسی ارشد حداقل  28و حداکثر

 -1جهت تحقق نظم آموزشی و مدیریت بهینه سنوات تحویلی

 32واحد است که از این تعداد در شیوه آموزشدی – پژوهشدی  4تدا 6

دانشجویان ،گروه هدای آموزشدی موظفندد کلیده واحددهای

واحد مربوط به پایان نامه و مابقی به صورت واحد هدای آموزشدی مدی

درسی را در دو نیمسا و در صورت ضرورت در سه نیمسا

باشد.

تحویلی ارائه نمایند.
 -2دانشجویان شیوه آموزشی – پژوهشی موظفند از زمان اخدذ

تبصففره :دانشددجو در هددر نیمسددا تحوددیلی زم اسددت حددداقل  8و

پایددان نامدده تددا زمددان دفدداع از پایددان نامدده در هددر نیمسددا

حددداکثر  14واحددد درسددی انتخددام کنددد  .دانشددجو در آخددرین

تحویلی واحد پایان نامه را اخذ نمایند.

نیمسددا تحوددیلی از شددرط اخددذ حددداقل واحددد آموزشددی معدداف
است.
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مفاد آئین نامه

شیوه نامه اجرایی

ماده  -8چگونگی ارائه ترتیب دروس

موضوع :چگونگی ارائه ترتیب دروس

چگونگی و ترتیب ارائه دروس هر دوره تحویلی رشته و یا گدرایش بدا
رعایت پیش نیاز هر درس ط ق برنامه درسی مووم ،بدر عهدده گدروه

شیوه نامه اجرائی عین مفاد آئین نامه است.

آموزشی است.
موضوع :تعدادواحد های دروس جبرانی

ماده 9

تعداد واحد های دروس ج رانی به تشخیص گروه آموزشی حداکثر 12
شیوه نامه اجرائی ماده  9و ت وره  1عین مفاد آئین نامه است.

واحد است.
تبصره  : 1کسب نمره ق ولی  12در دروس ج رانی  ،الزامی است ولدی
نمره مذکور در میانگین نیمسا و کل دانشجو محاسددددد ه نمی شود
و هزینه این دروس طب تعرفه مصوب هیات امنفا موسسفه از
دانشجو دریافت می شود

تبصره  : 2زمان استفاده شده برای دروس ج راندی در سدقف سدنوات

به ازای گذراندن  6-12واحد دروس ج راندی یدک نیمسدا بده طدو
مدت سنوات تحویلی مجازدانشجو افزوده می شود.

دانشجو محاس ه نمی شود.

موضوع  :استفاد از آموزش رایگان

ماده 10

در موسسه های آموزش عالی دولتی ،آموزش رایگان برای هدر دانشدجو  ،در

حذف غیر موجه شامل مواردی است که توسط دانشجو انجدام گرفتده

دوره کارشناسی ارشد صرفا یک بار امکان پذیر است
تبصره  :دانشجوی مشمو آموزش رایگدان  ،در صدورت حدذف غیدر موجده
درس به تشخیص موسسه یا عددم کسدب نمدره ق دولی در هدر درس ،بدرای
انتخام مجدد آن درس ،موظف به پرداخت هزینه درس مربوط مطابق تعرفه
هیات امناء موسسه است
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اسددت و مشمددددو مددواردی ماننددد حددذف بدده تشدددددخیص شددورای
آموزشی واحد ،حذف پزشکی و حذف ستاد ایثارگران نیست.

مفاد آئین نامه

شیوه نامه اجرایی

ماده11

موضوع  :تحصیل همزمان

تحویل همزمان در دوره کارشددناسی ارشد در موسسه ها( اعم دولتی
شیوه نامه اجرائی عین مفاد آئین نامه است.

و غیر دولتی) ممنوع است.

ماده12

موضوع :تقویم آموزشی ،اعالم نمره ،ثبت نمره،زمان حذف و اضافه ...

برنامه ریزی و تومیم گیری در باره تقویم آموزشدی  ،چگدونگی اعدالم برنامه ریزی و تودمیم گیدری در بداره چگدونگی زمددددان حدددذف و
نمره و ت ت نمره ،زمان حذف و اضافه  ،حذف اضدطراری دروس ،نحدوه اضدافه ،حذف اضطراری دروس ،اعالم و ت ت نمره ،تاریخ تجدید نظدر...
اعتراض به نتایج امتحانات  ،تاریخ تجدید نظر و غیره ط ق شدیوه نامده مطابق تقویم کلدی آموزشدی مودوم هیدات رئیسده دانشدگاه  ،تقدویم
اجرایی مووم موسسه انجام می شود

آموزشی و دستورالعمل ت ت نمدرات در سیسدتم گلسدتان ( ابالغیده از
سوی معاونت آموزشی دانشگاه در هر نیمسا ) انجام می شود.
کلیه دانشکده ها و پژوهشکده ها ملزم به رعایت ضوابط و دستورالعمل
های ابالغ شده از سوی معددداونت آموزشی دانشگاه هستند.
موضوع :ارزیابی پیشرفت تحصیلی

ماده 13

ارزیابی پیشرفت تحویلی در هر درس از سوی مددرس آن درس و بدر
اساس حضور و فعالیت دانشجو در کالس ،انجام تکالیف و نتایج آزمون
کت ی مستمرو پایانی برای دروس نظری در طو و پایان هدر نیمسدا
تحویلی انجام می شودو بر م نای عدددددی از صدددفر تا بیست قابدل
محاس دده است
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شیوه نامه اجرائی عین مفاد آئین نامه است.

مفاد آئین نامه

شیوه نامه اجرایی

ماده 14

موضوع  :حضور دانشجو در کالس درس

حضور دانشجو در تمام جلسات کالس درس الدزامی است.
تبصره  :1اگر دانشجو در طو نیمسا تحویلی در یک درس بیش از
سه جلسه یا در جلسه امتحان پایان نیمسا آن درس غی ت کند نمره
آن درس صددفر و در صددورت تشددخیص موجدده بددودن غی ددت از سددوی

تبصره  :1اگر دانشجو در طو نیمسا تحویلی در یک درس بیش از
سه جلسه یا در جلسه امتحان پایان نیمسا آن درس غی ت کند نمره
آن درس صددفر و در صددورت تشددخیص موجدده بددودن غی ددت از سددوی
شورای آموزشی واحد ،آن درس حذف می شود.

موسسه  ،آن درس حذف می شود.
تبصره  :2در صورتی که واحد های انتخابی یدا باقیماندده دانشدجو در
پایان هر نیمسا به تشخیص موسسه  ،بنا به د یل موجده و خدارج از
اراده دانشجو به کمتدر از  8واحدد درسدی برسدد در ایدن صدورت ایدن
نیمسا به عنوان یک نیمسا کامل در سنوات تحویلی وی محسدوم
می شود ،اما میانگین نمرات این نیمسا در مشروط شدن دانشجو بی

تبصره  :2در صورتی که واحد های انتخابی یدا باقیماندده دانشدجو در
پایان هر نیمسا به تشخیص شورای آموزشی واحد  ،بنا به د یدل
موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از  8واحد درسی برسد در ایدن
صورت این نیمسا به عنوان یک نیمسا کامدل در سدنوات تحودیلی
وی محسوم می شود ،اما میدانگین نمدرات ایدن نیمسدا در مشدروط
شدن دانشجو بی تاتیر است.

تاتیر است.
تبصره  :3نحوه حضور دانشجو در جلسات کالس درس در دوره هدای
نیمه حضوری و غیر حضوری ط ق شیوه نامه مووم موسسده انجددام

تبصره  :3نحوه حضور دانشجو در جلسات کالس درس در دوره هدای
نیمه حضدوری و غیدر حضدوری ط دق شدیوه نامده مودوم شفورای
آموزشی دانشگاه انجام می شود.

می شود.

موضوع  :حذف ترم،حذف اضطراری ،حذف مجاز

ماده 15

در شرایط خاص  ،حذف یک یا تمام دروس یک نیمسدا تحودیلی بدا در شرایط خاص :
درخواست کت ی دانشجو و تائید موسسه ق ل از شدروع امتحاندات و بدا  -1حذف تمام دروس یک نیمسال تحصیلی بدا درخواسدت کت دی
رعایت و احتسام در سنوات تحویلی امکددان پذیر است.

دانشدجو و تائید شورای آموزشی واحد یدک هفتده ق دل از شدروع
امتحانات  ،با احتسام در سنوات تحویلی ،امکددان پذیر است.
 -2دانشجو می تواند در صورت اضطرار تا یک هفته ق دل از شدروع
امتحانات پایان نیمسا  ،صرفا یدک درس نظدری را بدا تائیدد گدروه
آموزشی حذف کند به شرط آنکه تعداد واحدهای باقیمانده دانشدجو
کمتر از  8نشود.
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شیوه نامه اجرایی

ماده16

موضوع :حداقل نمره قبولی و میانگین کل نیمسال

حداقل نمره ق ولی در هر درس  12و میانگین کل قابدل ق دو در هدر  -1در این دستورالعمل دانشجویی که در طو دوره تحودیل خدود
نیمسا  14است.

در حداکثر  2درس نمره ق دولی کسدب نکندد ،چنانچده درس یدا

تبصره  :1دانشجویی که در هر نیمسا در یک یدا چندد درس  ،نمدره

دروس مذکور را با نمره ق ولی بگذراند نمره یدا تمدام نمدره هدای

ق ولی کسب نکند چنانچه در نیمسدا هدای بعددی  ،درس یدا دروس

مردودی ق لی در دروس مذکور در ریز نمرات تحویلی دانشجو ،

مذکور را با نمره ق ولی بگذراند ،نمره یا نمره هدای مدردودی ق لدی در

فقط ت ت و باقی می ماند اما این نمره ها در محاس ه میانگین کل

ریز نمرات تحویلی دانشجو  ،فقط ت ت و باقی می ماند اما این نمره ها

دوره بددی اتددر و صددرفا آخددرین نمددره ق ددولی در آن درس مددالح

در محاس ه میانگین کل دوره بی اتر و صرفا آخرین نمره ق دولی در آن

محاس ه میانگین کل دوره خواهد بود.
 -2ت وره  1ماده  16صرفا در زمان داندش آمدوختگی دانشدجو قابدل

درس مالح محاس ه میانگین کل دوره خواهد بود.
تبصره  :2گذراندن دروس با استفاده از ت ودره  ،1مشدروطی دانشدجو

اعما خواهد بود.

در نیمسا های ق ل را خنثی نمی کند

انتخام و تائید حداکثر  2درس مدذکور بایدد تدا ق دل از اعدالم و

تبصره  :3تسهیالت ت وره  1شامل دانشجویانی که به دلیدل تقلدب و

ارسا مدارح فراغت از تحویل دانشجو بده آمدوزش کدل توسدط

یا حکم کمیته انض اطی ،نمره مردودی دریافت می کنند  ،نمی شود

گروه آموزشی مربوطه انجام و نتیجه جهت اقددامات بعددی بده
مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه ارسا شود.
موضوع  :مشروطی و اخراجی

ماده .17

چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسا تحودیلی کمتدر از 14
شیوه نامه اجرائی عین مفاد آئین نامه است.

باشد  ،دانشجو در آن نیمسا مشروط تلقی می شود.
تبصره :دانشجویی که دو نیمسا تحویلی اعم از متدوالی یدا متنداوم
مشروط شود از تحویل محروم می شود.
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ماده 18

موضوع :مرخصی تحصیلی

دانشجو می تواند با احتسام سنوات تحویل ،یک نیمسا از مرخودی

تبصره :بررسی موادیق مرخوی تحویلی مانند مرخودی زایمدان،

تحویلی استفاده کند

مرخوی پزشکی در صورت تائید پزشک معتمد موسسده ،ماموریدت

تبصره :بررسی موادیق مرخوی تحودیلی مانندد مرخودی زایمدان ،

همسر و والددین ،بددون احتسدام در سدنوات تحودیلی در اختیدار

مرخوی پزشکی در صورت تائیدد پزشدک معتمدد موسسده ،ماموریدت

مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه است.

همسر و والدین ،بدون احتسام در سنوات تحویلی در اختیار موسسده

دانشجو می تواند تا ق ل از شروع کدالس هدا درخواسدت مرخودی

است

تحویلی (با احتسام در سنوات) خود را در سیسدتم گلسدتان ت دت
نمایددد .در صددورتیکه دانشددجو در زمددان مقددرر درخواسددت مرخوددی
تحویلی را در سیستم آموزشی دانشگاه ت ت ننموده باشد ،ضدروری
است ق ل از اتمام نیمسا تحودیلی جهدت روشدن شددن وضدعیت
تحویلی خود بده آمدوزش واحدد مراجعده نمایدد ،کده بدا تشدخیص
شددددورای آمددوزشی واحددددددد مدی تدوان آن نیمدددددسا را بده
عنوان وقففففه تحصیلی ( با احتسام در سنوات) منظدور نمدود،
در غیر اینوورت دانشجو از ادامه تحویل محروم خواهد شد.
موضوع  :انصراف از تحصیل

ماده 19

دانشددجوی متقاضددی انوددراف از تحوددیل  ،بایددد درخواسددت انوددراف -1
خددود را شخوددا و بدده صددورت کت ددی بدده اداره تحوددیالت تکمیلددی
تسلیم کندد .دانشدجو مجداز اسدت فقدط یک دار و تدا دو مداه از تداریخ

دانشجوی منورف از تحویل باید به کلیه تعهداتی که در دوران

تحویل س رده است  ،عمل نماید.
-2

تحویل مجدد دانشجوی منورف از تحویل منوط به شرکت و

ق ولی در آزمون سراسری بر اساس ضوابط مربوطه است.

ارائه درخواست  ،تقاضدای انودراف خدود را پدس بگیدرد در غیدر ایدن  -3با توجه به تفویض اختیارات آموزشی بده واحدد هدای آموزشدی از
صددورت  ،پددس از انقضددای ایددن مهلددت  ،حکددم انوددراف از تحوددیل سا  ، 1394دانشجوی متقاضی انوراف از تحویل باید درخددددواست
انوراف از تحویل خود را شخوا به اداره آموزش واحد ارائه نماید.
وی صادر می شود
تبصره :تومیم گیری برای بازگشت به تحویل دانشجوی منودرف از  .تبصره :تومیم گیری برای بازگشت به تحویل دانشجوی منورف از
تحویل  ،بر عهده کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه است.

تحویل  ،بر عهده موسسه است.
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ماده 20

موضوع :تغییر رشته ،انتقال  ،میهمانی و معادل سازی دروس

ت ییر رشته ،انتقا و میهمانی در دوره کارشناسی ارشد ممنوع است.

در این دستورالعمل منظور از میهمانی همان میهمانی کامدل اسدت و

تبصره  :1معاد سازی و پدذیرش واحدد هدای درسدی گذراندده شدده

میهمانی تکدرس ط ق ضوابط امکان پذیر است.

دانشجو در موسسه ق لی ط ق شیوه نامه مووم موسسه امکدان پدذیر

الف -معادل سازی دروسی که دانشجو قبل از ورود به دانشگاه در مقطع
کارشناسی ارشد دانشگاه دیگر گذرانده است :

است.

 -1زم است محتوای آموزشی دروس گذرانده شده بدا دروس جدیدد ،
بنا به تشخیص گروه آموزشی  ،اشتراح محتوایی داشته باشد.
- 2نمددرات دروس پذیرفتدده شددده فقددط در معددد کددل دانشددجو
محدداس دده می شود.
 -3پذیرش دو درس یکسان ( از نظر عنوان و محتوی) با میزان واحد
های متفاوت بده شدرطی امکدان پدذیر اسدت کده میدزان واحدد درس
گذرانده شده بیش از میزان واحد درسی باشد که قدرار اسدت تط یدق
داده شود (.به طور مثا  :درس سه واحدی به جدای درس دو واحددی
قابل تط یق است و بالعکس آن امکان پذیر نیست).
 -4حداکثر واحد های قابل تط یق و پدذیرش ن ایدد بفیش از %50
کل واحد های درسی رشته (بدون محاس ه پایان نامه) باشد.
ب -معادل سازی دروسی که دانشجو قبل از ورود به دانشگاه در مقطعع
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی گذرانده است :

 -1زم است محتوای آموزشی دروس گذرانده شده بدا دروس جدیدد ،
بنا به تشخیص گروه آموزشی  ،اشتراح محتوایی داشته باشد.
- 2نمددرات دروس پذیرفتدده شددده فقددط در معددد کددل دانشددجو
محدداس دده می شود.
 -3پذیرش دو درس یکسان ( از نظر عنوان و محتوی) با میزان واحدد
های متفاوت به شرطی امکان پذیر است که میزان واحد درس گذرانده
شده بیش از میزان واحد درسی باشد که قرار است تط یق داده شدود(.
به طور مثا  :درس سه واحدی به جای درس دو واحدی قابل تط یدق
است و بالعکس آن امکان پذیر نیست).
تبصره  :2به ازای هر  8تا  14واحد از دروس معاد سازی شده  ،یک
نیمسا از سنوات مجاز تحویلی دانشجو کاسته می شود
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ماده 21

موضوع  :موضوع پایان نامه ،انتخاب استاد راهنما و مشاور
در شیوه آموزشی – پژوهشی اخذ واحد پایان نامه منوط به توویب موضوع پایان نامده

دانشجو موظف است ق ل از شروع نیمسا سوم تحویلی ،موضوع پایان نامده خدود را بدا نظدر

در شورای آموزشی گروه است.

استاد راهنما و تائید گروه آموزشی انتخام کند.
تبصره  :1شرایط و نحوه انتخام استاد راهنمای خارج از موسسه یا در رشته هدایی کده عضدو

انتخام و تائید اساتید راهنما و مشاور خارج از دانشگاه با رعایت ضوابط مووم دانشگاه

هیات علمی با مرت ه علمی استاد یار وجود نداشته باشدط ق شیدددوه نامده موسددددسه انجدام

از جمله ظرفیت پژوهشی اعضای هیات علمی ،منوط به تائیدد شدورای گدروه و شدورای

می شود.

آموزشی واحد است.

تبصره  :2انتخام استاد مشاور ،به پیشنهاد استاد راهنما و تائید گدروه آموزشدی  ،از اعضدای
هیات علمی همان گروه یا خارج از موسسه امکان پذیر است.

موضوع :ارزشیابی پایان نامه

ماده 22

ترکیب هیات داوران:
 -1استاد یا اساتید راهنما ( جمعا دارای یک رای)

دانشجو پس از تدوین پایان نامه و تائید استاد راهنما ،موظف است با رعایت
ضوابط موسسه در حضور هیات داوران از پایان نامه خود دفاع کند

-2

استاد یا اساتید مشاور ( جمعا دارای یک رای)

-3

دو استاد داور ( از بین اعضای هیات علمی یا متخووان و محققان داخل یدا خدارج از
دانشگاه)

توضیحات -1 :نماینده مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه از بین اعضای هیات علمی واحد
با تشخیص معاون آموزشی واحد انتخام می شود .حضور ایشان بدون حق رای ،جهت نظارت
در جلسه دفاع زم است.
-2

مجموع آراء هیات داوران در صدورت وجدود اسدتاد مشداور چهدار راِی و در غیدر
اینوورت سه رای خواهد بود.

-3

حضور تمام اعضاء در جلسه دفاع الزامی است.

زمان درخواست مجوز دفاع:
برگزاری جلسه دفاع منوط به صدور مجوز از سوی مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه است .لذا
ضروری است درخواست مجوز دفاع ط ق فرایند موجود در سیستم آموزشی دانشدگاه حداکثر
شش روز کاری ق ل از برگزاری جلسه دفاع از طرف واحد مورد تائید قرار گیرد تا پدس از آن
مراتب جهت تائید نهایی صدور مجوز انجام پذیرد.
توضیحات -1 :در صورتیکه دو استاد راهنما وجود داشته باشد تائید هدر دو بدرای صددور مجدوز دفداع
الزامی است.
-2
-3

زم است استاد راهنما از اعضای هیات علمی داخل دانشگاه انتخام شود.
در صورت نیاز وضرورت  ،راهنمائی پایان نامه دانشجو توسط دو استاد راهنما با تائید گروه
بالمانع است  .مشروط به اینکه راهنمای او از بین اعضای هیات علمی داخل دانشدگاه بدا
سهم حداقل  %60مسئولیت راهنمائی پایان نامه انتخام شود.

-4

انتخام اس تاد راهنمای دوم از بین اعضای هیات علمی خارج از دانشدگاه بدا تائیدد شدورای
گروه و واحد بالمانع است.
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ماده 23

موضوع  :ارزشیابی نمره پایان نامه

نمره پایان نامه در میانگین کل محاس ه نمی شود و ارزشیابی آن به
صورت کیفی و به شرح زیر انجام می شود


شیوه نامه اجرائی عین مفاد آئین نامه است.

مردود( کمتر از )14



متوسط()14-15/99



خوم ()16-17/99



خیلی خوم ()18-18/99



عالی ()19-20

موضوع :مالک دانش آموختگی

ماده 24

مالح دانش آموختگی  ،داشتن میدانگین کدل حدداقل  14بدر اسداس

 -1مالح دانش آموختگی در شیوه آموزشدی  -پژوهشدی  ،داشدتن
میانگین کل حداقل  14بر اساس واحدهای درسی گذرانده و دفاع از

واحدهای گذرانده آموزشی و دفاع از پایان نامه است.

پایان نامه ،با حداقل درجه قابل ق و  ،است.

 -2مالح دانش آموختگی در شیوه آموزشدی داشدتن میدانگین
کل حداقل  14بر اساس واحد های درسی گذرانده است.

تبصره :چنانچه میانگین کل دانشجویی پس از گذراندن تمدام واحدد
های آموزشی دوره کمتر از  14باشد دانشجو اجازه دفاع از پایدان نامده
را ندارد و تنها یک نیمسا با رعایت سقف مجاز سدنوات تحودیلی بده
وی فرصت داده می شود تا با اخذ مجدد حداکثر  10واحد از درسهایی
که با نمره کمتر از  14گذرانده است  ،میانگین کل واحدهای گذراندده
را به حداقل  14برساند  ،در این صورت اجازه دفاع از پایان نامه به وی
داده می شود.
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شیوه نامه اجرائی ت وره ماده 24عین مفاد آئین نامه است.

مفاد آئین نامه

شیوه نامه اجرایی

ماده 25

موضوع  :تغییر شیوه آموزشی

چنانچه دانشجویی تمام واحد های آموزشدی دوره را بدا میدانگین کدل

 -1در صورتیکه دانشجوئی نخواهد واحد پایان نامه را اخدذ و یدا بگذراندد،

حداقل  14گذرانده باشد ولی نتواند یا نخواهد از پایان نامه خدود دفداع

ضروری است تقاضای خود را ق ل از اخذ واحد پایدان نامده بده گدروه

کند باید در مدت مجاز تحویلی  ،معاد تعداد واحد پایان نامه و ط ق

آموزشی تسلیم کند ،زم است نظر موافدق شدورای آموزشدی گدروه و

نظر گروه آموزشی  ،واحد یدا واحدد هدای درسدی مدرت ط را بدا رشدته
تحویلی اخذ و با میانگین کل حداقل  14بگذراندد تدا در دوره مدذکور
به شیوه آموزشی دانش آموخته شود .نوع شدیوه داندش آمدوختگی در
دانشنامه قید می شود.

واحد در خووص ت ییر شیوه آموزشی -پژوهشدی بده شدیوه آموزشدی
حداکثر تا پایان نیمسا چهارم بده مددیریت خددمات آموزشدی اعدالم
شود.
 -2چنانچه به تشخیص شورای آموزشی گروه و واحد دانشدجویی تواندایی
گذراندن پایان نامه را نداشته باشدد ،زم اسدت نظدر موافدق شدورای
آموزشی گروه و واحد در خووص ت ییر شیوه آموزشی – پژوهشی بده
شیوه آموزشی حداکثر تا پایان نیمسا چهدارم بده مددیریت خددمات
آموزشی اعالم شود.

تبصره :دانشجویی که به هر دلیل نتواندد دوره تحودیلی را بده پایدان
برساند ،فقط گواهی گذراندن واحددددد هدای درسدی بده وی اعدددددطا

شیوه نامه اجرائی ت وره ماده 25عین مفاد آئین نامه است.

می شود.
موضوع :کپی برداری علمی

ماده 26

چنانچه دانشجو در حین تدوین پایان نامه اقدام به تخلددددددف علمدی
( سرقت علمی ،جعل ،تقلب ،ک ی برداری و غیره ) نماید و این موضدوع
از سوی موسسه ات ات شود ،از ادامه تحودیل محدروم و صدرفا گدواهی
م نی بر تعداد واحد های گذرانده دریافت می کند
تبصره  :احراز و ات ات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام پایان نامده از
سوی موسسه  ،منجر به ابطا مدرح تحویلی صادر شده خواهد شد.
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شیوه نامه اجرائی عین مفاد آئین نامه است.

مفاد آئین نامه

شیوه نامه اجرایی

ماده 27

موضوع  :تاریخ دانش آموختگی

تاریخ دانش آمدوختگی  ،روز دفداع قابدل ق دو از پایدان نامده در شدیوه آموزشدی –

 -1در شیوه آموزشی تاریخ دانش آموختگی زمان ت ت آخدرین نمدره درس فدرد در
سیستم آموزشی است.

پژوهشی و یا زمان ت ت آخرین نمره درس در شیوه آموزشی است.

 -2در شیوه آموزشی – پژوهشی ،روز دفاع ازپایان نامه( با درجه حداقل متوسط)
،تاریخ دانش آموختگی است.
 -1-2دانشجو ملزم است پس از دفاع  ،مدارح مورد نظر واحد آموزشی را بده اداره
آموزش واحد در بازه زمانی مورد نظر آموزش واحد تحویل نماید.
 -2-2واحد آموزشی موظف است حداکثر تا سه مفاه پدس از برگدزاری جلسده
دفاع ،مراتب فراغت از تحویل دانشدجو را بده مددیریت خددمات آموزشدی جهدت
اقدامات بعدی اعالم نماید .در این صورت روز دفاع از پایان نامه( با درجده حدداقل
متوسط)  ،تاریخ دانش آموختگی است .در صورتی که به دلیل تداخیر دانشدجو در
تحویل پایان نامه تائید شده  ،مدددددارح مربدوط بده فراغدددددت از تحدددددویل(
صورتجلسه دفاع،ریز نمرات تائید شده) ظرف مدت حداکثر سه مداه بعدد از تداریخ
برگزاری جلسه دفاع به مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه ارسا نشود وقفه ایجداد
شده ،از زمان دفاع تا حداکثر دو سا  ،با رعایت کلیه ضوابط جزو سنوات تحویلی
دانشجو محاس ه و دانشجو مکلف به پرداخت شهریه سنوات اضافه و تاریخ فراغدت
از تحویل دانشجو تاریخ ارسا مددارح زم بدرای فراغدت از تحودیل از آمدوزش
واحد به مدیریت خدمات آموزشی خواهد بود .در صورتیکه ظدرف مددت حدداکثر
دوسا مدارح به مدیریت خدمات آموزشی ارسا نشود ،دانشجو مشدمو اخدراج
آموزشی خواهد شد.
موضوع :تفویض اختیار

ماده 28
موسسه می تواند بخشی از اختیارات خود در این آئین نامه را بده گدروه آموزشدی یدا

شیوه نامه اجرائی عین مفاد آئین نامه است.

کمیته منتخب تفویض کند

ماده 29

موضوع  :نظارت بر حسن اجرای آئین نامه

مسئولیت حسن اجرای این آئین نامه و هر گونه پاسخگویی قدانونی مترتدب بدر آن ،

شیوه نامه اجرائی عین مفاد آئین نامه است.

بر عهده موسسه است و نظارت بر اجرا و تفسیر مفداد آن بدر عهدده معداون آموزشدی
وزارت است
موضوع :مفاد آئین نامه و زمان تصویب آن

ماده 30
این آئین نامه در یدک مقدمده  30مداده و  21ت ودره در جلسده شدماره  886مدور
 1394/7/4به توویب شورای عالی برنامه ریزی آموزشدی رسدید و بدرای دانشدجویان
ورودی سا تحویلی  1394-95و پس ازآن زم ا جرا است.

شیوه نامه اجرائی عین مفاد آئین نامه است.

مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه
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