
  ناپيوستهارشد كارشناسي آيين نامه آموزشي دوره 
  

  مقدمه

، )28/7/93مصوب (آيين نامه شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  3ماده  12به استناد بند 

  :ر تدوين و به اجرا گذاشته مي شودآيين نامه زي

  

  هدف -1ماده 

  در تمامي زير نظام هاي آموزش عاليحيح دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته، تعيين چهارچوب قانوني براي اجراي ص

  

  تعاريف - 2ماده 

 .وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است :زارتو .1

است كه داراي مجوز  )اعم از دولتي و غيردولتي(آموزش عالي و پژوهشي  مراكز هريك از دانشگاهها و  :موسسه .2

 .هستند وزارتسيس از تأ

انشجويان مي توانند بدون پرداخت شهريه و صرفاً با سپردن تسهيالت قانوني كه به موجب آن د :آموزش رايگان .3

 .تعهد خدمت، تحصيل كنند

برابر ضوابط ، پذيرفته شده، رشته هاي دوره تحصيلي كارشناسي ارشد ناپيوسته فردي است كه در يكي از  :دانشجو .4

 .ثبت نام كرده و مشغول به تحصيل است

ن، گواهي كه يكي از دوره هاي تحصيلي را با موفقيت به پايان رسانده و برابر ضوابط معي است فردي :دانش آموخته .5

 .يا مدرك تحصيلي مربوط را دريافت كرده باشد

كه دانشجو، برابر ضوابط معين، به طور موقت به تحصيل اشتغال است مدت زمان مشخصي  :مرخصي تحصيلي .6

 .ندارد

 .كه در آن دانشجو به طور خود خواسته از ادامه تحصيل خودداري كند است فرآيندي :انصراف تحصيلي .7

به  چهره به چهره و تمام وقتدر آن تمام وقت خود را به صورت  شيوه اي از آموزش است كه دانشجو :حضوري .8

 .انجام مي رساند

 .نيست الزامي تحصيل دورةتمام شيوه اي از آموزش است كه حضور فيزيكي دانشجو در  :غيرحضوري .9



حضوري آن به صورت حضوري و بخشي از آن به صورت غير شيوه اي از آموزش است كه بخشي از :نيمه حضوري .10

 .مي شود انجام

 يكي از اعضاي هيأت علمي داراي مدرك دكتري است كه مسئوليت راهنمايي دانشجو را در انجام :استاد راهنما .11

ياخارج از موسسه با مجوز از ( عهده دارد و از ميان اعضاي هيأت علمي همان موسسه پروژه، پايان نامه و يا رساله بر

 .شودمي انتخاب ) موسسه مبدأ

دانشجو را در انجام پروژه، پايان نامه و يا  مشاورهكه مسئوليت است كه يكي از اعضاي هيأت علمي  :مشاوراستاد  .12

 .شود مي انتخاب و يا متخصصان خارج از سازمان موسسهرساله به عهده دارد و از ميان اعضاي هيأت علمي همان 

كه به آموزش و مهارت آموزي در يك موسسه به صورت تمام وقت، نيمه وقت يا پاره وقت است فردي  :مدرس .13

 .اشتغال دارد

ف اهداهر رشته تحصيلي است كه آموزشي و فعاليتهاي مجموعه به هم پيوسته اي از دروس  :برنامه درسي .14

 .كند دنبال ميمشخصي را 

طول يك نيمسال تحصيلي يا زمان كه براي فراگيري دانشجو در  است مقدار مفاهيم يا مهارتهايي :واحد درسي .15

ساعت، كارگاهي يا  32ساعت، عملي يا آزمايشگاهي  16نظري  درسي هر واحد. معادل آن در نظر گرفته مي شود

ساعت در طول يك 120ساعت و كارآموزي  64 عرصهدر  ساعت، كارورزي يا كار 48) بازديد علمي(عمليات ميداني

 .نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني و طبق برنامه درسي مصوب اجرا مي شود

ص تخصاست كه داراي   هيات علمي متشكل از تعدادي عضو علمي موسسهبنيادي ترين واحد  :گروه آموزشي .16

 .مشترك در يك رشته علمي هستند

 ،رفع كمبود دانش يا مهارت دانشجوتشخيص گروه آموزشي، گذراندن آن براي به درسي است كه  :درس جبراني .17

 .ضروري است

 .يك برنامه آموزشي است كه با محتوا و روش شناسي خاص، در قالب برنامه درسي اجرا مي شود :رشته تحصيلي .18

 و حداكثر 28 املش كه پس از دوره كارشناسي آغاز مي شود و حداقل تحصيلي يك دوره :دوره كارشناسي ارشد .19

 . واحد درسي است 32

 

شيوه اي است كه محتواي برنامه درسي مربوط به آن عالوه بر واحد هاي درسي،  :پژوهشي -شيوه آموزشي  .20

 .نيز مي باشديا رساله مشتمل بر پايان نامه 



        ،بدون گذراندن پايان نامه وپس از گذراندن واحدهاي درسي  شيوه اي است كه دانشجو :شيوه آموزشي .21

 .دانش آموخته مي شود

 .هفته امتحانات پاياني است دوهفته  آموزش و  16هر نيمسال تحصيلي شامل  :نيمسال تحصيلي .22

رشته تحصيلي و با راهنمايي استاد  پژوهشي است كه در يك زمينه مشخص  –بخشي از شيوه آموزشي  :پايان نامه .23

 .شودانجام مي  راهنما 

اعضاي هيأت علمي هستند كه براي ارزيابي پايان نامه دانشجو در دوره كارشناسي ارشد مطابق :هيأت داوران .24

 .دستورالعمل اجرايي مصوب موسسه انتخاب مي شوند

  

  ورود به دوره شرايط  -3ماده 

 داشتن صالحيت هاي عمومي ورود به دوره برابر ضوابط؛ - 

 ؛و ناپيوسته مورد تاييد وزارتسي اعم از پيوسته دارا بودن مدرك رسمي پايان دوره كارشنا - 

   از موسسه طبق مقررات مصوب وزارت؛قبولي در آزمون ورودي و يا كسب پذيرش  - 

  

  .ه زبان فارسي انجام مي شودمبتني بر نظام واحدي و ب ،موسسه آموزش در -4ماده 

و يا دوره هاي براي دانشجويان خارجي ا رعايت ضوابط ب راب مصو درسيبرنامه  در صورت توانايي،اختيار دارد  موسسه :تبصره

  .بين المللي به زبان غيرفارسي ارائه نمايد

  

وزرات را براي دوره اي  آموزشي موظف است، برنامه هاي آموزشي و درسي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي موسسه -5ماده 

  .است، اجرا كندپذيرفته دانشجو با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي،  كه در آن

  

  .است) چهار نيمسال(مدت مجاز تحصيل در دوره كارشناسي ارشد، دو سال  -6ماده 

، موسسه اختيار دارد مدت تحصيل ان در مدت مقرر دانش آموخته نشوده دانشجوي مشمول آموزش رايگك در صورتي .تبصره

سال اول به صورت رايگان و در نيمسال دوم با افزايش سنوات تحصيلي در نيم. وي را حداكثر تا دو نيمسال افزايش دهد

چنانچه دانشجو در اين مدت دانش آموخته نشود از . موسسه انجام مي شوددريافت هزينه طبق تعرفه مصوب هيأت امناي 

  .استادامه تحصيل محروم 



است كه از اين تعداد، در شيوه واحد  32 و حداكثر 28 حداقلتعداد واحد هاي درسي در دوره كارشناسي ارشد  -7ماده 

 .مربوط به پايان نامه و مابقي به صورت واحد هاي آموزشي مي باشدآن واحد  6تا  4پژوهشي  –آموزشي 

يا شوراي عالي برنامه ريزي ها براساس سر فصل دروس  وزارت علوم  رشته برخي از تعدادواحدهاي درسي در :توضيح دانشگاه

  .باشد يم واحد 38تا  دانشگاه درسي 

دانشجو در آخرين . كندواحد درسي انتخاب  14و حداكثر  8دانشجو در هر نيمسال تحصيلي الزم است حداقل  .تبصره

  .حداقل واحد آموزشي معاف است اخذ شرط نيمسال تحصيلي از

  

طبق برنامه درسي  ،با رعايت پيش نياز هر درس ،چگونگي و ترتيب ارائه دروس هر دوره تحصيلي، رشته و يا گرايش - 8ماده 

ب، برعهده گروه آموزشي استمصو .  

  

  .است واحد 12 راني به تشخيص گروه آموزشي حداكثرجبدروس تعداد واحدهاي  - 9ماده 

دانشجو محاسبه  در ميانگين نيمسال و كل ولي نمره مذكور ، الزامي استدر دروس جبراني 12نمره قبولي كسب  :1 تبصره

  .طبق تعرفه مصوب هيأت امناء موسسه از دانشجو دريافت مي شودنمي شود و هزينه اين دروس 

  . دانشجو محاسبه نمي شوددر سقف سنوات تحصيلي  استفاده شده براي دروس جبراني زمان :2 تبصره

در صورتي كه اين . دانشجو اضافه مي شودآموزشي واحد جبراني يك نيمسال به سنوات  12به ازاي گذراندن : توضيح دانشگاه

  .سنوات دانشجو افزوده مي شود هفته، بهيك ونيم شد به ازاي هر واحد؛ واحد با 12د ها كمتر از واح

  

 بار امكان صرفاً يك وزش رايگان براي هر دانشجو، در دوره كارشناسي ارشدآمدر موسسه هاي آموزش عالي دولتي،  -10ماده 

  .پذير است

يا عدم كسب نمره قبولي در  غير موجه درس به تشخيص موسسه درصورت حذف ،دانشجوي مشمول آموزش رايگان .تبصره

  .است موسسه يت امناپرداخت هزينه درس مربوط مطابق تعرفه مصوب هيأهر درس، براي انتخاب مجدد آن درس، موظف به 

حذف  بررسي نمي شود و درس غير موجه درخواست حدف  مصوبات شوراي آموزشي دانشگاه براساس يكي از: دانشگاهتوضيح 

  .پذير نمي باشد نامكا درس

  

  .ممنوع است) اعم از دولتي و غير دولتي( تحصيل همزمان در دوره كارشناسي ارشد در موسسه ها. 11اده م



  

اضطراري  زمان حذف و اضافه، حذف اعالم و ثبت نمره، چگونگيتقويم آموزشي، برنامه ريزي و تصميم گيري درباره  -12ماده 

  .انجام مي شودموسسه ، تاريخ تجديد نظر و غيره طبق شيوه نامه اجرايي مصوب اعتراض به نتايج امتحانات نحوهء ،دروس

  

در  دانشجو و براساس حضور و فعاليت ،مدرس آن درس از سويارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در هر درس  -13ماده 

انجام مي  دروس نظري در طول و پايان هر نيمسال تحصيليآزمون كتبي مستمر و پاياني براي كالس، انجام تكاليف و نتايج 

  .قابل  محاسبه است و بر مبناي عددي از صفر تا بيستشود 

  .مي باشد نمره12آزمون كتبي پايان ترم  كمينه نمره: توضيح دانشگاه

  

  .الزامي استدر شيوه حضوري درس  كالس حضور دانشجو در تمام جلسات -14ماده 

يا درجلسه امتحان پايان نيمسال آن درس  و سه جلسهدرس بيش از طول نيمسال تحصيلي در يك اگر دانشجو در  .1 تبصره

  . مي شودآن درس حذف از سوي موسسه،  بودن غيبت موجهتشخيص  غيبت كند، نمره آن درس صفر و درصورت

  .مجموع ساعات آن درس باشد ت سه شانزدهمنسباز ترغيبت نبايد بيش: توضيح دانشگاه

، بنا به داليل موجه و مانده دانشجو در پايان هر نيمسال به تشخيص موسسهدر صورتي كه واحد هاي انتخابي يا باقي .2تبصره 

اين نيمسال به عنوان يك نيمسال كامل در سنوات  در اين صورت واحد درسي برسد 8كمتر از  به خارج از اراده دانشجو

  .نمرات اين نيمسال در مشروط شدن دانشجو بي تأثير استوي محسوب مي شود، اما ميانگين تحصيلي 

نحوه حضور دانشجو در جلسات كالس درس در دوره هاي نيمه حضوري و غير حضوري طبق شيوه نامه مصوب  .3 تبصره

  .موسسه انجام مي شود

  

قبل از  موسسهيد أيست كتبي دانشجو و تتمام دروس يك نيمسال تحصيلي با درخوايك يا در شرايط خاص، حذف  -15 ماده

  .پذير است احتساب در سنوات تحصيلي امكانرعايت و شروع امتحانات و با 

  .مي باشد 18 دانشجو درخواست خود را بايد از طريق پورتال دانشجويي ارايه نمايد واين حذف با رعايت ماده: توضيح دانشگاه

  

  .است 14قبول در هر نيمسال قابل  و ميانگين كل 12حداقل نمره قبولي در هر درس  -16ماده 



يا  د، چنانچه در نيمسال هاي بعدي، درسنمره قبولي كسب نكن ،نيمسال در يك يا چند درس دانشجويي كه در هر .1 تبصره

ثبت و باقي مي فقط نمره هاي مردودي قبلي در ريز نمرات تحصيلي دانشجو،  نمره قبولي بگذراند، نمره يادروس مذكور را با 

آخرين نمره قبولي در آن درس مالك محاسبه ميانگين كل  اين نمره ها در محاسبه ميانگين كل دوره بي اثر و صرفاًماند اما 

  .د بودهدوره خوا

 .كند را خنثي نمي هاي قبل مشروطي دانشجو در نيمسال، 1از تبصره  گذراندن دروس با استفاده. 2تبصره 

د، نباطي، نمره مردودي دريافت مي كنبه دليل تقلب و يا حكم كميته انض كه را دانشجوياني 1تسهيالت تبصره  .3تبصره 

  .نمي شود

  

  مشروط تلقي باشد، دانشجو در آن نيمسال  14چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصيلي كمتر از  -17ماده 

  .مي شود

  .از تحصيل محروم مي شود مشروط شود متوالي يا متناوب اعم ازدانشجويي كه  دو نيمسال تحصيلي  .تبصره

  

  .مرخصي تحصيلي استفاده كند از نيمسال تواند با احتساب سنوات تحصيل، يكدانشجو مي  -18ماده 

در صورت تاًييد پزشك معتمد  مرخصي پزشكي ،مانند مرخصي زايمان  بررسي ساير مصاديق مرخصي تحصيلي .تبصره

   .است موسسهدر اختيار  تحصيلي احتساب در سنواتبدون ماموريت همسر يا والدين،  موسسه، 

  

تحصيالت دانشجوي متقاضي انصراف از تحصيل، بايد درخواست انصراف خود را شخصاً و به صورت كتبي به اداره  - 19ماده 

را پس بار و تا دو ماه از تاريخ ارائه درخواست، تقاضاي انصراف خود  دانشجو مجاز است فقط براي يك. تسليم كندتكميلي 

  .صادر مي شودين مهلت، حكم انصراف از تحصيل وي، بگيرد در غير اينصورت، پس از انقضاي ا

  .به مديريت آموزشي ارايه نمايد از طريق پورتال دانشجويي بايستي درخواست خود رادانشجو : توضيح دانشگاه

  ،دانشگاه موزشيآتقويم  مندرج درصيلي نيمسال تحازدانشجوي نوبت دوم در صورت انصراف قبل از شروع : توضيح دانشگاه

حذف واضافه شهريه ثابت و درصورت  تاريخ  قبل از از شروع نيمسال تا درصورت انصراف دريافت نمي شود ونيمسال شهريه 

  .گردد متغيرنيمسال محاسبه مي حذف واضافه شهريه ثابت وتاريخ  از انصراف بعد

  .استل دانشجوي منصرف از تحصيل بر عهدة موسسه بازگشت به تحصي برايتصميم گيري . تبصره

  



  .در دوره كارشناسي ارشد ممنوع است تغيير رشته، انتقال و ميهماني .20ماده 

معادل سازي و پذيرش واحد هاي درسي گذرانده شده دانشجو در موسسه قبلي طبق شيوه نامه مصوب موسسه  .1تبصره 

  .امكان پذير است

       واحد از دروس معادل سازي شده، يك نيمسال از سنوات مجاز تحصيلي دانشجو كاسته  14تا  8به ازاي هر  .2تبصره

  . مي شود

  

قبل از شروع نيمسال سوم تحصيلي، موضوع پايان نامه خود را با نظر استاد راهنما و تاييد گروه آموزشي  بايددانشجو  .21ماده 

  .انتخاب كند

 علمي حوه انتخاب استاد راهنماي خارج از موسسه يا در رشته هايي كه عضو هيات علمي با مرتبهشرايط و ن .1تبصره 

  .شودطبق شيوه نامه موسسه انجام مي باشد وجود نداشته  استاديار

يا  و موسسه انتخاب استاد مشاور، به پيشنهاد استاد راهنما و تاييد گروه آموزشي، از اعضاي هيأت علمي همان گروه .2تبصره 

  .خارج از موسسه امكان پذير است

  

با رعايت ضوابط موسسه در حضور هيأت داوران از پايان بايد دانشجو پس از تدوين پايان نامه و تأييد استاد راهنما، . 22ماده 

  .نامه خود دفاع كند

  :شرح زير انجام مي شودكيفي و به ان به صورت  نمره پايان نامه در ميانگين كل محاسبه نمي شود و ارزشيابي .23ماده

  14كمتر از ( مردود( 

  14 - 99/15(متوسط( 

 16 - 99/17(خوب( 

  18- 99/18(خيلي خوب( 

  19- 20(عالي( 

 

براساس واحد هاي گذرانده آموزشي و دفاع از پايان نامه  14داشتن ميانگين كل حداقل  ،مالك دانش آموختگي .24ماده

  .است



دانشجو اجازه دفاع از باشد 14چنانچه ميانگين كل دانشجويي پس از گذراندن تمام واحدهاي درسي آن دوره كمتر از . تبصره

اخذ مجدد ت داده مي شود تا با سقف مجاز سنوات تحصيلي به وي فرص تنها يك نيمسال با رعايت و پايان نامه را ندارد

، برساند14را به حداقل  گذراندهواحدهاي گذرانده است، ميانگين كل  14ازكه با نمره كمتر  را واحد از درسهايي 10حداكثر 

   .اجازه دفاع از پايان نامه به وي داده مي شود در اين صورت

  

از  يا نخواهد گذرانده باشد ولي نتواند 14چنانچه دانشجويي تمام واحدهاي آموزشي دوره را با ميانگين كل حداقل  .25ماده 

، واحد يا نظر گروه آموزشيو طبق  در مدت مجاز تحصيلي، معادل تعداد واحد پايان نامه بايد دفاع كند خود پايان نامه

     بگذراند تا در دوره مذكور به شيوه آموزشي 14و با ميانگين كل حداقل  واحدهاي درسي مرتبط با رشته تحصيلي را اخذ

  .يد مي شودنوع شيوه دانش آموختگي در دانشنامه ق. دانش آموخته شود

يالت تكميلي يا شوراي تحص شوراي گروه ،موافقت استاد راهنماتغيير شيوه آموزشي دانشجو منوط به : توضيح دانشگاه

  .مي باشددانشكده و اعالم به مديريت آموزشي 

 اعطادانشجويي كه به هر دليل نتواند دوره تحصيلي را به پايان برساند، فقط گواهي گذراندن واحد هاي درسي به وي  . تبصره

  .مي شود

  

) سرقت علمي، جعل، تقلب، كپي برداري و غيره( تدوين پايان نامه اقدام به تخلف علمي هنگامچنانچه دانشجو در  .26ماده 

ثبات شود، از ادامه تحصيل محروم و صرفاً گواهي مبني بر تعداد واحدهاي گذرانده نمايد و اين موضوع از سوي موسسه ا

  .دريافت مي كند

احراز و اثبات تخلف علمي دانشجو پس از اتمام پايان نامه از سوي موسسه، منجر به ابطال مدرك تحصيلي صادر شده . تبصره

  .خواهد شد

  

پژوهشي و يا زمان ثبت آخرين نمره  –دفاع قابل قبول از پايان نامه در شيوه آموزشي  تاريخ دانش آموختگي، روز. 27ماده

  .درس در شيوه آموزشي است

  

  .كند تفويضموسسه مي تواند بخشي از اختيارات خود را در اين آيين نامه به گروه آموزشي يا يك كميته منتخب، . 28ماده

  



هرگونه پاسخگويي قانوني مترتب بر آن، بر عهده موسسه است و نظارت بر  حسن اجراي اين آيين نامه ومسئوليت  .29ماده 

  .اجرا و تفسير مفاد آن بر عهده معاون آموزشي وزارت است

  

به تصويب شوراي عالي ،  4/7/1394مورخ  866تبصره در جلسه شماره  21ماده و 30 ،اين آيين نامه در يك مقدمه -30ماده 

  /.است و پس از آن الزم االجرا 1394 -95اي دانشجويان ورودي سال تحصيلي برنامه ريزي آموزشي رسيد و بر

  

  

 


