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 نامه اجرايي دوره كارشناسي ارشد ناپيوستهآيين

  پژوهشي-  شيوه آموزشي

  

هاي عظيم علمي در هزاره سوم، كشورهاي جهان را در شرايطي قرار  سرعت پرشتاب علم و فناوري و ظهور پيشرفت
هاي توسعه امري حياتي و گامي اساسي در جهت توسعه همه جانبه  ايجاد تحول راهبردي در برنامه داده است كه

كلي نهادهاي مولد انديشه نقش كليدي بر اين مبنا آموزش عالي و تمامي كارگزاران نظام علمي كشور و به طور. است
هداف بلند جمهوري اسالمي ايران خواهند هاي توسعه و ا در تبيين و تحقق اين تحول راهبردي با الهام از برنامه

  .داشت

مندي از  خواهي كشور و بهرههنگ با نهضت تحولاكشور نيز همسو و هم عالي آموزش ريزان حوزه متوليان و برنامه
ها، ضوابط و مقررات آموزشي را در صدر  نامه هاي پيش آمده، در راستاي ارتقاي كيفيت، لزوم بازنگري آيين فرصت
ضرورتي كه در بازنگري و اصالح  دليلبه براي نيل به اين مقصود، در گام نخست، . اند هاي كاري خود قرار داده اولويت
نامه مصوب گيري از آيينشد با بهره احساس مي وهشيژپ - به شيوه آموزشي ارشد  هاي كارشناسي نامه دوره آيين
ها و طي جلسات متعدد شوراي عالي و با همكاري و هماهنگي با دانشكده ريزي آموزششوراي برنامه 15/1/88

     .براي اين دانشگاه تدوين شده استنامه  آييناين  ،تحصيالت تكميلي

 فصل اول
  كليات

-هاي تحصيالت تكميلي، ارتقاء كيفيت، تنوع ارشد تقويت و توسعه دوره  هاي كارشناسي هدف از دوره :1ماده 

هاي تحصيالت  هاي نوين ارائه آموزش، پاسخگويي مناسب به افزايش تقاضا براي ورود به دوره بخشي به شيوه
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هاي توسعه و ديگر اسناد  سازي آن با برنامه ها و همسان تكميلي، تقويت و ارتقاء سطح كيفي و كمي اين دوره
هشگران ماهر و برجسته در سطح كشور مندي از آن در تربيت متخصصان و پژو راهبردي كشور است تا با بهره

  .بكوشيم

  تعاريف :2ماده 

ن مشتمل بر پژوهشي كه محتواي برنامه آ -كارشناسي ارشد ناپيوسته به شيوه آموزشي  دوره: دوره
  . نامه استواحدهاي درسي و پايان

ط و تحت تبهاي رشته تحصيلي مرتحقيقاتي است كه در يكي از زمينه -فعاليت پژوهشي :نامهپايان
  .پذيردانجام ميو مشاور راهنمايي اساتيد راهنما 

    علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان   دانشگاه :دانشگاه

  نحوه اجراي دوره :3ماده

  .شود اجرا مي طتبزانه و نوبت دوم طبق ضوابط مراين دوره به دو صورت رو 

  ارزش مدرك :4ماده 

كارشناسي ارشد ديگر يعني شيوه پژوهشي با دو  -آموزشي به شيوهارشد   كارشناسينامه پايان دوره گواهي
تواند در دوره تحصيلي باالتر ادامه  آموخته ميشيوه پژوهشي و شيوه آموزشي ارزش يكساني داشته و دانش

  .تحصيل دهد

  ورود به دوره
  :شرايط ورود به دوره شامل بندهاي زير است :5ماده 

  .به آموزش عاليداشتن شرايط عمومي ورود   - الف

دارا بودن مدرك رسمي پايان دوره كارشناسي اعم از پيوسته و ناپيوسته مورد تأييد وزارت علوم،                -ب
  .تحقيقات و فناوري

  .بر اساس مقررات مصوب دانشگاهقبولي در آزمون ورودي مورد تأييد وزارت علوم يا كسب پذيرش از   - پ

  .وصول گردد ي دانشجوسال اول تحصيلبايست حداكثر تا پايان نيمتاييديه مدرك كارشناسي مي - تبصره 
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  طول دوره
سال نيم 4سال مشتمل بر  2سال و حداكثر نيم 3سال مشتمل بر  5/1طول مدت دوره حداقل  :6ماده 

  .تحصيلي است

ماند، تنها گواهي واحدهاي ميارشد كه به هر دليل از تحصيل باز   به دانشجوي كارشناسي - 1تبصره 
  .ارشد يا معادل آن داده نخواهد شد در هر صورت مدرك كارشناسي .شودنده به همراه نمرات آنها داده ميگذرا

. در موارد استثنايي افزايش طول دوره با تشخيص شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه مجاز است - 2تبصره 
  .تجاوز نمايدسال  5/2در هر صورت مدت دوره نبايد از 

واحد  26واحد مشتمل بر  32پژوهشي  -به شيوه آموزشي ارشد  تعداد واحدهاي دوره كارشناسي: 7ماده 
   .نامه استواحد پايان 6 درسي و

  ثبت نام
عدم . دانشگاه استآموزشي سال ملزم به ثبت نام و انتخاب واحد بر اساس تقويم دانشجو در هر نيم :8ماده 

  .شودمقرر به منزله انصراف از تحصيل تلقي ميثبت نام در موعد 

 مودفصل 
  واحدهاي درسي 

سال سابقه ارشد بايد داراي حداقل مرتبه استادياري و حداقل يك نيم مدرس دروس كارشناسي :9ماده 
  .تدريس دروس نظري در دوره كارشناسي باشد

تحصيلي دوره كارشناسي ارشد وي تجانس چنانچه رشته تحصيلي دوره كارشناسي دانشجو با رشته  :10ماده 
گروه آموزشي ملزم به گذراندن تعدادي از دروس دوره كارشناسي داشته باشد دانشجو به تشخيص شوراي ن

  . تحت عنوان دروس جبراني است

تعيين تعداد و عناوين دروس جبراني براساس برنامه مصوب در هر رشته و زمان انتخاب آنها بر  - 1تبصره 
سال سوم تحصيلي و تنها تا نيم وس، اولويت با دروس جبراني استدر انتخاب در. اي گروه استعهده شور

  .دانشجو قابل انتخاب است
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  . واحد است 12حداكثر تعداد واحدهاي دروس جبراني  -2تبصره 

كه دانشجو قبالً در دوره كارشناسي گذرانده  )انتخابي( اختياريانتخاب دروس جبراني و يا  - 3تبصره 
  .ها با دوره كارشناسي ارشد مجاز نيستاست، در صورت همساني كامل تعداد واحد و سرفصل

 دوره سال تحصيلي، به طول يك نيمحداكثر واحد از دروس جبراني،  8در صورت اخذ حداقل  - 4 تبصره
  . شودافزوده مي

سال را كه دانشجو بايد در هر نيم نامهو پايان جبراني ،الزامياختياري، اعم از تعداد واحدهاي درسي  :11ماده 
   .است 14و حداكثر  8تحصيلي در اين دوره اخذ نمايد حداقل 

  .واحد الزامي نيست 8است رعايت حداقل  نامهواحد پاياندر شرايطي كه تنها درس باقيمانده  - تبصره

 .هاي آموزشي و پژوهشي دوره الزامي است هاي درسي و ديگر فعاليت برنامهحضور دانشجو در تمامي  :12ماده 
مجموع ساعات آن درس تجاوز كند، در غير اين صورت  غيبت دانشجو در هر درس نبايد از سه شانزدهم

  .شود دانشجو از امتحان محروم شده و نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي

موجه  كدهدانشدر صورتي كه غيبت دانشجو در يك درس، بيش از حد مجاز بوده و از نظر  - تبصره
در اين صورت رعايت . شود دانشجو حذف مي د، آن درس از مجموعه دروس انتخاب شدهتشخيص داده شو

- نشجو يك نيمسال از نظر طول تحصيل براي داولي آن نيم سال الزامي نيستواحد در آن نيم 8حد نصاب 

  .شود سال كامل محسوب مي

تنها در  غيبت. شود غيبت غير موجه در امتحان هر درس منجر به نمره صفر در آن درس مي : 13ماده 
دانشجو الزم است در محدوده زماني . برسددانشكده  يبه تاييد شورامدارك آن شود كه صورتي موجه مي

  .يددوره نسبت به انتخاب مجدد آن واحد اقدام نماباقيمانده 

 سومفصل 
  ارزشيابي تحصيلي

  .است 20از  12 )نامهبجز پايان(حداقل نمره قبولي در هر درس  :14ماده 

 امكان باشد 12كمتر از  )غير از دروس الزامي و جبراني( اختياري درس اگر نمره دانشجو در -1تبصره 
  . وجود داردبا موافقت استاد راهنما انتخاب درس ديگري بر اساس برنامه آن دوره 
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  .ممكن نيستپس از تصويب در گروه حذف يا تغيير دروس جبراني   -2تبصره 

روز  10سال تحصيلي  را حداكثر تا نمره هر درس انتخاب شده در هر نيم استاد درس ملزم است -3تبصره 
مهلت مقرر عدم گزارش نمره درس در . پس از برگزاري امتحان آن به اداره آموزش دانشكده گزارش نمايد

  . شودتخلف آموزشي محسوب  مي
شروع  قبل ازروز  15حداقل بايست داليل توجيهي آن جهت اعالم نمره به صورت ناتمام مي -4تبصره 

هفته پس  6صورت نمره آن بايد حداكثر در اين. به تصويب شوراي گروه مربوطه و دانشكده برسدامتحانات 
   .صورت نمره آن صفر منظور خواهد شدگردد، در غير ايناز پايان امتحانات آن ترم گزارش 

بعد از سال پايان نيمتنها تا  سمينار و له ويژهاله مخصوص، مسمسامانند  انفرادي دروسنمره  -5تبصره 
و يا گزارش يا كتابچه نهايي درس اعالم وصول  .انتخاب آنها قابل ثبت توسط استاد درس خواهد بود

                           .انجام شود و حداقل يك هفته قبل از پايان اين مهلت بايست رسماارائه نهايي مي با موافقت استاد راهنما

  .شودمشروط تلقي مي 14كمتر از ميانگين نمرات سال در هر نيم :15ماده 

  .شودولي در معدل كل محاسبه نمينمره دروس جبراني در كارنامه ثبت شده  :16ماده 

حال چنانچه به هر. سال تحصيلي، دانشجو از شرط حداقل اخذ واحد معاف استدر آخرين نيم :17ماده 
  .شود باشد، مشروط تلقي مي 14سال كمتر از ميانگين نمره دانشجو در اين نيم

آموخته  باشد، در غير اين صورت، دانشكمتر  14ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره نبايد از  :18ماده 
  .شود ارشد شناخته نمي  دوره كارشناسي

كمتر باشد در  14، ميانگين كل نمرات او از دانشجويي كه پس از گذراندن كليه دروس دوره - تبصره
تواند دروسي را كه در آنها نمره كمتر  صورتي كه حداكثر مدت مجاز تحصيل وي به پايان نرسيده باشد مي

ت جبران كمبود ميانگين كل سال تحصيلي تكرار كند و در صوراحراز كرده است، فقط طي يك نيم 14 از
د از اين فرصت استفاده كند، از ادامه تحصيل محروم دانشجويي كه به هر دليل نتوان .آموخته گردد دانش
گردد و در ذف نميح 14بديهي است نمره زير . شودبا آن برخورد مي 6ماده  2شود و مطابق تبصره  مي

   .ميانگين محاسبه خواهد شد
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 چهارم فصل
  نامهپايان

راهنما  اساتيد/ دانشجو و تخصص استادرشته تحصيلي بايد با  نامهپايانپيشنهادي طرح موضوع  :19ماده 
  .تشخيص اين مورد بر عهده شوراي گروه آموزشي مربوطه است. سنخيت داشته باشد

  ها براي همه رشته واحد 6پژوهشي براساس برنامه مصوب  -نامه در شيوه آموزشيپايانتعداد واحد  :20 دهما
  .است

  .پذيردصورت مي آموزشيشوراي گروه نامه در پايانپيشنهادي طرح تصويب عنوان  :21ماده 

و  راهنما اساتيد/ استاد با حضورپيشنهادي طرح جلسه دفاع از در  نامهپايانپيشنهادي طرح تصويب  :22ماده 
انجام داور  به عنوانبا حداقل مدرك استادياري  از اعضاي هيات علمي ديگر تن 2حداقل  و ، مدير گروهمشاور

  . دشومي

شوراي  اساتيد راهنما و تصويب/ پيشنهاد استادپيشنهادي به طرح جلسه دفاع از  داورانتعيين  -1تبصره 
را از خارج گروه  داورانتواند حداكثر يكي از ميگروه شوراي  ،به پيشنهاد استاد راهنما .گروه خواهد بود

  .دعوت نمايد

دانشجو موظف به ارائه طرح پيشنهادي و پاسخگوئي به  ،در جلسه دفاع از طرح پيشنهادي - 2تبصره 
  .استسواالت اعضاي جلسه 

   :شامل نامهپايانپيشنهادي طرح دفاع از  جلسه اعضاي  -3تبصره 

 راهنما اساتيد/ استاد -1

 اساتيد مشاور/ استاد -2

 نفر داور دو -3

  مدير گروه -4

داور در جلسه دفاع از طرح پيشنهاديه دانشجو  دوحضور حداقل يك راهنما، مدير گروه و   - 4تبصره 
  . الزامي است

آموزشي بايد به تاييد شوراي تحصيالت تكميلي  گروه از تصويب در پسنامه پيشنهادي پايانطرح  :23 ماده
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طرح گردش كار تصويب  .و جهت تصويب نهايي به تاييد تحصيالت تكميلي دانشگاه برسد رسانيدهانشكده د
  : به شرح زير خواهد بود نامه پايانپيشنهادي 

نامه و نام پايان مربوطه، موضوعفرم با تكميل  خودسال دوم تحصيلي د قبل از شروع نيمبايدانشجو  - الف
  .تحويل نمايدراهنما را به مدير گروه اساتيد / استاد

اساتيد راهنما و مشاور / بايست پس از تاييد استادمينامه پايان پيشنهاديطرح فرم تكميل شده  - ب
سال دوم تحصيلي هاي نيمو براي ورودي(دانشجو  سال تحصيليدومين نيم ارديبهشت 15 تا حداكثر

در تصويب جهت بررسي و  مدير گروه آموزشي به )دانشجو سال تحصيليدومين نيم آبان 15 تادانشگاه 
  .گردد تحويل گروه آموزشي

را پس  سال تحصيلي هر سال اوليان ورودي نيمدانشجو نامهپايانمدير گروه آموزشي طرح پيشنهادي  - پ
بر پايه دانشجو  سال تحصيليدومين نيمپايان امتحانات  تاحداكثر در گروه آموزشي تصويب بررسي و از 

اين مهلت  .نمايدميدانشكده ارسال شوراي تحصيالت تكميلي  به تصويب جهت دانشگاه آموزشي تقويم
سال دومين نيم امتحاناتسال دوم سال تحصيلي دانشگاه قبل از شروع نيم براي دانشجويان ورودي

    .خواهد بود دانشجو تحصيلي
  
 براي دانشجويان وروديهفته  3 مدت دانشكده موظف است حداكثر ظرف شوراي تحصيالت تكميلي - ت

پيشنهادي طرح پس از دريافت  )هفته خواهد بود 2بهمن ماه اين مهلت  براي دانشجويان ورودي(مهر ماه 
در صورتيكه از نظر . اقدام نمايد آنبه بررسي جهت تصويب  ،گروه آموزشيتصويب شده در  نامهپايان

نياز به تغيير و يا اصالح داشته باشد ضروري نامه پايانشنهادي يپطرح دانشكده  شوراي تحصيالت تكميلي
دانشجو موظف است  .شود تا به اطالع دانشجو برسدرسما به گروه اعالم  بالفاصله و نظرات اصالحياست 

اصالح شده را پس از تاييد  شنهاديپيطرح و وده تغيير و يا اصالح اعالم شده اقدام نم نسبت به موارد
از طرف دانشجو موارد مورد نظر در صورتيكه . تحويل دهد گروه آموزشيما مجددا به اساتيد راهن/ استاد

را نامه پايانشنهادي پيطرح دانشكده  شوراي تحصيالت تكميليتصحيح و يا توجيه نشده باشد و در نهايت 
 ال تحصيليسنيمگردد و بررسي به مينظرات اصالحي رسما به گروه اعالم براي بار دوم قابل تصويب نداند، 

براي نامه پايانپيشنهادي  طرح گردش كار تصويببندي شود و طبق جدول زمانبعدي موكول مي
 .خواهد شدبا آن برخورد  سال دوم سال تحصيلي دانشگاهنيم دانشجويان ورودي

   
تا قبل  دانشجو تحصيليسال نيم يندومدر تنها  براي هر وروديپيشنهادي در دانشكده طرح تصويب  -ث

 دانشگاه تصويب در مديريت تحصيالت تكميلي. ميسر خواهد بودتحصيلي سال نيم ينسوماز انتخاب واحد 
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سال نيم ينسومتا روز حذف و اضافه  يسال تحصيلنيم يندومشروع امتحانات  ازتنها  براي هر ورودي
 .خواهد بود انجام تحصيلي دانشجو

 
بر اساس سال نيمهر  نامه درپايانپيشنهادي طرح تصويب زمان  پس ازدانشجو موظف است  -1تبصره 
 سالنيم هر درنامه پايانعدم انتخاب واحد  .اقدام نمايد آندانشگاه نسبت به انتخاب واحد  آموزشي تقويم

  . خواهد شدمنظور تحصيل به منزله انصراف از در صورتيكه ديگر واحدها گذرانده شده باشد 

 پنجم فصل
  استاد راهنما

دانشجو و  پژوهشي به پيشنهاد -شيوه آموزشيارشد به   در دوره كارشناسي نامهي پاياناستاد راهنما :24ماده 
  .شود هيات علمي با مرتبه حداقل استادياري و تأييد شوراي گروه آموزشي تعيين مي آن عضوبا موافقت 

و  در دوره كارشناسي تدريسسال نيميك حداقل داراي سابقه بايستي نامه پاياناستاد راهنماي  -1تبصره 
يك تنها نامه پايانراهنمايي تواند و براي اولين بار ميباشد  ارشد كارشناسي سال تدريس در دورهيك نيم

  .دانشجو را بر عهده گيرد

شود بايد داراي مدرك دكتري تخصصي در رشته  انتخاب  دانشگاهچنانچه استاد راهنما خارج از  -2تبصره 
  .دانشجو باشد نامهپايانمرتبط با 

از اعضاي هيات علمي  ،راهنما پس از تاييد شوراي گروه اساتيد/ استاد مشاور به پيشنهاد استاد -3تبصره 
  .شودك حداقل كارشناسي ارشد انتخاب مييا از متخصصان خارج از دانشگاه با مدر

با تركيب حداقل يك و (نفر  4و حداكثر  تعداد استاد راهنما و مشاور حداقل يك نفر مجموع -4تبصره 
  .خواهد بود) استاد راهنما 2حداكثر 

نامه مرتبا نسبت به اعالم گزارش پيشرفت پايان پيشنهاديطرح پس از تصويب موظف است دانشجو  :25ماده 
و  راهنما اساتيد/ استادييد اتگزارش پيشرفت كار بايد به . سال بعدي اقدام نمايدنيمواحد قبل از انتخاب  كار

شده و قبل از دانشكده  واحد تحصيالت تكميليل تحويمربوطه برسد و سپس مطابق فرم  مشاور و تائيد گروه
  .سال بعدي ثبت گرددانتخاب واحد نيم
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 ششم فصل
  نامه پاياندفاع از 
اساتيد  /استاد بهدر قالب دستورالعمل دانشگاه، آن را  نامهپاياندانشجو الزم است پس از نگارش  :26 ماده

، نامهپايانمبني بر قابل دفاع بودن  اساتيد راهنما و مشاور/ استاد كليهپس از تاييد . راهنما و مشاور تحويل دهد
  . تحويل گرددبه مدير گروه انجام مراحل بعدي تكميل و  جهتتوسط دانشجو بايست ميآمادگي دفاع فرم 

  . ماه است 6نامه پايانپيشنهادي تا دفاع از طرح حداقل مدت زمان بين تصويب نهايي  - 1  تبصره

طرح نياز به اصالح داشته باشد حداقل مدت زمان بين تصويب نهايي  پيشنهاديطرح  صورتيكهدر  - 2تبصره 
ضمن اينكه . اه استم 2حداقل نامه پايانتا دفاع از ) پيشنهادي طرح فرم اصالح( اصالح شده پيشنهادي

  .الزامي است 26رعايت حداقل زمان تبصره يك ماده 

بايست با مراجعه به آموزش دانشكده هماهنگي الزم را جهت فراهم شدن مقدمات دانشجو مي -3تبصره 
  .تشكيل جلسه دفاع انجام دهد

   :نامهجلسه دفاع از پاياناعضاي هيات داوران  :27ماده 

 راهنمااساتيد / استاد -1

 اساتيد مشاور/ استاد -2

 دو نفر داور -3

  نماينده تحصيالت تكميلي دانشگاه  -4

راهنما و  اساتيد/ از اعضاي هيات علمي با مرتبه حداقل استادياري به پيشنهاد استاد ان بايدداور -1تبصره 
  .انتخاب شوندموافقت شوراي گروه آموزشي 

 اساتيد/ تاييد استاد اب بايد شده چينيحروف ينامههفته قبل از تاريخ دفاع، پايان سهحداقل  -2تبصره 
در اختيار و محرمانه رسمي  يدانشكده به همراه دعوتنامه پژوهشي/ موزشيآتوسط معاون و مشاور راهنما 

نامه بسته به نظر هر يك از اساتيد راهنما و مشاور، يا داوران و نماينده پايان. هيات داوران قرار گيرد
 نامهپاياننسخه . به صورت چاپ شده تقديم شود ياصورت فايل ديجيتال و  تواند بهتحصيالت تكميلي مي

نماينده تحصيالت تكميلي دانشگاه بايد پس از تاييد قابل دفاع بودن داوران در اختيار نماينده  مربوط به
  .تحصيالت تكميلي قرار گيرد
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نظرات خود را در فرم مربوطه  از تاريخ ارسال نامه به آنها الزم است طي ده روزهر يك از داوران  - 3تبصره 
  .برساند دانشكده پژوهشي/ موزشيآمعاون به شكل محرمانه به  پاسخ را مرقوم نموده و

در . را تاييد نمايند دفاع بودن آن قابل كه دو داور شودمينامه تنها در صورتي دفاع پايان - 4تبصره 
داور سوم  نامه را برايپايان نامه را قابل دفاع تشخيص ندهد گروه مجاز استپايان ،صورتيكه يكي از دو داور

دعوت از هر سه داور و هماهنگي  ،نامهتاييد داور سوم مبني بر قابل دفاع بودن پايانصورت در . كند ارسال
نامه را غير قابل دفاع بداند در صورتيكه داور سوم نيز پايان. دفاع الزامي است براي شركت آنها در جلسه

در طي اين مدت . خواهد بود انجامجلسه دفاع حداقل سه ماه بعد از دريافت رسمي نظرات داوران قابل 
در صورتيكه پس از زمان . اساتيد راهنما بپردازد/ نظر استاد نامه زيربايست به اصالحات پاياندانشجو مي

براي اصالحات ) ماه 3حداقل (تشخيص داده نشود مدت زمان ديگري نامه قابل دفاع تعيين شده نيز پايان
در هر صورت، بديهي است مدت اضافه شده بعنوان سنوات تحصيلي دانشجو . به دانشجو داده خواهد شد

   .محاسبه خواهد شد

 مجازتغيير داور در تحصيالت تكميلي دانشگاه ) مربوطهفرم (دفاع آمادگي پس از تصويب فرم   -5تبصره 
  .نخواهد بود

قبل از  سه روزحداقل  دباي آموزش دانشكدهتوسط دانشجو با هماهنگي نامه پاياندفاع  هاطالعي :28ه ماد
  .رددگ ي در تابلوي اعالنات دانشكده نصبرسان اطالع برگزاري دفاع به منظور

نماينده تحصيالت  مديريتبا و ، داوران راهنمااساتيد / نامه با حضور استاداز پايانجلسه دفاع  :29ه ماد
داور در دو  و نماينده تحصيالت تكميلي ،استاد راهنمايك  حداقل حضور. تكميلي دانشگاه تشكيل خواهد شد

  .استجلسه دفاع الزامي 

 دو داور مبني بر توسط مدير تحصيالت تكميلي دانشگاه پس از تاييد نماينده تحصيالت تكميلي :30ماده 
نماينده تعيين تاريخ پس از  كاريزمان دفاع حداقل سه روز . شودنامه تعيين ميقابل دفاع بودن پايان

   .تحصيالت تكميلي خواهد بود

  :به شرح زير است شرح وظايف نماينده تحصيالت تكميلي دانشگاه در جلسه دفاع

دفاع را وي اجازه شروع . جلسه بعهده نماينده تحصيالت تكميلي استبر حسن اجراي اداره و نظارت  -الف
 نگين نمرات رااميو  اخذ عوامل اجرايي صادر خواهد نمود و در پايان نمرات را از هيات داوران پس از كنترل

نمره نهايي در جلسه دفاع اعالم و  نياز به اصالحات نداشته باشد نامهپاياندر صورتيكه . نمايدمي محاسبه
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پس از در غير اينصورت . خواهد شدگزارش  دانشكدهتحصيالت تكميلي در قالب صورت جلسه دفاع به اداره 
   .خواهد شدگزارش نمره نهايي اطمينان از انجام اصالحات پيشنهادي داوران 

عهده نماينده تحصيالت تكميلي ه ب به آنها نمره تعلق گرفته است هيات داورانكه با نظر تاييد مقاالتي  -ب
  استدانشگاه 

روز  30حداكثر طي مدت دانشجو موظف است  نياز به اصالحات داشته باشد نامهپاياندر صورتيكه  :31 ماده
ورد نظر داوران كه در جهت انجام اصالحات مراهنما و مشاور اساتيد / زير نظر استادپس از تاريخ دفاع  كاري

پيشنهادي نماينده تحصيالت تكميلي دانشگاه انجام اصالحات در نهايت . اقدام نمايد فرم اصالحيه قيد شده،
نامه قابل تاييد تشخيص داده پايان اصالحاتدر صورتيكه پس از زمان تعيين شده  .نمايدرا تاييد ميداوران 
التحصيلي التحصيلي مراجعه ننمايد، دانشگاه راسا نسبت به فارغو يا دانشجو براي انجام مراحل فارغ نشود

  .نموداقدام خواهد  بدون اصالحاتبا نمره  دانشجو

 هفتم فصل
  ارزشيابي
 نامهپايان از ت داوران در جلسه دفاعو توسط هيا 20 بر مبناي رت نمرهبه صو نامهپايانارزشيابي : 32ماده 

  :نامه به شرح زير استبندي نمره پاياندرجه .گيردانجام مي

  عالي : 20تا  19از      

  بسيار خوب : 99/18تا  18از         

  خوب: 99/17تا  16از         

  قابل قبول: 99/15تا  14از         

   غير قابل قبول: 14كمتر از      

دانشجو مجاز است حداكثر طي ) 14كمتر از (نامه غير قابل قبول باشد چنانچه ارزشيابي پايان  -تبصره
دانشجويي كه در فرصت . نامه دفاع كندمجدداً از پايان خود سال در مدت مجاز تحصيليمدت يك نيم

مدرك تحصيلي محروم  نامه خود با موفقيت دفاع نمايد از ادامه تحصيل و دريافتتعيين شده نتواند از پايان
   .شودتنها گواهي واحدهاي گذرانده به همراه نمرات آنها داده مي و شودمي
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  :است ريزبه شرح نامه پاياننحوه ارزشيابي و نمره دادن به  : 33 ماده

   نمره 10حداكثر  راهنمااساتيد / استاد -الف  

تواند از نمره مقاله مي .نمره 50/1حداكثر نامه مستخرج از پايانيا تاييديه علمي اختراع  ارائه مقاله -ب  
بررسي مدرك پذيرش قطعي مقاله در روز دفاع براي شركت در همايش تا حداكثر ( موارد زير حاصل گردد

روز  30تاريخ دفاع و يا گواهي پذيرش قطعي مقاله براي چاپ در مجالت تا حداكثر روز كاري پس از  30
   :)كاري پس از تاريخ دفاع نيز ممكن است

- هاي ملي يا بيندر همايشنمره و  40/0اي هركدام هاي منطقههمايشكتابچه مقاله در  چاپ -1

   نمره 30/1  حداكثرمجموع در نمره و  65/0هر مورد المللي 
در مجالت  يا و ترويجي -علميمعتبر هاي مقاله در مجله پذيرش قطعي گواهيچاپ يا  -2

    نمره  مورد يكهر   ISIخارجي غير
 50/1المللي داخلي و بينپژوهشي  -هاي معتبر علميمقاله در مجله گواهي پذيرش قطعي -3

 نمره

 نمره 5/0نمره و حداكثر  25/0 ارائه گواهي ثبت اختراع هر مورد -4

و غير دانشگاهي  نمره يكانتشارات دانشگاهي  توسطكتاب صفحه  100حداقل گواهي يا چاپ  -5
  درصد نمره 50

در زمان تحويل به آنها  نماينده تحصيالت تكميلينامه توسط داوران و ارزيابي كيفيت نگارش پايان -پ
  نمره 5/0حداكثر 

) به غير از نماينده تحصيالت تكميلي جلسه دفاع 27حاضر موضوع ماده كليه افراد (ن هيات داورا -ت
   نمره 8حداكثر 

مدت . استنمره  2نمره و پاسخ به سواالت  2نمره، نحوه ارائه  4شامل محتواي علمي  )ت( بند - 1 تبصره
پرسش و . خواهد بوددقيقه  25حداكثر دقيقه و مدت زمان پرسش و پاسخ  35نامه حداكثر زمان ارائه پايان

دو سوم وقت پرسش و پاسخ متعلق حداكثر  شود و در مجموعبوسيله داوران شروع ميپاسخ با طرح سوال 
   .به داوران خواهد بود

مقاالت . باشند راهنما و مشاوراساتيد / بايد شامل دانشجو، استاديا انتشارات  نويسندگان مقاالت - 2 تبصره
اساتيد راهنما / حذف اسامي استاد .راهنما پذيرفته نخواهد شد اساتيد/ داراي اسامي مازاد بدون تاييد استاد

  .و يا مشاور تنها با موافقت كتبي فرد مورد نظر ممكن است
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 .ارائه شده بايد نوشته شده باشد انتشاراتدر  نام كامل دانشگاه به عنوان محل تحصيل دانشجو - 3 تبصره
  .نخواهد شداي براي آن در نظر گرفته در غير اينصورت نمره

مطابق مربوطه  همراه با لوح فشردهاصالح شده نهايي را نامه پاياناز نسخه  6دانشجو موظف است  :34ماده 
  .نمايد آماده مربوطهفرم 

  هشتم فصل
 نامهپايان نشر

  :منظور خواهد شد نامهمتن پايان نشر جهتيكي از سطوح زير براي مدت محدود : 35ماده 

راهنما، تا  اساتيد/ به پيشنهاد دانشجو و تاييد استاد نشراست با قيد غير قابل  ممكننامه پايان :سطح اول
  .ماه خواهد بود 36حداكثر اين زمان . غير قابل اشاعه در نظر گرفته شود) تاريخ تعيين شده(موعد مقرر 

راهنما، تا موعد مقرر  اساتيد/ نامه به پيشنهاد دانشجو و تاييد استادفصل يا فصولي از پايان :سطح دوم
  .ماه خواهد بود 36حداكثر اين زمان . خواهد بود نشرغير قابل ) تاريخ تعيين شده(

هاي فكري و حقوق مالكيت فكري مربوطه است نامه در بحث داراييمنحصرا دانشگاه متولي پايان -1تبصره 
هاي داخلي دانشگاه نامهمه به آيينناوفصل مسائل مربوط به تعيين مالكان حقوق مادي و معنوي پايانو حل

  .شودمربوط مي

به صورت كامل، بر ) تخصصي و ترويجي(شناختي و چكيده آزاد و بدون شرط اطالعات كتاب نشر - 2تبصره 
  .مبناي استاندارد و به صورت رايگان الزامي است

پژوهشي با رعايت  -نامه به منظور استفاده شخصي و فقط براي اهداف آموزشيمتن پايان - 3تبصره 
 .خواهد بود نشرمندرجات اين ماده قابل 
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  منه فصل
  مرخصي، انصراف، ترك تحصيل و اخراج 

سال از مرخصي تحصيلي استفاده نمايد، تواند حداكثر يك نيم ارشد مي دانشجوي دوره كارشناسي : 36 ماده
  .شود مدت مذكور جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي

ير گروه و تاييد معاون آموزشي دم استاد راهنما، سال با موافقتمرخصي قبل از شروع نيمتقاضاي  -تبصره
همراه بوده و در بايست با ارائه مدارك سال ميتقاضاي مرخصي بعد از شروع نيم. دانشكده امكان پذير است

  .صورت تاييد مدير گروه و شوراي آموزشي دانشكده قابل پذيرش است

دانشجو قصد انصراف از تحصيل را دارد بايد درخواست خود را به معاونت آموزشي  درصورتيكه: 37ماده 
دانشكده تسليم نمايد، چنانچه دانشجو بعد از يك ماه درخواست خود را پس نگيرد، دانشگاه نسبت به صدور 

  .نمايد گواهي انصراف اقدام مي

ال، سنوات بيش از حد مجاز، عدم سمشروطي دو نيم(دانشجوي انصرافي يا اخراج از تحصيل  :38ماده 
موظف است به تعهداتي كه سپرده است ) واحد در مهلت مقرر انتخاب عدم نام و يامراجعه شامل عدم ثبت 

  .عمل نمايد

 مده فصل
  جابجايي و مهمان ،، تغيير رشتهانتقال

  . ارشد ممنوع است در دوره كارشناسي جابجايي و تغيير رشته ،انتقال: 39ماده 

سال را با موافقت دانشگاه مبدأ و مقصد به تواند حداكثر دو نيم ارشد ميدانشجو در دوره كارشناسي :40ماده 
  . هاي دولتي بگذراندعنوان مهمان در دانشگاه

سمينار و ويژه، موضوع ويژه، مسئله مسئله مخصوص، دانشجو مجاز به گذراندن دروسي مانند  - 1تبصره 
  .نيست به صورت مهمان در دانشگاه مقصد نامهپايان

 براساس سرفصل دروسارشد با نظر گروه آموزشي و  سازي دروس در دوره كارشناسي معادل -2تبصره 
  .گيردانجام ميمصوب دانشگاه 
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 يازدهم فصل
  آموختگي دانش

پس از دفاع نسبت به تسويه حساب با دانشگاه اقدام  روز كاري 40دانشجو موظف است حداكثر : 41ماده 
  .آموخته شناخته خواهد شددانشتسويه حساب صورت و فقط در  نمايد

التحصيلي مراجعه ننمايد براي انجام مراحل فارغپس از زمان تعيين شده  دانشجودر صورتيكه  - 1 تبصره
روز  در هر صورت. اقدام خواهد كرد )31ماده  مفاد منطبق با( انجام مراحل قانونيدانشگاه راسا نسبت به 

  .التحصيلي ثبت خواهد شددفاع روز فارغ

 ، نامه يا تاييديهگواهي هر گونه صدور روزه 40مهلت  تسويه حساب در مراجعه و ر صورت عدمد -2 تبصره
   .پذير خواهد بودامكان ) خرداد ماه و يا آذر ماه(سال بعدي در نيم فقطپس از تسويه حساب التحصيلي فارغ

 التحصيليفارغ گواهيو يا  ، رتبه)تاييديه تحصيلي و يا ريز نمرات( ارزش تحصيلي هر گونه ياعطا: 42ماده 
   .پذيردو تسويه حساب كامل با دانشگاه صورت مي پرونده تحصيلي و تكميلاز بررسي پس 

و مدرك گواهي موقت ارايه دفترچه قسط صندوق رفاه  ازپس  آموختگيموقت دانشگواهي ي اعطا :43ماده 
نامه پايان دوره تحصيلي به تحويل اصل گواهينظام وظيفه  لحاظ آموختگاني كه بهكارشناسي و تنها براي دانش

  .است امكان پذيرندارد آنها منعي 

با ، بدهي نداشتهتعهد و آموختگاني كه تنها به دانشكارشناسي ارشد نامه اعطاي مدرك دانش: 44ماده 
ن دوره تحصيلي به آنها نامه پايابه لحاظ نظام وظيفه تحويل اصل گواهي وكرده حساب صندوق رفاه تسويه 

طع او تحويل تصوير دانشنامه مقاصل با ارائه  و كارشناسي تحويل مدرك گواهي موقتتنها با  دمنعي ندار
تاييديه (آموختگي يا ارزش تحصيلي رك دانشامداعطاي  .ممكن خواهد بود تكميل مدارك مورد نياز و ترپايين

براي ترجمه  دانشجويان خارج و يا ،اداره كل بورس ،جهت ارائه به وزارت امور خارجه )تحصيلي و يا ريز نمرات
نامه مرتبط از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و تقاضاارايه مدارك با تحويل گواهي موقت پايان تحصيالت و 

  .ممكن خواهد بود نيزارك الزم مدتكميل 

 دهمدواز فصل
  نامهتفسير آيين

  .ي شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه استنامه بر عهدهتفسير مواد اين آيين :45ماده 
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  .نامه مسكوت است تصميم گيري بر عهده شورا است در مواردي كه آيين: 46ماده 

شوراي جلسه  ينمو چهار دويست و پنجاهدر ماده  47فصل و  دوازدهنامه مشتمل بر ين آيينا :47ماده 
رسيد و براي دانشجوياني كه از سال تحصيلي به تصويب  20/1/1390تحصيالت تكميلي دانشگاه به تاريخ 

   .شوند، الزم االجراستپذيرفته ميپژوهشي  - شيوه آموزشي كارشناسي ارشداز آن در دوره  و پس 1389
 26/6/1390آخرين اصالحات 


