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 ارشد کارشناسیتحصیلی  دوره آموزشینامه اجرایی آیین نامهشیوه

 مقدمه

 2مفاد ماده مجلس شورای اسالمی و در اجرای  18/5/1383به قانون اهداف، وظائف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب استناد  با

شورای عالی انقالب  18/12/1394)موسوم به طرح آمایش( مصوب  "ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آموزش عالی در جمهوری اسالمی ایرانسیاست"

 889دکتری تخصصی مصوب جلسه و  ، کارشناسی ارشدکارشناسی/کاردانیتحصیلی  هایدوره آموزشی هیکپارچ نامهفرهنگی، و پیرو ابالغ آئین

 2 و 1سطح  هایو تفویض اختیار صورت گرفته به دانشـگاهفناوری و ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات شورای عالی برنامه 30/10/96مورخ 

و علوم، تحقیقات ی وزارت معاون آموزش 1/3/97مورخ  69430/2الذکر موضوع نامه شماره نامه فوقنامه اجرایی آییندولتی در خصوص تدوین شیوه

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به شرح ارشد  کارشناسیتحصیلی  دوره آموزشینامه اجرایی آیین نامه، بدینوسیله شیوهفناوری

 .گرددزیر تصویب و جهت اجرا ابالغ می
 

 تعاریف

 منظور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. .. وزارت1

های آموزش عالی و پژوهشی )اعم از دولتی و غیردولتی( است که دارای مجوز تاسیس از مراجع ها و موسسهمنظور هر یک از دانشگاه .دانشگاه. 2

 سی پیوسته هستند.اهای کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشنربط بوده و مجری هر یک از دورهذی

از بودجه ی استفاده کننده هانوات مجاز دوره تحصیلی بدون پرداخت هزینه در دانشگاهسل منظور آموزش دانشجو در طو .. آموزش رایگان3

 .استعمومی دولت 

 های آموزش عالی برابر ضوابط معین پذیرفته شده، ثبت نام کرده و مشغول به تحصیل است.فردی است که در یکی از دوره .. دانشجو4

را با موفقیت به پایان رسانده و برابر ضوابط معین، گواهی یا مدرک مصوب های تحصیلی دورههای رشتهفردی است که یکی از  .آموخته. دانش5

 .استتحصیلی مربوط را دریافت کرده 

 دانشگاه شرکت می کند. تحصیلیهای است که دانشجو به صورت تمام وقت در فعالیت پذیرشای از شیوه .. حضوری6

 .تحصیلی داردهای فعالیتبدون حضور در دانشگاه ه دانشجو است ک پذیرشای از شیوه .. غیرحضوری7

 .رسدانجام میبه غیرحضوری دیگر  آن حضوری و بخشآموزش است که بخشی از  پذیرشای از شیوه .حضوری. نیمه8

 ها است.منظور آموزش دانشجو در یک دوره تحصیلی، به ازای پرداخت هزینه .پرداز. شهریه9

 هفته امتحانات پایانی است. دوهفته آموزش و  16شامل  بازه زمانی تعیین شده که .نیمسال تحصیلی. 10

 مصوب مراجع قانونی است. ،مشخص یهدفبا  ای از دروس هر رشته تحصیلیبه هم پیوسته مجموعه .. برنامه درسی11

یا عملیات  گاهیساعت، کار 32ساعت، عملی یا آزمایشگاهی  16درسی است که مفاد آن برای هر واحد نظری  ارزش مقداری .. واحد درسی12

است تابستانی  بازهساعت در طول یک نیمسال تحصیلی یا  120ساعت و کارآموزی  64ساعت، کارورزی یا کار در عرصه  48میدانی )بازدید علمی( 

 شود.و طبق برنامه درسی مصوب اجرا می

ضروری  ،گروه آموزشی، گذراندن آن برای رفع کمبود دانش یا مهارت دانشجو، در آغاز دوره تحصیلی تایید بادرسی است که  .. درس جبرانی13

 .تشخیص داده می شود
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ده در آن وضعیت تحصیلی است که دانشجو در یک نیمسال، بر حسب مقررات هر دوره تحصیلی، معدل کمتر از حد نصاب تعیین ش .. مشروطی14

 دوره را کسب کرده باشد.

های علمی است و به دارای قلمرو مشخص و متمایز از سایر شاخهعلمی که به لحاظ موضوع  هایاز شاخهفرعی  هیک شعب .. رشته تحصیلی15

 انجامد.احراز دانش تخصصی، مهارت یا کارآمدی معینی می

 ،ش از یک رشتهیدر دو گرا هاسراختالف د شود.، اطالق میآن باشد یتخصصوجه یک رشته که ناظر بر  ای ازهشعب به .. گرایش تحصیلی16

 رصد کل واحدهای رشته بیشتر باشد.د 70نباید از 

 .استواحد درسی  32 تا 28 و شاملشود آغاز میکارشناسی دوره تحصیلی است که پس از دوره  .. کارشناسی ارشد17

خاص یا در یک رشته علمی  ،تخصص مشترک باترین واحد سازمانی دانشگاهی متشکل از تعدادی عضو هیأت علمی بنیادی .. گروه آموزشی18

 شود.رشته تحصیلی در دانشگاه تشکیل می اجرای آنایجاد و  به منظورکه  چند رشته متجانس

که به  استدانشگاه  ریزی راهبردی در امور آموزشیمهو برناگذاری سطح سیاست در نخستینیکی از شوراهای تخصصی  .. شورای آموزشی19

 گردد.مرتبط با تحصیل دانشجو در حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی تشکیل میدر امور اجرایی و تسهیل منظور ایجاد هماهنگی 

 بر مشتمل درسی، واحدهای بر عالوه تحصیلی در دوره کارشناسی ارشد که برنامه درسی مربوط به آن، ایشیوه .پژوهشی-. شیوه آموزشی20

 .شودنامه یا رساله میاجرای یک پروژه تحقیقاتی است که منجر به پایان

مستند علمی است که در فرایند تحصیل دانشجوی دوره کارشناسی ارشد و از طریق تحقیق در یک حوزه معین از رشته یا گرایش  .نامه. پایان21

 شود.استاد/استادان راهنما و حسب مورد بر اساس استانداردهای پژوهشی تدوین میتحصیلی و با راهنمایی 

 .عهده داردربنامه انجام پایانیکی از اعضای هیأت علمی دارای مدرک دکتری است که مسئولیت راهنمایی دانشجو را در  .. استاد راهنما22

نامه حیت با تخصص مرتبط است که مسولیت مشاوره دانشجو را در انجام پایانو یا فرد دارای صال علمی هیأت اعضای از یکی .. استاد مشاور23

 .عهده داردرب

 در دانشجو نامه کمی و کیفی پایان ارزیابی برای که یا افراد متخصص دارای صالحیت دانشگاهی هستند علمی هیأت اعضای .. هیأت داوران24

 .شوندمی انتخابدانشگاه  مصوب دستورالعمل مطابق ارشد کارشناسی دوره

 

 هدف. 1 ماده

تحصیلی دانشجویان از طریق تعیین چارچوب قانونی برای اجرای هماهنگ، یکپارچه و صحیح امور انتظام بخشیدن به ، نامهشیوههدف از تدوین این 

، آشنا با علم و آخرین تعهدمتربیت نیروی انسانی متخصص، های آموزش عالی کشور به منظور ها و موسسههای آموزشی و پژوهشی دانشگاهبرنامه

سطح کیفی آموزش و پژوهش در ارتقای  برایهای موجود بهینه از ظرفیتگیری در راستای بهره دستاوردهای علمی و منطبق با نیازهای جامعه،

 است. ارشد دوره کارشناسی 
 

از طریق پذیرفته شدن در آزمون ورودی و یا کسب پذیرش از دانشگاه طبق ضوابط و  های عمومیشرط ورود به دانشگاه، تایید شایستگی .2ماده 

 مقررات مصوب وزارت است.
 

 آموزش در دانشگاه مبتنی بر نظام واحدی است. .3ماده 
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های آموزشی و درسی امهای که مجوز آن را از مراجع قانونی دریافت نموده است، دانشجو بپذیرد و فقط برندانشگاه موظف است برای دوره .4ماده

 که براساس ضوابط ابالغی وزارت تدوین گردیده است، را اجرا نماید.

گیری درباره تقویم آموزشی، چگونگی اعالم و ثبت نمره، زمان حذف و اضافه، حذف اضطراری دروس، نحوه اعتراض ریزی و تصمیمبرنامه. 1تبصره 

دستورالعمل امور آموزشی و اجرایی  دستورالعملطبق بر اساس تقویم آموزشی سال تحصیلی و ، به نتایج امتحانات، تاریخ تجدید نظر و غیره

 شود.امتحانات مصوب شورای آموزشی دانشگاه انجام می

چگونگی و ترتیب ارائه دروس هر دوره تحصیلی، رشته و یا گرایش یا رعایت پیش نیاز هر درس طبق برنامه درسی مصوب، برعهده گروه  .2تبصره 

 آموزشی است.

های تحصیلی هستند. ثبت نام و انتخاب واحد با تاخیر در هر نیمسال دانشجویان موظف به ثبت نام و انتخاب واحد در تمامی نیمسال .3تبصره 

از  نیمسالحذف و اضافه با ارائه دالیل موجه با پرداخت هزینه دیرکرد همراه بوده و پس از آن دانشجو بایستی در آن  قبل از اتمامتحصیلی تا 

درصورتی که دانشجو در مهلت مقرر ثبت نام ننماید و تا پایان نیمسال درخواست مرخصی نکرده باشد، به عنوان مرخصی تحصیلی استفاده نماید. 

 گردد.ادامه تحصیل محروم میعدم مراجعه تلقی و از 

 باشد.پذیر نمیامکان خودخوانارائه دروس به صورت معرفی به استاد و در مقطع کارشناسی ارشد  .4تبصره 

 باشد و عددی ثابت است.های مصوب و ابالغی از سوی وزارت میسقف تعداد واحد برای هر رشته، گرایش بر اساس سرفصل .5تبصره 
 

 پذیر است.رایگان برای هر دانشجو، در هر دوره تحصیلی صرفاً یکبار و در یک رشته تحصیلی امکانآموزش  .5ماده 

دانشجوی مشمول آموزش رایگان، در صورت حذف غیرموجه درس به تشخیص دانشگاه یا به دست نیاوردن نمره قبولی در هر درس،  .1 تبصره

 برای انتخاب مجدد همان درس یا درس جایگزین آن، موظف به پرداخت هزینه درس مطابق تعرفه مصوب هیأت امنای دانشگاه است.

ام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و تایید دانشگاه، قبل از شروع امتحانات و با در شرایط خاص، حذف یک یا تم .2تبصره 

 رعایت احتساب در سنوات تحصیلی امکان پذیر است.

 حذف اضطراری به صورت موردی )حذف تک درس( با رعایت کلیه شرایط زیر و با تصویب شورای آموزشی دانشکده امکان پذیر است: .3تبصره 

 رعایت مقررات حداقل واحد قابل اخذ در نیمسال 

 پرداخت هزینه درس اخذ شده 

 .)رعایت پیش نیازی درس )درس مورد نظر جزء دروس پیش نیاز نباشد 

 در مهلت اضطراری برابر تقویم دانشگاه 

شورای  آموزشی و تشخیص گروه ذف تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و با تاییدحدر شرایط خاص،  .4تبصره 

و دانشجو موظف است شهریه دروس حذف شده را برابر  آموزشی دانشکده قبل از شروع امتحانات و با احتساب در سنوات تحصیلی امکان پذیر است

 تعرفه مصوب هیأت امنای دانشگاه پرداخت نماید.

 پذیر است:زیر و با ارسال مدارک و تصویب در شورای آموزشی دانشکده امکانحذف موجه یک یا چند درس با تایید گروه آموزشی تحت شرایط  .5تبصره 

  دانشجویانی که به دالیل پزشکی در بیمارستان بستری بوده و مدارک درمانی )خالصه پرونده بستری، گواهی ترخیص، گواهی پزشک معالج و

 معاونت آموزشی دانشکده ارائه نمایند.ساعت پس از ترخیص از بیمارستان به  48های دارویی( را حداکثر نسخه
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 در صورت فوت یکی از اقوام درجه اول در تاریخ امتحان با ارائه گواهی فوت 

درخواست حذف کلیه دروس نیمسال به علت بیماری یا حادثه تنها در صورتی قابل بررسی است که دانشجو در هیج امتحانی شرکت  .6تبصره 

 حذف پزشکی درس پس از امتحان وجود ندارد.نکرده باشد. همچنین امکان بررسی 

حذف کلیه دروس نیمسال به دالیل پزشکی، پس از طرح و تصویب در شورای دانشکده، در مواردی که منجر به مرخصی بدون احتساب  .7تبصره 

 در سنوات شود، الزم است به تایید شورای آموزشی دانشگاه و کمیسیون موارد خاص دانشگاه برسد.

 

 الزامی است. ،حضوریتحصیلی های دورهکالس درس حضور دانشجو در تمام جلسات  .6 ماده

درس غیبت کند، نمره آن درس صفر  همانپایان نیمسال امتحان یا در جلسه کالس و جلسات  16/3اگر دانشجو در درسی بیش از  .1 تبصره

، غیبت دانشجو موجه تشخیص داده شود، آن درس صفر از مجموع واحدهای آن دانشکدهشورای آموزشی تشخیص  ی که بهدر صورتخواهد شد و 

 نیمسال حذف می شود. 

 شود.های دانشجو محسوب میغیبت قبل از حذف و اضافه در دروسی که دانشجو در زمان حذف و اضافه انتخاب می نماید، جزو غیبت .2تبصره 
 

و  های کالسیفعالیتشرکت در و براساس حضور و همان درس مدرس عضو هیأت علمی یا توسط  ،پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس .7ماده 

 ارزشیابی می شود.نتایج امتحانات 

 نظری الزامی است. هایدرسبرگزاری آزمون کتبی برای  .1 تبصره

سابقه تدریس نیمسال قل یک ارشد باید دارای حداقل مرتبه استادیاری یا مدرک دکتری تخصصی و حدامدرس دروس کارشناسی  .2تبصره 

 دروس نظری در دوره کارشناسی باشد.

روز قبل از شروع امتحانات به تایید شورای گروه  15باید دالیل توجیهی آن را حداقل جهت اعالم نمره به صورت ناتمام، استاد مربوطه  .3تبصره 

هفته پس از پایان امتحانات آن  8صورت نمره آن درس باید حداکثر اینآموزشی مربوطه رسانده و در شورای آموزشی دانشکده به تصویب برسد. در 

 گزارش گردد.نیمسال 

، و ... دانشجو موظف است حداکثر دو هفته پس از آخرین مهلت مساله مخصوص، موضوع ویژه، سمیناردر خصوص دروس انفرادی مانند  .4تبصره 

ی تعیین استاد راهنما و عنوان کلی موضوع با گروه و استاد مربوطه انجام دهد. در صورت انتخاب درس، هماهنگی الزم را برانیمسال حذف و اضافه 

شود. حذف مینیمسال عدم مراجعه دانشجو برای تعیین عنوان و استاد راهنما در مهلت مقرر و با گزارش مدیر گروه، درس انتخاب شده از آن 

تحصیلی به استاد درس تحویل داده شود. نمره دروس انفرادی نیمسال درس، در همان  گزارش نهایی درس بهتر است پس از تنظیم تحت نظر استاد

نمره  در صورت عدم ثبت نمره در مهلت مقرر، دوم پس از انتخاب درس )به انضمام تابستان( بایستی توسط استاد درس ثبت شود.نیمسال تا پایان 

 دانشجو باید درس را مجددا انتخاب نماید.درس در کارنامه صفر منظور خواهد شد. در چنین شرایطی 

بینی شده باشد، الزم است دانشجو گزارش را در تاریخی که گروه برای این ارائه سخنرانی پیش دروس انفرادیکه در سرفصل در صورتی .5تبصره 

 کند به صورت سخنرانی ارائه دهد.سال تنظیم میمنظور در هر نیم
 

 سقف مدت مجاز تحصیل در هر دوره محدود است و با اتمام سنوات مجاز، امکان ادامه تحصیل در آن دوره از دانشجو سلب می شود. .8ماده 

 .منوط به تایید مراجع قانونی دانشگاه است« در سنوات مجاز»ادامه تحصیل دانشجوی مشروط  .تبصره
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 سال است. 2نیمسال یا  4ارشد مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی  .9ماده 

 آموخته نشود، دانشگاه اختیار دارد مدت تحصیل وی را حداکثر تا دو نیمسال افزایش دهد.که دانشجو در مدت مقرر دانشدر صورتی .1تبصره 

 غیردولتی( ممنوع است. ها )دولتی وهای آموزشی و در کلیه دانشگاهتحصیل همزمان دانشجوی دوره کارشناسی ارشد در کلیه شیوه .2تبصره 

با دریافت هزینه طبق تعرفه  ششمو در نیمسال با تصویب شورای آموزشی دانشکده به صورت رایگان  پنجمافزایش سنوات در نیمسال  .3تبصره 

نشود از ادامه شود. چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته انجام میبا مجوز کمیسیون موارد خاص دانشگاه مصوب هیات امنای دانشگاه 

 تحصیل محروم است.

ماه قبل از شروع نیمسال بعد به آموزش دانشکده ارائه  یکبایست درخواست خود را حداکثر تا دانشجویان متقاضی افزایش سنوات می .4تبصره 

خواهد بود. به  هزینه دیرکردزمان حذف و اضافه مشمول پرداخت قبل از اتمام دهند. هرگونه تاخیر در ارائه درخواست با ذکر دالیل موجه تا 

هایی که پس از این زمان ارائه شود ترتیب اثر داده نشده و دانشجو بایستی از مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات استفاده نماید. در درخواست

 صورت عدم مراجعه نیز محروم از تحصیل خواهد بود.

صدور ریزنمرات و  شناسی ارشد که به هر دلیل از ادامه تحصیل محروم شود، گواهی واحدهای گذرانده اعطا خواهد شد.به دانشجوی کار .5تبصره 

این دسته از دانشجویان مشمول دریافت مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن  باشد.هرگونه تاییدیه دیگر منوط به لغو تعهدات آموزش رایگان می

 نخواهند شد.
 

نامه و مربوط به پایانواحد  6تا  4تعداد  این از که است 32و حداکثر  28کارشناسی ارشد، حداقل  در دوره سیتعداد واحدهای در .10ماده 

 .باقیمانده به صورت واحدهای آموزشی است
 

 واحد در هر نیمسال برای دانشجو الزامی است. 8انتخاب حداقل  .11ماده 

کند و این امر منجر به کاهش تعداد واحدهای دانشجو از که دانشگاه به هر دلیل با حذف واحدهای درسی دانشجو موافقت در صورتی .1تبصره 

میانگین نمرات این نیمسال در مشروط شدن  شود.حدنصاب شود، آن نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی وی محسوب می

 تاثیر است.دانشجو بی

دانشجو در آخرین نیمسال از شرط اخذ  .کند انتخاب درسی دواح 14 حداکثر و 8 حداقل است، الزم تحصیلی نیمسال هر در دانشجو .2تبصره 

 حداقل واحد معاف است.
 

 واحد است. 12تعداد واحدهای دروس جبرانی به تشخیص گروه آموزشی حداکثر  .12ماده 

شود و هزینه این الزامی است ولی نمره مذکور در میانگین نیمسال و کل دانشجو محاسبه نمیدر دروس جبرانی  12 قبولینمره  کسب .1تبصره 

 شود.دروس طبق تعرفه مصوب هیات امنای دانشگاه از دانشجو دریافت می

 شود.زمان استفاده شده برای دروس جبرانی در سقف سنوات تحصیلی دانشجو محاسبه نمی .2تبصره 

بایستی در ابتدای دوره توسط گروه آموزشی تعیین و در اولین سال تحصیلی اخذ گردد. در صورت عدم وصول ریز نمرات، دروس جبرانی  .3تبصره 

 تعیین دروس جبرانی به صورت خوداظهاری توسط دانشجو انجام خواهد شد.
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 اسی ارشد آنها نامتجانس باشد.باشد که رشته تحصیلی کارشناسی و کارشنارائه دروس جبرانی برای دانشجویانی مجاز می .4تبصره 

 شود.واحد جبرانی، یک نیمسال به سنوات مجاز دانشجو اضافه می 12تا  8به ازای گذراندن  .5تبصره 
 

 ها )دولتی و غیردولتی( ممنوع است.دانشجوی دوره کارشناسی ارشد در همان دانشگاه یا سایر دانشگاه« انتقال»یا « تغییر رشته» .13ماده 

 شود.سازی شده، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته میواحد از دروس معادل 14تا  8به ازاء هر  .1تبصره 

 با رعایت شرایط زیر امکان پذیر است:نامه مصوب دانشگاه طبق شیوهگذرانده دانشجو در موسسه قبلی، درسی سازی و پذیرش واحدهای معادل .2تبصره 

  ریزی باشد.نامه شورای عالی برنامهموسسه قبلی، مطابق شیوهواحدهای گذرانده در 

  درصد اشتراک محتوایی داشته باشد. 70واحدهای گذرانده در موسسه قبلی، برابر نظر گروه آموزشی مربوطه، با دروس جدید حداقل 

  باشد. 14نمرات دروس پذیرفته شده باید حداقل 

 آموزشی مربوطه و شورای آموزشی دانشکده برسد. لیست دروس پذیرفته شده به تصویب شورای گروه 

  دروس پذیرفته شده در یک نیمسال تحت عنوان دروس انتقالی از موسسه قبل، در ریز نمرات تحصیلی ثبت شده و در تعداد کل واحدهای

 گردد.گذرانده و میانگین کل دانشجو محاسبه می

 هستند.نیمسال ثابت  یهملزم به پرداخت شهر یهمانیدر صورت درخواست م پردازشهریهدوره  انیدانشجو 

 سال بعد از میهمانی وصول شود.بایستی حداکثر تا قبل از شروع امتحانات نیمنمرات مربوط به میهمانی می 

 .دانشجویان روزانه مجاز به اخذ واحد در دوره شبانه، پیام نور و غیر انتفاعی نیستند 

 در دانشگاه مقصد میسر نباشد، ضروری است دانشجو در اسرع وقت جهت انتخاب واحد به  در صورتیکه اخذ دروس با شرایط تعیین شده

 دانشگاه مراجعه نماید.

 

است. میانگین کل قابل  12شود و حداقل نمره قبولی در هر درس نمره ارزشیابی هر درس به صورت عددی از صفر تا بیست محاسبه می .14ماده 

. شودباشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می 14چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از است و  14قبول در هر نیمسال 

 نیمسال است. 2سقف مجاز مشروط اعم از متوالی یا متناوب در دوره کارشناسی ارشد 

توانند به تحصیل بازگردند. در پس از ارائه مدارک و مستندات با رای کمیسیون موارد خاص استان می نیمسال مشروطی، سهدانشجویان دارای  تبصره.

 .صورت عدم پذیرش در کمیسیون موارد خاص استانی پرونده آنها به همراه مدارک و مستندات به کمیسیون موارد خاص وزارت عتف ارسال خواهد شد
 

اعضای هیات علمی با مرتبه  از میانارشد به پیشنهاد دانشجو و تأیید شورای گروه آموزشی  نامه در دوره کارشناسیاستاد راهنمای پایان .15ماده 

 شود.حداقل استادیاری تعیین می

-شناسیتدریس در دوره کارنیمسال و یک  در دوره کارشناسی تدریسنیمسال یک دارای سابقه حداقل نامه بایستی استاد راهنمای پایان .1تبصره 

 نامه تنها یک دانشجو را بر عهده گیرد.تواند راهنمایی پایانباشد و برای اولین بار می ارشد

 دانشجو باشد. نامهپایانشود باید دارای مرتبه حداقل استادیاری در رشته مرتبط با چنانچه استاد راهنمای دوم خارج از دانشگاه انتخاب  .2تبصره 

اعضای هیات علمی یا متخصصان داخل یا خارج از دانشگاه  بیناستاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنمای اول پس از تایید شورای گروه، از . 3تبصره 

 شود.با مدرک حداقل کارشناسی ارشد انتخاب می
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 استاد راهنما( خواهد بود. دوک و حداکثر نفر )با ترکیب حداقل ی چهارمجموع تعداد استاد راهنما و مشاور حداقل یک نفر و حداکثر  .4تبصره 
 

 تواند با احتساب سنوات تحصیلی یک نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.دانشجو می .16ماده 

 یلیتحص یدرخواست مرخص .گردد متسلی دانشکده آموزش به هاحداقل دو هفته قبل از شروع کالس دیبا یلیتحص یدرخواست مرخص .1تبصره 

 متسلی دانشکده آموزش به هاکه بعد از شروع کالس هاییبا ارائه مدارک مستند و معتبر همراه باشد. درخواست دبای الزاماً هاپس از شروع کالس

جزو سنوات  یلیتحص یمرخص .گردد رسالدانشگاه ا یلیتکم التیو در صورت موافقت به تحص یدانشکده بررس یآموزش یتوسط شورا دیشود با

 . شودیدانشجو محسوب م یلیتحص

اب در سنوات تحصیلی پس از تایید س، دو نیمسال تحصیلی و بدون احتپزشکیی زایمان با دریافت مستندات صمدت مجاز مرخ .2تبصره 

 .کمیسیون موارد خاص دانشگاه می باشد

، خاص دانشگاه موارد کمیسیون و با تصویبمدت مجاز مرخصی پزشکی، با ارائه مستندات و در صورت تایید پزشک معتمد دانشگاه  .3تبصره 

 باشد.دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی میتا حداکثر 

بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی )مانند؛ ماموریت همسر یا والدین و ...( حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در  .4تبصره 

 .دانشگاه صورت می گیرد خاص موارد کمیسیون تصویب باسنوات مجاز، 

 مند شود.های مندرج در آن بهرهر این ماده و تبصرههای مذکور دتواند با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه از مجموع مرخصیدانشجو می .5تبصره 

حذف  بدون احتساب( باید شهریه ثابت نیمسال را بپردازند و در صورتیا ، در صورت اخذ مرخصی )با احتساب و پردازشهریه دانشجویان .6تبصره 

 ر را پرداخت نمایند.باید شهریه ثابت و متغی نیمسال
 

انصراف از تحصیل، باید درخواست انصراف خود را شخصا و به صورت کتبی به آموزش دانشکده تسلیم کند. دانشجو دانشجوی متقاضی  .17ماده 

م مجاز است فقط یک بار و تا یک ماه از تاریخ ارائه درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد، در غیراینصورت پس از انقضای این مهلت حک

 .شودانصراف از تحصیل وی صادر می

 گیری برای بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل برعهده دانشگاه است.تصمیم .1تبصره 

های انصراف از تحصیل پس از سپری شدن مدت یک ماه از تاریخ درخواست، در شورای آموزشی دانشکده تصویب و حکم درخواست .2تبصره 

تحصیل، تا قبل از تصویب حکم انصراف در شورای دانشکده، دانشجو بوده و موظف به شود. متقاضی انصراف از انصراف از تحصیل دانشجو صادر می

 رعایت قوانین و مقررات دانشگاه است.

بررسی بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل، تا قبل از سپری شدن یک نیمسال از تاریخ درخواست دانشجو با رعایت ضوابط  .3تبصره 

مجاز و نیز به شرطی که قبال از مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات تحصیلی استفاده نکرده باشد، توسط دانشگاه وظیفه عمومی و در سنوات 

 امکان پذیر است.

دوره  یاندانشجو. هستند یرثابت و متغ شهریه مبلغ پرداخت به ملزم هادر صورت انصراف پس از شروع کالس پردازشهریهدوره  یاندانشجو .4تبصره 

 وزارت عتف هستند. نامهیینطبق آ رایگان آموزش تعهد پرداخت به ملزم هادر صورت انصراف پس از شروع کالسروزانه 
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نامه خود را با نظر استاد راهنما و تایید گروه آموزشی مربوطه دانشجو موظف است قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی موضوع پایان .18ماده 

 انتخاب کند.

بایست در نامه، میگذرانند، ضمن انتخاب موضوع پایاندانشجویانی که در نیمسال اول و دوم کلیه واحدهای آموزشی را می آن دسته از .1تبصره 

واحد درسی دارند، ضمن انتخاب موضوع  8نامه را انتخاب نمایند. آن دسته از دانشجویانی که در نیمسال سوم بیش از نیمسال سوم واحد پایان

 نمایندنیمسال چهارم برای پایان نامه ثبت نام می نامه خود، درپایان

دانشگاه نسبت به انتخاب واحد  آموزشی بر اساس تقویمنیمسال نامه در هر تصویب طرح پیشنهادی پایان پس ازدانشجو موظف است  .2تبصره 

که دیگر واحدها گذرانده شده باشد به منزله انصراف از تحصیل خواهد در صورتینیمسال نامه در هر عدم انتخاب واحد پایان اقدام نماید. نامهپایان

 ت امنای دانشگاه همراه خواهد بود.دیرکرد مطابق مصوبات هیا. هرگونه تاخیر در انتخاب واحد با پرداخت هزینه بود

پیشنهادی اقدام نماید، مشروط بر اینکه تواند جهت اصالح طرح نامه میدانشجو تنها یک بار پس از تصویب طرح پیشنهادی پایان .3تبصره 

 اصالحات پیشنهادی نبایستی منجر به تغییر کلی عنوان و طرح پیشنهادی مصوب شود.

ماه پس  2و در صورت ارائه اصالحیه حداقل  آموزشی دانشکدهنامه در شورای ماه پس از تصویب طرح پیشنهادی پایان 6دانشجو حداقل  .4تبصره 

 نامه خود دفاع کند.تواند از پایانر شورای آموزشی دانشکده میاز تصویب اصالحیه د
 

 نامه خود دفاع کند.ت داوران از پایانتاد راهنما، مجاز است در حضور هیانامه و تایید اسدانشجو پس از انجام کار تحقیقاتی خود و تدوین پایان .19ماده 

 نامه شامل:پایانت داوران و ضوابط جلسه دفاع از ترکیب هیا .1تبصره 

 نامه و احراز شرایط دفاع برگزار خواهد شد.نامه پس از تایید استاد راهنمای پایانجلسه دفاع از پایان 

 شوند.ت علمی با تایید گروه آموزشی مربوطه به عنوان داور انتخاب میدو نفر از اعضای هیا 

  یابد.راهنما، استاد راهنمای اول( و دو داور رسمیت میجلسه دفاع با حضور استاد راهنما )در صورت داشتن دو استاد 

 .استاد داور اول به عنوان نماینده تحصیالت تکمیلی مسئولیت اداره جلسه را برعهده دارد 

 باشد:نامه به شرح زیر مینحوه ارزشیابی پایان .2تبصره 

  نمره 10حداکثر  راهنمااساتید  /استادالف( 

 به شرح ذیل کسب گردد:نامه مرتبط با پایانتواند بر اساس موارد پژوهشی نامه میپایاناز نمره  5/1حداکثر ب( 

 35/0ها هرمورد تا ومیو سمپوز یالمللنیب ای ینمره، مل 2/0مقاله  کی یانمره، منطقه 15/0مقاله  کی ییدانشجو یهاشیچاپ مقاله در هما-1

 نمره 5/0نمره و در مجموع حداکثر 

وزارت علوم نباشند(  اهیس ستی)مشروط به آنکه در ل ISI ریغ یمجالت خارج ،یجیمعتبر ترو یهامقاله در مجله یقطع رشیپذ یگواه ایچاپ  - 2

 نمره 1تا  یپژوهش یارائه مقاله کوتاه در مجالت علم ایو 

 نمره 5/1تا  یالملل نیو ب یداخل یپژوهش یعلم یهامقاله در مجله یقطع رشیپذ یگواهچاپ یا  -3

 نمره 75/0نمره و حداکثر  4/0مورد تا  هر یصنعت یهاتیثبت اختراع از سازمان ثبت مالک هیدییتا یارائه گواه-4

 نمره 5/1تا  یو صنعت یعلم یهاثبت اختراع از سازمان پژوهش هیدییتا یارائه گواه-5

 نمره  5/0تا  یدانشگاه رینمره و انتشارات غ 1تا  یصفحه توسط انتشارات دانشگاه 100چاپ کتاب با حجم حداقل  ای یگواه -6

 است. یدهبرگزار گردد قابل نمره شیدفاع هما خیماه پس از تار کیمشروط به آنکه تا حداکثر  میوسمپوز ای شیمقاله در هما رشیپذ 
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 دفاع ممکن است. ماه پس از تاریخ 3تا بندها  گرید دهیمدرک و نمره یبررس 

  یجدر انتشار نتا یسندگاننو یاسام یبترت یینتعراهنما و مشاور باشند. نویسندگان مقاالت یا انتشارات باید شامل دانشجو، استاد/اساتید 

 اول خواهد بود.  یاستاد راهنما ییدبا تا نامهیانپا یراهبر یاته یدر آن با فهرست مصوب اسام یو هر گونه تفاوت احتمال نامهیانمستخرج از پا

 ای نام کامل دانشگاه )فارسی و انگلیسی( به عنوان محل تحصیل دانشجو در انتشارات ارائه شده باید نوشته شده باشد. در غیر اینصورت نمره

 .برای آن در نظر گرفته نخواهد شد

  نمره 5/0در زمان تحویل به آنها حداکثر  میلینماینده تحصیالت تکنامه توسط داوران و ارزیابی کیفیت نگارش پایانج( 

  نمره 8حداکثر ( جلسه دفاع به غیر از نماینده تحصیالت تکمیلی 24ماده  1حاضر موضوع تبصره )کلیه افراد ن هیات داورا د(

 دقیقه و مدت  35نامه حداکثر پایان. مدت زمان ارائه استنمره  2نمره و پاسخ به سواالت  2نمره، نحوه ارائه  4شامل محتوای علمی  (د) بند

 خواهد بود.دقیقه  15حداکثر زمان پرسش و پاسخ 

 الزامی است و امکان برگزاری جلسه دفاع بدون حضور دانشجو و به صورت ویدئوکنفرانس وجود ندارد. نامهپایانحضور دانشجو در جلسه دفاع  .3تبصره 

 

 شود.شود و ارزشیابی آن به صورت کیفی و به شرح زیر انجام میمحاسبه نمینامه در میانگین کل نمره پایان .20ماده 

  (14مردود )کمتر از 

 ( 19-20( و یا عالی )18-99/18(، خیلی خوب )16-99/17(، خوب )14-99/15قبول با درجه؛ متوسط) 

جلد شده خود را به داور  نامهانیهفته پا کیدانشجو موظف است حداکثر ظرف ، دوش رفتهیبدون اصالحات پذنامه دانشجو اگر پایان .1تبصره 

-پایان حداکثر سه ماه پس از تاریخ دفاعنامه با نیاز به اصالحات/ارائه مستندات پژوهشی پذیرفته شود، دانشجو موظف است اگر پایاندهد.  لیتحو

انجام خواهد شد.  345بر اساس فرم  یاصالحات و اعتبار مستندات پژوهش ییدتانامه اصالح شده خود را به نماینده تحصیالت تکمیلی تحویل دهد. 

م انجا یدانشجو برا یاارائه نشود و  یمستندات پژوهش یاداده نشود،  یصتشخ ییدقابل تا نامهیانشده اصالحات پا ییندر زمان تع کهیدر صورت

در مواردی که  دانشجو با نمره بدون انجام اصالحات اقدام خواهد نمود. التحصیلیارغدانشگاه راسا نسبت به ف ید،مراجعه ننما التحصیلیمراحل فارغ

 ه خود دفاع نماید.تواند با رعایت سنوات مجاز و پس از رفع نقص یک بار دیگر از پایان نام)مردود( ارزیابی شود، دانشجو می 14نامه کمتر از پایان
 

 نامه است.و موفقیت در دفاع از پایان 14مالک دانش آموختگی، گذراندن کلیه واحدهای دوره، داشتن میانگین کل حداقل  .21ماده 

نامه را باشد، اجازه دفاع از پایان 14چنانچه میانگین کل دانشجوی کارشناسی ارشد پس از گذراندن تمام واحدهای درسی دوره کمتر از  .1تبصره 

هایی که واحد از درس 8شود تا مجددا با انتخاب حداکثر به وی فرصت داده می« با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی»ندارد و تنها یک نیمسال 

 نامه داده شود.برساند، تا به وی اجازه دفاع از پایان 14نامه به را احراز کرده است، میانگین کل دوره را به استثنای پایان 14تا  12نمره بین در آن 

گواهی گذراندن  تواند به دانشجویی که به هر دلیل نتواند در سنوات مجاز دوره تحصیلی را به پایان برساند، برابر ضوابط فقطدانشگاه می .2تبصره 

 واحدهای درسی را اعطا کند.

 نامه است.و کسب درجه قبولی از پایانتاریخ دانش آموختگی، روز دفاع  .3تبصره 

 شود برابر با مصوبات دانشگاه بایستی پرداخت شود.هزینه دروسی که برای ترمیم معدل اخذ می .4تبصره 

از بررسی و تکمیل پرونده پس  التحصیلیفارغرتبه و یا گواهی گواهی ، )تاییدیه تحصیلی و یا ریزنمرات( اعطای هر گونه ارزش تحصیلی .5تبصره 

 پذیرد. تحصیلی و تسویه حساب کامل با دانشگاه صورت می
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-برای دانش ط صندوق رفاه و مدرک گواهی موقت کارشناسی و تنهااقسااز ارایه دفترچه آموختگی پس اعطای گواهی موقت دانش .6تبصره 

 د.ننظام وظیفه منعی ندار مقررات که به لحاظامکان پذیر است آموختگانی 

هر ماه  یصورت به ازا ینا یرو در غ یدحساب مراجعه نما یهجهت تسو یماه فرصت دارد تا پس از دانش آموختگ ششدانشجو حداکثر  .7تبصره 

 دانشگاه پرداخت خواهد کرد. یامنا یأتبر اساس تعرفه مصوب ه ینیمبلغ مع
 

شود و ( مانند اینهابرداری و تخلف علمی )جعل، تقلب، کپی مرتکبنامه تدوین پایانتحصیل و انجام پژوهش و چنانچه دانشجو در حین  .22ماده 

 .شوداخراج می، از ادامه تحصیل محروم و تایید گردداز سوی دانشگاه  تخلف او

 از سوی دانشگاه منجر به ابطال مدرک تحصیلی صادرشده خواهد شد. تحصیالتاحراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام  .1تبصره 

 نامه منظور خواهد شد:یکی از سطوح زیر برای مدت محدود جهت نشر متن پایان .2تبصره 

 ماه( غیر قابل نشر در نظر گرفته شود.  24نامه به پیشنهاد استاد راهنما، تا موعد مقرر )حداکثر سطح اول: تمام پایان 

 ماه( غیر قابل نشر باشد. 24نامه به تایید استاد راهنما، تا موعد مقرر )حداکثر سطح دوم: فصل یا فصولی از پایان 

 .سطح سوم: بدون محدود نشر 

 

دانشگاه به تصویب رسیده آموزشی و تحصیالت تکمیلی شورای 24/06/1397مورخ  410در جلسه تبصره 66 ماده و 23نامه در این شیوه .23ماده 

 باشد.و پس از آن الزم االجرا می 1397-98و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 

 


