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  بسمه تعالي

  :1ماده 

هاي آموزش عالي باالتر از دوره كارشناسي است، كه پس از آن به اجرا در دوره كارشناسي ارشد، يكي از دوره

  .گرددسي ارشد در رشته مربوطه منتهي ميآيد و سرانجام به اعطاء مدرك كارشنامي

  : 2ماده 

هاي ست كه با فراگيري آموزشا ايجاد اين دوره، گسترش دانش و تربيت متخصصان و پژوهشگراني زهدف ا

  .كنندهاي پژوهش علمي، مهارت الزم را براي آموزش، پژوهش و خدمات پيدا ميالزم و آشنايي با روش

  :3ماده 

 32تعداد كل واحدهاي درسي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته، با احتساب واحد پايان نامه، برحسب رشته 

  .واحد مي باشد

-ها مطابق قوانين و مقررات علوم، تحقيقات و فناوري و مصوبهاري، عناورين و سرفصل آنياختدروس اجباري و  :1تبصره 

  .باشدريزي ميهاي شوراي عالي برنامه

چنانچه به تشخيص گروه مربوطه و تصويب كميته تحصيالت تكميلي دانشكده، تعدادي از واحدهاي درسي دوره  :2تبصره 

دانشجو، ضروري تشخيص داده شود، وي مكلف است آن دروس را براساس برنامه  كارشناسي، بعنوان دروس جبراني براي

تعداد واحد دروس . نامه بگذارندمصوب اضافه بر واحدهاي درسي مقرر در دروه كارشناسي ارشد و مطابق اين آيين

  .واحد است 24جبراني در هر رشته حداكثر 

  : 4ماده 

واحد براي دانشجو  12وي ارائه نمايند تا در هر نيمسال امكان اخذ هاي آموزش را بايد به نحبرنامه دانشكده

  .دوره آموزشي را به پايان رساند) بدون احتساب واحدهاي جبراني(ميسر بوده و بتواند در طي دو نيمسال 

، گروه هاحد نباشد با تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشكدو 12در شرايط خاص كه براي يك گرايش امكان ارائه  :تبصره

  .واحد را ارائه نمايد 8تواند در يك نيمسال مي

  :5ماده 

  .واحد اخذ نمايد 12واحد جبراني بر  2تا ) در صورت عدم مغايرت پيش نياز(تواند در هر نيمسال دانشجو مي
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  : 6ماده 

تداي آموزشي موظف مي باشد چنانچه براي دانشجو دروس جبراني پيش بيني مي نمايند آن را در اب گروه

  .دانشجو برساننددوره آموزشي به اطالع 

  :7ماده 

بگذراند و تشخيص نوع ) 12حداقل با نمره (دانشجو موظف مي باشد دروس جبراني خود را اخذ و با موفقيت 

  .دروس جبراني و زمان اخذ آن به تشخيص شوراي تحصيالت تكميلي گروه مي باشد

  :8ماده 

پذير رتبه استادياري يا باالتر امكانت علمي با مفقط توسط اعضاء هيأهاي كارشناسي ارشد تدريس در دروه

  .باشدمي

به  با مرتبه مربي با توجهعلمي توان از اعضاي هيأت ه به شرايط خاص رشته موردنظر، ميارد استثنائي، با توجودر م :تبصره

  .اده نمودتأييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه استف سوابق آموزشي و پژوهشي آنها با

  :9ماده 

  .واحدي بايد حداقل در دو نوبت و ترجيحا در دو روز غيرمتوالي در هفته ارائه گردند 3دروس 

  :10ماده 

 واحد درسي را با تأييد شوراي تحصيالت تكميلي، 14 تا 8دانشجو مجاز است در هر نيمسال تحصيلي بين 

  . انتخاب كند

-، بالمانع ميواحد براي وي باقي مانده است 8واحد درسي در نيمسالي كه كمتر از  8نويسي دانشجو در كمتر از نام :1تبصره

  .باشد

توانند آن درس يا اند نميرشد را در دوره كارشناسي گذراندهره كارشناسي اودانشجوياني كه برخي از دروس د :2هتبصر

ديگر دروس انتخابي جمع اين دانشجويان بايد با در نظر گرفتن . ا در دوره كارشناسي ارشد انتخاب نمايندددروس را مجد

  .ه مصوب برسانندنصاب مندرج در برنام واحدهاي درسي خود را به حد

  :11ماده 

  .باشدمي 12يگر در دوره كارشناسي ارشد حداقل نمره قبولي در هر درس اعم از دروس جبراني يا دروس د
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   :12ماده 

  .كمتر باشد 14ره كارشناسي ارشد در هر نيمسال تحصيلي نبايد از وميانگين نمرات دروس دانشجو، در د

  :13ماده 

دانشجو از ادامه تحصيل محروم  باشد، آن14در دو نيمسال تحصيلي كمتر از  اگر ميانگين نمرات دانشجو

  .شودمي

انگين كل شود و در احتساب ميانگين نمرات نيمسال تحصيلي و مير كارنامه دانشجو جداگانه ثبت ميدروس جبراني د :تبصره

  .شودنمرات دانشجو منظور نمي

  :14ماده 

ي دوره اينصورت فارغ التحصيلكمتر باشد در غير 14ره نبايد از مانگين كل نمرات دانشجو در پايان دو

  .شودكارشناسي ارشد شناخته نمي

كمتر باشد در صورتي كه  14احدهاي درسي دوره ميانگين كل نمرات او را دانشجويي كه پس از گذراندن كليه و :تبصره

باشد مي 14ي را كه نمره آنها كمتر از واحد از دروس 16تواند تا حصيل وي به پايان نرسيده باشد ميحداكثر مدت مجاز ت

  .شوديبود ميانگين كل، فارغ التحصيل مدر صورت جبران كم. فقط در يك نيمسال تحصيلي تكرار كند

  :15ماده 

ر نيمسال دانشكده باشد و حداكثر پس از دو هفته از شروع هنام ميبندي ثبتدانشجو موظف به رعايت زمان

عدم تكميل . يالت تكميلي دانشگاه عودت نمايدشده يا نشده را به تحص هاي ثبت ناماست تعرفهموظف 

  .گرددمنزله عدم مراجعه دانشجو تلقي ميبه دانشجو در موعد مقرر،  طتعرفه و عودت آن به دانشكده توس

گيري نهائي در مورد آن بعد از مدت مقرر با ذكر علت تأخير بر عهده تحصيالت تكميلي بررسي اينگونه موارد و تصميم :تبصره

  .باشددانشگاه مي

  : 16ماده 

غيبت . ه الزامي استهاي آموزشي و پژوهشي دورهاي درسي و ديگر فعاليتحضور دانشجو در تمامي برنامه

مجموع ساعات آن درس تجاوز كند، در غير اينصورت نمره دانشجو در آن  3/16دانشجو در هر درس نبايد از 

  .شوددرس صفر محسوب مي
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  :17ماده 

تاريخ برگزاري امتحان در محدوده زماني امتحانات، توسط دانشكده تعيين و حداكثر تا سه هفته پس از 

پس از آن تقاضاي . شوداز برنامه امتحانات به تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال مي شروع نيمسال يك نسخه

هرگونه تغيير در برنامه امتحانات صرفاً با ارائه داليل كافي و با تصويب شوراي تحصيالت كميلي دانشگاه 

  .باشدميسر مي

  :18ماده 

  .غيبت غيرموجه در امتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر براي آن درس است

  .شوددر صورتي كه غيبت دانشجو در امتحان از نظر مؤسسه، موجه تشخيص داده شود درس مزبور حذف مي :تبصره

  :19ماده 

به (سي ارشد سال است كه در آن دانشجو بايد دروس دوره كارشنا 2طول دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  .را به همراه سمينار و پايان نامه براساس مقررات مربوط به اتمام برساند) جز دروس جيراني

  :02ماده 

تواند، در صورت صالحديد و در مواقع اضطراري بنا به تقاضاي استاد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده مي

كر داليل، به طول دوره يك يا حداكثر دو راهنما و در صورت پيشنهاد كميته تحصيالت تكميلي گروه با ذ

  .تواند از سه سال تجاوز نمايدنيمسال اضافه نمايد در هر حالت طول دوره نمي

درخواست استاد راهنما و گروه مبني بر تقاضاي فرصت اضافه براي دانشجو بايد حداقل سه ماه قبل از اتمام سنوات  :1تبصره 

  .و نظر اين شورا مبني بر تعيين مهلت مقرر نظر نهايي خواهد بودبه شوراي تحصيالت تكميلي ارسال شود 

  :12ماده 

خصي رتواند حداكثر براي يك نيمسال تحصيلي، با كسب موافقت، از مدانشجوي دوره كارشناسي ارشد مي

  .تحصيلي استفاده كند

  .شودمدت مرخصي تحصيلي جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي :1تبصره 

نام در هر نيمسال تحصيلي به دانشكده و سپس نظر دانشكده به واست مرخصي بايد قبل از شروع ثبتدرخ :2تبصره 

  .دانشگاه تسليم و موافقت آن اخذ گردد
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قت دانشكده و يا دانشگاه براي يك نيمسال ترك تحصيل نمايد از ادامه فو بدون كسب مواجدر صورتي كه دانش :3تبصره 

  .شودتحصيل محروم مي

موارد خاص در شوراي تحصيالت تكميلي قابل . شوددر نيمسال اول سال تحصيلي به دانشجو مرخصي داده نمي :4تبصره 

  بررسي است

  :22ماده 

  .باشدانتقال و تغيير رشته در دوره كارشناسي ارشد ممنوع مي

  :32ماده 

ا در موارد خاص به در صورت كه ارائه برخي از دروس در يك رشته و در يك زمان معين ممكن نباشد و ي

هاي مورد نظر گروه تواند آن درس را در يكي از دانشگاهتشخيص شوراي تحصيالت تكميلي دانشجو مي

  .بصورت مهمان اخذ نمايد

  :42ماده 

در اين صورت بايد درخواست خود را مبني بر انصراف به . تواند به هر دليل از تحصيل انصراف دهددانشجو مي

  .د و صدور هر گواهينامه اي براي وي منوط به تسويه حساب وي با دانشگاه استدانشگاه تسليم نماي

  :52ماده 

كارشناسي ارشد، با اصول اوليه روش تحقيق، نحوه استفاده از منابع  ويانهدف از ارائه سمينار، آشنايي دانشج

در (بندي ي و دستهآوري، بررسرساني و شيوه ارائه كتبي و شفاهي نتايج يك تحقيق در قالب جمعاطالع

  .تحقيقات انجام شده در ارتباط با موضوع سمينار است) بهترين حالت ارزيابي

  :62ماده 

  .گرددواحد سمينار توسط دانشجو حداكثر در نيمسال سوم تحصيلي اخذ مي

  :72ماده 

نه، نامه آخرين بخش دوره كارشناسي ارشد است كه طي آن دانشجو مؤظف است در يك زميتهيه پايان

  .مربوط به رشته تحصيلي خود، زير نظر استاد راهنما به تحقيق بپردازد
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  :82ماده 

با انتخاب استاد راهنما اخذ و براي ادامه پروژه توسط دانشجو  چهارمواحد پايان نامه حداكثر در نيمسال 

  .اقدام نمايد

  :29ماده 

  .باشدمي) آخر شهريور سال دوم ورود(ي نامه تا قبل از اتمام دو سال تحصيلزمان مجاز دفاع از پايان

  :03ماده 

هاي مربوطه، آن را به دفتر و پس از تكميل فرم د تعييندانشجو مؤظف است موضوع پايان نامه را با نظر استا

موضوع جهت بررسي به شوراي تحصيالت . تحصيالت تكميلي دانشكده جهت اقدامات بعدي تحويل نمايد

  .شودنهايت نظر نهايي مبني بر تأييد و عدم تأييد موضوع اعالم ميتكميلي فرستاده شده و در 

  :13ماده 

نامه، گزارش پيشرفت اوليه كار حداكثر تا قبل از پايان نيمسال به منظور نظارت دقيق بر نحوه انجام كار پايان

به  ارم تحصيليسوم تحصيلي و نيز دومين گزارش پيشرفت كار تا يك ماه قبل ز شروع امتحانات نيمسال چه

  .كميته تحصيالت تكميلي ارائه گردد

  :23ماده 

اساتيد راهنما مؤظف به اعالم برنامه حضور خود در دانشكده و برنامه جلسات هفتگي خود با دانشجويان 

  .تحت راهنمايش اعالم نمايد

  :33ماده 

ناظر و نماينده تحصيالت تكميلي  استادانمتشكل از استاد راهنما، ( اظرنامه در حضور هيأت داوران نهر پايان

  :گردددفاع مي) گروه

جلسه دفاعيه پايان نامه يك جلسه عمومي بوده و شركت اساتيد و دانشجويان تحصيالت تكميلي در آن توصيه : 1تبصره 

  .باشدرياست اين جلسه به عهده استاد راهنما مي. شودمي

  :43ماده 

  .گرددعرفي ميميد مدير گروه انتخاب و ناظر به پيشنهاد استاد راهنما و تأي داور
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  :53ماده 

هاي عيه موظف به مراجعه به تحصيالت تكميلي دانشكده و تحويل فرمدانشجو سه هفته قبل از تاريخ دفا هر

  .و انجام اداري دفاعيه مي باشدمربوطه 

  : 63ماده 

  .كمتر باشد 14و نبايد از مي باشد، اما در هر حالت معدل كل دانشج 12نمره قبولي در پايان نامه 

  عاليعالي: : 2020تا تا   1919  ازاز  نمرهنمره  --

  بسيارخوببسيارخوب: : 1818//9999تا تا   1818از از نمره نمره   --

  ببخوخو  ::1717//9999تا تا   1616نمره از نمره از   --

  قابل قبولقابل قبول: : 1155//9999تا تا   1144نمره از نمره از   --

  للووببغيرقابل قغيرقابل ق: : 1414كمتر از كمتر از نمره نمره   --

  :73ماده 

در صورتي كه پايان نامه از نظر داور غيرقابل قبول تشخيص داده شود دانشجو مي تواند در مدتي كه از 

  .پايان نامه خود را اصالح و مجددا دفاع نمايد. حداكثر مدت مجاز تحصيل وي تجاوز ننمايد

  :83ماده 

نامه با توجه به استانداردهاي موجود در هيات پژوهشي بتني بر پايانبه منظور ارتقاي كيفي، نمره مقاالت م

  .:به شرح زير مي باشند

  ))حداكثر تا يك نمرهحداكثر تا يك نمره((نمره نمره   00//55  كنفرانس هاي معتبركنفرانس هاي معتبرپذيرفته شده در پذيرفته شده در   خالصه مقالهخالصه مقالههر هر : : الفالف

حداكثر حداكثر ((نمره نمره   00//55) ) داوري منوط به انجام اصالحات و پذيرشداوري منوط به انجام اصالحات و پذيرش((ترويجي ترويجي --پژوهشي يا علميپژوهشي يا علمي--توسط مجالت علميتوسط مجالت علمي  وصول مقالهوصول مقاله: : بب

  ))تا يك نمرهتا يك نمره

  ..باشدباشدنمره مينمره مي  11//55المللي حداكثر تا المللي حداكثر تا در كنفرانس هاي معتبر تا يك نمره و بيندر كنفرانس هاي معتبر تا يك نمره و بين  پذيرش هر مقاله كاملپذيرش هر مقاله كامل: : جج

  ..باشدباشدنمره مينمره مي  22پژوهشي معتبر پژوهشي معتبر --در مجالت علميدر مجالت علمي  قاله پذيرفته شدهقاله پذيرفته شدهممهر هر : : دد


