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  و بعد از آن 1394ورودي  ناپيوسته آئين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشددستور العمل اجراي 

  مقدمه :

مورخ  162902اين دستور العمل بر اساس آيين نامه ابالغي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري به شماره 

به منظور بيان شيوه اجرايي آيين نامه دوره كارشناسي ارشد در دانشگاه زنجان تنظيم گرديده است .در  10/8/1394

هر ماده در ذيل دستور العمل اجراي صورت نياز در اين دستور العمل ابتدا مواد آيين نامه ذكر گرديده و پس از آن 

  آن آورده شده است.

  :هدف1ماده 

تعيين چهارچوب قانوني براي اجراي صحيح دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته در تمامي زيرنظام هاي آموزش 

  عالي 

  :تعاريف2ماده 

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

آموزش عالي و پژوهشي (اعم از دولتي و غيردولتي )است كه  :هريك از دانشگاهها و مراكزموسسه  .2

 داراي مجوز تاسيس از وزارت هستند.

آموزش رايگان: تسهيالتي قانوني كه به موجب آن دانشجويان مي توانند بدون پرداخت شهريه و  .3

 صرفاً با سپردن تعهد خدمت ،تحصيل كنند.

ارشناسي ارشد ناپيوسته برابر ضوابط،پذيرفته دانشجو:فردي كه در يكي از رشته هاي دوره تحصيلي ك .4

 شده، ثبت نام كرده،و مشغول به تحصيل است.

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

 معين،گواهي يا مدرك تحصيلي مربوط را دريافت كرده است.
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جو،برابر ضوابط معين،به طور موقت به تحصيل مرخصي تحصيلي:مدت زمان مشخصي كه دانش .6

 اشتغال ندارند.

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

حضوري:شيوه اي از آموزش است كه دانشجو در آن تمام تحصيل خود را به صورت چهره به چهره  .8

 و تمام وقت به انجام مي رساند.

ضوري:شيوه اي از آموزش است كه حضور فيزيكي دانشجو در تمام طول تحصيل الزامي غيرح .9

 نيست.

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

 صورت غيرحضوري انجام مي شود.

ايي دانشجو را استاد راهنما:يكي از اعضاي هيات علمي داراي مدرك دكتري است كه مسئوليت راهنم .11

در انجام پروژه ،پايان نامه و يا رساله به عهده دارد و از ميان اعضاي هيات علمي همان موسسه (يا 

 خارج از موسسه با مجوز موسسه مبدا)انتخاب مي شود.

استاد مشاور:يكي از اعضاي هيات علمي است كه مسئوليت مشاوره دانشجو را در انجام پروژه ،پايان  .12

له به عهده دارد و از ميان اعضاي هيات علمي همان موسسه و يا متخصصان خارج از نامه و يا رسا

 موسسه انتخاب مي شود.

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

 وقت اشتغال دارد.

تحصيلي است كه  يتهاي هر رشتهبرنامه درسي:مجموعه به هم پيوسته اي از دروس و فعال .14

 مشخصي را دنبال مي كند.اهداف
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مقدار مفاهيم يا مهارتهايي كه براي فراگيري دانشجو در طول يك نيمسال تحصيلي يا واحد درسي: .15

 32ساعت،عملي يا آزمايشگاهي  16آن در نظر گرفتهمي شود.هر واحد درسي نظري  لزمان معاد

ساعت  64ساعت ، كارورزي يا كار در عرصه  48ساعت،كارگاهي يا عمليات ميداني (بازديد علمي)

درسي مصوب ساعت در طول يك نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني و طبق برنامه 120و كارآموزي 

 اجرا مي شود.

گروه آموزشي:بنيادي ترين واحد علمي موسسه متشكل از تعدادي عضو هيات علمي است كه داراي  .16

 تخصص مشترك در يك رشته علمي هستند.

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

 مهارت دانشجو،ضروري است .

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

 مي شود.اجرا 

ي شود و حداقل شامل دوره كارشناسي ارشد:يك دوره تحصيلي كه پس از دوره كارشناسي آغاز م .19

 واحد درسي است. 32تا  28

است كه محتواي برنامه درسي مربوط به آن عالوه بر واحدهاي  پژوهشي:شيوه اي–شيوه آموزشي  .20

 مي باشد.درسي ، مشتمل بر پايان نامه نيز

شيوه آموزشي:شيوه اي است كه دانشجو پس از گذراندن واحدهاي درسي و بدون گذراندن پايان  .21

 آموخته مي شود. نامه دانش

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

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

 راهنمايي استاد راهنما انجام مي شود.
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ارزيابي پايان نامه دانشجو در دوره كارشناسي هيات داوران:اعضاي هيات علمي هستند كه براي  .24

 ارشد مطابق دستور العمل اجرايي مصوب موسسه انتخاب مي شوند.

  ،شرايط ورود به دوره 3ماده 

 داشتن صالحيت هاي عمومي ورود به دوره برابر ضوابط: �

 تدارا بودن مدرك رسمي پايان دوره كارشناسي اعم از پيوسته و ناپيوسته مورد تاييد وزار �

 قبولي در آزمون ورودي و يا كسب پذيرش از موسسه طبق مقررات مصوب وزارت. �

  فارسي انجام مي شود. .آموزش در موسسه مبتني بر نظام واحدي و به زبان4ماده 

برنامه درسي مصوب را با رعايت ضوابط براي دانشجويان  موسسه اختيار دارد در صورت توانايي،:تبصره 

  بين المللي به زبان غيرفارسي ارائه نمايد.خارجي و يا دوره هاي 

.موسسه موظف است برنامه هاي آموزشي و درسي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي 5ماده 

وزارت رابراي دوره اي كه در آن با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي دانشجو پذيرفته است،اجرا 

  كند.

  است. ،دو سال(چهارنيمسال ).مدت مجاز تحصيل در دوره كارشناسي ارشد6ماده 

مشمول آموزش رايگان در مدت مقرر دانش آموخته نشود،موسسه اختيار دانشجوي تبصره.در صورتيكه 

افزايش سنوات تحصيلي در نيمسال اول به  دارد مدت تحصيل وي را حداكثر تا دونيمسال افزايش دهد.

صوب هيات امناي موسسه انجام مي هزينه طبق تعرفه م يگان و در نيمسال دوم با دريافتصورت را

  شود.چنانچه دانشجو در اين مدت دانش آموخته نشود از ادامه تحصيل محروم است.
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  دستور العمل:*

تمديد نيمسال پنجم پس از درخواست دانشجو،تاييد استاد راهنما و شوراي گروه توسط معاونت -1

يكماه  قبل از شروع نيمسال تحصيلي  آموزشي دانشكده صورت مي گيرد.درخواست دانشجو بايد حداقل

  به معاونت آموزشي دانشكده تسليم شود.

معاونت آموزشي  شوراي گروه، ،تاييد استاد راهنما تمديد نيمسال ششم پس از درخواست دانشجو، -2

ي است كه امكان ثبت نام و بديه تحصيالت تكميلي دانشگاه انجام خواهد شد.توسط شوراي  دانشكده

 منايشهريه نيمسال ششم بر اساس مصوبه هيئت ا پس از واريز شهريه ميسر خواهد بود.ادامه تحصيل 

  دانشگاه برابر با شهريه دانشجويان نوبت دوم خواهد بود.

واحد است كه از  32و حداكثر  28.تعداد واحدهاي درسي در دوره كارشناسي ارشد حداقل 7ماده 

مربوط به پايان نامه و مابقي به صورت واحد  6 تا 4پژوهشي  –آموزش  اين تعداد، در شيوه

  واحدهاي آموزشي مي باشد.

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

  در آخرين نيمسال تحصيلي از شرط اخذ حداقل واحد آموزشي معاف است.

  *دستور العمل:

واحد  16دروس جبراني انتخاب كرده باشد حداكثر تعداد واحد انتخابي مي تواند به  اگر دانشجو -1

  .افزايش يابد

گروه هاي آموزشي بايد به نحوي برنامه ريزي نمايند كه تا حد ممكن دروس جبراني در نيمسال اول ارائه 

  گردد.
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با رعايت پيش نياز هر  چگونگي و ترتيب ارائه دروس هر دوره تحصيلي ، رشته و يا گرايش - 8ماده 

  درس طبق برنامه درسي مصوب،بر عهده گروه آموزشي است.

  *دستورالعمل:

سرفصل گروه آموزشي موظف است برنامه تحصيلي دانشجويان در چهار نيمسال تحصيلي را بر اساس 

 7همچنين رعايت مفاد ماده تحقيقات و فناوري مصوب شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي وزارت علوم 

سايت دانشگاه قرار دهد و عالوه بر آن به نحو مقتضي به اطالع كليه وب نامه تهيه نموده و در اين آيين 

رعايت دروس پيش  ،ز تعداد واحدها در هر نيمسالعم ارعايت كليه ضوابط ا دانشجويان رسانده شود.

انشجويان بايد توسط گروه آموزشي رعايت گردد ددروس الزامي و اختياري در تهيه برنامه تحصيلي  ،نياز

  و معاونت آموزشي دانشكده وظيفه نظارت بر حسن انجام آن را بر عهده دارد.

  واحد است.12.تعداد واحدهاي دروس جبراني به تشخيص گروه آموزشي حداكثر9ماده 

ميانگين نيمسال و كل الزامي است ولي نمره مذكور در  در دروس جبراني، 12.كسب نمره قبولي 1تبصره

و هزينه اين دروس طبق تعرفه مصوب هيات امناء موسسه از دانشجو دريافت  دانشجو محاسبه نمي شود

  مي شود.

  .زمان استفاده شده براي دروس جبراني در سقف سنوات تحصيلي دانشجو محاسبه نمي شود.2تبصره

  :*دستور العمل

ليه ضوابط در مورد دروس ارائه دروس جبراني به تشخيص شوراي گروه آموزشي انجام شده و رعايت ك 

هزينه دروس جبراني بر اساس مصوبه هيئت امناي دانشگاه برابر با شهريه دروس در نوبت دوم  .الزاميست

تحصيلي آن واحد درس جبراني بگذراند يك نيمسال به سقف مجاز سنوات  8اگر دانشجو بيش از  است.

كمبود يا پيش نياز خود را جهت ثبت  ،گروه آموزشي موظف است ليست دروس جبراني گردد.اضافه مي

  در سامانه آموزش به معاونت آموزشي ارسال نمايد.



 

 

٧ 

 

، در دوره كارشناسي آموزش رايگان براي هر دانشجو .در موسسه هاي آموزش عالي دولتي،10ماده 

  است.ارشد صرفاً يك بار امكان پذير 

موجه درس به تشخيص موسسه يا عدم ول آموزش رايگان، در صورت حذف غيرتبصره.دانشجوي مشم

موظف به پرداخت هزينه درس مربوط  براي انتخاب مجدد،آن درس، كسب نمره قبولي در هر درس،

  مطابق تعرفه مصوب هيات امناء موسسه است.

  *دستور العمل:

زير جهت اخذ و گذراندن مجدد دروس مي بايست هزينه  دانشجويان مشمول آموزش رايگان در موارد

  پرداخت نمايند.

  عدم كسب نمره قبولي در درس-الف 

  يا امتحان پايان ترم  يكسب نمره صفر به علت غيبت كالس-ب 

  (بدون داشتن شرايط خاص) حذف يك يا تمام دروس نيمسال با درخواست دانشجو- ج 

  تحصيالت تكميلي بررسي و اعالم نظر خواهد شد.ساير موارد ذكر نشده توسط شوراي  - د

ميزان شهريه دروس بر اساس تصويب هيئت امناء دانشگاه معادل شهريه دانشجويان نوبت دوم همان  - *

  است. و همان ورودي رشته

  .تحصيل همزمان در دوره كارشناسي ارشد در موسسه ها(اعم دولتي و غيردولتي)ممنوع است.11ماده 

زمان حذف  چگونگي اعالم و ثبت نمره، ،ريزي و تصميم گيري درباره تقويم آموزشي .برنامه12ماده 

تاريخ تجديد نظر و غيره طبق  نحوه اعتراض به نتايج امتحانات، حذف اضطراري دروس، ،و اضافه

  شيوه نامه اجرايي مصوب موسسه انجام مي شود.



 

 

٨ 

 

  :*دستورالعمل

موزشي تهيه مي گردد و پس از تصويب در شوراي تقويم آموزشي دانشگاه هر سال توسط معاونت آ -1

 12كليه موارد ذكر شده در ماده  در تقويم آموزشي آموزشي و شوراي دانشگاه جهت اجرا ابالغ مي گردد.

مشخص ميو آخرين مهلت دفاع از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله هاي دكتري در هر نيمسال 

  گردد.

  مشخص گرديده است. 15دستورالعمل ماده شرايط حذف اضطراري در  -2

  ثبت نمرات بايد حداكثر ده روز پس از برگزاري امتحان در سامانه گلستان صورت گيرد. -3

  

.ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در هر درس از سوي مدرس آن درس و بر اساس حضور 13ماده

تمر و پاياني براي دروس نظري در و فعاليت دانشجو در كالس،انجام تكاليف و نتايج آزمون كتبي مس

طول و پايان هر نيمسال تحصيلي انجام مي شود و بر مبناي عددي از صفر تا بيست قابل محاسبه 

  است.

  

  .حضور دانشجو در تمام جلسات كالس درس الزامي است.14ماده 

امتحان پايان .اگر دانشجو در طول نيمسال تحصيلي در يك درس بيش از سه جلسه يا در جلسه 1تبصره

نيمسال آن درس غيبت كند نمره آن درس صفر و در صورت تشخيص موجه بودن غيبت از سوي موسسه 

  ،آن درس حذف مي شود.



 

 

٩ 

 

بنا  .در صورتي كه واحدهاي انتخابي يا باقيمانده دانشجو در پايان هر نيمسال به تشخيص موسسه،2تبصره

واحد درسي برسد در اين صورت اين نيمسال به 8 به داليل موجه و خارج از اراده دانشجو به كمتر از

عنوان يك نيمسال كامل در سنوات تحصيلي وي محسوب مي شود،اما ميانگين نمرات اين نيمسال در 

  در غير اينصورت در مشروطي آن نيمسال تاثير خواهد داشت. مشروط شدن دانشجو بي تاثيراست.

وره هاي نيمه حضوري و غيرحضوري طبق .نحوه حضور دانشجو در جلسات كالس درس در د3تبصره

  شيوه نامه مصوب موسسه انجام مي شود.

.در شرايط خاص،حذف يك يا تمام دروس يك نيمسال تحصيلي با درخواست كتبي دانشجو 15ماده

  و تاييد موسسه قبل از شروع امتحانات و با رعايت و احتساب در سنوات تحصيلي امكان پذير است.

  

  : *دستور العمل

(طبق تقويم  امتحانات عقبل از شرو به صورت كتبي حذف درس يا حذف نيمسال بايددرخواست  -1

دانشكده و معاونت  تاييد گروه آموزشي، به بايددرخواست دانشجو ارائه گردد. توسط دانشجو  آموزشي)

  آموزشي برسد.

كه با درخواست اخذ مجدد دروسي در شرايط زير حذف درس و يا نيمسال موجه بوده و در ساير موارد 

  دانشجو حذف مي گردد همراه با اخذ شهريه خواهد بود.

  الف ) حذف پزشكي با تاييد مراجع ذي صالح

  ب) وفات بستگان درجه يك با ارائه مدارك معتبر

  ) ساير موارد به تشخيص و تاييد شوراي تحصيالت تكميليج
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  است. 14قبول در هر نيمسال و ميانگين كل قابل  12.حداقل نمره قبولي در هر درس 16ماده 

چنانچه در نيمسال هاي  ،.دانشجويي كه در هر نيمسال در يك يا چند درس،نمره قبولي كسب نكند1تبصره

نمرات  هاي مردودي قبلي در ريزنمره يا نمره درس يا دروس مذكور را با نمره قبولي بگذراند، بعدي،

ها در محاسبه ميانگين كل دوره بي اثر و صرفاً نمره  ماند اما اينفقط ثبت و باقي مي تحصيلي دانشجو،

  آخرين نمره قبولي در آن درس مالك محاسبه ميانگين كل دوره خواهد بود.

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

نمره مردودي  ،و يا حكم كميته انضباطيشامل دانشجوياني كه به دليل تقلب  1.تسهيالت تبصره 3تبصره

  نمي شود. ،دريافت مي كنند

باشد،دانشجو در آن  14ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصيلي كمتر از  .چنانچه17ماده 

  نيمسال مشروطي تلقي مي شود.

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

  

  :نكته*

از تحصيل كه باشد منجر به محروميت از تحصيل  در هرزمانبار مشروطي دانشجو  محرز شدن دو -1

  خواهد شد.

  .دانشجو مي تواند با احتساب سنوات تحصيلي ،يك نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده كند.18ماده 

مرخصي پزشكي در صورت تاييد  زايمان،تبصره.بررسي ساير مصاديق مرخصي تحصيلي مانند مرخصي 

  بدون احتساب سنوات تحصيلي در اختيار موسسه است. ،ماموريت همسر يا والدين پزشك معتمد موسسه،
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  :*دستور العمل 

جهت استفاده از مرخصي تحصيلي با احتساب در سنوات دانشجو مي بايست درخواست خود را قبل  -1

  تان ثبت نمايد و به تاييد گروه و دانشكده برسد.از شروع نيمسال تحصيلي در سامانه گلس

جهت استفاده از مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات تحصيلي مي بايست درخواست خود را  -2

مديريت همراه با مدارك و مستندات پس از تاييد مراجع ذي صالح به تاييد گروه و دانشكده رسانده و به 

  نشگاه تحويل دهد.تحصيالت تكميلي دا

  درخواست مرخصي تحصيلي بايد براي هر نيمسال به صورت جداگانه داده شود. -3

.دانشجوي متقاضي انصراف از تحصيل ،بايد درخواست انصراف خود را شخصاٌ و به صورت 19ماده 

دانشجو مجاز است فقط براي يك بار و تا دوماه از  كتبي به اداره تحصيالت تكميلي تسليم كند.

پس از انقضاي اين  ،تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد در غير اينصورت ست،تاريخ ارائه درخوا

  مهلت،حكم انصراف از تحصيل وي صادر مي شود.

  تبصره.تصميم گيري براي بازگشت به تحصيل دانشجوي منصرف از تحصيل ، برعهده موسسه است.

  :*دستور العمل

متقاضي انصراف مي بايست درخواست كتبي خود را شخصاً پس از تاييد گروه و دانشكده دانشجوي  -1

  تسليم نمايد. مديريت تحصيالت تكميليبه صورت حضوري به 

بر اساس آئين نامه تعهدات آموزش رايگان در صورتي كه انصراف دانشجو بعد از حذف و اضافه در  -2

سنوات تحصيلي دانشجو در سال دانشجو حذف و نيمسال تحصيلي صورت گرفته باشد آن نيمآن 

  محسوب خواهد شد.
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ادامه نيمسال تحصيلي باشد حذف و اضافه در آن در صورتي كه تقاضاي بازگشت به تحصيل پس از  -3

منظور مي گردد و در سنوات دانشجو تحصيل از نيمسال آتي شروع و نيمسال جاري به صورت مرخصي 

  محاسبه خواهد شد.

صورتي كه سنوات مجاز تحصيل دانشجو به اتمام رسيده باشد ادامه تحصيل دانشجو منوط به اخذ در  -4

  مجوز تمديد سنوات خواهد بود.

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

ق شيوه نامه .معادل سازي و پذيرش واحدهاي درسي گذرانده شده دانشجو در موسسه قبلي طب1تبصره

  مصوب موسسه امكان پذير است.

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

  دانشجو كاسته مي شود.

  :*دستور العمل 

  معادل سازي دروس گذرانده در موسسات ديگر به صورت زير است : پذيرش و  -1

قابل قبول  كشور 2و  1دوره هاي حضوري دانشگاه هاي سطح دروس گذرانده دانشجو در فقط )الف

   است

  باشد. 14)حداقل نمره كسب شده دانشجو بايد ب

معاون آموزشي  )در صورت داشتن شرايط فوق معادل سازي و پذيرش دروس با موافقت گروه وج

  .قابل انجام استدانشكده 
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موضوع پايان نامه خود را با نظر  از شروع نيمسال سوم تحصيلي،دانشجو موظف است قبل  .21ماده 

  استاد راهنما و تاييد گروه آموزشي انتخاب كند.

و هيات علمي با .شرايط و نحوه انتخاب استاد راهنماي خارج از موسسه يا در رشته هايي كه عض1تبصره

  مي شود.يار وجود نداشته باشد طبق شيوه نامه موسسه انجام مرتبه علمي استاد

تاييد گروه آموزشي،از اعضاي هيات علمي  پس از.انتخاب استاد مشاور به پيشنهاد استاد راهنما 2تبصره

  امكان پذير است. خارج از دانشگاه همان گروه يا

  

  :*دستور العمل 

  شوراي گروه برساند.پايان نامه خود را تا پايان نيمسال دوم به تصويب  هدانشجو موظف است پيشنهاد -1

  مراحل تصويب پيشنهاد پايان نامه به صورت زير است:

 - در شوراي گروه آموزشي هتصويب پيشنهاد - با كمك استاد راهنما ه)تهيه و تكميل فرم پيشنهاد1

 هايرسالهدر پايگاه ثبت اطالعات پايان نامه ها در  هثبت پيشنهاد –در شوراي دانشكده  هتصويب پيشنهاد

ارائه كد رهگيري دريافت شده به  –) و دريافت كد رهگيري IRAN DOCتكميلي كشور (تحصيالت 

  در سامانه گلستان. هكارشناس تحصيالت تكميلي دانشكده و ثبت پيشنهاد

در زمينه موضوع پيشنهادي  داخل دانشگاه پايان نامه بايد حداقل توسط دو داور متخصص ه)پيشنهاد2

  داوري و تائيد گردد.

خواهد پايان نامه تمديد سنوات دانشجو با محدوديت روبرو  هموقع پيشنهاد به تصويب )در صورت عدم3

  شد.
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)در صورت لزوم دانشجو با تاييد استاد راهنما و گروه آموزشي و دانشكده مي تواند استاد راهنماي 4

  .انتخاب كندمشترك از خارج از دانشگاه 

موسسات با مدرك دكتري بوده و بايد  )استاد راهنماي مشترك بايد عضو هيئت علمي دانشگاه و يا ساير5

 ضرورت انتخاب ايشان به تاييد گروه و دانشكده برسد.

استاد مشاور خارج از دانشگاه  تاييد گروه مي باشد. پس ازاستاد راهنما  ه)انتخاب استاد مشاور به پيشنهاد6

با حداقل مدرك مانند استاد راهنماي مشترك نيز بايد عضو هيئت علمي دانشگاه و يا ساير موسسات 

كارشناسي ارشد بوده و در صورتي كه عضو هيئت علمي دانشگاه نيست ضرورت انتخاب ايشان به تاييد 

  گروه و دانشكده برسد.

.دانشجو پس از تدوين پايان نامه و تاييد استاد راهنما،موظف است با رعايت ضوابط موسسه 22ماده 

  ند.در حضور هيات داوران از پايان نامه خود دفاع ك

  :*دستور العمل

 14دانشجو پس از گذراندن كليه واحدهاي درسي و ثبت نهايي كليه نمرات به شرط داشتن ميانگين  -1

ماه از تصويب پروپوزال در گروه آموزشي به ترتيبي كه ذكر  6حداقل  سپري شدنو  )24(بر اساس ماده 

  خواهد شد مي تواند از پايان نامه خود دفاع كند.

  پايان نامه بايد بر اساس دستور العمل دانشگاه صورت گيرد.تدوين  -2

  :روند اجراي دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

  دانشجو

 روز قبل دفاع درخواست خود را در سامانه گلستان ثبت كند. 20دانشجو موظف است حداقل  - *
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  استاد راهنما

 درخواست دفاع دانشجو را در سامانه گلستان تأييد مي كند. ،استاد راهنما پس از تأييد پايان نامه دانشجو - *

  گروه آموزشي

 دفاعو درخواست  گروه تعيين داوران توسط شوراي ،پس از تĤييد درخواست دفاع توسط استاد راهنما - *

عضو هيات علمي با حداقل مرتبه استادياري هر پايان نامه بايد توسط دو  .گرددتأييد مي نوسط مدير گروه 

 داوري گردد.

 .شودبه مدير گروه تفويض  ات فوق مي توانداختيار، در صورت تصويب شوراي گروه   - *

  نكاتي در خصوص تعيين داوران پايان نامه*

داوران بايد تا حد امكان از اعضاي هيأت علمي گروه و دانشگاه و متخصص در زمينه پايان نامه انتخاب  -1

 شوند.

ند كه اين داوران وانشگاه انتخاب شخارج از دداوران مي تواند  ،انشگاهدر صورت نبودن افراد متخصص در د -2

 د.نباشو رئيس دانشكده تأييد شوراي گروه  ه بابايد داراي مدرك دكتري و تخصص الزم در زمينه پايان نام

 

  معاونت آموزشي دانشكده

 تعيين نماينده تحصيالت تكميلي و همچنين ،بررسي درخواست دفاع توسط معاونت آموزشي دانشكده - *

 ل معدل نمرات، گزارشات سه ماهه انجام كليه كنترل هاي الزم مانند: گذراندن كليه واحدها، كنتر

روز كاري قبل از تاريخ دفاع باشد  10دو نسخه پايان نامه تكميل شده از دانشجو كه بايد حداقل  دريافت - *

 ست دفاع خودداري گردد.در غير اينصورت از تأييد درخوا

 صدور دعوت نامه هاي استاد راهنما، مشاور، نماينده تحصيالت تكميلي و داوران. - *
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  جلسه دفاع

جلسه دفاع از پايان نامه با حضور هيأت داوران شامل استاد / استادان راهنما، استاد/ استادان مشاور، استادان داور و 

  نماينده تحصيالت تكميلي برگزار مي گردد.

داوران پايان نامه و نماينده تحصيالت تكميلي در جلسه الزامي بوده و بدون  ،حضور استاد/ استادان راهنما -

 حضور آنان جلسه رسميت پيدا نميكند.

  در صورت عدم امكان حضور استاد راهنماي دوم مراتب بايد به ئصويب شوراي گروه و دانشكده رسيده باشد. -

(مقاالت، مدارك ارسال  و نظارت بر روند اجراي جلسه دفاع ترل كليه مداركفاع، كندتنظيم صورتجلسه  - *

عو و . . . ) و تحويل آنها به معاونت آموزشي دانشكده تا پايان وقت اداري دمقاله، احكام مربوط به اساتيد م

 روز كاري بعد از جلسه دفاع از وظايف نماينده تحصيالت تكميلي است.

دانشجو پس از جمع بندي هيأت داوران توسط نماينده تحصيالت تكميلي صورت مياعالم نمره نهايي  - *

 گيرد.

.نمره پايان نامه در ميانگين كل محاسبه نمي شود و ارزشيابي آن به صورت كيفي و به شرح زير انجام 23ماده 

  مي شود:

 )14مردود (كمتر از  •

 )14-15,99متوسط ( •

 )16-17,99خوب ( •

 ) 18- 18,99خيلي خوب( •

 )19-20عالي ( •
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  :*دستور العمل 

ارزيابي پايان نامه توسط كميته راهنمايي و داوران حاضر در جلسه دفاع صورت مي گيرد و ميانگين نمره  -1

  اعضاي حاضر به عنوان نمره نهايي در نظر گرفته مي شود.

به شرح زير اختصاص  موارد ديگرو  حمايت مالي پايان نامه ،در ارزيابي پايان نامه تا سقف يك نمره به مقاله

  مي يابد:

  الف) مقاالت

  پژوهشي معتير تا يك نمره -)چاپ يا پذيرش مقاله در مجالت علمي1

  نمره  0,5تا صرفنظر از تعداد )چاپ مقاله در كنفرانس هاي معتبر داخلي يا بين المللي 2

رفنظر از تعداد صمسئول استاد راهنما باشد ارسال مقاله به مجالت علمي پژوهشي معتبر به شرط آنكه نويسنده  )3

  نمره  0,25تا 

  نكات:

  اي تعلق نمي گيرد.مقاالت بايد حتماً مستخرج از پايان نامه دانشجو باشد به ساير مقاالت دانشجو نمره - *

و تواند با توجه به كيفيت مقاله در بند يك تا سه حداكثر نمره تعلق گرفته مشخص شده و هيئت داوران مي - *

  مجله نمره را تعيين نمايند.

  اعتبار مجله و يا كنفرانس بايد به تاييد معاونت پژوهشي دانشكده برسد. - *
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  ب) حمايت مالي

  بر اساس جدول زيرحمايت مالي از موسسه هاي خارج از دانشگاه  دريافت

  ميزان نمره  ميزان مبلغ حمايت مالي  رديف

  25/0تا   يك تا سه ميليون تومان  1

  5/0تا   پنج ميليون تومان سه تا  2

  75/0تا   پنج تا هشت ميليون تومان  3

  1تا   بيش از هشت ميليون تومان  4

  

عاونت پژوهشي دانشكده بايد مستندات مربوطه با تاييد م بخش حمايت ماليجهت در نظر گرفتن نمره در  - *

  حتماً ضميمه گردد. (دفتر ارتباط با صنعت) /دانشگاه

  حمايت مالي مشمول نمره هر دوسال يكبار توسط شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه تعيين مي گردد. مبالغ - *

  ج) ساخت 

 امه هاي كه منجر به ساخت يك دستگاه شود با تائيد هيات داوران تا نيم نمره تعلق مي گيرد.ننبه پايا- *

اي گذرانده آموزشي و دفاع از براساس واحده 14.مالك دانش آموختگي،داشتن ميانگين كل حداقل 24ماده 

  پايان نامه است.

باشد دانشجو  14تبصره.چنانچه ميانگين كل دانشجويي پس از گذراندن تمام واحدهاي آموزشي دوره كمتر از 

اجازه دفاع از پايان نامه را ندارد و تنها يك نيمسال با رعايت سقف مجاز سنوات تحصيلي به وي فرصت داده 

ميانگين كل واحدهاي  گذرانده است، 14واحد از درسهايي كه با نمره كمتر از 10حداكثرخذ امي شود تا با 

  در اين صورت اجازه دفاع از پايان نامه به وي داده مي شود. برساند، 14گذرانده را به حداقل 
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  :*دستورالعمل

  ماده را دارند. ينتبصره ااستفاده از  هاست اجاز 14فقط دانشجوياني كه ميانگين نمرات آنها كمتر از  -1

است كه هزينه آن معادل شهريه نوبت هزينه منوط به پرداخت اخذ مجدد دروس به منظور ترميم ميانگين نمرات -2

  دوم است.

  

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

معادل تعداد واحد پايان نامه و  ،دفاع كند بايد در مدت مجاز تحصيلينتواند يا نخواهد از پايان نامه خود 

واحد يا واحدهاي درسي مرتبط را با رشته تحصيلي اخذ و با ميانگين كل حداقل  طبق نظر گروه آموزشي،

نوع شيوه دانش آموختگي در دانشنامه  بگذراند تا در دوره مذكور به شيوه آموزشي دانش آموخته شود. 14

  ود.قيد مي ش

فقط گواهي گذراندن واحدهاي درسي به  تبصره.دانشجويي كه به هر دليل نتواند دوره تحصيلي را به پايان برساند،

  وي اعطا مي شود.

  *دستور العمل :

پژوهشي بودن دانشجويان و الزام به گذراندن پايان - دانشگاه با توجه به نحوه پذيرش دانشجويان تاكيد بر آموزشي

  نامه دارد

ورتي كه دانشجويي نخواهد يا نتواند از پايان نامه خود دفاع كند در صورت داشتن كليه شرايط زير بايد درص -

تقاضاي خود را به صورت كتبي پس موافقت استاد راهنما، گروه آموزشي و دانشكده به معاونت آموزشي دانشگاه 

  جهت بررسي و موافقت ارسال نمايد.



 

 

٢٠ 

 

   شرايط

  14واحدهاي آموزشي و كسب ميانگين حداقل  الف) گذراندن كليه 

ب) تصويب پيشنهاده پايان نامه و ثبت آن در سامانه گلستان و گذشتن شش ماه از تصويب آن همچنين اخذ واحد 

  پايان نامه

  ج) تمام نشدن سنوات مجاز تحصيلي

نامه هزينه برابر شهريه دانشجويان متقاضي تغيير به شيوه آموزش محور بايد جهت اخذ دروس جايگزين پايان  د)

  نوبت دوم پرداخت نمايند.

 

كپي  تقلب، جعل، .چنانچه دانشجو در حين تدوين پايان نامه اقدام به تخلف علمي(سرقت علمي،26ماده 

از ادامه تحصيل محروم و صرفاً گواهي  برداري و غيره)نمايد و اين موضوع از سوي موسسه اثبات شود،

  دريافت مي كند.واحدهاي گذرانده  مبني بر تعداد

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

  صادر شده خواهد شد.

  :*دستور العمل 

پس از دفاع شواهدي مبني بر تخلف علمي مشاهده و يا گزارش  ودفاع از پايان نامه  تدوين، ،هرگاه در حين اجرا

با مسئوليت مدير  هاي متشكل از استاد راهنما و حداقل سه عضو هئيت علمي با تخصص مربوط كميتهگردد 

را  خود كارشناسيمدارك و پايان نامه در مورد تخلف علمي نظر و با بررسي تشكيل تحصيالت تكميلي دانشگاه 

  .دهندبراي اخذ تصميم نهايي به شوراي تحصيالت تكميلي ارائه 



 

 

٢١ 

 

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

  آخرين نمره درس در شيوه آموزشي است.

 ،ه گروه آموزشي يا يك كميته منتخب.موسسه مي تواند بخشي از اختيارات خود در اين آيين نامه را ب28ماده 

  تفويض كند.

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

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

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

و پس از آن  1394-95يد و براي دانشجويان ورودي سال تحصيلي شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي رس

  الزم االجرا است.


