
  آيين نامه دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته
  

  فصل اول
  كليات

   تعريف  :1ماده 
  دوره كارشناسي ارشد ، يكي از دوره هاي آموزش عالي باالتر از دوره كارشناسي اسـت ، كـه پـس از آن بـه اجـرا در                            

  .مي آيد و سرانجام به اعطاء مدرك كارشناسي  ارشد در رشته مربوط منتهي مي گردد 
  :تبصره  

منظور از كميته تحصيالت تكميلي ، كميته يا شورايي است كه در اين زمينه ، در سطح گروه دانـشكده يـا دانـشگاه                        
  .تشكيل مي شود 

  هدف  : 2ماده 
هدف از ايجاد دوره كارشناسي ارشد ، گسترش دانش و تربيت متخصـصان و پژوهـشگراني اسـت ، كـه بـا فراگيـري                         

اي پژوهشي علمي ، مهارت الزم را براي آموزش ، پژوهش و خدمات پيـدا مـي                 آموزش هاي الزم و آشنايي با روش ه       
  .كنند 

  
  فصل دوم
  شرايط ورود

   :3ماده 
  :شرايط ورود به دوره به شرح زير است 

  .داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي : 1-3
و آموزش عالي و يا وزارت بهداشت ، داشتن گواهينامه پايان دوره كارشناسي يا باالتر مورد تأييد وزارت فرهنگ : 2-3

  ) .به تشخيص شوراي عالي برنامه ريزي ( درمان و آموزش پزشكي در رشته هاي مورد قبول 
  .برخورداري از توانايي جسمي الزم و متناسب با رشته تحصيلي : 3-3
  .موفقيت در آزمون ورودي دوره : 4-3

  : تبصره 
  .وره ها فاقد اعتبار است مدرك معادل كارشناسي براي ورود به اين د

  
  فصل سوم

  واحدهاي درسي
   : 4ماده 

تعداد كل واحدهاي درسي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته ، با احتساب واحد پايان نامه ، بر حـسب رشـته ، حـداقل                       
  . واحد است 32 و حداكثر 28

   :1تبصره 
ي درسـي دوره كارشناسـي ، بـه عنـوان           چنانچه به تشخيص كميته تحصيالت تكميلي ، گذراندن تعدادي از واحدها          

وي مكلف است ، آن دروس را بر اساس برنامه          . دروس كمبود يا جبراني ، براي دانشجو ، ضروري تشخيص داده شود             
  .مصوب ، اضافه بر واحدهاي درسي  مقرر در دوره كارشناسي ارشد و مطابق اين آيين نامه بگذراند 

  . واحد است 24 تعداد دروس جبراني در هر رشته حداكثر



   : 2 تبصره 
در انتخاب دروس ، اولويت با دروس جبراني است ، تعيين تعداد و نـوع دروس و زمـان انتخـاب آنهـا در چهـارچوب                          

  .برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي ، بر عهده كميته تحصيالت تكميلي دانشگاه است 
    :3تبصره 

 يك نيمسال تحصيلي ، به طول مدت تحصيل دانـشجو ، افـزوده مـي                 واحد درسي از دروس جبراني ،      12به ازاي هر    
  .شود 
   : 5ماده 

 واحد درسي ، مطابق برنامه مصوب شوراي        10 تا   4بين  ها   رشته   مه تعداد واحد پايان نامه كارشناسي ارشد ، براي ه        
  .عالي برنامه ريزي است 

   :6ماده 
 واحد درسـي را انتخـاب كنـد و در        14 تا   8 تحصيلي بين    دانشجوي دوره كارشناسي ارشد مجاز است در هر نيمسال        

  . واحد افزايش يابد 16موارد استثنايي ، باصالحديد كميته تحصيالت تكميلي ، اين تعداد مي تواند به 
   : 1تبصره 

  . واحد درسي بالمانع است 8 در آخرين نيمسال تحصيلي ، نام نويسي دانشجو در كمتر از 
   : 2تبصره 

كه برخي از دروس دوره كارشناسي ارشد را در دوره كارشناسي گذرانـده انـد نمـي تواننـد آن درس يـا                       دانشجوياني  
ايـن دانـشجويان بايـد بـا گـرفتن ديگـر دروس انتخـابي جمـع               . دروس را مجدداً در دوره كارشناسي ارشد بگذرانند         

  .واحدهاي درسي خود را به حدنصاب مندرج در برنامه مصوب برسانند 
  

  مفصل چهار
  حضور و غياب

   : 7ماده 
غيبـت  . حضور دانشجو در تمامي برنامه هاي درسي و ديگر فعاليـت هـاي آموزشـي و پژوهـشي دوره الزامـي اسـت                        

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

  .صفر محسوب مي شود 
  :تبصره 

در صورتي كه غيبت دانشجو در يك درس ، بيش از حد مجاز بوده و از نظر دانشگاه ، موجه تشخيص داده شود ، آن                         
 واحـد در آن نيمـسال       8در اين صورت رعايت حد نـصاب        . درس از مجموعه دروس انتخابي دانشجو حذف مي شود          

  .و يك نيمسال كامل محسوب مي شود ولي آن نيمسال از نظر طول تحصيل براي دانشج. الزامي نيست 
   :8ماده 

  . غيبت غير موجه در امتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر براي آن درس است 
درس مزبور حذف مـي     . در صورتي كه غيبت دانشجو در امتحان ، از نظر دانشگاه ، موجه تشخيص داده شود                 :تبصره  

  .شود 
  
  
  
  



  فصل پنجم
  نصراف از تحصيلطول دوره ، مرخصي تحصيلي و ا

   : 9ماده 
طول دوره مدتي است كه دانشجو بايد دروس تعيين شده در اين دوره را با پايان نامه براسـاس مقـررات مربـوط بـه                         

  .اتمام برساند 
  . سال است 2طول دوره كارشناسي ارشد ناپوسته 

   : 1تبصره 
حداكثر تا دو نيمسال تحـصيلي بـه طـول           كميته تحصيالت تكميلي مي تواند ، در صورت لزوم و حسب مورد يك و               

  .دوره دانشجو اضافه كند 
   : 2تبصره 

 چنانچه دانشگاه نتواند حداقل واحدهاي درسي را در يك نيمسال تحصيلي ارائه دهد ، به نسبت كسر واحدهاي ارائه                   
  .تجاوز نمايددر هر صورت طول دوره تحصيلي نبايد از سه سال . شده ، به طول دوره دانشجو افزوده مي شود 

   :10ماده 
دانشجوي دوره كارشناسي ارشد مي تواند حداكثر براي يك نيمسال تحصيلي ، با كسب موافقت دانشگاه ، از مرخصي 

  .تحصيلي استفاده كند 
   : 1تبصره 

   .مدت مرخصي تحصيلي جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود
   :2تبصره 

. شگاه تسليم و موافقت آن كسب گرددويسي در هر نيمسال تحصيلي به دان درخواست مرخصي بايد قبل از شروع نامن      
وي صورت مي گيرد و منوط به اين اسـت          تحصيلي  موافقت دانشگاه با مرخصي تحصيلي دانشجو با توجه به وضعيت           

  .كه ادامه تحصيل دانشجو از آن به بعد با مشكل مواجه نشود 
   : 3تبصره 

وافقت دانشگاه حتي براي يك نيمسال ، ترك تحـصيل نمايـد از ادامـه تحـصيل     در صورتي كه دانشجو بدون كسب م 
  .محروم مي شود 

   : 11ماده 
در اين صورت بايد درخواست خود را مبني برانـصراف  . دانشجو مي تواند به هر دليل ، از تحصيل اعالم انصراف نمايد            

ت خود را پس نگيرد ، آن دانشگاه نسبت به صـدور            چنانچه دانشجو بعد از يك ماه درخواس      . به دانشگاه تسليم نمايد     
  .گواهي انصراف اقدام مي نمايد 

  :تبصره 
بـه هـر حـال صـدور هرگونـه      . دانشجوي انصرافي يا اخراجي موظف است به تعهداتي كه سپرده اسـت عمـل نمايـد            

ساب دانـشجو ،بـا     گواهينامه و تسليم ريزنمرات و دريافت مجوز شركت مجدد در آزمون ورودي منوط بـه تـسويه حـ                  
  .دانشگاه است 

   :12ماده 
  . است 12حداقل نمره قبولي در هر درس اعم از دروس دوره و دروس جبراني در دوره كارشناسي ارشد ،

   : 1تبصره 
 باشد ، مي تواند با موافقـت اسـتاد راهنمـا بـه جـاي آن درس ،                   12 اگر نمره دانشجو در يك درس انتخابي كمتر از          

  . درس ديگري را انتخاب نمايد 
  



   :2تبصره 
در مواردي كه ارزشيابي دانشجو در يك درس موكول به فعاليت هايي باشد كه با تشخيص استاد مربوط انجام آن در                     

در اين صـورت بايـد      . ام محسوب مي شود     طول يك نيمسال تحصيلي ممكن نيست ، نمره دانشجو در آن درس ناتم            
بعد ، توسط استاد ذيربط به نمره قطعـي تبـديل و در             تحصيلي  نمره دانشجو در اين درس ، حداكثر تا پايان نيمسال           

  .كارنامه وي ثبت شود 
   :13ماده 

اگـر  . ر باشـد   كمتـ 14ميانگين نمرات دروس دانشجو ، در دوره كارشناسي ارشد ، در هر نيمسال تحصيلي، نبايـد از          
  . باشد ، آن دانشجو از ادامه تحصيل محروم مي شود 14ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال تحصيلي كمتر از 

  :تبصره 
نمره دروس پيشنياز يا جبراني در كارنامه دانشجو ، جداگانه ثبت مي شود اما در احتساب ميـانگين نمـرات نيمـسال      

  .نظور نمي شود تحصيلي و ميانگين كل نمرات دانشجو م
   : 14ماده 

در غير اين صورت فارغ التحصيل دوره كارشناسي .  كمتر باشد 14ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره نبايد از  
  .ارشد شناخته نمي شود 

   :1تبصره 
ورتي كـه    كمتر باشد ، در ص     14دانشجوئي كه پس از گذراندن كليه واحدهاي درسي دوره ، ميانگين كل نمرات او از                

 واحد از دروسي را كه در آنهـا نمـره كمتـر از    16حداكثر مدت مجاز تحصيل وي به پايان نرسيده باشد ، مي تواند تا    
 گرفته است ، فقط در يك نيمسال تحصيلي تكرار كند و در صورت جبران كمبود ميانگين كل ، فـارغ التحـصيل                       14

  .شود 
  

  فصل هفتم
  پايان نامه

   : 15ماده 
ن نامه آخرين بخش دوره كارشناسي ارشد است كه طي آن دانشجو موظف است ، در يك زمينه مربوط بـه                     تهيه پايا 

  .رشته تحصيلي خود ، زير نظر استاد راهنما ، به تحقيق بپرازد 
   :16ماده 

گاه يـا  استاد راهنما با پيشنهاد دانشجو و موافقت استاد و تأييد كميته تحصيالت تكميلي ، از اعضا هيأت علمي دانـش           
  .خارج از دانشگاه با حداقل مرتبه استادياري تعيين مي گردد 

   :1تبصره 
  .اري داشتن مدرك دكتري الزامي استچنانچه استاد راهنما ، خارج از دانشگاه انتخاب مي شود به جاي شرط استادي

   :2تبصره 
 توان با تأييد كميته تحصيالت تكميلي از        در رشته هايي كه استاديار به تعداد كافي وجود ندارد ، استاد راهنما را مي              

  . سال سابقه كار مفيد آموزشي و پژوهشي انتخاب كرد 10بين مربيان برجسته دانشگاه و داراي حداقل 
  . موضوع پايان نامه پس از تأييد كميته تحصيالت تكميلي قطعيت مي يابد 

   :18ماده 
 كميتـه تحـصيالت تكميلـي از بـين اعـضاي هيـأت علمـي يـا         استاد مشاور به پيشنهاد استاد راهنما و پس از تأييـد  

  .متخصصان و محققان انتخاب مي شود 
  



   :19ماده 
ارزشيابي پايان نامه در جلسه دفاعيه توسط هيأت داوران ، متشكل از استاد راهنما ، استاد مشاور و حداقل يـك نفـر                       

ي يـا متخصـصان و محققـان داخـل يـا خـارج              ز بين اعضاي هيأت علمـ      كميته تحصيالت تكميلي و دو نفر ا       نماينده
  .دانشگاه صورت مي گيرد 

   :20ماده 
پايان نامه توسط هيأت داوران در پنج درجه ارزشيابي شده و به هر درجه نمره اي تعلـق مـي گيـرد و ايـن نمـره در               

  .ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه مي شود 
  عالي  : 20 تا 18نمره از 
  ار خوب بسي : 18 تا 16نمره از 
  خوب  : 16 تا 14نمره از 
  قابل قبول  : 14 تا 12نمره از 
  غير قابل قبول:  كمتر 12نمره از 

   :21ماده 
دانشجو پس از انتخاب پايان نامه ، تا زماني كه آن را به پايان نرسانده موظف است بـر اسـاس تقـويم دانـشگاهي در                          

 اين حال نمره پايان نامـه در آخـرين نيمـسال تحـصيلي ، وارد                در. بعد نيز براي آن ثبت نام نمايد        ) هاي  ( نيمسال  
  .كارنامه دانشجو مي شود و در ميانگين نمرات او منظور خواهد شد 

   : 22ماده 
در صورتي كه پايان نامه ، از نظر هيأت داوران ، غير قابل قبول تشخيص داده شود ، دانشجو مي تواند در مدتي كه از 

وي تجاوز نكند ، پايان نامه خود را كامل و بار ديگر در زماني كه هيأت داوران تعيين مي حداكثر مدت مجاز تحصيل    
  . كنند از آن دفاع نمايد 

  :1تبصره 
دانشجوياني كه در فرصت هاي تعيين شده نتوانند از پايان نامه خود با موفقيت دفاع كنند از تحصيل محروم شـده و                  

  .مدركي دريافت نمي كنند 
  

  فصل هشتم
  ير مقرراتسا

   : 23ماده 
  .انتقال و تغيير رشته در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته ممنوع است 

   :24ماده 
در صورتي كه رائه برخي از دروس ، در يك رشته و در يك زمان معين ، در دانشگاه مبدأ ، ممكـن نباشـد ، دانـشجو        

صيالت تكميلي ، در يكي از دانشگاه هاي ديگر كـه          ا و تأييد كميته تح    راهنممي تواند ، آن دروس را با موافقت استاد          
در اين حال كسب موافقت دانشگاه مقصد هـم ضـروري اسـت و تعـداد                . مجري دوره است به صورت مهمان بگذراند        

  .واحدهاي درسي دانشجوي ميهمان در يك دانشگاه نبايد از نصف واحدهاي درسي دوره تجاوز نمايد 
  :2تبصره 

 ارشد كه به هر دليل از تحصيل باز مي ماند فقط يـك گـواهي اعطـاء مـي شـود كـه ايـن                          به دانشجويان كارشناسي  
  .دانشجو چه دروسي را در چند واحد با چه نمره اي گذرانده است 

  
  



  
  

دانشجويان دوره هاي كارشناسي ارشد كه به هر دليل از ادامه تحصيل محروم مي شوند ، چنانچه بـا دانـشگاه محـل              
  .ب كنند ، مي توانند مجدداً در آزمون ورودي دوره هاي كارشناسي ارشد شركت نمايند تحصيل خود تسويه حسا

در صورت قبولي در آزمون ، واحدهاي قبلي درسي آنها ، پس از ارزيـابي و تطبيـق بـا برنامـه هـاي مـصوب از آنـان                             
 واحد كه   12ست و بازاي هر     ارزيابي دروس و تطبيق واحدها بر عهده دانشگاه با موسسه پذيرنده ا           . پذيرفته مي شود    

  .پذيرفته مي شود يك نيمسال از طول مدت مجاز تحصيل دانشجوكاسته مي شود 
  :پذيرش واحدهاي درسي قبلي اين دانشجويان منوط به احراز سه شرط زير است 

داشتن مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي و وزارتين فرهنـگ و آمـوزش عـالي و بهداشـت و درمـان و                        -1
  .كي حسب مورد آموزش پزش

 .پذيرش دانشجو از طريق آزمون سراسري  -2
  . اجراي برنامه هاي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي  -3
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