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 مقدمه

در هزاره سوم، کشورهای جهان را در شرایطی قرار داده است که،  های عظیم علمیسرعت پرشتاب علم و فناوری و ظهور پیشرفت

های توسعه امری حیاتی و گامی اساسی در جهت توسعه همه جانبه است و بر این مبنا آموزش عالی ایجاد تحول راهبردی در برنامه

با  -ین و تحقق این تحول راهبردیو تمامی کارگزاران نظام علمی کشور و به طور کلی نهادهای مولد اندیشه نقش کلیدی در تبی

 ت. شخواهند دا -ساله جمهوری اسلامی ایران 02انداز های توسعه و اهداف بلند سند چشمالهام از برنامه

های پیش مندی از فرصتریزان حوزه آموزش عالی کشور نیز همسو و هماهنگ با نهضت تحول خواهی کشور و بهرهمتولیان و برنامه

د. انهای کاری خود قرار دادهها، ضوابط و مقررات آموزشی را در صدر اولویتنامهارتقای کیفیت، لزوم بازنگری آیین آمده، در راستای

 دشنامه دوره کارشناسی ارشد به لحاظ ضرورتی که در بازنگری و اصلاح آن احساس میبرای نیل به این مقصود، در گام نخست، آیین

پژوهشی،  -و موسسات آموزش عالی و طی جلسات متعدد کارگروه آموزشی، به سه شیوه آموزشیها باهمکاری و هماهنگی دانشگاه

 آموزشی، و پژوهشی تدوین شده است.

، تقویت «پژوهشی»، و «آموزشی»، «پژوهشی -آموزشی»های کارشناسی ارشد به سه شیوه نامه دورههدف از تدوین آیین -9ماده 

اضا های نوین ارائه آموزش، پاسخگویی مناسب به افزایش تقارتقای کیفیت، تنوع بخشی به شیوههای تحصیلات تکمیلی، و توسعه دوره

عه و های توسسازی آن با برنامهها و همسانهای تحصیلات تکمیلی، تقویت و ارتقای سطح کیفی و کمی این دورهبرای ورود به دوره

 تربیت متخصصان و پژوهشگران ماهر و برجسته در سطح کشور بکوشیم. مندی از آن در دیگر اسناد راهبردی کشور است تا با بهره

 تعاریف -2ماده 

های مصوب شورای گسترش آموزش ای بالاتر از دوره کارشناسی است که بر اساس برنامهدوره دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته:

 شود.عالی، به اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته مربوط منتهی می

 نامه است.ای که محتوای برنامه آن مشتمل بر واحدهای درسی و پایاندوره پژوهشی:-یشیوه آموزش

-نامه دانشای با محوریت آموزش است که دانشجو پس از گذراندن واحدهای درسی و بدون گذراندن پایاندوره شیوه آموزشی:

 شود.آموخته می
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ارائه فناوری جدید، ارائه نظریه و ایده جدید، تولید دانش فنی، ربه منجای با محوریت پژوهش که دستاورد آن دوره شیوه پژوهشی:

 نامه است.... شود و مشتمل بر اخذ واحدهای درسی محدود و الزام به ارائه پایان و ثبت اختراع

 گیرد.می امتحقیقاتی است که در یک زمینه رشته تحصیلی مربوط و تحت راهنمایی استاد راهنما انج -فعالیت پژوهشی نامه:پایان

 های کارشناسی ارشد است.ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مجری دورهمنظور دانشگاه موسسه:

 منظور شورای تحصیلات تکمیلی موسسه است. شورا:

 منظور تحقیق و تتبع نظری است. سمینار:

 نحوه اجرای دوره -3ماده 

 باشد.المللی طبق ضوابط مربوط قابل اجرا مییناین دوره به صورت روزانه، شبانه، نیمه حضوری، مجازی و ب

 شرایط ورود -4ماده 

 داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی -الف

 دارا بودن مدرک رسمی پایان دوره کارشناسی اعم از پیوسته و ناپیوسته مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -ب

 یا کسب پذیرش از موسسه بر اساس مقررات مصوبقبولی در آزمون ورودی مورد تایید وزارت  -ج

 دروس جبرانی - 5ماده

چنانچه رشته دوره کارشناسی با رشته دوره تجانس نداشته باشد دانشجو باید به تشخیص گروه آموزشی، تعدادی از دروس را تحت 

 عنوان دروس جبرانی بگذراند.

 باشد.واحد می 20حداکثر دروس جبرانی  -9تبصره 

لویت با دروس جبرانی است. تعیین تعداد و عناوین دروس بر اساس برنامه مصوب در هر رشته و ودر انتخاب دروس، ا -2تبصره 

 ها بر عهده شورای گروه است.زمان انتخاب آن

 دروسی که دانشجو قبلا در دوره کارشناسی گذرانده است، تکرار آن در صورتی که عنوان درس بر اساس سرفصل برنامه -3تبصره 

 مصوب کارشناسی ارشد باشد، مجاز نیست.

 است. 20حداقل نمره قبولی در هر درس اعم از دروس دوره یا جبرانی  -4تبصره 
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شود. در هر حال حداکثر طول سال به مدت سنوات تحصیلی دانشجو اضافه میواحد جبرانی، یک نیم 20تا  9به ازای   - 5 تبصره

تواند واحد جبرانی می 20تا  9باشد که به ازای سال مینیم 4سال مشتمل بر  0آیین نامه  21دوره تحصیل دانشجو مطابق با ماده 

 سال افزایش یابد. 1/0به 

شود، ولی در احتساب میانگین نمرات نیمسال تحصیلی و میانگین کل ی دانشجو ثبت میدروس جبرانی در کارنامه - 6تبصره 

 گردد.نمرات دانشجو منظور نمی

تواند با موافقت استاد راهنما به جای آن، درس دیگری را باشد، می 20اگر نمره دانشجو در یک درس انتخابی کمتر از  -7تبصره 

 انتخاب نماید.

واحد بیشتر  20واحد باشد بشرطی که دروس اصلی از  21مجموع دروس اصلی و جبرانی در هرترم می تواند حداکثر  – 8 تبصره

 .نباشد

 شدگان در این دوره، مشاور تحصیلی برای هدایت دانشجویان تعیین نماید.است به تناسب تعداد پذیرفته موسسه موظف -6ماده 

  .است 20و حداکثر  1تعداد واحدهای درسی را که دانشجو باید در هر نیمسال تحصیلی در این دوره اخذ نماید حداقل  -7ماده 

 واحد برای دانشجو میسر باشد. 20نحوی ارائه نمایند تا در هر نیمسال امکان اخذ های آموزشی را به ها باید برنامهدانشکده -9تبصره 

رد خاص با تشخیص و تایید ادر صورتی که ارائه برخی دروس در یک رشته و در یک زمان معین ممکن نباشد و یا در مو -2تبصره 

های مورد نظر گروه به صورت را در یکی از دانشگاهتواند آن درس یا دروس کمیته تحصیلات تکمیلی گروه و دانشکده، دانشجو می

نامه مهمان اخذ نماید، مشروط بر اینکه تعداد واحدهای مهمان شده از نصف واحدهای درسی )به جز در نظر گرفتن واحدهای پایان

 و سمینار( تجاوز ننماید.

 ه باید رعایت گردد.های تعیین شده در این آیین نامدر هر حالت، سقف سنوات و محدودیت -3تبصره 

 در خصوص دروس جبرانی دانشجو مجاز است حداکثر دوعنوان درس در هر ترم انتخاب کند. -4تبصره 

در طول دوره حذف نماید ، اخذ مجدد درس حذف واحد ( 1)بشرط رعایت حداقل درس  دودانشجو مجاز است حداکثر   -5تبصره 

 شده منوط به پرداخت شهریه است.
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 ارزشیابی تحصیلی  -8ماده 

 کمتر باشد. 24میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال نباید از 

شود و دانشجو موظف جزو واحدهای اصلی دوره تلقی میپژوهشی  –با توجه به اینکه واحد پایان نامه در شیوه آموزشی  - 9تبصره

است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم، واحد پایان نامه خود را انتخاب نماید، اگر همراه با واحد پایان نامه واحد 

 دانشجودروس واحد شود، در صورتی که میانگین نمره  1، حداقل 7دیگری نیز دانشجو اخذ کرده باشد و تعداد واحدها مطابق ماده 

 شود. باشد، آن نیمسال مشروط تلقی می 24در نیمسال فوق کمتر از 

در صورتی که میانگین نمرات دانشجو در دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته در دو نیمسال تحصیلی اعم از متوالی و یا  - 2تبصره

 محروم می شود.( باشد، در هر مرحله از تحصیل که باشد از ادامه تحصیل 24متناوب، کمتر از چهارده )

آخرین نیمسال تحصیلی، دانشجو از شرط حداقل اخذ واحد معاف است و چنانچه میانگین نمره دانشجو در این نیمسال  -1ماده 

 شود.باشد، مشروط تلقی می 24کمتر از 

ته دوره کارشناسی ارشد آموخکمتر باشد، در غیر این صورت، دانش 24میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره نباید از  -91ماده 

 شود.شناخته نمی

در صورتی که  –باشد  24دانشجویی که پس از گذراندن کلیه دروس دوره در هر سه شیوه، میانگین کل نمرات او کمتر از تبصره: 

ست، فقط در احراز کرده ا 24ها نمره کمتر از تواند دروسی را که در آنمی -حداکثر مدت مجاز تحصیل وی به پایان نرسیده باشد

 ی که به هردلیل نتواند از این فرصت. دانشجویشودآموخته مییک نیمسال تکرار کند و در صورت جبران کمبود میانگین کل، دانش

کند. در هر حال سقف واحد هر نیمسال و سقف سنوات تحصیلی شود و مدرکی دریافت نمیاستفاده کند، از ادامه تحصیل محروم می

 باید رعایت گردد.

 

 حضور و غیاب -99ماده 

های آموزشی و پژوهشی دوره الزامی است. غیبت دانشجو در هردرس نباید های درسی و دیگر برنامهحضور دانشجو در تمامی برنامه

از 
3

16
 شود. مجموع ساعات آن درس تجاوز کند، در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می 
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دانشجو در یک درس، بیش از حد مجاز بوده و از نظر موسسه، موجه تشخیص داده شود، آن درس  در صورتی که غیبت -9تبصره 

ولی آن  ،واحد در آن نیمسال الزامی نیست 1شود. در این صورت رعایت حد نصاب از مجموعه دروس انتخابی دانشجو حذف می

 شود.نیمسال از نظر طول تحصیل برای دانشجو یک نیمسال کامل محسوب می

غیبت در شیوه پژوهشی، ارزیابی ناموفق واحدهای پژوهشی اخذ شده در آن نیمسال است که طبق نظر هیئت داوران در  -2تبصره 

 شود. انجام می 40ماده 

باشد و حداکثر پس از دو هفته از شروع هر نیمسال دانشکده موظف است بندی ثبت نام میدانشجو موظف به رعایت زمان -3تبصره 

ی ثبت نام شده یا نشده را به تحصیلات تکمیلی دانشگاه عودت نماید. عدم تکمیل تعرفه و عودت آن به دانشکده توسط هاتعرفه

 شود. دانشجو در موعد مقرر، عدم مراجعه دانشجو تلقی و به منزله انصراف از تحصیل شناخته می

لت مقرر با ذکر دلایل تاخیر بر عهده تحصیلات تکمیلی گونه موارد و تصمیم نهایی در مورد آن بعد از مهبررسی این -4تبصره 

 باشد. دانشگاه می

 شود. غیبت غیرموجه در امتحان هر درس منجر به نمره صفر در آن درس می -92ماده 

 شود.در صورتی که غیبت دانشجو در امتحان، از نظر موسسه موجه تشخیص داده شود، درس مذبور حذف می تبصره:

 تحصیلیمرخصی  -93ماده 

تواند حداکثر یک نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده نماید، مدت مذکور جزو دانشجوی دوره کارشناسی ارشد در هر سه شیوه می

 شود.سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می

ت اخذ جه و سپس، نظر دانشکدهارائه درخواست مرخصی باید قبل از شروع ثبت نام در هر نیمسال تحصیلی به دانشکده  -9تبصره 

 به دانشگاه اعلام گردد.نظر دانشگاه  

در صورتی که دانشجو بدون کسب موافقت دانشکده و یا دانشگاه، برای یک نیمسال ترک تحصیل نماید از ادامه تحصیل  -2تبصره 

 شود.محروم می

شورای تحصیلات تکمیلی شود، ولی در موارد خاص در سال اول سال تحصیلی به دانشجو مرخصی داده نمیدر نیم -3تبصره 

 دانشکده و دانشگاه قابل بررسی است.

 انصراف، اخراج و ترک تحصیل -94ماده 
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تواند به هر دلیل از تحصیل اعلام انصراف نماید. در این صورت باید درخواست خود را مبنی بر انصراف به موسسه تسلیم دانشجو می

 نماید.ا پس نگیرد آن موسسه نسبت به صدور گواهی انصراف اقدام مینماید، چنانچه دانشجو بعد از یک ماه درخواست خود ر

دانشجوی انصرافی یا اخراج از تحصیل )مشروطی دو نیمسال، سنوات بیش از حد مجاز( موظف است به تعهداتی که  -9تبصره 

 سپرده است عمل نماید.

 باشد.منظور از تعهدات سپرده شده تعهدات مالی )لغو تعهد آموزش رایگان( می 

 تواند در صورت تسویه حساب کامل با موسسه مجددا در آزمون شرکت نماید.دانشجوی منصرف یا اخراج از تحصیل، می -2 تبصره

 طول دوره  -95ماده 

 نیمسال تحصیلی است. 4سال، مشتمل بر  0طول مدت دوره در هر سه شیوه حداکثر 

مجاز است. در هر صورت مدت دانشکده تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی  در موارد استثنایی افزایش طول مدت دوره با -9تبصره 

 سال تجاوز نماید.  1/0دوره در هر سه شیوه نباید از 

سال تحصیلی برای دانشجو باید حداقل سه ماه قبل از درخواست استاد راهنما و گروه، مبنی بر تقاضای افزایش یک نیم –2تبصره 

 باشد.ه میدککمیلی دانشکده ارسال شود و نظر نهایی تمدید با شورای تحصیلات تکمیلی دانشاتمام سنوات به شورای تحصیلات ت

 انتقال، تغییر رشته و مهمان -96ماده 

 انتقال و تغییر رشته در هر سه شیوه دوره کارشناسی ارشد ممنوع است.

های غیردولتی به از )روزانه و شبانه( و از دانشگاهحضوری و مجازی به حضوری اعم انتقال از دوره شبانه به روزانه، نیمه -9تبصره 

 های دولتی ممنوع است.دانشگاه

 انتقال از یک شیوه به شیوه دیگر با رعایت سنوات دوره در اختیار موسسه آموزش عالی است.  -2تبصره 

تواند حداکثر دو نیمسال را با موافقت موسسه مبدا و مقصد به عنوان هر دانشجو در هر سه شیوه کارشناسی ارشد می -3تبصره 

 مهمان بگذراند. 

 پذیر است.سازی دروس در دوره کارشناسی ارشد با نظر گروه آموزشی و با شرایط زیر امکانمعادل -97ماده 

 پذیرش وی برای ورود به دوره مورد تایید وزارت باشد.  -الف

 شته تحصیلی مورد تایید وزارت باشد. موسسه قبلی دانشجو درر -ب

 ریزی باشد.های مصوب شورای برنامهسرفصل دروس گذرانده دانشجو براساس برنامه -ج
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 استاد راهنما -98ماده 

پژوهشی، و پژوهشی به پیشنهاد دانشجو و با موافقت یکی از اعضای هیئت علمی با -استاد راهنما در دوره کارشناسی ارشد آموزشی

 شود. اقل استادیاری و تایید شورا تعیین میمرتبه حد

توان از اعضای هیئت علمی با مرتبه مربی با توجه به در موارد استثنایی، با توجه به شرایط خاص رشته مورد نظر، می -9تبصره 

 ها به پیشنهاد دانشکده و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه استفاده نمود.سوابق آموزشی و پژوهشی آن

شود به جای شرط استادیاری داشتن مدرک دکتری الزامی چنانچه استاد راهنما خارج از موسسه آموزش عالی انتخاب  -2تبصره

ص( ترین تخصیک عضو هیئت علمی از دانشکده )نزدیکباید است. در صورت انتخاب استاد راهنمای واجد شرایط از خارج از دانشگاه، 

 شود.ا استاد مشاور انتخاب به عنوان استاد راهنمای مشترک ی

نیمسال در تحصیلات تکمیلی و یا دارای یک سال تحقیق موفق با ارائه  0استاد راهنما باید دارای حداقل سابقه تدریس  –3تبصره 

 یک گزارش از تحقیقات خاتمه یافته و یا دارای مقاله پذیرش شده از این تحقیقات باشد.

ایی نایط فوق برای استادیاران و حالت کاملا اضطراری، مدارک کافی مبتنی بر تجربه و توادر صورت نداشتن یکی از شر -4تبصره 

 فرد برای هدایت پایان نامه به تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت اظهارنظر ارسال خواهد شد.

ر ورودی کارشناسی ارشد تواند از ههر استاد راهنما با مرتبه استادیاری به شرط حضور کافی و داشتن تجربه موفق می -5تبصره 

نفر  6نفر را راهنمایی نماید. در هر حالت تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد تحت راهنمایی وی به طور همزمان نباید از  3حداکثر

 بیشتر شود.

 شود.در هر یک از موارد زیر به سقف دانشجویان تحت راهنمایی عضو هیئت علمی مربوط یک نفر اضافه می -6تبصره 

نامه در قالب قراردادهای خارج از دانشگاه )به تایید دفتر در صورت عدم نیاز به امکانات مالی دانشگاه و تامین کل اعتبارات پایان -2

 ارتباط با صنعت دانشگاه(

 اعضای هیئت علمی با مرتبه دانشیاری یا استادی -0

ی پژوهش-قبلی )به ازای هر مقاله یک بار( در مجلات علمی های کارشناسی ارشد دانشجویاننامهاعضای هیئت علمی که از پایان -3

 مقاله به چاپ رسانده باشند.

  استاد راهنما موظف به ارائه برنامه حضور خود در دانشکده و برنامه جلسات هفتگی خود با دانشجویان تحت راهنمایی -7تبصره 

حال اجرا کمتر از یک ساعت نخواهد بود( به تحصیلات تکمیلی  )به تناسب واحد پایان نامه که در هر صورت برای هر پایان نامه در

 د.باشدانشکده می



 

 

9 

 

استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما پس از تایید شورای گروه از اعضای هیئت علمی داخل یا متخصصان خارج از دانشگاه  -91ماده 

 شود.انتخاب می

یا هیئت علمی و دارای تجربه کار کافی، قل دارای مدرک کارشناسی ارشد باید حدا نامه کارشناسی ارشدمشاوران پایان – تبصره

  د.ندانشگاه باش

 نامهارزشیابی پایان -21ماده 

 عالی : 02تا  29نمره از  -الف

 بسیار خوب : 99/21تا  21نمره از 

 خوب  : 99/27تا  26نمره از

 : قابل قبول99/21تا  24نمره از 

 قبول: غیرقابل 24نمره کمتر از  -ب

ال و دوسنامه غیرقابل قبول باشد دانشجو مجاز است حداکثر یک نیمسال در مدت مجاز تحصیل )چنانچه ارزشیابی پایان -9تبصره 

وفقیت نامه خود با منامه دفاع کند. دانشجویی که در فرصت تعیین شده نتواند از پایان( در جلسه دفاعیه شرکت و مجددا از پایاننیم 

 شود.ادامه تحصیل و دریافت مدرک تحصیلی محروم می دفاع نماید، از

به منظور ارتقای کیفی، نمره مقالات مبتنی بر پایان نامه با توجه به استانداردهای موجود در هیئت ممیزه دانشگاه به  -2تبصره 

 شود.شرح زیر به سقف نمره پایان نامه اضافه می

 نمره( 2نمره )حداکثر تا  1/2ی معتبر تا هاهر خلاصه مقاله پذیرفته شده در کنفرانس -الف

در موارد الف و ب فوق گواهی شرکت و ارایه  – نمره( 1/2نمره )حداکثر  2های معتبر تا پذیرش هر مقاله کامل در کنفرانس -ب

 کنفرانس بعد از تاریخ دفاع باشد.مقاله در کنفرانس الزامی است مگر در صورتیکه تاریخ برگزاری 

 نمره( 1/2نمره )حداکثر  2ترویجی معتبر تا -پذیرفته شده در مجلات علمی به هر مقاله -ج

 نمره( 2نمره )حداکثر تا  1/2نامه با ارائه گواهی معتبر ثبت هر اختراع حاصل از پایان -د

از  1)بخش  نمره، در هر حالت حداکثر نمره برای امتیازات پژوهشی 0پژوهشی تا  -به هر مقاله پذیرفته شده در مجلات علمی -ه

باشد، و حداکثر نمره برای مجموع بندهای )الف( تا )د(، نمره می 0( مربوط به فرم ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشدجدول 

 باشد.می 1/2( برابر 2مربوط به فرم ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد  از جدول 1-1تا  2-1های )بخش
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ا هموارد فوق مدارک و مستندات از قبیل نامه پذیرش، مقاله چاپ شده، خلاصه مقاله در کنفرانسکه در هر یک از لازم به توضیح این

 و سمینارها  ضمیمه فرم ارزشیابی گردد.

ماند، فقط یک گواهی مبنی بر گذراندن دروس با نمرات به دانشجوی کارشناسی ارشد که به هر دلیل از تحصیل باز می -29ماده 

 شود.اعطا می

 شود.نامه در جلسه دفاعیه توسط هیئت داوران انجام میارزشیابی پایان -22ماده 

انجام  وهای مربوط هفته قبل از تاریخ دفاعیه موظف به مراجعه به تحصیلات تکمیلی دانشکده و تحویل فرم 3هر دانشجو  - تبصره

وز دفاع توسط تحصیلات تکمیلی دانشکده، اطلاعیه باشد. ضمنا پس از کسب تایید استاد راهنما و صدور مجمراحل اداری دفاعیه می

 برگزاری دفاعیه باید حداقل یک هفته در معرض دید دیگران باشد.

 ترکیب هیئت داوران بر اساس دستورالعمل شورا به شرح زیر است.  -23 ماده

ادان ناظر )داور( و نماینده تحصیلات استاستاد مشاور، ، )متشکل از استاد راهنما در حضور هیئت داورانهر پایان نامه  - 9تبصره 

 گردد. تکمیلی دانشکده( دفاع می

ود. شجلسه دفاعیه پایان نامه یک جلسه عمومی بوده و شرکت اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در آن توصیه می - 2تبصره 

 باشد.یمماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده نباشد. ریاست جلسه بر عهده مندان به موضوع دفاعیه نیز مغتنم میشرکت سایر علاقه

 داور )ناظر(، استاد راهنما و نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده در جلسه دفاعیه الزامی است.  0حضور  - 3تبصره 

اعضای داوران ناظر به پیشنهاد استاد راهنما و تایید مدیر گروه انتخاب، و نماینده تحصیلات تکمیلی توسط ریاست  - 4تبصره 

 گردند. جهت انجام دفاعیه معرفی مییا معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده دانشکده 

اعضای هیئت داوران ناظر باید حداقل استادیار )و یا دارای مدرک دکتری( باشند. در موارد استثنایی چنانچه نظر شورای  - 5تبصره 

تحصیلات تکمیلی بر این باشد که در زمینه تخصصی مورد نظر استادیار وجود نداشته باشد و یا داوران ناظر پیشنهادی از نظر تخصصی 

تب یک ماه قبل از دفاع، با ذکر دلایل جهت طرح و تصویب به شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده باشند، مرادارای ویژگی خاصی 

 گردد.ارجاع می

نماینده تحصیلات تکمیلی نقش نظارت بر حسن برگزاری جلسه دفاعیه و پیگیری انجام اصلاحات پیشنهادی داوران را  -6تبصره 

گیرد. نماینده تحصیلات تکمیلی باید خارج از به دانشکده توسط نامبرده انجام می بندی و ارسال نمره نهاییباشد و جمعدار میعهده

 انتخاب شود.وحداقل با درجه استادیار گروه آموزشی مربوطه 
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پژوهشی، آموزشی، و پژوهشی( ارزش یکسانی داشته و -گواهینامه پایان دوره کارشناسی ارشد به هر سه شیوه )آموزشی -24ماده 

 دوره تحصیلی بالاتر ادامه تحصیل دهند. توانند در می

پژوهشی، آموزشی، و پژوهشی( بر حسب رشته حداقل -تعداد واحدهای دوره کارشناسی ارشد در هر سه شیوه )آموزشی -25ماده 

 واحد است. 30و حداکثر  01

های ، تحقیقات و فناوری و مصوبهها مطابق قوانین و مقررات وزارت علومدروس اجباری و اختیاری، عناوین و سرفصل آن -9تبصره 

 باشد.ریزی میشورای عالی برنامه

 واحدی نظری باید حداقل در دو نوبت و ترجیحا در دو روز غیرمتوالی در هفته ارائه گردند.  3دروس  -2تبصره 

* * * 

 پژوهشی-شیوه آموزشی -الف

ها و بر اساس برنامه واحد درسی برای همه رشته 6و حداکثر  4حداقل  پژوهشی -آموزشی تعداد واحد پایان نامه در شیوه -26ماده 

 باشد.مصوب می

 نامه پایان -27ماده 

دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی، موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد یا اساتید 

 ابد.ی. موضوع پایان نامه پس از تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده قطعیت میراهنما و تایید گروه مربوط انتخاب نماید

های ذکر شده شوند در نیمسالنامه اجرایی دوره کارشناسی ارشد میآیین 1ماده  2برای دانشجویانی که مشمول تبصره  - 9تبصره 

 . توان یک نیمسال اضافه نمودمی

ش دوره کارشناسی ارشد است که طی آن دانشجو موظف است در یک زمینه مربوط به رشته تهیه پایان نامه، آخرین بخ -2تبصره 

 تحصیلی خود، زیر نظر استاد راهنما، به تحقیق و تتبع بپردازد.

های مربوطه، آن را به دفتر تحصیلات دانشجو موظف است موضوع پایان نامه را با نظر استاد راهنما و پس از تکمیل فرم -3تبصره 

ی تخصصی هالی دانشکده جهت اقدام بعدی تحویل نماید. موضوع پایان نامه از طرف دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده به گروهتکمی

شود. در صورت تایید و یا پس از اعمال اصلاحات گروه فوق، موضوع جهت های تحصیلات تکمیلی فعالیت دارند ارجاع میکه در دوره

شود. این شورا با توجه به امکانات دانشکده، نیازهای مالی پروژه و سایر انشکده ارجاع میبررسی به شورای تحصیلات تکمیلی د

 نماید.ها و همچنین مسائل علمی و تطابق با قوانین و مقررات در مورد آن اظهار نظر میمحدودیت
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ل تکمیلی گروه، باید حداکثر تا قبانتخاب استاد راهنما و تعریف پروژه توسط دانشجو و تصویب آن در شورای تحصیلات  -4تبصره 

از شروع نیمسال سوم سال تحصیلی انجام پذیرد. در غیر این صورت، دانشجو مشمول مقررات آموزشی که از طرف شورای تحصیلات 

جو شگردد، خواهد شد. در صورت عدم تصویب پروپوزال تا قبل از پایان نیمسال سوم، از ادامه تحصیل دانتکمیلی دانشکده اعلام می

 جلوگیری به عمل خواهد آمد. 

اید سال سوم تحصیل، ببه منظور نظارت دقیق بر نحوه انجام کار پایان نامه، گزارش پیشرفت کار پایان نامه، از شروع نیم -5تبصره 

 هر سه ماه یک بار به کمیته تحصیلات تکمیلی گروه ارائه گردد.

باشد. برای اتمام دو سال تحصیلی دانشجو )آخر شهریور سال دوم ورود( می نامه تا قبل اززمان مجاز دفاع از پایان -6تبصره 

یک روز اداری قبل گردد، این تاریخ ها اضافه میسال به مدت سنوات تحصیلی آنآیین نامه یک نیم 21دانشجویانی که مطابق ماده 

 باشد.م ورود میششنیمسال  از ثبت نام 

 سمینار - 28ماده 

ار، آشنایی دانشجویان کارشناسی ارشد، با اصول اولیه روش تحقیق، نحوه استفاده از منابع اطلاع رسانی و شیوه هدف از ارائه سمین

بندی )و بهترین حالت ارزیابی( تحقیقات انجام شده در آوری، بررسی و دستهارائه کتبی و شفاهی نتایج یک تحقیق در قالب جمع

 ارتباط با موضوع سمینار است.

 گردد.حد سمینار توسط دانشجو حداکثر در نیمسال سوم تحصیلی اخذ میوا -21ماده 

دانشجو باید حداکثر تا پایان هفته دهم نیمسال دوم تحصیلی موضوع و استاد تخصصی سمینار خود را انتخاب و جهت  - 31ماده 

 ید. آبررسی و تصویب به گروه تخصصی مربوطه ارائه نماید. سمینار فوق در شورای گروه مطرح و در صورت تصویب به اجرا درمی

علمی توسط مدیر گروه به عنوان استاد هماهنگ کننده به منظور هیات ز اعضای در هر گروه آموزشی به نوبت یکی ا -39ماده 

 رسد. در هر جلسه برگزاریشود. برنامه ارائه سمینارها از طریق گروه توسط وی به اطلاع عموم میبرگزاری جلسات سمینار انتخاب می

-یمند شرکت ماند و اساتید علاقهد سمیناررا اخذ کردهسمینار، استاد سمینار، استاد هماهنگ کننده سمینار، دانشجویانی که واح

ود. ششوند و به ازای هر غیبت از نمره سمینار دانشجو کسر مینمایند. در هر حال دانشجویان در جلسات سمینار،  حضور و غیاب می

 شود.در نهایت ارزیابی سمینار توسط استاد سمینار و استاد هماهنگ کننده انجام می

. به ها باشدتوانند دانشجویان را ترغیب به ارائه سمینارهایی نمایند که در راستای پایان نامه آناعضای هیئت علمی می -32ماده 

 هر حال مطالب مشترک در متن سمینار و پایان نامه در ارزیابی نهایی پایان نامه منظور نخواهد شد.
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باشد و در موارد ار دانشجویان، پایان نیمسال سوم تحصیلی میآخرین مهلت دفاع از سمینار و ارسال نمرات سمین -33ماده 

 گردد. گیری میاضطراری، تاخیر در دفاع، در کمیته تحصیلات تکمیلی گروه تایید و تصمیم

امه نهای گردش کاری که اجرای همه مباحث مطرح شده در این آیینباشند فرمها موظف میتحصیلات تکمیلی دانشکده -34ماده 

 ویان قرار دهد.جها در آن دیده شده باشد را به اقتضای شرایط دانشکده تهیه و در اختیار دانشبندی اجرایی آنیت زمانو رعا

 امتحانات -35ماده 

ی امتحان در محدوده زمانی امتحانات، توسط دانشکده تعیین و حداکثر تا سه هفته بعد از شروع نیمسال، یک نسخه از رتاریخ برگزا 

شود. پس از آن تقاضای هرگونه تغییر در زمان امتحانات، صرفا با ارائه دلایل حانات به تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال میبرنامه امت

 باشد.کافی و با تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه میسر می

هفته  دونماید و دانشکده حداکثر یاستاد هر درس حداکثر ده روز پس از برگزاری امتحان، نمره درس مربوطه را اعلام م -36 ماده

نماید. برای دروسی که طبق سرفصل مصوب شورای پس از آخرین امتحان کلیه نمرات را به تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال می

داکثر ال و حباشند و نیاز به زمان بیش از یک نیمسال دارند، در پایان همان نیمسال نمره ناتمام ارسریزی دارای پروژه میعالی برنامه

 گردد.سه ماه پس از پایان آخرین امتحان نیمسال مورد نظر، نمره نهایی درس ارسال می

 

 

* * * 

 شیوه آموزشی -ب

واحد  4و حداکثر  0در این شیوه تمامی دوره به صورت واحدهای درسی بدون پایان نامه خواهد بود که گذراندن حداقل  -37ماده 

 زامی است.سمینار )تحقق و تتبع نظری( ال

* * * 

 شیوه پژوهشی -ج

ها )انجام تحقیق تامین کل هزینه درصورتاین شیوه پذیرش برای موسسات پژوهشی بوده و در مورد موسسات آموزشی  -38ماده 

 باشد.الزحمه پایان نامه( از محل درآمدهای اختصاصی طرح پژوهشی کاربردی استاد راهنما قابل اجرا میو حق

 دانشجو طی نیمسال اول موظف است موضوع پژوهش خود را با نظر استاد راهنما و تایید گروه انتخاب نماید. -31ماده 
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تواند همزمان با واحدهای آموزشی، واحدهای واحد است و دانشجو می 22تا  6های درسی در این شیوه تعداد واحد -41ماده 

 تخاب نماید.پژوهشی خود را با نظر استاد راهنما و تایید گروه ان

حضور و غیاب دانشجو در مرحله پژوهش در این شیوه با نظر استاد راهنما و تایید گروه و بر اساس تعداد جلسات مشاوره  -49ماده 

 پذیرد.و راهنمایی صورت می

روند پیشرفت پژوهش دانشجو در هر نیمسال با حضور استاد راهنما، نماینده تحصیلات تکمیلی موسسه و یک نفر از  -42ماده 

 گیرد. اعضای هیئت علمی متخصص به انتخاب مدیر گروه ذیربط، مورد ارزیابی قرار می

ها را تحت عنوان هر نیمسال یک سوم آن کل واحدهای پایان نامه در این شیوه به سه نیمسال تقسیم شده و دانشجو در -9تبصره 

 نماید.بخش اول پایان نامه اخذ می

 است. 24حداقل نمره قبولی پس از داوری روند پیشرفت پژوهش دانشجو در هر نیمسال نمره  -2تبصره 

 شود.قی میباشد، وی در آن نیمسال مشروط تل 24چنانچه نمره پیشرفت پژوهشی دانشجو در هر ارزیابی کمتر از  -3تبصره 

 شود.نامه است که در آخرین مرحله تحصیل دانشجو انجام میارزیابی نهایی در این شیوه، دفاع از پایان -43ماده 

* * * 

پژوهشی، آموزشی، و پژوهشی در دوره توسط موسسه با مجوز از شورای گسترش -های آموزشیاجرای هر یک از شیوه -44ماده 

 آموزش عالی مجاز است.

 باشد.گیری بر عهده شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مینامه ساکت است تصمیمدرمواردی که آئین -45ماده 

باشد و موسسه موظف است نامه در برگیرنده اصول و ضوابط کلی دوره کارشناسی ارشد به سه شیوه اجرایی میآئین -46ماده 

 ن و پس از تصویب در شورا اجرا کند.نامه تدویدستوالعمل اجرایی آن را در چارچوب آئین

تناد مذکور مورد اس شورایاست و در صورت بروز ابهام، نظر آئین نامه بر عهده شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تفسیر  -47ماده 

 قرار خواهد گرفت.

شورای تحصیلات تکمیلی 1/1/2392 مورخ تبصره در جلسه 19ماده و  41وره کارشناسی ارشد در نامه اجرایی دآیین -48ماده 

ای مغایر با آن هها و بخشنامهنامهنامه، کلیه آیینبا ابلاغ این آیین. قابل اجرا است  تاریخ تصویبرسید و از  نهایی دانشگاه به تصویب

  شود.ملغی اعلام می
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