بخش اول
قوانين و مقررات آموزشي

آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته
مقدمه:
سرعت پرشتاب علم وفناوری و ظهور پيشرفتهای عظيم علمي در هزاره سوم ،كشورهای جهان را
در شرايطي قرار داده است كه ،ايجاد تحول راهبردی در برنامه های توسعه امری حياتي و گامي
اساسي در جهت توسعه همه جانبه است بر اين مبنا آموزش عالي و تمامي كارگزاران نظام علمي
كشور و به طور كلي نهادهای مولد انديشه نقش كليدی در تبيين و تحقق اين تحول راهبردی –
با الهام از برنامه های توسعه و اهداف بلند سند چشم انداز  20ساله جمهوری اسالمي ايران –
خواهند داشت.
متوليان و برنامه ريزان حوزه آموزش عالي كشور نيز همسو و هماهنگ با نهضت تحول خواهي
كشور و بهره مندی از فرصت های پيش آمده ،در راستای كيفيت ،لزوم بازنگری آيين نامه ها،
ضوابط و مقررات آموزشي را در صدر اولويت های كاری خود قرار داده اند .برای نيل به اين
مقصود ،در گام نخست ،آيين نامه دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته به لحاظ ضرورتي كه در بازنگری
و اصالح آن احساس مي شد -با همکاری و هماهنگي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و -طي
جلسات متعدد كار گروه آموزشي ،به سه شيوه آموزشي -پژوهشي ،آموزشي و پژوهشي تدوين شده
است.
ماده  )1هدف:

هدف از تدوين آيين نامه دوره های كارشناسي ارشد به سه شيوه «آموزشي – پژوهش»،
«آموزشي» و «پژوهشي» ،تقويت و توسعه دوره های تحصيالت تکميلي ،ارتقای كيفيت ،تنوع بخشي
به شيوه های نوين ارايه آموزش ،پاسخگويي مناسب به تقويت و توسعه دوره های تحصيالت
تکميلي ،تقويت و ارتقای سطح كيفي و كمي اين دوره ها و همسان سازی آن با برنامه های توسعه
و ديگر اسناد راهبردی كشور است تا با بهره مندی از آن در تربيت متخصصان و پژوهشگران ماهر
و برجسته در سطح كشور بکوشيم.

ماده  )2تعاريف:
دوره كارشناسي ارشد ناپيوسنه :دوره ای باالتر از دوره ها ی كارشناسي است كه بر اساس برنامه
های مصوب شورای گسترش آموزش عالي ،به اخذ مدرک كارشناسي ارشد در رشته مربوط منتهي
مي شود.
شيوه آموزشي -پژوهشي :دوره ای كه محتوای برنامه آن مشتمل بر واحدهای درسي و پايان نامه
است.
شيوه آموزشي :دوره ای با محوريت آموزش است كه دانشجو پس از گذراندن واحدهای درسي
و بدون گذراندن پايان نامه دانش آموخته مي شود.
شيوه پژوهشي :دوره ای با محوريت پژوهش كه دستاورد آن(ارائه فناوری جديد ،ارائه نظريه و
ايده جديد ،توليد دانش فني ،ثبت اختراع )... ،شود و مشتمل بر اخذ واحد های درسي محدود و
الزام به ارايه پايان نامه است.
پايان نامه :فعاليت پژوهشي -تحقيقاتي است كه در يک زمينه رشته تحصيلي مربوط و تحت
راهنمايي استاد راهنما انجام مي گيرد.

موسسه :منظور دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي مجری دوره های كارشناسي ارشد
است.
شورا :منظور شورای تحصيالت تکميلي موسسه است.
سيمينار :منظور تحقيق و تتبع نظری است.
ماده  )3نحوه اجرای دوره :اين دوره به صورت روزانه ،شبانه ،نيمه حضوری ،مجازی و بين المللي
طبق ضوابط مربوط قابل اجرا مي باشد.
ماده  )4شرايط ورود:
الف -داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي
ب -دارا بودن مدرک پايان دوره كارشناسي اعم از پيوسته و ناپيوسته مورد تاييد وزارت علوم،
تحقيقات و فناوری؛
ج -قبولي در آزمون ورودی مورد تأييد وزارت يا كسب پذيرش از موسسه براساس مقررات
مصوب؛
ماده  )5دروس جبراني :چنانچه رشته دوره كارشناسي با رشته دوره تجانس نداشته باشد دانشجو بايد
به تشخيص گروه آموزشي ،تعدادی از دروس را تحت عنوان جبراني بگذراند.
تبصره  :1حداكثر دروس جبراني  12واحد مي باشد كه در ابتدای دوره قبل از دروس اصلي ارائه
مي شود.
تبصره  :2در انتخاب دروس ،اولويت با دروس جبراني است ،تعيين تعداد و عناوين دروس براساس
برنامه مصوب در هر رشته و زمان انتخاب آنها بر عهده شورای گروه است.

تبصره  : 3دروسي را كه دانشجو قبالً در دوره كارشناسي گذرانده است ،تکرار آن در صورتي كه
عنوان درس براساس سرفصل برنامه مصوب كارشناسي ارشد باشد ،مجاز نيست.
تبصره  :4حداقل نمره قبولي در هر درس اعم از دروس دوره يا جبراني 12است.
ماده  :)6موسسه موظف است به تناسب تعداد پذيرفته شدگان در اين دوره ،مشاور تحصيلي برای
هدايت دانشجويان تعيين نمايد.
ماده  :)7تعداد واحدهای درسي دانشجو بايد در هر نيمسال تحصيلي در اين دوره اخذ نمايد حداقل
 8و حداكثر  12است.
ماده  :)8ارزشيابي تحصيلي :ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال تحصيلي نبايداز  14كمتر باشد.
ماده  :)9آخرين نيمسال تحصيلي ،دانشجو از شرط حداقل اخذ واحد معاف است و چنانچه ميانگين
نمره دانشجو در اين نيمسال كمتر از  14باشد ،مشروط تلقي مي شود.
ماده  :)10ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره نبايد از  14كمتر باشد ،در غير اين صورت،
دانش آموخته دوره كارشناسي ارشد شناخته نمي شود.
تبصره -دانشجويي كه پس از گذراندن كليه دروس دوره در هر سه شيوه  ،ميانگين كل نمرات او
از  14كمتر باشد -در صورتي كه حداكثر مدت مجاز تحصيل وی به پايان نرسيده باشد -مي تواند
دروسي را كه در آنها نمره كمتر از  14احراز كرده است ،فقط در يک نيمسال تکرار كند و در
صورت جبران كمبود ميانگين كل ،دانش آموخته مي شود .دانشجويي كه به هر دليل نتوانند از
اين فرصت استفاده كند ،از ادامه تحصيل محروم مي شود و مدركي دريافت نمي كند.

ماده  )11حضور و غياب :حضور دانشجو در تمامي برنامه های درسي و ديگر فعاليت های آموزشي
و پژوهشي دروه الزامي است .غيبت دانشجو در هر درس نبايد از  3/16مجموع ساعات آن درس
تجاوز كند ،در غير اين صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود.
تبصره :1در صورتي كه غيبت دانشجو در يک درس  ،بيش از حد مجاز بوده و از نظر موسسه ،موجه
تشخيص داده شود ،آن درس از مجموعه دروس انتخابي دانشجو حذف مي شود .در اين صورت
رعايت حد نصاب  8واحد در آن نيمسال الزامي نيست ولي آن نيمسال از نظر طول تحصيل برای
دانشجو يک نيمسال كامل محسوب مي شود.
تبصره  :2غيبت در شيوه پژوهشي ،ارزيابي ناموفق واحدهای پژوهشي اخذ شده در آن نيمسال
است كه طبق نظر هيأت داوران در ماده  23انجام مي شود.
ماده  :)12غيبت غير موجه در امتحان هر درس منجر به نمره صفر در آن درس مي شود.
تقاضای حذف درس و مدارک توجيهي مستند تا حداكثر ظرف مدت يک هفته پس از تاريخ
امتحان بايد به آموزش دانشکده تسليم شده باشد.
تبصره :در صورتي كه غيبت دانشجو در امتحان ،از نظر موسسه ،موجه تشخيص اداده شود ،درس
مزبور حذف مي شود.
ماده  )13مرخصي تحصيلي:
 ،مشاور تحصيلي برای هدايت دانشجويان تعيين نمايد.
كارشناسي ارشد ناپيوسته ،با احتساب واحد پايان نامه ،بر حسب رشته ،حداقل  28و حداكثر  32واحد
است.

در صورتي كه عنوان درس بر اساس سرفصل
درسي از دروس جبراني ،يک نيمسال تحصيلي ،به طول مدت تحصيل دانشجو ،افزوده مي شود.

تبصره  :1چنانچه به تشخيص كميته تحصيالت تکميلي  ،گذراندن تعدادی از واحدهای درسي دوره
كارشناسي ،به عنوان دروس كمبود يا جبراني ،برای دانشجو ،ضروری تشخيص داده شود ،وی مکلف
است ،آن دروس را براساس برنامه مصوب ،اضافه بر واحدهای درسي مقرر در دوره كارشناسي ارشد
و مطابق اين آيين نامه بگذراند( .تعداد دروس جبراني هر رشته ،حداكثر  24واحد است).
تبصره :2

تبصره  :3ماده  )5تعداد واحد پايان نامه:
تعداد واحد پايان نامه كارشناسي ارشد ،برای همه رشته ها بين  4تا  10واحد درسي ،مطابق برنامه
مصوب شورای عالي برنامه ريزی است.

ماده  )6تعداد واحد مجاز هر نيمسال
دانشجوی دوره كارشناسي ارشد ،مجاز است در هر نيمسال تحصيلي بين  8تا  14واحد درسي را
انتخاب كند و در موارد استثنايي ،با صالحديد كميته تحصيالت تکميلي ،اين تعداد مي تواند به 16
واحد افزايش يابد.
تبصره  :1در آخرين نيمسال تحصيلي ،نام نويسي دانشجو در كمتر از  8واحد درسي بالمانع است.

تبصره  :2دانشجوياني كه برخي از دروس دوره كارشناسي ارشد را در دوره كارشناسي گذرانده،
نمي توانند آن درس يا دروس را مجدداَ در دوره كارشناسي ارشد بگذرانند .اين دانشجويان بايد
با گرفتن ديگر دروس انتخابي جمع واحدهای درسي خود را به حد نصاب مندرج در برنامه مصوب
برسانند.

فصل چهارم :حضور و غياب
ماده  ) 7حضور در كالس:
تبصره :ماده  )8غيبت در امتحان:
غيبت غير موجه در امتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر برای آن درس است.

فصل پنجم :طول دوره ،مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل
ماده  )9طول دوره:
طول دوره مدتي است كه دانشجو بايد دروس تعيين شده در اين دوره را با پايان نامه بر اساس
مقررات مربوط به اتمام برساند .طول دوره كارشناسي ناپيوسته  2سال است.
تبصره  :1كميته تحصيالت تکميلي مي تواند در صورت لزوم و حسب مورد يک و حداكثر تا دو
نيمسال تحصيلي به طول دوره دانشجو اضافه كند.

تبصره  :2چنانچه موسسه نتواند حداقل واحدهای درسي را در يک نيمسال تحصيلي ارايه دهد ،به
نسبت كسر واحدهای ارايه شده ،به طول دوره دانشجو افزوده مي شود در هر صورت طول دوره
تحصيل نبايد از سه سال تجاوز نمايد.

ماده  )10مرخصي تحصيلي:
دانشجو ی دوره كارشناسي ارشد مي تواند حداكثر برای يک نيمسال تحصيلي ،با كسب موافقت
دانشگاه ،از مرخصي تحصيلي استفاده كند.
تبصره  :1مدت مرخصي تحصيلي جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.
تبصره  :2درخواست مرخصي بايد قبل از شروع نام نويسي در هر نيمسال تحصيلي به موسسه مربوط
تسليم و موافقت آن موسسه كسب گردد .موافقت موسسه با مرخصي تحصيلي دانشجو با توجه به
وضعيت تحصيلي وی صورت مي گيرد و منوط به اين است كه ادامه تحصيل دانشجو از آن به بعد
با مشکل مواجه نشود.
تبصره  :3در صورتي كه دانشجو بدون كسب موافقت موسسه حتي برای يک نيمسال ،ترک تحصيل
نمايد از ادامه تحصيل محروم مي شود.

ماده  )11انصراف از تحصيل:

دانشجو مي تواند به هر دليل ،از تحصيل اعالم انصراف نمايد .در اين صورت بايد درخواست خود
را مبني بر انصراف به موسسه تسليم نمايد .چنانچه دانشجو بعد از يک ماه درخواست خود را پس
نگيرد ،آن موسسه نسبت به صدور گواهي انصراف اقدام مي نمايد.
تبصره :دانشجوی انصرافي يا اخراجي موظف است به تعهداتي كه سپرده است عمل نمايد .به هر
حال صدور هر گونه گواهينامه و تسليم ريزنمرات و دريافت مجوز شركت مجدد در آزمون ورودی
منوط به تسويه حساب دانشجو ،با موسسه ذيربط است.

فصل ششم :ارزشيابي
ماده  )12حداقل نمره قبولي:
حداقل نمره قبولي در هر درس اعم از دروس دوره و دروس جبراني در دوره كارشناسي ارشد ،
 12است.
تبصره  :1اگر نمره دانشجو در يک درس انتخابي كمتر از  12باشد ،مي تواند با موافقت استاد راهنما
به جای آن درس ،درس ديگری را انتخاب نمايد.
تبصره  :2در مواردی كه ارزشيابي دانشجو در يک درس موكول به فعاليتهايي باشد كه با تشخيص
استاد مربوط انجام آن در طول يک نيمسال تحصيلي ممکن نيست ،نمره دانشجو در آن درس ناتمام
محسوب مي شود .در اين صورت بايد نمره دانشجو در اين درس ،حداكثر تا پايان نيمسال تحصيلي
بعد ،توسط استاد ذيربط به نمره قطعي تبديل و در كارنامه وی ثبت شود.

ماده  )13حداقل ميانگين نيمسال:

ميانگين نمرات دروس دانشجو ،در دوره كارشناسي ارشد ،در هر نيمسال تحصيلي ،نبايد از  14كمتر
باشد .اگر ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال تحصيلي كمتر از  14باشد آن دانشجو از ادامه
تحصيل محروم مي شود.
تبصره  :نمره دروس پيشنياز يا جبراني در كارنامه دانشجو ،جداگانه ثبت مي شود .اما در احتساب
ميانگين نمرات نيمسال تحصيلي و ميانگين كل نمرات دانشجو منظور نمي شود.

ماده  )14ميانگين كل نمرات:
ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره نبايد از  14كمتر باشد .در غير اينصورت فارغ التحصيل
دوره كارشناسي ارشد شناخته نمي شود.
تبصره :1
تبصره  :2به دانشجويي كه نتواند ميانگين كل نمرات خود را حدنصاب  14برساند ،در صورتي كه
ميانگين نمرات او  12يا بيشتر باشد ،با رعايت ماده  12و به شرط گذراندن پايان نامه مدرک معادل
كارشناسي ارشد در رشته مربوط داده خواهد شد.

فصل هفتم :پايان نامه
ماده  )15تهيه پايان نامه:
تهيه پايان نامه آخرين بخش دوره كارشناسي ارشد است كه طي آن دانشجو موظف است ،در يک
زمينه مربوط به رشته تحصيلي خود ،زير نظر استاد راهنما ،به تحقيق و تتبع بپردازد.

ماده  )16تعيين استاد راهنما:

استاد راهنما با پيشنهاد دانشجو و موافقت استاد و تاييد كميته تحصيالت تکميلي ،از اعضای هيات
علمي موسسه يا خارج از موسسه با حداقل مرتبه استادياری تعيين مي گردد.
تبصره  :1چنانچه استاد راهنما ،خارج از موسسه آموزش عالي انتخاب مي شود به جای شرط
استادياری داشتن مدرک دكترا الزامي است.
تبصره  :2در رشته هايي كه استاديار به تعداد كافي وجود ندارد ،استاد راهنما را مي توان با تاييد
كميته تحصيالت تکميلي از بين مربيان برجسته موسسه و دارای حداقل  10سال سابقه كار مفيد
آموزشي و پژوهشي انتخاب كرد.

ماده  )17موضوع پايان نامه:
دانشجو موظف است ،پس از پايان نيمسال اول و قبل از شروع نيمسال سوم تحصيلي ،موضوع پايان
نامه خود را با نظر استاد راهنما انتخاب كند.
موضوع پايان نامه پس از تاييد كميته تحصيالت تکميلي قطعيت مي يابد.
تبصره  :1در موارد خاص بنا به تصويب تحصيالت تکميلي دانشکده تصويب موضوع پايان نامه مي
تواند تا پايان نيمسال سوم تحصيلي به طول انجامد.

ماده  )18تعيين استاد مشاور:
استاد مشاور به پيشنهاد استاد راهنما و پس از تاييد كميته تحصيالت تکميلي از بين اعضای هيات
علمي يا متخصصان و محققان مربوط انتخاب مي شود.

ماده  )19ارزشيابي پايان نامه:

ارزشيابي پايان نامه در جلسات دفاعيه توسط هيات داوران ،متشکل از استاد راهنما ،استاد مشاور و
حداقل يک نفر نماينده كميته تحصيالت تکميلي و دو نفر از بين اعضای هيات علمي يا متخصصان
و محققان داخل يا خارج موسسه صورت مي گيرد.
ماده ) 20پايان نامه توسط هيات داوران در پنج درجه ارزشيابي شده وبه هر درجه نمره ای تعلق
مي گريد .واين نمره در ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه مي شود.
نمره از  18تا  : 20عالي
نمره از  16تا  :18بسيار خوب
نمره از  14تا  :16خوب
نمره از  12تا  :14قابل قبول
نمره از  12كمتر :غير قابل قبول.

ماده  )21انتخاب پايان نامه:
دانشجو ،پس از انتخاب پايان نامه ،تا زماني كه آن را به پايان نرسانده است ،موظف است براساس
تقويم دانشگاهي در نيمسال (های) بعد نيز برای آن ثبت نام نمايد .در اين حال نمره پايان نامه در
آخرين نيمسال تحصيلي ،وارد كارنامه دانشجو مي شود و در ميانگين نمرات او منظور خواهد شد.

ماده  ) 22دفاع مجدد از پايان نامه:
در صورتي كه پايان نامه ،از نظر هيات داوران ،غير قابل قبول تشخيص داده شود ،دانشجو مي
تواند در مدتي كه از حداكثر مدت مجاز تحصيل وی تجاوز نکند ،پايان نامه خود را كامل و بار
ديگر در زماني كه هيات داوران تعيين مي كنند از آن دفاع نمايد.

فصل هشتم  :ساير مقررات
ماده  )23انتقال و تغيير رشته:
انتقال و تغيير رشته در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته ممنوع است.

ماده  )24انتقال موقت (مهمان):
در صورتي كه ارايه برخي از دروس ،در يک رشته و در يک زمان معين ،در موسسه مبدا ،ممکن
نباشد ،دانشجو مي تواند آن دروس را با موافقت استاد راهنما و تاييد كميته تحصيالت تکميلي ،در
يکي از موسسات آموزش عالي ديگر كه مجری دوره است به صورت مهمان بگذراند .در اين حال
كسب موافقت موسسه مقصد هم ضروری است و تعداد واحدهای درسي دانشجوی ميهمان در يک
موسسه نبايد از نصف واحدهای درسي دوره تجاوز نمايد.

ماده  ) 25تصويب آيين نامه آموزشي:
آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد در  8فصل و  25ماده و  23تبصره در دويست و نود و
يکمين جلسه شورای عالي برنامه ريزی مورخ  1373/10/25به تصويب رسيد .اين آيين نامه از
ابتدای سال تحصيلي  1373 – 74در همه دانشگاهها و پژوهشگاهها و موسسات آموزش عالي سراسر
كشور الزم االجراست و از تاريخ ابالغ آن ،آيين نامه قبلي و تمام مقررات و بخشنامه ها و
دستورالعمل های مغاير با آن برای دانشجويان مشمول اين آيين نامه لغو مي گردد .دانشجويان
ورودی سال های قبل از سال تحصيلي  1373 -74نيز مي توانند با موافقت شورای تحصيلي تکميلي
موسسه وضعيت خود را با آيين نامه جديد تطبيق داده و براساس آن فارغ التحصيل شوند.

