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 مقدّمه

به ، 889 یمصوّب جلسه، 2و  1های سطح ی دانشگاههای تحصیلی ویژهی آموزشی دورهپارچهی یکنامهآیین

 آموزشی وزارت علوم، تحقيقات و فناوریمعاونت  01/03/97، مورخ 43069/2ی ی شمارهنامه طی، 30/10/1396 تاریخ

د و صرفاً برای تهيه و تدوین شنامه این شيوه ،ی یادشدهنامه 3شده در بند ابالغ گردید و بر اساس اختيارات تفویض

 و بعد از آن قابل اجراست. 1397دانشجویان وروی 

 فـصــل اوّل             

 کلّیات           
 هدف. 1 یمادّه

ارشد ناپيوسته در  ی كارشناسینامه، تعيين چهارچوب قانونی برای اجرایِ صحيح دورهتدوین و اجرای این شيوههدف از 

های ها به منظور گسترش دانش و تربيت متخصصان و پژوهشگرانی است كه با فراگيری آموزشگرایش-تمامی رشته

 آموزش، پژوهش و خدمات كسب كنند.های پژوهش علمی، مهارت الزم را برای الزم و آشنایی با روش

 . تعاریف2یمادّه

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

: منظور دانشگاه مازندران و مراكز آموزش عالی و پژوهشی )اعم از دولتی و غيردولتی( است كه دارای مجوز دانشگاه .2

 تأسيس از وزارت هستند.

-ی تحصيلی، بدون پرداخت هزینه )در دانشگاهنوات مجاز دورهمنظور آموزش دانشجو در طول س آموزش رایگان: .3

 ی عمومی دولت( است. های استفاده كننده از بودجه

ی تحصيلی كارشناسی ارشد ناپيوسته برابرِ ضوابط، پذیرفته شده، های دورهكه در یکی از رشتهاست  فردی دانشجو: .4

 ثبت نام كرده و مشغول به تحصيل است.
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را با موفقيت به پایان رسانده و برابرِ  كارشناسی ارشد های تحصيلیهكه یکی از رشتاست  فردی آموخته:دانش .5

 ضوابط معيّن، گواهی یا مدرك تحصيلی مربوط را دریافت كرده است.

 طور موقت به تحصيل اشتغال ندارد.كه دانشجو، برابرِ ضوابط معيّن، به است مدّت زمان مشخصی مرخصی تحصیلی: .6

 ی تحصيل خودداری كند.طور خود خواسته از ادامهكه در آن دانشجو بهاست فرایندی  تحصیلی:انصراف  .7

 كند. های تحصيلی دانشگاه شركت میكه دانشجو به صورت تمام وقت در فعاليّت ای از پذیرش استشيوه حضوری: .8

 های تحصيلی دارد. ای از پذیرش است كه دانشجو بدون حضور در دانشگاه، فعاليّتشيوه غیرحضوری: .9

صورت حضوری و بخشی دیگر غيرحضوری به انجام كه بخشی از آموزش آن بهای از پذیرش استشيوه حضوری:نیمه .10

 رسد.  می

 كند.ی كارشناسی ارشد، تحصيل می، در دورههاازای پرداخت هزینهاست كه در ی منظور دانشجوی پرداز:شهریه .11

یکی از اعضای هيأت علمی دارای مدرك دكتری تخصصی است كه مسؤوليّت راهنمایی دانشجو را در  استاد راهنما: .12

نامه بر عهده دارد و از ميان اعضای هيأت علمی دانشگاه )یا با مجوز دانشگاه از خارج از دانشگاه( انتخاب انجام پایان

 شود.می

ی الحيّت با تخصص مرتبط است كه مسؤوليّت مشاورهیکی از اعضای هيأت علمی و یا فرد دارای ص استاد مشاور: .13

نامه بر عهده دارد و از ميان اعضای هيأت علمی دانشگاه و یا متخصصان خارج از دانشگاه دانشجو را در انجام پایان

 انتخاب می شود.

 شتغال دارد.صورت تمام وقت، نيمه وقت یا پاره وقت اآموزی بهو مهارت كه در دانشگاه به آموزشفردی مدرّس: .14

كه اهداف مشخصی را ی تحصيلی استهای هررشتهای از دروس و فعاليّتپيوسته همی بهمجموعه ی درسی:برنامه .15

 كند.دنبال می

 32ساعت؛ عملی یا آزمایشگاهی  16ارزش مقداری درسی است كه مفاد آن برای هر واحد نظری  واحد درسی: .16

 120ساعت و كارآموزی  64ساعت؛ كارورزی یا كار در عرصه  48ساعت؛ كارگاهی یا عمليات ميدانی )بازدیدعلمی( 

 شود.ی درسی مصوّب اجرا میسال تحصيلی و طبق برنامهساعت در طول یک نيم

ترین واحد علمی سازمانی دانشگاهی، متشکّل از تعدادی عضو هيأت علمی با تخصص بنيادی موزشی:گروه آ .17

ی تحصيلی در ی متجانس كه به منظور ایجاد و اجرای آن رشتهی علمی خاص یا چند رشتهمشترك، در یک رشته

 شود.دانشگاه تشکيل می

 -آموزشیی در شيوه شورای تحصيالت تکميلی گروه انشگاه مازندران یامنظور شورای تحصيالت تکميلی د شورا: .18

 پژوهشی است.

كه به تشخيص گروه آموزشی، گذراندن آن برای رفع كمبود دانش یا مهارت دانشجو، در درسی است درس جبرانی: .19

 ی تحصيلی، ضروری است.آغاز دوره
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-وضعيت تحصيلی است كه دانشجو در یک نيمسال بر حسب مقررات، ميانگين كمتر از حد نصاب تعيين مشروطی: .20

 شده را كسب كرده باشد.

های علمی كه به لحاظ موضوع دارای قلمرو مشخص و متمایز از سایر ی فرعی از شاخهیک شعبه ی تحصیلی:رشته .21

 انجامد.كارآمدی معينی میهای علمی است و به احراز تخصصی، مهارت یا شاخه

ها در دو شود. اختالف درسای از یک رشته كه ناظر بر وجه تحصصی آن باشد، اطالق میبه شعبه گرایش تحصیلی: .22

 .درصد كل واحدهای رشته بيشتر باشد 70گرایش از یک رشته، نباید از 

 28شامل شود و حداقل آغاز میی كارشناسی كه پس از دورهاست ی تحصيلییک دوره ی کارشناسی ارشد:دوره .23

 واحد درسی است. 32تا 

ی درسی مربوط به آن، عالوه بر واحدهای درسی، كه برنامهای تحصيلی است: شيوهپژوهشی-ی آموزشیشیوه .24

 شود.نامه میی تحقيقاتی است كه منجر به پایانمشتمل بر اجرای یک پروژه

 هفته امتحانات پایانی است. 2فته آموزش و ه 16سال تحصيلی، شامل هر نيمسال تحصیلی: نیم .25

ی معين از رشته یا مستند علمی است كه در فرایند تحصيل دانشجو و از طریق تحقيق در یک حوزهنامه: پایان .26

 شود.گرایش تحصيلی و با استاد)ان( راهنما و حسب مورد بر اساس استانداردهای پژوهشی تدوین می

 ی دانشگاه است.نامه و رسالهتصویب پایانی منظور كميتهی تصویب: کمیته .27

ای است منتخب شورای تحصيالت تکميلی دانشگاه كه با تفویض اختيار آن شورا، بررسی و كميته ی منتخب:کمیته .28

 دهد.ای از موضوعات آموزشی را انجام میی پارهگيری در بارهتصميم

كه برای ارزیابی كمّی و  حيّت دانشگاهی هستنداعضای هيأت علمی یا افراد متخصص دارای صالهیأت داوران:  .29

 شوند. نامه، مطابق دستورالعمل اجرایی مصوّب دانشگاه انتخاب میكيفی پایان

 

 شرایط ورود به دوره .3یمادّه

 ی كارشناسی ارشد ناپيوسته به قرار ذیل است:شرایط ورود به دوره. 1-3

 ضوابط؛های عمومی ورود به دوره برابر داشتن صالحيت (1

 ی مورد تأیيد وزارت؛ی كارشناسی، اعم از پيوسته و ناپيوستهدارا بودن مدرك رسمی پایان دوره (2

 طبق مقررات مصوّب وزارت.دانشگاه قبولی در آزمون ورودی و یا كسب پذیرش از  (3

 ی كارشناسی ارشد فاقد اعتبار است.مدرك معادل كارشناسی برای ورود به دوره. 1یتبصره

ها ی دانشگاهدر كليهآموزشی و  یهاشيوهی در كليه كارشناسی ارشدی تحصيل همزمان دانشجوی دوره .2 یتبصره

 )دولتی و غيردولتی( ممنوع است.
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ی كارشناسی ارشد ناپيوسته از های مختلف دورهت وزارت متبوع در رشتهادانشگاه اختيار دارد در چهارچوب مقرر. 2-3

 بپذیرد.خارج از كشور دانشجو 

های خارج از با دانشگاهنامه ت وزارت متبوع با انعقاد قرارداد یا تفاهمادانشگاه اختيار دارد در چهارچوب مقرر. 3-3

 های كوتاه مدّت یا بلند مدّت نماید.كشور، اقدام به پذیرش یا اعزام دانشجو برای دوره

ی متناسب با نامهشيوه دانشگاه اختيار دارد كه برای دانشجویان غيرایرانی معاونت آموزشی و تحصيالت تکميلی .تبصره

 آنان تدوین و اجرا نماید.

ها و نامه یا قرارداد با سایر دانشگاهدانشگاه اختيار دارد در چهارچوب مقررات وزارت متبوع و انعقاد تفاهم. 4-3

 ارشناسی ارشد ناپيوسته برگزار نماید.ی كمؤسسات، اعم از داخلی یا خارجی به صورت مشترك، دوره

 . نظام آموزشی4یمادّه

 ی كارشناسی ارشد ناپيوسته مبتنی بر نظام واحدی و به زبان فارسی است.آموزش در دوره .1-4

ی درسی مصوّب را با رعایت ضوابط، برای دانشجویان خارجی و یا اختيار دارد در صورت توانایی، برنامهدانشگاه  تبصره.

 المللی به زبان غيرفارسی ارائه نماید. های بيندوره

 ی آموزشی. برنامه5یمادّه

ای كه در ریزی آموزشی وزارت را برای دورهبرنامه های آموزشی و درسی مصوّب شورای عالیبرنامه موظف است دانشگاه

 آن با مجوز شورای گسترش آموزش عالی دانشجو پذیرفته است، اجرا كند.

های آموزشی اند برنامهی كارشناسی ارشد ناپيوسته برای تحقق اهداف ذیل، موظفآموزشی مجری دوره هایگروه. 1-5

و محتوای دروس دوره را مطابق با مقررات، بازنگری كرده و بعد از طی مراحل قانونی و تصویب شورای دانشگاه اجرا 

 نمایند: 

 الت علوم و فناوری.در پيوند با تحو محتوای دروسالف( به روز كردن         

 زایی.ب(كاربردی نمودن محتوای دروس به منظور اشتغال

 های درسی با نيازهای علمی و فنی كشور.( انطباق برنامهپ

 افزارهای تخصصی جدید.( استفاده از منابع علمی و نرمت

 های نوین آموزشی.گيری شيوهكار( بهث
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 ل دومــصـف

 واحدهای درسی و شرایط تدریس (1

 
واحد است كه از این تعداد، در  32و حداكثر  28ی كارشناسی ارشد حداقل . تعداد واحدهای درسی دوره6یمادّه

 باشد.نامه و مابقی به صورت واحدهای آموزشی میواحد مربوط به پایان 6تا  4پژوهشی  –ی آموزشی شيوه

نياز هر درس طبق گرایش با رعایت پيشی تحصيلی، رشته و یا ی دروس هر دورهچگونگی و ترتيب ارائه. 7یمادّه

 ی گروه آموزشی است.ی درسی مصوّب، بر عهدهبرنامه

ی استادیاری یا باالتر مجاز ی كارشناسی ارشد فقط توسط اعضای هيأت علمی مجرّب با مرتبهتدریس در دوره .1-7

 است.

)به شرط  ی كارشناسیتدریس در دورهسال( نيم 4سال ) دوی كارشناسی ارشد حداقل شرط تدریس در دوره .2-7

تحصيالت تکميلی شورای پژوهشی مطلوب و تأیيد -ی علمی، سابقهعنوان عضو هيأت علمیبه دانشگاه(دایر بودن در 

 گروه است. 

گيری با شورای تحصيالت تکميلی دانشگاه تصميم« 2-7بند »در موارد استثنایی، در صورت عدم احراز شرایط  تبصره.

 است.

 كه عضو هيأت علمی نيستند، الزامی است.مدعو  نظرانصاحبمدرّسان و دارا بودن مدرك دكترا برای  .3-7

ی مربی به شرط دارا توان از اعضای هيأت علمی با مرتبهی تحصيلی، میرشته در موارد استثنایی و شرایط خاصِ  .4-7

به پيشنهاد شورای تحصيالت تکميلی گروه و دانشکده و تأیيد شورای  ،بودن سوابق آموزشی و پژوهشی مطلوب

 تحصيالت تکميلی دانشگاه استفاده نمود.

 دروس جبرانی (2

 واحد است. 12تعداد واحدهای دروس جبرانی به تشخيص گروه آموزشی حداكثر . 8یمادّه

شته باشد، باید تعدادی از دروس را تحت تجانس ندا ی دورهی كارشناسی دانشجو با رشتهی دورهچه رشتهچنان .1-8

ی كارشناسی دانشجو، به تشخيص گروه ی دورهعنوان جبرانی بگذراند. تعيين نوع دروس و تعداد واحدها، بسته به رشته

 آموزشی است.

 پذیر است:با شرایط ذیل امکان های مرتبطرشتهدر شرایط خاص، تعيين دروس جبرانی برای  .2-8
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 مستندات الزم توسط گروه آموزشی مربوط. ی دالیل وارائه (1

 تأیيد شورای تحصيالت تکميلی دانشکده. (2

 ریزی دانشگاه و شورای تحصيالت تکميلی دانشگاه.تأیيد شورای برنامه (3

 تأیيد شورای دانشگاه.    (4

ها، اولویت با دروس انتخاب درسدر  شود ودروس اصلی ارائه می زمان باقبل یا همدوره و  دروس جبرانی در آغاز .3-8

 جبرانی است. 

به اطالع دانشجویان مشمول آن  دوره واحد آن را در آغاز داند دروس جبرانی و تعداآموزشی موظفهای گروه .4-8

 دانشگاه ارسال نمایند. تکميلیتحصيالت به دانشکده طریق  ی دانشجو، ازبرسانند و رونوشتش را برای درج در پرونده

-ی مربوط و به شرط حضور دانشجویان در كالسی كارشناسی رشتهدروس جبرانی الزاماً باید از واحدهای دوره. 5-8

 های كارشناسی ارائه شود. 

ی كارشناسی گذرانده، تکرار آن در صورتی كه عنوان درس بر اساس سرفصل دروسی را كه دانشجو قبأل در دوره. 6-8

 باشد، مجاز نيست.ی مصوّب كارشناسی ارشد برنامه

 شود.از دانشجو دریافت می دانشگاه ی مصوّب هيأت امنایی دروس جبرانی طبق تعرفههزینه. 7-8

ی دانشجو ثبت، ولی در ميانگين در دروس جبرانی، الزامی است. این نمره در كارنامه 12ی قبولی كسب نمره .8-8

 شود.نيمسال و كلّ محاسبه نمی

شده برای دروس جبرانی زمان استفاده واحد آموزشی باشد، 8واحدهای جبرانی أخذ شده، حداقل در صورتی كه . 9-8

-شود. در غير این صورت، در سقف سنوات تحصيلی دانشجو محاسبه میدر سقف سنوات تحصيلی دانشجو محاسبه نمی

 د.گرد

 ومســل ــصـف

 طــول دوره (1

 است. ارشد، دو سال و مشتمل بر چهار نيمسال تحصيلیی كارشناسی مدّت مجاز تحصيل در دوره .9یمادّه

آموخته نشود، كه دانشجوی مشمول آموزش رایگان در مدّت مجاز تحصيلی، دانشدر صورتی در شرایط خاص .1-9

 دانشگاه اختيار دارد مدّت تحصيل وی را حداكثر تا دو نيمسال افزایش دهد. 
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بوده و به شرط درخواست دانشجو، تأیيد  به صورت رایگان تحصيلی پنجمسال سال، برابر با نيمافزایش یک نيم. 2-9

گيرد و معاونت آموزشی استاد راهنما، شورای تحصيالت تکميلی گروه و شورای تحصيالت تکميلی دانشکده انجام می

 نماید. دانشکده موضوع را به تحصيالت تکميلی دانشگاه اعالم می

از تأیيد استاد راهنما به مدیر  ماه قبل از اتمام سنوات و بعد 1حداقل ت خود را ضمناً دانشجو موظف است درخواس    

 تحصيالت تکميلی گروه تسليم نماید.

، ی مدارك و مستندات متقنشرط درخواست دانشجو، ارائهبه تحصيلی سال ششمدوم، برابر با نيم سالافزایش نيم .3-9

شورای تحصيالت تکميلی گروه، شورای تحصيالت تکميلی  ،استاد راهنمانامه(، تأیيد گزارش پيشرفت تحصيلی)پایان

به  را ضمناً دانشجو موظف است درخواست خود گيرد.انجام می شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاهدانشکده و 

از تأیيد استاد راهنما به مدیر تحصيالت تکميلی گروه تسليم  و بعد ماه قبل از اتمام سنوات 2حداقل  انضمام مستندات،

 نماید.

ارزش تعداد ر )به ی ثابت و متغيّسال ششم تحصيلی با دریافت هزینهسال دوم، برابر با نيمنيم افزایش .1یتبصره

به  مانده،ت دروس باقی؛ و در صورباشدنامه را در نيمسال قبل انتخاب نکرده، در صورتی كه پایاننامههای پایانواحد

چه پذیر است و چنانی مصوّب هيأت امنای دانشگاه امکان( طبق تعرفهماندهنامه و دروس باقیارزش واحدهای پایان

 گردد.ی تحصيل محروم میآموخته نشود، از ادامهسال دانشدانشجو در این نيم

 سال بيشتر شود. نيم 6، مشتمل بر سال 3نباید از  كارشناسی ارشد یدر مجموع، مدّت تحصيل در دوره.2یتبصره

 ثبت نام و انتخاب واحد (2

سال تحصيلی بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه ثبت نام و انتخاب واحد نماید. دانشجو موظف است در هر نيم .10یمادّه

دانشجویان ثبت نام نکرده را به سال تحصيلی، اسامی حداكثر سه هفته بعد از شروع هر نيمدانشکده باید از این رو، 

دليل عدم مراجعه، به تحصيالت تکميلی دانشگاه اعالم نماید. بررسی علت عدم ثبت نام و تصميم گيری نهایی در این 

 مدیریت تحصيالت تکميلی دانشگاه است. یباره بر عهده

 انتخاب كند.واحد درسی  14و حداكثر  8الزم است دانشجو در هر نيمسال تحصيلی حداقل  .1-10

واحد أخذ نماید، آن نيمسال به عنوان یک  (8) ف مجازده و بدون دليل موّجه، كمتر از كچه دانشجو با اراچنان .2-10

مشروط  باشد، 14كمتر از  نمرات وی ميانگين كه یحاسبه خواهدشد و در صورتاش مسال كامل در سنوات تحصيلینيم

 گيرد.ميانگين باال، در شمار دانشجویان ممتاز قرار نمیولی در صورت كسب شود؛ قلمداد می

چه ميانگين نمرات وی دانشجو در آخرین نيمسال تحصيلی از شرط أخذ حداقل واحد درسی معاف است و چنان .3-10

 شود.باشد، مشروط تلقی می 14سال كمتر از در این نيم
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 ی درس به صورت معرفی به استاد ممنوع است.ارائه .4-10

سال بتواند در هر نيم های درسی را به نحوی ارائه نمایند كه دانشجوهای آموزشی برنامهگروه گردد كهتوصيه می. 5-10

سال )بدون احتساب واحدهای جبرانی( به پایان ی آموزشی را در طی دو نيمواحد انتخاب نماید و دوره 14تحصيلی 

 رساند.

 واحد، مجاز نيست. 6ورودی در هر روز بيش از ی درس برای دانشجویان هر ارائه تبصره.

 واحدی یا بيشتر باید حداقل در دو نوبت و ترجيحاً در دو روز غيرمتوالی در هفته ارائه شوند. 3دروس  .6-10

)های( بعدی مطابق تقویم دانشگاهی سالنامه، تا زمانی كه از آن دفاع نکرده، در نيمدانشجو بعد از انتخاب پایان .7-10

 گردد.سال ثبت میی آخرین نيمنامه در كارنامهی پایانملزم به انتخاب آن است و در صورت دفاع، نمره

ی كارشناسی ارشد صرفاً یک های آموزش عالی دولتی، آموزش رایگان برای هر دانشجو، در دورهدر مؤسسه .11یمادّه

ی قبولی در هردرس، برای ن، در صورت عدم كسب نمرهپذیر است. از این رو، دانشجوی مشمول آموزش رایگاامکان بار

 دانشگاه است. ی مصوّب هيأت امنایی درس مربوط، مطابق تعرفهانتخاب مجدد آن درس، موظف به پرداخت هزینه

 حضور و غیاب (3

 حضور دانشجو در تمام جلسات كالس درس، الزامی است. .12یمادّه

3سال تحصيلی در هر درسی بيش از در صورتی كه دانشجو در طول نيم. 1-21

16
مجموع جلسات آن درس، غيبت كند،  

 گردد.ی دانشجو در آن درس صفر ثبت مینمره

-ی آن درس صفر ثبت میی امتحان پایان نيمسال یک درس غيبت كند، نمرهدر صورتی كه دانشجو در جلسه. 2-12

 شود.

3الف( در صورتی كه غيبت بيش از  .3-12

16
دانشجو در یک درس توسط دانشگاه موّجه تشخيص داده شود، آن درس  

-ی امتحان پایان نيمب( در صورتی كه غيبت دانشجو در جلسه گردد.ی دروس انتخابی دانشجو حذف میاز مجموعه

چه چنان گردد.ی دروس انتخابی دانشجو حذف میدرس از مجموعه شود، آنوسط دانشگاه موّجه تشخيص دادهسال، ت

یا واحدهای باقيمانده  واحدهای انتخابیی، شده یا در هرحالت دیگری و به هر دليلهای یاددر حالتبه تشخيص دانشگاه 

امل در سال كنيمطول تحصيل برای دانشجو یک سال از نظر حد درسی برسد، آن نيموا 8به كمتر از  به دليل حذف،

 تأثير است.سال در مشروط شدن دانشجو بیشود، اما ميانگين نمرات این نيمسنوات تحصيلی وی محسوب می
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تواند مستندات الزم را حسب می «3-12»شورای تحصيالت تکميلی دانشگاه برای احراز مصادیق مشمول بند  .4-12

تصميمات الزم اتخاذ و دهد تا ی منتخب تحصيالت تکميلی دانشگاه ارجاع مورد به كميسيون پزشکی دانشگاه یا كميته

 اجرا گردد.

ای است منتخب شورای تحصيالت تکميلی دانشگاه كه با تفویض اختيار آن شورا، كميته ی منتخب:. کمیته1ی تبصره

رأی شورای آموزشی است. دهد و رأی آن در حکم ای از موضوعات آموزشی را انجام میگيری پارهبررسی و تصميم

 ی منتخب عبارت است از:تركيب اعضای كميته

 .ثابت عضو دانشگاه، آموزشی ( معاون1

 ( مدیر تحصيالت تکميلی دانشگاه، عضو ثابت.2

 ( معاون آموزشی دانشکده، عضو متغير.3

ی نامهغيرحضوری طبق شيوهحضوری و های نيمهی حضور دانشجو در جلسات كالس درس در دورهنحوه .2ی تبصره

 شود.انجام می دانشگاهمصوب 

 حذف و اضافه (4

سال تحصيلی فقط یک درس را حذف و دانشجو مجاز است بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه در هر نيم .13یمادّه

واحدها از  تعداداضافه؛ یا یک درس را حذف؛ یا یک درس را اضافه نماید. ضمناً حذف و اضافه مشروط به این است كه 

 واحد، بيشتر نشود. 14واحد، كمتر یا از حداكثر  8حداقل 

صورت كتبی حذف تمام دروس یک نيمسال تحصيلی را بعد از تأیيد تواند بهدر شرایط خاص، دانشجو می .14یمادّه

افقت و شدن( از گروه و تحصيالت تکميلی دانشکده درخواست نماید و در صورت مواستاد راهنما )در صورت مشخص

پذیر خواهدبود و صورت با احتساب در سنوات امکانسال كامل تحصيلی بهتأیيد تحصيالت تکميلی دانشگاه، حذف نيم

 ی دانشجوست.تبعات آموزشی مترتب بر آن بر عهده

 قبل از شروع امتحانات انجام گيرد. سال تحصيلی باید حداكثر دو هفتهدرخواست حذف نيم .1یتبصره

 پذیر است.سال تحصيلی در طول تحصيل فقط برای یک بار امکاندرخواست حذف نيم .2یتبصره

دانشگاه، به تشخيص  سالیا دروس نيم درس دانشجوی مشمول آموزش رایگان، در صورت حذف غيرموّجه .15یمادّه

دانشگاه  امنایی مصوّب هيأت ی درس مربوط، مطابق تعرفهبرای انتخاب مجدد آن درس، موظف به پرداخت هزینه

 است.
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 تکدرس حذف اضطراری (5

 :به قرار ذیل است (1)فرم پيوست حذف اضطراری تکدرسشرایط . 16یمادّه

 واحد( كاهش یابد. 8در صورت استفاده از حذف اضطراری تکدرس، سقف واحدهای انتخابی نباید به زیر حد نصاب ) (1

 الزامی است.به هنگام حذف اضطراری،  رعایت پيشنياز (2

ی كارشناسی ارشد فقط برای یک بار مجاز به استفاده از حذف اضطراری تکدرس دانشجو در طول تحصيل دورههر  (3

 است.

 است. مجاز به استفاده از حذف تکدرس ،های هر نيمسال تا قبل از شروع هر امتحانی آخر كالسدانشجو از هفته (4

 ی سال ورود است.تعرفه ی متغير بر حسبأخذ مجدد درس حذف شده، منوط به پرداخت شهریه (5

  ارزیابی تحصیلی (6

ارزیابی پيشرفت تحصيلی دانشجو در هر درس توسط مدرس آن درس و براساس حضور و فعاليّت دانشجو در . 17یمادّه

-برای دروس نظری در طول و پایان هر نيم )نيمسال( و پایان نيمسالكالس، انجام تکاليف و نتایج آزمون كتبی مستمر

 گردد.شود و بر مبنای عددی از صفر تا بيست محاسبه مینجام میسال تحصيلی ا

 سال براساس تقویم آموزشی دانشگاه برای دروس نظری، الزامی است.برگزاری امتحانات پایان نيم .1-17

اتوماسيون را در سيستم ی آن مدرّسان هریک از دروس باید تا ده روز بعد از برگزاری امتحان هر درس، نمره .18یمادّه

 72آموزشی، ثبت و قطعی كنند. ضمناً ضرورت دارد قبل از ثبت قطعی، نمرات را به صورت موقت اعالم كنند و حداقل 

 بينی نمایند.اعمال تجدید نظر، پيش ی دانشجویان به نتایج امتحانات وساعت برای اعتراض احتمال

به اعالم و ثبت نمرات تواند فرصت بيشتری را شورای تحصيالت تکميلی دانشگاه در صورت صالحدید می .تبصره

 ها قابل اجراست.یا مدیر تحصيالت تکميلی دانشگاه به دانشکده آموزشی اختصاص دهد و در صورت اعالم رسمی معاون

 مجاز نيست.  ،تغيير نمره بعد از اعالم و ثبت قطعی توسط استاد درس. 1-18

 است. 14سال و ميانگين كلّ قابل قبول در هر نيم 12ی قبولی در هر درس حداقل نمره .19یمادّه

های سالچه در نيمی قبولی كسب نکند، چنانسال در یک یا چند درس، نمرهدانشجویی كه در هر نيم .1یتبصره

، تحصيلی دانشجو نمراتهای مردودی قبلی در ریزی قبولی بگذراند، نمره یا نمرهبعدی، درس یا دروس مذكور را با نمره

ی قبولی در آن اثر و صرفاً آخرین نمرهی ميانگين كلّ دوره بیها در محاسبهماند، اما این نمرهفقط ثبت و باقی می

 بود.دوره خواهد ی ميانگين كلّدرس، مالك محاسبه
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 كند.های قبل را خنثی نمیسال، مشروطی دانشجو در نيم1ی گذراندن دروس با استفاده از تبصره .2یتبصره

ی مردودی ی انضباطی، نمرهشامل دانشجویانی كه به دليل تقلّب و یا حکم كميته 1ی تسهيالت تبصره .3یتبصره

 شود.كنند، نمیدریافت می

سال مشروط باشد، دانشجو در آن نيم 14سال تحصيلی كمتر از چه ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمچنان .20یمادّه

 شود.تلقی می

 .، اعم از متوالی یا متناوب، دو نيمسال استیجاز مشروطسقف م تبصره.

 

 مرخصی تحصیلی، انصراف، اخراج و ترك تحصیل (7

تواند به تشخيص شورای تحصيالت تکميلی گروه و موافقت مدیریت تحصيالت تکميلی دانشگاه، دانشجو می .21یمادّه

 سال از مرخصی تحصيلی به صورت با احتساب در سنوات استفاده كند. حداكثر به مدت یک نيم

دانشگاه مرخصی به دليل بيماری، مأموریت همسر یا والدین و نظایر آن، به تشخيص شورای تحصيالت تکميلی . 1-21

تواند شورای تحصيالت تکميلی دانشگاه برای احراز هریک از مصادیق می صورت بدون احتساب در سنوات خواهدبود.به

دهد ی منتخب تحصيالت تکميلی دانشگاه ارجاع مستندات الزم را حسب مورد به كميسيون پزشکی دانشگاه یا كميته

 تا تصميمات الزم اتخاذ و اجرا گردد.

مأموریت همسر یا والدین و نظایر آن، در صورت  ،بدون احتساب در سنوات به دليل بيماریمرخصی تحصيلی . 2-21

 .استسال حداكثر یک نيم ،تأیيد شورای تحصيالت تکميلی دانشگاه

با شورای موارد خاص به دليل زایمان بدون احتساب در سنوات مرخصی تحصيلی گيری در خصوص تصميم. 3-21

 است.دانشگاه 

سال تحصيلی به شورای دانشجو موظف است درخواست مرخصی خود را قبل از شروع ثبت نام در هر نيم. 4-21

 تحصيالت تکميلی گروه تحویل دهد.

ص در شورای شود، ولی در شرایط خاسال اوّل تحصيلی مرخصی داده نمیجدید در نيم به دانشجویان ورودی .5-21

 رسی است.قابل بر تحصيالت تکميلی گروه،

 شود.ی تحصيل محروم میسال، ترك تحصيل نماید، از ادامهدر صورتی كه دانشجو به مدت یک نيم .6-21

تواند به هر دليل تقاضای انصراف از تحصيل نماید. در این صورت، باید درخواست انصراف خود را دانشجو می .22یمادّه

 2دانشکده تسليم كند. دانشجو مجاز است فقط برای یک بار و تا ی تحصيالت تکميلی شخصاً و به صورت كتبی به اداره
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حکم  ی درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگيرد. در غير این صورت، پس از انقضای این مهلت،ماه از تاریخ ارائه

 شود.انصراف از تحصيل وی صادر می

-انصراف از تحصيل دانشجو تنها برای یک بار میسال بعد از صدور شورای تحصيالت تکميلی دانشگاه یک نيم .1-22

 گيری كند. تواند برای بازگشت به تحصيل دانشجو تصميم

موظف است به  سال مشروطی یا اتمام سنوات یا...،به دليل دو نيمانشجوی منصرف یا اخراج از تحصيل، د .2-22

 تعهداتی كه سپرده، عمل نماید.

تواند طبق مقررات سازمان حصيل، در صورت تسویه حساب كامل با دانشگاه، میدانشجوی منصرف یا اخراج از ت تبصره.

 سنجش آموزش كشور مجدداً در آزمون شركت نماید.

 انتقال، تغییر رشته و میهمان (8

های در همان دانشگاه یا سایر دانشگاه ی كارشناسی ارشددورهدانشجوی  تغيير رشته، انتقال و ميهمانی .23یمادّه

 ممنوع است. ،غيردولتی()دولتی و 

های نيمه حضوری و مجازی به حضوری، اعم از روزانه، شبانه و از دانشگاه ی شبانه به روزانه،انتقال از دوره .1-23

 های دولتی، ممنوع است.غيردولتی به دانشگاه

خاص دانشگاه هردانشجو در شرایط خاص به تشخيص شورای تحصيالت تکميلی گروه و موافقت شورای موارد . 2-23

 های دولتی به صورت مهمان بگذراند. را در یکی از دانشگاه سالتواند حداكثر دو نيممی

 واحد بيشتر باشد. 16همانی نباید از ي)های( مسالمجموع واحدهای گذرانده در نيم .4-23

 سازی واحدهامعادل (9

سازی و  معادلدر شرایط خاص و در صورت موافقت شورای موارد خاص دانشگاه مبدأ و مقصد با انتقال،  .24یمادّه

 ،ی قبلی براساس نظر گروه آموزشی و با شرایط زیری دانشجو در دانشگاه / مؤسسهشدهپذیرش واحدهای درسی گذرانده

 پذیر است:امکان

 مورد تأیيد  وزارت متبوع باشد. ،هالف( پذیرش دانشجو برای ورود به دور          

 باشد. متبوع وزارت مورد تأیيد ،ی تحصيلیی قبلی دانشجو در رشتهب( دانشگاه / مؤسسه          

 باشد. متبوع وزارت ریزیهای مصوب شورای برنامهی دانشجو براساس برنامهفصل دروس گذراندهپ( سر         

 باشد.ی آموزشی، حضوری ت( دوره        

 شود.ی دروس معادل سازی شده در ميانگين كلَ دانشجو محاسبه مینمره .1-24
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-سازی شده، یک نيمسال از سنوات مجاز تحصيلی دانشجو كاسته میواحد از دروس معادل 14تا  8به ازای هر  .2-24

 شود.

 فصل چهارم
 استادان راهنما، مشاور و ظرفیّت پذیرش دانشجو (1

ی حداقل استادیاری و راهنما به پيشنهاد دانشجو و با موافقت یکی از اعضای هيأت علمی با مرتبهاستاد  .25یمادّه

 شود.تأیيد شورای تحصيالت تکميلی گروه و دانشکده تعيين می

ی سال سابقهیک ی تدریس در تحصيالت تکميلی و یاسال سابقهاستاد راهنما باید دارای حداقل چهار نيم .1-25

ی ی یک گزارش از تحقيقات خاتمه یافته یا دارای مقالهبا ارائه سال تحقيق موفقیکتدریس در تحصيالت تکميلی و 

ضمناً موضوعات مذكور باید به  باشد. ،در مجلّات معتبر نمایه شده پذیرفتهمستخرج از تحقيقات مذكور پژوهشی  -علمی

 شد.دانشگاه رسيده با تأیيد معاونت پژوهش و فناوری

 25ی شرط احراز شرایط مادّهها بهر موارد خاص، انتخاب استاد راهنما از اعضای هيأت علمی سایر دانشگاهد .1یتبصره

 بالمانع است. و ملحقات آن، و تأیيد شورای تحصيالت تکميلی گروه، 26و 

 ،استادیاری، داشتن مدرك دكتراجای شرط شود، بهچه استاد راهنما از خارج از دانشگاه انتخاب چنان .2یتبصره

 الزامی است.

 تحصيلی، استاد راهنمای خود را انتخاب كند. ومدسال حداكثر تا پایان نيم تواندمیدانشجو  .2-25

استاد مشاور، به پيشنهاد استاد راهنما و تأیيد شورای تحصيالت تکميلی گروه، از اعضای هيأت علمی همان  .3-25

 گردد.ی استادیاری یا متخصصان خارج از دانشگاه / مؤسسه انتخاب میحداقل با مرتبه یا دانشگاه گروه

جای شرط استادیاری، داشتن مدرك دكترا الزامی شود، بهاز خارج از دانشگاه انتخاب  چه استاد مشاورچنان .تبصره

 است.

-حضور تمام وقت، عملی علمی، مرتبهساس بر ا «(2-26بند »جز مشمولين )به هر عضو هيأت علمی .26یمادّه

تواند از مجموع دانشجویان نوبت اوّل / روزانه و نوبت می« 1-25و  25ی مادّه» كرد مورد قبول و احراز شرایط مفاد

 بپذیرد و راهنمایی نماید: وبه قرار ذیل دانشجحداكثر از هر ورودی  جز پردیس خودگردان(دوم / شبانه )به

 دانشجو 5تا الف( استاد 

 دانشجو 4تا ب( دانشيار 

 دانشجو 3تا پ( استادیار 
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ی دكتری ی دكتری نداشته یا بعضی از اعضای هيأت علمی دانشجوی دورهای كه دورههای آموزشیگروهتبصره. 

« 27ی مادّه»به سقف ظرفيّت  دانشجو 2حداکثر تا از هر ورودی ندارند، شورای تحصيالت تکميلی گروه، مجاز است 

 بيفزاید.

ی بودن بسترهای الزم در دانشکده، مقتضيات گروه، رشتهدانشجو به آماده 3و  4، 5شرایط تعيين سقف تا . 1-26

های اعضای هيأت علمی و عواملی نظير این وابسته است كه توسط شورای تحصيالت تحصيلی، مرتبه و توانمندی

 تحصيالت تکميلی دانشگاه، قابل اجراست.تکميلی گروه  و دانشکده مشخص شده و در صورت تأیيد 

ها در قالب قراردادهای خارج از دانشگاه و عدم نامهتوانند در صورت تأمين اعتبار پایاناعضای هيأت علمی می تبصره.

بدین شيوه، منوط  پذیرش دانشجو دانشجو بپذیرند.« 27یمادّه»نياز به امکانات مالی دانشگاه، مازاد بر سقف مذكور در 

 و صدور مجوز معاونت آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشگاه است. به تأیيد قرارداد توسط معاونت پژوهشی دانشگاه

نمایند، در صورت موافقت شورای تحصيالت اقدام به پذیرش دانشجو میاوّلین بار اعضای هيأت علمی كه برای . 2-26

 د.بپذیرن دانشجو 2فقط توانند از هر ورودی تکميلی گروه می

برای استادان ی ظرفيّت پذیرش دانشجو شورای تحصيالت تکميلی دانشگاه اختيار دارد بنا بر مقتضيات، در باره. 3-26

 تجدید نظر كند.راهنما 

 نامهپایان (2

كه دانشجو طی آن  ژوهشی استپ-ی آموزشیی كارشناسی ارشد به شيوهی دورهنامه آخرین مرحلهپایان .27یمادّه

 به پژوهش بپردازد. ی تحصيلی خودی مربوط به رشتهتحت نظر استاد راهنما در یک زمينهموظف است، 

ی خود را با نظر نامهدانشجو موظف است حداكثر تا قبل از انتخاب واحد نيمسال سوم تحصيلی، موضوع پایان .1-27

 كند.انتخاب استاد راهنما و تأیيد شورای تحصيالت تکميلی گروه آموزشی 

به تصویب شورای  (1: سال سومی خود را حداكثر تا پایان نيمنامهطرح پایانموضوع و دانشجو موظف است  .2-27

در مركز اطالعات و مدارك  (3ی تحصيالت تکميلی ثبت نماید؛ در سامانه (2آموزشی برساند؛  تحصيالت تکميلی گروه

ل دهد. در یدانشکده تحو)كد رهگيری( آن را به معاونت پژوهشی  ثبت كرده و تأیيدیه(IRAN DOC)علمی ایران 

 .از ثبت نام در نيمسال چهارم محروم خواهدشد ،و مركز مدارك علمی ثبت در سامانه صورت عدم تصویب، 

های در زمان محدود، حسب گروهها دانشکده مجاز است برای جلوگيری از تراكم تصویب طرح پایان نامه تبصره.

 بندی كند.مختلف، آن را زمانآموزشی 
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و دستورالعمل نگارش آن آخرین الگوی طرح تحصيالت تکميلی دانشگاه باید بر اساس نامه پایاننگارش طرح و  .3-27

 .انجام گيرد

ی تصویب کمیته»الزم است در  ،گروه تکميلی تحصيالتشورای  در تصویب ازبعد نامه پایان / عنوان موضوع .4-27

حداقل این كميته،  بد.یامطرح شود و در صورت تصویب در این كميته، رسميّت می «ی دانشگاهو رساله نامهپایان

 مركّب است از: 

 ( مدیر تحصيالت تکميلی دانشگاه.1

 ( مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه.2

 ی هر دانشکده، شامل: الف( رئيس، ب( معاون آموزشی، پ( معاون پژوهشی.( هيأت رئيسه3

 ( مدیر گروه آموزشی مربوط. 4

 ( كارشناس پژوهشی دانشکده.5

ی تصویب های آموزشی، بررسی اوّليه و طرح در كميتهها از دانشجویان یا گروهنامهدریافت طرح پایانت مسؤوليّ .5-27

 است. هامعاونت پژوهشی دانشکدهبا 

مراحل تصویب، دانشجو ملزم به پيگيری نظرهای  نامه در هریک ازدر صورت نياز به اصالحات در طرح پایان. 6-27

 هاست.ی تصویب دانشگاه و اعمال آنكميته

تحصيالت تکميلی دانشگاه اعالم نماید. مدیر تحصيالت  یتی تصویب را به مدیررئيس دانشکده نتایج كميته .7-27

پژوهش و فناوری دانشگاه اعالم  به معاونت مصوّب را یهانامههای پایانليست دانشجویان و عناوین و هزینهنيز  تکميلی

 ها از اعتبارات مربوط است.د و آن معاونت مسؤول پرداخت هزینهكن

تواند های مربوط است و در صورت موافقتِ اعضای كميته میی تصویب، دانشکدهمحلّ تشکيل جلسات كميته .8-27

 در محلّ دیگری تشکيل شود.

 دانشگاه واگذار گردید. ی و رساله نامهپایانی تصویب به كميته ،27ی مادّه 8-27تا  4-27بندهای »اختيارات  .تبصره

 ل پنجمــصـف          

 نامهدفـاع از پایان (1

پيش  . از این رو،است 14و ميانگين كل قابل قبول در هر نيمسال  12ی قبولی در هر درس حداقل نمره .28یمادّه

در نامه طرح پایانتصویب ، 14ی واحدهای درسی، كسب ميانگين كلّ باالی گذراندن كليهنامه، دفاع از پایان شرط
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این، دفاع به شرطی  های مقتضی است. عالوه بری تصویب دانشگاه در زمانشورای تحصيالت تکميلی گروه و كميته

سال بخواهد در پایان آن نيمباشد و سال تحصيلی انتخاب كردهپذیر است كه دانشجو آن را حداقل در یک نيمامکان

 دفاع نماید.

موظف است در حضور هيأت و حداقل یکی از داوران، نامه و تأیيد استاد راهنما، دانشجو پس از تدوین پایان .29یمادّه

 داوران از آن دفاع نماید. هيأت داوران به قرار ذیل است:

 استاد)ان( راهنما.  (1

 استاد مشاور. (2

 تأیيد شورای تحصيالت تکميلی گروه. و ی اوّلراهنمادو داور به پيشنهاد استاد  (3

 ی تحصيالت تکميلی دانشگاه به انتخاب رئيس دانشکده و بدون حق رأی.نماینده (4

 ی دفاع، الزامی است.ی تحصيالت تکميلی در جلسهاستاد راهنما، هریک از داوران و نماینده حضور تبصره.

داوران، محاسبه و ثبت  ی دفاع، نظارت برحسن برگزاری، پيگيری انجام اصالحات پيشنهادیجلسهریاست  .1-29

دستورالعمل »ی تحصيالت تکميلی دانشکده است و سایر اختيارات او نيز در حدود ی نمایندهنهایی برعهدهی نمره

 است. (2)پيوست «ی تحصيالت تکميلیوظایف نماینده

دانشگاهی، دارای مدرك دكترا باشند. در شرایط خاص و با تأیيد باید حداقل استادیار و غير داوران دانشگاهی .2-29

نظر در اختيار نباشد و یا داوران  ی تخصصی مورددر صورتی كه استادیار در رشته شورای تحصيالت تکميلی گروه،

باشند، مراتب باید یک ماه قبل از تاریخ دفاع با ذكر دالیل، جهت های خاصی پيشنهادی از نظر تخصصی دارای ویژگی

 گردد. طرح و تصویب به شورای تحصيالت تکميلی دانشکده ارجاع 

( و یک نسخه از 3ی )پيوست شماره3ی ی شمارهفرم تکميل شدهقبل از تاریخ دفاع،  سه هفتهدانشجو حداقل  .3-29

 به مدیر گروه تحویل دهد. مراحل اداری ا برای انجامی نهایی شده، رپایان نامه

ی برگزاری دفاع باید حداقل یک هفته بعد از صدور مجوز دفاع توسط تحصيالت تکميلی دانشکده، اطالعيه .1یتبصره

 در معرض دید دیگران قرار گيرد.

استادان و دانشجویان تحصيالت  ت دارد كهورضری عمومی است و نامه، یک جلسهی دفاع از پایانجلسه .2یتبصره

مندان به موضوع دفاع نيز مغتنم شركت سایر عالقهچنين همد. گروه آموزشی مربوط در آن شركت نماینتکميلی 

 باشد. می

-)پيوست شماره ی دفاعو صورتجلسه (1-4ی پيوست شماره)مخصوص نامه مطابق فرم پایانارزیابی دفاع از  .30یمادّه

 گيرد.انجام می (2-4ی 
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 ذیل است: شود و ارزشيابی آن به صورت كيفی و به شرحنامه در ميانگين كلّ محاسبه نمیپایان ینمره .1-30

  (14مردود )كمتر از 

 ( 14-99/15متوسط) 

 ( 16-99/17خوب) 

 (18-99/18خيلی خوب) 

 (19-20عالی) 

 قابل تغيير نيست.نامه كه توسط هيأت داوران تعيين شده، ی پایاننمره تبصره:

سال در مدّت نامه غيرقابل قبول باشد، دانشجو مجاز است حداكثر در طول یک نيمچه ارزشيابی پایانچنان. 31یمادّه

نامه دفاع كند. دانشجویی كه در فرصت تعيين شده نتواند از ی دفاع شركت و مجدداً از پایانمجاز تحصيل در جلسه

 گردد.ی تحصيل و دریافت مدرك تحصيلی محروم میدفاع نماید، از ادامهی خود با موفقيّت نامهپایان

 آميز از پایان نامه، ملزم به انجام موارد ذیل است:دانشجو بعد از دفاع موفقيّت .32یمادّه

 در صورت نياز به اصالحات، موظف است حداكثر ظرف یک ماه آن را اعمال نماید.  .1-32

 نامه به تشخيص هيأت داوران، بالمانع است.عالوه بر اصالحات محتوایی، اصالح جزئی عنوان پایان .تبصره        

 را امضا و در آغاز آن درج نماید.( 5ی )پيوست شمارهنامه ی اصالت پایانتعهد نامه. 2-32

، مشاور ان راهنما،استادبه  (CD)نهایی پایان نامه را باید به صورت غيركاغذی در قالب  هاینسخهدانشجو  .3-32

 خانه و سایر مراجع قانونی تحویل دهد. كتاب

 ی كاغذی به آنان است.هادر صورت درخواست استادان راهنما و مشاور، دانشجو موظف به تحویل نسخه تبصره:

 نامه را دریافت و به تحصيالت تکميلی دانشکده تحویل دهد.كد رهگيری پایان .4-32

 آموختگیدانش (2

براساس  14ميانگين كلّ حداقل و اكتساب ی واحدهای دوره گذراندن كليهآموختگی، مالك دانش .33یمادّه

 است. نامه در ميانگين كلّ(ی پایان)بدون احتساب نمره نامهدفاع از پایان موفقيت در ی آموزشی وواحدهای گذرانده

باشد، دانشجو  14واحدهای آموزشی دوره، كمتر از چه ميانگين كلّ دانشجویی پس از گذراندن تمام چنان تبصره.

شود تا سال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصيلی به وی فرصت داده مییک نيم نامه را ندارد و تنهای دفاع از پایاناجازه
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ه را به را كسب كرده، ميانگين كلّ دور 14تا  12بين ی نمره هایی كه در آنواحد از درس 8حداكثر  اً با انتخابمجدد

 شود.نامه به وی داده ی دفاع از پایاناجازهبرساند تا  14نامه به حداقل استثنای پایان

برابر ضوابط فقط  به پایان برساند، در سنوات مجاز تحصيلی را یدانشجویی كه به هر دليل نتواند دوره .34یمادّه

 شود.اعطا میبا ذكر نام دروس و نمره، به وی  گذرانده واحدهای درسیگواهی 

)سرقت علمی،  تخلف علمی تکبمرنامه تدوین پایان تحصيل، انجام پژوهش و چه دانشجو در حينچنان .35یمادّه

ی تحصيل محروم و د، از ادامهو تأیيد گرداین موضوع از سوی دانشگاه اثبات  د و، تقلّب، كپی برداری و غيره( شوجعل

 كند.تعداد واحدهای گذرانده دریافت میصرفاً گواهی مبنی بر شود و اخراج می

، منجر به ابطال مدرك تحصيلی از سوی دانشگاه تحصيالتاحراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام  تبصره.

 صادر شده خواهد شد.

ت آخرین پژوهشی و یا زمان ثب-ی آموزشینامه در شيوهآموختگی، روز دفاع قابل قبول از پایان. تاریخ دانش36یمادّه

 ی آموزشی است.ی درس در شيوهنمره

دانشجو موظف است  باشد،نياز به اصالحات داشتهان وربراساس نظر هيأت دای دانشجو نامهچه پایانچنان .37یمادّه

حداكثر ظرف یک ماه نسبت به اعمال اصالحات اقدام نماید و در طول دو هفته بعد از آن، امور مربوط به تسویه حساب 

اقدام خواهدشد. در غير  37ی آموختگی، مطابق مادّهتاریخ دانش برای ،موختگی را انجام دهد. در این صورتآو دانش

 حسب و ضوابط طبق و محاسبه شده دانشجو تحصيلی افزایش سنوات جزو دفاع، تاریخ از شدهایجاد یوقفهاین صورت، 

ی زمان تسویه نامه و متناسب با تعرفهبه ارزش واحدهای پایان ی ثابت و متغيرشهریه پرداخت به مکلّف دانشجو مورد،

 . خواهدبود اضافه های(سال)نيم سنواتحساب، بابت 

ی منتخب، نامه را به گروه آموزشی یا یک كميتهتواند بخشی از اختيارات خود در این آیيندانشگاه می .38یمادّه

 تفویض كند.

ی شورای تحصيالت تکميلی نامه بر عهدهبينی نشده در این شيوهی موضوعات پيشگيری در بارهتصميم .39یمادّه

 دانشگاه است.

مسؤوليت حسن اجرای  و معاونت آموزشی وزارت یعهده ارشد بر كارشناسیی ی دورهنامهآیين مواد تفسير .40یمادّه

ی معاونت ی دانشگاه و نظارت بر اجرا و تفسير مفاد آن بر عهدهنامه و پاسخگویی قانونی به آن بر عهدهاین شيوه

 .باشدمی دانشگاه تکميلی تحصيالت آموزشی و

شورای تحصيالت تکميلی  به تصویب 19/06/97تاریخ تبصره در  34 مادّه و 41مه، نامه در یک مقدّشيوهاین  .41یمادّه

مصوّب ی كارشناسی ارشد ناپيوسته ینامهمطابق آیينو مورد بازنگری قرارگرفت  14/05/98 و در تاریخرسيد  دانشگاه
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صرفاً برای  وزارت علوم، تحقيقات و فناوری ریزی آموزشیشورای عالی برنامه 30/10/1396 ، تاریخ889 یجلسه

های مغایر با آن نامه ها و بخشنامهو بعد از آن الزم االجرا است و تمام آیين 98-97 دانشجویان ورودی سال تحصيلی

ی شورای نامه بر عهدهبينی نشده در این شيوهاتخاذ تصميم در خصوص موارد پيش شود.لغو و بال اثر اعالم می

 تکميلی دانشگاه است. تحصيالت
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 پیوست ها
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 ی :ی دانشجویی :                        دورهنام و نام خانوادگی :                                            شماره

 : ی تحصیلی :                                                                   تعداد واحد انتخابی نیمسال جاریرشته

 

 تعداد واحد پس ار حذف تعداد واحد نام درس ی درسشماره

    

 

 واحد( كاهش یابد. 8در صورت استفاده از حذف اضطراری تکدرس، سقف واحدهای انتخابی نباید به زیر حد نصاب ) (1

 به هنگام حذف اضطراری، رعایت پيشنياز الزامی است. (2

 فقط برای یک بار مجاز به استفاده از حذف اضطراری تکدرس است.هر دانشجو در طول تحصيل دوره ی كارشناسی ارشد  (3

 های هر نيمسال تا قبل از شروع هر امتحان است.ی آخر كالسدانشجو مجاز به استفاده از حذف تکدرس از هفته (4

 ی سال ورود است.ی متغير بر حسب تعرفهأخذ مجدد درس حذف شده، منوط به پرداخت شهریه (5

 دانشجونام و نام خانوادگی 

 تاریخ                                                                                                                      

 امضا                                                                                                                     

 

 أیید آموزش دانشکدهت

 شود كه حذف درس فوق از نظر آموزشی بالمانع است.با توجه به بررسی به عمل آمده،گواهی می

 

 

 

 تأیید امور مالی

ی                     بابت درس                          فيش شمارهی متغير به مبلغ                     ریال، براساس پرداخت شهریه

 مورد تأیيد است.

 

 ی دانشجویان کارشناسی ارشد، ویژهفرم حذف اضطراری تکدرس

 اول / دوم     سال تحصیلی نیمسال

 دانشکده : ...................................

 دکتر

 معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده

 دانشگاه مهر وامضای امورمالی

 1پیوست 
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 ی رئيس دانشکده است.ی كارشناسی ارشد بر عهدههای دورهنامهتکميلی برای دفاع از پایانی تحصيالت انتخاب نماینده .1

ی معاون آموزشی یا مدیر تحصيالت ی دكتری بر عهدههای دورهی تحصيالت تکميلی برای دفاع از رسالهانتخاب نماینده .2

 تکميلی دانشگاه است.

 یابند.ی دفاع حضور مینمایندگان تحصيالت تکميلی بدون حق رأی در جلسه .3

 

 ی تحصيالت تکميلی قبل از دفاع وظایف نماینده

 

های ارشد حداقل یک نيمسال نامهی زمانی الزم از تاریخ تصویب طرح/ پيشنهاده تا دفاع: برای پایانتأیيد رعایت فاصله .1

 های دكتری حداقل پایان یک سال تحصيلی.تحصيلی و برای رساله

 ی تصویب. ی مصوّب گروه آموزشی یا كميتهنامه و پيشنهادهپایان راهنما و مشاور)ان( با طرحتطبيق استاد)ان(  .2

 ها.های تدوین آنتطبيق عنوان و ساختار پایان نامه/ رساله با دستورالعمل .3

 ی اجرایی.ی نامهتأیيد ساختار مقاالت مستخرج از پایان نامه/ رساله براساس شيوه .4

 

 ی دفاع و چگونگی برگزاری دفاع تحصيالت تکميلی در جلسهی وظایف نماینده

 

 ریاست جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله.  .1

 نظارت كامل بر مراحل دفاع از پایان نامه/ رساله. .2

ها مربوط بر اساس ها در فرمتوزیع فرم ارزیابی و دریافت نمرات از هيأت محترم داور و استخراج ميانگين و ثبت آن .3

 های موجود.دستورالعمل

 نظارت بر اصالحات نهایی درخواستی توسط هيأت داوران كه ابتدا توسط یکی از داوران و راهنما تأیيد شده باشد.   .4

 مسؤوليت دفاع از پایان نامه صرفاً بر عهده دانشجو است. .5

ی ره به نمایندهی دفاع نسبت به تکميل و تحویل فرم نمهر یک از اعضای هيأت داوران موظف هستند در پایان جلسه .6

 تحصيالت تکميلی اقدام نمایند.

 دقيقه( است.  30-20زمان ایراد خطابه توسط دانشجو )  .7

دقيقه برای  5دقيقه، و  50ی دكتری دقيقه برای داوران و برای دوره 30مدت پرسش و پاسخ برای دوره ی ارشد حداكثر  .8

 حاضران در جلسه.

 دانشجوست. پاسخ به سؤاالت داوران منحصراً بر عهده ی .9

 ی عمومی دفاع در قالب كلمات تشکرآميز و قدردانی.ی جلسهاعالم رسمی خاتمه  .10

 2پیوست 
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ی تحصيالت تکميلی محاسبه و در فرم مربوط ثبت می شود و ی نهایی به صورت ميانگين حسابی توسط نمایندهنمره  .11

 سپس به امضای اعضا می رسد.

ی تحصيالت تکميلی ان نامه بر طبق دستور العمل توسط نمایندهی مستخرج از پایی مربوط به مقالهجمع بندی نمره .12

 اعمال می شود.

 دانشجو دكتری موظف است ظرف مدت دو ماه و ارشد یک ماه اصالحات را اعمال نماید. .13
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 به نام خدا  

 کارشناسی ارشد یدرخواست دفاع از پایان نامهفرم 

ود
 ش

ل
می

تک
ما 

هن
 را

اد
ست

ط ا
وس

ت
 

 ییدانشجوی شمارهی ............................ بهكارشناسی ارشد رشتهی دورهانشجوی ................................، دكه خانم/ آقای نظر به این

...................................... :............................................................................................................................عنوانی خود را با مهپایان نا................................ 

 دارد: به قرار ذیل اعالم میدفاع  یجلسه برایموافقت خود را  ،به اتمام رسانده

    ساعت،     تاریخ،     روززمان دفاع : 

 :گردندزیر پيشنهاد می ا اولویتب/ داورمدعو انادتاس ضمناً

 استاد راهنما:     .2     .1

 امضاتاریخ و      .4     .3

س 
نا

رش
کا

ی
ش

وه
پژ

 

 است.دانشگاه به تصویب رسيده پایان نامه هایی تصویب كميته 13...../.../..ی مورخ  .....ی فوق در جلسهنامهطرح پيشنهادی پایان
 دانشکده پژوهشیکارشناس         
 تاریخ و امضا                       

س 
نا

رش
کا

ی
زش

مو
آ

 

 كارشناسی ارشد  یآموزشی دورهواحدهای  یكليه............................................، ییدانشجو یشمارههب............................................،  خانم/ آقای

 گردد.تأیيد میدفاع  یبالمانع بودن جلسهجهت  است.مراتب صرفاًرا با موفقيت گذراندهی................................................  رشته
 کارشناس بخش تحصیالت تکمیلی دانشکده        

 تاریخ و امضا                                                                                                             

ده
شک

دان
ی 

زش
مو

ت آ
اون

مع
 

ورخ  ... /... ی مجلسهو براساس صورتاعالم آمادگی دانشجوی فوق تأیيد یکی از داوران و  ، حداقلپيشنهاد استاد راهنما با احترام،حسب

 :ندفرمایمبذول را الزم شرح زیر، اعالم می گردد. لطفاً دستور فرمایيد اقدام ی داوران بهتحصيالت گروه، اعضای كميته شورای 13/...  

 

 :استاد مشاور.2    استاد راهنما: .1

 :داوراستاد . 4    :داوراستاد   .3

 تحصیالت تکمیلی گروه مدیر       

 تاریخ و امضا

 :محترم دانشکده ئيستحصيالت تکميلی به انتخاب ر ینماینده. 4 

    رئیس دانشکده        

 تاریخ  و امضا     

ت 
ال

صی
ح

ش ت
وز

آم

ده
شک

دان
ی 

یل
کم

ت
 

  ید.آعملهاقدام الزم ب ،شرایط دفاع احرازدرصورت ،تحصيالت تکميلی گروهشورای شنهاد استاد راهنما و تأیيد نظربه پي

 دانشکدهمعاون آموزشی 

 تاریخ و امضا

 های مهم:یادآوری

 نامه ضروری است.كارشناسی در هنگام دفاع از پایانی نمرات دورهی ریزارائه .1

 این فرم باید حداكثر تا سه هفته قبل از زمان پيشنهادی دفاع، تکميل و به كارشناس بخش تحصيالت تکميلی دانشکده تحویل گردد. .2

 ی داوران تحویل دهد.نامه را به اعضای كميتهز زمان دفاع، پایانقبل ادانشجو موظف است تا دو هفته  .3

 

 3پیوست 
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 به نام خدا

   (شودنمینامه در ميانگين كلّ محاسبه ی پایان، نمره1-30)به استناد مادّه ی كارشناسی ارشدنامهبرگ ارزشيابی پایانكار          

 مشخصات دانشجو: 

 رشته ی تحصيلی :                           سال ورود :                                           نام و نام خانوادگی:   

 ميانگين كّل دروس بدون احتساب پایان نامه:

 های تمدید شده :سالتعداد نيم

ی دفاع از پایان جلسه هيأت داورانعضو  مشاور  همکار محترم جناب آقای /خانم                            استاد محترم راهنما 

 ی كارشناسی ارشد، لطفًا بر مبنای جدول زیر ارزشيابی فرمایيد:نامه

 عنوان
حداکثر نمره در 

 هر مورد

نمره ی 

 پیشنهادی
 مالحظات

 . چگونگی تنظيم و تدوین مطالب و حسن نگارش 1

 ها برای تشریح مطالب ها و شکلها، منحنیولبه كارگيری مناسب جد -

 هاكيفيّت و كميّت استفاده از منابع، مآخذ و به روز بودن آن -

 

5 

  

   6 . ارزش علمی یا كاربردی پایان نامه 2

 . چگونگی تجزیه و تحليل بحث و نتيجه گيری  3

 ی كارظرهای جدید و پيشنهاد برای ادامهی نارائه -

 

4 

  

 ی دفاعدر جلسهپایان نامه ی چگونگی ارائه . 4

 توانایی دانشجو در پاسخ به سؤال ها -

 

3 

  

 امتيازات پژوهشی مستخرج از پایان نامه : – 5

 نمره(  5/0. پذیرش یا چاپ هر خالصه مقاله در كنفرانس های معتبر)تا 5-1

 نمره( 5/0.پذیرش مقاله توسط هيأت داوران، هر مقاله ) تا 5-2

 نمره( 1های معتبر) تا كامل در كنفرانسی هر مقاله. پذیرش یا چاپ 5-3

 نمره( 1ترویجی ) تا -. پذیرش هر مقاله در مجالت علمی5-4

 توسط وری تأیيد شدهنوآ . توليد دانش فنی، ثبت اختراع، اكتشاف و5-5

یا مركز  های علمی و صنعتی ایران،سازمان پژوهش مراجع ذیصالح، مانند

 و آثار بدیع هنری مورد تأیيد فرهنگستان هنر رشد دانشگاه مازندران

 نمره( 5/1)كشور( ) تا 

های خارج از دانشگاه به شرط عقد قرارداد با مؤسسات و سازمان .5-6

 نمره( 1حمایت مالی از پایان نامه ) تا 

پژوهشی )مطابق با  -. پذیرش یا چاپ مقاله در مجُلات معتبر علمی5-7

 ی ارتقا(.آیين نامه

 

2 

 

 

نماینده ی محترم تحصیالت تکمیلی! 

لصفاً ضمن تطبیق مستندات مربوط 

به هریک از بندها با محتوای پایان 

 ها را ضمیمه فرمایید.نامه، آن

   20 جمع كل نمره 

 های مهم :یادآوری

 نمره  است. 2) امتيازات پژوهشی(   5حداكثر نمره برای بخش (1

 نمره است.  5/1، 6-5تا  1-5حداكثر نمره برای مجموع بندهای  (2

ی آن در جلسه ی دفاع، امتيازی نخواهد رم ارسال گردد. از این رو، ارائهنامه، جهت داوری، برای داوران محتباید به همراه پایان 2-5مول بند های مشمقاله (3

 داشت.

 خ دفاع است.حداكثر فرصت جهت  انجام اصالحات یک ماه بعد ار تاری (4

 پيشنهادات اصالحی داوران :  (5

 تاریخ و امضا

 

 

 

 

 

 

 

2 

 حداکثر

5/1 

 نمره

 1-4پیوست 
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                                                         به نام خدا                                                                      

 دانشگاه مازندران
 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 

 

 :  ...........................................دانشکده

 : .............................................ی دانشجوییشماره.....................................................................، نام و نام خانوادگی:

 ............................... :سال تحصیلی...........................................      دوره:......................................،    :ی تحصیلیرشته

 .............................................................................................................................................................................. :نامهعنوان پایان

 ..............................................: تاریخ دفاع

 :  ............................................................(نامه  )به حروف( )به عددی پایاننمره

 ( 99/18-18) خیلی خوبی با درجه -              (20-19ی عالی )با درجه  -   

 ( 14ی کمتر از مردود  )نمره  -                (  99/15-14) ی متوسطبا درجه  -       (99/17- 16)ی خوب با درجه -  

 

 هیأت داوران :

 امضا                                                                                                           استادان راهنما :

 امضا                                                                                                        ستادان مشاور :   ا

 امضا                                                                                                               استاد مدعو : 

 امضا                                                                                                              استاد مدعو :  

 تحصیالت تکمیلی دانشکده :                                                                       امضای نماینده

 ی کارشناسی ارشدی دفاع از پایان نامهصورت جلسه

 2-4پیوست 
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 5پیوست                                                                                                                                                                   

 

 اصالت اثر یتعهدنامه

 

.........كه ................گرایش........ ،....................................... یدر رشته ی كارشناسی ارشد / دكتریدورهآموخته دانش، ...............................................جانب این

كسب ی ................ و نمره....................با ...................................................عنوان .........................با خود  ی/ رساله ی............ از پایان نامه.تاریخ.....................در 

 تعهد می شوم:............. دفاع كرده ام، م..درجه ی ..........

و مطالعه بوده و در مواردی كه از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران اعم از  پژوهش، حاصل / رساله مطالب مندرج در این پایان نامه .1

استفاده كرده ام، با رعایت كامل امانت ، مطابق مقررات، اقدام به ارجاع در متن و ذكر آن در فهرست منابع و  ...پایان نامه، كتاب، مقاله و 

 مآخذ نموده ام.

سسات آموزش عالی ارائه نشده ؤبرای دریافت هيچ مدرك تحصيلی به سایر دانشگاه ها و م قبالً / رساله تمامی یا بخشی ازاین پایان نامه .2

 است.

 حاصل كار بوده و از هرگونه جعل داده و یا تغيير اطالعات پرهيز كرده ام. كامالً  / رساله مستخرج ازاین پایان نامهمقاالت  .3

های گوناگون درصد( به مجالت و یا همایش 3)با بيش از  / رساله این پایان نامه از ارسال همزمان و یا تکراری مقاالت مستخرج از .4

 خودداری نموده و می نمایم.

یا نشر  بوده و متعهد می شوم هرگونه بهره مندی و مازندرانحقوق مادی و معنوی حاصل از این پایان نامه متعلق به دانشگاه  یهكلي .5

پس از دانش آموختگی با مجوز در زمان دانشجویی و كتاب، مقاله، ثبت اختراع و غيره اعم از چاپ  ،دستاوردهای حاصل از این تحقيق

 .صورت گيردو استاد راهنما دانشگاه مازندران  معاونت پژوهش و فناوری

 ادعایی نخواهم داشت.اعتبار و بی مازندراندرصورت اثبات تخلف و نقض موارد )درهر زمان( مدرك تحصيلی صادر شده توسط دانشگاه  .6

 
 نام ونام خانوادگی دانشجو

 امضا   

 


