
ارشد ینامه کارشناس نییآ  

 

 ت :ایکل

 : : تعریف 1ماده 

دوره كارشناسي ارشد يك از دوره هاي آموزش عالي باالتر از دوره كارشناسي است كه پس از آن به اجرا در مي 

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

گاه ها و مراكز در اين آيين نامه به منظور اختصار ، به همه دنشگاهها و موسسات آموزش عالي پژوهشتبصره : 

 . تحقيقاتي مجاز ، كه در مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري فعاليت دارند ، مؤسسه گفته مي شود

 : : هدف 2ماده 

هدف از ايجاد دوره كارشناسي ارشد ، گسترش دانش و تربيت متخصصان و پژوهشگراني است كه با فراگيري 

لمي ، مهارت الزم را براي آموزش ، پژوهش و خدمات پيدا مي آموزشهاي الزم و آشنايي با روش هاي پژوهش ع

 كنند .

 : ورود طیشرا

 : 3ماده 

 : شرايط ورود به دوره به شرح زير است

 داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي •



 داشتن گواهينامه پايان دوره كارشناسي يا باالتر مورد تاييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي •

 برخورداري از توانايي جسمي الزم و متناسب با رشته تحصيلي •

 . موفقيت در آزمون ورودي دوره •

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

 : یدرس یواحدها

 : 4ماده 

 28داقل تعداد كل واحدهاي درسي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته با احتساب واحد پايان نامه برحسب رشته ح

 . واحد است 32واحد و حداكثر

چنانچه به تشخيص كميته تحصيالت تكميلي گذراندن تعدادي از واحدهاي درسي دوره كارشناسي به :  1تبصره 

عنوان دروس كمبود يا جبراني ، براي دانشجو ضروري تشخيص داده شود ، وي كملف است ، آن دروس را بر 

ي درسي مقرر در روده كارشناسي ارشد و مطابق اين آيين نامه بگذراند . اساس برنامه مصوب ، اضافه برواحدها

 . واحد است 24تعداد دروس جبراني در هر رشته حداكثر 

در انتخاب دروس ، اولويت با دروس جبراني است . تعيين تعداد و نوع دروس و زمان انتخاب آنها در : 2تبصره 

 . زي ، بر عهده كميته تحصيالت تكميلي مؤسسه ذي ربط استچهارچوب برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ري

واحد درسي از دروس جبراني ، يك نيمسال تحصيلي به طول مدت تحصيل دانشجو  9به ازاي گذراندن :  3تبصره 

 . افزوده مي شود

 



 : 5ماده 

برنامه مصوب شوراي واحد درسي مطابق  10 - 4تعداد واحد پايان نامه كارشناسي ارشد براي همه رشته ها بين 

 . عالي برنامه ريزي است

  : 6ماده 

واحد درسي را  14و حداكثر  8دوره كارشناسي ارشد مجاز است در هر نيمسال تحصيلي بين حداقل  يدانشجو

افزايش  واحد 16انتخاب كند و در موارد استثنايي ، با صالحديد كميته تحصيالت تكميلي اين تعداد مي تواند به 

 . يابد

 . واحد درسي بالمانع است 8در آخرين نيمسال تحصيلي ، نام نويسي دانشجو در كمتر از :  1 تبصره

دانشجوياني كه برخي از دروس دوره كارشناسي ارشد را در دوره كارشناسي گذرانده اند نمي توانند :  2 تبصره

د . اين دانشجويان بايد با گرفتن دروس انتتخابي جمع در دوره كارشناسي ارشد بگذرانن "درس يا دروس را مجددا

  واحدهاي خود را به حدنصاب مندرج در برنامه مصوب برسانند .

 : ابیحضور و غ

  : 7ماده 

حضور دانشجو در تمامي برنامه هاي درسي و ديگر فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي دوره الزامي است . غيبت 

جاوز كند ، در غير اين صورت نمره دانشجو در آن درس دانشجو در هر درس نبايد از مجموع ساعات آن درس ت

 . صفر محسوب مي شود

 



درصورتيكه غيبت دانشجو در يك درس بيش از حد مجاز بوده و از نظر مؤسسه موجه تشخيص داده شود تبصره : 

ل ، آن درس از مجموعه دروس انتخابي دانشجو حذف مي آن نيمسال ازنظر طول تحصيل براي دانشجو يك نيمسا

 كامل محسوب مي شود

 : 8ماده 

 . غيبت غير موجه در امتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر براي آن درس است

در صورتي كه غيبت دانشجو در امتحان ، از نظر مؤسسه موجه تشخيص داده شود درس مزبور حذف مي تبصره : 

 شود .

 : طول دوره ، مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

  : 9ماده 

طول دوره مدتي است كه دانشجويان بايد دروس تعيين شده در اين دوره را با پايان نامه بر اساس مقررات مربوط 

 . به اتمام برساند

 . ترم است 4سال يا  2طول دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته 

كميته تحصيالت تكميلي مي تواند در صورت لزوم و حسب مورد يك و حداكثر تا دو نيمسال تحصيلي : 1تبصره 

 . به طول مدت تحصيلي دانشجو اضافه نمايد

تحصيلي ارائه كند به نسبت كسر چنانچه مؤسسه تنواند حداقل واحدهاي درسي را در يك نيمسال :  2تبصره 

واحدهاي ارائه شده به طول دوره دانشجو افزوده مي شود . در هر صورت مدت تحصيل نبايد از سه سال تجاوز 

 . كند



 : 10ماده 

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

 . تحصيلي استفاده كند

 . مدت مرخصي تحصيلي جزء سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود:  1تبصره 

درخواست مرخصي تحصيلي بايد قبل از شروع نام نويسي در هر نيمسال تحصيلي به مؤسسه مربوط  : 2تبصره 

تسليم و موافقت آن مؤسسه كسب گردد . موافقت مؤسسه با مرخصي تحصيلي دانشجو با توجه وضعيت تحصيلي 

 . وي صورت مي گيرد و منوط به اين است كه ادامه تحصيل دانشجو از آن به بعد با مشكل مواجه نشود

در صورتي كه دانشجو بدون كسب موافقت مؤسسه حتي براي يك نيمسال ، ترك تحصيل نمايد از : 3تبصره 

 . ادامه تخصيل محروم مي شود

 : 11ماده 

اعالم انصراف نمايد . در اين صورت بايد درخواست خود را مبني بر  دانشجو مي تواند به هر دليل ، از تخصيل

انصراف به مؤسسه تسليم نمايد . چنانچه دانشجو بعد از يك ماه درخواست خودرا پس نگيرد ، آن مؤسسه نسبت 

 . به صدور گواهي انصراف اقدام مي نمايد

پرده است عمل نمايد . به هر حال صدور دانشجوي انصرافي يا اخراجي موظف است به تعهداتي كه س تبصره :

هرگونه گواهينامه و تسليم ريزنمرات و دريافت مجوز شركت مجدد در آزمون ورودي منوط به تسويه حساب 

 دانشجو با مؤسسه ذيربط است .

 



 : یابیارزش

 : 12ماده 

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

باشد ، مي تواند با موافقت استاد راهنما به جاي آن  12اگر نمره دانشجو در يك درس انتخابي كمتر از :  1تبصره 

 . درس ، درس ديگري را انتخاب نمايد

در مواردي كه ارزشيابي دانشجو در يك درس موكول به فعاليتهايي باشد كه با تشخيص استاد مربوط  : 2تبصره 

نيمسال تخصيلي ممكن نيست ، ادامه تحصيل دانشجو در آن درس ناتمام محسوب مي انجام آن در طول يك 

شود . در اين صورت بايد نمره دانشجو در اين دري حداكثر تا پايان نيمسال تحصيلي بعد توسط استاد ذي ربط 

 . به نمره قطعي تبديل و در كارنامه وي ثبت شود

  : 13ماده 

كمتر باشد . اگر  14وره كارشناسي ارشد در هر نيمسال تحصيلي نبايد از ميانگين نمرات دروس دانشجو در د

 . باشد ، آن دانشجو از ادامه تخصيل محروم مي شود 14ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال تحصيلي كمتر از 

گين نمرات نمره دروس پيش نياز يا جبراني در كارنامه دانشجو جداگانه ثبت مي شود و در احتساب ميان تبصره :

 . نيمسال و ميانگين كل نمرات دانشجو مؤثر نمي باشد

 : 14ماده 

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

 . ارشد شناخته نمي شود



كمتر باشد ،  14، ميانگين كل نمرات او از  دانشجويي كه پس از گذراندن كليه واحدهاي درسي دوره : 1تبصره 

واحد از دروسي را كه در آنها  16در صورتي كه حداكثر مدت مجاز تحصيل وي به پايان نرسيده باشد مي تواند تا 

گرفته است ، فقط در يك نيمسال تحصيلي تكرار كند در صورت جبران كمبود ميانگين كل ،  14نمره كمتر از 

 . رغ التحصيل شوداف

برساند ، در صورتيكه ميانگين نمران  14به دانشجويي كه نتواند ميانگين كل نمرات خود را به حدنصاب : 2تبصره 

به شرط گذراندن پايان نامه مدرك معادل كارشناسي ارشد در رشته  13يا بيشتر باشد ، با رعايت ماده  12او 

  مربوطه داده خواهد شد .

 : پایان نامه

 :15ماده 

مربوط  نهيزم كيآن دانشجو موظف است ، در  يارشد است كه ط يبخش دوره كارشناس نيامه آخرن انيپا هيته

 . و تتبع بپردازد قينظر استاد راهنما به تحق ريخود ، ز يليبه رشته تحص

 : 16 ماده

موسسه  يعلم اتيه ي، از اعضا يليتكم التيتحص تهيكم دييدانشجو و موافقت استاد و تا شنهاديراهنما با پ استاد

 . گردد يم نييتع ياريخارج از موسسه با حداقل مرتبه استاد اي

داشتن  ياريشرط استاد يشود به جا يانتخاب م يچنانچه استاد راهنما خارج از موسسه آموزش عال: 1 تبصره

 . است يالزام يمدرك دكتر



 التيتحص تهيكم دييتوان با تا يد راهنما را موجود ندارد . استا يبه تعداد كاف اريكه استاد ييدر رشته ها :2 تبصره

  انتخاب كرد يو پژوهش يآموزش ديسال سابقه كار مف 10حداقل  يبرجسته موسسه و دارا انيمرب نياز ب يليتكم

 : 17 ماده

نامه خود را با  انيموضوع پا يليسوم تحص مسالياول و قبل از شروع ن مسالين انيموظف است پس از پا دانشجو

 . دينظر استاد راهنما انتخاب نما

 . ابدي يم تيقطع يليتكم التيتحص تهيگروه و كم ديينامه پس از تا انيپا موضوع

 :18 ماده

 اي يعلم اتيه ياعضا نياز ب يليتكم التيتحص تهيكم ديياستاد راهنما و پس از تا شنهاديمشاور به پ استاد

 . شود يمتخصصان و محققان مربوط انتخاب م

 : 19 ماده

نفر  كيداوران ، متشكل از استاد راهنما استاد مشاور و حداقل  اتيتوسط ه هينامه در جلسه دفاع انيپا يابيارزش

خارج  ايمتخصصان و محققان داخل  اي يعلم اتيه ياعضا نيو دو نفر از ب يليتكم التيتحص تهيكم ندهينما

 . رديگ يرت مموسسه صو

 : 20 ماده

نمره در  ني. و ا رديگ يتعلق م يشده و به هر درجه نمره ا يابيداوران در پنج درجه ارزش اتينامه توسط ه انيپا

 . شود يكل نمرات دانشجو محاسبه م نيانگيم

 



 ي: عال 20تا  18از  نمره

 خوب اري: بس 18تا  16از  نمره

 : خوب 16تا  14از  نمره

 : قابل قبول 14تا  12از  نمره

 قابل قبول ريكمتر : غ 12از  نمره

 : 21 ماده

 يدانشگاه مينرسانده است موظف است بر اساس تقو انيكه آنرا به پا ينامه ، تا زمان انيپس از انتخاب پا دانشجو

وارد  يليتحص مسالين نينامه در آخر انياحال نمره پ ني. در ا ديآن ثبت نام نما يبرا زيبعد ن يمسالهايدر ن

 . شدنمرات منظور خواهد  نيانگيشود و در م يكارنامه دانشجو م

 : 22 ماده

كه از  يتواند در مدت يداده شود دانشجو م صيقابل قبول تشخ ريداوران غ اتينامه از نظر ه انيكه پا يصورت در

 نييداوران تع اتيكه ه يدر زمان گرينامه خود را كامل و بار د انيتجاوز نكند پا يو ليحداكثر مدت مجاز تحص

 . ديكنند از آن دفاع نما يم

تواند معادل  ينامه خود نشود م انيموفق به گذراندن پا ليكه دانشجو در مدت مجاز تحص يدر صورت:  تبصره

 كيكند اخذ و حداكثر در  يم نييتع يليتكم تاليتحص تهيرا كه كم يدروس اينامه درس  انيپا يتعداد واحدها

كل نمرات دانشجو حداقل  نيانگياگر م لحا نيبگذراند . در ا تيدروس را با موفق اي، آن درس  يليتحص مسالين

 يمدرك يصورت به و نيا ريارشد در رشته مربوط داده خواهد شد . در غ يمدرك معادل كارشناس يباشد به و 14

  . رديگ يتعلق نم



 : مقررات ریسا

 : 23ماده 

 . ممنوع است وستهيارشد ناپ يرشته در دوره كارشناس رييانتقال و تغ

 : 24 ماده

در موسسه مبدا ممكن نباشد دانشجو  نيزمان مع كيرشته و در  كياز دروس در  يكه ارائه برخ يصورت در

 ياز موسسات آموزش عال يكيدر  يليتكم التيتحص تهيكم دييبا موافقت استاد راهنما و تاآن دروس را  توانديم

است  يموسسه مقصد هم ضرور قتحال كسب مواف نيدوره است به صورت مهمان بگذراند . در ا يكه مجر گريد

 . ديدوره تجاوز نما يدرس ياز نصف واحدها ديموسسه نبا كيدر  همانيم يدانشجو يدرس يو تعداد واحدها

 نيكميو نود و  ستيدو ييمصوب نها وستهيناپ ارشديدوره كارشناس يآموزش نامهنييآ 17بر اساس ماده  ضمناً

اول و قبل از شروع  مسالين انيدانشجو موظف است پس از پا: »25/10/1373مورخ  يزيربرنامه يعاليجلسه شورا

 دييپس از تأ نامهانيانتخاب كند. موضوع پا مارا با نظر استاد راهن خود نامهانيموضوع پا يليسوم تحص مسالين

 «.ابدييم تيقطع يليتكم التيتحص تهيكم

 

  


