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 شماره به يفناور و قاتیتحق علوم، وزارت مصوب وستهیناپ ارشد یکارشناس دوره یآموزش نامه نییآ بردارنده در مجموعه نیا

 برابر دستورالعمل هیته اریاخت که يموارد در دانشگاه مصوب ییاجرا نامه وهیش نیهمچن و است 10/08/1394 مورخه و/162902

 پس و 1394-95 یلیتحص سال يورود انیدانشجو يبرا و باشدیم به تفکیک مفاد آئین نامه شده، واگذار دانشگاه به نامه نییآ مفاد

دانشگاه و تحصیالت تکمیلی  شوراي آموزشی هدر جلس ماده الحاقیه 50ماده و  30مشتمل بر  شیوه نامه مذکور .االجراست الزم آن از

  مورد تصویب قرار گرفت. 08/06/95تصویب رسید و پس از آن در هیأت رئیسه دانشگاه  مورخ ه ب 14/04/1395مورخ 

  شیوه نامه اجرایی  مفاد آیین نامه

  :هدف. 1 ماده◄

 ارشد کارشناسی دوره صحیح اجراي براي قانونی چهارچوب تعیین

  عالی آموزش هاي نظام زیر تمامی در ناپیوسته

  

  

  تعاریف:.2 ماده◄

 .فناوري است و تحقیقات علوم، وزارت وزارت:  .1

ی پژوهش و یعال آموزش مراکز و ها دانشگاه از کیهر:  مؤسسه .2

 وزارت از سیسأت مجوز يدارا که ی)دولت ریغ و یدولت از اعم(

 .هستند

 انیدانشجو آن موجب هب که یقانون یالتیسهت :گانیرا آموزش .3

 تعهدخدمت، سپردن با صرفاً و هیشهر پرداخت بدون توانندیم

 .کنند لیتحص

 یلیتحص دوره يهارشته از یکی در که يفرد :دانشجو .4

 نام بتث شده، رفتهیپذ ضوابط، برابر وستهیناپ ارشد یکارشناس

 .است لیتحص به مشغول و کرده

 را تحصیلی دوره هاي رشته از یکی که فردي  آموخته: دانش .5

 یا مدرك گواهی معین ضوابط برابر و رسانده پایان به موفقیت با

 .است کرده دریافت را مربوط تحصیلی

 برابر دانشجو که یمشخص زمان مدت  :یلیتحص یمرخص .6

 .ندارد اشتغال لیتحص به موقت طور به نیمع ضوابط

 خود طور به دانشجو آن در که يندیفرا  :یلیتحص انصراف .7

 .کند يخوددار لیتحص ادامه از خواسته

 تمام آن در دانشجو که است آموزش از ياوهیش  :يحضور .8

 انجام به وقت تمام و چهره به چهره صورت به را خود لیتحص

 .رساندیم

 دانشگاه صنعتی قم است.در این شیوه نامه منظور از مؤسسه  .1

  باشند:هیأت داوران متشکل از اعضاي زیر می .2

 ؛یک رأي) در مجموع( استاد (استادان) راهنما 

 (در صورت وجود) یک  در مجموع( استاد (استادان) مشاور

 ؛رأي)

  یک عضو هیأت علمی متخصص در آن موضوع که داراي درجه

ه) به عنوان از خارج از دانشگا باشد (ترجیحاًیعلمی دکترا م

داور خارجی (که به پیشنهاد استاد راهنما و تصویب گروه 

 ؛(یک رأي) تعیین می شود)

  یک عضو هیأت علمی به عنوان داور داخلی (که به پیشنهاد

 ؛(یک رأي) شود)میاستاد راهنما و تصویب گروه تعیین 

 تحصیالت تکمیلی دانشگاه نماینده. 

  :سه مرتبط گروه براي اخذ مجوز دفاع، صورت جلتبصره

اه دانشکده به تحصیالت تکمیلی دانشگ رئیسبایستی توسط 

 .ارسال شود

) تادان) راهنما یا استاد (استادانصورتی که استاد (اسدر  .3

مشاور نتوانند در شرایط خاص و به دلیل کامالٌ موجه و مورد 

 (مورد تأیید شوراي تخصصی گروه و شوراي دانشگاهقبول 

تحصیالت تکمیلی دانشگاه) در جلسه دفاع شرکت  آموزشی و

کنند تنها حضور یکی از اساتید راهنما یا مشاور براي تصویب 

به منظور اعطاي مجوز برگزاري و اجراي جلسه دفاع کفایت 

  می کند.

تحصیالت آموزشی و یید اجازه دفاع در شوراي أاز ت پس .4

فاع د در صورتی که در جلسهتکمیلی دانشگاه براي دانشجو، 

استاد (اساتید) راهنما یا استاد (اساتید) مشاور نتوانند در 
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 فیزیکی حضور که است آموزش از اي شیوهحضوري:  غیر .9

 .نیست الزامی تحصیل طول تمام در دانشجو

 به آن از یبخش که است آموزش از يا وهیش  :يحضور مهین .10

- یم انجام يرحضوریغ صورت به آن از یبخش و يحضور صورت

 . شود

 مدرك داراي علمی تهیأ اعضاي از یکیراهنما:  استاد .11

 انجام پروژه، در را دانشجو راهنمایی مسئولیت که است دکتري

 هیأت اعضاي میان از و دارد عهده به رساله یا و  نامه پایان

 )مبدأ مجوز مؤسسه با مؤسسه از خارج یامؤسسه ( همان علمی

 .شودمی انتخاب

 مسئولیت که است علمی هیات اعضاي از یکی  مشاور: استاد .12

 عهده به یا رساله و نامه پایان پروژه، انجام در را دانشجو مشاوره

 یا و مؤسسه همان علمی هیأت اعضاي میان از و دارد

 .شودمی انتخاب مؤسسه از خارج متخصصان

فردي که به آموزش و مهارت آموزي در یک مؤسسه به مدرس:  .13

 تمام وقت، نیمه وقت یا پاره وقت اشتغال دارد.صورت 

 و دروس از اي پیوسته هم به مجموعه  :برنامه درسی .14

 را دنبال مشخصی اهداف که است تحصیلی هررشته فعالیتهاي

 کند.می

 يریفراگ يبرا که ییهامهارت ای میمفاه مقدار :یدرس واحد .15

 رنظ در آن معادل زمان ای یلیتحص مسالین کی طول در دانشجو

 ای یعمل ساعت، 16 ينظر یدرس واحد هر. شودیم گرفته

 دیبازد(ی دانیم اتیعمل ای یکارگاه ساعت، 32 یشگاهیآزما

 و ساعت 64 عرصه در کار ای يکارورز ساعت، 48 )یعلم

 دوره ای یلیتحص مسالین کی طول در ساعت 120 يکارآموز

 .شودیم اجرا مصوب یدرس برنامه طبق و یتابستان

 از متشکل مؤسسه یعلم واحد نیتريادیبن :یآموزش گروه .16

 در مشترك تخصص يدارا که است یعلم اتیه عضو يتعداد

 .هستند یعلم رشته کی

 آموزشی، گروه تشخیص به که است درسی  :جبرانی درس .17

 دانشجو، ضروري مهارت یا دانش کمبود رفع براي آن گذراندن

 .است

جلسه دفاع شرکت کنند (به دلیل خارج از اختیار و مورد 

تحصیالت تکمیلی دانشگاه)، در صورت تمایل نماینده تأیید 

و در صورتی که  استاد راهنما براي برگزاري جلسه دفاع

براي  برگزاري جلسه مجدد مشکالتی در خصوص سنوات

  ، حضور تنها یکی از اساتید راهنما یا مشاورکنددانشجو ایجاد 

در چنین شرایطی  کند.جلسه دفاع کفایت میانجام براي 

استاد راهنما باید نماینده خود در جلسه دفاع را مشخص 

ت بایسدر این صورت نماینده تحصیالت تکمیلی می نماید.

را تکمیل نماید و آن  »برگزاري دفاع در شرایط خاص«فرم 

 ارائه دهد.را به تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

مدیر گروه یا  یداخلداور  دتوان یم یتکمیل تتحصیال همایندن .5

 ای اراهنم داستا اام دباش داور داخلی و یا از داشکده دیگر

 .تحصیالت تکمیلی باشند هنمایند دتوانننمی رمشاو

پژوهشی و حضوري -آموزشیشیوه در دانشگاه صنعتی قم  .6

 است.
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 روش و محتوا با که است آموزشی برنامه یک  :تحصیلی رشته .18

 .شودمی اجرا درسی برنامه قالب در خاص، شناسی

 دوره از پس که یلیتحص دوره کی:  ارشد یکارشناس دوره .19

 .است یدرس واحد 32 شامل و شودیم آغاز یکارشناس

 برنامه يمحتوا که است يا وهیش  :یپژوهش – یآموزش وهیش .20

 انیپا بر مشتمل ،یدرس يواحدها بر عالوه آن به مربوط یدرس

 .باشدیم زین نامه

 گذراندن از پس دانشجو که است ياوهیش  :یآموزش وهیش .21

- یم آموخته دانش نامه انیپا گذراندن بدون و یدرس يواحدها

 .شود

 هفته 16 شامل یلیتحص مسالین هر  :یلیتحص مسالین .22

 .است یانیپا امتحانات هفته دو و آموزش

 که است یپژوهش –یآموزش وهیش از یبخش  :نامه انیپا .23

 اهنمار استاد ییراهنما با و یلیتحص رشته مشخص نهیزم کی در

 .شودیم انجام

 یابیارز يبرا که هستند یعلم أتیه ياعضا  :داوران أتیه .24

 دستورالعمل مطابق ارشد یکارشناس دوره در دانشجو نامه انیپا

 .شوندیم انتخاب مؤسسه مصوب ییاجرا

  

  :دوره به ورود شرایط. 3ماده  ◄

 ضوابط؛ برابر دوره به ورود عمومی هاي صالحیت داشتن 

 از اعم کارشناسی دوره پایان رسمی مدارك بودن دارا 

 وزارت؛ تأیید مورد ناپیوسته و پیوسته

 مؤسسه از پذیرش کسب یا و ورودي آزمون در قبولی 

  .وزارت مصوب مقررات طبق

  دوره به ورود شرایطموضوع: 

  

  

  :4ماده  ◄

 انجام فارسی زبان به و واحدي نظام بر مبتنی مؤسسه در آموزش

 شودمی

 مصوب درسی برنامه توانایی، صورت در دارد اختیار مؤسسه  :تبصره

 بین هاي یا دوره و خارجی دانشجویان براي ضوابط رعایت با را

  .نماید ارائه غیرفارسی زبان به المللی

  

  

-هاي مشترك بینو دانشجویان دورهدانشجویان غیرایرانی  .7

 تدوین هاي خارجهتوانند به زبان مینامه خود را المللی پایان

 و ارائه نمایند.
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  شیوه نامه اجرایی  مفاد آیین نامه  

  :5ماده  ◄

 شوراي مصوب درسی و آموزشی برنامه هاي است، موظف مؤسسه

 مجوز با آن در که دوره اي براي را وزارت آموزشی ریزي برنامه عالی

  .کند اجرا است، پذیرفته دانشجو عالی آموزش گسترش شوراي

رح برنامه آموزشی خود را براي بایست طهر گروه آموزشی می .8

(مطابق با برنامه  ارچوب مدونهورودي به صورت چیک 

هاي آماده نماید که شامل درسآموزشی مصوب وزارت علوم) 

است هاي جبرانی و ... هاي اختیاري، لیست درسالزامی، درس

 دانشکده به تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارائه رئیسو از طریق 

  .دهد

  :6ماده 

) نیمسال چهار( دوسال ارشد کارشناسی دوره در تحصیل مجاز مدت

 است.

 مدت در رایگان آموزش مشمول دانشجوي که درصورتی :تبصره

 را وي مدت تحصیل دارد اختیار مؤسسه نشود، آموخته دانش مقرر

 در تحصیلی سنوات افزایش دهد.  افزایش نیمسال دو حداکثر

 هزینه دریافت با دوم در نیمسال و رایگان صورت به اول نیمسال

 چنانچه .شود می انجام مؤسسه امناي هیأت مصوب تعرفه طبق

 محروم تحصیل ادامه از نشود آموخته دانش این مدت در دانشجو

  است.

  تحصیل مجاز مدت  موضوع

شجو براي نیم .9 سنوات دان شنهاد تمدید  شم بنا به پی ش سال 

دانشکده و تصویب  رییساستاد راهنما، تأیید گروه آموزشی، 

تحصــیالت تکمیلی دانشــگاه قابل انجام آموزشــی و شــوراي 

 است.

شجو براي نیم .10 سنوات دان شنهاد تمدید  سال پنجم بنا به پی

 راهنما، تأیید گروه آموزشی، قابل انجام است.استاد 

 ERPامانه س در اهکالس شروع از لبق تا تواندیم دانشجو

سال پنجم بنا به پیشنهاد تمدید سنوات دانشجو براي نیم

 .دینمااستاد راهنما، تأیید گروه آموزشی،

 
 

  

  :7ماده  ◄

و  28حداقل  ارشد کارشناسی دوره در درسی واحدهاي تعداد

 – آموزشی شیوه در تعداد، این از که است واحد 32  حداکثر

 صورت به مابقی و نامه پایان به مربوط واحد 6تا  4 پژوهشی

 .باشد می آموزشی واحدهاي

 و 8 حداقل است الزم تحصیلی نیمسال هر در دانشجو  :تبصره

 از آخرین نیمسال در دانشجو کند.  انتخاب درسی واحد 14 حداکثر

  .است معاف آموزشی واحد حداقل اخذ شرط

 و دوره درطول درسی هاي واحد مجاز تعداد : موضوع

  نیمسال هر

عداد واحدهاي درســی در دوره کارشــناســی ارشــد شــیوه ت .11

شی  شته –آموز شی در ر صنعتی گرایش-پژوه شگاه  هاي دان

ست که  32قم  واحد  2و  واحد مربوط به پایان نامه 6واحد ا

 است. مربوط به سمینار

ست تا پایان سمینار میارائه  .12  الس سومین نیم از دوم ماهبای

شجو تحصیل  شوددان صورت  ،انجام  به ازاي  25/0در غیر این

 کسر خواهد شد. دانشجو هر ماه تأخیر از نمره سمینار

 بدیهی اســـت در صـــورت اخذ دروس جبرانی،  . 1 تبصـــره

ـــی و  ـــکدهاین زمان با نظر گروه غیرهمرخص و  ، تأیید دانش

مکان اتحصیالت تکمیلی دانشگاه  آموزشی و  تصویب شوراي

 .داردتغییر 

  صره شمول  .2تب ست م شجو خارج ا تأخیري که از عهده دان

 باشد.این ماده نمی
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سوم باید ارزیابی  .13 سال  شروع نیم سمینار تا قبل از  درس 

صورت پذیرد چنانچه دانشجو موفق به کسب نمره قبولی 

ست که  شجو ملزم ا سال نگیرد دان سمینار در نیم درس 

 بعدي مجددا اخذ نماید.

 سمینار بایستی  در ترم اول اخذ گردد. .14

شجو .15 ش وهیش انیدان ش -یآموز ذ اخ زمان از موظفند یپژوه

 یلصیتحل سا مین هر در نامه انیپا از دفاع زمان تا نامه انیپا

  .ندینما اخذ را نامه انیپا واحد

  مفاد آیین نامه  

  

  شیوه نامه اجرایی

  

  :8ماده  ◄

 با گرایش یا و رشته تحصیلی، دوره هر دروس ارائه ترتیب و چگونگی

 گروه عهده بر درسی مصوب، برنامه طبق درس هر نیاز پیش رعایت

  .است آموزشی

  دروس ترتیب ارائه چگونگی :موضوع

  

  

  :9ماده  ◄

  حداکثر آموزشی گروه تشخیص به جبرانی دروس واحدهاي تعداد

 است. واحد 12

 ولی است الزامی جبرانی، دروس در 12 قبولی نمره کسب :1تبصره

 و شودنمی دانشجو محاسبه کل و نیمسال درمیانگین مذکور نمره

 از مؤسسه امناء هیأت مصوب تعرفه طبق دروس این هزینه

 .شودمی دریافت دانشجو

 سنوات درسقف جبرانی دروس براي شده استفاده زمان : 2تبصره 

  شود.نمی محاسبه دانشجو تحصیلی

  جبرانی دروس هاي تعدادواحد :موضوع

 آموزشــی گروه توســط دوره ابتداي در باید جبرانی دروس .16

صیلی  سال نیم اولین در و تعیین صلی دروس از قبل(تح  ا

 .گردند اخذ )دوره

ــال نیم یک جبرانی واحد 12 تا 8 گذراندن ازاي هب .17  به س

 .گرددمی اضافه دانشجو مجاز سنوات

(مطابق با مصـــوبه  فهرســـت عناوین دروس اجباريتعداد و  .18

بایستی در شوراي گروه آموزشی تعیین شده و  وزارت علوم)

سه مربوطه، از طریق  شکده به مدیریت  رئیسصورت جل دان

 تحصیالت تکمیلی دانشگاه اعالم شود.

بایســتی در کارنامه دانشــجو  جبرانیجباري ادروس نمرات  .19

ر محاسبه میانگین نمرات روس دد اما نمرات این دنثبت گرد

ســـال تحصـــیلی و همچنین در محاســـبه میانگین کل  نیم

 د.نشودانشجو منظور نمی

، جبرانیاجباري در صــورت عدم قبولی در هر یک از دروس  .20

تواند با موافقت گروه آموزشــی، درس دیگري از دانشــجو می

مجموعه دروس جبرانی مصــوب را به جاي آن درس انتخاب 

  .کند

  :10ماده  ◄

 هر براي رایگان آموزش دولتی، عالی آموزش هاي موسسه در

 .است پذیر امکان بار یک صرفاً  ارشد کارشناسی دوره در دانشجو،

  رایگان  آموزش از ه استفاد : موضوع
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 غیر حذف صورت در رایگان، آموزش مشمول دانشجوي :تبصره

 هر در قبولی نمره کسب یا عدم مؤسسه تشخیص به درس موجه

 هزینه پرداخت به موظف درس، آن مجدد انتخاب براي درس،

  .است مؤسسه امنا هیأت مصوب تعرفه مربوط مطابق درس

 انجام دانشجو توسط که است يموارد شامل موجه ریغ حذف .21

 صیتشخ بهموجه  حذف مانند يموارد لمشمو و است گرفته

 یپزشک حذف ،دانشگاه و تحصیالت تکمیلی یآموزشي شورا

  .ستین ثارگرانیا ستاد حذف و

  :11ماده  ◄

 از اعم ( ها سسهؤم در ارشد کارشناسی دوره در زمان هم تحصیل

  .است ممنوع  )دولتی غیر و دولتی

  همزمان تحصیل : موضوع

  

  مفاد آیین نامه  

  

  شیوه نامه اجرایی

  

  :12ماده  ◄

 اعالم چگونگی آموزشی، تقویم باره در گیري تصمیم و ریزي برنامه

 نحوه دروس، اضطراري حذف اضافه، و حذف زمان نمره، ثبت و

 نامه شیوه طبق غیره و نظر تجدید تاریخ امتحانات، نتایج به اعتراض

  .شودمی انجام مؤسسه مصوب اجرایی

  

  آموزشی تقویم :موضوع

  

  

  :13ماده  ◄

بر و درس آن مدرس يسو از درس هر در یلصیتح شرفتیپ یابیارز  

آزمون جینتا و فیتکال انجام کالس، در دانشجو تیفعال و حضور اساس  

ل سامین هر انیپا و لطو در ينظر دروس يبرا یانیپا و مستمر بیکت

 قابل ستیب تا صفر از يددع ينابم بر و شودیم انجام یلصیتح

   .است هبمحاس

  تحصیلی پیشرفت ارزیابی :موضوع

  

  

  :14ماده  ◄

 است. الزامی درس کالس جلسات تمام در دانشجو حضور

 بیش درس یک در تحصیلی نیمسال طول در دانشجو اگر :1تبصره 

 غیبت درس نیمسال آن پایان امتحان جلسه در یا جلسه  سه از

 از غیبت بودن موجه تشخیص صورت در و صفر درس آن نمره کند

 .شودمی درس حذف آن مؤسسه، سوي

 در دانشجو مانده باقی یا انتخابی واحدهاي که صورتی در: 2تبصره 

 از خارج و موجه به دالیل بنا مؤسسه، تشخیص به نیمسال هر پایان

 عنوان به نیمسال این برسد، درسی واحد 8 از کمتر به دانشجو اراده

 اما شود. می محسوب وي تحصیلی در سنوات کامل نیمسال یک

 .است تأثیر دانشجو بی شدن مشروط در نیمسال این نمرات میانگین

 دوره در درس کالس جلسات در دانشجو حضور نحوه :3 تبصره

 مؤسسه نامه مصوب شیوه طبق حضوري غیر و حضوري نیمه هاي

   .شود می انجام

  درس کالس در دانشجو حضور : موضوع

  

 ماده 1 تبصره موضوع دانشجو غیبت بودن موجه تشخیص .22

موضوع  نصاب حد از کمتر واحد اخذ بودن موجه نیز و 14

 و تحصیالت تکمیلی آموزشی شوراي با 14 ماده 2 تبصره

  است.  شوراي دانشکده دانشگاه
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  مفاد آیین نامه  

  

  شیوه نامه اجرایی

  

  :15ماده  ◄

 با تحصیلی نیمسال یک دروس تمام یا یک حذف خاص، شرایط در

 و امتحانات شروع قبل از مؤسسه، تأیید و دانشجو کتبی درخواست

  .است پذیر امکان تحصیلی سنوات در احتساب و رعایت با

. 

  

  مجاز حذف اضطراري، ترم،حذف حذف : موضوع

ضطراري حذف .23  رعایت درس) با تک(موردي  صورت به ا

صویب با و زیر شرایط کلیه شی شوراي ت صیالت  آموز و تح

  :است امکان پذیر دانشگاه تکمیلی

 ستاد راهنما ستاد درس تأیید ا ستاد  ا صورت عدم وجود ا (در 

 تأیید مدیر گروه) باراهنما 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شده؛ اخذ درس هزینه پرداخت 

 پیش دروس جزء نظر مورد درس(درس  نیازي پیش رعایت 

 ؛)نباشد نیاز

 دانشگاه آموزشی تقویم برابر اضطراري حذف مهلت در. 

 از قبل روز 10  تا تحصیلی نیمسال یک دروس کلیه فحذ .24

ست با امتحانات، شروع شجو کتبی درخوا صویب و دان  در ت

 رعایت با ،دانشـگاه و تحصـیالت تکمیلی آموزشـی شـوراي

صیل مجاز سنوات ست پذیر امکان تح سال  .ا  مذکور نیم

 است موظف دانشجو و شده تحصیل محسوب سنوات جزو

 امناي هیأت مصوب تعرفه برابر را شده حذف دروس شهریه

  .پرداخت نماید دانشگاه

  :16ماده  ◄

 هر در قبول قابل کل میانگین و 12 درس هر در قبولی نمره حداقل

 .است 14 نیمسال

 نمره درس، چند یا یک در نیمسال هر در که دانشجویی. 1 تبصره

 دروس یا بعدي، درس هاي نیمسال در چنانچه نکند، کسب قبولی

 در قبلی مردودي هاي نمره یا نمره بگذراند، قبولی نمره با را مذکور

 نمره این اما ماندمی باقی و ثبت دانشجو، فقط تحصیلی ریزنمرات

 قبولی نمره آخرین صرفاً  و اثر بی دوره کل میانگین محاسبه در ها

 .بود خواهد دوره کل میانگین محاسبه مالك آن درس در

 دانشجو مشروطی ،1تبصره از استفاده با دروس گذراندن .2 تبصره

 .کندنمی خنثی را قبل هايلنیمسا در

 تقلب دلیل به که دانشجویانی شامل ،1 تبصره تسهیالت .3 تبصره

 .شودنمی کنند،می دریافت مردودي نمره انضباطی، کمیته حکم یا و

 

  

  سال نیم کل میانگین و  قبولی نمره حداقل :موضوع
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  شیوه نامه اجرایی  مفاد آیین نامه  

  

  :17ماده  ◄

 14چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از 

  شود.در ان نیمسال مشروط تلقی می باشد، دانشجو

دانشجویی که دو نیمسال تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب  تبصره:

 شود.مشروط شود از تحصیل محروم می

.  

  اخراجی  و  مشروطی : موضوع

  

  

  :18ماده  ◄

 از نیمسال یک تحصیل، سنوات احتساب با تواندمی دانشجو

 کند استفاده تحصیلی مرخصی

 زایمان، مرخصی مانند تحصیلی مرخصی مصادیق بررسی  تبصره:

 معتمد مؤسسه، ماموریت پزشک تایید صورت در پزشکی مرخصی

 اختیار در تحصیلی سنوات در احتساب بدون والدین، یا همسر

  .است مؤسسه

  تحصیلی مرخصی :موضوع

 تا و ننماید نام ثبت مقرر مهلت در دانشجو که صورتی در.25

شروع نیم سال تا پایان زمان حذف و قبل از  سال نیم پایان

 عنوان عدم به باشد، نکرده مرخصی درخواست اضافه

 گردد.می محروم تحصیل ادامه از و تلقی مراجعه

 ERPامانه س در اهکالس شروع از لبق تا تواندیم دانشجو .26

 .دینما )سنوات در باحتساصی تحصیلی (با مرخ درخواست

بررسی مرخصی سنوات یا بدون سنوات بر عهده شوراي  .27

  .ستا شوراي دانشکده  آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

  :19ماده  ◄

 خود انصراف درخواست باید تحصیل، از انصراف متقاضی دانشجوي

کند.  تسلیم تکمیلی تحصیالت به کتبی صورت به شخصاً و را

 ارائه تاریخ از ماه دو تا و بار یک براي فقط است مجاز دانشجو

صورت  این غیر در بگیرد؛ را پس خود انصراف تقاضاي درخواست،

- می صادر وي تحصیل از انصراف حکم ،مهلت این انقضاي از پس

 .شود

 منصرف دانشجوي تحصیل به بازگشت براي گیري تصمیم :تبصره

  .است مؤسسه برعهده ،تحصیل از

 تحصیل از انصراف : موضوع

 شدن سپري از پس تحصیل از انصراف درخواستهاي .28

دانشکده  آموزشی شوراي در درخواست، تاریخ از ماه  2 مدت

 گردد.می صادر دانشجو تحصیل از انصراف حکم و تصویب

انصراف  حکم تصویب از قبل تا تحصیل، از انصراف متقاضی

 به موظف و شده تلقی دانشجو دانشکده، آموزشی شوراي در

 .است دانشگاه مقررات رعایت

 موضوع تحصیل از منصرف دانشجوي تحصیل به بازگشت .29

 تاریخ ازشش ماه  شدن سپري از قبل تا ، 19  ماده تبصره

چنانچه بیش از یک نیم سال از تحصیل  دانشجو درخواست

 در و عمومی وظیفه ضوابط رعایت با ه باشدداآن وقف نیفت

 با مرخصی تحصیلی از قبال که شرطی به نیز و مجاز سنوات

 توسط باشد، نکرده استفاده تحصیل سنوات در احتساب

 پذیر امکان دانشگاه تکمیلی تحصیالت آموزشی و شوراي

  .است

  شیوه نامه اجرایی  مفاد آیین نامه  



 

ت��ی�ی
���یالت 

 �د��� 

ی
��

 �عاو�� آ�وز�ی و �و

  

  ��هآ� �� و ��وه �� ا��ا�ی دوره کار�نا�ی ار�د ��

 

 

 

١٠ 
 

  :20ماده  ◄

 ممنوع ارشد کارشناسی دوره در میهمانی و انتقال رشته، تغییر

 است.

 شده گذرانده درسی واحدهاي پذیرش و سازي معادل :1 تبصره

 دانشگاه امکان مصوب نامه شیوه طبق قبلی سسهؤم در دانشجو

 .است پذیر

 یک شده سازي معادل دروس از واحد 14 تا 8 هر ازاء به :2 تبصره

  .شودمی کاسته دانشجو تحصیلی مجاز سنوات از نیمسال

  دروس سازي معادل  و  میهمانی ، انتقال رشته، تغییر :موضوع

 است کامل میهمانی همان میهمانی از منظور دستورالعمل این در .30

 .است پذیر  امکان ضوابط   طبق  تکدرس و میهمانی 

با رعایت شرایط زیر امکان پذیر  20موضوع تبصره یک ماده  .31

 است:

  دانشگاه قبلی دانشجو دولتی یا دانشگاه غیردولتی معتبر

 باشد؛

  نگذشته سال از زمان اخذ درس مورد انتقال  3بیش از

 باشد؛

  بیشتر باشد. 14معدل کل دانشجو در آن دوره از 

  براي دولتی  14نمره دانشجو در درس مورد نظر بیشتر از

 براي غیردولتی باشد. 17و 

 برنامه مطابق قبلی، مؤسسه در گذرانده واحدهاي 

 واحدهاي .باشد ریزي برنامه عالی شوراي مصوب

 آموزشی گروه نظر برابر قبلی سسهؤم در گذرانده

 اشتراك درصد 70  حداقل جدید دوره دروس با مربوطه،

باشد.(پذیرش یا عدم پذیرش بر عهده  داشته محتوایی

 گروه آموزشی است).

 آموزشی گروه شوراي تصویب به شده پذیرفته دروس لیست

 .برسد دانشکده آموزشی شوراي و مربوطه

 در دانشجو گذرانده واحدهاي پذیرش و سازي عادلم .32

 عنوان تحت سال نیم یک در شده پذیرفته دروس دوره

 ثبت تحصیلی ریزنمرات در قبل، هاي دوره از انتقالی دروس

 کل میانگین و گذرانده واحدهاي کل در تعداد و شده

  .گرددمی محاسبه دانشجو

 با محتواي) و عنوان نظر از( یکسان درس دو پذیرش .33

 که است پذیر امکان شرطی به متفاوت واحدهاي میزان

 درسی واحد میزان از بیش شده درس گذرانده واحد میزان

 درس ل: مثا طور شود (به تطبیق داده است قرار که باشد

 ولی است تطبیق واحدي قابل دو درس جاي به واحدي سه

 ).نیست پذیر امکان آن بالعکس

 گروه آموزشی اختیار دارد حداکثر واحد قابل تطبیق را .34

واحدهاي درسی قابل  %50تعیین کند ولی حداقل می بایست 

 تطبیق را بپذیرد.
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 با محتواي) و عنوان نظر یکسان (از درس دو پذیرش .35

 که است پذیر امکان شرطی به متفاوت واحدهاي میزان

 درسی واحد میزان از بیش شده درس گذرانده واحد میزان

 درس ل: مثا طور شود (به تطبیق داده است قرار که باشد

 ولی است تطبیق واحدي قابل دو درس جاي به واحدي سه

  نیست). پذیر امکان آن بالعکس

  شیوه نامه اجرایی  مفاد آیین نامه  

  :21ماده  ◄

 موضوع ،تحصیلی سوم نیمسال شروع از قبل است موظف دانشجو

 انتخاب آموزشی گروه تأیید و راهنما استاد نظر با را خود نامه پایان

 .کند

 در مؤسسه از خارج راهنماي استاد انتخاب نحوه و شرایط :1 تبصره

 وجود علمی استادیار مرتبه با علمی هیأت عضو که هایی رشته

 .شودمی انجام مؤسسه نامه شیوه طبق باشد نداشته

 تایید و راهنما استاد پیشنهاد به مشاور استاد انتخاب :2 تبصره

 مؤسسه از یا خارج گروه همان علمی هیأت اعضاي از آموزشی گروه

 است. پذیر امکان

  

  مشاور  و  راهنما  استاد  انتخاب نامه، پایان موضوع : موضوع

 8 از بیش دانشجو مانده باقی آموزشی واحدهاي چنانچه .36

دروس  با سوم سال نیم در درس اخذ اولویت باشد، واحد

 موضوع انتخاب ضمن است موظف دانشجو و است آموزشی

آموزشی،  گروه تصویب و راهنما استاد نظر با خود نامه پایان

 .نماید نام ثبت نامه پایان براي چهارم سال نیم در

 عنوان به صرفا مؤسسه، از خارج راهنماي استادانتخاب  .37

 بین رشته تحقیق موضوع که مواردي در دوم، راهنماي استاد

 مرتبط مناسب آزمایشگاهی امکانات فاقد مؤسسه یا و بوده اي

 و شوراي آموزشی گروه شوراي تأیید با باشد، موضوع با

 .است پذیر امکان دانشکده، آموزشی

  فرآیند انتخاب استاد راهنما به شرح زیر است: .38

  ؛نمایدمیرا تکمیل » انتخاب استاد راهنما«ابتدا دانشجو فرم 

  امضا گرفته شود؛ به طور مستقیماز استاد راهنماي مربوطه 

 یل نماید؛فرم کامل شده را به گروه تحو 

گروه مسئول نظارت بر رعایت سقف ظرفیت اساتید است  .39

و در صورتی که استاد سقف ظرفیت خود را رعایت نکرده باشد، 

نسبت به مشخص کردن اساتید راهنما  بایستمی شوراي گروه

  اقدام نماید.  براي دانشجویان مزبور

  :22ماده  ◄

 است موظف ، راهنما استاد تأیید و نامه پایان تدوین از پس دانشجو

 خود نامه پایان داوران از هیأت حضور در مؤسسه ضوابط رعایت با

  .کند دفاع

  نامه پایان  ارزشیابی :موضوع

  

  

  :23ماده  ◄

 به نآ ارزشیابی و شود نمی محاسبه کل میانگین در نامه پایان نمره

  :شودمی انجام زیر شرح به و کیفی صورت

  نامه پایان نمره ارزشیابی : موضوع

اختیار دارد جهت اعطاي اجازه دفاع آموزشی شوراي گروه  .40

به دانشجویان مربوطه قوانین و ضوابطی را صرفاً در 
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  14مردود ( کمتر از( 

 ) 15/99-14متوسط( 

 ) 16-99/17خوب( 

 ) 18-99/18خیلی خوب( 

 ) 19-20عالی( 

  

خصوص حداقل محصوالت مستخرج از پایان نامه 

صورتجلسه  ،در این صورتنماید.  پیشنهاددانشجویان 

دانشکده به تحصیالت  رئیسبایست از طریق مربوطه می

این شرایط پس از تصویب در  تکمیلی دانشگاه اعالم گردد.

تحصیالت تکمیلی دانشگاه الزم االجرا  آموزشی و شوراي

باشند. بدیهی است پس از آن در صورتی که شرایط می

 تحصیالت تکمیلیمزبور برقرار نباشند مجوز دفاع توسط 

 دانشگاه داده نخواهد شد.

حداقل زمان دفاع از پایان نامه، شش ماه پس از تصویب  .41

 پروپزال می باشد.

 دارك مورد نیاز براي تاییدیه دفاعیهم .42

صورت جلسه گروه بهمراه فرم اعالم آمادگی دفاع براي 

  مجوز دفاع

فرم دریافت پایان نامه و پیشنهاد زمان دفاع توسط هیئت 

  داوران به تاریخ (بعداز صورتجلسه گروه)

تاریخ دفاع بایستی حداقل دو هفته بعد از آخرین تاریخ 

  باشد. 2فرم 

  هیئت داوران بایستی مطابق شیوه نامه باشد.

تاریخ دفاع با امضاي مدیر تحصیالت تکمیلی انجام شود و 

  نیاز به طرح در شوراي آموزشی تحصیالت تکمیلی ندارد.

الت تکمیلی توسط مدیر تحصیالت تکمیلی نماینده تحصی

 مشخص می شود.

نمره ارزیابی پایان نامه کارشناسی ارشد براي مقاله  5/1 .43

لذا در صورتی که دانشجویی باشد، مستخرج از آن می

مستخرج از پایان نامه خود نداشته باشد حداکثر  محصولی

 و در صورت کسب کند 5/18تواند نمره می

  مورد تأیید مدیریت معتبر کنفرانسیپذیرش یا چاپ مقاله) 

 هر مقاله)؛(به ازاي نمره  5/0تا  25/0 پژوهشی دانشگاه)

   نمره (به ازاي هر  75/0پذیرش یا چاپ مقاله علمی ترویجی

 مقاله)؛

 نمره (به ازاي هر  25/1پژوهشی -پذیرش یا چاپ مقاله علمی

 مقاله)؛

  پذیرش یا چاپ مقالهISI در صورتی که> 1 
��

���
و  نمره دو 

 (به ازاي هر مقاله) ؛نمره 75/1در غیر اینصورت 



 

ت��ی�ی
���یالت 

 �د��� 

ی
��

 �عاو�� آ�وز�ی و �و

  

  ��هآ� �� و ��وه �� ا��ا�ی دوره کار�نا�ی ار�د ��

 

 

 

١٣ 
 

  یا محصول فیزیکی حاصل شده (مورد  ساخته شدهدستگاه

ک ی ه نرم افزاري تولید شدهبست یا تأیید پژوهش دانشگاه)

 نمره؛

  عملیات ت میدانی و جمع آوري داده واقعی، عملیا

 ؛نمره 5/0آزمایشگاهی 

 ره،نم دوها عنوان در جشنوارهاع یا کسب ثبت اختر 

  گردد؛به نمره پایان نامه دانشجو اضافه می

 :دانشجو می ،ماه پس از تاریخ برگزاري دفاع ششتا  تبصره-

تواند مستندات فوق را  ارائه نماید و از نمرات آنان استفاده 

 کند.

  در صورتی که شوراي گروه آموزشی هیچ شرطی براي دفاع

از نمره  25/0یی بدون مقاله دفاع کند، در نظر نگیرد و دانشجو

 پایان نامه اش کسر می گردد.

 ،ســـال پنجمتمدید ســـنوات دانشـــجویی که در انتهاي نیم .44

نامه تصویب شده ندارد، فقط در صورتی ممکن است که پایان

ــیل یا  ــجو در طول مدت تحص ــیلی دانش ــی تحص از مرخص

ستفاده کرده سی  8و یا مجبور به گذراندن حداقل  ا واحد در

 جبرانی  بوده است. 

 نیم ســالدر مواردي که دانشــجو نیاز به تمدید ســنوات  .45

شم شد ش شته با شگاه م، دا شی دان ظف ومطابق تقویم آموز

اســت برگه درخواســت تکمیل شــده خود را حداقل یک ماه 

 وطهسال مجاز، به اداره آموزش دانشکده مربقبل از پایان نیم

ــتی حداکثر ظرف مدت  ــکده بایس تحویل دهد. آموزش دانش

تحصیالت  آموزشی و روز درخواست دانشجو را در شوراي 10

 سال نیمتکمیلی دانشگاه مطرح و نتایج را تا پایان هفته اول 

اعالم نماید. عواقب عدم مراجعه دانشجو  دانشجومورد نظر به 

 باشد.انشجو میعهده د سال بردر زمان مقرر براي تمدید نیم

 انآبدر صورت تمدید براي ترم پنجم، در صورت دفاع تا پایان  .46

هیچ نمره اي از دانشجو کسر  سال پنجم)نیم دوم(ماه  ماه

وم (ماه س پنجم سالنیمماه  آذرنخواهد شد ولی از ابتداي 

از نمره پایان نامه  25/0به ازاي هر ماه تأخیر  سال پنجم)نیم

(در  ماهاین کسر نمره تا پایان خرداد . گردددانشجو کسر می

 صورتی که دانشجو دفاع نکند) ادامه خواهد داشت.

ماهه خود را به  سهدانشجو موظف است گزارش پیشرفت  .47

تأیید استاد راهنماي خود برساند و سپس آن را تحویل 

تحصیالت تکمیلی دانشگاه نماید، در غیر این صورت به ازاي 
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-می نمره پایان نامه دانشجو اضافهبه  25/0تحویل هر گزارش 

  گردد.

 به ازاي هر سه ماههدانشجو موظف است گزارش پیشرفت  .48

خود را به تأیید استاد راهنماي خود برساند و سپس آن را 

ن و نمره ارزیابی آ تحویل تحصیالت تکمیلی دانشگاه نماید

 زیر بعنوان نمره تشویقی پایان نامه محاسبه می گردد:بصورت 

 -)12متوسط (نمره  -)16خوب (نمره  -)20عالی (نمره

  ) 0(نمره گزارش  عدم ارائه -)12مردود (نمره 

جمع نمرات گزارشها

تعداد گزارش الزم
×

0.75

20
 

ارائه گزارش ها حداکثر دو هفته بعد از پایان دوره هاي سه 

ماهه باید ارائه شود در غیر اینصورت به منزله عدم گزارش 

  تلقی می گردد.

 جلسه صورت در باید داوران هیأت توافق مورد اصالحات .49

براي  است الزم و شود ذکر صراحت به نامه پایان از دفاع

و براي اصالحات کلی نهایتاً  ماه یک حداکثر اصالحات جزئی

سه ماه به دانشجو فرصت داده شود تا ضمن رفع نواقص 

تأییدهاي الزم را اخذ نماید. در صورت عدم انجام اصالحات 

به هر نحوي از سوي دانشجو در زمان مقرر باید نمره پایان 

 اعالم  اصالحات گرفتن نظر در بدوننامه بازنگري شود و 

 .گردد

 شود، ارزیابی (مردود) 14 از  کمتر نامه ایانپ که مواردي در  .50

 نقص رفع از پس مجاز، سنوات رعایت با تواندمی دانشجو

در صورت اجازه شوراي آموزشی و تحصیالت دیگر بار یک

دفاع  خود نامه پایان تکمیلی دانشگاه در فرصت شش ماهه از

  .نماید

  مفاد آیین نامه  

  

  شیوه نامه اجرایی

  

  :24ماده  ◄

 اساس بر 14 حداقل کل میانگین داشتن آموختگی، دانش مالك

 .است نامه از پایان دفاع و آموزشی گذرانده واحدهاي

 تمام گذراندن از پس دانشجویی کل میانگین چنانچه :تبصره

 از اجازه دفاع دانشجو باشد 14 از کمتر دوره آموزشی واحدهاي

 سنوات مجاز سقف رعایت با نیمسال یک تنها و ندارد را نامه پایان

  آموختگی دانش مالك  :موضوع

 داشتن ،یپژوهش -یآموزش وهیش در یآموختگ دانش كمال .51

 و گذرانده یدرس يواحدها اساس بر 14 حداقل کل نیانگیم

  .است ،طمتوس حداقل درجه با نامه، انیپا از دفاع
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 11 حداکثر مجدد اخذ تا با شود می داده فرصت وي به تحصیلی

 کل میانگین است، گذرانده 14 از کمتر رهنم با که درسهایی از واحد

 دفاع اجازه صورت این در برساند؛ 14 حداقل به را واحدهاي گذرانده

  .شود می داده وي به نامه پایان از

  :25ماده  ◄

 کل میانگین با را دوره آموزشی واحدهاي تمام دانشجویی چنانچه

 خود نامه پایان از نخواهد یا نتواند ولی باشد گذرانده 14 حداقل

 نامه پایان واحد تعداد معادل تحصیلی، مجاز مدت در باید کند دفاع

 رشته با مرتبط درسی یا واحدهاي واحد آموزشی، گروه نظر طبق و

 مذکور دوره در تا بگذراند 14 حداقل کل میانگین با و اخذ تحصیلی

 در آموختگی دانش شیوه نوع شود آموخته آموزشی دانش شیوه به

 .شود می قید دانشنامه

 پایان به را تحصیلی دوره نتواند دلیل هر به که دانشجویی :تبصره

 شوداعطا می به وي  درسی واحدهاي گذراندن گواهی فقط برساند

  

  آموزشی شیوه تغییر : موضوع

 پذیر امکان زیر شرایط با دیگر شیوه به شیوه یک از تغییر.52

 است.

  پژوهشی -آموزشی شیوه به آموزشی شیوه از تغییر .53

 و سال نیم دومین اتمام از بعد شیوه، تغییر درخواست ارائه 

 .دانشکده آموزش به سوم سال نیم شروع از قبل

 جبرانی دروس بر عالوه( درسی واحد 16 حداقل گذراندن.( 

 وروديرشته همهم برتر دانشجویان % 10 رتبه کسب  

 .خود تحصیلی گرایش -رشته در  شیوه) دو دربین(

 دانشکده آموزشی شوراي و آموزشی گروه شوراي در تصویب. 

 دانشگاه تکمیلی تحصیالت آموزشی و شوراي در تصویب. 

 آموزشی، شیوه به پژوهشی -آموزشی از شیوه تغییر .54

 و راهنما استاد موافقت و دانشجو درخواست با مورد حسب

 شوراي در تصویب از پس و دانشکده شوراي آموزشی

 مجاز سنوات رعایت با دانشگاه تکمیلی تحصیالت آموزشی و

 .است بالمانع تحصیل،

  نظر گروه آموزشی؟؟؟؟

  شیوه نامه اجرایی  مفاد آیین نامه  

  :26ماده  ◄

 علمی تخلف به اقدام نامه پایان تدوین حین در دانشجو چنانچه

 این و غیره) نماید و بارداري کپی تقلب، جعل، علمی، سرقت(

 صرفاً  و محروم تحصیل ادامه از شود، اثبات مؤسسه سوي از موضوع

 .کند می گذرانده دریافت واحدهاي تعداد بر مبنی گواهی

 نامه پایان اتمام از پس دانشجو علمی تخلف اثبات و احراز  :تبصره

 خواهد شده تحصیلی صادر مدرك ابطال به منجر مؤسسه، سوي از

  .شد

  علمی برداري کپی : موضوع

پرونده تخلف علمی، کمیته مرجع رسیدگی موضوع  .55

  تخلفات پژوهشی دانشگاه است.

  :27ماده  ◄

 شیوه در نامه پایان قبول از قابل دفاع روز آموختگی، دانش تاریخ

 شیوه در درس نمره آخرین ثبت زمان یا و پژوهشی -آموزشی

  .است آموزشی

  آموختگی دانش تاریخ : موضوع

 درجه با( نامه انیازپا دفاع روز ،یپژوهش -یآموزش وهیش در .56

   .است یآموختگ دانش خیتار ،)متوسط حداقل
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  :28ماده  ◄

 به را نامه آئین این در خود اختیارات از بخشی تواند می مؤسسه

  .کند تفویض منتخب، کمیته یک یا آموزشی گروه

  اختیار تفویض: موضوع

  

  :29ماده  ◄

 قانونی پاسخگویی هرگونه و نامه آئین این اجراي حسن مسئولیت

 مفاد تفسیر و اجرا بر نظارت و تاس مؤسسه عهده بر آن، بر مترتب

    .است وزارت آموزشی معاون عهده بر آن

  

  نامه آئین اجراي حسن بر نظارت : موضوع

در صورتی که اختالفی بین اعضاي هیأت علمی و گروه  .57

تحصیالت آموزشی و آموزشی یا دانشکده پیش آید، شوراي 

 رسیدگی به این موضوع است.تکمیلی دانشگاه مسئول 

تفسیر مفاد الحاقی مصوب دانشگاه با معاونت آموزشی و  .58

(یا با تفویض اختیار با مدیریت تحصیالت  پژوھشی دانشگاه

  تکمیلی دانشگاه) است.

  :30ماده  ◄

 شماره جلسه در تبصره 21 و ماده 30 مقدمه، یک در نامه آئین 

برنامه ریزي  عالی شوراي تصویب به 04/07/1394 مورخ  866

  1394-95 تحصیلی سال ورودي دانشجویان و برايآموزشی رسید 

  االجراست. الزم آن از پس و

  آن تصویب زمان و نامه آئین مفاد :موضوع

  

 


