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  ناپیوسته ارشد کارشناسینامه دوره  آیین

  

  مقدمه

، ایجاد  قرار داده است که شرایطیرا در  هاي عظیم علمی در هزاره سوم، کشورهاي جهان  سرعت پرشتاب علم و فناوري و ظهور پیشرفت

آمـوزش عـالی و تمـامی     ن مبنابر ای ی و گامی اساسی در جهت توسعه همه جانبه است وهاي توسعه امري حیات دي در برنامهتحول راهبر

بـا الهـام از    -ول راهبـردي ایـن تحـ   تحقـق یشـه نقـش کلیـدي در تبیـین و     لد اندکارگزاران نظام علمی کشور و به طور کلی نهادهاي مو

   .خواهند داشت -المی ایرانجمهوري اسساله  20انداز  اي توسعه و اهداف بلند سند چشمه برنامه

 هـاي  منـدي از فرصـت   با نهضت تحول خواهی کشور و بهرهکشور نیز همسو و هماهنگ  زش عالی موزه آریزان حو متولیان و برنامه

هـاي کـاري خـود قـرار      ضوابط و مقـررات آموزشـی را در صـدر اولویـت     ها،  نامه آیین بازنگريم لزو ،در راستاي ارتقاي کیفیت ،آمده پیش

صالح آن احساس به لحاظ ضرورتی که در بازنگري و ا ارشد کارشناسیهاي  دوره نامه آیین در گام نخست، ،نیل به این مقصود براي. اند داده

 - به سـه شـیوه آموزشـی    ،ت متعدد کارگروه آموزشیجلسا طی  -و عالی و مؤسسات آموزش  ها دانشگاه با همکاري و هماهنگی  -شد می

  .و پژوهشی تدوین شده است ،زشیآمو ،پژوهشی

ــاده ــین   -1مــــ ــدوین آیــــ ــدف از تــــ ــه د هــــ ــاي  ورهنامــــ ــیهــــ ــد کارشناســــ ــه   ارشــــ ــه ســــ ــیوهبــــ   شــــ

تنـوع بخشـی بـه     ،، ارتقـاي کیفیـت  هـاي تحصـیالت تکمیلـی    تقویـت و توسـعه دوره   ،»پژوهشی«و  »آموزشی« ،»پژوهشی –آموزشی « 

یفـی  سطح کقویت و ارتقاي هاي تحصیالت تکمیلی، ت ود به دورهه آموزش، پاسخگویی مناسب به افزایش تقاضا براي ورهاي نوین ارای شیوه

صـان  صتخدر تربیـت م  مندي از آن بهرهبا ا و دیگر اسناد راهبردي کشور است تهاي توسعه  آن با برنامه سازي همسانها و  ی این دورهو کم

  .و پژوهشگران ماهر و برجسته در سطح کشور بکوشیم

  تعاریف -2مادة 

به  آموزش عالی، هاي مصوب شوراي گسترش  براساس برنامه باالتر از دورة کارشناسی است که اي دوره: ناپیوسته ارشد دورة کارشناسی

  .شود میارشد در رشته مربوط منتهی  مدرك کارشناسیاخذ 

  .استنامه  پایان  محتواي برنامه آن مشتمل بر واحدهاي درسی واي که  دوره: پژوهشی –آموزشی  شیوه

نامـه   واحـدهاي درسـی و بـدون گذرانـدن پایـان      انـدن  اسـت کـه دانشـجو پـس از گذر     ، با محوریـت آمـوزش   اي هدور: آموزشی شیوه 

  . شود آموخته می دانش

، تولیـد دانـش فنـی، ثبـت     و ایـده جدیـد   نظریـه ارائه فناوري جدید، ارائه ( دستاورد آنکه  با محوریت پژوهش اي دوره :پژوهشی شیوه

  .امه استن ه پایانیارا و الزام به مشتمل بر اخذ واحدهاي درسی محدود وشود ...) اختراع،

  .گیرد میانجام راهنمایی استاد راهنما تحت  مربوط و در یک زمینه رشته تحصیلیکه است تحقیقاتی  -فعالیت پژوهشی: نامه پایان

  .است ارشد کارشناسیهاي  مجري دوره و پژوهشی و مؤسسات آموزش عالی ها دانشگاهمنظور  :مؤسسه

  .منظور شوراي تحصیالت تکمیلی مؤسسه است -شورا

  .منظور تحقیق و تتبع نظري است -مینارس

  .باشد المللی طبق ضوابط مربوط قابل اجرا می و بین ، مجازيحضوري به صورت روزانه، شبانه، نیمهاین دوره  :نحوه اجراي دوره -3ماده

  شرایط ورود -4ماده 

  داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی -الف

   ؛تحقیقات و فناوري علوم، ته و ناپیوسته مورد تأیید وزارتشناسی اعم از پیوسدارا بودن مدرك رسمی پایان دوره کار -ب

  ؛ا کسب پذیرش از مؤسسه براساس مقررات مصوبر آزمون ورودي مورد تأیید وزارت یقبولی د - ج

  دروس جبرانی -5ماده

دي از دروس را تحت عنوان تعدا ه آموزشی،شناسی با رشته دوره تجانس نداشته باشد دانشجو باید به تشخیص گروچنانچه رشته دوره کار

  .جبرانی بگذراند
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  .شود دروس اصلی ارائه می در ابتداي دوره قبل از که باشد میواحد  12 جبرانیدروس حداکثر  -1 تبصره

زمـان   ودروس براساس برنامه مصوب در هـر رشـته    عناوینداد و وس، اولویت با دروس جبرانی است  تعیین تعردر انتخاب د -2 تبصره

  .شوراي گروه استهده ع رانتخاب آنها ب

صورتی که عنوان درس براسـاس سرفصـل برنامـه     در قبالً در دوره کارشناسی گذرانده است، تکرار آن  ی را که دانشجودروس  -3تبصره 

  .مجاز نیست ،باشدکارشناسی ارشد مصوب 

  .است 12ی جبرانحداقل نمره قبولی در هر درس اعم از دروس دوره یا  -4تبصره 

  .ي هدایت دانشجویان تعیین نمایدارمشاور تحصیلی ب ،در این دوره شدگان پذیرفته به تناسب تعدادظف است مؤسسه مو -6 ماده

  .است 12و حداکثر  8اخذ نماید حداقل  دوره تعداد واحدهاي درسی را که دانشجو باید در هر نیمسال تحصیلی در این -7 ماده

  یارزشیابی تحصیل -8ماده 

  .کمتر باشد 14میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال نباید از  

چنانچه میانگین نمره دانشجو در این نیمسال کمتر از  واست واحد معاف  اخذ حداقل شرط دانشجو از ،آخرین نیمسال تحصیلی -9 ماده

  .شود مشروط تلقی می ،باشد 14

 ارشـد  کارشناسـی موختـه دوره  آ دانـش  ،صـورت  در غیـر ایـن   ،کمتر باشد 14د از ن دوره نبایادر پای کل نمرات دانشجومیانگین  -10ماده

  .شود شناخته نمی

صـورتی کـه    در -کمتـر باشـد   14میـانگین کـل نمـرات او از     ،دانشجویی که پس از گذراندن کلیه دروس دوره در هر سه شیوه -تبصره

فقـط در یـک    ،احراز کـرده اسـت   14را که در آنها نمره کمتر از  یتواند دروس می -حداکثر مدت مجاز تحصیل وي به پایان نرسیده باشد

ل نتوانند از این فرصت استفاده که به هر دلی دانشجویی .شود میآموخته  دانش ،میانگین کلنیمسال تکرار کند و در صورت جبران کمبود 

  .دکن شود و مدرکی دریافت نمی میاز ادامه تحصیل محروم  ،ندک

  حضور و غیاب -11ماده 

  از غیبت دانشجو در هـر درس نبایـد  . دوره الزامی است یهاي آموزشی و پژوهش هاي درسی و دیگر فعالیت حضور دانشجو در تمامی برنامه

  .شود مجموع ساعات آن درس تجاوز کند، در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می 16/3

بیش از حد مجاز بوده و از نظـر مؤسسـه، موجـه تشـخیص داده شـود، آن درس از      در صورتی که غیبت دانشجو در یک درس،  :1 تبصره

ولی آن نیمسـال از  . واحد در آن نیمسال الزامی نیست 8در این صورت رعایت حد نصاب . شود مجموعه دروس انتخابی دانشجو حذف می

یل براي دانشجو یـک نیمسـال کامـل محسـوب     ولی آن نیمسال از نظر طول تحص. نظر طول تحصیل براي دانشجو نیمسال الزامی نیست

  .  شود می

غیبت در شیوة پژوهشی، ارزیابی ناموفق واحدهاي پژوهشی اخذ شده در آن نیمسال است که طبق نظر هیأت داوران در مـادة   :2تبصره 

  .شود انجام می 33

  . شود میآن درس  درنمره صفر  منجر بهغیبت غیر موجه در امتحان هر درس  -12ماده 

  . شود درس مزبور حذف می جه تشخیص داده شود،ت دانشجو در امتحان، از نظر مؤسسه، مودر صورتی که غیب :بصرهت

  مرخصی تحصیلی -13ماده

ر جـزو  ومـدت مـذک   ،واند حداکثر یک نیمسال از مرخصی تحصـیلی اسـتفاده نمایـد   ت در هر سه شیوه می ارشد کارشناسیدانشجوي دوره 

  .شود ب میمحسو دانشجوسنوات تحصیلی 

  

  انصراف، اخراج و ترك تحصیل -14ماده

در اینصورت باید درخواست خودر را مبنی بر انصراف به مؤسسه تسلیم نماید، . صیل اعالم انصراف نمایدز تحتواند به هر دلیل ا دانشجو می

  .نماید ف اقدام میچنانچه دانشجو بعد از یک ماه درخواست خود را پس نگیرد  آن مؤسسه نسبت به صدور گواهی انصرا

 موظف است به تعهـداتی کـه سـپرده   ) مشروطی دو نیمسال، سنوات بیش از حد مجاز ( تحصیلدانشجوي انصرافی یا اخراج از  -1تبصره

  .عمل نماید است
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  .تواند درصورت تسویه حساب کامل با مؤسسه مجدداً درآزمون شرکت نماید تحصیل میاخراج از دانشجوي منصرف یا  -2تبصره

  طول دوره -15ماده

  .نیمسال تحصیلی است 4سال مشتمل بر  2هر سه شیوه حداکثر در طول مدت دوره 

در در هر صورت مدت دوره  .با تشخیص شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه مجاز استدوره درموارداستثنایی افزایش طول مدت  -تبصره

  .سال تجاوز نماید 5/2نباید از هر سه شیوه 

  ، تغییر رشته و مهمان انتقال -16ماده

  . ممنوع است ارشد کارشناسییوه دوره انتقال و تغییر رشته در هر سه ش

تـی بـه   ي غیـر دول هـا  دانشـگاه و از  )روزانه و شبانه(نه ، نیمه حضوري و مجازي به حضوري اعم از اانتقال از دوره شبانه به روز -1 تبصره

  .ي دولتی ممنوع استها دانشگاه

  .در اختیار مؤسسه آموزش عالی استبا رعایت سنوات دوره  از یک شیوه به شیوه دیگرانتقال  -2 تبصره

ت مؤسسه مبدأ و مقصد به عنـوان مهمـان   افقرا با مودو نیمسال تواند حداکثر می ارشد کارشناسیشیوه  سههر دانشجو در هر  -3تبصره 

  .بگذراند

  .روه آموزشی و با شرایط زیر امکانپذیر استبا نظر گ ارشد کارشناسی دورهمعادل سازي دروس در -17ماده

  .دپذیرش وي براي ورود به دوره مورد تأیید وزارت باش -الف

  .باشد وزارت رد تأییدسه قبلی دانشجو در رشته تحصیلی مومؤس -ب

  .باشدریزي  شوراي برنامههاي مصوب  برنامه براساسانده دانشجو روس گذسرفصل در -ج

   استاد راهنما -18ماده

یکی از اعضاي هیات علمی بـا مرتبـه    موافقتبا پژوهشی و پژوهشی به پیشنهاد دانشجو و  -آموزشی ارشد کارشناسیدردوره اد راهنما است

  .شود و تأیید شورا تعیین می حداقل استادیاري

  .ك دکتري الزامی استشود به جاي شرط استادیاري داشتن مدر چنانچه استاد راهنما خارج از مؤسسه آموزش عالی انتخاب می -تبصره

ان خـارج از دانشـگاه   صـ از اعضاي هیأت علمی داخل یـا متخص  ي گروه د شوراپیشنهاد استاد راهنما پس از تأیی به استاد مشاور -19 ماده

  .شود انتخاب می

  ارزشیابی پایان نامه  - 20ماده 

  لیعا:  20تا  19نمره از  -الف

  بسیار خوب : 99/18تا  18نمره از        

  خوب: 99/17تا  16نمره از        

  قابل قبول: 99/15تا  14 از نمره       

  غیرقابل قبول  :14از  نمره کمتر -ب

جلسـه  در مجاز است حداکثر یـک نیمسـال در مـدت مجـاز تحصـیل       دانشجوچنانچه ارزشیابی پایان نامه غیر قابل قبول باشد  - تبصره

دانشجویی که در فرصت تعیین شده نتواند از پایان نامه خود بـا موفقیـت دفـاع نمایـد، از     . ندکاز پایان نامه دفاع شرکت و مجدداً دفاعیه 

  .ادامه تحصیل و دریافت مدرك تحصیلی محروم می شود

و که دانشجو چه دروسی را در چند واحد  ، فقط یک گواهیکه به هر دلیل از تحصیل باز می ماند ارشد کارشناسیبه دانشجوي  -21ماده 

  .شود اعطا می نمره اي گذرانده استبا چه 

  .شود ارزشیابی پایان نامه در جلسه دفاعیه توسط هیأت داوران انجام می -22ماده 

  .ستاترکیب هیأت داوران براساس دستورالعمل شورا  -23ماده 

ارزش یکسـانی داشـته و    )پژوهشـی، آموزشـی، و پژوهشـی    -آموزشـی  (هر سه شیوه  به ارشد کارشناسیدوره  گواهینامه پایان -24 ماده

  .تحصیل دهندادامه توانند در دوره تحصیلی باالتر  می

و 28حـداقل   بر حسب رشته )پژوهشی، آموزشی، و پژوهشی -آموزشی (در هر سه شیوه  ارشد کارشناسیتعداد واحدهاي دوره  -25ماده 
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  .واحد است 32حداکثر 

* * *  

  پژوهشی -آموزشی شیوه  -الف

  .باشد میبراساس برنامه مصوب و   ها همه رشته واحد درسی براي 6و حداکثر  4اقل شیوه حد اینپایان نامه در تعداد واحد  -26ماده

  پایان نامه -27ماده  

موضوع پایان نامه خود را با نظـر اسـتاد یـا اسـاتید      ،و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی پایان نیمسال اول دانشجو موظف است پس از

  .موضوع پایان نامه پس از تأیید شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده قطعیت می یابد .انتخاب نماید روه مربوطگراهنما و تأیید 

  

  آموزشی شیوه -ب

واحـد   4 و حـداکثر  2تمامی دوره به صورت واحدهاي درسی بدون پایان نامه خواهد بـود کـه گذرانـدن حـداقل     در این شیوه  -28 ماده

  .زامی استال )تحقیق و تتبع نظري( سمینار

* * *  

  پژوهشی شیوه -ج

انجـام تحقیـق و   (کل هزینه هـا   بوده و در مورد مؤسسات آموزشی منوط به تأمینمؤسسات پژوهشی براي این شیوه پذیرش  – 29ماده 

  .می باشدطرح پژوهشی کاربردي استاد راهنما قابل اجرا از محل درآمدهاي اختصاصی ) حق الزحمه پایان نامه

   .د گروه انتخاب نمایدتأیی استاد راهنما و نظرموضوع پژوهش خود را با  ظف استمو طی نیمسال اولجو دانش - 30 ماده

می تواند همزمان با واحدهاي آموزشی، واحدهاي پژوهشـی  دانشجو  واحد است و 10تا  6تعداد واحدهاي درسی در این شیوه  – 31 ماده

  .نماید خود را با نظر استاد راهنما و تأیید گروه انتخاب

سـات مشـاوره و   عـداد جل یید گروه و بر اساس تأتحضور و غیاب دانشجو در مرحله پژوهش در این شیوه با نظر استاد راهنما و  -32ماده 

  .راهنمایی صورت می پذیرد

ر از اعضـاي  نماینده تحصیالت تکمیلی مؤسسـه و یکنفـ   ،حضور استاد راهنما باهر نیمسال  دردانشجو پژوهش ند پیشرفت رو – 33 ماده

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

3(نامه در این شیوه به سه نیمسال تقسیم شده و دانشجو در هر نیمسال یک سوم  کل واحدهاي پایان :1تبصره 
آنها را تحت عنـوان  ) 1

  .نماید نامه اخذ می بخش اول پایان

  .است 14نمره  در هر نیمسال دانشجو پژوهشحداقل نمره قبولی پس از داوري روند پیشرفت  -2 رهتبص

  .شود آن نیمسال مشروط تلقی مید وي در باش 14ارزیابی کمتر از  هردانشجو در  پژوهشی پیشرفت نمرهچنانچه  -3 تبصره

  .شود انجام مییل دانشجو آخرین مرحله تحصر است که د همپایان نادفاع از  ،این شیوهدر  ارزیابی نهایی - 34ماده

* * *  

  :سایر مقررات

 ره توسط مؤسسه با مجوز از شوراي گسـترش دردو» پژوهشی«و » آموزشی«، »پژوهشی -آموزشی«ها  اجراي هر یک از شیوه  -35ماده 

  .آموزش عالی مجاز است

  .باشد می رانامه ساکت است تصمیم گیري بر عهده شو یینکه آ مواردي در  -36ماده 

سـت  وظـف ا و مؤسسـه م  باشـد  مـی اجرایـی  بـه سـه شـیوه     ارشـد  کارشناسیل و ضوابط کلی دوره نامه دربر گیرنده اصو آیین - 37 ماده

  .و پس از تصویب در شورا اجرا کندتدوین  هنام آیین چارچوبرا در دستورالعمل اجرایی آن 

نظر معاونت مذکور مـورد اسـتناد قـرار خواهـد      ،رت است و در صورت بروز ابهامانامه برعهده معاونت آموزشی وز تفسیر آیین -  38 ماده

  .گرفت

ریـزي آمـوزش    شـوراي برنامـه   7/10/87 مورخ 703جلسه  در  تبصره  19و  ه دما 39در  ارشد کارشناسیزشی دوره ونامه آم آیین - 39ماده 

پـس از   کـه  ست ا قابل اجراسال  سهبه مدت  88- 89 تحصیلی اول السنیماز و رسید علوم، تحقیقات و فناوري  عالی به تصویب وزیر محترم



ê

هـاي   هـا و بخشـنامه   نامـه  ، کلیه آیین نامه با ابالغ این آیین. تمدید خواهد شدت افقدر صورت مو وهاي دوره   ارزیابی از  خروجی با مدت مذکور

    ./شود مغایر با آن ملغی اعالم می

  

  

  

  محمدمهدي زاهدي                                                                                                                                                         

  وزیر علوم، تحقیقات و فناوري                                                                                                                                               

  

  


