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   ناپيوستهارشد كارشناسينامه دوره  آيين
  

  مقدمه
 ، ايجـاد   قرار داده است كه   شرايطي را در    هاي عظيم علمي در هزاره سوم، كشورهاي جهان           سرعت پرشتاب علم و فناوري و ظهور پيشرفت       

 آمـوزش عـالي و تمـامي    ن مبنـا  بـر ايـ  ي و گامي اساسي در جهت توسعه همه جانبـه اسـت و     هاي توسعه امري حيات     دي در برنامه  تحول راهبر 
اي هـ   با الهام از برنامـه     -ول راهبردي  اين تح  تحققيشه نقش كليدي در تبيين و       لد اند كارگزاران نظام علمي كشور و به طور كلي نهادهاي مو         

  . خواهند داشت-المي ايرانجمهوري اس ساله 20انداز  توسعه و اهداف بلند سند چشم
 هـاي  منـدي از فرصـت   با نهضت تحول خواهي كشور و بهـره     كشور نيز همسو و هماهنگ       زش عالي   موزه آ ريزان حو   متوليان و برنامه  

هـاي كـاري خـود قـرار       ضوابط و مقررات آموزشي را در صـدر اولويـت         ها،    نامه   آيين بازنگريم   لزو ، در راستاي ارتقاي كيفيت    ، آمده پيش
صـالح آن    بـه لحـاظ ضـرورتي كـه در بـازنگري و ا             ارشـد   كارشناسـي هـاي     دوره نامه   آيين در گام نخست،   ،نيل به اين مقصود    براي. اند  داده

 بـه سـه شـيوه    ،ت متعـدد كـارگروه آموزشـي     جلـسا   طي  - و  عالي   و مؤسسات آموزش    ها  دانشگاه  با همكاري و هماهنگي      -شد  احساس مي 
  . و پژوهشي تدوين شده است،زشي آمو،پژوهشي - آموزشي

  شــــــــيوه بــــــــه ســــــــه ارشــــــــد كارشناســــــــيهــــــــاي  ورهنامــــــــه د  هــــــــدف از تــــــــدوين آيــــــــين-1مــــــــاده
هـاي    تنوع بخـشي بـه شـيوه   ،، ارتقاي كيفيتهاي تحصيالت تكميلي  تقويت و توسعه دوره،»پژوهشي« و »آموزشي« ،» پژوهشي –آموزشي  « 

ي يفـي و كمـ    سطح ك قويت و ارتقاي    هاي تحصيالت تكميلي، ت     ود به دوره  ه آموزش، پاسخگويي مناسب به افزايش تقاضا براي ور        نوين اراي 
صان و صـ تخدر تربيـت م  منـدي از آن  بهـره بـا  ا و ديگـر اسـناد راهبـردي كـشور اسـت تـ      هاي توسـعه    آن با برنامه   سازي همسانها و     اين دوره 

  .پژوهشگران ماهر و برجسته در سطح كشور بكوشيم
   تعاريف-2مادة 

 آموزش عـالي،  هاي مصوب شوراي گسترش  براساس برنامه باالتر از دورة كارشناسي است كه  اي  دوره: ناپيوسته ارشد دورة كارشناسي 
  .شود ميارشد در رشته مربوط منتهي  مدرك كارشناسياخذ به 

  .استنامه  پايان  محتواي برنامه آن مشتمل بر واحدهاي درسي واي كه  دوره:  پژوهشي– آموزشي شيوه
  

نامـه    واحـدهاي درسـي و بـدون گذرانـدن پايـان           رانـدن   اسـت كـه دانـشجو پـس از گذ          ،  بـا محوريـت آمـوزش      اي  هدور:  آموزشي شيوه
   .شود آموخته مي دانش
، توليـد دانـش فنـي، ثبـت        و ايـده جديـد     نظريـه ارائـه   فناوري جديـد،    ارائه   (دستاورد آن كه   با محوريت پژوهش   اي   دوره : پژوهشي شيوه

  .نامه است ه پاياني ارا و الزام به مشتمل بر اخذ واحدهاي درسي محدودوشود ...) اختراع،
  .گيرد ميانجام راهنمايي استاد راهنما تحت   مربوط ودر يك زمينه رشته تحصيليكه است  تحقيقاتي -فعاليت پژوهشي: نامه پايان

  . استارشد كارشناسيهاي   مجري دوره و پژوهشي و مؤسسات آموزش عاليها دانشگاه منظور :مؤسسه
  .منظور شوراي تحصيالت تكميلي مؤسسه است -شورا

  .منظور تحقيق و تتبع نظري است -سمينار
المللـي طبـق ضـوابط مربـوط قابـل اجـرا               و بـين   ، مجـازي  حـضوري   به صورت روزانه، شبانه، نيمه    اين دوره    : نحوه اجراي دوره   -3ماده
  .باشد مي

   شرايط ورود-4ماده 
   داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي-الف
  ؛تحقيقات و فناوري  علوم،ته و ناپيوسته مورد تأييد وزارترشناسي اعم از پيوس دارا بودن مدرك رسمي پايان دوره كا-ب
  ؛ا كسب پذيرش از مؤسسه براساس مقررات مصوبر آزمون ورودي مورد تأييد وزارت ي قبولي د-ج
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  دروس جبراني -5ماده
دي از دروس را تحـت عنـوان    تعداوه آموزشي، شناسي با رشته دوره تجانس نداشته باشد دانشجو بايد به تشخيص گر           چنانچه رشته دوره كار   

  .جبراني بگذراند
  .شود  دروس اصلي ارائه مي در ابتداي دوره قبل ازكه باشد مي واحد 12 جبرانيدروس حداكثر  -1 تبصره
و زمـان   دروس براسـاس برنامـه مـصوب در هـر رشـته      عناوينداد و وس، اولويت با دروس جبراني است  تعيين تعر در انتخاب د   -2 تبصره

  .شوراي گروه استهده ع رانتخاب آنها ب
صورتي كه عنوان درس براسـاس سرفـصل برنامـه      درقبالً در دوره كارشناسي گذرانده است، تكرار آن  ي را كه دانشجو  دروس  -3تبصره  
  . مجاز نيست،باشدكارشناسي ارشد مصوب 
  .است 12ني جبرا حداقل نمره قبولي در هر درس اعم از دروس دوره يا -4تبصره 
  .ي هدايت دانشجويان تعيين نمايدارمشاور تحصيلي ب ، در اين دورهشدگان  پذيرفتهبه تناسب تعدادظف است مؤسسه مو -6 ماده
  . است12 و حداكثر 8 اخذ نمايد حداقل  دوره تعداد واحدهاي درسي را كه دانشجو بايد در هر نيمسال تحصيلي در اين-7 ماده
  يلي ارزشيابي تحص-8ماده 

  . كمتر باشد14ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال نبايد از 
چنانچه ميانگين نمره دانشجو در ايـن نيمـسال كمتـر از     واست  واحد معاف  اخذ حداقل شرط دانشجو از، آخرين نيمسال تحصيلي -9 ماده

  .شود  مشروط تلقي مي، باشد14
 ارشـد  كارشناسـي موختـه دوره  آ  دانـش ،صـورت   در غيـر ايـن     ، كمتر باشـد   14ايد از   ن دوره نب  ا در پاي  كل نمرات دانشجو  ميانگين   -10ماده

  .شود شناخته نمي
صـورتي كـه     در- كمتـر باشـد   14 ميـانگين كـل نمـرات او از          ،دانشجويي كه پس از گذراندن كليه دروس دوره در هر سـه شـيوه              -تبصره

 فقـط در يـك      ،احـراز كـرده اسـت      14 را كه در آنها نمره كمتر از         يستواند درو    مي -حداكثر مدت مجاز تحصيل وي به پايان نرسيده باشد        
ل نتوانند از ايـن فرصـت اسـتفاده     كه به هر دلي دانشجويي.شود  ميآموخته     دانش ،ميانگين كل نيمسال تكرار كند و در صورت جبران كمبود         

  .دكن شود و مدركي دريافت نمي مي از ادامه تحصيل محروم ،ندك
  ابحضور و غي -11ماده 

   ازغيبت دانـشجو در هـر درس نبايـد   .  دوره الزامي استيهاي آموزشي و پژوهش هاي درسي و ديگر فعاليت     حضور دانشجو در تمامي برنامه    
  .شود  مجموع ساعات آن درس تجاوز كند، در غير اين صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي16/3

، بيش از حد مجاز بـوده و از نظـر مؤسـسه، موجـه تـشخيص داده شـود، آن درس از                       در صورتي كه غيبت دانشجو در يك درس        :1 تبصره
ولـي آن نيمـسال از   .  واحد در آن نيمسال الزامي نيست  8در اين صورت رعايت حد نصاب       . شود  مجموعه دروس انتخابي دانشجو حذف مي     

حـصيل بـراي دانـشجو يـك نيمـسال كامـل محـسوب              ولي آن نيمـسال از نظـر طـول ت         . نظر طول تحصيل براي دانشجو نيمسال الزامي نيست       
  .شود مي

 33 غيبت در شيوة پژوهشي، ارزيابي ناموفق واحدهاي پژوهشي اخذ شده در آن نيمسال است كه طبق نظر هيأت داوران در مـادة                  :2تبصره  
  .شود انجام مي

  .شود مي آن درس در نمره صفر منجر بهغيبت غير موجه در امتحان هر درس  -12ماده 
  .شود  درس مزبور حذف ميجه تشخيص داده شود،ت دانشجو در امتحان، از نظر مؤسسه، مو در صورتي كه غيب:تبصره
  مرخصي تحصيلي -13ماده

ر جـزو  و مـدت مـذك  ،واند حداكثر يـك نيمـسال از مرخـصي تحـصيلي اسـتفاده نمايـد       ت   در هر سه شيوه مي     ارشد  كارشناسيدانشجوي دوره   
  .شود سوب مي محدانشجوسنوات تحصيلي 
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   انصراف، اخراج و ترك تحصيل-14ماده
در اينصورت بايد درخواست خودر را مبني بر انصراف به مؤسسه تسليم نمايـد،  . صيل اعالم انصراف نمايد ز تح تواند به هر دليل ا      دانشجو مي 

  .نمايد راف اقدام ميچنانچه دانشجو بعد از يك ماه درخواست خود را پس نگيرد  آن مؤسسه نسبت به صدور گواهي انص
 موظف اسـت بـه تعهـداتي كـه سـپرده          ) مشروطي دو نيمسال، سنوات بيش از حد مجاز         (تحصيلدانشجوي انصرافي يا اخراج از       -1تبصره
  . عمل نمايداست

  .تواند درصورت تسويه حساب كامل با مؤسسه مجدداً درآزمون شركت نمايد تحصيل مياخراج از  دانشجوي منصرف يا -2تبصره
  طول دوره -15ماده

  . نيمسال تحصيلي است4 سال مشتمل بر 2هر سه شيوه حداكثر در طول مدت دوره 
 در هـر صـورت مـدت دوره         .با تشخيص شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه مجاز است       دوره   درموارداستثنايي افزايش طول مدت      -تبصره

  . سال تجاوز نمايد5/2نبايد از در هر سه شيوه 
   ، تغيير رشته و مهمان انتقال-16ماده

  . ممنوع استارشد كارشناسييوه دوره انتقال و تغيير رشته در هر سه ش
تـي بـه    ي غيـر دول   هـا   دانـشگاه  و از    )روزانـه و شـبانه    (نه ، نيمه حضوري و مجازي به حضوري اعم از           ا انتقال از دوره شبانه به روز      -1 تبصره
  .ي دولتي ممنوع استها دانشگاه
  .در اختيار مؤسسه آموزش عالي است با رعايت سنوات دوره از يك شيوه به شيوه ديگر انتقال -2 تبصره

ت مؤسـسه مبـدأ و مقـصد بـه عنـوان مهمـان           افقـ را بـا مو   دو نيمسال   تواند حداكثر   مي ارشد  كارشناسيشيوه   سه هر دانشجو در هر      -3تبصره  
  .بگذراند
  .روه آموزشي و با شرايط زير امكانپذير است با نظر گارشد كارشناسي دوره معادل سازي دروس در-17ماده
  .د پذيرش وي براي ورود به دوره مورد تأييد وزارت باش-الف
  . باشد وزارترد تأييدسه قبلي دانشجو در رشته تحصيلي مو مؤس-ب
  .باشدريزي  شوراي برنامههاي مصوب   برنامهبراساسانده دانشجو روس گذ سرفصل در-ج

   استاد راهنما-18ماده
 يكي از اعـضاي هيـات علمـي بـا مرتبـه      موافقتبا  پژوهشي و پژوهشي به پيشنهاد دانشجو و         - آموزشي ارشد  كارشناسيدردوره  اد راهنما   است

  .شود  و تأييد شورا تعيين ميحداقل استادياري
  .ك دكتري الزامي استشود به جاي شرط استادياري داشتن مدر چنانچه استاد راهنما خارج از مؤسسه آموزش عالي انتخاب مي -تبصره
ان خـارج از دانـشگاه      ص از اعضاي هيأت علمـي داخـل يـا متخصـ           ي گروه   د شورا  پيشنهاد استاد راهنما پس از تأيي       به  استاد مشاور  -19 ماده

  .شود انتخاب مي
   ارزشيابي پايان نامه- 20ماده 
  ليعا : 20 تا 19نمره از  -الف

  بسيار خوب: 99/18 تا 18نمره از 
  خوب: 99/17 تا 16نمره از 

  قابل قبول: 99/15 تا 14  ازنمره
   غيرقابل قبول:14 از  نمره كمتر-ب

جلـسه دفاعيـه    در   مجاز است حداكثر يك نيمسال در مدت مجاز تحـصيل            دانشجو چنانچه ارزشيابي پايان نامه غير قابل قبول باشد          - تبصره
دانشجويي كه در فرصت تعيين شده نتواند از پايان نامه خود با موفقيت دفاع نمايد، از ادامه تحصيل                  . ندكاز پايان نامه دفاع     شركت و مجدداً    

  .و دريافت مدرك تحصيلي محروم مي شود
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و  كه دانشجو چه دروسي را در چند واحد ، فقط يك گواهي كه به هر دليل از تحصيل باز مي ماند        ارشد  كارشناسيبه دانشجوي    -21ماده  
  .شود  اعطا مينمره اي گذرانده استبا چه 
  .شود  ارزشيابي پايان نامه در جلسه دفاعيه توسط هيأت داوران انجام مي-22ماده 
  .ستا تركيب هيأت داوران براساس دستورالعمل شورا -23ماده 
 ارزش يكـساني داشـته و       ) پژوهـشي، آموزشـي، و پژوهـشي       -آموزشـي   ( هر سـه شـيوه       به ارشد  كارشناسي دوره   گواهينامه پايان  -24 ماده
  .تحصيل دهندادامه توانند در دوره تحصيلي باالتر  مي

و 28 حـداقل   بر حسب رشته   ) پژوهشي، آموزشي، و پژوهشي    -آموزشي  ( در هر سه شيوه      ارشد  كارشناسيتعداد واحدهاي دوره     -25ماده  
  . واحد است32حداكثر 
* * *  
   پژوهشي-آموزشي شيوه  -الف
  .باشد ميبراساس برنامه مصوب  و  ها  همه رشته واحد درسي براي6 و حداكثر 4اقل  شيوه حداينپايان نامه در  تعداد واحد -26ماده
   پايان نامه-27ماده 

 موضوع پايان نامه خود را با نظر استاد يا اسـاتيد راهنمـا       ، و قبل از شروع نيمسال سوم تحصيلي       پايان نيمسال اول   دانشجو موظف است پس از    
  . موضوع پايان نامه پس از تأييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده قطعيت مي يابد. انتخاب نمايدروه مربوطگو تأييد 

  
   آموزشيشيوه -ب

 واحـد   4 و حـداكثر   2تمامي دوره به صورت واحدهاي درسي بدون پايان نامه خواهـد بـود كـه گذرانـدن حـداقل                    در اين شيوه     -28 ماده
  .زامي است ال)تحقيق و تتبع نظري (سمينار

* * *  
   پژوهشيشيوه -ج

انجام تحقيق و حـق     ( كل هزينه ها     بوده و در مورد مؤسسات آموزشي منوط به تأمين        مؤسسات پژوهشي   براي   اين شيوه پذيرش     – 29ماده  
  .مي باشدطرح پژوهشي كاربردي استاد راهنما قابل اجرا از محل درآمدهاي اختصاصي ) الزحمه پايان نامه

  .د گروه انتخاب نمايدتأيي استاد راهنما و نظر موضوع پژوهش خود را با ظف است موطي نيمسال اولجو  دانش- 30 ماده
مي تواند همزمان با واحدهاي آموزشي، واحدهاي پژوهـشي         دانشجو    واحد است و   10 تا   6 تعداد واحدهاي درسي در اين شيوه        – 31 ماده

  . نمايدخود را با نظر استاد راهنما و تأييد گروه انتخاب
سات مـشاوره و  عـداد جلـ  ييد گـروه و بـر اسـاس ت   أت حضور و غياب دانشجو در مرحله پژوهش در اين شيوه با نظر استاد راهنما و         -32ماده  

  .راهنمايي صورت مي پذيرد
ر از اعـضاي    نماينـده تحـصيالت تكميلـي مؤسـسه و يكنفـ           ، حضور استاد راهنما   باهر نيمسال    دردانشجو  پژوهش  ند پيشرفت   رو – 33 ماده

  .گيرد  مورد ارزيابي قرار ميهيأت علمي متخصص به انتخاب مدير گروه ذيربط،
3(نامه در اين شيوه به سه نيمسال تقسيم شده و دانشجو در هر نيمـسال يـك سـوم             كل واحدهاي پايان   :1تبصره  

آنهـا را تحـت عنـوان    ) 1
  .نمايد نامه اخذ مي بخش اول پايان

  . است14 نمره  در هر نيمسال دانشجوپژوهش حداقل نمره قبولي پس از داوري روند پيشرفت -2 رهتبص
  .شود آن نيمسال مشروط تلقي ميد وي در  باش14 ارزيابي كمتر از هر دانشجو در  پژوهشي پيشرفتنمره چنانچه -3 تبصره
  .شود انجام مييل دانشجو آخرين مرحله تحصر  است كه دهمپايان نادفاع از  ،اين شيوه در ارزيابي نهايي - 34ماده
 * *  
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  :ساير مقررات
 ره توسط مؤسـسه بـا مجـوز از شـوراي گـسترش            دردو» پژوهشي«و  » آموزشي«،  » پژوهشي -آموزشي«ها      اجراي هر يك از شيوه      -35ماده  

  .آموزش عالي مجاز است
  .باشد  ميرانامه ساكت است تصميم گيري بر عهده شو يين كه آمواردي  در -36ماده 
سـت  وظـف ا  و مؤسـسه م باشـد  مـي اجرايـي  بـه سـه شـيوه     ارشـد  كارشناسـي ل و ضـوابط كلـي دوره   نامه دربر گيرنده اصـو   آيين - 37 ماده

  .و پس از تصويب در شورا اجرا كندتدوين  هنام  آيينچارچوبرا در دستورالعمل اجرايي آن 
 نظر معاونت مذكور مورد اسـتناد قـرار خواهـد           ،رت است و در صورت بروز ابهام      انامه برعهده معاونت آموزشي وز       تفسير آيين  -  38 ماده
  .گرفت
ريزي آموزش عـالي       شوراي برنامه  7/10/87 مورخ 703 جلسه    در  تبصره  19و   ه  د ما 39در   ارشد  كارشناسيزشي دوره   ونامه آم    آيين -39ماده  

 پـس از مـدت   كـه  سـت   اقابـل اجـرا   سال سهبه مدت  88-89  تحصيلي اولالسنيماز  و  رسيد   علوم، تحقيقات و فناوري      به تصويب وزير محترم   
هـاي مغـاير بـا     ها و بخشنامه نامه  ، كليه آيين    نامه  با ابالغ اين آيين   . تمديد خواهد شد  ت  افق در صورت مو   وهاي دوره       ارزيابي از  خروجي     با مذكور

  ./شود آن ملغي اعالم مي
  

  محمدمهدي زاهدي

  وزير علوم، تحقيقات و فناوري

  
  


