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مجموعه مقررات و آيين نامه هاي آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته

آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته
مصوب  0931/8/01به شماره /001311و
مقدمه
به استناد بند  21ماده  3آيين نامه شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوري (مصوب
 ، )2333/70/12اين آيين نامه تدوين و به اجرا گذاشته مي شود.
ماده  :0هدف
تعيين چهارچوب قانوني براي اجراي صحيح دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته در تمامي زيرنظامهاي آموزش عالي
مادة  :1تعاریف
 .0وزارت :وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري است.
 .1مؤسسه :هر يک از دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي (اعم از دولتي و غير دولتي) است كه
داراي مجوز تأسيس از وزارت هستند.
 .9آموزش رایگان :تسهيلاتي قانوني كه به موجب آن دانشجويان مي توانند بدون پرداخت شهريه و
صرفاً با سپردن تعهد خدمت ،تحصيل كنند.
 .1دانشجو :فردي كه در يکي از رشته هاي دوره تحصيلي كارشناسي ارشد ناپيوسته برابر ضوابط ،پذيرفته
شده ،ثبت نام كرده ،و مشغول به تحصيل است.
 .5دانش آموخته :فردي كه يکي از دوره هاي تحصيلي را با موفقيت به پايان رسانده و برابر ضوابط معين،
گواهي يا مدرک تحصيلي مربوط را دريافت كرده است.
 .0مرخصی تحصیلی :مدت زمان مشخصي كه دانشجو ،برابر ضوابط معين ،به طور موقت به تحصيل
اشتغال ندارد.
 .7انصراف تحصیلی :فرايندي كه در آن دانشجو به طور خود خواسته از ادامه تحصيل خودداري كند.
 .8حضوری :شيوه اي از آموزش است كه دانشجو در آن تمام تحصيل خود را به صورت چهره به چهره و
تمام وقت به اتمام مي رساند.
 .3غیر حضوری :شيوه اي از آموزش است كه حضور فيزيکي دانشجو در تمام طول تحصيل الزامي
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نيست.
 .01نیمه حضوری :شيوه اي از آموزش است كه بخشي از آن به صورت حضوري و بخشي از آن به
صورت غير حضوري انجام مي شود.
 .00استاد راهنما :يکي از اعضاي هيات علمي داراي مدرک دكتري است كه مسئوليت راهنمايي دانشجو را
در انجام پروژه ،پايان نامه و يا رساله بر عهده دارد و از ميان اعضاي هيات علمي همان مؤسسه (يا خارج
از مؤسسه با مجوز مؤسسه مبدأ) انتخاب مي شود.
 .01استاد مشاور :يکي از اعضاي هيات علمي است كه مسئوليت مشاوره دانشجو را در انجام پروژه ،پايان
نامه و يا رساله بر عهده دارد و از ميان اعضاي هيات علمي همان مؤسسه و يا متخصصان خارج از
مؤسسه انتخاب مي شود.
 .09مدرس :فردي كه به آموزش و مهارت آموزي در يک مؤسسه به صورت تمام وقت ،نيمه وقت يا پاره
وقت اشتغال دارد.
 .01برنامه درسی :مجموعه به هم پيوسته اي از دروس و فعاليتهاي هر رشته تحصيلي است كه اهداف
مشخصي را دنبال مي كند.
 .05واحد درسی :مقدار مفاهيم يا مهارتهايي كه براي فراگيري دانشجو در طول يک نيمسال تحصيلي يا
زمان معادل آن در نظر گرفته مي شود .هر واحد درسي نظري  21ساعت ،عملي يا آزمايشگاهي 31
ساعت ،كارگاهي يا عمليات ميداني(بازديد علمي)  82ساعت ،كارورزي يا كار در عرصه  18ساعت و
كارآموزي  217ساعت در طول يک نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني و طبق برنامه درسي مصوب اجرا
مي شود.
 .00گروه آموزشی :بنيادي ترين واحد علمي مؤسسه متشکل از تعدادي عضو هيات علمي است كه داراي
تخصص مشترک در يک رشته علمي هستند.
 .07درس جبرانی :درسي است كه به تشخيص گروه آموزشي ،گذراندن آن براي رفع كمبود دانش يا
مهارت دانشجو ،ضروري است.
 .08رشته تحصیلی :يک برنامه آموزشي است كه با محتوا و روش مشخص خاص ،در قالب برنامه درسي
اجرا مي شود.
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 .03دوره کارشناسی ارشد :يک دوره تحصيلي كه پس از دوره كارشناسي آغاز مي شود و حداقل شامل
 12تا  31واحد درسي است.
 .11شیوه آموزشی – پژوهشی :شيوه اي كه محتواي برنامه درسي مربوط به آن علاوه بر واحدهاي
درسي ،مشتمل بر پاياننامه نيز مي باشد.
 .10شیوه آموزشی :شيوه اي كه دانشجو پس از گذراندن واحدهاي درسي و بدون گذراندن پاياننامه
دانشآموخته ميشود .
 .11نیمسال تحصیلی :هر نيمسال تحصيلي شامل  21هفته آموزش و دو هفته امتحانات پاياني است.
 .19پایاننامه :بخشي از شيوه آموزشي – پژوهشي است كه در يک زمينه مشخص رشته تحصيلي و تحت
راهنمايي استاد راهنما انجام ميگيرد.
 .11هیات داوران :اعضاي هيات علمي هستند كه براي ارزيابي پايان نامه دانشجو در دوره كارشناسي
ارشد مطابق دستورالعمل اجرايي مصوب مؤسسه انتخاب مي شوند.
ماده  :9شرایط ورود به دوره
 داشتن صلاحيتهاي عمومي ورود به دوره برابر ضوابط دارا بودن مدرک رسمي پايان دوره كارشناسي اعم از پيوسته و ناپيوسته مورد تأييد وزارت علوم ،تحقيقات وفناوري؛
 قبولي در آزمون ورودي مورد تأييد وزارت يا كسب پذيرش از مؤسسه براساس مقررات مصوب وزارتماده  :1آموزش در مؤسسه مبتني بر نظام واحدي و به زبان فارسي انجام مي شود.
تبصره :مؤسسه اختيار دارد در صورت توانايي ،برنامه درسي مصوب را با رعايت ضوابط براي دانشجويان خارجي و يا
دوره هاي بين المللي به زبان غير فارسي ارائه نمايد.
ماده  :5مؤسسه موظف است ،برنامه هاي آموزشي و درسي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي وزارت را
براي دوره اي كه درآن با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي دانشجو پذيرفته است ،اجرا كند.
ماده  :0مدت مجاز تحصيل در دوره كارشناسي ارشد ،دو سال (چهار نيمسال) است.
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تبصره:در صورتيکه دانشجوي مشمول آموزش رايگان در مدت مقرر دانش آموخته نشود ،مؤسسه اختيار دارد مدت
تحصيل وي را حداكثر تا دو نيمسال افزايش دهد .افزايش سنوات تحصيلي در نيمسال اول به صورت رايگان و در
نيمسال دوم با دريافت هزينه طبق تعرفه مصوب هيأت امناي مؤسسه انجام مي شود .چنانچه دانشجو در اين مدت
دانش آموخته نشود از ادامه تحصيل محروم است.
ماده :7تعداد واحدهای درسی در دوره كارشناسي ارشد حداقل  12و حداكثر 31واحد است كه از اين
تعداد  ،در شيوه آموزشي – پژوهشي  8تا 1واحد مربوط به پايان نامه و مابقي به صورت واحدهاي آموزشي مي
باشد.
تبصره:دانشجو در هر نيمسال تحصيلي لازم است حداقل  2و حداكثر  28واحد درسي انتخاب كند .دانشجو در
آخرين نيمسال تحصيلي از شرط اخذ حداقل واحد آموزشي معاف است.
ماده  :8چگونگي و ترتيب ارائه دروس هر دوره تحصيلي  ،رشته و يا گرايش با رعايت پيش نياز هر درس طبق
برنامه درسي مصوب ،برعهده گروه آموزشي است.
ماده  :3دروس جبرانی
تعداد واحدهاي دروس جبراني به تشخيص گروه آموزشي حداكثر  21واحد است.
تبصره  :0كسب نمره قبولي  21در دروس جبراني ،الزامي است ولي نمره مذكور در ميانگين نيمسال و كل
دانشجو محاسبه نمي شود و هزينه اين دروس طبق تعرفه مصوب هيأت امناء مؤسسه از دانشجو دريافت مي
شود.
تبصره  :1زمان استفاده شده براي دروس جبراني در سقف سنوات تحصيلي دانشجو محاسبه نمي شود.
ماده  :01در مؤسسه هاي آموزش عالي دولتي  ،آموزش رايگان براي هر دانشجو  ،در دوره كارشناسي ارشد
صرفاً يک بار امکان پذير است.
تبصره :دانشجوي مشمول آموزش رايگان  ،درصورت حذف غير موجه درس به تشخيص مؤسسه يا عدم كسب
نمره قبولي در هر درس ،براي انتخاب مجدد آن درس ،موظف به پرداخت هزينه درس مربوط مطابق تعرفه
مصوب هيات امناء مؤسسه است.
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ماده  :00تحصيل همزمان در دوره كارشناسي ارشد در مؤسسه ها (اعم دولتي و غير دولتي) ممنوع است.
ماده  :01برنامه ريزي و تصميم گيري درباره تقويم آموزشي  ،چگونگي اعلام و ثبت نمره ،زمان حذف و اضافه،
حذف اضطراري دروس ،نحوه اعتراض به نتايج امتحانات ،تاريخ تجديد نظر و غيره طبق شيوه نامه اجرايي
مصوب مؤسسه انجام مي شود.
ماده  :09ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در هر درس از سوي مدرس آن درس و بر اساس حضور و فعاليت
دانشجو در كلاس  ،انجام تکاليف و نتايج آزمون كتبي مستمر و پاياني براي دروس نظري در طول و پايان هر
نيمسال تحصيلي انجام مي شود و بر مبناي عددي از صفر تا بيست قابل محاسبه است.
ماده  :01حضور و غیاب
حضور دانشجو در تمامي جلسات كلاس درس الزامي است.
تبصره  :0اگر دانشجو در طول نيمسال تحصيلي در يک درس بيش از سه جلسه يا در جلسه امتحان پايان
نيمسال آن درس غيبت كند نمره دانشجو در آن درس صفر و در صورت تشخيص موجه بودن غيبت از سوي
موسسه ،آن درس حذف ميشود.
تبصره  :1درصورتي كه واحدهاي انتخابي يا باقيمانده دانشجو در پايان هر نيمسال به تشخيص موسسه ،بنا به
دلايل موجه و خارج از اراده دانشجو به كمتر از  2واحد درسي برسد در اين صورت اين نيمسال به عنوان يک
نيمسال كامل در سنوات تحصيلي وي محسوب مي شود  .اما ميانگين نمرات اين نيمسال در مشروط شدن
دانشجو بي تأثير است.
تبصره  :9نحوه حضور دانشجو در جلسات كلاس درس در دوره هاي نيمه حضوري و غير حضوري طبق شيوه
نامه مصوب مؤسسه انجام مي شود.
ماده  :05در شرايط خاص  ،حذف يک يا تمام دروس يک نيمسال تحصيلي با درخواست كتبي دانشجو و تأييد
مؤسسه قبل از شروع امتحانات و با رعايت و احتساب در سنوات تحصيلي امکان پذير است.
ماده  :00ارزشیابی تحصیلی
حداقل نمره قبولي در هر درس  21و ميانگين كل قابل قبول در هر نيمسال  28است .
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تبصره  :0دانشجويي كه در هر نيمسال در يک يا چند درس  ،نمره قبولي كسب نکند ،چنانچه در نيمسال هاي
بعدي ،درس يا دروس مذكور را با نمره قبولي بگذراند ،نمره با نمره هاي مردودي قبلي در ريز نمرات تحصيلي
دانشجو ،فقط ثبت و باقي مي ماند اما اين نمره ها در محاسبه ميانگين كل دوره بي اثر و صرفاً آخرين نمره
قبولي در آن درس ملاک محاسبه ميانگين كل دوره خواهد بود.
تبصره  :1گذراندن دروس با استفاده از تبصره  ،2مشروطي دانشجو در نيمسال هاي قبل را خنثي نمي كند.
تبصره  :9تسهيلات تبصره  2شامل دانشجوياني كه به علت تقلب و يا حکم كميته انظباطي ،نمره مردودي
دريافت مي كنند ،نمي شود.
ماده  :07چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصيلي كمتر از  28باشد ،دانشجو در آن نيمسال
مشروط تلقي مي شود.
تبصره :دانشجويي كه دو نيمسال تحصيلي اعم از متوالي يا متناوب مشروط شود از تحصيل محروم مي شود.
ماده  :08مرخصی تحصیلی
دانشجوي دوره كارشناسيارشد ميتواند با احتساب سنوات يک نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده نمايد.
تبصره  :بررسي ساير مصاديق مرخصي تحصيلي مانند مرخصي زايمان  ،مرخصي پزشکي در صورت تاييد
پزشک معتمد مؤسسه  ،ماموريت همسر يا والدين ،بدون احتساب در سنوات تحصيلي در اختيار مؤسسه است.
ماده  :03انصراف از تحصیل
دانشجوي متقاضي انصراف از تحصيل ،بايد درخواست خودر را مبني بر انصراف شخصاً و به صورت كتبي به
اداره تحصيلات تکميلي تسليم نمايد ،دانشجو مجاز است فقط براي يک بار و تا دو ماه از تاريخ ارائه درخواست،
تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد در غير اين صورت،پس از انقضاي اين مهلت ،حکم انصراف از تحصيل وي
صادر مي شود.
تبصره :تصميم گيري براي بازگشت به تحصيل دانشجوي منصرف از تحصيل  ،برعهده مؤسسه است.
ماده  :11انتقال و تغيير رشته و ميهماني در دوره كارشناسيارشد ممنوع است.
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تبصره:0معادل سازي دروس دردوره كارشناسيارشد با نظر گروه آموزشي و با شرايط زير امکانپذير است.
الف -پذيرش وي براي ورود به دوره مورد تأييد وزارت باشد.
ب -مؤسسه قبلي دانشجو در رشته تحصيلي مورد تأييد وزارت باشد.
ج -سرفصل دروس گذرانده دانشجو براساس برنامههاي مصوب شوراي برنامهريزي باشد.
تبصره :1به ازاي هر 2تا 28واحد از دروس معادل سازي شده  ،يک نيمسال از سنوات مجاز تحصيلي دانشجو
كاسته مي شود.
ماده  :10دانشجو موظف است قبل از شروع نيمسال سوم تحصيلي ،موضوع پايان نامه خود را با نظر استاد راهنما
و تأييد گروه آموزشي انتخاب كند.
تبصره:0شرايط و نحوه انتخاب استاد راهنماي خارج از مؤسسه يا در رشته هايي كه عضو هيات علمي با مرتبه
علمي استاديار وجود نداشته باشد طبق شيوه نامه مؤسسه انجام مي شود.
تبصره :1استاد مشاور به پيشنهاد استاد راهنما پس از تأييد شوراي گروه از اعضاي هيأت علمي داخل گروه يا
متخصصان خارج از دانشگاه انتخاب ميشود.
ماده  :11دانشجو پس از تدوين پايان نامه و تأييد استاد راهنما ،موظف است با رعايت ضوابط مؤسسه در حضور
هيأت داوران از پايان نامه خود دفاع كند.
ماده  : 19ارزشیابی پایان نامه
نمره پايان نامه در ميانگين كل محاسبه نمي شود و ارزشيابي آن به صورت كيفي و به شرح زير انجام مي شود:
الف -نمره از  23تا  : 17عالي
نمره از  22تا  :22/33خيلي خوب
نمره از  21تا  :20/33خوب
نمره از  28تا  :21/33متوسط
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ب -نمره كمتر از  :28مردود
ماده  :11ملاک دانش آموختگي  ،داشتن ميانگين كل حداقل  28براساس واحدهاي گذرانده آموزشي و دفاع از
پايان نامه است.
تبصره :چنانچه ميانگين كل دانشجويي پس از گذراندن تمام واحدهاي آموزشي دوره كمتر از  28باشد
دانشجو اجازه دفاع از پايان نامه را ندارد و تنها يک نيمسال با رعايت سقف مجاز سنوات تحصيلي به وي
فرصت داده مي شود تا با اخذ مجدد حداكثر  27واحد از درس هايي كه با نمره كمتر از 28گذرانده
است .ميانگين كل واحدهاي گذرانده را به حداقل  28برساند ،در اين صورت اجازه دفاع از پايان نامه به
وي داده مي شود.
ماده  :15چنانچه دانشجويي تمام واحدهاي آموزشي دوره را با ميانگين كل حداقل  28گذرانده باشد ولي نتواند
يا نخواهد از پايان نامه خود دفاع كند بايد در مدت مجاز تحصيلي ،معادل تعداد واحد پايان نامه و طبق
نظر گروه آموزشي ،واحد يا واحدهاي درسي مرتبط را با رشته تحصيلي اخذ و با ميانگين كل حداقل 28
بگذراند تا در دوره مذكور به شيوه آموزشي دانش آموخته شود .نوع شيوه دانش آموختگي در دانشنامه
قيد مي شود.
تبصره :به دانشجوي كارشناسيارشد كه به هر دليل از تحصيل باز مي ماند ،فقط يک گواهي كه دانشجو چه
دروسي را در چند واحد و با چه نمره اي گذرانده است اعطا ميشود.
ماده :10چنانچه دانشجو در حين تدوين پايان نامه اقدام به تخلف علمي ( سرقت علمي ،جعل  ،تقلب  ،كپي
برداري و غيره) نمايد و اين موضوع از سوي مؤسسه اثبات شود ،از ادامه تحصيل محروم و صرفا گواهي
مبني بر تعداد واحدهاي گذرانده دريافت مي كند.
تبصره :احراز و اثبات تخلف علمي دانشجو پس از اتمام پايان نامه از سوي مؤسسه ،منجر به ابطال مدرک
تحصيلي صادر شده خواهد شد.
ماده  :17تاریخ دانش آموختگی روز دفاع قابل قبول از پايان نامه در شيوه آموزشي – پژوهشي و يا زمان
ثبت آخرين نمره درس در شيوه آموزشي است.
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ماده  :18دانشگاه ميتواند بخشي از اختيارات خود در اين آيين نامه را به گروه آموزشي با يک
كميته منتخب  ،تعويض كند.
ماده  :13مسـئوليت حسن اجراي اين آيين نامه و هرگونه پاسخگويي قانوني مترتب بر آن  ،بر
عهده مؤسسه است و نظارت بر اجرا و تفسير مفاد آن بر عهده معاون آموزشي وزارت است.
ماده  :91اين آيين نامه دريک مقدمه 37 ،ماده و  11تبصره در جلسه شماره  211مورخ  2338/0/8به
تصويب شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي رسيد و براي دانشجويان ورودي سال تحصيلي  2338-31و پس از
آن لازم الاجرا است.
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