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 ناپيوسته ارشد كارشناسينامه دوره آيين

 مقدمه
و ظهور پيشرفت و فناوري علم  هاي عظيم علمي در هزاره سوم، كشورهاي جهان سرعت پرشتاب

كه شرايطيرا در و هـاي توسـعه امـري حيـات دي در برنامـه، ايجاد تحول راهبر قرار داده است ي
و اي گامي اساسي در جهت توسعه همه جانبه است و تمـامي كـارگزارانن مبنابر آمـوزش عـالي

و به طور كلي نهادهاي مو و لد اندنظام علمي كشور ول ايـن تحـ تحقـق يشه نقش كليـدي در تبيـين
و اهداف بلند سند چشمه با الهام از برنامه-راهبردي المي جمهـوري اسـ ساله20انداز اي توسعه

.خواهند داشت-ايران
و برنامه حو متوليان آريزان و هماهنگ زش عاليموزه بـا نهضـت تحـول كشور نيز همسو
و بهره  بـازنگريم لـزو،در راستاي ارتقـاي كيفيـت،آمده پيش هاي مندي از فرصت خواهي كشور

و مقررات آموزشي را در صدر اولويت ها، نامه آيين  بـراي. انـد هاي كاري خـود قـرار داده ضوابط
در ارشد كارشناسيهاي دوره نامه آيين در گام نخست،،نيل به اين مقصود به لحاظ ضرورتي كـه

ا و ميبازنگري و هماهنگي-شد صالح آن احساس و مؤسسـات آمـوزش هـا دانشگاه با همكاري
و،زشـي آمو،پژوهشـي- به سه شيوه آموزشـي،ت متعدد كارگروه آموزشيجلساطي-و عالي

.پژوهشي تدوين شده است
ــاده ــين-1مـ ــدوين آيـ ــدف از تـ د هـ ــه ــاي ورهنامـ ــيهـ ــد كارشناسـ ــه ارشـ ــه سـ ــيوهبـ  شـ

و توسعه دوره،»پژوهشي«و»آموزشي«،»پژوهشي–آموزشي« ، هاي تحصيالت تكميلـي تقويت
ه آموزش، پاسخگويي مناسب به افزايش تقاضـا هاي نوين اراي تنوع بخشي به شيوه،ارتقاي كيفيت

ت ود به دورهبراي ور و ارتقـاي هاي تحصيالت تكميلي، ك قويت و كمـ سـطح وي ايـن دوره يفـي هـا
تهاي توسعه آن با برنامه سازي همسان آن بهـرهبااو ديگر اسناد راهبردي كشور است  منـدي از

م و برجسته در سطح كشور بكوشيمصتخدر تربيت و پژوهشگران ماهر .صان
 تعاريف-2مادة

ــهاي دوره: ناپيوســته ارشــد دورة كارشناســي ــاالتر از دورة كارشناســي اســت ك براســاس ب
در مـدرك كارشناسـي اخـذ بـه آموزش عالي، هاي مصوب شوراي گسترش برنامه ارشـد

.شودميرشته مربوط منتهي 

و اي كـه دوره: پژوهشـي–آموزشي شيوه  محتـواي برنامـه آن مشـتمل بـر واحـدهاي درسـي
.استنامه پايان
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گذ، با محوريت آمـوزشايهدور: آموزشي شيوه واحـدهاي رانـدن اسـت كـه دانشـجو پـس از
و بدون گذراندن پايان مي دانشنامه درسي . شود آموخته

آنكه با محوريت پژوهشاي دوره:پژوهشي شيوه و نظريـه ارائه فناوري جديد، ارائه( دستاورد
 مشتمل بر اخذ واحدهاي درسي محدودوشود ...)، توليد دانش فني، ثبت اختراع،ايده جديد
.نامه استه پايانياراو الزام به

و در يـك زمينـه رشـته تحصـيلي كـه است تحقيقاتي-فعاليت پژوهشي: نامه پايان تحـت مربـوط
.گيردميانجام راهنمايي استاد راهنما 

ــه ــور:مؤسس ــگاهمنظ ــا دانش ــالي ه ــوزش ع ــات آم ــيو مؤسس ــري دورهو پژوهش ــاي مج ه
.است ارشد كارشناسي

.منظور شوراي تحصيالت تكميلي مؤسسه است-شورا
و تتبع نظري است-سمينار .منظور تحقيق

و، مجـازي حضـوري بـه صـورت روزانـه، شـبانه، نيمـه ايـن دوره:نحـوه اجـراي دوره-3ماده
مي بين .باشد المللي طبق ضوابط مربوط قابل اجرا

 شرايط ورود-4ماده
 داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي-الف
كا-ب و ناپيوسته مورد تأييـد وزارت رشناسي اعم از پيوسدارا بودن مدرك رسمي پايان دوره  ته

و فناوري علوم، ؛تحقيقات
د-ج يقبولي ؛ا كسب پذيرش از مؤسسه براساس مقررات مصوبر آزمون ورودي مورد تأييد وزارت

 دروس جبراني-5ماده
شناسي با رشته دوره تجانس نداشـته باشـد دانشـجو بايـد بـه تشـخيص چنانچه رشته دوره كار

.جبراني بگذرانددي از دروس را تحت عنوان تعدا وه آموزشي،گر
ازكه باشدميواحد12 جبرانيدروس حداكثر-1 تبصره دروس اصلي ارائه در ابتداي دوره قبل

.شود مي
د-2 تبصره و وس، اولويـت بـا دروس جبرانـي اسـت تعيـين تعـردر انتخاب دروس عنـاوين داد

ببراساس برنامه مصوب در هر رشته  .شوراي گروه استهدهعرو زمان انتخاب آنها
آني را كه دانشجودروس-3تبصره صورتيدر قبالً در دوره كارشناسي گذرانده است، تكرار

.مجاز نيست،باشدكارشناسي ارشد كه عنوان درس براساس سرفصل برنامه مصوب 
يا-4تبصره .است12ني جبراحداقل نمره قبولي در هر درس اعم از دروس دوره

مو-6 ماده ب،در اين دوره شدگان پذيرفته به تناسب تعدادظف است مؤسسه يارمشاور تحصيلي
.هدايت دانشجويان تعيين نمايد

اخذ نمايد دوره تعداد واحدهاي درسي را كه دانشجو بايد در هر نيمسال تحصيلي در اين-7 ماده
.است12و حداكثر8حداقل 

ليارزشيابي تحصي-8ماده
.كمتر باشد14ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال نبايد از

از،آخرين نيمسال تحصيلي-9 ماده چنانچـهواسـت واحـد معـاف اخـذ حـداقل شـرط دانشـجو
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مي،باشد14ميانگين نمره دانشجو در اين نيمسال كمتر از .شود مشروط تلقي
ازن دوره نباادر پاي كل نمرات دانشجوميانگين-10ماده ،صـورت در غيـر ايـن،كمتر باشد14يد
.شود شناخته نمي ارشد كارشناسيموخته دورهآ دانش

او،دانشجويي كه پس از گذراندن كليه دروس دوره در هر سه شيوه-تبصره ميانگين كل نمـرات
تواندمي-صورتي كه حداكثر مدت مجاز تحصيل وي به پايان نرسيده باشددر-كمتر باشد14از 

ازيدروس در،احراز كرده اسـت14را كه در آنها نمره كمتر و فقـط در يـك نيمسـال تكـرار كنـد
كلصورت جبران كمبود  ل نتواننـد از ايـن كه به هر دلي دانشجويي.شودميآموخته دانش،ميانگين

ك و مدركي دريافت نميمياز ادامه تحصيل محروم،ندفرصت استفاده .دكن شود
و غيا-11ماده بحضور

و ديگـر فعاليـت حضور دانشجو در تمامي برنامه و پژوهشـ هـاي درسـي دورهيهـاي آموزشـي
در16/3از غيبت دانشجو در هر درس نبايد. الزامي است مجموع سـاعات آن درس تجـاوز كنـد،

.شود غير اين صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي
يك درس،:1 تبصره و از نظـر مؤسسـه، در صورتي كه غيبت دانشجو در بيش از حد مجاز بوده

در ايـن. شـود موجه تشخيص داده شود، آن درس از مجموعه دروس انتخابي دانشجو حذف مـي 
ولـي آن نيمسـال از نظـر طـول. واحد در آن نيمسـال الزامـي نيسـت8صورت رعايت حد نصاب 

تح. تحصيل براي دانشجو نيمسال الزامي نيست صيل بـراي دانشـجو ولي آن نيمسال از نظر طول
. شوديك نيمسال كامل محسوب مي

غيبت در شيوة پژوهشي، ارزيابي ناموفق واحدهاي پژوهشي اخذ شده در آن نيمسـال:2تبصره
مي33است كه طبق نظر هيأت داوران در مادة  .شود انجام

بهغيبت غير موجه در امتحان هر درس-12ماده صفر منجر . شودميآن درسدرنمره
 جـه تشـخيص داده شـود،ت دانشجو در امتحان، از نظـر مؤسسـه، مو در صورتي كه غيب:تبصره

. شود درس مزبور حذف مي
 مرخصي تحصيلي-13ماده

وانـد حـداكثر يـك نيمسـال از مرخصـيت در هر سـه شـيوه مـي ارشد كارشناسيدانشجوي دوره
ميمحس دانشجور جزو سنوات تحصيليومدت مذك،تحصيلي استفاده نمايد .شود وب

و ترك تحصيل-14ماده  انصراف، اخراج
ا دانشجو مي تحتواند به هر دليل در اينصورت بايد درخواست خـودر. صيل اعالم انصراف نمايدز

را مبني بر انصراف به مؤسسه تسليم نمايد، چنانچه دانشجو بعد از يـك مـاه درخواسـت خـود را 
ميپس نگيرد آن مؤسسه نسبت به صدور گواهي انصرا .نمايدف اقدام

مشروطي دو نيمسـال، سـنوات بـيش از حـد( تحصيلدانشجوي انصرافي يا اخراج از-1تبصره
.عمل نمايد است موظف است به تعهداتي كه سپرده) مجاز

يا-2تبصره مياخراج از دانشجوي منصرف تواند درصـورت تسـويه حسـاب كامـل بـا تحصيل
.مؤسسه مجدداً درآزمون شركت نمايد

 طول دوره-15ماده
بر2هر سه شيوه حداكثر در طول مدت دوره .نيمسال تحصيلي است4سال مشتمل
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بـا تشـخيص شـوراي تحصـيالت تكميلـي دوره درموارداسـتثنايي افـزايش طـول مـدت-تبصره
.سال تجاوز نمايد5/2نبايد از در هر سه شيوه در هر صورت مدت دوره.دانشگاه مجاز است

و مهمان انتقال-16ماده ، تغيير رشته
ش و تغيير رشته در هر سه . ممنوع است ارشد كارشناسييوه دوره انتقال

ازاانتقال از دوره شبانه به روز-1 تبصره و مجازي به حضوري اعم ، نيمه حضوري روزانـه(نه
از)و شبانه بهي غير دولها دانشگاهو .ي دولتي ممنوع استها دانشگاهتي
يك شيوه به شيوه ديگرانتقال-2 تبصره در اختيار مؤسسـه آمـوزش با رعايت سنوات دوره از

.عالي است
هر-3تبصره مودو نيمسال تواند حداكثرمي ارشد كارشناسيشيوهسههر دانشجو در ت افقرا با

و مقصد به عنوان مهمان بگذراند .مؤسسه مبدأ
در-17ماده گ ارشد كارشناسي دورهمعادل سازي دروس و بـا شـرايط زيـر با نظر روه آموزشي

.امكانپذير است
.دپذيرش وي براي ورود به دوره مورد تأييد وزارت باش-الف
مومؤس-ب .باشد وزارت رد تأييدسه قبلي دانشجو در رشته تحصيلي
در-ج گذسرفصل .باشدريزي شوراي برنامههاي مصوب برنامه براساسانده دانشجوروس

 استاد راهنما-18ماده
و-آموزشي ارشد كارشناسيدردوره اد راهنما است و پژوهشي به پيشـنهاد دانشـجو بـا پژوهشي

مي يكي از اعضاي هيات علمي با مرتبه حداقل استادياري موافقت .شودو تأييد شورا تعيين
شـود بـه جـاي شـرط چنانچه استاد راهنما خارج از مؤسسه آموزش عالي انتخـاب مـي-تبصره

.ك دكتري الزامي استاستادياري داشتن مدر
از اعضاي هيأت علميي گروهد شوراپيشنهاد استاد راهنما پس از تأييبه استاد مشاور-19 ماده

ميصداخل يا متخص .شود ان خارج از دانشگاه انتخاب
 ارزشيابي پايان نامه-20ماده
از-الف ليعا:20تا19نمره

 بسيار خوب:99/18تا18نمره از
 خوب:99/17تا16نمره از

 قابل قبول:99/15تا14از نمره
 غيرقابل قبول:14از نمره كمتر-ب

مجـاز اسـت حـداكثر يـك دانشـجو چنانچه ارزشيابي پايان نامه غير قابل قبـول باشـد- تبصره
و مجــدداً جلســه دفاعيــه در نيمســال در مــدت مجــاز تحصــيل  . نــدكاز پايــان نامــه دفــاع شــركت

دانشجويي كه در فرصت تعيين شده نتواند از پايان نامـه خـود بـا موفقيـت دفـاع نمايـد، از ادامـه
و دريافت مدرك تحصيلي محروم مي شود .تحصيل

يك گواهيكه به هر دليل از تحصيل باز مي ماند ارشد كارشناسيبه دانشجوي-21ماده كه، فقط
چهو دانشجو چه دروسي را در چند واحد مي نمره اي گذرانده استبا .شود اعطا

مي-22ماده .شود ارزشيابي پايان نامه در جلسه دفاعيه توسط هيأت داوران انجام
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.ستاتركيب هيأت داوران براساس دستورالعمل شورا-23ماده
پژوهشــي،-آموزشـي(هــر سـه شــيوه بـه ارشــد كارشناسـي دوره گواهينامـه پايــان-24 مـاده

و پژوهشي و)آموزشي، تحصـيل ادامـه توانند در دوره تحصيلي بـاالترميارزش يكساني داشته
.دهند

پژوهشــي،-آموزشــي(در هــر ســه شــيوه ارشــد كارشناســيتعــداد واحــدهاي دوره-25مــاده
و پژوهشي .واحد است32و حداكثر28حداقل بر حسب رشته)آموزشي،

* * *
 پژوهشي-آموزشي شيوه-الف
حد اينپايان نامه در تعداد واحد-26ماده  هـا همه رشته واحد درسي براي6و حداكثر4اقل شيوه

.باشدميبراساس برنامه مصوبو
 پايان نامه-27ماده

موضـوع،و قبل از شروع نيمسال سـوم تحصـيلي پايان نيمسال اول دانشجو موظف است پس از
و تأييد  موضوع پايـان.انتخاب نمايد روه مربوطگپايان نامه خود را با نظر استاد يا اساتيد راهنما

.نامه پس از تأييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده قطعيت مي يابد

 آموزشي شيوه-ب
تمامي دوره به صورت واحدهاي درسي بدون پايان نامه خواهـد بـود كـه در اين شيوه-28 ماده

و تتبع نظري( واحد سمينار4و حداكثر2گذراندن حداقل  .زامي استال)تحقيق
* * *

 پژوهشي شيوه-ج
و در مورد مؤسسات آموزشي منوط مؤسسات پژوهشي براي اين شيوه پذيرش–29ماده بوده

ها به تأمين و حق الزحمه پايان نامه(كل هزينه طـرح از محل درآمدهاي اختصاصي) انجام تحقيق
.مي باشدپژوهشي كاربردي استاد راهنما قابل اجرا 

با ظف استمو طي نيمسال اولجو دانش-30 ماده و نظرموضوع پژوهش خود را  اسـتاد راهنمـا
.د گروه انتخاب نمايدتأيي

و10تا6تعداد واحدهاي درسي در اين شيوه–31 ماده مي تواند همزمان با دانشجو واحد است
و تأييد گروه انتخاب .نمايد واحدهاي آموزشي، واحدهاي پژوهشي خود را با نظر استاد راهنما

و-32ماده و غياب دانشجو در مرحله پژوهش در اين شيوه با نظـر اسـتاد راهنمـا ييـدأتحضور
ت و بر اساس جلگروه و راهنمايي صورت مي پذيردعداد .سات مشاوره

نماينـده،حضـور اسـتاد راهنمـا بـا هـر نيمسـالدردانشـجو پـژوهش ند پيشـرفترو–33 ماده
و يكنف ر از اعضاي هيأت علمي متخصص به انتخاب مدير گروه ذيربط،تحصيالت تكميلي مؤسسه

.گيرد مورد ارزيابي قرار مي
و دانشـجو در هـر كل واحدهاي پايان:1تبصره نامه در اين شيوه بـه سـه نيمسـال تقسـيم شـده

٣(نيمسال يك سوم 
مي آنها را تحت عنوان بخش اول پايان)١ .نمايد نامه اخذ
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نمـره در هر نيمسـال دانشجو پژوهشحداقل نمره قبولي پس از داوري روند پيشرفت-2رهتبص
.است 14

در پژوهشي پيشرفت نمرهچنانچه-3 تبصره ازهردانشجو آند وي در باشـ14ارزيـابي كمتـر
.شود نيمسال مشروط تلقي مي

از،اين شيوهدر ارزيابي نهايي-34ماده دهمـ پايـان نا دفاع يل آخـرين مرحلـه تحصـر اسـت كـه
ميدانشجو  .شود انجام

* * *
:ساير مقررات

يك از شيوه-35ماده ره دردو» پژوهشـي«و» آموزشـي«،»پژوهشـي-آموزشـي«هـا اجراي هر
.آموزش عالي مجاز است توسط مؤسسه با مجوز از شوراي گسترش

آ موارديدر-36ماده شو يينكه .باشدميرانامه ساكت است تصميم گيري بر عهده
و ضـوابط كلـي دوره نامه دربر گيرنده اصـو آيين-37 ماده بـه سـه شـيوه ارشـد كارشناسـيل

م باشدمياجرايي  او مؤسسه تـدوينهنامـ آيين چارچوبرا در ست دستورالعمل اجرايي آن وظف
.و پس از تصويب در شورا اجرا كند

وز تفسير آيين-38 ماده و در صورت بروز ابهـامانامه برعهده معاونت آموزشي نظـر،رت است
.معاونت مذكور مورد استناد قرار خواهد گرفت

آم آيين-39ماده  703جلسـهدر تبصـره19وهدمـا39در ارشـد كارشناسـي زشـي دورهونامـه
و ريـزي آمـوزش عـالي بـه تصـويب وزيـر محتـرم شوراي برنامه7/10/87 مورخ علـوم، تحقيقـات

پـس از مـدت كـهستا قابل اجراسالسهبه مدت88-89 تحصيلي اولالسنيمازو رسيد فناوري 
مووهـاي دوره ارزيـابي از خروجـيبا مذكور بـا ابـالغ ايـن. تمديـد خواهـد شـدت افقـ در صـورت
و بخشنامه نامه، كليه آيين نامه آيين مي ها ./شود هاي مغاير با آن ملغي اعالم

 محمدمهدي زاهدي

و فناوري  وزير علوم، تحقيقات


