
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  
  

  آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته
  

  :مقدمه 
  

سـاله و   5، پـس از اجـراي يـك دوره     1367آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب 
مشاهده كاستي ها و هم چنين تطبيق با سياستهاي آموزش عالي درسطح تحصيالت تكميلي ، نيـاز بـه   

  .حات و تغييراتي داشت كه بايد در آن به عمل مي آمد اصال
اين تغييرات بر اساس نظرات رسيده از دانشگاهها، اعضاي هيات علمي مسئوالن اجرائي و پيشـنهادهاي  

، توسـط كميسـيون   ) گرد همائيهاي ادواري ( معاونين آموزشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي در 
ي و به صورت پيوست تنظيم ، تدوين و جهت تصويب نهـايي بـه شـوراي    تدوين آيين نامه ها ، جمع آور

  .برنامه ريزي پيشنهاد شد 
ا اصطالحاتي آنـرا  بخود ، اين پيشنهادها را بررسي و  291تا  285راي عالي برنامه ريزي طي جلسات  شو

  .تصويب كرد 
بـراي دانشـجويان     1373 – 74اين آيين نامه جايگزين آيين نامه قبلي مي شود و از آغاز سال تحصيل 

ورودي اين سال و بعد از آن الزم االجرا است و به موجب آن همه آيين نامه ها و بخشـنامه هـاي قبلـي    
  .مغاير با آن ، براي مشموالن اين آيين نامه لغو مي گردد 

  
  :اينك توجه مجريان محترم را به نكات زير جلب مي نمايد 

  
آنجا كه ساكت است تصميم گيـري بـه عهـده     ،اصول اكتفا شده است دراين آيين نامه تنها به ذكر  – 1

  .تحصيالت تكميلي موسسه ذيربط است    كميته يا شوراي 
  
از شرايط آيين نامه نويسي ، روشني و غير قابل تفسير بودن كلمات ، سادگي عبارات وسعت دامنـه   -2

است كه اين نكات ، تا آنجا كه ممكـن  در اينجا كوشش شده .  اجرا ، قابلت درك و جامع بودن آن است 
مع هذا اگر ابهامي دراصول آن پديد آيد ، رفع يا تفسير آ ن بـر عهـده كميسـيون     . است رعايت شود 

  .تدوين آيين نامه ها است 
  
و بعد از آن است ولي از آنجا كه با آيين نامه  1373 – 74زمان اجرا ي اين آيين نامه از سال تحصيل  – 3

مع هذا تطبيـق    .علي را نيز دارد ففاوت اصولي ندارد ، قابليت تطبيق و تسري به دانشجويان هاي قبلي ت
  .بايد با نظر كميته يا شوراي تحصيالت تكميلي موسسه صورت گيرد 

  



الزم است دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي دانشجويان را از آغاز تحصيل با مواد اين   - 4
آشنا سازندو به هنگام نامنويسي در نخستين نيمسال تحصيلي و ابتـداي هـر سـال                    آيين نامه

  .تحصيلي اهم مواد آن را در اختيار دانشجويان قرار دهند 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آئين نامه دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته
  فصـل اول
  كليــات

  
  تعريف :     1ماده  

  
ي ارشد، يكي از دوره هاي آموزشي عالي باالتر از دوره كارشناسي است ، كه پس از آن به دوره كارشناس

  .منتهي ميگردد  هاجرا در مي آيد و سرانجام به اعطاء مدرك كارشناسي ارشد در رشته مربوط
  

  :تبصره 
ها و مراكـز  در اين آيين نامه ، به منظور اختصار ، به همه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي پژوهشگاه 

 ، فعاليت دارنـد ) تحصيالت تكميلي ( تحقيقاتي مجاز ، كه در مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري 
  .گفته مي شود )) موسسه (( 

منظور از كميته تحصيالت تكميلي ، كميته يا شورايي است كه در اين زمينه ، درسطح گروه يا دانشـكده  
  .تشكيل مي شود

  
  هدف :  2ماده 

اسـت،كه بـا    يايجاد دوره كارشناسي ارشد ، گسترش دانش و تربيت متخصصان و پژوهشـگران هدف از 
فراگيري آموزشهاي الزم و آشنائي با روش هاي پژوهش علمي ، مهارت الزم را براي آموزش ، پـژوهش و  

  .پيدا مي كنند  خدمات



  
  

  فصل دوم
  شرايــط ورود

  
  : 3ماده 

  :شرايط ورود به دوره به شرح زير است 
  .داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي :  3 – 1
داشتن گواهينامه پايان دوره كارشناسي يا باالتر مورد تائيد وزارت فرهنگ و آموزش عـالي و يـا   :  3 – 2

به تشخيص شوراي عـالي برنامـه   ( وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در رشته هاي مورد قبول  
  ) .ريزي 

  .ي از توانائي جسمي الزم و متناسب با رشته تحصيلي برخوردار:   2 – 3
  . موفقيت در آزمون ورودي دوره:   3 – 4
  

  : تبصره 
  .مدرك معادل كارشناسي براي ورود به اين دوره ها فاقد اعتبار است 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



  فصل سوم
  واحدهاي درسي

  
  

  : 4ماده 
يوسته با احتساب واحد پايان نامه برحسب رشـته ،  تعداد كل واحدهاي درسي دوره كارشناسي ارشد ناپ

  .واحد است  32و حداكثر  28حداقل 
  

  : 1تبصره 
چنانچه به تشخيص كميته تحصيالت تكميلي ، گذراندن تعدادي از واحدهاي درسي دوره كارشناسي ، به 

آن دروس  عنوان دروس كمبود يا جبراني ، براي دانشجو ، ضروري تشخيص داده شود ، وي مكلف است ،
را براساس برنامه مصوب ، اضافه بر واحدهاي درسي مقرر در دوره كارشناسي ارشد و مطابق ايـن آيـين   

  .نامه بگذراند 
  .واحد است  24تعداد دروس جبراني در هر رشته حداكثر 

  
  : 2تبصره 

آنها در چهار  تعيين تعداد و نوع دروس و زمان انتخاب. در انتخاب دروس ، اولويت با دروس جبراني است 
  .چوب برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي ، بر عهده كميته تحصيالت تكميلي موسسه ذي ربط است 

  
  : 3تبصره 

واحد درسي از دروس جبراني ، يك نيمسال تحصيلي ، به طـول مـدت تحصـيل     12به ازاي گذراندن هر 
  .دانشجو ، افزوده مي شود

  
  : 5ماده 

واحـد درسـي ، مطـابق برنامـه      10تا  4ارشناسي ارشد ، براي همه رشته ها بين تعداد واحد پايان نامه ك
  .مصوب شوراي عالي برنامه ريزي است 

  
  :   6ماده 

واحد درسي را انتخـاب   14تا  8دانشجوي دوره كارشناسي ارشد مجاز است در هر نيمسال تحصيلي بين 
واحد افزايش  16ميلي ، اين تعداد مي تواند به كند و در موارد استثنائي ، با صالحديد كميته تحصيالت تك

  .يابد 
  

  :  1تبصره 
  .واحد درسي بالمانع است  8درآخرين نيمسال تحصيلي ، نام نويسي دانشجو در كمتر از 



  : 2تبصره 
دانشجوياني كه برخي از دروس دوره كارشناسي ارشد را در دوره كارشناسي گذرانـده نمـي تواننـد آن    

اين دانشجويان بايد با گرفتن ديگـر دروس  . جدداً در دوره كارشناسي ارشد بگذرانند درس يا دروس را م
  .انتخابي جمع واحدهاي درسي خود را به حد نصاب مندرج در برنامه مصوب برسانند 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  فصل چهارم
  حضور و غياب

  
  : 7ماده 

. گر فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي دوره الزامي اسـت  حضور دانشجو در تمامي برنامه هاي درسي و دي
غيبت دانشجو در هر درس نبايد از  ـــــ   مجموع ساعات آن درس تجاوز كند ، در غير اينصورت نمره 

  .محسوب مي شود                  دانشجو در آن درس صفر
  

  :تبصره 
از نظر موسسه ، موجه تشخيص داده  در صورتي كه غيبت دانشجو دريك درس ، بيش از حد مجاز بوده و
 8در اين صورت رعايت حـد نصـاب   . شود ، آن درس از مجموعه دروس انتخابي دانشجو حذف مي شود 

ولي آن نيمسال از نظر طول تحصيل براي دانشجو يك نيمسال كامل . واحد در آن نيمسال الزامي نيست 
  .محسوب مي شود 

  
  : 8ماده 

  .ر درس موجب گرفتن نمره صفر براي آن درس است غيبت غير موجه در امتحان ه
  

  :تبصره 
درس مزبور حـذف  . درصورتي كه غيبت دانشجو در امتحان ، از نظر موسسه ، موجه تشخيص داده شود 

  .مي شود 
  

  فصل پنجم
  طول دوره ، مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل

  
  : 9ماده 

ه دراين دوره را با پايان نامه براسـاس مقـررات   طول دوره مدتي است كه دانشجو بايد دروس تعيين شد
  .مربوط به تمام برساند 

  .سال است  2طول دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته 
  

  : 1تبصره 
كميته تحصيالت تكميلي مي تواند ، در صورت لزوم و حسب مورد يك و حداكثر تا دو نيمسال تحصـيلي  

  .به طول دوره دانشجو اضافه كند 
  

  : 2تبصره 



چه موسسه نتواند حداقل واحدهاي درسي را در يك نيمسال تحصيلي ارائه دهد ، به نسـبت كسـر   چنان
در هرصورت طول دوره تحصـيلي نبايـد از   . واحدهاي ارائه شده ، به طول دوره دانشجو افزوده مي شود 

  .سه سال تجاوز نمايد
  

  : 10ماده 
مسال تحصيلي ، با كسب موافقت دانشگاه دانشجوي دوره كارشناسي ارشد مي تواند حداكثر براي يك ني

  .، از مرخصي تحصيلي استفاده كند
  

  : 1تبصره 
  .مدت مرخصي تحصيلي جز و سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود 

  
  : 2تبصره 

ـ   تسـليم و   هدرخواست مرخصي بايد قبل از شروع نامنويسي در هر نيمسال تحصيلي به موسسـه مربوط
موافقت موسسه با مرخصي تحصيلي دانشـجو بـا توجـه بـه وضـعيت      . موافقت آن موسسه كسب گردد 

تحصيلي وي صورت مي گيرد و منوط به اين است كه ادامه تحصيل دانشجو از آن به بعد با مشكل مواجه 
  .نشود 

  
  : 3تبصره 

، ترك تحصيل نمايد از ادامـه  درصورتي كه دانشجو بدون كسب موافقت موسسه حتي براي يك نيمسال 
  .محروم مي شود                 تحصيل 

  
  : 11ماده 

دراين صورت بايد درخواست خود را مبني . دانشجو مي تواند به هر دليل ، از تحصيل اعالم انصراف نمايد 
آن چنانچه دانشجو بعد از يك ماه درخواست خـود را پـس نگيـرد ،    . برانصراف به موسسه تسليم نمايد 

  .موسسه نسبت به صدور گواهي انصراف اقدام  مي نمايد
  

  :تبصره 
به هـر حـال صـدور    . دانشجوي انصرافي يا اخراجي موظف است به تعهداتي كه سپرده است عمل نمايد 

هرگونه گواهينامه و تسليم ريز نمرات و دريافت مجوز شركت مجدد در آزمون ورودي منوط بـه تسـويه   
  .ه ذيربط است حساب دانشجو ، با موسس

  
  فصل ششم
  ارزشيــابي

  
  : 12ماده 

  .است  12حداقل نمره قبولي در هر درس اعم از دروس دوره و دروس جبراني در دوره كارشناسي ارشد ، 



  
  
  

  :1تبصره 
باشد ، مي تواند با موافقت استاد راهنما بـه جـاي آن    12اگر نمره دانشجو در يك درس انتخابي كمتر از 

  .ي را انتخاب نمايد درس ، درس ديگر
  

  : 2تبصره 
ـ    هدر مواردي كه ارزشيابي دانشجو در يك درس موكول به فعاليتهايي باشد كه با تشخيص اسـتاد مربوط

مـي   انجام آن در طول يك نيمسال تحصيلي ممكن نيست،  نمره دانشجو در آن درس ناتمـام محسـوب  
تا پايان نيمسال تحصيلي بعد ، توسط استاد  دراين صورت بايد نمره دانشجو در اين درس ، حداكثر. شود 

  .ذيربط به نمره قطعي تبديل و در كارنامه وي ثبت شود 
  

  : 13ماده 
كمتـر   14ميانگين نمرات دروس دانشجو ، در دوره كارشناسي ارشد ، در هر نيمسال تحصيلي ، نبايـد از  

باشـد ، آن دانشـجو از ادامـه     14باشد ،  اگر ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال تحصـيلي كمتـر از   
  .تحصيل محروم مي شود 

  
  :تبصره 

نمره دروس پيشنياز يا جبراني دركارنامه دانشجو ، جداگانه ثبت مي شود اما در احتساب ميانگين نمرات 
  .نيمسال تحصيلي وميانگين كل نمرات دانشجو منظور نمي شود 

  
  : 14ماده 

كمتر باشد ، در غير اينصورت فارغ التحصـيل دوره   14نبايد از ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره 
  .كارشناسي ارشد شناخته نمي شود 

  
  : 1تبصره 

كمتـر باشـد ،    14دانشجوئي كه پس از گذراندن كليه واحدهاي درسي دوره ، ميانگين كـل نمـرات او از   
واحـد از دروسـي را    16تا درصورتي كه حداكثر مدت مجاز تحصيل وي به پايان نرسيده باشد ، مي تواند 

فقط دريك نيمسال تحصيلي تكـرار كنـد و درصـورت جبـران     . گرفته است  14كه در آنها نمره كمتر از 
  .فارغ التحصيل شود   كمبود ميانگين كل ،

  
  : 2تبصره 

برساند ، درصورتي كه ميانگين نمرات  14به دانشجوئي كه نتواند ميانگين كل نمرات خود را به حد نصاب 
و به شرط گذراندن پايان نامه مدرك معادل كارشناسي ارشـد در   13با رعايت ماده . يا بيشتر باشد  12 او

  .رشته مربوط داده خواهد شد



  فصل هفتم
  پايان نامـه 

  
  : 15ماده 

در يك زمينه . تهيه پايان نامه آخرين بخش دوره كارشناسي ارشد است كه طي آن دانشجو موظف است 
  .حصيلي خود ، زير نظر استاد راهنما ، به تحقيق و تتبع بپردازدمربوط به رشته ت

  
  : 16ماده 

استاد راهنما با پيشنهاد دانشجو و موافقت استاد و تائيد كميته تحصـيالت تكميلـي ، از اعضـاي هيـات     
  .علمي موسسه يا خارج از موسسه با حداقل مرتبه استادياري تعيين مي گردد 

  
  : 1تبصره 

اهنما ، خارج از موسسه آموزش عالي انتخاب مي شود به جاي شرط استاد ياري داشـتن  چنانچه استاد ر
  .الزامي است       مدرك دكتراي

  
  : 2تبصره 

دررشته هايي كه استاديار به تعداد كافي وجود ندارد ، استاد راهنما را مي تواند با تاييد كميته تحصيالت 
سال سابقه كـار مفيـد آموزشـي و پژوهشـي      10حداقل  تكميلي از بين مربيان برجسته موسسه و داراي

  .انتخاب كرد
  

  :  17ماده  
دانشجو موظف است پس از پايان نيمسال اول و قبل از شروع نيمسال سوم تحصيلي موضوع پايان نامـه  

  .خود را با با نظر استاد راهنما انتخاب كند 
  .مي يابد موضوع پايان نامه پس از تائيد كميته تحصيالت تكميلي قطعيت

  
  : 18ماده 

استاد مشاور به پيشنهاد استاد راهنما و پس از تاييد كميته تحصيالت تكميلي از بين اعضاي هيات علمي 
  .يا متخصصان و محققان مربوط انتخاب مي شود 

  
  : 19ماده 

حداقل  ارزشيابي پايان نامه درجلسه دفاعيه توسط هيات داوران ، متشكل از استاد راهنما استاد مشاور و
يك نفر نماينده كميته تحصيالت تكميلي و دو نفر ازبين اعضاي هيات علمي يـا متخصصـان و محققـان    

  .گيرد داخل يا خارج موسسه صورت مي
  

  : 20ماده 



و ايـن  . پايان نامه توسط هيات داوران در پنج درجه ارزشيابي شده و به هر درجه نمره اي تعلق مي گيرد 
  .ت دانشجو محاسبه مي شود نمره در ميانگين كل نمرا

  
  عالي :    20تا  18نمره از 
  بسيار خوب :    18تا  16نمره از 
  خوب:    16تا  14نمره از 
  قابل قبول :    14تا  12نمره از 
  غير قابل قبول :   كمتر   12نمره از 

  
  : 21ماده 

است موظف است بر اسـاس تقـويم   دانشجو پس از انتخاب پايان نامه ، تا زماني كه آنرا به پايان نرسانده 
 يندراين حال نمره پايـان نامـه در آخـر   . بعد نيز براي آن ثبت نام نمايد ) هاي ( دانشگاهي در نيمسال 

  .نيمسال تحصيلي ، وارد كارنامه دانشجوي مي شود و در ميانگين نمرات او منظور خواهد شد 
  

  : 22ماده 
ن ، غير قابل تشخيص داده شود ، دانشجو مي توانددر مـدتي  درصورتي كه پايان نامه ، از نظر هيات داورا

پايان نامه خود را كامل و بارديگر در زماني كـه هيـات   . كه ازحداكثر مدت مجاز تحصيل وي تجاوز نكند 
  .دفاع نمايد             داوران تعيين مي كنند از آن 

  
  :تبصره 

اندن پايان نامه خود نشود ، مي تواند معـادل  درصورتي كه دانشجو در مدت مجاز تحصيل ، موفق به گذر
اخـذ و   ،تعداد واحدهاي پايان نامه ، درس يا دروسي را كه كميته تحصيالت تكميلـي تعيـين مـي كنـد     

در ايـن حـال اگـر    . آن درس يا دروس را با موفقيت بگذراند             حداكثر در يك نيمسال تحصيلي ، 
باشد ،  به وي مدرك معادل كارشناسي ارشد در رشـته مربوطـه    14ميانگين كل نمرات دانشجو ، حداقل 

  .در غير اين صورت به وي مدركي تعلق نمي گيرد . داده خواهد شد 
  

  
  
  
  

  
  



  
  
  

  فصل هشتم 
  ساير مقــررات

  
  

  : 23ماده 
  .انتقال و تغيير رشته در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته ممنوع است 

  
  : 24ماده 

خي از دروس ، دريك رشته و در يك زمان معين در موسسه مبداء ممكـن نباشـد ،   درصورتي كه ارائه بر
دانشجو مي تواند ، آن دروس را با موافقت استاد راهنما و تائيد كميته تحصـيالت تكميلـي ، در يكـي از    

در اين حال كسب موافقت . موسسات آموزش عالي ديگر كه مجري دوره است به صورت ميهمان بگذراند 
قصد هم ضروري است و تعداد واحدهاي درسي دانشجوي ميهمان دريك موسسه نبايد از نصف موسسه م

  .واحدهاي درسي دوره تجاوز نمايد 
  
  

  : 25ماده 
تبصره در دويسـت و نـود يكمـين     23ماده و  25فصل و  8آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد در 

اين آيين نامه از ابتداي سـال  . به تصويب رسيد  1373/  10/  25جلسه شوراي عالي برنامه ريزي مورخ  
در همه دانشگاهها و پژوهشگاهها و موسسات آموزش عـالي سراسـر كشـور الزم     1373 – 74 تحصيلي

و از تاريخ ابالغ آن ، آيين نامه قبلي و تمام مقررات و بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مغاير  .االجرا است 
دانشجويان ورودي سال هـاي قبـل از سـال    . ين آئين نامه لغو مي گردد با آن براي دانشجويان مشمول ا

نيز مي توانند با موافقت شوراي تحصيالت تكميلي موسسه وضعيت خود را با آيين  1373 – 74تحصيلي 
  .نامه جديد تطبيق داده و براساس آن فارغ التحصيل شوند 

  
  
  
 

 




