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  در آئين نامه آموزشي دانشجو

  دوره كارشناسي ارشد

  

  نظام آموزشي

  .آموزش در مقطع كارشناسي ارشد نا پيوسته در تمام دانشگاههاي كشور مبتني برنظام واحدي است 

در نظام واحدي، ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده ميشود و قبولي يا عدم قبـولي دانشـجو در   
  . به همان درس محدود است  يك درس

سـاعت، عملـي يـا     17هر واحد درسي، مقـدار يـا ميـزان درسـي اسـت كـه مفـاد آن بـه ترتيـب بصـورت نظـري            
ساعت، درطول يك نيمسال تحصيلي مي  68ساعت، كارورزي  51ساعت، كارگاهي و كارآموزي  34آزمايشگاهي 

ي پروژه در يك نيمسال متناسب با واحد آن، توسط در مورد رشته هايي كه داراي پروژه هستند مدت اجرا. شود 
  .استاد مربوطه تعيين مي شود 

هفتـه و   17مدت آموزش هر نيمسال تحصـيلي شـامل   . هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي مي باشد 
  .هفته است  6هر دوره تابستاني شامل 

  . طول مدت امتحانات پايان نيمسال جزو مدت آموزش محسوب نمي شود

و  28تعداد كل واحدهاي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته، با احتساب واحد پايان نامـه، برحسـب رشـته، حـداقل     
  .واحد است  32حداكثر 

  .واحد است 24حداكثر تعداد واحدهاي درس هاي كمبود يا جبراني 

به طول مـدت تحصـيل   واحد درسي از درس هاي كمبود يا جبراني، يك نيمسال تحصيلي،  12به ازاي گذراندن هر 
  .دانشجو، افزوده مي شود 

  .واحد درسي، است  4 – 10، براي همه رشته ها بين دتعداد واحد پايان نامه كارشناسي ارش

واحـد درسـي از مجمـوع     14تـا   8دانشجوي دوره كارشناسي ارشد موظف است در هر نيمسـال تحصـيلي بـين    
  .واحد افزايش يابد  16ي تواند حداكثر به دروس دوره را انتخاب و ثبت نام كند، اين تعداد م
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  .واحد درسي بال مانع است  8در آخرين نيمسال تحصيلي نام نويسي دانشجو با كمتر از 

  .واحد درسي در آن دوره مي باشد  4در دوره تابستاني دانشجو مجاز به اخذ حداكثر 

  

  حضور و غياب

  است و ساعات غيبت دانشجو در هر درسحضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي 

مجمـوع سـاعات آن درس نبايـد     1/10و كارگـاهي و كـارورزي از    2/17، عملي و آزمايشـگاهي از  17/4نظري از 
  .تچاوز كند، در غير اينصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود 

انشكده موجه تشخيص داده شود آن در صورتي كه غيبت دانشجو در هر درس تاييد شوراي تحصيالت تكميلي د
  . درس حذف مي شود 

غيبت غير موجه در امتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غيبت موجه در امتحان 
هر درس موجب حذف آن درس مي شود ولي نيمسال مذكور بعنوان يك نيمسـال كامـل جـزو سـنوات تحصـيلي      

  . دانشجو محسوب مي شود 

  : ابيارزشي

و هر درس كمبود يا جبراني  20از  14حداقل نمره قبولي در هر درس اختصاصي اجباري و اختصاصي اختياري  
  .است چنانچه نمره دانشجو در يك درس كمتر از اين مقادير باشد بايد آنرا تكرار نمايد  20از  12

ر محاسـبه ميـانگين نيمسـال مربـوط و     نمرات كليه درس ها اعم از قبولي و مردوذي در كارنامه دانشجو ثبت و د
  .ميانگين كل منظور مي شود 

در مواردي كه ارزشيابي دانشجو در يك درس موكول به فعاليت هايي باشد كه با تشخيص استاد مربـوط انجـام   
  .آن در طول يك نيمسال تحصيلي ممكن نباشد، نمره دانشجو در آن درس نا تمام اعالم مي شود

رس، حداكثر تا پايان نيمسال تحصيلي بعد، توسط استاد مربوطه به نمره قطعي تبديل و در نمره دانشجو در اين د
  . كارنامه وي ثبت شود 

  .كمتر باشد  14ميانگين نمرات دروس دانشجو، در هر نيمسال تحصيلي، نبايد از 

دانشـجو از ادامـه    باشـد، آن  14اگر ميانگين نمرات در دو نيمسال تحصـيلي اعـم از متـوالي يـا متنـاوب كمتـر از       
  . تحصيل در دوره كارشناسي ارشد نا پيوسته محروم مي شود 
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نمره دروس كمبود يا جبراني در كارنامه دانشجو، جداگانه ثبت مي شود و در احتسـاب ميـانگين نمـرات نيمسـال     
  . تحصيلي و ميانگين كل نمرات دانشجو منظور نميشود 

چنانچـه دانشـجو در ايـن مـدت     . سـال اسـت    3ارشد نا پيوسته حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره كارشناسي 
نتواند دروس دوره را با موفقيت بگذراند و پايان نامه خود را تكميل و از آن دفاع نمايد از ادامه تحصـيل محـروم   

  . مي شود 

شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه مي تواند، حداكثر يك نيمسال تحصيلي به مدت مجاز تحصيل دانشـجو اضـافه   
  . نمايد 

دانشجو موظف است در هر نيمسال تحصيلي در زماني كه دانشگاه اعالم ميكند بـراي ادامـه تحصـيل و انتخـاب      
نويسـي در يـك نيمسـال بـدون اطـالع و عـذر        عدم مراجعه دانشجو براي نام. واحد به اداره آموزش مراجعه كند

  .موجه به منزله ترك تحصيل بوده و دانشجو از ادامه تحصيل محروم مي گردد

دانشجوي دوره كارشناسي ارشد نا پيوسته مي تواند حداكثر براي يك نيمسال تحصـيلي، از مرخصـي تحصـيلي    
  .استفاده كند 

  .نيست اخذ مرخصي تحصيلي در اولين نيمسال تحصيلي مجاز 

  .مدت مرخصي تحصيلي جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود 

تقاضاي مرخصي بايد بصورت كتبي حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسـي در هـر نيمسـال تحصـيلي توسـط      
  .دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسليم گردد 

متحانات پايان آن نيمسال تنها در صـورتي  حذف كليه درسهاي اخذ شده در يك نيمسال حداكثر تا قبل از شروع ا
  .مجاز است كه بنا به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد 

دانشجويان خانم شاغل به تحصيل يك نيمسال مرخصي تحصيلي بـه دليـل زايمـان، بـدون احتسـاب در سـنوات       
  .تحصيلي استفاده نمايند 

رف از تحصيل چنانچه بخواهد سوابق تحصيلي خود را دريافت نمايد موظف است به كليه تعهدات دانشجوي منص
  .قانوني دوران تحصيل خود عمل نمايد 

دانشجويان دوره كارشناسي ارشد كه از تحصيل محروم و يا از ادامه تحصيل منصـرف مـي شـوند، چنانچـه بـا      
ند مجددا در آزمون ورودي دوره هاي كارشناسي ارشـد  دانشگاه محل تحصيل خود تسويه حساب كنند، مي توان

  .نا پيوسته شركت نمايند 
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دانشجو موظف است پس از پايان نيمسال اول و قبل از شروع نيمسال سوم تحصيلي موضوع پايان نامه خـود را  
  .با نظر استاد راهنما مشخص نمايد و به تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده برساند 

  .ما از اعضاي هيات علمي دانشگاه تعيين مي گردد استاد راهن

  . به پيشنهاد استاد راهنما يك يا دو نفر از اعضاي هيات علمي بعنوان استاد مشاور تعيين شوند 

ارزشيابي پايان نامه در جلسه دفاعيه توسط هيات داوران، متشكل از استاد راهنمـا، اسـتاد يـا اسـاتيد مشـاور و      
حصيالت تكميلي دانشكده و دو نفر از بين اعضاي هيات علمـي يـا متخصصـان و محققـان     يكنفر نماينده شوراي ت

گروه و تاييد شوراي تحصـيالت تكميلـي دانشـكده     داخل يا خارج از دانشگاه بعنوان ناظر با حق راي به پيشنهاد 
  .صورت مي گيرد 

ي آموزشي خود را با موفقيت گذرانـده  دانشجو هنگامي مجاز به دفاع از پايان نامه است كه كليه واحدها: تبصره 
باشد و تكميل بودن پايان نامه او توسط استاد راهنما بصورت كتبي به شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده اعـالم  

  .شده باشد 

هيات داوران در پايان جلسه دفاعيه درخصوص اصالت و صحت پايان نامه نمره آنرا با تاكيد بر درجه بـه شـرح   
  .نمايد  زير سطح بندي مي

  

       

  نمره درجه

  5/18–20 عالي

  17–49/18  بسيار خوب

  5/15–99/16 خوب

  14–49/15  قابل قبول

  14كمتر از  غيرقابل قبول

  . نمره پايان نامه در ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه مي شود 
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پايان نامه در مجالت معتبر علمـي  كسب درجه عالي به شرطي مي باشد كه دانشجو نويسنده مقاله اي از موضوع 
داخلي براساس تقسـيم بنـدي معاونـت تحقيقـات و فنـاوري وزارت      پژوهشي خارجي و يا گروه يك ايندكس شده 

  .متبوع باشد 

دانشجو پس از انتخاب پايان نامه، تا زماني كه آنرا به پايان نرسانده است موظف است براساس تقويم دانشگاهي 
در اين حال نمره پايان نامـه در آخـرين نيمسـال تحصـيلي، وارد     . ز براي آن ثبت نام نمايددر نيمسال هاي بعد ني

  .كارنامه دانشجو مي شود 

  .انتقال و تغيير رشته و جابجايي در دوره كارشناسي ارشد نا پيوسته ممنوع است 

  .وره تجاوز نمايدتعداد واحدهاي درسي دانشجوي ميهمان در يك دانشگاه نبايد از نصف واحدهاي آموزشي د

تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت مي باشد بنابراين هرگونه اشتغالي غير از تحصـيل بـراي   
  دانشجو ممنوع است 

بديهي است دانشـجو  . مسئوليت نظارت و كنترل حضور تمام وقت دانشجو به عهده گروه آموزشي مربوطه است 
  .و غياب دانشگاه مي باشد تابع قوانين و مقررات اداري حضور 

كليه دانشجويان دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته ميتوانند در طول سال از يك ماه مرخصي استفاده نمايند و اين 
در غيـر  . كمتر باشـد  14ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره نبايد از .مرخصي قابل ذخيره شدن نمي باشد 

  .ارشد محروم مي شود  اين صورت از دريافت مدرك كارشناسي

    

  

   

  

  

  

  

 

 


