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 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

 راغه ـدانشگاه م
 

 

 نامه آموزشي يينآ

 

   کارشناسي ارشد ناپيوسته دوره هاي 

 

 

 شوراي عالي برنامه ريزي 339مصوب جلسه 

 1376ارديبهشت ماه 

 

 

 
  تهيه و تنظيم :

 معاونت آموزشي و پژوهشي 
 

  1388شهريورماه 
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 شي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوستهآيين نامه آموز

  291مصــوب نهــايـي جلســه 

 شوراي عالي برنامه ريزي

 25/10/73مورخ 

 

 

 مقدمه

ساله ومشاهده  5پس از اجراي دوره  1367آيين نامه آموزشي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب 
صيالت تكميلي، نياز به اصالحات و با سياست هاي آموزش عالي در سطح تح كاستي ها و همچنين تطبيق

 تغييراتي داشت كه بايد در آن به عمل مي آمد. اين تغييرات 
براساس نظرات رسيده از دانشگاه ها، اعضاي هيات علمي، مسئوالن اجرايي و پيشنهادهاي معاونين آموزشي 

ن آيين نامه ها ، آموزش عالي در گرد همايي هاي ادواري، توسط كميسيون تدوي  دانشگاه ها و موسسات

تصويب نهايي به شوراي عالي برنامه ريزي   جمع آوري و به صورت پيوست تنظيم ، تدوين و جهت
خود اين پيشنهاد را بررسي و با اصالحاتي آنرا  291تا  285شوراي عالي برنامه ريزي طي جلسات  پيشنهادشد.

براي  1373-74از آغاز سال تحصيلي آيين نامه قبلي مي شود و   تصويب كرد.اين آيين نامه جايگزين

همه آيين نامه ها و بخشهاي قبلي   دانشجويان ورودي اين سال و بعداز آن الزم االجرااست و به موجب آن
مغاير با آن، براي مشموالن اين آيين نامه لغو مي گردد.اينك توجه مجريان محترم را به نكات زير جلب مي 

 نمايد:

ا باذكر اصول اكتفا شده و آنجا كه ساكت است تصميم گيري بر عهدده كميتده يدا    در اين آيين نامه تنه   -1

 ذيربط است.  شوراي تحصيالت تكميلي موسسه
 

از شرايط آيين نامه نويسي ، روشني و غير قابل تفسير بودن كلمات، سادگي عبارات، وسعت دامنه اجراء،    -2

ده كه اين نكات تا آنجا كه ممكن است رعايت شود. آن است. در اينجا كوشش ش  قابليت درك و جامع بودن
 برعهده كميسيون تدوين آيين نامه ها است. معهذا اگر ابهامي دراصول آن پديد آيد، رفع ياتفسير 

 

و بعد از آن است ولي از آنجا كه با آيين نامده   1373-74زمان اجراي اين آيين نامه ، از سال تحصيلي    -3

قابليت تطبيق و تسري به دانشجويان فعلي رانيز دارد. معهذا تطبيق بايدبا نظر   دارد،هاي قبلي تفاوت اصولي ن
 كميته يا شوراي تحصيالت تكميلي موسسه صورت گيرد.

 

الزم است دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي دانشجويان رااز آغاز تحصيل بدا مدواد ايدن       -4
ويسي در نخستين نيمسال تحصيلي و ابتداي هر سال تحصيلي اهم مواد هنگام نامن آيين نامه آشنا سازند وبه 

 آن را در اختيار دانشجويان قرار دهند. 
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در پايان از كليه اعضاي محترم هيات علمي، دست اندركاران ومسئوالن اجراي دانشگاه ها و موسسات    -5
قدس انقالب فرهنگي كه در وصيت نامه آموزش عالي انتظار دارد با توكل به خداوند متعال در تحقق اهداف م

آن تاكيد شده است تالش نمايند ودر اين راه از هيچ نوع  الهي سياسي حضرت امام رضوان اهلل تعالي عليه به
 كوششي دريغ ننمايند و انشا اهلل موفق و مويد به تاييدات الهي باشند.

 

 فصل اول

 كليات

 تعريف: -1ماده 

ره هاي آموزش عالي باالتراز دوره كارشناسي است كه پس از آن به اجدرا در  دوره كارشناسي ارشد يكي از دو

 مدرك كارشناسي ارشد در رشته مربوطه منتهي مي گردد.  مي آيد وسرانجام به اعطاء

در اين آيين نامه ، به منظور اختيار، به همه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، پژوهشگاه ها و  تبصره:

در مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشدو دكتراي )تحصيالت تكميلي( فعاليت دارند   از، كهمراكز تحقيقاتي مج
منظور از كميته تحصيالت تكميلي، كميته يا شورايي است كه در اين زمينه ، در  ،)موسسه ( گفته مي شود.

 سطح گروه يا دانشكده تشكيل مي شود. 

 

 هدف: -2ماده 
رش دانش و تربيت متخصصان و پژوهشگراني است كه با فراگيري هدف از ايجاد دوره كارشناسي ارشد، گست

با روشهاي پژوهش علمي، مهارت الزم رابراي آموزش، پژوهش و خدمات پيدا   آموزشهاي الزم و آشنايي
 كنند. مي
 

 فصل دوم 

                                                                                       شرايط ورود

                                                                                         
  :3ماده 

 شرايط ورود به دوره به شرح زير است:
  : داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي 1-3
تحقيقات فن آوري و يا وزارت : داشتن گواهينامه پايان دوره كارشناسي يا باالتر مورد تاييد وزارت علوم، 2-3

 پزشكي در رشته هاي مورد قبول ) به تشخيص شوراي عالي برنامه ريزي(  بهداشت، درمان و آموزش
 : برخورداري از توانايي جسمي الزم و متناسب بارشته تحصيلي 3-3
 : موفقيت در آزمون ورودي دوره 4-3

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

 

   فصل سوم

 درسي واحدهاي
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تعداد كل واحدهاي درسي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته، بااحتساب واحد پايان نامه ، برحسب رشته  :4ماده 

 واحد است. 32  و حداكثر 28، حداقل 

 

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

جبراني براي دانشجو ضروري تشخيص داده شود، وي مكلف است آن دروس رابر  ، به عنوان دروس كمبود يا
 در دوره كارشناسي ارشد مطابق اين آيين نامه بگذراند. اساس برنامه مصوب، اضافه بر واحدهاي درسي مقرر 

 واحد است. 24ي در هر رشته حداكثر تعداددروس جبران

 

در انتخاب دروس اولويت بادروس جبراني است ، تعيين تعداد و نوع دروس وزمان انتخاب آنها در  :2تبصره 

 چار چوب برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي، برعهده كميته تحصيالت تكميلي موسسه ذيربط است.

 

رسي از دروس جبراني، يك نيمسدال تحصديلي بده طدول مددت      واحد د 12به ازاي گذراندن هر  :3تبصره 

 تحصيل دانشجو افزوده مي شود. 

 

واحد درسدي، مطدابق برنامده     10تا  4تعدادواحد پايان نامه كارشناسي ارشد براي همه رشته ها بين  :5ماده 

 برنامه ريزي است.  مصوب شوراي عالي

 

واحدد درسدي    14تدا   8هر نيمسدال تحصديلي بدين    دانشجوي دوره كارشناسي ارشد مجاز است در : 6ماده 

واحدد   16استثنايي ، باصالحديد كميته تحصيالت تكميلدي، ايدن تعدداد مدي تواندبده       راانتخاب كندودر موارد
 افزايش يابد.

 

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

 

برخي از دروس دوره كارشناسي ارشد رادر دوره كارشناسي گذرانده اند نمي توانند  دانشجوياني كه :2تبصره 

 آن درس يا دروس را مجدداً در دوره كارشناسي ارشد بگذرانند. 
اين دانشجويان بايد باگرفتن ديگر دروس انتخابي جمع واحدهاي درسي خود را به حد نصاب مندرج در برنامه 

 مصوب برسانند.

 

 فصل چهارم

 

 ضور و غيابح
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 تمامي برنامه هاي درسي و ديگر فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي دوره الزامي حضور دانشجو در :7 ماده

درغيراينصورت  هر درس نبايد از چهار هفدهم مجموع ساعات آن درس تجاوز كند، غيبت دانشجو در است

 شود صفر محسوب مي. نمره دانشجو در آن درس

 

نشجو در يك درس بيش از حد مجاز بوده و از نظر موسسه ، موجه تشخيص دا درصورتي كه غيبت :تبصره

 8درس از مجموع دروس انتخابي دانشجو حذف مي شود. در اين صورت رعايت حد نصاب  داده شود، آن
 آن نيمسال الزامي نيست. ولي آن نيمسال از نظر طول تحصيل براي دانشجو يك نيمسال كامل واحد در

  محسوب مي شود
  غيبت غير موجه در امتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر براي آن درس است. :8 ماده

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

 مي شود.

 

 فصل پنجم

 

  طول دوره، مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل

 

جو بايد دروس تعيين شدده در ايدن دوره را بدا پايدان نامده براسداس       طول دوره مدتي است كه دانش :9ماده 

 سال است . 2مقررات مربوط به اتمام برساند.طول دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته

 

كميته تحصيالت تكميلي مي توانددر صورت لزوم و حسب مدورد يدك و حدداكثر تدادو نيمسدال      : 1تبصره 

 تحصيلي به طول دوره دانشجو اضافه كند.

 

چنانچه موسسه نتواند حداقل واحدهاي درسي را در يك نيمسال تحصيلي ارائه دهدد، بده نسدبت    : 2تبصره 

كسر واحدهاي ارائه شده ، به طول دوره دانشجو افزوده مي شود. در هر صورت طول دوره تحصيل نبايداز سه 
 سال تجاوز نمايد.

 

اي يك نيمسال تحصيلي، بدا كسدب موافقدت    دانشجوي دوره كارشناسي ارشد مي تواندحداكثر بر :10ماده 

 دانشگاه ، از مرخصي تحصيلي استفاده كند.

 

 : مدت مرخصي تحصيلي جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.1تبصره 
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درخواست مرخصي بايد قبل از شروع نامنويسي درهر نيمسال تحصيلي به موسسه مربوط تسليم و  :2تبصره 

موافقت موسسه بامرخصي تحصيلي دانشجو با توجه به وضعيت تحصيلي وي  موافقت آن موسسه كسب گردد.
 صورت مي گيرد و منوط به اين است كه ادامه تحصيل دانشجو از آن به بعد با مشكل مواجه نشود.

 

درصورتي كه دانشجو بدون كسب موافقت موسسه حتي براي يك نيمسال، ترك تحصيل نمايداز : 3تبصره 

 ي شود.ادامه تحصيل محروم م

 

دانشجو مي تواند به هر دليل، از تحصيل اعالم انصراف نمايد، در اينصورت بايد درخواست خدودرا   :11ماده 

مبني بر انصراف به موسسه تسليم نمايد. چنانچه دانشجو بعد از يك ماه درخواسدت خدود را پدس نگيدرد، آن     
 موسسه نسبت به صدور گواهي انصراف اقدام مي نمايد.

شجوي انصرافي يا اخراجي موظف است به تعهداتي كه سپرده است عمدل نمايدد بده هدر حدال      دان تبصره :

صدورهر گونه گواهينامه وتسليم ريزنمرات و دريافت مجوز شركت مجدد در آزمون ورودي مندوط بده تسدويه    
 حساب دانشجو با موسسه ذيربط است.

 

 

 فصل ششم

 ارزشيابي 

 12م از دروس دوره و دروس جبراني دردوره كارشناسي ارشد، حداقل نمره قبولي درهر درس اع :12ماده 

 است.

 

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

 آن درس ، درس ديگري را انتخاب نمايد.

 

هدايي باشدد كده بدا تشدخيص      درمواردي كه ارزشديابي دانشدجو در يدك درس موكدول بده فعاليت      :2تبصره

استادمربوط انجام آن در طول يك نيمسال تحصيلي ممكن نيست، نمره دانشجو در آن درس ناتمام محسوب 
مي شود. در اين صورت بايد نمره دانشجو در اين درس، حدداكثر تدا پايدان نيمسدال تحصديلي بعدد، توسدط        

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

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

باشدد، آن دانشدجو از ادامده تحصديل      14باشد. اگر ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال تحصيلي كمتدر از  
 محروم مي شود.

 

، جداگانه ثبت مي شود امدا در احتسداب ميدانگين    نمره دروس پيشنياز يا جبراني در كارنامه دانشجو تبصره :

 نمرات نيمسال تحصيلي و ميانگين كل نمرات دانشجو منظور نمي شود. 
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كمتر باشد در غير اينصورت فدار  التحصديل    14ميانگين كل نمرات دانشجودر پايان دوره نبايداز  :14ماده 

 دوره كارشناسي ارشد شناخته نمي شود.

 

كمتدر   14كه پس از گذراندن كليه واحدهاي درسي دوره ، ميانگين كل نمدرات او از   دانشجوياني :1تبصره 

واحددرسي را كده   16باشد، در صورتي كه حداكثر مدت مجاز تحصيل وي به پايان نرسيده باشد، مي تواند تا 
بدود  گرفته است، فقط در يك نيمسال تحصيلي تكدرار كندد و در صدورت جبدران كم     14در آنها نمره كمتر از 

شوراي عالي برنامه ريزي( دانشجوياني  2/12/77مورخ  371ميانگين كل، فار  التحصيل شود.)مصوب جلسه 
 كه به هر دليل نتواند از اين فرصت استفاده كنند از ادامه تحصيل محروم مانده و مدركي دريافت نمي كنند.


