
"شوراي برنامه ريزي آموزش عالي  15/01/1388مصوب مورخ   "  

  88-89نیمسال اول سال تحصیلي  از قابل اجراء
  

 مقدمه 

هاي عظیم علمي در هزاره سوم، كشورهاي جهان  را در شرراييي قررار    سرعت پرشتاب علم و فناوري و ظهور پیشرفت         

هاي توسعه امري حیاتي و گامي اساسي در جهت توسعه همه جانبه اسرت و برر    داده است كه ايجاد تحول راهبردي در برنامه

ور و به طور كلي نهادهاي مولرد انديشره نقرل كلیردي در تبیرین و      اين مبنا آموزش عالي و تمامي كارگزاران نظام علمي كش

 -سراله جمهروري اسر مي ايرران     20انرداز   هاي توسعه و اهداف بلند سند چشرم  با الهام از برنامه -تحقق اين تحول راهبردي

 خواهند داشت.  

مندي از  خواهي كشور و بهره ريزان حوزه ي آموزش عالي  كشور نیز همسو و هماهنگ با نهضت تحول متولیان و برنامه

هاي  ها،  ضوابط و مقررات آموزشي را در صدر اولويت نامه هاي پیل آمده در راستاي ارتقاي كیفیت، لزوم بازنگري آيین فرصت

ارشد به لحاظ ضررورتي كره    هاي كارشناسي نامه ي دوره اند. براي نیل به اين مقصود، در گام نخست، آيین كاري خود قرار داده

طري جلسرات     -هرا  و مسسسرات آمروزش عرالي و     با همكاري و هماهنگي  دانشگاه -شد بازنگري و اص ح آن احساس ميدر 

 تدوين شده است.« پژوهشي»و  «آموزشي« » پژوهشي -آموزشي »  متعدد كارگروه آموزشي، به سه شیوه

 

 هدف   .1ماده 

تقويت و  «پژوهشي»و  «آموزشي» «پژوهشي -آموزشي»ارشد به سه شیوه  هاي كارشناسي نامه دوره از تدوين آيینهدف 

هاي نوين ارايه آموزش، پاسخگويي مناسب به  هاي تحصی ت تكمیلي، ارتقاي كیفیت، تنوع بخشي به شیوه توسعه دوره

سازي آن  ها و همسان ت و ارتقاي سيح كیفي و كمي اين دورههاي تحصی ت تكمیلي، تقوي افزايل تقاضا براي ورود به دوره

مندي از آن در تربیت متخصصان و پژوهشگران ماهر و  هاي توسعه و ديگر اسناد راهبردي كشور است تا با بهره با برنامه

 برجسته در سيح كشور بكوشیم.

 تعاريف .2مادة 

آموزش  هاي مصوب شوراي گسترش  اي باالتر از دورة كارشناسي است كه براساس برنامه دوره : ارشد ناپیوسته دورة كارشناسي

 شود. ارشد در رشته مربوط منتهي مي عالي، به اخذ مدرك كارشناسي

 

  نامه است. اي كه محتواي برنامه آن مشتمل بر واحدهاي درسي و  پايان دوره :پژوهشي  -شیوه آموزشي 

 

نامره   اي با محوريت آموزش ، است كه دانشجو پس از گذراندن  واحدهاي درسي و بدون گذرانردن پايران   دوره :شیوه آموزشي 

 شود . آموخته مي دانل

 

اي با محوريت پژوهل كه دستاورد آن ارائه فناوري جديد، ارائه نظريه و ايده جديد، تولید دانرل فنري،    دوره شیوه پژوهشي :

 نامه است. بر اخذ واحدهاي درسي محدود و الزام به ارايه پايانثبت اختراع،... شود و مشتمل 

 

تحقیقاتي است كه در يك زمینه رشته تحصیلي مربوط و تحت راهنمرايي اسرتاد راهنمرا انجرام      -فعالیت پژوهشي :نامه  پايان

 گیرد. مي

 

 رشد است.ا هاي كارشناسي ها و مسسسات آموزش عالي و پژوهشي مجري دوره منظور دانشگاه مسسسه :

 



 منظور شوراي تحصی ت تكمیلي مسسسه است. شورا :

 

 منظور تحقیق و تتبع نظري است. سمینار :

 

 ءنحوه اجرا .3ماده 

 باشد. المللي طبق ضوابط مربوط قابل اجرا مي حضوري، مجازي و بین اين دوره به صورت روزانه، شبانه، نیمه 

 

 شرايط ورود - 4ماده  

 داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي -الف

   .دارا بودن مدرك رسمي پايان دوره كارشناسي اعم از پیوسته و ناپیوسته مورد تأيید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري -ب

 .قبولي در آزمون ورودي مورد تأيید وزارت  يا كسب پذيرش از مسسسه براساس مقررات مصوب -ج
 

 دروس جبراني . 5ماده 

چنانچه رشته دوره كارشناسي با رشته دوره تجانس نداشته باشد دانشجو بايد به تشخیص گروه آموزشي، تعدادي از دروس را 

 تحت عنوان جبراني بگذراند.

 شود. باشد كه  حتي المقدور در ابتداي دوره قبل از دروس اصلي ارائه مي واحد مي 12حداكثر دروس جبراني  : 1تبصره 

 

انتخاب دروس، اولويت با دروس جبراني است  تعیین تعداد و عناوين دروس براساس برنامه مصوب در هر رشته در  : 2تبصره 

 و زمان انتخاب آنها بر عهده شوراي گروه است.

درس براسراس    عنروان دروسي را كه دانشجو قب ً در دوره كارشناسي گذرانده اسرت، تكررار آن  در صرورتي كره       : 3تبصره 

 سرفصل برنامه مصوب كارشناسي ارشد باشد، مجاز نیست.

 است. 12حداقل نمره قبولي در هر درس اعم از دروس دوره يا جبراني   : 4تبصره 

 

 مشاور تحصیلي  . 6ماده 

 نمايد. شدگان در اين دوره، مشاور تحصیلي براي هدايت دانشجويان تعیین مسسسه موظف است به تناسب تعداد پذيرفته

 

 . واحدهاي درسي و ارزشیابي تحصیلي7ماده 

 است.  12و حداكثر  8تعداد واحدهاي درسي را كه دانشجو بايد در هر نیمسال تحصیلي در اين دوره اخذ نمايد حداقل  

 

 كمتر باشد. در غیر اينصورت دانشجو مشروط  تلقي مي شود. 14میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال نبايد از  . 8ماده 

 

آخرين نیمسال تحصیلي، دانشجو از شرط حداقل اخذ واحد معاف اسرت و چنانچره میرانگین نمرره دانشرجو در ايرن        .9ماده 

 شود. باشد، مشروط تلقي مي 14نیمسال كمتر از 

 

آموختره دوره   كمترر باشرد، در غیرر ايرن صرورت، دانرل       14میانگین كل نمررات دانشرجو در پايران دوره نبايرد از     . 10ماده 

 .شود ارشد شناخته نمي كارشناسي
 



در  -كمترر باشرد   14دانشجويي كه پس از گذراندن كلیه دروس دوره در هر سره شریوه، میرانگین كرل نمررات او از       تبصره :

احرراز   14تواند دروسري را كره در آنهرا نمرره كمترر از       مي -دت مجاز تحصیل وي به پايان نرسیده باشدصورتي كه حداكثر م

شود. دانشجويي كره بره    آموخته مي كرده است، فقط در يك نیمسال تكرار كند و در صورت جبران كمبود میانگین كل، دانل

 كند. شود و مدركي دريافت نمي م ميهر دلیل نتوانند از اين فرصت استفاده كند، از ادامه تحصیل محرو

 حضور و غیاب

هاي آموزشي و پژوهشي دوره الزامي است. غیبت دانشرجو   هاي درسي و ديگر فعالیت حضور دانشجو در تمامي برنامه .11ماده 

ب مجموع ساعات آن درس تجاوز كند، در غیر اين صورت نمره دانشجو در آن درس صرفر محسرو   16/3در هر درس نبايد از  

 شود. مي

 

در صورتي كه غیبت دانشجو در يك درس، بیل از حد مجاز بوده و از نظر مسسسه، موجه تشخیص داده شرود، آن   : 1تبصره 

واحرد در آن نیمسرال الزامري     8شود. در اين صرورت رعايرت حرد نصراب      درس از مجموعه دروس انتخابي دانشجو حذف مي

 شود.     نیمسال كامل محسوب مي نیست. ولي آن نیمسال از نظر طول تحصیل  و مشروطي براي دانشجو يك
 

غیبت در شیوة پژوهشي، ارزيابي ناموفق واحدهاي پژوهشي اخذ شده در آن نیمسال اسرت كره طبرق نظرر هیرأت       : 2تبصره 

 شود. انجام مي 33داوران در مادة 

 

 شود.   غیبت غیر موجه در امتحان هر درس منجر به نمره صفر در آن درس مي .12ماده 

 

 .  شود در صورتي كه غیبت دانشجو در امتحان، از نظر مسسسه، موجه تشخیص داده شود، درس مزبور حذف مي تبصره :

 

 مرخصي تحصیلي

تواند حداكثر يك نیمسال از مرخصي تحصیلي اسرتفاده نمايرد،    ارشد در هر سه شیوه مي دانشجوي دوره كارشناسي .13ماده 

 شود. مي مدت مذكور جزو سنوات تحصیلي دانشجو محسوب

 

 انصراف، اخراج و ترك تحصیل

تواند به هر دلیل از تحصیل اع م انصراف نمايد. در اينصورت بايد درخواست خودر را مبني بر انصراف به  دانشجو مي .14ماده 

صورت كتبي به  مسسسه تسلیم نمايد، چنانچه دانشجو بعد از يك ماه درخواست خود را پس نگیررد  آن مسسسره نسربت بره     

 نمايد. صدور گواهي انصراف اقدام مي

 

دانشجوي انصرافي يا اخراج از تحصیل ) مشروطي دو نیمسال، سنوات بیل از حد مجاز( موظف است به تعهرداتي   : 1 تبصره

 كه سپرده است عمل نمايد.

 

تواند درصورت تسويه حساب كامل با مسسسه مجردداً درآزمرون شرركت     دانشجوي منصرف يا اخراج از تحصیل مي : 2تبصره 

 نمايد.

 

 طول دوره  

 نیمسال تحصیلي است.  4سال مشتمل بر  2طول  دوره در هر سه شیوه حداكثر  . 15ماده 



 

 ت تكمیلي دانشگاه مجاز است. در هرر صرورت   درموارداستثنايي افزايل طول مدت دوره با تشخیص شوراي تحصی :تبصره  

 سال تجاوز نمايد. 5/2مدت دوره در هر سه شیوه نبايد از 

 

 انتقال، تغییر رشته و مهمان

 ارشد رعايت  موارد زير  الزامي است:  انتقال، تغییر رشته  و میهمان در هر سه شیوه دوره كارشناسيدر . 16ماده 

 

هاي غیر دولتي بره   انتقال از دوره شبانه به روزانه ، نیمه حضوري و مجازي به حضوري اعم از )روزانه و شبانه( و از دانشگاه -1

 هاي دولتي ممنوع است. دانشگاه

 انتقال از يك شیوه به شیوه ديگر  و ساير موارد مجاز با رعايت سنوات دوره در اختیار مسسسه آموزش عالي است. -2

تواند حداكثردو نیمسال را با موافقت مسسسره مبردو و مقصرد بره عنروان       ارشد مي دانشجو در هر سه شیوه كارشناسي هر -3 

 مهمان بگذراند.

 

 ارشد با نظر گروه آموزشي و با شرايط زير امكانپذير است. معادل سازي دروس دردوره كارشناسي .17ماده 

 پذيرش وي براي ورود به دوره مورد تأيید وزارت باشد. -الف

 مسسسه قبلي دانشجو در رشته تحصیلي مورد تأيید وزارت باشد. -ب

 ريزي باشد. هاي مصوب شوراي برنامه سرفصل دروس گذرانده دانشجو براساس برنامه -ج

 

 استاد راهنما و استاد مشاور

پژوهشي و پژوهشري بره پیشرنهاد دانشرجو و برا موافقرت يكري از         -ارشد آموزشي كارشناسياستاد راهنما  در دوره  .18ماده 

 شود. اعضاي هیات علمي با مرتبه حداقل استادياري و تأيید شورا تعیین مي

 

شود به جاي شرط استادياري داشتن مردرك دكترري    چنانچه استاد راهنما خارج از مسسسه آموزش عالي انتخاب مي تبصره :

 .استالزامي 
 

ي گروه از اعضاي هیأت علمي داخل يا متخصصان خارج از  استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما پس از تأيید شورا .19 ماده

 شود. دانشگاه انتخاب مي

 

 ارزشیابي پايان نامه

 نمره و درجه پايان نامه به شرح زير مي باشد: .20ماده  

 : عالي 20تا  19نمره از           

 : بسیار خوب  99/18تا   5/17نمره از           

 : خوب49/17تا   16نمره از           

 : قابل قبول99/15تا  14نمره از           

 : غیرقابل قبول  14نمره كمتر از           

 

چنانچه ارزشیابي پايان نامه غیر قابل قبول باشد دانشجو مجاز است حداكثر يك نیمسال در مدت مجراز تحصریل در    : تبصره



جلسه دفاعیه شركت و مجددًا از پايان نامه دفاع كند. دانشجويي كه در فرصرت تعیرین شرده نتوانرد از پايران نامره خرود برا         

 تحصیلي محروم مي شود. موفقیت دفاع نمايد، از ادامه تحصیل و دريافت مدرك

 

ارشد كه به هر دلیل از تحصیل باز مي ماند، فقط يك گواهي كه دانشجو چه دروسري را در   به دانشجوي كارشناسي . 21ماده 

 شود. چند واحد و با چه نمره اي گذرانده است اعيا مي

 

 .شود ارزشیابي پايان نامه در جلسه دفاعیه توسط هیأت داوران انجام مي .22ماده 

 

 تركیب هیأت داوران براساس دستورالعمل شورا است. .23ماده 

 

ارزش  «پژوهشري »و  «آموزشري » «پژوهشري  -آموزشري »ارشد به هرر سره شریوه     گواهینامه پايان دوره كارشناسي .24ماده 

 توانند در دوره تحصیلي باالتر ادامه تحصیل دهند. يكساني داشته و مي

 تعداد واحدهاي دوره  

برر حسرب    «پژوهشري »و  «آموزشري » «پژوهشي -آموزشي»ارشد در هر سه شیوه  تعداد واحدهاي دوره كارشناسي .25ماده 

 واحد است. 32و حداكثر  28رشته حداقل  

 

 پژوهشي -شیوه آموزشي  -الف

 باشد. و براساس برنامه مصوب مي  ها براي همه رشته  6و حداكثر  4تعداد واحد پايان نامه در اين شیوه حداقل  .26ماده 

 

 . پايان نامه27ماده  

دانشجو موظف است پس از پايان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلي، موضوع پايان نامه خود را با نظرر اسرتاد   

أيید گروه مربوط انتخاب نمايد. موضوع پايان نامره پرس از تأيیرد شروراي تحصری ت تكمیلري دانشركده        يا اساتید راهنما و ت

 قيعیت مي يابد.

 

 شیوه آموزشي -ب

 4و حرداكثر   2در اين شیوه تمامي دوره به صورت واحدهاي درسي بدون پايان نامه خواهد بود كه گذراندن حداقل  .28ماده 

 نظري( الزامي است.واحد سمینار )تحقیق و تتبع 

 

 شیوه پژوهشي -ج

اين شیوه پذيرش براي مسسسات پژوهشي بوده و در مورد مسسسات آموزشي منوط به تأمین كل هزينره هرا )انجرام     29ماده 

 تحقیق و حق الزحمه پايان نامه( از محل درآمدهاي اختصاصي طرح پژوهشي كاربردي استاد راهنما قابل اجرا مي باشد.

 

   دانشجو طي نیمسال اول موظف است موضوع پژوهل خود را با نظر استاد راهنما و تأيید گروه انتخاب نمايد. .30ماده 

 

واحد است و دانشجو مي تواند همزمان با واحدهاي آموزشي، واحدهاي  10تا  6تعداد واحدهاي درسي در اين شیوه  31ماده 

 پژوهشي خود را با نظر استاد راهنما و تأيید گروه انتخاب نمايد.



 

اساس تعرداد جلسرات    حضور و غیاب دانشجو در مرحله پژوهل در اين شیوه با نظر استاد راهنما و تأيید گروه و بر .32ماده 

 مشاوره و راهنمايي صورت مي پذيرد.

 

روند پیشرفت پژوهل دانشجو در هر نیمسال با حضور استاد راهنما، نماينده تحصی ت تكمیلي مسسسه و يكنفرر از   .33ماده 

 گیرد. اعضاي هیأت علمي متخصص به انتخاب مدير گروه ذيربط، مورد ارزيابي قرار مي

نامه در اين شیوه به سه نیمسال تقسیم شده و دانشجو در هر نیمسال يك سروم آنهرا را تحرت     كل واحدهاي پايان : 1تبصره 

 نمايد. نامه اخذ مي عنوان بخل اول پايان

 

 است. 14حداقل نمره قبولي پس از داوري روند پیشرفت پژوهل دانشجو در هر نیمسال نمره  : 2تبصره 

 

 شود. باشد وي در آن نیمسال مشروط تلقي مي 14فت پژوهشي دانشجو در هر ارزيابي كمتر از چنانچه نمره پیشر : 3تبصره 

 

 شود. ارزيابي نهايي در اين شیوه، دفاع از پايان نامه است كه در آخرين مرحله تحصیل دانشجو انجام مي .34ماده 

 : ساير مقررات

دردوره توسط مسسسه با مجوز از شوراي « پژوهشي»و « آموزشي»، «پژوهشي -آموزشي»ها  اجراي هر يك از شیوه  .35ماده 

 گسترش آموزش عالي مجاز است.

 

 باشد. نامه ساكت است تصمیم گیري بر عهده شورا مي در مواردي كه آيین  .36ماده 

 

باشد و مسسسه موظف است  ارشد به سه شیوه اجرايي مي نامه دربر گیرنده اصول و ضوابط كلي دوره كارشناسي آيین .37ماده 

 نامه تدوين و پس از تصويب در شورا اجرا كند. دستورالعمل اجرايي آن را در چارچوب آيین

 

ابهام، نظر معاونت مذكور مورد اسرتناد قررار    نامه برعهده معاونت آموزشي وزارت است و در صورت بروز تفسیر آيین .38ماده 

 خواهد گرفت.

 

شروراي   15/01/88مرورخ   714تبصرره  در جلسره     19مراده  و   39ارشرد در   نامره آموزشري دوره كارشناسري    آيرین  .39ماده 

به مردت سره    88-89ريزي آموزش عالي به تصويب وزير محترم علوم، تحقیقات و فناوري رسید و از نیمسال اول تحصیلي  برنامه

هاي دوره و در صورت موافقت تمديد خواهد شد. با ابر   ايرن     سال قابل اجرا است  كه پس از مدت مذكور با ارزيابي از  خروجي

 شود. هاي مغاير با آن ملغي اع م مي ها و بخشنامه مهنا ، كلیه آيین نامه آيین

 

 محمد مهدي زاهدي

 وزير علوم، تحقیقات و فناوري

 

 

  



 «چگونگي مشروطي ترم آخر دانشجويان كارشناسي ارشد»
 

 

 160894/2شماره :   

  21/08/90تاریخ  :     

 

دوره کارشناسی ارشد که در در خصوص دانشجویان  89/12/1۷مورخ  21/10۷۳۳1بخشنامه شماره پیرو 

در صورتی آن نیمسال  ،پایان نامه واحدهای درسی دیگر انتخاب می کنند نیمسال آخر به همراه

 مشروطی محسوب می شود که :

 

انتخاب کرده و  –واحد درسی بدون احتساب واحدهای پایان نامه  8دانشجو در آن نیمسال حداقل  الف :

 کسب کند . 14میانگین کمتر از 

 

واحد رسیده باشد و  8تعداد  واحدهای درسی و پایان نامه دانشجو در آن نیمسال به حداقل  ب :

 کسب کند. 14دانشجو با احتساب نمرات دروس گذرانده شده و پایان نامه میانگین کمتر از 

 

 

 

 حسین نادری منش

 تحقیقات و فناوری ،معاون آموزشی وزارت علوم

 

  



 « در يكي از رشته هاي همنام يا متناسب با رشته تحصیلي داوطلبادامه تحصیل دوره دكتري  »
 

 68259/2شماره  : 

 11/10/89تاریخ   :  

 

،  04/11/1۳82، مصوبه جلسه مورخ  11/10/89مورخ  ۷81شورای گسترش آموزش عالی در جلسه شماره 

ح نمود و مقرر را در مورد داوطلبان دوره دکتری اصال 24/11/82مورخ  11162/22موضوع بخشنامه 

داشت دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد، صرفاً می توانند برای ادامه تحصیل در دوره دکتری در 

 یکی از رشته های همنام یا متناسب با رشته تحصیلی خود داوطلب شوند. 

 

 

 حسین نادری منش

 تحقیقات و فناوری ،معاون آموزشی وزارت علوم


