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  بسمه تعالي
  

  ي دوره كارشناسي ارشد ناپيوستهآيين نامه آموزش
   شوراي عالي برنامه ريزي291مصوبه نهايي جلسه 

  25/10/1373مورخ 
  

 تبصره در   23 ماده و    75آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته در         
دويست و نودويكمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي بـه تـصويب رسـيد و از                

 وارد  1373-79 از ابتـداي سـال تحـصيلي         تاريخ تصويب براي دانشجوياني كه    
دانشگاه مي شوند، الزم االجرا است، با تصويب اين آيين نامه كليه آيـين نامـه                

  . هاي آموزشي و بخشنامه هاي مغاير با آن لغو مي گردد
  

راي صادره دويست و نود و يكمين جلسه شـوراي عـالي برنامـه ريـزي مـورخ                  
شي دوره كارشناسي ناپيوسته صـحيح       در خصوص آيين نامه آموز     25/10/1373

  . است، به مرحله اجرا گذارده شود
  
  

  دكتر سيد محمد رضا هاشمي گلپايگان
  

  وزير فرهنگ و آموزش عالي
  

  معاون محترم آموزشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي : رونوشت
  معاون محترم آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي : رونوشت
  م دانشگاه آزاد اسالمي رئيس محتر: رونوشت

  
  . خواهشمند است دستور فرماييد به واحدهاي مجري ابالغ نمايند

  
  سيد محمد كاظم نائيني

  
  دبير شوراي عالي برنامه ريزي
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته
  

  : مقدمه
 يـك دوره پـنج سـاله و         جـراي ، پـس از ا    1367 مصوب   آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته      

مشاهده كاستي ها و همچنين تطبيق با سياستهاي آموزش عالي در سـطح تحـصيالت تكميلـي، نيـاز بـه                     
  . اصالحات و تغييراتي داشت كه بايد در آن به عمل مي آيد

يـي و پيـشنهادهاي     اين تغييرات بر اساس نظرات رسيده از دانشگاهها، اعضاي هيات علمي مـسئوالن اجرا             
، توسط كميسيون تدوين    )گردهمائيهاي ادواري ( معاونين آموزشي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در         

 پيوست تنظيم، تدوين و جهت تصويب نهايي به شوراي برنامه ريـزي  رتآيين نامه ها، جمع آوري و به صو       
  . پيشنهاد شد

 اين پيشنهاد ها را بررسي و بـا اصـطالحاتي آنـرا              خود 291 تا   285شوراي عالي برنامه ريزي طي جلسات       
  . تصويب كرد

 بـراي دانـشجويان     1373-74اين آيين نامه جايگزين آيين نامه قبلي مي شـود و از آغـاز سـال تحـصيلي                   
ورودي اين سال و بعد از آن الزم االجرا است و به موجب آن همه آيين نامـه هـا و بخـشنامه هـاي قبلـي                           

  . موالن اين آيين نامه لغو مي گرددمغاير با آن، براي مش
  . اينك توجه مجريان محترم را به نكات زير جلب مي نمايد

در اين آيين نامه تنها به ذكر اصول اكتفا شده است، آنجا كه سـاكت اسـت تـصميم گيـري بـر عهـده           - 1
  . كميته يا شوراي تحصيالت تكميلي موسسه ذي ربط است

ير قابل تفسير بودن كلمـات، سـادگي عبـارات، وسـعت دامنـه      از شرايط آيين نامه نويسي، روشني و غ  - 2
در اينجا كوشش شده است كه اين نكات، تا آنجاكه ممكـن            . اجراء قابليت درك و جامع بودن آن است       

ابهامي در اصول آن پديد آيد، رفع يـا تفـسير آن بـر عهـده كميـسيون                   گرامع هذا   . است رعايت شود  
 . تدوين آيين نامه ها است

 و بعد از آن است ولي از آنجاكه با آيـين نامـه              1373-74راي اين آيين نامه، از سال تحصيلي        زمان اج  - 3
مع هذا تطبيق   . ي به دانشجويان فعلي را نيز دارد      رهاي قبلي تفاوت اصولي ندارد، قابليت تطبيق و تس        

 . بايد با نظر كميته يا شوراي تحصيالت تكميلي موسسه صورت گيرد
 موسسات آموزش عالي و پژوهشي دانشجويان را از آغاز تحـصيل بـا مـواد ايـن                  الزم است دانشگاهها و    - 4

آيين نامه آشنا سازند و به هنگام نام نويسي در نخستين نيمسال تحصيلي و ابتداي هر سال تحـصيلي                   
 . اهم مواد آن را در اختيار دانشجويان قرار دهند

  
ؤالن اجرايـي، دانـشگاهها و موسـسات        در پايان از كليه اعضاي هيات علمي، دست اندركاران و مس          

آموزش عالي انتظار دارد با توكل به خداوند متعال در تحقق اهداف مقدس انقالب فرهنگي كه در                 
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  با آرزوي توفيق الهي
  دكتر سيد محمد رضا هاشمي گلپايگاني

  وزير فرهنگ و آموزش عالي
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  آيين نامه دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته
  

  فصل اول
  كليات

  
  تعريف  : 1ماده 

عالي باالتر از دوره كارشناسي است، كه پـس از آن بـه اجـرا در                دوره كارشناسي ارشد، يكي از دوره هاي آموزش         
  . مي آيد و سرانجام به اعطاء مدرك كارشناسي ارشد در رشته مربوط منتهي مي گردد

  

  :تبصره
در اين آيين نامه، به منظور اختصار، به همه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، پژوهشگاهها و مراكز تحقيقـاتي              

  .  گفته مي شود"موسسه"فعاليت دارند، ) تحصيالت تكميلي(طع كارشناسي ارشد و دكتري مجاز، كه در مقا
منظور از كميته تحصيالت تكميلي، كميته يا شورايي است كه در اين زمينه، در سطح گروه يا دانشكده تـشكيل                    

  . مي شود
  

  هدف : 2ماده 
ن و پژوهشگراني اسـت، كـه بـا فراگيـري           هدف از ايجاد دوره كارشناسي ارشد، گسترش دانش و تربيت متخصصا          

آموزشهاي الزم و آشنايي با روش هاي پژوهش علمي، مهارت الزم را براي آموزش، پژوهش و خـدمات پيـدا مـي      
  . كنند

  

  
  

  صل دومف
  شرايط ورود

  :3ماده 
  :شرايط ورود به دوره به شرح زير است

  داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي : 1-3
اهينامه پايان دوره كارشناسي يا باالتر مـورد تاييـد وزارت فرهنـگ و آمـوزش عـالي و يـا وزارت                      داشتن گو : 2-3

  ). ريزيبه تشخيص شوراي عالي برنامه(بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در رشته هاي مورد قبول 
  برخورداري از توانايي جسمي الزم و متناسب با رشته تحصيلي، : 3-3
  . ودي دوره موفقيت در آزمون ور-4-3
  

  :تبصره
  . مدرك معادل كارشناسي براي ورود به اين دوره ها فاقد اعتبار است
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  فصل سوم
  واحدهاي درسي

  :4ماده 
تعداد كل واحدهاي درسي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته با احتساب واحد پايان نامه، بر حسب رشـته، حـداقل                   

  .  واحد است32 و حداكثر 28
  

  :1تبصره 
شخيص كميته تحصيالت تكميلي، گذراندن تعدادي از واحدهاي درسي دوره كارشناسي، بـه عنـوان               چنانچه به ت  

دروس كمبود يا جبراني، براي دانشجو، ضروري تشخيص داده شـود، وي مكلـف اسـت، آن دروس را بـر اسـاس                        
  .گذراندبرنامه مصوب، اضافه بر واحدهاي درسي مقرر در دوره كارشناسي ارشد و مطابق اين آيين نامه ب

  .  واحد است24تعداد دروس جبراني در هر رشته حداكثر 
  

  :2تبصره 
در انتخاب درس، اولويت با دروس جبراني است، تعيين تعـداد و نـوع دروس و زمـان انتخـاب آنهـا در چـارچوب            

  . 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 طول مـدت تحـصيل دانـشجو،                 12به ازاي گذراندن هر     

  . افزوده مي شود
  

  :5ماده 
 واحـد درسـي، مطـابق برنامـه مـصوب           10 تـا    4تعداد واحد پايان نامه كارشناسي ارشد، براي همه رشته ها بين            

  . شوراي عالي برنامه ريزي است
  

  :6ماده 
 واحد درسي را انتخـاب كنـد و         14 تا   8 دوره كارشناسي ارشد مجاز است در هر نيمسال تحصيلي بين            دانشجوي

  .  واحد افزايش يابد16تكميلي، اين تعداد مي تواند به كميته در موارد استثنايي، با صالحديد تحصيالت 
  

  :1تبصره 
  .  بالمانع است واحد درسي8در آخرين نيمسال تحصيلي، نام نويسي دانشجو در كمتر از 

  

  :2تبصره 
دانشجوياني كه برخي از دروس دوره كارشناسي ارشد را در دوره كارشناسي گذرانده اند نمي توانند آن درس يـا                    

اين دانشجويان بايد بـا گـرفتن ديگـر دروس انتخـابي جمـع              . دروس را مجدداً در دوره كارشناسي ارشد بگذرانند       
  . ج در برنامه مصوب برسانندواحدهاي درسي خود را به حد نصاب مندر
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  فصل چهارم
  حضور و غياب

  
  :7ماده 

غيبـت  . حضور دانشجو در تمامي برنامه هاي درسي و ديگر فعاليتهـاي آموزشـي و پژوهـشي دوره الزامـي اسـت                    
مجموع ساعات آن درس تجاوز كند، در غير اينصورت نمره دانشجو           ) چهار هفدهم ( دانشجو در هر درس نبايد از       

  . رس صفر محسوب ميشوددر آن د
  

  :تبصره
در صورتي كه غيبت دانشجو در يك درس، بيش از حد مجاز بوده و از نظر موسسه، موجـه تـشخيص داده شـود،        

 واحـد در آن     8آن درس از مجموعه دروس انتخابي دانشجو حذف مي شود در ايـن صـورت رعايـت حـد نـصاب                      
  . يل براي دانشجو يك نيمسال كامل محسوب مي شودولي آن نيمسال از نظر طول تحص. نيمسال الزامي نيست

  

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

  

  :تبصره
  . در صورتيكه غيبت دانشجو در امتحان، از نظر موسسه، موجه تشخيص داده شود، درس مزبور حذف مي شود

  
  
  

  فصل پنجم
  طول دوره، مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل

  :9ماده
طول دوره مدتي است كه دانشجو بايد دروس تعيين شده در اين دوره را با پايان نامه بر اساس مقررات مربوط به                      

  . اتمام برساند
  .  سال است2طول دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  

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

  . دوره دانشجو اضافه كند
  

  :2تبصره 
چنانچه موسسه نتواند حداقل واحدهاي درسي را در يك نيمسال تحصيلي ارائه دهد، به نـسبت كـسر واحـدهاي                  

  . يد از سه سال تجاوز نمايدصورت طول دوره تحصيل نباارائه شده، به طول دوره دانشجو افزوده مي شود در هر 
  

  :10ماده 
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دانشجوي دوره كارشناسي ارشد مي تواند حداكثر براي يـك نيمـسال تحـصيلي، بـا كـسب موافقـت دانـشگاه از                       
  . مرخصي تحصيلي استفاده كند

  

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

  

  :2تبصره 
 شروع نامنويسي در هر نيمسال تحصيلي به موسسه مربوط تـسليم و موافقـت آن                درخواست مرخصي بايد قبل از    

موافقت موسسه با مرخصي تحصيلي دانشجو با توجه به وضعيت تحـصيلي وي صـورت مـي                 . موسسه كسب گردد  
  . گيرد و منوط به اين است كه ادامه تحصيل دانشجو از آن به بعد با مشكل مواجه نشود

  

  :3تبصره 
دانشجو بدون كسب موافقت موسسه حتي براي يك نيمسال، ترك تحصيل نمايد از ادامه تحـصيل                در صورتي كه    
  . محروم مي شود

  

  :11ماده 
در اين صـورت بايـد درخواسـت خـود را مبنـي بـر       . دانشجو مي تواند به هر دليل، از تحصيل اعالم انصراف نمايد      

اه درخواست خود را پس نگيرد، آن موسسه نـسبت          چنانچه دانشجو بعد از يك م     . انصراف به موسسه تسليم نمايد    
  . به صدور گواهي انصراف اقدام مي نمايد

  

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

تسويه حساب دانشجو، با    گواهينامه و تسليم ريز نمرات و دريافت مجوز شركت مجدد در آزمون ورودي منوط به                
  . موسسه ذيربط است

   
  

  فصل ششم
  ارزشيابي

  :12ماده 
  .  مي باشد12حداقل نمره قبولي در هر درس اعم از دروس دوره و دروس جبراني در دوره كارشناسي ارشد، 

  

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

  . درس ديگري را انتخاب نمايد
  

  :2تبصره
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در مواردي كه ارزشيابي دانشجو در يك درس موكول به فعاليتهايي باشد كه با تشخيص استاد مربـوط انجـام آن                     
در ايـن صـورت   . در طول يك نيمسال تحصيلي ممكن نيست، نمره دانشجو در آن درس ناتمام محسوب مي شود 

در اين درس، حداكثر با پايان نمسال تحصيلي بعد، توسط استاد ذيربط به نمره قطعي تبديل و                 بايد نمره دانشجو    
  . دركارنامه وي ثبت شود

  

  :13ماده 
اگـر  .  كمتـر باشـد    14ميانگين نمرات دروس دانشجو، در دوره كارشناسي ارشد در هر نيمسال تحصيلي، نبايد از               

  .  باشد، آن دانشجو از ادامه تحصيل محروم مي شود14متر از ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال تحصيلي ك
  

  :تبصره
اما در احتساب ميانگين نمرات نيمسال نمره دروس پيشنياز يا جبراني در كارنامه دانشجو، جداگانه ثبت مي شود      

  . تحصيلي و ميانگين كل نمرات دانشجو منظور نمي شود
  

  :14ماده 
 كمتـر باشـد در غيـر اينـصورت فـارغ التحـصيل دوره               14 دوره نبايـد از      ميانگين كل نمـرات دانـشجو در پايـان        

  . كارشناسي ارشد شناخته نمي شود
  

  :1تبصره 
 كمتر باشد، در صورتي كه      14دانشجوئي كه پس از گذراندن كليه واحدهاي درس دوره، ميانگين كل نمرات او از               

 واحد از دروسي را كه در آنها نمره كمتر از 16تا حداكثر مدت مجاز تحصيل وي به پايان نرسيده باشد، مي تواند           
 گرفته است، فقط در يك نيمسال تحصيلي تكرار كند و در صورت جبران كمبود ميانگين كل، فارغ التحصيل                   14
  . شود

  
  :2تبصره 

 12 برساند، در صورتي كه ميانگين نمرات او         14به دانشجويي كه نتواند ميانگين كل نمرات خود را به حد نصاب             
 و به شرط گذراندن پايان نامه مدرك معادل كارشناسي ارشد در رشـته مربـوط            13يا بيشتر باشد، با رعايت ماده       

  . داده خواهد شد
  

  فصل هفتم
  پايان نامه

  :15ماده 
تهيه پايان نامه آخرين بخش دوره كارشناسي ارشد است كه طي آن دانشجو موظف است، در يك زمينه مربـوط                    

  . ود، زير نظر استاد راهنما، به تحقيق و تتبع بپردازدبه رشته تحصيلي خ
  

  :16ماده 
استاد راهنما با پيشنهاد دانشجو و موافقت استاد و تاييـد كميتـه تحـصيالت تكميلـي، از اعـضاي هيـات علمـي                        

  . موسسه يا خارج از موسسه با حداقل مرتبه استادياري تعيين مي گردد
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  :1تبصره 
از موسسه آموزش عالي انتخاب مي شود به جاي شـرط اسـتادياري داشـتن مـدرك                 چنانچه استاد راهنما، خارج     

  .  الزامي استيدكتر
  

  :2تبصره 
در رشته هايي كه استاديار به تعداد كافي وجود ندارد، استاد راهنما را مي توان با تاييد كميته تحصيالت تكميلي                    

  . مفيد آموزشي و پژوهشي انتخاب كرد سال سابقه كار 10از بين مربيان برجسته موسسه اداري حداقل 
  

  :17ماده 

ال سوم تحصيلي موضوع پايـان نامـه خـود را    سدانشجو موظف است پس از پايان نيمسال اول و قبل از شروع نيم  
  .يابدموضوع پايان نامه پس از تأييد كميته تحصيالت تكميلي قطعيت مي. با نظر استاد راهنما انتخاب كند

  

  :18ماده 
ا يـ از تاييد كميته تحصيالت تكميلي از بـين اعـضاي هيـات علمـي               و پس   ر به پيشنهاد استاد راهنما      استاد مشاو 

  . متخصصان و محققان مربوط انتخاب مي شود
  

  :19ماده 
ارزشيابي پايان نامه در جلسه دفاعيه توسط هيات داوران، متشكل از استاد راهنما، استاد مشاور و حداقل يك نفر                   

يالت تكميلي و دو نفر از بين اعضاي هيات علمي يا متخصصان و محققـان داخـل يـا خـارج                    نماينده كميته تحص  
  . موسسه صورت مي گيرد

  

  :20ماده 
پايان نامه توسط هيات داوران در پنج درجه ارزشيابي شده و به هر درجه نمره اي تعلق مي گيرد و اين نمـره در                        

  . ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه مي شود
  عالي  : 20 تا 18 نمره از

  بسيار خوب  : 18 تا 16نمره از 
  خوب  : 16 تا 14نمره از 
  قابل قبول  : 14 تا 12نمره از 
  غير قابل قبول :  كمتر12نمره از 

  

  :21ماده 
دانشجو پس از انتخاب پايان نامه، تا زماني كه آنرا با پايان نرسانده اسد موظف است بر اساس تقـويم دانـشگاهي                      

در اين حال نمره پايان نامه در آخرين نيمسال تحـصيلي، وارد      . بعد نيز براي آن ثبت نام نمايد      ) هاي(در نيمسال   
  . كارنامه دانشجو مي شود و در ميانگين نمرات او منظور خواهد شد
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 در صورتي كه پايان نامه، از نظر هيات داوران، غير قابل قبول تشخيص داده شود، دانشجو مي تواند در                   :22ماده  
ديگر در زماني كـه هيـات        ارب پايان نامه خود را كامل و        مدتي كه از حداكثر مدت مجاز تحصيل وي تجاوز نكند،         

  . داوران تعيين مي كنند از آن دفاع نمايد
  :تبصره

در صورتي كه دانشجو در مدت مجاز تحصيل، موفق به گذراندن پايان نامه خود نشود، مـي توانـد معـادل تعـداد                       
 نامه، درس يا دروسي را كه كميته تحصيالت تكميلي تعيين مـي كنـد، اخـذ و حـداكثر در يـك                       واحدهاي پايان 

در اين حال اگر ميانگين كل نمرات دانشجو، حـداقل          . نيسمال تحصيلي، آن درس يا دروس را با موفقيت بگذراند         
نصورت به وي مدركي در غير اي.  باشد، به وي مدرك معادل كارشناسي ارشد در رشته مربوط داده خواهد شد             14

  . تعلق نمي گيرد
  
  

  فصل هشتم
  ساير مقررات

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

  :24ماده 
در صورتي كه ارائه برخي از دروس، در يك رشته و در يك زمان معين، در موسسه مبداء، ممكن نباشد، دانـشجو                      

 با موفقيت استاد راهنما و تائيد كميته تحصيالت تكميلـي، در يكـي از موسـسات آمـوزش                مي تواند آن دروس را    
در اين حال كسب موافقت موسسه مقصد هم ضروري         . عالي ديگر كه مجري دوره است به صورت مهمان بگذراند         

ز است و تعداد واحدهاي درسي دانشجوي ميهمان در يك موسـسه نبايـد از نـصف واحـدهاي درسـي دوره تجـاو           
  . نمايد

  

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

  ايـن آيـين نامـه از ابتـداي سـال تحـصيلي            .  بـه تـصويب رسـيد      25/10/1373شواري عالي برنامه ريـزي مـورخ        
 و از   . عـالي سراسـر كـشور الزم االجـرا اسـت            در همه دانشگاههاي و پژوهشگاهها و موسسات آموزش        74-1373

تاريخ ابالغ آن، آيين نامه قبلي و تمام مقررات و بخشنامه هـا و دسـتورالعملهاي مغـاير بـا آن بـراي دانـشجويان                         
 نيز مي تواند با     1373-74دانشجويان ورودي سالهاي قبل از سال تحصيلي        . مشمول اين آيين نامه لغو مي گردد      

  ت تكميلي موسسه وضعيت خـود را بـا آيـين نامـه جديـد تطبيـق داده و بـر اسـاس آن                       موافقت شوراي تحصيال  
  .التحصيل شوندفارغ

  
  


