
های عمومی ورود به دوره برابر ضوابط، دارا بودن  راساس این آیین نامه داشتن صالحیت

مدرک رسمی پایان دوره کارشناسی اعم از پیوسته و ناپیوسته مورد تایید وزارت، قبولی در 

آزمون ورودی و یا کسب پذیرش از موسسه طبق مقررات مصوب وزارت از جمله شرایط 

ناسی ارشد استعمومی ورود به دوره کارش . 

 

مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد، دو سال )چهار نیمسال( است. در صورتی که 

دانشجوی مشمول آموزش رایگان در مدت مقرر دانش آموخته نشود، موسسه آموزش عالی 

 .اختیار دارد مدت تحصیل وی را حداکثر تا دو نیمسال افزایش دهد
 

 افزایش سنوات تحصیلی در نیمسال دوم با دریافت هزینه
 

افزایش سنوات تحصیلی در نیمسال اول به صورت رایگان و در نیمسال دوم با دریافت هزینه 

طبق تعرفه مصوب هیات امنای موسسه انجام می شود. چنانچه دانشجو در این مدت دانش 

 .آموخته نشود از ادامه تحصیل محروم است

 

احدهای درسی در دوره کارشناسی ارشدتعداد و  

 

واحد است که از این  ۲۸و حداکثر  ۸۲تعداد واحدهای درسی در دوره کارشناسی ارشد حداقل 

واحد مربوط به پایان نامه و مابقی به صورت  ۶تا  ۴پژوهشی  -تعداد، در شیوه آموزشی

 .واحدهای آموزشی است

 

نیمسال هر در درسی واحد ۸ حداقل و ۴۱ اخذ حدکثر   

 

واحد درسی انتخاب کند.  ۴۴و حداکثر  ۲دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است حداقل 

 .دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی از شرط اخذ حداقل واحد آموزشی معاف است

 

 تعداد واحدهای دروس جبرانی به تشخیص گروه آموزشی
 

یا گرایش با رعایت پیش نیاز هر  چگونگی و ترتیب ارائه دروس هر دوره تحصیلی، رشته و

درس طبق برنامه درسی مصوب، بر عهده گروه آموزشی است. تعداد واحدهای دروس 

واحد است ۴۸جبرانی به تشخیص گروه آموزشی حداکثر  . 

 

 



 عدم محاسبه نمره جبرانی در میانگین نیمسال و کل دانشجو

 

مره مذکور در میانگین نیمسال و در دروس جبرانی، الزامی است ولی ن ۴۸کسب نمره قبولی 

کل دانشجو محاسبه نمی شود و هزینه این دروس طبق تعرفه مصوب هیات امناء موسسه از 

 .دانشجو دریافت می شود

 

 اخذ پرداخت هزینه درس افتاده
 

 .زمان استفاده شده برای دروس جبرانی در سقف سنوات تحصیلی دانشجو محاسبه نمی شود

 

زش عالی دولتی، آموزش رایگان برای هر دانشجو، در دوره کارشناسی در موسسه های آمو

 .ارشد صرفا یک بار امکان پذیراست
 

دانشجوی مشمول آموزش رایگان، در صورت حذف غیرموجه درس به تشخیص موسسه یا 

عدم کسب نمره قبولی در هر درس، برای انتخاب مجدد آن درس، موظف به پرداخت هزینه 

 .درس مربوط مطابق تعرفه مصوب هیات امنا موسسه است

 

های دیگر ممنوعیت تحصیل همزمان در دوره کارشناسی ارشد در موسسه  

 

ها )اعم از دولتی و غیردولتی( ممنوع  تحصیل همزمان در دوره کارشناسی ارشد در موسسه

است. برنامه ریزی و تصمیم گیری درباره تقویم آموزشی، چگونگی اعالم و ثبت نمره، زمان 

حذف و اضافه، حذف اضطراری دروس، نحوه اعتراض به نتایج امتحانات، تاریخ تجدید نظر و 

نامه اجرایی مصوب موسسه انجام می شود غیره طبق شیوه . 

 

 الزام حضور دانشجو در تمام جلسات کالس درس
 

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس از سوی مدرس آن درس و براساس حضور و 

فعالیت دانشجو در کالس، انجام تکالیف و نتایج آزمون کتبی مستمر و پایانی برای دروس 

هر نیم سال تحصیلی انجام می شود و بر مبنای عددی از صفر تا بیست  نظری در طول و پایان

 .قابل محاسبه است. حضور دانشجو در تمام جلسات کالس درس الزامی است
 



اگر دانشجو در طول نیمسال تحصیلی در یک درس بیش از سه جلسه یا در جلسه امتحان پایان 

رت تشخیص موجه بودن غیبت از نیمسال آن درس غیبت کند نمره آن درس صفر و در صو

 .سوی موسسه، آن درس حذف می شود

 

در صورتی که واحدهای انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان هر نیمسال به تشخیص موسسه، 

واحد درسی برسد در این صورت این  ۲بنا به دالیل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از 

ل در سنوات تحصیلی وی محسوب می شود، اما میانگین نیمسال به عنوان یک نیمسال کام

 .نمرات این نیمسال در مشروط شدن دانشجو بی تاثیر است
 

های نیمه حضوری و غیرحضوری طبق  نحوه حضور دانشجو در جلسات کالس درس در دوره

 .شیوه نامه مصوب موسسه انجام می شود

 

اصحذف یک یا تمام درس یک نیمسال تحصیلی در شرایط خ  

 

در شرایط خاص، حذف یک یا تمام درس یک نیمسال تحصیلی یا درخواست کتبی دانشجو و 

تایید موسسه قبل از شروع امتحانات و با رعایت و احتساب در سنوات تحصیلی امکانپذیر است. 

است ۴۴و میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال  ۴۸حداقل نمره قبولی در هر درس  . 

 

مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو عدم ثبت نمره های  

 

دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس، نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیمسال 

های بعدی، درس یا دروس مذاکور را با نمره قبولی بگذراند، نمره یا نمره های مردودی 

د اما این نمره ها در محاسبه قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو، فقط ثبت و باقی می مان

میانگین کل دوره بی اثر و صرفا آخرین نمره قبولی در آن درس مالک محاسبه میانگین کل 

 .دوره خواهد بود

 

، مشروطی دانشجو در نیمسال های قبل را خنثی نمی ۴گذراندن دروس با استفاده از تبصره 

 .کند

 

تقلب و یا حکم کمیته انضباطی، نمره مردودی شامل دانشجویانی که به دلیل  ۴تسهیالت تبصره 

 .دریافت می کنند، نمی شود

 



 کدام دانشجو مشروط تلقی می شود

 

باشد، دانشجو در آن  ۴۴چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از 

 .نیمسال مشروط تلقی می شود
 

 محرومیت از تحصیل درصورت مشروط شدن در دو نیمسال

 

دانشجویی که دو نیمسال تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب مشروط شوند از تحصیل محروم 

 .می شود

 

 .دانشجو می تواند با احتساب سنوات تحصیل، یک نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند

 

بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی مانند مرخصی زایمان، مرخصی پزشکی در صورت 

موسسه، ماموریت همسر یا والدین، بدون احتساب در سنوات تحصیلی در  تایید پزشک معتمد

 .اختیار موسسه است
 

 شرایط پس گرفتن تقاضای انصراف

 

دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست انصراف خود را شخصا و به صورت کتبی 

بار و تا دو ماه از تاریخ به اداره تحصیالت تکمیلی تسلیم کند. دانشجو مجاز است فقط برای یک 

ارائه درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد در غیر این صورت، پس از انقضای این 

 .مهلت، حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود

 

 .تصمیم گیری برای بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل، برعهده موسسه است
 

مانی در دوره کارشناسی ارشدممنوعیت تغییر رشته، انتقال و میه  

 

 .تغییر رشته، انتقال و میهمانی در دوره کارشناسی ارشد ممنوع است
 

معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو در موسسه قبلی طبق شیوه 

 .نامه مصوب موسسه امکان پذیر است
 



ال از سنوات مجاز تحصیلی واحد از دروس معادل سازی شده، یک نیمس ۴۴تا  ۲به ازای هر 

 .دانشجو کاسته می شود

 

دانشجو موظف است قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی، موضوع پایان نامه خود را با نظر 

 .استاد راهنما و تایید گروه آموزشی انتخاب کند
 

شرایط و نحوه انتخاب استاد راهنمای خارج از موسسه یا در رشته هایی که عضو هیات علمی با 

 .مرتبه علمی استادیار وجود نداشته باشد طبق شیوه نامه موسسه انجام می شود

 

انتخاب استاد مشاور، به پیشنهاد استاد راهنما و تایید گروه آموزشی، از اعضای هیات علمی 

رج از موسسه امکان پذیر استهمان گروه یا خا . 

 

دانشجو پس از تدوین پایان نامه و تایید استاد راهنما، موظف است با رعایت ضوابط موسسه 

 .در حضور هیئت داوران از پایان نامه خود دفاع کند

 

 ارزشیابی نمره پایان نامه
 

کیفی و به شرح  نمره پایان نامه در میانگین کل محاسبه نمی شود و ارزشیابی آن به صورت 

 :زیر انجام می شود

 

(، عالی ۴۲-۴۲.۱۱(، خیلی خوب )۴۶-۴۹.۱۱(، خوب )۴۴-۴۹.۱۱(، متوسط )۴۴مردود )کمتر از 

(۸۲-۴۱ ). 

 

بر اساس واحدهای گذرانده آموزشی و  ۴۴مالک دانش آموختگی، داشتن میانگین کل حداقل 

 .دفاع از پایان نامه است

 

از پایان نامه را ندارد چه زمانی دانشجو اجازه دفاع  

 

باشد  ۴۴چنانچه میانگین کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی دوره کمتر از 

دانشجو اجازه دفاع از پایان نامه را ندارد و تنها یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات 

هایی که با نمره واحد از درس ۴۲تحصیلی به وی فرصت داده می شود تا با اخذ مجدد حداکثر 

برساند، در این  ۴۴گذرانده است، میانگین کل واحدهای گذرانده را به حداقل  ۴۴کمتر از 

 .صورت اجازه دفاع از پایان نامه به وی داده می شود



 

گذرانده باشد  ۴۴چنانچه دانشجویی تمام واحدهای آموزشی دوره را با میانگین کل حداقل 

ن نامه خود دفاع کند باید در مدت مجاز تحصیلی، معادل تعداد ولی نتواند یا نخواهد از پایا

واحد پایان نامه و طبق نظر گروه آموزشی، واحد یا واحدهای درسی مرتبط را با رشته 

بگذراند تا در دوره مذکور به شیوه آموزشی دانش  ۴۴تحصیلی اخذ و با میانگین کل حداقل 

نامه قید می شودآموخته شود. نوع شیوه دانش آموختگی در دانش . 

 

 ارایه گواهی به دانشجویانی که نتوانستند دوره تحصیلی را تمام کنند
 

دانشجویی که به هر دلیل نتواند دوره تحصیلی را به پایان برساند، فقط گواهی گذراندن 

 .واحدهای درسی به وی اعطا می شود

 

وزشی کندمحرومیت از تحصیل دانشجویی که حین تدوین پایان نامه تخلف آم  

 

چنانچه دانشجو در حین تدوین پایان نامه اقدام به تخلف علمی )سرقت علمی، جعل، تقلب، کپی 

برداری و غیره( کند و این موضوع از سوی موسسه اثبات شود، از ادامه تحصیل محروم و 

 .صرفا گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده دریافت می کند

 

 ابطال مدرک در صورت احراز و اثبات تخلف
 

احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام پایان نامه از سوی موسسه، منجر به ابطال 

 .مدرک تحصیلی صادر شده خواهد شد

 

تاریخ دانش آموختگی، روز دفاع قابل قبول از پایان نامه از سوی موسسه، منجر به ابطال 

خواهد شد مدرک تحصیلی صادر شده . 

 

موسسه می تواند بخشی از اختیارات خود در این آئین نامه را به گروه آموزشی یا یک کمیته 

 .منتخب، تفویض کند

 

مسئولیت حسن اجرای این آئین نامه و هر گونه پاسخگویی قانونی مترتب بر آن، بر عهده 

ی وزارت استموسسه است و نظارت بر اجرا و تفسیر مفاد آن بر عهده معاون آموزش . 

 



به  ۴۲۱۴.۹.۴مورخ  ۲۶۶تبصره در جلسه شماره  ۸۴ماده و  ۲۲این آئین نامه در یک مقدمه، 

تصویب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی رسید و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 

و پس از آن الزم االجرا است ۱۹-۴۲۱۴ . 

 


