
 آيين نامه آموزشي دوره آارشناسي ارشد ناپيوسته

 :مقدمه 

ساله و مشاهده آاستي هاي و همچنين  ٥، پس از اجراي يك دوره  ١٣٦٧آيين نامه آموزشي دوره آارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب 

 .تطبيق با سياست هاي آموزش عالي در سطح تحصيالت تكميلي ، نياز به اصالحات و تغييراتي داشت آه بايد در آن به عمل مي آمد 

ه از دانشگاهها ، اعضاي هيأت علمي مسؤوالن اجرايي و پيشنهادهاي معاونين آموزشي دانشگاهها و اين تغييرات براساس نظرات رسد

، توسط آميسيون تدوين آيين نامه ها ، جمع آوري و به صورت پيوست تنظيم ، تدوين ) گردهمائيهاي اداري ( مؤسسات آموزش عالي در 

 .و جهت تصويب نهايي به شوراي برنامه ريزي پيشنهاد شد 

 .خود اين پيشنهادها را بررسي و با اصالحاتي آنرا تصويب آرد  ٢٩١تا  ٢٨٥شوراي عالي برنامه ريزي طي جلسات 

براي دانشجويان ورودي اين سال و بعد از آن الزم االجرا  ١٣٧٣ـ٧٤اين آيين نامه جايگزين آيين نامه قبلي مي شود و از آغاز سال تحصيلي 

 .امه ها و بخشنامه هاي قبلي مغاير با آن ، براي مشموالن اين آيين نامه لغو مي گردد است و به موجب آن همه آيين ن

 :اينك توجه مجريان محترم را به نكات زير جلب مي نمايد 

در اين آيين نامه تنها به ذآر اصول اآتفا شده است ، آنجا آه ساآت است تصميم گيري بر عهده آميته يا شوراي تحصيالت تكميلي . ١

 .سه ذي ربط است مؤس

از شرايط آيين نامه نويسي ، روشني و غير قابل تفسير بودن آلمات ، سادگي عبارات ، وسعت دامنه اجرا ، قابليت درك و جامع بودن . ٢

يا مع هذا اگر ابهامي در اصول آن پديد آيد ، رفع . در اينجا آوشش شده اس آه اين نكات تا آنجا آه ممكن است رعايت شود . آن است 

 .تفسير آن بر عهده آميسيون تدوين آيين نامه ها است 

و بعد از آن است ولي از آنجا آه با آيين نامه هاي قبلي تفاوت اصولي ندارد ،  ١٣٧٣ـ٧٤زمان اجراي اين آيين نامه ، از سال تحصيل . ٣

يته يا شوراي تحصيالت تكميلي مؤسسه صورت مع هذا تطبيق بايد با نظر آم. قابليت تطبيق و تسري به دانشجويان فعلي را نيز دارد 

 .گيرد 

الزم است دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دانشجويان را از آغاز تحصيل با مواد اين آيين نامه آشنا سازد و به هنگام . ٤

 .ن قرار دهند نامنويسي در نخستين نيمسال تحصيلي و ابتداي هر سال تحصيلي اهم مواد آن را در اختيار دانشجويا

در پايان از آليه اعضاي محترم هيات علمي ، دست اندرآاران و مسؤوالن اجرايي ، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي انتظار دارد با 

توآل به خداوند متعال در تحقق اهداف مقدس انقالب فرهنگي آه در وصيت نامه الهي سياسي حضرت امام رضوان اهللا تعالي عليه به آن 

 .شده است ، تالش نمايند و در اين راه از هر نوع آوششي دريغ ننمايند و انشاءاهللا موفق و مؤيد به تاييدات الهي باشند  تكيه



  

  

  

 آيين نامه آموزشي دوره آارشناسي ارشد ناپيوسته

 فصل اول 

 آليات

 تعريف :  ١ماده 

ه آارشناسي است ، آه پس از آن به اجرا در مي آيد و سرانجام به دوره آارشناسي ارشد ، يكي از دوره هاي آموزش عالي باالتر از دور

 .اعطا ، مدرك آارشناسي ارشد در رشته مربوطه منتهي مي گردد 

 :تبصره 

در اين آيين نامه ، به منظور اختصار ، به همه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ، پژوهشگاهها و مراآز تحقيقاتي مجاز ، آه در مقاطع 

 . گفته مي شود )) موسسه (( فعاليت دارند ، ) تحصيالت تكميلي ( ارشناسي ارشد و دآتري تحصيلي آ

 .منظور از آميته تحصيالت تكميلي ، آميته يا شورايي است آه در اين زمينه ، در سطح گروه با دانشكده تشكيل مي شود 

 هدف :  ٢ماده 

متخصصان و پژوهشگراني است ، آه با فراگيري آموزش هاي الزم و  هدف از ايجاد دوره آارشناسي ارشد ، گسترش دانش و تربيت

 .آشنايي با روش هاي پژوهش علمي ، مهارت الزم را براي آموزش ، پژوهش و خدمات پيدا مي آنند

 فصل دوم 

 شرايط ورود

 :  ٣ماده 

 :شرايط ورود به دوره به شرح زير است 



 داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي :  ٣-١

داشتن گواهينامه پايان دوره آارشناسي يا باالتر مورد تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و يا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش :  ٣-٢

 ).به تشخيص شوراي عالي برنامه ريزي ( پزشكي در رشته هاي مورد قبول 

 برخورداري از توانايي جسمي الزم و متناسب با رشته تحصيلي :  ٣-٣

 .وفقيت در آزمون ورودي دوره م:  ٣-٤

 :تبصره 

 .مدرك معادل آارشناسي براي ورود به اين دوره ها فاقد اعتبار است 

  

 فصل سوم 

 واحد هاي درسي

 : ٤ماده 

واحد  ٣٢و حداآثر  ٢٨تعداد آل واحد هاي درسي دوره آارشناسي ارشد ناپيوسته با احتساب واحد پايان نامه ، برحسب رشته ، حداقل 

 .است 

 : ١تبصره 

چنانچه به تشخيص آميته تحصيالت تكميلي ، گذراندن تعدادي از واحدهاي درسي دوره آارشناسي ، به عنوان دروس آمبود يا جبراني ، 

براي دانشجو ، ضروري تشخيص داده شود ، وي مكلف است ، آن دروس را بر اساس برنامه مصوب ، اضافه بر واحد هاي درسي مقرر در 

 .ي ارشد و مطابق اين آيين نامه بگذراند دوره آارشناس

 : ٢تبصره 

در انتخاب دروس ، اولويت با دروس جبراني است ، تعيين تعداد و نوع درس و زمان آن انتخاب آنها در چهارچوب برنامه مصوب شوراي عالي 

 .برنامه ريزي ، بر عهده آميته تحصيالت تكميلي مؤسسه ذي ربط مي باشد 

 : ٣تبصره 



 .واحد درسي از دروس جبراني ، يك نيمسال تحصيلي ، به طول مدت تحصيل دانشجو ، افزوده مي شود  ١٢گذراندن هر به ازاي 

 : ٥ماده 

واحد درسي ، مطابق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي  ١٠تا  ٤تعداد واحد پايان نامه آارشناسي ارشد ، براي همه رشته ها بين 

 .است 

 : ٦ماده 

واحد درسي را انتخاب آند و در موارد استثنايي ، با  ١٤تا  ٨ره آارشناسي ارشد مجاز است در هر نيمسال تحصيلي بين دانشجوي دو

 .واحد افزايش يابد  ١٦صالحديد آميته تحصيالت تكميلي ، اين تعداد مي تواند به 

 :  ١تبصره 

 .ي بالمانع استواحد درس ٨در آخرين نيمسال تحصيلي ، نام نويسي دانشجو در آمتر از 

 :  ٢تبصره 

دانشجوياني آه برخي از دروس دوره آارشناسي ارشد را در دوره آارشناسي گذرانده اند نمي توانند آن درس يا دروس را مجددا در دوره 

ج در برنامه اين دانشجويان بايد با گرفتن ديگر دروس انتخابي جمع واحدهاي درسي خود را به حدنصاب مندر. آارشناسي ارشد بگذرانند 

 .مصوب برسانند 

 فصل چهارم 

 حضور و غياب 

 : ٧ماده 

غيبت دانشجو در هر درس . حضور دانشجو در تمامي برنامه هاي درسي و ديگر فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي دوره الزامي است 

 .وب مي شود نبايد از مجموع ساعات آن درس تجاوز آند ، در غير اين صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محس

  

 :تبصره 



در ثورتي آه غيبت دانشجو در يك درس ، پيش از حد مجاز بوده و از نظر مؤسسه ، موجه تشخيص داده شود ، آن درس از مجموعه 

ولي آن نيمسال از نظر . واحد در آن نميسال الزامي نيست  ٨رعايت حد نصاب در اين صورت . دروس انتخابي دانشجو حذف مي شود 

 .طول تحصيل براي دانشجو يك نيمسال آامل محسوب مي شود 

 : ٨ماده 

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

 :تبصره 

 .درس مزبور حذف مي شود . موجه تشخيص داده شود  درصورتي آه غيبت دانشجو در امتحان ، از نظر مؤسسه ،

  

 فصل پنجم 

 طول دوره ، مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل 

 : ٩ماده 

 .طول دوره مدتي است آه دانشجو بايد دروس تعيين شده در اين دوره را با پايان نامه بر اساس مقررات مربوط به اتمام برساند 

 .سال است  ٢طول دوره آارشناسي ارشد ناپيوسته 

 : ١تبصره 

 .آميته تحصيالت تكميلي مي تواند ، در صورت لزوم و حسب مورد يك و حداآثر تا دو نميسال تحصيلي به طول دوره دانشجو اضافه آند 

 : ٢تبصره 

بت آسر واحد هاي ارائه شده ، به طول دوره چنانچه مؤسسه نتواند حداقل واحد هاي درسي را در يك نيمسال ارائه دهد ، به نس

 .در هر صورت طول دوره تحصيلي نبايد از سه سال تجاوز آند . دانشجو افزوده مي شود 

 : ١٠ماده 



دانشجوي دوره آارشناسي ارشد مي تواند حداآثر براي يك نيمسال تحصيلي ، با آسب موافقت دانشگاه ، از مرخصي تحصيلي 

 .استفاده آند 

 :١تبصره 

 .مدت مرخصي تحصيلي جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود 

 : ٢تبصره 

. درخواست مرخصي بايد قبل از شروع نامنويسي در هر نيمسال تحصيلي به مؤسسه مربوط تسليم و موافقت آن مؤسسه آسب گردد 

منوط به اين است آه ادامه تحصيل موافقت مؤسسه با مرخصي تحصيلي دانشجو با توجه به وضعيت تحصيلي وي صورت مي گيرد و 

 .دانشجو از آن به بعد با مشكل مواجه نشود 

 : ٣تبصره 

 .در صورتي آه دانشجو بدون آسب موافقت مؤسسه حتي براي يك نيمسال ، ترك تحصيل نمايد از ادامه تحصيل محروم مي شود 

 : ١١ماده 

در اين صورت بايد درخواست خود را مبني بر انصراف به موسسه تسليم .  دانشجو مي تواند به هر دليل ، از تحصيل اعالم انصراف نمايد

 .چنانچه دانشجو بعد از يك ماه درخواست خود را پس نگيرد ، آن مؤسسه نسبت به صدور گواهي انصراف اقدام مي نمايد . نمايد 

 :تبصره 

دانشجوي انصرافي يا اخراجي موظف به تعهداتي آه سپرده است عمل نمايد ، به هر حال صدور هر گونه گواهينامه و تسليم ريز نمرات و 

 .دريافت مجوز شرآت مجدد در آزمون ورودي منوط به تسويه حساب دانشجو ، با مؤسسه ذيربط است 

  

 فصل ششم

 ارزشيابي

 :  ١٢ماده 

 .است  ١٢هر درس اعم از دروس دوره و دروس جبراني در دوره آارشناسي ارشد ، حداقل نمره قبولي در 



 :  ١تبصره 

باشد ، مي تواند با موافقت استاد راهنما به جاي آن درس ، درس ديگري را انتخاب  ١٢اگر نمره دانشجو در يك درس انتخابي آمتر از 

 .نمايد 

 : ٢تبصره 

رس موآول به فعاليت هايي باشد آه با تشخيص استاد مربوط انجام آن در طول يك نيمسال در مواردي آه ارزشيابي دانشجو در يك د

در اين صورت بايد نمره دانشجو در اين درس ، حداآثر تا . تحصيلي ممكن نيست ، نمره دانشجو در آن درس ناتمام محسوب وي شود 

 .در آارنامه وي ثبت مي شود  پايان نيمسال تحصيل بعد ، توسط استاد ذيربط به نمره قطعي تبديل و

 :  ١٣ماده 

اگر ميانگين نمرات دانشجو . آمتر باشد  ١٤ميانگين نمرات دروس دانشجو ، در دوره آارشناسي ارشد ، در هر نيمسال تحصيلي نبايد از 

 .باشد ، آن دانشجو از ادامه تحصيل محروم مي شود  ١٤در دو نيمسال تحصيلي آمتر از 

 :تبصره 

پيشنياز يا جبراني در آارنامه دانشجو ، جداگانه ثبت مي شود اما در احتساب ميانگين نمرات نيمسال تحصيلي و ميانگين آل نمره دروس 

 .نمرات دانشجو منظور نمي شود 

 : ١٤ماده 

ي ارشد شناخته نمي آمتر باشد ، در غير اين صورت فارغ التحصيالن دوره آارشناس ١٤ميانگين آل نمرات دانشجو در پايان دوره نبايد از 

 .شود 

 : ١تبصره 

آمتر باشد ، در صورتي آه حداآثر مدت مجاز  ١٤دانشجويي آه پس از گذراندن آليه واحد هاي درسي دوره ، ميانگين آل نمرات او از 

در يك نيمسال گرفته است ، فقط  ١٤واحد دروسي را آه در آنها نمره آمتر از  ١٦تحصيل وي به پايان نرسيده باشد ، مي تواند تا 

 .تحصيلي تكرار آند و در صورت جبران آمبود ميانگين آل ، فارغ التحصيل شود 

 : ٢تبصره 



يا بيشتر باشد ، با رعايت  ١٢برساند ، در صورتي آه ميانگين نمرات او  ١٤به دانشجويي آه نتواند ميانگين آل نمرات خود را به حدنصاب 

 .درك معادل آارشناسي ارشد رشته مربوط داده خواهد شد و به شرط گذراندن پايان نامه م ١٣ماده 

 فصل هفتم

 پايان نامه

 :  ١٥ماده 

تهيه پايان نامه آخرين بخش دوره آارشناسي ارشد است آه طي آن دانشجو موظف است در يك زمينه مربوط به رشته تحصيلي خود ، 

 .زير نظر استاد راهنما ، به تحقيق و تتبع بپردازد 

 : ١٦ماده 

تاد راهنما با پيشنهاد دانشجو و موافقت استاد و تأييد آميته تحصيالت تكميلي ، از اعضاي هيات علمي مؤسسه يا خارج از موسسه اس

 .با حداقل مرتبه استادياري تعيين مي گردد 

 : ١تبصره 

 .مدرك دآتري الزامي است چنانچه استاد راهنما ، خارج از مؤسسه آموزش عالي انتخاب مي شود به جاي شرط استادياري داشتن 

 : ٢تبصره 

ه و در رشته هايي آه استاديار به تعداد آافي وجود ندارد ، استاد راهنما را مي توان با تأييد آميته تحصيالت تكميلي از بين مربيان برجست

 .سال سابقه آار مفيد آموزشي و پژوهشي انتخاب آرد  ١٠داراي حداقل 

 : ١٧ماده 

دانشجو موظف است پس از پايان نيمسال اول و قبل از شروع نيمسال سوم تحصيلي موضوع پايان نامه خود را با نظر استاد راهنما 

 انتخاب نمايد

 .موضوع پايان نامه پس از تائيد آميته تحصيالت تكميلي قطعيت مي يابد

 :١٨ماده 



تحصيالت تكميلي از بين اعضا هيئت علمي و يا متخصصان و محققان مربوط  استاد مشاور به پيشنهاد استاد راهما و پس از تائيد آميته

 .انتخاب ميشود

استاد مشاور و حداقل يك نفر نماينده آميته تحصيالت   متشكل از استاد راهنما  ارزشيابي پايان نامه در جلسه دفاعيه توسط هيات داوران

 .محققان داخل و يا خارج از آشور صورت مي گيرد تكميلي و دو نفر از بين اعضاي هيئت علمي يا متخصصان و

 :٢٠ماده 

و اين نمره در ميانگين آل نمرات . پايان نامه توسط هيات داوران در پنج درجه ارزشيابي شده و به هر درجه نمره اي تعلق مي گيرد

 .دانشجو محاسبه مي شود

 عالي:  ٢٠تا  ١٨نمره از 

 بسيار خوب:  ١٨تا  ١٦نمره از 

 خوب:  ١٦تا  ١٤نمره از 

 قابل قبول:  ١٤تا  ١٢نمره از 

 غير قابل قبول: آمتر  ١٢نمره از 

 :٢١ماده 

بعد ) هاي(تا زماني آه آنرا به پايان نرسانده است موظف است بر اساس تقويم دانشگاهي در نيمسال   دنشجو پس از انتخااب پايان نامه

وارد آارنامه دانشجو مي شود و در ميانگين نمرات او   نامه در آخرين نيمسال تحصيليدر اين حال نمره پايان . نيز براي آن ثبت نام نمايد

 .منظور خواهد شد

 :٢٢ماده 

دانشجو مي تواند در مدتي آه از حداآثر مدت مجاز تحصيل   غير قابل قبول تشخيص اده شود  در صورتي آه پايان نامه از نظر هيات داوران

 .را آامل و يا در زماني آه هيات داوران تعيين مي آنند از آن دفاع نمايد پايان نامه خود  وي تجاوز نكند

 :تبصره 

درس يا   مي تواند معادل تعداد واحدهاي پايان نامه  موفق به گذراندن پايان نامه خود نشود  در صورتي آه دانشجو در مدت مجاز تحصيل

در . آن درس يا دروس را با موفقيت بگذراند  آثر در يك نيمسال تحصيليدروسي را آه آميته تحصيالت تكميلي تعيين مي آند اخذ و حدا



در غير . به وي مدرك معادل آارشناسي ارشد در رشته مربوطه داده خواهد شد  باشد ١٤حداقل   اين حال اگر ميانگين آل نمرات دانشجو

 .اين صورت به وي مدرآي تعلق نمي گيرد

 فصل هشتم

 ساير مقررات

 ٢٣ماده 

 .و تغيير رشته در دوره آارشناسي ارشد ناپيوسته ممنوع است انتقال

 ٢٤ماده 

آن درس را ب   دانشجو مي تواند  ممكن نباشد  در موسسه مبداء   در صورتي آه ارائه برخي دروس در يك رشته و در يك طمان معين

لي ديگر آه مجري دوره است به صورت مهمان در يكي از موسسات آموزش عا   موافقت استاد راهنما و تائيد آميته تحصيالت تكميلي

در اين حال آسب موافقت موسسه مقصد هم ضروري است و تعداد واحدهاي درسي دانشجوي ميهمان در يك موسسه نبايد از . بگذراند

 .نصف واحدهاي درسي دوره تجاوز نمايد

 ٢٥ماده 

تبصره در دويست و نود و يكمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي  ٢٣ماده و  ٢٥فصل و  ٨آئين نامه آموزشي دوره آارشناسي ارشد در 

در همه دانشگاهها و پژوهشگاهها و موسسات  ١٣٧٣-٧٤اين آئين نامه از ابتداي سال تحصيلي . به تصويب رسيد ٢٥/١٠/١٣٧٣مورخ 

آئين نامه قبلي و تمام مقررات و بخشنامه ها و دستورالعملهاي مغاير با   در از تاريخ ابالغ آن . االجراست  آموزش عالي سراسر آشور الزم

نيز مي توانند با  ١٣٧٣-٧٤دانشجويان ورودي سالهاي قبل از سال تحصيلي . آن براي دانشجويان مشمول اين آئين نامه لغو مي گردد

 .يت خود را با آئين نامه جديد تطبيق داده و بر اساس ان فارغ التحصيل شوندموافقت شوراي تحصيالت تكميلي موسسه وضع

 


