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 41/4/88 مصوب دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته نامه آيين

 1عالي زشآمو ريزي برنامهشوراي 

 مقدمه

، هاي عظيم علمي درهزاره سوم و ظهور پيشرفت فناوريسرعت پرشتاب علم و 

كشورهاي جهان را در شرراطيي رررارداده اسرت كرج اطتراد رارور راهررردي در        

اسرت و   جانرج همجي روسعج امري حياري و گامي اساسي در جهت روسعج ها برنامج

كلي نهادهاي طور بجظام علمي كشور و و رمامي كارگزاران ن عالي آموزشبراطن مرنا 

برا الهرام از    -رريين و راقق اطرن رارور راهررردي    نقش كليدي در، مولد اندطشج

 -سالج جمهوري اسالمي اطرران  02انداز  ي روسعج و اهداف بلند سندچشمها برنامج

 خواهند داشت.

ت با نهض كشور نيز همسو و هماهنگ عالي آموزشرطزان حوزه  متوليان و برنامج

 در راسرتاي اررقراي  ، ي پريش آمرده  هرا  فرصتي از مند بهرهخواهي كشور و  راور

ضرروابو و مقرررراو آموزشرري را در صرردر ، هررا نامررج آطررينلررزوم بررازن ري ، كيفيررت

، در گرام نسسرت  ، اند. براي نيل برج اطرن مقدرود    ي كاري خود ررار دادهها اولوطت

در بازن ري و اصالح آن  ي كارشناسي ارشد بج لااظ ضرورري كجها دوره نامج آطين

طري   و عالي آموزشو مؤسساو  ها دانش اههماهن ي  با همكاري و، شد احساس مي

و « آموزشي»، «پژوهشي -آموزشي»شيوه  بج سج، جلساو متعدد كارگروه آموزشي

 ردوطن شده است. «پژوهشي»

                                                                                                                                                       
، دانشتوطان ورودي ررل از اطن ررارط   1833-1831ديلي نامج فوق از سار را باروجج بج اعترار آطين -1

رطرزي   عرالي برنامرج   شروراي  02/12/1838نامج دوره كارشناسري ارشرد ناپيوسرتج مدروب      مشمور آطين

 نامج درمتموعج درج گردطده است، خواهند بود. عالي، كج بعد از اطن آطين آموزش
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شريوه   ي كارشناسري ارشرد برج سرج    هرا  دوره نامج آطينهدف از ردوطن  -4ماده 

ي هررا دورهت و روسرعج  طر رقو، «پژوهشرري»و « آموزشري »، «پژوهشري  -آموزشري »

، ي نوطن اراطرج آمروزش  ها شيوهرنوع بسشي بج ، اررقاي كيفيت، ركميلي راديالو

، ي رادريالو ركميلري  هرا  دورهافزاطش رقاضا براي ورود بج  طي مناسب بجگو پاس 

ي هرا  برنامرج سازي آن با  و همسان ها دورهاطن  ت و اررقاي سيح كيفي و كميطرقو

ي از آن در رربيرت  منرد  بهرره برا   روسعج و دط ر اسرناد راهررردي كشرور اسرت ررا     

 بكوشيم. ماهر و برجستج در سيح كشور  ش رانمتسددان و پژوه

 تعاريف -4ماده 

است كج  از دوره كارشناسي باالرر اي دوره :دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته

برج اخرم مردر     ، عرالي  آمروزش ي مدروب شروراي گسرترش    هرا  برنامرج براساس 

 .شود ميدر رشتج مربوط منتهي  كارشناسي ارشد

واحردهاي   كج ماتواي برنامج آن مشتمل بر اي دوره :پژوهشي -شيوه آموزشي

 است. نامج پاطاندرسي و 

گمرانردن   است كج دانشتو پر  از  با ماورطت آموزش اي دوره :شيوه آموزشي

 .شود مي جآموخت نشدا نامج پاطانواحدهاي درسي و بدون گمراندن 

 فنراوري  اراطرج ) با ماورطت پژوهش كج دسرتاورد آن  اي دوره :پژوهشي شيوه

مشتمل  و باشد( ..،.ثرت اختراع، روليد دانش فني، اراطج نظرطج و اطده جدطد، جدطد

 است. نامج پاطانبر اخم واحدهاي درسي مادود و الزام بج اراطج 

راديلي  ت كج در طك زمينج رشتجراقيقاري اس -فعاليت پژوهشي :نامه پايان

 .گيرد ميمربوط و رات راهنماطي استاد راهنما انتام 

و پژوهشري مترري    عرالي  آمروزش و مؤسسراو   هرا  دانشر اه ، منظور :مؤسسه

 ي كارشناسي ارشد است.ها دوره

 شوراي راديالو ركميلي مؤسسج است.، منظور: شورا

 راقيق و رترع نظري است.، منظور: سمينار
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، حضروري  نيمج، شرانج، صورو روزانج اطن دوره بج :نحوه اجراي دوره -4ماده 

 .باشد ميي طرق ضوابو مربوط رابل اجرا الملل بينمتازي و 

 :شرايط ورود -1ماده 

 ؛عالي آموزشداشتن شراطو عمومي ورود بج  (الف

 دارا بودن مدر  رسمي پاطان دوره كارشناسي اعم از پيوستج و ناپيوسرتج  (ب

 ؛و فناوري راقيقاو، وزارو علوم رأطيدمورد 

 وزارو طرا كسرب پرمطرش از مؤسسرج     رأطيدررولي در آزمون ورودي مورد  (ج

 .براساس مقرراو مدوب

 :دروس جبراني -1ماده 

 چنانچج رشتج دوره كارشناسي با رشتج دوره رتان  نداشتج باشد دانشتو باطد

 راني ب مراند.رعدادي از دروس را رات عنوان جر، بج رشسيص گروه آموزشي

ررل از  كج در ابتداي دوره باشد ميواحد  10حداكثر دروس جرراني  -4تبصره 

 .شود ميدروس اصلي اراطج 

رعرداد و   اولوطت با دروس جرراني اسرت رعيرين  ، در انتساب دروس -4تبصره 

 برعهرده آنهرا   عناوطن دروس براساس برنامج مدوب در هر رشتج و زمران انتسراب  

 شوراي گروه است.

ركرار ، است دروسي را كج دانشتو ررال در دوره كارشناسي گمرانده -4تبصره 

عنوان درس براساس سرفدل برنامرج مدروب كارشناسري ارشرد      كج صورريآن در 

 متاز نيست.، باشد

 10طا جررانري   حدارل نمره ررولي در هر درس اعم از دروس دوره -1تبصره 

 است.

، دوره در اطرن  شردگان  پمطرفترج اد مؤسسج موظف است بج رناسب رعد -6ماده 

 مشاور راديلي براي هداطت دانشتوطان رعيين نماطد.

راديلي در  سار نيمرعداد واحدهاي درسي را كج دانشتو باطد در هر  -7ماده 
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 است. 10و حداكثر  3اطن دوره اخم نماطد حدارل 

 ارزشيابي تحصيلي -8ماده 

 كمتر باشد. 11ز نراطد ا سار نيمميان ين نمراو دانشتو در دو 

معراف   دانشتو از شرط حدارل اخرم واحرد  ، راديلي سار نيمآخرطن  -9ماده 

مشرروط  ، باشرد  11كمتر از  سار نيماست و چنانچج ميان ين نمره دانشتو در اطن 

 .شود ميرلقي 

، كمترر باشرد   11ميان ين كل نمراو دانشتو در پاطان دوره نراطد از  -41ماده 

 .شود ميج دوره كارشناسي ارشد شناختج نموختآ دانش، اطن صوروغير در

، شريوه  در هرر سرج  ، دانشتوطي كج پ  از گمراندن كليج دروس دوره -تبصره

حرداكثر مردو متراز     كرج  صرورري در - كمترر باشرد   11ميان ين كل نمراو او از 

نمرره كمترر از   آنهرا   دروسي را كج در دروان مي -بج پاطان نرسيده باشد راديل وي

ركرار كند و در صورو جررران كمررود    سار نيمفقو در طك ، است احراز كرده 11

. دانشتوطي كرج برج هرر دليرل نتوانرد از اطرن       شود ميج آموخت دانش، ميان ين كل

 .كند ميو مدركي درطافت ن شود ميماروم  از ادامج راديل، فرصت استفاده كند

 غياب حضور و -44ماده 

 ي آموزشري و هرا  فعاليرت ط رر  ي درسي و دها برنامجحضور دانشتو در رمامي 

3پژوهشي دوره الزامري اسرت. غيررت دانشرتو در هرر درس نراطرد از       
16
متمروع   

اطن صرورو نمرره دانشرتو در آن درس صرفر     غيرر  در، رتاوز كند آن درس ساعاو

 .شود ميماسوب 

 بوده و بيش از حد متاز، غيرت دانشتو در طك درس كج صورريدر  -4تبصره 

آن درس از متموعرج دروس انتسرابي   ، موجج رشسيص داده شرود ، از نظر مؤسسج

 سرار  نريم واحرد در آن   3. در اطن صورو رعاطت حد نداب شود ميحمف  دانشتو

الزامري   سرار  نيماز نظر طور راديل براي دانشتو  سار نيمالزامي نيست. ولي آن 

كامرل   سرار  نريم  راديل براي دانشرتو طرك   از نظر طور سار نيمنيست. ولي آن 



 11 / آموزشي ششم:بخش 

 

 .شود ميماسوب 

اخرم   ارزطابي ناموفق واحدهاي پژوهشري ، غيرت در شيوه پژوهشي -4تبصره 

 .شود ميانتام  88داوران در ماده  هيأواست كج طرق نظر  سار نيمشده در آن 

 غيرت غيرموجج در امتاان هر درس منترر برج نمرره صرفر در آن     -44ماده 

 .شود ميدرس 

 موجرج ، از نظرر مؤسسرج  ، يررت دانشرتو در امتاران   غ كج صورريدر  -تبصره

 .شود ميدرس مزبور حمف ، رشسيص داده شود

 مرخصي تحصيلي -44ماده 

 سار نيمحداكثر طك  دروان ميدانشتوي دوره كارشناسي ارشد در هر سج شيوه 

مدو ممكور جزو سرنواو رادريلي دانشرتو     ؛مرخدي راديلي استفاده نماطد از

 .شود ميماسوب 

 اخراج و ترك تحصيل، انصراف -41ماده 

باطد  بج هر دليل از راديل اعالم اندراف نماطد. در اطن صورو دروان ميدانشتو 

چنانچج دانشتو بعد از ، درخواست خود را مرني بر اندراف بج مؤسسج رسليم نماطد

ماه درخواست خود را پ  ن يرد آن مؤسسج نسرت بج صدور گواهي اندرراف   طك

 .نماطد مياردام 

، سرار  نريم مشرروطي دو  ) دانشتوي اندرافي طا اخرراج از رادريل   -4بصره ت

 موظف است بج رعهداري كج سپرده است عمل نماطد.( سنواو بيش از حد متاز

رسروطج   در صرورو  دروان ميدانشتوي مندرف طا اخراج از راديل  -4تبصره 

 متددا در آزمون شركت نماطد.، حساب كامل با مؤسسج

 طول دوره -41ماده 

 سرار  نريم  1سرار مشرتمل برر     0هر سرج شريوه حرداكثر     طور مدو دوره در

 است. راديلي

 افزاطش طرور مردو دوره برا رشرسيص شروراي     ، در موراد استثناطي -تبصره
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راديالو ركميلي دانش اه متاز است. در هر صورو مدو دوره در هر سج شريوه  

 سار رتاوز نماطد. 2/0نراطد از 

 ه و مهمانتغيير رشت، انتقال -46ماده 

 انتقار و رغيير رشتج در هر سج شيوه دوره كارشناسي ارشد ممنوع است.

برج حضروري    و متازي حضوري نيمج، انتقار از دوره شرانج بج روزانج -4تبصره 

ممنروع   ي دولتري ها دانش اهدولتي بج غير يها دانش اهو از ( روزانج و شرانج) اعم از

 است.

در اختيار ، يوه دط ر با رعاطت سنواو دورهانتقار از طك شيوه بج ش -4تبصره 

 است. عالي آموزشمؤسسج 

حرداكثر دو   دروان مي، هر دانشتو در هر سج شيوه كارشناسي ارشد -4تبصره 

 مهمان ب مراند. عنوان بجو مقدد مردأ را با موافقت مؤسسج  سار نيم

ي و سازي دروس در دوره كارشناسي ارشد با نظر گروه آموزش معادر -47ماده 

 :است پمطر امكانبا شراطو زطر 

 ؛وزارو باشد رأطيدپمطرش وي براي ورود بج دوره مورد  (الف

 ؛وزارو باشد رأطيدمؤسسج ررلي دانشتو در رشتج راديلي مورد  (ب

ي مدروب شروراي   هرا  برنامرج سر فدل دروس گمرانرده دانشرتو براسراس     (ج

 .باشد رطزي برنامج

 استاد راهنما -48ماده 

 پژوهشري و پژوهشري برج    -ما در دوره كارشناسري ارشرد آموزشري   استاد راهن

علمري برا مررررج حردارل      هيرأو پيشنهاد دانشتو و برا موافقرت طكري از اعضراي     

 .شود ميشورا رعيين  رأطيد استادطاري و

شرود برج    انتسراب   عالي آموزشچنانچج استاد راهنما خارج از مؤسسج  -تبصره

 الزامي است.جاي شرط استادطاري داشتن مدر  دكترا 

شروراي گرروه از    رأطيداستاد مشاور بج پيشنهاد استاد راهنما پ  از  -49ماده 
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 .شود ميعلمي داخل طا متسددان خارج از دانش اه انتساب  هيأواعضاي 

 نامه پايانارزشيابي  -41ماده 

 ؛عالي: 02را  11نمره از  (الف

 ؛بسيار خوب: 11/13را  13نمره از 

 ؛خوب :11/13را  11نمره از 

 .رابل ررور: 11/12را  11نمره از 

 .رابل ررورغير :11نمره كمتر از (ب

متراز اسرت    دانشتو، رابل ررور باشدغير نامج پاطانچنانچج ارزشيابي  -تبصره

 در مدو متاز راديل در جلسج دفاعيج شركت و مترددا از  سار نيمحداكثر طك 

 دفاع كند. نامج پاطان

موفقيرت دفراع    خود با نامج پاطانه نتواند از دانشتوطي كج در فرصت رعيين شد

 .شود مياز ادامج راديل و درطافت مدر  راديلي ماروم ، نماطد

، ماند بج دانشتوي كارشناسي ارشد كج بج هر دليل از راديل باز مي -44ماده 

 اي گمرانده فقو طك گواهي كج دانشتو چج دروسي را در چند واحد و با چج نمره

 .شود مياعيا  ،است

انترام   داوران هيرأو در جلسرج دفاعيرج روسرو     نامج پاطانارزشيابي  -44ماده 

 .شود مي

 داوران براساس دستورالعمل شورا است. هيأورركيب  -44ماده 

 -آموزشري ) گواهينامج پاطان دوره كارشناسي ارشد بج هر سج شريوه  -41ماده 

 ر دوره راديليد ندروان ميارزش طكساني داشتج و ( و پژوهشي، آموزشي، پژوهشي

 باالرر ادامج راديل دهند.

 -آموزشري ) رعداد واحدهاي دوره كارشناسي ارشد در هر سج شيوه -41ماده 

واحرد   80و حرداكثر   03 بر حسب رشتج حردارل ( و پژوهشي، آموزشي، پژوهشي

 است.
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 پژوهشي -شيوه آموزشي الف(

واحرد   1 رو حرداكث  1در اطرن شريوه حردارل     نامج پاطانرعداد واحد  -46ماده 

 .باشد ميو براساس برنامج مدوب  ها رشتجدرسي براي همج 

 نامه پايان -47ماده 

 سروم  سرار  نيماور و ررل از شروع  سار نيمدانشتو موظف است پ  از پاطان 

گرروه   رأطيرد خود را با نظر استاد طا اسراريد راهنمرا و    نامج پاطانموضوع ، راديلي

شروراي رادريالو ركميلري     رأطيرد پ  از  مجنا پاطانانتساب نماطد. موضوع  مربوط

 .طابد ميدانشكده ريعيت 

 شيوه آموزشي ب(

 نامج پاطان صورو واحدهاي درسي بدون در اطن شيوه رمامي دوره بج -48ماده 

 راقيرق و رتررع  ) واحرد سرمينار   1و حرداكثر   0خواهد بود كج گمراندن حدارل 

 الزامي است.( نظري

 پژوهشيشيوه  ج(

مؤسساو  يوه پمطرش براي مؤسساو پژوهشي بوده و در مورداطن ش -49ماده 

 از( نامرج  پاطران  الزحمرج  حقانتام راقيق و ) ها هزطنجكل  رأمينآموزشي منوط بج 

مال در آمدهاي اختداصي طرح پژوهشري كراربردي اسرتاد راهنمرا رابرل اجررا       

 .باشد مي

 برا اور موظف است موضوع پرژوهش خرود را    سار نيمدانشتو طي  -41ماده 

 گروه انتساب نماطد. رأطيدنظر استاد راهنما و 

دانشرتو   واحد است و 12را  1رعداد واحدهاي درسي در اطن شيوه  -44ماده 

 واحدهاي پژوهشي خود را برا نظرر اسرتاد   ، همزمان با واحدهاي آموزشي دروان مي

 گروه انتساب نماطد. رأطيدراهنما و 

اسرتاد   هش در اطن شيوه بانظرحضور وغياب دانشتو در مرحلج پژو -44ماده 

 .پمطرد ميگروه و براساس رعداد جلساو مشاوره و راهنماطي صورو  رأطيدراهنما و 
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 برا حضرور اسرتاد    سرار  نريم روند پيشرفت پژوهش دانشتو در هر  -44ماده 

علمري   هيرأو از اعضراي   نفرر  طرك نماطنده راديالو ركميلري مؤسسرج و   ، راهنما

 .گيرد ميمورد ارزطابي ررار ، ربو ذيمدطر گروه  متسدص بج انتساب

شرده و   رقسيم سار نيمدر اطن شيوه بج سج  نامج پاطانكل واحدهاي  -4تبصره 

1 سار نيمدانشتو در هر 
3
 .نماطد مياخم  نامج پاطانرا رات عنوان بسش اور آنها  

دانشتو در  حدارل نمره ررولي پ  از داوري روند پيشرفت پژوهش -4تبصره 

 است. 11نمره  سار نيمهر 

 10از  چنانچج نمره پيشرفت پژوهشي دانشتو در هر ارزطابي كمتر -4تبصره 

 .شود ميمشروط رلقي  سار نيموي در آن  ،باشد

كرج در آخررطن    است نامج پاطاندفاع از ، ارزطابي نهاطي در اطن شيوه -41ماده 

 .شود ميمرحلج راديل دانشتو انتام 

 راتساير مقر

 و« آموزشري »، «پژوهشري  -آموزشري » هرا  شيوهاجراي هر طك از  -41ماده 

متراز   عالي آموزشدر دوره روسو مؤسسج با متوز از شوراي گسترش  «پژوهشي»

 است.

شرورا   ي برر عهرده  گيرر  ردميمساكت است  نامج آطين كج موارديدر  -46ماده 

 .باشد مي

ارشد بج  لي دوره كارشناسيدر برگيرنده اصور و ضوابو ك نامج آطين -47ماده 

 و مؤسسج موظف اسرت دسرتورالعمل اجراطري آن را در    باشد ميسج شيوه اجراطي 

 ردوطن و پ  از ردوطب در شورا اجرا كند. نامج آطينچارچوب 

صرورو   برعهده معاونت آموزشي وزارو است و در نامج آطينرفسير  -48ماده 

 ارخواهد گرفت.نظر معاونت ممكور مورد استناد رر، بروز ابهام

رردرره   11مراده و   81آموزشي دوره كارشناسي ارشد در  نامج آطين -49ماده 

وزطرر   ردروطب  برج  عالي آموزش رطزي برنامجشوراي  12/1/33مورخ  311در جلسج 
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بج مدو  33-31اور راديلي  سار نيماز  رسيد و فناوريراقيقاو و ، علوم ماترم

ي دوره و هرا  خروجري كور با ارزطابي از است كج پ  از مدو مم سج سار رابل اجرا

و  هرا  نامرج  آطرين كليرج  ، نامج آطينشد. با ابالغ اطن  در صورو موافقت رمدطد خواهد

 .شود مياعالم  هاي مغاطر با آن ملغي بسشنامج

 

مامد مهدي زاهدي -فناوري راقيقاو و، وزطر علوم  


