
 آئین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 
 

 "شوراي برنامه ریزي آموزش عالی  15/01/1388مصوب مورخ   "
  88-89نیمسال اول سال تحصیلی  از قابل اجراء

  

 مقدمه 

هاي عظیم علمی در هزاره سوم، کشورهاي جهـان    سرعت پرشتاب علم و فناوري و ظهور پیشرفت         

هاي توسعه امري حیاتی و گامی اساسـی   را در شرایطی قرار داده است که ایجاد تحول راهبردي در برنامه

ـ   ور و بـه  در جهت توسعه همه جانبه است و بر این مبنا آموزش عالی و تمامی کارگزاران نظام علمـی کش

هاي  با الهام از برنامه -طور کلی نهادهاي مولد اندیشه نقش کلیدي در تبیین و تحقق این تحول راهبردي

 . خواهند داشت -ساله جمهوري اسالمی ایران 20انداز  توسعه و اهداف بلند سند چشم

خـواهی   ریزان حوزه ي آموزش عالی  کشور نیز همسو و هماهنگ با نهضت تحـول  متولیان و برنامه

ها،  ضوابط  نامه هاي پیش آمده در راستاي ارتقاي کیفیت، لزوم بازنگري آیین مندي از فرصت کشور و بهره

بـراي نیـل بـه ایـن مقصـود، در گـام       . اند هاي کاري خود قرار داده و مقررات آموزشی را در صدر اولویت

بـازنگري و اصـالح آن احسـاس    ارشد به لحاظ ضرورتی کـه در   هاي کارشناسی نامه ي دوره نخست، آیین

طی جلسات متعـدد کـارگروه     -ها  و مؤسسات آموزش عالی و با همکاري و هماهنگی  دانشگاه -شد می

 .تدوین شده است »پژوهشی«و  »آموزشی » «پژوهشی -آموزشی  « آموزشی، به سه شیوه

  

 هدف  .1ماده 

و  »آموزشی« »پژوهشی -آموزشی«ارشد به سه شیوه  هاي کارشناسی نامه دوره از تدوین آیینهدف 

هاي نوین  هاي تحصیالت تکمیلی، ارتقاي کیفیت، تنوع بخشی به شیوه تقویت و توسعه دوره »پژوهشی«

ت و هاي تحصیالت تکمیلی، تقوی ارایه آموزش، پاسخگویی مناسب به افزایش تقاضا براي ورود به دوره

هاي توسعه و دیگر اسناد راهبردي  سازي آن با برنامه ها و همسان ارتقاي سطح کیفی و کمی این دوره

مندي از آن در تربیت متخصصان و پژوهشگران ماهر و برجسته در سطح کشور  کشور است تا با بهره

 .بکوشیم
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 تعاریف .2مادة  

هاي مصوب  اي باالتر از دورة کارشناسی است که براساس برنامه دوره : ارشد ناپیوسته دورة کارشناسی

 .شود ارشد در رشته مربوط منتهی می آموزش عالی، به اخذ مدرك کارشناسی شوراي گسترش 

 

  .نامه است اي که محتواي برنامه آن مشتمل بر واحدهاي درسی و  پایان دوره : پژوهشی -شیوه آموزشی 

 

اي با محوریت آموزش ، است که دانشجو پس از گذراندن  واحدهاي درسی و بـدون   دوره : شیوه آموزشی

 .شود  آموخته می نامه دانش گذراندن پایان

 

اي با محوریت پژوهش که دستاورد آن ارائه فنـاوري جدیـد، ارائـه نظریـه و ایـده       دوره : شیوه پژوهشی

شود و مشتمل بر اخذ واحدهاي درسی محدود و الزام بـه ارایـه   ... جدید، تولید دانش فنی، ثبت اختراع،

 .نامه است پایان

 

بوط و تحـت راهنمـایی   تحقیقاتی است که در یک زمینه رشته تحصیلی مر -فعالیت پژوهشی : نامه پایان

 .گیرد استاد راهنما انجام می

 

 .ارشد است هاي کارشناسی ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجري دوره منظور دانشگاه : مؤسسه

 

 .منظور شوراي تحصیالت تکمیلی مؤسسه است : شورا

 

 .منظور تحقیق و تتبع نظري است : سمینار
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 ءنحوه اجرا .3ماده  

المللی طبـق ضـوابط مربـوط قابـل اجـرا       حضوري، مجازي و بین این دوره به صورت روزانه، شبانه، نیمه 

 .باشد می

 

 شرایط ورود - 4ماده   

 داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی -الف

دارا بودن مدرك رسمی پایان دوره کارشناسی اعم از پیوسته و ناپیوسته مورد تأییـد وزارت علـوم،    -ب

  .حقیقات و فناوريت

 .قبولی در آزمون ورودي مورد تأیید وزارت  یا کسب پذیرش از مؤسسه براساس مقررات مصوب -ج

 

 دروس جبرانی . 5ماده  

چنانچه رشته دوره کارشناسی با رشته دوره تجانس نداشته باشـد دانشـجو بایـد بـه تشـخیص گـروه       

 .بگذراندآموزشی، تعدادي از دروس را تحت عنوان جبرانی 

باشد که  حتی المقدور در ابتداي دوره قبل از دروس اصلی  واحد می 12حداکثر دروس جبرانی  : 1تبصره 

 .شود ارائه می

 

در انتخاب دروس، اولویت با دروس جبرانی است  تعیین تعداد و عناوین دروس براساس برنامه  : 2تبصره 

 .شوراي گروه استمصوب در هر رشته و زمان انتخاب آنها بر عهده 

  عنـوان دروسی را که دانشجو قبالً در دوره کارشناسی گذرانده است، تکرار آن  در صورتی که   : 3تبصره 

 .درس براساس سرفصل برنامه مصوب کارشناسی ارشد باشد، مجاز نیست

 .است 12حداقل نمره قبولی در هر درس اعم از دروس دوره یا جبرانی   : 4تبصره 
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 مشاور تحصیلی  . 6ماده 

شـدگان در ایـن دوره، مشـاور تحصـیلی بـراي هـدایت        مؤسسه موظف است به تناسب تعداد پذیرفتـه 

 .دانشجویان تعیین نماید

  

 واحدهاي درسی و ارزشیابی تحصیلی. 7ماده 

و  8تعداد واحدهاي درسی را که دانشجو باید در هر نیمسال تحصیلی در این دوره اخـذ نمایـد حـداقل     

 .است  12حداکثر 

  

در غیر اینصورت دانشجو مشروط  . کمتر باشد 14میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال نباید از   .8ماده 

 .تلقی می شود

 

شرط حداقل اخذ واحد معاف است و چنانچه میانگین نمـره  آخرین نیمسال تحصیلی، دانشجو از  .9ماده 

 .شود باشد، مشروط تلقی می 14دانشجو در این نیمسال کمتر از 

  

کمتـر باشـد، در غیـر ایـن صـورت،       14میانگین کل نمـرات دانشـجو در پایـان دوره نبایـد از      .10ماده 

 .شود ارشد شناخته نمی آموخته دوره کارشناسی دانش

 

 14دانشجویی که پس از گذراندن کلیه دروس دوره در هر سه شیوه، میـانگین کـل نمـرات او از     : تبصره

تواند دروسی را که  می -در صورتی که حداکثر مدت مجاز تحصیل وي به پایان نرسیده باشد -کمتر باشد

کمبـود  احراز کرده است، فقط در یک نیمسال تکرار کنـد و در صـورت جبـران     14در آنها نمره کمتر از 

دانشجویی که به هر دلیل نتوانند از این فرصت استفاده کند، از ادامه . شود آموخته می میانگین کل، دانش

 .کند شود و مدرکی دریافت نمی تحصیل محروم می
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 حضور و غیاب 

هاي آموزشی و پژوهشی دوره الزامـی   هاي درسی و دیگر فعالیت حضور دانشجو در تمامی برنامه .11ماده 

مجموع ساعات آن درس تجاوز کند، در غیر این صـورت   16/3غیبت دانشجو در هر درس نباید از  . است

 .شود نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می

 

در صورتی که غیبت دانشجو در یک درس، بیش از حد مجاز بـوده و از نظـر مؤسسـه، موجـه      : 1تبصره 

در این صـورت رعایـت   . شود تشخیص داده شود، آن درس از مجموعه دروس انتخابی دانشجو حذف می

ولی آن نیمسال از نظر طول تحصیل  و مشـروطی بـراي   . واحد در آن نیمسال الزامی نیست 8حد نصاب 

 .  شود نیمسال کامل محسوب می دانشجو یک

 

غیبت در شیوة پژوهشی، ارزیابی ناموفق واحدهاي پژوهشی اخذ شده در آن نیمسال است که  : 2تبصره 

 .شود انجام می 33طبق نظر هیأت داوران در مادة 

  

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

 

در صورتی که غیبت دانشجو در امتحان، از نظر مؤسسه، موجه تشخیص داده شود، درس مزبـور   : تبصره

 . شود حذف می

  

 مرخصی تحصیلی 

توانـد حـداکثر یـک نیمسـال از مرخصـی       ارشد در هر سه شیوه می دانشجوي دوره کارشناسی .13ماده 

 .شود می تحصیلی استفاده نماید، مدت مذکور جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب
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 انصراف، اخراج و ترك تحصیل

در اینصورت باید درخواست خـودر  . تواند به هر دلیل از تحصیل اعالم انصراف نماید دانشجو می .14ماده 

را مبنی بر انصراف به صورت کتبی به  مؤسسه تسلیم نماید، چنانچه دانشجو بعد از یک مـاه درخواسـت   

 .نماید صدور گواهی انصراف اقدام میخود را پس نگیرد  آن مؤسسه نسبت به 

 

) مشروطی دو نیمسـال، سـنوات بـیش از حـد مجـاز     ( دانشجوي انصرافی یا اخراج از تحصیل  : 1 تبصره

 .موظف است به تعهداتی که سپرده است عمل نماید

 

تواند درصورت تسویه حساب کامل با مؤسسه مجدداً  دانشجوي منصرف یا اخراج از تحصیل می : 2 تبصره

 .درآزمون شرکت نماید

  

 طول دوره 

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

 

درموارداستثنایی افزایش طول مدت دوره با تشخیص شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه مجـاز   :تبصره  

 .سال تجاوز نماید 5/2در هر صورت مدت دوره در هر سه شیوه نباید از . است

  

 انتقال، تغییر رشته و مهمان

ارشـد رعایـت  مـوارد زیـر       انتقال، تغییر رشته  و میهمان در هر سه شیوه دوره کارشناسـی در  .16ماده 

 : الزامی است

 

و از ) روزانـه و شـبانه  (انتقال از دوره شبانه به روزانه ، نیمه حضوري و مجـازي بـه حضـوري اعـم از      -1



 آئین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 
 

 .هاي دولتی ممنوع است هاي غیر دولتی به دانشگاه دانشگاه

شیوه به شیوه دیگر  و سایر موارد مجاز بـا رعایـت سـنوات دوره در اختیـار مؤسسـه       انتقال از یک -2

 .آموزش عالی است

تواند حداکثردو نیمسال را با موافقت مؤسسه مبدأ و  ارشد می هر دانشجو در هر سه شیوه کارشناسی -3 

 .مقصد به عنوان مهمان بگذراند

 

ارشد با نظر گروه آموزشی و با شـرایط زیـر امکانپـذیر     معادل سازي دروس دردوره کارشناسی .17 ماده 

 .است

 .پذیرش وي براي ورود به دوره مورد تأیید وزارت باشد -الف

 .مؤسسه قبلی دانشجو در رشته تحصیلی مورد تأیید وزارت باشد -ب

 .ریزي باشد اي برنامههاي مصوب شور سرفصل دروس گذرانده دانشجو براساس برنامه -ج

  

 استاد راهنما و استاد مشاور

پژوهشی و پژوهشی به پیشنهاد دانشجو و بـا   -ارشد آموزشی استاد راهنما  در دوره کارشناسی .18 ماده

 .شود موافقت یکی از اعضاي هیات علمی با مرتبه حداقل استادیاري و تأیید شورا تعیین می

 

شود به جـاي شـرط اسـتادیاري     خارج از مؤسسه آموزش عالی انتخاب میچنانچه استاد راهنما  : تبصره

 .داشتن مدرك دکتري الزامی است

 

ي گروه از اعضاي هیأت علمی داخل یا  استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما پس از تأیید شورا .19 ماده 

 .شود متخصصان خارج از دانشگاه انتخاب می
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 ارزشیابی پایان نامه 

 :نمره و درجه پایان نامه به شرح زیر می باشد .20ماده  

 عالی:  20تا  19نمره از        

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

 خوب: 49/17تا   16نمره از        

 قابل قبول: 99/15تا  14نمره از        

 غیرقابل قبول : 14نمره کمتر از        

 

چنانچه ارزشیابی پایان نامه غیر قابل قبول باشد دانشجو مجاز است حـداکثر یـک نیمسـال در     : تبصره

دانشجویی کـه در فرصـت   . مدت مجاز تحصیل در جلسه دفاعیه شرکت و مجدداً از پایان نامه دفاع کند

تحصـیلی   تعیین شده نتواند از پایان نامه خود با موفقیت دفاع نماید، از ادامه تحصیل و دریافت مـدرك 

 .محروم می شود

 

ارشد که به هر دلیل از تحصیل باز می ماند، فقط یک گواهی که دانشجو  به دانشجوي کارشناسی . 21ماده 

 .شود چه دروسی را در چند واحد و با چه نمره اي گذرانده است اعطا می

 

 .شود میارزشیابی پایان نامه در جلسه دفاعیه توسط هیأت داوران انجام  .22ماده 

  

 .ترکیب هیأت داوران براساس دستورالعمل شورا است .23ماده 

  

و  »آموزشـی « »پژوهشـی  -آموزشـی «ارشد به هر سه شیوه  گواهینامه پایان دوره کارشناسی .24ماده  

 .توانند در دوره تحصیلی باالتر ادامه تحصیل دهند ارزش یکسانی داشته و می »پژوهشی«
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 تعداد واحدهاي دوره   

و  »آموزشـی « »پژوهشـی  -آموزشـی «ارشد در هر سه شـیوه   تعداد واحدهاي دوره کارشناسی .25ماده 

 .واحد است 32و حداکثر  28بر حسب رشته حداقل   »پژوهشی«

  

 پژوهشی -شیوه آموزشی  -الف

و براسـاس برنامـه     ها براي همه رشته  6و حداکثر  4تعداد واحد پایان نامه در این شیوه حداقل  .26 ماده

 .باشد مصوب می

  

 پایان نامه .27ماده   

دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی، موضوع پایان نامـه  

موضوع پایان نامه پـس از تأییـد   . تأیید گروه مربوط انتخاب نمایدخود را با نظر استاد یا اساتید راهنما و 

 .شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده قطعیت می یابد

 

 شیوه آموزشی -ب 

در این شیوه تمامی دوره به صورت واحدهاي درسی بدون پایان نامه خواهد بود کـه گذرانـدن    .28ماده 

 .الزامی است) نظريتحقیق و تتبع (واحد سمینار  4و حداکثر  2حداقل 

  

 شیوه پژوهشی -ج

این شیوه پذیرش براي مؤسسات پژوهشی بوده و در مورد مؤسسات آموزشی منوط بـه تـأمین    .29ماده 

از محـل درآمـدهاي اختصاصـی طـرح پژوهشـی      ) انجام تحقیق و حق الزحمه پایان نامه(کل هزینه ها 

 .کاربردي استاد راهنما قابل اجرا می باشد
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دانشجو طی نیمسال اول موظف است موضوع پژوهش خود را با نظر استاد راهنما و تأیید گـروه   .30ماده 

  .انتخاب نماید

  

واحد است و دانشجو می تواند همزمان با واحـدهاي   10تا  6تعداد واحدهاي درسی در این شیوه  .31ماده 

 .آموزشی، واحدهاي پژوهشی خود را با نظر استاد راهنما و تأیید گروه انتخاب نماید

  

 حضور و غیاب دانشجو در مرحله پژوهش در این شیوه با نظر استاد راهنما و تأییـد گـروه و بـر    .32ماده 

 .اساس تعداد جلسات مشاوره و راهنمایی صورت می پذیرد

  

روند پیشرفت پژوهش دانشجو در هر نیمسال با حضـور اسـتاد راهنمـا، نماینـده تحصـیالت       .33ماده 

تکمیلی مؤسسه و یکنفر از اعضاي هیأت علمی متخصص به انتخاب مدیر گروه ذیربط، مورد ارزیابی قرار 

 .گیرد می

نامه در این شیوه به سه نیمسال تقسیم شده و دانشجو در هر نیمسال یـک   کل واحدهاي پایان : 1تبصره 

 .نماید نامه اخذ می سوم آنها را تحت عنوان بخش اول پایان

 

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

 

باشـد وي در آن نیمسـال    14فت پژوهشی دانشجو در هر ارزیابی کمتـر از  چنانچه نمره پیشر : 3تبصره 

 .شود مشروط تلقی می

 

ارزیابی نهایی در این شیوه، دفاع از پایان نامه است که در آخرین مرحلـه تحصـیل دانشـجو     .34ماده   

 .شود انجام می
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 : سایر مقررات 

دردوره توسـط  » پژوهشـی «و » آموزشـی «، »پژوهشـی  -آموزشی«ها  اجراي هر یک از شیوه  .35ماده 

 .مؤسسه با مجوز از شوراي گسترش آموزش عالی مجاز است

  

 .باشد نامه ساکت است تصمیم گیري بر عهده شورا می در مواردي که آیین  .36ماده 

  

باشد و  ارشد به سه شیوه اجرایی می نامه دربر گیرنده اصول و ضوابط کلی دوره کارشناسی آیین .37ماده 

نامه تدوین و پس از تصـویب در شـورا    مؤسسه موظف است دستورالعمل اجرایی آن را در چارچوب آیین

 .اجرا کند

 

ابهـام، نظـر معاونـت     نامه برعهده معاونت آموزشی وزارت است و در صورت بـروز  تفسیر آیین .38ماده  

 .مذکور مورد استناد قرار خواهد گرفت

 

مـورخ   714تبصـره  در جلسـه     19مـاده  و   39ارشـد در   نامه آموزشی دوره کارشناسی آیین .39ماده  

ریزي آموزش عالی به تصویب وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوري رسـید و از   شوراي برنامه 15/01/88

به مدت سه سال قابل اجرا است  که پس از مـدت مـذکور بـا ارزیـابی از       88-89نیمسال اول تحصیلی 

هـا و   مـه نا ، کلیـه آیـین   نامـه  با ابالغ این آیین. هاي دوره و در صورت موافقت تمدید خواهد شد  خروجی

 .شود هاي مغایر با آن ملغی اعالم می بخشنامه

 
 محمد مهدي زاهدي

 وزیر علوم، تحقیقات و فناوري
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 »چگونگی مشروطی ترم آخر دانشجویان کارشناسی ارشد«

 
 

 2/160894:   شماره 
  21/08/90:    تاریخ   

 
دوره کارشناسی ارشد در خصوص دانشجویان  89/12/17مورخ  21/107331بخشنامه شماره پیرو 

در صورتی آن  ،پایان نامه واحدهاي درسی دیگر انتخاب می کنند که در نیمسال آخر به همراه
 :نیمسال مشروطی محسوب می شود که 

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

 .کسب کند  14کرده و میانگین کمتر از 
 

واحد رسیده باشد و  8تعداد  واحدهاي 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 نادري منش
 تحقیقات و فناوري ،معاون آموزشی وزارت علوم
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 » دوره دکتري در یکی از رشته هاي همنام یا متناسب با رشته تحصیلی داوطلب ادامه تحصیل «
 
 

 68259/2: شماره  
 11/10/89:  تاریخ   

 
، مصوبه جلسه مورخ  11/10/89مورخ  781شوراي گسترش آموزش عالی در جلسه شماره 

را در مورد داوطلبان دوره دکتري  24/11/82مورخ  11162/22، موضوع بخشنامه  04/11/1382
اصالح نمود و مقرر داشت دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد، صرفاً می توانند براي ادامه 

ي در یکی از رشته هاي همنام یا متناسب با رشته تحصیلی خود داوطلب تحصیل در دوره دکتر
 . شوند
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