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تکمیلیتحصیالتکلاداره

1394اردیبهشت

یاجرایی آیین نامه و مقررات آموزشۀشیوه نام

کارشناسی ارشدةدور



٢

خدانامبه

، علوموزارتریزيبرنامهعالیشورايومصوباتراتمقرّ،هانامهآیینازايچکیدهشاملنامههشیواین
ارومیهدانشگاهتکمیلیتحصیالتشورايهايعملالودستورمصوباتازايگزیدهونیزاوريوفنّحقیقاتت

اموردرتسهیلباعثبیشتر،نظمایجادضمن،نامهشیوهاینمفادرعایتکههستیمامیدوار.باشدمی
.گرددتکمیلیتحصیالتهايدورهکیفیوارتقاء

کلیهاز،گیرندمیقرارواصالحبازنگريموردقبلیمصوباتد، جدیشرایطپیدایشبااینکهبهنظر
اطالعجهتشودمیدرخواستنامه ن شیوهایازکنندگاناستفادهوسایرعزیزودانشجویانگرانقدرهمکاران

.نمایندمراجعهتکمیلیتحصیالتتارنمايبهتکمیلیتحصیالتشورايمصوباتآخریناز

تکمیلیتحصیالتکلاداره

1394اردیبهشت



٣

»ناپیوستهارشدارشناسیکدورهآموزشیمقرراتونامهآیین«

15/1/1388مورخعالیآموزشیزيربرنامهشوراي714جلسهنهاییمصوبه

دانشگاهتحصیالت تکمیلیشورايو

مقدمه:اولفصل

درراجهانکشورهايسوم،ة هزاردرعلمیعظیمهايپیشرفتظهورواوريفنّوعلمشتابپرسرعت
دراساسیگامیوحیاتیامريتوسعههايبرنامهدرراهبرديلتحوایجادکهاستدادهقرارشرایطی

طوربهوکشورعلمینظامکارگزارانتمامیوعالیآموزشمبنااین، برآنهاستجانبههمهتوسعهجهت
جمهوريساله20اندازچشمسندبلنداهدافوتوسعههايبرنامهازالهامبااندیشه،مولدنهادهايکلی

.داشتخواهندراهبرديتحولاینتحققوتبییندرکلیدينقشایران،اسالمی

وکشورخواهیتحولنهضتباهماهنگوهمسونیزکشورعالیآموزشةحوزریزانبرنامهومتولیان
راتمقرّوضوابطها،نامهآیینبازنگريلزومکیفیت،ارتقايجهتدرآمده،هاي پیشازفرصتمنديبهره

ةدورۀنامشیوه،مقصوداینبهنیلبراي. انددادهقرارخودکاريهاياولویتصدردرراآموزشی
.استشدهتدوینارشدکارشناسی



۴

هدف: 1ماده

ارتقايتکمیلی،تحصیالتهايدورهۀ توسعوتقویتارشد،کارشناسیهايدورهۀنامشیوهتدوینازهدف
بهورودبرايتقاضاافزایشبهمناسبپاسخگوییآموزش،هارائنوینهايشیوهبهبخشیتنوعکیفیت،

کشورراهبردياسناددیگروتوسعههايبرنامهباهادورهاینسازيهمسانوتکمیلیتحصیالتهايدوره
.گرددقمحقّکشورسطحدربرجستهوماهرپژوهشگرانوصانمتخصتربیتآن،ازمنديبهرهباتااست

تعاریف:2هماد

هايبرنامهاساسبرکهاستکارشناسیة دورازباالترايدوره:ناپیوستهارشدکارشناسیةدور
میمنتهیمربوطرشتهدرارشدکارشناسیمدركاخذبهعالی،آموزشگسترششورايمصوب

.شود

نامهپایانودرسیواحدهايبرمشتملآنۀبرناممحتوايکهيدوره:پژوهشی-آموزشیةشیو
.است

ارائه فنّاوري جدید، تولید دانش ، اي با محوریت پژوهش است که دستاورد آندوره: پژوهشیشیوة
نامه هاي درسی محدود و الزام به ارائه پایانشود و مشتمل بر اخذ واحد... فنّی، ثبت اختراع و 

.است
ودرسیواحدهايگذراندنازپسدانشجوکهاستآموزشمحوریتباايدوره:یآموزشةشیو

.شودمیآموختهدانشنامهپایانگذراندنبدون

تحتومربوطتحصیلیرشتهۀزمینیکدرکهاستتحقیقاتی-پژوهشیعالیتف:امهنپایان
.گیردمیانجامراهنمااستادراهنمایی

وتحقیق:سمیناراستنظريعتتب.

دورهاجرايةشیو:3ماده

اجراقابلمربوطضوابططبق)المللبین(ی دانشگاهپردیسومجازيشبانه،روزانه،صورتبهدورهاین
.باشدمی



۵

ورودشرایط:دومفصل

:ازاستعبارتدورهبهورودشرایط:4دهما

؛عالیآموزشبهورودعمومیشرایطداشتن
علوم،وزارتتاییدموردناپیوستهوپیوستهازاعمکارشناسیدورهپایانرسمیگواهینامهداشتن

به(قبولموردهايرشتهدرپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارتیااوريفنّوتحقیقات
؛)ریزيبرنامهعالیشورايتشخیص

براساسدرخشاناستعدادهايسهمیهازاستفادهیاوزارتییدأتموردوروديآزموندرقبولی
.مربوطدستورالعمل

درسیواحدهاي:سومفصل

28حداقلنامه،پایانواحداحتساببایوسته،پناارشدکارشناسیةدوردرسیواحدهايکلتعداد:5ماده 
.باشدمیواحد32وحداکثرواحد

اندن تعدادي از دانشکده، گذرتکمیلییید شوراي تحصیالتگروه و تأچنانچه به تشخیص :1تبصره 
شود،دادهتشخیصضروري، به عنوان درس هاي جبرانی، براي دانشجوکارشناسیواحدهاي درسی دورة

کارشناسیدورهدررمقرّدرسیبرواحدهاياضافهمصوب،برنامهبراساسراهادرسآناستمکلفوي
.بگذراندنامهشیوهاینمطابقوارشد

.واحدهاي جبرانی نباید به صورت مستقل براي دانشجویان کارشناسی ارشد ارائه شود:2صره تب

ارائهاصلیهايدرسازقبلدوره،ابتدايدرکهباشدمیواحد12جبرانیهايدرسحداکثر:3تبصره
.شودمی

نیزدانشجواولنیمسالهايدرسوتمامباشدواحد12جبرانیواحدهايتعدادکهدرصورتی: 4تبصره 
حداکثربهنیمسالویکشودنمیمحسوبدانشجوتحصیلیسنواتجزونیمسالآنباشد،جبرانی
.شودمیاضافه)نیمسال4(تحصیلیمجازسنوات



۶

مۀبرنابراساسدروسوعناوینتعدادتعیین.استجبرانیدروسبااولویتس، دروانتخابدر: 5تبصره
در هر صورت تمامی دروس جبرانی، .استگروهشورايبرعهدههاآنانتخابوزمانرشتههردرمصوب

.باید در دو نیمسال اول گذرانده شود

عنوانکهصورتیدرآنتکراراست،گذراندهکارشناسیةدوردرقبالدانشجوکهراهاییدرس:6تبصره
.نیستمجازباشد،ارشدارشناسیکمصوبۀبرنامسرفصلاساسبردرس

و براي شیوه درسیواحد6پژوهشی-آموزشیشیوهبرايارشدکارشناسینامهپایانواحدتعداد:6ماده
.استواحد درسی18پژوهشی 

8حداقلنماید،اخذدورهایندرتحصیلینیمسالهردربایددانشجوکهرادرسیواحدهايتعداد:7ماده
.استواحد12حداکثرو

باشد، پس از تشخیص نامه آنها میدانی و فصلی میکه کارهاي عملی پایانیی هادانشجویان رشته: 1تبصره 
واحد 14توانند تا دانشگاه میگروه و ارائه مستندات توجیهی و تایید شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده و 

.درسی را در دو نیمسال اول و دوم تحصیل خود اخذ نمایند

.استمعافدرسیواحد8حداقلگرفتنشرطازدانشجوتحصیلی،نیمسالآخریندر: 2تبصره 

ذف حداکثر یک درس در شرایط خاص، با نظر گروه مربوط و تصویب شوراي دانشکده، امکان ح: 8ماده 
8مانده نباید از یقه در این صورت، تعداد واحدهاي بابدیهی است ک. نیمسال تحصیلی وجود دارددر یک 

.واحد کمتر باشد

، چه به دلیل )8موضوع ماده ( انتخاب مجدد یک درس چه به دلیل حذف آن توسط دانشجو:9ماده 
منوط به پرداخت ....) مادهموضوع ( و چه براي ترمیم معدل .....) موضوع ماده(مردود شدن در آن درس 

.شهریه می باشد

برايتحصیلیمشاوردوره،ایندرشدگانپذیرفتهتعدادتناسببهاستموظفآموزشیگروه:10ماده
.نمایدتعییندانشجویانهدایت
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حضور و غیاب: فصل چهارم

الزامیدورهپژوهشیوآموزشیهايفعالیتدیگرودرسیهايهبرنامتمامیدردانشجوحضور:11ماده
اینغیردرکند،تجاوزدرسآنساعاتمجموعشانزدهماز سهنبایدسدرهردردانشجوغیبت.تاس

.شودمیمحسوبصفرس،درآندردانشجوةنمرصورت

شوراي تحصیالت نظرازوباشدمجازحدازبیشس،دریکدردانشجوغیبتکهصورتیدر:تبصره
-میحذفدانشجوانتخابیهايدرسمجموعهازدرسآنشود،دادهتشخیصموجه،تکمیلی دانشکده

طولنظرازنیمسالآنولی،نیستالزامینیمسالآندرواحد8نصابحدرعایتصورتایندر. شود
.شودمیمحسوبکاملنیمسالیکدانشجوبرايتحصیل

-میرسدآندرصفرةنمرگرفتنموجب،درسهرنیمسالپایانامتحاندرغیرموجهغیبت:12ماده

.ودش

، شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکدهنظرازنیمسال،پایانامتحاندردانشجوغیبتکهصورتیدر:تبصره
.شودمیحذف11ماده تبصرهرعایتبامزبوردرسشود،دادهتشخیصموجه

تحصیلازانصرافوتحصیلیمرخصیدوره،طول:پنجمفصل

مقرراتبراساسرانامهپایانوشدهتعیینهايسدربایددانشجوکهاستتیمددوره،طول:13ماده
تحصیلینیمسال4برمشتملسال2حداکثرناپیوستهارشدکارشناسیدورهطول.برسانداتمامبهمربوط
.است

موردحسبولزومصورتدرتواندمیکدهدانشتکمیلیتحصیالتشوراي،استثناییموارددر: تبصره
5/2ز انبایددورهمدتطولصورتهررد.بیفزایددانشجوتحصیلیدورهطولبهتحصیلینیمسالیک
.نمایدتجاوز)نیمسال5(سال
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ازنیمسالیکحداکثر،کدهدانشموافقتکسبباتواندمیارشدکارشناسیةدوردانشجوي:14ماده
میمحسوبدانشجوتحصیلیسنواتجزومذکورمدت.کنداستفادهنیمسالحذفیاتحصیلیمرخصی

.ودش

حذفیاتحصیلیمرخصیقبول،قابلگواهیارائهازپسمل،حوضعوبارداريزمانبراي:1تبصره
دانشجوتحصیلیمجازسنواتجزو،علوموزارتۀنامآیینطبقزایمانمرخصی.ودشمیصادرنیمسال

.شودنمیمحسوب)نیمسال4(

به،یلیتحصنیمسالواحدانتخابونامثبتشروعازقبلبایدتحصیلیمرخصیدرخواست:2تبصره
بهتوجهبادانشجوتحصیلیمرخصیباکده دانشموافقت.گرددکسبهشکددانموافقتوتسلیمکدهدانش

بابعدبهآناز،دانشجوتحصیلۀ ادامکهاستاینبهمنوطوگیردمیصورتويتحصیلیوضعیت
.نشودمواجهمشکل

پایانامتحاناتدرنتواندهموجدالیلبهواحدانتخابونامثبتازبعددانشجوکهصورتیدر:3تبصره
اقدامنیمسالحذفدرخواستنسبت بهنیمسالپایانامتحاناتازشروعقبلبایدکند،شرکتنیمسال

.شودشده جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب میبدیهی است که نیمسال حذف.نماید

موافقتبکسبدونیا،ننمایدواحدانتخابنیمسالیکبرايحتیدانشجوکهصورتیدر:4تبصره
.رات عدم مراجعه خواهد شدمشمول مقرّ،کندتحصیلتركدانشگاه

اتمامازقبل،دانشجویانبهالزماخطاروتحصیلیدورهطولرعایتصحیحاجرايبرنظارت: 5تبصره
.استدانشکدهتحصیالت تکمیلیمعاونتعهدهه بیلیتحصدورهطول

خودکتبیدرخواستبایدصورتایندر.دهدانصرافتحصیلازدلیلهربهتواندمیدانشجو:15ماده
نگیرد،پسراخوددرخواستماهیکازبعددانشجوچنانچه.نمایدتسلیمکدهدانشبهانصرافبرمبنیرا

.کندمیاقدامانصرافگواهیصدوربهنسبتدانشگاه



٩

حالهربه.کندل، عماستسپردهکهتعهداتیبهاستموظفاخراجییاانصرافیدانشجوي:تبصره
بهمنوطورودي،آزموندرمجددشرکتمجوزدریافتونمراتریزوتسلیمنامهگواهیگونههرصدور
.استدانشگاهبادانشجوحسابتسویه

ارزشیابی:ششمصلف

قبولی و حداقل نمرةاست12،جبرانییادورههايدرسازاعمدرسهردرقبولیةنمرحداقل:16ماده
.می باشد14پایان نامه 

هايدرسةنمرتواندمیصرفاًسدراستاددانشگاه،تکمیلیتحصیالتشورايۀبمصوطبق: 1تبصره
مشخصدانشگاهتکمیلیتحصیالتشورايکهرادیگريهايدرسوموضوعات ویژه،سمینارنامه،پایان

روز 45ها باید حداکثر تا نمرات این نوع درس.کندگزارشناتمامصورتبهنیمسالپایاندرنماید،می
نیمسال طبق هاي کارشناسی ارشد باید در پایان نمرات سایر درس. بعد از پایان امتحانات گزارش شوند

.تقویم دانشگاهی و در موعد مقرر به امور آموزشی دانشگاه اعالم گردد

در.است14حداقلتحصیلی،نیمسالهردردانشجوهايسدرنمراتقبولقابلمیانگین:17ماده
.شودتلقی میمشروطدانشجو،14میانگینکسبعدمصورت

ازومشروطدانشجوآن،باشد14ازکمترتحصیلینیمسالدودردانشجونمراتمیانگیناگر:1تبصره
.شودمیمحرومتحصیلهمادا

توسط شوراي تحصیالت تکمیلی درسحذفدلیلبهدانشجودرسیواحدهايچنانچه:2تبصره
در14ازکمترمیانگینکسبدرصورتیابد،تقلیلواحد8ر زیبه،دانشکده یا دانشگاه حسب مورد

.شدخواهدمحسوبنیزنیمسالآنمشروطیمانده،باقیهايسرد

بهدانشگاهیتقویمطبقآن،موقعبهابالغوضوابطرعایتباآموزشیاخطارصدور:3تبصره
ةعهدبرتحصیلادامهازشدنازمحرومقبلومشروطینیمسالازیکپس،مشروطدانشجویان
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بدیهی است که عدم صدور اخطار آموزشی از طرف دانشکده، مانع از .استدانشکدهتحصیالت تکمیلی 
.اجراي قانون نخواهد بود

تحصیالت عهدهبرند،اشدهمشروطنیمسالدوکهدانشجویانیتحصیلۀادامازجلوگیري: 4ه تبصر
تحصیالتمدیریتطریقازدانشگاهیتقویمطبقدانشکده،گزارشبراساسواستدانشکدهتکمیلی
.شودمیانجامدانشگاهتکمیلی

نمراتمیانگیناحتسابدراماشود؛میثبتدانشجوۀکارنامدرجبرانیهايدرسة نمر:5ه تبصر
.ودشنمیتاثیردادهدانشجونمراتکلومیانگینتحصیلینیمسال

غیردر.باشدکمتر14ازنباید) نامهبا احتساب پایان(دورهپایاندردانشجونمراتکلمیانگین:18ماده
.شودشناختهارشدکارشناسیةدورآموختۀتواند دانشجو نمیدانشصورتاین

نمراتکلمیانگین،نامهبه انضمام پایاندورهدرسیواحدهايهمهگذراندنازپسکهدانشجویی:تبصره
حداکثر تواندمیباشد،نرسیدهایانپبهويتحصیلمجازمدتحداکثرکهصورتیدرباشد،کمتر14ازاو
نیمسالیکدرفقطاست،گرفته)14تا 12بین ( 14از کمترنمرهآنهادرکهراهاییدرسواحد از12تا 

در این صورت، تاریخ .شودمیآموختهدانشکل،میانگینکمبودجبرانصورتدروکندتکرارتحصیلی
اینازنتواندهردلیلبهکهدانشجویی. خواهد بودويآخرین نمرةفراغت از تحصیل دانشجو، تاریخ ثبت 

.کندنمیدریافتمدرکیوشودمیمحرومتحصیلادامهازکند،استفادهفرصت

نامهپایان:هفتمفصل

دراستموظفدانشجوآنطیکهاستارشدکارشناسیدورهبخشآخریننامهایانپتدوین:19ماده
.کندپژوهشراهنما،)ان(استادنظرزیرخود،تحصیلیو گرایش رشتهبهمربوطزمینهیک

اعضاياز،گروهتخصصیشورايتاییدواستادموافقتباودانشجویشنهادپبهراهنمااستاد:20ماده
.گرددمیتعییندانشگاهعلمیتئهی



١١

صورتدانشجوتحصیلدومنیمسالپایانتاحداکثربایددانشجوتوسطراهنمااستادانتخاب:1تبصره
.گیرد

:استزیرشرحبهارشدکارشناسیدورهدانشجویاننامهپایانراهنماییوتدریسشرایط:2صره تب

تدریس)لفا

؛استادیاريهمرتبحداقلاشتند
وجودصورتدر(کارشناسیمقطعدرت علمیبه عنوان عضو هیئتدریسسابقهسالدوحداقل

؛)مربوطرشتهدرکارشناسیمقطع
روهگتخصصیشورايموافقت.

نامهپایانراهنمایی)ب

؛استادیاريمرتبهحداقلداشتن
؛ارشدکارشناسیدورهدرت علمیئبه عنوان عضو هیتدریسسابقهسالدوحداقل
گروهتخصصیشورايموافقت.

-مینامه دانشجو را در صورت نیاز، به پیشنهاد استاد راهنما وتایید گروه، مسئولیت راهنمایی پایان:3تبصره

نامه را به هدایت پایان%  51حداقل ) اصلی(دو استاد راهنما، مشروط بر اینکه استاد راهنماي اول توانند 
نامه به عهده مسئولیت اصلی هدایت پایانبدیهی است که . شونددار د، به طور مشترك عهدهعهده داشته باش

.باشداستاد راهنماي اول می

،به جاي شرط استادیاريشود،خارج از دانشگاه ارومیه انتخاب ي دوم،چنانچه استاد راهنما:4تبصره
.الزامی استهاي زیر نظر وزارتیناز یکی از دانشگاهداشتن مدرك دکتري



١٢

تکمیلیتحصیالتشورايوگروهتخصصیشورايتاییدوراهنمااستادپیشنهادبهمشاوراستاد:21ماده
دانشگاهازخارجمتخصصانیا، دانشجویان دوره دکتري تخصصیدانشگاهعلمیتئهیازاعضايدانشکده،

.گرددمیتعیینو با وابستگی سازمانیبا مدرك کارشناسی ارشد یا باالتر

تاییدباتوجیهی،دالیلباذکروگروهتخصصیشورايپیشنهادبهدوممشاوراستادانتخاب:1تبصره
.استریپذامکاندانشکدهتکمیلیتحصیالتوشورايگروهشوراي

نامه تعیین و بر اساس واحد پایان% 100مشاور از) ان(راهنما و استاد) ان(سهم مشارکت استاد:2تبصره 
.، مشخص می شودحکم تحصیالت تکمیلی دانشکده

موضوع،خودتحصیلسومنیمسالپایانازقبلواولنیمسالپایانازپساستموظفدانشجو:22ماده
گروهتخصصیشوراينامه را به تصویبپایانپیشنهادةوانتخابراهنما)ان(استادنظرباراخودۀنامپایان

.برساندمربوط

دورهشروع. یابدمیقطعیتدهکدانشمیلیکتتحصیالتشورايییدتاازسپ،نامهپایانموضوع:1تبصره 
.باشدمیدهکدانشدرنامهپایانپیشنهادةیدایتتاریخدانشجو،پژوهشی

تنها با کسب مجوز از شوراي تحصیالت تکمیلی ،نامهپایانعنوانوموضوعدرتغییرهرگونه:2تبصره
ر پیشنهاده، نامه و تغییبدیهی است که در صورت تغییر محتواي پایان.باشدپذیر میدانشکده و دانشگاه امکان

.جدید مالك عمل خواهد بودتاریخ تصویب پیشنهادة

سبراساتحصیلی،مجازمهلتدراستموظفدفاع،زمانتانامهپایانانتخابازسپدانشجو:23ماده
. نمایدنامثبتنامهپایانبراينیزبعدهاينیمسالدردانشگاهیتقویم

با،نامهپایانارشنگوپژوهشاتماموآموزشیدورهاتمامازسپانشجود:نامهپایانازدفاع: 24ماده
ازدفاعبرايتواندمیو طبق ضوابط،تحصیلیمجازسنواتسقفدرومشاوروراهنما) ان(استادایید ت

.نمایداقدامخودۀنامپایان

ايرایانهدرسیستمبا نمره قبولشدهاخذهايسدرتمامینمراتبایدنامه،پایانازدفاعازقبل:1تبصره
.باشدشدهثبت دانشگاهیشآموز



١٣

سقفدرنامهپایانازدفاعودهکدانشدرنامه پایانپیشنهادةبتصویبینزمانیفاصلهحداقل:2تبصره
.استتمامماهسه تحصیلی،مجازسنوات

دتاییومدیر گروهپیشنهادبهمشاور،وراهنمااستادانتوسطنامهپایاناتمام تدوینیدیأتازبعد:3تبصره
ۀزمیندرکه)باالتریااستادیار(دانشگاهعلمیتاهیاعضايازنفردوده،کدانشمیلیکتتحصیالتمعاونت
.دنشومیتعییننامهپایانارزیابیبرايداورعنوانبهد،نباشداشتهتخصصدانشجوتحقیق

سیستمدردفاعدرخواستزمانثبتبینیک هفتهحداقلزمانیفاصلهاستموظفدانشجو:4تبصره
.کندرعایترانامهپایانازدفاعخوتاریآموزشیايرایانه

:نامهپایانازدفاعکمیتهترکیب: 25ماده

؛راهنما)ان(استاد
؛مشاور)ان(استاد
؛)ان(داور
کده یا مدیر گروه مربوط، صرفا جهت نظارت بر حسن اجراي دانشمیلیکتتحصیالتمعاونت

.جلسه دفاع

.براي برگزاري جلسه دفاع، الزامی است) ان(حضور استاد راهنماي اول و داور:تبصره

تعیین می با توجه به میانگین ارزیابی کمیته دفاع بر اساس جدول زیر نامهپایاننمره و درجه : 26ماده
:شود

نمرهدرجه

20تا 19ازنمره عالی

99/18تا 17از نمره بسیار خوب

99/16تا 16از نمره خوب

99/15تا 14از نمره قابل قبول

14نمره کمتر از غیر فابل قبول



١۴

و ارایه 20ترویجی تا - ژوهشی یا علمیپ- علمینامه در صورت چاپ مقاله پایانمبناي نمره :1تبصره 
با (99/18صورت تاو درغیر این) با درجه عالی(5/19تا،معتبر به تشخیص کمیته دفاعمقاله  کنفرانس

.گرددمیمحاسبه ) بسیار خوب درجه 

.محاسبه می شودمستندات ارئه شده در جلسه دفاعنامه براساسپایاننمرة:2تبصره 

دادهتاثیر وينمراتمیانگیندروشودمیدانشجوکارنامهوارداز دفاع،پسنامهپایانةنمر:3تبصره
.شدخواهد

تواندمیدانشجوشود،دادهتشخیصقبولقابلغیر،کمیته دفاعنظراز،نامهپایانکهصورتیدر:4تبصره
تاریخیدردیگرباروکاملراخودۀنامپایاند،ایمننتجاوزويتحصیلمجازحداکثرمدتازکهمدتیدر
خودۀنامپایانازنتواندشدهتعیینفرصتدرکهدانشجویی. کنددفاعآنازد، کنمیتعیینکمیته دفاعکه
.شودتحصیلی محروم میمدركدریافتوتحصیلادامهازکند،دفاعموفقیتبا

امورتمامیواصالحاتامانجرايباست،کردهدفاعموفقیتباخودۀنامپایانازکهدانشجوییبه:5تبصره 
مقرراتمطابقدانشجوبامدت،اینانقضايازسپ. شودمیدادهفرصتماهسهحداکثر، التحصیلیفارغ

.شدخواهدرفتاردانشگاه

ۀادامازدلیلهربهکهدانشجوییبهآنهانمرهودرسیواحدهايگذراندنگواهیاعطاي:27ماده
بالمانعوي،حسابتسویهوتعهداتانجامبهمنوطدانشجو،درخواستدرصورتماند،میبازتحصیل

.است

مهمانرشته،تغییرانتقال،: هشتمفصل

.استممنوعناپیوستهارشدکارشناسیدورهدررشتهتغییروانتقال:28ماده
دورهازانتقال.باشددر اختیار دانشگاه می،انتقال از یک شیوه به شیوه دیگر، با رعایت سنوات دوره:بصرهت

بهدولتیغیرهايدانشگاهازوشبانهوروزانهازاعمحضوريبهمجازيوحضورينیمهروزانه،بهشبانه
.استممنوعهاي دولتی دانشگاه



١۵

نکممدانشگاهدرمعین،زمانیکدرورشتهیکدرها،سدرازبرخیارائهکهصورتیدر:29ماده
موافقتوتحصیلیمشاوراستادیدایتوراهنمااستادموافقتباراهاسدرآنتواندمیدانشجونباشد،

بهاست،دورهمجريکهدیگرمورد تاییدعالیآموزشمؤسساتازیکیدر،دهکدانشو گروهشوراي
. استضروريهممقصددانشگاهموافقتبکسشرایطی،چنیندر. بگذراندمهمانصورت
تواند حداکثر دو نیمسال را به عنوان مهمان هر دانشجو در هر سه شیوه کارشناسی ارشد، می:تبصره

.بگذراند
:استپذیرانکامزیرشرایطباوگروهنظرباارشدکارشناسیدورهدرهاسدرسازيمعادل:30ماده

؛باشدوزارتییداتمورددورهبهورودبرايدانشجوپذیرش
؛باشدوزارتییداتموردتحصیلیرشتهدردانشجوقبلیدانشگاه
باشدریزيبرنامهشورايمصوبهايبرنامهساسابردانشجوگذراندههايسدرسرفصل.

چنانچه دانشجویی براساس حکم کمیسیون موارد خاص از دانشگاه مورد تایید دیگري به دانشگاه :1تبصره 
عینا در دانشگاه مبدا انتخاب و یا گذرانده است،قال یافته باشد، کلیه دروسی که درانتدر همان رشتهارومیه

.شودکارنامه  دانشجو ثبت می
انتخاب یا گذرانده سی راودر،چنانچه دانشجویی قبل از قبولی در آزمون ورودي رشته جدید:2تبصره 

بدیهی است که دروسی که .شوندسازي میمعادلباشد، نمرات دروس گذرانده شده با نظر گروه مربوط
.باشنداند قابل معادل سازي نمیمنجر به اخذ مدرك شده

شود، یک نیمسال از سازي به تشخیص گروه پذیرفته میواحد که به لحاظ معادل12به ازاي هر : 3تبصره 
.شودطول مدت مجاز تحصیل دانشجو کاسته می

پایان دوره کارشناسی ارشد در هر سه شیوه ارزش یکسانی داشته و دانشجوي هر سه نامۀگواهی:31ماده 
.تحصیل دهدتواند در دوره  تحصیلی باالتر ادامه شیوه می

) 19/1/1388مورخ 154/21شماره ي (دوره کارشناسی ارشدنامهآیینبراساسنامه، ین شیوها:32ماده 
46ماده و32فصل و8ریزي آموزش عالی دربرنامهشوراي15/1/1388مورخ 714مصوب جلسه ي 

این .دانشگاه رسیدتحصیالت تکمیلی به تصویب شوراي 12/11/1393تبصره تنظیم شد و در تاریخ 
ها هاي قبلی و تمام مقررات و بخشنامهنامهآییناالجرا است وزمان ابالغ آن الزمدستورالعمل از

.گرددنامه لغو میبراي دانشجویان مشمول این آیینهاي مغایر با آن ودستورالعمل


