
ارشدناپيوستهنامهدورهكارشناسيآيين


مقدمه
هاي عظيم علمي در هزارر  سزو ك وشزورهاي نهزاا  رر در شزرر  ي       سرعت پرشتاب علم و فناوري و ظهور پيشرفت

هاي توسعه رمري حياتي و گزامي رساسزي در نهزت توسزعه همزه       قررر درد  رست وه ك ر جاد تحول ررهبردي در برنامه
ن مبنا آموزش عالي و تمامي وارگارررا نظا  علمي وشور و بزه وزور ولزي نهادهزاي مولزي رني شزه       نانبه رست و بر ر 

سزاله   02رنيرز  هاي توسعه و رهيرف بلني سني چشم با رلها  رز برنامه -نقش ولييي در تبيين و تحقق ر ن تحول ررهبردي
 خورهني درشت.   -نمهوري رسالمي ر ررا
موزش عالي  وشور نيا همسزو و هماهنزب بزا نهتزت تحزول خزورهي وشزور و        ر ارا حوز  آ متولياا و برنامه

هزاك  وزوربو و مقزررر      نامزه  هاي پيش آمي ك در ررسزتاي ررتقزاي ويتيزتك لزاو  بزازنيري آ زين       منيي رز فرصت بهر 
هاي  دور  نامه رني. برري نيل به ر ن مقصودك در گا  نخستك آ ين هاي واري خود قررر درد  آموزشي رر در صير رولو ت

هزا    با همكاري و هماهنيي  درنشزيا   -شي ررشي به لحاظ ورورتي وه در بازنيري و رصالح آا رحساس مي وارشناسي
پژوهشيك آموزشزيك و   -وي نلسا  متعيد وارگرو  آموزشيك به سه شيو  آموزشي   -و مؤسسا  آموزش عالي و
 پژوهشي تيو ن شي  رست.

هزاي   تقو زت و توسزعه دور   « پژوهشزي  –آموزشزي  »ررشي بزه   هاي وارشناسي ور نامه د هيف رز تيو ن آ ين -1ماده
هاي نو ن ررر ه آموزشك پاسخيو ي مناسب بزه رفزار ش تقاوزا     تحصيال  تكميليك ررتقاي ويتيتك تنوع بخشي به شيو 

ازي آا بزا  سز  هزا و همسزاا   هاي تحصيال  تكميليك تقو ت و ررتقاي س ح ويتي و ومزي ر زن دور    برري ورود به دور 
منزيي رز آا در تربيزت متخصصزاا و پژوهشزيررا      هاي توسعه و د ير رسناد ررهبردي وشور رست تا با بهزر   برنامه

 ماهر و برنسته در س ح وشور بكوشيم.
تعاريف-2مادة


سزترش  هاي مصوب شورري گ ري باالتر رز دورة وارشناسي رست وه بررساس برنامه : دور ارشدناپيوستهدورةكارشناسي

 شود. ررشي در رشته مربوط منتهي مي آموزش عاليك به رخذ ميرك وارشناسي 
 نامه رست. ري وه محتوري برنامه آا مشتمل بر ورحيهاي درسي و  پا اا : دور پژوهشي–شيوهآموزشي

 91/9/78تاریخ : 

 951/19شماره : 



د ررهنمزا  تحقيقاتي رست وه در  ك زمينه رشته تحصيلي مربوط و تحزت ررهنمزا ي رسزتا    -: فعاليت پژوهشينامهپايان
 گيرد. رنجا  مي
 ررشي رست. هاي وارشناسي ها و مؤسسا  آموزش عالي و پژوهشي مجري دور  منظور درنشيا  مؤسسه:

 منظور شورري تحصيال  تكميلي مؤسسه رست.-شورا
 منظور تحقيق و تتبع نظري رست.-سمينار

رلمللزي وبزق وزوربو     يك مجزازي و بزين  حتزور  مزه نير ن دور  به صور  روزرنهك شبانهك  نحوهاجرايدوره:-3ماده
 باشي. مربوط قابل رنرر مي

شرايطورود-4ماده
 درشتن شرر و عمومي ورود به آموزش عالي -رلف
دررر بودا ميرك رسمي پا اا دور  وارشناسي رعم رز پيوسته و ناپيوسته مزورد تي يزي وزرر  علزو ك تحقيقزا  و      -ب

 فناوري؛ 
 تي يي وزرر   ا وسب پذ رش رز مؤسسه بررساس مقررر  مصوب؛ قبولي در آزموا ورودي مورد -ج

 دروسجبراني-5ماده
چنانچه رشته دور  وارشناسي با رشته دور  تجانس نيرشته باشي درنشجو با ي به تشخيص گرو  آموزشزيك تعزيردي   

 رز دروس رر تحت عنورا نبررني بيذررني.
 شود. در ربتيري دور  قبل رز دروس رصلي رررئه ميباشي وه  ورحي مي 20حيروثر دروس نبررني -1تبصره
در رنتخاب دروسك رولو ت با دروس نبررني رست  تعيين تعيرد و عناو ن دروس بررساس برنامزه مصزوب    -2تبصره

 در هر رشته و زماا رنتخاب آنها بر عهي  شورري گرو  رست.
رسزتك تكزررر آا  در صزورتي وزه عنزورا درس       دروسي رر وه درنشجو قبالً در دور  وارشناسي گذررني   -3تبصره

 بررساس سرفصل برنامه مصوب وارشناسي ررشي باشيك مجاز نيست.
 رست. 20حيرقل نمر  قبولي در هر درس رعم رز دروس دور   ا نبررني  -4تبصره
نشزجو اا  شيگاا در ر ن دور ك مشاور تحصيلي برري هزير ت در  مؤسسه موظف رست به تناسب تعيرد پذ رفته-6ماده

 تعيين نما ي.



و حزيروثر   8تعيرد ورحيهاي درسي رر وه درنشجو با ي در هر نيمسال تحصيلي در ر ن دور  رخذ نما ي حزيرقل   -7ماده
 رست. 20

ارزشيابيتحصيلي-8ماده
 ومتر باشي. 21ميانيين نمرر  درنشجو در دو نيمسال نبا ي رز  

رط حيرقل رخذ ورحي معاف رست و چنانچه ميزانيين نمزر  درنشزجو در    آخر ن نيمسال تحصيليك درنشجو رز ش -9ماده
 شود. باشيك مشروط تلقي مي 21ر ن نيمسال ومتر رز 

آموختزه دور    ومتر باشيك در غير ر زن صزور ك درنزش    21ميانيين ول نمرر  درنشجو در پا اا دور  نبا ي رز -11ماده
.شود ررشي شناخته نمي وارشناسي

 -ومتزر باشزي   21ه پس رز گذررنيا وليه دروس دور  در هر سه شيو ك ميانيين ول نمرر  رو رز درنشجو ي و-تبصره
تورني دروسي رر وه در آنهزا نمزر  ومتزر رز     مي -در صورتي وه حيروثر مي  مجاز تحصيل وي به پا اا نرسيي  باشي

شزود.   آموختزه مزي   يين ولك درنزش رحررز ورد  رستك فقو در  ك نيمسال تكررر وني و در صور  نبررا ومبود ميان 21
شزود و مزيروي در افزت     درنشجو ي وه به هر دليل نتورنني رز ر ن فرصت رستتاد  ونزيك رز ردرمزه تحصزيل محزرو  مزي     

وني. نمي
حضوروغياب-11ماده

هزاي آموزشزي و پژوهشزي دور  رلارمزي رسزت. غيبزت        هاي درسزي و د يزر فعاليزت    حتور درنشجو در تمامي برنامه
مجموع ساعا  آا درس تجاوز ونزيك در غيزر ر زن صزور  نمزر  درنشزجو در آا        21/3در هر درس نبا ي رز   درنشجو

 شود. درس صتر محسوب مي
: در صورتي وه غيبت درنشجو در  ك درسك بيش رز حي مجاز بود  و رز نظر مؤسسهك مونه تشزخيص درد   1تبصره

ورحزي در آا   8شود. در ر ن صور  رعا زت حزي نصزاب     شودك آا درس رز مجموعه دروس رنتخابي درنشجو حذف مي
نيمسال رلارمي نيست. ولي آا نيمسال رز نظر وول تحصيل برري درنشجو نيمسال رلارمزي نيسزت. ولزي آا نيمسزال رز     

 شود.   نظر وول تحصيل برري درنشجو  ك نيمسال وامل محسوب مي
 شود.  تر در آا درس ميغيبت غير مونه در رمتحاا هر درس منجر به نمر  ص-12ماده

در صورتي وه غيبت درنشجو در رمتحااك رز نظر مؤسسهك مونزه تشزخيص درد  شزودك درس مابزور حزذف       تبصره:
.شود مي

مرخصيتحصيلي-13ماده
تورني حيروثر  ك نيمسال رز مرخصي تحصيلي رستتاد  نما يك مي  مزذوور نزاو    ررشي مي درنشجوي دور  وارشناسي

 شود. نشجو محسوب ميسنور  تحصيلي در



انصراف،اخراجوتركتحصيل-14ماده
تورني به هر دليل رز تحصيل رعال  رنصررف نما ي. در ر نصور  با ي درخورست خودر رر مبني بر رنصزررف   درنشجو مي

به مؤسسه تسليم نما يك چنانچه درنشجو بعي رز  ك ما  درخورست خود رر پس نييرد  آا مؤسسزه نسزبت بزه صزيور     
 نما ي. رهي رنصررف رقير  ميگو

درنشجوي رنصررفي  ا رخررج رز تحصيل ) مشرووي دو نيمسالك سنور  بيش رز حي مجاز( موظف رسزت بزه   -1تبصره
تعهيرتي وه سپرد  رست عمل نما ي.

تورنزي درصزور  تسزو ه حسزاب وامزل بزا مؤسسزه مجزيدرً          درنشجوي منصرف  ا رخزررج رز تحصزيل مزي    -2تبصره
 نما ي.درآزموا شروت 

طولدوره-15ماده
 نيمسال تحصيلي رست. 1سال مشتمل بر  0وول مي  دور  حيروثر 

درمورردرستثنا ي رفار ش وول مي  دور  با تشخيص شورري تحصيال  تكميلي درنشيا  مجاز رست. در هزر   -تبصره
 سال تجاوز نما ي. 5/0صور  مي  دور  در هر سه شيو  نبا ي رز 

ررشتهومهمانانتقال،تغيي-16ماده
 ررشي ممنوع رست.  رنتقال و تغيير رشته در دور  وارشناسي

رنتقال رز دور  شبانه به روزرنه ك نيمه حتزوري و مجزازي بزه حتزوري رعزم رز )روزرنزه و شزبانه( و رز         -1تبصره
 هاي دولتي ممنوع رست. هاي غير دولتي به درنشيا  درنشيا 
تورني حيروثردو نيمسال رر با مورفقزت مؤسسزه مبزي  و مقصزي بزه عنزورا        يررشي م هر درنشجو وارشناسي -3تبصره

 مهماا بيذررني.
 ررشي با نظر گرو  آموزشي و با شرر و ز ر رمكانپذ ر رست. معادل سازي دروس دردور  وارشناسي -17ماده
 پذ رش وي برري ورود به دور  مورد تي يي وزرر  باشي. -رلف
 تحصيلي مورد تي يي وزرر  باشي. مؤسسه قبلي درنشجو در رشته -ب
 ر اي باشي. هاي مصوب شورري برنامه سرفصل دروس گذررني  درنشجو بررساس برنامه -ج

  استادراهنما-18ماده
پژوهشي  به پيشنهاد درنشجو و بزا مورفقزت  كزي رز رعتزاي هيزا        -ررشي آموزشي رستاد ررهنما دردور  وارشناسي
 شود. و تي يي شورر تعيين مي علمي با مرتبه حيرقل رستاد اري

شود به ناي شرط رستاد اري درشتن ميرك  چنانچه رستاد ررهنما خارج رز مؤسسه آموزش عالي رنتخاب مي-تبصره
.دوتري رلارمي رست

ي گزرو  رز رعتزاي هيزي  علمزي درخزل  زا        رستاد مشزاور بزه پيشزنهاد رسزتاد ررهنمزا پزس رز تي يزي شزورر         -19 ماده
 شود. درنشيا  رنتخاب ميمتخصصاا خارج رز 

ارزشيابيپاياننامه-21ماده
 : عالي 02تا  21نمر  رز  -الف

 : بسيار خوب 11/28تا  28نمر  رز         
 : خوب11/21تا  21نمر  رز         
 : قابل قبول11/25تا  21نمر  رز         
 : غيرقابل قبول 21نمر  ومتر رز  -ب



نامه غير قابل قبول باشي درنشجو مجاز رست حزيروثر  زك نيمسزال در مزي  مجزاز      چنانچه ررزشيابي پا اا  - تبصره
تحصيل در نلسه دفاعيه شروت و مجيدرً رز پا اا نامه دفاع وني. درنشجو ي وه در فرصت تعيين شي  نتورنزي رز پا زاا   

 نامه خود با موفقيت دفاع نما يك رز ردرمه تحصيل و در افت ميرك تحصيلي محرو  مي شود.
ررشي وه به هر دليل رز تحصيل بزاز مزي مانزيك فقزو  زك گزورهي وزه درنشزجو چزه           به درنشجوي وارشناسي -21ادهم

 شود. دروسي رر در چني ورحي و با چه نمر  ري گذررني  رست رع ا مي
 شود. ررزشيابي پا اا نامه در نلسه دفاعيه توسو هيي  دروررا رنجا  مي -22ماده
 را بررساس دستوررلعمل شورر رست.ترويب هيي  درور -23ماده
و حيروثر 08پژوهشي( بر حسب رشته حيرقل  -ررشي در  شيو  )آموزشي  تعيرد ورحيهاي دور  وارشناسي-24ماده

 ورحي رست. 30
***

پژوهشي-شيوهآموزشي-الف
و بررسزاس برنامزه     هزا  تهورحي درسي برري همه رش 1و حيروثر  1تعيرد ورحي پا اا نامه در ر ن شيو  حيرقل  -26ماده

 باشي. مصوب مي
 پاياننامه-27ماده

درنشجو موظف رست پس رز پا اا نيمسال رول و قبل رز شروع نيمسال سو  تحصيليك موووع پا اا نامزه خزود رر بزا    
ال  نظر رستاد  ا رساتيي ررهنما و تي يي گرو  مربوط رنتخاب نما ي. موووع پا زاا نامزه پزس رز تي يزي شزورري تحصزي      

 تكميلي درنشكي  ق عيت مي  ابي.

 

***
سايرمقررات:

دردور  توسو مؤسسه با مجوز رز شزورري گسزترش آمزوزش عزالي     « پژوهشي -آموزشي»شيو  رنرري   -35ماده
 مجاز رست.

 باشي. نامه ساوت رست تصميم گيري بر عهي  شورر مي در مورردي وه آ ين  -36ماده
باشزي و   ررشزي بزه سزه شزيو  رنرر زي مزي       يرني  رصول و وزوربو ولزي دور  وارشناسزي   نامه دربر گ آ ين - 37ماده

 نامه تيو ن و پس رز تصو ب در شورر رنرر وني. مؤسسه موظف رست دستوررلعمل رنرر ي آا رر در چارچوب آ ين
ت مزذوور  نامه برعهي  معاونت آموزشي وزرر  رسزت و در صزور  بزروز ربهزا ك نظزر معاونز       تتسير آ ين - 38ماده

 مورد رستناد قررر خورهي گرفت.
شورري  1/22/81مورخ  123تبصر   در نلسه   21ماد   و  31ررشي در  نامه آموزشي دور  وارشناسي آ ين -39ماده

به  88-81ر اي آموزش عالي به تصو ب وز ر محتر  علو ك تحقيقا  و فناوري رسيي و رز نيمسال رول تحصيلي  برنامه
هزاي دور  و در صزور  مورفقزت تمي زي       رنرر رست  وه پس رز مي  مذوور با ررز ابي رز  خروني مي  سه سال قابل

 شود./ هاي مغا ر با آا ملغي رعال  مي ها و بخشنامه نامه ك وليه آ ين نامه خورهي شي. با ربالغ ر ن آ ين
 
 


