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  بسمه تعالی
  مقدمه

  
هاي عظیم علمی در هزاره سوم،  پرشتاب علم و فناوري و ظهور پیشرفتسرعت 

هاي  ایجاد تحول راهبردي در برنامه ن را در شرایطی قرار داده است کهکشورهاي جها
جانبه است و بر این مبنا آموزش  توسعه امري حیاتی و گامی اساسی در جهت توسعه همه

زاران نظام علمی کشور و به طور کلی نهادهاي مولد اندیشه نقش عالی و تمامی کارگ
هاي توسعه و اهداف بلند  با الهام از برنامه -کلیدي در تبیین و تحقق این تحول راهبردي

  .خواهند داشت -ساله جمهوري اسالمی ایران 20انداز  سند چشم
پیشرو در امر تربیت نیروي هاي  لذا، دانشگاه صنعتی شریف به عنوان یکی از دانشگاه     

و  آگاهی بیشتر استادان محترم منظوره بانسانی متخصص و پژوهشگران زبده و فرهیخته، 
هاي  هاي تحصیالت تکمیلی، دانشجویان عزیز دوره مکاران ارجمند فعال در امور دورهه

ها و   نامه  مچنین ایجاد هماهنگی بیشتر و بهتر در اجراي آیینه و ارشد، کارشناسی
ارشد   نامه دوره کارشناسی  را بر اساس آیین حاضر نامه  آیینقررات مربوط به این دوره، م

. کند  میارائه زیزان عاین  به تهیه و  آوري  ناپیوسته مصوب وزرات علوم تحقیقات و فن
باعث ارتقاء  ،ضمن ایجاد نظم بیشتر و تسهیل امور نامه  آیینامید است رعایت مفاد این 

  1.تحصیالت تکمیلی گرددهاي   کیفی دوره
       

تکمیلی معاونت آموزشی و تحصیالت 
 دانشگاه تحصیالت تکمیلییت مدیر

1389  
                                                        

گرفته یا مقررات تکمیلی مصوبات فعلي مورد بازنگري و اصالح قرار  ،توجه به اينكه با مرور زمان و با پيدايش شرايط جديدبا  ١
 ها و اساتيد محترم درخواست  ، از كليه دانشجويان، كارشناسان تحصيالت تكميلي دانشكدهشود  و جدید به این مجموعه اضافه می

، كه از طريق صفحه های تحصیالت تکمیلی در دانشگاه صنعتی شریف  هدر مورد دورشود آخرين مصوبات   مي
   .کنند و پیگیری شود، را مالحظه  مي  رساني  اطالع  www.eduvp.sharif.ir وب

http://www.eduvp.sharif.ir
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  ارشد ناپیوسته  نامه دوره کارشناسی  آیین
  فصل اول
  کلیات

  
  دف دورهه: 1ماده 

دو  به  در دانشگاه صنعتی شریف ارشد  هاي کارشناسی  نامه دوره  آیین اجرايهدف از 
تقویت و توسعه ، )نامه  بدون پایان( آموزشیو ) نامه  با پایان( پژوهشی  _  آموزشیشیوه 
هاي نوین ارایه   بخشی به شیوه  هاي تحصیالت تکمیلی، ارتقاي کیفیت، تنوع  دوره

تربیت متخصصان و و ها   و کمی این دوره آموزش، تقویت و ارتقاي سطح کیفی
  .استپژوهشگران ماهر و برجسته در سطح کشور 

  
  تعاریف: 2ماده 

باالتر از دوره کارشناسی  ارشد  دوره کارشناسی :ارشد ناپیوسته  دوره کارشناسی 
هاي مصوب شوراي گسترش آموزش عالی، به اخذ مدرك   است که بر اساس برنامه

  .می شود  منتهی مربوطارشد در رشته   کارشناسی
با محوریت آموزش است  ارشد  دوره کارشناسی :)نامه  بدون پایان( شیوه آموزشی

آموخته   نامه دانش  که دانشجو پس از گذراندن واحدهاي درسی و بدون گذراندن پایان
  .شود  می

که محتواي برنامه  ارشد  دوره کارشناسی ):نامه  با پایان(پژوهشی  - شیوه آموزشی
 .نامه است  واحدهاي درسی و پایان شاملآن 

مدتی است که دانشجو باید تمام واحدهاي درسی دوره را براساس  :طول دوره
  .مقررات مربوط به اتمام برساند



  
 

٤ 
  

فعالیت پژوهشی، تحقیقاتی است که در رشته تحصیلی مربوط وتحت  :نامه  پایان
  .گیرد  راهنمایی استاد راهنما انجام می

  .صنعتی شریف استمنظور دانشگاه  :دانشگاه
  .است منظور شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه :شورا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

٥ 
  

  فصل دوم
  شرایط ورود

  
  :شرح زیر است  شرایط ورود به دوره به :3ماده 

  شرایط عمومی ورود به آموزش عالی داشتن –الف
و ناپیوسته مورد دارا بودن مدرك رسمی پایان دوره کارشناسی اعم از پیوسته   –ب
  آوري  یید وزارت علوم، تحقیقات و فنتأ
بر  دانشگاهورودي مورد تأیید وزارت یا کسب پذیرش از  نقبولی در آزمو –ج

  اساس مقررات مصوب
  

مورخ  1354/21شماره و  31/6/1386مورخ  3536/21هاي شماره  بر اساس بخشنامه   :1 تبصره
درصد محدودي از  ،ابالغیه هاي متعاقب آنو آوري   وزارت علوم، تحقیقات و فن 29/2/1389

دانشجویان کارشناسی در شرف اتمام تحصیل که حداقل شرایط قید شده در بخشنامه هاي مزبور 
یکی از سوابق تحصیلی توسط دانشگاه در توانند بر اساس بررسی پرونده و   می ،را دارا باشند

درخواست و . شده و ادامه تحصیل دهدرشته هاي مرتبط در مقطع کارشناسی ارشد پذیرش 
مدارك الزم جهت ورود به دوره از این طریق باید در بازه زمانی مقرر به دفتر استعداد درخشان 

صورت   هبازه زمانی مقرر همه ساله از طرف دفتر استعداد درخشان دانشگاه ب. دانشگاه ارائه شود
  .عمومی اعالم می شود

ارشد پذیرفته             مقطع کارشناسی که در مقطع کارشناسیدانشجویان دورشته اي  :2تبصره 
موظف هستند که این مطلب را به اداره ) در زمان پذیرش(شوند، در بدو ورود به دانشگاه   می

  .پذیرش و نظام وظیفه دانشگاه به صورت کتبی اعالم نمایند
  



  
 

٦ 
  

  فصل سوم
  مرخصی تحصیلی نحوه اجرا، طول دوره و 

  
           ، )نوبت دوم( به صورت روزانه، شبانه ارشد ناپیوسته  کارشناسیدوره  :4 ماده
  .استقابل اجرا  ازي و بین الملل طبق ضوابط مربوطحضوري، مج  نیمه

  .است) نیمسال تحصیلی 4(سال  2 ناپیوسته ارشد  دوره کارشناسی طول :5ماده 
با تشخیص شوراي تحصیالت تکمیلی  فقط افزایش طول دوره، در موارد استثنایی :تبصره

سال                 5/2در هر دو شیوه نباید از سنوات تحصیلی  ،در هر صورت. دانشگاه مجاز است
  .کند زتجاو ) نیمسال تحصیلی 5(

  _  آموزشی و آموزشیارشد در هر دو شیوه   دانشجوي دوره کارشناسی :6ماده 

مدت مذکور  .کندل از مرخصی تحصیلی استفاده تواند حداکثر یک نیمسا  میپژوهشی 
   .شود  جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می

  .پذیر نیست  مرخصی تحصیلی در اولین نیمسال تحصیلی امکان  :1تبصره 
موافقت با حداکثر دو نیمسال تحصیلی مرخصی بدون احتساب در مدت مجاز  :2تبصره 

  : با ارائه مدارك مستدل در شرایط زیر ممکن است) سنوات تحصیلی(
  .دکنن  می سپري زایمان را که دوران بارداري و هایی /خانم –الف
  .اند  شدهبه بیماري بسیار حاد و مزمن مبتال  با تأیید بهداري دانشگاه دانشجویانی که –ب
طبق تقویم ( نام در هر نیمسال تحصیلی  درخواست مرخصی باید قبل از شروع ثبت :3تبصره 

موافقت دانشگاه با .  تسلیم شوددیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه مبه  ) آموزشی نیمسال مربوط
گیرد و منوط به این   دانشجو صورت میمرخصی تحصیلی دانشجو با توجه به وضعیت تحصیلی 

  .است که ادامه تحصیل دانشجو از آن به بعد با مشکل مواجه نشود

  
 

٧ 
  

  فصل چهارم
  حضور و غیابواحدهاي درسی، ارزشیابی و  

  
 32و حداکثر  28حداقل  پیوستهارشد نا  تعداد کل واحدهاي دوره کارشناسی: 7ماده 
  2.استواحد 
حداقل  در ارشد مجاز است در هر نیمسال تحصیلی  دانشجوي دوره کارشناسی :8ماده 

  .دکن نام  ثبتواحد درسی  12و حداکثر  8
احد درسی با تایید دانشکده و  8نام در آخرین نیمسال تحصیلی در کمتر از   ثبت :1تبصره 
  .بالمانع است مربوط

ارشد   کارشناسی  دوره زامیال هاي  که دانشجو یک یا چند درس از درس در صورتی :2تبصره 
خود را در مقطع کارشناسی گذرانیده باشد، چنانچه نمره اخذ شده در مقطع کارشناسی کمتر از 

در غیر ارشد خواهد بود و   آن درس در مقطع کارشناسی ددباشد، دانشجو ملزم به اخذ مج 12
تواند با نظر دانشکده نسبت به اخذ   پذیر نیست و دانشجو می  اخذ مجدد درس امکان این صورت
  .دکندیگري جهت تکمیل واحدهاي الزم اقدام  درس

هاي درسی و دیگر فعالیتهاي آموزشی و   حضور دانشجو در تمامی برنامه :9ماده 
ساعات مجموع            غیبت دانشجو در هر درس نباید از.  پژوهشی دوره الزامی است

     آن درس تجاوز کند، در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب 
  .شود  می

  

                                                        
های آموزشی   مطابقت برنامهنسبت به ) ۱۳۸۹-۹۰تا انتهای سال تحصیلی (ها موظف هستند ظرف مدت یک سال   دانشکده ٢

در مواردی که آخرین برنامه مصوب با این تعداد  ۱۳۸۹-۹۰تا پایان سال تحصیلی . نامه اقدام کنند  خود با این آیین
  .واحد تطابق نداشته باشد، تا زمان تصویب برنامه بعدی، مطابق آخرین برنامه مصوب رشته اقدام خواهد شد
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٨ 
  

از نظر دانشگاه  لیو دباشجو در یک درس بیش از حد مجاز در صورتی که غیبت دانش :تبصره
  انتخابی دانشجو حذف هاي  سص داده شود، آن درس از مجموع درموجه تشخی

ولی آن   ،یمسال الزامی نیستواحد در آن ن 8رعایت حدنصاب در این صورت .  شود  می 
       نیمسال از نظر طول تحصیل و ضوابط مشروطی براي دانشجو یک نیمسال کامل محسوب

  .شود  می
براي آن درس   موجه در امتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر  غیبت غیر   :10ماده 
  .است

امتحان با توجه به مستندات الزم از نظر دانشگاه موجه  در صورتی که غیبت دانشجو در :تبصره
  3.شود  تشخیص داده شود، درس مزبور حذف می

حداقل نمره قبولی در هر درس اعم از درس هاي مصوب دوره، یا درس هاي : 11ماده 
  .است 20از  12ارشد،   جبرانی در دوره کارشناسی

شامل نمره کلیه درس ها، (نمره ارسال شده به اداره کل آموزش دانشگاه  :12ماده 
قابل   ، که به تأیید استاد درس رسیده باشد، غیر...)دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد و 

  .قابل تغییر نیست وجه  هیچتغییر است و به 
احتساب هاي دانشجو در یک نیمسال تحصیلی، بدون   چنانچه میانگین نمره :13ماده 

در . شود  باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط محسوب می 14نامه، کمتر از   نمره پایان
شود، آن  14هاي دانشجو در دو نیمسال تحصیلی کمتر از   صورتی که میانگین نمره

  .    شود  دانشجو از ادامه تحصیل محروم می
در غیر .  کمتر باشد 14دانشجو در پایان دوره نباید از  هاي  همیانگین کل نمر :14ماده 

     .شود  ارشد شناخته نمی  آموخته دوره کارشناسی  دانشوي  این صورت

                                                        
مجموعه ٢در پيوست (اي   نامه جداگانه  مقررات مربوط به حذف پزشكي در آيين  ٣   .ذكر شده است )اين 

 

  

  

  
 

٩ 
  

  چنانچه رشته مقطع کارشناسی دانشجو با رشته قبولی وي در مقطع  :15 ماده
ارشد تجانس نداشته باشد، در صورت لزوم و با تشخیص شوراي تحصیالت   کارشناسی

 هاي  درس"را تحت عنوان  ها  تعدادي از درساست دانشجو موظف  ،تکمیلی دانشکده
  .بگذراند  "جبرانی
از باید تا قبل  ها  این درس. واحد است 12هاي جبرانی   درس واحد حداکثر تعداد: 1تبصره 

و با تایید شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده مشخص و به اداره کل  ترمیم نیمسال اول تحصیل
در زمان اطالعات مربوطه  دریافت نشدندر صورت . تحصیالت تکمیلی دانشگاه منعکس شود

  .فرض بر عدم نیاز به گذراندن دروس جبرانی خواهد بود ،مقرر
 هاي  کلیه درس گذراندن.هاي جبرانی است  لویت با درسوا ،ها  در انتخاب درس: 2تبصره 

نام   ثبت صورت دانشجو جهت  جبرانی تا انتهاي نیمسال دوم تحصیلی الزامی است و در غیر این
گیري نهایی در مورد وي فقط در اختیار کمیسیون موارد خاص دانشگاه و تصمیم دهغیرمجاز ش
  .پذیر نیست  جبرانی امکان هاي  براي درس (W)حذف اضطراري  .است

 زبیش اتواند یک نیمسال دانشجو می ،جبرانی یا بیشتردرس واحد  8به ازاي حداقل  :3تبصره 
زو سنوات جاین نیمسال . به تحصیل بپردازد) نیمسال تحصیلی 4( ارشد  کارشناسی دوره طول

از  نباید )نامه  آیین این 5طبق ماده (شود و در هر حال طول دوره   تحصیلی دانشجو محسوب می
هاي جبرانی   و امکان افزایش سنوات تحصیلی دیگري مرتبط با اخذ درس کندسال تجاوز  5/2

  .وجود ندارد
 )20ز ا( 12حداقل نمره قبولی در هر درس جبرانی نامه،   این آیین 11طابق ماده م :4تبصره 
در احتساب میانگین نمرات اما . ه دروس جبرانی در کارنامه دانشجو ثبت می شودنمر. است

  .شود  میانگین کل نمرات دانشجو منظور نمی نیمسال تحصیلی و
  
  



  
 

١٠ 
  

  فصل پنجم
  محرومیت از تحصیل آموختگی، انصراف و  دانش

  
ارشد تمام وقت بوده و   دانشجوي شاغل به تحصیل در دوره کارشناسی :16اده م

موظف است در هر نیمسال تحصیلی مطابق تقویم دانشگاه در آن نیمسال با توجه به 
نام دانشجو در موعد مقرر،   در صورت عدم ثبت. کندنام   مقررات جاري آموزش ثبت

گیري در مورد وي فقط در اختیار کمیسیون موارد   مجاز شده و تصمیم  دانشجو غیر
  . خاص دانشگاه خواهد بود

مجاز   نامه غیر  مقررات مندرج در این آییندانشجو در صورت عدم رعایت : 17 دهما
ربط در معاونت آموزشی و   مراجع ذي گیري در مورد وي در اختیار  شده و تصمیم

در صورت موافقت با ادامه تحصیل . نشگاه قرار خواهد گرفتتحصیالت تکمیلی دا
  .مصوب در هر مورد توسط دانشجو الزامی است  دانشجو، پرداخت هزینه هاي

در این صورت .  کندانصراف تواند به هر دلیل، از تحصیل اعالم   دانشجو می  : 18ماده 
صورت مکتوب و شخصاً به اداره کل آموزش   درخواست خود را بهد بایدانشجو 
چنانچه دانشجو بعد از یک ماه درخواست خود را پس نگیرد، .  دکنتسلیم  دانشگاه
  .می کند داماق و طی مراحل قانونی مربوط انصرافنسبت به صدور گواهی  دانشگاه
در صورت تسویه حساب کامل با  ،تواند  یا اخراج از تحصیل می انصرافی دانشجوي :تبصره
  .کند شرکت ورودي دانشگاه مجدداً در آزمون ،دانشگاه

در هر زمان که مشخص شود دانشجو در دو نیمسال تحصیلی داراي میانگین  :19ده ما
 دنماندالیلی   شود، حتی اگر به  از ادامه تحصیل محروم می ،است بوده 14نمرات کمتر از 

یا مشغول انجام یمسال بعدي ادامه تحصیل داده تأخیر در وصول نمرات، دانشجو در ن
  .شده باشد دارش  کارشناسی نامه  پایان

  

  
 

١١ 
  

، میانگین کل )در هر دو شیوه(اگر پس از گذراندن کلیه واحدهاي درسی دوره  :1 تبصره
تحصیلی از مدت  کمتر باشد، در صورتی که هنوز حداقل، یک نیمسال 14نمرات دانشجو از 

گرفته  14ها نمره کمتر از   آن هایی را که در   درستواند   شد، میمجاز تحصیل وي باقی مانده با
در اولین نیمسال تحصیلی ممکن تکرار کند و در صورت جبران کمبود میانگین کل،  ،است
امه تحصیل دانشجویی که به هر دلیل نتواند از این فرصت استفاده کند، از اد. شود آموخته  دانش

  .شود  و دریافت مدرك تحصیلی محروم می
ارشد در هر دو شیوه آموزش محور   فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسیتاریخ  :2تبصره 

    که در نیمسال آخر در درسی غیر از ) نامه  با پایان(پژوهشی   _  و آموزشی) نامه  بدون پایان(
تیر براي  31بهمن براي نیمسال اول،  30(پایان نیمسال نام دارند، تاریخ رسمی   نامه نیز ثبت  پایان

شیوه در ارشد   براي دانشجویان کارشناسی . است) یور براي نیمسال تابستانشهر 31نیمسال دوم و 
نام   نامه ثبت  درس پایان درفقط  نیمسال آخر تحصیلکه در ) نامه  با پایان(پژوهشی   _  آموزشی
  .نامه است  تاریخ فراغت از تحصیل همان تاریخ دفاع از پایان ،دارند

اعطاي گواهی گذراندن واحدهاي درسی دوره به دانشجویی که به هر دلیل از ادامه  :3 تبصره
  .ماند، برحسب درخواست دانشجو پس از تسویه حساب بالمانع است  تحصیل باز می

مشروطی در دو نیمسال، سنوات بیش از حد (اخراج آموزشی  اندانشجوی: 20ده ما
  .کنند عمل اند  یا انصرافی موظف هستند به تعهداتی که سپرده) مجاز
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  فصل ششم
  )نامه  بدون پایان( آموزشی شیوهمقررات خاص 

  
 ممکن شیوهیکی از دو ) نامه  بدون پایان(ارشد آموزشی   دوره کارشناسی :21ماده 
انشجویان انتخاب تواند توسط د  میارشد است که   در مقطع کارشناسیحصیل جهت ت
تري و مزیتی نسبت به هیچگونه بر پژوهشی  _  آموزشی و آموزشی هاي شیوه. شود

   .هستندداراي مدرك یکسان رند و یکدیگر ندا
) پژوهشی و آموزشی  _  آموزشی(ارشد به هر دو شیوه   گواهینامه پایان دوره کارشناسی: 1تبصره

توانند در دوره تحصیلی   میآموخته در هر دو شیوه   دانشجویان دانشارزش یکسانی داشته و 
  .باالتر ادامه تحصیل دهند

و  30حداقل  نامه  ارشد بدون پایان  برنامه کارشناسی در واحدهاي درسیکل تعداد  :2تبصره
  4.است و مطابق با برنامه مصوب دوره در این شیوه واحد درسی  32حداکثر 
  4ارشد آموزش محور   طول دوره کارشناسیحداکثر نامه   همین آیین 5مطابق ماده  :3تبصره 

  .نیمسال است
فقط تا پایان نیمسال دوم از طریق ارائه درخواست و  آموزشیشیوه انتخاب : 22 ادهم

  .  پذیر است  کسب مجوزهاي الزم امکان
ن کارشناسی دانشجویاالتحصیلی   تاریخ فارغنامه   این آیین 19ماده  2تبصره مطابق  :1تبصره 

بهمن براي نیمسال اول،   30(، تاریخ رسمی پایان نیمسال )نامه  بدون پایان(ارشد شیوه آموزشی 
  .است) شهریور براي نیمسال تابستان 31تیر براي نیمسال دوم و  31

                                                        
نسبت به تنظیم برنامه آموزشی خود در ) ۱۳۸۹-۹۰تا انتهای سال تحصیلی (ها موظف هستند ظرف مدت یک سال   دانشکده ٤

که آخرین برنامه مصوب با این تعداد واحد تطابق در مواردی  ۱۳۸۹-۹۰تا پایان سال تحصیلی . شیوه آموزشی اقدام کنند
 .نداشته باشد، تا زمان تصویب برنامه بعدی، مطابق آخرین برنامه مصوب رشته اقدام خواهد شد
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در شیوه آموزشی ارسال کلیه نمرات براي دروس مطابق مقررات جاري دانشگاه و   :2تبصره 
  .در انتهاي هر نیمسال تحصیلی الزامی است
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  فصل هفتم
  )نامه  پایانبا (پژوهشی   _  مقررات خاص شیوه آموزشی

  
 6حداکثر و  4پژوهشی حداقل   _  نامه در شیوه آموزشی  تعداد واحد پایان :23ماده 

  .واحد درسی است
 شوراي با درخواست دانشجو و موافقت استاد و تأیید  نامه  ي پایاناستاد راهنما   :24ماده 

با حداقل مرتبه استادیاري تحصیالت تکمیلی دانشکده، از اعضاء هیأت علمی دانشگاه 
  .دشو  میتعیین 
 شوراي تحصیالت تکمیلی تأییدو به پیشنهاد استاد راهنما  ،استاد راهنماي همکار :تبصره

  .شود  از بین اعضاي هیأت علمی داخل یا متخصصان خارج از دانشگاه انتخاب میدانشکده 
قبل از شروع نیمسال سوم  پس از پایان نیمسال اول و انشجو موظف استد :25ماده 

. انتخاب کند و تأیید گروه مربوطنامه خود را با نظر استاد راهنما   تحصیلی موضوع پایان
نامه پس از تأیید شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده و تأیید مدیریت   پایانموضوع 

  .یابد  تحصیالت تکمیلی دانشگاه قطعیت می
به ط فقارشد   توسط چند دانشجو در دوره کارشناسی هاي مشترك  نامه  نجام پایانا :1تبصره 

جداگانه ارائه دهند  و شرح کار اي با عنوان  نامه جداگانه  شرط آنکه هر یک از دانشجویان پایان
  . مجاز است

         دانشجو غیرمجاز شده و  ،نامه در زمان مقرر  در صورت عدم تعریف پایان: 2 تبصره
گیري در مورد امکان ادامه تحصیل وي در اختیار شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه   تصمیم

  .خواهد بود
، )حداقل سه نفر(توسط هیأت داوران  نامه در جلسه دفاع  زشیابی پایانار :26ماده 

دو نفر از بین اعضاي  قلو حدا) در صورت وجود(متشکل از استاد راهنما، استاد همکار 
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داراي حداقل مدرك (هیأت علمی یا متخصصان و محققان داخل یا خارج دانشگاه 
   .گیرد صورت می) دکتري
  نامه توسط هیأت داوران در پنج درجه کلی ارزشیابی شده و نهایتاً   پایان :27ماده 
    .گیرد اي به آن تعلق می نمره

   20تا  19 زا نمره          :عالی  
   18,99تا  18از نمره       :بسیار خوب  
   17,99تا  16از نمره         :خوب  
  15,99تا  14از نمره         : قابل قبول  
  14نمره کمتر از     :)مردود( غیرقابل قبول  

  

کامالً به نامه  پایانتا زمانی که  ،نامه پس از انتخاب و تصویب موضوع پایان :28ماده 
نامه  پایان"در درس انجام نرسیده است، دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی 

از ه دفاع ک( نامه در آخرین نیمسال تحصیلی نمره پایان .کندنام  ثبت "ارشد کارشناسی
  .شود د میواردر کارنامه دانشجو  )نامه در آن انجام شده  پایان

ارشد، اخذ مجوز برگزاري دفاع حداقل  نامه کارشناسی جهت برگزاري دفاع از پایان :1تبصره 
گزاري بر. نامه، از اداره تحصیالت تکملی دانشگاه الزامی است هفته قبل از زمان دفاع از پایان 2
جلسه دفاع بدون اخذ مجوزهاي الزم از اداره کل تحصیالت تکمیلی دانشگاه فاقد گونه   هر

  .است و نتایج آن به هیچ وجه قابل استناد نخواهد بودقانونی  رسمیت 
نامه باید حداکثر تا دو هفته بعد از تاریخ دفاع به اداره   فرم گزارش دفاع از پایان : 2تبصره 

دانشجو موظف است حداکثر تا دو ماه بعد از تاریخ .  شودتحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال 
به  Jتبدیل حرف"نامه خود را انجام داده تا فرم   مراحل تصحیح، تکمیل و تحویل پایان ،دفاع

  . به اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه فرستاده شود "نمره قبولی
 الت تکمیلی دانشگاهبه اداره کل تحصی در ظرف این دو ماه Jچنانچه فرم تبدیل  :3 تبصره

  .خواهد شد)P )Passتبدیل به  J وضعیتشود، و   ارسال نشود، نمره عددي منظور نمی
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نامه تا مهلت مقرر توسط مدیریت   نامه در صورت انجام دفاع از پایان  نمره پایان :4تبصره 
در (صورت عددي و پس از آن   به  5پنجم تحصیلنیمسال  تحصیالت تکمیلی دانشگاه در پایان

        در کارنامه وارد  Pصورت   هب )صورت موافقت با ادامه تحصیل دانشجو در شرایط خاص
  . شود  می

تشخیص داده شود،  مردودنامه، از نظر هیأت داوران،   در صورتی که پایان :29ماده 
     مجاز تحصیل وي تجاوز نکند،  سنواتتواند در مدتی که از حداکثر   دانشجو می

کنند از آن   و بار دیگر در زمانی که هیأت داوران تعیین می کرده را کاملنامه خود   پایان
نامه خود با موفقیت دفاع   دانشجویی که در فرصت تعیین شده نتواند از پایان .دکندفاع 

  .شود  کند، از ادامه تحصیل و دریافت مدرك تحصیلی محروم می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                        
 .خرداد ماه برای دانشجویان ورودی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۳۱دی ماه برای دانشجویان ورودی در نیمسال اول و  ۳۰ ٥
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  فصل هشتم
  ، تغییر رشته، مهمانیانتقال

  
  .ارشد ممنوع است  دوره کارشناسیهر دو شیوه در و انتقال تغییر رشته  :30ماده 

در صورت ( انتقال دائم دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر ،در موارد خاص :1تبصره 
  .پذیر است  امکان )هاي مبدأ و مقصد  موافقت کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه

و  ها  آموزش عالی غیردولتی و دانشگاه پیام نور به دانشگاهانتقال دانشجویان موسسات : 2تبصره 
قابل بررسی  موارد خاص ممنوع است و توسط کمیسیون اًموسسات آموزش عالی دولتی مطلق

هاي   تواند تقاضاي انتقال دانشجویان از دانشگاه  کمیسیون میدر موارد خاص این ، ولی نیست
عالی غیرانتفاعی را مورد بررسی قرار داده و دولتی به دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش 

 .کندتصمیم گیري 

نوبت (هاي شبانه   هاي دیگر به دوره  دانشگاه )نوبت دوم( هاي شبانه  انتقال از دوره :3تبصره 
در صورت موافقت دانشگاه در موارد خاص ولی  نیستپذیر   دانشگاه صنعتی شریف امکان )دوم

واحدهاي دوره با پرداخت % 50مبدأ، مهمان شدن در حداکثر دو نیمسال و تا سقف حداکثر 
 .بالمانع استدر صورت موافقت دانشگاه شهریه نوبت دوم 

نوبت (هاي دیگر به دوره شبانه   هاي روزانه دانشگاه  انتقال از دوره ،در موارد خاص :4تبصره 
در صورت موافقت دانشکده با مهمان شدن در یک نیمسال و  ،ی شریفدانشگاه صنعت )دوم

واحد درسی و موافقت مجدد دانشکده با انتقال دانشجو و  8در حداقل  16کسب معدل حداقل 
پذیر   رأي مثبت کمیسیون موارد خاص دانشگاه با انتقال و با پرداخت شهریه نوبت دوم امکان

  .است
و در یک زمان معین، در  برخی از دروس، در یک رشتهدر صورتی که ارائه  :31ماده 
آن درس را با موافقت استاد راهنما و تأیید  تواند  ممکن نباشد، دانشجو می دانشگاه
، در یکی از دانشکده و مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه تحصیالت تکمیلی شوراي
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 در این.  ندمؤسسات آموزش عالی دیگر که مجري دوره است به صورت میهمان بگذرا
   .ضروري است یزنصورت کسب موافقت دانشگاه مقصد 

واحدهاي ها نباید از نصف   تعداد واحدهاي درسی دانشجوي میهمان در دیگر دانشگاه :تبصره
  .کنددرسی در طول دوره تجاوز 

  
ارشـد    نامـه دوره کارشناسـی    بر مبناي آئینماده  32 فصل و 8نامه در   این آیین :32ماده 
در شـوراي   19/1/88مورخ  154/21به شماره وري آ  وزارت علوم تحقیقات و فن ناپیوسته

یه ـاز تاریخ اجرا کل .به تصویب نهایی رسید  15/2/89مورخ  تحصیالت تکمیلی دانشگاه
با آن براي دانشجویان مشمول این    هاي آموزشی و پژوهشی مغایر  ها وآیین نامه  نامهـبخش

  .شود  آیین نامه لغو می
  و 1388ورودي  نامه براي دانشجویان شاغل به تحصیل  رعایت کلیه مقررات این آئین :1 تبصره
بـراي دانشـجویان   .  االجراست  الزم) 15/2/89(از تاریخ تصویب  ارشد  کارشناسیدر مقطع  مابعد

هاي ابالغـی در    نامه  مطابق آئین(و ماقبل در مواردي که مقررات  1387شاغل به تحصیل ورودي 
نامه مغایرت داشته باشد، مطابق تشخیص معاونـت آموزشـی و تحصـیالت      با این آئین) بدو ورود

 .گیري خواهد شد  تصمیم نامه هاي مربوط  تکمیلی دانشـگاه درخصوص آئین

در صورت هرگونه ابهام، تفسـیر مفـاد ایـن آیـین نامـه بـر عهـده شـوراي تحصـیالت           :2تبصره 
  .تکمیلی دانشگاه خواهد بود
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  هـــاهـــا  پیـوسـتپیـوسـت
  
  نامه پذیرش واحدهاي انتقالی  آیین -1
  دستورالعمل حذف پزشکی  -2
 تکدرسدستورالعمل حذف   -3
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  1پیوست 
  

  نامه پذیرش واحدهاي انتقالی  آیین
  

فقط با رأي مثبت شوراي تحصیالت اي دیگر   انتقال واحد از یک دوره به دوره :1ماده 
  :و شرایط زیر جهت بررسی درخواست الزامی است پذیر است  امکانتکمیلی دانشگاه 

  .سال از زمان اخذ درس مورد انتقال نگذشته باشد 3بیش از   -الف
  .بیشتر باشد 14معدل کل دانشجو در آن دوره  از   -ب
  .باشد14بیشتر از  نظرنمره دانشجو در درس مورد  -ج
 .انتقال آن درس مورد تأیید کمیته تحصیالت تکمیلی دانشکده باشد  -د

ارشد باشد، و نباید منجر به مدرك   دروس مورد ارزیابی در سطح کارشناسی -ه
  .شده باشد) اي  از هر موسسه(تحصیلی 

 درج نمرات انتقالی در صورتیکه کارنامه مبدأ مربوط به دانشگاه صنعتی شریف باشد :1تبصره 
در هر حال سقف واحدهاي . خواهد بود CRدر غیر این صورت به صورت  به صورت عددي و
  .واحد تجاوز کند 9منتقل شده نباید از 

هاي   به دوره، (Non-Degree)تکدرس  هاي  از دوره سقف انتقال واحد :2 ماده
وارد  CRصورت   این صورت نمرات به در .است واحد 12 )به مدرك منجر(رسمی 

  .کارنامه خواهد شد
یا نمره عددي، یک نیمسال از سنوات  CRصورت   هواحد انتقال یافته ب 8به ازاي هر  :تبصره

  .تحصیلی مجاز کسر خواهد شد
ارشد  باشد، و نباید منجر به مدرك   دروس مورد ارزیابی در سطح کارشناسی :3ماده

  .شده باشد) اي  از هر موسسه(تحصیلی 
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فقط .  انتقالی در محاسبه معدل کل و معدل ترم لحاظ نخواهد شد نمره درس :4ماده 
رعایت دانشگاه صنعتی شریف  با ) به مدرك منجر(هاي رسمی   هایی که در دوره  درس

  .شود  گرفته شده باشد در معدل کل منظور می واحد 9سقف 
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  2پیوست 
  

  ارشد  هاي کارشناسی  دستورالعمل حذف پزشکی درس در دوره
  

  :شرایط الزم براي حذف درس به دالیل پزشکی به شرح زیر است
 مراجعه به پزشک بهداري قبل از امتحان -1

همراه فرم تکمیل   ، کلیه مدارك و مستندات به1در صورت عدم امکان انجام بند  -2
روز کاري بعد از تاریخ امتحان به اداره کل  5حداکثر ) 211فرم شماره (شده 

 .شگاه تحویل شودتحصیالت تکمیلی دان

، بررسی و نتیجه از طریق اداره کل تحصیالت طی مراحل اداريموارد پس از  -3
  .تکمیلی به دانشکده ابالغ خواهد شد
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  3پیوست 
  

  دستورالعمل حذف درس براي دانشجویان تحصیالت تکمیلی
  
حذف درس در هر نیمسال فقط براي یک درس در زمان تعیین شده از سوي اداره  –الف

  .پذیر است  امکانمطابق تقویم آموزشی آن نیمسال خدمات آموزشی 
در صورت . پذیر است  حذف درس در طول دوره تحصیلی فقط دوبار امکان –ب

کسب شهریه تکدرس براي درس مورد نظر، پس از % 50، با پرداخت  افزایش حذف
  .هاي مربوط از سوي معاونت تحصیالت تکمیلی دانشکده، انجام می شود  موافقت
در صورتی که تعداد واحدها پس از حذف درس مورد نظر کمتر از حد نصاب  –ج

تعیین شده در مقطع مربوط شود، تأیید معاون تحصیالت تکمیلی دانشکده الزم است و 
        ات یک نیمسال کامل محسوبصورت آن نیمسال از نظر مشروطی و سنو در این
  .شود  می
پذیر   نامه، و سمینار امکان  ایانپارشد براي دروس   حذف درس در مقطع کارشناسی –د

   .نیست
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  4پیوست 
  ارشد  نامه آموزشی دوره کارشناسی  برخی نکات مهم مرتبط با مقررات وآیین
  

         در این فصل برخی نکات مهم جهت اطالع دانشجویان و اساتید راهـنما تأکیــد 
و پیگیري مصوبات و  دارش  نامه دوره کارشناسی  بدیهی است مطالعه دقیق آئین. شود  می

هاي تحصیالت   هاي تحصیالت تکمیلی از وظایف دانشجویان دوره  مقررات جاري دوره
شود این موارد به صورت مستمر از طریق سامانه الکترونیکی   تکمیلی است و توصیه می

wwwwww..eedduuvvpp..sshhaarriiff..iirr    پیگیري شودپیگیري شود..  
  

  نام  با ثبت طبرخی نکات مرتب
ارشد در طول دوره تحصیل خود موظف به رعایت و تکمیل برنامه   دانشجویان کارشناسی )۱

نظر دانشکده مربوطه و مطابق آخرین برنامه مصوب دوره پژوهشی خود زیر   _  موزشیآ
عواقب هرگونه مغایرت با برنامه مصوب یا مقررات جاري دوره بدون هماهنگی . هستند

قبلی با دانشکده و مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه به عهده دانشجو است و پرداخت 
 .رد الزامی خواهد بوداهاي مصوب در این مو  جریمه یا هزینه

در هر نیمسال تحصیلی و ) مطابق تقویم آموزشی دانشگاه(موقع   نام به  مسئولیت ثبت )۲
پیگیري ارسال مستندات و درج صحیح دروس و نمرات در کارنامه با شخص دانشجو 

که پس از درج دروس و نمرات در کارنامه تحصیلی دانشجو در  شود  تأکید می. است
مگر در زمان مجاز (  سیسـتم آموزش دانشـگاه، تغیـیرات، اعـم از حـذف یا اضـافه  دروس

لذا، از کلیه . پذیر نخواهد بود  وجه امکان  و یا تغییر نمره درس به هیچ) نام  ترمیم ثبت
موقع نمرات   نام دروس و ارسال به  ه در ثبتشود ک  دانشجویان و اساتید محترم تقاضا می

عمل آورده و قبل از ارسال یا اقدام به ثبت موارد در سیستم آموزش   نهایت دقت نظر را به
 .نهایی کنند هاي الزم را انجام داده و موارد را دقیقاً  دانشگاه بررسی
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ا زمانی که نامه ت  کلیه دانشجویان محترم موظفند پس از انتخاب و تصویب موضوع پایان )۳
در . (نیمسال تحصیلی براي آن ثبت نام کنند به انجام نرسیده است، در هر ًنامه کامال  پایان

  الزم است با شماره  کردهنام   ثبت ًنامه قبال  صورتی که دانشجو در کل واحدهاي پایان
  .)عمل آورد تا منصرف از تحصیل شناخته نشود  هنام ب  نامه در صفر واحد ثبت  پایان

ارشد، دانشجو   هاي آموزشی دوره کارشناسی  نامه  مجموعه مقررات و آیین 25طبق ماده  )۴
      موضوع  وع نیمسال سوم تحصیل،موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شر

نامه پس از تایید کمیته   موضوع پایان.  نامه خود را با نظر استاد راهنما انتخاب کند  پایان
  .یابد  قطعیت می شکدهدان تحصیالت تکمیلی

ارشد، جهت بررسی   پیوست بودن روگرفت فرم تصویب شده تعریف پروژه کارشناسی )۵
الزامی ...) اعم از تمدید، نمره و (ارشد   نامه کارشناسی  هرگونه درخواست در خصوص پایان

  .است
نام آخرین نیمسال تحصیلی در صورتی که در آن   دانشجویان روزانه و نوبت دوم براي ثبت )۶

اند، اگر بتوانند   نام کرده  ثبت ًنامه را قبال  نیمسال واحد درسی ندارند و کل واحدهاي پایان
نامه صفر واحدي ندارند و در غیر   نام پایان  تا قبل از موعد ترمیم دفاع کنند، نیازي به ثبت

نام   الزم است ثبت) کنند  دفاع می یک روز بعد از موعد ترمیم حتی اگر(این صورت 
ه صفر واحدي انجام دهند و دانشجویان نوبت دوم الزم است شهریه ثابت را به طور نام  پایان

 .کامل پرداخت کنند

در (نامه در نیمسال تابستان را دارند   دانشجویان روزانه و نوبت دوم که قصد دفاع از پایان )۷
را  نامه  ، چنانچه کل واحدهاي پایان)صورتی که نیمسال تابستان جزء سنوات مجاز آنها باشد

در .  نامه صفر واحدي در نیمسال تابستان ندارند  نام پایان  اند نیازي به ثبت  نام کرده  ثبت ًقبال
نامه را در نیمسال تابستان   صورت الزم است واحدهاي باقیمانده یا کل واحد پایان  غیر این
را نام نموده و دانشجویان نوبت دوم الزم است شهریه ثابت و متغیر نیمسال تابستان   ثبت

  .پرداخت کنند
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نیاز به هر گونه گواهی مبنی بر دانشجو بودن داشته  7و  6در صورتی که دانشجویان بند  )۸
و دانشجویان نوبت دوم الزم است شهریه ثابت را بطور کامل  کردهنام   باشند الزم است ثبت

 .پرداخت کنند

اداره کل گونه گواهی توسط   هرگونه بررسی درخواست در زمان مقرر یا صدور هر )٩
در سیستم آموزش در  نام قطعی  آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشگاه منوط به داشتن ثبت

لذا به . و عدم وجود نقایص یا مشکالت آموزشی در پرونده دانشجو است نیمسال مربوط
 هاي آموزشی دوره   نامه  آیینشود پس از مطالعه دقیق   کلیه دانشجویان توصیه می

نام خود اقدام   نسبت به ثبت) مطابق تقویم دانشگاه(در زمان مقرر دانشگاه  ارشد  کارشناسی
 .کنند

  خی نکات مرتبط با فراغت از تحصیلبر
نامه   نامه همان تاریخ دفاع از پایان  ارشد با پایان  تاریخ فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی )1

در این صورت .  که دانشجو در آن نیمسال واحد درسی الزامی داشته باشد  است، مگر آن
 31و  تیر براي نیمسال دوم 31بهمن براي نیمسال اول،  30(نیمسال تاریخ رسمی پایان 

براي  .شود  التحصیلی محسوب می  عنوان تاریخ فارغ  به) شهریور براي نیمسال تابستان
التحصیلی تاریخ رسمی پایان   مه نیز تاریخ فارغنا  ارشد بدون پایان  دانشجویان کارشناسی

 .نیمسال است

الزم است ظرف  ی که در نیمسال آخر عالوه بر پایان نامه واحد درسی نیز دارند،دانشجویان  )2
اند براي انجام امور مربوط به   نام داشته  مدت شش ماه از اتمام آخرین نیمسالی که ثبت

ت کار در دانشکده و تسویه حساب با سایر پس از انجام مقدما(فراغت از تحصیل خود 
در صورت مراجعه پس از مهلت  .آموختگان مراجعه کنند  به اداره دانش) انشگاهدواحدهاي 

مقرر، انجام امور مربوط به فراغت از تحصیل منوط به پرداخت هزینه و کارمزد تعیین شده 
حداکثر  نامه ثبت نام دارندفقط در درس پایان دانشجویانی که در نیمسال آخر ( .خواهد بود

مراحل فراغت از تحصیل را طی خ دفاع از پایان نامه مهلت دارند ماه پس از تاری 6تا 
  .)نمایند
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نامه نسبت به طی   شود که بالفاصله پس از دفاع از پایان  به دانشجویان محترم توصیه می )3
جاري  مراحل فراغت از تحصیل، تسویه حساب و اخذ مدرك تحصیلی مطابق مقررات

ماه به طول  2تواند بسته به شرایط تا   فرآیــند فراغــت از تحصــیل می. (کننددانشگاه اقدام 
التحصیلی، دانشجو   بدیهی است درصـورت عــدم مراجعه جهت طی مراحل فارغ). انجامد

هاي مصوب   ملزم به رعایت مقررات مربوطه جهت تکمیل و بازبینی پرونده و پرداخت هزینه
ماه  6بازه زمانی عادي جهت مراجعه براي طی مراحل فراغت از تحصیل تا . (دخواهد بو

نظیر غیبت در (مسئولیت عواقب ناشی از تأخیر همچنین .) پس از زمان دفاع از رساله است
  .بر عهده دانشجو خواهد بود) نظام وظیفه و غیره

  

  التحصیلی  فارغارشد و تاریخ   نامه کارشناسی  برخی مقررات مربوط به نمره پایان
  .سال است 2ارشد ناپیوسته   طول متعارف دوره کارشناسی )1
دانشگاه  افزایش طول دوره فقط با تشخیص شوراي تحصیالت تکمیلی ،در موارد استثنایی  )2

نیمسال  5(سال  5/2در هر صورت سنوات تحصیلی در هر دو شیوه نباید از . مجاز است
  .ندتجاوز ک) تحصیلی

نامه تا مهلت مقرر توسط مدیریت تحصیالت   صورت انجام دفاع از پایاننامه در   نمره پایان )3
دي براي دانشجویان ورودي نیمسال  30(نیمسال پنجم تحصیل  تکمیلی دانشگاه در پایان

در به صورت عددي و پس از آن ) خرداد براي دانشجویان ورودي نیمسال دوم 31اول و 
در  )P )passصورت ه بموارد خاص  ونکمیسیصورت موافقت با ادامه تحصیل دانشجو در

  . شود  کارنامه وارد می
رساند که فرم درخواست مجوز   ارشد می  اطالع کلیه همکاران و دانشجویان کارشناسی  به )4

دفاع از طرف معاون تحصیالت تکمیلی دانشکده به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
و تا دریافت مجوز نباید دفاع  شودارسال  ًهفته قبل از دفاع از رساله مستقیما 2الزم است 
همچنین فرم گزارش دفاع از پایان نامه الزم است حداکثر تا دو هفته بعد از .  صورت گیرد

تاریخ دفاع به اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال شود، و دانشجو موظف است حداکثر 
نامه خود را انجام داده تا   ایانتا دو ماه بعد از تاریخ دفاع مراحل تصحیح، تکمیل و تحویل پ
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چنانچه فرم .  به اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه فرستاده شود "به نمره Jتبدیل حرف "فرم 
خواهد شد و نمره عددي  Pتبدیل به  Jحرف  ،در ظرف این دو ماه ارسال نشود Jتبدیل 

  .شود  منظور نمی


