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 بسمه تعالي

 مقدمه
بمنظور آگاهي بيشتر اسـتادان محتـرم، همكـاران ارجمنـد فعـال در امـور دوره هـاي                        

زيـز دوره هـاي كارشناسـي ارشـد، و همچنـين ايجـاد              تحصيالت تكميلـي، دانـشجويان ع     
هماهنگي بيشتر و بهتر در اجراي آيين نامه ها و مقررات مربوط بـه ايـن دوره، بـه اهتمـام                     
همكــاران تالشــگر در اداره تحــصيالت تكميلــي  دانــشگاه، راهنمــاي حاضــر تهيــه و در  

 .دسترس عزيزان قرار مي گيرد
نامه ها، مقررات و مصوبات شوراي عالي برنامـه ريـزي                اين راهنما چكيده اي از آيين       

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، و نيز گزيده اي از مصوبات و دستورالعملهاي شـوراي              
اميـد اسـت رعايـت مفـاد ايـن راهنمـا            .  تحصيالت تكميلي دانشگاه صنعتي شريف اسـت      

حـصيالت تكميلـي    ضمن ايجاد نظم بيشتر و تسهيل امور باعث ارتقاء كيفـي دوره هـاي ت              
 .گردد

     با توجه به اينكه با مرور زمان و با پيدايش شرايط جديد مصوبات فعلي مورد بازنگري                
و اصالح قرار مي گيرد، از كليه دانشجويان، كارشناسان تحصيالت تكميلي دانـشكده هـا       
و اساتيد محترم درخواست مي شود آخـرين مـصوبات شـورا، كـه از طريـق صـفحه وب                    

 .  تكميلي اطالع رساني مي شود، را مالحظه نمايندتحصيالت 
 مدير كل تحصيالت تكميلي
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  ١

 
 وظايف و اختيارات شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه 

ــراي ايجــاد    .١ ــشگاه ب ــا معاونــت آموزشــي و تحــصيالت تكميلــي دان  همكــاري ب

زمينه هاي اجرايي مصوبات شوراي دانـشگاه، تـصميمات هيـأت رئيـسه دانـشگاه، و                

 آيين نامه ها و برنامه هاي مصوب،

 :اي دانشگاه، شامل تدوين و پيشنهاد برنامه هاي مختلف آموزشي به شور .٢

 برنامه هاي آموزشي دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري، -

پيشنهاد تغييرات الزم در نحوه اجـراي برنامـه هـاي درسـي در چـارچوب                -

 ضوابط مصوب،

 بررسي آيين نامه هاي تحصيالت تكميلي و اظهار نظر در مورد آنها، -

ــرآورد ظرفيــت پــذيرش دانــشجويان جديــد در دوره هــاي تحــصيالت  -  ب

 تكميلي و ارائه آن به شوراي دانشگاه، و

پيشنهاد طرحهاي مناسب آموزشي غيررسمي كوتاه مدت و ميان مدت به            -

 . شوراي دانشگاه

بررسي كيفيت آموزشي دوره هاي تحـصيالت تكميلـي در دانـشگاه و بررسـي                .٣

كيفيت آموزشي اعضاء هيأت علمي فعـال در ايـن دوره هـا و ارائـه گـزارش آن بـه                     

 گاه،شوراي دانش

بررسي پيشنهاد تأسـيس رشـته هـا و دوره هـاي جديـد تحـصيالت تكميلـي در                    .٤

 دانشگاه، و

بررسي پيشنهاد ارائه دوره هاي تحصيالت تكميلي مشترك با ديگر دانشگاه هـا              .٥

 .و ارائه گزارش به شوراي دانشگاه



  ٢

 

 اداره كل تحصيالت تكميلي دانشگاه

يلـي دانـشگاه اسـت، زيـر نظـر          اين اداره، كه بازوي اجرايي شوراي تحصيالت تكم       

انجـام امـور اداري مراحـل       .   فعاليـت مـي نمايـد      مديركل تحصيالت تكميلي دانشگاه   

مختلف تحصيل دانشجويان دوره هاي تحصيالت تكميلـي ماننـد بررسـي كمـي و               

كيفي تحصيل دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري، وضعيت پروژه ها از شـروع             

 و رساله، و بطور كلي نظارت بر اجراي آيين نامه هاي            ثبت نام تا دفاع از پايان نامه      

مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، و همچنين شوراي تحصيالت تكميلـي            

 . دانشگاه به عهده اين اداره است
 

 شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه 

 براي سياستگذاري در امـور تحـصيالت تكميلـي دانـشگاه، آيـين نامـه هـا، بررسـي                   

ي آموزشي جديد و ارزيابي برنامـه هـاي آموزشـي موجـود شـوراي تحـصيالت            برنامه ها 

اعــضاي شــوراي .  تكميلــي دانــشگاه در فواصــل زمــاني معــين تــشكيل جلــسه مــي دهــد 

 :تحصيالت تكميلي دانشگاه به شرح زير است

  معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه،-١ 

  مديركل تحصيالت تكميلي، و-٢ 

 .الت تكميلي دانشكده ها معاونان تحصي-٣ 

 

 

 



  ٣

 
 كميته تحصيالت تكميلي دانشكده ها 

 تركيب اعضاء .١

 رئيس دانشكده يا نماينده او، -

 معاون تحصيالت تكميلي دانشكده، و -

نمايندگان گروههاي آموزشي مجري دوره هـاي تخصـصي، و يـا نماينـدگان               -

آموزشي شوراي دانشكده با درجه استادياري يا باالتر و حداقل سه سال سابقه             

 .و پژوهشي

 
 تعداد اعضاء  .٢

  نفر است٥تعداد اعضاء كميته تحصيالت تكميلي دانشكده حداقل       

 
 وظايف و اختيارات كميته تحصيالت تكميلي دانشكده ها .٣

در هر دانشكده كه مجري حداقل يك دوره كارشناسـي ارشـد اسـت، كميتـه                 -

 .تحصيالت تكميلي دانشكده تشكيل مي گردد

ويان تحصيالت تكميلي براي هر گونه اقدام تحصيلي ماننـد          درخواست دانشج  -

ثبت نام دروس، حذف و اضافه دروس، مرخصي تحصيلي، مشكالت درسـي،         

انتخاب پروژه و هماهنگي تمام امور مربوط به تصويب پروژه، دفاع از پـروژه،              

، اخـذ مجـوز دفـاع از پايـان          )با پايان نامـه   /بدون(تغيير برنامه كارشناسي ارشد     

ه، و مانند آنها توسط معاون تحصيالت تكميلي دانشكده در كميته مطرح و             نام

 .مورد رسيدگي قرار مي گيرد

 

 



  ٤

 
 آيين نامه دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته

 
 فصل اول
 كليات

  
 تعريف: ١ماده 

دوره كارشناسي ارشد، يكي از دوره هاي آموزش عالي بـاالتر از دوره كارشناسـي                  

 .ي مدرك كارشناسي ارشد در رشته مربوط مي گردداست، كه منجر به اعطا

 
 هدف: ٢ماده 

هدف از ايجاد دوره كارشناسي ارشد، گسترش دانش و تربيت دانـش آموختگـاني                 

است، كه با فراگيري آموزشهاي الزم و آشنايي با روشهاي پژوهش علمي، مهـارت الزم               

 .كنندرا براي ارائه خدمات علمي، فني، آموزشي و پژوهشي پيدا مي 

 

 

 

 

 

 



  ٥

  

 فصل دوم 
 شرايط ورود

  
 :٣ماده 

 :شرايط ورود به دوره به شرح زير است

  داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي،–الف 

  داشتن مـدرك دوره كارشناسـي يـا بـاالتر مـورد تأييـد وزارت علـوم، تحقيقـات و                     –ب  

 ه هاي مـورد قبـول               فناوري، و يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در رشت          

 ،)به تشخيص شوراي عالي برنامه ريزي        (

 . موفقيت در آزمون ورودي دوره–ج 

 

 :تبصره 
تحقيقــات و   وزارت علــوم، ٢٣/٣/١٣٨٥ مــورخ ٧٣٢/٢١براســاس بخــشنامه جديــد  

فناوري، درصد محدودي از دانشجويان كارشناسي در شرف اتمـام تحـصيل كـه حـداقل                

شنامه را دارا باشند بدون شركت در آزمون ورودي مـي تواننـد در              شرايط قيد شده در بخ    

.  همــان دانــشگاه محــل تحــصيل خــود در مقطــع كارشناســي ارشــد ادامــه تحــصيل دهنــد

درخواست و مدارك الزم جهت ورود به دوره از اين طريـق بايـد بـه دفتـر اسـتعدادهاي                    

 طريق وب سـايت دانـشگاه   موعد ارائه درخواست در پاييز از. درخشان دانشگاه ارائه شود 

 .اعالم مي شود

 



  ٦

 

 فصل سوم 
 واحدهاي درسي

  
 : ٤ماده 

، )با پايان نامـه   (تعدادكل واحدهاي درسي مورد نياز دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته            

و براي  ) طبق برنامه مصوب  ( واحد   ٣٢ تا   ٣٠برحسب رشته، براي رشته هاي علوم پايه بين         

بـراي ورودي   ( واحـد    ٥٧ MBA براي رشته مـديريت       و ٣٦ تا   ٣٢رشته هاي مهندسي بين     

 . واحد است٣٦و براي رشته علوم اقتصادي )  به بعد٨٦هاي 
 

 :١تبصره 
چنانچــه بــه تــشخيص كميتــه تحــصيالت تكميلــي دانــشكده، گذرانــدن تعــدادي از  

واحدهاي درسـي دوره كارشناسـي، بـه عنـوان درس كمبـود يـا جبرانـي، بـراي دانـشجو                     

 شــود، دانــشجو موظــف اســت، آن واحــدها را براســاس برنامــه  ضــروري تــشخيص داده

مصوب، اضافه بر واحدهاي درسي مقرر در دوره كارشناسي ارشد و مطابق اين آيين نامه               

 . است١٦حداكثر تعداد واحد دروس جبراني در هر رشته .  بگذراند
 

 :٢تبصره 
 نـام، در اولـين      دروس جبراني براي هر دانشجو بايد قبل از خاتمه موعد ترميم ثبـت             

نيمسال تحصيلي دانشجو توسط معاون تحصيالت تكميلي دانشكده جهت درج در سوابق            

در غير اين صـورت فـرض بـر عـدم           . دانشجو به اداره كل تحصيالت تكميلي ارسال شود       

 .نياز به درس جبراني براي آن دانشجو خواهد بود
 
 
 



  ٧

 

 :٣تبصره  
تعيـين تعـداد، نـوع، و زمـان         .   اسـت  در انتخاب دروس، اولويت بـا دروس جبرانـي         

انتخاب دروس در چارچوب برنامه مصوب شوراي عالي برنامـه ريـزي، بـر عهـده كميتـه                  

دروس جبراني بايد در نيمسال هـاي اول و دوم     . تحصيالت تكميلي دانشكده ذيربط است    

 .تحصيلي گذرانده شود
 

 : ٤تبصره 
ل تحصيلي به طول دوره مجاز       واحد جبراني در طول دوره يك نيمسا       ٨به ازاي هر     

 ٢ واحـد جبرانـي بگذراننـد          ١٦فقط براي دانشجوياني كـه بايـد        . دانشجو افزوده مي شود   

 .نيمسال تحصيلي به طول دوره مجاز افزوده مي شود

 

 :  ٥تبصره 
در يـك درس    )  يـا بيـشتر    ١٢( بار تالش مي تواند نمـره قبـولي          ٢دانشجو حداكثر با    

 .جبراني بگيرد
 

  :٦تبصره 
چنانچه دانشجو واحدهاي مازاد بر نياز ملزم براي فارغ التحصيلي و مـازاد بـر برنامـه                 

 واحـد بـراي فنـي و مهندسـي و علـوم             ٣٢بيش از   (آموزشي تعيين شده از سوي دانشكده       

اخذ نمايـد طبـق مـصوبه شـوراي     )  واحد٣٦ واحد و علوم اقتصادي با ٥٧ با MBAو  ) پايه

 . هزينه تكدرس خواهد شدتحصيالت تكميلي مشمول پرداخت

 

  : ٥ماده 

 واحـد درسـي     ٩ تـا    ٣تعداد واحد پايان نامه كارشناسي ارشد، بر حـسب رشـته بـين              

 .است) طبق برنامه مصوب(



  ٨

 
  : ٦ماده 

 ١٥ تـا    ٨دانشجوي دوره كارشناسي ارشد مجاز است در هر نيمـسال تحـصيلي بـين                 

 . واحد درسي را انتخاب كند
 

  : ١تبصره 
 در نيمسال سوم بـه بعـد در صـورت           MBAد درسي براي دانشجويان     حداكثر واح 

 . واحد است١٨، ١٦داشتن معدل كل باالي 

 

 :٢تبصره 
 . واحد درسي بالمانع است٨درآخرين نيمسال تحصيلي، ثبت نام دانشجودركمتر از  

 

 :٣تبصره 
دانــشجوياني كــه برخــي از دروس دوره كارشناســي ارشــد را در دوره كارشناســي  

ــ ــا دروس را مجــددا  گذران ــد آن درس ي ــد نمــي توانن ــد  ˝ده ان  در دوره كارشناســي ارش

اين دانشجويان بايـد بـا گـرفتن دروس اختيـاري مـورد تأييـد دانـشكده جمـع                   .  بگذرانند

 .واحدهاي درسي خود را به حد نصاب مندرج در برنامه مصوب برسانند
 

 :٤تبصره 
 کارشناسـی ارشـد را در دوره   ی الزامـ که دانشجو يک يـا چنـد درس از دروس        ر صورتي د

کارشناسی گذرانده باشد آن دروس در دوره کارشناسـی ارشـد از وی پذيرفتـه نخواهـد                 

 .شد
 

 

 



  ٩

 

 :٥تبصره 
ر صورتيکه دانشجوی کارشناسی ارشد يک درس يا بيـشتر، از دروس اجبـاری خـود را              د

ارشناسـی ارشـد     يا بيشتر گذرانده باشد در دوره ک       ١٢در دوره کارشناسی دانشگاه با نمره       

در صـورتيکه   .  به جای آن درس اجباری، درس ديگری به تـشخيص دانـشکده بگذرانـد             

 باشــد، الزم اســت ١٢نمــره درس اجبــاری گذرانــده شــده در دوره کارشناســی کمتــر از 

 .دانشجو مجددًا نسبت به گذراندن آن درس اجباری اقدام نمايد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ١٠

 
 فصل چهارم 
 حضور و غياب

  :٧ماده 

حضور دانشجو در تمامي برنامه هاي درسي و ديگر فعاليتهاي آموزشي و پژوهـشي                

غيبت دانشجو در هر درس نبايد از  ــــــ  مجمـوع سـاعات آن درس                 .  دوره الزامي است  

 .تجاوز كند، در غير اين صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود
 

 :تبصره 
 درس بــيش از حــد مجــاز بــوده و از نظــر در صــورتي كــه غيبــت دانــشجو در يــك 

 دانشگاه موجه تشخيص داده شود، آن درس از مجمـوع دروس انتخـابي دانـشجو حـذف                

ولـي  .   واحد در آن نيمسال الزامـي نيـست        ٨در اين صورت رعايت حدنصاب      .   مي شود 

آن نيمسال از نظر طول تحصيل و ضوابط آيين نامه مشروطي براي دانـشجو يـك نيمـسال      

 .حسوب مي شودكامل م

 

  :٨ماده 

 .غيبت غير موجه در امتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر براي آن درس است  
 

 :تبصره 
در صورتي كه غيبت دانشجو در امتحان با توجه به مـستندات الزم از نظـر دانـشگاه                   

مقـررات مربـوط بـه حـذف        .  موجه تشخيص داده شـود، درس مزبـور حـذف مـي شـود             

 .ذكر شده است)  اين مجموعه٤در پيوست (امه جداگانه اي پزشكي در آيين ن

٤ 
١٧ 

 



  ١١

 

 فصل پنجم
 طول دوره، مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل 

 

   :٩ماده 
طول دوره، مدتي است كه دانشجو بايد تمام واحدهاي درسـي و پژوهـشي دوره را                  

ــاند     ــام برس ــه اتم ــوط ب ــررات مرب ــاس مق ــد   .  براس ــي ارش ــول دوره كارشناس ــال ٢ط   س

 .است) نيمسال تحصيلي ٤(
 

  : ١تبصره 
ــديريت    ــارف دوره كارشناســـــي ارشـــــد مـــ ــال٥/٢  MBAطـــــول متعـــ   ســـ

 .است)  نيمسال تحصيلي٥( 

  

 :٢تبصره 
كميته تحصيالت تكميلي دانشكده مي توانـد، در صـورت لـزوم و حـسب ضـوابط                 

 .داخلي دانشكده و حداكثر تا دو نيمسال تحصيلي به طول دوره دانشجو اضافه كند
 

  : ٣تبصره 
در صورت تمديد طول دوره، اعمال سياست كسر نمره پايان نامه به خاطر تأخير در                

در خـصوص  .  نمره در ترم پنجم در حيطه اختيارات هيأت داوران است    ٥/١دفاع به ميزان    

 .   اين تبصره در ترم ششم اجرا مي شودMBAرشته 
 

  :٤تبصره 
 به صورت اضافه كردن نمره پايان نامهاعمال سياست تشويق به خاطر نگارش مقاله 

 .در اختيار هيأت داوران است
 



  ١٢

 

  : ٥تبصره 
نمره پايان نامه در صورت انجام دفاع از پايان نامه تـا مهلـت مقـرر توسـط مـديريت            

به صـورت عـددي و پـس از آن    )  دي٣٠(تحصيالت تكميلي دانشگاه در پايان ترم پنجم      

 .  در كارنامه وارد مي شودPبصورت 
 

  : ٦تبصره 
 واحــد يــا بيــشتر، از دروس جبرانــي را، بــه تــشخيص ٨درصــورتي كــه دانــشجويي  

 . دانشكده، گذرانده باشد، يك نيمسال تحصيلي به دوره مجاز او افزوده مي شود
 

  : ٧تبصره 
 واحـد يـا بيـشتر از دروس         ٨ و ساير دانـشجوياني كـه        MBAبراي دانشجويان رشته     

 )پايان خـرداد مـاه سـال سـوم        ( زمان انجام دفاع نيمسال ششم       جبراني گذرانده اند آخرين   

در صورتي كه در تابستان سال سوم بـه دانـشجو اجـازه ادامـه            .  تحصيلي دانشجو مي باشد   

 . تحصيل داده شود، ترم تابستان مذكور يك نيمسال كامل محسوب خواهد شد
 

  : ٨تبصره 
يلي دانشكده به مديريت    فرم درخواست مجوز دفاع از طرف معاون تحصيالت تكم         

 هفته قبل از دفاع از رساله ارسـال گـردد و تـا دريافـت                ٢تحصيالت تكميلي دانشگاه بايد     

 .مجوز نبايد دفاع صورت گيرد
 

  : ٩تبصره 
  فرم گزارش دفاع از پايان نامه بايد حداكثر تا دو هفته بعد از تـاريخ دفـاع بـه اداره                 

دانشجو موظف است حد اكثر تا دو مـاه بعـد از            .  تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال شود    

تبـديل  (تاريخ دفاع مراحل تصحيح، تكميل و تحويل پايان نامه خود را انجام داده تا فـرم                 

 . به اداره تحصيالت تكميلي دانشگاه فرستاده شود)  به نمره قبوليJحرف



  ١٣

 

 :١٠تبصره 
ي منظور نمي شود،  در ظرف اين دو ماه ارسال نشود، نمره عدد   Jچنانچه فرم تبديل    

 .  خواهد شدP تبديل به Jو حرف 

 
  :١٠ماده 

انشجوي دوره كارشناسي ارشد مي تواند حداكثر براي يك نيمـسال تحـصيلي، بـا               د 

 .كسب موافقت دانشگاه، از مرخصي تحصيلي استفاده نمايد
 

 :١تبصره 
 .مدت مرخصي تحصيلي جزو مدت مجاز تحصيلي دانشجو محسوب مي شود 

 

 :٢تبصره 
 .مرخصي تحصيلي در اولين نيمسال تحصيلي امكان پذير نيست 

 

 :٣تبصره 
موافقت با حداكثر دو نيمسال تحـصيلي مرخـصي بـدون احتـساب در مـدت مجـاز                  

 : با ارائه مدارك مستدل در شرايط زير ممكن است) سنوات تحصيلي(

 ســپري زايمــان را نيمــسال متــوالي جهــت خــانم هــايي كــه دوران بــارداري و  دو–الــف 

 .مي نمايند

 دو نيمسال براي دانشجوياني كـه بـه بيمـاري بـسيار حـاد و مـزمن بـا تأييـد بهـداري                  –ب  

 .دانشگاه مبتال گرديده اند
 
 
 



  ١٤

 

 :٤تبصره 
درخواست مرخصي بايد قبل از شـروع ثبـت نـام در هـر نيمـسال تحـصيلي بـه                    

وجـه بـه وضـعيت      موافقت دانشگاه با مرخصي تحصيلي دانشجو بـا ت        .  دانشگاه تسليم شود  

تحصيلي دانشجو صورت مي گيرد و منوط به اين است كه ادامه تحـصيل دانـشجو از آن                  

 .به بعد با مشكل مواجه نشود
 

 :٥تبصره 
در صورتي كه دانشجو بدون كسب موافقت دانشگاه حتي براي يـك نيمـسال،              

 .ترك تحصيل نمايد از ادامه تحصيل محروم مي شود
 

  :١١ماده 

در اين صورت بايـد     .  اند به هر دليل، از تحصيل اعالم انصراف نمايد        انشجو مي تو  د  

چنانچه دانشجو بعد از يـك      .  درخواست خود را مبني بر انصراف به دانشگاه تسليم نمايد         

 ماه درخواست خود را پـس نگيـرد، دانـشگاه نـسبت بـه صـدور گـواهي انـصراف اقـدام                       

 .مي نمايد
 

 :تبصره 
جي موظف است به تعهداتي كه سپرده است عمل نمايد،          دانشجوي انصرافي يا اخرا    

و صدور هر گونه گواهي و تسليم ريز نمرات منوط به تسويه حساب دانشجو، با دانـشگاه                 

 .است



  ١٥

 

 فصل ششم
 ارزشيابي

 

  :١٢ماده 

حداقل نمره قبولي در هر درس اعم از دروس مصوب دوره، يـا دروس جبرانـي در                   

 . است١٢دوره كارشناسي ارشد، 
 

 :تبصره
 باشـد، مـي توانـد بـا موافقـت      ١٢اگر نمره دانشجو در يك درس اختياري كمتـر از         

 .استاد راهنما به جاي آن درس، درس ديگري را انتخاب نمايد
 

 :تذكر مهم

 .نمره ارسال شده به آموزش جهت درج در سوابق دانشجو غيرقابل تغيير است
 

  :١٣ماده 

هر نيمسال تحصيلي، بدون احتساب  نمـره پايـان          ميانگين نمرات دروس دانشجو در        

 ١٤اگر ميانگين نمـرات دانـشجو در يـك نيمـسال كمتـر از               .   كمتر باشد  ١٤نامه، نبايد از    

در صورتي كه ميـانگين نمـرات دانـشجو در يـك     .  شود دانشجو مشروط قلمداد مي شود  

  محــروم  شــود، آن دانــشجو از ادامــه تحــصيل١٤نيمــسال تحــصيلي ديگــر نيــز كمتــر از  

قيـد شـده    )  ايـن مجموعـه    ٣پيوسـت   (جزييات بيشتر در آيين محاسبه مشروطي       .  مي شود 

 .است
 

 :١تبصره 
اما، در احتساب .  نمره دروس پيش نياز يا جبراني در كارنامه دانشجو، ثبت مي شود        

 .ميانگين نمرات نيمسال تحصيلي و ميانگين كل نمرات دانشجو منظور نمي شود



  ١٦

 

 :٢تبصره 
ر هر زمان كه مشخص شود دانشجو در دو نيمسال تحصيلي داراي ميانگين نمرات              د 

 بوده آن دانشجو از ادامه تحصيل محروم مي شـود، حتـي اگـر بنـا بـه داليلـي        ١٤كمتر از   

، يا تأخير در وصول نمرات، دانشجو در نيمسال بعدي ادامه تحصيل داده Iمانند تغيير نمره    

 . الزم االجراست١٣ايان نامه شده باشد، ماده باشد يا مشغول انجام پروژه پ

 

  :١٤ماده 

در غيـر ايـن     .   كمتـر باشـد    ١٤ميانگين كل نمرات دانـشجو در پايـان دوره نبايـد از               

 .صورت، دانشجو دانش آموخته دوره كارشناسي ارشد شناخته نمي شود
 

 :تبصره
ت دانـشجو از    اگر پس از گذراندن كليه واحدهاي درسي دوره، ميانگين كـل نمـرا             

در صورتي كـه هنـوز حـد اقـل، يـك نيمـسال تحـصيلي از مـدت مجـاز                        كمتر باشد،    ١٤

 واحد از دروسي كه در آن ها نمره كمتـر از            ١٦تحصيل وي باقي مانده باشد، مي تواند تا         

 گرفته است را در اولـين نيمـسال تحـصيلي ممكـن تكـرار كنـد و در صـورت جبـران                       ١٤

دانشجويي كه به هر دليل نتواند از اين فرصـت          .  تحصيل شود كمبود ميانگين كل، فارغ ال    

 .استفاده كند، از ادامه تحصيل و دريافت مدرك تحصيلي محروم مي شود

 

 

 

 

 



  ١٧

 

 فصل هفتم
 پايان نامه 

 

  :١٥ماده 

انجام  پايان نامه آخـرين بخـش دوره كارشناسـي ارشـد اسـت كـه در آن دانـشجو                       

شـته تحـصيلي خـود، زيـر نظـر اسـتاد راهنمـا، بـه         موظف است، در يك زمينه مربوط به ر    

 .تحقيق بپردازد

 
  :١٦ماده 

اســتاد راهنمــا بــا درخواســت دانــشجو و موافقــت اســتاد و تأييــد كميتــه تحــصيالت   

 تكميلي دانـشكده، از اعـضاء هيـأت علمـي دانـشگاه بـا حـداقل مرتبـه اسـتادياري تعيـين                      

 .مي گردد
 

  :١٧ماده 

پايان نيمسال اول و قبل از شروع نيمسال سوم تحصيلي          انشجو موظف است پس از      د  

موضـوع پايـان نامـه پـس از         .  موضوع پايان نامه خود را با نظر استاد راهنما انتخـاب كنـد            

 .تأييد كميته تحصيالت تكميلي قطعيت مي يابد
 

  : ١تبصره 
ت و انتخاب دوره بدون پايان نامه فقط تا پايان نيمسال دوم از طريـق ارائـه درخواسـ         

برنامه كارشناسي ارشد بـدون پايـان نامـه داراي          .  کسب مجوزهای الزم امکان پذير است     

 .  اين مجموعه آمده است١آيين نامه جداگانه اي است كه در پيوست 
 



  ١٨

 

  :٢تبصره 
انجام پايان نامه هاي مـشترك توسـط چنـد دانـشجو در دوره كارشناسـي ارشـد بـه                    

نامه جداگانـه اي بـا عنـوان جداگانـه ارائـه دهنـد              شرط آنكه هر يك از دانشجويان پايان        

 . مجاز است
 

   :٣تبصره 
در ايـن   .  سمينار و پايان نامه مي تواند در يك راستا و توسط يك استاد انجام شـود               

 .صورت سمينار بايد قبل از رساله ارائه گردد
 

  :١٨ماده 

 از بـين اعـضاي   به پيشنهاد استاد راهنما و پـس از تأييـد كميتـه تحـصيالت تكميلـي                 

 .هيأت علمي يا متخصصان و محققان مربوط مي توان يك نفر استاد همكار انتخاب نمود
 

  :١٩ماده 

، متـشكل   )حداقل سه نفـر   (ارزشيابي پايان نامه در جلسه دفاعيه توسط هيأت داوران            

و حداكثر دو نفر از بين اعـضاي هيـأت          ) در صورت وجود  (از استاد راهنما، استاد همكار      

) داراي حـداقل مـدرك دكتـري   (لمي يا متخصصان و محققان داخل يا خارج دانشگاه           ع

 .صورت مي گيرد
 

 :تبصره
 .استاد همكار و يا نماينده كميته تحصيالت تكميلي مي تواند يكي از ممتحنين باشد 

 

  :٢٠ماده 

ــًا        ــده و نهايت ــيابي ش ــي ارزش ــه كل ــنج درج ــأت داوران در پ ــه توســط هي ــان نام  پاي

 .اين نمره در ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه مي شود.  اي به آن تعلق مي گيردنمره 



  ١٩

 

  ٢٠ تا ١/١٨نمره      :عالي 

  ١٨ تا ١/١٦نمره    :بسيار خوب 

 ١٦ تا ١/١٤نمره     :خوب 

 ١٤ تا ١٢نمره     : قابل قبول 

 ١٢نمره كمتر از   :)مردود (غيرقابل قبول 
 

  :٢١ماده 

 تصويب موضوع پايان نامه تا زماني كه كامًال به انجام نرسيده پس از انتخاب و 

در  اين .  است، دانشجو موظف است در هر نيمسال تحصيلي براي آن ثبت نام نمايد

مسال تحصيلي كه دفاع پايان نامه در آن انجام شده صورت نمره پايان نامه در آخرين ني

 .در كارنامه دانشجو وارد  و در ميانگين نمرات او منظور مي شود
 

  :١تبصره 

تاريخ فارغ التحصيلي دانشجويان كارشناسي ارشد با پايان نامه همان تاريخ دفـاع از              

در ايـن   .   باشـد  پايان نامه است، مگر آن كه دانشجو در آن نيمـسال واحـد درسـي داشـته                

 تيـر بـراي نيمـسال       ٣١ بهمن براي نيمـسال اول، و        ٣٠(صورت تاريخ رسمي پايان نيمسال      

 . به عنوان تاريخ فارغ التحصيلي محسوب مي شود) دوم

 

  :تذکر
 باال در نيمسال پنجم تحصيلي واحـد درسـي          ١براي دانشجوياني كه براساس تبصره      

 . درج مي شود(P)بولي به صورت غير عددي داشته باشند نمره پايان نامه در صورت ق

 

 



  ٢٠

 

  :٢٢ماده 

 تشخيص داده شود، دانـشجو      مردوددر صورتي كه پايان نامه، از نظر هيأت داوران،            

مي تواند در مدتي كه از حداكثر دوره مجاز تحصيل وي تجاوز نكند، پايان نامه خـود را                  

دانشجويي .  ند از آن دفاع نمايدكامل و بار ديگر در زماني كه هيأت داوران تعيين مي كن         

كه در فرصت تعيين شده نتواند از پايان نامه خود با موفقيت دفاع كند، از ادامه تحصيل و                  

 .دريافت مدرك تحصيلي محروم مي شود
 

 :تبصره 
اعطاي گواهي گذراندن واحدهاي درسي دوره بـه دانـشجويي كـه بـه هـر دليـل از                    

درخواسـت دانـشجو پـس از تـسويه حـساب بالمـانع             ادامه تحصيل باز مي ماند، برحـسب        

 .است
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 فصل هشتم
 ساير مقررات

  :٢٣ماده 

 .تغيير رشته در دوره كارشناسي ارشد ممنوع است -١

موافقت با انتقال دائم دانـشجو از يـك دانـشگاه بـه دانـشگاه ديگـر در صـورت                     -٢

كـان پـذير   موافقت كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاههاي مبدأ و مقـصد ام     

 .است

انتقال دانشجويان موسـسات آمـوزش عـالي غيردولتـي و دانـشگاه پيـام نـور بـه                    -٣

 ممنــوع اســت و توســط ˝دانــشگاهها و موســسات آمــوزش عــالي دولتــي مطلقــا

كميسيون قابل بررسـي نمـي باشـد، ولـي كميـسيون مـي توانـد تقاضـاي انتقـال                    

موسسات آموزش عـالي    دانشجويان از دانشگاههاي دولتي به دانشگاه پيام نور و          

 .غيرانتفاعي را مورد بررسي قرار داده و درباره آن تصميم گيري نمايد

 
  :٢٤ماده 

در صورتي كه ارائه برخي از دروس، در يك رشته و در يك زمـان معـين، در                  

دانشگاه، ممكن نباشد، دانشجو مي توانـد، آن درس را بـا موافقـت اسـتاد راهنمـا و تأييـد                 

لي، در يكي از مؤسـسات آمـوزش عـالي ديگـر كـه مجـري دوره                 كميته تحصيالت تكمي  

در ايـن صـورت كـسب موافقـت دانـشگاه مقـصد هـم          .  است به صورت ميهمان بگذراند    

تعداد واحدهاي درسي دانشجوي ميهمـان در ديگـر دانـشگاه هـا نبايـد از                . ضروري است 

 .نصف واحدهاي درسي در طول دوره تجاوز نمايد

 

   :٢٥ماده 
 . اعالم به آموزش دانشگاه غيرقابل تغيير است نمره پس از



  ٢٢

  

  

  پيـوسـت هـــاپيـوسـت هـــا
 

 آيين نامه برنامه كارشناسي ارشد بدون پايان نامه -١
 آيين نامه پذيرش واحدهاي انتقالي -٢
 دستورالعمل محاسبه مشروطي در دوره هاي كارشناسي ارشد -٣
 دستورالعمل حذف پزشكي در دوره هاي كارشناسي ارشد -٤
ــذف درس -٥ ــتورالعمل ح ــصيالت   دس ــشجويان تح ــراي دان  ب

 تكميلي
روزانـه و   (قابل توجه کليه دانشجويان مقطع کارشناسی ارشد         -٦

 )نوبت دوم
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 پيوست ا

 

 آيين نامه برنامه كارشناسي ارشد بدون پايان نامه
 

 تعريف برنامه

دوره کارشناسی ارشد بدون پايان نامه يکی از دو روش موجود جهت تحـصيل در مقطـع             

بـا  (ايـن دو روش  .  ی ارشد است و می تواند توسـط دانـشجويان انتخـاب گـردد       کارشناس

 .هيچگونه برتری يا مزيتی نسبت به يکديگر ندارند) پايان نامه و بدون پايان نامه

 
 واحدهاي درسي

   :١ماده 
 . واحد است٣٥       تعداد واحدهاي درسي برنامه كارشناسي ارشد بدون پايان نامه 

 

 :هتبصر
، تعـدادي از واحـدهاي درسـي دوره         ه به تـشخيص گـروه آموزشـي مربوطـ         چنانچه

كارشناسي به عنـوان دروس كمبـود يـا جبرانـي بـراي دانـشجو تـشخيص داده شـود، وي                 

مكلف است آن دروس را براساس برنامه مـصوب اضـافه بـر واحـدهاي درسـي مقـرر در                  

 .برنامه كارشناسي ارشد بدون پايان نامه بگذراند
 

 طول دوره
 :٢ه ماد

 . نيمسال تحصيلي است٤حداكثر طول دوره برنامه كارشناسي ارشد بدون پايان نامه 
 



  ٢٤

 

 :تبصره 
در شرايط استثنايي و بنا به درخواست دانشجو و موافقت كميته تحصيالت تكميلـي              

 تحصيالت تكميلي دانشگاه، طول برنامه تا يك نيمسال قابـل تمديـد             مديريتدانشكده و   

 .است
 

  : ٣ماده 

يخ فارغ التحصيلي بسته بـه آخـرين نيمـسال تحـصيلي كـه ثبـت نـام شـده بـراي                      تار

 . تير است ٣١ يا  بهمن٣٠يمسال اول و دوم، به ترتيب ن
 

 :تبصره 
در صورتي كه دانشجو در ترم تابستان ثبت نام در واحد درسي داشـته باشـد تـاريخ                  

 .خواهد بود شهريور ٣١فارغ التحصيلي 

 
  كارشناسي ارشد بدون پايان نامه ساير مقررات دوره آموزشي

  :٤ماده 

مدرك دانش آموختگان ارشد بدون پايان نامه داراي ارزش يكـسان بـا كارشناسـي      

ارشد با پايان نامه بوده و منعي براي ادامـه تحـصيل در مقطـع دكتـري بـراي ايـن عـده از                        

 .دانش آموختگان وجود ندارد 

 
   :٥ماده 

ل دوم، برنامه آموزشي مـورد عالقـه خـود يعنـي     دانشجو موظف است تا پايان نيمسا 

 : برنامه

  يا )با پايان نامه ( كارشناسي ارشد   )الف



  ٢٥

 
، تکميـل و بـه      ١١٤بايد فـرم مربوطـه، فـرم شـماره          (كارشناسي ارشد بدون پايان نامه       )ب

  .)مديريت تحصيالت تکميلی ارسال گردد

 .را انتخاب نمايد

 

   :٦ماده 
ارشد با پايان نامه به بدون پايان نامه در صورتي امكـان پـذير             تغيير برنامه كارشناسي    

 ٢حـداكثر  (است كه دانشجو بتواند كليه دروس مورد نياز را در سقف مدت زمـان مجـاز    

انجام اين تغيير منوط به تـصويب كميتـه تحـصيالت تكميلـي             .  دوره به پايان رساند   ) سال

 . دانشكده است 

 
سكوت مانده است بر اساس آيين نامـه و مقـررات           ساير مواردي كه در آيين نامه م      

 . دانشگاه عمل خواهد شد  )با پايان نامه ( آموزشي دوره كارشناسي ارشد 
 

 شـوراي   ات جلـس   و سيـصد و شـصت و يکمـين         اين آيين نامـه در سيـصدو سـومين        

به تصويب رسـيد و از ايـن بـه           ٢٣/٠٣/٨٦و   ٢٠/٠٤/٨٣  های تحصيالت تكميلي در تاريخ   

ــد الزم  ــرا ســت  بع ــار     . االج ــه در اختي ــان نام ــدون پاي ــد ب ــي ارش ــه كارشناس ــه برنام  ارائ

 .دانشكده هاست 
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 ٢پيوست 
 

 آيين نامه پذيرش واحدهاي انتقالي
 

  :١ماده 

 :انتقال واحد از يك دوره به دوره اي ديگر تنها در شرايط زير امكان پذير است 

 .ل نگذشته باشد سال از زمان اخذ درس مورد انتقا٣ بيش از -الف

 . بيشتر باشد١٤ معدل كل دانشجو در آن دوره  از -ب

، و انتقال آن درس مورد تأييـد كميتـه          ١٤نمره دانشجو در درس مورد انتقال بيشتر از          -ج

 .تحصيالت تكميلي دانشكده باشد
 

  :١تبصره 
  باشـد نمـره عـددي وارد   شـريف  چنانچه دروس گذرانده شده در دانـشگاه صـنعتي     

 . ه مي شودكارنام
 

  :٢تبصره 
 وارد CRچنانچــه دروس گذرانــده شــده دردانــشگاه ديگرباشــد نمــره بــه صــورت  

 . كارنامه مي شود

 . واحد  تجاوز كند٩سقف كل واحدهاي منتقل شده نبايد از  -د

 
  :٢ماده 

منجربـه  (به دوره هاي رسـمي      ،  (Non-Degree)دروس تكدرس   سقف انتقال واحد    

 . وارد كارنامه خواهد شدCRر اين صورت نمرات به صورت د.   است واحد١٢) مدرك
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 دروس مورد ارزيابي در سـطح كارشناسـي ارشـد  باشـد، و نبايـد منجـر بـه مـدرك                       -هـ

 .شده باشد) از هر موسسه اي(تحصيلي 

 فقــط.   نمـره درس انتقــالي در محاســبه معــدل كــل و معــدل تــرم لحــاظ نخواهــد شــد -و

رعايـت  دانشگاه صـنعتي شـريف  بـا         ) نجربه مدرك م(درسهايي كه در دوره هاي رسمي       

 . گرفته شده باشد در معدل كل منظور مي شود واحد٩سقف 
 

  :٣ماده 

 از سنوات يك نيمسال يا نمره عددي، CRانتقال يافته بصورت   واحد٨هر به ازاي 

 .تحصيلي مجاز تعيين شده كسر خواهد شد
 

  :٤ماده 

 دانشكده بايد دروس مورد انتقال را از نظر         استاد راهنما و معاون تحصيالت تكميلي     

 .محتوا با دروس مورد نياز در دوره تحصيلي دانشجو مطابقت و يا معادل سازي  نمايند
 

  :٥ماده 

درخواست ارزيابي دروس قابل انتقال پس از طي مراحـل اداري در دانـشكده بايـد                

داره تحـصيالت تكميلـي   قبل از زمان ترميم ثبت نام در اولين تـرم تحـصيلي دانـشجو بـه ا       

 .دانشگاه ارجاع شود، در غيراينصورت پذيرفته نخواهد شد
 

  :٦ماده 

 واحد درسي را داشته باشد مي توانـد بـا          ٩چنانچه دانشجو درخواست انتقال بيش از       

موافقت اداره تحـصيالت تكميلـي دانـشگاه و اسـتاد درس بـدون حـضور در كالسـها در                   

در صـورت موفقيـت درس   . شـركت نمايـد  )  واحـد ٩ مـازاد بـر  (امتحانات دروس مربوط   

 . انتقال مي يابدCRمربوط به صورت 
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 ٣پيوست 
 

 دستورالعمل محاسبه مشروطي در دوره هاي
 كارشناسي ارشد

  :١ماده 

دانـشجو در يـك     ) غيـر جبرانـي   (در صورتي كه ميانگين نمرات واحـدهاي درسـي           

 .مشروط قلمداد مي شود شود، آن دانشجو در آن نيمسال ١٤نيمسال كمتر از 
 

  :٢ماده 

در صورتي كه بداليل موجه، خارج از اختيار دانشجو تعداد واحدهاي گرفتـه شـده                

كامـل باشـد ، در صـورت افـت ميـانگين            )  واحـد  ٨(كمتر از حد نصاب نيمسال تحصيلي       

 .، مشروطي اين نيمسال مشروطي كامل تلقي نمي گردد١٤نمرات به كمتر از 
 

  :٣ماده 

رت بروز نيمسال مـشروط نـاقص، ميـانگين حاصـل از جمـع نمـرات دروس                 در صو  

 كمتر باشد يك    ١٤ محاسبه و در صورتي كه اين ميانگين از          ∗نيمسال مزبور و نيمسال قبل    

 .نيمسال كامل مشروطي منظور مي شود
 

  :٤ماده 

در صــورتي كــه مــشروطي نــاقص در اولــين نيمــسال تحــصيلي دانــشجو رخ دهــد،   

از جمع نمرات دروس اين نيمسال با اولين نيمـسال تحـصيلي بعـدي، كـه                ميانگين حاصل   

 .دانشجو در مرخصي يا مشروط نباشد، محاسبه مي شود

                                                           
 اگر در نيمسال قبل دانشجو در مرخصي تحصيلي بوده باشد يا مشروط باشد، يك نيمسال ديگر بـه عقـب                 ∗

 .بايد رفت تا جايي كه امكان جمع دروس نيمسال مزبور با دروس آن ترم امكان پذير شود
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  :٥ماده 

در صورتي كه به داليل خارج از اختيار دانشجو، دانشجو در دو نيمسال متوالي زيـر                 

روطي كامل  حد نصاب واحد بگيرد و در هر نيمسال مشروط ناقص شود، يك نيمسال مش             

 .محسوب مي شود
 

  :٦ماده 

نيمسالي كه دانشجو در آن مشروط ناقص باشد جزو مدت تحصيلي مجـاز              
 .دانشجو محسوب مي شود

 

  :٧ماده 

محاسبه مشروطي ناقص به روش ذكر شده در ماده هاي باال فقط يك بـار در طـول                   

 كامـل را    تحصيل دانشجو امكان پذير است و پس از آن مشروطي نـاقص حكـم مـشروط               

 .خواهد داشت
 

  :٨ماده 

چنانچه به دليل غيبت موجه در جلسات درس يا در امتحانات پايان تـرم، يـا حـذف                   

تعـداد واحـدهاي باقيمانـده بـراي دانـشجو در نيمـسال           ) با درج حذف در كارنامـه     (درس  

شود، نيمسال مزبور از حيث مشروطي يـك نيمـسال كامـل            )  واحد ٨(كمتر از حد نصاب     

 . شود و روش قيد شده در اين دستورالعمل قابل استفاده نيستتلقي مي
 

  :٩ماده 

 .نمره پايان نامه تأثيري در ورود به، يا خروج از حالت مشروطي ندارد 
 

 بـه  ٢٣/٠٣/٨٣ شوراي تحصيالت تكميلـي مـورخ    ٣٠١اين آيين نامه در جلسه شماره        –ز  

 به بعد قابل اجرا خواهد      ١٣٨٣تصويب رسيد و براي دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي         

 .بود



  ٣٠

 

 ٤پيوست 
 

 دستورالعمل حذف پزشكي درس در دوره هاي كارشناسي ارشد
 

 :شرايط الزم براي حذف درس به داليل پزشكي به شرح زير است

 مراجعه به پزشك بهداري قبل از امتحان -١

، کليه مدارک و مستندات به همـراه فـرم تکميـل            ١در صورت عدم امکان انجام بند        -٢

 روز کـاری بعـد از تـاريخ امتحـان بـه اداره کـل                ٥حـداکثر   ) ٢١١فرم شـماره    (شده  

 .تحصيالت تکميلی دانشگاه تحويل شود

موارد پس از کسب اظهار نظر بهداری دانشگاه و دانشکده، بررسی و نتيجه از طريق                -٣

 .اداره کل تحصيالت تکميلی به دانشکده ابالغ خواهد شد
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 ٥پيوست 
 

 لعمل حذف درس براي دانشجويان تحصيالت تكميلي دستورا
  

 حذف درس در هر نيمسال فقط بـراي يـك درس در زمـان تعيـين شـده از سـوي                      –الف  

 .اداره خدمات آموزشي امكان پذير است

در صـورت   .   حذف درس در طول دوره تحـصيلي فقـط دوبـار امكـان پـذير اسـت                 –ب  

ي درس مـورد نظـر، پـس از كـسب           شهريه تكـدرس بـرا    % ٥٠، با پرداخت     افزايش حذف 

 .موافقت هاي مربوط از سوي معاونت تحصيالت تكميلي دانشكده، انجام مي شود

 در صورتي كه تعداد واحدها پس از حـذف درس مـورد نظـر كمتـر از حـد نـصاب                      –ج  

تعيين شده در مقطع مربوط شود، تأييد معاون تحصيالت تكميلـي دانـشكده الزم اسـت و        

 .ال از نظر مشروطي و سنوات يك نيمسال كامل محسوب مي شوددر اينصورت آن نيمس

ايان نامه، و سمينار امكان پـذير       پ حذف درس در مقطع كارشناسي ارشد براي دروس          –د  

 .نيست
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 ٦پيوست 
 

 برخی نکات مهم مرتبط با مقررات وآيين نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد
  

 از اتمـام آخـرين نيمـسالی کـه ثبـت نـام             دانشجويان الزم اسـت ظـرف مـدت شـش مـاه             

پس از انجـام مقـدمات کـار        (داشته اند برای انجام امور مربوط به فراغت از تحصيل خود            

به اداره دانش آموختگان مراجعـه      ) در دانشکده و تسويه حساب با ساير واحدهای انشگاه        

 .کنند

ز تحـصيل منـوط بـه    در صورت مراجعه پس از مهلت مقرر، انجام امور مربوط به فراغت ا        

 .پرداخت هزينه و کارمزد تعيين شده خواهد بود

دانشجويان محترم در تنظيم برنامه خود در زمان فراغت از تحصيل، فرصت ده روز کاری         

را برای انجام امور اداری در اداره دانـش آموختگـان پـيش بينـی کننـد تـا دچـار مـشکل                       

) نظير غيبت در نظام وظيفـه و غيـره         (بديهی است مسئوليت عواقب ناشی از تأخير      .  نشوند

 .بر عهده دانشجو خواهد بود
 

 برخی مقررات مربوط به ثبت نام پايان نامه کارشناسی ارشد) الف

تـا   کليه دانشجويان محترم موظفند پـس از انتخـاب و تـصويب موضـوع پايـان نامـه                  

ی بـرای آن ثبـت      به انجام نرسيده است، در هر نيمسال تحـصيل        ً زمانی که پايان نامه کامال    

ثبت نام نموده اسـت     ً در صورتی که دانشجو در کل واحدهای پايان نامه قبال         . (نام نمايند 

 منـصرف از تحـصيل    الزم است با شماره پايان نامه در صفر واحد ثبت نام بعمل آورد تا               

 .)شناخته نشود
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∗
ی دوره کارشناسـی ارشـد،       مجموعه مقررات و آيين نامـه هـای آموزشـ          ۱۷طبق ماده   

دانشجو موظف است پس از پايـان نيمـسال اول و قبـل از شـروع نيمـسال سـوم تحـصيلی                      

پـس از   موضـوع پايـان نامـه       .  موضوع پايان نامه خود را با نظر استاد راهنما انتخاب کنـد           

 . قطعيت می يابدتاييد کميته تحصيالت تکميلی

وژه کارشناسـی ارشـد، جهـت       پيوست بودن روگرفت فرم تصويب شده تعريف پـر         

اعم از تمديـد، نمـره   (بررسی هرگونه درخواست در خصوص پايان نامه کارشناسی ارشد    

 .الزامی است...) و 

 

 :تبصره

 برای ثبت نام آخرين نيمـسال تحـصيلی در صـورتی            روزانه و نوبت دوم    دانشجويان   -۱

ثبـت نـام کـرده      ً  قبال که در آن نيمسال واحد درسی ندارند و کل واحدهای پايان نامه را            

اند، اگر بتوانند تا قبل از موعد ترميم دفاع کنند، نيازی به ثبت نام پايان نامه صفر واحدی                  

)  دفـاع مـی کننـد      يک روز بعد از موعد تـرميم       حتی اگر (ندارند و در غير اين صورت       

سـت  الزم است ثبت نام پايان نامه صفر واحدی انجام دهند و دانشجويان نوبت دوم الزم ا               

 .شهريه ثابت را به طور کامل پرداخت کنند

 دانشجويان روزانه و نوبت دوم که قصد دفاع از پايان نامه در نيمسال تابستان را دارنـد                  -۲

، چنانچـه کـل واحـدهای       )در صورتی که نيمسال تابستان جزء سنوات مجـاز آنهـا باشـد            (

ان نامـه صـفر واحـدی در نيمـسال     ثبت نام کرده اند نيازی به ثبت نام پاي      ً پايان نامه را قبال   

در غير اينصورت الزم است واحدهای باقيمانده يا کل واحد پايان نامه را             .  تابستان ندارند 

در نيمسال تابستان ثبت نام نموده و دانشجويان نوبت دوم الزم است شهريه ثابـت و متغيـر    

 .نيمسال تابستان را پرداخت کنند

 ۳۱حــداکثر تــا  زمــون دکتــری الزم اســتدانــشجويان متقاضــی شــرکت در آ: توجــه

 .دفاع کنند شهريور
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 نياز به هر گونه گـواهی مبنـی بـر دانـشجو بـودن               ۱ و   ۲ در صورتی که دانشجويان بند       -۳

داشته باشند الزم است ثبت نام نمايند و دانشجويان نوبت دوم الزم است شـهريه ثابـت را                  

 .بطور کامل پرداخت کنند

نشجويان کارشناسی ارشد با پايان نامـه همـان تـاريخ دفـاع از               تاريخ فارغ التحصيلی دا    -۴

در .  پايان نامه است، مگر آن که دانشجو در آن نيمسال واحد درسی الزامـی داشـته باشـد           

 تير برای نيمسال ۳۰ بهمن برای نيمسال اول، و ۳۰(اين صورت تاريخ رسمی پايان نيمسال 

 . شودبه عنوان تاريخ فارغ التحصيلی محسوب می) دوم
 

برخی مقررات مربوط به نمره پايـان نامـه کارشناسـی ارشـد و تـاريخ فـارغ                  ) ب
 التحصيلی

 . سال است۲ طول متعارف دوره کارشناسی ارشد ناپيوسته -۱

 کميته تحصيالت تکميلی دانشکده می تواند يک نيمـسال بـه طـول دوره کارشناسـی                 -۲

پايـان  ( دی مـاه     ۳۰بايـست تـا     در اين صـورت دانـشجو حـداکثر مـی           .  ارشد اضافه نمايد  

 .از پايان نامه خود دفاع نمايد) نيمسال پنجم

 سياست تشويق مثل اضافه کردن نمره به خاطر مقالـه، و سياسـت کـسر نمـره بـه                :تبصره  

در حيطه اختيارات   )  دی ماه  ۳۰( نمره تا پايان ترم پنجم       ۵/۱خاطر تأخير در دفاع به ميزان       

 . استکميته تحصيالت تکميلی دانشکده

 دی ۳۰ در شرايط استثنائی و با داليل مستند و کافی، در صورتی که دانشجو نتواند تـا                  -۳

از پايان نامه خود دفاع نمايد به شرطی که کميته تحصيالت تکميلی            ) پايان نيمسال پنجم  (

دانشکده موافقت نمايد، دانشجو می تواند در ترم ششم ثبت نام نمايد و حداکثر تـا پايـان                  

 نمره دفاع   در اين صورت  .  از پايان نامه خود دفاع نمايد     ) پايان نيمسال ششم  (اه  خرداد م 

 .در کارنامه درج خواهد شد Pاز پايان نامه در صورت قبولی به صورت 
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 مجموعه مقررات و آيين نامه هـای آموزشـی دوره کارشناسـی             ۲۱ ماده   ۲ طبق تبصره    -۴

حد درسی داشته باشند نمره پايان نامـه   ارشد، دانشجويانی که در نيمسال پنجم تحصيلی وا       

 . درج می شود(P)در صورت قبولی به صورت غير عددی 

 واحد جبرانی می گذراننـد، يـک نيمـسال          ۱۵ تا   ۸در گرايشهايی که بنا به داليلی       : تبصره

پايـان تابـستان    ( شـهريور    ۳۱به سنوات دانشجو اضافه می گردد، و دانـشجو مـی توانـد تـا                

برای اين قبيل از دانـشجويان، نمـره دفـاع، از تـاريخ             .  التحصيل گردد فارغ  ) نيمسال ششم 

.  مـی شـود     منظـور  Pبه بعد در صورت قبولی بـه صـورت          ) پايان نيمسال ششم  ( خرداد   ۳۱

به اطـالع مـی رسـاند، بـرای ثبـت نـام نيمـسال هـای پـنجم و شـشم مجـوز کميتـه                          ً ضمنا

از تحـصيالت تکميلـی دانـشگاه       تحصيالت تکميلی دانشکده کافی بوده و نياز بـه مجـوز            

 .نمی باشد

 بـه   ۳تـاريخ هـای منـدرج در بنـد          ً  اسـتثنائا  MBAبرای دانشجويان رشته مديريت      

مـی  ) پايـان تابـستان نيمـسال شـشم    ( شـهريور  ۳۱و  ) پايان نيمسال ششم  ( خرداد   ۳۱ترتيب  

 .باشد

اسـت  به اطالع کليه همکاران و دانشجويان کارشناسـی ارشـد مـی رسـاند کـه فـرم درخو               

مجوز دفاع از طرف معاون تحصيالت تکميلی دانشکده به مـديريت تحـصيالت تکميلـی           

ارسال گردد و تا دريافت مجـوز       ً  هفته قبل از دفاع از رساله مستقيما       ۲دانشگاه الزم است    

همچنين فرم گزارش دفاع از پايان نامه الزم است حداکثر تا دو .  نبايد دفاع صورت گيرد   

دفـاع بـه اداره تحـصيالت تکميلـی دانـشگاه ارسـال شـود، و دانـشجو                  هفته بعد از تـاريخ      

موظف است حداکثر تا دو ماه بعد از تاريخ دفاع مراحل تصحيح، تکميل و تحويل پايـان              

به اداره تحصيالت تکميلی دانشگاه     "  به نمره  Jتبديل حرف   "نامه خود را انجام داده تا فرم        

 P تبـديل بـه      Jف اين دو ماه ارسال نشود حرف         در ظر  Jچنانچه فرم تبديل    .  فرستاده شود 

 .خواهد شد و نمره عددی منظور نمی شود

 




