
 

 

 

 

    
 یبسمه تعال

قات و یوزارت علوم، تحق وستهیپنا ارشد یکارشناس یها دوره ین نامه آموزشییآ ییوه نامه اجرایش

 25/9/1394مورخ  یفناور
 مقدمه 

قات یوسته وزارت علوم، تحقیپنا ارشد یدوره کارشناس ین نامه آموزشییتر آ هماهنگ یوه نامه به منظور اجراین شیا

مورخ  23806/21)شماره ها  ار به دانشگاهیض اختیدر خصوص تفو ییو بخشنامه اجرا (10/8/1394مورخ  /و162902)شماره یو فناور

 ن شده است.یاصفهان تدو یدر دانشگاه صنعت 94-95 یلیسال تحص یها یاجرا از ورود یبرا (14/2/1394

 . هدف 1ماده 

 در دانشگاه صنعتی اصفهان است.تعیین چهارچوب قانونی برای اجرای صحیح دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 

 . تعاریف2ماده 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. وزارت: .1

 منظور دانشگاه صنعتی اصفهان است. :دانشگاه .2

دولتی( است که دارای مجوز غیرها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی )اعم از دولتی و  هر یک از دانشگاهموسسه:  .3

 تاسیس از وزارت هستند.

توانند بدون پرداخت شهریه و صرفا با سپردن  میتسهیالتی قانونی که به موجب آن دانشجویان  آموزش رایگان: .4

 تعهد خدمت، تحصیل کنند.

دوره تحصیلی کارشناسی ارشد ناپیوسته برابر ضوابط، پذیرفته شده، ثبت نام ی  ها فردی که در یکی از رشته دانشجو: .5

 کرده، و مشغول به تحصیل است.

گواهی یا  ،ی تحصیلی را با موفقیت به پایان رسانده و برابر ضوابط معین ها فردی که یکی از دوره آموخته: دانش .6

 مدرک تحصیلی مربوط را دریافت کرده است.

 که دانشجو، برابرضوابط معین، به طور موقت به تحصیل اشتغال ندارد. مدت زمان مشخصی مرخصی تحصیلی: .7

 فرآیندی که در آن دانشجو به طور خود خواسته از ادامه تحصیل خودداری کند.انصراف تحصیلی:  .8

وقت به به چهره و تمام  از آموزش است که دانشجو در آن تمام تحصیل خود را به صورت چهره  ای شیوهحضوری:  .9

 رساند. انجام می

 از آموزش است که حضور فیزیکی دانشجو در تمام طول تحصیل الزامی نیست.  ای شیوهحضوری: غیر .11

حضوری حضوری و بخشی از آن به صورت غیر از آموزش است که بخشی از آن به صورت  ای شیوهحضوری:  نیمه .11

 شود. میانجام 

است که مسئولیت یا حداقل با مرتبه استادیاری یکی از اعضای هیات علمی دارای مدرک دکتری استاد راهنما:  .12

)یا خارج از  دانشگاهنامه و یا رساله به عهده دارد و از میان اعضای هیات علمی راهنمایی دانشجو را درانجام پایان

 شود. میمبدا( انتخاب موسسه با مجوز  دانشگاه

نامه و یا رساله به اعضای هیات علمی است که مسئولیت مشاوره دانشجو را در انجام پایانیکی از استاد مشاور:  .13

 شود. میانتخاب  دانشگاهو یا متخصصان خارج از  دانشگاهعهده دارد و از میان اعضای هیات علمی 

وقت اشتغال  نیمه وقت یا پاره ،ام وقتتمبه صورت  دانشگاهفردی که به آموزش و مهارت آموزی در یک مدرس:  .14

 دارد.

ی هر رشته تحصیلی است که اهداف مشخصی را  ها از دروس و فعالیت  ای مجموعه به هم پیوستهبرنامه درسی:  .15

 کند. میدنبال 



 

 

 

 

    

یی که برای فراگیری دانشجو در طول یک نیمسال تحصیلی یا زمان معادل  ها مقدار مفاهیم یا مهارتواحد درسی:  .16

ساعت، کارگاهی یا عملیات  32ساعت، عملی یا آزمایشگاهی 16هر واحد درسی نظری  .شود میآن در نظر گرفته 

ساعت در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی و طبق برنامه درسی مصوب اجرا  48میدانی )بازدیدعلمی( 

 شود. می

 شود.تشکیل میها هدانشگااست که براساس آیین نامه جامع مدیریت  ی تحصیالت تکمیلی دانشکدهشوراشورا:  .17

متشکل از تعدادی عضو هیات عملی است که دارای تخصص  دانشگاهبنیادی ترین واحد علمی گروه آموزشی:  .18

 مشترک در یک رشته علمی هستند.

، گذراندن آن برای رفع کمبود دانش یا د شوراییو تا گروه آموزشیتشخیص درسی است که به درس جبرانی:  .19

 .استمهارت دانشجو، ضروری 

 شود. مییک برنامه آموزشی است که با محتوا و روش شناسی خاص، در قالب برنامه درسی اجرا رشته تحصیلی:  .21

واحد  32تا  28شود و حداقل شامل  مییک دوره تحصیلی که پس از دوره کارشناسی آغاز دوره کارشناسی ارشد:  .21

 درسی است.

است که محتوای برنامه درسی مربوط به آن عالوه بر واحدهای درسی، مشتمل   ای شیوهپژوهشی:  -شیوه آموزشی .22

 باشد. مینامه نیز بر پایان

نامه است که دانشجو پس از گذراندن واحدهای درسی و بدون گذراندن پایان  ای شیوه: محور شیوه آموزش .23

 شود. میآموخته  شدان

 هفته امتحانات پایانی است. 2هفته آموزش و  16هر نیمسال تحصیلی شامل نیمسال تحصیلی:  .24

پژوهشی است که در یک زمینه مشخص رشته تحصیلی و با راهنمایی استاد  -بخشی از شیوه آموزشینامه: پایان .25

 شود. میراهنما انجام 

نامه دانشجو در دوره کارشناسی ارشد مطابق اعضای هیات علمی هستند که برای ارزیابی پایان هیات داوران: .26

 د.نشو میانتخاب  دانشگاهدستورالعمل اجرای مصوب 

 . شرایط ورود به دوره3ماده 

 ،ی عمومی ورود به دوره برابر ضوابط ها داشتن صالحیت -

 ،دارا بودن مدرک رسمی پایان دوره کارشناسی اعم از پیوسته و ناپیوسته مورد تایید وزارت -

 طبق مقررات مصوب وزارت. دانشگاهقبولی در آزمون ورودی و یا کسب پذیرش از  -

 شود. میمبتنی بر نظام واحدی و به زبان فارسی انجام  دانشگاهآموزش در  .4ماده 

 یهااختیار دارد در صورت توانایی، برنامه درسی مصوب را با رعایت ضوابط برای دانشجویان خارجی و یا دوره دانشگاه .تبصره

 فارسی ارائه نماید.غیربین ا لمللی به زبان 

زی آموزشی وزارت را برای ری شورای عالی برنامها یو  دانشگاهی آموزشی و درسی مصوب  ها موظف است، برنامه دانشگاه .5ماده 

 .اجرا کند ،که در آن با مجوز شورای گسترش آموزش عالی دانشجو پذیرفته است ایدوره

 مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد، دو سال )چهار نیمسال( است. .6ماده 

اختیار دارد مدت تحصیل  دانشگاهآموخته نشود،  در صورتی که دانشجوی مشمول آموزش رایگان در مدت مقرر دانش .تبصره

وی را حداکثر تا دو نیمسال افزایش دهد. افزایش سنوات تحصیلی در نیمسال اول به صورت رایگان و در نیمسال دوم با 

آموخته نشود از ادامه  شود. چنانچه دانشجو در این مدت دانش میانجام  دانشگاهدریافت هزینه طبق تعرفه مصوب هیات امنای 

 .تحصیل محروم است

در شیوه  ،واحد است که از این تعداد 32و حداکثر  28تعداد واحدهای درسی در دوره کارشناسی ارشد حداقل . 7ماده 



 

 

 

 

    

 .باشد مینامه و مابقی به صورت واحدهای آموزشی واحد مربوط به پایان 6تا  4پژوهشی  -آموزشی

واحد درسی انتخاب کند. دانشجو در آخرین  14و حداکثر  8دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است حداقل  .تبصره

 .نیمسال تحصیلی از شرط اخذ حداقل واحد آموزشی معاف است

نیاز هر درس طبق برنامه درسی و یا گرایش با رعایت پیش ، رشتهیچگونگی و ترتیب ارائه دروس هر دوره تحصیل. 8ماده 

 است. شوراد ییتاو  مصوب، بر عهده گروه آموزشی

 واحد است. 12حداکثر د شورا ییو تا تعداد واحدهای دروس جبرانی به تشخیص گروه آموزشی .9ماده 

در دروس جبرانی، الزامی است ولی نمره مذکور در میانگین نیمسال و کل دانشجو محاسبه  12کسب نمره قبولی  .1تبصره 

 .شود مین

 .شود می تحصیلی دانشجو محاسبه ف سنواتسق در . زمان استفاده شده برای دروس جبرانی2تبصره 

ی آموزش عالی دولتی، آموزش رایگان برای هر دانشجو، در دوره کارشناسی ارشد صرفا یک بار  ها موسسهدانشگاه و در . 10ماده 

 پذیر است.امکان

 )اعم دولتی و غیردولتی( ممنوع است.  ها در موسسهتحصیل همزمان در دوره کارشناسی ارشد . 11ماده 

زی و تصمیم گیری درباره تقویم آموزشی، چگونگی اعالم و ثبت نمره، زمان حذف و اضافه، حذف اضطراری ری برنامه. 12ماده 

 شود. میام انج دانشگاهاجرایی مصوب  دستورالعملدروس، نحوه اعتراض به نتایج امتحانات، تاریخ تجدید نظر و غیره طبق 

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس از سوی مدرس آن درس و بر اساس حضور و فعالیت دانشجو در  .13ماده 

کالس، انجام تکالیف و نتایج آزمون کتبی مستمر و پایانی برای دروس نظری در طول و پایان هر نیمسال تحصیلی انجام 

 قابل محاسبه است. شود و بر مبنای عددی از صفر تا بیست می

 حضور دانشجو در تمام جلسات کالس درس الزامی است. .14ماده 

از سه جلسه یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس  بیشاگر دانشجو در طول نیمسال تحصیلی در یک درس  .1تبصره 

غیبت از  صورت تشخیص موجه بودنو در باشد و یا براساس تکالیف و امتحان میان ترم می غیبت کند نمره آن درس صفر

 شود. می، آن درس حذف دانشگاهسوی 

، بنا به دالیل موجه و دانشگاهیا باقیمانده دانشجو در پایان هر نیمسال به تشخیص  یدر صورتی که واحدهای انتخاب .2تبصره 

واحد درسی برسد در این صورت این نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل در سنوات  8خارج از اراده دانشجو به کمتر از 

 تاثیر است. شود، اما میانگین نمرات این نیمسال در مشروط شدن دانشجو بی میتحصیلی وی محسوب 

مصوب  دستورالعملحضوری طبق ی نیمه حضوری و غیر ها نحوه حضور دانشجو در جلسات کالس درس در دوره .3تبصره 

 شود. میانجام  دانشگاه

قبل از  دانشگاهدر شرایط خاص، حذف یک یا تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و تایید  .15ماده 

 پذیر است.شروع امتحانات و با رعایت و احتساب در سنوات تحصیلی امکان

 است. 14و میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال  12حداقل نمره قبولی در هر درس .16ماده 

 شود. یمسال و کل محاسبه میا چند درس در معدل نیک یدر  یمردود .تبصره

 شود.باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می 14دانشجو در هر نیمسال کمتر از چنانچه میانگین نمرات . 17ماده 

 شود.دانشجویی که دو نیمسال اعم از متوالی و یا متناوب مشروط شود از تحصیل محروم میتبصره. 

 استفاده کند. احتساب سنوات تحصیل، یک نیمسال از مرخصی تحصیلیو  دانشگاهموافقت تواند با  میدانشجو . 18ماده 

بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی مانند مرخصی زایمان، مرخصی پزشکی در صورت تایید پزشک معتمد  تبصره.

 است. دانشگاهبدون احتساب در سنوات تحصیلی در اختیار احتساب و یا  با، ماموریت همسر یا والدین، دانشگاه

تحصیالت  مرکزدرخواست انصراف خود را شخصا و به صورت کتبی به دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل، باید . 19ماده 



 

 

 

 

    

تسلیم کند. دانشجو مجاز است فقط برای یک بار و تا دو ماه از تاریخ ارائه درخواست، تقاضای انصراف خود را  دانشگاهتکمیلی 

 شود. میپس بگیرید در غیر این صورت، پس از انقضای این مهلت، حکم انصراف از تحصیل وی صادر 

 است. دانشگاهتصمیم گیری برای بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف ازتحصیل، بر عهده تبصره. 

 .تغییر رشته، انتقال و میهمانی در دوره کارشناسی ارشد ممنوع است .20ماده 

 دانشگاهمعادل سازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو در موسسه قبلی طبق شیوه نامه مصوب . 1تبصره 

 پذیر است.امکان

 شود. میواحد از دروس معادل سازی شده، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته  14تا  8به ازای هر  .2تبصره 

نامه خود را با نظر استاد راهنما و تایید گروه دانشجو موظف است قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی، موضوع پایان .21ماده 

 انتخاب کند. و شورا آموزشی

یی که عضو هیات علمی با مرتبه علمی استادیار  ها یا در رشته دانشگاهشرایط و نحوه انتخاب استاد راهنمای خارج از . 1تبصره 

 شود. میانجام  دانشگاه دستورالعملوجود نداشته باشد طبق 

، از اعضای هیات علمی همان گروه یا و شورا گروه آموزشیانتخاب استاد مشاور، به پیشنهاد استاد راهنما و تایید  .2تبصره 

 پذیر است.امکان دانشگاهگروه و یا خارج از 

در حضور هیات داوران از  دانشگاهنامه و تایید استاد راهنما، موظف است با رعایت ضوابط دانشجو پس از تدوین پایان .22ماده 

 نامه خود دفاع کند.پایان

 :شود میشود و ارزشیابی آن به صورت کیفی و به شرح زیر انجام  مینامه در میانگین کل محاسبه نننمره پایا. 23ماده 

  (14کمتر از )مردود 

  (14 –99/15)متوسط 

  (16-99/17)خوب 

  (18-99/18)خیلی خوب 

  (19-20)عالی 

 نامه است.دفاع از پایانبر اساس واحدهای آموزشی و  14موختگی، داشتن میانگین کل حداقل آ شمالک دان. 24ماده 

باشد دانشجو اجازه دفاع از  14چنانچه میانگین کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی دوره کمتر از  .تبصره

شود تا با اخذ مجدد حداکثر  مینامه را ندارد و تنها یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده پایان

درس های مردودی یا سایر دروس که مورد تایید کمیته تحصیالت تکمیلی دانشکده باشد، معدل خود را به حداقل واحد از  10

 شود. مینامه به وی داده در این صورت اجازه دفاع از پایان برساند. 00/14

گذرانده باشد ولی نتواند یا نخواهد از  14را با میانگین کل حداقل چنانچه دانشجویی تمام واحدهای آموزشی دوره . 25ماده 

، واحد د شوراییو تا نامه و طبق نظر گروه آموزشینامه خود دفاع کند باید در مدت مجاز تحصیلی، معادل تعداد واحد پایانپایان

 محور بگذراند تا در دوره مذکور به شیوه آموزش 14یا واحدهای درسی مرتبط را با رشته تحصیلی اخذ و با میانگین کل حداقل 

 شود. میآموختگی در دانشنامه قید  شآموخته شود. نوع شیوه دان شدان

واحدهای درسی به وی اعطا  پایان برساند، فقط گواهی گذراندن دانشجویی که به هر دلیل نتواند دوره تحصیل را به .تبصره

 شود. می

برداری و غیره( نماید  نامه اقدام به تخلف علمی )سرقت علمی، جعل، تقلب، کپیتدوین پایانچنانچه دانشجو درحین . 26ماده 

اثبات شود، از ادامه تحصیل محروم و صرفا گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده دریافت  دانشگاهو این موضوع از سوی 

 کند. می

، منجر به ابطال مدرک تحصیلی صادر شده دانشگاهنامه از سوی احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام پایانتبصره. 



 

 

 

 

    

 خواهد شد.

 شود. ین مییتع دانشگاهتوسط  یموختگآ شدان یمسال برایان نیپا خیتار .27ماده 

 کمیته منتخب، تفویضیک یا  ، شورا وتواند بخشی از اختیارات خود در این آیین نامه را به گروه آموزشی می دانشگاه. 28ماده 

 کند.

 دانشگاهمختلف  یمترتب بر آن بر عهده واحدها یقانون یامه و هر گونه پاسخگوئشیوه نن یا یت حسن اجرایمسئول .29ماده 

 است. دانشگاه ر مفاد آن بر عهدهیاست و نظارت بر اجرا و تفس

 19ماده و  30اصفهان در  یصنعتوسته دانشگاه یارشد ناپ یدوره کارشناس ین نامه آموزشییآ ییوه نامه اجرایش .30ماده 

به و 1394سال  یان ورودیدانشجو یتحصیالت تکمیلی دانشگاه برا یدر شورا 18/12/1395و  25/9/1394 خیتبصره در تار

 باشد. یالزم االجرا م 94-95 یلیمسال اول سال تحصید و از نیب رسیبه تصوبعد 

 


