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  مقدمه:
ي اسالمي و در اجراي امجلس شور 18/5/1383علوم، تحقيقات و فناوري مصوب با اسـتناد به قانون اهداف، وظائف و تشكيالت وزارت  

(موسوم به طرح آمايش) مصوب  "ها و ضـوابط اجرائي حاكم بر آمايش آموزش عالي در جمهوري اسالمي ايران سـياسـت  " 2مفاد ماده 
 نامهشيوه ،عتف معاونت محترم آموزشي وزارت 1/3/1397مورخ  43069/2ابالغيه شماره و  فرهنگيشوراي عالي انقالب  18/12/1394

ابالغ  و جهت اجرابه شرح زير تدوين ويژه دانشگاه صنعتي سهند  كارشناسي ارشدتحصـيلي  مقطع  آموزشـي نامه يكپارچه اجرايي آيين
  تنظيم شده است.فصل همراه با پيوست تعاريف  6نامه در شيوهاين  گردد.مي

  هدف :1ماده 
، انتظام بخشــيدن به امور تحصـيلي دانشــجويان از طريق تعيين چارچوب قانوني براي اجراي هماهنگ،  نامهشـيوه از تدوين اين  هدف

منظور تربيت نيروي انســاني  هاي آموزش عالي كشــور بهها و مؤســســههاي آموزشــي و پژوهشــي دانشــگاهيكپارچه و صــحيح برنامه
هاي گيري بهينه از ظرفيتو منطبق با نيـــازهاي جامعه، در راستاي بهره علم و آخرين دستاوردهاي علمي هآشنا ب متعهد، متخصص،

  است.دانشگاه كارشناسي ارشد ناپيوسته  مقطع تحصيليموجود براي ارتقاي سطح كيفي آموزش و پژوهش در 

  
  :شرايط ورود به دوره: 2ماده 
  عمومي ورود به دوره برابر ضوابط هايتاييد شايستگي -الف
  دارا بودن مدرك رسمي پايان دوره كارشناسي اعم از پيوسته و ناپيوسته مورد تاييد وزارت -ب
ــوب وزارت   قبولي در -ج ــگاه طبق مقررات مصـ ــب پذيرش از دانشـ بدون آزمون نامه پذيرش قبيل آيين (از آزمون ورودي و يـا كسـ

  و ...) نامه انتقال دانشجويان ايراني از خارج به داخلآييناستعدادهاي درخشان، 
  آموزش در دانشگاه مبتني بر نظام واحدي است. :3ماده 
هاي اي كه مجوز آن را از مراجع قانوني دريافت نموده اســت دانشــجو بپذيرد و فقط برنامهدانشــگاه موظف اســت براي دوره :4ماده 

  اجرا نمايد. ،كه بر اساس ضوابط ابالغي وزارت تدوين گرديده است را آموزشي و درسي
  .پذير استبار امكانتحصيلي صرفاً يك مقطعآموزش رايگان براي هر دانشجو در هر  :5ماده 
دولتي و اعم از ها (هاي آموزشــي و در كليه دانشــگاهكارشــناســي ارشــد در كليه شــيوهمقطع زمان دانشــجوي تحصــيل هم :6ماده 

  غيردولتي) ممنوع است. 
 كارشناسي ارشد ممنوع است. در مقطع تحصيلي دانشجو »يمهمان«يا و » انتقال« ،»تغيير رشته« :7ماده 

  
و حداكثر  28حداقل ، /گرايشسرفصل مصوب هر رشته مطابقكارشناسي ارشد،  حصـيلي ت مقطعتعداد واحدهاي درسـي در   :8ماده 

  . دانشجو خواهد بودنامه واحد مربوط به پايان 6تا  4است كه از اين تعداد  32

 ع تحصيلي كارشناسي ارشدمقطنامه يكپارچه آموزشياجرايي آيين نامهشيوه
 ) 1397 سالصنعتي سهند ( مصوب شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه

 : نحوه پذيرش و مقررات عمومياولفصل

 وم: مقررات دوره آموزشيدفصل
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دانشجو موظف است تا زمان براي دانشجو الزامي است.  تحصـيلي  واحد در هر نيمسـال  14واحد و حداكثر  8انتخاب حداقل  :9ماده 
آموزشي دانشگاه در موعد مقرر نسبت به انتخاب واحد اقدام نمايد. عدم مصوب آموختگي در هر نيمسـال تحصـيلي طبق تقويم   دانش

به هر دليل به منزله عدم مراجعه تلقي شده و براي بار اول مرخصي با احتساب آموزشي دانشجو در مرحله دروس توسط انتخاب واحد 
پس از گذراندن واحدهاي ( حله پژوهشيدر مر خواهد شد. محرومتحصـيل  ادامه از  ، دانشـجو سـنوات لحاظ شـده و در صـورت تكرار   

 براي بار اول اخطاردانشـجو موظف است نسبت به انتخاب واحد پايان نامه و يا تمديد آن اقدام نمايد. در غير اين صورت،  ، )آموزشـي 
  صادر خواهد شد.براي دانشجو مرخصي با احتساب سنوات  ،و در صورت تكرار كتبي

در صورتي كه واحدهاي انتخابي يا باقيمانده دانشجو در پايان هر نيمسال به تشخيص شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه بنا  :1تبصره 
واحد درسـي برســد در اين صورت اين نيمسال به عنوان يك نيمسال كامل در   8به داليل موجه و خارج از اراده دانشـجو به كمتر از  

  .خواهد بود تاثيردانشجو بي ي يا ممتاز بودنيانگين نمرات اين نيمسال در مشروطاما م شدهسنوات تحصيلي وي محسوب 
 14 انتخاب حداكثر عالوه برتواند ، دانشجو ميو مطابق سرفصل مصوب هر رشته شي مربوطهزتشخيص گروه آمو بر اساس :2 تبصـره 

  . در هر نيمسال، حداكثر يك عنوان درس جبراني نيز انتخاب نمايد درسي مجاز واحد
در دروس جبراني  12كسب نمره قبولي  .باشدتعداد واحدهاي دروس جبراني مطابق سـرفصـل مصوب هر رشته مي  عنوان و : 10ماده 

  شود.كل دانشجو محاسبه نميميانگين الزامي است ولي نمره مذكور در ميانگين نيمسال و 
  دانشگاه از دانشجو دريافت خواهد شد.  يت امنائهزينه دروس جبراني طبق مصوبه هي :1 تبصره

 دهد.تحصيلي دانشجو را افزايش نميمجاز سقف سنوات  در نيمسال هاي تحصيلي، دروس جبراني انتخاب :2تبصره 

  .ممنوع استكارشناسي ارشد  مقطع تحصيليدر  يدروس انتخابحذف و اضافه  :11ماده 
به شرط عدم غيبت بيش از  حذف يك يا تمام دروس يك نيمسال تحصيلي با درخواست كتبي دانشجو ،در شـرايط خاص  :1تبصـره  

تاييد استاد راهنماي رشته/گرايش و استاد درس يا دروس و موافقت با ، تا دو هفته قبل از شروع امتحانات حد مجاز در جلسات درس
يط پذير است. تشخيص خاص بودن شراامكان دانشجو سنوات تحصيلي در دانشگاه و با احتسابدانشكده و شوراي تحصيالت تكميلي 

  باشد.بر عهده شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه ميدانشجو 
موظف به پرداخت هزينه اين ماده  1مجدد درس يا دروس مشمول تبصره براي انتخاب دانشجوي مشمول آموزش رايگان  :2تبصـره  

  .مي باشددانشگاه  يت امنااطبق تعرفه مصوب هيدرس يا دروس 
اعم از نوبت دوم، مجازي، انتقالي و ... مسترد  پرداز هاي شهريهبه دانشجويان دوره 1شهريه درس يا دروس مشمول تبصره  :3تبصره 

  نخواهد شد.
  باشد.پذير نميواحد امكان 8واحد انتخابي دانشجو به كمتر از تعداد حذف درس در صورت كاهش  :4تبصره 

 دانشـجوي متقاضـي انصراف از تحصيل بايد درخواست انصراف خود را شخصا و به صورت كتبي به اداره تحصيالت تكميلي   :12ماده 
. دانشـجو مجاز اسـت فقط براي يك بار و صـرفا تا دو ماه از تاريخ ارائه درخواست تقاضاي انصراف خود را پس    نمايدتسـليم   دانشـگاه 

  .خواهد شدصادر قطعي دانشجو حكم انصراف از تحصيل  ،تاين صورت پس از انقضاي اين مهلبگيرد در غير 
بر انصراف ماه پس از تاريخ درخواست  2گيري براي بازگشت به تحصيل دانشجوي منصرف از تحصيل در بازه زماني تصـميم  تبصـره: 

  .باشدميدانشگاه  تحصيالت تكميليشوراي  عهده
گروه موافقت  ه شرطپذيرش واحدهاي درسـي گذرانده شده دانشجو (به غير از سمينار) در دانشگاه قبلي ب معادل سـازي و   :13ماده 

  :خواهد بودپذير آموزشي مربوطه تحت شرايط زير امكان
  باشد. مورد تأييد وزارت عتف هاي دولتيدانشگاه قبلي از دانشگاه -الف
نامه پذيرش بدون آزمون آزمون ســراســري كارشــناســي ارشــد يا آيين  قبولي در نحوه ورود دانشــجو به دانشــگاه قبلي از طريق -ب

  استعدادهاي درخشان باشد.
  .باشد 14شده در دانشگاه قبلي حداقل  درس گذراندهنمره  -ج
  باشد. عتف سرفصل درس گذرانده شده در دانشگاه قبلي منطبق بر سرفصل جاري يكي از دروس مصوب وزارت -د
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  پذير است.امكان خود هاي نيمه حضوري و غير حضوري صرفا در شيوه هم ارزازي واحدهاي گذرانده شده در شيوهمعادل س :1تبصره 
هاي روزانه و نوبت دوم هاي دولتي براي دورهدانشگاه هاي خودگردانگذرانده شده در پرديسدرسي معادل سازي واحدهاي  :2تبصره 
  باشد.پذير نميامكان
  شود.واحد از دروس معادل سازي شده، يك نيمسال از سنوات مجاز تحصيلي دانشجو كاسته مي 14تا  8به ازاي هر  :3 تبصره
 (روزانه، نوبت دوم و پرديس هاي حضوريورهد يهاها و گرايشارشـد كليه رشته  يكارشـناسـ   مقطع تحصـيلي در  لتحصـي  :14ماده 

طبق تقويم آموزشي مصوب درس حضـور دانشـجو در تمام جلسات كالس    سـهند تمام وقت بوده و  يدر دانشـگاه صـنعت  ) خودگردان
باشد. غيبت در هر كالس درس مي خوددر كالس  ياندرس موظف به كنترل حضور و غياب دانشجوهر استاد  باشد.يم يالزامدانشگاه 

ها به منزله صفر در درس مذكور بوده و به دانشجو دورهجلسـات تشكيل شده كالس در كليه  (سـه شـانزدهم)    16/3به تعداد بيش از 
اسامي غايبين مشمول موضوع اين ماده به صورت كتبي توسط استاد اجازه شـركت در آزمون پاياني درس مربوطه داده نخواهد شـد.   

  .نمايديارسال مبه اداره تحصيالت تكميلي دانشگاه هت اقدامات بعدي جتأييد،  زدرس به دانشكده ذيربط ارسال شده و دانشكده پس ا
از ليست دروس تحصيالت تكميلي دانشگاه، آن درس  شوراياز سوي  هاي دانشـجو در صـورت تشـخيص موجه بودن غيبت   تبصـره: 

  .خواهد شدحذف نيمسال دانشجو 
 هاي كالسيفعاليت ميزانحضور، ميزان مدرسِ همان درس و بر اساس به تشخيص تحصـيلي دانشجو در هر درس،   ارزيابي :15ماده 

  . پذيردمي هر نيمسال تحصيلي انجام يپايانآزمون و نيمسال در طول  و نتايج آزمون هاي به عمل آمده ، انجام تكاليفدانشجو
  س نظري الزامي است.ودرتمامي براي  در پايان نيمسال برگزاري آزمون كتبي: تبصره
 حداقل .است 12شود و حداقل نمره قبولي در هر درس محاسبه مي 20نمره ارزشيابي هر درس به صورت عددي از صفر تا  :16ماده 

باشد  14و چنانچه ميانگين نمرات دانشـجو در هر نيمسـال تحصيلي كمتر از    بوده 14 تحصـيلي  ميانگين قابل قبول در هر نيمسـال 
   .شودمي تلقيمشروط در آن نيمسال، دانشجو 
هاي بعدي درس يا دروس مذكور را با نمره چنانچه دانشـجويي در يك يا چند درس نمره قبولي كسـب نكند و در نيمسال   :1 تبصـره 

 و صـرفا نمره قبولي  خواهد بوداثر ثبت شـده اما در محاسـبه ميانگين كل بي  وي  آموزشـي  نمرات مردودي در كارنامه ،قبولي بگذراند
  دانشجو خواهد بود.كل مالك محاسبه ميانگين  درس/دروس

  كند.را خنثي نمي يهاي قبل/نيمسال مشروطي دانشجو در نيمسال 1تبصره تسهيالت  :2تبصره 
  ود.شكنند، نميشامل دانشجوياني كه به دليل تقلب يا حكم كميته انضباطي نمره مردودي دريافت مي 1تسهيالت تبصره  :3تبصره 
دست نياوردن نمره قبولي در هر درس، براي انتخاب مجدد همان درس يا  دانشـجوي مشمول آموزش رايگان، در صورت به  :4تبصره 
  امناي دانشگاه است. هياتدرس مطابق تعرفه مصوب متغير  شهريهجايگزين آن، موظف به پرداخت  درس

  شود.تحصيل محروم مي ادامه از ،وط شوددانشجويي كه دو نيمسال تحصيلي اعم از متوالي يا متناوب مشر :5تبصره 
زمان مقرر فقط در  و و ممتحن درس ارشد با حضور ناظر امتحان يمقطع كارشناس ينظر دروسبراي مسال يان نيپا آزمون :17ماده 

اداره تحصــيالت مورد تأييد  ،آزمون خارج از آنبرگزاري گردد و يبرگزار م طبق برنامه امتحاني اعالم شــده از ســوي دانشــكده ذيربط
  .تكميلي دانشگاه نخواهد بود

حضور  و شوديم آن درس برگزار يآموزش سـامانه مندرج در اسـامي دانشـجويان   ليسـت   اسـاس هر درس بر آزمون پاياني  :1تبصـره  
  باشد.يمجاز نمسامانه آموزشي در جلسه آزمون پاياني نيمسال تحصيلي دانشجويان خارج از ليست 

درس بايسـتي توسـط مدرس همان درس (اعم از مدرسـين داخل دانشگاه يا مدعوين) طبق تقويم آموزشي در    نمرات هر  :2 تبصـره 
 48ر تواند تا حداكثسامانه آموزشي دانشگاه ثبت شود و به هيچ وجه نبايد وضعيت درس در آن نيمسال ناتمام باقي بماند. دانشجو مي

نه آموزشي دانشگاه، درخواست بازنگري در نمره مأخوذه خود را در سامانه سـاعت پس از ثبت موقت نمره توسـط استاد درس در ساما  
ثبت نمايد و استاد درس مربوطه موظف است قبل از ثبت نهايي نمرات به درخواست هاي تجديد نظر رسيدگي نمايد.  آموزشي مزبور

  نمره وجود ندارد.بديهي است كه پس از ثبت نهايي نمرات توسط استاد درس، به هيچ وجه امكان تغيير 
ر صورتيكه به تشخيص دنيمسال هر درس غيبت كند نمره آن درس صفر خواهد شد.  يدانشجو در جلسه امتحان پايان اگر :18ماده 
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 خواهدحذف دانشجو نيمسال  سوآن درس از مجموع در ،شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه، غيبت دانشجو موجه تشخيص داده شود
  د. ش

ان مربوطه امتح تاريخ برگزاريپس از  سه روز تا حداكثر يستيبانيمسال  يانيبت در جلسه امتحان پايغو مستندات  داليل تبصـره: 
 داليل غيبت كه بعد از موعد مقرر تسليم گردد، قابل بررسي نخواهد بود.. گردد يليالت تكميم اداره تحصيتسل

حداكثر مهلت انتخاب واحد سمينار، ارشد بوده و  مقطع كارشناسيهاي /گرايش رشـته  يدروس اجباري تمام جزوسـمينار   :19ماده 
اه اول م پايان در سامانه آموزشي دانشگاه نمره آنثبت مهلت ارايه سمينار و حداكثر . همچنين باشدميدانشجو نيمسال دوم تحصيلي 

  .باشدمي نيمسال بعدي
بعد از ( يدر ترم تابستانتواند ينار ميانتخاب واحد درس سم ،يدانشكده مجر يليالت تكميتحص يب شورايدر صورت تصو :1تبصـره  

در سامانه آموزشي همان سال  ماه يد پايانحداكثر تا بايد  سمينارنمره در اين صورت  .انجام پذيرد تحصـيلي دانشجو)  نيمسـال دوم 
  گردد.دانشگاه ثبت 

در مهلت مقرر توسط استاد، نمره صفر توسط سامانه در در صـورت عدم ارائه سـمينار توسـط دانشجو و يا عدم ثبت نمره     :2تبصـره  
  باشد.كارنامه دانشجو درج خواهد شد و دانشجو موظف به انتخاب مجدد واحد سمينار مي

 به دفتركرده و پس از امضـاي استاد راهنماي سمينار   را با نظر اسـتاد راهنما تكميل نار يموضـوع سـم  دانشـجو بايد فرم   :3تبصـره  
انشكده د يليالت تكميتحص يشورادر  دانشجو موضوع سمينارب يتصوطرح و  ازپس  نيز موظف استدهد. دانشكده ل يتحو دانشكده

  .نمايددانشگاه ارسال  يليالت تكميبه اداره تحصو ثبت آن در سامانه آموزشي، فرم مربوطه را 
 يمجرشـده از طرف دانشكده بوده و بسته به نظر دانشكده   ماعال يك برنامه منظم و عمومي ايراد يسـت ينار بايارائه سـم  :4 تبصـره 

  نار هم باشد.يسم يز استاد راهنماار يغ يداور يتواند دارايم
  است. يش مربوطه الزاميگرا/رشته ينارهايه سميدر كلمربوطه  يو ورودان دوره يه دانشجويشركت كل :5 تبصره

با تشكيل بوده و همراه درس نظري يك سرفصل مصوب وزارت، به صورت  اساسبر درس سمينار آنها هايي كه رشته براي :6تبصـره  
  تكميل فرم موضوع سمينار الزامي نيست. ،باشدميكالس 
در  دانشجويانالزم است ن راستا ي. در اندينماشركت  خوددانشكده  يعلم يصورت فعال در برنامه هاه ب يستيباان يدانشجو :20ماده 

جلسات  و يارشد و دكتر ينار كارشناسيسم يجلسات رسم درخود ارشد  يكارشـناس تحصـيلي  ل خود در مقطع يطول دوران تحصـ 
  ند. يمورد نظر دانشكده شركت نما يعلم ينارهاين سميارشد و همچن يكارشناس يهانامهانيدفاع از پا

نامه خود گذرانده باشد ولي نتواند يا نخواهد از پايان 14چنانچه دانشـجويي تمام واحدهاي آموزشـي دوره را با ميانگين كل    :21ماده 
دل معاهاي مصوب رشته/گرايش خود و بر اساس نظر گروه آموزشي ذيربط و مطابق سرفصلمجاز تحصـيل   سـنوات دفاع كند بايد در 

ــي اخذ  ،نامهايانتعداد واحد پ ــود 14با ميانگين كل حداقل نموده و موفق به گذراندن آنها واحد درس ــيوه  بش تا در دوره مذكور به ش
  .خواهد شدقيد  آنها تحصيلنوع شيوه الزم به توضيح است كه در دانشنامه اين دانشجويان، آموزشي دانش آموخته گردد. 

حدهاي متغير وا، دانشجو ملزم به پرداخت شهريه نامهيشنهاد پايانپس از تصويب پتحصيل دانشجو در صـورت تغيير شـيوه    تبصـره: 
  نامه خواهد بود.ندرسي جايگزين پايا

نامه باشد اجازه دفاع از پايان 14واحدهاي درسي دوره كمتر از  يدانشجو پس از گذراندن تمامدروس چنانچه ميانگين كل : 22ماده 
جدداً با شود تا مفرصت داده مي دانشجوبه  يك نيمسال تحصيلي فقط »با رعايت سقف مجاز سنوات تحصيلي«و  شودبه وي داده نمي
نامه به را به استثناي پايان خودكرده اسـت، ميانگين كل   كسـب را  14تا  12نمره بين  هاسـي كه در آن وواحد از در 8انتخاب حداكثر 

  شود.  دادهمه نادفاع از پايان مجوزبرساند تا به وي  14
  خواهد شد.ن همان دروس ن دروس، جايگزين نمرات قبولي سابقاخذ شده جديد در اينمرات  تبصره:

  
 نامه كارشناسي ارشدم: پايانسوفصل
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هاي الزم براي به عنوان بخشــي از فعاليت پژوهشــي–شــيوه آموزشــي كارشــناســي ارشــد به  مقطع تحصــيلينامه پايان :توضــيح
 روش تحقيق، مراحل له علمي، بيان فرضيه، هدف،أكه شامل شناسائي، طرح مس باشددر رشـته تحصـيلي مربوطه مي   آموختگيدانش

وقع مقرر م دربايستي نامه پايانلذا  .است علمي و اصوليمكتوب و دفاع از آن به شكل  يگيري، ارائه گزارش علمبحث، نتيجه تحقيق،
  شود.ارائه و  نگاشتهق، اجراء، يف، تحقيطور منطقي و علمي تعرو به 

 يبند و زمان ي، سازماندهسـهند  يات دانشـگاه صـنعت  يب با مقتضـ متناسـ  و نامه مصـوب وزارت متبوع نيآئ ات مندرج دريمطابق كل
ان و ياز وقت دانشجو يمندارشد جهت فراهم آوردن حداكثر امكان بهره يان مقطع كارشناسيدانشـجو  يپژوهشـ  يهاتيمناسـب فعال 

 از وي يليل سنوات تحصيدليش بيافزااز  جلوگيريدانشـجو و  علمي و تحقيقاتي ت يد راهنما و احتراز از هر گونه ركود در فعالياسـات 
ن فصــل از يل ايمواد ذ. هموار خواهد نمودان يد دانشــجويجد يهات نســليجذب و هدا يكه راه را برابرخوردار اســت  يت خاصــيالو

ارتقاء  ب درسمنا يزيرد دارد تا با برنامهيان تاكيد راهنما و دانشجوي، اساتيمجر يهادانشكده يمسئوالن آموزش ينامه بر راهنمائشيوه
  نداشته باشند. يمورد يهابه استعالم يازيت دانش آموختگان رشته مزبور، نيفيو ك يليمختلف رشته تحص يهاجنبه

و  ليمدت تحصايجاد هماهنگي از نظر ها با دارد تا حد امكان ضمن حفظ استقالل علمي رشته يسع نامهشيوه ن فصـل از يا همچنين
ها و قيتشوها، تيحماها، يابيارز يرا برا يهمسانبالنسبه ط يشرا ،تحصيلي يهانامهپايان يف و اجرايتعرشكل ظاهري، نحوه ق، يتحق

  اعمال ضوابط كالن دوره فراهم آورد.

  
شاغل در دانشگاه صنعتي سهند كه در  يبه باالو استاديار علمي  مرتبهبا ت علمي ئاول و دوم از اعضـاء هي  ياسـتاد راهنما  :23ماده 

  وند.شانتخاب مي ،يابندصورت مرتب و قابـل قبول در دانشگاه حضور ميه نامه بو برگزاري دفاعيه پايان دانشجو طول دوره پژوهشي
 ســاير يا كارگاهي يشــگاهيخدمات آزماها، دادهاز به اســتفاده از يارشــد ن ينامه كارشــناســانيانجام پا يكه برا يدر موارد :1 تبصــره

دانشگاه  يتحصيالت تكميل يبا تصويب شورا توانديمنامه دانشجو پاياندوم  يباشد، استاد راهنما يا علمي ي، صنعتيموسسات پژوهش
زان ينگونه موارد نحوه تعامل دانشگاه با موسسه مزبور و ميانتخاب شود. در ااز موسسه مزبور ت مقررات مربوطه يبا رعاو سهند  يصنعت

براي بررسي و تائيد انتخاب استاد  ف گردد.يتعر يستيباآن شـركت/موسـسـه حتي االمكان    دانشـجو در محل  و نحوه فعاليت حضـور  
بق استاد مذكور، اعالم موافقت كتبي ايشان و نامه استاد راهنماي اول مبني بر ضرورت ابايسـتي سـو   ،دانشـگاه از ج راهنماي دوم خار

ــگاه و غير قابل انجام بودن اين خدمات د بهره ــتاد راهنماي خارج دانش ــنهاد  د رگيري از خدمات اس ــميمه فرم پيش ــگاه ض اخل دانش
دانشگاه نباشد، داشتن  يت علمئيشده و عضو هسهند انتخاب  يدوم خارج از دانشگاه صنعت يچنانچه اسـتاد راهنما نامه باشـد.  پايان

  است.  يالزام براي وي يمدرك دكتر
مربوطه،  يگروه، رشته و ورود يژه استاد راهنمايو به و ي، گروه تخصصيدانشكده مجر يدانشـجو موظف اسـت با راهنمائ   :2تبصـره  

بديهي  د.ينامه خود اقدام نماانيپاموضوع ن موضوع و ارائه پيشنهاد ييخود نسبت به تعتحصيلي حداكثر تا پايان ماه اول نيمسال سوم 
هائي ن ؛ موضوع پايايان نامه،مربوطه در شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه موضوع پايان نامه تا زمان تصـويب نهائي پيشنهاد اسـت كه  
  شود.تلقي نمي

از ، امهنو داراي تخصص در زمينه موضوع پايان يمكفبا سابقه كار  كارشناسي ارشدا ي يانتخاب استاد مشاور با مدرك دكتر :3تبصره 
   است. ين ماده مستثنيصدر ا ط مندرج درياز شرا نامهي اول پايانبا نظر استاد راهنماداخل يا خارج دانشگاه 

هاي مختلف علمي ژوهش را در ســايتنامه، كلمات كليدي و موضــوع پدانشــجو موظف اســت قبل از انتخاب عنوان پايان :4تبصــره 
 را خود نامهموضوع پايان ،راهنما بررسي و در صورت اطمينان از جديد و علمي بودن آن /اساتيدجسـتجو و مراتب را با راهنمائي استاد 

  انتخاب كند. 
اك در سايت ايراندرا بايستي عنوان و مشخصات آن دانشجو  ،نامه كارشناسي ارشدپايانو ثبت نام نهايي براي تكميل فرم  :5تبصـره  
  .دانبرسرهگيري دريافت و به تائيد كتابخانه مركزي دانشگاه  ثبت و كد
قبل از تصــويب براي دانشــجو ربوطه شــركت در كارگاه ايمني مبه تشــخيص اســتاد راهنما  ،هاي عملينامهدر مورد پايان :6تبصــره 
  نامه در شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه الزامي است.پايانموضوع پيشنهاد 

 نامهاستاد راهنما و موضوع پايان: انتخاب 3-1
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هاي نامهپايانســازي و نگارش نحوه آمادهبه زبان فارســي روان و در قالب دســتورالعمل را نامه پاياندانشــجو موظف اســت : 24ماده 

ا تواند داراي ضمائم فارسي ينامه ميتدوين نمايد. پايانارشـد دانشـگاه (قابل دسترس در سايت اداره تحصيالت تكميلي)   كارشـناسـي  
  انگليسي هم باشد ولي نگارش آن به زبان انگليسي قابل قبول نخواهد بود.

  
مورد داوران  هياتنامه و تأييد اسـتاد راهنما، مجاز است در حضور  دانشـجو پس از انجام كار تحقيقاتي خود و تدوين پايان : 25ماده 

 انشگاهدتاييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده متشكل از استاد يا اساتيد راهنما، استاد يا اساتيد مشاور، نماينده تحصيالت تكميلي 
 هاي ديگر يا متخصصان با حداقلاز داخل دانشگاه و يا از دانشگاه تربااليا استاديار و با مرتبه ت علمي ئحداقل يك نفر از اعضاي هي و

  نامه خود دفاع كند.از پايان داوربه عنوان مدرك دكتري 
نامه، دانشجو موظف است نسبت به اخذ مجوز از شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده و قبل از برگزاري جلسه دفاع از پايان :1 تبصـره 

يلي /گرايش تحصواحدهاي گذرانده دانشجو با سرفصل مصوب رشتهالزم است همچنين اداره تحصـيالت تكميلي دانشگاه اقدام نمايد.  
امه ناز پايان مجوز دفاعارسال شود تا  تكميلي به اداره تحصـيالت  پس از تأييد ومجري تطبيق داده شـود  توسـط دانشـكده    دانشـجو 

  .صادر گردد توسط اين اداره
داور خارج حضور يكي از داوران در جلسه دفاع الزامي است ولي ، نامهپايان داوران هياتدر صورت وجود دو داور در تركيب  :2تبصره 

  شركت نموده و به طرح سؤاالت خود اقدام نمايد.يه دانشجو تواند از طريق ويدئو كنفرانس در جلسه دفاعاز دانشگاه مي
  حضور استاد يا استادان مشاور در جلسه دفاع از طرح پيشنهادي رساله الزامي نيست. :3تبصره 

شود و ارزشيابي آن به صورت كيفي و به شرح زير است كه به صورت كل دانشـجو محاسبه نمي ميانگين در نامه نمره پايان :26ماده 
نامه با راهنمايي دو استاد در صورتي كه پايان. شودمحاسبه مينامه داور/داوران پايان و نمرات اسـتاد/اسـاتيد راهنما و مشـاور   ميانگين 

اسبه محاستاد مشاور داشته باشد، ميانگين نمرات اساتيد راهنما و مشاور به عنوان يك نمره در پايان نامه راهنما انجام شده باشد و يا 
  :نظر گرفته خواهد شدنامه در نمره پايان

  عالي،      درجه : 20تا  19نمره 
  خيلي خوب،      درجه : 99/18تا  18نمره 
  خوب،       درجه : 99/17تا  16نمره 
  متوسطدرجه : 99/15تا  14نمره 

  : مردود14نمره كمتر از 
ارج باشد. تعيين نمره در خغير قابل تغيير مي، دفاعيهرسمي داوران در جلسه  هياتتعيين شده توسط نامه ه نهايي پاياننمر :1 تبصره

ت داوران و در تاريخ غير از روز دفاع و يا بدون حضور نماينده تحصيالت تكميلي دانشگاه غير قانوني بوده و باطل ئجلسـه رسـمي هي  
  باشد. مي

با رعايت سقف مجاز سنوات تحصيلي دانشجو، حداكثر و داوران  هيات ، با تاييدنامه مردود اعالم شودايانچنانچه ارزشيابي پ :2تبصره 
  نامه خود دفاع كند.پاياناز با برگزاري جلسه دفاع مجدد شود تا به دانشجو اجازه داده ميماه)  6(يك نيمسال تحصيلي 

تاييد آنها، نســخه صــحافي شــده نامه و نامه طبق نظر هيئت داوران پاياندانشــجو بايد پس از انجام اصــالحات الزم پايان :3تبصــره 
امه در ننامه به كتابخانه مركزي تحويل داده و پس از ثبت فايل تمام متن پاياننامه را به انضـــمام لوح فشـــرده حاوي فايل پايانپايان

ــگاه دريافت نمايد و حداكثر دو ماه پس از تاريخ دفاع، لوح   ــايت ايرانداك، تائيديه آنرا از كتابخانه مركزي دانش ــرده حاوي فايس ل فش
   هاي تكميل شده تسويه حساب به اداره تحصيالت تكميلي دانشگاه تحويل دهد.نامه را به همراه فرمپايان
  باشد.نامه كارشناسي ارشد به شرح جدول ذيل ميارزيابي پايان هاي مختلف: مؤلفه27ماده 

 نامه كارشناسي ارشدنامه تدوين پايان: شيوه3-2

  كارشناسي ارشدنامهنامه برگزاري جلسه دفاع از پايان: شيوه3-3
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  نامه كارشناسي ارشدهاي مختلف ارزيابي پايانمولفه عنوان

 حداكثر
از  نمره
20  

  
، روش، كيفيت -1

نتايج و پيشرفت 
  نامهكار پايان

  درصد) 70(

    در انتخاب موضوع و روشهاعالقه و دقت نظر دانشجو،تالشالف)
  
14  

  نامه، تدوين مطالب و حسن نگارشآرايش و تنظيم پايانب) 
  سطح علمي و كاربردي مطالب ارائه شدهج)
ــتفاده از منابع  د) ــعيـت اسـ  ديع بودنو ب به روز بودن منابع ،وضـ

  موضوع
  نتيجه گيري ونامهنوآوري پايان،تجزيه و تحليل، بحثه)

  3  درصد) 15(، كيفيت اساليدها و رعايت زمانبندي نحوه ارائه در جلسه دفاع – 2
  3  درصد)15(علمي داوران  توانايي در پاسخ به سؤاالت – 3

  
 ينامه كارشناسانيپا ياتمام مراتب اجرادر  ات مسلميضرورنامه از انيمستخرج از پا يه و ارائه مقاالت علميآموزش نحوه ته :28ماده 
اشته باشد، د يالمللنيا بي يمعتبر مل يعلم يهاا كنفرانسيرفته شده در مجالت يدانشجو مقاله پذدر صورتي كه باشد، لكن يارشد م

 كهرا  )نمره 3حداكثر ( يقينمرات تشو، نشجوضمن بررسي مستندات علمي ارائه شده توسط دات داوران اعضا هياشـود  پيشـنهاد مي 
 ،يليالت تكمينده تحصينامه و در حضـور نما انيدفاع از پا يل در جلسـه رسـم  يبه شـرح ذ  اسـت نامه انيپا يابيقابل جمع با نمره ارز

  : نمايند در نمره نهايي دانشجو اعمالن و ييتع
   ،نمره 2هر مورد حداكثر  ISIه شده يدر مجالت نماپذيرفته شده مقاله  )1
  ،نمره 5/1هر مورد حداكثر  يپژوهش -يعلمه شده ينمادر مجالت پذيرفته شده مقاله  )2
هر مورد و آموزش پزشكي درمان  ،و بهداشت عتفن يد وزارتييمورد تا يجيترو -يه شـده علم ينمادر مجالت پذيرفته شـده  مقاله  )3

 ،نمره 1حداكثر 
ــده مقاله كامل هر مورد  )4 ــفاهي پذيرفته ش  يمل هاينمره و كنفرانس 1حداكثر  ين الملليب  معتبر يها در كنفرانسجهت ارايه ش

 ،نمره 75/0حداكثر 
 ،نمره 5/0 ) حداكثرين الملليو ب يملمعتبر ( يهادر كنفرانسهر مورد مقاله كامل پذيرفته شده جهت ارايه به صورت پوستر  )5
ــور يعلم يهديثبـت اختراع با تائ هر مورد  )6  و ثبت اختراع ،نمره 3حداكثر  ين الملليبو ثبت اختراع  ،نمره 2حداكثر  در داخل كشـ

 نمره. 5/0 حداكثرعلمي  يهبدون داشتن تائيد
  نمره. 2حداكثر دانشكده مربوطه شوراي با تاييد  يآزمايشگاه setup يساخت دستگاه و راه اندازهر مورد  )7

سنده اول در آن درج يكه نام دانشجو به عنوان نو نامه تأثير خواهند داشتنهايي پايان در نمره يارش شدهيتنها مقاالت پذ :1 تبصـره 
نام استاد راهنما به عنوان بايستي به مجالت و كنفرانسها  شده مقاالت ارسال يدر تمام باشد.دانشـجو  نامه انيو مسـتخرج از پا شـده  

كه  يتمقاالبراي  و نامه صورت گرفته باشدي پايانراهنما /اساتيدو ارسال آن با اطالع و تاييد استاد درج شده باشد مسـئول  نويسـنده 
  گيرد.نمره تشويقي تعلق نمي ،باشدننويسنده مسئول آن استاد راهنما شده باشد و يا بدون اطالع استاد راهنما ارسال 

گاه دانش وابستگيا ب دانشگاه يت اصل احترام به حقوق معنويرعا ضـمن  كهاحتسـاب خواهند بود  قابل  ياز مقاالتيتنها امت :2 تبصـره 
  باشند. به چاپ رسيدهسهند  يصنعت
و باشد يمنمره  2حداكثر هاي علمي معتبر كنفرانسرفته شده يمربوط به مقاالت پذ ياز قابل محاسبه از بندهايمجموع امت :3 تبصره

 ي، علميپژوهش ي، علممعتبر شده هينمارفته شده در مجالت يپذمربوط به مقاالت  3تا سـقف   2ش از يب يقيلذا كسـب نمرات تشـو  
  باشد.يو ثبت اختراع م يجيترو



 

 ٨

 نامه صورتانيت داوران پائيه يد در جلسه رسميآن صرفا با مترتب بر يقين ماده و احتساب نمرات تشوياامتيازات اعمال  :4تبصره 
  يرد.گ

  نامه است.و موفقيت در دفاع از پايان 14دانش آموختگي گذراندن كليه واحدهاي دوره، داشتن ميانگين كل حداقل مالك  :29ماده 
را به پايان برساند برابر ضوابط  خود تواند به دانشـجويي كه به هر دليل نتواند در سـنوات مجاز، دوره تحصيلي  دانشـگاه مي  :1تبصـره  

  .صادر نمايد درسي را گذرانده فقط گواهي واحدهاي
دانش  تاريخنيز كسب درجه قبولي است. در شيوه آموزشي  بانامه از پايان دفاعجلسـه  برگزاري  تاريخآموختگي، تاريخ دانش :2تبصره 

  باشد.مي دوره آموختگي زمان ثبت آخرين نمره درس
تخلف علمي (ســـرقت علمي، جعل، تقلب، نامه مرتكب چنانچه دانشـــجو در حين تحصـــيل و انجام پژوهش و تدوين پايان :30ماده 
   خواهد شد. از ادامه تحصيل محروم محرز شوددانشگاه براي در هر مرحله از تحصيل ) شود و تخلف او ...برداري و كپي

ي مدرك تحصيل ،و صدور مدرك تحصيلي براي دانشگاه محرز شود تخلف علمي دانشـجو پس از اتمام تحصيل در صـورتيكه   :تبصـره 
  خواهد شد.ابطال صادر شده 

  
  سال است.  2يا تحصيلي نيمسال  4 حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره كارشناسي ارشد :31ماده 

ا دانشجو ر يتحصيلسنوات  تواندمي دانشگاه تحصيل خود، تا پايان نيمسال چهارمدانشجو آموختگي در صـورت عدم دانش  :1تبصـره  
  . تمديد نمايد ديگر نيمسال 2تا حداكثر 
و  در مورد پيشرفت تحصيلياستاد راهنما  تأييد و تقاضاي كتبي و مستدل دانشجو بهتمديد سـنوات نيمسال ششم منوط   :2تبصـره  

  .باشدميو تاييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده و دانشگاه حضور كافي دانشجو 
مستثني بوده و اين ماده  2تبصره  شمولاز  كنندتحصيل مي و مجازي يشـيوه آموزش  ي كه باتمديد سـنوات دانشـجويان   :3تبصـره  

  باشد. مشروط به موافقت شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده مي
آموختگي تا در صورت عدم دانشباشد. براي دانشـجوي مشـمول آموزش رايگان، تمديد سـنوات نيمسال پنجم رايگان مي    :4تبصـره  

باشد. يم كميسيون موارد خاص دانشگاهمنوط به اخذ مجوز از  نيمسال ششم تحصيليتمديد سنوات براي  ،پايان نيمسال پنجم
 معادل شهريه ثابت يك نيمسالدانشجوي مشمول آموزش رايگان موظف است  ،در صورت موافقت كميسيون موارد خاص دانشگاه

بر  هريهش) به حساب دانشگاه واريز نمايد. مبلغ همان سال تحصيلياه براي دانشجويان نوبت دوم دانشگ يت امنائ(طبق مصـوبه هي را 
  . شدخواهد  اخذدانشجو  خيرأت ايامبدون توجه به تعداد مبناي شروع نيمسال ششم و 

ثر حداكتواند تكميلي ميتحصيالت  معاونت آموزشي وكسب موافقت با ارائه مستندات موجه و در شرايط خاص و  : دانشجو32ماده 
  درخواست مرخصي تحصيلي نمايد. ،با احتساب سنواتبراي يك نيمسال تحصيلي و 

صورت وجود در  .ارشد وجود ندارددانشجويان كارشناسي تحصيلي در نيمسال اول تحصيلي براي مرخصي درخواسـت امكان  :1تبصره 
  .خواهد بوددانشگاه شوراي تحصيالت تكميلي بر عهده  اين خصوصدر  يريگميتصم ،ط خاصيشرا

م تقوي مطابقو  قبل از شروع نيمسالبايستي  تحصـيلي  هاي دوم تا چهارم نيمسـال  تحصـيلي براي  تقاضـاي مرخصـي   :2تبصـره  
خواهد نبررسي قابل  هاي فوق الذكر شروع نيمسالبعد از تحصيلي شود. تقاضاهاي مرخصي  ايهدانشگاه ار از سويآموزشي اعالم شده 

  .بود
بررسـي ساير مصاديق مرخصي تحصيلي مانند مرخصي زايمان، مرخصي پزشكي با تاييد پزشك معتمد دانشگاه، ماموريت   :3تبصـره  

  .خواهد بودبر عهده شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه  باشد بدون احتساب سنوات و ... كه مي تواند همسر و والدين

  

 : مدت مجاز تحصيل، ضوابط تمديد سنوات، مرخصيچهارمفصل

 فعاليتهاي دانشجوجدول زمان بندي اهم: صل پنجمف



 

 ٩

  باشد:ول ذيل مياه شرح جدارشد بجدول زمانبندي تحصيل در دوره كارشناسي: 33ماده 
  شيوه آموزشي پژوهشيالف)

  فعاليتهاي پژوهشي تعداد واحدهاي درسي نيمسال
 يهانهيبا زم ييو آشنا يتخصص يد گروههايان به اساتيمراجعه دانشجو -1  14تا  8 اول

 مرتبط يپژوهش

 در كارگاه آموزشي استفاده از منابع الكترونيكيشركت  -2

  شركت در كارگاه ايمني مرتبط با زمينه پژوهشي -3
 موضوع سمينار و تدوين و ارائه گزارش سميناروانتخاب استاد -4  14تا  8 دوم

  نامه  انتخاب و تصويب موضوع پايان  -5
واحـد پايان 6انتخـاب   سوم

نـامه و دروس باقيمانده  
 14 (بـا رعـايت حداكثر  

  واحد)

 نامهمراحل پايانمجانا -6
  تدوين و ارسال مقاالت علمي -7
  نامهتدوين و ارائه گزارش پايان -8

مشــروط به گذراندن واحدهاي آموزشــي با معدل كل نامهدفاع از پايان -1 نامهتمديد واحد پايان چهارم
  14حداقل 

  تدوين و ارسال مقاالت علمي -2
 

  ب) شيوه آموزشي
  فعاليتهاي پژوهشي درسيتعداد واحدهاي نيمسال

  شركت در كارگاه آموزشي استفاده از منابع الكترونيكي  14تا  8 اول
  انتخاب استاد و موضوع سمينار و تدوين و ارائه گزارش سمينار  14تا  8 دوم
   14تا  8 سوم

   14تا  8 چهارم
  

  
بر عهده معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي حسب مورد نامه و پاسخگويي قانوني به آن شيوهمسئوليت حسن اجراي اين  :34ماده 

  .باشدمييا دانشگاه عتف و نظارت بر اجرا و تفسير مفاد آن بر عهده معاون آموزشي وزارت  و رياست دانشكده مجري، دانشگاه
هاي وزارت عتف و مصوبات شوراي نامهمالك آئين ،دستورالعمل آن صريحا نيامده باشند نامه،در مواردي كه در اين شـيوه  :1تبصـره  

  تحصيالت تكميلي دانشگاه خواهد بود.
ها و يهبه اطالع هابه تناوب از طريق مراجعه به سايت اينترنتي دانشگاه، تابلو اعالنات و دفاتر دانشكده ددانشـجويان موظفن  :2تبصـره  

ايند. اقدام نمو وزارت توجه نموده و نسبت به تطبيق روند تحصيلي خود با ضوابط جاري دانشگاه  خود تحصيلي مقطعضـوابط جاري  
  نامه مانع اعمال مقررات نخواهد بود.شيوهالزم به تاكيد است كه عدم اطالع از مفاد 

دانشـگاه تصويب و از زمان   يتحصـيالت تكميل  يدر شـورا  6/12/1397 در تاريختبصـره   57ماده و  35در  نامهشـيوه اين  :35ماده 
هاي مغاير با ها و بخشنامهنامهتمام آيينو  باشدميالزم االجرا از آن بعد و  1397-98تحصيلي براي دانشجويان ورودي سال تصـويب  

 نامههاي اجرائي آئينم: ضمانتصل ششف



 

 ١٠

زارت و يهانامهنييدر آ ياحتمالرات ييد و متناسب با تغيات جديبه ضـرورت مقتض نامه شـيوه مفاد اين  .شـود آن لغو و بالاثر اعالم مي
ت توسط شوراي تحصيالكبار يتواند هر دو سال ي، مو با درخواسـت بيش از دو سـوم اعضاء شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه   متبوع

  رد.يقرار گ نگريبازمورد تكميلي دانشگاه 
  
  

  كارشناسي ارشد تحصيلي مقطعآموزشي نامه آيين تعاريفپيوست: 
  

  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است. منظوروزارت:  .1
 دانشگاه صنعتي سهند است.منظور دانشگاه:  .2

هاي استفاده كننده از منظور آموزش دانشجو در طول سنوات مجاز دوره تحصيلي، بدون پرداخت هزينه (در دانشگاه آموزش رايگان: .3
 بودجه عمومي دولت) است.

زش عالي برابر ضوابط معين، پذيرفته شده، ثبت نام كرده و به تحصيل مشغول هاي آموفردي است كه در يكي از دورهدانشــجـو:   .4
 است.

هاي تحصيلي مصوب را با موفقيت به پايان رسانده و برابر ضوابط معين، گواهي هاي دورهفردي است كه يكي از رشته آموخته:دانش .5
 يا مدرك تحصيلي مربوطه را دريافت كرده است.

 كند.ميهاي تحصيلي دانشگاه شركت صورت تمام وقت در فعاليتپذيرش است كه دانشجو به اي از شيوه حضوري: .6

 هاي تحصيلي دارد.دانشجو بدون حضور در دانشگاه، فعاليتاي از پذيرش است كه شيوه: غيرحضوري .7

 رسد.مياي از پذيرش است كه بخشي از آموزش آن حضوري و بخش ديگر غيرحضوري به انجام شيوهحضوري: نيمه .8

 ها است.منظور آموزش دانشجو در يك دوره تحصيلي، به ازاي پرداخت هزينه پرداز:شهريه .9

 هفته امتحانات پاياني است.  2هفته آموزش و  16بازه زماني تعيين شده كه شامل  نيمسال تحصيلي: .10

  هفته امتحانات است. 1هفته آموزش و  6بازه زماني شامل  تابستاني: ترم .11
  اي از دروس هر رشته تحصيلي با هدفي مشخص، مصوبِ مراجع قانوني است.مجموعه به هم پيوسته برنامه درسي:  .12
ساعت، كارگاهي يا  32ساعت، عملي يا آزمايشگاهي  16ارزش مقداري درسـي است كه مفاد آن براي هر واحد نظري  واحد درسي:   .13

تابستاني است و  ترمساعت در طول يك نيمسال تحصيلي يا  64كارورزي يا كار در عرصه  و ساعت 48عمليات ميداني (بازديد علمي) 
  شود. طبق برنامه درسي مصوب اجرا مي

درسي است كه با تأييد گروه آموزشي، گذراندن آن براي رفع كمبود دانش يا مهارت دانشجو، در آغاز دوره تحصيلي، درس جبراني:   .14
 شود.ضروري تشخيص داده مي

ـ  .15 وضعيت تحصيلي است كه دانشجو در يك نيمسال، بر حسب مقررات هر دوره تحصيلي، معدل كمتر از حد نصاب تعيين  روطي:مش
  شده در آن دوره را كسب كرده باشد. 

هاي علمي هاي علمي كه به لحاظ موضوع داراي قلمرو مشخص و متمايز از ساير شاخهيك شعبه فرعي از شاخهرشـته تحصـيلي:     .16
 انجامد. احراز دانش تخصصي، مهارت يا كارآمدي معيني مياست و به 

ها در دو گرايش از يك شود. اختالف درساي از يك رشته كه ناظر بر وجه تخصصي آن باشد، اطالق مي: به شعبهگرايش تحصـيلي  .17
 درصد كل واحدهاي رشته بيشتر باشد.  70رشته، نبايد از 

متوسطه است كه فرد پس از اخذ ديپلم و گذراندن دوره پيش دانشگاهي (در نظام  : دورة تحصيلي پس از دورهكارشـناسي پيوسته  .18
واحد درسي طبق برنامه درسي مصوب به دريافت مدرك  130با گذراندن حداقل  وآموزشـي داراي پيش دانشگاهي) به آن وارد شده  

  آيد.كارشناسي نايل مي
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واحد درسي  68ارداني (پيوسته يا ناپيوسته) آغاز و با گذراندن حداقل دورة تحصيلي است كه پس از دوره ك كارشناسي ناپيوسته:  .19
 شود.طبق برنامه مصوب، به دريافت مدرك كارشناسي منتهي مي

 واحد درسي است. 32تا  28شود و شامل دوره تحصيلي است كه پس از دوره كارشناسي آغاز مي كارشناسي ارشد: .20

علمي با تخصص مشترك، در يك رشته علمي  هياتترين واحد سازماني دانشگاهيِ متشكل از تعدادي عضو بنياديگروه آموزشـي:   .21
 شود.خاص يا چند رشته متجــانس كه به منـظور ايجاد و اجراي آن رشته تحصيلي در دانشگاه تشكيل مي

يالت تحصريزي راهبردي در امور مهگذاري و برنايكي از شـوراهاي تخصصي در نخستين سطح سياست : تحصيالت تكميليشوراي  .22
دانشـگاه اسـت كه به منظور ايجاد هماهنگي و تسهيل در امور اجرايي مرتبط با تحصيل دانشجو در حوزه معاونت آموزشي و    تكميلي

 شود. تحصيالت تكميلي تشكيل مي

به آن، عالوه بر واحدهاي درسي، اي تحصيلي در دوره كارشناسي ارشد كه برنامه درسي مربوط شيوه پژوهشي: – شـيوه آموزشي  .23
 شود.نامه ميمشتمل بر اجراي يك پروژه تحقيقاتي است كه منجر به پايان

 شود.نامه دانش آموخته مياي است كه دانشجو پس از گذراندن واحدهاي درسي و بدون گذراندن پايانشيوه شيوه آموزشي: .24

ام نشـيوه آموزشـي در دوره كارشـناسي يا كارشناسي ارشد است كه دانشجوي آن برابر ضوابط معين پذيرفته و ثبت    شـيوه مجازي:  .25
 ند. كدر اين شيوه دانشجو نيمه حضوري يا غيرحضوري تحصيل مي كند.شود و به كمك فناوري اطالعات و ارتباطات، تحصيل ميمي

صيل دانشجوي دوره كارشناسي ارشد و از طريق تحقيق در يك حوزه معين از رشته مسـتند علمي است كه در فرايند تح  نامه:پايان .26
 شود.يا گرايش تحصيلي و با راهنمايي استاد/استادان راهنما و حسب مورد بر اساس استانداردهاي پژوهشي تدوين مي

ه نامعلمي داراي مدرك دكتري تخصصي است كه مسئوليت راهنمايي دانشجو را در انجام پايان هياتيكي از اعضاي  اسـتاد راهنما:  .27
 بر عهده دارد.

علمي و يا فرد داراي صالحيت با تخصص مرتبط است كه مسئوليت مشاوره دانشجو را در انجام  هياتيكي از اعضـاي   استاد مشاور: .28
 نامه بر عهده دارد.پروژه، پايان

نامه علمي يا افراد متخصــص داراي صــالحيت دانشــگاهي هســتند كه براي ارزيابي كمي و كيفي پايان هياتاعضــاي  داوران: هيات .29
 شوند.دانشگاه انتخاب مي نامهاين آييندانشجو در دوره كارشناسي ارشد مطابق 

 .مدت زمان مشخصي كه دانشجو برابر ضوابط معين به طور موقت به تحصيل اشتغال ندارد مرخصي تحصيلي: .30

  فرايندي كه در آن دانشجو به طور خود خواسته از ادامه تحصيل خودداري كند.انصراف:  .31
 

  


