
 عناوین مهم آموزشی مطابق با آئین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

 مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد، دو سال )چهار نیمسال( است.: 1ماده

 -این تعداد در شیوه آموزشیواحد است که از  32و حداکثر  28تعداد واحدهای درسی در دوره کارشناسی ارشد حداقل : 2ماده

 واحد مربوط به پایان نامه و مابقی به صورت واحدهای آموزشی می باشد. 6تا  4پژوهشی 

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

 ت.تحصیلی از شرط اخذ حداقل واحد آموزشی معاف اس

 واحد است. 12تعداد واحدهای دروس جبرانی به تشخیص گروه آموزشی حداکثر : 3ماده

 حضور دانشجو در تمام جلسات کالس درس الزامی است.: 4ماده

اگر دانشجو در طول نیمسال تحصیلی در یک درس بیش از سه جلسه یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس : 1تبصره

 موجه بودن غیبت از سوی موسسه، آن درس حذف می شود.فر و در صورت تشخیص غیبت کند نمره آن درس ص

در صورتی که واحدهای انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان هر نیمسال به تشخیص موسسه، بنا به دالیل موجه و : 2تبصره

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

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

 است. 14و میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال  12حداقل نمره قبولی در هر درس : 5ماده

باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می  14از نانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر چ: 6ماده

 شود.

 دانشجویی که دو نیمسال تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب مشروط شود از تحصیل محروم می شود. تبصره:

دانشجو موظف است قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی، موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما و تایید گروه : 7ماده

 موزشی انتخاب کند.آ

انتخاب استاد مشاور، به پیشنهاد استاد راهنما و تایید گروه آموزشی، از اعضای هیات علمی همان گروه یا خارج از تبصره: 

 موسسه امکان پذیر است.

وران از دانشجو پس از تدوین پایان نامه و تایید استاد راهنما، موظف است با رعایت ضوابط موسسه در حضور هیات دا: 8ماده

 پایان نامه خود دفاع کند.

 

 



 نمره پایان نامه در میانگین کل محاسبه نمی شود و ارزشیابی آن به صورت کیفی و به شرح زیر انجام می شود:: 9ماده

  (14مردود )کمتر از 

 ( 14-99/15متوسط) 

 ( 16-99/17خوب) 

 ( 18-99/18خیلی خوب) 

 ( 19-20عالی) 

 براساس واحدهای گذرانده آموزشی و دفاع از پایان نامه است. 14ن میانگین کل حداقل مالک دانش آموختگی، داشت: 10ماده

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

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

برساند، در این  14گذرانده است، میانگین کل واحدهای گذرانده را به حداقل  14واحد از درسهایی که با نمره کمتر از  10

 صورت اجازه دفاع از پایان نامه به وی داده می شود.

گذرانده باشد ولی نتواند از پایان نامه خود  14چنانچه دانشجویی تمام واحدهای آموزشی دوره را با میانگین کل حداقل : 11ماده

دفاع کند باید در مدت مجاز تحصیلی، معادل تعداد واحد پایان نامه و طبق نظر گروه آموزشی، واحد یا واحدهای درسی مرتبط 

بگذراند تا در دوره مذکور به شیوه آموزشی دانش آموخته شود. نوع شیوه  14کل حداقل را با رشته تحصیلی اخذ و با میانگین 

 دانش آموختگی در دانشنامه قید می شود.

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

 می شود.

در حین تدوین پایان نامه اقدام به نخلف علمی )سرقت علمی، جعل، تقلب، کپی برداری و غیره( نماید چنانچه دانشجو  :12ماده

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

 کند.

پایان نامه از سوی موسسه، منجر به ابطال مدرک تحصیلی صادر شده احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام تبصره: 

 خواهد شد.

پژوهشی و یا زمان ثبت آخرین نمره درس  -تاریخ دانش آموختگی، روز دفاع قابل قبول از پایان نامه در شیوه آموزشی :13ماده

 در شیوه آموزشی است.
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