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    ارشد یدوره کارشناس نامه نیآئ یاجرائ نامه وهیش

 دانشگاه یشورا 91/91/9911جلسه مورخ  مصوب

 (42/8/9911 خیتا تار91/91/9911جلسه  از  شته یمنتخب شورا در ط تهیدر کم اتییجز بی)تصو

 شوری تحصیالت تکمیلی دانشگاه 42/18/9912بازنگری در تاریخ 

 مقدمه

های مهم بهسازی منابع آموزش ط اجرایی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته به عنوان یکی از روشبه منظور تعیین ضواب

هـای کلـی   و با توجه به سیاسـت  در سطح مورد انتظار اسناد تحولی نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسالمیو پرورش 

نامه آئین»، با استناد به «ه فرهنگیاننامه اجرائی دورۀ کارشناسی ارشد دانشگاشیوه»وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 

ریـزی آموزشـی   شورای عـالی برنامـه   40/40/4930مورخ  688مصوب جلسه شماره « دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

 تدوین و تصویب شده است. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با توجه به رسالت این دانشگاه، 

)مصـوب  « نامه کارشناسی ارشدآیین»یی، ایجاد زمینه برای اجرای دقیق نامه اجراهدف: هدف از تدوین شیوه: 9ماده

هـای خـاد دانشـگاه    ریزی آموزشی( در انطباق با ویژگیشورای عالی برنامه 40/40/4930مورخ  688جلسه شماره 

پـرورش  ای است؛ که متعهد به بهسازی منابع انسانی آموزش و  گرای حرفهفرهنگیان به عنوان یک دانشگاه ماموریت

ها را با قواعد و مقررات روشن و منسـجم  خود در سطح کشور این دوره های واجد شرایط است و قصد دارد در پردیس

نامه مذکور خواهد بود و در مواردی کـه   های آموزشی و پژوهشی اصوال بر اساس آیین کند. بنابراین، تمام فعالیتاجرا 

  نامه مراجعه شود. ار گردیده، باید به این شیوهشده یا اختیاری به دانشگاه واگذ در آن سکوت

 رود:نامه به کار میهای زیر در این شیوهبرای اختصار، واژه: تعاریف: 4ماده 

 منظور دانشگاه فرهنگیان است.: دانشگاه

 منظور شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه فرهنگیان است. شورا:

 که بنا بر مقررات مجازند دورۀ کارشناسی ارشد را برگزار کنند.های دانشگاه است منظور هر یک از پردیس پردیس:

ـ   واحد سازمانی ترین  منظور بنیادی گروه آموزشی: ت علمـی دارای تصصـ    دانشگاهی متشکل از تعـدادی عوـو هی 

 های دانشگاه فرهنگیان فعال است.مشترک در یک رشته علمی است که در پردیس

ت علمی نفر عوو هی  روه آموزشی و متشکل از حداقل چهار و حداکثر ششواحد تصصصی گ کمیته تحصیالت تکمیلی:

 های استان با مرتبه استادیار و باالتر است که با پیشنهاد مشترک مدیر گروه و رئیس پردیس و تایید مدیر امور پردیس

ارشناسی ارشد را و تصویب نهایی معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه تولیت امور آموزشی و پژوهشی دوره ک
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، در صـورت نبـود عوـو    «آمـوزش »ای  رشـته  های تحصیالت تکمیلی میان در هر یک از کمیتهدر گروه برعهده دارد. 

 نفر عوو دارای تحصیالت علوم تربیتی، الزامی است.  یک کم ای، حوور دست رشته میان

نـام دانشـجو، بـه     تدای پذیرش و ثبتت علمی دارای تحصیالت دکتراست که از ابمنظور عوو هی  راهنمای تحصیلی:

تعیـین شـده و بـه ارائـه خـدمات راهنمـایی تحصـیلی بـه         « راهنمـا »انتصاب کمیته تحصیالت تکمیلـی بـه عنـوان    

 کند.ان دوره کارشناسی ارشد، اقدام میمعلمدانشجو

ه شصصی است که دارای مدرک تحصیلی دکترای تصصصی در یـک رشـت   ،منظور از متصص  رشته متخصص رشته:

 کم یکی از مقاطع تحصیلی دیگر وی با رشته تحصیلی دکترای تصصصی او، سنصیت داشته باشد.بوده و دست

شـورای عـالی    40/40/4930مـورخ   688نامـه دورۀ کارشناسـی ارشـد، مصـوب جلسـه شـماره      منظور آئـین  نامه:آئین

 ریزی آموزشی است. برنامه

محدود یا نامرتبط با رشته تحصـیلی یـا بـه علـت تحصـیل در      درسی است که دانشجو به دلیل سوابق  درس جبرانی:

 دانشگاه فرهنگیان، ملزم به گذراندن آن است

 یجبران یواحدها ،یطول دوره، دروس اصل

نامه( برای نیمسال پـنجم بـا درخواسـت     آیین 8افزایش طول مدت تحصیل )موضوع تبصره ماده : طول دوره: 9ماده 

کمیلی گروه و برای نیمسال ششم با طی مراحـل ککـر شـده و پـس از تصـویب      دانشجو، موافقت کمیته تحصیالت ت

 شود. شورای تحصیالت تکمیلی استان انجام می

، به کمیتـه  باید حداقل یک ماه قبل از اتمام سنوات دانشجو سنوات برای نیمسال پنجم و ششمدرخواست   -4تبصره

سنوات تحویل نشده، آموزش پردیس موظف به صدور که درخواست  تحصیالت تکمیلی گروه تحویل شود. در مواردی

  ابالغ منع ادامه تحصیل )محرومیت از تحصیل( است.

 .شود هاى کارشناسى ارائه مى لزوما با دروس دوره اى، دروس جبرانى رشته: جبرانی دروس : 2ماده 

دوره کارشناسی همان رشـته   در صورتی که دروس جبرانی به حد نصاب الزم نرسند و همزمان با ارائه آنها -4تبصره 

در دیگر دانشگاه ها )همراه بـا دانشـجویان   به صورت مهمان باید این دروس را  ،اندانشجوی معلم ،در حال اجرا نباشد

های دیگر دانشگاه فرهنگیان بگذارنند و یا آن درس را با ورودی های نیمسال آینده در پردیس اخـذ   ( یا پردیسروزانه

مجـوز از معاونـت   دریافت توان این دروس را با  چکدام از موارد یاد شده امکان پذیر نباشد، میکنند. در صورتی که هی

 آموزشی و تحصیالت تکمیلی به صورت تحت نظر اخذ کرد. 

نمرات تمامی دروس دوره کارشناسی ارشد حداکثر ده روز پس از برگزاری امتحانـات نیمسـال در سـامانه     -2تبصره 

 شود. توسط استاد درس ثبت میآموزشی به صورت نهایی 

دفتـر   40/40/4938بـه تـاری     408649/24/2: عطف بـه نامـه شـماره    دروس اختیاری دانشگاه فرهنگیان: 1 ماده

فلسـفه تربیـت رسـمی و عمـومی در جمهـوری      »ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دروس  برنامه

هر یک به ارزش دو واحـد، اختیـاری   « اکید بر حقوق و تکالیف اسالمیاخالق حرفه ای معلم با ت»و « اسالمی ایران

 است و باید در جدول دروس اختیاری همه گروه های آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته آورده شود.
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کمیته تحصیالت تکمیلی گروه آموزشی موظف است برای هـر دوره ورودی دانشـجویان   : راهنمای تحصیلی: 1ماده 

، اسـتادیار  ت علمی تمام وقت دانشگاه دانشگاه در همان رشته، با مرتبه علمی حـداقل  از میان اعوای هییک رشته، 

هدایت دانشجویان در حـوزه امـور   ریزی دروس و  یک نفر را به عنوان استاد راهنمای تحصیلی منصوب کند تا برنامه

 دار شود.تحصیلی را در هماهنگی با مدیر گروه عهده

شود که عوو ت علمی انتصاب می ن کارشناسی ارشد از بین اعوای هیراهنمای تحصیلی دانشجویا استاد -4تبصره 

 کمیته تحصیالت تکمیلی و دارای مدرک دکترای تصصصی باشند. 

های دروس هر نیمسال )مشـتمل بـر تعیـین دروس،    استاد راهنمای تحصیلی موظف است به تنظیم برنامه -2تبصره 

کند و پس از تصویب کمیتـه تحصـیالت تکمیلـی، آن برنامـه را     ها( دانشجویان اقدام دی درسبنتعیین استاد و زمان

 جهت اجرا به مدیر گروه تحویل دهد.

 ریزی و ارائه دروس برنامه

ریـزی آموزشـی   آخرین نسصه برنامه درسی بازنگری شده مورد تایید شورای عالی برنامه : برنامه درسی دوره:2ماده 

ریـزی آن دوره ورودی از سـوی گـروه    رودی، دارای اعتبار و مبنای عمل برای ارائـه دروس و برنامـه  برای هر دوره و

 آموزشی است. 

« متصص  رشـته »دروس دوره کارشناسی ارشد لزوما باید توسط : : شرایط ارائه دروس در کارشناسی ارشد8ماده 

 با مدرک دکترای تصصصی ارائه شود. 

دروس مهارتی در صورتی که متصص  رشته دارای مدرک دکتری تصصصی در گروه در موارد خاد و در  -4تبصره 

موجود نباشد، با کسب مجوز از معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی متصصصان رشته با مدرک کارشناسی ارشد نیز 

 میتوانند دروس کارشناسی ارشد را تدریس کنند.
های دیگر مجاز است اما در این گونه ای یا رشتهرشتهمیان کارگیری متصصصان های، برشتهدر دروس میان -2تبصره 

 ها استفاده شود.ای ـ متصص  دیگر رشتهمتصص  رشته« تدریس مشترک»االمکان باید از موارد حتی

 ـ در تعیین استاد درس، اعوای دارای مراتب علمی باالتر در اولویت انتصاب و واگذاری دروس هستند.9تبصره 

رسـمیت   )سه( نفر دانشـجوی تحصـیالت تکمیلـی    9دروس اصلی دوره کارشناسی ارشد حداقل با ـ کالس 0تبصره 

 یابد. می

درس مربوطه را بـه صـورت مهمـان در    دانشجویان در مواردی که دروس اصلی به حد نصاب الزم نرسد،  -6تبصره 

 ،ارائه نشـدن آن درس در دیگـر دانشـگاه هـا     در صورتدانشگاه های دیگر یا پردیس های دیگر دانشگاه اخذ کنند. 

 شود.میدرس مذکور به صورت تحت نظر در پردیس تشکیل 
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ت علمـی   ـ دوره کارشناسی ارشـد بـه اعوـای هی    واگذاری دروس های تحصیلی:تدریس در دوره: خط پایه 1ماده 

خـود را در دوره   درصـد واحـد موظـف    64دارای مرتبه استادیاری دانشگاه، منوط به آن است که عوـو، دسـت کـم    

 کارشناسی تکمیل کرده باشد.

واگذاری بیش از یک درس از یک گروه دانشجویان کارشناسی ارشد در هر نیمسال به یک استاد، ممنـوع   -4تبصره 

ت علمـی دارای مرتبـه اسـتادیار و     ـ س در کل دوره تحصیلی به اعوـای هی است. همچنین، واگذاری بیش از دو در

 که در شرایط خاد، تدریس آنان مجاز شمرده شده باشد(، ممنوع است. رتیتر از آن )در صو پایین

ت علمی دارای پسـت مـدیریتی در داخـل دانشـگاه کـه      اعوای هی ت علمی مراتب باالتر و اعوای هی   -2 تبصره

 موظف تدریس آنان کمتر از شش واحد است، از شمول این ماده مستثناء هستند. 

 

 نامهیاناستادان راهنما و مشاور پا 

ارشد، هر دانشـجو    نامه کارشناسیاستاد راهنمای پایان برای تعییننامه: : استاد راهنما و استاد مشاور پایان91ماده 

بـا مرتبـه   نامـه و   های مقرر در آیـین موظف است قبل از شروع نمیسال سوم تحصیلی از میان اشصاد دارای ویژگی

شود( دست کم دو نفـر را انتصـاب و بـه همـراه دو      امی آنان اعالم میحداقل استادیاری )که توسط گروه آموزشی اس

در قالب کاربرگ مربوط به مدیر گروه پیشنهاد کند. مدیر گروه موظف اسـت ظـرف مـدت    نامه،  موضوع/ مساله پایان

یک ماه پس از دریافت تقاضای دانشجو، موضوع را در کمیته تحصیالت تکمیلی مطرح و پس از تصویب موضـوع و  

دانشجو، پـس از تيییـد کمیتـه     نامۀ ایانستاد راهنما در کمیته، آن را به پردیس ارسال نماید. استاد راهنما و موضوع پا

نامـه   حداکثر سـه مـاه بـه تـدوین طـرح      درشود و دانشجو موظف است  نهایی محسوب می ،تحصیالت تکمیلی گروه

نامه تفصیلی باید تا قبل از اتمام نیمسال سوم به تصویب  نامه بر اساس کاربرگ دانشگاه اقدام کند. طرح تفصیلی پایان

 و شورای تحصیالت تکمیلی استان برسد. کمیته تحصیالت تکمیلی گروه

پایان نامه های کارشناسی ارشد بـا اعوـای هی ـت علمـی و دارنـده مـدرک دکتـری        اولویت راهنمایی   -4تبصره 

 تصصصی دانشگاه فرهنگیان می باشد.

هـر عوـو    نامه دانشجو )اعم از راهنمایی و مشاوره( به صورت همزمان بـرای گذاری هدایت پایان: سقف وا2تبصره 

)پـن(( و بـرای هـر عوـو      6هـار( و  )چ 0)سه(،  9ت علمی دانشگاه با مراتب استادیار، دانشیار و استاد، به ترتیب هی 

شود.  )سه(، تعیین می 9)دو( و  2)یک(،  4یب ها با مراتب استادیار، دانشیار و استاد، به ترت ت علمی سایر دانشگاههی 

در همه موارد مذکور، به تشصی  کمیته تحصیالت تکمیلی گروه و تایید شورای  استان، سقف پذیرش بـا ضـریب   

 یابد.، تصصی  می«نامه مشاوره پایان»برای   و ضریب « نامه راهنمایی پایان»یک برای 

هـای دیگـر، بـه     های دیگر یـا پـردیس   ت علمی گروهو مشاوره دانشجو به اعوای هی ایی : واگذاری راهنم9تبصره 

 تشصی  کمیته تحصیالت تکمیلی، مجاز است.
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ت علمی دانشگاه فرهنگیان، اهنما یا مشاور از میان اعوای هی نامه، انتصاب یکی از استادان رـ در هر پایان 0تبصره 

 الزامی است.

د استاد راهنمای اول و با تایید گروه تصصصی مربوطه، استفاده از استاد راهنمای دوم با تشصی  و پیشنها -6تبصره 

استفاده از  با شرط داشتن مدرک دکتری تصصصی غیر رشته تصصصی استاد راهنمای اول بالمانع است  در صورت

 دو استاد راهنما به کارگیری استاد مشاور ممنوع است.

استاد راهنما انتصاب و پس از تيیید کمیته تحصیالت تکمیلی گروه در هماهنگی استاد مشاور به پیشنهاد  -8تبصره 

 کند. با استاد راهنما به هدایت دانشجو اقدام می

استادان بازنشسته با حکم هی ت علمی و دارای مدرک دکتری و نیز ماموران آموزشی از وزارت آموزش و  -0تبصره 

 .تندهساخذ مشاوره پایان نامه  مجاز بهپرورش 

 اخذ مشاوره پایان نامه برای اعوای غیر هی ت علمی دانشگاه فرهنگیان اکیداً ممنوع است. -6تبصره 

(، ترکیـب  هـای آمـوزش ...   های تحصـیلی ترکیبـی )رشـته   ای و تمام رشتهرشتهدر تمام موضوعات میان -3تبصره 

ن موارد، اگـر اسـتاد راهنمـا دارای تصصـ      ای ـ تربیتی استادان راهنما و مشاور، الزامی است. در ای تصصصی رشته

 ت علمی حوزه علوم تربیتی انتصاب شود. اعوای هیای نباشد، لزوما باید استاد مشاور از میان  رشته میان

نامـه و  مس ولیت نظارت بر پیگیری طرحنامـه مصـوب پایـان   : : وظایف و اختیارات استادان راهنما و مشاور99ماده 

نامه، بر عهده استاد راهنماست و استاد مشـاور ضـمن اعـالم نظـر     جو طی دوره انجام پایانارزیابی پیشرفت کار دانش

 کند. مشورتی به استاد راهنما، در هماهنگی با ایشان به هدایت دانشجو اقدام می

 ارائه گزارش پیشرفت کار دانشجو به صورت ماهیانه بر عهده استاد راهنماست. استاد راهنما موظف اسـت بـا   -تبصره

نامه اقدام کند و چنانچـه از کفایـت اقـدامات    دریافت نظرات استاد مشاور به طور مستمر به ارزیابی پیشرفت کار پایان

 دانشجو مطم ن نباشد، آن را بر اساس کاربرگ مربوط به کمیته تحصیالت تکمیلی گروه گزارش نماید.

 

 و جلسه دفاع نامه انیپا

انشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسـال سـوم   د: نامهپایان تقاضای تصویب :94ماده 

نامه خود در رشته مربوط را با اولویت دادن به موضوعات مورد نظـر  تحصیلی، موضوعات مورد نظر برای تدوین پایان

ش )منتشـر شـده   های پژوهشی وزارت آموزش و پرور دانشگاه )انتشار یافته در پورتال دانشگاه و یا پردیس( و اولویت

نماید و آنها را بندی  انتصاب و صورت های وزارت، ادارات کل یا پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش( توسط معاونت

 به همراه استادان مورد نظر برای راهنمایی پایان نامه بر اساس کاربرگ مقرر به مدیر گروه ارائه کند. 

هـای ثبـت موضـوعات     نوبودن آن از طریق جستجوی در سـامانه نامه پس از کنترل  تصویب موضوع پایان -4تبصره 

 دانشجوست.  ستعالم برای تکراری نبودن، برعهدۀشود. مس ولیت ا ، انجام میپژوهشی
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نامه را به طرق  گزارش موضوعات مصوب و استادان هر پایانهای استان موظف است  مدیریت امور پردیس -2تبصره 

، ارسـال کنـد. مـدیریت    «معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشـگاه »و « معاونت پژوهشی دانشگاه»مقتوی به 

ها و هدایت آنها برای پاسصگویی به  نامه تحصیالت تکمیلی دانشگاه موظف است شرایط الزم برای حفظ کیفیت پایان

 نیازهای آموزشی کشور، مصصوصا دانشگاه فرهنگیان، را فراهم کند. 

نامه مصوب شورای تحصیالت تکمیلی استان، ممنـوع اسـت. در مـوارد اسـتثناء، بـا       هرگونه تغییر در طرح -9تبصره 

یید کمیته تحصیالت تکمیلی و تصویب شورای تحصیالت تکمیلی استان، اعمـال  يدرخواست استاد راهنما و پس از ت

 شود. اصالحات ممکن می

نامه باید تحت نشجو در ارتباط با پایانعلمی و پژوهشی دا هر نوع فعالیت : وظایف و چگونگی عمل دانشجو:99ماده 

بندی توافق شده با استاد هدایت و نظارت و با موافقت استاد راهنما انجام شود. دانشجو موظف است برابر برنامۀ زمان

 نامه اقدام کند.  راهنما، نتیجۀ تحقیقات خود را به ایشان گزارش دهد و بر اساس راهنمایی ایشان به پیشبرد طرح

نسبت به  ،استاد راهنما و استاد مشاور موظفند برابر برنامه مشصصى که در اختیار مدیر گروه قرار مى دهند -4تبصره 

هـای راهنمـایی   حوور مستمر دانشـجو در برنامـه   راهنمائى و حل مشکالت احتمالى دانشجویان اقدام کنند.حوور و 

 استاد راهنما و استاد مشاور، الزامی است.

موظف است به تنظیم گزارش ماهیانه فعالیت خود بر اساس کاربرگ مربوط اقدام و آن را پـس از  دانشجو  -2تبصره 

 یید به مدیر گروه آموزشی تحویل شود.د راهنما تقدیم نماید تا پس از تيکسب نظر استاد مشاور، به استا

به هر شکل اعم از مقاله یا کتـاب(  نامه )اعم از شفاهی یا مکتوب و هرگونه انتشار دستاوردها و نتای( پایان -9تبصره 

 فقط با تایید استاد راهنما و واحد پژوهشی پردیس یا استان، مجاز است.

دانشجو موظف است حداقل در سه جلسه دفاعیه مربوط به رشته خود )در دانشـگاه یـا بیـرون از آن(، بـه      -0تبصره 

و گواهی آن را بر اساس کاربرگ دانشگاه بـه   عنوان شرط الزم برای صدور مجوز برگزاری جلسه دفاع، شرکت نماید

 گروه آموزشی تحویل دهد.

های زبان خـارجی، بـه زبـان فارسـی و بـا       استثنای رشته های تحصیلی دانشگاه، به نامه تمامی رشتهپایان -6تبصره 

لیسـی الزامـی   شود و ارائه چکیده به زبـان فارسـی و انگ  رعایت مقررات نگارشی دانشگاه )به شرح ابالغی( تدوین می

های زبان خارجی باید به همان زبان نگارش شود و در آن چکیده به زبان اصلی، زبان  نامه هر یک از رشته است. پایان

 ارائه گردد. فارسی و زبان انگلیسی

بـر  های اطالعاتی مورد نظر دانشگاه و وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوری،   نامه در پایگاهثبت و انتشار پایان -8تبصره 

 شود. توسط دانشجو و تحت نظر پردیس انجام میهای مربوط،  نامه اساس مقررات و آیین

دانشجو موظف است حداقل چهل و پن( روز قبل از اتمام سنوات نامه: : برگزاری جلسۀ دفاع و ارزیابی پایان92ماده 

را که به تيیید اسـتاد راهنمـا و مشـاور     نامه خودتحصیلی و یا قبل از تاری  مورد نظر برای برگزاری جلسه دفاع، پایان

 رسانده، برای طی مراحل دفاع به مدیر گروه آموزشی تحویل دهد. 

 دفاع به پیشنهاد استاد راهنما و تایید گروه آموزشی، بدون بار مالی، مجاز است. : برگزاری جلسه پیش-4تبصره 
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کـه پـس از    آموزشی و پژوهشی اسـتان اسـت   عاونتبرگزاری جلسه دفاع منوط به صدور مجوز از سوی م -2تبصره 

 شود.  دریافت نظر موافق داوران انجام می

ـ ان: دانشجو موظف است در جلسه دفاع، گزارشی از کار تحقیقاتی پای9تبصره  ت داوران نامه خود ارائه و در مقابل هی 

 از کیفیت و نوآوری آن دفاع کند.

ت داوران، متشکل از استادان راهنما و مشاور، جلسه دفاعیه توسط هی  نامه دریانارزشیابی پا ت داوران:: هیئ91ماده 

ـ   دو نفر داور دارای مد یـا   ت علمـی داخـل دانشـگاه )حـداقل یـک نفـر(      رک دکترای تصصصی از بـین اعوـای هی 

 گیرد. های دیگر و  با حوور نماینده شورای تحصیالت تکمیلی استان )بدون حق رأی( صورت می دانشگاه

های  فرهنگیان است باید از دیگر پردیسور دوم پایان نامه در صورتی که از اعوای هی ت علمی دانشگاه دا -4تبصره 

 دانشگاه فرهنگیان انتصاب شود.

 کند. داوران پایان نامه را کمیته تحصیالت تکمیلی گروه تعیین می -2تبصره 

نامه مصوب را ضـمیمه آن   ای داوری، طرح: واحد پژوهشی استان موظف است به هنگام ارسال پایان نامه بر9تبصره 

 کند.

نامه با هر یک از درجات چهارگانـه  ت داوران مبنی بر قبول پایانتشصی  هی نامه:  : پذیرش مشروط پایان91ماده 

پذیرش »نامه نصواهد بود. خوب، خوب، متوسط(، به مفهوم نادیده گرفتن لزوم اصالحات احتمالی در پایان)عالی، خیلی

ت داوران، نیازی بـه دفـاع مجـدد از    پس از انجام اصالحات مورد نظر هی به این مفهوم است که « نامهایانمشروط پ

شـده  نامه نیست. در این صورت، دانشجو باید حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از دفاع، گـزارش نهـایی اصـالح    پایان

ت داوران( به پـردیس تحویـل دهـد. متعاقبـاً     تصاب هی و یکی از داوران )به ان نامه را با تایید مجدد استاد راهنماپایان

نامـه  گروه آموزشی باید ظرف حداکثر یک ماه کلیه مدارک تکمیل شده مربوط به فراغت از تحصیل، از جملـه پایـان  

اصالح شده و صورتجلسه دفاع را به پردیس جهت ارسال به حوزه معاونت آموزشی استان تحویل دهد. در این صورت 

 ت از تحصیل همان تاری  قید شده در صورتجلسه دفاع خواهد بود.تاری  فراغ

نامه اصالح و تيیید شده، مدارک مربـوط بـه فراغـت از    در صورتیکه به علت تيخیر دانشجو در تحویل پایان -تبصره 

د، تحصیل ظرف مدت حداکثر دو ماه بعد از تاری  برگزاری جلسه دفاع به حوزه معاونت آموزشی اسـتان ارسـال نشـو   

 پردیس باید موضوع را به صورت کتبی به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه اعالم نماید. 

 

 سایر مقررات

در موارد استثنا که دانشجو عذر موجه دارد، پس از تيیید استاد راهنمای تحصیلی، با موافقت گـروه و تيییـد   : 92ماده 

تواند از حداکثر یک نیمسال مرخصـی  ل، دانشجو میشورای تحصیالت تکمیلی استان و با توجه به مدت مجاز تحصی

نویسی، به آمـوزش  تحصیلی با احتساب در سنوات استفاده کند. در این مورد، درخواست مرخصی باید پیش از آغاز نام

 پردیس مربوط ارائه شود.
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 موافقت با درخواست مرخصی در نصستین نیمسال ورود به دانشگاه، مجاز نیست.   -تبصره 

در صورتی که دانشجو بنا به علتی خارج از اختیار خود و یا بروز مشکالت غیرقابل  : اتمام سنوات تحصیلی:98ماده 

نامه دانشجو و تيییـد شـورای   بینی، در مدت مجاز موفق به اتمام تحصیل نشود، به پیشنهاد استاد راهنمای پایانپیش

وضعیت دانشجو را بررسی و متناسـب بـا کمیـت و     تحصیالت تکمیلی استان، کمیسیون بررسی موارد خاد دانشگاه

 گیری قطعی خواهد کرد.های علمی دانشجو، در مورد مدت و نحوه ادامه تحصیل او تصمیمکیفیت فعالیت

برای استفاده از این ماده، دانشجو باید حداقل شش هفته قبل از پایان سنوات تحصیلی، تقاضای خود را بـه   -تبصره 

نماید. استاد راهنما باید حداکثر ظرف یک هفته موضوع را از طریق پردیس مربوط جهت طرح در استاد راهنما تسلیم 

 کمیسیون بررسی موارد خاد، به معاونت آموزشی استان ارسال کند.

های پیشـنهادی، بـا رعایـت    هرگونه تعبیر و تفسیر شیوه نامه اجرایی، ابهام زدایی از آن یا جایگزینی روش: 91ماده 

شـورای تحصـیالت تکمیلـی    »نامه اجرایی و در موارد استثنایی پـیش بینـی نشـده بـه عهـده      ب این شیوهمفاد مصو

نامه اجرایی باشد، در شورای دانشگاه است و در صورتی که پردیس خواستار اجرای موردی مغایر با این شیوه« دانشگاه

 قابل بررسی خواهد بود.

مـاده و   43معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی مشتمل بر یک مقدمـه،  نامه اجرایی به پیشنهاد این شیوه :41ماده 

شورای دانشگاه و هشت جلسه کمیته منتصب شورا بـه تصـویب رسـید و در     43/44/4936تبصره در جلسه مورخ  96

 تبصره بازنگری شد که  از تاری  ابالغ، الزم االجراست. 04ماده و  43در  20/46/4930تاری  

 

 

 
 


