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توصیههای مهم آموزشی

دانشجوي گرامي
ضمن خوش آمد به مقطع كارشناسي ارشد موسسه آموزش عالي خاوران توجه شما را به نكات آموزشي مهم
زير جلب مينمايد:
 -1دفترچه حاضر شامل آيینننامیه آموزشیي دورك كارشناسیيارشید ناينوسیته مبیول جلسیه  866میور
 1394/7/4شوراي برنامه ريزي آموزش عالي ميباشد .ضمنا  2ينوست در ادامه دفترچیه لایاش شیدك اسیت
رعايت كلنه قواننن مربوطه به طور كامل الزامي ميباشد.
 -2ينوست :1آينننامه اجرايي مبوبات آموزشي وزارت علوم تاقنقات و فنآوري در موسسیه آمیوزش عیالي
خاوران .اين آينننامه كه حاصل مبوبات شوراي تابنالت تكمنلي موسسه آموزش عیالي خیاوران میيباشید
براي كلنه دانشجويان مقطع كارشناسيارشد ناينوسته الزم االجرا ميباشید .بیه دانشیجويان توصینه میيشیود
مبوبات مذكور را با دقت مطالعه فرمودك و هموارك مد نظر داشته باشند.
 -3ينوست :2روند انتخال و انجام ياياننامه كارشناسي ارشد .ايین ينوسیت تمیامي اقیداماتي را كیه دانشیجو
ميبايست در مراحل انتخال انجام دفاع و يا تمديد درس ياياننامه انجام دهد شامل ميشود.
 -4اطالعنههاي آموزشي از طريق يست الكتروننكي براي دانشجويان ارسال ميگردد .اين ايمنل به منزله ابالغ
رسمي به دانشجويان ميباشد لذا در اعالم دقنق آدرس يست الكتروننك خیود بیه موسسیه و بررسیي مینظم
ايمنلهاي دريافتي دقت نمايند.
 -5رعايت دقنق چارت درسي به عهدك دانشجو ميباشد.
 -6سنوات مجاز تابنلي در مقطع كارشناسيارشد  4ننمسال ميباشد .در صورت نناز به يك ننمسال سنوات
اضافه دانشجو ميبايست تا قبل از آغاز ترم جديد داليل توجنهي و نظر استاد راهنماي مربوطه را بیه شیوراي
تابنالت تكمنلي جهت اخذ مجوز ارايه نمايد .بديهي است در صورت عدم اخذ مجیوز اجیازك ادامیه تابینل
براي دانشجو صادر نميگردد.
مدیریت تحصیالت تکمیلی
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آییننامة آموزشی دوره کارشناسیارشد ناپیوسته
مقدمه
به استناد بند  12مادك  3آيینننامیه شیوراي عیالي برنامیهريیزي وزارت علیوم تاقنقیات و فناوريممبیول
 )93/7/28اين آينننامه تدوين و به اجرا گذاشته ميشود:
ماده  .1هدف
تعننن چهارچول قانوني براي اجرايِ صانح دورك كارشناسيارشد ناينوسته در تمامي زير نظامهیاي آمیوزش
عالي
ماده  .2تعاریف
 .1وزارت :وزارت علوم تاقنقات و فناوري است.
 .2مؤسسه :هر يك از دانشگاكها و مراكز آموزش عالي و يژوهشي ماعم از دولتي و غنردولتي) است كه
داراي مجوز تأسنس از وزارت هستند.
 .3آموزش رایگان :تسهنالتي قانوني كه به موجب آن دانشجويان ميتوانند بدون يرداخیت شیهريه و
صرفاً با سپردن تعهد خدمت تابنل كنند.
 .4دانشجو :فردي كه در يكي از رشتههاي دورك تابنلي كارشناسیي ارشید ناينوسیته برابیر ضیواب
يذيرفته شدك ثبت نام كردك و مشغول به تابنل است.
 .5دانشآموخته :فردي كه يكي از دوركهاي تابنلي را با موفقنت به يايیان رسیاندك و برابیر ضیواب
معّنن گواهي يا مدرک تابنلي مربوط را دريافت كردك است.
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 .6مرخصی تحصیلی :مدت زمان مشخبي كه دانشجو برابر ضواب معّنن به طور موقت به تابینل
اشتغال ندارد.
 .7انصراف تحصیلی :فرايندي كه در آن دانشجو به طور خودخواسته از ادامه تابنل خودداري كند.
 .8حضوری :شنوكاي از آموزش است كه دانشجو در آن تمام تابنل خود را به صورت چهرك به چهرك
و تماموقت به انجام ميرساند.
 .9غیرحضوری :شنوكاي از آموزش است كه حضور فنزيكي دانشیجو در تمیام طیول تابینل الزامیي
ننست.
 .11نیمهحضوری :شنوكاي از آموزش است كه بخشیي از آن بیه صیورت حضیوري و بخشیي از آن بیه
صورت غنرحضوري انجام ميشود.
 .11استاد راهنما :يكي از اعضاي هنأت علمي داراي میدرک دكتیري اسیت كیه مسی ولنت راهنمیايي
دانشجو را در انجام يروژك ياياننامه و يا رساله به عهدك دارد و از منان اعضاي هنیأت علمیي همیان
مؤسسه ميا خارج از مؤسسه با مجوز مؤسسه مبدأ) انتخال ميشود.
 .12استاد مشاور :يكي از اعضاي هنأت علمي است كه مس ولنت مشاورك دانشیجو را در انجیام يیروژك
ياياننامه و يا رساله به عهدك دارد و از منان اعضاي هنأت علمي همان مؤسسه و يا متخببان خارج
از مؤسسه انتخال ميشود.
 .13مدرس :فردي كه به آموزش و مهارتآموزي در يك مؤسسه به صیورت تمیاموقیت ننمیهوقیت يیا
ياركوقت اشتغال دارد.
 .14برنامه درسی :مجموعه به هم ينوستهاي از دروس و فعالنتهاي هر رشته تابنلي است كه اهداف
مشخبي را دنبال ميكند.
 .15واحد درسی :مقدار مفاهنم يا مهارتهايي كه براي فراگنري دانشجو در طول يك ننمسال تابنلي
يا زمان معادل آن در نظر گرفته ميشود .هر واحد درسي نظري  16ساعت عملي يیا آزمايشیگاهي
 32ساعت ،كارگاهي يا عملنات منداني مبازديد علمي)  48ساعت كیارورزي يیا كیار در عرصیه 64
ساعت و كارآموزي  120ساعت در طول يك ننمسیال تابینلي يیا دورا تابسیتاني و طبیق برنامیه
درسي مبول اجرا ميشود.
 .16گروه آموزشی :بنناديترين واحد علمي مؤسسه متشكل از تعدادي عضو هنیأت علمیي اسیت كیه
داراي تخبص مشترک در يك رشته علمي هستند.
 .17درس جبرانی :درسي است كه به تشخنص گروك آموزشي گذراندن آن براي رفع كمبود دانی
مهارت دانشجو ضروري است.
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يیا

 .18رشته تحصیلی :يك برنامه آموزشي است كه با ماتوا و روش شناسي خاص در قالب برنامه درسي
اجرا ميشود.
 .19دوره کارشناسیارشد :يك دورك تابنلي كه يس از دورك كارشناسي آغاز ميشود و حداقل شامل
 28تا  32واحد درسي است.
 .21شیوه آموزشی -پژوهشی :شنوك اي اسیت كیه ماتیواي برنامیه درسیي مربیوط بیه آن عیالوك بیر
واحدهاي درسي مشتمل بر ياياننامه ننز ميباشد.
 .21شیوه آموزشی :شنوكاي است كه دانشجو يیس از گذرانیدن واحیدهاي درسیي و بیدون گذرانیدن
ياياننامه دان آموخته ميشود.
 .22نیمسال تحصیلی :هر ننمسال تابنلي شامل  16هفته آموزش و دوهفته امتاانات ياياني است.
 .23پایاننامه :بخشي از شنوك آموزشي-يژوهشي است كه در يك زمننه مشخص رشته تابینلي و بیا
راهنمايي استاد راهنما انجام ميشود.
 .24هی أ ت داوران :اعضییاي هنییأت علمییي هسییتند كییه بییراي ارزيییابي يايییاننامییه دانشییجو در دورك
كارشناسيارشد مطابق دستورالعمل مبول مؤسسه انتخال ميشوند.
ماده  .3شرایط ورود به دوره
-

داشتن صالحنتهاي عمومي ورود به دورك برابر ضواب ؛

 دارا بودن مدرک رسمي يايان دورك كارشناسي اعم از ينوسته و ناينوسته مورد تأيند وزارت؛ قبولي در آزمون ورودي و يا كسب يذيرش از مؤسسه طبق مقررات مبول وزارتماده  .4آموزش در مؤسسه مبتني بر نظام واحدي و به زبان فارسي انجام ميشود.
تبصره .مؤسسه اختنار دارد در صورت توانايي برنامه درسي مبول را با رعايت ضواب براي دانشجويان
خارجي و يا دوركهاي بنن المللي به زبان غنر فارسي ارائه نمايد.
ماده  .5مؤسسه موظف است برنامههاي آموزشي و درسي مبول شوراي عیالي برنامیهريیزي آموزشیي
وزارت را براي دوركاي كه در آن با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي دانشجو يذيرفته است اجرا كند.
ماده  .6مدت مجاز تابنل در دورك كارشناسيارشد دو سال مچهار ننمسال) است.
تبصره .در صورتنكه دانشجوي مشمول آموزش رايگان در میدت مقیرر دانی آموختیه نشیود مؤسسیه
اختنار دارد مدت تابنل وي را حداكثر تا دو ننمسال افزاي
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دهد .افزاي

سنوات تابنلي در ننمسال

اول به صورت رايگان و در ننمسال دوم با دريافت هزينه طبق تعرفه مبول اعضاي هنأت امناي مؤسسه
انجام ميشود .چنانچه دانشجو در اين مدت دان آموخته نشود از ادامه تابنل ماروم است.
ماده  .7تعداد واحدهاي درسي در دورك كارشناسيارشد حداقل  28و حداكثر  32واحد است كه از ايین
تعداد در شنوك آموزشي-يژوهشي  4تا  6واحد مربوط به ياياننامه و مابقي به صورت واحدهاي آموزشي
ميباشد.
تبصره .دانشجو در هر ننمسال تابنلي الزم است حداقل  8و حداكثر  14واحد درسیي انتخیال كنید.
دانشجو در آخرين ننمسال تابنلي از شرط اخذ حداقل واحد آموزشي معاف است .دانشیجو در آخیرين
ننمسال تابنلي از شرط اخذ حداقل واحد آموزشي معاف است.
ماده  .8چگونگي و ترتنب ارائه دروس هر دورك تابنلي رشته و يا گراي

با رعايت ين

نناز هر درس

طبق برنامه درسي مبول بر عهدا گروك آموزشي است.
ماده  .9تعداد واحدهاي دروس جبراني به تشخنص گروك آموزشي حداكثر  12واحد است.
تبصره  .1كسب نمرك قبولي  12در دروس جبراني الزامي است ولي نمرك مذكور در منانگنن ننمسال و
كل دانشجو مااسبه نميشود و هزينه اين دروس طبق تعرفه مبیول هنیأت امنیا مؤسسیه از دانشیجو
دريافت ميشود.
تبصره .2زمان استفادك شدك براي دروس جبراني در سقف سنوات تابنلي دانشجو مااسبه نميشود.
ماده  .11در مؤسسههاي آموزش عالي دولتي آموزش رايگان براي هر دانشجو در دورك كارشناسيارشد
صرفاً يك بار امكانيذير است.
تبصره .دانشجوي مشمول آموزش رايگان در صورت حذف غنر موجه درس به تشخنص مؤسسه يا عدم
كسب نمرك قبولي در هر درس براي انتخال مجدد آن درس موظف بیه يرداخیت هزينیه درس مربیوط
مطابق تعرفه مبول هنات امناء مؤسسه است.
ماده  .11تابنل همزمان در دورك كارشناسيارشد در مؤسسهها ماعم دولتي و غنر دولتي) ممنوع است.
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ماده  .12برنامهريزي و تبمنمگنري دربارك تقويم آموزشي چگونگي اعالم و ثبت نمرك زمیان حیذف و
اضافه حذف اضیطراري دروس نایوك اعتیراب بیه نتیايت امتاانیات تیاري تجديیدنظر و غنیرك طبیق
شنوكنامه اجرايي مبول مؤسسه انجام ميشود.
ماده  .13ارزيابي ينشرفت تابنلي دانشجو در هر درس از سوي مدرس آن درس و بر اساس حضیور و
فعالنت دانشجو در كالس انجام تكالنف و نتايت آزمون كتبي مسیتمر و يايیاني بیراي دروس نظیري در
طول و يايان هر ننمسال تابنلي انجام ميشود و بر مبناي عددي از صفر تا بنست قابل مااسبه است.
ماده  .14حضور دانشجو در تمام جلسات كالس درس الزامي است.
تبصره .1اگر دانشجو در طول ننمسال تابنلي در يك درس بن

از سه جلسه يیا در جلسیه امتایان

يايان ننمسال آن درس غنبت كند نمرك آن درس صفر و در صورت تشخنص موجه بودن غنبت از سوي
مؤسسه آن درس حذف ميشود.
تبصره .2در صورتي كه واحدهاي انتخابي يا باقنماندك دانشجو در يايان هر ننمسال به تشخنص مؤسسه
بنا به داليل موجه و خارج از ارادك دانشجو به كمتر از  8واحد درسي برسد در اين صورت ايین ننمسیال
به عنوان يك ننمسال كامل در سنوات تابنلي وي ماسول ميشود اما منانگنن نمرات ايین ننمسیال
در مشروط شدن دانشجو بيتأثنر است.
تبصره .3ناوك حضور دانشجو در جلسات كالس درس در دوركهاي ننمهحضوري و غنرحضیوري طبیق
شنوكنامه مبول مؤسسه انجام ميشود.
ماده  .15در شراي خاص حذف يك يا تمام دروس يك ننمسال تابنلي با درخواست كتبي دانشیجو
و تأيند مؤسسه قبل از شروع امتاانات و با رعايت و احتسال در سنوات تابنلي امكانيذير است.
ماده  .16حداقل نمرا قبولي در هر درس  12و منانگنن كل قابل قبول در هر ننمسال  14است.
تبصره .1دانشجويي كه در هر ننمسال در يك يیا چنید درس نمیرك قبیولي كسیب نكنید چنانچیه در
ننمسالهاي بعدي درس يا دروس مذكور را با نمرك قبولي بگذراند نمرك يا نمركهاي میردودي قبلیي در
ريز نمرات تابنلي دانشجو فق ثبت و باقي ميماند اما اين نمیركهیا در مااسیبه منیانگنن كیل دورك
بياثر و صرفاً آخرين نمرك قبولي در آن درس مالک مااسبه منانگنن كل دورك خواهد بود.
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تبصره .2گذراندن دروس با استفادك از تببیرك  1مشیروطي دانشیجو در ننمسیالهیاي قبیل را خنثیي
نميكند.
تبصره  .3تسهنالت تببرك  1شامل دانشجوياني كه به دلنل تقلب و يیا حكیم كمنتیه انضیباطي نمیرك
مردودي دريافت ميكنند نميشود.
ماده  .17چنانچه منانگنن نمرات دانشجو در هر ننمسال تابینلي كمتیر از  14باشید دانشیجو در آن
ننمسال مشروط تلقي ميشود.
تبصره .دانشجويي كه دو ننمسال تابنلي اعم از متوالي يا متناول مشیروط شیود از تابینل مایروم
ميشود.
ماده  .18دانشجو ميتواند با احتسال سنوات تابنل يك ننمسال از مرخبي تابنلي استفادك كند.
تبصره .بررسي ساير مباديق مرخبي تابنلي مانند مرخبي زايمان مرخبي يزشكي در صورت تأيند
يزشك معتمد مؤسسه مأموريت همسر يا والدين بدون احتسال در سنوات تابنلي در اختنار مؤسسیه
است.
ماده  .19دانشجوي متقاضي انبراف از تابنل بايد درخواست انبیراف خیود را شخبیاً و بیه صیورت
كتبي به ادارك تابنالت تكمنلي تسلنم كند .دانشجو مجاز است فق براي يك بار و تا دو میاك از تیاري
ارائه درخواست تقاضاي انبراف خود را يس بگنرد در غنر اين صورت يس از انقضاي اين مهلت حكیم
انبراف از تابنل وي صادر ميشود.
تبصره .تبمنمگنري براي بازگشت به تابنل دانشجوي منبرف از تابنل بر عهدا مؤسسه است.
ماده  .21تغننر رشته انتقال و منهماني در دورك كارشناسيارشد ممنوع است.
تبصره .1معادلسازي و يذيرش واحدهاي درسي گذراندك شدك دانشجو در مؤسسه قبلي طبق شنوكنامه
مبول مؤسسه امكانيذير است.
تبصره  .2به ازاي هر  8تا  14واحد از دروس معادلسازي شدك يك ننمسال از سنوات مجاز تابینلي
دانشجو كاسته ميشود.
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ماده  .21دانشجو موظف است قبل از شروع ننمسال سوم تابنلي موضوع ياياننامیه خیود را بیا نظیر
استاد راهنما و تأيند گروك آموزشي انتخال كند.
تبصره  .1شراي و ناوك انتخال استاد راهنماي خارج از مؤسسه يا در رشتههايي كه عضو هنأت علمي
با مرتبه علمي استاديار وجود نداشته باشد طبق شنوكنامه مؤسسه انجام ميشود .
تبصره  .2انتخال استاد مشاور به ينشنهاد استاد راهنما و تأيند گروك آموزشي از اعضاي هنیأت علمیي
همان گروك يا خارج از مؤسسه امكانيذير است.
ماده .22دانشجو يس از تدوين ياياننامه و تأيند استاد راهنما موظف است با رعايت ضواب مؤسسه در
حضور هنأت داوران از ياياننامه خود دفاع كند.
ماده .23نمرك ياياننامه در منانگنن كل مااسبه نميشود و ارزشنابي آن به صورت كنفي و به شرح زير
انجام ميشود :
 مردود م كمتر از)14
 متوس م)14-15/99
 خول م)16-17/99
 خنلي خول م)18-18/99
 عالي م)19-20
ماده .24مالک دان آموختگي داشتن منانگنن كل حداقل  14بر اساس واحدهاي گذراندك آموزشیي و
دفاع از ياياننامه است.
تبصره .چنانچه منانگنن كل دانشجويي يس از گذراندن تمام واحدهاي آموزشي دورك كمتر از  14باشد
دانشجو اجازك دفاع از ياياننامه را ندارد و تنها يك ننمسال با رعايت سقف مجاز سنوات تابنلي به وي
فرصت دادك ميشود تا با اخذ مجدد حداكثر 10واحد از درسهايي كه با نمرك كمتر از  14گذراندك است
منانگنن كل واحدهاي گذراندك را به حداقل  14برساند در اين صورت اجازك دفاع از يايیاننامیه بیه وي
دادك ميشود.
ماده .25چنانچه دانشجويي تمام واحدهاي آموزشي دورك را با منانگنن كل حیداقل  14گذرانیدك باشید
ولي نتواند يا نخواهد از يايان نامه خود دفاع كنید بايید در میدت مجیاز تابینلي معیادل تعیداد واحید
ياياننامه و طبق نظر گروك آموزشي واحد يا واحد هاي درسیي میرتب را بیا رشیته تابینلي اخیذ و بیا
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منانگنن كل حداقل  14بگذراند تا در دورك مذكور به شینوك آموزشیي دانی آموختیه شیود .نیوع شینوك
دان آموختگي در دانشنامه قند ميشود.
تبصره .دانشجويي كه به هر دلنل نتوانید دورك تابینلي را بیه يايیان برسیاند فقی گیواهي گذرانیدن
واحدهاي درسي به وي اعطا ميشود.
ماده  .26چنانچه دانشجو در حنن تدوين ياياننامه اقدام به تخلف علمي مسرقت علمي جعیل تقلیب
كپيبرداري وغنرك) نمايد و اين موضوع از سوي مؤسسه اثبات شیود از ادامیه تابینل مایروم و صیرفاً
گواهي مبني بر تعداد واحدهاي گذراندك دريافت ميكند.
تبصره .احراز و اثبات تخلف علمي دانشجو يس از اتمام ياياننامیه از سیوي مؤسسیه منجیر بیه ابطیال
مدرک تابنلي صادر شدك خواهد شد.
ماده  .27تاري دان آموختگي روز دفاع قابل قبول از ياياننامه در شنوك آموزشي -يژوهشي و يا زمیان
ثبت آخرين نمرك درس در شنوك آموزشي است.
ماده  .28مؤسسه ميتواند بخشي از اختنارات خود در اين آينننامه را به گروك آموزشي يا يیك كمنتیه
منتخب تفويض كند.
ماده  .29مس ولنت حسن اجراي اين آينننامیه و هرگونیه ياسیخگويي قیانوني متربیت بیر آن برعهیدك
مؤسسه است و نظارت بر اجرا و تفسنر مواد آن بر عهدك معاون آموزشي وزارت است.
ماده  .31اين آينننامه در يك مقدمه  30مادك و  21تببرك در جلسه شمارك  866میور 1394/7/4
به تبويب شوراي عالي برنامهريزي آموزشي رسند و براي دانشجويان ورودي سال تابنلي 1394-95
الزم االجرا است.
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پیوست 1

آییننامه اجرایی مصوبات آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری در موسسه آموزش عالی
خاوران

اين آينننامه كه حاصل مبوبات شوراي تابنالت تكمنلي موسسه آموزش عیالي خیاوران و بخشینامههیاي
آموزشي وزارت ماترم علوم تاقنقات و فنآوري ميباشد براي كلنیه دانشیجويان مقطیع كارشناسیيارشید
ناينوسته الزم االجرا ميباشد .به دانشجويان توصنه ميشود مبیوبات میذكور را بیا دقیت مطالعیه فرمیودك و
هموارك مد نظر داشته باشند.
ضمنا با توجه به برگزاري منظم شوراي تابنالت تكمنلي موسسیه متعاقبیا ديگیر مبیوبات ايین شیورا در
يورتال موسسه و در قسمت تابنالت تكمنلي جهت اطالع دانشجويان قرار دادك ميشود .دراين راستا عیدم
مراجعه دانشجو به سايت براي وي ايجاد حق نخواهد كرد.
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نحوه ارزشیابی پایاننامه کارشناسیارشد
 -1بند 1صورت جلسه مورخ  ( 92/9/26هفتمین جلسه)
مصوبه :در مورد ياياننامههاي كارشناسيارشد سقف نمرك بدون مقاله دانشجويان كارشناسيارشد تا حداكثر
 17ميباشد .اين نمرك طبق ضواب ذيل ميتواند بر اساس فعالنتهیاي يژوهشیي و مقالیههیاي مسیتخرج از
ياياننامه تا  20افزاي

يابد:

الف) هر مقاله در مجالت علمي -يژوهشي معتبر يذيرفته يا چاپ شدك  3نمرك
ل) هرمقاله كامل ارائه شدك در هماي هاي معتبر داخلي حداكثر تا  1نمرك و هماي هیاي معتبیر خیارجي
حداكثر تا  2نمرك با توجه به نظر هنأت داوران جلسه دفاع ياياننامه .سقف نمرك در مورد مقاالت كنفرانسیي
در مجموع  2نمرك ميباشد.
ج) خالصه يا چكندك مبسوط مقاله در هماي

معتبر مبا ارائه گواهي ارائه) 0/25مجمعا تا سقف 0/5نمرك)

د)مقاله يذيرفته شدك يا چاپ شدك در مجالت علمي ترويجيم)0/75
ك) مقاله ارائه شدك به مجالت علمي يژوهشي كه براي داوري ارسال شدك باشد 0/5امتنازمحداكثر يك مقاله)
تبصره :1نمرك درس ياياننامه حداكثر يس از  5ماك تاري از دفاع ياياننامه مبیا توجیه نظیر هنیأت داوران و
وضعنت دانشجو) ثبت خواهدشد مدانشجو ميتواند در اين بازك زماني فق گواهي چاپ و يا يذيرش مقاله در
مجله علمي -يژوهشي و علمي ترويجي معتبر را جهت كسب نمرك ارائه نمايد .مقاالت كنفرانسي در اين بیازك
زماني يذيرفته نميشود).
تبصره :2تاري فارغالتابنلي دانشجو تاري دفاع ياياننامه ميباشد.
تبصره :3تقاضاي فوق بايد توس دانشجو و يس از تايند استاد راهنماي ياياننامه در جلسه برگیزاري دفیاع
ياياننامه ارايه گردد.
تبصره :4هر دانشجوي كارشناسيارشد بايد براي فارغ التابینلي انتشیارات خیود را مشیامل مقیاالت ISI
علمي يژوهشي و كنفرانس به همراك گواهي ارايه و كتابچه مقاالت كنفرانس) به كتابخانه تاويل دهد.
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حذف تکدرس برای دانشجویان کارشناسیارشد
 -2بند 2صورت جلسه مورخ  ( 92/9/26هفتمین جلسه)
مصوبه :دانشجو ميتواند در بازك تعننن شدك براي حذف تكدرس متا هفته يانزدهم آموزشي) در صورتي كیه
درس مذكور ينشنناز يا همنناز درسي در آن ننمسال نباشد يس از حذف درس تعداد واحد دانشجو به زيیر
 8واحد تقلنل ننابد درس مذكور داراي واحد عملي نباشد و حذف درس مذكور در فارغالتابینلي دانشیجو
خللي ايجاد نكند اقدام نمايد.
نکته :با توجه به اينكه دروس دورك كارشناسيارشد ببورت يك ننمسال در منان ارائه ميگیردد مسی ولنت
مشكالت ناشي از حذف درس به عهدك دانشجو ميباشد.

انتخاب و تمدید درس پایاننامه
 -3بند 3صورت جلسه مورخ  ( 92/8/28ششمین جلسه)
مصوبه :در مورد انتخال و تمديد درس ياياننامه مقرر گرديد دانشجو يس از انتخال درس ياياننامه در يك
ننمسال در صورت عدم دفاع از ياياننامه در آن ننمسال اين درس را براي ننمسال بعد تمديد نمايد .درنهايت
يس از دفاع ياياننامه نمرك اين درس براي آخرين ننمسال تمديدي ثبت ميگردد .در ايین رابطیه در سیاير
ننمسالهاي انتخال درس وضعنت درس ياياننامه ببورت"ادامه دارد" در كارنامه دانشجو ثبت ميشود.

 -4بند 7صورت جلسه مورخ  ( 92/8/28ششمین جلسه)
مصوبه :دانشجو موظف است براي تمديد درس ياياننامه در هر ننمسال فیرم مربوطیه را تكمنیل و در بیازك
زماني انتخال واحد تا حذف و اضافه ننمسال مذكور جهت اخذ مجوز به دفتر تابنالت تكمنلي ارايه نمايد.
عدم رعايت اين امر براي دانشجو غنبت غنر موجه منظور شدك و مطابق مقررات مربوطه عمل خواهد شد.
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 -5بند 3صورت جلسه مورخ ( 92/12/15هشتمین جلسه)
مصوبه:در صورت انتخال استاد راهنماي خارجي براي ياياننامههاي كارشناسي ارشد نناز است استاد مشاور
از اساتند داخل موسسه انتخال گردد.

-6بند 3صورت جلسه مورخ( 26/6/94بیست و دومین جلسه)
مصوبه :حداقل فاصله زماني بنن دفاع از يرويوزال و دفاع از ياياننامه مقطع كارشناسي ارشد  5میاك تعنینن
گرديد.

تبصره  :در صورت يذيرش و تأيند مقاله  ISIيا علمي _ يژوهشي برگرفته از يايان نامه دفیاع از يايیاننامیه
كارشناسي ارشد ميتواند بدون رعايت حداقل فاصله زماني صورت يذيرد.

انتخاب و ارایه درس سمینار
-7بند 4صورت جلسه مورخ  ( 92/8/28ششمین جلسه)
مصوبه :در مورد انتخال و ارايه درس سمننار مقرر شد دانشجو يس از اخذ درس سمننار حیداكثر تیا يايیان
ننمسال بعد مبدون تمديد) از درس سمننار خود دفاع نمايد در غنر اينبورت نمیرك افتیادك بیراي ايین درس
ثبت شدك و نناز است اين درس مجددا در ننمسال بعد اخذ گردد.
 -8بند 3صورت جلسه مورخ  ( 93/11/1چهاردهمین جلسه)
مصوبه  :مقرر گرديد كه اساتند گروكهاي مختلف به دانشجويان توصنه نمايند كه عنیوان و اسیتاد راهنمیاي
سمننار را در طول ننمسال دوم تعننن نمايند و حداكثر تا  15شهريور جهت ثبت بیه گیروك مربوطیه اطیالع
دهند .دانشجوياني ميتوانند در ننمسال سوم درس سمننار را اخذ نمايند كه تا تاري مذكور عنوان و اسیتاد
راهنماي سمننار را تعننن و به گروك اطالع دادكاند .نظارت و اجراي اين مبويه بر عهیدك نماينیدك تابینالت
تكمنلي در گروك مربوطه ميباشد.
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مشروطی دانشجویان کارشناسیارشد
 -9بخشنامه مورخ  91/8/21به شماره  2/161894وزارت محترم علوم تحقیقات و فنآوری
موضوع :در خبوص دانشجويان كارشناسيارشد كه در ننمسال آخر به همراك يايیاننامیه واحیدهاي درسیي
ديگري انتخال ميكنند در صورتي آن ننمسال مشروطي ماسول ميشود كه:
الف -دانشجو در آن ننمسال حداقل  8واحد درسي-بدون احتسال واحدهاي ياياننامه -انتخال كردك باشد و
منانگنن كمتر از  14كسب كند.
ل-تعداد واحدهاي درسي و ياياننامه دانشجو در آن ننمسال به حداقل  8واحد رسیندك باشید و دانشیجو بیا
احتسال نمرات دروس گذراندك و ياياننامه منانگنن كمتر از  14كسب كند.

دروس جبرانی
 -11نامه مورخ  92/11/21به شماره  21/545171وزارت محترم علوم تحقیقات و فنآوری
مصوبه :واحدهاي دروس جبراني در تعداد واحدهاي قابل اخذ در هر ننمسال مااسبه ميشود ولیي نمیرات
آنها در منانگنن ننمسال و ترم مااسبه نميشود.

غیبت در جلسه امتحان
غنبت در جلسه امتاان به منزله نمرك صفر مي باشد
 -12بند  3جلسه مورخ ( 93/12/13شانزدهین جلسه)
مصوبه :گواهي مربوط به توجنه غنبت در جلسه امتاان در ننمسال اول حداكثر تیا روز  20فیروردين و در
ننمسال دوم تا  15شهريور ماك به شوراي تابنالت تكمنلي ارائه گردد در غنر اينبورت غنبیت غنیر موجیه
منظور گرديدك و مطابق مقررات عمل ميشود.
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پیوست2
روند انتخاب و انجام پایاننامه کارشناسی ارشد

نامهكارشناسيارشد :

روندانتخابوانجامپایان
مرحلهاول:دانشجو موظف است براساس چارت ينشنهادي گروك مربوطه در ننمسال تعننن شدك و دربیازك
انتخال واحد ياياننامه را انتخال نمايد .مالزم به يادآوري ميباشد كه تعداد واحدهاي انتخابي دانشجو در هر
ننمسال بايد بین  8الی  12واحد باشد ).
مرحلهدوم:دانشجو ميتواند براساس ظرفنت اساتند ماترم راهنما و براساس زمننه يژوهشي ايشان استاد
راهنماي ياياننامه خود را از اساتند دانشگاك خاوران و يا با صالحديد گروك از اساتند مجرل و شايسیته سیاير
دانشگاكهاي ايران انتخال نمايد.
مرحلهسوم:يرويوزال ينشنهادي ميبايست بر اساس فرمت ارايیه شیدك در سیايت موسسیه و در قسیمت
تابنالت تكمنلي تنظنم شود«( .فرم پیشنهاد پایاننامه کارشناسیارشد») 
مرحلهچهارم:دانشجو موظف است با نظر استاد ماترم راهنما و گروك مربوطه و با هماهنگي با تابینالت
تكمنلي در تاري تعننن شدك از يرويوزال خود دفاع كند و «فرم پیشنهاد پایاننامه کارشناسیارشد» كه
به تايند استاد راهنما و داور رسندك است را به تابنالت تكمنلي تاويل دهد.
مرحلهپنجم :درصورت عدم دفاع از يايان نامه در ننمسال مورد نظر دانشجو بايد با تكمنیل فیرم«تمدیأد
پایاننامه» و ارايه آن به ادارك آموزش تا قبل از حذف و اضافه ننمسال بعد ياياننامه را براي ننمسیال بعید
تمديد نمايد در غنر اينبورت واحد ياياننامه حذف شدك و كلنه مراحل بايد مجددا در مادودك سنوات مجاز
انجام گردد.
مرحلهششم  :يايان نامه بايد بر اسیاس دسیتورالعمل نگیارش ارايیه شیدك در سیايت موسسیه و در قسیمت
تابنالت تكمنلي نوشته و ارايه شود«(.دستورالعمل نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد »).
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مرحلههفتم :در صورت گذراندن تمامي دروس مبه غنر از ياياننامه) با منانگنن بنشتر از  14و تأيند اسیتاد
راهنما دانشجو بايد تكمنل فیرم«برگه درخواست برگزاری جلسه دفاع پایاننامه کارشناسی ارشد» را
انجام دهد الزم به ذكر است حداقل فاصله زماني بنن تكمنل فرم و برگزاري جلسه دفاع  20روز ميباشد.
مرحلههشتم :يس از تعننن اساتند ممتان داخلي و خارجي دانشجو بايد نسخهاي از يرينت ياياننامه خود
را به همراك دعوتنامه به استادان ممتان تاويل دهد و هماهنگيهاي الزم جهت شركت در جلسه دفیاع را
انجام دهد.
مرحلهنهم :دانشجو بايد در تاري تعننن شدك از يايیان نامیه خیود دفیاع نمايید .در جلسیه دفیاع عیالوك بیر
ياياننامه دانشجو موظف است مقاالت علمي منتشر شدك خود به همراك تاينديههاي ارايه و يا چاپ آنهیا را
جهت كسب نمرك مربوط به مقاالت به اساتند حاضر در جلسه دفاع تاويل نمايد.
مرحلهدهم :درصورتي كه نظر هنات داوران مبني بر اعمال اصالحات در ياياننامه باشید دانشیجو موظیف
مي باشد در مدت زمان تعننن شدك اصالحات مذكور را انجام دادك و بیه نظیر اسیتاد میورد نظیر مراهنمیا يیا
ممتان) برساند و تاينديه آن را به تابنالت تكمنلي ارايه نمايید .در غنیر اينبیورت نمیرك ايشیان بیه ادارك
آموزش گزارش نخواهد شد.
مرحلهیازدهم :دانشجو مي تواند از مهلت تعننن شدك محداكثر5ماك از تیاري دفیاع) جهیت ارايیه تاينديیه
چاپ مقاله  ISIخود استفادك نمايد .ميادآوري :تاري فارغ التابنلي دانشجو تاري دفاع از ياياننامه ميباشد).
مرحلهدوازدهم :دانشجو بايد با مراجعه به كتابخانه هماهنگي الزم جهت صاافي ياياننامه را انجام دهد.
در اين مرحله دانشجو بايد تمامي مقاالت منتشر شدك خود را ننز به همراك گواهيهاي مربوطه بیه كتابخانیه
تاويل نمودك و هماهنگي الزم جهت انجام مراحل  Iran-Docرا انجام دهد .ارائه تاينديه كتابخانیه بیه ادارك
آموزش جهت ثبت نمرك الزامي است.
توضیح :هر دانشجوي كارشناسيارشد بايد براي اتمام مرحله فارغ التابنلي  2نسخه چیايي مبیراي اسیتاد
راهنما و كتابخانه موسسه) و  CDهايي شامییل فايیل  PDFياياننامه براي اسیاتند مشیاور داور و كتابخانیه
مركزي فراهم نمايد .تعداد نسخههاي چايي متناسب با تعداد استادان راهنما يا تقاضاي استادان مشاور بیراي
دريافت نسخه چايي قابل افزاي

است.
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