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 »ناپيوسته ارشد ارشناسيك دوره آموزشي مقررات و نامهآييننامة اجرايي شيوه«

 11/1/1811 مورخ عالي آموزش يزيربرنامه شوراي 417جلسه نهايي مصوبه

 دانشگاه تحصيالت تكميلي شوراي و

 

 مقدمه  :اول فصل

 در را جهان كشورهاي سوم،ة هزار در علمي عظيم هايپيشرفت ظهور و اوريفنّ و علم شتاب پر سرعت

 در اساسي گامي و حياتي امري توسعه هايبرنامه در راهبردي لتحوّ ايجاد كه استداده قرار شرايطي

 طور به و كشور علمي نظام كارگزاران تمامي و عالي آموزش مبنا اين ، برآنهاست جانبههمه ةتوسع جهت

 جمهوري ساله 02 اندازچشم سند بلند اهداف و توسعه هايبرنامه از الهام با انديشه، مولد نهادهاي كلي

 .داشت خواهند راهبردي تحول اين تحقق و تبيين در كليدي نقش ايران، اسالمي

 و كشور خواهيتحول نهضت با هماهنگ و همسو نيز كشور عالي آموزش ةحوز ريزانبرنامه و متوليان

 راتمقرّ و ضوابط ها،نامهآيين بازنگري لزوم كيفيت، ارتقاي جهت در آمده،هاي پيشازفرصت منديبهره

 ةدور ةنامشيوه ،مقصود اين به نيل براي. اندداده قرار خود كاري هاياولويت صدر در را آموزشي

 .است شده تدوين ارشد كارشناسي

 

 هدف : 1ماده

 ارتقاي تكميلي، تحصيالت هايدورهة توسع و تقويت ارشد، كارشناسي هايدوره ةنامشيوه تدوين از هدف

 به ورود براي تقاضا افزايش به مناسب پاسخگويي آموزش، هارائ نوين هايشيوه به بخشيتنوع كيفيت،

 كشور راهبردي اسناد ديگر و توسعه هايبرنامه با هادوره اين سازيهمسان و تكميلي تحصيالت هايدوره

 .گردد قمحقّ كشور سطح در برجسته و ماهر پژوهشگران و صانمتخصّ تربيت آن، از منديبهره با تا است

 تعاريف :2هماد



2 
 

 هايبرنامه اساس بر كه است كارشناسية دور از باالتر ايدوره  :ناپيوسته ارشد كارشناسي ةدور 

 مي منتهي مربوط  رشته در ارشد كارشناسي مدرك اخذ به عالي، آموزش گسترش شوراي مصوب

 .شود

 نامهپايان و درسي واحدهاي بر مشتمل آن ةبرنام محتواي كه يادوره:  پژوهشي -يآموزش ةشيو 

 .است

 ارائه فنّاوري جديد، توليد دانش اي با محوريت پژوهش است كه دستاورد آندورهپژوهشي:  شيوة ،

نامه هاي درسي محدود و الزام به ارائه پايانفنّي، ثبت اختراع و ... شود و مشتمل بر اخذ واحد

 است.

 و درسي واحدهاي گذراندن از پس دانشجو كه است آموزش محوريت با ايدوره ي:آموزش ةشيو 

 .شودمي آموختهدانش نامهپايان گذراندن بدون

 تحت و مربوط تحصيلي رشته ةزمين يك در كه است تحقيقاتي -پژوهشي عاليتف: امهنپايان 

 .گيرد مي انجام راهنما استاد راهنمايي

 است نظري عتتبّ و تحقيق :سمينار. 

 دوره اجراي ةشيو :8 ماده

 ضوابط طبق (المللبيني )دانشگاه پرديس و مجازي نيمه حضوري، شبانه، روزانه، صورت به دوره اين

 .باشدمي اجرا قابل مربوط

 ورود شرايط:  دوم فصل

 :از است عبارت دوره به ورود شرايط :7 دهما

 ؛عالي آموزش به ورود عمومي شرايط داشتن 

 علوم، وزارت ييدأت مورد ناپيوسته و پيوسته از اعم كارشناسي دوره پايان رسمي ةگواهينام داشتن 

 به)ل قبو مورد هايرشته در پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت يا اوريفنّ و تحقيقات

 ؛(ريزيبرنامه عالي شوراي تشخيص
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  براساس درخشان استعدادهاي سهميه از استفاده يا وزارت ييدأت مورد ورودي آزمون در قبولي 

 .مربوط دستورالعمل

 درسي واحدهاي : سوم فصل

 02 حداقل نامه، پايان واحد احتساب با يوسته،پنا ارشد كارشناسي ةدور درسي واحدهاي كل تعداد  :1ماده 

 .باشد مي واحد 30 وحداكثر واحد

اندن تعدادي از دانشكده، گذر تكميلي ييد شوراي تحصيالتگروه و تأچنانچه به تشخيص  :1تبصره 

 شود، داده تشخيص ضروري درس هاي جبراني، براي دانشجو، به عنوان كارشناسي واحدهاي درسي دورة

 دوره در رمقرّ درسي واحدهاي بر اضافه مصوب، برنامه براساس را هادرس آن است مكلف وي

 .بگذراند نامهشيوه اين مطابق و ارشد كارشناسي

 واحدهاي جبراني نبايد به صورت مستقل براي دانشجويان كارشناسي ارشد ارائه شود. :2صره تب

 ارائه اصلي هايدرس از قبل دوره، ابتداي در كه باشدمي واحد  90 جبراني هاي درس حداكثر :8 تبصره

 .شودمي

 نيز دانشجو اول نيمسال هايدرس وتمام باشد واحد90 جبراني واحدهاي تعداد كه درصورتي: 7تبصره 

 حداكثر به نيمسال ويك شودنمي محسوب دانشجو تحصيلي سنوات جزو نيمسال آن باشد، جبراني

 .شودمي اضافه (نيمسال 4)تحصيلي مجاز سنوات

 مةبرنا براساس دروس وعناوين تعداد تعيين. است جبراني دروس با اولويتس، درو انتخاب در: 1 تبصره

در هر صورت تمامي دروس جبراني،  .است گروه شوراي برعهده هاآن انتخاب وزمان رشته هر در مصوب

 بايد در دو نيمسال اول گذرانده شود.

 عنوان كه صورتي در آن تكرار است، گذرانده كارشناسي ةدور در قبال دانشجو كه را هاييدرس :6 تبصره

 .نيست مجاز باشد، ارشد ارشناسيك مصوب ةبرنام سرفصل اساس بر درس

 و براي شيوة درسي واحد 6 پژوهشي -آموزشي ةشيو براي ارشد كارشناسية نامپايان واحد تعداد :6 ماده

 .است واحد درسي 92پژوهشي 
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 2 حداقل نمايد، اخذ دوره اين در تحصيلي نيمسال هر در بايد دانشجو كه را درسي واحدهاي تعداد :4 ماده

 .است واحد 90 حداكثر و 

باشد، پس از تشخيص آنها ميداني و فصلي مي نامةكه كارهاي عملي پايانيي هادانشجويان رشته: 1تبصره 

واحد  94توانند تا ييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده و دانشگاه ميگروه و ارائه مستندات توجيهي و تأ

 درسي را در دو نيمسال اول و دوم تحصيل خود اخذ نمايند.

 .است معاف درسي واحد 2 حداقل گرفتن شرط از دانشجو تحصيلي، نيمسال آخرين در: 2تبصره 

ذف حداكثر يك درس در شرايط خاص، با نظر گروه مربوط و تصويب شوراي دانشكده، امكان ح: 1ماده 

 2مانده نبايد از يقه در اين صورت، تعداد واحدهاي بادر يك نيمسال تحصيلي وجود دارد. بديهي است ك

 واحد كمتر باشد.

(، چه به دليل مردود 2موضوع ماده ) انتخاب مجدد يك درس چه به دليل حذف آن توسط دانشجو :9ماده 

 منوط به پرداخت شهريه مي باشد. ،شدن در آن درس و چه براي ترميم معدل

 براي تحصيلي مشاور دوره، اين در شدگانپذيرفته تعداد تناسب به است موظف آموزشي گروه : 11 ماده

 .نمايد تعيين دانشجويان هدايت

 : حضور و غيابفصل چهارم

 الزامي دوره پژوهشي و آموزشي هايفعاليت ديگر و درسي هايهبرنام تمامي در دانشجو حضور :11 ماده

 اين غير در كند، تجاوز درس آن ساعات مجموع شانزدهماز سه نبايد سدر هر در دانشجو غيبت ت.اس

 .شودمي محسوب صفر س،در آن در دانشجو ةنمر صورت

شوراي تحصيالت  نظر از و باشد مجاز حد از بيش س،در يك در دانشجو غيبت كه صورتي در :تبصره

-مي حذف دانشجو انتخابي هايدرس ةمجموع از درس آن شود، داده تشخيص موجه ،تكميلي دانشكده

 طول نظر از نيمسال آن ولي ،نيست الزامي نيمسال آن در واحد 2 نصاب حد رعايت صورت اين در. شود

 .شودمي محسوب كامل نيمسال يك دانشجو براي تحصيل
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-مي رسد آن در صفر ةنمر گرفتن موجب ،درس هر نيمسال پايان امتحان در غيرموجه غيبت :12 ماده

 .ودش

، شوراي تحصيالت تكميلي دانشكدهنظر از نيمسال، پايان امتحان در دانشجو غيبت كه صورتي در :تبصره

 .شود مي حذف99ماده   تبصره رعايت با مزبور درس شود، داده تشخيص موجه

 

  تحصيل از انصراف و تحصيلي مرخصي دوره، طول  :پنجم فصل

 

 مقررات براساس را نامهپايان و شده تعيين هايسدر بايد دانشجو كه است تيمدّ دوره، طول: 18ماده

 تحصيلي نيمسال 4بر مشتمل سال 0 حداكثر ناپيوسته ارشد كارشناسي ةدور طول .برساند اتمام به مربوط

 .است

 مورد حسب و لزوم صورت در تواندمي كدهدانش تكميلي تحصيالت شوراي ،استثنايي موارد در: تبصره

 5/0ز ا نبايد دوره مدت طول صورت هر رد .بيفزايد دانشجو تحصيلي دوره طول به تحصيلي نيمسال يك

 .نمايد تجاوز (نيمسال 5) سال

 از نيمسال يك حداكثر ،كدهدانش موافقت كسب با تواندمي ارشد كارشناسي  ةدور دانشجوي :17 ماده

مي محسوب دانشجو تحصيلي سنوات جزو مذكور مدت .كند استفاده نيمسال حذف يا تحصيلي مرخصي

 .ودش

 حذف يا تحصيلي مرخصي قبول، قابل گواهي ارائه از پس مل،حوضع و بارداري زمان براي :1 تبصره

 دانشجو تحصيلي مجاز سنوات جزو ،علوم وزارت  ةنامآيين طبق زايمان مرخصي. ودشمي صادر نيمسال

 .شودنمي محسوب (نيمسال 4)

 به ، يليتحص نيمسال واحد انتخاب و نام ثبت شروع از قبل بايد تحصيلي مرخصي درخواست :2 تبصره

 به توجه با دانشجو تحصيلي مرخصي باكده دانش موافقت .گردد كسب هشكددان موافقت و تسليم كدهدانش
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 با بعد به آن از ،دانشجو تحصيلة ادام كه است اين به منوط و گيردمي صورت وي تحصيلي وضعيت

 .نشود مواجه مشكل

 پايان امتحانات در نتواند هموجّ داليل به واحد انتخاب و نام ثبت از بعد دانشجو كه صورتي در :8 تبصره

 اقدام نيمسال حذف درخواست نسبت به نيمسال پايان امتحانات ازشروع قبل بايد كند، شركت نيمسال

 شود.شده جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب ميبديهي است كه نيمسال حذف .نمايد

 موافقت بكس بدون يا ،ننمايد واحد انتخاب نيمسال يك براي حتي دانشجو كه صورتي در :4 تبصره

 رات عدم مراجعه خواهد شد.مشمول مقرّ  ،كند تحصيل ترك دانشگاه

 اتمام از قبل ،دانشجويان به الزم اخطار و تحصيلي دوره طول رعايت صحيح اجراي بر نظارت: 1 تبصره

 .است دانشكده تحصيالت تكميلي معاونت ةعهده ب يليتحص ةدور طول

 خود كتبي درخواست بايد صورت اين در .دهد انصراف تحصيل از دليل هر به تواندمي دانشجو :11 ماده

 نگيرد، پس را خود درخواست ماه يك از بعد دانشجو چنانچه .نمايد تسليم كدهدانش به انصراف بر مبني را

 .كند مي اقدام انصراف گواهي صدور به نسبت دانشگاه

 حال هر به .كند ل، عماست سپرده كه تعهداتي به است موظف اخراجي يا انصرافي دانشجوي :تبصره

 به منوط ورودي، آزمون در مجدد شركت مجوز دريافت و نمراتريز وتسليم نامهگواهي گونه هر صدور

 .است دانشگاه با دانشجو حساب تسويه

 

 ارزشيابي : ششم صلف

قبولي  و حداقل نمرة است 12  ،جبراني يا دوره هاي درس از اعم درس هر در قبولي  ةنمر حداقل :16 ماده

 مي باشد. 17پايان نامه 

 هايدرس ةنمر تواند مي صرفاً سدر استاد دانشگاه، تكميلي تحصيالت شوراي ةبمصوّ طبق: 1 تبصره

 مشخص دانشگاه تكميلي تحصيالت شوراي كه را ديگري هايدرس و موضوعات ويژه ،سمينار نامه،پايان

روز  45ها بايد حداكثر تا نمرات اين نوع درس .كند گزارش ناتمام صورت به نيمسال پايان در نمايد، مي
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هاي كارشناسي ارشد بايد در پايان نيمسال طبق بعد از پايان امتحانات گزارش شوند. نمرات ساير درس

 تقويم دانشگاهي و در موعد مقرر به امور آموزشي دانشگاه اعالم گردد.

 در .است 94 حداقل تحصيلي، نيمسال هر در دانشجو هايسدر نمرات قبول قابل ميانگين :14 ماده

 .شودتلقي مي مشروط دانشجو ،94ميانگين كسب عدم صورت

ة مادا از دانشجو آن ،باشد 94 از كمتر تحصيلي نيمسال دو در دانشجو نمرات ميانگين اگر :1 تبصره

 .شودمي محروم تحصيل

توسط شوراي تحصيالت تكميلي  درس حذف دليل به دانشجو درسي واحدهاي چنانچه :2 تبصره

 در 94 از كمتر ميانگين كسب درصورت يابد، تقليل واحد 2ر زي به ،دانشكده يا دانشگاه حسب مورد

 .شد خواهد محسوب نيز نيمسال آن مشروطي مانده،باقي هايسرد

 به دانشگاهي تقويم طبق آن، موقع به ابالغ و ضوابط رعايت با آموزشي اخطار صدور :8 تبصره

 ةعهد بر تحصيل  ادامه از شدن ازمحروم قبل و مشروطي نيمسال ازيك پس ،مشروط دانشجويان

بديهي است كه عدم صدور اخطار آموزشي از طرف دانشكده، مانع از  .است دانشكدهتحصيالت تكميلي 

 اجراي قانون نخواهد بود.

 بر ند،اشده  مشروط نيمسال دو كه دانشجوياني تحصيل ةادام از جلوگيريصدور حكم اخراج و: 7ه تبصر

 .شودمي انجام دانشگاهي تقويم طبق و است دانشكده تحصيالت تكميلي عهده

 نيمسال نمرات ميانگين احتساب در اما شود؛مي ثبت دانشجو  ةكارنام در جبراني هايدرسة نمر :1ه تبصر

 .ودشنمي تاثيرداده دانشجو نمرات كل وميانگين تحصيلي

 غير در .باشد كمتر 94 از نبايدنامه( با احتساب پايان) دوره پايان در دانشجو نمرات كل ميانگين :11 ماده

 .شود شناخته ارشد كارشناسي  ةدور آموختةتواند دانشجو نميدانش صورت اين

 نمرات كل ميانگين ،نامهبه انضمام پايان دوره درسي واحدهاي  همه گذراندن از پس كه دانشجويي :تبصره

حداكثر  تواندمي باشد، نرسيده ايانپ به وي تحصيل مجاز مدت حداكثر كه صورتي در باشد، كمتر 94 از او

 نيمسال يك در فقط است،گرفته ( 94تا  90) بين  94از كمتر  نمره آنها در كه را هاييدرس واحد از 90تا 
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در اين صورت، تاريخ  .شودمي آموختهدانش كل، ميانگين كمبود جبران صورت در و كند تكرار تحصيلي

 اين از نتواند هردليل به كه دانشجوييخواهد بود.  وي آخرين نمرةفراغت از تحصيل دانشجو، تاريخ ثبت 

 .كندنمي دريافت مدركي و شودمي محروم تحصيل ةادام از كند، استفاده فرصت

 

 نامهپايان : هفتم فصل

 در است موظف  دانشجو آن طي كه است ارشد كارشناسي  ةدور بخش آخرين نامهايانپ تدوين :19 ماده

 .كند پژوهش  راهنما، (اند)استا نظر زير خود، تحصيليو گرايش   رشته به مربوط  زمينه يك

 اعضاي از ه،گرو تخصصي شوراي ييدأت و استاد موافقت با و دانشجو يشنهادپ به راهنما استاد :21 ماده

 .گرددمي تعيين دانشگاه علمي تئهي

 صورت دانشجو تحصيل دوم نيمسال پايان تا حداكثر بايد دانشجو توسط راهنما استاد انتخاب :1تبصره

 .گيرد

 :است زير شرح به ارشد كارشناسي دوره دانشجويان ةنامپايان راهنمايي و تدريس شرايط  :2صره تب

 تدريس (لفا

 

 ؛استادياري همرتب حداقل اشتند 

  صورت ر)د كارشناسي مقطع در ت علميبه عنوان عضو هيئ تدريس ةسابق سال دو حداقلداشتن 

 ؛(مربوط رشته در كارشناسي مقطع وجود

 روهگ تخصصي شوراي موافقت.  

 

 نامهپايان راهنمايي )ب

 ؛استادياري مرتبه حداقل داشتن 

  ؛ارشد كارشناسي دوره در ت علميئبه عنوان عضو هي تدريس ةسابق سال دو حداقلداشتن 
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 گروه تخصصي شوراي موافقت. 

-ميدانشجو را  نامةييد گروه، مسئوليت راهنمايي پايانياز، به پيشنهاد استاد راهنما وتأدر صورت ن :8تبصره 

نامه را به %  هدايت پايان59دو استاد راهنما، مشروط بر اينكه استاد راهنماي اول )اصلي( حداقل توانند 

 نامه به عهدةشوند. بديهي است كه مسئوليت اصلي هدايت پاياندار د، به طور مشترك عهدهعهده داشته باش

 باشد.استاد راهنماي اول مي

 ،به جاي شرط استادياري شود،خارج از دانشگاه اروميه انتخاب  ي دوم،چنانچه استاد راهنما :7تبصره

 الزامي است.  هاي زير نظر وزارتيناز يكي از دانشگاه داشتن مدرك دكتري

 تكميلي تحصيالت شوراي و گروه تخصصي شوراي ييدأت و راهنما استاد پيشنهاد به مشاور استاد :21 ماده

 دانشگاه از خارج متخصصان يا دكتري تخصصي ، دانشجويان دورةدانشگاه علمي تئهي ازاعضاي دانشكده،

 .گرددمي تعيين و با وابستگي سازماني با مدرك كارشناسي ارشد يا باالتر

 ييدأت با توجيهي، داليل باذكر و گروه تخصصي شوراي پيشنهاد به دوم مشاور استاد انتخاب :1 تبصره

 .است ريپذ امكان دانشكده تكميلي تحصيالت شوراي و گروه شوراي

نامه تعيين و بر اساس % واحد پايان922سهم مشاركت استاد)ان( راهنما و استاد)ان( مشاور از :2تبصره 

 شود.، مشخص ميدانشكدهحكم تحصيالت تكميلي 

 موضوع ،خود تحصيل سوم نيمسال پايان از قبل و اول نيمسال پايان از پس است موظف دانشجو :22 ماده

 گروه تخصصي شوراي نامه را به تصويبپايان پيشنهادةو انتخاب راهنما )ان(استاد نظر با را خود ةنامپايان

 .برساند مربوط

 . يابدمي قطعيت دهكدانش ميليكت تحصيالت شوراي ييدتا از سپ ،نامهپايان موضوع :1تبصره 

تنها با كسب مجوز از شوراي تحصيالت تكميلي  ،نامهپايان عنوان و موضوع در تغيير هرگونه :2 تبصره

ر پيشنهاده، نامه و تغييبديهي است كه در صورت تغيير محتواي پايان باشد.پذير ميدانشكده و دانشگاه امكان

 جديد مالك عمل خواهد بود. تصويب پيشنهادةتاريخ 
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 سبراسا تحصيلي، مجاز مهلت در است موظف دفاع، زمان تا نامهپايان انتخاب از سپ دانشجو :28 ماده

 . نمايد نامثبت نامهپايان براي نيز بعد هاينيمسال در دانشگاهي تقويم

 با ،نامهپايان ارشنگ و پژوهش اتمام و آموزشي  ةدور اتمام از سپ انشجود :نامه پايان از دفاع:  27 ماده

 از دفاع براي تواندمي و طبق ضوابط، تحصيلي مجاز سنوات سقف در و مشاور و راهنما( ان)استاداييد ت

 .نمايد اقدام خود ةنامپايان

 ايرايانه درسيستم با نمره قبول شده اخذ هايسدر تمامي نمرات بايد نامه،پايان از دفاع از قبل :1 تبصره

 .باشد شدهثبت  دانشگاه يشآموز

 سقف در نامهپايان از دفاع و دهكدانش درنامه پايان پيشنهادة بتصوي بين زماني ةفاصل حداقل :2 تبصره

 .است تمام ماهسه  تحصيلي، مجاز سنوات

 دييتأ و مدير گروه پيشنهاد به مشاور، و راهنما استادان توسط نامهپايان اتمام تدوين يديأت از بعد :8 تبصره

  ةزمين در كه (باالتر يا استاديار) دانشگاه علمي تاهي اعضاي از نفر دو ده،كدانش ميليكت تحصيالت معاونت

  .دنشو مي تعيين نامه پايان ارزيابي براي داور عنوان به د،نباش داشته صتخصّ دانشجو تحقيق

 سيستم در دفاع درخواست زمان ثبت بين يك هفته حداقل زماني  فاصله است موظف دانشجو :7 تبصره

 .كند رعايت را نامهپايان از دفاع خوتاري آموزشي ايرايانه

 :نامه پايان از دفاع  كميته تركيب:  21 ماده

 ؛راهنما (ان)استاد 

 ؛مشاور (ان)استاد 

 ؛)ان(داور 

 اجراي كده يا مدير گروه مربوط، صرفا جهت نظارت بر حسن دانش ميليكت تحصيالت معاونت

 جلسه دفاع.

 حضور استاد راهنماي اول و داور)ان( براي برگزاري جلسه دفاع، الزامي است. تبصره:
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دفاع بر اساس جدول زير تعيين مي  با توجه به ميانگين ارزيابي كميتة نامهپايان نمره و درجة :  26 ماده

 شود:

 نمره درجه

 02تا  91ازنمره  عالي

 11/92تا  92از نمره  بسيار خوب

 11/97تا  96از نمره  خوب

 11/95تا  94از نمره  قابل قبول

 94نمره كمتر از  غير فابل قبول

ه و ارائ 02ترويجي تا  -ژوهشي يا علمي   پ -علمي صورت چاپ مقالة در نامهپايان مبناي نمرة :1تبصره 

)با   11/92 صورت تا )با درجه عالي( و درغير اين 5/91 تا ،دفاع معتبر به تشخيص كميتة مقاله كنفرانس

 گردد.مي( محاسبه بسيار خوب درجه 

 شود.محاسبه مي دفاع ائه شده در جلسةمستندات ار نامه براساسپايان نمرة :2تبصره 

 داده تاثير  وي نمرات ميانگين در و شودمي دانشجو ةكارنام وارد پس از دفاع، نامهپايان ةنمر :8 تبصره

 .شد خواهد

 تواندمي دانشجو شود، داده تشخيص قبول قابل غير ،كميته دفاع نظر از ،نامهپايان كه صورتي در :7 تبصره

 تاريخي در ديگر بار و كامل را خود ةنامپايان د،ايمنن تجاوز وي تحصيل مجاز حداكثرمدت از كه مدتي در

 با خود ةنامپايان از نتواند شده تعيين فرصت در كه دانشجويي. كند دفاع آن از د، كنمي تعيين دفاع كميتة كه

 شود.تحصيلي محروم مي مدرك دريافت و تحصيل ةادام از كند، دفاع موفقيت
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 امور تمامي و اصالحات امانج رايب است، كرده دفاع موفقيت با خود ةنامپايان از كه دانشجويي به :1تبصره 

 مقررات مطابق دانشجو با مدت، اين انقضاي از سپ. شودمي داده فرصت ماه سه حداكثر، التحصيليفارغ

 .شد خواهد رفتار دانشگاه

 تحصيل  ةادام از دليل هر به كه دانشجويي به آنها ةنمر و درسي واحدهاي گذراندن گواهي اعطاي :24 ماده

 .است بالمانع وي، حساب تسويه و تعهدات انجام به منوط دانشجو، درخواست درصورت ماند،مي باز

 مهمان رشته، تغيير انتقال،:  هشتم فصل

 

 .است ممنوع ناپيوسته ارشد كارشناسي ةدور در رشته تغيير و انتقال : 21 ماده

  ةدور از انتقال باشد.در اختيار دانشگاه مي ،ديگر، با رعايت سنوات دوره انتقال از يك شيوه به شيوة :بصرهت

 به دولتيغير هايدانشگاه از و شبانه و روزانه از اعم حضوري به مجازي و حضورينيمه روزانه، به شبانه

 است. ممنوعهاي دولتي دانشگاه

 

 نكمم دانشگاه در معين، زمان يك در و رشته يك در ها،سدر از برخي ارائه كه صورتيدر : 29 ماده

 موافقت و تحصيلي مشاور استاد يديأت و راهنما استاد موافقت با را هاسدر آن تواندمي دانشجو نباشد،

 به است، دوره مجري كه ديگر ييدأمورد ت عالي آموزش مؤسسات از يكي در  ،دهكدانشو  گروه شوراي

 . است ضروري هم مقصد دانشگاه موافقت بكس شرايطي، چنين در. بگذراند مهمان صورت

حداكثر دو نيمسال را به عنوان مهمان تواند هر دانشجو در هر سه شيوه كارشناسي ارشد، مي تبصره:

 بگذراند.

 :است پذير انكام زير شرايط با و گروه نظر با ارشد كارشناسي  دوره در هاسدر سازيمعادل : 81 ماده

 ؛باشد وزارت ييدأت مورد دوره به ورود براي دانشجو پذيرش 

 ؛باشد وزارت ييدأت مورد تحصيلي  رشته در دانشجو قبلي دانشگاه 

 باشد ريزيبرنامه شوراي مصوب هايبرنامه ساسا بر دانشجو  گذرانده هايسدر سرفصل. 

ييد ديگري به دانشگاه يون موارد خاص از دانشگاه مورد تأچنانچه دانشجويي براساس حكم كميس :1تبصره 

عينأ در  دانشگاه مبدا انتخاب و يا گذرانده است، دروسي كه در قال يافته باشد، كليةانت در همان رشته اروميه

 شود.دانشجو ثبت مي  كارنامة
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انتخاب يا گذرانده  سي راودر ،جديد قبل از قبولي در آزمون ورودي رشتةچنانچه دانشجويي  :2تبصره  

بديهي است كه دروسي كه  شوند.سازي ميمعادل باشد، نمرات دروس گذرانده شده با نظر گروه مربوط

 باشند.اند قابل معادل سازي نميمنجر به اخذ مدرك شده

شود، يك نيمسال از سازي به تشخيص گروه پذيرفته ميواحد كه به لحاظ معادل 90به ازاي هر : 8تبصره 

 شود.طول مدت مجاز تحصيل دانشجو كاسته مي

 

كارشناسي ارشد در هر سه شيوه ارزش يكساني داشته و دانشجوي هر سه  پايان دورة نامةگواهي :81ماده 

 تحصيل دهد. تواند در دورة  تحصيلي باالتر ادامهشيوه مي

 

( 91/9/9322مورخ  954/09 )شمارة دوره كارشناسي ارشد نامةآيين براساسنامه، ين شيوها :82ماده 

تبصره  46 ماده و 30فصل و 2آموزش عالي درريزي برنامه شوراي 95/9/9322مورخ  794 مصوب جلسة

اين  دانشگاه رسيد.تحصيالت تكميلي  به تصويب شوراي  90/99/9313و در تاريخ  هتنظيم شد

ها هاي قبلي و تمام مقررات و بخشنامهنامهآيين االجرا است وزمان ابالغ آن الزم دستورالعمل از

  گردد.نامه لغو ميمشمول اين آيينهاي مغاير با آن براي دانشجويان ودستورالعمل

 

 

 

 

 


