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  خدا نام به

، علوم وزارت ریزيبرنامه عالی شوراي ومصوبات راتمقرّ ،هانامهآیین از ايچکیده شامل نامههشیو این
- می ارومیه دانشگاه تکمیلی تحصیالت شوراي هايعملالودستور مصوبات از ايگزیده ونیز اوريوفنّ حقیقاتت

 کیفی وارتقاء امور در تسهیل باعث بیشتر، نظم ایجاد ضمن نامه،شیوه این مفاد رعایت که هستیم امیدوار .باشد

  .گردد تکمیلی تحصیالت هايدوره

 همکاران کلیه از گیرند،می قرار واصالح بازنگري مورد قبلی مصوباتد، جدی شرایط پیدایش با اینکه به نظر

 آخرین از اطالع جهت شودمی درخواستنامه ن شیوهای از کنندگاناستفاده وسایر عزیز ودانشجویان گرانقدر

   .نمایند مراجعه تکمیلی تحصیالت تارنماي به تکمیلی تحصیالت شوراي مصوبات
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 »ناپیوسته ارشد ارشناسیک دوره آموزشی مقررات و نامهآییننامۀ اجرایی شیوه«

 28/7/1393 مورخ عالی آموزش یزيربرنامه شوراي نهایی مصوبه

 دانشگاه تحصیالت تکمیلی شوراي و

 

  مقدمه  :اول فصل

 در را جهان کشورهاي سوم،ة هزار در علمی عظیم هايپیشرفت ظهور و اوريفنّ و علم شتاب پر سرعت

 جهت در اساسی گامی و حیاتی امري توسعه هايبرنامه در راهبردي لتحو ایجاد که استداده قرار شرایطی

 کلی طور به و کشور علمی نظام کارگزاران تمامی و عالی آموزش مبنا این ، برآنهاست جانبههمه ۀتوسع

 اسالمی جمهوري ساله 20 اندازچشم سند بلند اهداف و توسعه هايبرنامه از الهام با اندیشه، مولد نهادهاي

 .داشت خواهند راهبردي تحول این تحقق و تبیین در کلیدي نقش ایران،

- بهره و کشور خواهیتحول نهضت با هماهنگ و همسو نیز کشور عالی آموزش ةحوز ریزانبرنامه و متولیان

 آموزشی راتمقرّ و ضوابط ها،نامهآیین بازنگري لزوم کیفیت، ارتقاي جهت در آمده،هاي پیشازفرصت مندي



 ارشد کارشناسی ةدور ۀنامشیوه ،مقصود این به نیل براي. اندداده قرار خود کاري هاياولویت صدر در را

 .است شده تدوین

 

 

 هدف : 1ماده

 تکمیلی، تحصیالت هايدورهۀ توسع و تقویت ارشد، کارشناسی هايدوره ۀنامشیوه تدوین از هدف          

و تعیین چهارچوب قانونی براي اجراي صحیح دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته در  کیفیت ارتقاي
 .باشدمیدانشگاه ارومیه 

 تعاریف :2هماد

 .وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوري است  : وزارت •

است که ) اعم از دولتی و غیر دولتی(هر یک از دانشگاهها و مراکز آموزش عالیو پژوهشی  :موسسه •
 .داراي مجوز تاسیس از وزارت هستند

 .دانشگاه ارومیه است: دانشگاه •

 بنیادي ترین واحد علمی موسسه متشکل از تعدادي عضو هیئت علمی است که داراي :گروه آموزشی •
 .تخصص مشترك در یک رشته علمی هستند

 وانند بدون پرداخت شهریه و صرفاتتسهیالت قانونی که به موجب آن دانشجویان می: آموزش رایگان •

 .تعهد خدمت، تحصیل کنند با سپردن

دوره تحصیلی کارشناسی ارشد ناپیوسته برابر ظوابط، پذیرفته  هايرشته فردي که در یکی از :دانشجو •
 .. نام کرده و مشغول به تحصیل است، ثبتشده

هاي تحصیلی را با موفقیت به پایان رسانده و برابر ظوابط معین فردي که یکی از دوره: دانش آموخته •
 .گواهی یا مدرك تحصیلی مربوط را دریافت کرده است



مدت زمان مشخصی که دانشجو، برابر ظوابط معین، به طور موقت به تحصیل  :مرخصی تحصیلی •
 .اشتغال ندارد

 .فرایندي که در آن دانشجو به طور خودخواسته از ادامه تحصیل خودداري کند :انصراف تحصیلی •

به چهره و  اي از آموزش است که دانشجو در آن تمام تحصیل خود را به صورت چهرهشیوه :حضوري •
 .رساندتمام وقت به انجام می

اي از آموزش است که حضور فیزیکی دانشجو در تمام طول تحصیل الزامی شیوه :غیر حضوري •
 .نیست

ز آن به ا است که بخشی از آن به صورت حضوري و بخشیاي از آموزش شیوه :نیمه حضوري •
 .شودصورت غیر حضوري انجام می

دانشجو را اهنمایی اراي مدرك دکتري است که مسئولیت رهیئت علمی د یکی از اعضاي :استاد راهنما •
ضاي نامه گروه آموزشی مربوط از میان اعا رساله به عهده دارد و طبق شیوهنامه و یدر انجام پروژه، پایان

 .شودهیئت علمی دانشگاه انتخاب می

نامه و یا رساله به عهده فردي است که مسئولیت مشاوره دانشجو را در انجام پروژه، پایان :استاد مشاور •
 .شوددارد و از میان اعضاي هیئت علمی و یا متخصصان دانشگاه یا خارج از دانشگاه انتخاب می

فردي که به آموزش و مهارت آموزي در یک موسسه به صورت تمام وقت، نیمه وقت یا پاره  :مدرس •
 .ت اشتغال داردوق

اي از دروس و فعالیتهاي هر رشته تحصیلی است که اهداف مجموعه به هم پیوسته :برنامه درسی •
 .کندمشخصی را دنبال می

مقدار مفاهیم یا مهارتهایی که براي فراگیري دانشجو در طول یک نیمسال تحصیلی یا  :واحد درسی •
ساعت،  32ساعت، عمل یا آزمایشگاهی  16 هر واحد درسی .شودزمان معادل آن در نظر گرفته می

ساعت و  64ساعت، کارورزي یا کار در عرصه  48) بازدید علمی(کارگاهی یا عملیات میدانی
-ساعت در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی و طبق برنامه درسی اجرا می 120کارآموزي 

 .شود



تأیید شوراي آموزشی دانشکده، گذراندن درسی است که به تشخیص گروه آموزشی و  :درس جبرانی •
 .آن براي رفع کمبود دانش یا مهارت دانشجو، ضروري است

یک برنامه آموزشی است که با محتوا و روش شناسی خاص، در قالب برنامه درسی  :رشته تحصیلی •
 .شوداجرا می

 28داقل شامل شود و حیک دوره تحصیلی که پس از دوره کارشناسی آغاز می :دوره کارشناسی ارشد •
 .واحد درسی است 32تا 

عالوه بر واحدهاي  اي است که محتواي برنامه درسی مربوط به آنشیوه: پژوهشی -شیوه آموزشی •
 .باشدنامه نیز میدرسی، مشتمل بر پایان

نامه اي است که دانشجو پس از گذراندن واحدهاي درسی و بدون گذراندن پایانشیوه :شیوه آموزشی •
 .شودمی آموختهدانش

 .هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایانی است 16هر نیمسال تحصیلی شامل  :نیمسال تحصیلی •

پژوهشی است که در یک زمینه مشخص رشته تحصیلی و با -بخشی از شیوه آموزشی :نامهپایان •
 .شودراهنمایی استاد راهنما انجام می

نامه دانشجو در دوره کارشانسی ارشد ی پایاناعضاي هیئت علمی هستند که براي ارزیاب :هیئت داوران •
 .شوندنامه انتخاب میاین شیوه  ....مطابق ماده  

 :دوره به ورود شرایط :3 دهما

 ؛دوره برابر ظوابط به ورود عمومی هايصالحیت داشتن •

 ؛دارا بودن مدرك رسمی پایان دوره کارشناسی اعم از پیوسته و ناپیوسته مورد تأیید وزارت •

  .و یا کسب پذیرش از دانشگاه طبق مقررات مصوب وزارت ورودي آزمون در قبولی •

  . شودآموزش در دانشگاه مبتنی بر نظام واحدي  و به زبان فارسی انجام می  :4ماده 

دانشگاه اختیار دارد در صورت توانایی، برنامه درسی مصوب را با رعایت ظوابط براي دانشجویان     :تبصره
  .المللی به زبان غیر فارسی ارائه نمایدهاي بینخارجی و یا دوره



ریزي آموزشی وزارت را هاي آموزشی و درسی مصوب شوراي عالی برنامهدانشگاه موظف است، برنامه :5ماده 
  .اي که در آن با مجوز شوراي گسترش آموزش عالی دانشجو پذیرفته است، اجرا کندبراي دوره

 به مربوط مقررات براساس را نامهپایان و شده تعیین هايسدر باید نشجودا که است تیمد دوره، طول: 6ماده

 .است تحصیلی نیمسال 4بر مشتمل سال 2 ه،ناپیوست ارشد کارشناسی ةدور طول .برساند اتمام

، دانشکده اختیار آموخته نشودمدت مقرر دانشصورتی که دانشجوي مشمول آموزش رایگان در  در: تبصره
افزایش سنوات تحصیلی در نیمسال اول به . وي را حداکثر تا دو نیمسال افزلیش دهددارد مدت تحصیل 

. شودصورت رایگان و در نیمسال دوم با دریافت هزینه طبق تعرفه مصوب هیئت امناي دانشگاه انجام می
  .آموخته نشود، از ادامه تحصیل محروم خواهد شدچنانچه دانشجو در این مدت دانش

 می واحد 32 وحداکثر واحد 28 حداقل یوسته،پنا ارشد کارشناسی ةدور در درسی  واحدهاي تعداد :7ماده 

هاي نامه و مابقی به صورت واحدنواحد مربوط به پایا 6پژوهشی -وزشیکه از این تعداد در شیوه آم باشد
   .باشدآموزشی می

 .واحد درسی انتخاب کند 14 رو حداکث 8دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است حداقل : 1تبصره 

  .است معاف درسی واحد 8 حداقل گرفتن شرط از دانشجو تحصیلی، نیمسال آخرین در: 2تبصره 

نیاز هر درس طبق تحصیلی، رشته و یا گرایش با رعایت پیش هچگونگی و ترتیب ارائه دروس هر دور: 8ماده 
 .برنامه درسی مصوب، برعهده گروه آموزشی مربوط است

اندن تعدادي از واحدهاي دانشکده، گذر تکمیلی یید شوراي تحصیالتگروه و تأچنانچه به تشخیص  : 9ماده
 مکلف وي شود، داده تشخیص ضروريکارشناسی، به عنوان درس هاي جبرانی، براي دانشجو  درسی دورة

 مطابق و ارشد کارشناسی دوره در رمقرّ درسی واحدهاي بر اضافه مصوب، برنامه براساس را هادرس آن است

   .بگذراند نامهشیوه این



 هايدرس از قبل دوره، ابتداي در که باشدمی واحد 12ثر کهاي دروس جبرانی حداتعداد واحد: 1 تبصره

  .شودمی ارائه اصلی

دروس جبرانی، الزامی است ولی نمره مذکور در میانگین نیمسال و کل  در 12کسب نمره قبولی  :2تبصره 
- شود و هزینه این دروس طبق تعرفه مصوب هیئت امناي دانشگاه از دانشجو دریافت میدانشجو محاسبه نمی

  .شود

 .واحدهاي جبرانی نباید به صورت مستقل براي دانشجویان کارشناسی ارشد ارائه شود :3تبصره 

 نیز دانشجو اول نیمسال هايدرس وتمام باشد واحد12 جبرانی واحدهاي تعداد که درصورتی :4 تبصره

 سنوات حداکثر به نیمسال ویک شودنمی محسوب دانشجو تحصیلی سنوات جزو نیمسال آن باشد، جبرانی

 .شودمی اضافه) نیمسال 4(تحصیلی مجاز

 مۀبرنا اساس بر دروس عناوین و تعداد تعیین. است جبرانی دروس با اولویتس، درو انتخاب در: 5تبصره 

در هر صورت تمامی دروس جبرانی،  .است گروه شوراي برعهده هاآن انتخاب وزمان رشته هر در مصوب
 .باید در دو نیمسال اول گذرانده شود

 عنوان که صورتی در آن تکرار است، گذرانده کارشناسی ةدور در قبال دانشجو که را هاییدرس :6 تبصره

  .نیست مجاز باشد، ارشد ارشناسیک مصوب ۀبرنام سرفصل اساس بر درس

هاي آموزش عالی دولتی، آموزش رایگان براي هر دانشجو، در دوره کارشناسی ارشد صرفاً در موسسه: 10ماده 
  .یک بار امکان پذیر است

  .ممنوع است) غیر دولتیاعم از دولتی و ( هاتحصیل همزمان در دوره کارشناسی ارشد در موسسه: 11ماده 

ریزي و تصمیم گیري درباره تقویم آموزشی، چگونگی اعالم و ثبت نمره، زمان حذف و اضافه، برنامه : 12ماده 
حذف اضطراري دروس، نحوه اعتراض به نتایج امتحانات، تاریخ تجدید نظر و غیره بر عهده شوراي آموزشی 

  .باشددانشگاه می



درس و بر اساس حضور و فعالیت  حصیلی دانشجو در هر درس از سوي مدرس آنارزیابی پیشرفت ت: 13ماده 
و نتایج آزمون کتبی مستمر و پایانی براي دروس نظري در طول و پایان هر  دانشجو در کالس، انجام تکالیف

  .شود و بر مبناي عددي از صفر تا بیست قابل محاسبه استنیمسال تحصیلی انجام می

 الزامی دوره پژوهشی و آموزشی هايفعالیت دیگر و درسی هايهبرنام تمامی در دانشجو حضور :14 ماده

 آن در دانشجو ةنمر صورت این غیر در کند، تجاوز از سه جلسه نباید سدر هر در دانشجو غیبت .تاس

 .شودمی محسوب صفر س،در

شوراي تحصیالت  نظر از و باشد مجاز حد از بیش س،در یک در دانشجو غیبت که صورتی در : 1تبصره
. شودمی حذف دانشجو انتخابی هايدرس ۀمجموع از درس آن شود، داده تشخیص موجه ،تکمیلی دانشکده

 تحصیل طول نظر از نیمسال آن و نیست الزامی نیمسال آن در واحد 8 نصاب حد رعایت صورت این در

  .شودمی محسوب کامل نیمسال یک دانشجو براي

هاي نیمه حضوري و غیر حضوري طبق نحوه حضور دانشجو در جلسات کالس درس در دوره :2تبصره 
 مقررات 

در این صورت (یکدر شرایط خاص، با نظر گروه مربوط و تصویب شوراي دانشکده، امکان حذف : 15ماده
با درخواست کتبی  یک نیمسال تحصیلی یا تمام دروس )واحد کمتر باشد 8هاي باقیمانده نباید از تعداد واحد

دانشجو و تایید دانشکده مربوط، مطابق تقویم آموزشی دانشگاه و با رعایت و احتساب در سنوات تحصیلی 
  .پذیر استامکان

 .ودشمی رسد آن در صفر ةنمر گرفتن موجب ،درس هر نیمسال پایان امتحان در غیرموجه غیبت :16 ماده 

شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده، نظر از نیمسال، پایان امتحان در دانشجو غیبت که صورتی در :تبصره
 . شودمی حذف 14ماده  1 تبصره رعایت با مزبور درس شود، داده تشخیص موجه

  



  .باشدمی 14ین قابل قبول در هر نیمسال میانگو  است 12   درس هر در قبولی  ةنمر حداقل  : 17 ماده

هاي یک یا چند درس، نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیمسال دانشجویی که در هر نیمسال در :1تبصره 
هاي مردودي قبلی در ریز نمرات تحصیلی بعدي، درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذراند، نمره یا نمره

بولی اثر و صرفا آخرین نمره قبی ها در محاسبه میانگین کل دورهماند اما این نمرهدانشجو، فقط ثبت و باقی می
  .در آن درس مالك محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود

  .کند، مشروطی دانشجو در نیمسالهاي قبل را خنثی نمی1گذراندن دروس با استفاده از تبصره : 2تبصره 

شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انضباطی، نمره مردودي  1تسهیالت تبصره  :3تبصره 
 .شودنمیکنند، دریافت می

پایان هايدرس ةنمر تواند می صرفاً سدر استاد دانشگاه، تکمیلی تحصیالت شوراي ۀبمصو طبق: 4 تبصره
 می مشخص دانشگاه تکمیلی تحصیالت شوراي که را دیگري هايدرس و ، موضوعات ویژهسمینار نامه،

روز بعد از  45ها باید حداکثر تا نمرات این نوع درس. کند گزارش ناتمام صورت به نیمسال پایان در نماید،
هاي کارشناسی ارشد باید در پایان نیمسال طبق تقویم نمرات سایر درس. پایان امتحانات گزارش شوند

 .دانشگاهی و در موعد مقرر به امور آموزشی دانشگاه اعالم گردد

دانشجو در آن نیمسال باشد،  14چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از  :18 ماده
 .شودمشروط تلقی می

 .شوددانشجویی که دو نیمسال تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب مشروط شود، از تحصیل محروم می :1 تبصره

توسط شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده یا  درس حذف دلیل به دانشجو درسی واحدهاي چنانچه :2 تبصره
 مانده،باقی هايسرد در 14 از کمتر میانگین کسب درصورت یابد، تقلیل واحد 8ر زی به دانشگاه حسب مورد،

  .شد خواهد محسوب نیز نیمسال آن مشروطی



هاي انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان هر نیمسال به تشخیص شوراي ددر صورتی که واح :3تبصره 
 8و تایید شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه، بنا به دالیل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از  دانشکده

شود، واحد برسد، در این صورت این نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل در سنوات تحصیلی وي محسوب می
 .اما میانگین نمرات این نیمسال در مشروط شدن دانشجو بی تاثیر است

 دانشجویان به دانشگاهی تقویم طبق آن، موقع به ابالغ و ضوابط رعایت با آموزشی اخطار صدور :4 تبصره

تحصیالت تکمیلی  ةعهد بر تحصیل  ادامه از شدن ازمحروم قبل و مشروطی نیمسال ازیک پس ،مشروط
 .بدیهی است که عدم صدور اخطار آموزشی از طرف دانشکده، مانع از اجراي قانون نخواهد بود .است دانشکده

 تحصیالت تکمیلی عهده بر ند،اشده  مشروط نیمسال دو که دانشجویانی تحصیل ۀادام از جلوگیري: 5ه تبصر

 تکمیلی تحصیالت مدیریت طریق از دانشگاهی تقویم طبق دانشکده، گزارش براساس و است دانشکده

 .شودمی انجاماین کار  ،دانشگاه

، چه به دلیل مردود )14موضوع ماده ( انتخاب مجدد یک درس چه به دلیل حذف آن توسط دانشجو: 19ماده 
 .منوط به پرداخت شهریه می باشد ،شدن در آن درس و چه براي ترمیم معدل

 حذف یا تحصیلی مرخصی از نیمسال یک حداکثر ،کدهدانش موافقت کسب با تواندمی دانشجو :20ماده

  .ودشمی محسوب دانشجو تحصیلی سنوات جزو مذکور مدت .کند استفاده نیمسال

یید : 1 تبصره بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی مانند مرخصی زایمان، مرخصی پزشکی در صورت تاً
سنوات تحصیلی در اختیار شوراي پزشک معتمد دانشگاه، ماموریت همسر یا والدین، بدون احتساب در 

 .تحصیالت تکمیلی دانشگاه است

 به ، تحصیلی نیمسال واحد انتخاب و نام ثبت شروع از قبل باید تحصیلی مرخصی درخواست: 2 تبصره

 به توجه با دانشجو تحصیلی مرخصی باکده دانش موافقت .گردد کسب هشکددان موافقت و تسلیم کدهدانش

 مشکل با بعد به آن از ،دانشجو تحصیلۀ ادام که است این به منوط و گیردمی صورت وي تحصیلی وضعیت

 .نشود مواجه



 پایان امتحانات در نتواند هموج دالیل به واحد انتخاب و نام ثبت از بعد دانشجو که صورتی در :3 تبصره

 .نماید اقدام نیمسال حذف درخواست نسبت به نیمسال پایان امتحانات ازشروع قبل باید کند، شرکت نیمسال
 .شودشده جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب میبدیهی است که نیمسال حذف

 دانشگاه موافقت بکس بدون یا ،ننماید واحد انتخاب نیمسال یک براي حتی دانشجو که صورتی در :4 تبصره

 .رات عدم مراجعه خواهد شدمشمول مقرّ  ،کند تحصیل ترك

 طول اتمام از قبل ،دانشجویان به الزم اخطار و تحصیلی دوره طول رعایت صحیح اجراي بر نظارت: 5 تبصره

 .است دانشکده تحصیالت تکمیلی ة معاونتعهده ب تحصیلی ةدور

متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست انصراف خود را شخصاً وبه صورت کتبی به  يدانشجو :21ماده
دانشجو مجاز است فقط براي یک بار و تا دو ماه از تاریخ ارائه درخواست،تقاضاي . دانشکده خود تسلیم کند
وي صادر در غیر این صورت، پس از انقضاي این مهلت، حکم انصراف از تحصیل . انصراف خود را پس بگیرد

  .شودمی

گیري براي بازگشت به تحصیل دانشجوي منصرف از تحصیل، به عهده کمیسیون موارد تصمیم : 1تبصره 
 .خاص دانشگاه است

 حال هر به .کند ل، عماست سپرده که تعهداتی به است موظف اخراجی یا انصرافی دانشجوي 2 :تبصره

 به منوط ورودي، آزمون در مجدد شرکت مجوز دریافت و نمراتریز وتسلیم نامهگواهی گونه هر صدور

 .است دانشگاه با دانشجو حساب تسویه

  .است ممنوع ارشد کارشناسی ةدور در تغییر رشته، انتقال و میهمانی : 22 ماده
 انکام زیر شرایط با و گروه نظر با واحد، 12تا سقف  ارشد کارشناسی  دوره در هاسدر سازيمعادل : 23 ماده
  :است پذیر

 ؛باشد وزارت ییدأت مورد دوره به ورود براي دانشجو پذیرش •

 ؛باشد وزارت ییدأت مورد تحصیلی  رشته در دانشجو قبلی دانشگاه •

  .باشد ریزيبرنامه شوراي مصوب هايبرنامه ساسا بر دانشجو  گذرانده هايسدر سرفصل •



یید دیگري به دانشگاه دانشگاه مورد تأیون موارد خاص از چنانچه دانشجویی براساس حکم کمیس :1تبصره 
عینأ در دروسی که در دانشگاه مبدا انتخاب و یا گذرانده است،  قال یافته باشد، کلیۀارومیه در همان رشته انت

  .شوددانشجو ثبت می  کارنامۀ
جدید، دروسی را انتخاب یا گذرانده باشد،  قبل از قبولی در آزمون ورودي رشتۀچنانچه دانشجویی  :2تبصره  

بدیهی است که دروسی که منجر به اخذ . شوندسازي مینمرات دروس گذرانده شده با نظر گروه مربوط معادل
  .باشنداند قابل معادل سازي نمیمدرك شده

یک نیمسال از  شود،سازي به تشخیص گروه پذیرفته میواحد که به لحاظ معادل 8حداقل به ازاي : 3تبصره 
  .شودطول مدت مجاز تحصیل دانشجو کاسته می

 

 یک در است موظف  دانشجو آن طی که است ارشد کارشناسی  ةدور بخش آخرین نامهایانپ تدوین :  24ماده

 .کند پژوهش  راهنما، )ان(داستا نظر زیر خود، تحصیلیو گرایش   رشته به مربوط  زمینه

 اعضاي از ه،گرو تخصصی شوراي ییدأت و استاد موافقت با نامه گروه مربوط،شیوهطبق  راهنما استاد :25ماده

 .گرددمی تعیین دانشگاه علمی تئهی

 .گیرد صورت دانشجو تحصیل دوم نیمسال پایان تا حداکثر باید  راهنما استاد انتخاب :1تبصره

 :است زیر شرح به ارشد کارشناسی دوره دانشجویان ۀنامپایان راهنمایی و تدریس شرایط  :2صره تب

  تدریس )لفا

 
 ؛استادیاري همرتب حداقل اشتند •

 صورت رد( کارشناسی مقطع در ت علمیبه عنوان عضو هیئ تدریس ۀسابق سال دو حداقلداشتن  •

 ؛)مربوط رشته در کارشناسی مقطع وجود

  .روهگ تخصصی شوراي موافقت •

 



  نامهپایان راهنمایی )ب

 ؛استادیاري مرتبه حداقل داشتن •

 ؛ارشد کارشناسی دوره در به عنوان عضو هیئت علمی تدریس ۀسابق سال دو حداقلداشتن  •

 .گروه تخصصی شوراي موافقت •

-میدانشجو را  نامۀیید گروه، مسئولیت راهنمایی پایانیاز، به پیشنهاد استاد راهنما وتأدر صورت ن :3تبصره 

نامه را به عهده هدایت پایان%  50حداقل ) اصلی(استاد راهنماي اول دو استاد راهنما، مشروط بر اینکه توانند 
استاد  نامه به عهدةبدیهی است که مسئولیت اصلی هدایت پایان. شونددار د، به طور مشترك عهدهداشته باش

  .باشدراهنماي اول می

داشتن  ،جاي شرط استادیاريشود، به خارج از دانشگاه ارومیه انتخاب چنانچه استاد راهنماي دوم،  :4تبصره
  .هاي زیر نظر وزارتین  الزامی استمدرك دکتري از یکی از دانشگاه

 تکمیلی تحصیالت شوراي و گروه تخصصی شوراي ییدأت و راهنما استاد پیشنهاد به مشاور استاد :26 ماده

با  دانشگاه از خارج متخصصان یا دکتري تخصصی ، دانشجویان دورةدانشگاه علمی تئهی ازاعضاي دانشکده،
 .گرددمی تعیین و با وابستگی سازمانی مدرك کارشناسی ارشد یا باالتر

 شوراي ییدأت با توجیهی، دالیل باذکر و گروه تخصصی شوراي پیشنهاد به دوم مشاور استاد انتخاب :1 تبصره

  .است ریپذ امکان دانشکده تکمیلی تحصیالت شوراي و گروه

نامه تعیین و بر اساس حکم واحد پایان% 100مشاور از) ان(راهنما و استاد) ان(سهم مشارکت استاد :2تبصره 
 .شودتحصیالت تکمیلی دانشکده، مشخص می

 موضوعخود،  تحصیل سوم نیمسال پایان از قبلو  اول نیمسال پایان از پس است موظف دانشجو :27 ماده

 گروه تخصصی شوراي نامه را به تصویبپایان پیشنهادةوراهنما انتخاب  )ان(استاد نظر با را خود ۀنامپایان

  .برساند مربوط



  دوره شروع. یابدمی قطعیت دهکدانش میلیکت تحصیالت شوراي ییدتا از سپ ،نامهپایان موضوع :1تبصره 
  .باشدمی دهکدانش در نامهپایان پیشنهادة یدیأتتاریخ  دانشجو، پژوهشی

ت تکمیلی تنها با کسب مجوز از شوراي تحصیال ،نامهپایان عنوان و موضوع در تغییر هرگونه :2 تبصره
 ر پیشنهاده، تاریخ تصویب پیشنهادةنامه و تغییبدیهی است که در صورت تغییر محتواي پایان. باشدمی دانشکده 

  .جدید مالك عمل خواهد بود

 تقویم سبراسا تحصیلی، مجاز مهلت در است موظف دفاع، زمان تا نامهپایان انتخاب از سپ دانشجو :28ماده
  . نماید نامثبت نامهپایان براي نیز بعد هاينیمسال در دانشگاهی

ایید ت با ،نامهپایان نگارش و پژوهش اتمام و آموزشی  ةدور اتمام از سپ انشجود :نامه پایان از دفاع:  29 ماده
 ۀنامپایان از دفاع براي تواندمی و طبق ضوابط، تحصیلی مجاز سنوات سقف در و مشاور و راهنما) ان(استاد
  .نماید اقدام خود

 ايرایانه درسیستم با نمره قبول شده اخذ هايسدر تمامی نمرات باید نامه،پایان از دفاع از قبل :1 تبصره
  .باشد شدهثبت  دانشگاه یشآموز

باشد  14کمتر از هاي آموزشی دوره دانشجویی پس از گذراندن تمام واحد چنانچه میانگین کل :2تبصره 
و حداکثر تا  را ندارد و تنها یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی نامهدانشجو اجازه دفاع از پایان
با نمره درسهایی که  واحد از 10شود تا با اخذ مجدد حداکثر به وي فرصت داده می نیمسال پنجم تحصیلی،

برساند، در این صورت اجازه دفاع  14هاي گذرانده را به حداقل گذرانده است، میانگین کل واحد 14کمتر از 
  .شودنامه به وي داده میاز پایان

 سنوات سقف در نامهپایان از دفاع و دهکدانش درنامه پایان پیشنهادة بتصوی بین زمانی ۀفاصل حداقل :3 تبصره
  .است تمام ماهسه  تحصیلی، مجاز



 دییتأ و مدیر گروه پیشنهاد به مشاور، و راهنما استادان توسط نامهپایان اتمام تدوین یدیأت از بعد: 4 تبصره
  ۀزمین در که )باالتر یا استادیار( دانشگاه علمی تاهی اعضاي از نفر دو ده،کدانش میلیکت تحصیالت معاونت
   .دنوشمی تعیین نامه پایان ارزیابی براي داور عنوان به د،نباش داشته صتخص دانشجو تحقیق

-رایانه سیستم در دفاع درخواست زمان ثبت بین یک هفته حداقل زمانی  فاصله است موظف دانشجو: 5 تبصره

  .کند رعایت را نامهپایان از دفاع خوتاری آموزشی اي

  :نامه پایان از دفاع  کمیته ترکیب:  30 ماده

 ؛راهنما )ان(استاد •

 ؛مشاور )ان(استاد •

 ؛)ان(داور •

کده یا مدیر گروه مربوط، صرفا جهت نظارت بر حسن اجراي جلسه دانش میلیکت تحصیالت معاونت •
  .دفاع

  .براي برگزاري جلسه دفاع، الزامی است) ان(حضور استاد راهنماي اول و داور :تبصره

 با توجه به میانگین ارزیابی کمیتۀ شود و ارزشیابی آن نامه در میانگین کل محاسبه نمیپایاننمره  :  31 ماده
  :شوده صورت کیفی و به شرح زیر انجام میفاع بد

  

  نمره  درجه

  20تا  19ازنمره   عالی

  99/18تا  18از نمره   خوب خیلی

  99/17تا  16از نمره   خوب



  99/15تا  14از نمره   متوسط

  14نمره کمتر از   مردود

ه مقاله و ارائ 20ترویجی تا  -ژوهشی یا علمی   پ -علمی صورت چاپ مقالۀ در نامهپایان مبناي نمرة :1تبصره 
بسیار  با درجه (  99/18و درغیر این صورت تا ) با درجه عالی( 5/19دفاع، تا  معتبر به تشخیص کمیتۀ کنفرانس
  .گرددمحاسبه می) خوب

  .شوددفاع محاسبه می جلسۀ ائه شده درنامه براساس مستندات ارپایان نمرة: 2تبصره 

 در تواندمی دانشجو شود، داده تشخیص قبول قابل غیر ،کمیته دفاع نظر از ،نامهپایان که صورتی در :3 تبصره
 که تاریخی در دیگر بار و کامل را خود ۀنامپایان د،ایمنن تجاوز وي تحصیل مجاز حداکثرمدت از که مدتی
 با خود ۀنامپایان از نتواند شده تعیین فرصت در که دانشجویی. کند دفاع آن از د، کنمی تعیین دفاع کمیتۀ

  .شودتحصیلی محروم می مدرك دریافت و تحصیل ۀادام از کند، دفاع موفقیت

 امور تمامی و اصالحات انجام براي است، کرده دفاع موفقیت با خود ۀنامپایان از که دانشجویی به 4تبصره 
 مقررات مطابق دانشجو با مدت، این انقضاي از سپ. شودمی داده فرصت ماه سه حداکثر، التحصیلیفارغ

  .شد خواهد رفتار دانشگاه

گذرانده باشد ولی نتواند  14چنانچه دانشجویی تمام واحدهاي آموزشی دوره را با میانگین کل حداقل  :32ماده 
نامه و طبق نظر تحصیلی، معادل تعداد واحد پایاننامه خود دفاع کند باید در مدت مجاز یا نخواهد از پایلن

با رشته تحصیلی خود را از بین دروس اختیاري گرایش خود و هاي درسی مرتبط گروه آموزشی، واحد یا واحد
-بگذراند تا در دوره مذکور به شیوه آموزشی دانش 14یا دیگر گرایشهاي رشته، اخذ و با میانگین کل حداقل 

  .شودوه دانش آموختگی در دانشنامه قید مینوع شی. آموخته شود

هاي هر دلیل نتواند دوره تحصیلی را به پایان برساند، فقط گواهی گذراندن واحد دانشجویی که به: تبصره
  .شوددرسی به وي اعطا می



 باز تحصیل  ۀادام از دلیل هر به که دانشجویی به آنها ةنمر و درسی واحدهاي گذراندن گواهی اعطاي :33ماده 
  .است بالمانع وي، حساب تسویه و تعهدات انجام به منوط دانشجو، درخواست درصورت ماند،می

سرقت علمی، جعل، تقلب، کپی (تخلف علمی نامه اقدام بهنچنانچه دانشجو در حین تدوین پایا :34ماده 
نماید واین موضوع از سوي دانشگاه اثبات شود، از ادامه تحصیل محروم و صرفاً گواهی مبنی ) برداري و غیره

  .کندبرتعداد واحدهاي گذرانده دریافت می
طال مدرك تحصیلی نامه از سوي دانشگاه، منجر به اباحراز و اثبات تخلف دانشجو پس از اتمام پایان :تبصره

  .صادر شده خواهد بود
پژوهشی و یا زمان ثبت آخرین نمره -نامه در شیوه آموزشیآموختگی، روز دفاع از پایاندانشتاریخ  :35ماده 

  .درس در شیوه آموزشی است
مصوب ) 10/8/1394مورخ  و/162902 شمارة(دوره کارشناسی ارشد  نامۀآیین نامه، براساساین شیوه :36ماده 

به تصویب  16/8/1395و در تاریخ  هتبصره تنظیم شد 52 ماده و 36 ریزي آموزش عالی درشوراي برنامه
هاي نامهاالجرا است و آییناین دستورالعمل از زمان ابالغ آن الزم. شوراي  تحصیالت تکمیلی دانشگاه رسید

-نامه لغو میدانشجویان مشمول این آیینهاي مغایر با آن براي ها ودستورالعملقبلی و تمام مقررات و بخشنامه

  . گردد
  
  
 







  







































   

  



               فرم درخواست تمدید سنوات ترم پنجم دوره کارشناسی ارشد 

استاد راهنماي محترم  

جناب آقاي / سرکار خانم 

احتراماً اینجانب   -------------------------------   به شماره دانشجویی   -------------   
 ----------------------------   ورودي نیمسال   ------------   سال   ----------   بنا  دانشجوي رشته

-------------------------------------------------------م را دارم.پنجبه دالیل ذیل تقاضاي تمدید سنوات تحصیلی براي ترم 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                امضاء                        تاریخ: 

 

 مدیر محترم گروه: 

جناب آقاي / سرکار خانم 

           تقاضاي دانشجو    ----------------------------   به شماره دانشجویی   ------------------   
م با توجه به دالیل ارائه شده مورد تایید اینجانب می باشد. پنجمبنی بر تمدید سنوات تحصیلی براي ترم 

نام ونام خانوادگی استاد:                                                        تاریخ وامضاء 

 

 معاونت محترم تحصیالت تکمیلی دانشکده 

، بدینوسیله فرم درخواست تمدید ترم  م دانشجوي فوق که در جلسه تحصیالت تکمیلی گروه مطرح و مورد پنجاحتراماً
موافقت قرار گرفته است جهت اقدام مقتضی به حضور ارسال می گردد.  

امضاء مدیر گروه                                   تاریخ: 

 

کارشناس محترم تحصیالت تکمیلی دانشکده به استحضار می رساند مطابق مصوبه مورخه   ----------------------   
 مخالفت  گردید.                   □  موافقت  □  دانشجوي فوق مشوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده  با تمدید سنوات ترم پنج



               فرم درخواست تمدید سنوات ترم ششم دوره کارشناسی ارشد

استاد راهنماي محترم  

جناب آقاي / سرکار خانم 

احتراماً اینجانب   -------------------------------   به شماره دانشجویی   -------------   
---------------------   ورودي نیمسال   ------------   سال   ----------   بنا به دالیل  دانشجوي رشته

---------------------------------------------------------------ذیل تقاضاي تمدید سنوات تحصیلی براي ترم ششم را دارم.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                امضاء                        تاریخ: 

 مدیر محترم گروه: 

جناب آقاي / سرکار خانم 

تقاضاي دانشجو----------------------------   به شماره دانشجویی   ------------------   مبنی بر 
تحصیلی براي ترم ششم با توجه به دالیل ارائه شده مورد تایید اینجانب می باشد.  تمدید سنوات

نام ونام خانوادگی استاد:                                                        تاریخ وامضاء 

 

معاونت محترم تحصیالت تکمیلی دانشکده  

، بدینوسیله فرم درخواست تمدید ترم ششم دانشجوي فوق که در جلسه تحصیالت تکمیلی گروه مطرح و مورد  احتراماً
موافقت قرار گرفته است جهت اقدام مقتضی به حضور ارسال می گردد.  

امضاء مدیر گروه                                   تاریخ: 

 

هزینه تحصیل طبق تعرفه مصوب هیات امناي دانشگاه دریافت گردید.       

 نام ونام خانوادگی عامل مالی دانشکده :                                         تاریخ وامضاء

کارشناس محترم تحصیالت تکمیلی دانشکده به استحضار می رساند مطابق مصوبه مورخه   ----------------------   


