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 مقدمه

ورخ م 866نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب در جلسه شماره این شیوه نامه اجرایی به استناد آیین

ت تحصیال شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبه های شورای 4/7/1394

اشد ابل می بشگاه زسی ارشد در سطح دانتکمیلی دانشگاه زابل به منظور ایجاد وحدت رویه در برگزاری دوره کارشنا

 و مصوبه های شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه به صورت بند در متن ارائه شده اند. 

 

 : هدف1ماده 

 عالی آموزش تعیین چهارچوب قانونی برای اجرای صحیح دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته در تمامی زیرنظام های

 : تعاریف2ماده 

 علوم، تحقیقات و فناوری است.وزارت  . وزارت:1

 ارای مجوزت که دهریک از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی) اعم از دولتی و غیر دولتی ( اس. موسسه: 2

 تاسیس از وزارت هستند.

اسپردن صرفا ب تسهیالتی قانونی که به موجب آن دانشجویان می توانند بدون پرداخت شهریه و . آموزش رایگان:3

 خدمت، تحصیل کنند. تعهد

ده، ثبت شیرفته فردی که دریکی از رشته های دوره تحصیلی کارشناسی ارشد ناپیوسته برابر ضوابط پذ: . دانشجو4

 نام کرده، و مشغول به تحصیل است.

 ایین، گواهی رابر ضوابط معفردی که یکی از دوره های تحصیلی را با موفقیت به پایان رسانده و بآموخته: . دانش5

 مدرک تحصیلی مربوط را دریافت کرده است. 

 .دال ندارمدت زمان مشخصی که دانشجو، برابر ضوابط معین، به طور موقت به تحصیل اشتغ . مرخصی تحصیلی:6

 فرایندی که درآن دانشجو به طور خودخواسته از ادامه تحصیل خوداری کند. . انصراف تحصیلی:7

قت تمام و ودانشجو در آن تمام تحصیل خود را به صورت چهره به چهره شیوه ای از آموزش است که  . حضوری:8

 به انجام می رساند.

  شیوه ای از آموزش است که حضور فیزیکی دانشجو در تمتم طول تحصیل الزامی نیست. . غیرحضوری:9

شیوه ای از آموزش است که بخشی از آن به صورت حضوری و بخشی از آن به صورت  . نیمه حضوری:10

 غیرحضوری انجام می شود. 
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 و در انجامیکی از اعضای هیات علمی دارای مدرک دکتری است که مسئولیت راهنمایی دانشج . استاد راهنما:11

جوز مموسسه با  نامه و یا رساله به عهده دارد و ازمیان اعضای هیات علمی همان موسسه) با خارج ازپروژه، پایان

 موسسه مبدا ( انتخاب می شود.

اله به نامه و یا رسیانیکی از اعضای هیات علمی که مسئولیت مشاوره دانشجو را در انجام پروژه، پا . استاد مشاور:12

 وند. عهده دارد و ازمیان اعضای هیات علمی همان موسسه و یا متخصصان خارج از موسسه انتخاب می ش

ال قت اشتغوتمام وقت، نیمه وقت یا پاره فردی که به آموزش و مهارت آموزی در یک موسسه بصورت . مدرس: 13

  دارند.

 شخصی راهای هر رشته تحصیلی است که اهداف متمجموعه به هم پیوسته از دروس و فعالی . برنامه درسی:14

 ند.کیدنبال م

مان لی یا زمقدار مفاهیم یا مهارت هایی که برای فراگیری دانشجو در طول یک نیمسال تحصی . واحد درسی:15

کارگاهی یا  ساعت، 32ساعت، عملی یا آزمایشگاهی  16معادل آن در نظر گرفته می شود. هر واحد درسی نظری 

ساعت در طول  120ساعت و کارآموزی  64ساعت، کارورزی یا کار در عرصه  48عملیات میدانی ) بازدید علمی ( 

 ی شود.یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی و طبق برنامه درسی مصوب اجرا م

ی تخصص بنیادی ترین واحد علمی موسسه متشکل از تعدادی عضو هیات علمی است که دارا. گروه آموزشی: 16

 مشترک در یک رشته علمی هستند.

ارت : درسی است که به تشخیص گروه آموزشی، گذراندن آن برای رفع کمبود دانش یا مه. درس جبرانی17

 دانشجو، ضروری است.

 ود. شجرا می ابرنامه آموزشی است که با محتوا و روش شناسی خاص، در قالب برنامه درسی  یک. رشته تحصلی: 18

 32تا  28یک دوره تحصیلی که پس از دوره کارشناسی آغاز می شود و حداقل شامل . دوره کارشناسی ارشد: 19

 واحد درسی است.

ی درسی، مربوط به آن عالوه بر واحدهاشیوه ای است که محتوای برنامه درسی پژوهشی:  –. شیوه آموزشی 20

 نامه نیز می باشد.مشتمل بر پایان

نامه شیوه ای است که دانشجو پس از گذراندن واحدهای درسی و بدون گذراندن پایان. شیوه آموزشی: 21

 آموخته می شود. دانش

 یانی است.هفته امتحانات پا 2هفته آموزش و  16هر نیمسال تحصیلی شامل  . نیمسال تحصیلی:22

با راهنمایی  پژوهشی است که در یک زمینه مشخص رشته تحصیلی و –بخشی از شیوه آموزشی  نامه:. پایان23

 استاد راهنما انجام می شود. 
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د مطابق نامه دانشجو در دوره کارشناسی ارشاعضای هیات علمی هستند که برای ارزیابی پایان. هیات داوران: 24

 موسسه انتخاب می شوند. دستورالعمل اجرایی مصوب

نامه دانشجو علمی پایان شامل استاد/ان راهنما و استاد/ان مشاور که مسئولیت هدایت نامه:. کمیته راهبری پایان25

 در دوره کارشناسی ارشد را مطابق دستورالعمل اجرایی مصوب بر عهده دارند.

 در این شیوه نامه منظور دانشگاه زابل است.  :دانشگاه. 26

 

 : شرایط ورود به دوره3ماده 

 داشتن صالحیت های عمومی ورود به دوره برابر ضوابط -

 را بودن مدرک رسمی پایان دوره کارشناسی اعم از پیوسته و ناپیوسته مورد تایید وزارتدا -

 ودی و یاکسب پذیرش از موسسه طبق مقررات مصوب وزارتقبولی در آزمون ور -

 

 قوانین آموزشی

 ش در موسسه مبتنی بر نظام واحدی و به زبان فارسی انجام شود.آموز: 4ماده 

یا  ن خارجی وشجویاتبصره: موسسه اختیار دارد در صورت توانایی، برنامه درسی مصوب را با رعایت ضوابط برای دان

 دوره های بین المللی به زبان غیر فارسی ارائه شود.

رای رت را بی مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزاموسسه موظف است برنامه های آموزشی و درس: 5ماده 

 دوره ای که در آن با مجوز شورای گسترش آموزش عالی دانشجو پذیرفته است، اجرا کند.

د در فصل جدیدر صورت تغییر سرفصل دروس )به روزشدن یا هرگونه تغییر( گروه های آموزشی موظف به اجرا سر :1بند 

ی های آموزشی گروهاولین سال تحصیلی می باشند. با توجه به اینکه تغییر سرفصل ها ممکن است پس از برنامه ریزی درس

رفصل ه اجرای سقدام بوزشی دانشگاه حداکثر با یکسال تاخیر اابالغ شود، گروههای آموزشی می توانند با تایید شورای آم

 جدید نمایند. 

 تحصیل در دوره کارشناسی ارشد، دوسال )چهار نیمسال( است. مدت مجاز: 6ماده 

حصیلی بر تل دوره نظارت بر اجرای صحیح رعایت طول دوره تحصیلی و اخطار الزم به دانشجویان، قبل از اتمام طو :1 بند

 وه آموزشی و دانشکده می باشد. عهده گر

شورای  وآموزشی  گروهاستاد راهنما، کلیه درخواست های آموزشی می بایست در فرم مربوطه پس از ارائه و تایید  :2 بند

 ر گیرند.ری قراتحصیالت تکمیلی دانشکده در صورت نیاز در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه مورد بررسی و تصمیم گی
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تحصیل  آموخته نشود، موسسه اختیار دارد مدت: درصورتی که دانشجوی مشمول آموزش رایگان در مدت مقرر دانش1تبصره

پنجم( به اول ) وی را حداکثر تا دونیمسال افزایش دهد. افزایش سنوات تحصیلی)برای دانشجویان روزانه( در نیمسال

انچه ود. چنفه مصوب هیات امنای موسسه انجام می شصورت رایگان و در نیمسال دوم )ششم( دریافت هزینه طبق تعر

 ل محروم می گردد.آموخته نشود از ادامه تحصیدانشجو در این مدت دانش

صورت  شوند در دفتر استعداد درخشان برای دانشجویان کارشناسی  ارشد که در نیمسال پنجم فارغ التحصیل می :3بند  

 .نماید احراز شرایط، گواهی رتبه صادر می 

حصیالت تنامه تصویب شده در شورای افزایش سنوات تحصیلی جهت نیمسال پنجم بدون پیشنهاده )پروپوزال( پایان :4 بند

  تکمیلی دانشکده امکان پذیر نمی باشد.

یش ین افزاهمچنین ا افزایش سنوات تحصیلی جهت نیمسال ششم منوط به گذراندن کلیه دروس آموزشی می باشد. :5 بند

ام وظیفه زمان نظدانشجویان مشمول گذراندن خدمت سربازی منوط به احراز شرایط دریافت سنوات ارفاقی ساسنوات برای 

 ( می باشد.14واحد درسی و معدل باالی  18)گذراندن 

ین تعداد، واحد است که از ا 32و حداکثر  28در دوره کارشناسی ارشد حداقل  تعداد واحدهای درسی: 7ماده 

 نامه و مابقی به صورت واحدهای آموزشی می باشد.واحد مربوط به پایان 6تا  4ژوهشی پ –در شیوه آموزشی 

انشجو در واحد درسی انتخاب کند. د 14و حداکثر  8تبصره: دانشجو در هرنیمسال تحصیلی الزم است حداقل 

 آخرین نیمسال تحصیلی از شرط اخذ حداقل واحد آموزشی معاف است.

 ت عدم ثبتدیهی اسبدانشجو در هر نیمسال ملزم به ثبت نام و انتخاب واحد بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه است.  :1 بند

 نام و انتخاب واحد در موعد مقرر به منزله انصراف از تحصیل تلقی می شود. 

نشکده شی و داگروه آموزدر صورت عدم انتخاب واحد دانشجو در هر نیمسال، دانشجو عدم مراجعه شناخته شده و  :2 بند

ویان به ن دانشج)براساس تقویم آموزشی دانشگاه( در هر نیمسال موظف به معرفی ای مربوطه پس از اتمام مهلت ترمیم

 مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه می باشند. 

واحد  اخذ حداقل نامه برای دانشجو باقی مانده است، دانشجو از شرطدر نیمسال هایی که فقط واحدهای پایان :3 بند

 آموزشی معاف می باشد. 

 باشد. نامه پس از اتمام نیمسال دوم )بدون احتساب مرخصی تحصیلی( مجاز میانتخاب و ثبت واحد پایان :4 بند

  باشد.انتخاب درس به صورت معرفی به استاد در دوره کارشناسی ارشد مجار نمی :5 بند

صوب، ممه درسی رشته و یا گرایش با رعایت پیش نیاز هر درس طبق برناچگونگی و ترتیب ارائه تحصیلی، : 8ماده 

 برعهده گروه آموزشی است.
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ریزی نمایند که کلیه دروس دوره آموزشی با رعایت ضوابط و قوانین ای برنامههای آموزشی موظف هستند به گونهگروه :1 بند

 آموزشی حداکثر در سه نیمسال ارائه شوند.

ه سال سابقکارشناسی ارشد باید دارای مدرک دکتری )حداقل مرتبه استادیاری( و حداقل یک نیممدرس دوره  :2 بند

  تدریس دروس نظری در دوره کارشناسی را داشته باشد.

شجویی در صورت ضرورت فقط بخش بسیار کمی از زمان کالس در طول یک نیمسال به ارائه سمینارهای دان :3 بند

صل وب سرفس باید توسط خود مدرس محترم به ارائه اطالعات درسی روزآمد در چارچاختصاص یابد و بخش اعظم کال

  تخصیص یابد.

شد، رتبط نبامچنانچه رشته تحصیلی دوره کارشناسی دانشجو با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد وی : 9ماده  

حت ترفصل( کارشناسی )بر اساس سدانشجو به تشخیص شورای گروه آموزشی ملزم به گذراندن تعدادی از دروس 

 است. واحد 12عنوان دروس جبرانی است. تعداد واحدهای دروس جبرانی به تشخیص گروه آموزشی حداکثر 

به دانشجو محاس در دروس جبرانی، الزامی است ولی نمره مذکور در میانگین نیمسال و کل 12کسب نمره قبولی : 1تبصره 

 رفه مصوب هیات امناء موسسه از دانشجو دریافت می شود.نمی شود و هزینه این دروس طبق تع

 استفاده شده از دروس جبرانی در سقف سنوات تحصیلی دانشجو محاسبه نمی شود. زمان: 2تبصره 

از دهای مجمجموع واحدهای آموزشی و دروس جبرانی در هر نیمسال تحصیلی نمی بایست از حداکثر تعداد واح :1 بند

 باشد. ( بیشتر7)تبصره ماده 

  ود.شدروس جبرانی می بایست در نیمسال اول و یا حداکثر در نیمسال دوم توسط گروه آموزشی ارائه  :2 بند

  واحد جبرانی یک نیمسال به سنوات آموزشی دانشجو اضافه می شود. 12تا  8به ازای گذراندن  :3 بند

ک یرشد صرفا ادانشجو، در دوره کارشناسی در موسسه های آموزش عالی دولتی، آموزش رایگان برای هر  :10ماده 

 بار امکان پذیر است.

ر بولی دقدانشجوی مشمول آموزش رایگان، در صورت حذف غیر موجه درس به تشخیص موسسه یا عدم کسب نمره  تبصره:

سه اء موسهر درس، برای انتخاب مجدد آن درس، موظف به پرداخت هزینه درس مربوط مطابق تعرفه مصوب هیات امن

 است.

 حذف غیرموجه درس در دوره کارشناسی ارشد امکان پذیر نمی باشد.  :1 بند

 است.  تحصیل همزمان در دوره کارشناسی ارشد در موسسه ها ) اعم دولتی و غیر دولتی( ممنوع :11ماده 

افه، حذف ذف و اضبرنامه ریزی و تصمیم گیری درباره تقویم آموزشی، چگونگی اعالم و ثبت نمره، زمان ح :12ماده 

صوب موسسه نامه اجرایی ماضطراری دروس، نحوه اعتراض به نتایج امتحانات، تاریخ تجدیدنظر و غیره طبق شیوه

 انجام می شود. 
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لیت ز سوی مدرس آن درس و براساس حضور و فعاتحصیلی دانشجو در هر درس اارزیابی پیشرفت  :13ماده 

یان و پا دانشجو در کالس، انجام تکالیف و نتایج آزمون کتبی مستمر و پایانی برای دروس نظری در طول

 .هرنیمسال انجام می شود و برمبنای عددی از صفر تا بیست قابل محاسبه است

نه و هر گوب یک کتا مشروط به ارائه مقاله یا ترجمه بخشی از با توجه به ماهیت دروس آموزشی، ارائه نمره نباید :1 بند

  در طول نیمسال باشد.تکلیف خارج از سرفصل درس 

  نماید.یی یید نهاو تااستاد هر درس موظف است حداکثر ده روز پس از برگزاری آزمون درس، نمره مربوط را اعالم  :2 بند

واست استاد درصد درس بر اساس سرفصل به صورت عملی است، در صورت نیاز )درخ 50دروسی آموزشی که بیش از  :3 بند

 دد. درس( می توانند به مدت یک نیمسال تمدید شوند و پس از این زمان نمره این دروس می بایست ثبت گر

و گروه  موزشی بودهآو ثبت نمره بر عهده گروه  درس پس از مدت زمان مجاز، وظیفه ارزیابیعدم ثبت نمره در صورت  :4 بند

 آموزشی موظف است حداکثر تا یک ماه نمرات را ثبت نماید. 

  در موعد مقرر تخلف آموزشی محسوب می شود.به دلیل غیر موجه عدم ثبت نمره درس  :5 بند

 حضور دانشجو در تمام جلسات درس الزامی است.: 14ماده 

دیگر  درسی و با توجه به تمام وقت بودن تحصیل در دوره کارشناسی ارشد حضور دانشجو در تمامی برنامه های :1 بند

  فعالیت های آموزشی و پژوهشی دوره الزامی است.

درس  یمسال آناگر دانشجو در طول نیمسال تحصیلی در یک درس بیش از سه جلسه یا در جلسه امتحان پایان ن: 1تبصره 

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

انشگاه کمیلی ددرخواست بررسی موجه بودن غیبت در جلسه امتحان پایان نیمسال می بایست در شورای تحصیالت ت :2 بند

حان مذکور به روزپس از تاریخ امت 10مورد بررسی قرار گیرد. الزم به ذکر است درخواست مذکور می بایست حداکثر 

 دانشکده ارائه شود. 

وجه دالیلی م ، بنا بهدر صورتی که واحد های انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان هر نیمسال به تشخیص موسسه: 2تبصره 

 ل کامل در سنواتمساواحد درسی برسد، در این صورت این نیمسال به عنوان یک نی 8و خارج از اراده دانشجو به کمتر از 

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

نامه مصوب نحوه حضور دانشجو در جلسات کالس درس در دوره های نیمه حضوری و غیرحضوری طبق شیوه :3تبصره 

 موسسه انجام می شود. 

یید تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو وتادر شرایط خاص، حذف یک یا : 15ماده 

 موسسه قبل از شروع امتحانات و با رعایت و احتساب در سنوات تحصیلی امکان پذیر است.
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 از مرخصی ک نیمسالدانشجو )با تایید شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه( می تواند با احتساب سنوات تحصیل، فقط ی: 1 بند

 تبعات ناشی از این درخواست بر عهده دانشجو است. م استفاده نماید.و یا حذف تر

 است. 14در هر نیمسال  میانگین کل قابل قبول و 12در هر درس  نمره قبولی حداقل: 16ماده 

درس  ای بعدی،دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس، نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیمسال ه :1تبصره 

اقی ط ثبت و بجو، فقیا دروس مذکور با نمره قبولی بگذراند، نمره یا نمره های مردودی قبلی در ریزنمرات تحصیلی دانش

حاسبه مس مالک اثر و صرفا آخرین نمره قبولی در آن درمی ماند اما این نمره ها در محاسبه میانگین کل دوره بی 

 میانگین کل دوره خواهد بود. 

 مه آن دوره با موافقتباشد، امکان انتخاب درس دیگری بر اساس برنا 12اگر نمره دانشجو در درس اختیاری کمتری از  :1 بند

 می شود.گروه آموزشی وجود دارد. در اینصورت نمره درس اول در کارنامه بی اثر ن

 ند.، مشروطی دانشجو در نیمسال های قبل را خنثی نمی ک 1گذراندن دروس با استفاده از تبصره : 2تبصره 

نند، کی دریافت می شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انضباطی، نمره مردود 1تسهیالت تبصره  :3تبصره 

 نمی شود.

نیمسال مشروط  باشد، دانشجو در آن 14و در هر نیمسال تحصیلی کمتر از چنانچه میانگین نمرات دانشج: 17ماده 

 تلقی می شود. 

اه زشی دانشگویم آموصدور اخطار آموزشی به دانشجویان مشروط آموزشی با رعایت ضوابط و ابالغ به موقع آن طبق تق :1 بند

 پس از یک نیمسال مشروطی و محروم شدن از ادامه تحصیل بر عهده گروه آموزشی و دانشکده می باشد. 

 .روط شود از تحصیل محروم می شوددانشجویی که دو نیمسال تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب مش تبصره:

انشکده دوزشی و جلوگیری از ادامه تحصیل دانشجویانی که دو نیمسال مشروط آموزشی شده اند، بر عهده گروه آم :2 بند

  ود.شام می است و بر اساس گزارش دانشکده، طبق تقویم دانشگاهی از طریق مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه انج

مراه یل به هدانشجویی که به دالیل خاص در این شرایط قرار گرفته باشد می تواند درخواست بازگشت به تحص :3 بند

میسیون کیل با مستندات مربوطه را به آموزش دانشکده ارائه نمایند. تصمیم گیری در مورد درخواست بازگشت به تحص

 بررسی موارد خاص استان است. 

اده مصداق م)فاده کند. احتساب سنوات تحصیل، یک نیمسال از مرخصی تحصیلی استدانشجو می تواند با  :18ماده 

15) 

شک بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی مانند مرخصی زایمان، مرخصی پزشکی در صورت تایید پزتبصره: 

 .معتمد موسسه، ماموریت همسر یا والدین، بدون احتساب در سنوات تحصیلی در اختیار موسسه است
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دات و مستن درخواست مرخصی تحصیلی اعم از احتساب سنوات و بدون احتساب سنوات با ارائه درخواست آموزشی :1 بند

 رخواست بردز این مربوطه از طریق دانشکده در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه قابل بررسی خواهد بود. تبعات ناشی ا

  عهده دانشجو است.

ه قابل دانشگا مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات تحصیلی با ارائه مستندات در کمیسیون بررسی موارد خاص :2 بند

تواند به مدت یک نیمسال قبل و چهار گیری می باشد. شایان ذکر است جهت مرخصی زایمان، دانشجو میبررسی و تصمیم

د خاص سی مواردر سنوات تحصیلی با تصمیم کمیسیون بررنیمسال بعد از تولد نوزاد از مرخصی تحصیلی بدون احتساب 

 دانشگاه استفاده نماید.

ره ی به ادادانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست انصراف خود را شخصا و به صورت کتب :19ماده 

ای است، تقاضخودر تحصیالت تکمیلی تسلیم کند. دانشجو مجاز است فقط برای یک بار و تا دو ماه از تاریخ ارائه

 می شود. صادر انصراف خود را پس بگیرد در غیر اینصورت، پس از انقضای این مهلت، حکم انصراف از تحصیل وی

 تصمیم گیری برای بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل، برعهده موسسه است.  :تبصره

اف، یخ انصرتصمیم گیری برای بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل پس از گذشت زمان دو ماه از تار :1بند 

 برعهده کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه است. 

ه تسویه منوط ب تائیدیهدانشجوی انصرافی موظف است به تعهداتی که سپرده عمل نماید. صدور هر گونه گواهی یا  :2 بند

  شجو با دانشگاه است.حساب دان

موزش آزینه های هملزم به پرداخت  پذیرشمدارک  اعادهدانشجوی نوبت اول )دوره روزانه( در صورت انصراف، جهت  :3 بند

 رایگان خواهد بود. 

 ود. بدر صورت انتخاب واحد دانشجو موظف به پرداخت کل هزینه های آموزش رایگان آن نیمسال خواهد  :4 بند

زینه هه پرداخت بمعرفی نامه به سازمان نظام وظیفه برای دانشجویان انصرافی مشمول خدمت سربازی، منوط صدور : 5 بند

 های آموزش رایگان نخواهد بود. 

 در دوره کارشناسی ارشد ممنوع است. میهمانی تغییر رشته، انتقال و :20ماده 

اه قابل ص دانشگدرخواست مهمانی دانشجو در شرایط خاص به همراه مستندات مربوطه در کمیسیون بررسی موارد خا :1 بند

  این شرایط حداکثر دو نیمسال امکان مهمانی وجود دارد. گیری است. دربررسی و تصمیم

 به هیچ وجه وجود ندارد.  همان )در دانشگاه دیگر(منامه در شرایط ارائه سمینار و پایاناخذ و امکان  :2 بند

ایان پکثر تا پذیرش و معرفی دانشجوی مهمان در چارچوب تقویم آموزشی دانشگاه در هر نیمسال تحصیلی و حدا :3 بند

  خ قابل بررسی نخواهد بود.های پس از آن تاریپذیر است و درخواستحذف و اضافه امکان

  واهد بود.نشگاه خاعالم نمره دانشجویان مهمانی به دانشگاه مبدا منوط به انجام مراحل تسویه حساب در این دا :4 بند
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نامه مصوب و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو در موسسه قبلی طبق شیوه معادل سازی :1تبصره

 موسسه امکانپذیر است.

  می باشد. 14بانه( شحداقل نمره قبولی واحدهای درسی گذرانده شده به منظور معادل سازی )اعم از دوره روزانه و  :6 بند

  بیش از سه سال از گذراندن درس یا دروس مورد نظر نگذشته باشد. :7 بند

با توجه به وضعیت  استثناییدوره تجاوز کند. در شرایط آموزشی % واحدهای  50تعداد دروس پذیرفته شده نباید از  :8 بند

  گیری برای افزایش سقف دروس پذیرفته شده با شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه است.دانشگاه مبدا تصمیم

ی و ع.(، غیرانتفاهای غیردولتی )مجموعه آزاد اسالمی، پیام نور و ..معادل سازی دروس گذرانده شده از کلیه دانشگاه :9 بند

 مکان پذیر نمی باشد.های دانشگاهی اپردیس

محتوای  دل سازیدر صورت مغایرت عناوین دروس گذرانده شده در موسسه قبلی، گروه آموزشی ملزم به بررسی معا :10 بند

  علمی دروس و تصمیم گیری در مورد پذیرش یا عدم پذیرش دروس خواهد بود.

ربوط مال تحصیلی طی فرم از شروع اولین نیمس بایست قبلدرخواست دانشجو برای معادل سازی درس یا دروس می: 11 بند

ولیت مسئ د.پس از تایید گروه آموزشی و معاونت آموزشی و تحصالت تکمیلی به مدیریت تحصیالت تکمیلی ارسال شو

 عواقب ناشی از معادل سازی )مشکالتی نظیر عدم ارائه درس و ...( بر عهده دانشجو خواهد بود.

ائید نوط به تمبررسی معادل سازی دروس گذرانده شده در دانشگاه های معتبر )از نظر وزارت( خارج از کشور  :12 بند

 سازمان امور دانشجویان وزارت می باشد. 

انشجو کاسته دواحد از دروس معادل سازی شده، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی  14تا  8به ازای هر: 2تبصره

 می شود.

 

 قوانین پژوهشی

و  هنمااستاد رانامه خود را با نظر دانشجو موظف است قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی، موضوع پایان :21ماده

 تائید گروه آموزشی انتخاب کند.

ه مربوطزشی روه آموتایید گ انتخاب نماید. پس ازدانشجو موظف است استاد راهنمای خود را در نیمسال دوم تحصیلی  :1 بند

اره را به اد راهنما تکمیلی دانشکده می بایست تا پایان نیمسال دوم تحصیلی، لیست دانشجویان و اساتیدشورای تحصیالت 

هنما در تید رای موظف به ثبت اسامی دانشجویان و اساشهمچنین گروه آموز تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارائه نمایند.

 سیستم آموزشی دانشگاه می باشد.

ایست تحت بنامه دانشجو هستند، می ل وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در راستای پایاندروسی که بر اساس سرفص :2 بند

 نظر استاد راهنما گذرانده شوند.
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راهکارهای  تخلفات پژوهشی، مصادیق و»نامه )پروپوزال( دانشجو می بایست کارگاه پیش از تدوین پیشنهاده پایان :3 بند

 نامه گواهی این دوره ضروری است. برای تصویب پیشنهاده پایان را با موفقیت بگذراند.« پیشگیری از آن

 کارشناسنامه دانشگاه باشد. نگارش پیشنهاده پایان نامهشیوهنامه می بایست بر اساس تدوین پیشنهاده پایان :4 بند

 تحصیالت تکمیلی هر دانشکده مسئول بررسی و تایید این بخش می باشد.

ر گروه با دنامه ها را قبل از تصویب موظف است که اصالت محتوای پیشنهاده پایانری دانشگاه و فناو پژوهشمعاونت : 5 بند

رصد د 30واند نامه ها می تبکارگیری سامانه همانندجو بررسی نماید. حداکثر همپوشانی مجاز در کل متن پیشنهاده پایان

 باشد. 

 ژوهش را ازپنامه در گروه آموزشی، گزارش پیشینه ی دانشجویان تحصیالت تکمیلی پیش از دفاع از پیشنهاده پایان :6 بند

فاع شده در دریافت و این گزارش را همراه با پیشنهاده د http://pishineh.irandoc.ac.irسایت ایرانداک به آدرس 

 کمیلی ارسال نمایند.شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده به مدیریت تحصیالت ت

نامه یانهفته پس از دریافت پیشنهاده پا 3شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده موظف است حداکثر ظرف مدت  :7 بند

یید نامه پس از تانتصویب شده در گروه آموزشی، به بررسی جهت تصویب آن اقدام نماید. موضوع و محتوای پیشنهاده پایا

ل تصویب د مراحقطعیت می یابد و هر گونه تغییر و یا اصالح نیاز به گذراندن مجد شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده

  نامه می باشد.پیشنهاده پایان

و  روه آموزشیگنامه را تا قبل از شروع نیمسال چهارم تحصیلی ارائه و به تصویب دانشجو موظف است پیشنهاده پایان :8 بند

نامه است. نه پایاشورای تحصیالت تکمیلی دانشکده برساند. ثبت نام دانشجو در نیمسال چهارم منوط به تصویب پیشنهاد

سال ام در نیمز عدم ثبت نابر عهده دانشجو بوده و مسئولیت عواقب ناشی  نامهپیگیری کلیه مراحل تصویب پیشنهاده پایان

 چهارم متوجه وی می باشد. 

امانه نامه خود را پس از تصویب در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده در سدانشجو موظف است پیشنهاده پایان :9 بند

ی یالت تکمیلسیدهای مربوط را به اداره تحصوده و رنامه های دانشگاه ثبت نمایرانداک و سامانه ثبت پیشنهاده پایان

  دانشگاه ارائه نماید.

ع ا زمان دفاتر دانشکده داز تصویب پیشنهاده پایان نامه  پسگزارش پیشرفت مراحل انجام پایان نامه باید در هر ترم : 10 بند

 تکمیلی، ارائه گردد.به مدیریت تحصیالت  از پایان نامه با تایید استاد راهنما به صورت کتبی
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رزیابی کیفی ابه منظور  20/11/99پیرو مصوبه یکم دهمین صورتجلسه شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی مورخ : 11بند 

لی ت تکمیفعالیت های پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی توسط مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه نمره تحصیال

 ر اختصاص می یابد. دانشگاه بر مبنای تقسیم بندی زی

 بارم بندی گزارش کار دانشجویان تحصیالت تکمیلی

 نمره   5/0 مطابق برنامه در هر نیمسال تصویب پیشنهاده

 نمره 25/0 خارج از برنامه مصوب هر نیمسال

 نمره   5/0 مطابق برنامه در هر نیمسال گزارش کار

 نمره 25/0 خارج از برنامه مصوب هر نیمسال

 

 شود.نامه محسوب میتصویب پیشنهاده به عنوان گزارش اول پیشرفت مراحل انجام پایان: 12 بند

 نامه حداکثر با تاخیر یک ماهه قابل قبول است.ارائه هر گزارش پیشرفت مراحل انجام پایان :13 بند

ایشگاهی جهیزات آزمتنامه نیاز به استفاده از اجازه ورود به آزمایشگاه برای دانشجویانی که جهت انجام کارهای پایان :14 بند

 باشد.می(« HSEسالمت، ایمنی و محیط )»دارند، منوط به گذراندن موفقیت آمیز دوره 

ی رتبه علممی با میی که عضو هیات علشرایط و نحوه انتخاب استاد راهنمای خارج از موسسه یا در رشته ها: 1تبصره

 نامه موسسه انجام می شود.استادیار وجود نداشته باشد طبق شیوه

ل زاب انشگاهمصوب د دستورالعملنامه کارشناسی ارشد بر اساس تعیین ظرفیت )شرایط اساتید( برای راهنمایی پایان :15 بند

 انجام می شود. 

سال از یمن و حداقل یکتبه حداقل استادیاری باشد تخصصی و مرنامه باید دارای مدرک دکترا استاد راهنمای پایان :16 بند

ی مستادیاری اال اول سنیموی گذشته باشد. استادیاران ارتقا یافته از مرتبه مربی و یا تازه استخدام شده، در شروع به 

یالت تکمیلی ماینده تحصنامه و همچنین به عنوان داور و یا نرایند انجام پایانتوانند به عنوان راهنمای دوم و یا مشاور در ف

 نامه مشارکت داشته باشند.درفرایند بررسی پایان

زوم لدر صورت شد. مستخدم دانشگاه زابل باتمام وقت ای هیات علمی نامه الزاما باید از اعضاستاد راهنمای اول پایان :17 بند

تصمیم گیری  گیرند. راهنمای اول، مسئولیت راهنمایی پایان را دو استاد به صورت مشترک بر عهده میبه پیشنهاد استاد 

 نامه دانشجو بر عهده استاد راهنمای اول می باشد.نهایی در مورد کلیه موارد مربوط به پایان

ی مشور باشد، کصت مطالعاتی خارج از ارشد متقاضی استفاده از فر نامه کارشناسیدر صورتیکه استاد راهنمای پایان :18 بند

گاه کمیلی دانشتنامه را به معاونت پژوهش و فناوری و مدیریت تحصیالت بایست قبل از اعزام استاد راهنمای مشترک پایان

 معرفی نماید. 



زابل دانشگاه                                                               ارشد کارشناسی دوره اجرایی نامه شیوه  

 

12 
 

اگر استاد  بازنشستگی و ...(،با دانشگاه زابل قطع شود )نامه پایاناول استاد راهنمای رابطه همکاری در صورتیکه  :19 بند

گر استاد ا. اما راهنمای دوم عضو هیات علمی دانشگاه زابل باشد، مسئولیت دو استاد راهنما با یکدیگر عوض می شود

ی به شورا جهت بررسیبه پیشنهاد گروه آموزشی مربوطه موضوع راهنمای دوم عضو هیات علمی دانشگاه زابل نبود، 

 یابد.ارجاع میدانشگاه تصمیم گیری به شورای تحصیالت تکمیلی سپس برای تحصیالت تکمیلی دانشکده و 

درک دکتری نامه می تواند از خارج ازگروه آموزشی )با مرتبه استادیاری یا داشتن ماستاد راهنمای دوم پایان :20 بند

 تخصصی( باشد. 

تواند رشد نمیادر، برادر، خواهر، همسر و فرزند( دانشجوی کارشناسی اهیچ یک از بستگان درجه یک )پدر، م :21 بند

  نامه وی را عهده گیرد.راهنمایی، مشاوره، نماینده تحصیالت تکمیلی و داوری در جلسه دفاع پایان

یا خارج  مان گروهعلمی ه انتخاب استاد مشاور، به پیشنهاد استاد راهنما و تائید گروه آموزشی، از اعضای هیات: 2تبصره

 از موسسه امکان پذیر است. 

  ا باشد.نامه می بایست دارای مدرک دکتراستاد مشاور پایان :22 بند

مشروط بر  نامه استفاده نمودد در اجرای پایاندر شرایط خاص می توان از استاد مشاور با مدرک کارشناسی ارش :23 بند

ال سابقه کاری س 5اقل اینکه فرد مذکور دارای مرتبه مربی )عضو هیات علمی مراکز دانشگاهی و یا پژوهشی( و یا دارای حد

  نامه باشد.در مراکز اجرایی مرتبط با موضوع پایان

  نامه ارشد تعیین شوند.ور پایانتوانند به عنوان استاد مشادانشجویان دکتری نمی: 24 بند

  نامه دو نفر و حداکثر تعداد چهار نفر می باشد.حداقل تعداد اعضای کمیته راهبری پایان: 25 بند

های نامهتواند یک نفر باشد، به شرط آنکه استاد راهنما از پایاننامه میحداقل تعداد اعضای کمیته راهبرد پایان: 26 بند

» با شرط  ISIکارشناسی ارشد قبلی که به عنوان راهنما )اول( بوده است، دو مقاله 
IF

MIF
به صورت چاپ شده داشته «  1 < 

بوده و تایید و بررسی شروط مقاالت بر عهده ین بند فقط یکبار قابل استناد باشد. مقاالت ارائه شده جهت استفاده از ا

می باشد. بررسی این شرایط توسط گروه آموزشی و شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه 

 انجام خواهد شد.

ییدیه نامه، ارائه تاندر صورت حضور استادی از مراکز دانشگاهی و یا پژوهشی خارج از کشور در کمیته راهبری پایا :27 بند

  وری است.نامه ضربه زبان انگلیسی )در قالب نامه( به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه برای انجام دفاع از پایان

تحصیلی و  ل در مورد سنواتمنجر به اختالمیسر نبوده و این امر نامه انپاییکه به هر دلیل ادامه روند در صورت :28 بند

سی به موضوع جهت بررنامه پایانبه درخواست دانشجو یا هر کدام از اعضای کمیته راهبری  مشمولین دانشجو گردد،

  یابد.یع مارجادانشگاه تصمیم گیری به شورای تحصیالت تکمیلی سپس برای شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده و 
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ر هیات موسسه در حضو و تائید استاد راهنما، موظف است با رعایت ضوابط نامهتدوین پایان دانشجو پس از :22ماده

 نامه خود دفاع کند.داوران از پایان

هر یلی کارشناس تحصیالت تکم نامه دانشگاه باشد.نگارش پایان نامهشیوهنامه می بایست بر اساس تدوین پایان :1 بند

 دانشکده مسئول بررسی و تایید این بخش می باشد.

موزشی و آنامه ها را پیش از ارائه به معاونت موظف است که اصالت محتوای پایاندانشگاه ی و فناور پژوهشمعاونت : 2 بند

ل کجاز در م پوشانیتحصیالت تکمیلی دانشکده جهت معرفی داور، با بکارگیری سامانه همانندجو بررسی نماید. حداکثر هم

 درصد باشد.  30نامه می تواند متن پایان

 نامه تا دفاع ازنحداقل مدت زمان بین تصویب نهایی )تصویب در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده( پیشنهاده پایا: 3 بند

 ، با تاییدنهاده و ...(شرایط خاص، مواردی که زمان کمتری طی شده باشد )نظیر اصالح پیشدر  ماه است. شش نامهپایان

ت تحصیال بررسی و برای تصمیم گیری به شورای تحصیالت تکمیلی دانشکدهاستاد راهنما )اول( موضوع در شورای 

 دانشگاه ارجاع می یابند. تکمیلی 

مچنین یک ه .ان داور/استاد/ان مشاور و استادز استاد/ان راهنما، نامه عبارتند ااعضای هیات داوران جلسه دفاع از پایان: 4 بند

ت. خواهد داش نامه را بر عهدهعضو هیات علمی به عنوان نماینده تحصیالت تکمیلی دانشگاه مدیریت جلسه دفاع از پایان

  رسمیت داشته و برگزار می شود.دئو کنفرانس( )فیزیکی ویا ویجلسه با حضور همه اعضا 

رای نامه )یک یا دو نفر( بر عهده گروه آموزشی مربوطه و با نظارت شوگیری برای تعیین تعداد داوران پایانتصمیم :5 بند

 بایست برای تمام دانشجویان کارشناسی ارشد آن گروه شرایطی یکسان وجودباشد و میتحصیالت تکمیلی دانشکده می

  داشته باشد.

 ز استاتیداو یکی  در صورت بروز شرایط خاص جلسه می تواند بدون حضور استاد/ان مشاور، یکی از استاتید راهنما :6 بند

ورت ود را به صنامه حق ارزیابی و تایید خداور )در صورت وجود دو داور( برگزار شود. اعضای غایب کمیته راهبری پایان

عطا ااور حاضر داستاد  نیز حق ارزیابی و تایید خود را به صورت کتبی بهکتبی به استاد راهنمای حاضر اعطا و داور غایب 

 نماید. 

 شد. دیاری بامی بایست از اعضای هیات علمی داخل و یا خارج دانشگاه با مرتبه حداقل استا داور ان/استاد :7 بند

یالت زشی و تحصونت آموشی از طریق معامی بایست به پیشنهاد استاد راهنما و پس از تایید گروه آموز ان/استاد داور :8 بند

  تکمیلی دانشکده به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه معرفی شود.

یلی الت تکمدر صورت اعتراض دانشجو به داور/ان انتخابی، موضوع جهت بررسی و تصمیم گیری به شورای تحصی :9 بند

  یابد.دانشکده ارجاع می
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به  وقوم نموده بوطه مره روز از تاریخ دریافت نامه داوری، نظرات خود را در فرم مرداور می بایست طی د ان/استاد :10 بند

رتی قابل نامه در صوشکل محرمانه به معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده ارسال نماید. جلسه دفاع از پایان

 ابی نماید.نامه را قابل دفاع ارزیداور پایان ان/برگزاری است که استاد

یلی صیالت تکممعاونت آموزشی و تحدر صورت عدم ارسال جوابیه داور/ان پس از ده روز، نامه یادآوری توسط  :11 بند

(، ریخ ارسالته )از تاارسال شود و در صورت عدم پاسخگویی داور/ان به این نامه پس از دو هفداور  ان/استادبه دانشکده 

 می بایست اقدام به تغییر داور/ان نماید. معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده 

  باشد.زابل می بایست از اعضای هیات علمی دانشگاه  نماینده تحصیالت تکمیلی :12 بند

ت آموزشدی و  داور، نمایندده تحصدیالت تکمیلدی مدی بایسدت بده پیشدنهاد معاوند         ان/استاد یه ازتاییددریافت پس از  :13 بند

ل سده روز  تکمیلی دانشگاه معرفی شود. زمان جلسه دفداع حدداق  به مدیریت تحصیالت تحصیالت تکمیلی دانشکده تعیین و 

 ه   حکو  ماصن و  مسئولیت پیگیری کلیه اموو  ااا ی اوص وو      کاری پس از تاریخ تعیین نماینده تحصیالت تکمیلی خواهد بود.

 احصیالت اکایلی ا  جلسه بص اامشجو می بصش .

برگدزاری   سداعت قبدل از   24نماینده تحصیالت تکمیلی به دلیل عدم پیگیری دانشجو تدا  در صورت عدم صدور حکم : 14بند 

خ جدیدد بده   جلسه، امکان برگزاری جلسه دفاع در تاریخ مقرر وجود ندارد و مدی بایسدت بالفاصدله از طدرف دانشدکده تداری      

 مدیریت تحصیالت تکمیلی اعالم شود.

مشاور  وید راهنما ل دانشجو، استاد/اساتباید شامشوند  نامه ارائه میه پایاننویسندگان مقاالتی که برای ارتقای نمر :15بند 

باشد  اول یا دوم()مسئول مکاتبه مقاالت باید استاد راهنما . نامه مصوب در طرح پیشنهادی( باشند)تمامی اعضای تیم پایان

 و یا به صورت کتبی مسئولیت ارسال مقاالت را به دانشجو واگذار نموده باشد.

 وند. شتواند پذیرفته مقاالت دارای اسامی مازاد در صورت رعایت بند قبل و تایید کتبی کلیه ذینفعان می :16 بند

 و ژوهشدی پ علمی مجالت در مقاله چاپ نمره  تکمیلی، تحصیالت دانشجویان پژوهشی های فعالیت منظورتشویق به :17بند 

JCR باشد می شدن اضافه قابل جلسه اعضای و مدیرگروه راهنما، استاد تایید با دفاع از بعد ماه دو تا. 

 

نجام می ه شرح زیر ابدر میانگین کل محاسبه نمی شود و ارزشیابی آن به صورت کیفی و  نامهنمره پایان :23ماده

 شود:

 (14مردود )کمتر از  ●

 (14-99/15متوسط ) ●

 (16-99/17خوب ) ●

 (18-99/18خیلی خوب ) ●
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 (19-20عالی ) ●

ی رغ التحصیلنامه خود با موفقیت دفاع کرده است، برای انجام اصالحات و تمامی امور فابه دانشجویی که از پایان :1 بند

ازای هر  ابت باحداکثر یک ماه فرصت داده می شود. پس از انقضای این مدت، دانشجو مشمول دیرکرد )پرداخت شهریه ث

 نشگاه رفتار خواهد شد. نیمسال( خواهد شد و با وی مطابق مقرارات دا

نامه های ت پایاننامه خود را پس از انجام و تایید اصالحات در سامانه ایرانداک و سامانه ثبدانشجو موظف است پایان: 2 بند

 دانشگاه ثبت نموده و رسیدهای مربوط را به اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارائه نماید. 

های مههای اختراع، برناها، پروانهها، کتاب)مقالهنامه مستخرج از پایانو محصوالت  ، معنویحقوق مادی یکلیه :3 بند

ای از آن همه یا پارهاده از است و هرگونه استف زابلها( از آن دانشگاه شده و مانند آنافزارها، تجهیزات ساختهای، نرمرایانه

ا بگر، تنها سدایل دیوصورت چداپی، الکترونیکی یا ها بهنند آنما تکثیر، انتشار، کاربرد نتایج، تکمیل و قول،شامل نقل

تاب و کد لمی مانندعقدول محدود در انتشارات نقدلشایان ذکر است که . امکانپذیر است زابلنوشتاری دانشگاه  یهاجاز

مچنین ه ندارد. بلزاگاه ز دانششناختی، نیازی به مجوکامل کتاب های دیگر با نوشتن اطالعاتها و رسالهنامهمقالده یا پایان

ابستگی(، درس )وآدر کلیه محصوالت ذکر شده افرادی که وابستگی سازمانی آنها دانشگاه زابل است، در صورت وجود دو 

 )وابستگی اول( دانشگاه زابل ذکر شود.شان می بایست آدرس اول 

 

 دانش آموختگی

دفاع از  بر اساس واحد های گذرانده آموزشی و 14داشتن میانگین کل حداقل ، مالک دانش آموختگی :24ماده

 نامه است.پایان

اشد دانشجو اجازه ب 14چنانچه میانگین کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحد های آموزشی دوره کمتر از تبصره: 

ا با تمی شود ده نامه را ندارد و تنها یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت دادفاع از پایان

حد های گذرانده را گذرانده است، میانگین کل وا 14واحد از درس هایی که با نمره کمتر از  10اخذ مجدد حداکثر 

 نامه به وی داده می شود.برساند، در این صورت اجازه دفاع از پایان 14به حداقل 

ضعیت وبایست  ی شوند، گروه های آموزشی میبا توجه به اینکه عمده واحدهای آموزشی تا نیمسال سوم ارائه م :1 بند

هارم با چیمسال دانشجویان در پایان نیمسال سوم بررسی نموده و در صورت نیاز به اخذ واحد برای ترمیم معدل در ن

 هماهنگی با شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده و دانشگاه اقدام نمایند. 

 آموزش ریزی برنامه دفتر محترم کل مدیر 11/03/1401 مورخ 60459/21/2 شماره نامه به استناد با :25مادهجایگزین 

 یا محور پژوهش صورت به تحصیلی مدرک صدور برای درسی برنامه گرفتن قرار عمل مالک درخصوص عالی
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 دانشجویانی خصوص  در محور آموزش شیوه اجرای تحصیلی، یکپارچه نامه آیین 25 ماده استناد به و محور آموزش

 دانشجویان برای است، شده بینی پیش نامه پایان آنها، قبولی گرایش/رشته ارشد کارشناسی درسی برنامه در که

 . است ممنوع سو این به 1397-1398 سال ورودی

ه وی بای درسی هواحد  دانشجویی که به هر دلیل نتواند دوره تحصیلی را به پایان برساند، فقط گواهی گذراندن: تبصره

 شود.اعطا می 

داری و ی، جعل، تقلب، کپی برسرقت علم) تخلف علمی نامه اقدام بهچنانچه دانشجو در حین تدوین پایان :26ماده 

حدهای تعداد وا نی برغیره( نماید و این موضوع از سوی موسسه اثبات شود، از ادامه تحصیل محروم و صرفا گواهی مب

 گذرانده دریافت می کند.

ک تحصیلی نامه از سوی موسسه، منجر به ابطال مدرخلف علمی دانشجو پس از اتمام پایاناحراز و اثبات ت تبصره:

 صادره خواهد شد.

 قانون»های مربوطه در این موضوع بر اساس و تبصره آن، کلیه موازین، مصادیق و جریمه 26عالوه بر موارد ماده  :1 بند

 مجلس شورای اسالمی خواهد بود.  31/05/96مصوب « پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

ثبت  پژوهشی ویا زمان –نامه در شیوه آموزشی روز دفاع قابل قبول از پایان، تاریخ دانش آموختگی:  27ماده

 آخرین نمره درس در شیوه آموزشی است.

 

 سایر مقررات

ض نتخب، تفویمآموزشی یا یک کمیته  وهنامه را به گرموسسه می تواند بخشی از اختیارات خود در این شیوه : 28ماده 

 کند.

مقررات  ن اجرایمدیران گروه های آموزشی و معاونین آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده ها مسئول نظارت برحس :1 بند

 اجرایی می باشند.  نامهشیوهاین 

ست و ابر آن، بر عهده موسسه  اسخگویی قانونی مترتبنامه و هرگونه پمسئولیت حسن اجرای این شیوه :29ماده 

 همچنین نظارت بر اجرا و تفسیر مفاد آن برعهده معاون آموزشی موسسه است.

 است.  مسکوت است تصمیم گیری بر عهده شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه نامهشیوهدر مواردی که  :1 بند
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گیری به عهده صمیمتمعاون آموزشی وزارت ر و بر اساس نظ های قبلی مسکوت بوده اند نامهآییندر مواردی که  :2 بند

 باشد. نامه اجرایی میشیوه، مالک عمل با بررسی در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه این باشدموسسه می

د و تائیگاه ت تکمیلی دانششورای تحصیال به پیشنهاداجرایی  نامهاین شیوههرگونه حذف و اضافه یا تغییر در مفاد  :3 بند

 امکان پذیر است.هیات رئیسه دانشگاه 

ت تکمیلی بند در چهاردهمین جلسه شورای تحصیال 102تبصره و  21ماده،  30نامه دریک مقدمه، این شیوه :30ماده 

 .تصویب شد 22/09/96شگاه در تاریخ دان

 


