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دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب  نامه آيين

 5ريزي برنامه عالي ايشور 51/51/5131

 كليات -فصل اول

 تعريف -5ماده 

باالتر از دوره كارشناسيي   عالي آموزشي ها دورهيكي از ، دوره كارشناسي ارشد

آيد و سرانجام به اعطاي مدرك كارشناسي ارشد  كه پس از آن به اجرا درمي، است

 .گردد ميدر رشته مربوط منتهي 

هيا،   اختصيار، بيه ه يه دانهي اه    منظيور   ناميه، بيه   در ايي  آيي     -تبصره

ها و مراكز تحق قاتي مجاز، كه در مقياع  تحصي  ي    عالي، پژوهه اه آموزش

« مؤسسيه »كارشناسي ارشد و دكتري )تحص الت تك   يي  عاال يت دارنيد،    

 شود. گفته مي

ها/ شورايي است كه در اي  زم نيه،   منظور از ك  ته تحص الت تك   ي، ك  ته

 شود. كده تهك ل ميدر سطوح گروه يا دانه

 هدف -5ماده 

گسترش داني  و ترب يت متصصصيان و    ، هدف از ايجاد دوره كارشناسي ارشد

ي پژوه  ها روشي الزم و آشنايي با ها آموزشكه با عراگ ري ، هه راني استوپژ

 .كنند ميپژوه  و خدمات پ دا ، مهارت الزم را براي آموزش، ع  ي

                                                                                                                                                       
وبايد از آن تازميان    1737-1731تحص  ي  ورودي سالكارشناسي ارشد ناپ وسته   دورهدانهجويان  -1

 نامه خواهند بود. ، مه ول اي  آي  11/1/88نامه مصوب  حكومت آي  
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 شرايط ورود -فصل دوم

 :زير است شرح بهورود به دوره  شرايط -1ماده 

 ؛عالي آموزشداشت  شرايط ع ومي ورود به  -7-1

وزارت  تأي يد داشت  گواه نامه پايان دوره كارشناسيي ييا بياالتر ميورد      -7-2

ي ها رشتهدرمان و آموزش پزشكي در ، و يا وزارت بهداشت عالي آموزشعرهنگ و 

  ؛ريزي برنامه عالي شورايبه تهص ص ) مورد قبول

 برخورداري از توانايي جس ي الزم و متناسب با رشته تحص  ي؛ -7-7

 موعق ت در آزمون ورودي دوره. -7-1

 عاقد اعتبار است. ها دورهمدرك ماادل كاشناسي براي ورود به اي   -تبصره

 واحدهاي درسي -فصل سوم

بيا  ، تاداد كيل واحيدهاي درسيي دوره كارشناسيي ارشيد ناپ وسيته       -4ماده 

 واحد است. 72و حداكثر  28حداقل ، برحسب رشته، نامه پاياند احتساب واح

گذرانيدن تايدادي از   ، چنانچه به تهص ص ك  تيه تحصي الت تك   يي    -5تبصره 

، بيراي دانهيجو  ، دروس ك بيود ييا جبرانيي    عنوان به، واحدهاي درسي دوره كارشناسي

، وبآن دروس را براسياس برناميه مصي   ، وي مك ي  اسيت  ، ضروري تهص ص داده شيود 

 ب ذراند. نامه آي  اضاعه بر واحدهاي درسي مقرر در دوره كارشناسي ارشد و مطابق اي  

 واحد است. 21تاداد دروس جبراني در هر رشته حداكثر 

تا ي   تايداد و   ، اولويت با دروس جبراني است، در انتصاب دروس -5تبصره 

، ريزي برنامه اليع شورايدر چارچوب برنامه مصوب آنها  نوع دروس و زمان انتصاب

 است. ربط ذيبر عهده ك  ته تحص الت تك   ي مؤسسه 

يي   ، واحيد درسيي از دروس جبرانيي    12به ازاي گذرانيدن هير    -1تبصره 

 شد. اعزوده مي، به عول مدت تحص  ي دانهجو، تحص  ي سال ن م
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تيا   1بي     ها رشتهبراي ه ه ، كارشناسي ارشد نامه پايانتاداد واحد  -1ماده 

 است. ريزي برنامه عالي شورايمطابق برنامه مصوب ، حد درسيوا 11

تحصي  ي   سال ن مدانهجوي دوره كارشناسي ارشد مجاز است در هر  -6ماده 

با صالحديد ك  ته ، واحد درسي را انتصاب كند و در موارد استثنايي 11تا  8ب   

 واحد اعزاي  يابد. 11به  دتوان مياي  تاداد ، تحص الت تك   ي

واحد  8نام نويسي دانهجو در ك تر از ، تحص  ي سال ن مدر آخري   -5ره تبص

 درسي بالمان  ست.

دانهجوياني كه برخي از دروس دوره كارشناسي ارشيد را در دوره   -5تبصره 

آن درس با دروس را مجدداً در دوره كارشناسيي   ندتوان  يناند  كارشناسي گذرانده

با گرعت  دي ر دروس انتصابي ج   واحدهاي  ارشد ب ذرانند. اي  دانهجويان بايد

 در برنامه مصوب برسانند. مندرج درسي خود را به حد نصاب

 حضور و غياب -فصل چهارم

ي هيا  عاال يت ي درسيي و دي ير   هيا  برناميه حضور دانهجو در ت امي  -3ماده 

آموزشي و پژوههي دوره الزامي است. غ بت دانهجو در هر درس نبايد از مج وع 

اي  صيورت ن يره دانهيجو در آن درس صيفر     غ ر در، ن درس تجاوز كندساعات آ

 .شود ميمحسوب 

ب   از حد مجاز بوده و از ، غ بت دانهجو در ي  درس كه صورتيدر  -تبصره

آن درس از مج وعيه دروس انتصيابي   ، موجيه تهيص ص داده شيود   ، نظر مؤسسه

 سيال  ني م آن واحيد در   8. در اي  صورت رعايت حد نصاب شود ميدانهجو حذف 

 سيال  ني م از نظر عول تحص ل براي دانهيجو يي     سال ن مالزامي ن ست. ولي آن 

 .شود ميكامل محسوب 

موجه در امتحان هر درس موجب گرعت  ن ره صفر بيراي  غ ر غ بت -8ماده 

 آن درس است.
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موجيه  ، از نظير مؤسسيه  ، غ بيت دانهيجو در امتحيان    كيه  صورتيدر  -تبصره

 .شود ميبور حذف تهص ص داده شود. درس مز

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

عول دوره مدتي است كه دانهجو بايد دروس تا ي   شيده در ايي      -9ماده 

 مقررات مربوط به ات ام برساند. براساس نامه پاياندوره را با 

 سال است. 2عول دوره كارشناسي ارشد ناپ وسته 

در صورت لزوم و حسيب ميورد   ، دتوان ميك   ي ك  ته تحص الت ت -5تبصره 

 تحص  ي به عول دوره دانهجو اضاعه كند. سال ن مي  و حداكثر تا دو 

 سيال  ن مچنانچه مؤسسه نتواند حداقل واحدهاي درسي را در ي   -5تبصره 

بيه عيول دوره دانهيجو    ، به نسبت كسر واحدهاي ارايه شيده ، تحص  ي ارايه دهد

 صورت عول دوره تحص ل نبايد از سه سال تجاوز ن ايد. . در هرشود مياعزوده 

 سيال  ن محداكثر براي ي   دتوان ميدانهجوي دوره كارشناسي ارشد  -51ماده 

 از مرخصي تحص  ي استفاده كند.، با كسب مواعقت دانه اه، تحص  ي

 .شود ميمدت مرخصي تحص  ي جزو سنوات تحص  ي دانهجو محسوب  -5تبصره 

 سيال  ني م نويسيي در هير    ست مرخصي بايد قبل از شروع نامدرخوا -5تبصره 

تحص  ي به مؤسسه مربوط تس  م و مواعقت آن مؤسسيه كسيب گيردد. مواعقيت     

مؤسسه با مرخصي تحص  ي دانهجو با توجيه بيه وضيا ت تحصي  ي وي صيورت      

و منوط به اي  است كه ادامه تحص ل دانهجو از آن بيه بايد بيا مهيكل      گ رد مي

 مواجه نهود.

دانهجو بدون كسب مواعقت مؤسسه حتي براي ي   كه صورتيدر  -1بصره ت

 .شود ميترك تحص ل ن ايد از ادامه تحص ل محروم ، سال ن م

از تحص ل اعالم انصراف ن ايد. در اي  ، به هر دل ل دتوان ميدانهجو  -55ماده 

 صورت بايد درخواست خود را مبني بر انصراف به مؤسسه تس  م ن اييد. چنانچيه  
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آن مؤسسه نسبت به صيدور  ، دانهجو باد از ي  ماه درخواست خود را پس ن  رد

 .ن ايد ميگواهي انصراف اقدام 

دانهجوي انصراعي يا اخراجي موظ  است بيه تاهيداتي كيه سي رده      -تبصره

گواه ناميه و تسي  م رييز ن يرات و      هرگونيه است ع ل ن ايد. به هر حال صيدور  

بيا  ، ن ورودي منوط به تسويه حساب دانهجودرياعت مجوز شركت مجدد در آزمو

 است. ربط ذيمؤسسه 

 ارزشيابي -فصل ششم

حداقل ن ره قبولي در هر درس اعم از دروس دوره و دروس جبراني  -55ماده 

 است. 12، در دوره كارشناسي ارشد

 دتواني  مي، باشد 12اگر ن ره دانهجو در ي  درس انتصابي ك تر از  -5تبصره 

 درس دي ري را انتصاب ن ايد.، راهن ا به جاي آن درس با مواعقت استاد

ارزشيي ابي دانهييجو در ييي  درس موكييول بييه   كييه مييوارديدر  -5تبصررره 

 سيال  ني م يي باشد كه با تهص ص استاد مربوط انجام آن در عيول يي    ها عاال ت

در اي  ، شود مين ره دانهجو در آن درس نات ام محسوب ، تحص  ي م ك  ن ست

، تحصي  ي بايد   سيال  ني م حداكثر تا پايان ، ه دانهجو در اي  درسصورت بايد ن ر

 به ن ره قطاي تبديل و در كارنامه وي ثبت شود. ربط ذيتوسط استاد 

م ان    ن رات دروس دانهيجو در دوره كارشناسيي ارشيد در هير      -51ماده 

ك تير باشيد. اگير م يان    ن يرات دانهيجو در دو        11تحص  ي نبايد از  سال ن م

 .شود ميآن دانهجو از ادامه تحص ل محروم ، باشد 11تحص  ي ك تر از  الس ن م

جداگانيه ثبيت   ، ن از يا جبراني در كارنامه دانهيجو  ن ره دروس پ   -تبصره

تحصي  ي و م يان    ن يرات     سيال  ني م اما در احتساب م يان    ن يرات    شود مي

 .شود  يكل ن رات دانهجو منظور ن سال ن م

ك تير باشيد.    11ل ن رات دانهجو در پايان دوره نبايد از م ان    ك -54ماده 
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 .شود  يدوره كارشناسي ارشد شناخته ن التحص ل عارغاي  صورت  غ ر در

، دانهيجويي كيه پيس از گذرانيدن ك  يه واحيدهاي درسيي دوره        -5تبصره 

حداكثر مدت مجاز تحص ل  كه صورتيدر ، ك تر باشد 11م ان    كل ن رات او از 

ن ره ك تر آنها  واحد از دروسي را كه در 11تا  دتوان مي، ن نرس ده باشدوي به پايا

در صيورت جبيران   و تحص  ي تكرار كند  سال ن معقط در ي  ، گرعته است 11از 

 شود. التحص ل عارغ، ك بود م ان    كل

دانهجويي كه به هر دل ل نتواند از اي  عرصت استفاده كند از ادامه تحصي ل  »

 .«1شود ميتحص  ي محروم و درياعت مدرك 

عييالي  شييوراي 2/12/33مييور   731بييه موجييب مصييوبه ج سييه  -5تبصررره 

 ريزي حذف شده است. برنامه

ي كارشناسي ارشد كيه بيه هير دل يل از اداميه      ها دورهدانهجويان  -1تبصره 

چنانچه با دانه اه محل تحصي ل خيود تسيويه حسياب     ، شوند ميتحص ل محروم 

 ي كارشناسي ارشد شركت ن ايند.ها دورهدر آزمون ورودي مجدداً  ندتوان مي، كنند

پيس از ارزييابي و    ،آنهيا  واحيدهاي درسيي قب يي   ، در صورت قبولي در آزمون

. ارزييابي دروس و تطب يق   شيود  ميي ي مصوب از آنان پذيرعتيه  ها برنامهتطب ق با 

واحيد كيه    12دانه اه يا مؤسسه پذيرنيده اسيت و بيه ازاي هير     عهده  واحدها بر

 .شود مياز عول مدت مجاز تحص ل دانهجو كاسته  سال ن مي   شود ميرعته پذي

 :پذيرش واحدهاي درسي قب ي اي  دانهجويان منوط به احراز سه شرط زير است

وزارتيي   عرهنييگ و  عييالي آمييوزشداشييت  مجييوز از شييوراي گسييترش   -1

 ؛و درمان و آموزش پزشكي حسب مورد و بهداشت عالي آموزش

 ؛ريق آزمون سراسريپذيرش دانهجو از ع -2

 2.ريزي برنامه عالي شورايي مصوب ها برنامه اجراي -7

                                                                                                                                                       
 ريزي عالي برنامه شوراي 2/12/33مور   731مصوبه ج سه  اصالح ه -1

 ريزي عالي برنامه شوراي 27/11/31مور   771الحاقي مصوب ج سه  -2
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 نامه پايان -فصل هفتم

آخري  بص  دوره كارشناسي ارشد است كه عي آن  نامه پايانته ه  -51ماده 

زير نظر استاد ، در ي  زم نه مربوط به رشته تحص  ي خود، دانهجو موظ  است

 به تحق ق و تتب  ب ردازد.، راهن ا

ك  تيه   تأي يد استاد راهن ا با پ هنهاد دانهجو و مواعقت اسيتاد در   -56اده م

ع  ي مؤسسه يا خارج از مؤسسيه بيا حيداقل     ه أتاز اعضاي ، تحص الت تك   ي

 .گردد ميمرتبه استادياري تا    

شود به  انتصاب  عالي آموزشخارج از مؤسسه ، چنانچه استاد راهن ا -5تبصره 

 اشت  مدرك دكترا الزامي است.جاي شرط استادياري د

استاد راهن ا ، يي كه استاديار به تاداد كاعي وجود نداردها رشتهدر  -5تبصره 

ك  ته تحص الت تك   ي از بي   مرب يان برجسيته مؤسسيه و      تأي دبا  توان ميرا 

 سال سابقه كار مف د آموزشي و پژوههي انتصاب كرد. 11داراي حداقل 

اول و قبيل از شيروع    سيال  ني م ت پيس از پاييان   دانهجو موظ  اس -53ماده 

 خود را با نظر استاد راهن ا انتصاب كند. نامه پايانسوم تحص  ي موضوع  سال ن م

 .يابد ميك  ته تحص الت تك   ي قطا ت  تأي دپس از  نامه پايانموضوع 

ك  تيه تحصي الت    تأي يد استاد مهاور پ هنهاد استاد راهن ا و پيس از   -58ماده 

 .شود ميع  ي يا متصصصان و محققان مربوط انتصاب  ه أتاز ب   اعضاي  تك   ي

متهيكل از  ، داوران ه أتدرج سه دعاع ه توسط  نامه پايانارزش ابي  -59ماده 

ن اينده ك  ته تحصي الت تك   يي و    نفر ي استاد مهاور و حداقل ، استاد راهن ا

داخل يا خارج مؤسسه  ع  ي يا متصصصان و محققان ه أتدو نفر از ب   اعضاي 

 .گ رد ميصورت 

داوران در پنج درجه ارزش ابي شده و به هر درجيه   ه أتتوسط  نامه پايان -51ماده 

 :شود ميو اي  ن ره در م ان    كل ن رات دانهجو محاسبه  گ رد مياي تا ق  ن ره

 ؛عالي: 21تا  18ن ره از 
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 ؛بس ار خوب: 18تا  11ن ره از 

 ؛بخو: 11تا  11ن ره از 

 ؛قابل قبول: 11تا  12ن ره از 

 .قابل قبولغ ر :ك تر 12ن ره از 

تا زماني كه آن را به پايان نرسانده ، نامه پاياندانهجو پس از انتصاب  -55ماده 

ي بايد ن يز بيراي آن    هيا  سيال  ن متقويم دانه اهي در  براساس است موظ  است

وارد ، تحصي  ي  سيال  ني م در آخيري    ناميه  پاييان ن ايد. در اي  حال ن ره  نام ثبت

 و در م ان    ن رات او منظور خواهد شد. شود ميكارنامه دانهجو 

غ رقابيل قبيول   ، داوران ه يأت از نظير  ، ناميه  پاييان  كيه  در صيورتي  -55ماده 

در مدتي كه از حداكثر مدت مجاز تحصي ل   دتوان ميدانهجو ، تهص ص داده شود

داوران تا ي     ه أتار دي ر زماني كه خود را كامل و ب نامه پايان، وي تجاوز نكند

 از آن دعاع ن ايد. كنند مي

خود با موعق يت دعياع    نامه پاياندانهجويي كه در عرصت تا    شده نتواند از 

 1.شود ميكند از ادامه تحص ل و درياعت مدرك تحص  ي محروم 

اعطاي گواهي گذراندن واحدهاي درسي دوره به دانهجويي كه به هر دل يل از  

 2ماند حسب درخواست دانهجو بالمان  است. مه تحص ل باز ميادا

واحيد   رييزي  برناميه  عيالي  شيوراي  22/8/37مور   283ب وجب مصوبه ج سه 

 واحد است. 11تا  1رساله در دوره كارشناسي ارشد ب   

 ساير مقررات -فصل هشتم

 ت.انتقال و تغ  ر رشته در دوره كارشناسي ارشد ناپ وسته م نوع اس -51ماده 

                                                                                                                                                       
 ريزي عالي برنامه شوراي 2/12/1733مور   731ج سه  اصالح ه -1

شرح عوق تغ  ر ياعته  ريزي به عالي برنامه شوراي 2/12/1733مور   731تبصره مذكور مصوبه ج سه  -2

 است.
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در يي  رشيته و در يي  زميان     ، ارايه برخي از دروس كه صورتيدر -54ماده 

آن دروس رابيا مواعقيت   ، دتواني  ميي دانهجو ، م ك  نباشدمبدأ در مؤسسه ، ما  

 عيالي  آموزشدر يكي از مؤسسات ، ك  ته تحص الت تك   ي تأي داستاد راهن ا و 

 صورت مه ان ب ذراند. دي ر كه مجري دوره است به

ي  حال كسب مواعقت مؤسسه مقصد هم ضروري است و تاداد واحيدهاي  در ا

در ي  مؤسسيه نباييد از نصي  واحيدهاي درسيي دوره       مه اندرسي دانهجوي 

 تجاوز ن ايد.

مياده و   21عصيل و   8آموزشي دوره كارشناسي ارشد در  نامه آي   -51ماده 

ميور    زيريي  برناميه  عيالي  شيوراي يك ي   ج سيه    دويست و نود و تبصره در 27

 1737-31از ابتداي سال تحصي  ي   نامه آي  رس د. اي   تصويب به 21/11/1737

 االجرا الزمسراسر كهور  عالي آموزشو مؤسسات  ها پژوهه اهو  ها دانه اهدر ه ه 

هييا و  قب ييي و ت ييام مقييررات و بصهيينامه نامييه آييي  ، اسييت و از تيياريال ابييالغ آن

. گيردد  ميلغو  نامه آي  هجويان مه ول اي  ي مغاير يا آن براي دانها دستورالا ل

بيا   نيد توان ميي ن يز   1737-31ي قبل از سال تحصي  ي  ها سالدانهجويان ورودي 

جدييد   ناميه  آيي   مواعقت شوراي تحص الت تك   ي مؤسسه وضا ت خيود را بيا   

 شوند. التحص ل عارغتطب ق داده و براساس آن 
 

هاش ي گ  اي انيس د مح درضا  -عناوريوزير ع وم، تحق قات و   


