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 عدم و وجود نگار حقیقت                         قلم  لوح و به نام خداوند

 

منطبق تابچه راهنما، شامل آيين نامه و مقررات آموزشی دوره های تحصيالت تکميلی کارشناسی ارشد ناپيوسته و ک

 یمحترر  ارا  یشورا 10/3/96مورخ  889مصوب جلسه شماره  یليتحص یدوره ها یآموزش کپارچهينامه  نييبر آ

همرراه ه ، بروزارت الرو  یحترر  آموزشرمعراو  م 1/3/97مرورخ  43069/2شماره  هيو ابالغ یآموزش یزيبرنامه ر

مصوبات شيوه نامه اجرايی موارد تفويض اختيار شده در جلسات شرورای آموزشری و تحصريالت تکميلری دان ر اه 

. اميد است، راايت مفاد اين راهنما ضمن ايجاد نظم بي تر و تسهيل امور، باار  ارتقرا  استسيستا  و بلوچستا  

 در دان  اه گردد. کيفی دوره های تحصيالت تکميلی

 و پس از آ  الز  االجراست. 98-97اين آيين نامه و مجمواه مقررات برای تمامی دان جويا  ورودی سال تحصيلی 

از تمامی همکارا  و دان جويا  محتر  درخواست می شود، جهت اطالع و دريافت آيين نامره و مقرررات بره وب راه 

 ه نمايند:تحصيالت تکميلی دان  اه به آدرس زير مراجع

 تحصيالت تکميلی -معاونت آموزشی و تحصيالت تکميلی -معاونت ها -وب اه دان  اه 

 

  www.usb.ac.ir  آدرس وب اه:

       054-31136213  تلفن مستقيم:

 054-31136315  تلفن داخلی:

 054-33443391  :نمابر
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 شوراي تحصیالت تكمیلي دانشگاه

تکميلی دان  اه، آيين نامه و مقررات، بررسی برنامه های آموزشی جديرد به منظور سياست ذاری در امور تحصيالت 

و ارزيابی برنامه های آموزشی موجود،  بررسی درخواست های آموزشی دان جويی و تصميم سازی مطابق برا شريوه 

ه تفويض اختيارات، شورای تحصيالت تکميلی دان  اه در فواصل زمانی معين ت کيل جلسره مری دهرد. اا را  نام

 :هستندشرح زير ه شورای تحصيالت تکميلی دان  اه ب

 معاو  آموزشی و تحصيالت تکميلی دان  اه .1

 دان  اه، با توجه به ضرورت ح ور در خصوص موضواات مرتبط فناوریمعاو  پژوه ی و  .2

 کل تحصيالت تکميلی دان  اهمدير .3

 مديرکل خدمات آموزشی دان  اه .4

 معاونين آموزشی و تحصيالت تکميلی دان کده ها .5

با توجه مدير استعداد های درخ ا ، مدير دوره های آزاد، مدير دفتر شاهد و ايثارگرا  و مدير نظارت و ارزيابی،  .6

 به ضرورت ح ور در خصوص موضواات مرتبط

 

 لي دانشكده هاشوراي تحصیالت تكمی

به منظور تعيين ظرفيت پذيرش دان جويا  جديد و بررسی مستندات فعا يتهای آموزشی و پژوه ی همکارا  و فق 

ابتردای هرر در  کدهشورای تحصيالت تکميلری دان راخذ دان جو در دوره های تحصيالت تکميلی،  ،مقررات مصوب

 :هستندب رح زير  کدهکميلی دان اا ا  شورای تحصيالت ت. ت کيل جلسه می دهد سال تحصيلی

 رئيس دان کده  .1

 معاو  آموزشی و تحصيالت تکميلی دان کده .2

 معاو  پژوه ی دان کده .3

 گروه های مجری دوره های تحصيالت تکميلی مدير .4

 

 شوراي تحصیالت تكمیلي گروه

و کمی دوره های  به منظور بررسی تقاضاهای آموزشی دان جويا  و ارائه م اوره و نظرات در خصوص افزايش کيفی

تحصيالت تکميلی در فواصل زمانی معين ت کيل جلسه می دهد. اا ا  شورای تحصيالت تکميلی گروه آموزشی 

 .استالمی هر گروه آموزشی  هيأتشامل اا ا  
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 اداره كل تحصیالت تكمیلي دانشگاه

ست، زير نظر مدير کل تحصريالت که بازوی اجرايی معاو  آموزشی و شورای تحصيالت تکميلی دان  اه ا اين اداره

تکميلی دان  اه فعا يت می نمايد. انجا  امرور اداری مراحرل ملتلرح تحصريل دان رجويا  دوره هرای تحصريالت 

، تکميلی مانند: ثبت نا ، فارغ ا تحصيلی، بررسی کمی و کيفری تحصريل دان رجويا  کارشناسری ارشرد و دکترری

طور ه و ب که در آئين نامه پيش بينی ن ده است،جهت تصويب د خاص پي نهاد موارپي نهاد اصالحات آئين نامه و 

کلی نظارت بر حسن اجرای آيين نامه های مصوب وزارت الو ، تحقيقات و فناوری، و همچنين شرورای تحصريالت 

 مده براهده اين اداره کل است.آتکميلی دان  اه به شرحی که در آيين نامه 

 

 تحصیالت تكمیلي دانشكده   وظايف و اختیارات معاون آموزشي و

و بررسی درخواست های دان جويا  تحصريالت تکميلری بررای هرگونره  ا يدان جو یبه سواالت آموزش يیپاسل و

اقدا  تحصيلی مانند: ثبت نا  دروس، حذف و اضافه دروس و تر ، مرخصی تحصيلی، نظارت در جلسره امتحانرات و 

ها به شررحی کره در و رسا ه و مانند آننامه  ا ه، اخذ مجوز دفاع از پايا تما  امور مربوط به تصويب پايا  نامه و رس

 آيين نامه آمده است.

 

 وظايف و اختیارات مدير گروه   

پاسل ويی به سواالت آموزشی دان جويا  و بررسی او يه درخواسرت هرای دان رجويا  تحصريالت تکميلری بررای 

و اضافه دروس و تر ، مرخصری تحصريلی و تاييرد او يره امرور هرگونه اقدا  تحصيلی مانند: ثبت نا  دروس، حذف 

ها به شرحی که در آيرين نامره  ه، اخذ مجوز دفاع از پايا  نامه و رسا ه و مانند آنمربوط به تصويب پايا  نامه و رسا

 آمده است.
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 آيین نامه دوره كارشناسي ارشد ناپیوسته

 لصل اوّفـ

 كلــــیات

 : تعريف 1ماده 

که براساس برنامه های مصروب شرورای گسرترش  از دوره کارشناسی استباالتر ای دوره  :سي ارشددوره كارشنا

تحصيل در ايرن مقطرب بصرورت  .شودمنتهی می  هدر رشته مربوط كارشناسي ارشدمدرک  اخذبه  آموزش اا ی،

 تما  وقت و تابب مقررات دان  اه می باشد.

 است. و پايان نامه واحدهاي درسيمه آ  م تمل بر دوره ای که محتوای برنا :پژوهشي-شیوه آموزشي

راهنمـايي اسـتاد تحقيقاتی است که در يك زمينه رشته تحصيلی مربوط و تحرت -فعا يت پژوه ی :پايان نامه

 انجا  می گيرد. راهنما

 است. و دکتری منظور دان  اه ها و مؤسسات آموزش اا ی و پژوه ی مجری دوره های کارشناسی ارشد مؤسسه:

 است. منظور تحقیق و تتبع نظري :مینارس

 : هدف2ماده   

است کره برا گسترش دانش و تربیت متخصصان و پژوهشگراني هدف از ايجاد دوره کارشناسی ارشد،  -2-1

فراگيری آموزش های الز  و آشنائی با روش های پژوهش المی، مهرارت الز  را بررای ارائره خردمات المری،  

 آموزشی و پژوه ی پيدا می کنند.

 پژوهشـي-شـیوه آموزشـيبره  تدوين آيین نامه دوره هاي كارشناسي ارشد ناپیوستههدف از   -2-2

تقويت و توسعه دوره های تحصيالت تکميلی، ارتقا  کيفيت و تنروع بل ری بره شريوه هرای نروين آمروزش، 

في تقويت و ارتقاء سطح كیپاسل ويی مناسب به افزايش تقاضا برای ورود به دوره های تحصيالت تکميلی، 

است تا برا  و كمي اين دوره ها و همسان سازي آن با برنامه هاي توسعه و ديگر اسناد راهبردي كشور

 بهره مندی از آ  در تربيت متلصصا  و پژوه  را  ماهر و برجسته در سطح ک ور بکوشيم.
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 فــصل دوم

 شــــــرايــــــط ورود

 

 :3ماده 

 شرايط ورود به دوره به شرح زير است:

 رايط امومی ورود به آموزش اا ی.داشتن ش -3-1

آوری و يرا وزارت تأييد وزارت الرو ، تحقيقرات و فنر داشتن گواهينامه پايا  دوره کارشناسی يا باالتر مورد -3-2

 .بهداشت، درما  و آموزش پزشکی در رشته های مورد قبول )به ت ليص شورای اا ی برنامه ريزی(

 رشته تحصيلی.برخورداری از توانايی جسمی الز  و متناسب با  -3-3

. براسراس بل رنامه استفاده از سهمیه اسـتعدادهاي درخشـانيا  موفقیت در آزمون ورودي دوره -3-4

آوری، درصد محدودی از دان جويا  کارشناسی در شرف اتما  تحصيل کره وزارت الو ، تحقيقات و فنمصوب 

ی توانند در هما  دان ر اه حداقل شرايط قيد شده در بل نامه را دارا باشند بدو  شرکت در آزمو  ورودی م

ادامه تحصيل دهنرد. درخواسرت و  مقطع كارشناسي ارشددر  يا دانشگاه هاي ديگر محل تحصیل خود

مدارک الز  جهت ورود به دوره از اين طريق بايد به دفتر استعدادهای درخ ا  دان  اه ارائه شود. مواد ارائه 

 ااال  می شود.      دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاهدرخواست از طريق 
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 فــصل سوم

 واحـــدهاي درســـي

 : 4ماده 

، بر حسرب رشرته، احتساب واحد پايان نامه، با واحدهاي درسي دوره كارشناسي ارشد ناپیوستهتعداد کل 

 32نبايـد بـیش از در هر حال مجموع واحدهای دوره کارشناسری ارشرد  واحد است. 32حداكثر و  28حداقل 

 باشد. واحد

 :1تبصره  

    .است يك ترم در میان به صورتدر دوره کارشناسی ارشد  ارائه دروس

 :2تبصره 

 هیأت 233مصوبه  -2استناد بند برای کليه گروه های آموزشی دوره کارشناسی ارشد به  ارائه دروس جبراني

سرت، برا نظرر گرروه ا مکلرحدان جو در رشته های غير مررتبط   غو گرديده است. 17/3/90دان  اه مورخ  رئیسه

 آموزشی در کالسهای دوره کارشناسی شرکت و تاييديه شرکت را در انتهای نيمسال تحصيلی ارائه نمايد.

( که به تاييد شورای تحصيالت تکميلری و صرفا با همين نامها )منطبق بر سرفصل وزارتیو پيش نياز دروس کمبود 

 دان  اه رسيده باشد، م مول پرداخت هزينه نمی شود.

 : 3تبصره 

در صورتيکه صرفا يك درس  .استجهت اخذ درس ممنوع  پیش ترم و معرفي به استاددر دوره کارشناسی ارشد 

برای فارغ ا تحصيلی دان جو باقی مانده باشد و قبال دان رجو آ  را اخرذ و ری پراس ننمروده باشرد و در ترر  آخرر 

برا پي رنهاد گرروه و تاييرد دان رکده و تحصريالت  ،مجاز )تر  پنجم( قرار داشته باشردتمديد تحصيلی در سنوات 

گروه موظح است، ضمن همراهن ی برا  . در اين صورتاستقابل ارائه  مشاركت صفرصورت ه درس بيك تکميلی 

م رارکت صرفر  بره صرورتاستاد مربوطه و تعيين ساات و تاريخ امتحا  برای بازه امتحانات آ  نيمسرال، درس را 

 تعريح نمايد.
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 :4تبصره 

دوره معرفی  سیالبس درسيدر در صورتيکه ، است واحد سمینار حداقل يك و حداكثر دو واحد ،رشته حسب

  شده باشد.

 : 5ماده 

، كـل دورهدر  واحد درسي 6تا  4بين  پژوهشي-شیوه آموزشيتعداد واحد پايا  نامه کارشناسی ارشد، برای 

  مطابق برنامه مصوب شورای اا ی برنامه ريزی است.

 : 6ماده 

 .است واحد 8و  14در دوره کارشناسی ارشد به ترتيب واحد های اخذ شده در هر نيمسال سقف و كف

 :1تبصره 

 طول هفتـه بايد برنامه درسی در ،است تمام وقت به صورتبا توجه به اينکه تحصيل در مقطب کارشناسی ارشد 

  باشد. زمان و محل امتحان ،درج تاريخدانشگاه و با بر اساس تقويم آموزشی  پايان ترمامتحان توزيب گردد و 

 

 

 :2تبصره 

 ،مساليدر هر ن یآموزش یبرنامه گروه هاچنانچه در واحد درسی ارائه نمايد.  8گروه موظح است در هر تر  حداقل 

مورد اين  .نخواهد شدمشروطي در آن نیمسال محاسبه ، باشدن سريدان جو م یواحد برا 8حداقل امکا  اخذ 

داي سال تحصیلي به صورت مكتوب به اطالع تحصیالت تكمیلي جهـت درج در پرونـده بايستي در ابت

 دانشجو برسد.

 : 3تبصره

منهرای و تعداد واحدهای آموزشی دان رجو  اخذ می گرددبهمراه درس  واحدهاي پايان نامهدر نيمسال هايی که 

 ی شود.م روطی دان جو محاسبه نمواحد می باشد،  8 کمتر از واحدهای پايا  نامه 
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 :4تبصره 

 يرا نمری تواننرد آ  درس ،گذرانده انددوره كارشناسي را در  دروس كارشناسي ارشددان جويانی که برخی از 

جمـع  ،اختیـاريدروس ب ذرانند. اين دان رجويا  بايرد برا گررفتن  كارشناسي ارشددروس را مجدداً در دوره 

 انند.درسی را به حد نصاب مندرج در برنامه مصوب برس واحدهاي

 :7ماده 

 .است مجازحذف دروس ارائه شده  ،كارشناسي ارشددر برنامه آموزشی 

 :1تبصره 

بره اداره تحصريالت  پايان ترمامتحانات تقويم آموزشي شروع از  روز پیش 7 حداقلستی درخواست حذف باي

 تکميلی واصل گردد. 

 :2تبصره 

و در صرورت تاييرد گرروه و  در طول تحصـیل صرفا براي يك بارحذف تمامی واحدهای يك نيمسال تحصيلی، 

تقاضا برای حذف ترر   .سنوات دانشجو محسوب مي گردد وبديهی است تر  مذکور جز بالمانع است.دان کده 

 به تحصيالت تکميلی دان  اه ارسال شود. ،از شروع امتحانات تر  روز قبل 7تا  دباي

 :3تبصره 

 نوبت دومدانشجويان همانند  دانشجويان روزانه، حذف تر  و يايا دروس حذف شده برای انتلاب مجدد درس 

 .هستنددروس  يادرس آ  امنا  دان  اه در  هيأت  شهريه مصوبمکلح به پرداخت 

 :4تبصره 

درس يرا دروس برای غيبت امتحانی استفاده می کنند، مکلح به پرداخت شرهريه دان جويانی که از حذف پزشکی 

 .هستندفی حذ

 :5تبصره 

تـرم مشـروطي ، )اعم از پزشكي و غیر پزشـكي  به دلیل حذفواحد  8كاهش دروس به زير  در صرورت
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 محاسبه می شود. 

 :8ماده 

 با مرتبه استادياري يـا بـارتر علمي هیأتتوسط اعضاء تدريس در دوره های کارشناسی ارشد ناپيوسته فقط 

 .استامکا  پذير 
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 فــصل چــهارم

 یابحــضور و غـــ

 :9ماده 

اسرت. غيبرت  دوره الزامـيح ور دان جو در تمامی برنامه های درسی و دي ر فعا يت های آموزشری و پژوه ری 

محسوب  نمره دانشجو در آن درس صفرتجاوز کند، در غير اين صورت  سه جلسهاز  دان جو در هر درس نبايد 

 می شود. 

 : 1تبصره 

امتحـان دانشجو نمي تواند در جلسـه الس درس توسط استاد، بت بيش از حد دان جو در کغيثبت در صورت 

ممانعت از  ،ت ترمناتا قبل از شروع امتحا در صورت عدم گزارش غیبت .س شركت نمايدپايان ترم آن در

 .است خالف مقرراتدر جلسه امتحا   شركت دانشجو

 :10ماده 

 .خواهد شدرس برای آ  د نمره صفرهر درس موجب گرفتن  غیبت غیر موجه در امتحان

 :1 تبصره

 پزشك معتمد و از نظر شوراي تحصیالت تكمیلي دانشگاهنظر از  ،در امتحا  غیبت دانشجودر صورتی که 

  .مزبور حذف مي شوددرس  ،موجه ت ليص داده شود

 :2تبصره 

  با تکميل فر پس از يك هفته از غیبت امتحانيدان جو جهت استفاده از حذف پزشکی، مکلح است حداکثر 

  حذف پزشکی و ارائه مستندات به پزشك معتمد دان  اه مراجعه نمايد.

 :3تبصره 

مكلف به ، با اختیار يا پزشكي يا حذف شدهانتخاب واحد مجدد درس پاس نشده برای دانشجويان روزانه 

 .هستند نوبت دو همانند دان جويا   ،درس پرداخت شهريه مصوب
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 فصل پنجم

 نصراف از تحصیلطول دوره، مرخصي تحصیلي و ا

 :11ماده 

برر اسراس مقرررات  ،پايان نامـهعالوه بر را  دروس تعیین شدهتحصيل مدتی است که دان جو بايرد طول دوره 

 اتما  برساند. با موفقيت به همربوط

 :1تبصره 

تمديرد  اسرت.)تمديد سنوات  ارفاقي  نیمسال يكعالوه ه دو سال بناپيوسته  طول دوره كارشناسي ارشد

. در صورت اد  رضايت استاد استاز روند پي رفت کار دان جو نجم منوط به رضايت استاد راهنما در تر  پسنوات 

ه تراخير در از آنجاييکر ردد. ه برای دان جو حکم اخراج صادر ميراهنما و وصول نامه کتبی از طريق گروه و دان کد

انواده ها و دان  اه دارد، ترجيج بر فراغرت از يا  هزينه های سن ين معنوی و مادی برای خفارغ ا تحصيلی دان جو

 .استتحصيل دان جويا  تا انتهای تر  چهار  

 :2تبصره 

تحصیالت تكمیلـي گروه و دانشكده،  ،و تايید روند كار توسط استاد راهنما درخواست دانشجواسراس بر 

بره طرول   غات )فـرم فرم تمديد سنو دريافتز اپس را )تر  ش م(  تحصيلی نیمساليك حداكثر مي تواند 

  .نمايددوره دان جو اضافه 

 :3تبصره 

نوبت دوم نسبت به دانشجويان تمديد سنوات )ترم ششم ، مانند برای دانشجويان روزانه مكلفند 

 اقدا  نمايند. پرداخت شهريه مصوب

 : 4تبصره 

ردد، از ادامره تحصريل ن ر دفاع از پايان نامـهموفق به  سه سال نیمسال )شش در صورتی که دان جو تا پايا  

 خواهد شد. محروم
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 :5تبصره 

تحصيل همزما  دان جوی دوره کارشناسی ارشد در کليه شيوه های آموزشی و در کليه دان  اه ها )دو تری و غيرر 

 دو تی( ممنوع است.

 :12ماده 

و تاييرد  گروه و دانشكدهموافقت با کسب ، يك نیمسال تحصیلي ازدان جوی دوره کارشناسی ارشد می تواند 

  استفاده کند. با احتساب در سنواتاز مرخصي تحصیلي تحصيالت تکميلی 

 :1تبصره 

تحصـیالت تكمیلـي  بره، شروع ترم تحصیليبايد قبل از  تايید گروه و دانشكدهپس از درخواست مرخصی 

 .دشودانشگاه ارسال 

 : 2تبصره 

 .مدت مرخصي تحصیلي جزو سنوات تحصیلي دانشجو محسوب مي شود

 :    3ره تبص

 ،ورود به دان  اه نیمسال اول تحصیليدر  ،يك ترم در میان به صورتارشد با توجه به ارائه دروس کارشناسی 

با موافقت  ،پيش نياز تر  دو  نباشندتر  اول در صورتيکه دروس  داده نمي شود.به دان جو  مرخصي تحصیلي

 .خواهد بود بر عهده دانشجواشی از اين امر نيز ن. اواقب استانجا  خواست دان جو قابل در گروه و دانشكده

 : 4تبصره 

 در سنوات تحصريلی اسرتفاده کننرد. بدون احتسابمرخصی زايما  دو تر  شاغل به تحصيل، می توانند از  بانوا 

پزشك معتمد تاييد مستندات مربوطه توسط با بايد  ،()تکميل فر  )ل( درخواست به منظور استفاده از فرصت فوق

 د.شوبه تحصيالت تکميلی دان  اه ارسال  گاهدانش

 :5تبصره 

از نداشته باشد و انتخاب واحد ثبت نام يا ترک تحصيل نمايد  ،كامل براي يك نیمسالدر صورتی که دان جو 
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 ادامه تحصیل محروم مي شود.

 : 13ماده 

درخواسرت خرود را مبنری برر در اين صرورت بايرد  اعالم انصراف نمايد.دان جو می تواند به هر د يل، از تحصيل 

دان  اه نسبت به  پس نگیرد،درخواست خود را  يك ماهتسليم نمايد. چنانچه دان جو بعد از  دانشگاهانصراف به 

 اقدا  می نمايد. قطعيصدور گواهي انصراف 

 تبصره:

نـه گو هـردان جوی انصرافی يا اخراجی موظح است به تعهداتی که سرپرده امرل نمايرد. بره هرر حرال  صردور 

و تسويه حساب دانشـجو  منوط به نمرات و دريافت مجوز شركت مجدد در آزمون ورودي ريز ،گواهینامه

 است.)آموزش رايگان مخصوص دانشجويان دوره روزانه  دانشگاه  پرداخت هزينه هاي آموزشي
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 فـــصل شـــشم

 ارزشــیابي

 :14ماده 

 است. 14ميان ين کل قابل قبول در هر نيمسال  و 12ی ارشد، در هر درس دوره کارشناس داقل نمره قبوليح

 :1تبصره 

شـر  ه بدر يك درس يا چند درس توسط دان جو در يك نيمسال تحصيلی،  عدم كسب نمره قبوليدر صورت 

نمرات تحصـیلي دانشـجو  نمره يا نمرات مردودي قبلي در ريز، احراز نمره قبولي در نیمسال هاي بعدي

در  آخرين نمره قبوليو صررفا محاسبه میانگین كل دوره بي اثر اما نمرات مردودی در  ماند.ثبت و باقي مي 

 .دوره خواهد بودمالک محاسبه میانگین كل آ  درس 

 :2تبصره 

 مشروطي دانشجو در نیمسال هاي قبل را خنثي نمي كند.، 1به استناد تبصره  گذراندن دروس

 :3تبصره 

، نمره مرردودی دريافرت دلیل تقلب و يا حكم كمیته انضباطييانی که که به ، شامل دان جو1تسهيالت تبصره 

 .نمي شودمی کنند، 

 :4تبصره 

دان رجو مری توانرد برا با داليل موجه، حداقل برای دوتر  ميسر نباشرد،  اختياری در شرايطی که امکا  ارائه درس

ارائه يك ترم در میان دروس  با رعايتديگري را اختیاري درس  شوراي تحصیالت تكمیلي گروهموافقرت 

است، اين موارد را در ابتدای تر  تحصيلی جهت درج در پرونده و بهره مندی دان جو  گروه مكلف .انتخاب نمايد

 به تحصيالت تکميلی دان  اه منعکس نمايد. 14ماده  1از تبصره 
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 :5تبصره

 سیستم گلسـتاندر ه درس مربوطه را نمر ،پس از برگزاری آزمو  حداكثر ده روزاستاد هر درس موظح است  

گـروه هـاي كلیه نمـرات ثبت  ،آخرين امتحانبرگزاري از حداکثر دو هفته پس بايد  دانشكده اال  نمايد وا

عدم ثبت به موقع نمرات بعهده استاد درس، کنترل نمايد. بديهی است م کالت آموزشی ناشی از  آموزشي را

 .واهد بودخ مدير و معاون آموزشي دانشكده مربوطه

 :6تبصره 

 معوقه ندارد. قبال ثبت نمرهتحصيالت تکميلی دان  اه، هيچ ونه تعهدی در 

 :7تبصره 

 غیر قابل تغییر است.ثبت شده در سیستم گلستان پس از انقضاء مهلت مقرر نمره 

 :8تبصره 

زمان بیش از ه ب ند و نيازهست سر فصل مصوب شوراي عالي برنامه ريزي داراي پروژهبرای دروسی که طبق 

درس بايرد  نمره نهايي چهل روز بعدحداكثر تا دارند، در پايا  هما  نيمسال نمره ناتما  ارسال و  يك نیمسال

و  تصويب شوراي تحصیالت تكمیلي گروه مبني بر ناتمام بودن درس الزامـيد. در چنين مواردی شوارسال 

 آغاز برنامه امتحانات پايان نیمسال تحصـیلي بـه تحصـیالت تكمیلـياز  يك هفته قبلاين  مصوبه بايد 

پايان نیمسال الز  به ذکر است که امتحانات دروس دارای پروژه، بايد طبق روال معمرول در  دان  اه ارسال گردد.

 بر اساس تقويم آموزشی امتحانات پايا  تر  دان  اه برگزار شود.و  اخذ درس

 :15ماده 

باشرد.  14از كمتر نبايد  ، در هر نيمسال تحصيلی،روس دانشجو در دوره كارشناسي ارشدمیانگین نمرات  د

دان رجو  میانگین نمراتد. اگرر شوقلمداد می  مشرو دان جو  شود، 14كمتر از میانگین نمرات  در صورتيکه 

و  محروم صريل، آ  دان جو از ادامه تحباشد 14كمتر از صورت متوالي يا متناوب به دو نیمسال تحصیلي در 

 . خواهد شداخراج 
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 : 16ماده 

 .باشد 14از كمتر دانشجو آموزشي میانگین كل نمرات  دبايناي اخذ مجوز دفاع از پايان نامه بر

 : 1 تبصره

در  داشرته باشرد، 14کمترر از ، ميان ين کل نمرات دوره آموزشيي كلیه واحدهادان جويی که پس از گذراند  

 8حداکثر به ت ليص گروه مربوطه، وی به پايا  نرسيده باشد، می تواند  تحصیلحداكثر مدت مجاز صورتی که 

صرورت تکررار کنرد و در  يك نیمسال تحصیليدر  گرفته است، 14نمره كمتر از دروسی را که در آنها واحد از 

 به دان جو اجازه دفاع از پايا  نامه داده می شود. کمبود ميان ين کل، جبران 
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 صل هــفتمفــ

 ســمینار و پايان نامـه

 : 17ماده 

نحروه  اسرت. و تتبـع نظـري اصول روش تحقیقآشنايی دان جويا  کارشناسی ارشد  با  ،سمینارهدف از ارائه 

از دي رر اهرداف در نظرر نتايج يك تحقيرق  ارائه كتبي و شفاهيشيوه همچنين استفاده از منابب اطالع رسانی و 

 است. موضوع سمینار در ارتباط باگرفته شده 

 : 18ماده 

بعد جهت ثبت به تحصیالت تكمیلي برگزاري امتحانات نیمسال  قبل ازدو ماه تا حرداکثر  سمينار بايدنمره 

 دانشگاه ارسال گردد.

 : 19ماده 

اسرت کره طری آ  پژوهشـي -آموزشيدر شیوه هاي  كارشناسي ارشدآخرين بلش دوره  انجام پايان نامه

 به تحقيق بپردازد. استاد راهنما،ر زمينه مربوط به رشته تحصيلی خود، زير نظر دان جو موظح است د

  :1تبصره 

با مجوز استاد راهنما و گروه  پس از گذراند  کليه دروس آموزشیبهمراه و يا  مقطع كارشناسي ارشددان جويا  

قبـل از اتمـام ترا  ر ترمه، پس از آنو  پروپوزال مصوب داشته باشد ثبت پايان نامه )، بايد جهت آموزشی

بوده و  انصرافبه منز ه  ،عدم ثبت ادامه پايان نامه. ثبت نمايندرا در سيستم گلستا   ادامه پايان نامه، دوره

  می گردد. ادامه تحصیل محرومدان جو از 

 :2تبصره 

بره  ،اب واحرداست پس از اتما  فرآيند حذف و اضافه نسبت به ااال  اسرامی دان رجويا  فاقرد انتلر مكلفگروه 

  تحصيالت تکميلی اقدا  نمايد.
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 :3تبصره 

است. ضروری است ايرن ن رارش برر اسراس  الزامي به زبا  فارسی كارشناسي ارشددر دوره  نگارش پايان نامه

 <--آدرس: سايت دانشگاه س وب)   اه صورت گيردنمعرفی شده در سايت تحصيالت تکميلی دا دستورا عمل

كارشناسـي  <--تحصیالت تكمیلي دانشگاه <--وزشي و تحصیالت تكمیليمعاونت آم <--معاونت ها

 . (پايان نامه <--ارشد

 : 4تبصره 

زبـان هستند و  زوما پايا  نامه خود را بايد با  ينمستثاز اين قااده  برخي از دانشجويان گروه زبان انگلیسي

 نمايند.تدوين  ،)آدرس فوق ا ذکر( تعیین شده دستورالعملبر اساس و  يانگلیس

 : 20ماده 

اعضـاي ، از شوراي تحصیالت تكمیلي گروهو تأييرد  استاد مربوطهموافقت  پس از ،ي دانشجواستاد راهنما

 د.شوتعيين می  رشته ذيربطدر  مرتبه استادياريبا  يك سال سابقه تدريسبا حداقل  علمي دانشگاه هیأت

 :1تبصره 

سراير موسسرات برا  يا اساتید و كارشناسان خبـره ساتید گروهااز  استاد راهنمابر پي نهاد  بنا استاد مشاور

 انتلاب می شود.  ،حداقل مدرک كارشناسي ارشد

 :2تبصره 

 مشـاوراسـتاد و يرك  دو استاد راهنمـااز حداکثر در صورت نياز می توا   كارشناسي ارشدپايان نامه برای 

 استفاده نمود.

 : 3تبصره 

 .است راهنماي اول و دوم يكسانشناسی ارشد توسط استاد دان جويا  کار سهم هدايت پايان نامه
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 :4تبصره 

. دان رجو خواهرد برودزير نظر راهنمای اول و با صرالحديد وی  فارغ ا تحصيلیتمامی امور پژوه ی دان جو تا روز 

  با استاد راهنمای اول داشته باشد.را است هماهن ی الز   مکلح

 :5تبصره 

م اور در پايا  نامه ا زامی است. درج نا  اسرتاد راهنمرای دو  و م راور در مقراالت  و درج نا  استاد راهنمای دو 

و يت تللح پژوه ی و اواقب آ  بر اهده اسرتاد ئمس ،در صورت اد  درج نا  آنها بدو  رضايت کتبی .ا زامی است

و  دو ب استاد راهنمرای راهنمای اول در انتلا تاداس ،. الز  است جهت جلوگيری از تبعاتخواهد بودراهنمای اول 

د. حذف اسامی در پروپوزال مصوب و واصل شده به تحصيالت تکميلی غير ممکن است. در صرورت  اور دقت نمايم

 دبه همکاری در ميانه راه کارهای تحقيقاتی مرتبط با پايا  نامه دان جو، ااال  اسامی راهنمای دو  يا م اور باي زنيا

حرق پرداخرت  ماه قبل از دفاع به تحصيالت تکميلی گزارش شرده باشرد. 4 قلحداو پس از تاييد گروه و دان کده 

 در چنين مواردی منتفی است. راهنمايی و م اوره توسط دان  اها زحمه 

 : 21ماده 

شـروع نیمسـال سـوم  درحداكثر پس از پايان نیمسال اول و  می تواندپژوه ی -در شيوه آموزشیدان جو 

  نمايد. در گروه آموزشي مربوطه تصويبنظر استاد راهنما ود را با موضوع پايا  نامه ختحصیلي 

 :1تبصره 

پـس از آن می يابد. دان رجو  قطعیتدانشكده ید شوراي تحصیالت تكمیلي يموضوع پايان نامه پس از تا

 . است ملزم به انتخاب واحد پايان نامه

 : 2تبصره 

شرورای دان رکده و در  تصويب پايـان نامـهمنوط به  سومنیمسال در  و انتخاب پايان نامه ثبت نام دانشجو

 .خواهد بودتحصيالت تکميلی دان  اه ( به صورتجلسه مربوطهااال  آ  )
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 : 3تبصره 

بالمرانب  شروع نیمسال سوم، اخذ واحد پايان نامه در نیمسال سـوم در صورت تصويب موضوع پايا  نامره در

 است.

 : 4تبصره 

در  آنعواقب ناشي از عدم ثبت نام بوده و مسئو يت  برعهده دانشجو  نامه کليه مراحل تصويب پايا گیريپی

 .استشلص دان جو متوجه  در زما  مقرر

 : 5تبصره 

 بوده عهده دانشجو و استاد راهنما بر...(  )تغيير انوا  يا موضوع پايا  نامه وانجا  هرگونه اصالحات پي نهادی 

    ا زامی است. دفاعیهماه قبل از برگزاري  يك ارسال اصالحاتو 

 :6تبصره 

. ارسـال مربوطره باي رانی مری شرود گروه آموزشيدان جويا  کارشناسی ارشرد در  اصل پروپوزالهاي مصوب

بر نام و تصويب شده دان جويا  تحصيالت تکميلی در دان کده های مربوطه م تمل  صورتجلسه پروپوزال هاي

 هنوع پايان نامه همرا و معرفي اساتید راهنما و مشاور ،نامهعنوان پايان  ،شماره دانشجويي ،نام خانوادگي

 است. تحصیالت تكمیلي دانشگاه الزاميبه  ،با تاريخ تصويب

 :7تبصره  

معاونـت محتـرم آ  از طريرق  يـك نسـخه ديگـرارسال  ،در دان کده مربوطه تصويب پروپوزال ها پس از

 است. حمايت از پايان نامه ها الزاميص هزينه جهت اختصا ،شوراي پژوهشي دانشگاهبه  پژوهشي دانشكده

 :8تبصره 

استادياري، دانشیاري و استادي به المی در مرتبره  هيأتا و تعداد دان جويا  کارشناسی ارشد هر دوره برای 

المی  هيأتما  تحت راهنمايی ا و حداکثر تعداد دان جويا  ارشد همز مجموع . همچنيناست 4و  4، 3ترتیب 

  شود.  نفر بیشتر 8و  8، 6نبايد از انشیار و استاد به ترتیب استاديار، د
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 :9تبصره 

 :اضافه می شود يك نفرزير به سقح دان جويا  تحت راهنمايی استاد مربوطه موارد احراز شرايط صورت در 

  ؛  اهو تأمين کل ااتبارات پايا  نامه در قا ب قراردادهای خارج از دانعدم نیاز به امكانات مالي دانشگاه  -1

ا نمايه معتبرر برين ب از دان  اه و يا مجالت ان ليسیپژوه ی فارسی خارج -در مجالت المی داشتن سه مقاله-2

  قبل پذيرش شده اند.سال ا مللی که در 

 : 10تبصره 

تعداد دانشجويان كارشناسـي ارشـد هـر عضـو ، به سقح حداکثر فاقد دوره دكتريدر گروه های آموزشی 

 اضافه می شود.  شجوعلمي دو دان هیأت

 :11تبصره 

در سال يك مقاله علمي پژوهشي با نمايه معتبر بین المللي يا داخلي حداقل در صورت اد  چاپ يا پذيرش 

، سهمیه اخذ دانشجوي ارشد و دكتري عضو هیـأت علمـي در سـال بعـدگذشته توسط ا و هيأت المی، 

بدو  در نظر گرفتن اسم دان جو يا نويسرنده می، )ا و هيأت ال حذف خواهد شد. آموزشی مربوطهتوسط گروه 

 مسئول مقا ه مذکور باشد(.

 :12تبصره 

شرايط و ظرفیت پذيرش يا عدم پذيرش دانشجو توسـط اسـاتید در رشـته هـاي مختلـف بـر اسـاس 

 دانشگاه قابل تغییر است.و تحصیالت تكمیلي تصمیمات شوراي آموزشي 

 :13تبصره 

توسرط  حكـم ات )بعد از شش تر ( يا به د يل دو تر  م روطی نيراز بره صردوردان جويانی که جهت تمديد سنو

معرفری شروند.  ادامـه تحصـیليرا  صحنه دفاعیـهنبايد جهت ح ور در  هرگزدارند،  كمیسیون موارد خاص

مـدير گـروه آموزشـي و معاونـت آموزشـي و اهده ه مسئو يت پاسل ويی در باب اد  راايت موضوع فوق ب

 .استان کده مربوطه د تحصیالت تكمیلي
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 :22ماده 

چنانچه دان جو در حين تحصيل و انجا  پژوهش و تدوين پايا  نامه مرتکب تللح المی )جعل، تقلب، کپی 

 برداری و مانند اينها( شود و تللح او از سوی دان  اه تاييد گردد، از ادامه تحصيل محرو  و اخراج می شود.

 :1 تبصره

 جو پس از اتما  تحصيالت از سوی دان  اه، منجر به ابطال مدرک تحصيلی صادر احراز و اثبات تللح المی دان

 خواهد شد. ،شده
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 فــصل هــشتم

 دفـاع از پايان نامه

 :23ماده 

و  اسـتاد مشـاور، راهنمايا اساتید از استاد داورا ، مت کل  هيأتجلسه دفاع توسط  در ارزشیابي پايان نامه

 برگزار می گردد. حداقل مدرک دكتري با علمي هیأتاا ای و دو نفر از  ينده تحصیالت تكمیلييك نفر نما

 :1تبصره 

 ان نامه دانشجو:شرايط دفاع از پاي

 ؛14باري كل با معدل  آموزشی هتوسط گرودوره  حدهاي آموزشياگذراندن كلیه و ييدتا( ا ح

 ؛ربوطهي مشگرو ه آموزمعوقه توسط  ثبت نمراتو    پي گیريب

 ؛گروه آموزشي توسط دان جوعدم اتمام سنوات مجاز تحصیلي تايید ج( 

 .توسط گروه آموزشي .. . عدم مراجعه و ،)دو ترم مشروطي مشكل آموزشينداشتن تاييد د( 

آموزشری و تحصريالت تکميلری دان رکده  معـاونآموزشری،  مدير گروهاهده ه راايت شرايط فوق قبل از دفاع، ب

 است. ده تحصیالت تكمیلينماينمربوطه و 

 :2تبصره 

 برر رياست جلسه دفاع پايان نامهو  محاسبه نمرهو  دفاع از پايان نامه آيین نامهنظارت بر راايت کليه مفاد 

 بره صرورتنماينرده تحصريالت تکميلری  .اسرت مرتبه استادياري، با حداقل نماينده تحصیالت تكمیلياهده 

 تعيين می گردد. سط شوراي آموزشي گروهعلمي تو هیأتچرخه اي از میان اعضاء 

 :3تبصره 

از است. اد  ح رور هريرك  دفاع الزاميدر جلسه  نماينده تحصیالت تكمیليو  استاد راهنما، داور 2ح ور 

جلسـات دفاعیـه بـدون برگزاري مسئو يت پاسرل ويی  جلسه خواهد شد. ابطال در جلسه دفاع باا  داوران

و معاونت آموزشری و تحصريالت تکميلری دان رکده  مدير گروهصيالت تکميلی، اهده نماينده تحه ب ،حضور داور
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 مربوطه است.

 :4تبصره 

بره )يا ايمیـل معتبـر  وکا رت اخذ  ،دفاعیهدر جلسه  موجه استاد راهنماي اول يا دومدر صورت اد  ح ور 

نامـه همـراه بـا ارسـال وكالـت  اسرت. الزاميرسيده باشد،  نماينده تحصیالت تكمیليتاييد به دي ری که 

 صورتجلسه دفاع ضروري است.

 : 5تبصره 

از حضور يكي از داوران مبنی بر  ،مربوطه مدير گروه و معاون آموزشي دانشكدهو تاييد  الع رسانياط ازپس 

از داوران جهت تنظیم صورتجلسـه و فـرم  يبه يكايشان وكالت  ،دفاعیهدر جلسه  ويدئو كنفرانسطريق 

 است. همراه با صورتجلسه دفاع ضروريمعتبر   لیميايا ) وكالت نامهارسال و ه دفاعیه الزامي بود  ب)

 :6تبصره 

يکی بره دو داور دفاعیه  تعيين در زمينه تلصصی پايا  نامه باشند. تخصص كافيداورا  تعيين شده بايد دارای 

 .استگروه  انتخاب و تايید شوراي تحصیالت تكمیليو دي ری به  پیشنهاد استاد راهنما

 :24ماده 

برر  ید شوراي تحصیالت تكمیلي گروهيتاو  استاد راهنمابه پي نهاد  دفاع پايان نامهجلسه  تاريخ برگزاري

 د. شوتعيين می اساس تقويم آموزشی دان  اه 

 :1تبصره  

پس از يـك نیمسـال تحصـیلي از دان جوی کارشناسی ارشد می تواند حرداقل  ،اخذ واحد پايان نامهپس از 

    نمايد.ش ماه از تاريخ تصويب پروپوزال بايستی گذشته باشد( )ش مه خود دفاعپايان نا

 :25ماده  

انجا  می گيررد. ايرن ارزيرابی  پايان نامهاز  "ب"صفحه فرم همچنین  و )ه فرم در  ارزيابي دفاع پايان نامه

 آ  صورت می گيرد. يا عدم قبوليدفاع  يید قبوليااز تپس 
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 :1تبصره 

 پايان نامه شامل: ارزيابي نمره 

 18 یارزشرارزشيابی کيفيت آموزشی کيفيت المی و کيفيت ارائه بر اساس شرح مبسوط معيارهرای  نمره 

   صورتجلسه دفاع.هفرم )معرفی شده در 

 نوشـته دسـت و پايرا  نامره مربروط بره پي ررفت ماهـه هـاي دو كلیـه گـزارششامل  نمره يك 

(Manuscript)  ارسال شـدهيك مقاله علمي پژوهشي كامل (Submitted ) بره زبرا  اسرت، کره

ارزيرابی  و در جلسه دفاعیـه پیوستدر انتهاي پايان نامه )با نظر استاد راهنمرا( فارسی يا بين ا مللی 

 ههاي دو ماهـ سوم باقي مانده به گزارش و دوكیفیت مقاله به  فوق مربوط يك سوم نمره .دشومی 

 تعلق مي گیرد.

 مقارت پولي آن  پذيرش با شر ستخرج از پايان نامه چاپ مقاله م شامل نمره يك(Open Access 

 ،ماهه بعد از تاريخ دفاع 4حداكثر تا بازه وجه را داشته باشند   ستند مبني بر واريزمدرک م دباي

 به شرح ذيل:

عاونرت در مجالت نمايه شده در پاي اه های معتبرر مرورد تاييرد حروزه م وه یژپ-حداکثر امتياز کل مقاالت المی

دان رجو آدرس همچنين و  "استاد راهنمای"مسئول  نويسندهآدرس  با توجه به اينکه، نمره يك پژوه ی دان  اه

  باشد. سيستا  و بلوچستا  ان  اهد

 نمره 5/0ترويجی -حداکثر امتياز کل مقاالت المی

مراه ه يا نامه پذيرش بهشرکت و گواهی ح ور ارائه با  معتبر( مقاالت همايش )بين ا مللی و ملیکل حداکثر امتياز 

 نمره. 5/0در کنفرانس فيش های واريزی 

دان  اه به ثبرت و ت رکيل  فناوریر تاييد حوزه معاونت پزوه ی و ب حداکثر يك نمره برای پايا  نامه هايی که بنا

ثبت اختراای کره حداکثر تا يك نمره به واحد فناور در مرکز رشد دان  اه منجر می شوند، در نظر گرفته می شود. 

 .تعلق می گيرد ،تا  و بلوجستا  باشدسسهم استاد راهنما  حاظ و با نا  دان  اه سي
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 :2تبصره 

نظرر داورا  را انجرا   اصالحات مرورد ماه از تاريخ دفاع، چهارحداكثر مدت  ظرفشلصا، دان جو موظح است 

مرراه ه بره مراحل تسويه حساب نهـاييانجا   را جهت يد آ ايتتاييد اصالحات داورا ،  با ارائه فرم )ح داده و 

سروی  ارد  پي يرری از ارائه نمايرد.حداكثر بمدت ده روز كاري تحصیالت تكمیلي دانشكده به ساير مدارک 

 موزشی مترتب نمی کند.و يتی برای سيستم آئدان جو مس

 :3تبصره 

 استفاده حداکثری از بازه زمانی چهار ماه شامل موارد ذيل نمی شود:

 ؛دانشجويان پسري كه مشكل نظام وظیفه پیدا مي كنند الف 

شـهريور فـارغ  31دوره دكتري پذيرفته شده و بايد تـا  ب  دانشجوياني كه در همان سال تحصیلي در

  التحصیل شوند.

 :4تبصره 

نماينده تحصیالت و  استاد راهنمازير نظر  ان وعهده داوربر   "ح")فرم  نظر داوران د اصالحات مورديیتا

 است. تكمیلي

 :5تبصره 

ه تحصيالت تکميلی واصرل بعالوه ده روز کاری بن جو به هر د يل پس از چهار ماه که فرمهای دفاايه دا صورتی در

 تجديد دفاع خواهد شد.با لحاظ ساير شرايط آئین نامه آموزشي دانشجو ن ردد، 

 :6تبصره 

و يت کنترل آ  بر اهده ئت تکميلی ا زامی است. مسراايت فرمت تدوين پايا  نامه مطابق با دستور ا عمل تحصيال

 داورا  است.  هيأتاستاد راهنما و 

 :26ماده 

داورا  در پنج درجه ارزشيابی شده و نهايتا  نمره ای به آ  تعلق می گيررد.  ايرن نمرره در  هيأتپايا  نامه توسط 
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 می شود. نمحاسبه  میانگین كل نمرات دانشجو

  20تا  19نمره    اا ی :

  99/18تا  18نمره   بسيار خوب:

  99/17تا  16نمره     خوب:  

  99/15تا  14نمره   قابل قبول: 

  14از  نمره کمتر               : مردود

 : 27ماده 

است موظح است بر اساس تقرويم  را به پايان نرسانده زماني كه آنتا  پايان نامه،واحد دان جو پس از انتلاب 

نمره پايان  ،دفاعپس از نمايد.  ثبتانتخاب و  را در سيستم گلستا  ادامه پايان نامهمسال نیدان  اهی در هر 

نمره پايان نامه در معدل كل مي گردد.  دانشجو واحد پايان نامه را انتخاب نموده ثبتدر نيمسا ی که  نامه

 .استنامه ثبت نمره پايان مالک فارغ ا تحصيلی دان جو تاريخ بالاثر است. 

 :تبصره

واحد تحصـیالت تكمیلـي در حوزه اختيارات  فقطدر سیستم گلستان  پايا  نامه کارشناسی ارشدثبت نمره 

 .است و پس از ثبت تحت هیچ شرايطي قابل تغییر نمي باشددانشگاه 

 : 28ماده 

دتی دان جو می توانرد در مر ،ت ليص داده شود غیر قابل قبول ،داوران هیأتپايان نامه از نظر در صورتی که 

بار دي رر در زمرانی کره  فقط يك و پايان نامه خود را كامل حداكثر مدت مجاز تحصیل او تجاوز نكند،که از 

 نمايد.از آن دفاع  ،داورا  تعيين می کنند هيأت

 تبصره: 

تحصريل و دريافرت  از ادامره ،موفقیت دفاع كنـددان جويی که در فرصت تعيين شده نتواند از پايا  نامه خود با 

کره بره هرر  گواهي گذراندن واحدهاي درسي دوره به دانشجوييمی شود و ااطرای  محرومتحصيلی  مدرک

پرداخـت هزينـه با دان  اه و د يل از ادامه تحصيل باز می ماند، حسب درخواست دان جو پس از تسويه حساب 

 است. بالمانع  استهاي آموزشي رايگان )مخصوص دانشجويان دوره روزانه 
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 فـــصل نـــهم

 و تطبیق واحدها تغییر رشته، انــتــقال و مـــهـماني

 : 29ماده 

 در دوره كارشناسي ارشد ناپیوسته ممنوع است.و مهماني و گرايش تغییر رشته 

 :30ماده 

 است. ممنوع در دوره کارشناسی ارشد ناپيوسته انتقال

 :1تبصره 

ی اام از روزانره و شربانه، و از دان ر اه هرای غيرر انتقال از دوره شبانه به روزانه، نيمه ح وری و مجازی به ح ور

 دو تی به دان  اه های دو تی ممنوع است.

 :31ماده 

 . است 15 در دوره کارشناسی ارشد شي قبليتطبیق دروس موسسه آموزجهت  حداقل نمرهپذيرش 

 :1تبصره 

و ، پررديس ر انتفـاعيغیـ، علمي كاربردي ،مجازي ،آزاد ،مراكز دانشگاهي از قبیل پیام نورموسسه شامل 

 .ستین حوزوي 

 :2تبصره 

 ، يك نيمسال از سنوات مجاز دان جو در دوره جديد کسر می شود. واحد تطبیق دروس 14تا  8 هرازاء به 

 :3تبصره 

 دوره هاي روزانـه و يـا نوبـت دومدر صورتيکه موسسه قبلی دان جو، دان  اه سيستا  وبلوچستا  باشرد و در 

 .استتطبيق  دانشجو قابل 12دروس باري ر صورت تاييد گروه آموزشی مربوطه تمامی تحصيل کرده باشد، د

 :4تبصره 

 دانشگاه سیستان و بلوچسـتان يسپرد ،در صورتيکه موسسه آموزشی قبلی دان جو در دوره کارشناسی ارشرد
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دان  اه سيستا  و در دوره های روزانه و شبانه  دانشجوش پس از پذير ،واحدهای دوره قبل تطبیقنحوه  ،باشد

 شرح ذيل است:ه بلوچستا  ب

 مربوطه قابل تطبيق است. شوراي تحصیالت تكمیلي گروه آموزشيو باالتر از آ  با نظر  16نمرات  -1

 داده می شود. از واحدهای گذرانده شده قبلی تطبيقواحد  14حداكثر  -2

 انده شود.گذر هماهنگي گروه آموزشي مربوطهبايد با  واحدهاي باقیمانده -3

 .بپذيردرا محدوديت هاي آموزشي و برنامه گروه  ،دان جو موظح است جهت واحدهای آموزشی باقيمانده -4

واحد تطبيق دروس، يك نيمسال از سنوات مجراز دان رجو در دوره جديرد  14واحد و حداکثر  8به ازا  حداقل  -5

 کسر می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 


