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۱۱ 

 شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه

واظن  ستتاستنگتا م    اون  شیبتت و شالهتم   اوکتگاه  مفتن واو  ظ وقر او  بر ست  برواو  دام مونرشت  جافا ظ ا رفاب  برواو  دام  ب   

مونرشت  ونجن    بر ست    خناست  دام مونرشت   اوکتجنف  ظ شبتهت  ستارم وطابن با شتتنه واو  شفنفا اخنتا او  شتن ام شیبتت و 

 او  وعتن شکالتل جمی  و   دا. اوضاء شن ام شیبت و شالهتم   اوکگاه ب  شر  رفر دیناا:شالهتم   اوکگاه    اناصل رو

 وعاظ  مونرش  ظ شیبت و شالهتم   اوکگاه .1

 وعاظ  پهظدک  ظ اااظ م  اوکگاه  با شنج  ب  ضرظ و اضن     خبن  ونضنواو ورشب  .2

 وافرمل شیبت و شالهتم   اوکگاه .3

 وافرمل خاواو مونرش   اوکگاه .4

 وتن مونرش  ظ شیبت و شالهتم   اوکالاه داوعاظ .5

با شنج  ب  ضتترظ و  وافر استتنعاا  دام   خکتتا   وافر  ظ ه دام مرا   وافر  انر شتتادا ظ افثا گرا  ظ وافر وظا و ظ ا رفاب     .6

 اضن     خبن  ونضنواو ورشب 

 

 شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده ها

بر ست  ویتناااو اعایتنوام مونرشت  ظ پهظدکت  دهالا ا  ظ ان وقر او وبتن   اخت  ب  واظن  شعتتن ارات  پتفر   اوکتجنفا  جافا ظ  

اوضتاء  .  شکتالتل جمیت  و   دا ابناام در ستال شیبتتم       الاهشتن ام شیبتت و شالهتم   اوکت  اوکتجن     ظ ه دام شیبتت و شالهتم    

 بکر  رفر دیناا:  الاهشن ام شیبت و شالهتم   اوک

  ئتس  اوکالاه   .1

 شیبت و شالهتم   اوکالاه  وعاظ  مونرش  ظ .2

 وعاظ  پهظدک   اوکالاه .3

 وافر گرظه دام وجرم  ظ ه دام شیبت و شالهتم  .4

 

 شوراي تحصيالت تکميلي گروه 

ب  واظن  بر س  شقاضادام مونرش   اوکجنفا  ظ ا ائ  وکاظ ه ظ وظراو    خبن  اازاف  متف  ظ مه   ظ ه دام شیبت و شالهتم      

 شکالتل جمی  و   دا. اوضاء شن ام شیبت و شالهتم  گرظه مونرش  شاول اوضاء دتأو ومه  در گرظه مونرش  اس . اناصل رواو  وعتن  

 

 اداره کل تحصيالت تکميلي دانشگاه

افن ا ا ه م  بارظم اجراف  وعاظ  مونرشت  ظ شتن ام شیبتت و شالهتم   اوکتگاه است   رفر وظر وافر مل شیبتت و شالهتم   اوکتگاه اعایت   

وهافا. اوجا  اون  ا ا م وراال وخنم  شیبتتل  اوکتجنفا   ظ ه دام شیبت و شالهتم  واواا:  ب  وا   اا ا اینیبتم   بر س  مه  ظ  و   

متف  شیبتتل  اوکتجنفا  ما شتااست  ا شتا ظ  منرم  ستتاست  گتا م مونرشت  ظ اشخاط شبتهت     ونا   ظفهه ظ دهچاتن پتکتاوا  اصت ااو  

 نا   خا  جو  شبنفش م     مئتن واو  پت  بتا  وکاه اس   بروواه افن ا ا ه مل اس .مئتن واو  ظ پتکاوا  و

 

 وظايف و اختيارات معاون آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشکده  

ظ بر ست    خناست  دام  اوکتجنفا  شیبتت و شالهتم  برام درگنو  اااا  شیبتتم  واواا:  ب    ا ف اوکتجن   ب  ستناالو مونرشت   ف پاستخگن

    ظس  ات، ظ اضتاا    ظس ظ شر   ورخبت  شیبتتم   وظا و    جمیت  اونیاواو ظ شها  اون  وربن  ب  شبتنفش پافا  واو  ظ  ستای   اخت  وا

 وجنر  ااع ار پافا  واو  ظ  سای  ظ واواا مووا ب  شرا  م     مفتن واو  مواه اس .

 

 وظايف و اختيارات مدير گروه   

 اوکتجنفا  ظ بر ست  اظیت    خناست  دام  اوکتجنفا  شیبتت و شالهتم  برام درگنو  اااا  شیبتتم  واواا:  پاستخگنف  ب  ستناالو مونرشت   

 ب  وا    ظس  ات، ظ اضتاا    ظس ظ شر   ورخبت  شیبتتم  ظ شافتا اظیت  اون  وربن  ب  شبتنفش پافا  واو  ظ  ستای   اخت وجنر  ااع ار  

      مفتن واو  مواه اس .پافا  واو  ظ  سای  ظ واواا مووا ب  شرا  م
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۱۲ 

 آيين نامه دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ل صل اوّفا

 کلاااايات 
 

 : تعريف  ۱ماده 

:  ظ ه ام باالشر ار  ظ ه ما شتااست  است  م  براستاس برواو  دام وبتن  شتن ام گیتنر  مونر  وای    دوره کارشاناساي ارشاد

    شتن  وربنر  وانو  و  شتن . شیبتتل    افن وقطع ببتن و شها  ظا  ظ شابع وقر او   کارشاناساي ارشادب  اخت وا ك  

  اوکگاه و  باشا.

 اس .  واحدهاي درسي و پايان نامهکنهل بر :  ظ ه ام م  ویننام برواو  م  وپژوهشي- شيوه آموزشي

اوجا     راهنمايي اساتاد راهنماشیقتقاش  است  م     فک روتا   شتن  شیبتتم  وربن  ظ شی  -: اعایت  پهظدکت پايان نامه

 و  گتر .

 واظن   اوکگاه دا ظ وؤسیاو مونر  وای  ظ پهظدک  وجرم  ظ ه دام ما شااس  ا شا ظ  منرم اس .  مؤسسه:

 اس .  منظور تحقيق و تتبع نظري:  سمينار

 

 : هدف۲ماده 

است  م  با اراگترم  گساترش دانش و تربيت متخصاصاان و پژوهشاگراني  دا، ار افجا   ظ ه ما شتااست  ا شتا  :  ۲-1

مونر  دام الر  ظ مشاائ  با  ظ  دام پهظد  ومه   ووا و الر   ا برام ا ائ  خاواو ومه    مونرش  ظ پهظدک  پتاا 

 و  مااا.

شقنف  ظ   پژوهشاي- شايوه آموزشايب   تدوين آيين نامه دوره هاي کارشاناساي ارشاد ناپيوساتهدا، ار  :  ۲-۲

شنستع   ظ ه دام شیبتت و شالهتم   ا شقاء متفت  ظ شانع بخکت  ب  شتتنه دام ونفن مونر   پاستخگنف  وااستش ب  

يفي و کمي اين دوره ها و همساان  تقويت و ارتقاء ساط  کاازاف  شقاضتا برام ظ ظ  ب   ظ ه دام شیبتت و شالهتم    

است  شا با بوره واام ار م     شربت  ونخبتبتا  ظ   ساازي آن با برنامه هاي توساعه و ديگر اساناد راهبردي کشاور

 پهظدکگرا  وادر ظ برجین     سط  مکن  بالنشت .

 

 فااصل دوم 

 شاااااارايااااااط ورود
 

 :۳ماده 

 شرايط ورود به دوره به شرح زير است:

  اشنن شراف  وهنو  ظ ظ  ب  مونر  وای .:  1-3

 اشتنن گنادتااو  پافا   ظ ه ما شتااست  فا باالشر ون   شأفتا ظرا و ومن   شیقتقاو ظ اايظ م ظ فا ظرا و بوااشت   :  ۲-3

 .  وا  ظ مونر  پزشال      شن  دام ون   ابنل )ب  شکختص شن ام وای  برواو   فزم(

 شناواف  جیه  الر  ظ ونااسش با  شن  شیبتم .برخن  ا م ار :  3-3

. براستاس بخکتااو  وبتن   اساتفاده از ساهميه اساتعدادهاي درخشاانفا   موفقيت در آزمون ورودي دوره  ۴-۳

ظرا و ومن   شیقتقاو ظ اايظ م    صتا ویاظ م ار  اوکتجنفا  ما شتااست     شتر، اشها  شیبتتل م  اااال شتراف  اتا  

يا   محل تحصايل خودشتتاه    بخکتتااو   ا  ا ا باشتتاا باظ  شتترم     مرون  ظ ظ م و  شناواا    دها   اوکتتگاه  
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۱۳ 

ا او  شیبتتل  داا.   خناست  ظ واا ك الر  جو  ظ ظ  ب   ظ ه ار    رشادمقطع کارشاناساي ا    دانشاگاه هاي ديگر

دفتر اساتعدادهاي افن ررفن بافا ب   انر استتنعاا دام   خکتتا   اوکتتگاه ا ائ  شتتن . ونوا ا ائ    خناستت  ار ررفن 

 او   و  شن .     درخشان دانشگاه 

 

 فااصل سوم 

 واحااادهاي درساااي 
 

 : ۴ماده 

ظ  ۲۸حداقل    بر ایش  شن    احتساب واحد پايان نامه  با  درساي دوره کارشاناساي ارشد ناپيوستهواحدهاي شعاا  مل  

 باشا.  واحد  ۳۲نبايد بيش از ظااا اس .    در اال وجهنع ظااادام  ظ ه ما شااس  ا شا  ۳۲حداکثر 

 :۱تبصره    

 اس .     يك ترم در ميان    ظ ه ما شااس  ا شا ب  صن و  ارائه دروس

 :۲تبصره 

 هيأت رئيساه  ۲۳۳مصاوبه   - ۲اساتناد بند  برام ممت  گرظه دام مونرشت   ظ ه ما شتااست  ا شتا ب   ارائه دروس جبراني

شت     م ستوام  یغن گر فاه است .  اوکتجن     شتن  دام غتر ورشب  والم  است   با وظر گرظه مونر ۱۷/۳/۹۰ اوکتگاه ون   

  ظ ه ما شااس  شرم  ظ شافتاف  شرم   ا    اونوام وتهیال شیبتم  ا ائ  وهافا.

  ظس مهبن  ظ پت  وتار )واطبن بر سترابتل ظرا ش  ظ صتراا با دهتن واووا( م  ب  شافتا شتن ام شیبتت و شالهتم   اوکتگاه  

  ستاه باشا  وکهنل پر اخ  دزفا  وه  شن .

 : ۳تبصره 

جو  اخت   س وهانع است .    صتن شتال  صتراا فک   س برام اا ا   پيش ترم و معرفي به اساتاد شتااست  ا شتا     ظ ه ما

اینیبتتم   اوکتجن باا  واواه باشتا ظ اب   اوکتجن م   ا اخت ظی  پاس واهن ه باشتا ظ    شر  مخر شیبتتم     ستاناو شهافا  

  مشاارکت صافر افتا  اوکتالاه ظ شیبتت و شالهتم  فک   س ب  صتن و وجار )شر  پاج ( ارا   اشتن  باشتا  با پتکتاوا  گرظه ظ ش

اابل ا ائ  است .    افن صتن و گرظه ونا  است   ضتهن دهاداگ  با استنا  وربنر  ظ شعتتن ستاو  ظ شا فج اونیا  برام باره  

 اونیاواو م  وتهیال    س  ا ب  صن و وکا م  صفر شعرف  وهافا.

 :۴تبصره 

  ظ ه وعرا  شاه باشا.   سيالبس درسياس      صن شتال      داقل يك و حداکثر دو واحدواحد سمينار حایش  شن   

 

 :  ۵ماده 

  وطابن برواو   کل دوره     واحد درساي ۶تا  ۴بتن  پژوهشاي- شايوه آموزشايشعاا  ظااا پافا  واو  ما شتااست  ا شتا  برام 

 وبن  شن ام وای  برواو   فزم اس . 

 

 : ۶ماده 

 اس .  واحد  ۸و  ۱۴ظااا دام اخت شاه    در وتهیال     ظ ه ما شااس  ا شا ب  شرشتش  سقف و کف

 :۱تبصره 

شنرفع گر   ظ   طول هفته  اس   بافا برواو    س     به صورت تمام وقتبا شنج  ب  افاال  شیبتل    وقطع ما شااس  ا شا 

 باشا.    دانشگاه و با درج تاريخ، زمان و محل امتحانبر اساس شقنف  مونرش    امتحان پايان ترم
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۱۴ 

 :۲تبصره 

اوالا  اخت    هیتالت   در و   مونرشت  مبرواو  گرظه داظااا   ست  ا ائ  وهافا. یااوچ      8گرظه ونا  است     در شر  اااال  

مشاروطي در آن نيمساال محاسابه نخواهد شاد. اين مورد بايساتي در ابتداي     باشتاو یترت اوکتجن و مظااا برا 8اااال  

 سال تحصيلي به صورت مکتوب به اطالع تحصيالت تکميلي جهت درج در پرونده دانشجو برسد.

 : ۳تبصره

شعاا  ظااادام مونرشتت   اوکتتجن واوام ظااادام  بوهراه   س اخت و  گر   ظ   واحدهاي پايان نامه   وتهیتتال داف  م   

 ظااا و  باشا  وکرظر   اوکجن ویاسب  وه  شن . 8پافا  واو  مهنر ار  

 :۴تبصره 

  ظس  ا   فا وه  شناواا م    س   گت اواه اوادوره کارشاناساي   ا      دروس کارشاناساي ارشاد اوکتتجنفاو  م  برخ  ار 

  ست   ا ب  اا    جمع واحدهاي اختياري، دروس  ا. افن  اوکتجنفا  بافا با گرانن بگت اوا کارشاناساي ارشادوجا اً     ظ ه  

 وبا  واا ج    برواو  وبن  برساواا.

 

 :۷ماده 

 .اس   حذف دروس ارائه شده مجاز ، کارشناسي ارشد   برواو  مونرش  

 :۱تبصره 

ب  ا ا ه شیبتتت و شالهتم     امتحانات پايان ترمشاروع تقويم آموزشاي ار  روز پيش ۷  خناستت  ات، بافیتتن  اااال 

 ظاصل گر  .  

 :۲تبصره 

بالمانع  ظ    صن و شافتا گرظه ظ  اوکالاه  صرفا براي يك بار در طول تحصيلات، شهاو  ظااادام فک وتهیال شیبتم   

ار شترظع   وز قبلر ۷بايد تا . شقاضتا برام ات، شر  سانوات دانشاجو محساوب مي گرددبافو  است  شر  وتمن  جزظ   اسات.

 اونیاواو شر   ب  شیبت و شالهتم   اوکگاه ا سال شن .

 :۳تبصره 

والم  ب     دانشاجويان نوبت دومدهاواا   دانشاجويان روزانهبرام اونخا  وجا    س فا   ظس ات، شتتاه ظ فا ات، شر   

 دتأو اوااء  اوکگاه    م    س فا   ظس دیناا.  شهريه مصوبپر اخ  

 :۴تبصره 

 او  م  ار ات، پزشال  برام غتب  اونیاو  اسنفا ه و  مااا  والم  ب  پر اخ  شورف    س فا   ظس اتا  دیناا. اوکجنف

 :۵تبصره 

ویاستتب  و   واحد به دليل حذف )اعم از پزشاکي و غير پزشاکي(، مشاروطي ترم   ۸کاهش دروس به زير     صتتن و  

 شن . 

 

 :۸ماده 

اوالا  پتفر    با مرتبه اساتادياري يا باالتر  توساط اعاااء هيأت علميشا فس     ظ ه دام ما شتااست  ا شتا واپتنستن  اق  

 اس .
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۱۵ 

 فااصل چااهارم

 حاااور و غاااياب
 

 :۹ماده 

است . غتب   اوکتجن    در    دوره الزامياضتن   اوکتجن    شهاو  برواو  دام   ست  ظ  فگر اعایت  دام مونرشت  ظ پهظدکت  

 ویین  و  شن .   نمره دانشجو در آن درس صفرشجاظر ماا     غتر افن صن و  از  سه جلسه  س وبافا  

 : ۱تبصره 

دانشجو نمي تواند در جلسه امتحان پايان ترم آن اسنا       صتن و  ب  غتب  بت  ار اا  اوکتجن    م س   س شنس 

      ممانعت از شارکت دانشاجو   در صاورت عدم گزارش غيبت تا قبل از شاروع امتحانات ترم  .درس شارکت نمايد

 اس .  خالف مقرراتجمی  اونیا  

 

 :۱۰ماده 

 برام م    س خنادا شا.  نمره صفردر   س ونجش گرانن   غيبت غير موجه در امتحان

 :۱تبصره 

ونج    نظر پزشاك معتمد و از نظر شاوراي تحصايالت تکميلي دانشاگاه   اونیا   ار   غيبت دانشاجو   صتتن ش  م   

 . مزبور حذف مي شودشکختص  ا ه شن     س 

 : ۲تبصره  

ا شالهتل ار  ات، پزشال   ب  پس از يك هفته از غيبت امتحاني  اوکجن جو  اسنفا ه ار ات، پزشال   والم  اس  ااامثر 

 ظ ا ائ  ویناااو ب  پزشک وعنها  اوکگاه وراجع  وهافا.  

 : ۳تبصره  

مکلف به پرداخت    انتخاب واحد مجدد درس پاس نشده يا حذف شده با اختيار يا پزشکيبرام  دانشجويان روزانه  

   س  دهاواا  اوکجنفا  ونب   ظ  دیناا.  شهريه مصوب

 

 فصل پنجم 

 طول دوره، مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل 
 

 

 :۱۱ماده 

  بر استتاس وقر او وربنر  با  عالوه بر پايان نامه ا  دروس تعيين شادهرنل  ظ ه شیبتتتل واش  استت  م   اوکتتجن بافا  

 وناقت  ب  اشها  برساوا.

 :۱تبصره 

اس . شهافا ساناو    شر   دو سال به عالوه يك نيمسال ارفاقي )تمديد سنوات(  واپتنسن    کارشناسي ارشدطول دوره  

پاج  وان  ب   ضتاف  استنا   اداها ار  ظوا پتکترا  ما   اوکتجن است .    صتن و وا   ضتاف  استنا   اداها ظ ظصتنل واو  منب   

تگر  . ار موجافتال  شاختر    اا ا اینیبتتم   اوکتجنفا  دزفا  دام  ار ررفن گرظه ظ  اوکتالاه برام  اوکتجن اال  اخراج صتا   و

 ساگتن وعانم ظ وا م برام خاونا ه دا ظ  اوکگاه  ا    شرجتج بر اراغ  ار شیبتل  اوکجنفا  شا اونوام شر  یوا   اس .
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۱۶ 

 :۲تبصره 

تحصايالت تکميلي مي تواند  درخواسات دانشاجو و تاييد روند کار توساط اساتاد راهنما، گروه و دانشاکده، بر استاس  

 ب  رنل  ظ ه  اوکجن اضاا  وهافا.   فرم تمديد سنوات )فرم غ(شیبتم  )شر  شک (  ا پس ار   فاا     حداکثر يك نيمسال

 :۳تبصره 

تمديد سنوات )ترم ششم(، مانند دانشجويان نوبت دوم نسبت به پرداخت شهريه برام  دانشجويان روزانه مکلفند  

 اااا  وهافاا.  مصوب

 : ۴تبصره 

خنادا    محروموگر    ار ا او  شیبتتل    دفاع از پايان نامهونان ب    شاش نيمساال )ساه ساال(   صتن ش  م   اوکتجن شا پافا   

 شا.

 :۵تبصره 

شیبتتل دهزوا   اوکتجنم  ظ ه ما شتااست  ا شتا    ممت  شتتنه دام مونرشت  ظ    ممت   اوکتگاه دا ) ظین  ظ غتر  ظین (  

 وهانع اس .

 

 :۱۲ماده 

ظ شافتا شیبتت و   موافقت گروه و دانشاکده  با میتش  از يك نيمساال تحصايلي اوکتجنم  ظ ه ما شتااست  ا شتا و  شناوا 

 اسنفا ه ماا.   از مرخصي تحصيلي با احتساب در سنواتشالهتم  

 :۱تبصره 

تحصايالت تکميلي دانشاگاه     ب شاروع ترم تحصايليبافا ابل ار  تاييد گروه و دانشاکده  خناستت  ورخبتت  پس ار  

 ارسال شود.

 :  ۲تبصره 

 .مدت مرخصي تحصيلي جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود

 :     ۳تبصره 

مرخصاي ظ ظ  ب   اوکتگاه     نيمساال اول تحصايلي     ارشاد به صاورت يك ترم در ميانبا شنج  ب  ا ائ    ظس ما شتااست  

  با موافقت گروه و دانشاکده   صتن شتال    ظس شر  اظل پت  وتار شر   ظ  وباشتاا    داده نمي شاود.ب   اوکتجن   تحصايلي

 خنادا بن .  بر عهده دانشجو  خناس   اوکجن اابل اوجا  اس . ونااش واش  ار افن اور وتز 

 : ۴تبصره 

 ه مااا.   خناست  ب      ستاناو شیبتتم  استنفا  بدون احتساابباونا  شتاغل ب  شیبتتل  و  شناواا ار  ظ شر  ورخبت  رافها  

ب  شیبتت و   پزشاك معتمد دانشاگاهواظن  استنفا ه ار ارصت  انق )شالهتل ار  )ل((  بافا با شافتا ویتناااو وربنر  شنست  

 شالهتم   اوکگاه ا سال شن .

 :۵تبصره 

ز ادامه  ثبت نام و انتخاب واحد نداشاته باشاد اشرك شیبتتل وهافا فا    براي يك نيمساال کامل،    صتن ش  م   اوکتجن  

 تحصيل محروم مي شود.
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۱۷ 

 : ۱۳ماده 

   افن صتتن و بافا   خناستت  خن   ا وبا  بر اوبتترا، ب     اعالم انصاراف نمايد. اوکتتجن و  شناوا ب  در  یتل  ار شیبتتتل  

صادور گواهي  اوکتتگاه ویتتب  ب    پس نگيرد،   خناستت  خن   ا   يك ماهشیتتمت  وهافا. یااوچ   اوکتتجن بعا ار   دانشاگاه

 اااا  و  وهافا.  انصراف قطعي

 تبصره:

ريز    هر گونه گواهينامه اوکتتجنم اوبتتراا  فا اخراج  ونا  استت  ب  شعوااش  م  ستتپر ه وهل وهافا. ب  در اال  صتتاظ   

تسااويه حساااب دانشااجو و پرداخت هزينه هاي وان  ب     نمرات و دريافت مجوز شاارکت مجدد در آزمون ورودي

 اس .ان مخصوص دانشجويان دوره روزانه(  آموزشي دانشگاه )آموزش رايگ

 

 فاااصل شاااشم

 ارزشاايابي 
 

 :۱۴ماده 

 اس .  ۱۴ظ وتاوگتن مل اابل ابنل    در وتهیال   ۱۲   در   س  ظ ه ما شااس  ا شا    حداقل نمره قبولي

 :۱تبصره 

به شار  احراز نمره     فک   س فا یاا   س شنست   اوکتجن    فک وتهیتال شیبتتم     عدم کسا  نمره قبولي   صتن و 

اوا    نمره يا نمرات مردودي قبلي در ريز نمرات تحصايلي دانشاجو ثبت و باقي مي ماند.   قبولي در نيمساال هاي بعدي

مالک محاسابه ميانگين     م    س  آخرين نمره قبوليظ صتتراا  محاسابه ميانگين کل دوره بي اثر  وهراو ور ظ م    

  ظ ه خنادا بن .کل  

 :۲تبصره 

 مشروطي دانشجو در نيمسال هاي قبل را خنثي نمي کند.  1ب  اسناا  شببره  گذراندن دروس

 :۳تبصره 

  وهره ور ظ م   فاا  و  مااا   دليل تقل  و يا حکم کميته انااباطي  شتاول  اوکتجنفاو  م  م  ب  1شیتوت و شببتره 

 .نمي شود

 :۴ تبصره

شاوراي    شترافط  م  اوالا  ا ائ    س اخنتا م با  الفل ونج   اااال برام  ظشر  وتیتر وباشتا   اوکتجن و  شناوا با ونااق  

  گروه مکلف.  درس اختياري ديگري را با رعايت ارائه يك ترم در ميان دروس انتخاب نمايد  تحصايالت تکميلي گروه

ب  شیبت و شالهتم    14وا ه   1جو    ج    پرظواه ظ بوره واام  اوکجن ار شببره  اس   افن ونا    ا    ابناام شر  شیبتم  

  اوکگاه واعالس وهافا.

 :۵تبصره

 او   وهافا ظ  سايساتم گلساتانپس ار برگزا م مرون   وهره   س وربنر   ا     حداکثر ده روزاستنا  در   س ونا  است   

مانرل وهافا.   ثبت کليه نمرات گروه هاي آموزشااي را   از برگزاري آخرين امتحانبافا ااامثر  ظ دفن  پس   دانشااکده

عدم ثبت به موقع نمرات بعهده اساتاد درس، مدير و معاون آموزشاي دانشاکده بافو  است  وکتال و مونرشت  واشت  ار 

 خنادا بن .  مربوطه

 :۶تبصره 

 وعنا  واا  .  قبال ثبت نمرهوام    شیبت و شالهتم   اوکگاه  دتچگنو  شع
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۱۸ 

 :۷تبصره 

 نمره ثبت شده در سيستم گلستان پس از انقااء مهلت مقرر غير قابل تغيير است.

 :۸تبصره 

زمان بيش از يك دیتتناا ظ وتار ب   سار فصال مصاوب شاوراي عالي برنامه ريزي داراي پرو هبرام   ظستت  م  ربن 

  س بافا ا ستال شتن .      حداکثر تا چهل روز بعد نمره نهاييهره واشها  ا ستال ظ   ا وا     پافا  دها  وتهیتال و  نيمساال

يك هفته ظ افن  وبتنب  بافا    تصاوي  شاوراي تحصايالت تکميلي گروه مبني بر ناتمام بودن درس الزاميیاتن ونا  م 

گر  . الر  ب  طمر است  م    اوکتگاه ا ستال   آغاز برنامه امتحانات پايان نيمساال تحصايلي به تحصايالت تکميليار  قبل

ظ بر استاس شقنف  مونرشت  اونیاواو پافا     پايان نيمساال اخذ درساونیاواو   ظس  ا ام پرظژه  بافا ربن  ظال وعهنل    

 شر   اوکگاه برگزا  شن .

 

 :۱۵ماده 

باشتا.    صتن شتال    ۱۴نبايد کمتر از      در وتهیتال شیبتتم   ميانگين نمرات  دروس دانشاجو در دوره کارشاناساي ارشاد

دو نيمساال تحصيلي  اوکتجن      ميانگين نمراتامهاا  و  شتن . اگر   مشارو  اوکتجن   شاود،   ۱۴ميانگين نمرات  کمتر از  

 ظ اخراج خنادا شا.  محروم    م   اوکجن ار ا او  شیبتلباشد ۱۴به صورت متوالي يا متناوب کمتر از 

 

 : ۱۶ده ما

 باشا.  ۱۴براي اخذ مجوز دفاع از پايان نامه نبايد ميانگين کل نمرات آموزشي دانشجو کمتر از  

 : ۱تبصره 

 اشتن  باشتا     صتن ش  م    14  وتاوگتن مل وهراو مهنر ار کليه واحدهاي آموزشاي دوره اوکتجنف  م  پس ار گت اوا   

ظااا ار   ظست   ا م    8و  شناوا ب  شکتختص گرظه وربنر   ااامثر ظم ب  پافا  ورستتاه باشتا     حداکثر مدت مجاز تحصايل

مهبن  وتاوگتن مل  ب   جبران  شالرا  ماا ظ    صتتن و    يك نيمساال تحصايلي     گرفته اسات،  ۱۴نمره کمتر از    مووا  

  اوکجن اجاره  ااع ار پافا  واو   ا ه و  شن . 

 

 

 فااصل هاافتم 

 ساامينار و پايان ناماه
 

 : ۱۷ماده 

است . وینه استنفا ه ار واابع   اصاول روش تحقيق و تتبع نظري  مشتااف   اوکتجنفا  ما شتااست  ا شتا  با  ساميناردا، ار ا ائ  

موضاوع ونافج فک شیقتن ار  فگر اداا،    وظر گران  شتاه    ا شبا  با   ارائه کتبي و شافاهيار ع  ستاو  ظ دهچاتن شتتنه 

 اس . سمينار

 

 : ۱۸ماده 

برگزاري امتحانات نيمساال بعد جهت ثبت به تحصايالت تکميلي دانشاگاه    تا دو ماه قبل ازه ستهتاا  بافا ااامثر  وهر

 ارسال گردد.
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۱۹ 

 : ۱۹ماده 

است  م  ر  م   اوکتجن ونا  پژوهشاي  - کارشاناساي ارشاد در شايوه هاي آموزشايمخرفن بخ   ظ ه   انجام پايان نامه

 ب  شیقتن بپر ار .  استاد راهنما،    رفر وظر اس     روتا  وربن  ب   شن  شیبتم  خن

   :۱تبصره 

بوهراه ظ فا پس ار گت اوا  ممت    ظس مونرشت  با وجنر استنا   اداها ظ گرظه مونرشت     مقطع کارشاناساي ارشاد اوکتجنفا  

  ادامه پايان نامه    قبل از اتمام دورهشا    هر ترم   پس از آنظ    ثبت پايان نامه )پروپوزال مصاوب داشاته باشاد(بافا جو   

  ادامه تحصايل محروم بن ه ظ  اوکتجن ار   نصارافا  ب  وازی  عدم ثبت ادامه پايان نامه.  ثبت نمايند ا    ستتیتن  گمیتنا  

  و  گر  .

 :۲تبصره 

اس  پس ار اشها  ارمفاا ات، ظ اضاا  ویب  ب  او   اساو   اوکجنفا  اااا اونخا  ظااا  ب  شیبت و شالهتم    گروه مکلف

 اااا  وهافا.  

 :۳تبصره 

است . ضترظ م است  افن وگا   بر استاس  ستنن ایعهل    الزامي ب  ربا  اا ست   کارشاناساي ارشاد    ظ ه   نگارش پايان نامه

معاونت    <-- معاونت ها  <-- آدرس: سايت دانشگاه س وبالهتم   اوکگاه صن و گتر  )وعرا  شاه    ساف  شیبت و ش

 (.  پايان نامه <-- کارشناسي ارشد  <-- تحصيالت تکميلي دانشگاه  <-- آموزشي و تحصيالت تکميلي

 : ۴تبصره 

ظ    زبان انگليسايفا با  دیتناا ظ یزظوا پافا  واو  خن   ا با  مساتثنيار افن ااواه    برخي از دانشاجويان گروه زبان انگليساي

 )م  س انق ایتمر(  شاظفن وهافاا. دستورالعمل تعيين شدهبر اساس 

 

 :  ۲۰ماده 

اعاااي هيأت علمي   ار  شاوراي تحصايالت تکميلي گروهظ شأفتا    اساتاد مربوطهپس ار ونااق    اساتاد راهنماي دانشاجو، 

 شعتتن و  شن .  رشته ذيربط     استادياريمرتبه با   يك سال سابقه تدريسبا اااال    دانشگاه

 :۱تبصره 

حداقل مدرک  سافر ونسیاو با   يا اساتيد و کارشناسان خبره  اساتيد گروهار   استاد راهنماباا بر پتکتاوا     اساتاد مشااور

   اونخا  و  شن .  کارشناسي ارشد

 :۲تبصره 

 اسنفا ه وهن .  استاد مشاورظ فک    دو استاد راهنما   صن و وتار و  شنا  ااامثر ار  پايان نامه کارشناسي ارشدبرام 

 : ۳تبصره 

 اس .  راهنماي اول و دوم يکسان اوکجنفا  ما شااس  ا شا شنس  اسنا    سهم هدايت پايان نامه

 :۴تبصره 

است  شهاو  اون  پهظدکت   اوکتجن شا  ظر اا ا اینیبتتم  رفر وظر  اداهام اظل ظ با صت اافا ظم خنادا بن .  اوکتجن والم   

 دهاداگ  الر   ا با اسنا   اداهام اظل  اشن  باشا.  

 :۵تبصره 

  ج وا  استنا   اداهام  ظ  ظ وکتاظ     پافا  واو  ایزاو  است .   ج وا  استنا   اداهام  ظ  ظ وکتاظ     وقاالو ایزاو  است .     

واه استنا   اداهام اظل خنادا بن .  صتن و وا    ج وا  مووا باظ   ضتاف  منب   ویتینیت  شخم  پهظدکت  ظ ونااش م  بر و 

الر  است  جو  جمنگترم ار شبعاو  استنا   اداهام اظل    اونخا  استنا   اداهام  ظ  ظ وکتاظ   ا  وهافا. ات، استاو      

پرظپنرال وبتن  ظ ظاصتل شتاه ب  شیبتت و شالهتم  غتر وهالن است .    صتن و وتار ب  دهالا م    وتاو   اه ما دام شیقتقاش   
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۲۰ 

واه ابل ار  ااع   4با پافا  واو   اوکتجن  او   استاو   اداهام  ظ  فا وکتاظ  بافا پس ار شافتا گرظه ظ  اوکتالاه ظ اااال  ورشب 

 ب  شیبت و شالهتم  گزا   شاه باشا. پر اخ  ان ایزاه   اداهاف  ظ وکاظ ه شنس   اوکگاه    یاتن ونا  م وانف  اس . 

 

 : ۲۱ماده 

پس از پايان نيمساال اول و حداکثر در شاروع نيمساال ساوم تحصايلي پهظدکت  و  شناوا  - اوکتجن    شتتنه مونرشت 

 وهافا.   نظر استاد راهنما در گروه آموزشي مربوطه تصوي ونضنع پافا  واو  خن   ا با  

 :۱تبصره 

پس از آن ملزم به .  اوکتتجن و  فابا موضاوع پايان نامه پس از تاييد شاوراي تحصايالت تکميلي دانشاکده قطعيت

 اس .   انتخاب واحد پايان نامه

 :  ۲تبصره 

   شتتن ام  اوکتتالاه ظ او   م    تصاوي  پايان نامهوان  ب  نيمساال ساوم      ثبت نام دانشاجو و انتخاب پايان نامه

 ( ب  شیبت و شالهتم   اوکگاه خنادا بن .صورتجلسه مربوطه)

 : ۳تبصره 

 ب واوع اس .  شروع نيمسال سوم، اخذ واحد پايان نامه در نيمسال سوم  پافا  واو       صن و شبنفش ونضنع 

 : ۴تبصره 

      روا     عواق  ناشاي از عدم ثبت نام آنبن ه ظ ویتینیت     برعهده دانشاجوممت  وراال شبتنفش پافا  واو     پيگيري

 وقر  وننج  شخص  اوکجن اس .

 :  ۵تبصره 

ارساال بن ه ظ   بر عهده دانشاجو و اساتاد راهنما م )شغتتر وانا  فا ونضتنع پافا  واو  ظ ...(  اوجا  درگنو  اصت ااو پتکتاوا

 ایزاو  اس .    يك ماه قبل از برگزاري دفاعيه  اصالحات

 :۶تبصره 

. ارساال صاورتجلساه  وربنر  بافگاو  و  شتن   گروه آموزشاي اوکتجنفا  ما شتااست  ا شتا      اصال پروپوزالهاي مصاوب

بر نام و نام خانوادگي، شاماره شبتنفش شتاه  اوکتجنفا  شیبتت و شالهتم      اوکتالاه دام وربنر  وکتنهل   پروپوزال هاي

تحصايالت   ب  دانشاجويي، عنوان پايان نامه، معرفي اسااتيد راهنما و مشااور و نوع پايان نامه همراه با تاريخ تصاوي 

 اس .  تکميلي دانشگاه الزامي

 :۷تبصره  

  معاونت محترم پژوهشي دانشکدهم  ار ررفن  يك نسخه ديگر    اوکالاه وربنر   ا سال  وي  پروپوزال هاپس از تص

 اس .  حمايت از پايان نامه ها الزامي  جو  اخنبا  دزفا  شوراي پژوهشي دانشگاهب  

 :۸تبصره 

،  ۳دانشاياري و اساتادي به ترتي   اساتادياري،  شعاا   اوکتجنفا  ما شتااست  ا شتا در  ظ ه برام وضتن دتأو ومه     ورشب   

اساتاديار، دانشايار و است . دهچاتن وجهنع ااامثر شعاا   اوکتجنفا  ا شتا دهزوا  شی   اداهاف  وضتن دتأو ومه    ۴و  ۴

 شن .     نفر بيشتر  ۸و   ۸، ۶استاد به ترتي  نبايد از 

 :۹تبصره 

 اضاا  و  شن :  يك نفرسنا  وربنر  رفر ب  سق   اوکجنفا  شی   اداهاف  ااحراز شرايط موارد     صن و 

 ظ شأوتن مل اونبا او پافا  واو     اایش ارا  ا دام خا ج ار  اوکگاه؛  عدم نياز به امکانات مالي دانشگاه  - ۱
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۲۱ 

پهظدکت  اا ست  خا ج ار  اوکتگاه ظ فا وج و اوگمتیت  با وهاف  وعنبر بتن ایهمم  م   -   وج و ومه   داشاتن ساه مقاله - ۲

  پتفر  شاه اوا.    سال ابل

 : ۱۰تبصره 

تعداد دانشاجويان کارشاناساي ارشاد هر عااو هيأت علمي دو   ب  ستق  ااامثر فاقد دوره دکتري   گرظه دام مونرشت  

 اضاا  و  شن .    دانشجو

 :۱۱تبصره 

   ستتال گتشتتن   يك مقاله علمي پژوهشاي با نمايه معتبر بين المللي يا داخلي  حداقل     صتتن و وا  یاي فا پتفر   

  شنست  گرظه مونرشت   ساهميه اخذ دانشاجوي ارشاد و دکتري عااو هيأت علمي در ساال بعدشنست  وضتن دتأو ومه    

 )وضن دتأو ومه   باظ     وظر گرانن اس   اوکجن فا ونفیااه ویینل وقای  وتمن  باشا(. حذف خواهد شد.وربنر  

 :۱۲تبصره 

جو توساط اسااتيد در رشاته هاي مختلف بر اسااس تصاميمات شاوراي شارايط و ظرفيت پذيرش يا عدم پذيرش دانشا 

 آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشگاه قابل تغيير است.

 : ۱۳تبصره 

کميسيون موارد شنس    حکم   اوکجنفاو  م  جو  شهافا ساناو )بعا ار ش  شر ( فا ب   یتل  ظ شر  وکرظر  وتار ب  صاظ 

وعرا  شتنوا. ویتینیت  پاستخگنف     با  وا     ادامه تحصايلفا    نه دفاعيهصاحوبافا جو  اضتن       هرگز ا وا    خاص

  اوکالاه وربنر  اس . مدير گروه آموزشي و معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي واف  ونضنع انق ب  وواه  

 

 :۲۲ماده  

شقمش  مپ  بر ا م ظ واواا  یااوچ   اوکجن    اتن شیبتل ظ اوجا  پهظد  ظ شاظفن پافا  واو  ورشالش شخم  ومه  )جعل   

 افاوا( شن  ظ شخم  اظ ار سنم  اوکگاه شافتا گر    ار ا او  شیبتل ویرظ  ظ اخراج و  شن . 

 : تبصره

اارار ظ ا باو شخم  ومه   اوکجن پس ار اشها  شیبت و ار سنم  اوکگاه  واجر ب  ابطال وا ك شیبتم  صا   شاه  خنادا  

 شا. 
 

 فااصل هااشتم

 پايان نامه دفااع از 
 

 :۲۳ماده 

يك نفر  ظ    اساتاد مشااور   از اساتاد يا اسااتيد راهنما   جمیت   ااع شنست  دتأو  اظ ا   ونکتالل   ارزشايابي پايان نامه

 برگزا  و  گر  .  با حداقل مدرک دکتري  هيأت علميظ  ظ وفر ار اوضام   نماينده تحصيالت تکميلي

 :۱تبصره 

 دانشجو:شرايط دفاع از پايان نامه 

 ؛۱۴کل باالي  ظ ه شنس  گرظه مونرش  با وعال    گذراندن کليه واحدهاي آموزشيای ( شافتا  

 گرو ه آموزشي مربوطه؛وعنا  شنس    ثبت نمراتظ    ( پي گيري 

 گروه آموزشي؛   اوکجن شنس تاييد عدم اتمام سنوات مجاز تحصيلي ج( 

 راجعه و ...( توسط گروه آموزشي.)دو ترم مشروطي، عدم م  مشکل آموزشي ( شافتا وااشنن 
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۲۲ 

نماينده  مونرش  ظ شیبت و شالهتم   اوکالاه وربنر  ظ   معاونمونرش    مدير گروه واف  شراف  انق ابل ار  ااع  ب  وواه  

 اس . تحصيالت تکميلي

 :۲تبصره 

بر ووتاه    پااياان نااماهريااساات جلسااه دفااع  ظ    محااسااباه نمرهظ   آيين نااماه دفااع از پااياان نااماهوظتا و بر  وتافت  ممتت  وفتا   

چرخه اي از ميان است . وهافااه شیبتت و شالهتم  ب  صتن و   مرتبه اساتادياري  با اااال  نماينده تحصايالت تکميلي

 شعتتن و  گر  .  اعااء هيأت علمي توسط شوراي آموزشي گروه

 :۳تبصره 

     از داوراناست . وا  اضتن  درفک   الزاميدفاع     جمیت    نماينده تحصايالت تکميليظ   داور، اساتاد راهنما  ۲اضتن   

  ب  وواه  برگزاري جلساات دفاعيه بدون حااور داورجمیت  خنادا شتا. ویتینیت  پاستخگنف     ابطال  جمیت   ااع باو 

 ظ وعاظو  مونرش  ظ شیبت و شالهتم   اوکالاه وربنر  اس .  مدير گروهوهافااه شیبت و شالهتم   

 :۴تبصره 

ب   فگرم م  ب   )يا ايميل معتبر(    اخت ظمای   دفاعيه   جمیت     موجه اساتاد راهنماي اول يا دوم   صتن و وا  اضتن   

ارساال وکالت نامه همراه با صاورتجلساه دفاع ضاروري  است .  الزامي ستتاه باشتا    نماينده تحصايالت تکميليشافتا  

 است.

 :  ۵تبصره 

ار ررفن حااور يکي از داوران  وربنر   وبا  بر   معاون آموزشاي دانشاکده مدير گروه وظ شافتا   اطالع رسااني  پس ار

دفاعيه، وکالت ايشان به يکي از داوران جهت تنظيم صورتجلسه و فرم )ب( دفاعيه الزامي    جمیت    ويدئو کنفرانس

 اس .  همراه با صورتجلسه دفاع ضروريمعتبر(   ليميايا  )بوده و ارسال وکالت نامه 

 :۶تبصره 

پيشانهاد فال  ب  دو داور دفاعيه      روتا  شخبتبت  پافا  واو  باشتاا. شعتتن  تخصا  کافي  شعتتن شتاه بافا  ا ام   اظ ا

 گرظه اس .  انتخاب و تاييد شوراي تحصيالت تکميليظ  فگرم ب    استاد راهنما

 

 :۲۴ماده 

بر استاس شقنف     شاوراي تحصايالت تکميلي گروهتاييد  ظ   اساتاد راهنماب  پتکتاوا     دفاع پايان نامهجمیت    تاريخ برگزاري

 مونرش   اوکگاه شعتتن و  شن . 

 :۱تبصره   

پس از يك نيمساال تحصايلي از پايان نامه خود     اوکتجنم ما شتااست  ا شتا و  شناوا اااال  اخذ واحد پايان نامهپس ار 

 )ش  واه ار شا فج شبنفش پرظپنرال بافین  گتشن  باشا( وهافا.     دفاع

 

 :۲۵ ماده

از تايياد اوجتا  و  گتر . افن ا رفاب  پس    از پايان نامه "ب"همچنين فرم صاافحاه  ظ  فرم )ه(   ارزيابي دفاع پايان نامه  

 م  صن و و  گتر . قبولي دفاع يا عدم قبولي

 :۱تبصره 

 ارزيابي نمره پايان نامه شامل: 

اس شتر  وبیتن  وعتا دام ا رشت  وعرا   ا رشتتاب  متفت  مونرشت  متفت  ومه  ظ متفت  ا ائ  بر است  نمره ۱۸ •

 فرم )ه( صورتجلسه دفاع.شاه    



 دانشگاه سيستان و بلوچستان مقررات و آيين نامه هاي آموزشي دوره کارشناسي ارشد ناپيوستهمجموعه  

 

۲۳ 

(  Manuscript)  دسات نوشاتهوربن  ب  پتکترا  پافا  واو  ظ  کليه گزارش هاي دو ماههشتاول    يك نمره •

( است   م  ب  ربا  اا ست  فا بتن ایهمم  )با وظر  Submitted)  يك مقاله علمي پژوهشاي کامل ارساال شاده

انق    يك ساوم نمرها رفاب  و  شتتن .  در انتهاي پايان نامه پيوسات و در جلساه دفاعيهاستتنا   اداها(  

 کيفيت مقاله و دو سوم باقي مانده به گزارش هاي دو ماهه تعلق مي گيرد.وربن  ب  

  Open Accessبا شار  پذيرش آن )مقاالت پولي  چاپ مقاله مساتخرج از پايان نامه شتاول    يك نمره •

ب     ماهه بعد از تاريخ دفاع،  ۴بايد مدرک مساتند مبني بر واريز وجه را داشاته باشاند( حداکثر تا بازه 

 شر  طفل:

  پهظدک     وج و وهاف  شاه    پافگاه دام وعنبر ون   شافتا انره وعاظو  پهظدک   اوکگاه -ااامثر اونتار مل وقاالو ومه 

ظ دهچاتن م  س  اوکتجن  اوکتگاه ستتیتنا  ظ بمنییتنا   "استنا   اداهام"م  س ونفیتااه ویتینل    با شنج  ب  افاال يك نمره،  

 باشا.  

 نمره  ۵/۰شرظفج   -ااامثر اونتار مل وقاالو ومه 

ب  دهراه ات  دام    ااامثر اونتار مل وقاالو دهاف  )بتن ایهمم  ظ وم  وعنبر( با ا ائ  گناد  اضتن  ظ شترم  فا واو  پتفر 

 نمره.  ۵/۰ظا فزم    مافراوس 

ااامثر فک وهره برام پافا  واو  داف  م  باا بر شافتا انره وعاظو  پزظدکت  ظ اااظ م  اوکتگاه ب   ب  ظ شکتالتل ظااا اااظ      

ستو  استنا   اداها ییاو ظ  ورمز  شتا  اوکتگاه واجر و  شتنوا     وظر گران  و  شتن . ااامثر شا فک وهره ب   ب  اخنراو  م  

 با وا   اوکگاه ستینا  ظ بمنجینا  باشا  شعمن و  گتر .

 :۲تبصره 

با ارائه اصت ااو ون   وظر  اظ ا   ا اوجا   ا ه ظ    مدت حداکثر چهار ماه از تاريخ دفاع،  اوکتجن ونا  است  شتخبتا  ار، 

تحصايالت ب  دهراه ستافر واا ك ب    ويه حسااب نهاييمراحل تسا شافتا اصت ااو  اظ ا   شافتا م   ا جو  اوجا    فرم )ح(

ا ائ  وهافا. وا  پتگترم ار ستنم  اوکتجن ویتینیتن  برام ستتیتن  مونرشت   تکميلي دانشاکده حداکثر بمدت ده روز کاري 

 ونرشش وه  ماا.

 :۳تبصره 

 اسنفا ه ااامثرم ار باره رواو  یوا  واه شاول ونا   طفل وه  شن :

 که مشکل نظام وظيفه پيدا مي کنند؛ الف( دانشجويان پسري

شاهريور فارغ التحصايل  ۳۱ب( دانشاجوياني که در همان ساال تحصايلي در دوره دکتري پذيرفته شاده و بايد تا 

 شوند.  

 :۴تبصره 

  نماينده تحصايالت تکميليظ   اساتاد راهنمارفر وظر   عهده داوران وبر  ( "ح")فرم   تاييد اصاالحات مورد نظر داوران

 اس .

 :۵تبصره 

   صتتن ش  م  ارووام  ااوت   اوکتتجن ب  در  یتل پس ار یوا  واه بع ظه  ه  ظر ما م ب  شیبتتت و شالهتم  ظاصتتل وگر     

 دانشجو با لحاظ ساير شرايط آئين نامه آموزشي تجديد دفاع خواهد شد.

 :۶تبصره 

زاو  استت . ویتتینیت  مانرل م  بر وواه استتنا   واف  ارو  شاظفن پافا  واو  وطابن با  ستتنن  ایعهل شیبتتت و شالهتم  ای

  اداها ظ دتأو  اظ ا  اس . 
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۲۴ 

 :۲۶ماده 

ميانگين کل  پافا  واو  شنست  دتأو  اظ ا     پاج   ج  ا رشتتاب  شتاه ظ ووافنا  وهره ام ب  م  شعمن و  گتر .  افن وهره     

 ویاسب  وه  شن .   نمرات دانشجو

   ۲۰شا   19وهره    وای  :

  99/18شا   18وهره    :بیتا  خن

  99/17شا   16وهره      خن :  

  99/15شا   14وهره   اابل ابنل: 

  14وهره مهنر ار                ور ظ :  

 

 :  ۲۷ماده 

است  ونا  است  بر استاس شقنف   اوکتگاد     زماني که آن را به پايان نرسااندهشا    واحد پايان نامه،  اوکتجن پس ار اونخا  

   وتهیتای  م     نمره پايان نامه   دفاعوهافا. پس ار   انتخاب و ثبت ا    ستتیتن  گمیتنا     نيمساال ادامه پايان نامه   در  

و ك اتا ا  دانشااجو واحاد پااياان نااماه را انتخااب نموده ثبات مي گردد. نمره پااياان نااماه در معادل کال بالاثر اساات.  

 اس .ثبت نمره پايان نامه    اوکجن شا فج اینیبتم

 تبصره:

واحد تحصايالت تکميلي دانشاگاه    انره اخنتا او    در سايساتم گلساتان فقط  پافا  واو  ما شتااست  ا شتاثبت نمره  

 .است و پس از ثبت تحت هيچ شرايطي قابل تغيير نمي باشد

 

 :  ۲۸ماده 

حداکثر شکختص  ا ه شن    اوکجن و  شناوا    واش  م  ار   قابل قبولغير     پايان نامه از نظر هيأت داوران   صن ش  م  

ظ اق  فتک بتا   فگر    روتاو  مت  دتتأو  اظ ا  شعتتن و     پااياان نااماه خود را کاامال  مادت مجااز تحصاايال او تجااوز نکناد، 

 وهافا.از آن دفاع مااا   

 تبصره: 

ار ا او  شیبتل ظ   فاا  وا ك شیبتم     موفقيت دفاع کند،    اوکجنف  م     ارص  شعتتن شاه ونناوا ار پافا  واو  خن  با

م  ب  در  یتل ار ا او  شیبتتل بار و     گواهي گذراندن واحدهاي درساي دوره به دانشاجوييو  شتن  ظ اوطام    محروم

پرداخت هزينه هاي آموزشاي رايگان )مخصاوص واوا  ایتتش   خناستت   اوکتتجن پس ار شیتتنف  ایتتا  با  اوکتتگاه ظ  

 اس .  ن دوره روزانه است( بالمانعدانشجويا

 

 فاااصل ناااهم 

 تغيير رشته، انااتااقال و ماااهاماني و تطبيق واحدها
 

 :  ۲۹ماده 

 تغيير رشته و گرايش و مهماني در دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته ممنوع است.

 

 :۳۰ماده 

 اس .  ممنوع      ظ ه ما شااس  ا شا واپتنسن   انتقال
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۲۵ 

 :۱تبصره 

اونقال ار  ظ ه شباو  ب   ظراو   وته  اضن م ظ وجارم ب  اضن م او  ار  ظراو  ظ شباو   ظ ار  اوکگاه دام غتر  ظین  ب   اوکگاه  

 دام  ظین  وهانع اس .

 

 :۳۱ماده 

 اس .  ۱۵   ظ ه ما شااس  ا شا     تطبيق دروس موسسه آموزشي قبليجو    حداقل نمرهپتفر   

 :۱تبصره 

و حوزوي     پر فس  مراکز دانشااگاهي از قبيل پيام نور، آزاد، مجازي، علمي کاربردي، غير انتفاعيونستتیتت  شتتاول  

 .نيست

 :۲تبصره 

   فک وتهیال ار ساناو وجار  اوکجن     ظ ه جافا میر و  شن . واحد تطبيق دروس ۱۴تا  ۸  هرازاء ب  

 :۳تبصره 

شیبتتل مر ه    دوره هاي روزانه و يا نوبت دوم   صتن شتال  ونستیت  ابم   اوکتجن   اوکتگاه ستتیتنا  ظبمنییتنا  باشتا ظ    

 شطبتن اس . دانشجو قابل ۱۲دروس باالي باشا     صن و شافتا گرظه مونرش  وربنر  شهاو   

 :۴تبصره 

نحوه باشتا     پرديس دانشاگاه سايساتان و بلوچساتان   صتن شتال  ونستیت  مونرشت  ابم   اوکتجن     ظ ه ما شتااست  ا شتا  

    ظ ه دام  ظراو  ظ شتباو   اوکتگاه ستتیتنا  ظ بمنییتنا  ب  شتر  طفل    پس از پذيرش دانشاجوظااادام  ظ ه ابل    تطبيق

 اس :

 وربنر  اابل شطبتن اس .  شوراي تحصيالت تکميلي گروه آموزشي ظ باالشر ار م  با وظر 16وهراو   -1

  ا ه و  شن .  ار ظااادام گت اواه شاه ابم  شطبتنواحد    ۱۴حداکثر    -۲

 گت اواه شن .  هماهنگي گروه آموزشي مربوطهبافا با    واحدهاي باقيمانده  -3

  ا بپتفر .شي و برنامه گروه محدوديت هاي آموز اوکجن ونا  اس  جو  ظااادام مونرش  بااتهاواه     -4

 ظااا شطبتن   ظس  فک وتهیال ار ساناو وجار  اوکجن     ظ ه جافا میر و  شن . 14ظااا ظ ااامثر  8ب  اراء اااال   -5

 


