آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته (وزارت علوم تحقیقات وفناوری)

مصوب  88/01/15شورای برنامه ریسی آموزش عالی
مقدمه
سشػت پشضتاب ػلن ٍفٌاٍسی ٍظَْس پیطشفت ّای ػـظین ػـلوی دس ّضاسُ سَم،کطَسّای جْاًی سا دس ضشایغی قـشاسدادُ است کِ
ایـجاد تحـَل ساّثشدی دس تشًاهِ ّای تَسؼِ اهشی حیاتی ٍ گاهی اساسی دس جْت تَسؼِ ّوِ جاًثِ است ٍ تش ایي هثٌا آهَصش ػـالی
ٍتواهی کاسگضاساى ًظام ػلوی کطَس ٍ تِ عَس کلی ًْادّای هَلذ اًذیطِ ًقص کلیذی دس تثییي ٍتحقق ایي تحَل ساّثشدی -تا الْام اص
تشًاهْْای تَسؼِ ٍاّذاف تلٌذ سٌذ چطن اًذاص 20سالِ جوَْسی اسالهی ایشاى -خَاٌّذ داضت.
هتَلیاى ٍ تشًاهِ سیضاى حَصُ آهَصش ػـالی کطَس ًیض ّوسَ ٍّوـاٌّگ تا ًْضت تحـَل خَاّی کطَس ٍ تْشّوٌذی اص فــشصتْای
پیطآهذُ  ،دس ساستای استقای کیفیت  ،لضٍم تاصًگشی آییٌٌاهِ ّا ،ضَاتظ ٍ هقشسات آهَصضی سا دسصذس اٍلَیتْای کاسی خَد قشاس
دادّاًذ.
تشای ًیل تِ ایي هقصَد  ،دس گام ًخست  ،آییي ًاهـِ دٍسّْای کاسضٌـاسی اسضذ تِ لحاػ ضشٍستی کِ دس تاصًگـشی ٍ اصـالح آى
احساس هـیطذ -تا ّوکاسی ٍ ّواٌّگی داًطگاّْا ٍ هـؤسسات آهَصش ػـالی ٍ -عی جلسات هتؼذدکاس گشٍُ آهـَصضی-
پژٍّطی،آهـَصضی  ٍ ،پژٍّطی تذٍیي ضذُ است.
مــاده ّ -1ـذف اص تذٍیي آییٌٌاهِ دٍسّْای کاسضٌاسی اسضـذ تِ سـِ ضیـَُ «آهَصضی -پژٍّطی»«،آهَصضی»ٍ«پژٍّطی» ،تقَیت ٍ
تَسؼِ دٍسّْـای تحصیالت تکویلی  ،استقای کیفیت ،تٌَع تخطی تِ ضیَّْـای ًَیي اسایِ آهَصش ،پاسخگَیی هٌاسة تِ افضایص تقاضا
تشای ٍسٍد تِ دٍسّْای تحصیالت تکویلی ،تقَیت ٍ استقای سغح کیفی ٍ کوی ایي دٍسّْا ٍ ّوساًساصی آى تا تشًاهْْای تَسؼِ
ٍدیگش اسٌاد ساّثشدی کطَس است تا تا تْشّوٌذی اص آى دس تشتیت هتخصصاى ٍ پژٍّطگشاى هاّش ٍ تشجستِ دس سغح کطَس تکَضین.
مــاده  -2تعاریف
دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته :دٍسُ ای تاالتش اص دٍسّی کاسضٌاسی اسضذ است کِ تشاساس تشًاهْْای هصَب ضَسای گستشش آهَصش
ػالی  ،تِ اخز هذسک کاسضٌاسیاسضذ دس سضتِ هشتَط هٌتْی هیطَد.
شیوه آمـوزشی -پژوهشی:دٍسّای کِ هحتَای تشًاهِ آى هطتول تش ٍاحذّای دسسی ٍ پایاًٌاهِ است.
شیوه آموزشی :دٍسّای تا هحَسیت آهَصش ،است کِ داًطجَ پس اص گزساًذى ٍاحـذّای دسسی ٍ تذٍى گزساًذى پایاًٌاهِ داًص
آهـَختِ هیطَد.
شیوه پژوهشی :دٍسّای تا هحَسیت پژٍّص کِ دستاٍسد آى(اسائِ فٌاٍسی جذیذ ،اسائِ ًظشیِ ٍ ایذُ جذیذ ،تَلیذ داًص فٌی ،ثثت
اختشاع )....،ضَد ٍ هطتول تش اخز ٍاحذّای دسسی هحذٍد ٍ الضام تِ اسائِ پایاًٌاهِ است.
پایاننامه :فؼالیت پژٍّطی -تحقیقاتی است کِ دس یک صهیٌِ سضتِ تحصیلی هشتَط ٍ تحت ساٌّوایی استاد ساٌّوا اًجام هیگیشد.
مؤسسه :هٌظَس داًطگاّْا ٍ هؤسسات آهَصضؼالی ٍپژٍّطی هجشی دٍسّْای کاسضٌاسیاسضذ است.
شورا :هٌظَس ضَسای تحصیالت تکویلی هؤسسِ است.
سمینار :هٌظَس تحقیق ٍ تتثغ ًظشی است.
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مــاده  -3نحوه اجرای دوره :ایي دٍسُ تِ صَست سٍصاًِ ،ضثاًًِ ،یوِ حضَسی ،هجاصی ٍ تیٌالوللی عثق ضَاتظ هشتَط قاتل اجشا هی -
تاضذ.
مــاده  -4شرایط ورود
الف-داضتي ضشایظ ػوَهی ٍسٍد تِ آهَصش ػالی
ب -داسا تَدى هذسک سسوی پایاى دٍسُ کاسضٌاسی اػن اص پیَستِ ٍ ًاپیَستِ هَسد تائیذ ٍصاست ػلَم،تحقیقات ٍ فٌاٍسی
ج -قثَلی دس آصهَى ٍسٍدی هَسد تائیذ ٍصاست یا کسة پزیشش اص هؤسسِ تش اساس هقشسات هصَب

مــاده - 5دروس جبرانی
چٌاًچِ سضتِ دٍسُ کاسضٌاسی تا سضتِ دٍسُ تجاًس ًذاضتِ تاضذ داًطجَ تایذ تِ تطخیص گشٍُ آهَصضی ،تؼذادی اص دسٍس سا تحت
ػٌَاى جثشاًی تگزساًذ.
تبصره  -1حذاکثش دسٍس جثشاًی ٍ 12احذ هیثاضذ کِ دس اتتذای دٍسُ قثل اص دسٍس اصلی اسائِ هیطَد.
تبصره -2دس اًتخاب دسٍس  ،اٍلَیت تا دسٍس جثشاًی است تؼییي تؼذاد ٍ ػٌاٍیي دسٍس تشاساس تشًاهِ هصَب دس ّش سضتِ ٍ صهاى
اًتخاب آًْا تش ػْذُ ضَسای گشٍُ است.
تبصره -3دسٍسی سا کِ داًطجَ قثال دس دٍسُ کاسضٌاسی گزساًذُ است ،تکشاس آى دس صَستی کِ ػٌَاى دسس تشاساس سشفصل تشًاهِ
هصَب کاسضٌاسی اسضذ تاضذ ،هجاص ًیست.
تبصره -4حذاقل ًوشُ قثَلی دس ّش دسس اػن اص دسٍس دٍسُ یا جثشاًی  12است.
مــاده  -6هؤسسِ هَظف است تِ تٌاسة تؼذاد پزیشفتِ ضذگاى دس ایي دٍسُ ،هطاٍس تحصیلی تشای ّذایت داًطجَیاى تؼییي ًوایذ.
مــاده  -7تؼذاد ٍاحذّای دسسی سا کِ داًطجَ تایذ دس ّش ًیوسال تحصیلی دس ایي دٍسُ اخز ًوایذ حذاقل ٍ 8حذاکثش  12است.
مــاده  -8ارزشیابی تحصیلی
هیاًگیي ًوشات داًطجَ دس دٍ ًیوسال ًثایذ اص  14کوتش تاضذ.
مــاده  -9آخشیي ًیوسال تحصیلی  ،داًطجَ اص ضشط حذاقل اخز ٍاحذ هؼاف است ٍ چٌاًچِ هیاًگیي ًوشُ داًطجَ دس ایي ًیوسال
کوتش اص  14تاضذ ،هطشٍط تلقی هیطَد.
مــاده  -10هیاًگیي کل ًوشات داًطجَ دس پایاى دٍسُ ًثایذ اص  14کوتش تاضذ ،دس غیشایي صَست  ،داًطآهَختِ دٍسُ کاسضٌاسی اسضذ
ضٌاختِ ًویطَد.
تبصره -داًطجَیی کِ پس اص گزساًذى کلیِ دسٍس دٍسُ دس ّش سِ ضیَُ ،هیاًگیي کل ًوشات اٍ اص  14کوتش تاضذ -دس صَستی کِ
حذاکثش هذت هجاص تحصیل ٍی تِ پایاى ًشسیذُ تاضذ -هیتَاًذ دسٍسی سا کِ دس آًْا ًوشُ کوتش اص  14احشاص کشدُ است ،فقظ دس یک
ًیوسال تکشاس کٌذ ٍ دس صَست جثشاى کوثَد هیاًگیي کل ،داًص آهَختِ هیطَد .داًطجَیی کِ تِ ّش دلیل ًتَاًذ اص ایي فشصت استفادُ
کٌذ ،اص اداهِ تحصیل هحشٍم هیطَد ٍ هذسکی دسیافت ًویکٌذ.
مــاده  -11حضور و غیاب
حضَس داًطجَ دس تواهی تشًاهْْای دسسی ٍ دیگش فؼالیتْای آهَصضی ٍ پژٍّطی دٍسُ الضاهی است.غیثت داًطجَ دس ّش دسس ًثایذاص
 3/16هجوَع ساػات آى دسس تجاٍص کٌذ ،دس غیش ایٌصَست ًوشُ داًطجَ دس آى دسس صفش هحسَب هیطَد.
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تبصره :1دس صَستی کِ غیثت داًطجَ دس یک دسس ،تیص اص حذ هجاص تَدُ ٍ اص ًظش هؤسسِ ،هَجِ تطخیص دادُ ضَد ،آى دسس اص
هجوَػِ دسٍس اًتخاتی داًطجَ حزف هیطَد .دس ایٌصَست سػایت حذ ًصاب ٍ 8احذ دس آى ًیوسال الضاهی ًیستٍ .لی آى ًیوسال اص
ًظش عَل تحصیل تشای داًطجَ ًیوسال الضاهی ًیستٍ.لی آى ًیوسال اص ًظش عَل تحصیل تشای داًطجَ یک ًیوسال کاهل هحسَب
هـیطَد.
تبصره :2غیثت دس ضیَُ پژٍّطی  ،اسصیاتی ًاهَفق ٍاحذّای پژٍّطـی اخز ضذُ دس آى ًیوسـال است کِ عثـق ًظـش ّیؤت داٍساى دس
هادُ  23اًجام هیطَد.
مــاده  -12غیثت غیشهَجِ دس اهتحاى ّش دسس هٌجش تِ ًوشُ صفش دس آى دسس هیطَد.
تبصره :دس صَستی کِ غیثت داًطجَ دس اهتحاى ،اص ًظش هؤسسِ ،هَجِ تطخیص دادُ ضَد ،دسس هضتَس حزف هیطَد.
مــاده  -13مرخصی تحصیلی
داًطجَی دٍسُ کاسضٌاسیاسضذ دس ّش سِ ضیَُ هیتَاًذ حذاکثش یک ًیوسال اص هشخصی تحصیلی استفادُ ًوایذ ،هذت هزکَس جضٍ
سٌَات تحصیلی داًطجَ هحسَب هیطَد.

مــاده -14انصراف ،اخراج و ترک تحصیل
داًطجَ هیتَاًذ تِ ّش دلیل اص تحصیل اػالم اًصشاف ًوایذ.دس ایٌصَست تایذ دسخَاست خَد سا هثٌی تش اًصشاف تِ هؤسسِ تسلین
ًوایذ ،چٌاًچِ داًطجَ تؼذ اص یک هاُ دسخَاست خَد سا پس ًگیشد آى هؤسسِ ًسثت تِ صذٍس گَاّی اًصشاف اقذام هیٌوایذ.
تبصره -1داًطجَی اًصشافی یا اخشاج اص تحصیل(هطشٍعی دٍ ًیوسال ،سٌَات تیص اص حذ هجاص) هَظف است تِ تؼْذاتی کِ سپشدُ
است ػول ًوایذ.
تبصره -2داًطجَی هٌصشف یا اخشاج اص تحصیل هیتَاًذ دس صَست تسَیِ حساب کاهل تا هؤسسِ هجذداً دس آصهَى ضشکت ًوایذ.
مــاده -15طول دوره
عَل هذت دٍسُ دس ّش سِ ضیَُ حذاکثش 2سال هطتول تش ً 4یوسال تحصیلی است.
تبصره -دس هَاسد استثٌایی افضایص عَل هذت دٍسُ تا تطخیص ضَسای تحصیالت تکویلی داًطگاُ هجاص است.دس ّش صَست هذت دٍسُ
دس ّش سِ ضیَُ ًثایذ اص 2/5سال تجاٍص ًوایذ.
مــاده -16انتقال ،تغییر رشته و مهمان
اًتقال ٍ تغییش سضتِ دس ّش سِ ضیَُ دٍسُ کاسضٌاسی اسضذ هوٌَع است.
تبصره -1اًتقال اص دٍسُ ضثاًِ تِ سٍصاًِ ً ،یوِ حضَسی ٍهجاصی تِ حضَسی اػن اص(سٍصاًِ ٍ ضثاًِ) ٍ اص داًطگاّْای دٍلتی هوٌَع
است.
تبصره -2اًتقال اص یک ضیَُ تِ ضیَُ دیگش تا سػایت سٌَات دٍسُ دس اختیاس هؤسسِ آهَصضؼالی است.
تبصرهّ -3ش داًطجَ دس ّش سِ ضیَُ کاسضٌاسی اسضذ هیتَاًذ حذاکثش دًٍیوسال سا تا هَافقت هؤسسِ هثذأ ٍ هقصذ تِ ػٌَاى هْواى
تگزساًذ.
مــاده -17هؼادلساصی دسٍس دس دٍسُ کاسضٌاسی اسضذ تا ًظش گشٍُ آهَصضی ٍ تا ضشایظ صیش اهکاًپزیش است.
الف -پزیشش ٍی تشای ٍسٍد تِ دٍسُ هَسد تائیذ ٍصاست تاضذ.
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ب -هؤسسِ قثلی داًطجَ دس سضتِ تحصیلی هَسد تائیذ ٍصاست تاضذ.
ج -سشفصل دسٍس گزساًذُ داًطجَ تش اساس تشًاهْْای هصَب ضَسای تشًاهْشیضی تاضذ.
مــاده -18استاد راهنما
استاد ساٌّوا دس دٍسُ کاسضٌاسیاسضذ آهَصضی-پژٍّطی ٍ پژٍّطی تِ پیطٌْاد داًطجَ ٍ تا هَافقت یکی اص اػضای ّیؤت ػلوی تا هشتثِ
حذاقل استادیاسی ٍ تائیذ ضَسا تؼییي هیطَد.
تبصره -چٌاًچِ استاد ساٌّوا خاسج اص هؤسسِ آهَصش ػالی اًتخاب هیطَد تِ جای ضشط استادیاسی داضتي هذسک دکتشی الضاهی است.
مــاده -19استاد هطاٍس تِ پیطٌْاد استاد ساٌّوا پس اص تائیذ ضَسای گشٍُ اص اػضای ّیؤت ػلوی داخل یا هتخصصاى خاسج اص داًطگاُ
اًتخاب هیطَد.
مــاده -20ارزشیابی پایاننامه
الفً -وشُ اص19تا  :20ػالی
ًوشُ اص 18تا  :18/99تسیاسخَب
ًوشُ اص16تا :17/99خَب
ًوشُ اص14تا  :15/99قاتل قثَل
بً -وشُ کوتش اص :14غیشقاتل قثَل
تبصره -چٌاًچِ اسصضیاتی پایاًٌاهِ غیشقاتل قثَل تاضذ داًطجَ هجاص است حذاکثش یک ًیوسال دس هذت هجاص تحصیل دس جلسِ دفاػیِ
ضشکت ٍ هجذداً اص پایاًٌاهِ دفاع کٌذ.داًطجَیی کِ دس فشصت تؼییٌطذُ ًتَاًذ اص پایاًٌاهِ خَد تا هَفقیت دفاع ًوایذ ،اص اداهِ تحصیل
ٍ دسیافت هذسک تحصیلی هحشٍم هیطَد.

مــاده -21تِ داًطجَی کاسضٌاسی اسضذ کِ تِ ّش دلیل اص تحصیل تاصهیواًذ ،فقظ یک گَاّی کِ داًطجَ چِ دسٍسی سا دس چٌذ ٍاحذ
ٍ تا چِ ًوشّای گزساًذُ است اػغا هیطَد.
مــاده -22اسصضیاتی پایاًٌاهِ دس جلسِ دفاػیِ تَسظ ّیؤت داٍساى اًجام هیطَد.
مــاده -23تشکیة ّیؤت داٍساى تشاساس دستَسالؼول ضَسا است.
مــاده -24گَاّیٌاهِ پایاى دٍسُ کاسضٌاسیاسضــذ تِ ّش سـِ ضیَُ(آهَصضـی-پژٍّطـی ،آهَصضـی ٍ،پژٍّطـی) اسصش یکساًی داضتـِ
ٍ
هیتَاًٌذ دس دٍسُ تحصیلی تاالتش اداهِ تحصیل دٌّذ.
مــاده -25تؼذاد ٍاحذّای دٍسُ کاسضٌاسیاسضذ دس ّش سِ ضیَُ(آهَصضـی-پژٍّطـی ،آهَصضـی ٍ،پژٍّطـی) تشحسة سضتِ
حذاقل ٍ28حذاکثشٍ 32احذ است.
الف-شیوه آموزشی -پژوهشی
مــاده -26تؼذاد ٍاحذ پایاًٌاهِ دس ایي ضیَُ حذاقل  ٍ 4حذاکثشٍ 6احذ دسسی تشای ّوِ سضتْْا ٍ تشاساس تشًاهِ هصَب هیثاضذ.
مــاده -27پایاننامه
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داًطجَ هَظف است پس اصپایاى ًیوسال اٍل ٍ قثل اص ضشٍع ًیوسال سَم تحصیلی ،هَضَع پایاًٌاهِ خَد سا تا ًظش استاد یا اساتیذ
ساٌّوا ٍ تائیذ گشٍُ هشتَط اًتخاب ًوایذ .هَضَع پایاًٌاهِ پس اص تائیذ ضَسای تحصیالت تکویلی داًطکذُ قغؼیت هییاتذ.
ب -شیوه آموزشی
مــاده -28دس ایي ضیَُ تواهی دٍسُ تِ صَست ٍاحـذّای دسسی تذٍى پایاًٌاهِ خــَاّذ تَد کِ گزساًذى حــذاقل  ٍ 2حــذاکثش4
ٍاحذ سویٌاس(تحقیق ٍ تتثغ ًظشی) الضاهی است.
ج -شیوه پژوهشی
مــاده -29ایي ضیَُ پژٍّص تـشای هؤسسات پژٍّطی تَدُ ٍ دس هَسد هؤسسات آهَصضـی هٌـَط تِ تؤهیي کل ّضیٌْْا(اًجام تحـقیق
ٍ
حقالضحوِ پایاًٌاهِ) اص هحل دسآهذّای اختصاصی عشح پژٍّطی کاستشدی استاد ساٌّوا قاتل اجشا هیثاضذ.
مــاده -30داًطجَ عی ًیوسال اٍل هَظف است هَضَع پژٍّص خَد سا تا ًظش استاد ساٌّوا ٍ تائیذ گشٍُ اًتخاب ًوایذ.
مــاده -31تؼذاد ٍاحذّای دسسی دس ایي ضیَُ 6تا ٍ10احذ است ٍ داًطجَ هیتَاًذ ّوضهاى تا ٍاحْای آهَصضیٍ ،احذّای پژٍّطی
خَد سا تا ًظش استاد ساٌّوا ٍ تائیذگشٍُ اًتخاب ًوایذ.
مــاده -32حضَس ٍ غیاب داًطجَ دس هشحلِ پژٍّص دس ایي ضیَُ تا ًظش استاد ساٌّواٍتائیذ گشٍُ ٍ تش اساس تؼذاد جلسات هطاٍسُ ٍ
ساٌّوایی صَست هیپزیشد.
مــاده -33سًٍذ پیطشفت پژٍّص داًطجَ دس ّش ًیوسال تا حضَس استاد ساٌّواً ،وایٌذُ تحصیالت تکویلی هؤسسِ ٍ یکٌفش اص اػضای
ّیؤت ػلوی هتخصص تِ اًتخاب هذیشگشٍُ ریشتظ ،هَسد اسصیاتی قشاس هیگیشد.
تبصره -1کل ٍاحذّای پایاًٌاهِ دس ایي ضیَُ تِ سِ ًیوسال تقسین ضذُ ٍ داًطجَ دس ّش ًیوسال یک سَم( )1/3آًْا سا تحت ػٌَاى
تخص اٍل پایاًٌاهِ اخز هیٌوایذ.
تبصره -2حذاقل ًوشُ قثَلی پس اص داٍسی سًٍذ پیطشفت پژٍّص داًطجَ دس ّش ًیوسال ًوشُ  14است.
تبصره -3چٌاًچِ ًوشُ پیطشفت پژٍّطی داًطجَ دس ّش اسصیاتی کوتش اص  14تاضذ ٍی دس آى ًیوسال هطشٍط تلقی هیطَد.
مــاده -34اسصیاتی ًْایی دس ایي ضیَُ ،دفاع اص پایاًٌاهِ است کِ دس آخشیي هشحلِ تحصیل داًطجَ اًجام هیطَد.

سایر مقررات:
مــاده– 35اجشای ّشیک اص ضیَّْا«آهَصضی -پژٍّطی»« ،آهَصضی» ٍ«پژٍّطی» دس دٍسُ تَسظ هؤسسِ تا هجَص اص ضَسای گستشش
آهَصش ػالی هجاص است.
مــاده -36دس هَاسدی کِ آییٌٌاهِ ساکت است تصویوگیشی تش ػْذُ ضَسا هیثاضذ.
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مــاده -37آییٌٌاهِ دس تشگیشًذُ اصَل ٍ ضَاتظ کلی دٍسُ کاسضٌاسی اسضذ تِ سِ ضیَُ اجشایی هیثاضذ ٍ هؤسسِ هَظف است
دستَسالؼول اجشایی آى سا دس چاسچَب آییٌٌاهِ تذٍیي ٍ پس اص تصَیة دس ضَسا اجشا کٌذ.
مــاده -38تفسیش آییٌٌاهِ تشػْذُ هؼاًٍت آهَصضی ٍصاست است ٍ دس صَست تشٍص اتْامً ،ظش هؼاًٍت هزکَس هَسد استٌاد قشاس خَاّذ
گشفت.
مــاده - 39آییٌٌاهِ آهَصضی دٍسُ کاسضٌاسیاسضذ دس  39هادُ ٍ  19تثصشُ دس جلسِ 714هَسخ  88/1/15ضَسای تشًاهْشیضی آهَصش-
ػالیثِ تصَیة ٍصیش هحتشم ػلَم ،تحقیقات ٍ فٌاٍسی سسیذ ٍ اص ًیوسال اٍل  88-89تِ هذت سِ سال قاتل اجشا است کِ پس اص هذت
هزکَس تا اسصیاتی اص خشٍجیْای دٍسُ ٍ دس صَست هَافقت توذیذ خَاّذ ضذ .تا اتالؽ ایي آییٌٌاهِ  ،کلیِ آییٌٌاهْْا ٍ تخطٌاهْْای
هغایش تا آى هلغی اػالم هیطَد/.
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