آئین نامه دوره کارشناسی ارشد

فصل اول  /کلیات
ماده  :1تعريف
آموزش محور

دوره اي با محوریت آموزش است كه دانشجو پس از گذراندن واحدهاي درسي و بدون گذراندن پایان نامه ،دانش آموخته مي شود .در

این شیوه گذراندن حداقل  2و حداكثر  4واحد سمینار الزامي است .
سمینار  :منظور تحقیق و بررسي نظري است.
فصل دوم /شرايط ورود
ماده :2

شرایط ورود به دوره به شرح زیر است:
شرايط عمومی :

-1داشتن شرایط عمومي ورود به آموزش عالي .
 -2داشتن گواهینامه پایان دوره كارشناسي یا باالتر مورد تأیید وزارت علوم ،تحقیقات وفناوري و یا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي در
رشته هاي مورد قبول (به تشخیص شوراي عالي برنامه ریزي)
 -3قبولي در آزمون سراسري سازمان سنجش آموزش كشور
شرايط اختصاصی :

داوطلبان ورود به دوره هاي الكترونیكي باید داراي شرایط اختصاصي زیر باشند :
 -1برخورداري از مهارت پایه در استفاده از كامپیوتر و اینترنت
 -2داشتن عالقه و آمادگي یادگیري در محیط الكترونیكي
فصل سوم
مزايای بهره گیری نظام يادگیری الکترونیکی در مقطع کارشناسی ارشد
ماده : 3

صدور معافیت تحصیلي براي دانشجویان نظام یادگیري الكترونیكي مشروط به شركت در آزمون برگزار شده توسط سازمان سنجش و مصوب بودن مقطع ،
رشته و موسسات توسط شوراي گسترش آموزش عالي بالمانع مي باشد .
امضاء همراه با تاریخ:

اثر انگشت:

آئین نامه دوره کارشناسی ارشد

ماده : 4

فعالیتهاي دانشجو در سامانه مدیریت یادگیري از آغاز نیمسال تحصیلي تا پایان آن به طور مستمر ارزیابي و ثبت مي شود و نیاز به حضور فیزیكي در
دانشگاه براي شركت در كالس هاي مجازي وجود ندارد .
ماده : 5

دانشجویي كه تمامي واحد هاي درسي دوره كارشناسي ارشد را طبق برنامه مصوب و بر اساس مقررات و آئین نامه هاي وزارت با موفقیت گذرانده باشد
دانش آموخته دوره كارشناسي ارشد محسوب مي شود .
تبصره

تاریخ فراغت از تحصیل دانشجویان كارشناسي ارشد  ،تاریخي است كه آخرین نمره ي درسي دانشجو توسط استاد مربوط اعالم مي شود .

فصل چهارم  /واحدهای درسی

ماده : 6
تعداد كل واحدهاي درسي دوره كارشناسي ارشد ناپیوسته  32واحد است.
تبصره 1

چنانچه به تشخیص گروه آموزشي ذي ربط گذراندن تعدادي از واحدهاي درسي دوره كارشناسي ،به عنوان دروس كمبود یا جبراني ،براي دانشجو
ضروري تشخیص داده شود ،وي مكلف است آن دروس را بر اساس مصوبات موسسه و با توجه به آیین نامه آموزشي مصوب وزارت عتف اضافه بر
واحدهاي درسي مقرر در دوره كارشناسي ارشد بگذراند .تعداد دروس جبراني حداكثر  12واحد خواهد بود.
تبصره 2

در انتخاب دروس ،اولویت با دروس جبراني است .تعیین تعداد  ،نوع درس و زمان انتخاب آنها در چار چوب برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ریزي،
بر عهده شوراي آموزشي موسسه است.
تبصره3

دروس جبراني باید در نیمسال اول تحصیلي دانشجو اخذ و گذرانده شود در غیراینصورت دانشجو موظف است تا قبل از پایان تحصیالت ،درس جبراني را
گذرانده تا فارغ التحصیل شود .
تبصره 4

به ازاي گذراندن هر  8واحد درسي از دروس جبراني ،یك نیمسال تحصیلي ،به طول مدت تحصیل دانشجو افزوده مي شود .بنابراین با رعایت یك
نیمسال سنوات اضافي(دروس جبراني) طول مدت تحصیل نباید از  5نیمسال تجاوز نماید .

امضاء همراه با تاریخ:

اثر انگشت:

آئین نامه دوره کارشناسی ارشد
تبصره5

در شیوه آموزشي گذراندن حداقل  2و حداكثر  4واحد سمینار با نظر شوراي آموزشي موسسه الزامي است.
تبصره6

براي تطبیق دروس جبراني كسب نمره  12در مقطع كارشناسي از دانشگاه هاي مورد تائید و رعایت تعداد واحد و سرفصل یكسان ،الزامي مي باشد در غیر
این صورت دانشجو موظف به گذراندن درس جبراني خواهد بود.
ماده :7

دانشجوي دوره كارشناسي ارشد الزم است در هر نیمسال بین  8تا  14واحد درسي را با نظر مدیر گروه و بر اساس برنامه زمان بندي رشته ي مربوطه
انتخاب كند.
تبصره 1

در آخرین نیمسال تحصیلي  ،دانشجو از شرط حداقل اخذ واحد آموزشي معاف است.
تبصره 2

در شرایط خاص كه براي یك رشته -گرایش امكان ارائه  14واحد درسي وجود نداشته باشد بانظر گروه آموزشي ذي ربط و تصویب شوراي آموزشي
موسسه مي توان كمتر از  14واحد ارائه نمود.
ماده: 8

در انتخاب واحد هر نیمسال ،حذف دروس ارائه شده در هر ترم مجاز نمي باشد  .در صورتي كه دانشجو داراي مشكالتي براي حذف واحد هاي ارائه
شده باشد بایستي موارد را به صورت مكتوب به آموزش موسسه اعالم نماید .
تبصره

در شرایط خاص(مثل بیماري،سفرها،ماموریتهاي رسمي و )...حذف یك یا تمام دروس یك نیمسال تحصیلي با درخواست كتبي دانشجو و تایید شوراي
آموزشي موسسه و با رعایت و احتساب در سنوات تحصیلي امكان پذیر است .درخواست حذف باید حداكثر تا  20روز پیش از تاریخ شروع امتحانات به
آموزش از طریق پرتال واصل گردد .نظر قطعي شوراي مذكور مبناي عملكرد قطعي دانشجو خواهد بود .

فصل پنجم  /حضور و غیاب
ماده : 9

حضور دانشجو در تمامي برنامه هاي درسي و دیگر فعالیت هاي آموزشي و پژوهشي دوره الزامي است  .غیبت دانشجو در مشاهده دروس و سایر
فعالیت هاي یادگیري هر درس نباید از  3/16مجموع ساعات آن درس تجاوز كند ،در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب
مي شود.
امضاء همراه با تاریخ:

اثر انگشت:

آئین نامه دوره کارشناسی ارشد

تبصره 1

دانشجو مي تواند بعد از مدت مقرر مشاهده محتواي درسي  ،از این محتوا استفاده كند اما به معناي حضور در كالس محسوب نمي شود .
تبصره 2

حضور و غیاب دانشجو در مرحله ارائه سمینار با نظر استاد راهنما و تأیید گروه و براساس تعداد جلسات مشاوره و راهنمایي صورت مي پذیرد.
تبصره3

در صورتي كه غیبت دانشجو در یك درس ،بیش از حد مجاز بوده لیكن از نظر شوراي آموزشي موسسه ،موجه تشخیص داده شود ،آن درس از
مجموعه دروس انتخابي دانشجو حذف مي شود  .در این صورت رعایت حد نصاب  8واحد در آن نیمسال الزامي نیست  ،ولي آن نیمسال از نظر طول
تحصیل براي دانشجو یك نیمسال كامل محسوب مي شود.
امتحانات :

رعایت چار چوب آئین نامه امتحانات غیر حضوري مؤسسه براي دانشجو الزامي است.
تبصره 1

امتحانات غیرحضوري با استفاده از نرم افزار "امن آزمون" برگزار مي گردد.
تبصره 2

نظارت الكترونیكي از همه ي فرآیند امتحانات از زمان حضور دانشجو تا پایان آزمون به صورت تصویري و برخط (آنالین) انجام مي گیرد.
لذا داشتن دو ابزار ( )Deviceشامل سیستم كامپیوتر مجهز به كارت صدا و دوربین ( )Webcamو یك دستگاه موبابل جهت احراز هویت دانشجو در
امتحانات الزامي و قطعي است.
ماده : 10

غیبت غیر موجه در امتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر براي آن درس است.
تبصره

در صورتي كه غیبت دانشجو در امتحان درسي از نظر شوراي آموزشي موسسه ،موجه تشخیص داده شود  .درس مزبور حذف مي شود  .مقررات
مربوط به حذف پزشكي در آئین نامه جداگانه اي(پیوست  )1در ذیل درج گردیده است.

امضاء همراه با تاریخ:

اثر انگشت:

آئین نامه دوره کارشناسی ارشد

فصل ششم /طول دوره ،مرخصی و انصراف از تحصیل
ماده : 11

طول دوره تحصیل مدتي است كه دانشجو باید دروس تعیین شده در این دوره را بر اساس مقررات مربوط به اتمام برساند.
تبصره 1

طول دوره كارشناسي ارشد ناپیوسته بدون احتساب نیم سالي كه در آن واحد هاي جبراني ارائه مي شود ،چهار نیمسال است.
تبصره 2

شوراي آموزشي مي تواند درصورت لزوم و حسب مورد حداكثر تا یك نیمسال تحصیلي به طول دوره دانشجو اضافه كند.
تبصره 3

درخواست دانشجو و گروه مبني بر تقاضاي فرصت اضافه براي دانشجو باید در پایان نیمسال چهارم به شوراي آموزشي موسسه ارائه گردد .نظر این
شورا مبني بر تعیین مهلت مقرر نظر نهایي خواهد بود.
تبصره4

در صورتي كه دانشجو تا پایان پنج نیمسال (دوسال و نیم ) موفق به اتمام دروس نگردد  ،از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.
ماده : 12

دانشجوي دوره كارشناسي ارشد مي تواند حداكثر براي یك نیمسال تحصیلي ،با كسب موافقت از شوراي آموزشي موسسه ،از مرخصي تحصیلي
استفاده كند.
توضیح  :مسئولیت اخذ واحدهاي درسي حذف شده در نیمسال هاي بعدي متوجه شخص دانشجو است.
تبصره 1

درخواست مرخصي باید قبل از شروع ثبت نام در هر نیمسال تحصیلي به مدیر آموزش از طریق پرتال اعالم گردیده و مورد تایید قرارگیرد  .موافقت
شوراي آموزشي با مرخصي تحصیلي دانشجو با توجه به وضعیت تحصیلي وي صورت مي گیرد و منوط به این است كه ادامه تحصیل دانشجو از آن به
بعد با مشكل مواجه نشود.
تبصره 2

در نیمسال اول سال تحصیلي به دانشجو مرخصي داده نمي شود .
تبصره 3

در صورتي كه دانشجو بدون كسب موافقت موسسه حتي براي یك نیمسال ،ترك تحصیل نماید از ادامه تحصیل محروم مي شود.
تبصره 4

مدت مرخصي تحصیلي جزء سنوات تحصیلي دانشجو محسوب مي شود.
امضاء همراه با تاریخ:

اثر انگشت:

آئین نامه دوره کارشناسی ارشد

ماده : 13

انصراف در ترم اول :براي انصراف ،دانشجو مي بایست درخواست خود را كتبا با ارائه فرم مربوطه به موسسه اعالم نماید .بر اساس آیین نامه وزارت
علوم چنانچه پس از نام نویسي و قبل از شروع كالسها  ،انصراف خود را به موسسه اعالم نماید  ،شهریه پرداختي آن نیمسال  ،به عنوان هزینه انصراف
محسوب مي شود و هیچ مبلغي مسترد نمي گردد.
انصراف در حین تحصیل :دانشجو مي تواند به هر دلیل از تحصیل اعالم انصراف نماید .در این صورت باید درخواست خود را مبني بر انصراف با
تكمیل فرم مربوطه به موسسه تسلیم نماید( .تا  2ماه فرصت پس گرفتن درخواست وجود دارد در غیر اینصورت موسسه پس از بررسي مدارك ،ریز نمرات
و وضعیت مالي نسبت به صدور گواهي انصراف اقدام مي نماید) .بازه زماني پاسخ نهائي حداقل پس از دو ماه از دریافت تقاضاي دانشجو خواهد بود .در
این حالت دانشجو ملزم به پرداخت بدهي معوقه و شهریه كامل ترم انصرافي خواهد بود.
تبصره

دانشجوي انصرافي یا اخراجي موظف است به تعهداتي كه سپرده است عمل نماید  .به هر حال صدور هرگونه گواهینامه و تسلیم ریزنمرات و دریافت
مجوز شركت مجدد در آزمون ورودي منوط به تسویه حساب دانشجو با موسسه است.

فصل هفتم  /ارزشیابی
ماده : 14

حداقل نمره قبولي در هر درس اعم از دروس اصلي و جبراني در دوره كارشناسي ارشد 12 ،است.
تبصره 1

نمره ثبت نهایي شده توسط استاد در سامانه ثبت نمره در سوابق دانشجو غیر قابل تغییر است.
تبصره 2

نمره دروس جبراني در معدل ترم و معدل كل تاثیر ندارد( .الزم به ذكر است شرایط قبولي در این دروس نیز كسب نمره  12مي باشد)
ماده : 15

در صورت تخلف در آزمون (تقلب و یا حضور فرد دیگري به جاي دانشجو در امتحانات پایان ترم موضوع به كمیته انضباطي موسسه گزارش شده و با
شخص خاطي طبق قوانین مربوطه برخورد خواهد شد.

امضاء همراه با تاریخ:

اثر انگشت:

آئین نامه دوره کارشناسی ارشد

ماده : 16

میانگین نمرات دروس دانشجو در دوره كارشناسي ارشد ،در هر نیمسال تحصیلي ،نباید از  14كمتر باشد  .در صورتي كه میانگین نمرات دانشجو در
یك نیمسال كمتر از  14شود ،دانشجو مشروط قلمداد مي گردد  .اگر میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال تحصیلي كمتر از  14باشد ،آن دانشجو از
ادامه تحصیل محروم مي شود  .جزئیات بیشتر در خصوص آئین نامه محاسبه مشروطي در (پیوست  )2در ذیل درج گردیده است.
ماده : 17

میانگین كل نمرات دانشجو در پایان دوره نباید از  14كمتر باشد  .در غیر این صورت دانشجو فارغ التحصیل دوره كارشناسي ارشد شناخته نمي شود.
تبصره

دانشجویي كه پس از گذراندن كلیه واحدهاي درسي دوره ،میانگین كل نمرات او از  14كمتر باشد ،در صورتي كه حداكثر مدت مجاز تحصیل وي به
پایان نرسیده باشد ،مي تواند پس از كسب موافقت از شوراي آموزشي موسسه دروسي را كه در آنها نمره كمتر از  14گرفته است را  ،فقط در یك
نیمسال تحصیلي تكرار كند و در صورت جبران كمبود میانگین كل ،دانش آموخته مي شود .دانشجویاني كه به هر دلیلي نتوانند از این فرصت استفاده
كنند از ادامه تحصیل و دریافت مدرك تحصیلي محروم مي شوند.
فصل هشتم /تغییر رشته  ،انتقال و مهمانی
ماده : 18

انتقال و تغییر رشته در دوره كارشناسي ارشد ناپیوسته ممنوع است.
تبصره

انتقال از دوره شبانه به روزانه ،نیمه حضوري و مجازي به حضوري اعم از روزانه و شبانه و از دانشگاه هاي غیر دولتي به دانشگاه هاي دولتي ممنوع است.
ماده : 19

مهمان شدن د انشجویان از این دانشگاه به سایر دانشگاهها و موسسات ممنوع مي باشد .

امضاء همراه با تاریخ:

اثر انگشت:

آئین نامه دوره کارشناسی ارشد

پیوست ها
پیوست يک  /آيین نامه حذف پزشكي درس در دوره كارشناسي ارشد
شرایط الزم براي حذف درس به دالیل پزشكي به شرح زیر است:
 . 1در شر ایط خاص ،حذف یك یا تمام دروس یك نیمسال با درخواست كتبي دانشجو و تائید موسسه قبل از شروع امتحانات و با رعایت و احتساب در
سنوات تحصیلي امكان پذیر است.
 -2براي حذف پزشكي ارائه گواهي پزشك متخصص به تاریخ روز آزمون و تحویل آن به آموزش موسسه (غیر از جراحي هاي غیر ضروري از جمله
زیبایي) الزامي مي باشد.
- 3ارائه درخواست مبني بر حذف پزشكي به همراه مستندات حداكثر دو روز كاري بعد از تاریخ امتحان به آموزش موسسه الزامي است.
- 4تصمیم نهایي مبني بر حذف واحد درسي مذكور مشروط به نظر شوراي آموزشي موسسه و تائید مدارك ارائه شده مي باشد.
پیوست دو  /آيین نامه محاسبه مشروطي در دوره كارشناسي ارشد
ماده 1

درصورتي كه میانگین نمرات واحدهاي درسي(غیر جبراني ) دانشجو در یك نیمسال كمتر از  14شود ،دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقي مي شود.
ماده2

درصورتي كه به دالیل موجه و خارج از اختیار دانشجو ،تعداد واحدهاي اخذ شده دانشجو كمتر از حدنصاب  8واحد شود.در این صورت این نیمسال به
عنوان یك نیمسال كامل در سنوات تحصیلي وي محسوب مي شود.اما میانگین نمرات این نیمسال در مشروط شدن دانشجو بي تاثیر است.

پیوست  / 3مقررات ثبت نام و انتخاب واحد
ماده 3

دانشجو موظف است كلیه امور آموزشي خود را اعم از ثبت نام ،واریز شهریه ،انتخاب واحد ،حذف دروس ،مرخصي ،حذف اضطراري و  ...در بازه زماني
اعالم شده از سوي موسسه رعایت نماید .در غیر اینصورت مطابق مقررات و آئین نامه هاي مربوطه با وي رفتار خواهد شد.
تبصره  :1در نیمسال اول شروع تحصیل دانشجو انتخاب واحد توسط موسسه انجام مي شود(مرخصي در اولین ترم تحصیلي دانشجو امكان پذیر نخواهد بود).
تبصره  :2دانشجو موظف است از ترم هاي دوم به بعد در بازه زماني تعیین شده شخصاً جهت انتخاب واحد اقدام نماید در غیر اینصورت فرصت دارد تا 15
روز پس از زمان اتمام انتخاب واحد براي آن ترم درخواست مكتوب مرخصي تحصیلي خود را از طریق پرتال به آموزش موسسه ارسال نماید و موافقت
یا عدم موافقت با آن با رعایت وضعیت آموزشي و سنوات دانشجو خواهد بود.

امضاء همراه با تاریخ:
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آئین نامه دوره کارشناسی ارشد
ماده 4

در صورت اتمام سنوات تحصیلي دانشجو ،امكان م وافقت با درخواست مرخصي مقدور نبوده و عدم حضور به موقع به منزله عدم مراجعه در آن نیمسال
خواهد بود.
تبصره

در صورت اتمام سنوات مجاز تحصیلي،دانشجو از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.
پیوست  / 4آيین نامه انضباطي
رعایت كامل آئین نامه انضباطي موسسه كه از مقررات مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي مي باشد ،شایسته شخصیت دانشجویي به شمار مي آید و
رعایت آن در همه مراحل و مراجعات دانشجوئي جهت انجام امور آموزشي  ،اداري  ،تعامل با اعضاي اداري و اساتید الزامي است .در غیر اینصورت مراتب
از طریق حراست موسسه به حراست وزارت علوم جهت درج در پرونده و اخذ سایر تصمیمات انضباطي اعالم خواهد شد.
تبصره :1

حضور والدین ،همسر ،فرزندان و یا اقوام دانشجو به جاي دانشجو جهت اقدامات اداري و آموزشي اكیدا ممنوع مي باشد .و دانشگاه هیچگونه مسئولیتي در
قبال پاسخگویي به آنان نخواهد داشت.
تبصره :2

دانشجو موظف است تا قبل از پایان نیمسال اول و برگزاري امتحانات این نیمسال  ،نسبت به تكمیل پرونده خود اقدام نماید.
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