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 ارشد ناپيوسته نامه آموزشي دوره آارشناسي آئين
 ريزي شوراي عالي برنامه ٢٩١مصوبه نهايي جلسه 
 ٢٥/١٠/١٣٧٣مورخ 

 
تبصــره در دويســت و  ٢٠مــاده و  ٢٥ارشــد ناپيوســته در  نامــه آموزشــي دوره آارشناســي آئــين

ــودويكمين جلســه شــوراي عــالي برنامــه   ــه تصــويب رســيد و از   ن ــزي ب ــراي  ري ــاريخ تصــويب ب ت
. شوند، الزم االجـرا اسـت   وارد دانشگاه مي ١٣٧٣-٧٤تحصيلي  دانشجوياني آه از ابتداي سال

 .گردد هاي مغاير با آن لغو مي هاي آموزشي و بخشنامه نامه نامه آليه آئين با تصويب اين آئين
 

ــت  ــادره دويسـ ــوراي  راي صـ ــه شـ ــودويكمين جلسـ ــالي ونـ ــه عـ ــورخ   برنامـ ــزي مـ ريـ
نامــه آموزشــي دوره آارشناســي ارشــد ناپيوســته  در خصــوص آئــين ٢٥/١٠/١٣٧٣

 .صحيح است، به مرحله اجرا گذارده شود
 دآتر سيد محمدرضا هاشمي گلپايگاني

 وزير فرهنگ و آموزش عالي
 

 :رونوشت
 معاون محترم آموزشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي         -
 درمان و آموزش پزشكيمعاون محترم آموزشي وزارت بهداشت،          -
 رئيس محترم دانشگاه آزاد اسالمي         -

 .خواهشمند است دستور فرمائيد به واحدهاي مجري ابالغ نمايند
 
 

 سيد محمد آاظم نائيني
 ريزي دبيري شوراي عالي برنامه

 
 

 

 

 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 نامه آموزشي دوره آارشناسي ارشد ناپيوسته آئين
 :مقدمه
 ٥، پس از اجراي يك دوره ١٣٦٧ارشد ناپيوسته مصوب  نامه آموزشي دوره آارشناسي آئين

ها و همچنين تطبيق باسياستهاي آموزش عالي در سطح تحصيالت  ساله و مشاهده آاستي
 .آمد تكميلي، نياز به اصالحات و تغييراتي داشت آه بايد در آن به عمل مي

دانشـگاهها، اعضـاي هيـأت علمـي مسـووالن       اين تغييرات براسـاس نظـرات رسـيده از    
ــالي در    ــاونين آموزشـــي دانشـــگاهها و مؤسســـات آمـــوزش عـ ــنهادهاي معـ اجرايـــي و پيشـ

آوري و بــه صــورت پيوســت  هــا، جمــع نامــه ، توســط آميســيون تــدوين آئــين)گردهمــايي ادواري(
 .ريزي پيشنهاد شد تنظيم، تدوين و جهت تصويب نهايي به شوراي عالي برنامه

خود، ايـن پيشـنهادها را بررسـي و     ٢٩١تا  ٢٨٥ريزي طي جلسات  عالي برنامه شوراي 
 .با اصالحاتي آن را تصويب آرد



بـراي   ١٣٧٣-٧٤تحصـيلي   شود و از آغـاز سـال   نامه قبلي مي نامه جايگزين آئين اين آئين 
ا و هـ  نامـه  دانشجويان ورودي اين سال و بعد از آن الزم االجرا است و بـه موجـب آن همـه آئـين    

 .گردد نامه لغو مي هاي قبلي مغاير با آن، براي مشموالن اين آئين بخشنامه
 :نمايد اينك توجه مجريان محترم را به نكات زير جلب مي 
گيـري بـر    نامه تنها به ذآر اصول اآتفا شده است، آنجا آـه سـاآت اسـت تصـميم     در اين آئين.١

 .استعهده آميته يا شوراي تحصيالت تكميلي موسسه ذيربط 
نويسي، روشني و غيرقابل تفسير بودن آلمات، سادگي عبارات، وسعت  نامه  از شرايط آئين.٢

در اينجا آوشش شده است آـه ايـن نكـات، تـا     . دامنه اجرا، قابليت درك و جامع بودن آن است
هذا اگر ابهامي در اصول آن پديد آيد، رفع يا تفسـير آن بـر    مع. آنجا آه ممكن است رعايت شود

 .ها است نامه ده آميسيون تدوين آئينعه
و بعـد از آن اسـت ولـي از آنجـا آـه بـا        ١٣٧٣-٧٤نامه، از سال تحصيلي  زمان اجراي اين آئين.٣

هاي قبلي تفاوت اصولي ندارد، قابليت تطبيـق و تسـري بـه دانشـجويان فعلـي را نيـز        نامه آئين
 .كميلي موسسه صورت گيردهذا تطبيق بايد بانظر آميته يا شوراي تحصيالت ت مع. دارد

 
 
 
الزم است دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي دانشجويان را از آغاز تحصيل با .٤

نامه آشنا سازند و به هنگام نامنويسي در نخستين نيمسـال تحصـيلي و ابتـداي     مواد اين آئين
 .هر سال تحصيلي اهم مواد آن در اختيار دانشجويان قرار دهند

انــدرآاران و مســووالن اجرايــي،  از آليــه اعضــاي محتــرم هيــأت علمــي، دســتدر پايــان  
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي انتظار دارد با توآل بـه خداونـد متعـال در تحقـق اهـداف      
مقدس انقالب فرهنگي آه در وصيت نامه الهي سياسي حضرت امام رضوان اهللا تعـالي عليـه   

ر اين راه از هر نوع آوششـي دريـغ ننماينـد و انشـااله     به آن تكيه شده است، تالش نمايند و د
 .موفق و مويد به تاييدات الهي باشند

 
 باآرزوي توفيق الهي

 دآتر سيد محمدرضا هاشمي گلپايگاني
 وزير فرهنگ و آموزش عالي

 
 
 

 
 
 

 نامه دوره آارشناسي ارشد ناپيوسته آئين
 
 آليات: فصل اول

 تعريف: ١ماده 
هاي آموزش عالي باالتر از دوره آارشناسي است، آه  يكي از دورهارشد،  دوره آارشناسي

ارشد در رشته مربوط  آيد و سرانجام به اعطاء مدرك آارشناسي پس از آن به اجرا در مي
 .گردد منتهي مي

 :تبصره
نامه، به منظور اختصار، به همه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي،  در اين آئين

ارشد و دآتري  تحقيقاتي مجاز، آه در مقاطع تحصيلي آارشناسيپزوهشگاهها و مراآز 
منظور از آميته تحصيالت . شود گفته مي» موسسه«فعاليت دارند، ) تحصيالت تكميلي(

تكميلي، آميته يا شورايي است آه در اين زمينه، در سطح گروه يا دانشكده تشكيل 
 .شود مي

 هدف: ٢ماده 



، گسترش دانش و تربيت متخصصان و پژوهشگراني ارشد هدف از ايجاد دوره آارشناسي
است، آه با فراگيري آموزشهاي الزم و آشنايي با روشهاي پژوهش علمي، مهارت الزم براي 

 .آنند آموزش، پژوهش و خدمات پيدا مي
 

 شرايط ورود: فصل دوم
 :شرايط ورود به دوره به شرح زير است: ٣ماده 

 آموزش عاليداشتن شرايط عمومي ورود به : ٣-١
داشتن گواهينامه پايان دوره آارشناسي يا باالتر مورد تائيد وزارت فرهنگ و آموزش عالي : ٣-٢

به تشخيص شوراي (هاي مورد قبول  و يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در رشته
 )ريزي عالي برنامه

 برخورداري از توانايي جسمي الزم و متناسب با رشته تحصيلي: ٣-٣
 موفقيت در آزمون ورودي دوره: ٣-٤

 .ها فاقد اعتبار است مدرك معادل آارشناسي براي ورود به اين دوره: تبصره
 
 

 واحدهاي درسي: فصل سوم
 

 :٤ماده 
ارشد ناپيوسته، با احتساب واحد  تعداد آل واحدهاي درسي دوره آارشناسي 

 .واحد است ٣٢و حداآثر  ٢٨نامه، برحسب رشته، حداقل  پايان
چنانچه به تشخيص آميته تحصيالت تكميلي، گذراندن تعدادي از واحدهاي درسي  :١تبصره 

دوره آارشناسي، به عنوان دروس آمبود يا جبراني، براي دانشجو، ضروري تشخيص داده 
شود، وي مكلف است آن دروس را براساس برنامه مصوب، اضافه بر واحدهاي درسي مقرر در 

تعداد دروس جبراني در هر رشته . نامه بگذراند بق اين آئينارشد و مطا دوره آارشناسي
 .واحد است ٢٤حداآثر 
در انتخاب دروس، اولويت با دروس جبراني است، تعيين تعداد و نوع دروس و زمان  :٢تبصره 

ريزي، بر عهده آميته تحصيالت  انتخاب آنها در چهارچوب برنامه مصوب شوراي عالي برنامه
 .است تكميلي موسسه ذيربط

واحد درسي از دروس جبراني، يك نيمسال تحصيلي، به  ١٢به ازاي گذراندن هر  :٣تبصره 
 .شود طول مدت تحصيل دانشجو افزوده مي

 :٥ماده 
واحد درسي،  ١٠تا  ٤ها بين  ارشد، براي همه رشته نامه آارشناسي تعداد واحد پايان 

 .ريزي است مطابق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه
 :٦ ماده

 ١٤تا  ٨ارشد مجاز است در هر نيمسال تحصيلي بين  دانشجوي دوره آارشناسي 
واحد درسي را انتخاب آند و در موارد استثنايي، با صالحديد آميته تحصيالت تكميلي، اين 

 .واحد افزايش يابد ١٦تواند به  تعداد مي
حددرسي بالمانع وا٨نويسي دانشجو درآمتر از در آخرين نيمسال تحصيلي، نام :١تبصره 
 .است

دانشجوياني آه برخي از دروس دوره آارشناسي ارشد را در دوره آارشناسي  :٢تبصره 
اين . ارشد بگذرانند توانند آن درس يا دروس را مجددًا در دوره آارشناسي اند نمي گذرانده

ندرج دانشجويان بايد با گرفتن ديگر دروس انتخابي جمع واحدهاي درسي خود را به حدنصاب م
 .در برنامه مصوب برسانند

 
 حضور و غياب: فصل چهارم

 :٧ماده 



هاي درسـي و ديگـر فعاليتهـاي آموزشـي و پژوهشـي       حضور دانشجو در تمامي برنامه 
غيبت دانشجو در هر درس نبايد از  چهار هفدهم مجموع سـاعات آن درس  . دوره الزامي است

 .شود درس صفر محسوب ميتجاوز آند، در  غير اينصورت نمره دانشجو در آن 
 :تبصره

در صورتي آه غيبت دانشجو در يك درس، بـيش از حـد مجـاز بـوده و از نظـر موسسـه،        
در اين . شود موجه تشخيص داده شود، آن درس از مجموعه دروس انتخابي دانشجو حذف مي

ولـي آن نيمسـال از نظـر طـول     . واحـد در آن نيمسـال الزامـي نيسـت     ٨صورت رعايت حدنصاب 
 .شود صيل براي دانشجو يك نيمسال آامل محسوب ميتح

 :٨ماده 
 .غيبت غيرموجه در امتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر براي آن درس است

 :تبصره
در صورتي آه غيبت دانشجو در امتحان، از نظر موسسـه موجـه تشـخيص داده شـود،      

 .شود درس مزبور حذف مي
 

 انصراف از تحصيلطول دوره، مرخصي تحصيلي و : فصل پنجم
 :٩ماده 

نامـه   طول دوره مدتي است آه دانشجو بايد دروس تعيين شده در ايـن دوره را بـا پايـان    
 .سال است ٢طول دوره آارشناسي ارشد ناپيوسته . براساس مقررات مربوط به اتمام برساند

ا دو توانـد در صـورت لـزوم و حسـب مـورد يـك و حـداآثر تـ         آميته تحصيالت تكميلي مـي : تبصره
 .نيمسال تحصيلي به طول دوره دانشجو اضافه آند

 
 

 :١٠ماده 
توانـد حـداآثر بـراي يـك نيمسـال تحصـيلي، بـا         ارشـد مـي   دانشجوي دوره آارشناسـي  

 .آسب موافقت دانشگاه، از مرخصي تحصيلي استفاده نمايد
 .شود مدت مرخصي تحصيلي جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي :١تبصره 
انچه موسسه نتواند حداقل واحدهاي درسي را در يك نيمسال تحصيلي ارائه چن :٢تبصره 

در هر . شود دهد، به نسبت آسر واحدهاي ارائه شده، به طول دوره دانشجو افزوده مي
 .صورت طول دوره تحصيل نبايد از سه سال تجاوز نمايد

نويسي در هر نيمسال تحصيلي به   درخواست مرخصي بايد قبل از شروع نام :٣تبصره 
موافقت موسسه با مرخصي . موسسه مربوط تسليم و موافقت آن موسسه آسب گردد

گيرد و منوط به اين است آه  تحصيلي دانشجو با توجه به وضعيت تحصيلي وي صورت مي
 .شودادامه تحصيل دانشجو از آن به بعد با مشكل مواجه ن

در صورتيكه دانشجو بدون آسب موافقت موسسه حتي براي يك نيمسال، ترك  :٤تبصره 
 .شود تحصيل نمايد از ادامه تحصيل محروم مي

 :١١ماده 
در ايــن صــورت بايــد . توانــد بــه هــر دليــل، از تحصــيل اعــالم انصــراف نمايــد دانشــجو مــي 

نانچه دانشـجو بعـد از يـك مـاه     چ. درخواست خود را مبني بر انصراف به موسسه تسليم نمايد
 .نمايد درخواست خود را پس نگيرد، آن موسسه نسبت به صدور گواهي انصراف اقدام مي

. دانشجوي انصرافي يا اخراجي موظف است به تعهداتي آه سپرده است عمل نمايد :تبصره 
آزمون  به هر حال صدور هرگونه گواهينامه و تسليم ريزنمرات و دريافت مجوز شرآت مجدد در

 .ورودي منوط به تسويه حساب دانشجو، با موسسه ذيربط است
 
 ارزشيابي: فصل ششم

 :١٢ماده 
ــي در دوره      ــم از دروس دوره ودروس جبرانــ ــر درس اعــ ــولي درهــ ــره قبــ ــداقل نمــ حــ

 .است ١٢ارشد،  آارشناسي



تواند باموافقت استاد  باشد، مي ١٢اگر نمره دانشجو در يك درس انتخابي آمتر از  :١تبصره 
 .راهنما به جاي آن درس، درس ديگري را انتخاب نمايد

 :٢تبصره 
در مــواردي آــه ارزشــيابي دانشــجو در يــك درس موآــول بــه فعاليتهــايي باشــد آــه بــا    

ممكـن نيسـت، ادامـه تحصـيل     تشخيص استاد مربوط انجام آن درطـول يـك نيمسـال تحصـيلي     
در ايـن صـورت بايـد نمـره دانشـجو در ايـن درس،       . شود دانشجودرآن درس ناتمام محسوب مي

حداآثر تا پايان نيمسال تحصيلي بعد، توسط استاد ذيربط به نمـره قطعـي تبـديل و در آارنامـه     
 .وي ثبت شود

 :١٣ماده 
در هـر نيمسـال تحصـيلي،    ارشـد،   ميانگين نمرات دروس دانشجو، در دوره آارشناسـي  

باشـد،   ١٤اگر ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال تحصيلي آمتـر از  . آمتر باشد ١٤نبايد از 
 .شود آن دانشجو از ادامه تحصيل محروم مي

 :تبصره
شود اما در  نمره دروس پيشنياز يا جبراني در آارنامه دانشجو، جداگانه ثبت مي 

 .شود صيلي و ميانگين آل نمرات دانشجو منظور نمياحتساب ميانگين نمرات نيمسال تح
 :١٤ماده 

در غيـر ايـن صـورت    . آمتـر باشـد   ١٤ميانگين آل نمرات دانشـجو در پايـان دوره نبايـد از     
 .شود ارشد شناخته نمي التحصيل دوره آارشناسي فارغ

 :١تبصره 
 ١٤ت او از دانشجوئي آه پس از گذراندن آليه واحدهاي درسي دوره، ميانگين آل نمرا 

توانـد تـا    آمتر باشد، در صورتي آه حداآثر مدت مجاز تحصيل وي به پايان نرسـيده باشـد، مـي   
گرفته است، فقط در يـك نيمسـال تحصـيلي     ١٤واحد از دروسي را آه در آنها نمره آمتر از  ١٦

 .التحصيل شود تكرار آند و در صورت جبران آمبود ميانگين آل، فارغ
 
 

 :٢تبصره 
برســاند، در  ١٤جوئي آــه نتوانــد ميــانگين آــل نمــرات خــود را بــه حــد نصــاب  بــه دانشــ 

نامـه   و به شرط گذراندن پايـان  ١٣يا بيشتر باشد، با رعايت ماده  ١٢صورتيكه ميانگين نمرات او 
 .ارشد در رشته مربوط داده خواهد شد مدرك معادل آارشناسي

 
 نامه پايان: فصل هفتم

 :١٥ماده 
ارشد است آـه طـي آن دانشـجو موظـف      آخرين بخش دوره آارشناسينامه  تهيه پايان 

است در يك زمينه مربوط به رشـته تحصـيلي خـود، زيـر نظـر اسـتاد راهنمـا بـه تحقيـق و تتبـع           
 .بپردازد

 
 :١٦ماده 

استاد راهنما با پيشنهاد دانشجو و موافقت استاد و تاييد آميته تحصـيالت تكميلـي، از    
 .گردد خارج از موسسه باحداقل مرتبه استادياري تعيين مي اعضاي هيأت علمي موسسه يا

 :١تبصره 
شود بـه جـاي شـرط     چنانچه استاد راهنما، خارج از موسسه آموزش عالي انتخاب مي 

 .استادياري داشتن مدرك دآتري الزامي است
  :٢تبصره 

توان با تائيد  ميهايي آه استاديار به تعداد آافي وجود ندارد، استاد راهنما را  دررشته
سال سابقه آار  ١٠آميته تحصيالت تكميلي از بين مربيان برجسته موسسه و داراي حداقل 

 .مفيد آموزشي و پژوهشي انتخاب آرد
 :١٧ماده 

دانشجو موظف است پس از پايان نيمسال اول و قبل از شروع نيمسال سوم تحصيلي  
 .تخاب آندنامه خود را با نظر استاد راهنما ان موضوع پايان



 .يابد موضوع پايان نامه پس از تائيد آميته تحصيالت تكميلي قطعيت مي
 :١٨ماده 

استاد مشاور به پيشنهاد استاد راهنما و پس از تائيد آميته تحصـيالت تكميلـي از بـين     
 .شود اعضاي هيأت علمي يا متخصصان و محققان مربوط انتخاب مي

 
 :١٩ماده 

جلسه دفاعيه توسـط هيـأت داوران، متشـكل از اسـتاد راهنمـا،      نامه در  ارزشيابي پايان 
استاد مشاور و حداقل يك نفر نماينده آميته تحصيالت تكميلي و دو نفـر از بـين اعضـاي هيـأت     

 .گيرد علمي يا متخصصان و محققان داخل يا خارج موسسه صورت مي
 

 :٢٠ماده 
اي تعلـق   ه و به هر درجه نمرهنامه توسط هيأت داوران در پنج درجه ارزشيابي شد پايان 

 .شود گيرد و اين نمره در ميانگين آل نمرات دانشجو محاسبه مي مي
 عالي،: ٢٠تا  ١٨نمره از 
 بسيار خوب،: ١٨تا  ١٦نمره از 
 خوب،: ١٦تا  ١٤نمره از 
 قابل قبول،: ١٤تا  ١٢نمره از 
 غير قابل قبول،: آمتر ١٢نمره از 

 
 :٢١ماده 

نامه، تا زمـاني آـه آن را بـه پايـان نرسـانده اسـت، موظـف         پايان دانشجو پس از انتخاب 
در اين حال . نام نمايد بعد نيز براي آن ثبت) هاي(است براساس تقويم دانشگاهي در نيمسال 

شـود ودر ميـانگين نمـرات     نامه در آخرين نيمسال تحصيلي، وارد آارنامه دانشجو مي نمره پايان
 .او منظور خواهد شد

 :٢٢ماده 
نامــه، از نظــر هيــأت داوران، غيرقابــل قبــول تشــخيص داده شــود،    در صــورتي آــه پايــان 

نامـه خـود را    تواند در مدتي آه از حداآثر مدت مجاز تحصيل وي تجـاوز نكنـد، پايـان    دانشجو مي
 .آند از آن دفاع نمايد آامل و بار ديگر در زماني آه هيأت داوران تعيين مي

نامه خود نشود،  در صورتيكه دانشجو در مدت مجاز تحصيل، موفق به گذراندن پايان :تبصره
نامه، درس يا دروسي را آه آميته تحصيالت تكميلي  تواند معادل تعداد واحدهاي پايان مي

. آند، اخذ و حداآثر در يك نيمسال تحصيلي، آن درس يا دروس را با موفقيت بگذراند تعيين مي
باشد، به وي مدرك معادل آارشناسي  ١٤گين آل نمرات دانشجو، حداقل در اين حال ميان

 .گيرد در غير اين صورت به وي مدرآي تعلق نمي. ارشد در رشته مربوط داده خواهد شد
 
 ساير مقررات: فصل هشتم

 :٢٣ماده 
 .انتقال و تغييررشته در دوره آارشناسي ارشد ناپيوسته ممنوع است 
 

 :٢٤ماده 
ارائه برخي از دروس، در يك رشـته و در يـك زمـان معـين، در موسسـه م      در صورتي آه  

تواند آن دروس را با موافقت استاد راهنما و تائيـد آميتـه تحصـيالت     ممكن نباشد، دانشجو مي
تكميلي، در يكي از موسسات آمـوزش عـالي ديگـر آـه مجـري دوره اسـت بـه صـورت مهمـان          

صـد هـم ضـروري اسـت و تعـداد واحـدهاي       در ايـن حـال آسـب موافقـت موسسـه مق     . بگذراند
 .درسي دانشجوي ميهمان در يك موسسه نبايد از نصف واحدهايدرسي دوره تجاوز نمايد

 :٢٥ماده 
تبصره در دويست  ٢٠ماده و  ٢٥فصل و  ٨ارشد در  نامه آموزشي دوره آارشناسي آئين 

 .يب رسيدبه تصو ٢٥/١٠/١٣٧٣ريزي مورخ  و نود و يكمين جلسه شوراي عالي برنامه
در همـه دانشـگاهها و پژوهشـگاهها و     ١٣٧٣-٧٤نامه از ابتداي سال تحصيلي  اين آئين 

نامه قبلي و  موسسات آموزشي عالي سراسر آشور الزم االجرا است و از تاريخ ابالغ آن، آئين



نامـه   ها و دستورالعملهاي مغاير با آن براي دانشجويان مشمول اين آئين تمام مقررات بخشنامه
تواننـد بـا    نيـز مـي   ١٣٧٣-٧٤تحصـيلي   دانشـجويان ورودي سـالهاي قبـل از سـال    . گـردد  غو ميل

نامـه جديـد تطبيـق داده و     موافقت شوراي تحصيالت تكميلي موسسه وضعيت خـود را بـا آئـين   
 التحصيل شوند براساس آن فارغ

 


