آیین نامه آموزشی دور کارشناسی ارشد ناپیوسته
 تعداد واحدهای دوره كارشناسيارشد بدون احتساب دروس جبراني در هر دو شیوه بر حسب رشتهحداقل  82و حداكثر  28واحد است.
 با توجه به نظام آموزشي دانشگاه حضور در كالس های رفع اشکال دروس نظری الزامي نیست .وليحضور د انشجو درجلسه درس های عملي (آزمايشگاهي ،كارگاهي ،و ،)...و قسمت عملي درس هايي كه
بخشي از آن عملي است و يا سمینارها و يا ساير فعالیت های آموزشي و پژوهشي ذيربط الزامي است و
غیبت در بیش از يک چهارم جلسههای آن درس به منزله حذف درس است.
 انتقال ،تغییر رشته و تغییر گرايش در هر دو شیوه در دوره كارشناسيارشد ممنوع استشیوه آموزشی :دوره ای با محوريت آموزش است كه دانشجو پس از گذراندن واحدهای درسي و بدون نیاز به
گذراندن پايان نامه دانش آموخته مي شود.
در شیوه آموزشي ،تمامي دروس دوره به صورت واحدهای درسي بدون پايان نامه خواهد بود .در اين شیوه
دانشجو ملزم است معادل تعداد واحد پاياننامه ،واحدهای دروس نظری را با تعیین شورای تخصصي گروه
بگذراند كه يکي از اين دروس الزاماً درس سمینار تحقیق و تتبع نظری با ارزش  2واحد است
شیوه آموزشی – پژوهشی :دوره ای كه محتوای برنامه آن مشتمل بر واحدهای درسي و پايان نامه است.
 تغییر از يک شیوه به شیوه ديگر با رعايت سنوات دوره و برای يک بار در طول سنوات تحصیل با نظرشورای آموزشي – پژوهشي استان مجاز است
 گواهي نامه پايان دوره كارشناسي ارشد هر دو شیوه «آموزشي» و «آموزشي– پژوهشي» ارزش يکسانيداشته و واجدين آن ميتوانند در دوره تحصیلي باالتر ادامه تحصیل دهند.
 به دانشجوی كارشناسي ارشد كه به هر دلیل از تحصیل باز مي ماند ،صرفاً گواهي دروس گذرانده بانمره مربوطه اعطا مي شود.

 دروس جبرانی: چنانچه رشته دوره كارشناسي فرد پذيرفته شده با رشته دوره كارشناسي ارشد او تجانس نداشته باشددانشجو بايد به تشخیص گروه آموزشي -پژوهشي استان در قالب جدولي كه توسط شورای تخصصي
گروه علمي مربوطه به استان ها ابالغ مي شود حداكثر تا  22واحد از دروس دوره كارشناسي را تحت
عنوان دروس جبراني و حداكثر در نیم سال های اول و دوم تحصیلي بدو ورود انتخاب و بگذراند.
 -نمره قبولي دروس جبراني 22از( بیست) است و در میانگین نیم سال و میانگین كل محاسبه نميشود.

 انتخاب واحد: تعداد واحدهای دوره كارشناسيارشد بدون احتساب دروس جبراني در هر دو شیوه بر حسب رشتهحداقل  82و حداكثر  28واحد است.
 د ر شیوه آموزشي ،تمامي دروس دوره به صورت واحدهای درسي بدون پايان نامه خواهد بود .در اينشیوه دانشجو ملزم است معادل تعداد واحد پاياننامه ،واحدهای دروس نظری را با تعیین شورای
تخصصي گروه بگذراند كه يکي از اين دروس الزاماً درس سمینار تحقیق و تتبع نظری با ارزش  2واحد
است.
 تعداد واحدهای درسي را كه دانشجو بايد در هر نیم سال تحصیلي در هر دو شیوه اخذ كند ،حداقل  6وحداكثر  22است.
 چنانچه میانگین يک نیم سال تحصیلي دانشجو كمتر از  21باشد ،دانشجو در نیم سال بعد مجاز بهانتخاب حداكثر  8واحد است.
  :در آخرين نیم سال تحصیلي در مرحله آموزشي ،دانشجو از رعايت شرط حداقل واحد انتخابي معافاست.
 در صورتي كه دانشجو در شیوه آموزشي _ پژوهشي عالوه بر پاياننامه تنها يک درس باقیمانده داشتهباشد ،ميتواند آن را با پايان نامه انتخاب كند.
 همراه با درس پايان نامه يا درس سمینار تحقیق و تتبع نظری امکان اخذ درس روش تحقیق و يا دروسجبراني میسر نیست.

 حداقل نمره قبولي در هر درس اعم از دروس اصلي و اختیاری يا جبراني  22است .دانشجويي كه درهر يک از دروس مردود شود ،در اولین فرصت ملزم به تکرار آن است.

 نمرات مردودی دروس اصلي و اختیاری در محاسبه میانگین نیم سال و میانگین كل منظور ميشود. دانشجويي كه در يک يا چند درس نمره قبولي كسب نکند ،چنانچه در نیم سال يا نیم سال هایبعدی ،آن دروس را با حداقل نمره  51بگذراند ،نمرات قبلي از كارنامه دانشجو حذف گرديده و در
معدل نیم سال اخذ شده و كل محاسبه نخواهد شد.
 پیشرفت دانشجو در هر درس حسب مورد براساس انجام دادن تکالیف درسي ،انجام كارهای عملي،گزارش ها و سمینارها و آزمون میان ترم نیم سال و آزمون پايان ترم نیم سال ارزيابي ميشود.
 نمره پايان نیم سال هر درس نظری -عملي (درسهايي كه بخشي از آن نظری و بخش ديگر عملي است) براساس تعداد واحد بخش نظری و بخش عملي تعیین ميشود .شركت در امتحان پايان ترم بخش نظری
درس الزامي است و در صورت غیبت در جلسه امتحان نظری ،نمره عملي درس نیز اعتبار ندارد.
 نمرات درس های عملي و بخش عملي دروس نظری – عملي كه به تشخیص استاد ،تکمیل آنهادر طول يک نیم سال تحصیلي میسر نباشد ،ناتمام تلقي ميشوند .نمره ناتمام بايد حداكثر تا پايان نیم
سال تحصیلي بعد به نمره قطعي تبديل شود .در غیر اين صورت درس تحت عنوان عدم حضور در جلسه

آزمون تلقي شده و دانشجو ملزم به اخذ درس مذكور در نیم سال بعدی با پرداخت شهريه خواهد بود.

جبران معدل:
 میانگین كل نمرات دانشجو در پايان دوره نبايد از  21كمتر باشد ،در غیر اين صورت دانشآموختهكارشناسيارشد شناخته نميشود.
 دانشجويي كه پس از گذراندن كلیه دروس دوره در هر دو شیوه تحصیلي ،میانگین كل نمرات او از  21كمترباشد ،در صورتي كه حداكثر مدت مجاز تحصیل وی به پايان نرسیده باشد ،ميتواند درس هايي را كه در آن
ها نمره كمتر از  21كسب كرده است ،حداکثر در دو نیم سال تکرار كند و در صورت جبران كمبود میانگین
كل ،دانشآموخته ميشود .دانشجويي كه به هر دلیل نتواند از اين فرصت استفاده كند ،از ادامه تحصیل محروم
ميشود و مدركي دريافت نميكند.
 -در شیوه آموزشي– پژوهشي نمره درس پايان نامه پس از دفاع در میانگین كل نمرات دانشجو لحاظ مي شود.

مرخصی تحصیلی:
دانشجوی دوره كارشناسيارشد ميتواند در سقف سنوات مجاز تحصیل از مرخصي تحصیلي استفاده
مدت مرخصي جزو سنوات تحصیلي دانشجو محسوب ميشود .دانشجو موظف است در مدت نمايد.
استفاده از مرخصي تحصیلي ،شهريه ثابت مربوط را بپردازد .صدور مرخصي تحصیلي بدون پرداخت
شهريه ثابت فاقد اعتبار است.

دانشجوی كارشناسي ارشد مي تواند حداكثر برای دو نیم سال تحصیلي متوالي يا متناوب از مرخصي
تحصیلي استفاده كند.
 مرخصي تحصیلي برای دانشجوی تبعه غیر ايراني یک نیم سال است. مدت مرخصي تحصیلي ،جزو حداكثر مدت مجاز تحصیل دانشجو محسوب مي شود و دانشجوموظف است در مدت استفاده از مرخصي تحصیلي ،شهريه ثابت نیم سال تحصیلي مربوط را بپردازد.
تقاضای مرخصي تحصیلي بايد به صورت كتبي ،حداقل دو هفته قبل از شروع ثبت نام هر نیم سال
تحصیلي ،توسط دانشجو به مركز ارائه شود .موافقت مركز ،مشروط به بررسي وضعیت تحصیلي و امکان اتمام
دوره در سنوات باقیمانده مي باشد ،كه پس از تصويب شورای آموزشي مركز ،كتباً به دانشجو ابالغ مي شود.
دانشجويي كه به عنوان مامور دولت ،همسر يکي از كاركنان دولت ،يا همسر يکي از دانشجويان بورسیه به
عنوان همراه به خارج از كشور اعزام مي شود ،مي تواند با ارائه حکم مربوط و به تشخیص و تايید گروه
آموزشي مربوط و تصويب شورای تحصیالت تکمیلي دانشگاه ،عالوه بر استفاده از میزان مرخصي تحصیلي
مجاز در طول دوره تحصیل ،در هنگام ماموريت تا چهار سال ديگر نیز از مرخصي تحصیلي بدون احتساب در
سنوات تحصیلي و با پرداخت شهريه بهره مند شود.

سنوات تحصیلی
 -2طول مدت دوره تحصیلی
-5
 -8طول مدت دوره تحصیلی دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند حداکثر  3سال است.
 -2طول مدت دوره تحصیلی دانشجویان تبعه غیرایرانی حداکثر  3سال است.

طول مدت دوره تحصیلی برای دانشجویی که از معافیت تحصیلی استفاده نمی کند حداکثر  5سال است.

 -2افزایش سنوات تحصیلی
 -5-8دانشجويي كه از معافیت تحصیلي استفاده نميكند در صورتي كه نتواند تحصیل خود را در مدت مجاز به
اتمام برساند ميتواند با پرداخت شهريه (مطابق مصوبه هیات امنا دانشگاه) با مجوز شورای آموزشی استان از3

نیم

سال مازاد بر  21نیم سال تا سقف  23نیم سال از افزايش سنوات بهره مند شود
.
 -8-8دانشجويي كه از معافیت تحصیلي استفاده ميكند در صورتي كه نتواند واحد های دوره را در  6نیم سال
به اتمام برساند ميتواند با مجوز شورای آموزشی استان حد اكثر از  2نیم سال افزايش سنوات بهره مند شود.

تبصره  :موارد فوق برای دانشجويان سنوات قبل نیز كه منطبق با اين آيین نامه مي باشند قابل اجرا است.

انصراف:
دانشجو ميتواند از تحصیل اعالم انصراف كند .در اين صورت بايد درخواست كتبي خود را مبني بر انصراف
شخصاً يا با وكالت قانوني به دانشگاه تسلیم نمايد .چنانچه دانشجو بعد از يک نیم سال درخواست خود را پس
نگیرد دانشگاه نسبت به صدور گواهي انصراف اقدام مينمايد

 -2ترک تحصیل بدون كسب اجازه (مرخصي تحصیلي ) از مركز محل تحصیل ،عدم مراجعه و انصراف از
تحصیل محسوب مي شود و دانشجوی انصرافي ،حق ادامه تحصیل ندارد.
در موارد استثنايي كه دانشجو ترک تحصیل خود را موجه مي داند ،بايد داليل آن را حداكثر تا زمان ثبت نام
نیم سال تحصیلي بعد به مركز محل تحصیل خود ارائه دهد .در صورت تايید موجه بودن آن توسط شورای
آموزشي مركز ،نیم سال تحصیلي مذكور كه دانشجو بدون اطالع ترک تحصیل كرده است ،مرخصي تحصیلي
با احتساب در سنوات و پرداخت شهريه ثابت محسوب مي شود.
 -2دانشجويي كه قصد انصراف از تحصیل دارد ،بايد درخواست انصراف خود را شخصاً و به طور كتبي به
مركز ارائه دهد .اين دانشجو مجاز است فقط برای يک بار تا فاصله شروع نیم سال تحصیلي بعد ،تقاضای
انصراف خود را پس بگیرد .پس از انقضای اين مهلت ،حکم انصراف از تحصیل ايشان صادر شده و
دانشجو پس از آن ،حق ادامه تحصیل در آن دوره را ندارد.
تحصیل مجدد دانشجوی منصرف از تحصیل در دوره كارشناسي ارشد از طريق آزمون سراسری يا دوره های
فراگیر براساس ضوابط مربوط امکانپذير است.
-3دانشجوی منصرف يا اخراجي موظف است به كلیه تعهداتي كه در دوران تحصیل داشته است ،شخصاً
عمل كند .صدور هر گونه گواهینامه و اعطای ريزنمرات و پذيرفتن مجدد دانشجو به شرح تبصره بند 8
منوط به تسويه حساب دانشجو با دانشگاه است.

عدم مراجعه:
 :ترک تحصیل دانشجو بدون اخذ مرخصي تحصیلي عدم مراجعه محسوب شده و در صورت درخواست ادامه
تحصیل ،با موافقت شورای آموزشي _ پژوهشي استان مشروط بر آنکه بتواند در سقف سنوات مجاز تحصیل خود
را به اتمام برساند ،و نیم سال های عدم مراجعه را با پرداخت شهريه ثابت برای هريک از نیم سال های عدم
مراجعه يا انصراف ،به مرخصي تحصیلي با احتساب در سنوات تبديل نمايد مجاز به ادامه تحصیل خواهد بود.
لغو عدم مراجعه و لغو انصراف:

ترک تحصیل دانشجو بدون بدون كسب اجازه (مرخصي تحصیلي ) از مركز محل تحصیل ،عدم مراجعه
محسوب شده و در صورت درخواست بازگشت به تحصیلي مشروط بر آنکه بتواند در سقف سنوات مجاز
تحصیل خود را به اتمام برساند ،امکانپذير است.
 -2لغو عدم مراجعه دانشجويان در قالب مرخصي مجاز در مركز /واحد انجام مي پذيرد.
 -2برای دانشجويي كه مدت عدم مراجعه آن بیشتر از حد مجاز مرخصي تحصیلي است و يا تقاضای لغو
انصراف دارد با شرايط ذيل قابل بررسي است.
 -5-8لغو عدم مراجعه يا لغو انصراف برای يکبار در طول تحصیل در شورای آموزشي استان امکانپذير
است.
 -2-2دانشجو به ازای هر  2واحد درس باقیمانده يک نیم سال سنوات مجاز داشته باشد (حداقل
یک نیم سال برای درس پایان نامه از سنوات مجاز دانشجو در نظر گرفته می شود).
 -2-8دانشجوی متعهد به سازمان ها برای بازگشت به تحصیل مي بايست موافقت نامه سازمان
ذيربط را ارائه دهد.
 -4-8لغو عدم مراجعه

دانشجوی مشمول نظام وظیفه ( که تا قبل از اتمام سنوات مجاز دوره حداکثر تا  2نیم

سال عدم مراجعه داشته باشد و امکان اتمام واحد های دوره در مدت مجاز میسر باشد) درشورای آموزشي
استان امکانپذير است و در صورت عدم مراجعه بیش از  2نیم سال ،پس لغو معافیت تحصیلي
از سوی مركز محل تحصیل و تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه توسط ناجا مي تواند از طريق
اداره كل خدمات آموزشي از اين مقررات استفاده نمايد.

 -1-8لغو عدم مراجعه دانشجوی تبعه غیر ایرانی تا یک نیم سال با رعايت ضوابط فوق مطابق بند 2امکان
پذير است .چنانچه عدم مراجعه بیش از  8نیم سال تحصیلي باشد در صورت موافقت اداره کل
امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت متبوع لغو عدم مراجعه میسر خواهد بود.
 -6-8طول مدت عدم مراجعه يا انصراف به عنوان مرخصي تحصیلي با احتساب در سنوات و پرداخت
شهريه منظور خواهد شد.

مهمانی:
هر دانشجو در دوره كارشناسي ارشد ميتواند در چهارچوب ضوابط و مقررات مصوب دانشگاه با موافقت مبدأ و
مقصد در ساير مراكز ،مهمان شود

دانشجويي كه پس از قبولي در دانشگاه به دلیل :تغییر محل زندگي و اشتغال /بیماری صعب العالج و العالج/
فوت سرپرست خانواده قادر به تحصیل در محل قبولي نمي باشد مي تواند با شرايط ذيل در يکي از مراكز
مجری دانشگاه به صورت مهمان ادامه تحصیل دهد.
 -5مهمان شدن در اولین نیم سال و نیز درس پايان نامه امکانپذير نمي باشد.
 -8دانشجو مي تواند حداكثر نیمي از واحدهای دوره را به صورت مهمان بگذراند.
 -2دانشجوی واجد شرايط مي تواند درخواست مهمان شدن خود را حداكثر تا دو هفته مانده به شروع نیم
سال به مركز آموزش محل تحصیل (مركز مبداء) ارائه نمايند.
 -4مهمان شدن دانشجو با بررسي و موافقت مراكز مبداء و مقصد امکانپذير است.
 -1مهمان شدن دانشجويان مراكز بین الملل تابع مقررات ويژه اين مراكز مي باشد.

معادل سازی:
معادل سازی دروس در دوره كارشناسي ارشد مطابق با مصوبات شورا و با نظر گروه آموزشي ـ پژوهشي استان با
شرايط زير امکان پذيراست:
الف) پذيرش دانشجو برای ورود به دوره قبلي ،مورد تأيید وزارت باشد.
ب) مؤسسه قبلي دانشجو در رشته تحصیلي مورد تأيید وزارت باشد.
ج) سرفصل دروس گذرانده دانشجو بر اساس برنامههای مصوب شورای برنامهريزی وزارتین باشد.
د ) نمرهدرس گذرانده شده دانشجو برای دروس جبراني از سرفصل كارشناسي ارشد حداقل  26و برای دروس
اصلي حداقل  21باشد.
و) مجموع واحدهای دروس اصلي قابل معادل سازی نبايد از حداكثر  22واحد مجموع واحدهای درسي رشته
تحصیلي فعلي تجاوز كند.

 در صورتي كه تعداد واحد درس پذيرفته شده برای معادل سازی بیشتر از تعداد واحد درس در رشته فعليباشد به تعداد واحد درس در رشته فعلي محاسبه ميشود .در صورتي كه تعداد واحد درس پذيرفته شده برای
معادل سازی كمتر از تعداد واحد درس در رشته تحصیلي فعلي باشد ،قابل تطبیق نمي باشد.
 نمره درس های اصلي و اختیاری پذيرفته شده در میانگین كل دانشجو محاسبه ميشود. در صورتي كه نمرههای دانشجو براساس معیاری غیر از معیار صفر تا  21ثبت شده باشد ،شورای آموزشي -پژوهشي استان در خصوص پذيرش واحد و تعیین نمره براساس ضوابط اين ماده توسط اداره كل خدمات
آموزشي دانشگاه تصمیم گیری خواهد كرد.
 كلیه درس هايي كه دانشجو قبالً در دانشگاه پیام نور با حداقل نمره  22در مقطع كارشناسيارشد گذراندهاست در صورت پذيرش مجدد در اين دانشگاه قابل معادل سازی است.
 دانشجو حداكثر تا پايان نیم سال اول سال تحصیلي پذيرش ،بايد ريزنمرههای تايید شده واحدهايي را كهتقاضای كتبي برای معادل سازی آنها داده است ،ارائه كند.
 واحد درسي پايان نامه قابل معادلسازی نیست. دروس نیم سال دانش پذيری قابل معادل سازی نیست.تاریخ فراغت از تحصیل:
 :تاريخ فراغت از تحصیل دانشجو در شیوه آموزشي -پژوهشي تاريخ دفاع از پايان نامه است و تاريخ فراغت از
تحصیل دانشجو در شیوه آموزشي تاريخ آخرين نمره قطعي ثبت شده در سیستم جامع آموزشي دانشگاه است.
شیوه نامه تحصیلی دانشجویان مراکز بین الملل خارج و داخل کشور

دانشجويان مراكز بین الملل شامل كلیه مقررات آئین نامه كارشناسي ارشد مي شوند و مقررات اختصاصي
آنان به شرح ذيل است :
 -5مهمان شدن دانشجو از مراكز بین الملل به مراكز داخل كشور با پرداخت ريالي شهريه ثابت و متغیر
دوره فراگیر محاسبه مي شود.
 -8دانشجويان مراكز بین الملل پس از پايان دوره آموزشي (قبل از اخذ درس پايان نامه) موظف به شركت
در آزمون جامع مي باشند.
 -5-8دانشجوياني كه از طريق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش كشور يا آزمون فراگیر پذيرش
شده اند از شركت در آزمون جامع معاف مي باشند.
 -8-8نمره قبولي در آزمون جامع در هر درس حداقل  58و معدل  54برای آزمون مذكور مي باشد.
 -2-8دانشجويان تنها دو بار فرصت دارند تا در آزمون جامع شركت و نمره قبولي الزم را كسب نمايند.

 -4-8در صورتیکه دانشجو در آزمون جامع معدل  54كسب كند و تنها از يک درس نمره كمتر از  58اخذ
نمايد مي تواند آزمون آن درس را مجدداً در دوره بعد تکرار نمايد .اين آزمون (تکدرس) جزو دو بار
شركت در آزمون محسوب نمي شود.
 -1-8نمره آزمون جامع به صورت رد يا قبول در كارنامه درج و در معدل كل دانشجو بي تأثیر است.
 -6-8آزمون جامع به صورت سراسری و حداكثر دو بار در سال برگزار مي شود.

پایان نامه:
دانشجو موظف است پس از پايان نیم سال اول و قبل از شروع نیم سال سوم تحصیلي ،موضوع پايان نامه خود را
با نظر استاد يا اساتید راهنما انتخاب كند .موضوع پس از تأيید گروه آموزشي ـ پژوهشي استان

قطعیت

مييابد.
ماده :22استاد راهنما در دوره كارشناسيارشد به پیشنهاد دانشجو و تايید شورای گروه آموزشي -پژوهشي
استان تعیین ميشود .استاد يا اساتید راهنما بايد عضو هیات علمي (مورد تايید وزارتین ) با حداقل مرتبه
استادياری و دارای مدرک دكتری تخصصي در رشته مربوطه باشد.
تبصره :در مواردی كه امکان تامین استاد راهنما با شرايط مندرج در اين ماده واحده وجود نداشته باشد مركز/
واحد مجری مي تواند از همکاری افرادی كه دارای حداقل مدرک دكتری تخصصي در رشته مربوطه و سابقه
آموزشي و پژوهشي برجسته هستند ،با تشخیص و تأيید شورای آموزشي_پژوهشي استان ،به عنوان استاد راهنما
يا مشاور پايان نامه استفاده كند.
 استاد راهنمای(دوم يا همکار) و استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما و پس از تأيید شورای گروهآموزشي ـ پژوهشي استان از اعضای هیأت علمي داخل يا خارج از دانشگاه و يا متخصصان خارج از
دانشگاه با مدرک تحصیلي حداقل دكتری تخصصي انتخاب ميشود.
  :دانشجو ملزم به انتخاب درس پايان نامه يا تمديد ثبت نام در زمان انتخاب واحد برابر تقويم دانشگاهميباشد و در صورت عدم ثبت نام برابر ضوابط و مقررات دانشگاه اقدام خواهد شد.
  :دانشجو پس از انتخاب پايان نامه ،تا زماني كه آن را به پايان نرسانده است ،موظف است براساس تقويمدانشگاه دركلیه نیم سالهای تحصیلي برای پايان نامه به تعداد صفر واحد ثبت نام كند.

 دفاع از پاياننامه پس از تدوين توسط دانشجو و تايید كیفیت علمي و صحت مطالب آن از طرف استاد راهنما،استاد راهنمای همکار و مشاور مبني بر قابل دفاع بودن در حضور هیات داوران صورت ميگیرد.
تركیب هیأت داوران پاياننامه به شرح ذيل است:
 -1اساتید راهنما
 -2استاد راهنمای( دوم يا همکار) و استاد مشاور
 -3اساتید داور
 -4نماينده گروه

 -استاد داور ميتواند از میان اعضای هیات علمي دانشگاه يا ساير دانشگاه ها توسط گروه آموزشي–

پژوهشي استان مربوط انتخاب گردد.
 جلسه دفاع حداقل با حضور استاد راهنما و اساتید داور رسمیت مييابد .دانشجو موظف است در اين جلسهگزارش كار تحقیقاتي خود را ارائه كرده و از آن دفاع كند.
  :تعداد اساتید داور حد اكثر دو نفر مي باشد كه در شرايط استفاده از دو داور  ،يکي از داوران مي بايدعضو هیات علمي خارج از مركز /واحد مجری دوره باشد.
 در صورتي كه استاد راهنما قادر به شركت در جلسه دفاع نباشد ،شورای آموزشي ـ پژوهشي استان باهماهنگي استاد راهنمای مربوطه نسبت به معرفي فردی واجد شرايط و تخصص تعیین تکلیف خواهد كرد و
تصمیم شورا الزم االجرا ميباشد.
 در صورتي كه شورای آموزشي– پژوهشي استان عدم حضور استاد راهنما را قصور او تشخیص دهد پس ازتايید معاون آموزشي استان موضوع از طريق رئیس استان به هیات انتظامي اعضای هیات علمي ارجاع مي شود.
-

نمره نهايي پايان نامه حداكثر 21خواهد بود كه به شرح زير درجه بندی مي شود:

درجه عالي 51 :تا 82
درجه بسیار خوب 52 :تا 52/11
درجه خوب 56 :تا 51/11
درجه قابل قبول 54 :تا 51/11
غیر قابل قبول :نمره كمتر از 54
تبصره :چنانچه ارزشیابي پاياننامه غیر قابل قبول باشد ،دانشجو مجاز است حداكثر پس از گذشت يک نیم سال
در مدت مجاز تحصیل در جلسه دفاعیه شركت و مجدداً از پاياننامه دفاع كند .دانشجويي كه در فرصت تعیین
شده نتواند از پايان نامه خود با موفقیت دفاع نمايد ،از ادامه تحصیل و دريافت مدرک تحصیلي محروم ميشود .
 به دانشجوی كارشناسي ارشد كه به هر دلیل از تحصیل باز مي ماند ،صرفاً گواهي دروس گذرانده با نمرهمربوطه اعطا مي شود.

 زمان دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد حداقل سه ماه از زمان تصويب طرح پیشنهاد پايان نامه پس از تائیداستاد راهنما مي باشد.
 تعداد واحد پايان نامه در شیوه آموزشي -پژوهشي حداقل  1و حداكثر  6واحد درسي برای همه رشتهها و بر اساس برنامه مصوب است.

مقررات آموزشی کارشناسی ارشد مرکز بیرجند:
-5
-8
-2

-4
-1

دانشجويان پژوهش محور قبل از انتخاب پايان نامه نسبت به تکمیل كاردكس خود به كارشناس
مربوطه مراجعه نمايند.
دانشجويان آموزش محور نسبت به اخذ كد دروس آموزش محور اقدام نمايند.
دانشجويان كارشناسي ارشد موظف تا پايان ترم اول نسبت به تکمیل پرونده خود (تايیديه
كارشناسي  ،ريز نمران كارشناسي و درخواست دروس جبراني) اقدام نمايد در غیر اين صورت
قادر به انتخاب واحد در ترم آينده نخواهد بود.
دانشجويان كارشناسي ارشدی كه معدل كل آنها به حد نصاب ( )54نرسیده است قبل از اخذ
دروس جبراني نسبت به تکمیل كاردكس خود به كارشناس آموزش مراجعه نمايند.
دانشجويان پژوهش محور موضف اند نسبت به تکمیل فرم های ارشد ذكر شده در سايت و تحويل
آن به آموزش اقدام نمايند.

