
 آيین نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپیوسته

مصوب چھل و سومین جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم 
 پزشكي

 ١٨/٠٥/١٣٨٩مورخ 

 فصل اول

 كلیات

 تعريف

 :١ماده 

دوره كارشناسي ارشد ناپیوسته،يكي از دوره ھاي آموزشي در سطح 
به دريافت آموزش عالي و باالتر از دوره كارشناسي است و سرانجام 

 مدرك كارشناسي ارشد ناپیوسته در يك رشته دانشگاھي مي انجامد.

 :١تبصره 

در اين آيین نامه،به منظور اختصار،دانشكده ھا و موسسات آموزش عالي 
وابسته به وزارت بھداشت،درمان و آموزش پزشكي كه در مقاطع تحصیلي 

فعالیت (ph.D)كارشناسي ارشد ناپیوسته و دكتري تخصصي

 ند،دانشگاه گفته مي شود.دار

 :٢تبصره 

در دانشگاه ھايي كه مجري دوره ھاي كارشناسي ارشد يا دكتري 
مي باشند،شوراي تحصیالت تكمیلي دانشكده/دانشگاه (ph.D)تخصصي

بر اساس آئین نامه مديريت دانشگاه ھا و موسسات آموزش عالي مصوب 
كیل خواھد شوراي عالي انقالب فرھنگي تش ١١/٠٤/٧٠مورخ  ٢٤جلسه 

 شد.

 ھدف

 :٢ماده 

ھدف از ايجاد دوره كارشناسي ارشد،گسترش دانش و تربیت متخصصان و 
پژوھشگراني است كه با فراگیري آموزشھاي الزم و آشنايي با روش ھاي 

پژوھش علمي ،مھارت الزم را براي آموزش،پژوھش و خدمات مربوط پیدا 
 كنند.

 فصل دوم

 شرايط ورود

 :٣ماده 



 به دوره كارشناسي ارشد ناپیوسته عبارت است از:شرايط ورود 

 :داشتن شرايط ورود به آموزش عالي٣-١

:داشتن دانشنامه كارشناسي يا باالتر متناسب با رشته تحصیلي ٣-٢

مورد تقاضا از يكي از دانشگاه ھاي داخل يا خارج كشور كه حسب مورد 
علوم،تحقیقات به تايید وزارت بھداشت،درمان و آموزش پزشكي و يا وزارت 

 و فناوري رسیده باشد.

 :برخورداري از سالمت جسمي و رواني متناسب با رشته تحصیلي.٣-٣

 :موفقیت در آزمون ورودي دوره.٣-٤

:عدم اشتغال به تحصیل ھمزمان در ھمان دانشگاه و يا دانشگاه ھاي ٣-٥
 ديگر و ساير موسسات آموزشي و پژوھشي

 :١تبصره 

دانشنامه در كدام رشته مي تواند تحصیل كند  تشخیص اينكه دارنده كدام

بر عھده دبیرخانه آموزشي تخصصي مربوطه و تايید شوراي عالي برنامه 
 ريزي علوم پزشكي است.

 :٢تبصره 

شرايط پذيرش اتباع خارجي در دوره كارشناسي ارشد ناپیوسته تابع آيین 

 نامه ھاي مربوط مي باشد.

 :٣تبصره 

در  ١٢ھي اتمام دوره و يا میانگین كل كمتر از دارندگان مدرك معادل،گوا
مقطع كارشناسي،مجاز به ادامه تحصیل در مقطع كارشناسي ارشد 

 ناپیوسته رشته ھاي علوم پزشكي نمي باشند.

 فصل سوم

 نظام آموزشي

 :٤ماده 

آموزش در مقطع كارشناسي ارشد ناپیوسته در تمام دانشگاه ھاي كشور 
ر درس با تعداد واحدھاي آن درس سنجیده مبتني بر نظام واحدي،ارزش ھ

مي شود و قبولي يا عدم قبولي دانشجو در يك درس،به ھمان درس 
 محدود است.

ھر واحد درسي،مقدار يا میزان درسي است كه مفاد آن به ترتیب به 

ساعت،كارگاھي و  ٣٤ساعت،عملي يا آزمايشگاھي  ١٧صورت نظري 
ول يك نیمسال تحصیلي يا ساعت،در ط ٦٨ساعت،كارورزي ٥١كارآموزي 



دوره تابستاني،طبق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي تدريس مي 
شود.در مورد رشته ھايي كه داراي پروژه ھستند مدت اجراي پروژه در يك 

 نیمسال متناسب با واحد آن،توسط استاد مربوط تعیین مي شود.

 :٥ماده 

صورت ضرورت و  ھرسال تحصیلي مركب از دو نیمسال تحصیلي و در
داشتن شرايط و امكانات يك دوره تابستاني است.مدت آموزش ھر 

ھفته ،با  ٦ھفته و ھر دوره تابستاني شامل  ١٧نیمسال تحصیلي شامل 
 اين آيین نامه است. ٤رعايت مفاد ماده 

 :١تبصره 

طول مدت امتحانات پايان نیمسال پايان دوره تابستاني جزو مدت آموزش 

 محسوب نمي شود.

 :٢تبصره 

در موارد استثنايي و ضروري ،شامل وقوع حوادث طبیعي،عدم امكان 
ھفته و مواردي از اين قبیل،به پیشنھاد  ١٧حضور استاد مربوط در طول 

دانشكده مربوط و موافقت شوراي آموزشي دانشگاه ،مي توان درس يا 
ن ھفته جھت كلیه دانشجوياني كه آ ١٧درسھايي را در مدتي كوتاه تر از 

درس يا درسھا را اخذ كرده اند تدريس نمود،مشروط بر اينكه مجموع 
اين آيین نامه كمتر  ٤ساعات ھر واحد درسي از میزان مقرر در ماده 

 نشود.

 :٦ماده 

تمام دانشگاه ھاي علوم پزشكي موظفند برنامه ھاي درسي مصوب 
 شوراي عالي برنامه ريزي را اجرا نمايند.

 تبصره:

ي علوم پزشكي اعم از داراي ھیات ممیزه و فاقد ھیات كلیه دانشگاه ھا

ممیزه و سازمان ھاي وابسته به وزارت بھداشت،مجاز خواھند بود نسبت 
در ھر (noncore)به ارايه واحدھاي درسي جديد به جاي دروس اختیاري

برنامه آموزشي كه داراي مجوز مي باشند اقدام و اين دروس را به صورت 

 ان ارايه نمايند.اختیاري به دانشجوي

در (noncore)سقف ارايه واحدھاي درسي جديد به جاي دروس اختیاري-
%كل واحدھاي دوره در ھر برنامه ٢٠دانشگاه ھاي داراي ھیات ممیزه 

آموزشي مي باشد و در دانشگاه ھاي فاقد ھیات ممیزه به شرط داشتن 
ھر  %كل واحدھاي دوره در١٠سه دوره فارغ التحصیل در رشته مربوطه،

 برنامه آموزشي مي باشد.

 :٧ماده 



تعداد كل واحدھاي دوره كارشناسي ارشد ناپیوسته،با احتساب واحد 
 واحد است. ٣٢و حداكثر  ٢٨پايان نامه،برحسب رشته،حداقل 

 :١تبصره 

چنانچه به تشخیص گروه آموزشي و تايید شوراي تحصیالت تكمیلي 
جبراني،براي دانشجو،ضروري دانشگاه گذراندن درس ھاي كمبود يا 

تشخیص داده شود،وي مكلف است،آن درسھا را بر اساس برنامه 

آموزشي مصوب دوره،اضافه بر واحدھاي درسي مقرر در دوره كارشناسي 
 ارشد ناپیوسته و مطابق اين آيین نامه بگذراند.

 :٢تبصره 

 واحد است. ٢٤حداكثر تعداد واحدھاي درس ھاي كمبود يا جبراني 

 :٣تبصره 

در انتخاب درس ھا،اولويت با درس ھاي كمبود يا جبراني است،ترتیب 
ارائه دروس با رعايت پیش نیازھا،تنظیم برنامه تحصیلي دانشجويان در 
طول دوره،روش تدريس و جابجا كردن ريز مواد درسي و طرح مطالب جديد 

ظر در يك درس در چارچوب برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي،با ن
گروه آموزشي مربوط،بر عھده شوراي تحصیالت تكمیلي 

 دانشكده/دانشگاه ذيربط است.

 :٤تبصره 

واحد درسي از درس ھاي كمبود يا جبراني،يك  ١٢به ازاي گذراندن ھر 
 نیمسال تحصیلي،به طول مدت تحصیل دانشجو،افزوده مي شود.

 :٨ماده 

ته ھا مطابق برنامه تعداد واحد پايان نامه كارشناسي ارشد،براي ھمه رش

 واحد درسي است. ٤-١٠ھاي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي بین 

 :٩ماده 

دانشجوي دوره كارشناسي ارشد موظف است در ھر نیمسال تحصیلي 
واحد درسي از مجموع دروس دوره را انتخاب و ثبت نام  ١٤تا ٨بین 

واحد درسي باقي داشته باشد.در موارد ٨كند،مگر آنكه كمتر از 
استثنايي،با پیشنھاد گروه آموزشي ذيربط و تايید شوراي تحصیالت 

واحد افزايش  ١٦تكمیلي دانشگاه/دانشكده اين تعداد مي تواند حداكثر به 

 يابد.

 :١تبصره 

واحد درسي  ٨در آخرين نیمسال تحصیلي نام نويسي دانشجو با كمتر از 
 بالمانع است.



 :٢تبصره 

واحد درسي  ٤انشجو مجاز به اخذ حداكثر در صورت ارائه دوره تابستاني د
 در آن دوره مي باشد.

 حضور و غیاب

 :١٠ماده 

حضر دانشجو در تمام جلسات مربوط به ھر درس الزامي است و ساعات 
و  علمي و آزمايشگاھي از غیبت دانشجو در ھر درس نظري از

ر مجموع ساعات آن درس نبايد تجاوز كند،د كارگاھي،كارآموزي و كاروزي از
 غیر اين صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود.

 :١تبصره 

در صورتي  ١٠غیبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده 

مجاز خواھد بود كه با ارايه مدارك مستند و ارائه گزارش استاد مربوط با 
 تايید شوراي تحصیالت تكمیلي دانشكده موجه شناخته شود.

 :٢تبصره 

كه غیبت دانشجو در ھر درس،بیش از میزان تعیین شده در در صورتي 
باشد ولي غیبت او به تشخیص دانشكده و تايید شوراي ١٠ماده 

تحصیالت تكمیلي دانشكده موجه تشخیص داده شود آن درس حذف مي 
واحد در ھر نیمسال الزامي نیست،و  ٨شود.در اين صورت رعايت حداقل 

امل جزو سنوات تحصیلي دانشجو نیمسال مذكور بعنوان يك نیمسال ك
 محسوب مي شود.

 :١١ماده 

غیبت غیر موجه در امتحان ھر درس موجب گرفتن نمره صفر در امتحان آن 

درس است و غیبت موجه در امتحان ھر درس موجب حذف آن درس مي 
واحد در ھر نیمسال الزامي  ٨شود.در اين صورت رعايت حداقل 

ك نیمسال كامل جزو سنوات تحصیلي نیست،ولي نیمسال مذكور بعنوان ي
 دانشجو محسوب مي شود.

تشخیص موجه بودن غیبت در جلسه امتحان بر عھده شوراي تحصیالت 
 تكمیلي دانشكده/دانشگاه است.

 پنجم فصل

 ارزشیابي

 : ١٢ماده 



حداقل نمره قبولي در ھر درس اختصاصي اجباري و اختصاصي اختیاري 

است.چنانچه نمره ٢٠از  ١٢جبراني و براي دروس كمبود يا  ٢٠از  ١٤

 دانشجو كمتر از اين مقدار باشد بايد آن درس را تكرار نمايد.

 : ١تبصره 

اگر دانشجويي در يك درس اختصاصي اختیاري مردود شود،در صورت تايید 

گروه آموزشي مي تواند از جدول دروس اختصاصي اختیاري در برنامه 

درس ديگري را انتخاب كند.در  آموزشي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي

اين صورت نمرات كلیه دروس اعم از قبولي و مردودي در كارنامه دانشجو 

 ثبت و در محاسبه میانگین نیمسال مربوط و میانگین كل منظور مي شود.

 : ٢تبصره 

در مواردي كه ارزشیابي دانشجو در يك درس موكول به فعالیت ھايي 

انجام آن در طول يك نیمسال تحصیلي باشد كه با تشخیص استاد مربوط 

ممكن نیست ، نمره دانشجو در آن درس ناتمام اعالم مي شود . در اين 

صورت بايد نمره دانشجو در اين درس ، حداكثر تا پايان نیمسال تحصیل 

بعد ، توسط استاد مربوط به نمره قطعي تبديل و در كارنامه وي ثبت مي 

انشكده درس توسط دانشگاه حذف شود .در غیر اين صورت با اعالم د

خواھد شد.بديھي است ثبت نمره ناتمام در نیمسالي خواھد بود كه 

 دانشجو واحد را اخذ نموده است.

 : ١٣ماده 

كمتر  ١٤میانگین نمرات دروس دانشجو ، در ھر نیمسال تحصیلي نبايد از 

باشد . در غیر اين صورت دانشگاه به دانشجو اخطار خواھد داد ولي 

شجو محدوديتي از لحاظ انتخاب واحد نداشته و در نیمسال بعدي،در دان

 محدوده حد نصاب واحدھا مي تواند اخذ واحد نمايد.

 تبصره :

نمره دروس پیشنیاز يا جبراني در كارنامه دانشجو ، جداگانه ثبت مي 

شود اما در احتساب میانگین نمرات نیمسال تحصیلي و میانگین كل 

 نمي شود .نمرات دانشجو منظور 

 : ١٤ماده 



كمتر باشد ، در غیر  ١٤میانگین كل نمرات دانشجو در پايان دوره نبايد از 

 اين صورت فارغ التحصیالن دوره كارشناسي ارشد شناخته نمي شود .

 : ١تبصره 

اگر میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال تحصیلي اعم از متوالي يا 

ادامه تحصیل در دوره كارشناسي  باشد،آن دانشجو از ١٤متناوب كمتر از 

 ارشد ناپیوسته محروم مي شود.

 : ٢تبصره 

واحد) ٨نیمسال ھايي كه تعداد واحدھاي اخذ شده كمتر از حد نصاب (

جزو نیمسال ھاي مشمول  ١٤باشد در صورت كسب میانگین كمتر از 

 اخطار محاسبه خواھد شد.

 :٣تبصره 

انشجو،جداگانه ثبت مي شود و نمره دروس كمبود يا جبراني در كارنامه د

در احتساب میانگین نمرات نیمسال تحصیلي و میانگین كل نمرات 

 دانشجو منظور نمي شود.

 فصل ششم

 طول دوره ، مرخصي تحصیلي و انصراف از تحصیل

 :١٤ماده 

طول دوره مدتي است كه دانشجو بايد دروس تعیین شده در دوره و  
ات مربوط به اتمام برساند، حداكثر ھمچنین پايان نامه را بر ساس مقرر

سال است.  ٣مدت مجاز تحصیل در دوره كارشناسي ارشد ناپیوسته 
دروس دوره را با موفقیت بگذراند و  چنانچه دانشجو در اين مدت نتواند

پايان نامه خود را تكمیلي و از آن دفاع نمايد از ادامه تحصیل محروم مي 
 شود.

 تبصره:

دانشگاه مي تواند ، در موارد استثنايي به شوراي تحصیالت تكمیلي 

پیشنھاد استاد راھنما و تايید شوراي تحصیالت تكمیلي دانشكده حداكثر 
 يك نیمسال تحصیلي به مدت مجاز تحصیل دانشجو اضافه نمايد.

 :١٥ماده 

دانشجو موظف است در ھر نیمسال تحصیلي در زماني كه دانشگاه 
خاب واحد به اداره آموزش مراجعه اعالم مي كند براي ثبت نام و انت



نمايد،عدم مراجعه دانشجو براي نام نويسي براي يك نیمسال بدون اطالع 
و عذر موجه به منزله ترك تحصیل است و دانشجو از ادامه تحصیل محروم 

مي گردد،در موارد استثنايي كه دانشجوترك تحصیل خود را موجه مي 
بل از پاان ھمان نیمسال به صورت داند،بايد داليل آن را حداكثر يكماه ق

مكتوب به اداره آموزش ارايه دھد. در صورت تايید موجه بودن ترك تحصیل 
توسط شوراي تحصیالت تكمیلي دانشگاه ، ان نیمسال جزو مدت مجاز 
تحصیل وي محسوب و مرخصي تحصیلي براي آن نیمسال صادر مي 

 شود.

 :١٦ماده 

ته مي تواند حداكثر براي يك دانشجوي دوره كارشناسي ارشد ناپیوس
 نیمسال تحصیلي ، از مرخصي تحصیلي استفاده كند.

 :١تبصره

اخذ مرخصي تحصیلي در اولین نیمسال تحصیلي مجاز نیست . در موارد 
استثنايي ، با پیشنھاد دانشكده ، تصمیم گیري برعھده شوراي تحصیالت 

 تكمیلي دانشگاه مي باشد.

 :٢تبصره 

 زو سنوات تحصیلي دانشجو محسوب مي شود.مدت مرخصي تحصیلي ج

 :٣تبصره 

تقاضاي مرخصي بايد به صورت كتبي حداقل دو ھفته از شروع نام 
نويسي در ھر نیمسال تحصیلي توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه 

تسلیم گردد و اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از كسب نظر از 
ام نويسي موافقت يا عدم موافقت با دانشكده ذيربط قبل از اتمام مھلت ن

در خواست دانشجو را كتبا به وي ابالغ نمايد. موافقت دانشگاه با 

مرخصي تحصیلي دانشجو با توجه به وضعیت تحصیلي وي صورت مي 
گیرد. عواقب احتمالي ناشي از مرخصي تحصیلي به عھده دانشجو 

 است.

 :٤تبصره

داكثر تا قبل از شروع حذف كلیه درسھاي اخذ شده در يك نیمسال ح
امتحاناات پايان آن نیمسال تنھا در صورتي مجاز است كه بنا به تشخیص 

شوراي آموزشي دانشگاه دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال 
نباشد. در اين صورت آن نیمسال براي دانشجو مرخصي تحصیلي 

ر محسوب خواھد شد. محاسبه يا عدم محاسبه اين مرخصي در حداكث

 سنوات مجاز تحصیلي دانشجو به عھده شوراي آموزشي دانشگاه است.

 :٥تبصره 



دانشجويان خانم شاغل به تحصیل در كلیه رشته ھاي علوم پزشكي ، در 
صورت بارداري مي توانند با رعايت ساير ضوابط و مقررات از يك نیمسال 

مرخصي تحصیلي به دلیل زايمان ، بدون احتساب در سنوات تحصیلي 
 ستفاده نمايند.ا

 :٦تبصره

دانشجوياني كه گواھي پزشكي موجه آنھا به تايید شوراي پزشكي و 

شوراي تحصیالت تكمیلي دانشگاه رسیده باشد، مي توانند از حداكثر يك 
 نیمسال مرخصي تحصیلي بدون احتساب در سنوات استفاده نمايند.

 :١٧ماده 

باشد بايد در خواست دانشجويي كه تمايل به انصراف از تحصلي داشته 

انصراف خود را كتبا به اداره آموزش دانشگاه يا دانشكده تسلیم نمايد، اين 
دانشجو مجاز است فقط براي يك نوبت حداكثر تا يك ماه قبل از پايان 

ھمان نیمسال تحصلي تقاضاي انصراف خود را پس بگیرد . و آن نیمسال 
براي آن نیمسال  جزو مدت مجاز تحصیل وي محسوب و مرخصي تحصیلي

صادر مي شود. پس از انقضاي اين مھلت حكم انصراف از تحصیل وي 

 صادر مي شود و پس از آن حق ادامه تحصیل در آن رشته را ندارد.

 تبصره:

دانشجوي منصرف از تحصیل چنانچه بخواھد سوابق تحصیلي خود را 
عمل  دريافت نمايد موظف است به كلیه تعھدات قانوني دوران تحصیل خود

 نمايد.

 :١٨ماده 

دانشجويان دوره كارشناسي ارشد كه از تحصیل محروم و يا از ادامه 
تحصیل منصرف مي شوند، چنانچه با دانشگاه محل تحصیل خود تسويه 

حساب كنند ، مي توانند مجددا در آزمون ورودي دوره ھاي كارشناسي 
واند در تحصیل نمیت ارشد ناپیوسته شركت نمايند( دانشجوي محروم از

آزمون ورودي كارشناسي ارشد رشته قبلي خود شركت نمايد) در صورت 
قبولي در آزمون ، واحدھاي درسي قبلي آنھا ، در مقطع كارشناسي 
ارشدناپیوسته پس از ارزيابي و تطبیق با برنامه مصوب پذيرفته مي شود. 

ارزيابي دروس و تطبیق واحد ھا توسطگروه آموزشي مربوط در دانشگاه 
واحد پذيرفته شده يك نیمسال  ٨-١٠ذيرنده انجام مي شود و به ازاي ھر پ

 از حداكثر مدت مجاز تحصیل دانشجو كاسته مي شود.

شرط زير  ٤پذيرش واحدھاي درسي قبلي اين دانشجويان منوط به احراز 
 است:

واحد آموزشي قبلي داراي مجوز از شوراي گسترش وزارت درمان و  -١

 زارت علوم تحقیقات و فناوري باشد.آموزش پزشكي و يا و



 پذيرش دانشجو از طريق آزمون كارشناسي ارشد ناپیوسته باشد. -٢

برنامه ھاي درسي اجرا شده ، مصوب شوراي عالي برنامه ريزي كي  -٣
 باشد. ١از دو وزارتخانه ذكر شده دربند 

محتواي دروس گذرانده شده با دروس رشته جديد به تشخیص گروه  -٤
% اشتراك محتواي داشته و نمره ھريك ٨٠مربوط ، بايد حداقل  آموزشي

 كمتر نباشد. ١٤از آن درسھا از 

  

  

  

 فصل ھفتم

 پايان نامه

 :١٩ماده 

تھیه پايان نامه بخشي از دوره كارشناسي ارشد است كه طي آن 
دانشجو موظف است، در يك زمینه مربوط به رشته تحصیلي خود، زير 

 حقیق و تتبع بپردازد.نظراستاد راھنما،به ت

 :٢٠ماده 

دانشجو موظف است پس از پايان نیمسال اول وقبل از شروع نیمسال 

سوم تحصیلي موضوع پايان نامه خود را بانظر استاد راھنما مشخص نمايد 
 و به تصويب شوراي تحصیالت تكمیلي داشنكده برساند.

 :٢١ماده

تايید شوراي تحصیالت استاد راھنما با پیشنھاد دانشجو وموافقت استاد و

تكمیلي دانشگاه ، از اعضاي ھیات علمي دانشگا ه با حداقل مرتبه 
 استادياري تعیین مي گردد.

 :١تبصره

در موارد خاص در صورت ضرورت، به پیشنھاد گروه آموزشي و تايید شوراي 

تحصیالت تكمیلي دانشكده و تصويب شوراي تحصیالت تكمیلي دانشگاه ، 
نما با حداقل مرتبه استادياري، خارج از دانشگاه بالمانع انتخاب استاد راھ

 است.

 :٢تبصره

در رشته ھايي كه استاديار وجود ندارد ويا تعداد استاديار در آن رشته 
كافي نیست مي توان به صورت استثناء استاد راھنما را باتايید شوراي 



 ١٠ تحصیالت تكمیلي دانشگاه از بین مريبان دانشگاه كه داراي حداقل
 سال سابقه كار مفید آموزشي و پژوھشي باشند ، انتخاب كرد.

 :٢٢ماده

تعداد پايان نامه ھايي كه ھر استاد راھنما با حداقل مرتبه استادياري مي 
تواند به طور ھمزمان ھدايت آنھا را برعھده داشته باشد يكي از موارد زير 

 است:

 )ph.dدو پايان نامه دكتري تخصصي ( -الف

) و سه پايان نامه كارشناسي ph.dپايان نامه دكتري تخصصي (يك  -ب
 ارشد.

در شرايط استثنايي تصمیم گیري در خصوص ھدايت ھمزمان پايان نامه -ج
ھا بیش از ھريك از موارد بند الف و ب بر عھده شوراي تحصیالت تكمیلي 

دانشكده و باتوجه به توانايي علمي و رعايت عدالت در تقسیم پايان نامه 
 ھا مي باشد.

 :١تبصره

ھدايت پايان نامه ھاي دوره دكتري عمومي پزشكي ، دندانپزشكي و 

 داروسازي ھمانند پايان نامه كارشناسي ارشد محسوب میشود.

 :٢تبصره

ماده  ٢مريبان با تجربه وبا سابقه دانشگاه كه حائز شرايط مندرج در تبصره 
كارشناسي ارشد رابه پايان نامه  ٢باشند مي توانند حداكثر ھدايت  ٢١

 طور ھمزمان برعھده بگیرد.

 :٢٣ماده

به پیشنھاد استاد راھنما وتائید شوراي تحصیالت تكمیلي دانشكده يك يا 
دونفر از اعضاي ھیات علمي ويا از صاحب نظران و محققان برجسته،مرتبط 

 با موضوع پايان نامه مي توانند بعنوان استاد مشاور تعیین شوند.

 ماده :

ابي نامه در جلسه دفاعیه توسط ھیات داوران،متشكل از استاد ارزشی
راھنما،استاد يا اساتید مشاور و يك نفر نماينده شوراي تحصیالت تكمیلي 

دانشكده و دو نفر از بین اعضاي ھیات علمي يا متخصصان ومحققان داخل 
يا خارج از دانشگاه به عنوان ناظر با حق راي به پیشنھاد گروه و تائید 

 راي تحصیالت تكمیلي دانشكده صورت مي گیرد.شو

تبصره: دانشجو ھنگامي مجاز به دفاع از پايان نامه است كه كلیه 
واحدھاي آموزشي خود را با موفقیت گذرانده باشد و تكمیل بودن پايان 



نامه او توسط استاد راھنما به صورت كتبي به شوراي تحصیالت تكمیلي 
 دانشكده اعالم شده باشد.

 :٢٥ ماده

ھیات داوران در پايان جلسه دفاعیه پس از شور وبرسي در خصوص 
اصالت و صحت پايان نامه،نمره آنرا با تاكید بر درجه شرح زير سطح بندي 

 مي نمايد.

 نمره                                    درجه

 ٥/١٨-٢٠                                    عالي

 ١٧-٤٩/١٨                            بسیار خوب

     ٥/١٥-٩٩/١٦                                   خوب

 ١٤-٤٩/١٥                              قابل قبول

 ١٤كمتراز                                  غیر قابل قبول

  

 :١تبصره

 نمره پايان نامه در میانگین كل نمرات دانشجو محاسبه مي شود.

 :٢تبصره

سب درجه عالي به شرطي مي بالشد كه دانشجو نويسنده مقاله اي ك

از موضوع پايان نامه در مجالت معتبر علمي پژوھشي خارجي و يا گروه 
يك ايندكس شده داخلي بر اساس تقسیم بندي معاونت تحقیقات و 

 فناوري وزارت متبوع باشد.

 :٢٦ماده

به پايان نرسانده است  دانشجو پس از انتخاب پايان نامه،تا زماني كه آنرا
موظف است براساس تقويم دانشگاھي در نیمسال ھاي بعد نیز براي آن 
ثبت نام نمايد،در اين حال نمره پايان نامه در آخرين نیمسال تحصیلي، وارد 

كارنامه دانشجو مي شود ودر میانگین نیمسال و میانگین كل نمرات او 
 منظور خواھد شد.

 :٢٧ماده

ن نامه،از نظر ھیات داوران،غیر قابل قبول تشخیص داده در صورتي كه پايا

شود،دانشجو مي تواند در مدتي كه از حداكثر مدت مجاز تحصیل وي 
تجاوز نكند،پايان نامه خود را كامل وبار ديگر در زماني كه ھیات داوران 

تعیین مي كنند از آن دفاع نمايد.دانشجويي كه در حداكثر مدت مجاز 



پايان نامه خود با موفقیت دفاع كند از تحصیل محروم مي تحصیل نتواند از 
 شود و مدركي دريافت نمي كند.

 فصل ھشتم

 ساير مقررات

 :٢٨ماده

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

 :٢٩ماده 

در صورتي كه ارائه برخي از دروس، در يك رشته و دريك زمان معین،در 

دانشگاه مبداء،ممكن نباشد،دانشجو مي تواند،آن دروس را با موافقت 
استاد راھنما و گروه آموزشي مربوطه وتائید شوراي تحصیالت تكمیلي 

دانشگاه،در دانشگاه يا دانشكده ديگري كه مجري دوره است به صورت 
میھمان بگذراند در اين صورت كسب موافقت دانشگاه مقصد ھم ضروري 

احدھاي درسي دانشجوي میھمان دريك دانشگاه نبايد از است تعداد و

 نصف واحدھاي آموزشي دوره تجاوز نمايد.

 :٣٠ماده 

دانشجوي دوره كارشناسي ارشد ناپیوسته بايد به صورت تمام وقت و 
 منطبق باشرايط زير به تحصیل بپردازد:

تحصیل در مقطع كارشناسي ارشد ناپیوسته تمام وقت مي باشد  -٣٠-١

 اين ھرگونه اشتغالي غیر از تحصیل براي دانشجو ممنوع است. بنابر

حضور تمام وقت دانشجو، مطابق ضوابط و مقررات دانشگاه در مورد  -٣٠-٢
 حضور تمام وقت مريبان گروه ھاي آموزشي ذيربط است.

مسئولیت نظارت و كنترل حضور تمام وقت دانشجو به عھده گروه  -٣٠-٣

ت دانشجو تابع قوانین ومقررات اداري آموزشي مربوط است.بديھي اس
 حضور وغیاب دانشگاه مي باشد.

كلیه دانشجويان دوره كارشناسي ارشد ناپیوسته میتوانند در طول  -٣٠-٤

سال از يك ماه مرخصي استفاده نمايند و اين مرخصي قابل ذخیره شدن 
 نمي باشد.

رع گروه آموزشي موظف است غیبت غیر موجه دانشجو را در اس -٣٠-٥

وقت جھت انجام اقدامات قانوني به شوراي تحصیالت تكمیلي دانشگاه 
 گزارش نمايد.
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در صورتي كه دانشجو از اجراي مفاد بندھاي اين ماده تخلف ورزد،  -٣٠-٦
از سوي گروه آموزشي، به عنوان مختلف به شوراي تحصیالت تكمیلي 

 دانشگاه جھت اقدام قانوني معرفي مي گردد.

 فصل نھم

 از تحصیلفراغت 

 :٣١ماده

كمتر باشد، در غیر  ١٤میانگین كل نمرات دانشجو در پايان دوره نبايد از 

 اين صورت از دريافت مدرك كارشناسي ارشد محروم مي شود.

 تبصره:

دانشجويي كه پس از گذراندن كلیه واحدھاي درسي دوره و قبولي پايان 
ي كه حداكثر مدت كمتر باشد،در صورت ١٤نامه، میانگین كل نمرات او از 

واحد از دروس  ١٤مجاز تحصیل وي به پايان نرسیده باشد،مي تواند تا 
گرفته است را فقط در يك  ١٤اختصاصي اجباري را كه در آنھا نمره كمتر ازا 

نیمسال تحصیلي تكرار كند و در صورت جبران كمبود میانگین كل فارغ 

ين فرصت استفاده كند التحصیل شود. دانشجوئي كه به ھر دلیل نتواند ازا
از اين فرصت، میانگین كل خود را جبران ننمايد، از  يا علیرغم استفاده

 ادامه تحصیل محروم مانده و مدركي دريافت نمي نمايد.

 :٣٢ماده 

 ٣٧ماده و ٣٢فصل و  ٩آيین نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد در 
م پزشكي تبصره در چھل و سومین جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علو

به تصويب رسید اين آيین نامه از ابتداي سال تحصیلي  ١٨/٠٥/١٣٨٩مورخ 
در ھمه دانشگاه ھا و دانشكده ھاي علوم پزشكي و  ١٣٨٩-٩٠

مؤسسات وابسته به وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي سراسر 

كشور الزم االجرا است. و از تاريخ ابالغ آن، آيین نامه قبلي و تمام مقررات 
بخشنامه ھا و دستور عمل ھاي مغاير با آن براي دانشجويان مشمول  و

اين آيین نامه لغو مي گردد. شوراي تحصیالت تكمیلي دانشگاه مي تواند 
 ١٣٨٩-٩٠وضعیت تحصیلي دانشجويان ورودي سال ھاي قبل از تحصیلي 

 را با آيین نامه جديد تطبیق داده و بر اساس آن فارغ التحصیل نمايد.
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