
  باسمه تعالی
  ناپيوستهآيين نامه آموزشي جديد مقطع كارشناسي ارشد مواردي از شيوه نامه اجرايي 

  )وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري 1394مصوب سال ( 
  )1394سال ( مصوب شوراي آموزشي دانشگاه تهران 

شماره   شماره ماده  رديف
  تبصره

  مصوبه و روش اجرايي   تبصره در آيين نامه جديد/ شرح ماده 

  به زبانهاي انگليسي و عربي دروس دوره ارائه   ارايه دوره به زبان غيرفارسي   -  4  1
  مربوطنفر دانشجوي متقاضي در هر درس دوره تحصيلي  5در صورت وجود حداقل 

نيمسال ششم با اخـذ شـهريه توسـط واحـدها      ونيمسال رايگان  5( روزانه دوره براي دانشجويان  -  سنوات مجاز و مدت زمان قابل افزايش   -  5  2
، مصوبنوبت دوم  شهريهطبق نوبت دوم دوره براي دانشجويان  -طبق تعرفه هاي مصوب دانشگاه 

شـهريه  روزانـه  دوره دانشـجويان  مربوط و بـراي   شهريه مصوبمجازي طبق دوره دانشجويان  براي
  مربوط شهريه مصوب پرداز طبق 

فقط پايـان نامـه بـاقي مانـده باشـد      ) نوبت دوم  /روزانه (  دانشجو در صورتي كه در نيمسال ششم
  . شهريه ثابت اخد مي گردد 

  دوره كارشناسيدر پرداخت شهريه معادل شهريه دروس   تعداد دروس جبراني و شهريه مربوط  1  9  3

4  
  
  

9  
  

  

2  
  

  

عدم احتساب زمـان اسـتفاده شـده بـراي دروس     
  جبراني در سقف واحد 

  

  براي عدم احتساب در سنواتواحد  8واحد به  12از دروس جبراني كاهش تعداد 
يك نيمسال به سقف سنوات مجـاز دانشـجو   دروس جبراني واحد گذرانده شده  8حداقل به ازاي -

  .شود مي اضافه 
  .بايد اخذ گردد دوره تحصيلي نيمسال دوم  تاحداكثر توسط دانشجو دروس جبراني  -

لزوم پرداخت شهريه هر نيمسال تحصـيلي بـراي     -  10  5
دانشجويان دوره روزانه كه يكبار در همين مقطع 

  . روزانه فارغ التحصيل شده اند

  نوبت دوم دوره شهريه مصوب 
  )طبق تعرفه سال ورود ( 

6  10  
  

 
  

 

لزوم پرداخت شهريه براي اخذ مجـدد دروس بـا   
  نمره ردي 

  ) متناسب با سال ورود ( طبق تعرفه دوره نوبت دوم مصوب دانشگاه 
  



  
 

  رديف
  

  شماره ماده
  

شماره 
 تبصره

  تبصره در آيين نامه جديد/ شرح ماده 
  

  مصوبه و روش اجرايي
  

در دو مقطع و در دو رشته دانشجو تحصيل همزمان ادامه از  ، همزمانممنوعيت تحصيل  توجه بهبا   ممنوعيت تحصيل همزمان  -  11  7
بايد بالفاصله جلوگيري به عمـل  ) كارشناسي و كارشناسي ارشد ودكتري تخصصي (  يك مقطع  در

  .آيد 
برنامــه ريــزي در خصــوص حــذف و اضــافه و    -  12  8

  حذف اضطراري درس
   و تقويم آموزشي مربوطحذف و اضافه طبق سقف مصوب دانشگاه عمليات صرفاً 

نمره صـفردر درس بـا غيبـت غيرموجـه     درج  -  1  14  9
  بيش از سه جلسه در كالس هاي درس مربوط

درج نمره صـفر درصـورت غيبـت در امتحـان      -
  درس يا دروس پايان نيمسال 

   شانزدهم مجموع جلساتبراي غيبت غيرموجه بيش از سه  5/0نمره درج  -
پايان نيمسـال  درس مربوط در يا امتحان در كالس هاي درسي و تاييد موجه بودن غيبت بيش از سه جلسه  -

  كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه شوراي آموزشي و تحصيالت تكميلي واحد و سپس توسط 
غيـر قابـل   ( ال در ميـانگين كـل   در امتحـان پايـان نيمسـ    "غيبت غير موجه"احتساب نمره صفر مربوط به  -

 )حذف
10  
  
  
  

14  
  
  
  

2  
  
  
 

واحد به عنوان يك  8احتساب نيمسال با كمتر از 
نيمســال در ســنوات و آمــوزش رايگــان و عــدم 
احتساب مشروطي در صورت اخذ واحد با داليل 

  خارج از اراده دانشجو 

طبـق  (به تشخيص شوراي آموزشي و تحصيالت تكميلي واحد مربوط و صرفاً به دليل خـارج از اراده بـودن   
  )ي دانشگاه و ثبت مصوبه مربوط در سيستم جامع آموزش دانشگاه مصوبات قبلي شوراي آموزش

  
  

نحوه حضور دانشجو در دوره هاي غيرحضـوري    3  14  11
  ) مجازي ( 

صدور مدارك طبق آيين نامـه مصـوب دوره    ربا تاكيد ب( دانشگاه  1393طبق آيين نامه مصوب سال 
  )غيرحضوري 

و توسط دانشجو طرح در شوراي آموزشي و تحصيالت تكميلي واحد مربوط با ارايه مستندات الزم   امتحاناتحذف يك درس يا تمام دروس قبل از   -  15  12
  تاييد كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه  

عدم احتساب دروس با نمره مردودي در ميانگين   1  16  13
  كل دانشجو

  )مربوط بر اساس آيين نامه در نيمسال ( ثبت مشروطي دانشجو در كارنامه 

 



  رديف
  

  شماره ماده
  

شماره 
  تبصره

  تبصره در آيين نامه جديد/ شرح ماده 
  

  مصوبه و روش اجرايي
  

  اجراي آيين نامه   احتساب نمرات مردودي در مشروطي ترم    2  16  14

15  
  

لزوم احتساب نمره مردودي بـه دليـل تقلـب در      3  16
  امتحان و احكام كميته انضباطي در ميانگين كل 

نمـره  و مصوبات قبلـي شـوراي آموزشـي دانشـگاه     بر اساس حكم قطعي شوراي انضباطي دانشگاه 
  . مي شوددرج در كارنامه دانشجو و ميانگين نيمسال مربوط  25/0

16  
  
  

در هـر   14/-محاسبه مشروطي با معدل كمتـر از    -  17
  نيمسال 

  : عدم محاسبه مشروطي 
در حالتي كه با پايان نامه ناتمام واحد درسي گذرانده شـده كمتـر    دانشجوين نيمسال كارنامه آخر صرفاً در-1

  . واحد شود 8از 
نيمسال هايي كه به دليل خارج از اراده و با مجوز شوراي آموزشي و تحصيالت تكميلـي دانشـجو واحـد    -2

  .واحد انتخاب نموده باشد  8كمتر از 
كمتـر  در نيمسال مورد نظـر  ) با مجوز مربوط ( وس پس از حذف دردانشجو تعداد واحدهاي باقي مانده  -3

 .واحد شود 8از 
17  
  
  

زمان درخواست مرخصي قبل از شروع نيمسال تحصيلي مربوط و حداكثر تا پايان زمان حذف و اضافه مـي  -  يك نيمسال مرخصي مجاز در دوره تحصيل   1  18
  )با احتساب در سنوات تحصيلي .( باشد 

ـ  2و زايمان تا ) با تاييد كميسيون پزشكي ( دانشجو زن بارداري به علت مرخصي - ارايـه   انيمسال مرخصي ب
  )بدون احتساب در سنوات (تحصيالت تكميلي واحد مربوط آموزشي و مدارك پزشكي با تاييد شوراي 

ماموريت همسر يا والدين با تاييد كميته منتخب شوراي آموزشي يا كميسيون بررسي موارد خاص دانشـگاه  -
  عدم امكان مرخصي در اولين نيمسال تحصيلي ) به صورت درج بدون احتساب در سنوات( 
  .)در موارد خاص با تاييد كميسيون خاص دانشگاه اقدام مي شود( 

18  
  
  

  .مهلت تكميل فرم انصراف حداكثر قبل از شروع نيمسال مربوط طبق تقويم آموزشي دانشگاه مي باشد -  انصراف از تحصيل دانشجو   1  19
توسـط اداه كـل   ماه از زمان تكميـل فـرم انصـراف از تحصـيل      2انصراف دانشجو پس از طي مدت حكم  -

پس مربوط در طول نيمسال تحصيلي  در صورت انصراف دانشجو. صادر مي شود خدمات آموزشي دانشگاه 
با بررسي وضعيت حضور و غياب دانشـجو در طـول نيمسـال    وي حكم انصراف از تحصيل از انتخاب واحد 

   .اقدام مي شود با توجه به وضعيت كارنامه ايشان بررسي و ) فوق الذكر 14بر اساس ماده ( تحصيلي 
  .قطعي انصراف پذيرفته نمي شود تقاضاي بازگشت به تحصيل دانشجو پس از صدور حكم -

  
  



  رديف
  

  شماره ماده
  

شماره 
  تبصره

  مصوبه و روش اجرايي  تبصره در آيين نامه جديد/ شرح ماده 
  

  اجراي آيين نامه   عدم امكان تغيير رشته ، انتقال و مهماني   -  20  19

20  
  

روش پذيرش واحدهاي گذرانده شـده از قبـل و     1و  2  20
  نحوه تاثير در سنوات 

در خصوص نحـوه معـادل سـازي و پـذيرش     ( 1394مصوبه شوراي آموزشي دانشگاه در سال طبق 
  )  دروس گذرانده شده از قبل

21  
  

  

  زمان انتخاب موضوع پايان نامه    1و  2  21
  حداكثر تا قبل از شروع نيمسال سوم 

قبـل از پايـان نيمسـال سـوم     اجراي دقيق همين مصوبه با تاكيد بر روش انتخاب استاد راهنما و هيات داوران 
  )و قبل از آن 1392شوراي آموزشي دانشگاه براي ورودي هاي سال  23/5/92طبق مصوبه (
در كارنامـه  ثبـت پايـان نامـه    اخطـار  تاكيد اقدام به طور خودكار توسط سيستم جامع آموزش دانشگاه براي -

 .دانشجو  
22  
  
  

در كارنامـه   20عدم درج نمـره عـددي صـفر تـا       -  23
ــجو و درج    ــدل دانش ــبه در مع ــال و محاس نيمس

  ارزشيابي بصورت كيفي 

تعريف نمرات عددي اعالم شده در سيستم جامع و درج نمره ارزشـيابي تعريـف   ( اجراي آيين نامه 
  ) شده به صورت غيرعددي در كارنامه دانشجو پس از دفاع از پايان نامه 

  
اخذ دروس معادل پايان نامه براي دانشجويي كـه   -  25  23

  نتواند يا نخواهد از پايان نامه خود دفاع كند
عـدم توانـايي   "در صـورت  صـرفاً  پژوهشـي بـه آموزشـي     –تغيير نظام آموزشي از آموزشـي   -1

در اخذ پايان نامه با تاييد شوراي آموزشي و تحصيالت تكميلـي واحـد مربـوط و تاييـد      "دانشجو
  .امكان پذير است نهايي در كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه 

  .استفاده از اين ماده امكان پذير نيست در صورت انتخاب و تصويب پايان نامه  -2
24  

  
26    و محروميت از تخلف علمي در تدوين پايان نامه

  تحصيل و ابطال مدرك در صورت اثبات تخلف
ماده بعد از ارايه گزارش توسط استاد راهنما يا واحد مربوط و يا مراكز علمي خارج از دانشـگاه  اين 

  . و تاييد آن توسط كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه عيناً اجرا شود 
25  
  
  

 –تاريخ دانـش آمـوختگي در شـيوه آموزشـي      -  -  27
  پژوهشي روز دفاع قابل قبول 

  در شيوه آموزشيزمان ثبت نمره آخرين درس  -

  از پايان نامه تاريخ دفاع : پژوهشي  –براي شيوه آموزشي -
: نيمسـال اول  ( امتحان در مهلـت مجـاز   نمره آخرين  با توجه به تاريخ اعالم:  براي شيوه آموزشي-

  / ) 31/4و نيمسال دوم / 30/11
26  

  
تفويض اختيارات در خصوص موادي از آيين نامه بـه    -  28

كميته منتخـب شـوراي آموزشـي دانشـگاه يـا گـروه       
  آموزشي 

موارد پيشنهادي در رابطه با تفويض اختيارات و سامانه سپاري در كميته منتخـب شـوراي آموزشـي    
  .مطرح مي شود و پس از تصويب قابل اجرا خواهد بود  دانشگاه

 


