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(2) 

 

 ارشد يدوره کارشناس يياجرا يها مقررات و دستورالعمل
 

   :1اده م

، تقويو  و توسو ه   «محوور  پوژوهش »و « محوور  آموزش»، «پژوهشيـ  آموزشي» ارشد به سه شيوه هاي كارشناسي نامه دوره هدف از تدوين آيين

ه آموزش، پاسخگويي مناسب بوه افويايش تقا وا بوراي ورود بوه      ئهاي نوين ارا بخشي به شيوههاي تحصيالت تكميلي، ارتقاي كيفي ، تنوع دوره

هاي توسو ه و ديگور اسوناد راهيوردي      سازي آن با برنامه ها و همسان هاي تحصيالت تكميلي، تقوي  و ارتقاي سطح كيفي و كمي اين دوره دوره

 مندي از آن در تربي  متخصصان و پژوهشگران ماهر و برجسته در سطح كشور بكوشيم. تا با بهرهكشور اس  

 

 تعاريف

   :2مادة 

آمووزش اوا،ي، بوه     هاي مصوب شوراي گسوترش   اساس برنامه اي باالتر از دورة كارشناسي اس  كه بر دوره يوسته:پارشد نا  كارشناسي هدور

 شود. ربوط منتهي ميارشد در رشته م  اخذ مدرك كارشناسي

 نامه اس . اي كه محتواي برنامه آن مشتمل بر واحدهاي درسي و پايان دوره پژوهشي:ـ  شيوه آموزشي

آموختوه   نامه دانوش  اي با محوري  آموزش اس  كه دانشجو پس از گذراندن  واحدهاي درسي و بدون گذراندن پايان دوره :محورشيوه آموزش

 شود. مي

تو،يد دانش فني، ثي  اختراع و  اي با محوري  پژوهش كه دستاورد آن ارائه فناوري جديد، ارائه نظريه و ايده جديد، ورهد :محورشيوه پژوهش

 نامه اس . ه پايانئشود و مشتمل بر اخذ واحدهاي درسي محدود و ا،يام به ارا ...

 گيرد. و تح  راهنمايي استاد راهنما انجام مي همربوطرشته تحصيلي از تحقيقاتي اس  كه در يك زمينه و  ف ا،ي  پژوهشي نامه: پايان

 اس . يق و تتيع نظريمنظور تحق نار:يسم

 ارشد اس . هاي كارشناسي سسات آموزش اا،ي و پژوهشي مجري دورهوها و م منظور دانشگاه سسه:وم

 اس .دانشگاه : منظور شوراي تحصيالت تكميلي شورا

 

 نحوه اجراي دوره

 :3ماده 

 باشد. ا،مللي طيق  وابط مربوط قابل اجرا مي حضوري، مجازي و بين به صورت روزانه، شيانه، نيمه ارشد يدوره كارشناس

 

 شرايط ورود

 :4ماده 

 داشتن شرايط امومي ورود به آموزش اا،ي (الف

 ت و فناوري  دارا بودن مدرك رسمي پايان دوره كارشناسي اام از پيوسته و ناپيوسته مورد تأييد وزارت الوم، تحقيقا (ب

 .اساس مقررات مصوب يرش از مؤسسه بركسب پذ ايوزارت الوم، تحقيقات و فناوري قيو،ي در آزمون ورودي مورد تأييد  (ج

 پذير اس . هاي آموزش اا،ي دو،تي، آموزش رايگان براي هر دانشجو در دوره كارشناسي ارشد صرفاً براي يك بار امكان در موسسه -1تبصره 

 .ها )اام از دو،تي و غيردو،تي( ممنوع اس  ل هميمان در دوره كارشناسي ارشد در دانشگاهتحصي -2تبصره 
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(3) 

 دروس جبراني

   :5ماده 

س را رد ت ودادي د يو دانشوجو با به تشخيص گوروه آموزشوي،    ،تجانس نداشته باشد ارشديكارشناس چنانچه رشته دوره كارشناسي با رشته دوره

 تح  انوان جيراني بگذراند.

 شود. كه در ابتداي دوره ارائه مي اس واحد  12حداكثر دروس جيراني  -1تبصره 

و زموان انتخواب    ،اساس برنامه مصوب هور رشوته   ت يين ت داد و اناوين دروس بر .در انتخاب دروس، او،وي  با دروس جيراني اس  -2تبصره 

 آنها بر اهده شوراي گروه اس .

 اس . 12از دروس دوره يا جيراني حداقل نمره قيو،ي در هر درس اام  -3تبصره 

و ميوانگين كول   اخوذ دروس  اما در احتساب ميانگين نمرات نيمسال تحصيلي  ،شودكارنامه دانشجو ثي  مي نمره دروس جيراني در -4 تبصره

 .مايدو دانشجو موظف اس  هيينه اين دروس را طيق ت رفه مصوبه هيات امنا دانشگاه پرداخ  ن شودنمرات دانشجو منظور نمي

 .  گردد ، يك نيمسال به سنوات تحصيلي مجاز دانشجو ا افه مي واحد جيراني 8در صورت گذراندن حداقل   -5تبصره 

گذرانده باشد،  14با نمره حداقل  يخود را در دوره كارشناس يرا،ياميا چند درس غيك يارشد،  يكارشناس يكه دانشجو يدر صورت -6تبصره 

ر دروس موورد  يدر چارچوب سرفصل مصوب، با گرفتن سوا  يستين دانشجو بايارشد بگذراند. ا يددا در دوره كارشناستواند آن دروس را مجينم

 رج در برنامه سرفصل مصوب برساند.خود را به حد نصاب مند ي، جمع واحدهايد گروه آموزشييتا

  

  يليمشاور تحص

 :6ماده 

 د.كناين دوره، مشاور تحصيلي براي هداي  دانشجويان ت يين  شدگان در موظف اس  به تناسب ت داد پذيرفتهدانشگاه 

بو   ان نويدر هر كد رشته )دانشجو يك دوره وروديمحور و آموزش  يپژوهش و يآموزش يهاوهيش انيدانشجو يليفه مشاوره تحصيوظ -تبصره

و  ،مسوال اول يمحوور از ن ان پوژوهش يمشاوره دانشجوفه يوظ .اس گروه  يو به انتخاب شورا يآموزشگروه از استادان  يكياول و دوم( بر اهده 

 باشد.يمربوطه م ياهده استاد راهنما بر ،مسال دومياز ن يپژوهشو  يآموزشوه يشان يدانشجو

 

 مسال يقابل اخذ در هر ن يدرس يتعداد واحدها

 :7ماده 

در هور صوورت جموع     اسو .  14و حوداكثر   8حداقل  دكنرا كه دانشجو بايد در هر نيمسال تحصيلي اخذ ( يرجيراني)غت داد واحدهاي درسي 

 شتر شود. يواحد ب 14د از يدانشجو نيا يو جيران يدروس اصل يواحدها

درصورتي كه دانشجو يك يوا چنود درس ا،ياموي دوره كارشناسوي ارشود را در دوره كارشناسوي گذرانوده باشود، آن دروس در دوره          -1تبصره 

 .شد و گذراندن اين دروس در دوره كارشناسي ارشد ا،يامي اس كارشناسي ارشد از وي پذيرفته نخواهد 

واحود   8توانود كمتور از   يمسوال اول مو  يباشد، تنها در ن يواحد جيران 12تا  5دانشجو موظف به گذراندن  رشتهكد ك يچنانچه در  -2تبصره 

مسوال بوه   ي. ا،يتوه آن ن نشودواحد  8 كمتر ازمسال يدر آن ن يو يو اصل يجيران ينكه جمع واحدهايد، مشروط به اياخذ نما يرجيرانيغ يدرس

 شود. يمحسوب م يدر سنوات و يليمسال تحصيك نيانوان 

شورط اخوذ    از ،را نداشوته باشود   يجيرانريواحد غ 8دانشجو در چارچوب سرفصل رشته امكان اخذ حداقل مسال يك نيدر چنانچه  -3تبصره 

 شود.يمحسوب م يمسال در سنوات ويك نيمسال به انوان يشود. ا،يته آن ني اف ممسال مي( در آن نيرجيراني)غ يواحد درس 8حداقل 

 شود، از شرط اخذ حداقل واحد م اف اس .يآموخته منامه و دفاع از آن دانشانيكه دانشجو با اخذ پا يليمسال تحصين نيدر آخر -4تبصره 
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 ارزشيابي تحصيلي

 :8ماده 

 .اس  14 نيمسالكل قابل قيول در هر انگين ميو  12حداقل نمره قيو،ي در هر درس 

هاي مردودي قيلي در كارنامه تحصويلي   دانشجويي كه در يك يا چند درس، نمره قيو،ي كسب نكند، پس از گذراندن آن درس، نمره -1تبصره 

دارد و ميوانگين كول دوره   اثير نو ميوانگين كول تو   گيرد و،وي در محاسويه    مد نظر قرار مي ،ماند و در ميانگين نيمسال تحصيلي دانشجو، باقي مي

 شود. محاسيه ميدروس براساس نمره قيو،ي 

 كند. هاي قيل را خنثي نمي ، مشروطي دانشجو در نيمسال1گذراندن دروس با استفاده از تيصره  -2تبصره 

قلوب و يوا حكوم كميتوه     شامل دانشجوياني كه به د،يل غيي  بيش از حود مجواز، غييو  در جلسوه امتحوان، ت      1تسهيالت تيصره  -3تبصره 

شود. در اين گونه موارد نمره منظور شده براي دانشجو در محاسيه ميوانگين نيمسوال تحصويلي و     كنند، نمي انضياطي نمره مردودي درياف  مي

 گيرد. ميانگين كل دوره مد نظر قرار مي

 

  :9ماده 

 شود. ارشد شناخته نمي آموخته دوره كارشناسي ر اين صورت، دانشكمتر باشد، در غي 14ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره نيايد از 

 شود. باشد، آن دانشجو در آن نيمسال مشروط تلقي مي 14چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصيلي كمتر از  -1تبصره 

شجو دو ترم مشروطي محسوب و از ادامه تحصويل  شود، براي دان 14هاي دانشجو در دو نيمسال تحصيلي كمتر از  اگر ميانگين نمره -2تبصره 

 شود. محروم مي

 8كمتر اس ، مجموع واحدهاي اخذ شده مووثر در م ودل دانشوجو كمتور از      14اگر در يك نيمسال تحصيلي كه م دل دانشجو از  -3تبصره 

شود. در محاسيه م دل نموره   مشروط تلقي ميواحد را در آن نيمسال داشته باشد،  8هاي ديگري تا واحد باشد، در صورتي كه امكان اخذ درس

 شود. دروس جيراني منظور نمي

مجودداً آن درس   / استاد مشاور تحصيليواند با موافق  استاد راهنمات باشد، مي 12كمتر از  اختيارياگر نمره دانشجو در يك درس  -4 تبصره

در هر حا،  در اين شرايط دانشجو موظوف   انتخاب نمايد.فصل رشته در چارچوب سرجاي آن درس، درس ديگري را ه برا اخذ نمايد و يا اينكه 

 12به پرداخ  هيينه درس مربوط مطابق ت رفه مصوب هيات امنا دانشگاه اس . در صورتي كه دانشجو به جاي درس اختياري با نمره كمتور از  

اختياري مردود شده در م دل نيمسال تحصيلي و م ودل   درسدرس اختياري ديگر را اخذ نمايد و موفق به گذراندن آن درس شود، تاثير نمره 

 ماند. كل دانشجو باقي مي

نيمسال تحصويلي   تا پايانهايي باشد كه با تشخيص استاد مربوط انجام آن  يك درس موكول به ف ا،ي  در مواردي كه ارزشيابي در -5تبصره 

حوداكثر  )براي دروس اخذ شده توسط دانشجو در نيمسوال اول( و   اسفندماه بيستم، حداكثر تا يان رانمره دانشجو توانداستاد مي، ياشدممكن ن

نرم افيار آموزشي دانشوگاه قفول نمايود. بوه      به نمره قط ي تيديل و در)براي دروس اخذ شده توسط دانشجو در نيمسال دوم(  ماهشهريور اولتا 

ماه توسط استاد درس ام شهريور تواند حداكثر تا سي ميشود  ذ ميخدوم توسط دانشجويان آموزش محور ا استثناي درس سمينار كه در نيمسال

 درس در سيستم گلستان وارد و قفل شود.

باشد، دانشجو اجازه دفاع از پايوان ناموه    14چنان كه ميانگين كل دانشجويي پس از گذراندن تمام واحدهاي آموزشي دوره كمتر از  -6تبصره 

هايي كه  واحد از درس 10شود تا با اخذ مجدد حداكثر  قف مجاز سنوات تحصيلي به وي فرص  داده ميرا ندارد و تنها يك نيمسال با رااي  س

برساند. در اين صورت اجازه دفاع از پايوان ناموه بوه دانشوجو      14گذرانده اس ، ميانگين كل واحدهاي گذرانده را به حداقل  14با نمره كمتر از 

هواي ثيو     هاي دانشجو با در نظر گورفتن تموام نموره    شود و ميانگين كل نمره يگيين نمره قيلي نميشود. در اين شرايط نمره جديد جا داده مي

شود. دانشجويي كه به هر د،يل نتواند از اين فرص  استفاده كند، از ادامه تحصيل محروم مي شود و مدركي  شده در كارنامه دانشجو حساب مي

   د دروس موظف به پرداخ  هيينه دروس مطابق ت رفه مصوب هيات امنا دانشگاه اس .كند. دانشجو براي انتخاب واحد مجد درياف  نمي

 



 دوره کارشناسي ارشد دانشگاه اردکان راهنماي آموزشي وپژوهشي

(5) 

 حضور و غياب 
   :01ماده 

هاي آموزشي و پژوهشي محو،ه را انجام دهود.   دانشجو موظف اس  براساس نظر استاد راهنما بطور تمام وق  در دانشگاه حضور داشته و ف ا،ي 
دوره ا،يامي اس . غيي  دانشجو در هر درس نيايد  يهاي آموزشي و پژوهش هاي درسي و ديگر ف ا،ي  هحضور دانشجو در تمامي برنامهمچنين 

از 
16
3

 شود. مجموع سااات آن درس تجاوز كند، در غير اين صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي 

، موجه تشخيص داده شود، آن درس از مجمواوه  دانشگاهمجاز بوده و از نظر  در صورتي كه غيي  دانشجو در يك درس، بيش از حد -1تبصره 

واحد در آن نيمسال ا،ياموي نيسو ، و،وي آن نيمسوال از نظور طوول        8شود. در اين صورت رااي  حد نصاب  دروس انتخابي دانشجو حذف مي

 شود. مي يآموزشتحصيل يك نيمسال كامل محسوب و شامل مقررات 

در آن نيمسال اس  كه طيق نظر هيأت داوران دانشجو ارزيابي ناموفق واحدهاي پژوهشي اخذ شده همان شيوة پژوهشي، غيي  در  -2تبصره 

 شود. انجام ميهمين شيوه نامه(  32مو وع ماده 

 

   :11ماده 

 شود.  موجه در امتحان هر درس منجر به نمره صفر در آن درس ميغيي  غير

شود؛ در اين صورت راايو    ، موجه تشخيص داده شود، درس ميبور حذف ميدانشگاهر امتحان، از نظر در صورتي كه غيي  دانشجو د -تبصره

 يآموزشو  واحد در آن نيمسال ا،يامي نيس ، و،ي آن نيمسال از نظر طول تحصيل يك نيمسال كامول محسووب و شوامل مقوررات     8حد نصاب 

 .شود مي

 
 

 مرخصي تحصيلي و حذف ترم

   :21ماده 

مدت مذكور جويو سونوات تحصويلي     اما استفاده نمايد، ا حذف ترمي مرخصي تحصيليتواند حداكثر يك نيمسال از  سه شيوه مي در هر دانشجو

 .خود اوس ، متوجه يب د يهامساليدر ن ياحتما، يه مشكالت آموزشي  كليشده و مسؤو،دانشجو محسوب 

)پوس از   گروهمدير د ييتا ستم گلستان ويق سيدرخواس  از طر پس ازاس  كه  يقابل بررس يتنها درصورت يمرخص يهادرخواس  -1تبصره 

دانشگاه  يليالت تكميبه اداره تحصو براساس تاريخ ااالم شده در تقويم آموزشي،  دانشكدهو پژوهشي  م اون آموزشيو  كسب نظر شوراي گروه(

 رد.يگيمدانشجو صورت  يلي  تحصيبا توجه به و   يليتحص يشود. موافق  با مرخص ارجاع

مرخصي زايمان تا دو نيمسال تحصيلي با ارائه مستندات الزم به آموزش تحصويالت تكميلوي و تاييود شووراي تحصويالت تكميلوي        -2تبصره 

 گيرد. دانشگاه بدون احتساب در سنوات تحصيلي صورت مي

ا امكوان حضوور در امتحانوات    يمسال نياشد يدرآن نل يل موجه قادر به ادامه تحصيكه دانشجو ب د از انتخاب واحد به دال يدرصورت -3تبصره 

درخواس  حوذف تورم دانشوجو بايود     د. يمسال درخواس  حذف ترم نمايآن ن يبرااز طريق سيستم گلستان تواند يمان ترم را نداشته باشد، يپا

بوه  تاريخ ااالم شده در تقويم آموزشي، و پژوهشي دانشكده و براساس  پس از تاييد مدير گروه )پس از كسب نظر شوراي گروه( و م اون آموزشي

بوا درخواسو     دانشوگاه،  يليالت تكميتحص يدر شورال يص داده شدن دالي. در صورت موجه تشخارجاع شوددانشگاه  يليالت تكمياداره تحص

 حذف ترم موافق  خواهد شد.

خوود )ااوم از انتخواب     يه امور آموزشيكل يريگيا حذف ترم، دانشجو موظف به پي يمرخصدرخواس  درصورت مخا،ف  دانشگاه با  -4تبصره 

   باشد. يمواد مقرر م ان ترم( دريا شرك  در امتحانات پايواحد 

دانشوكده، در كول دوره و   وو پژوهشوي    م اون آموزشيگروه و شوراي ص يط خاص و با تشخيارشد، در شرا يكارشناس يهر دانشجو -5تبصره 

 يكوه ت وداد واحودها    يباشد. در صورت يدانشگاه م يم آموزشيك درس خود طيق تقوي يرار، مجاز به حذف ا طيليمسال تحصيك نيفقط در 

 كامل خواهد بود. يمسال آموزشيك نيمسال مشمول مقررات يرد، آن نيواحد قرار بگ 8ر حد نصاب ين درس زياخذ شده دانشجو با حذف ا
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ف ا طراري يك درس و يا حذف يك نيمسال تحصويلي، پرداخو    در مورد دانشجويان مشمول آموزش رايگان، شرط الزم براي حذ -6تبصره 

 هيينه درس يا دروس اخذ شده در نيمسال تحصيلي درخواس  شده مطابق ت رفه مصوب هيات امنا دانشگاه ا،يامي اس .
 

 انصراف، اخراج و ترك تحصيل
   :31ماده 

و به صورت كتيي با تكميل فرم انصوراف    اًشخصت بايد درخواس  خود صور در اين ،تواند به هر د،يل از تحصيل ااالم انصراف نمايد دانشجو مي

دانشوگاه   ،د را پس نگيرداز تاريخ ارائه درخواس  تقا اي انصراف خوماه دو چنانچه دانشجو ب د از  .به كارشناس تحصيالت تكميلي تحويل دهد

 نمايد. نسي  به صدور گواهي انصراف اقدام مي

سنوات بيش از حد مجاز( موظف اس  بوه ت هوداتي كوه     اي دو نيمسالدر مشروطي ل يبه د،ا اخراج از تحصيل )جوي انصرافي يدانش -1تبصره 

 سپرده اس  امل نمايد.

در صورتي كه دانشجو بدون كسب موافق  دانشگاه حتي براي يك نيمسال ترك تحصيل نموده باشد و در زموان مقورر بوراي اخوذ      -2تبصره 

 شود. هاي ب د اقدام ننمايد، از ادامه تحصيل محروم مي خاب واحد نيمسالمجوز )در صورت ،يوم( و انت

تاريخ انصراف از تحصيل دانشجو، تاريخ ذكر شده در فرم درخواس  انصراف، تاريخ اخراج دانشوجو تواريخ قفول نموره آخورين درس       -3تبصره 

 هر سال اس . 15/4يا  15/11 ه، دانشجو توسط استاد و تاريخ ترك تحصيل دانشجو با توجه به نيمسال ادم مراج

 

 ل يطول دوره و سنوات تحص
   :41ماده 

 نيمسال تحصيلي اس . 4سال مشتمل بر  2طول مدت دوره در هر سه شيوه حداكثر 

مدت تحصيل وي را حداكثر توا دو نيمسوال افويايش    موخته نشود، دانشگاه اختيار دارد آصورتي كه دانشجو در مدت مقرر دانش  رد -1تبصره 

دهد. افيايش سنوات تحصيلي دانشجو مشمول آموزش رايگان در نيمسال اول به صورت رايگان و در نيمسال دوم با درياف  هيينه طيوق ت رفوه   

 شود. چنانچه دانشجو در اين مدت دانش آموخته نشود از ادامه تحصيل محروم اس . مصوب هيات امناي دانشگاه انجام مي

   سپري شده باشد.   گروهماه از زمان تصويب پيشنهاديه وي در شوراي  6شود كه حداقل  به دانشجو داده مي در صورتي اجازه دفاع -2 تبصره

ان يو شرف  كوار پا يبه موقع گيارش پتكميل و ارائه توسط دانشجو و به شرط  يل كافيمسال پنجم، با ارائه داليدر خصوص سنوات ن -3تبصره 

وو   م اون آموزشوي گروه و ، موافق  استاد راهنما، شوراي مصوب يبند طيق برنامه زمان يليسنوات تحصش يافيا يل و ارائه فرم تقا اينامه، تكم

موافق  با تمديد سنوات نيمسوال پونجم دانشوجويان متقا وي توسوط       مسال پنجم وجود دارد.يدانشكده، امكان صدور مجوز سنوات نپژوهشي 

سال پنجم به حوزه تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال شود. ادم وصول به موقع موافق  روز قيل از شروع ثي  نام نيم 15دانشكده، بايد حداقل 

  گردد. دانشكده، مخا،ف  دانشكده با تمديد سنوات نيمسال پنجم دانشجو محسوب مي

و ارائوه بوه موقوع    تكميول  توسط دانشجو و به شورط   يل و مستندات كافيط خاص و با ارائه داليمسال ششم، در شرايدر خصوص سنوات ن -4تبصره 

گوروه و   يموافق  استاد راهنما، شورابندي مصوب  گيارش پيشرف  كار پايان نامه، تكميل و ارائه فرم تقا اي افيايش سنوات تحصيلي طيق برنامه زمان

ا تمديود سونوات   موافقو  بو  امكان صدور مجووز سونوات نيمسوال ششوم وجوود دارد.      دانشگاه  يليالت تكميتحصدانشكده، و پژوهشي  م اون آموزشي

روز قيل از شروع ثي  نوام نيمسوال پونجم بوه حووزه تحصويالت تكميلوي         15نيمسال ششم دانشجويان متقا ي توسط دانشكده، بايد حداقل 

  گردد.   دانشگاه ارسال شود. ادم وصول به موقع موافق  دانشكده، مخا،ف  دانشكده با تمديد سنوات نيمسال ششم دانشجو تلقي مي

 ،هوا  نامه وزارت الوم، تحقيقات و فنآوري و مصوبات دانشگاه، مليم به پرداخ  تمام هيينه برساس بخشد سنوات ترم ششم، يتمد در -5تبصره 

 . همانند دانشجويان نوب  دوم اس 

 يل محسووب و بورا  يحصو محوروم از ت  ،يلينشود، به ال  اتمام سنوات تحصو دانش آموختگي آن دوره خود موفق به  ياگر دانشجو در وق  قانون -6تبصره 

 د.يه حساب نمايمختلف دانشگاه تسو يهابخشد با يشود و با يحكم اخراج صادر م يو
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 يه و مهمانوير شيي، تغيير رشته، تغانتقال

 :51ماده 

 ارشد ممنوع اس .  در هر سه شيوه دوره كارشناسيو مهماني انتقال و تغيير رشته 

هاي  دو،تي به دانشگاههاي غير هنه، نيمه حضوري و مجازي به حضوري اام از )روزانه و شيانه( و از دانشگاانتقال از دوره شيانه به روزا -1تبصره 

 دو،تي ممنوع اس .

 .يس ر نيها و براكس امكان پذوهير شيبه سا يوه پژوهشير از شييتغ -2تبصره 

و پژوهشوي   ، م اون آموزشيگروهشوراي و موافق   ليط ذيشرا تواند با داشتنيم ك باريتنها ارشد يكارشناس دورهدانشجو در طول  -3تبصره 

 وه دهد.ير شييرشته تغكد در همان  ا با، كسي يپژوهشو  يآموزشبه محور آموزشوه يش از ،دانشگاه يليالت تكميتحص يو شورا دانشكده

 بالمانع باشد. ياز نظر مقررات آموزش يوه قيليدر ش يل متقا يادامه تحص الف(

در دانشگاه اردكان وه مورد تقا ا در همان سال يرشته و ش ،هيرفته شده در سهميفرد پذن يآخرآزمون  رتيهاز  ،يمتقا  يمون ورودآزرتيه  ب(

 نياشد. ترنييپا

امكوان گذرانودن    يستيبال، يشود. ،ذا با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيد منتقل ميوه جديبه ش يوه قيليدانشجو در ش يليسنوات تحص پ(

 د را داشته باشد.يوه جدياز در شينان نامه مورديپا /يدرس ياحدهاو

دانشوگاه اسوتاد    شوراي تحصويالت تكميلوي   د در چارچوب مقرراتيبا يگروه آموزش ،يژوهشو پ يآموزش بهمحور  آموزش وه ازير شيي( در تغت

 .ديي مشخص و در صورتجلسه گروه ذكر نمايرا ن ي انشجوراهنما

 ين شده باشد، موافق  استاد راهنما ا،يامو ييدانشجو ت  يكه استاد راهنما يمحور، در صورتبه آموزش يپژوهشو  يز آموزشوه اير شييدر تغ ث(

 اس .

 يكارشناسو  يهوا  كوالس يين شده بوراي  ت حداقل افراد د از ينيا ،ماننديم يباقوه يشك در به جايي متقا يان پس از كه  يانيت داد دانشجو ج(

 ارشد كمتر باشد.

ن يو ط ايه شورا يو   كليو راا و مربووط  يوي ااالم موافق  دسوتگاه اجرا  خاص ت هد دارند با يياجرا يها كه به دستگاه يانيوه دانشجوير شييتغ (چ

 ر اس .يتيصره امكان پذ

يوو،ي شويوه   در صورتي كه براساس ااالم سازمان سنجش، دانشجو رتيوه ق ، و با، كس يپژوهشو  يمحور به آموزش وه از آموزشير شييتغدر  (ح

يابد. در صورتي كه دانشجو از نوب  اول به نوب  دوم تغيير شيوه دهد موظوف بوه    مورد تقا ا را كسب كرده باشد به همان نوب  تغيير شيوه مي

 .هاي دوره تحصيلي اس  پرداخ  شهريه تمام نيمسال

در يك كود رشوته كسوب نكورده باشود، در صوورتي كوه        دانشجو رتيه قيو،ي شيوه آموزشي پژوهشي را اگر براساس ااالم سازمان سنجش،  خ(

 10واحد درسي غير جيراني دوره آموزشي را بوا موفقيو  گذرانوده باشود و م ودل وي در رديوف        16دانشجو تا پايان نيمسال دوم خود حداقل 

ساس اين بند به ازاي هر كد رشوته و  تواند درخواس  تغيير شيوه نمايد. برا شيوه و همان سال ورودي باشد، ميدرصد دانشجويان برتر در همان 

شووند و موظوف بوه     نفر مجاز به تغيير شيوه هستند. دانشجويان مشمول اين بند پس از تغيير شيوه نوب  دوم محسوب مي 3هر وردي حداكثر 

انشوجو از نظور نوبو       ديمحوور، و و   به آموزش يپژوهش و يوه از آموزشير شييدر تغهاي دوره تحصيلي هستند. پرداخ  شهريه تمام نيمسال

 كند. ير نمييتغ يليتحص

)پوس از كسوب نظور     گوروه مدير د ين تيصره، پس از تائيط ايه شراي  كلياس  كه با راا يقابل بررس يوه در صورتير شييتغ يهادرخواس  (د

الت يبوه اداره تحصو  مسوال سووم   روز قيول از ثيو  نوام ني    10حداكثر  دانشكده همراه با مدارك الزمو پژوهشي  م اون آموزشيو  شوراي گروه(

 ل گردد.يدانشگاه تحو يليتكم

يابد و پس از آن حق بازگش  به شيوه قيلوي   در صورت موافق  با تقا اي تغيير شيوه، دانشجو در سيستم گلستان به شيوه جديد انتقال مي ذ(

 را ندارد.
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همان به تشوخيص  ت گيرد دروس گذرانده شده به صورت مكه مهماني دانشجو براساس راي كميسيون موارد خاص صورمواردي در  -4تبصره 

هاي تمام دروس اخذ شده توسط دانشجو  تواند مورد پذيرش قرار گيرد. در هر صورت نمره و پژوهشي دانشكده مي شوراي گروه و م اون آموزشي

امه تاثيرگذاري نمرات مهماني در م ودل تورم و   ن  در كارنامه دانشجو ثي  شده و براساس مقررات ذكر شده در اين آيينهاي مهماني  در نيمسال

 .گردد م دل كل مشخص مي

 

 دروس يسازمعادل

 :61ماده 

و بوا  و پژوهشوي دانشوكده    )پس از كسب نظر شووراي گوروه( و م واون آموزشوي     گروهمدير ارشد با نظر   سازي دروس در دوره كارشناسيم ادل

 پذير اس :شرايط زير امكان

 اي ورود به دوره مورد تأييد وزارت باشد.بردانشجو پذيرش  (الف

 مورد تأييد وزارت باشد.در آن گذرانده شده اس ،  يسازم ادلدرخواس  شده براي  كه دروس يامؤسسهرشته تحصيلي دانشجو در  (ب

نور و  اي، پيامموسسات غيرانتفاها /  دانشگاهدروس موسسات دو،تي كه زيرمجمواة وزارت نيستند و همچنين  يسازم ادل -1تبصره 

 س . يامكان پذير ن يمجاز يها رشته

 باشد.ارشد  يو در مقطع كارشناسمصوب  اساس سرفصل دانشجو برشده دروس گذرانده  (ج

اشتراك داشته و  80و پژوهشي دانشكده حداقل % سازي شده بايد به تشخيص شوراي گروه و م اون آموزشي محتواي آموزشي دروس م ادل (د

 كمتر باشد. 12ايد از نمره آنها ني

 بيشتر گردد.  (نامهجي واحد سمينار و پايانه ب)كل واحدهاي دوره  شده دانشجو نيايد از نصف يسازم ادلوس واحد در ت داد (ه

ر شود و،ي دنيمسال محسوب نميهاي  هدر محاسيه ميانگين نمرر رشته و ...( ييرمهمان )تغيغ شده يسازم ادلدروس  هاي هنمر -2تبصره 

 گردد.مي منظور انشجوهاي د همحاسية ميانگين كل نمر

 شود. ي دانشجو كاسته ميمجاز تحصيلاز سنوات يك نيمسال سازي شده،  واحد از دروس م ادل 14تا  8به ازاي هر  -3تبصره 

 

 استاد راهنما

 :71ماده 

دانشوگاه   انشجو و بوا موافقو  يكوي از ااضواي هيوات الموي      پژوهشي و پژوهشي به پيشنهاد دو  ارشد آموزشي دوره كارشناسي  استاد راهنما در

 شود. ت يين مي گروه يبا مرتيه حداقل استادياري و تأييد شورا اردكان

 مسال اول مشخص گردد.ينهفته دوازدهم ان يد تا پايدانشجو با ياستاد راهنما -1تبصره 

توان در نظر گرف . در صورتي كه استادان راهنماي كارشناسي ارشود   مي استاد راهنما 2نامه كارشناسي ارشد حداكثر  براي هر پايان -2تبصره 

نامه ذكر شود. ادم ذكر درصود مشوارك  افوراد بوه      بيش از يك نفر باشند، بايد درصد مشارك  افراد براساس توافق طرفين در پيشنهاديه پايان

 .نامه اس  مني،ه مشارك  مساوي استادان در راهنمايي پايان

 .انتخاب شود اردكان ن ااضاي هيات المي داخل دانشگاهيد از بيارشد با ينامه كارشناسانياول پا ياد راهنمااست -3تبصره 

از بين ااضاي هيات المي توان  را ميدوم  ياستاد راهنما پژوهشي دانشكده،و  آموزشيشوراي  توان با موافق در موارد استثنايي مي -4تبصره 

صالح داخل يا خارخ از دانشگاه با مدرك دكتري در زمينه تخصصي مورتيط   وزش اا،ي كشور و يا متخصصان ذيآما موسسات ي ها دانشگاهديگر 

 .نامه انتخاب نمود با پايان

توانود بوه سوفر    اضو هيات المي كه استاد راهنماي دانشجوي كارشناسي ارشد )داراي پيشنهاديه مصووب( اسو ، در صوورتي موي     -5تبصره 

هاي تح  راهنمايي وي داراي استاد راهنماي دوم داخول دانشوگاه   هاي خارج از كشور اايام شود كه هر كدام از پايان نامه مطا، اتي يا ماموري 
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و يا اينكه قيل از اايام، يكي ديگر از ااضاي هيات المي گروه به پيشنهاد استاد راهنما و تاييد مودير گوروه )پوس از كسوب نظور شووراي       باشد 

نامه را در غيواب   درصد ت يين و مسئو،ي  راهنمايي پايان 10به انوان استاد راهنماي دوم و با درصد مشارك  حداقل  گروه( و شوراي دانشكده

  .  استاد راهنما متقيل شود

هاي با مدت زمان بيش از يك سال، پيشنهاد گوروه و دانشوكده مربووط در شووراي تحصويالت تكميلوي دانشوگاه        در مورد ماموري  -6تبصره 

 گيرد. گيري نهايي صورت مي تصميم بررسي و

ماه ب د از تصويب پيشنهاديه در شوراي دانشكده، با موافق  استاد / استادان راهنماي قيلي  3تغيير استاد / استادان راهنما، حداكثر  -7تبصره 

 پذير اس . و جديد، شوراي گروه و شوراي دانشكده امكان

ماه ب د از تصويب پيشنهاديه در شوراي دانشكده، بوا موافقو  شووراي گوروه و شووراي       3كثر ا افه شدن استاد راهنماي دوم، حدا -8تبصره 

ا،يامي اس ، حداكثر زمان ذكور شوده در    17ماده  5پذير اس . در مواردي كه ا افه شدن استاد راهنماي دوم با توجه به تيصره  دانشكده امكان

 .  تواند افيايش يابد اين تيصره بنابر  رورت مي

امضاي استاد / استادان راهنما )داخل يا خارج از دانشگاه( در فرم پيشنهاديه ا،يامي اس . در مواقع خاص )به تشخيص گروه( تاييود   -9ه تبصر

 تواند جايگيين امضاي وي شود. كتيي يكي از استادان راهنما مي

 

 استاد مشاور

 :81ماده 

هوا و   ي يا ااضاي هيوات الموي ديگور دانشوگاه    ااضاي هيأت المي داخلن يبي گروه از  استاد مشاور به پيشنهاد استاد راهنما پس از تأييد شورا

انتخاب نامه  با مدرك دكتري در زمينه تخصصي مرتيط با پايانخارج از دانشگاه صالح داخل يا  ذييا متخصصان موسسات آموزش اا،ي كشور و 

 شود. مي

صالح داخل يا خارج از  و يا متخصصان ذيااضاي هيات المي ن يبنامه كارشناسي ارشد از استاد مشاور پايانانتخاب در صورت نياز به  -1تبصره 

 :تشخيص شوراي گروه و محدود به افراد ياد شده در ذيل اس اين انتخاب به دانشگاه اردكان كه داراي مدرك دكتري نيستند، 

ا مدرك حداقل كارشناسي ارشد با زمينه تخصصي مرتيط با كارشناسان ارشد موسسات اجرايي يا مراكي المي، پژوهشي يا صن تي ب (الف

 نامهپايان

 طيق مصوبه هيات امنا ،دريس داد واحد تمربيان مأمور به تحصيل با رااي  سقف تو مربيان هيات المي دانشگاه اردكان  (ب

 استفاده از دانشجويان دكتري دانشگاه اردكان به انوان استاد مشاور مجاز نيس . (ج

  ر موارد به  رورت، الزم اس  مو وع به تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه برسد.در ساي 

توان در نظر گرف . در صورتي كه استادان مشواور كارشناسوي ارشود     استاد مشاور مي 2حداكثر نامه كارشناسي ارشد  براي هر پايان -2تبصره 

نامه ذكر شود. ادم ذكر درصود مشوارك  افوراد بوه      فق طرفين در پيشنهاديه پايانبيش از يك نفر باشند، بايد درصد مشارك  افراد براساس توا

 .نامه اس  مني،ه مشارك  مساوي استادان در مشاوره پايان

 تواند استاد مشاور نداشته باشد. نامه كارشناسي ارشد مي پايان -3تبصره 

الت يتحصو  يباشد. مووارد خواص در شوورا    اردكاناند خارج از دانشگاه تو يك نفر مي، حداكثر راهنماي دوم و مشاورن استادان يباز  -4تبصره 

 اس .  يقابل بررس يليتكم

دانشوكده   يشوراو گروه،  يد، شورايو جد يه، با موافق  استاد مشاور قيليشنهاديب پيماه ب د از تصو 3استاد مشاور، حداكثر تغيير  -5تبصره 

 ر اس . يپذامكان

دانشوكده   يشوورا  و گوروه  يبا موافق  شورادر شوراي دانشكده،  هيشنهاديب پيماه ب د از تصو 3اور، حداكثر ا افه شدن استاد مش -6تبصره 

 ر اس .يامكان پذ
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تاييود  امضا استاد / استادان مشاور )داخل يا خارج از دانشگاه( در فرم پيشنهاديه ا،يامي اس . در موارد خاص )بوه تشوخيص گوروه(     -7تبصره 

 تواند جايگيين امضا استاد شود. ان مشاور ميكتيي استاد / استاد

 

 نامهپايان

   :19ماده 

انتخواب  آموزشي راهنما و تأييد گروه  نامه خود را با نظر استاد / استادان، مو وع پايانيليسوم تحصنيمسال شروع قيل از دانشجو موظف اس  

   ند.ك

هفته پس از شروع نيمسال سوم بوه گوروه آموزشوي تحويول      8د را حداكثر تا دانشجو موظف اس  با نظر استاد / استادان راهنما پيشنهاديه خو

هفته پس از شروع نيمسوال   10ا حداكثر تا رنامه خود  دهد. همچنين دانشجو بايد با اامال تغييرات مورد نظر گروه و دانشكده، پيشنهاديه پايان

ناموه پوس از    سوم به تصويب شوراي دانشكده برساند. پيشنهاديه پايان هفته پس از شروع نيمسال 14سوم به تصويب شوراي گروه و حداكثر تا 

نامه، بايود نسوخه اصولي پيشونهاديه جهو  بايگواني بوه حووزه          رسد. پس از تصويب پيشنهاديه پايان تاييد شوراي دانشكده به تصويب نهايي مي

 تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال شود.

)هواي( ب ود    سط دانشجو، تا زماني كه از آن دفاع نشده، دانشجو موظف اس  براساس تقويم دانشگاه در نيمسالنامه تو پس از اخذ واحد پايان -1تبصره 

 نامه ثي  نام نمايد. نيي براي اخذ واحد پايان

نامه پوس   پايانرا درخواس  كند. تغيير مو وع  نامهتغيير مو وع پايانتواند  با ذكر داليل موجه استاد راهنما ميط خاص و يدر شرا -2تبصره 

 .شود از تاييد شوراي گروه و شوراي دانشكده مصوب تلقي مي

موظّوف اسو  از   و پژوهشوي دانشوكده    ، م واون آموزشوي  گروه آموزشيو تاييد  نامهپس از ت يين تاريخ برگياري جلسه دفاع از پايان -3تبصره 

   نمايد.تاييد نامه را اع از پاياندرخواس  مجوز دفقيل از تاريخ دفاع،  روز 10حداقل سيستم گلستان طريق 

هاي هيات داوران انجام خواهد داد با ا،حاق ناموه   كه براساس ديدگاهنامه نهايي پاياندفاع و تاييد اصالح دانشجو موظف اس  پس از  -4تبصره 

ان راهنموا، اسوتاد / اسوتادان مشواور و     ، آن را به ت داد الزم تكثير كنود و بوه اسوتاد / اسوتاد    «رااي  حقوق م نوي دانشگاه اردكان»امضا شده 

فايول كامول   الزم اسو    ومناً  تحويل نمايود.   كتابخانه )يك نسخه جه  كتابخانه مركيي جه  ارسال به مركي اطالاات و مدارك المي ايران(

 .ويل دهدبه كتابخانه مركيي دانشگاه تح CDادد  دوبر روي  PDF( و LATEX)يا  Wordنامه را به صورت  پايانا،كترونيكي 

را نيي تكميل و به همراه تاييديوه سواي  كوه بوه      "پژوهشگاه الوم و فنآوري اطالاات ايران"نامه در پرتال  دانشجو الزم اس  كاربرگ ثي  پايان

 تاييد اداره تحصيالت تكميلي رسيده اس ، به كتابخانه مركيي دانشگاه تحويل دهد.

  آموختگي منوط به اجراي دقيق مراحل ياد شده اس . انشتاييد برگ تسويه حساب و صدور هر گونه گواهي د

 

  :20ماده 

ر گوروه بوه   يد اسوتاد راهنموا و مود   ييو شرف  كار خوود پوس از تأ  يپ يهاه گيارشيشنهاديب پيماه از تصو 6پس از گذش  دانشجو موظف اس  

 ل دهد.  يتحو يليالت تكميكارشناس تحص

 

 نامهارزشيابي پايان

 :12ماده 

 . شود به شرح زير انجام و در كارنامه دانشجو ثي  ميتوسط هيات داوران به صورت كيفي نامه انايپارزشيابي 

 (20تا  19اا،ي )نمره  (الف

  (99/18تا  18خيلي خوب )نمره         

 (99/17تا  16خوب )نمره       
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 (99/15تا  14متوسط )نمره         

  (14نمره كمتر از مردود ) (ب

نامه مردود  مردود ارزشيابي شود، استاد راهنما موظف به ثي  مردودي در سيستم گلستان اس . چنانچه پاياننامه ايانكه پدر مواردي  -تبصره

ماهه،  3تا دريك فرص  حداقل شود  بار به دانشجو فرص  داده مي ارزشيابي شود، در صورت امكان اخذ سنوات مجاز تحصيلي فقط براي يك

ل و يد، از ادامه تحصي  دفاع نماينامه خود با موفقانينتواند از پادداً از آن دفاع كند. دانشجويي كه در سنوات مجاز نامه مج پس از تكميل پايان

شود، فرص  مذكور به آنها داده  نامه آنها مردود ارزشيابي مي دانشجوياني كه به د،يل تقلب، پايان شود.يمحروم م يلياف  مدرك تحصيدر

 شود. كميته انضياطي با آنها رفتار ميشود و براساس حكم  نمي

 

  :22ماده 

را در چنود واحود و بوا چوه      يوسو چوه در ميني بر آن كوه   يك گواهيماند، فقط يل باز ميل از تحصيارشد كه به هر د، يكارشناس يبه دانشجو

 شود. گذرانده اس  ااطا مي يا نمره

 

  :32ماده 

 شود. داوران انجام مينامه در جلسه دفاايه توسط هيأت ارزشيابي پايان

 

   :42ماده 

 ر اس :يتركيب هيأت داوران بصورت ز

 س جلسه(ييراول  ياستاد راهنما )/ استادان  استاد -1

 مشاوران استاد/  استاد -2

گوروه آموزشوي   از كه يك نفر از آنها بايود خوارج    يمدرك دكتر يدارادو نفر از بين ااضاي هيات المي يا متخصصان و محققان برجسته  -3

 ب گردد.انتخا

نامه داراي دو استاد راهنما باشد، حضور هر دو استاد راهنما در جلسه دفاايوه ا،ياموي اسو . در مووارد خواص و      كه پايان در صورتي -1تبصره 

 برگيار شود. راهنما اناستاديكي از حضور  اتواند ب، جلسه ميغايب ياستاد راهنماكتيي  موافق 

 .ابدي  يتواند رسميمشاور م/ استادان  اده بدون حضور استيجلسه دفاا -2تبصره 

و حضور آنها در جلسه دفاع ا،يامي اس . در  اس  گروه يشورا انتخاب ااضاي هيات داوران به پيشنهاد استاد راهنما و تاييد -3تبصره  

 .ي هيات داوران انتخاب نمايدتواند افرادي بجي افراد پيشنهادي توسط استاد راهنما را به انوان ااضا صورت صالحديد، شوراي گروه مي

و موسسات آموزش اا،ي كشور و يوا مراكوي    هابوده و از دانشگاه يدرك دكترد داراي ميهاي كارشناسي ارشد بانامهاساتيد داور پايان -4تبصره 

ي گروه / دانشكده قرار گيورد.  و يا اينكه صالحي  المي آنها مورد تاييد شوراي تحصيالت تكميل پژوهشي يا صن تي م تير انتخاب شوندو  المي

 در صورت  رورت پس از تاييد شوراهاي گروه و دانشكده، امكان انجام داوري توسط يكي از داوران از طريق ويدئو كنفرانس وجود دارد.

 اس . يه ا،يامي)ناظر( در جلسه دفاا يليالت تكمينده از اداره تحصيك نمايحضور  -5تبصره 

 شود.  يدر نظر گرفته م 1ب يات داوران  ريه هيبق يو برا 2ب ينمره استاد راهنما  ر يارشد، برا ينامه كارشناسنايپا يابيدر ارزش -6تبصره 

ك نموره بوا   يهر كدام  يه برايدو استاد راهنما هستند، در صورت حضور هر دو استاد راهنما در جلسه دفاا يكه دارا ييهانامهانيپا -7تبصره 

و در صورتي كه يكي استادان راهنما غايب باشد، براي نمره استاد راهنماي حا ر  ريب شود. ينامه در نظر گرفته منايپا يابير ارزشد 1ب ي ر

 شود. در نظر گرفته مي 2

ه بوا  ك نمرين نمره آنها به انوان يانگيه، ميدو استاد مشاور هستند، در صورت حضور هر دو استاد مشاور در جلسه دفاا يكه دارا ييهانامهانيپا

    شود.   ينامه در نظر گرفته مانيپا يابيدر ارزش 1ب ي ر
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بوا راايو  يكوي از     يو امور پژوهش يليالت تكمين سا،ه در تحصيافته و با سابقه چنديهاي آموزشي توس ه  شود كه گروهيه ميتوص -8تبصره 

 ه استفاده كنند:جاي داور خارج از گروه از داور داخل گروه ، بگروه يب شورايو با تصو شروط زير

 شود. يپذيرفته قط  ISIپژوهشي يا ـنامه در مجالت المياي از پايان، مقا،هدر گروه هيبرگياري جلسه دفاا بيتصو كه تا زمان درصورتي (الف

انشيار به بواالي آن  ي وجود داشته يا ت داد اساتيد مرتيه دادوره فارغ ا،تحصيل در دورة كارشناسي ارشد ناپيوسته در رشته 5كه  درصورتي (ب

 نفر باشد. 2وه در آن گرايش حداقل گر

 ايارت اس   از: ير از هنر و م ماريغ يهارشته يات داوران برايدر ه يابيارها و نكات مورد ارزشيم  -9تبصره 

نامه با انيپا يان انطياق محتواييم ،يع بودن مطا،ب و نوآوريبد ،مو وع يو كاربرد يا، توس هي  نظرياهم نامه شاملانيپا ي  الميفيك (الف

 (.10: سقف نمره ) گيري المي و استفاده از منابع و مآخذ م تير ، چگونگي تجييه و تحليل و نتيجهمو وع

  اصول مربوط به ي، راايپيو تا ييامال يهاراسته بودن متن از غلطيپ ،انسجام مطا،بشيوه نگارش و  نامه شاملانيپا ي  نوشتاريفيك (ب

 (. 5: سقف نمره) ييآراصفحه و نگارش اصولدريليتكم التينامه تحصوهي  شيراا و يريگ جهي، مقدمه و نتيسينوده يچك

ارائه  يبندزمان  يبه سواالت، راا ييآن، نحوه پاسخگو يالم ينامه و دستاوردهاانيپا يم رف يچگونگ نامه شاملاني  دفاع از پايفيك (ج

 (.4سقف نمره: )نامه انيسلط دانشجو بر مطا،ب پايان تينامه و مانيپا

 (.5 :سقف نمره) 24ماده  11تبصره نامه براساس  پايان يالم يدستاوردهوا (د

 .24ماده  13و  12هاي  تبصرهنامه براساس  زمان دفاع از پايانه و يشنهاديب پيتصو يبند  زمانيراا (ه

 ايارت اس  از: يهنر و م مار يهارشته يت داوران براايدر ه يابيارها و نكات مورد ارزشيم  -10تبصره 

 ي  و توجه به مياحث فنيراا ،ده(ي)پرورش ا يم مار يليتفص يطراح ،طراح ينظر يطرح و رابطه آن با ميان يده كليا شامل يطراح (الف

  (.  10: سقف نمرهطرح )

-وهيش  يراا و يالم حيوه نگارش صحويل، انسجام و شيه و تحليتجي يچگونگن يهمچن ،ها و...ه مدارك، نقشهيته ن پروژه شامليمطا، ات و تدو (ب

 (. 4سقف نمره: ) ييآراصفحه و نگارش امور در يليتكم التيتحص نامه

ارائه  يبند  زمانيبه سواالت، راا ييآن، نحوه پاسخگو يالم ينامه و دستاوردهاانيپا يم رف ينامه شامل چگونگاني  دفاع از پايفيك (ج

 (. 4سقف نمره: نامه )انييان تسلط دانشجو بر مطا،ب پاينامه و مانيپا

  (.5سقف نمره: ) 24ماده  11تبصره براساس  يالم يدستاوردها (د

 .24ماده  13و  12هاي  تبصرهنامه براساس  زمان دفاع از پايانه و يشنهاديب پيتصو يبند  زمانيراا (ه

 گذار اس : نامه تاثير نامه به صورت زير بر نمره پايان ي پاياندستاوردهاي الم -11تبصره 

نامه تنها نمره پايان 20نمره از  1نامه دانشجو هستند به طوري كه حداقل نامه داراي تاثير تشويقي بر نمره پاياندستاوردهاي المي پايان الف(

، نمره تشويقي مدت زمان 24ماده  13كه دانشجو براساس تيصره نامه اختصاص دارد. در صورتي به دستاوردهاي المي مستخرج از پايان

 نمره كاهش يابد. 5/0تواند به  نمره مي 1گذاري  تحصيل را نيي كسب نموده باشد تاثير

 كر شده باشد.نامه تاثيرگذار اس  كه اوالً به نام دانشگاه اردكان بوده، ثانياً نام استاد راهنماي دانشجو در آن ذدستاوردي بر نمره پايان ب(

نامه اام از مقاالت و گواهي پذيرش آنها و نامه براي داوران،  ميمه كردن مستندات مربوط به تمام دستاوردهاي پايانهنگام ارسال پايان ج(

نامه تاثير  يانتواند بر نمره پا اي مي نامه، دستاوردهاي المي از پايانهمچنين مدارك ديگر موجود، براي داوران  روري اس . در جلسه دفاع 

 داشته باشند كه قيل از جلسه دفاع به داوران تحويل گرديده، توسط آنها مورد ارزيابي قرر گرفته باشند.

 اي ت لق گيرد.تواند امتياز جداگانهنامه چندين دستاورد المي داشته باشد به هركدام ميدر صورتي كه پاياند( 

و ترويجي داخلي، چاپ مقا،ه در مجمواه مقاالت در  و مجالت المي ISIرجي بدون نمايه گواهي پذيرش قط ي يا چاپ مقا،ه در مجالت خا

 نامه تاثير داشته باشند. نمره بر امتياز پايان 1( در مجموع حداكثر 1ارائه مقا،ه در آنها )براساس جدول  يا،مللي يا گواه هاي ملي و بين كنفرانس
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ژوهشي داخلي مورد تاييد وزارت الوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداش ، مجالت داراي و پ پذيرش قط ي يا چاپ مقا،ه در مجالت المي

اثر بديع و ارزنده هنري و ساخ  دستگاه يا تو،يد محصول جديد، هاي م تير، كسب انوان در جشنواره، اختراع يا ابداع، تاييديه ISIنمايه 

 تاثير داشته باشند. نامه توانند بر نمره پايان مي 2و  1هاي  براساس جدول

ها منوط به ارائه  هاي المي و صن تي ايران، نمره جشنواره نمره تاييديه المي اختراع و يا ابداع، منوط به ارائه گواهي از سازمان پژوهش ه(

هاي  سوم در نمايشگاه هاي م تير المي، نمره اثر بديع و ارزنده هنري منوط به كسب انوان اول تا جشنواره  گواهي اول تا سوم از دبيرخانه

ا،مللي داخلي و خارجي مورد تاييد وزارت الوم، تحقيقات و فنآوري و نمره ساخ  دستگاه يا تو،يد محصول جديد، منوط به  كشوري و يا بين

 ربط اس . تاييد شوراي گروه آموزشي ذي

، ISIو پژوهشي داخلي يا مجالت داراي نمايه  جالت المينامه در م براي كسب نمره مربوط به پذيرش قط ي يا چاپ مقا،ه مستخرج از پايان و(

ماه به شرحي كه خواهد آمد در سيستم گلستان ثي  گردد. كسب امتياز اين بند مشروط اس   4تواند با تاخير حداكثر پس از  نمره دانشجو مي

 اشد.به اينكه دانشجو از نظر نظام وظيفه و طوالني شدن روند فراغ  از تحصيل من ي نداشته ب

نمره نهايي  تا درخواس  نمايد« نامه ثي  با تاخير نمره نهايي پايان»تواند با تكميل فرم  دانشجو مي ،نحوه استفاده از اين امتياز: در صورت تمايل

اه، پذيرش و يا م 4نامه با تاخير در سيستم گلستان ثي  شود. در صورتي كه در فاصله زماني  ماه پس از تاريخ دفاع از پايان 4وي حداكثر تا 

نامه بااث كسب امتياز جديد شود، پس از تاييد استاد راهنما و شوراي گروه آموزشي مربوط، نمره جديد  چاپ دستاوردهاي مستخرج از پايان

 ي  شود.دانشجو با احتساب نمره كسب شده در فاصله زماني پس از دفاع و رااي  بند )ح( اين تيصره توسط استاد راهنما در سيستم گلستان ث

نامه، در  شوند االوه بر نمره دستاوردهاي ارائه شده تا تاريخ دفاع از پايان آموخته مي نيمسال تحصيلي دانش 5يا  4براي دانشجوياني كه در  ز(

نهايي دانشجو  تواند به نمره ماه نيي مي 4 نمره دستاوردهاي المي به دس  آمده در فاصله زمانيصورت درخواس  دانشجو و تاييد استاد راهنما 

 ا افه شود.

ارزيابي  14نامه آنها كمتر از  كنند و دانشجوياني كه نمره پايان نامه خود دفاع مي دانشجوياني كه در نيمسال ششم و يا ب د از آن از پايان ح(

 تواند ا افه شود. شود به نمره نهايي آنها فقط نمره دستاوردهاي المي ارايه شده تا روز دفاع دانشجو مي

نامه تاثيرگذار توانند بر نمره پاياننمره مي 5نامه )با ،حاظ شرايط مندرج در بندهاي ا،ف تا ز( حداكثر تا در مجموع، دستاوردهاي پايان (ط

 باشند.

ي فرم ت يين نمره دستاوردها»نامه حاصل جمع نمره كسب شده در جلسه دفاع و نمره دستاورد المي اس  و براساس  نمره نهايي پايان ي(

ربط، بايد توسط استاد راهنما  شود. نمره نهايي پس از تاييد مدير گروه ذي مقدار آن ت يين مي« نامه كارشناسي ارشد المي و نمره نهايي پايان

 به صورت كيفي در سيستم گلستان ثي  شود.

و پژوهشي  ترتيب به تصويب شوراي آموزشينامه تا پايان هفته دهم و چهاردهم نيمسال سوم به در صورتي كه پيشنهاديه پايان -12تبصره 

 گردد.نمره منفي منظور مي 5/0گروه و دانشكده نرسد، 

شوند، برحسب اينكه نيمسال چهارم تحصيلي دانشجو نيمسال زوج يا فرد باشد به شرح ا،تحصيل ميترم فارغ 4براي دانشجوياني كه در  -13تبصره 

 گيرد. زير نمره تشويقي ت لق مي

 شود. نمره تشويقي در نظر گرفته مي 5/0اسفند ماه دفاع كند  15مهرماه يا  30نامه خود تا تاريخ  از پايان اگر دانشجو

اي جلسهتواند در جلسه دفاايه نيي صورت گيرد. در اين خصوص الزم اس  صورتنامه كارشناسي ارشد مياصالح انوان پايان -14تبصره 

 ن تنظيم و همراه با ساير مدارك به اداره تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال شود.ميني بر موافق  كليه ااضاي هيات داورا

 25/0ماه ب د از تاريخ دفاع تسويه حساب را انجام دهد، در غير اين صورت به ازاي هر ماه تاخير  6دانشجو موظف اس  حداكثر تا  -15تبصره 

 گردد. نامه كسر مي از نمره پايان

 

 

 

 



 دوره کارشناسي ارشد دانشگاه اردکان راهنماي آموزشي وپژوهشي

(14) 

 نامهانيالت مستخرج از پامقا(: امتياز 1جدول )

 موضوع
 مجله مقاله كنفرانس

 كامل چکيده
يا  بدون  ريب تاثير( ISI) م تير خارجي

  المي ترويجي داخلي
المي پژوهشي داخلي يا 

ISI 
 0 – 25/0 0 – 25/0 -- -- رسيد ارسال مقا،ه )صرفاً يك مقا،ه(

 در مجله  )ها(گواهي پذيرش قط ي يا چاپ مقا،ه
در مجمواه مقاالت با  )صرفاً يك مقا،ه( هچاپ مقا،

 گواهي ارايه در كنفرانس
5/0 -0 75/0 – 0 1 - 0 2-0 

 

 نامه انيپا يالم ير دستاوردهايسا(: امتياز 2جدول )

 نمره هر مورد موضوع
 0-2 نامهانيا ابداع مستخرج از پاياختراع اخذ تاييديه 

 0-2 نامه انيمرتيط با پا يفاراب و يراز ،يخوارزم يا،مللنيب يهاكسب انوان در جشنواره
 0-2 ساخ  دستگاه يا تو،يد محصول جديد

 0-2 اثر بديع و ارزنده هنري
 0-5/0 نمره( 1ارائه آثار هنري در نمايشگاه )حداكثر 

 

  :52ماده 

ان هر سه يدانشجوداشته و  يكسانيرزش پژوهشي، آموزشي، و پژوهشي( او  ارشد به هر سه شيوه )آموزشي گواهينامه پايان دوره كارشناسي

 توانند در دوره تحصيلي باالتر ادامه تحصيل دهند. ميوه يش

 

  :62ماده 

واحد  32و حداكثر  28پژوهشي، آموزشي، و پژوهشي( بر حسب رشته حداقل و  ارشد در هر سه شيوه )آموزشي دوره كارشناسي يت داد واحدها

 اس .

 

  :72ماده 

 باشد. مصوب مي اساس سرفصل و بر  ها واحد درسي براي همه رشته 6و حداكثر  4حداقل  يپژوهشو  يآموزشامه در شيوه نت داد واحد پايان

 

  :82ماده 

 4و حوداكثر   2گذرانودن حوداقل   اس . در شيوه آمووزش محوور   نامه تمامي دوره به صورت واحدهاي درسي بدون پايانمحور  آموزشوه يدر ش

 تتيع نظري( ا،يامي اس .واحد سمينار )تحقيق و 

 

 محور شيوه پژوهش

  :92ماده 

نامه( انيا،يحمه پاق و حقيها )انجام تحقنهين كل هييمنوط به تأم يبوده و در مورد مؤسسات آموزش يمؤسسات پژوهش يرش برايوه پذين شيا

 باشد.ياستاد راهنما م يكاربرد يطرح پژوهش ياختصاص ياز محل درآمدها

 

   :30ماده 

 جو طي نيمسال اول موظف اس  مو وع پژوهش خود را با نظر استاد راهنما و تأييد گروه انتخاب نمايد.  دانش
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   :13ماده 

خوود را بوا نظور     يپژوهشو  ي، واحودها يآموزش يتواند هميمان با واحدهايواحد اس  و دانشجو م 10تا  6ت داد واحدهاي درسي در اين شيوه 

 د.يب نماد گروه انتخايياستاد راهنما و تأ

 

  :23ماده 

حضور و غياب دانشجو در مرحله پژوهش در اين شيوه با نظر استاد راهنما و تأييد گروه و بر اساس ت داد جلسات مشواوره و راهنموايي صوورت    

 پذيرد.مي

 

   :33 ماده

 يأت المو يو ه ينفور از ااضوا   كيو و دانشوگاه   يلو يالت تكمينده تحصيروند پيشرف  پژوهش دانشجو در هر نيمسال با حضور استاد راهنما، نما

 گيرد. ربط، مورد ارزيابي قرار مي ير گروه ذيمتخصص به انتخاب مد

نامه در اين شيوه به سه نيمسال تقسيم شده و دانشجو در هر نيمسال يك سوم ) كل واحدهاي پايان -1تبصره 
3
1

آنها را تح  انوان بخوش   (

 نمايد. اخذ مي نامه سوم پايان دوم/ اول/

 اس . 14حداقل نمره قيو،ي پس از داوري روند پيشرف  پژوهش دانشجو در هر نيمسال  -2تبصره 

 شود. وي در آن نيمسال مشروط تلقي مي ،باشد 14چنانچه نمره پيشرف  پژوهشي دانشجو در هر ارزيابي كمتر از  -3تبصره 

 

   :43ماده 

 شود. نامه اس  كه در آخرين مرحله تحصيل دانشجو انجام ميانارزيابي نهايي در اين شيوه، دفاع از پاي

 

 آموختگيتاريخ دانش

 :53ماده 

 نامه اس . آميي از پايان براساس واحدهاي گذرانده آموزشي و دفاع موفقي  14آموختگي داشتن ميانگين كل حداقل  مالك دانش

ناموه  آميوي از پايوان  دفواع موفقيو    تواريخ  محوور  و پوژوهش  يپژوهشو  يزشآمو يهاوهيآموختگي دانشجويان كارشناسي ارشد در شتاريخ دانش

 .توسط استاد درس اس دانشجو  رهن نميآخرتاريخ قفل  محوروه آموزشيدر ش كارشناسي ارشد و

يازي بوه ثيو  نوام در    دفاع كند، ننامه خود انياز پا مهر 30حداكثر تا تاريخ  يا پژوهشي يپژوهشو  يآموزش يهاوهيدر ش اگر دانشجو -1تبصره 

ش سونوات  يبه اخذ مجوز افيا نوطم دانشجو ثي  نامو،ي پس از اين تاريخ بايد در آن نيمسال ثي  نام نمايد. بديهي اس   ،ندارد يب دنيمسال 

 خواهد بود.   الزم

و د سنوات يبه درخواس  تمد يازيند، ننامه خود دفاع كانياسفند از پا 15خ يحداكثر تا تار يپژوهشو  يوه آموزشياگر دانشجو در ش -2تبصره 

در تواريخ  ش سونوات  ياخذ مجووز افويا  توسط دانشجو اقدام مقتضي جه  بايد بديهي اس  در غير اين صورت ندارد،  يب دمسال ينثي  نام در 

 .مقرر و ثي  نام صورت گيرد

 

   :63ماده 

تواننود در   يمو و شويوه پژوهشوي    يپژوهشو و  يوه آموزشو يشو  رشود در ان كارشناسوي ا يدانشوجو  ،نامهانيپا يص و موافق  استاد راهنمايبا تشخ

راهنموا  ق پژوهانوه اسوتاد   يو از طر يلو يالت تكميتحصو  ينه آن را تا سقف مصوب شورايكمك هيكرده،  م تير شرك  يهانارها و كنفرانسيسم

 ند.ياف  نمايدر
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يوا مقا،وه آنهوا در مجمواوه     هاي م تير داخلي مقا،ه ارائه دهنود.  گيرد كه در سمينار يا كنفرانسكمك هيينه به دانشجوياني ت لق مي -تبصره

 ها بايد توسط گروه مربوطه تاييد گردد. مقاالت چاپ شود. ااتيار اين سمينار يا كنفرانس

 ط الزم براي ااتيار سمينار يا كنفرانس يكي از شرايط زير اس :حداقل شراي

 .شوندحماي  مي )مانند انجمن ريا ي، فيييك و ...( هاي م تير الميوسط انجمنهايي كه تكنفرانس ا،ف(

 شوند.مي دو،تي برگيارو موسسات م تير  هاهايي كه توسط دانشگاهكنفرانسب( 

 باشند. ميهايي كه حداقل سه نفر از ااضاي كميته المي آنها از سه دانشگاه م تير دو،تي مختلف كنفرانسج( 

كوه راهنموايي    به انوان يكي از نويسوندگان نام استاد / استادان اضو هيات المي دانشگاه اردكان  بوده ون اردكا مناً مقا،ه بايد به نام دانشگاه 

 گردد. در مقا،ه ذكر  ،نامه را بر اهده دارند پايان

 

   :73ماده 

از شووراي گسوترش   بوا مجووز    دانشوگاه دوره توسوط   در« محور پژوهش»و « محور آموزش»، «پژوهشيو  آموزشي» يها اجراي هر يك از شيوه

 آموزش اا،ي مجاز اس .

 

   :83ماده 

 باشد. مي دانشگاه يليالت تكميتحص يبر اهده شورانامه  آيينسير موارد ميهم و مسكوت در فت

 

   :39ماده 

وزيور محتورم    ابالغ شوده توسوط   10/8/1394مورخ /و 162909ناپيوسته شماره  ارشد نامه آموزشي دوره كارشناسي ن دستورا، مل، مطابق با آيينيا

هواي   ناموه  ا،يامي اس . از تاريخ اجرا كليه آيين 1395سال  زجراي آن او اه يتهاردكان دانشگاه  آموزشيشوراي و مصوبات  يقات و فناوريالوم، تحق

   شود. مغاير با آن ،غو مي

 


