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 خدا نام به

 حقيقات، تعلوم وزارت ريزيبرنامه عالي شوراي ومصوبات راتمقرّ ،هانامهآيين از ايچكيده شامل نامههشيو اين

 هستيم اميدوار .باشدمي اروميه دانشگاه آموزشي شوراي هايعملالودستور مصوبات از ايگزيده ونيز اوريوفنّ

 تحصيالت هايدوره كيفي وارتقاء امور در تسهيل باعث بيشتر، نظم ايجاد ضمن نامه،شيوه اين مفاد رعايت كه

 .گردد تكميلي

 همكاران كليه از گيرند،مي قرار واصالح بازنگري مورد قبلي مصوباتد، جدي شرايط پيدايش با اينكه به نظر

 آخرين از اطالع جهت شودمي درخواستنامه ن شيوهاي از كنندگاناستفاده وساير عزيز ودانشجويان گرانقدر

  .نمايند مراجعه تكميلي تحصيالت تارنماي به آموزشي شوراي مصوبات
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 »ناپيوسته ارشد ارشناسيك دوره آموزشي مقررات و نامهآييننامة اجرايي شيوه«

 نهصدوهفدهمين جلسه شورای آموزشي دانشگاه نهايي مصوبه

 

 

 هدف : 1ماده

 تكميلي، تحصيالت هايدورهة توسع و تقويت ارشد، كارشناسي هايدوره ةنامشيوه تدوين از هدف          

و تعيين چهارچوب قانوني براي اجراي صحيح دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته در دانشگاه  كيفيت ارتقاي

 باشد.اروميه مي

 تعاريف :2هماد

  :وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري است.  وزارت 

 و پژوهشي )اعم از دولتي و غير دولتي( است كه  هر يک از دانشگاهها و مراكز آموزش عالي :سسهؤم

 داراي مجوز تاسيس از وزارت هستند.

 دانشگاه اروميه است: دانشگاه. 

 متشكل از تعدادي عضو هيئت علمي است كه داراي  سسهؤمترين واحد علمي بنيادي :گروه آموزشي

 ستند.تخصص مشترک در يک رشته علمي ه

 توانند بدون پرداخت شهريه و صرفاً تسهيالت قانوني كه به موجب آن دانشجويان مي: آموزش رايگان

 تعهد خدمت، تحصيل كنند. با سپردن



 

 دوره تحصيلي كارشناسي ارشد ناپيوسته برابر ضوابط، پذيرفته  هايرشته فردي كه در يكي از :دانشجو

 .نام كرده و مشغول به تحصيل است. شده، ثبت

 هاي تحصيلي را با موفقيت به پايان رسانده و برابر ضوابط معيّن فردي كه يكي از دوره: دانش آموخته

 .گواهي يا مدرک تحصيلي مربوط را دريافت كرده است

 :مدت زمان مشخصي كه دانشجو، برابر ضوابط معين، به طور موقت به تحصيل اشتغال  مرخصي تحصيلي

 ندارد.

 :فرايندي كه در آن دانشجو به طور خودخواسته از ادامه تحصيل خودداري كند. انصراف تحصيلي 

 :اي از آموزش است كه دانشجو در آن تمام تحصيل خود را به صورت چهره به چهره و شيوه حضوری

 رساند.ت به انجام ميتمام وق

 :اي از آموزش است كه حضور فيزيكي دانشجو در تمام طول تحصيل الزامي نيست.شيوه غير حضوری 

 :اي از آموزش است كه بخشي از آن به صورت حضوري و بخشي از آن به صورت شيوه نيمه حضوری

 شود.غير حضوري انجام مي

 :يكي از اعضاي هيئت علمي داراي مدرک دكتري است كه مسئوليت راهنمايي دانشجو را  استاد راهنما

نامه گروه آموزشي مربوط از ميان اعضاي نامه و يا رساله به عهده دارد و طبق شيوهدر انجام پروژه، پايان

 شود.هيئت علمي دانشگاه انتخاب مي

 :نامه و يا رساله به عهده در انجام پروژه، پايان فردي است كه مسئوليت مشاوره دانشجو را استاد مشاور

 شود.دارد و از ميان اعضاي هيئت علمي و يا متخصصان دانشگاه يا خارج از دانشگاه انتخاب مي

 :وقت يا پارهفردي كه به آموزش و مهارت آموزي در يک مؤسسه به صورت تمام وقت، نيمه مدرس

 وقت اشتغال دارد.

 :اي از دروس و فعاليتهاي هر رشته تحصيلي است كه اهداف هم پيوسته به مجموعة برنامه درسي

 كند.مشخصي را دنبال مي



 

 :مان زمقدار مفاهيم يا مهارتهايي كه براي فراگيري دانشجو در طول يک نيمسال تحصيلي يا  واحد درسي

ساعت،  33ساعت، عملي يا آزمايشگاهي  91 هر واحد درس نظري شود.معادل آن در نظر گرفته مي

ساعت و كارآموزي  18ساعت، كارورزي يا كار در عرصه  84كارگاهي يا عمليات ميداني)بازديد علمي( 

 شود.ساعت در طول يک نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني و طبق برنامه درسي اجرا مي 931

 :أييد شوراي آموزشي دانشكده، گذراندن درسي است كه به تشخيص گروه آموزشي و ت درس جبراني

 آن براي رفع كمبود دانش يا مهارت دانشجو، ضروري است.

 :خاص، در قالب برنامه درسي اجرايک برنامه آموزشي است كه با محتوا و روش شناسي رشته تحصيلي 

 شود.مي

 :34اقل شامل شود و حديک دوره تحصيلي كه پس از دوره كارشناسي آغاز مي دوره كارشناسي ارشد 

 واحد درسي است. 33و حداكثر شامل 

 اي است كه محتواي برنامه درسي مربوط به آن عالوه بر واحدهاي شيوه پژوهشي: -شيوه آموزشي

 باشد.نامه نيز ميدرسي، مشتمل بر پايان

 :نامه اي است كه دانشجو پس از گذراندن واحدهاي درسي و بدون گذراندن پايانشيوه شيوه آموزشي

 شود.آموخته ميانشد

 :هفته آموزش و دو هفته امتحانات پاياني است. 91هر نيمسال تحصيلي شامل  نيمسال تحصيلي 

 پژوهشي است كه در يک زمينه مشخص رشته تحصيلي و با راهنمايي -بخشي از شيوه آموزشي نامه:پايان

 شود.استاد راهنما انجام مي

 :نامه دانشجو در دوره كارشانسي ارشد اعضاي هيئت علمي هستند كه براي ارزيابي پايان هيئت داوران

 شوند.نامه انتخاب مياين شيوه  31مطابق ماده  

 :دوره به ورود شرايط :3 دهما

 دوره برابر ضوابط؛ به ورود عمومي هايصالحيت داشتن 



 

  و ناپيوسته مورد تأييد وزارت؛دارا بودن مدرک رسمي پايان دوره كارشناسي اعم از پيوسته 

 و يا كسب پذيرش از دانشگاه طبق مقررات مصوب وزارت ورودي آزمون در قبولي. 

 شود. آموزش در دانشگاه مبتني بر نظام واحدي  و به زبان فارسي انجام مي  :4ماده 

براي دانشجويان  انشگاه اختيار دارد در صورت توانايي، برنامه درسي مصوب را با رعايت ضوابطد  تبصره:

 المللي به زبان غير فارسي ارائه نمايد.هاي بينخارجي و يا دوره

ريزي آموزشي وزارت را هاي آموزشي و درسي مصوب شوراي عالي برنامهدانشگاه موظف است، برنامه :5ماده 

 اي كه در آن با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي دانشجو پذيرفته است، اجرا كند.براي دوره

 به مربوط مقررات براساس را نامهپايان و شده تعيين هايسدر بايد دانشجو كه است تيمدّ دوره، طول: 6ماده

 .است تحصيلي نيمسال 8بر مشتمل سال 3 ه،ناپيوست ارشد كارشناسي ةدور طول .برساند اتمام

دانشكده اختيار دارد  آموخته نشود،صورتي كه دانشجوي مشمول آموزش رايگان در مدت مقرر دانش در: تبصره

مدت تحصيل وي را حداكثر تا دو نيمسال افزايش دهد. افزايش سنوات تحصيلي در نيمسال اول به صورت 

شجو شود. چنانچه دانرايگان و در نيمسال دوم با دريافت هزينه طبق تعرفه مصوب هيئت امناي دانشگاه انجام مي

 محروم خواهد شد.آموخته نشود، از ادامه تحصيل در اين مدت دانش

 باشد مي واحد 33 وحداكثر واحد 34 حداقل يوسته،پنا ارشد كارشناسي ةدور در درسي  واحدهاي تعداد :7ماده 

  باشد.هاي آموزشي مينامه و مابقي به صورت واحدواحد مربوط به پايان 1كه از اين تعداد 

ريزي بر اساس برنامه واحد درسي 98 رحداكثو  4دانشجو در هر نيمسال تحصيلي الزم است حداقل : 1تبصره 

 انتخاب كند. گروه آموزشي

 .است معاف درسي واحد 4 حداقل گرفتن شرط از دانشجو تحصيلي، نيمسال آخرين در: 2تبصره 



 

تواند در دانشجو ميهاي درسي غير ممكن است ونامه قبل از اتمام تمامي واحدانتخاب واحد پايان :3تبصره 

ي هاي درسنامه با رعايت سقف مجاز، واحدتحصيلي، به شرط موافقت گروه مربوط، همراه پايانآخرين نيمسال 

 نيز انتخاب نمايد.

بق نياز هر درس طتحصيلي، رشته و يا گرايش با رعايت پيش هچگونگي و ترتيب ارائه دروس هر دور: 8ماده 

 برنامه درسي مصوب، برعهده گروه آموزشي مربوط است.

 اندن تعدادي از واحدهاي درسي دورةدانشكده، گذر آموزشي ييد شورايگروه و تأچنانچه به تشخيص  : 9ماده

 هادرس آن است مكلف وي شود، داده تشخيص ضروريكارشناسي، به عنوان درس هاي جبراني، براي دانشجو 

 نامهشيوه اين مطابق و ارشد كارشناسي دوره در رمقرّ درسي واحدهاي بر اضافه مصوب، برنامه براساس را

  .بگذراند

 اصلي هايدرس از قبل دوره، ابتداي در كه باشدمي واحد 93هاي دروس جبراني حداكثر تعداد واحد: 9 تبصره

 .شودمي ارائه

در دروس جبراني، الزامي است ولي نمره مذكور در ميانگين نيمسال و كل دانشجو  93كسب نمره قبولي  :2تبصره 

 شود.و هزينه اين دروس طبق تعرفه مصوب هيئت امناي دانشگاه از دانشجو دريافت ميشود محاسبه نمي

 واحدهاي جبراني نبايد به صورت مستقل براي دانشجويان كارشناسي ارشد ارائه شود. :3تبصره 

 نيز دانشجو اول نيمسال هايدرس تمام و باشد واحد 93 جبراني واحدهاي تعداد كه درصورتي :4 تبصره

 سنوات حداكثر به نيمسال ويک شودنمي محسوب دانشجو تحصيلي سنوات جزو نيمسال آن باشد، جبراني

 .شودمي اضافه( نيمسال 8)تحصيلي مجاز



 

 مةبرنا اساس بر دروس عناوين و تعداد تعيين. است جبراني دروس با اولويتس، درو انتخاب در: 5تبصره 

در هر صورت تمامي دروس جبراني، بايد  .است گروه شوراي برعهده هاآن انتخاب وزمان رشته هر در مصوب

 در دو نيمسال اول گذرانده شود.

 درس عنوان كه صورتي در آن تكرار است، گذرانده كارشناسي ةدور در قبالً دانشجو كه را هاييدرس :6 تبصره

 .نيست مجاز باشد، ارشد ارشناسيك مصوب ةبرنام سرفصل اساس بر

هاي آموزش عالي دولتي، آموزش رايگان براي هر دانشجو، در دوره كارشناسي ارشد صرفاً مؤسسهدر : 11ماده 

 يک بار امكان پذير است.

 ها)اعم از دولتي و غير دولتي( ممنوع است.تحصيل همزمان در دوره كارشناسي ارشد در مؤسسه: 11ماده 

چگونگي اعالم و ثبت نمره، زمان حذف و اضافه،  ريزي و تصميم گيري درباره تقويم آموزشي،برنامه : 12ماده 

حذف اضطراري دروس، نحوه اعتراض به نتايج امتحانات، تاريخ تجديد نظر و غيره بر عهده شوراي آموزشي 

 باشد.دانشگاه مي

ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در هر درس از سوي مدرس آن درس و بر اساس حضور و فعاليت : 13ماده 

الس، انجام تكاليف و نتايج آزمون كتبي مستمر و پاياني براي دروس نظري در طول و پايان هر دانشجو در ك

 شود و بر مبناي عددي از صفر تا بيست قابل محاسبه است.نيمسال تحصيلي انجام مي

 ت.اس الزامي دوره پژوهشي و آموزشي هايفعاليت ديگر و درسي هايهبرنام تمامي در دانشجو حضور :14 ماده

 صفر س،در آن در دانشجو ةنمر صورت اين غير در كند، تجاوز از سه جلسه نبايد سدر هر در دانشجو غيبت

 .شودمي محسوب

 آموزشيشوراي  نظر از و باشد مجاز حد از بيش س،در يک در دانشجو غيبت كه صورتي در : 1تبصره

 اين در. شودمي حذف دانشجو انتخابي هايدرس ةمجموع از درس آن شود، داده تشخيص موجه ،دانشكده



 

 دانشجو براي تحصيل طول نظر از نيمسال آن و نيست الزامي نيمسال آن در واحد 4 نصاب حد رعايت صورت

 شود.شده و مشروطي آن نيمسال نيز محاسبه مي محسوب كامل نيمسال يک

نامه حضوري طبق شيوهحضوري و غيرهاي نيمهنحوه حضور دانشجو در جلسات كالس درس در دوره :2تبصره 

 شود.مصوب مراكز مربوط انجام مي

يک)در اين صورت در شرايط خاص، با نظر گروه مربوط و تصويب شوراي دانشكده، امكان حذف : 15ماده

با درخواست كتبي  يک نيمسال تحصيلي واحد كمتر باشد( يا تمام دروس 4هاي باقيمانده نبايد از تعداد واحد

كده مربوط، مطابق تقويم آموزشي دانشگاه و با رعايت و احتساب در سنوات تحصيلي دانشجو و تاييد دانش

 .پذير استامكان

 .ودشمي رسد آن در صفر ةنمر ثبت موجب ،درس هر نيمسال پايان امتحان در غيبت :16 ماده 

درس را به دلیل عدم حضور  یک ، تنهابا درخواست و بنا به اراده دانشجوتواند آموزش دانشکده می :1تبصره 

 در جلسه امتحان پایان نیمسال و با در نظر گرفتن شرایط زیرحذف نماید. 

واحد تقلیل یابد، آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو  8: اگر تعداد واحدهای دانشجو به کمتر از الف

های باقیمانده، مشروطی آن نیمسال نیز محسوب در درس 41محسوب شده و در صورت کسب میانگین  کمتر از 

 خواهد شد. 

 باشد.انتخاب مجدد درس حذف شده منوط به پرداخت شهریه می:ب

 واحد درسي نخواهد بود. 91ل بعدي دانشجو مجاز به انتخاب بيش ار در نيمسا: پ

به عللي)ازجمله  خارج از اراده دانشجودر صورت حذف دروس  تشخيص شورای دانشکدهبنا به : 2تبصره 

توسط گروه آموزشي.....( دانشجو ملزم به پرداخت شهريه  درس بيماري حاد و بستري شدن دانشجو يا حذف

های باقیمانده، در درس 41در صورت کسب میانگین  کمتر از و  دروس حذف شده در انتخاب مجدد نخواهد بود



 

واحد تقليل  1 ي باقيمانده دانشجو به كمتر ازاگر تعداد واحدهامشروطی آن نیمسال نیز محسوب خواهد شد. 

يابد، آن نيمسال بدون احتساب در سنوات تحصيلي دانشجو حذف خواهد شد.) حتي اگر چند واحد درسي را  

 داده و نمره قبولي گرفته باشدامتحان  در آن نيمسال

 باشد.مي 98و ميانگين قابل قبول در هر نيمسال  است 12   درس هر در قبولي  ةنمر حداقل  : 17 ماده

هاي دانشجويي كه در هر نيمسال در يک يا چند درس، نمره قبولي كسب نكند، چنانچه در نيمسال :1تبصره 

هاي مردودي قبلي در ريز نمرات تحصيلي بعدي، درس يا دروس مذكور را با نمره قبولي بگذراند، نمره يا نمره

لي اثر و صرفاً آخرين نمره قبوها در محاسبه ميانگين كل دوره بيماند اما اين نمرهباقي مي دانشجو، فقط ثبت و

 در آن درس مالک محاسبه ميانگين كل دوره خواهد بود.

 كند.، مشروطي دانشجو در نيمسالهاي قبل را خنثي نمي9گذراندن دروس با استفاده از تبصره : 2تبصره 

شامل دانشجوياني كه به دليل تقلب و يا حكم كميته انضباطي، نمره مردودي دريافت  9تسهيالت تبصره  :3تبصره 

 شود.كنند، نميمي

، سمينار نامه،پايان هايدرس ةنمر تواند مي صرفاً سدر استاد دانشگاه، آموزشي شوراي ةبمصوّ طبق: 4 تبصره

 به نيمسال پايان در نمايد، مي مشخص دانشگاه آموزشي شوراي كه را ديگري هايدرس و موضوعات ويژه

روز بعد از پايان امتحانات گزارش شوند.  84ها بايد حداكثر تا . نمرات اين نوع درسكند گزارش ناتمام صورت

هاي كارشناسي ارشد بايد در پايان نيمسال طبق تقويم دانشگاهي و در موعد مقرر به امور نمرات ساير درس

 گاه اعالم گردد.آموزشي دانش

باشد، دانشجو در آن نيمسال مشروط  98چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصيلي كمتر از  :18 ماده

 شود.تلقي مي

 ود.شدانشجويي كه دو نيمسال تحصيلي اعم از متوالي يا متناوب مشروط شود، از تحصيل محروم مي :1 تبصره



 

 دانشجويان به دانشگاهي تقويم طبق آن، موقع به ابالغ و ضوابط رعايت با آموزشي اخطار صدور :2 تبصره

 .است دانشكده آموزش ةعهد بر تحصيل  ادامه از شدن ازمحروم قبل و مشروطي نيمسال ازيک پس ،مشروط

 بديهي است كه عدم صدور اخطار آموزشي از طرف دانشكده، مانع از اجراي قانون نخواهد بود.

 دانشكده آموزش عهده بر ند،اشده  مشروط نيمسال دو كه دانشجوياني تحصيل ةادام از جلوگيري: 3ه تبصر

 انجاماين كار  ،دانشگاه آموزش مديريت طريق از دانشگاهي تقويم طبق دانشكده، گزارش براساس و است

 .شودمي

دليل مردود (، چه به 98موضوع ماده ) : انتخاب مجدد يک درس چه به دليل حذف آن توسط دانشجو19ماده 

 منوط به پرداخت شهريه مي باشد. ،شدن در آن درس و چه براي ترميم معدل

 نيمسال حذف يا تحصيلي مرخصي از نيمسال يک حداكثر ،كدهدانش موافقت كسب با تواندمي دانشجو :21ماده

 .ودشمي محسوب دانشجو تحصيلي سنوات جزو مذكور مدت .كند استفاده

يد يزايمان، مرخصي پزشكي در صورت تأبررسي ساير مصاديق مرخصي تحصيلي مانند مرخصي : 1 تبصره

 موزشيآماموريت همسر يا والدين، بدون احتساب در سنوات تحصيلي در اختيار شوراي  و پزشک معتمد دانشگاه

 دانشگاه است.

 به ، تحصيلي نيمسال واحد انتخاب و نام ثبت شروع از قبل بايد تحصيلي مرخصي درخواست: 2 تبصره

 به توجه با دانشجو تحصيلي مرخصي باكده دانش موافقت .گردد كسب هشكددان موافقت و تسليم كدهدانش

 مشكل با بعد به آن از ،دانشجو تحصيلة ادام كه است اين به منوط و گيردمي صورت وي تحصيلي وضعيت

 .نشود مواجه



 

 پايان امتحانات در نتواند هموجّ داليل به واحد انتخاب و نام ثبت از بعد دانشجو كه صورتي در :3 تبصره

 .نمايد اقدام نيمسال حذف درخواست نسبت به نيمسال پايان امتحانات ازشروع قبل بايد كند، شركت نيمسال

 شود.شده جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب ميبديهي است كه نيمسال حذف

 دانشگاه موافقت بكس بدون يا ،ننمايد واحد انتخاب نيمسال يک براي حتي دانشجو كه صورتي در :4 تبصره

 رات عدم مراجعه خواهد شد.مشمول مقرّ  ،كند تحصيل ترک

 طول اتمام از قبل ،دانشجويان به الزم اخطار و تحصيلي دوره طول رعايت صحيح اجراي بر نظارت: 5 تبصره

 .است دانشكده تحصيالت تكميلي آموزشي و ة معاونتعهده ب تحصيلي ةدور

ي متقاضي انصراف از تحصيل، بايد درخواست انصراف خود را شخصاً و به صورت كتبي به دانشجو :21ماده

دانشكده خود تسليم كند. دانشجو مجاز است فقط براي يک بار و تا دو ماه از تاريخ ارائه درخواست، تقاضاي 

اين مهلت، حكم انصراف از تحصيل وي صادر انصراف خود را پس بگيرد. در غير اين صورت، پس از انقضاي 

 شود.مي

گيري براي بازگشت به تحصيل دانشجوي منصرف از تحصيل، به عهده كميسيون بررسي موارد تصميم : 1تبصره 

 خاص دانشگاه است.

 صدور حال هر به .كند ل، عماست سپرده كه تعهداتي به است موظف اخراجي يا انصرافي دانشجوي 2 :تبصره

 حساب تسويه به منوط ورودي، آزمون در مجدد شركت مجوز دريافت و نمراتريز وتسليم نامهگواهي گونه هر

 .است دانشگاه با دانشجو

 .است ممنوع ارشد كارشناسي ةدور در تغيير رشته، انتقال و ميهماني : 22 ماده

 

 انكام زير شرايط با و گروه نظر با واحد، 93تا سقف  ارشد كارشناسي  دوره در هاسدر سازيمعادل : 23 ماده

 :است پذير



 

 ؛باشد وزارت ييدأت مورد دوره به ورود براي دانشجو پذيرش 

 ؛وده و سيستم آموزشي آن حضوري باشدب وزارت ييدأت مورد تحصيلي  رشته در دانشجو قبلي دانشگاه 

 باشد ريزيبرنامه شوراي مصوب هايبرنامه ساسا بر دانشجو  گذرانده هايسدر سرفصل. 

ييد ديگري به يون بررسي موارد خاص از دانشگاه مورد تأچنانچه دانشجويي براساس حكم كميس :1تبصره 

ينأ عدروسي كه در دانشگاه مبدا انتخاب و يا گذرانده است،  قال يافته باشد، كليةدانشگاه اروميه در همان رشته انت

 شود.دانشجو ثبت مي  در كارنامة

جديد، دروسي را انتخاب يا گذرانده باشد،  قبل از قبولي در آزمون ورودي رشتةجويي چنانچه دانش :2تبصره  

حداقل به ازاي : 3تبصره شوند. سازي ميبا نظر گروه مربوط معادل 91 حداقلبا نمره  نمرات دروس گذرانده شده

مدت مجاز تحصيل شود، يک نيمسال از طول سازي به تشخيص گروه پذيرفته ميواحد كه به لحاظ معادل 4

 شود.دانشجو كاسته مي

 

 يک در است موظف  دانشجو آن طي كه است ارشد كارشناسي  ةدور بخش آخرين نامهايانپ تدوين :  24ماده

 .كند پژوهش  راهنما، (اند)استا نظر زير خود، تحصيليو گرايش   رشته به مربوط  زمينه

 اعضاي از ه،گرو تخصصي شوراي ييدأت و استاد موافقت با نامه گروه مربوط،طبق شيوه راهنما استاد :25ماده

 .گرددمي تعيين دانشگاه علمي تئهي

 .گيرد صورت دانشجو تحصيل دوم نيمسال پايان تا حداكثر بايد  راهنما استاد انتخاب :1تبصره

 :است زير شرح به ارشد كارشناسي دوره دانشجويان ةنامپايان راهنمايي و تدريس شرايط  :2صره تب

 تدريس (لفا

 

 ؛استادياري همرتب حداقل اشتند 



 

  وجود صورت ر)د كارشناسي مقطع در ت علميبه عنوان عضو هيئ تدريس ةسابق سال دو حداقلداشتن 

 (؛مربوط رشته در كارشناسي مقطع

 روهگ تخصصي شوراي موافقت.  

 

 نامهپايان راهنمايي )ب

 ؛استادياري مرتبه حداقل داشتن 

  ؛ارشد كارشناسي دوره در به عنوان عضو هيئت علمي تدريس ةسابق سال دو حداقلداشتن 

 گروه تخصصي شوراي موافقت. 

توانند يمدانشجو را  نامةييد گروه، مسئوليت راهنمايي پايانياز، به پيشنهاد استاد راهنما وتأدر صورت ن :3تبصره 

نامه را به عهده داشته هدايت پايان  %41حداقل دو استاد راهنما، مشروط بر اينكه استاد راهنماي اول )اصلي( 

ماي استاد راهن نامه به عهدةشوند. بديهي است كه مسئوليت اصلي هدايت پاياندار د، به طور مشترک عهدهباش

 باشد.اول مي

داشتن  ،شود، به جاي شرط استادياريخارج از دانشگاه اروميه انتخاب چنانچه استاد راهنماي دوم،  :4تبصره

 هاي زير نظر وزارتين  الزامي است.مدرک دكتري از يكي از دانشگاه

 دانشكده، آموزشي شوراي و گروه تخصصي شوراي ييدأت و راهنما استاد پيشنهاد به مشاور استاد :26 ماده

با مدرک  دانشگاه از خارج متخصصان يا دكتري تخصصي ، دانشجويان دورةدانشگاه علمي تئهي ازاعضاي

 .گرددمي تعيين و با وابستگي سازماني كارشناسي ارشد يا باالتر

 شوراي ييدأت با توجيهي، داليل باذكر و گروه تخصصي شوراي پيشنهاد به دوم مشاور استاد انتخاب :1 تبصره

 .است ريپذ امكان دانشكده آموزشي شوراي و گروه



 

نامه تعيين و بر اساس حكم واحد پايان %911سهم مشاركت استاد)ان( راهنما و استاد)ان( مشاور از :2تبصره 

 شود.تحصيالت تكميلي دانشكده، مشخص مي

پايان موضوعخود،  تحصيل سوم نيمسال پايان از قبلو  اول نيمسال پايان از پس است موظف دانشجو :27 ماده

 مربوط گروه تخصصي شوراي نامه را به تصويبپايان پيشنهادةوراهنما انتخاب  )ان(استاد نظر با را خود ةنام

 .برساند

 انشجو،د پژوهشي  دوره شروع. يابدمي قطعيت دهكدانش آموزشي شوراي ييدتا از سپ ،نامهپايان موضوع :1تبصره 

 .باشدمي دهكدانش در نامهپايان پيشنهادة يديأتتاريخ 

اشد. بمي دانشكده  آموزشيتنها با كسب مجوز از شوراي  ،نامهپايان عنوان و موضوع در تغيير هرگونه :2 تبصره

ديد مالک عمل ج ر پيشنهاده، تاريخ تصويب پيشنهادةنامه و تغييبديهي است كه در صورت تغيير محتواي پايان

 خواهد بود.

 متقوي سبراسا تحصيلي، مجاز مهلت در است موظف دفاع، زمان تا نامهپايان انتخاب از سپ دانشجو :28ماده

 . نمايد نامثبت نامهپايان براي نيز بعد هاينيمسال در دانشگاهي

يد ايت با ،نامهپايان نگارش و پژوهش اتمام و آموزشي  ةدور اتمام از سپ انشجود :نامه پايان از دفاع:  29 ماده

 خود ةامنپايان از دفاع براي تواندمي و طبق ضوابط، تحصيلي مجاز سنوات سقف در و مشاور و راهنما( ان)استاد

 .نمايد اقدام

 دانشگاه يشآموز ايرايانه سيستم در شده اخذ هايسدر تمامي نمرات بايد نامه،پايان از دفاع از قبل :1 تبصره

 .باشد شدهثبت 

باشد دانشجو  98كمتر از  هاي آموزشي دورهچنانچه ميانگين كل دانشجويي پس از گذراندن تمام واحد :2تبصره 

را ندارد و تنها يک نيمسال با رعايت سقف مجاز سنوات تحصيلي و حداكثر تا شروع  نامهاجازه دفاع از پايان



 

واحد از درسهايي كه با نمره كمتر  4شود تا با اخذ مجدد حداكثر نيمسال پنجم تحصيلي، به وي فرصت داده مي

برساند، در اين صورت اجازه دفاع از  98هاي گذرانده را به حداقل گذرانده است، ميانگين كل واحد 98از 

 شود.نامه به وي داده ميپايان

 نواتس سقف در نامهپايان از دفاع و دهكدانش درنامه پايان پيشنهادة بتصوي بين زماني ةفاصل حداقل :3 تبصره

 .است تمام ماهسه  تحصيلي، مجاز

 معاونت دييأت و مدير گروه پيشنهاد به مشاور، و راهنما استادان توسط نامهپايان اتمام تدوين يديأت از بعد: 4 تبصره

 حقيقت  ةزمين در كه (باالتر يا استاديار) دانشگاه علمي تاهي اعضاي از نفر دو ده،كدانش ميليكت تحصيالت

  .دنوشمي تعيين نامه پايان ارزيابي براي داور عنوان به د،نباش داشته صتخصّ دانشجو

 ايايانهر سيستم در دفاع درخواست زمان ثبت بين يک هفته حداقل زماني  فاصله است موظف دانشجو: 5 تبصره

 .كند رعايت را نامهپايان از دفاع خوتاري آموزشي

 :نامه پايان از دفاع  كميته تركيب:  31 ماده

 ؛راهنما (ان)استاد 

 ؛مشاور (ان)استاد 

 ان؛داور 

 كده يا مدير گروه مربوط، صرفا جهت نظارت بر حسن اجراي جلسه دانش ميليكت تحصيالت معاونت

 دفاع.

 براي برگزاري جلسه دفاع، الزامي است. انو داور اساتيد راهنماحضور  تبصره:

 با توجه به ميانگين ارزيابي كميتة شود و ارزشيابي آن نامه در ميانگين كل محاسبه نمينمره پايان :  31 ماده

 شود:ه صورت كيفي و به شرح زير انجام ميفاع بد



 

 

 نمره درجه

 31تا  91ازنمره  عالي

 11/94تا  94از نمره  خوب خيلي

 11/97تا  91از نمره  خوب

 11/94تا  98از نمره  متوسط

 98نمره كمتر از  مردود

ه مقاله و ارائ 31ترويجي تا  -ژوهشي يا علميپ -علمي صورت چاپ مقالة در نامهپايان مبناي نمرة :1تبصره 

خيلي )با درجه   11/94)با درجه عالي( و درغير اين صورت تا  4/91دفاع، تا  معتبر به تشخيص كميتة كنفرانس

 گردد.( محاسبه ميخوب

 شود.دفاع محاسبه مي لسةائه شده در جنامه براساس مستندات ارپايان نمرة: 2تبصره 

 در واندتمي دانشجو شود، داده تشخيص قبول قابل غير ،كميته دفاع نظر از ،نامهپايان كه صورتي در :3 تبصره

 ميتةك كه تاريخي در ديگر بار و كامل را خود ةنامپايان د،ايمنن تجاوز وي تحصيل مجاز حداكثرمدت از كه مدتي

 دفاع وفقيتم با خود ةنامپايان از نتواند شده تعيين فرصت در كه دانشجويي. كند دفاع آن از د، كنمي تعيين دفاع

 شود.تحصيلي محروم مي مدرک دريافت و تحصيل ةادام از كند،



 

 رامو تمامي و اصالحات انجام براي ،باشد كرده دفاع موفقيت با خود ةنامپايان از كه دانشجويي به 4تبصره 

 انشگاهد مقررات مطابق دانشجو با مدت، اين انقضاي از سپ. شودمي داده فرصت ماه سه حداكثر، التحصيليفارغ

 .شد خواهد رفتار

گذرانده باشد ولي نتواند  98چنانچه دانشجويي تمام واحدهاي آموزشي دوره را با ميانگين كل حداقل  :32ماده 

در مدت مجاز تحصيلي، معادل تعداد طبق نظر گروه آموزشي مربوطه بايد  را انتخاب نمايدنامه يا نخواهد پايان

هاي درسي مرتبط با رشته تحصيلي خود را از بين دروس اختياري گرايش خود و واحد يا واحد ،نامهواحد پايان

موخته آبگذراند تا در دوره مذكور به شيوه آموزشي دانش 98يا ديگر گرايشهاي رشته، اخذ و با ميانگين كل حداقل 

 شود.شود. نوع شيوه دانش آموختگي در دانشنامه قيد مي

آموزش "به درخواست  مجاز: دانشجو پس از ارائه و تصويب پروپوزال در گروه آموزشي مربوطه، 9تبصره

 بود. نخواهد "محور

هاي واحددانشجويي كه به هر دليل نتواند دوره تحصيلي را به پايان برساند، فقط گواهي گذراندن :  2تبصره

 شود.درسي به وي اعطا مي

 باز تحصيل  ةادام از دليل هر به كه دانشجويي به آنها ةنمر و درسي واحدهاي گذراندن گواهي اعطاي :33ماده 

 .است بالمانع وي، حساب تسويه و تعهدات انجام به منوط دانشجو، درخواست درصورت ماند،مي



 

نامه اقدام به تخلف علمي)سرقت علمي، جعل، تقلب، كپي برداري پايانچنانچه دانشجو در حين تدوين  :34ماده 

 شود.اخراج ميو غيره( نمايد واين موضوع از سوي دانشگاه اثبات شود، از ادامه تحصيل محروم و 

نامه از سوي دانشگاه، منجر به ابطال مدرک تحصيلي احراز و اثبات تخلف دانشجو پس از اتمام پايان تبصره:

 ه خواهد بود.صادر شد

پژوهشي و يا زمان ثبت آخرين نمره -نامه در شيوه آموزشيآموختگي، روز دفاع از پايانتاريخ دانش: 35ماده 

 درس در شيوه آموزشي است.

تبصره  43 ماده و 31 در وزارتي (9/3/9317مورخ  83111/3 )شمارة نامةآيين نامه، براساساين شيوه :36ماده 

دانشگاه رسيد. اين دستورالعمل از زمان ابالغ  آموزشيبه تصويب شوراي   94/1/9317 و در تاريخ هتنظيم شد

هاي مغاير با آن براي ها ودستورالعملبلي و تمام مقررات و بخشنامهقهاي نامهاالجرا است و آيينآن الزم

 گردد. نامه لغو ميشيوهدانشجويان مشمول اين 

 

 

 

  

 


