دانشگاه خوارزمي
معاونت آموزشي و تحصيﻼت تكميلي
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اين شيوهنامﻪ ﺑﻪصورت نهايي در جلسﻪ شوراي آموزشي دانشگاه مورخ  ٢٥ﺑهمن  ١٤٠٠ﺑﻪ تصويب نهايي
رسيده و اجراي آن ﺑراي تمام دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي سال  ١٤٠٠و ﺑﻪ ﺑعد الزامي است.

ﺑهمن ١٤٠٠

وه ه ا ا ی دوره ی کار نا ی ار د دا ش گاه وارز ی

عنوان

ﻓهرست مﻄالب

صﻔحﻪ

مﻘدمﻪ

۳

تعاريف

۴

ماده  .١هدف

۵

ماده  .٢شرط ورود ﺑﻪ دانشگاه

۵

ماده  .٣نظام آموزش در دانشگاه

۶

ماده  .٤ﺑرنامﻪ هاي آموزشي و درسي

۶

ماده  .٥استﻔاده از آموزش رايگان

۶

ماده  .٦حضور دانشجو

۷

ماده  .٧ارزشياﺑي ﭘيشرﻓت تحصيلي دانشجو

۸

ماده  .٨سﻘف مدت مجاز تحصيﻞ

۸

ماده  .٩مدت مجاز تحصيﻞ

۹

ماده  .١٠واحدهاي درسي

۱۰

ماده  .١١انتخاب واحد

۱۰

ماده  .١٢تﻐيير رشتﻪ و انتﻘال

۱۱

ماده  .١٣نمرات درس و مشروطي نيمسال

۱۱

ماده  .١٤ﭘروﭘوزال و ﭘايان نامﻪ

۱۲

ماده  .١٥نمره ﭘايان نامﻪ

۱۴

ماده  .١٦دانش آموختگي

۱۴

ماده  .١٧تخلف علمي

۱۵

ماده  .١٨مسئوليت حسن اجراي شيوه نامﻪ

۱۵

۲

وه ه ا ا ی دوره ی کار نا ی ار د دا ش گاه وارز ی

ﻣﻘﺪﻣﻪ
رشد ﭘرشتاب علم و ﻓناوري و تحوﻻت عظيم اجتماعي و اقتصادي ﺑﻪخصوص اهداف ﺑرنامﻪهاي توسعﻪ و سند
ﭼشمانداز ﺑيست سالﻪ جمهوري اسﻼمي ايران ،شرايﻄي را ﺑراي دانشگاهها و مراكز تحﻘيﻘاتي ﭘديد آورده است كﻪ
وزارت علوم ،تحﻘيﻘات و ﻓناوري ﺑراي ايجاد تحول راهبردي در علم و ﻓناوري و توجﻪ ﺑيشتر ﺑﻪ ﭘژوهش ،ترﺑيت
نيروهاي متعهد ،متخصص و ماهر را از طريق تنوع در شيوه ﭘذيرش دانشجو در دورهي كارشناسي ارشد در صدر
اولويتهاي كاري خود قرار داده است .ﺑراي نيﻞ ﺑﻪ اهداف ﭘيش روي ،تدوين اين شيوه نامﻪ ﺑر اساس آييننامﻪ
آموزشي مصوب وزارت عتف ﺑﻪ شماره  ٢/٤٣٠٦٩در اسﻔند  ١٣٩٧در دستور كار قرار گرﻓت .درنهايت ،ﭘس از
جمﻊآوري نظرات كارشناسي و ﺑررسي در جلسات مختلف كارگروه تخصصي ،سند حاضر تاييد و مورد تصويب
شوراي آموزشي دانشگاه قرار گرﻓت .ﻻزم ﺑﻪ تأكيد است كﻪ ﺑرگزاري دوره ي كارشناسي ارشد و ادامﻪي آن ،صرﻓا
ﺑا مجوز شوراي گسترش آموزش عالي و دارا ﺑودن شرايط ﻻزم مجاز خواهد ﺑود .جهت جلوگيري از اﺑهامات در
ﺑرگزاري دوره و اختياراتي كﻪ آييننامﻪ مصوب ﺑﻪ دانشگاهها داده است اين شيوهنامﻪ اجرايي تهيﻪشده و اجراي آن
ﺑراي كليﻪ دانشكدههاي دانشگاه خوارزمي الزامي است .ﺑراي راحتي دسترسي هم آييننامﻪي اﺑﻼغي وزارت عتف
و هم شيوهنامﻪ ﭘيشنهادي دانشگاه خوارزمي در يك سند تدوين گرديد كﻪ موارد شيوهنامﻪ و تبصرههاي آن در داخﻞ
كادر ارايﻪ گرديده است.
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تعاريف

ﺑراي رعايت اختصار ،تعاريف زير در اين شيوهنامﻪ ﺑﻪ كار ميرود:

وزارت :منظور وزارت علوم ،تحﻘيﻘات و ﻓناوري است.
دانشگاه /مؤسسﻪ :منظور »دانشگاه خوارزمي« است.

دانشكده :منظور هر يك از دانشكدههاي دانشگاه خوارزمي است كﻪ طبق مﻘررات ،دانشجوي دوره كارشناسي ارشد
ميﭘذيرند.
دانشجو :منظور ﭘذيرﻓتﻪشدگان دورهي كارشناسي ارشد است كﻪ ﺑا معرﻓي از مراجﻊ ذيرﺑط در دانشـگاه خوارزمي

ﺛبتنام نموده است.

گروه :منظور كوﭼكترين واحد سازماني آموزشي يا ﭘژوهشي دانشگاه است.
آييننامﻪ :منظور آييننامﻪي يكپارﭼﻪي اﺑﻼغي وزارت عتف ﺑﻪ شماره  ٢/٤٣٠٦٩است.

ﭘايان نامﻪ :منظور ﻓعاليت ﭘژوهشي است كﻪ دانشجوي كارشناسي ارشد در زمينﻪ رشتﻪ تحصيلي مرﺑوط و تحت

راهنمايي استاد )ان( راهنما و مشاور انجام ميدهد.
استاد راهنما :يكي از اعضاي هيأتعلمي داراي مدرك دكتري تخصصي است كﻪ مسئوليت راهنمايي دانشجو را در

طول دوره تحصيﻞ ﺑﻪ عهده دارد.

استاد مشاور :يكي از اعضاي هيأتعلمي داراي مدرك دكتري تخصصي يا متخصصان حرﻓﻪاي است كﻪ مسئوليت
مشاوره دانشجو را در انجام ﭘاياننامﻪ ﺑﻪ عهدهدارند.
هيأتداوران :مجموعﻪ متشكﻞ از اعضاي هيأتعلمي يا متخصصان حرﻓهاي است كﻪ مسئوليت ارزياﺑي ﭘاياننامﻪ
دانشجو را ﺑر عهدهدارند.

شورا :منظور شوراي آموزشي و يا شوراي تحصيﻼت تكميلي دانشگاه است.
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ﻣاده  .١هﺪف

هدف از تدوين اين آييننامﻪ ،انتظام ﺑخشيدن ﺑﻪ امور تحصيلي دانشجويان از طريق تعيين ﭼارﭼوب قانوني ﺑراي
اجراي هماهنگ ،يكپارﭼﻪ و صحيح ﺑرنامﻪهاي آموزشي و ﭘژوهشي دانشگاهها و مؤسسﻪهاي آموزش عالي كشور
ﺑﻪمنظور ترﺑيت نيروي انساني متخصص ،متعهد ،آشنا ﺑا علم و آخرين دستاوردهاي علمي ،و منﻄبق ﺑا نيازهاي جامعﻪ،

در راستاي ﺑهرهگيري ﺑهينﻪ از ظرﻓيتهاي موجود ﺑراي ارتﻘاي سﻄح كيﻔي آموزش و ﭘژوهش در دوره كارشناسي
ارشد است.
ﻣاده  .٢شرط ورود بﻪ دانشگاه
شرط ورود ﺑﻪ دانشگاه ،تأييد شايستگيهاي عمومي از طريق ﭘذيرﻓتﻪ شدن در آزمون ورودي و يا كسب ﭘذيرش از
دانشگاه طبق ضواﺑط و مﻘررات مصوب وزارت است.

شرايط ورود ﺑﻪ مﻘﻄﻊ كارشناسي ارشد
تبصره  .١شرايط ورود ﺑﻪ دوره كارشناسي ارشد مﻄاﺑق زير است:
دارا ﺑودن مدرك رسمي ﭘايان دوره كارشناسي مورد تأييد وزارت علوم ،تحﻘيﻘات و ﻓناوري.
قبولي در آزمون ورودي و يا كسب ﭘذيرش از دانشگاه طبق مﻘررات مصوب وزارت علوم ،تحﻘيﻘات و ﻓناوري ﺑراي دانشجويان اتباع
خارجي يا استعداد درخشان.

تبصره  .٢ﭘذيرش دانشجوي مشمول مﻘررات استعدادهاي درخشان طبق مصوﺑات شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم،
تحﻘيﻘات و ﻓناوري انجام ميشود.
تبصره  .٣ﭘذيرش داوطلبان اتباع خارجي )ﺑين المللي( طبق مصوﺑات مراجﻊ ذيرﺑط )وزارت عتف ،معاونت آموزشي و تحصيﻼت تكميلي
و همچنين مديريت ﺑينالملﻞ دانشگاه خوارزمي( و ﺑا هماهنگي دانشكده متبوع انجام خواهد گرﻓت.

تبصره  .٤تمام دانشجويان موظف هستند ﭘس از ﺛبت نام تا انتهاي نيمسال اول ،نسبت ﺑﻪ ﭘيگيري تاييديﻪ مدرك تحصيلي كارشناسي اقدام
نمايند .ﺑراي اين كار ميتوان از سامانﻪ استعﻼم مدارك تحصيلي وزارت عتف ﺑﻪ آدرس  https://estelam.msrt.irاستﻔاده كرد )در موارد

خاص اين كار از طريق مكاتبﻪ ﺑا دانشگاه قبلي انجام ميشود(.

تبصره  .٥تمام دانشجويان آقايي كﻪ مشمول خدمت نظام وظيﻔﻪ هستند ﺑايستي حداكثر تا يك ماه ﭘس از قبولي نسبت ﺑﻪ اخذ تاييديﻪ
معاﻓيت تحصيلي اقدام نمايند.
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ﻣاده  .٣نظام آﻣوزش در دانشگاه

آموزش در دانشگاه مبتني ﺑر نظام واحدي است.
ارايﻪ دروس كارشناسي ارشد
تبصره  .١مدرس دروس كارشناسي ارشد ﺑايستي حداقﻞ استاديار ﺑوده و دو سال ساﺑﻘﻪ تدريس در دوره كارشناسي ﺑﻪ عنوان عضو
هيات علمي را داشتﻪ ﺑاشد.
تبصره  .٢ﺑرنامﻪريزي و تصميمگيري درﺑاره تﻘويم آموزشي ،ﭼگونگي اعﻼم و ﺛبت نمره ،نحوه اعتراض ﺑﻪ نتايج امتحانات ،تاريخ
تجديدنظر و غيره طبق مصوﺑات شوراي آموزشي دانشگاه انجام ميشود.
تبصره  .٣كﻼس درس دوره كارشناسي ارشد ﺑا حداقﻞ  ٥دانشجو رسميت ميياﺑد .در موارد استثنايي ﺑرگزاري كﻼس زير حدنصاب،
ﺑﻪ ﭘيشنهاد شوراي آموزشي دانشكده و تائيد شوراي آموزشي دانشگاه ﺑﻼمانﻊ است .ازاينرو گروههاي آموزشي موظف ﺑﻪ رعايت

ظرﻓيت ﭘذيرش دانشجو و ﺑرنامﻪريزي مناسب هستند.
تبصره  .٤تشكيﻞ كﻼسهاي موازي مجاز نيست و يك گروه درسي ﭘس از رسيدن ﺑﻪ سﻘف  ١٢نﻔر ميتواند ﺑﻪ دو گروه تبديﻞ شود.
تبصره  .٥گروههاي آموزشي موظفاند ﺑرنامﻪ دروس  ٣و  ٤واحدي را حداقﻞ در دو نوﺑت و در دو روز در هﻔتﻪ ارائﻪ نمايند.

ﻣاده  .٤برناﻣﻪ هاي آﻣوزشي و درسي
دانشگاه موظف است ﺑراي دورهاي كﻪ مجوز آن را از مراجﻊ قانوني درياﻓت نموده است ،دانشجو ﺑپذيرد و ﻓﻘط

ﺑرنامﻪهاي آموزشي و درسي كﻪ ﺑر اساس ضواﺑط اﺑﻼغي وزارت تدوين گرديده ،را اجرا نمايد.
ﺑرنامﻪ درسي كارشناسي ارشد

تبصره  .١انجام هرگونﻪ تﻐيير يا ﺑازنگري در ﺑرنامﻪ مصوب ،طبق ضواﺑط ﺑر عهده شوراي ﺑرنامﻪريزي و توسعﻪ آموزشي دانشگاه است.
تبصره  .٢ﭼگونگي و ترتيب ارائﻪ دروس هر دوره تحصيلي ،رشتﻪ و يا گرايش ﺑا رعايت ﭘيشنياز هر درس طبق ﺑرنامﻪ درسي مصوب،
ﺑر عهده گروه آموزشي و دانشكده مرﺑوطﻪ است.

ﻣاده  .٥استفاده از آﻣوزش رايگان

آموزش رايگان ﺑراي هر دانشجو ،در هر دوره تحصيلي صرﻓ ًا يكبار امكانپذير است.

تبصره .دانشجوي مشمول آموزش رايگان ،در صورت حذف درس ﺑﻪ تشخيص دانشگاه يا ﺑﻪ دست نياوردن نمره قبولي در
هر درس ،ﺑراي انتخاب مجدد همان درس يا درس جايگزين آن ،موظف ﺑﻪ ﭘرداخت هزينﻪ درس مﻄاﺑق تعرﻓﻪ مصوب
هيأتامناي دانشگاه است.
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شهريﻪ و جريمﻪ
تبصره  .١دانشجوي دوره روزانﻪ ﺑﻪ ازاي اخذ درس ﺑيشتر از سرﻓصﻞ مصوب ﺑﻪ هر دليﻞ )غيبت ،حذف ﭘزشكي ،ترميم معدل و (...
ﺑايستي نسبت ﺑﻪ ﭘرداخت هزينﻪ آن اقدام نمايد.

تبصره  .٢ﭼنانچﻪ دانشجوي شهريﻪﭘرداز )نوﺑت دوم ،ﭘرديس و مجازي( درخواست انصراف خود را از دو هﻔتﻪ تا دو ماه از آغاز نيمسال
تحصيلي از طريق سامانﻪ گلستان ارائﻪ دهد ،طبق مصوﺑﻪ هيات امنا ملزم ﺑﻪ ﭘرداخت شهريﻪ ﺛاﺑت است .اگر درخواست ﺑعد از اين زمان
صورت ﭘذيرد ،ﻻزم است شهريﻪ ﺑﻪ صورت كامﻞ ﭘرداخت گردد.

تبصره  .٣ﭼنانچﻪ دانشجوي روزانﻪ مشمول آموزش رايگان در هر ﺑازه زماني از نيمسال از ادامﻪ تحصيﻞ انصراف دهد ،ملزم ﺑﻪ ﭘرداخت
هزينﻪ آموزش رايگانِ تمام نيمسالهاي ﺛبت شده است.
تبصره  .٤ﺑراي تمام دورهها )اعم از روزانﻪ و شهريﻪﭘرداز( در صورت تاخير در ﺛبت نام ﭘس از يك هﻔتﻪ ﺑﻪ هر دليﻞ مانند عدم ارائﻪ
درخواست تمديد سنوات در زمان مﻘرر ،عدم تصويب ﭘروﭘوزال در آخر ترم سوم و  ،( ....مﻄاﺑق مصوﺑﻪ هيات امنا دانشجو ملزم ﺑﻪ

ﭘرداخت يكسوم شهريﻪ ﺛاﺑت ﺑاﺑت ديركرد است.
تبصره  .٥ﺑراي دانشجوي روزانﻪ ،تحصيﻞ در نيمسال ﭘنجم كماكان رايگان اما در نيمسال ششم منوط ﺑﻪ ﭘرداخت شهريﻪ ﺛاﺑت در اﺑتداي
هر نيمسال تحصيلي )مﻄاﺑق سال ورود دانشجو ﺑﻪ دانشگاه( است كﻪ طبق تعرﻓﻪ هيأتامنا تعيين ميشود.

تبصره  .٦طبق مصوﺑﻪ هيات امنا ،در صورتي كﻪ دانشجو )ﻓارغ از نوع ﭘذيرش( تا  ١ماه ﭘس از اتمام آخرين نيمسال مجاز دﻓاع نمايد
 ١٥درصد جريمﻪي مصوب آن نيمسال ،تا  ٢ماه  ٣٠درصد ،تا  ٣ماه  ٥٠درصد و ﭘس از آن ﺑايستي تمام جريمﻪ را ﭘرداخت نمايد .در
هر صورت ﭘس از اتمام نيمسال دانشجو موظف ﺑﻪ تمديد سنوات در نيمسال جديد است.

ﻣاده  .٦حضور دانشجو
حضور دانشجو در تمام جلسات كﻼس درسِ دورههاي تحصيلي حضوري الزامي است.
تبصره .اگر دانشجو در درسي ﺑيش از  ٣/١٦جلسات كﻼس و يا در جلسﻪ امتحان ﭘايان نيمسال همان درس ،غيبت كند ،نمره
آن درس صﻔر خواهد شد .درصورتي كﻪ ﺑﻪ تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه ،غيبت دانشجو موجﻪ تشخيص داده شود ،آن
درسِ صﻔر ،از مجموع درسهاي آن نيمسال حذف ميشود.
حذف ﭘزشكي و اضﻄراري
تبصره  .١نحوه حضور دانشجو در جلسات كﻼس درس در دورههاي كارشناسي ارشد مجازي تاﺑﻊ شيوه اجراي دوره ﺑﻪصورت
حضوري و غيرحضوري ﺑﻪصورت ﺑرخط يا ﺑرونخط است.

تبصره  .٢حذف اضﻄراري در دوره كارشناسي ارشد امكانپذير نيست.
تبصره  .٣حذف ﭘزشكي يك يا ﭼند درس تحت شرايط زير و ﺑا ﺛبت در سامانﻪ سجاد امكانﭘذير است :دانشجوياني كﻪ ﺑﻪ دﻻيﻞ
ﭘزشكي در ﺑيمارستان ﺑستريشده و مراتب را ﭘيش از ﺑرگزاري امتحان يا حداكثر در حين آن ،ﺑﻪ آموزش دانشكده اطﻼع دهند.
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دانشجوياني كﻪ ﺑﻪ دﻻيﻞ ﺑيماري ناﺑهنگام قادر ﺑﻪ شركت در جلسﻪ امتحان نبوده و قبﻞ از شروع امتحان و يا حداكثر  ٧٢ساعت ﺑعد از
امتحان ﺑا ارايﻪ درخواست در ﭘيشخوان خدمت سامانﻪ گلستان ﺑﻪ تأييد ﭘزشك دانشگاه ﺑرسد.

تبصره  .٤تشخيص موجﻪ ﺑودن غيبت دانشجو و نيز موجﻪ ﺑودن اخذ واحد كمتر از حدنصاب ﺑا شوراي آموزشي دانشگاه است و در
مواردي كﻪ غيبت دانشجو موجﻪ تشخيص داده شود وضﻊ نمره درس در كارنامﻪ سيستم آموزشي دانشگاه حذف مجاز اعﻼم ميگردد.
در صورتي كﻪ غيبت غير موجﻪ ﺑاشد نمره آن درس در آن نيمسال ،صﻔر منظور ميگردد ولي در صورتي كﻪ آن درس را در نيمسالهاي
آينده ﺑا موﻓﻘيت ﺑگذراند ،نمره صﻔر منظور شده در معدل كﻞ دروس ﺑياﺛر ميگردد.

ﻣاده  .٧ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو
ﭘيشرﻓت تحصيلي دانشجو در هر درس ،توسط عضو هيأتعلمي يا مدرسِ همان درس و ﺑر اساس حضور ،شركت

در ﻓعاليتهاي كﻼسي و نتايج امتحانات ارزشياﺑي ميشود.

تبصره .ﺑرگزاري آزمون كتبي ﺑراي درسهاي نظري الزامي است.
ﺑرگزاري امتحان
تبصره  .١ﺑرگزاري امتحانات دورهي كارشناسي ارشد ﺑﻪصورت حضوري در دانشگاه است.
تبصره  .٢حضور استاد درس در جلسﻪ امتحان الزامي است.
تبصره  .٣نمره درس  ١٤روز ﭘس از ﭘايان امتحانات هر نيمسال تحصيلي ﺑراي دوره كارشناسي ارشد توسط استاد در سامانﻪ آموزشي
ﺛبت ميشود .در صورت عدم اعﻼم نمره در ﺑازه زماني مﻘرر ،ﺛبت و يا درخواست تﻐيير نمره درس ،طبق تصميم شوراي آموزشي
دانشگاه اقدام خواهد شد.
تبصره  .٤اگر دانشجو در جلس ﻪ امتحان ﭘايان نيمسال آن درس غيبت كند در صورت غيرموجﻪ ﺑودن غيبت دانشجو در آن درس نمره
صﻔر منظور ميشود .در مواردي كﻪ غيبت دانشجو ﺑر اساس مصوﺑﻪ شوراي آموزشي ،موجﻪ تشخيص داده شود وضﻊ نمره درس در
كارنامﻪ سيستم آموزشي دانشگاه حذف مجاز اعﻼم ميگردد .در هر دو صورت دانشجو ﺑراي انتخاب مجدد درس ﺑايستي هزينﻪ مرﺑوط

ﺑﻪ آن را ﭘرداخت نمايد.

ﻣاده  .٨سﻘف ﻣﺪت ﻣجاز تحصيل
سﻘف مدت مجاز تحصيﻞ در هر دوره محدود است و ﺑا اتمام سنوات مجاز ،امكان تحصيﻞ در آن دوره از دانشجو

سلب ميشود.

تبصره  .١ادامﻪ تحصيﻞ دانشجوي مشروط در سنوات مجاز ،منوط ﺑﻪ تاييد مراجﻊ قانوني دانشگاه است.
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ﻣاده  .٩ﻣﺪت ﻣجاز تحصيل

مدت مجاز تحصيﻞ در دوره كارشناسي ارشد  ٤نيمسال يا  ٢سال است.

تبصره  .١درصورتيكﻪ دانشجو در مدت مﻘرر دانشآموختﻪ نشود ،دانشگاه اختيار دارد مدت تحصيﻞ وي را حداكثر تا دو
نيمسال اﻓزايش دهد.
تبصره  .٢تحصيﻞ همزمان دانشجوي دوره كارشناسي ارشد در كليﻪ شيوههاي آموزشي و در كليﻪ دانشگاهها )دولتي و
غيردولتي( ممنوع است.
سنوات مجاز دانشجو
تبصره  .١درصورتيكﻪ دانشجوي داراي ﭘروﭘوزال مصوب در مدت مﻘرر )تا ﭘايان نيمسال ﭼهارم( دانشآموختﻪ نشود ،دانشگاه اختيار
دارد كﻪ مدت تحصيﻞ را حداكثر تا دو نيمسال اﻓزايش دهد .دانشجو ﺑايستي درخواست اﻓزايش سنوات را حداكثر تا دو هﻔتﻪ قبﻞ از

انتخاب واحد نيمسال مورد درخواست ،در سامانﻪ گلستان ﺛبت و ﭘس از تاييد استاد راهنما ،گروه آموزشي و دانشكده ﺑﻪ مديريت

تحصيﻼت تكميلي دانشگاه اعﻼم نمايد.

تبصره  .٢در موارد خاص كﻪ دانشجو عذر موجّﻪ داشتﻪ ﺑاشد ،ﺑﻪشرط دارا ﺑودن سنوات تحصيلي )تا نيمسال ﭼهارم( ،ﭘس از تأييد استاد
راهنما ،گروه آموزشي ،شوراي دانشكده و مواﻓﻘت آموزش دانشگاه ميتواند از حداكثر يك نيمسال مرخصي تحصيلي يا حذف
نيمسال ﺑا احتساب در سنوات استﻔاده كند .در اين موارد ،درخواست مرخصي ﺑايد ﭘيش از آغاز ﺛبتنام از طريق سامانﻪ گلستان ﺑﻪ

آموزش دانشكده ارائﻪ شود .درصورتيكﻪ دانشجو داراي سنوات تحصيلي نباشد كميسيون موارد خاص دانشگاه مجاز ﺑﻪ ﺑررسي خاص
ﺑودن وضعيت دانشجو و تصميمگيري در اين ﺑاره است .در صورتي كﻪ دانشجو واجد شرايط استﻔاده از مرخصي ﺑدون احتساب را
داشتﻪ ﺑاشد ﺑايستي ﺑا ﺑارگذاري مستندات ﻻزم از طريق سامانﻪ سجاد درخواست خود را كميسيون موارد خاص ارايﻪ نمايد.

تبصره  .٣اگر دانشجو حداكثر تا نيمسال  ٦موﻓق ﺑﻪ اتمام تحصيﻞ نشود محروم از تحصيﻞ ميشود .اگر اين اضاﻓﻪ سنوات ،ﺑنا ﺑﻪ عللي
خارج از اختيار خود و يا ﺑروز مشكﻼت غير قاﺑﻞ ﭘيشﺑيني ﺑا تاييد استاد راهنماي دانشجو ،گروه آموزشي و دانشكدهي مرﺑوطﻪ،
درخواست دانشجو در كميسيون موارد خاص طرح و متناسب ﺑا ﻓعاليتهاي كمّي و كيﻔي و علمي دانشجو ،درﺑاره مدت و نحوه ادامﻪ
تحصيﻞ يا اخراج او تصميمگيري خواهد شد .ادامﻪ تحصيﻞ در اين شرايط منوط ﺑﻪ ﭘرداخت هزينﻪ ﺛاﺑت در اﺑتداي هر نيمسال تحصيلي
است و درياﻓت هرگونﻪ خدمات دانشجويي نيز مستلزم ﭘرداخت هزينﻪي مرﺑوطﻪ است .ﺑراي اين امر دانشجو ﺑايد حداقﻞ ﭼهار هﻔتﻪ
قبﻞ از شروع نيمسال تحصيلي جديد ،تﻘاضاي خود را ﺑا ذكر دﻻيﻞ مستند ﺑﻪ استاد راهنما تسليم نمايد و ﭘس از اخذ تاييد از گروه

آموزشي و دانشكده شخصا درخواست خود را ﺑﻪ كميسيون موارد خاص دانشگاه از طريق سامانﻪ سجاد ﺑﻪ آدرس
 https://portal.saorg.irارايﻪ نمايد .ﺑراي اين كار اﺑتدا درخواست را در سامانﻪ گلستان ﺛبت نمايد و سپس ﺑا اسكرين شات تاييد

استاد راهنما ،گروه و دانشكده در سامانﻪ سجاد درخواست نمايد.
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ﻣاده  .١٠واحﺪهاي درسي

در دوره كارشناسي ارشد ،حداقﻞ  ٢٨و حداكثر  ٣٢است كﻪ از اين تعداد  ٤تا  ٦واحد مرﺑوط ﺑﻪ ﭘاياننامﻪ و ﺑاقيمانده
ﺑﻪصورت واحدهاي آموزشي است.
واحدهاي جبراني و تبديﻞ شيوه
تبصره  .١ﺑراي رشتﻪهايي مانند مديريت كسب و كار كﻪ تعداد واحدهاي آنها ﺑيشتر از  ٣٢واحد است سرﻓصﻞ اعﻼمي وزارت عتف

مﻼك عمﻞ است.

تبصره  .٢در هر صورت در هر نيمسال ،مجموع واحدهاي جبراني و اصلي كارشناسي ارشد نبايستي ﺑيشتر از  ١٦واحد شود.
تبصره  .٣در شرايط خاص و در صورت نياز ،ﺑﻪ تشخيص گروه ذيرﺑط و شوراي آموزشي دانشكده ،دانشجويان رشتﻪهاي غير مرتبط
)در مﻘﻄﻊ قبﻞ( موظفاند عﻼوه ﺑر واحدهاي آموزشي مصوب ،حداكثر  ١٢واحد از درسهاي دورههاي كارشناسي را ﺑﻪ عنوان
درسهاي جبراني ﺑا حداقﻞ نمره  ١٢ﺑگذرانند .گذراندن اين درسها حداكثر تا ﭘايان نيمسال دوم الزامي است .نمرات اين واحدها در

ميانگين نمرههاي دانشجو محاسبﻪ نميگردد.
تبصره  .٤در صورت گذراندن دروس جبراني ﺑﻪ تعداد  ١٢واحد ،دوره مجاز سنوات آموزشي ﺑﻪ مدت يك نيمسال اﻓزايش ميياﺑد.
تبصره  .٥دروس جبراني مذكور الزاماً ﺑايد از واحدهاي دوره كارشناسي رشتﻪ مرﺑوط ارائﻪ شود.
تبصره  .٦تﻐيير شيوه از آموزشي-ﭘژوهشي ﺑﻪ آموزش محور در سنوات مجاز ممنوع است.

ﻣاده  .١١انتخاب واحﺪ

انتخاب حداقﻞ  ٨واحد در هر نيمسال ﺑراي دانشجو الزامي است.
تبصره .درصورتي كﻪ دانشگاه ﺑﻪ هر دليﻞ ﺑا حذف واحدهاي درسي دانشجو مواﻓﻘت كند و اين امر منجر ﺑﻪ كاهش تعداد
واحدهاي دانشجو از حدنصاب شود ،آن نيمسال ﺑﻪ عنوان يك نيمسال كامﻞ جزو سنوات تحصيلي وي محسوب ميشود.
اخذ واحد درسي
تبصره  .١دانشجو در هر نيمسال تحصيلي ﻻزم است حداقﻞ  ٨و حداكثر  ١٤واحد درسي انتخاب نمايد .دانشجو در آخرين نيمسال
تحصيلي از شرط اخذ حداقﻞ واحد آموزشي معاف است.

تبصره  .٢جهت تحﻘق نظم آموزشي و مديريت ﺑهينﻪ سنوات تحصيلي دانشجويان گروههاي آموزشي موظفاند كليﻪ واحدهاي درسي
را در  ٢نيمسال و در صورت ضرورت در  ٣نيمسال تحصيلي ارائﻪ نمايند.
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ﻣاده  .١٢تغيير رشتﻪ و انتﻘال

»تﻐيير رشتﻪ« يا »انتﻘال« دانشجوي دوره كارشناسي ارشد در همان دانشگاه يا ساير دانشگاهها )دولتي و غيردولتي(
ممنوع است.
تﻐيير رشتﻪ و مهماني
تبصره  .١تﻐيير رشتﻪ و انتﻘال در دوره كارشناسي ارشد مجاز نيست .در صورتي كﻪ دانشجو دﻻيﻞ موجهي ﺑراي درخواست انتﻘال و يا
تﻐيير رشتﻪ داشتﻪ ﺑاشد ﺑا ﻓرض داشتن رتبﻪ قبولي در آن كد رشتﻪ محﻞ ﭘس از مواﻓﻘت گروه و دانشكده ،ﺑا طرح در كميسيون موارد

خاص دانشگاههاي مبدا و مﻘصد امكانﭘذير است.
تبصره  .٢اخذ درس از دانشگاههاي معتبر دولتي ﺑصورت مهمان ﺑا مواﻓﻘت گروه و دانشكده ﺑﻪ شرط اخذ نمره حداقﻞ  ١٤قاﺑﻞ قبول

است.

تبصره  .٣معادل سازي و ﭘذيرش واحدهاي درسي گذرانده شده دانشجو در دانشگاه قبلي )دانشجوي انصراف يا اخراج در مﻘﻄﻊ
كارشناسي ارشد در دانشگاههاي دولتي معتبر( ﭘس از تاييد گروه آموزشي و دانشكده ﺑا شرايط زير قاﺑﻞ قبول است:
 محتواي آموزشي دروس گذرانده شده ﺑا دروس جديد ،ﺑنا ﺑﻪ تشخيص گروه آموزشي ،اشتراك محتوايي )حداقﻞ  ٨٠درصد(
داشتﻪ ﺑاشد.

 از درس يا دروس معادلسازي شده نبايد حداكثر  ٥سال گذشتﻪ ﺑاشد.

 حداكثر  ١٢واحد ﺑا نمرات حداقﻞ  ١٤از دانشگاههاي معتبر ديگر قاﺑﻞ قبول است )واحدهاي درسي كﻪ در دانشگاه خوارزمي
گذرانده شدهاند از اين ﺑند مستثني است(.
 ﺑﻪ ازاي  ١٢واحد تﻄبيق دروس ،يك نيمسال از سنوات مجاز دانشجو كم ميشود.

ﻣاده  .١٣نمرات درس و ﻣشروطي نيمسال

نمره ارزشياﺑي هر درس ﺑﻪصورت عددي از صﻔر تا  ٢٠محاسبﻪ ميشود و حداقﻞ نمره قبولي در هر درس  ١٢است.
ميانگين كﻞ قاﺑﻞقبول در هر نيمسال  ١٤است و ﭼنانچﻪ ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصيلي كمتر از ١٤
ﺑاشد دانشجو در آن نيمسال مشروط تلﻘي ميشود .سﻘف مجاز مشروط اعم از متوالي يا متناوب ،در دوره كارشناسي

ارشد  ٢نيمسال است.

نمرات دروس
تبصره  .١ﭼنانچﻪ دانشجوي ﺑا دو ترم مشروطي داراي معدل كﻞ ﺑاﻻي  ١٣ﺑاشد و تعداد واحدهاي گذرانده وي ﺑيش از نصف كﻞ
واحدهاي دوره ﺑاشد مي تواند درخواست ادامﻪ تحصيﻞ خود را همراه ﺑا دﻻيﻞ و مستندات مرﺑوطﻪ جهت طرح در كميسيون موارد
خاص دانشگاه ارائﻪ نمايد .در صورتي كﻪ ﺑا ادامﻪ تحصيﻞ مواﻓﻘت شود از آن ﺑﻪ ﺑعد دانشجو موظف ﺑﻪ ﭘرداخت شهريﻪ است.
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تبصره  .٢دانشجويي كﻪ در هر نيمسال در يك يا ﭼند درس ،نمره قبولي كسب نكند ،ﭼنانچﻪ در نيمسالهاي ﺑعدي ،درس يا دروس

مذكور را ﺑا نمره قبولي ﺑگذراند ،نمره يا نمرههاي مردودي قبلي در ريزنمرات تحصيلي دانشجو )حتي ﭼندين ﺑار( ،ﻓﻘط ﺛبت و ﺑاقي
ميماند اما اين نمرهها در محاسبﻪ ميانگين كﻞ دوره ﺑياﺛر و صرﻓ ًا آخرين نمره قبولي در آن درس مﻼك محاسبﻪ ميانگين كﻞ دوره
خواهد ﺑود .البتﻪ اين جايگزيني ،ميانگين نمرات آن ترم و مشروطي دانشجو را حذف نميكند )نمرات دروس مردودي در معدل همان

ترم لحاظ ميشود( و شامﻞ دانشجوياني كﻪ ﺑﻪ دليﻞ تﻘلب و يا حكم كميتﻪ انضباطي ،نمره مردودي درياﻓت ميكنند نميشود.

ﻣاده  .١٤پروپوزال و پايان ناﻣﻪ
دانشجو ﭘس از انجام كار تحﻘيﻘاتي خود و تدوين ﭘاياننامﻪ و تأييد استاد راهنما ،مجاز است در حضور هيئتداوران از ﭘاياننامﻪ
خود دﻓاع كند.
شرايط استاد راهنماي ﭘاياننامﻪ
تبصره  .١انتخاب استاد راهنماي ﭘاياننامﻪ كارشناسي ارشد ﭘس از تاييد گروه و دانشكده ﺑر اساس شرايط زير ميﺑاشد:
 ﺑﻪ عنوان عضو هيأت علمي تماموقت دانشگاه خوارزمي ﺑا حداقﻞ مرتبﻪ استادياري اشتﻐال داشتﻪ ﺑاشد.
 حداقﻞ يك عنوان درس در مﻘﻄﻊ كارشناسي ارشد ارايﻪ كرده ﺑاشد.
 حداقﻞ مسئوليت مشاوره دو عنوان ﭘاياننامﻪ را ﺑﻪ ﭘايان رسانده ﺑاشد.

 موضوع ﭘاياننامﻪ ﺑا زمينﻪ تخصصي و سواﺑق تحﻘيﻘاتي استاد ﺑنا ﺑر تشخيص شوراي گروه و تأييد شوراي آموزشي دانشكدهها
همخوان و همسو ﺑاشد.

تبصره  .٢استاد مشاور ﺑا ﭘيشنهاد استاد راهنما و تأييد گروه آموزشي ﺑا حداقﻞ مرتبﻪ استادياري )يا مرﺑي ﺑاساﺑﻘﻪ ﭘژوهشي يا مشاور خبره
ﺑا حداقﻞ مدرك كارشناسي ارشد( و مرتبط ﺑا موضوع ﭘاياننامﻪ انتخاب ميگردد.
تبصره  .٣ظرﻓيت تعداد راهنمايي ﭘاياننامﻪ دانشجو توسط استاد راهنما منﻄبق ﺑا دستورالعمﻞ مصوب در شوراي تحصيﻼت تكميلي
دانشگاه است .معاون آموزشي و مدير گروه آموزشي دانشكده ملزم ﺑﻪ رعايت سﻘف تعداد دانشجو ﺑراي هر عضو هيأتعلمي هستند.
تبصره  .٤ﭼنان ﭼﻪ ﭘس از اخذ ﭘايان نامﻪ ،استاد راهنما و يا دانشجو ﺑنا ﺑﻪ دﻻيلي از همكاري ﺑا يكديگر منصرف شوند ،در صورتي كﻪ
از سنوات مجاز حداقﻞ يك ترم ﺑاقي مانده ﺑاشد دانشجو ميتواند تﻘاضاي كتبي خود را ﺑا توضيحات ﻻزم ﺑﻪ گروه ارائﻪ نمايد تا
موضوع در گروه و شوراي دانشكده ﺑررسي و تصميمگيري شود.

تصويب طرح ﭘيشنهادي )ﭘروﭘوزال(
تبصره  .٥دانشجو موظف است ﭘيش از تصويب ،همانندجويي ﭘروﭘوزال را ﺑراي رﻓﻊ مشاﺑهتهاي احتمالي در سامانﻪ ايرانداك انجام
داده و گزارش آن را ﺑﻪ استاد راهنما و گروه آموزشي ارايﻪ نمايد.

تبصره  .٦اخذ درس سمينار و يا واحد ﭘايان نامﻪ ﺑﻪ همراه ﺑﻘيﻪ دروس ،مجاز است.
تبصره  .٧حداقﻞ ﻓاصلﻪ ﺑين تصويب طرح ﭘيشنهادي ﭘايان نامﻪ و تاريخ دﻓاع از ﭘايان نامﻪ  ٤,٥ماه است.
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تبصره  .٨ﺑراي اخذ واحد ﭘايان نامﻪ ارايﻪ طرح ﭘيشنهادي )ﭘروﭘوزال( ﭘايان نامﻪ كارشناسي ارشد در شيوهي آموزشي -ﭘژوهشي و تاييد
شوراي گروه و دانشكده الزامي است .اين كار ﺑايستي حداكثر تا ﭘايان نيمسال سوم انجام گيرد )كﻪ قاﺑﻞ تمديد تا  ٢٥اسﻔند همان سال

تحصيلي ميﺑاشد( ،در غير اين صورت دانشجو نميتواند در نيمسال ﭼهارم ﺛبت نام نمايد و مشمول تبصره  ٤ماده  ٥اين شيوهنامﻪ
ميشود .ﺑراي دانشجويان كسب و كار كﻪ داراي سرﻓصﻞ  ٤٨واحدي هستند تصويب ﭘروﭘوزال تا آخر ارديبهشت نيمسال ﭼهارم قاﺑﻞ
تمديد است.

تبصره  .٩در صورتي كﻪ ﭘروﭘوزال دانشجو تا ﭘايان نيمسال  ،٤تصويب نشود محروم از تحصيﻞ شده و ﺑراي انتخاب واحد در نيمسال
 ٥نياز ﺑﻪ تاييد شوراي آموزشي دانشگاه ميﺑاشد .دانشجو ﺑراي جبران ﺛبت نام در نيمسال ﭼهارم ،مشمول تبصره  ٤ماده  ٥اين شيوهنامﻪ

ميشود.

تبصره  .١٠دانشجو ﭘس از تصويب ﭘروﭘوزال تا زماني كﻪ از ﭘاياننامﻪ خود دﻓاع نكرده ،موظف است ﺑر اساس تﻘويم دانشگاهي در
سامانﻪ گلستان ﺛبتنام نمايد .عدم ﺛبتنام دانشجو در سنوات مجاز تحصيلي مشمول تبصره  ٤ماده  ٥شيوهنامﻪ حاضر و ﺛبت محروميت
از تحصيﻞ دانشجو خواهد شد.

دﻓاع از ﭘاياننامﻪ
تبصره  .١١ﺑراي دﻓاع از ﭘايان نامﻪ ،داشتن حداقﻞ معدل كﻞ  ١٤الزامي است .در صورتي كﻪ معدل دانشجو از اين مﻘدار كمتر ﺑاشد
حداكثر يك نيمسال ﻓرصت دارد تا ﺑا اخذ دروسي كﻪ قبﻼ نگذرانده است و يا آنهايي كﻪ ﺑا نمره كمتر از  ١٤گذرانده است نسبت ﺑﻪ

ترميم معدل اقدام نمايد.

تبصره  .١٢دانشجو موظف است همانندجويي كﻞ ﭘايان نامﻪ را تحت نظر استاد راهنما از طريق سامانﻪ ايرانداك انجام داده و نتيجﻪ را
در سامانﻪ گلستان ﺛبت نمايد .مﻘدار مجاز مشاﺑهت ،مﻄاﺑق شيوه نامﻪ همانندجويي تحصيﻼت تكميلي ميﺑاشد.

تبصره  .١٣درخواست صدور مجوز دﻓاع از ﭘاياننامﻪ در ﭘيشخوان خدمت سامانﻪ گلستان توسط دانشجو دستكم ده روز ﭘيش از دﻓاع
ﺑايستي ﺛبت شود .ﭘس از تأييد استاد راهنما مبني ﺑر آماده ﺑودن دانشجو ،تاريخ ﭘيشنهادي دﻓاع توسط استاد راهنما ﺑﻪ گروه و دانشكده

ارسال ميگردد تا ﺑا تاييد ايشان ،تاريخ دﻓاع قﻄعي شود .در صورتي كﻪ درخواست دﻓاع دانشجو در ﭘيشخوان سامانﻪ گلستان ﺛبت و
تاييد نشود ،ﺑرگزاري جلسﻪ غيرقانوني است و دﻓاع كان لم يكن تلﻘي ميشود.

تبصره  .١٤داوران ﺑنا ﺑﻪ ﭘيشنهاد استاد راهنما و تأييد گروه آموزشي مرﺑوط و ﭘس از تصويب در دانشكده تعيين ميشوند .ﭘايان نامﻪ
دست كم يك هﻔتﻪ ﭘيش از دﻓاع ﺑايد در اختيار هيأتداوران قرار گيرد.
تبصره  .١٥جلسﻪي دﻓاع ﺑا حضور استاد )ان( راهنما ،مشاور )ان( ،هيأتداوران و نمايندهي تحصيﻼت تكميلي دانشگاه رسميت ميياﺑد.
كليﻪ مراحﻞ تشكيﻞ جلسﻪ دﻓاع از ﭘايان نامﻪ ﺑايستي ﺑصورت محرمانﻪ در آموزش دانشكده انجام ﭘذيرد .تركيب هيأت داوران در جلسﻪ
دﻓاع از ﭘاياننامﻪ ﺑصورت زير است:

 استاد يا استادان راهنما و مشاور
 دو نﻔر از اعضاي هيأت علمي يا متخصصان و محﻘﻘان كﻪ ترجيحا يكي از آنها از اساتيد خارج از دانشگاه ﺑوده ﺑﻪ ﭘيشنهاد استاد
راهنما و تصويب گروه آموزشي ﺑﻪ عنوان ممتحن

 نماينده تحصيﻼت تكميلي دانشكده ﺑدون حق رأي كﻪ ﺑﻪ ﭘيشنهاد مدير گروه و ﺑا حكم رييس دانشكده تعيين ميشود.
تبصره  .١٦نماينده تحصيﻼت تكميلي ﺑايستي از اعضاي هيات علمي ﺑوده و ميتواند همزمان نﻘش داور را نيز داشتﻪ ﺑاشد )در اين
حالت جلسﻪ دﻓاع ،ﺑا حضور استادان راهنما/مشاور ،يك داور و نماينده تحصيﻼت تكميلي ،رسميت ميياﺑد(.

۱۳

وه ه ا ا ی دوره ی کار نا ی ار د دا ش گاه وارز ی

نگارش ﭘاياننامﻪ

تبصره  .١٧ارزياﺑي ﭘاياننامﻪ ﺑر اساس كيﻔيت علمي و ﭘژوهشي ،ميزان نوآوري ،ﭼگونگي دﻓاع از ياﻓتﻪهاي ﭘژوهشي و نحوهي نگارش
انجام ميشود .در نگارش ﭘاياننامﻪ ﺑايستي دستورالعمﻞ مصوب معاونت ﭘژوهشي دانشگاه كﻪ قالب آن در صﻔحﻪ معاونت آموزشي
دانشگاه ميﺑاشد رعايت گردد.

تبصره  .١٨نگارش و دﻓاع از ﭘاياننامﻪهاي رشتﻪهاي زﺑانهاي خارجي ،مانند زﺑان و ادﺑيات انگليسي ،زﺑان و ادﺑيات عرﺑي حسب نظر
استاد راهنما و گروه آموزشي ميتواند ﺑﻪ همان زﺑان رشتﻪي تحصيلي ﺑاشد.

تبصره  .١٩دانشجويان اتباع مجاز ﺑﻪ نگارش ﭘاياننامﻪ ﺑﻪ زﺑان انگليسي هستند كﻪ در اين صورت ارايﻪ ﭼكيدهي ﺑلند ﺑﻪ ﻓارسي ،الزامي
است.

ﻣاده  .١٥نمره پايان ناﻣﻪ
نمره ﭘاياننامﻪ در ميانگين كﻞ محاسبﻪ نميشود و ارزشياﺑي آن ﺑهصورت كيﻔي و ﺑﻪشرح زير انجام ميشود:
 مردود )كمتر از ،(١٤ قبول ﺑا درجﻪ متوسط )(١٥/٩٩-١٤ قبول ﺑا درجﻪ خوب )،(١٦-١٧/٩٩ قبول ﺑا درجﻪ خيلي خوب )،(١٨-١٨/٩٩ قبول ﺑا درجﻪ عالي )(١٩-٢٠اصﻼحات و نمره ﭘاياننامﻪ
تبصره  .١هيات داوران مجازند در ارزشياﺑي نهايي ﭘاياننامﻪ ،تا  ٢نمره ﺑﻪ ﺑروندادهاي ﭘژوهشي اختصاص دهند كﻪ ﭼگونگي آن ﺑايستي
در شوراي آموزشي-ﭘژوهشي دانشكده تصويب گردد.

تبصره  .٢اصﻼحات موردتواﻓق هيات داوران ﺑايد در صورتجلسﻪ دﻓاع از ﭘاياننامﻪ ﺑﻪصراحت ذكر شود و ﻻزم است اصﻼحات

جزئي حداكثر ظرف مدت يك ماه انجام گيرد .مسووليت ﺑررسي اصﻼحات و اعﻼم نمره ﺑا نماينده تحصيﻼت تكميلي ميﺑاشد.
درصورتي كﻪ اصﻼحات ،نياز ﺑﻪ مهلتي ﺑيش از يك ماه داشتﻪ ﺑاشد ،نمره ﭘاياننامﻪ ﺑايد ﺑا لحاظ نواقص ﭘاياننامﻪ )ﺑدون در نظر گرﻓتن
اصﻼحات( اعﻼم گردد .در مواردي كﻪ ﭘاياننامﻪ كمتر از ) ١٤مردود( ارزياﺑي شود ،دانشجو مي تواند ﺑا رعايت سنوات مجاز ،ﭘس از

رﻓﻊ نﻘص حداكثر تا سﻪ ماه ﺑعد از دﻓاع اول يكﺑار ديگر از ﭘاياننامﻪ خود دﻓاع نمايد كﻪ در صورت موﻓﻘيت نمره دﻓاع دوم ﺛبت
خواهد شد.

تبصره  .٣در صورتي كﻪ دانشجو ﭘس از  ٣ماه موﻓق ﺑﻪ ارايﻪ اصﻼحات ﭘاياننامﻪ نشود ﺑا اختيار دانشكده ،دﻓاع كانلميكن شده و ﺑايستي
ﺑا حضور هيات داوران دوﺑاره دﻓاع نمايد.

ﻣاده  .١٦دانش آﻣوختگي
مﻼك دانش آموختگي ،گذراندن كليﻪ واحدهاي دوره ،داشتن ميانگين كﻞ حداقﻞ  ١٤و موﻓﻘيت در دﻓاع از ﭘاياننامﻪ است.
تبصره  .١ﭼنانچﻪ ميانگين كﻞ دانشجوي كارشناسي ارشد ﭘس از گذراندن تمام واحدهاي درسي دوره كمتر از  ١٤ﺑاشد اجازه
دﻓاع از ﭘاياننامﻪ را ندارد و تنها يك نيمسال »ﺑا رعايت سﻘف مجاز سنوات تحصيلي« ﺑﻪ وي ﻓرصت داده ميشود تا مجدد ًا ﺑا
انتخاب حداكثر  ٨واحد از درسهايي كﻪ در آن نمره ﺑين  ١٢تا  ١٤را احراز كرده است ،ميانگين كﻞ دوره را ﺑﻪاستثناي ﭘاياننامﻪ
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ﺑﻪ  ١٤ﺑرساند تا ﺑﻪ وي اجازه دﻓاع از ﭘاياننامﻪ داده شود.
تبصره  .٢دانشگاه ميتواند ﺑﻪ دانشجويي كﻪ ﺑﻪ هر دليﻞ نتواند در سنوات مجاز دوره تحصيلي را ﺑﻪ ﭘايان ﺑرساند ،ﺑراﺑر ضواﺑط
ﻓﻘط گواهي گذراندن واحدهاي درسي را اعﻄا كند.
تبصره  .٣تاريخ دانشآموختگي ،روز دﻓاع و كسب درجﻪ قبولي از ﭘاياننامﻪ است.
تبصره  .١دانشجو موظف است ﭘس از دﻓاع ،كارهاي مرﺑوط ﺑﻪ ﻓراغت از تحصيﻞ خود را ) تحويﻞ مدارك ﺑراي تسويﻪحساب و (...
از طريق سامانﻪ آموزشي دانشگاه حداكثر تا  ٤ماه ﭘس از ﺑرگزاري جلسﻪ دﻓاع ،انجام دهد و درصورتيكﻪ دانشجو ﺑﻪموقﻊ ﺑراي انجام
كارهاي ﻓراغت از تحصيﻞ اقدام ننمايد ﺑﻪ استناد مصوﺑﻪ هيأت امنا ﺑاﺑت هرماه ديركرد جريمﻪ درياﻓت خواهد شد.

ﻣاده  .١٧تخلف علمي
ﭼنانچﻪ دانشجو در حين تحصيﻞ و انجام ﭘژوهش و تدوين ﭘاياننامﻪ مرتكب تخلف علمي )جعﻞ ،تﻘلب ،كپيبرداري و مانند
اينها( شود و تخلف او از سوي دانشگاه تأييد گردد ،از ادامﻪ تحصيﻞ محروم و اخراج ميشود.
تبصره .احراز و اﺛبات تخلف علمي دانشجو ﭘس از اتمام تحصيﻼت از سوي دانشگاه ،منجر ﺑﻪ اﺑﻄال مدرك تحصيلي
صادرشده خواهد شد.
ﺑررسي تخلف علمي دانشجو /دانشآموختﻪ
تبصره  .١احراز و اﺛبات تخلف علمي دانشجو در تدوين ﭘايان نامﻪ در كميتﻪ اخﻼق دانشگاه انجام ميشود.

ﻣاده  .١٨ﻣسئوليت حسن اجراي شيوه ناﻣﻪ

مسئوليت حسن اجراي اين شيوه نامﻪ آييننامﻪ و ﭘاسخگويي قانوني ﺑﻪ آن ﺑر عهده دانشگاه و نظارت ﺑر اجرا و تﻔسير

مﻔاد آن ﺑر عهده معاون آموزشي دانشگاه است.

اين شيوهنامﻪي اجرايي ،ﺑر اساس آييننامﻪي يكپارﭼﻪ اﺑﻼغشده ﺑﻪ شماره  ٢/٤٣٠٦٩مورخ  ٩٧/٣/١تنظيم و در جلسﻪ شوراي
آموزشي دانشگاه مورخ  ١٤٠٠/١١/٢٥ﺑﻪ تصويب رسيد و اجراي آن ﺑراي تمام دانشجويان دورهي كارشناسي ارشد ورودي
سال  ١٤٠٠و ﺑعد از آن الزامي است .از تاريخ اجرا ،كليﻪي آييننامﻪها ،ﺑخشنامﻪها و دستورالعمﻞهاي مﻐاير ﺑا اين شيوهنامﻪ
لﻐو ميگردد .اتخاذ تصميم در خصوص ساير موارد ﭘيشﺑينينشده ﺑر عهدهي شورا است .در ضمن نظارت ﺑر حسن اجراي
اين شيوه نامﻪ ﺑﻪ عهده هيات رييسﻪ هر دانشكده است.
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