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 مقدمه

هاي توسعه و سند خصوص اهداف برنامهرشد پرشتاب علم و فناوري و تحوالت عظيم اجتماعي و اقتصادي به

ت كه آورده اس ساله جمهوري اسالمي ايران، شرايطي را براي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي پديدانداز بيستچشم

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي ايجاد تحول راهبردي در علم و فناوري و توجه بيشتر به پژوهش، تربيت 

ي كارشناسي ارشد در صدر نيروهاي متعهد، متخصص و ماهر را از طريق تنوع در شيوه پذيرش دانشجو در دوره

امه نهداف پيش روي، تدوين اين شيوه نامه بر اساس آيينهاي كاري خود قرار داده است. براي نيل به ااولويت

در دستور كار قرار گرفت. درنهايت، پس از  ١٣٩٧در اسفند  ٤٣٠٦٩/٢آموزشي مصوب وزارت عتف به شماره 

كارشناسي و بررسي در جلسات مختلف كارگروه تخصصي، سند حاضر تاييد و مورد تصويب  اتآوري نظرجمع

آن، صرفا  يكارشناسي ارشد و ادامه دوره يشوراي آموزشي دانشگاه قرار گرفت. الزم به تأكيد است كه برگزاري 

ري از ابهامات در با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي و دارا بودن شرايط الزم مجاز خواهد بود. جهت جلوگي

راي آن شده و اجنامه اجرايي تهيهنامه مصوب به دانشگاهها داده است اين شيوهبرگزاري دوره و اختياراتي كه آيين

ف ي ابالغي وزارت عتنامههاي دانشگاه خوارزمي الزامي است. براي راحتي دسترسي هم آيينبراي كليه دانشكده

در داخل  هاي آننامه و تبصرهوارزمي در يك سند تدوين گرديد كه موارد شيوهنامه پيشنهادي دانشگاه خو هم شيوه

 كادر ارايه گرديده است.
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 تعاريف

 رود:نامه به كار ميبراي رعايت اختصار، تعاريف زير در اين شيوه

 وزارت: منظور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است.

 است.» خوارزميدانشگاه «دانشگاه/ مؤسسه: منظور 

هاي دانشگاه خوارزمي است كه طبق مقررات، دانشجوي دوره كارشناسي ارشد دانشكده: منظور هر يك از دانشكده

 پذيرند.مي

ي كارشناسي ارشد است كه با معرفي از مراجع ذيربط در دانشـگاه خوارزمي شدگان دورهدانشجو: منظور پذيرفته

 نام نموده است.ثبت

 ترين واحد سازماني آموزشي يا پژوهشي دانشگاه است.چكگروه: منظور كو

 است. ٤٣٠٦٩/٢ي ابالغي وزارت عتف به شماره ي يكپارچهنامهنامه: منظور آيينآيين

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

 ر انجام ميدهد.راهنمايي استاد (ان) راهنما و مشاو

علمي داراي مدرك دكتري تخصصي است كه مسئوليت راهنمايي دانشجو را در استاد راهنما: يكي از اعضاي هيأت

 طول دوره تحصيل به عهده دارد.

وليت اي است كه مسئعلمي داراي مدرك دكتري تخصصي يا متخصصان حرفهاستاد مشاور: يكي از اعضاي هيأت

 دارند.نامه به عهدهجام پايانمشاوره دانشجو را در ان

امه نعلمي يا متخصصان حرفهاي است كه مسئوليت ارزيابي پايانداوران: مجموعه متشكل از اعضاي هيأتهيأت

 دارند.دانشجو را بر عهده

 شورا: منظور شوراي آموزشي و يا شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه است.
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 . هدف١ماده 

نامه، انتظام بخشيدن به امور تحصيلي دانشجويان از طريق تعيين چارچوب قانوني براي اين آيينهدف از تدوين 

هاي آموزش عالي كشور هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاهها و مؤسسهاجراي هماهنگ، يكپارچه و صحيح برنامه

هاي جامعه، مي، و منطبق با نيازمنظور تربيت نيروي انساني متخصص، متعهد، آشنا با علم و آخرين دستاوردهاي علبه

رشناسي اكهاي موجود براي ارتقاي سطح كيفي آموزش و پژوهش در دوره گيري بهينه از ظرفيتدر راستاي بهره

 است.  ارشد

 . شرط ورود به دانشگاه ٢ماده 

يرش از ذهاي عمومي از طريق پذيرفته شدن در آزمون ورودي و يا كسب پشرط ورود به دانشگاه، تأييد شايستگي

 دانشگاه طبق ضوابط و مقررات مصوب وزارت است. 

 شرايط ورود به مقطع كارشناسي ارشد

 شرايط ورود به دوره كارشناسي ارشد مطابق زير است: .١تبصره 

 دارا بودن مدرك رسمي پايان دوره كارشناسي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.  

پذيرش از دانشگاه طبق مقررات مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي دانشجويان اتباع قبولي در آزمون ورودي و يا كسب  

 خارجي يا استعداد درخشان.

پذيرش دانشجوي مشمول مقررات استعدادهاي درخشان طبق مصوبات شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم،  .٢تبصره 

 شود.تحقيقات و فناوري انجام مي

ذيرش داوطلبان اتباع خارجي (بين المللي) طبق مصوبات مراجع ذيربط (وزارت عتف، معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي پ. ٣تبصره 

 الملل دانشگاه خوارزمي) و با هماهنگي دانشكده متبوع انجام خواهد گرفت.و همچنين مديريت بين

اسي اقدام ، نسبت به پيگيري تاييديه مدرك تحصيلي كارشنال اولتا انتهاي نيمستمام دانشجويان موظف هستند پس از ثبت نام . ٤تبصره 

در موارد ( استفاده كرد https://estelam.msrt.irنمايند. براي اين كار ميتوان از سامانه استعالم مدارك تحصيلي وزارت عتف به آدرس 

 .)شودتبه با دانشگاه قبلي انجام ميخاص اين كار از طريق مكا

تاييديه  پس از قبولي نسبت به اخذ حداكثر تا يك ماه تمام دانشجويان آقايي كه مشمول خدمت نظام وظيفه هستند بايستي. ٥تبصره 

 معافيت تحصيلي اقدام نمايند.  
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 . نظام آموزش در دانشگاه٣ماده 

 آموزش در دانشگاه مبتني بر نظام واحدي است.

 ارايه دروس كارشناسي ارشد

مدرس دروس كارشناسي ارشد بايستي حداقل استاديار بوده و دو سال سابقه تدريس در دوره كارشناسي به عنوان عضو  .١تبصره 

    هيات علمي را داشته باشد.

، تاريخ به نتايج امتحانات نحوه اعتراض، موزشي، چگونگي اعالم و ثبت نمرهگيري درباره تقويم آريزي و تصميمبرنامه .٢تبصره 

 شود.تجديدنظر و غيره طبق مصوبات شوراي آموزشي دانشگاه انجام مي

يابد. در موارد استثنايي برگزاري كالس زير حدنصاب، دانشجو رسميت مي ٥كالس درس دوره كارشناسي ارشد با حداقل . ٣تبصره 

 هاي آموزشي موظف به رعايترو گروهدانشگاه بالمانع است. ازاينبه پيشنهاد شوراي آموزشي دانشكده و تائيد شوراي آموزشي 

 ريزي مناسب هستند.ظرفيت پذيرش دانشجو و برنامه

 تواند به دو گروه تبديل شود. نفر مي ١٢تشكيل كالسهاي موازي مجاز نيست و يك گروه درسي پس از رسيدن به سقف  .٤تبصره 

 واحدي را حداقل در دو نوبت و در دو روز در هفته ارائه نمايند. ٤و  ٣ه دروس اند برنامگروههاي آموزشي موظف. ٥تبصره 

 

 برنامه هاي آموزشي و درسي. ٤ماده 

دانشگاه موظف است براي دورهاي كه مجوز آن را از مراجع قانوني دريافت نموده است، دانشجو بپذيرد و فقط 

 وزارت تدوين گرديده، را اجرا نمايد.هاي آموزشي و درسي كه بر اساس ضوابط ابالغي برنامه

 برنامه درسي كارشناسي ارشد

 اه است. ريزي و توسعه آموزشي دانشگانجام هرگونه تغيير يا بازنگري در برنامه مصوب، طبق ضوابط بر عهده شوراي برنامه .١تبصره 

صوب، نياز هر درس طبق برنامه درسي مچگونگي و ترتيب ارائه دروس هر دوره تحصيلي، رشته و يا گرايش با رعايت پيش .٢تبصره 

 بر عهده گروه آموزشي و دانشكده مربوطه است.

 

 . استفاده از آموزش رايگان٥ماده 

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

دانشجوي مشمول آموزش رايگان، در صورت حذف درس به تشخيص دانشگاه يا به دست نياوردن نمره قبولي در  تبصره.

هر درس، براي انتخاب مجدد همان درس يا درس جايگزين آن، موظف به پرداخت هزينه درس مطابق تعرفه مصوب 

 امناي دانشگاه است.هيأت
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 شهريه و جريمه

دانشجوي دوره روزانه به ازاي اخذ درس بيشتر از سرفصل مصوب به هر دليل (غيبت، حذف پزشكي، ترميم معدل و ...)  .١تبصره 

 بايستي نسبت به پرداخت هزينه آن اقدام نمايد.

) درخواست انصراف خود را از دو هفته تا دو ماه از آغاز نيمسال و مجازي پرديس، وبت دومپرداز (نچنانچه دانشجوي شهريه. ٢تبصره 

ارائه دهد، طبق مصوبه هيات امنا ملزم به پرداخت شهريه ثابت است. اگر درخواست بعد از اين زمان از طريق سامانه گلستان تحصيلي 

 صورت پذيرد، الزم است شهريه به صورت كامل پرداخت گردد.

روزانه مشمول آموزش رايگان در هر بازه زماني از نيمسال از ادامه تحصيل انصراف دهد، ملزم به پرداخت چنانچه دانشجوي . ٣تبصره 

 هاي ثبت شده است.هزينه آموزش رايگانِ تمام نيمسال

ائه دم ارپرداز) در صورت تاخير در ثبت نام پس از يك هفته به هر دليل مانند عها (اعم از روزانه و شهريهبراي تمام دوره .٤تبصره 

درخواست تمديد سنوات در زمان مقرر، عدم تصويب پروپوزال در آخر ترم سوم و .... )، مطابق مصوبه هيات امنا دانشجو ملزم به 

 سوم شهريه ثابت بابت ديركرد است.پرداخت يك

ر ابتداي پرداخت شهريه ثابت د براي دانشجوي روزانه، تحصيل در نيمسال پنجم كماكان رايگان اما در نيمسال ششم منوط به. ٥تبصره 

 شود. امنا تعيين ميهر نيمسال تحصيلي (مطابق سال ورود دانشجو به دانشگاه) است كه طبق تعرفه هيأت

ماه پس از اتمام آخرين نيمسال مجاز دفاع نمايد  ١پذيرش) تا طبق مصوبه هيات امنا، در صورتي كه دانشجو (فارغ از نوع  .٦تبصره 

درصد و پس از آن بايستي تمام جريمه را پرداخت نمايد. در  ٥٠ماه  ٣درصد، تا  ٣٠ماه  ٢ي مصوب آن نيمسال، تا درصد جريمه ١٥

 هر صورت پس از اتمام نيمسال دانشجو موظف به تمديد سنوات در نيمسال جديد است.

 

 . حضور دانشجو٦ماده 

 الزامي است. هاي تحصيلي حضوريحضور دانشجو در تمام جلسات كالس درسِ دوره

جلسات كالس و يا در جلسه امتحان پايان نيمسال همان درس، غيبت كند، نمره  ١٦/٣اگر دانشجو در درسي بيش از  تبصره.

كه به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه، غيبت دانشجو موجه تشخيص داده شود، آن آن درس صفر خواهد شد. درصورتي

 شود. درسِ صفر، از مجموع درسهاي آن نيمسال حذف مي

 كي و اضطراريحذف پزش

صورت  هاي كارشناسي ارشد مجازي تابع شيوه اجراي دوره بهنحوه حضور دانشجو در جلسات كالس درس در دوره .١تبصره 

 خط است.صورت برخط يا برونحضوري و غيرحضوري به

 حذف اضطراري در دوره كارشناسي ارشد امكانپذير نيست. .٢تبصره 

پذير است: دانشجوياني كه به داليل امكانثبت در سامانه سجاد تحت شرايط زير و با  حذف پزشكي يك يا چند درس. ٣تبصره 

شده و مراتب را پيش از برگزاري امتحان يا حداكثر در حين آن، به آموزش دانشكده اطالع دهند. پزشكي در بيمارستان بستري
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ساعت بعد از  ٧٢نبوده و قبل از شروع امتحان و يا حداكثر  دانشجوياني كه به داليل بيماري نابهنگام قادر به شركت در جلسه امتحان

 امتحان با ارايه درخواست در پيشخوان خدمت سامانه گلستان به تأييد پزشك دانشگاه برسد.

تشخيص موجه بودن غيبت دانشجو و نيز موجه بودن اخذ واحد كمتر از حدنصاب با شوراي آموزشي دانشگاه است و در  .٤تبصره 

گردد. غيبت دانشجو موجه تشخيص داده شود وضع نمره درس در كارنامه سيستم آموزشي دانشگاه حذف مجاز اعالم مي مواردي كه

اي هگردد ولي در صورتي كه آن درس را در نيمسالدر صورتي كه غيبت غير موجه باشد نمره آن درس در آن نيمسال، صفر منظور مي

 گردد. اثر ميشده در معدل كل دروس بي آينده با موفقيت بگذراند، نمره صفر منظور

  

 . ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو٧ماده 

علمي يا مدرسِ همان درس و بر اساس حضور، شركت پيشرفت تحصيلي دانشجو در هر درس، توسط عضو هيأت

 شود. در فعاليتهاي كالسي و نتايج امتحانات ارزشيابي مي

 برگزاري آزمون كتبي براي درسهاي نظري الزامي است. تبصره.

 برگزاري امتحان

 صورت حضوري در دانشگاه است.ي كارشناسي ارشد بهبرگزاري امتحانات دوره .١تبصره 

 حضور استاد درس در جلسه امتحان الزامي است. .٢تبصره 

روز پس از پايان امتحانات هر نيمسال تحصيلي براي دوره كارشناسي ارشد توسط استاد در سامانه آموزشي  ١٤نمره درس  .٣تبصره 

شود. در صورت عدم اعالم نمره در بازه زماني مقرر، ثبت و يا درخواست تغيير نمره درس، طبق تصميم شوراي آموزشي ثبت مي

 دانشگاه اقدام خواهد شد.

ه امتحان پايان نيمسال آن درس غيبت كند در صورت غيرموجه بودن غيبت دانشجو در آن درس نمره اگر دانشجو در جلس. ٤تبصره 

شود. در مواردي كه غيبت دانشجو بر اساس مصوبه شوراي آموزشي، موجه تشخيص داده شود وضع نمره درس در صفر منظور مي

ورت دانشجو براي انتخاب مجدد درس بايستي هزينه مربوط گردد. در هر دو صكارنامه سيستم آموزشي دانشگاه حذف مجاز اعالم مي

 به آن را پرداخت نمايد. 

 

 . سقف مدت مجاز تحصيل٨ماده 

محدود است و با اتمام سنوات مجاز، امكان تحصيل در آن دوره از دانشجو  هسقف مدت مجاز تحصيل در هر دور

 شود.سلب مي

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

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

آموخته نشود، دانشگاه اختيار دارد مدت تحصيل وي را حداكثر تا دو كه دانشجو در مدت مقرر دانشدرصورتي .١تبصره 

 نيمسال افزايش دهد. 

هاي آموزشي و در كليه دانشگاهها (دولتي و تحصيل همزمان دانشجوي دوره كارشناسي ارشد در كليه شيوه .٢تبصره 

  غيردولتي) ممنوع است. 

 
 انشجوسنوات مجاز د 

ر آموخته نشود، دانشگاه اختياكه دانشجوي داراي پروپوزال مصوب در مدت مقرر (تا پايان نيمسال چهارم) دانشدرصورتي. ١تبصره 

دارد كه مدت تحصيل را حداكثر تا دو نيمسال افزايش دهد. دانشجو بايستي درخواست افزايش سنوات را حداكثر تا دو هفته قبل از 

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

 تحصيالت تكميلي دانشگاه اعالم نمايد. 

شرط دارا بودن سنوات تحصيلي (تا نيمسال چهارم)، پس از تأييد استاد در موارد خاص كه دانشجو عذر موّجه داشته باشد، به. ٢تبصره 

تواند از حداكثر يك نيمسال مرخصي تحصيلي يا حذف گروه آموزشي، شوراي دانشكده و موافقت آموزش دانشگاه مي راهنما،

به تان از طريق سامانه گلسنام نيمسال با احتساب در سنوات استفاده كند. در اين موارد، درخواست مرخصي بايد پيش از آغاز ثبت

شجو داراي سنوات تحصيلي نباشد كميسيون موارد خاص دانشگاه مجاز به بررسي خاص كه دانآموزش دانشكده ارائه شود. درصورتي

گيري در اين باره است. در صورتي كه دانشجو واجد شرايط استفاده از مرخصي بدون احتساب را بودن وضعيت دانشجو و تصميم

 د را كميسيون موارد خاص ارايه نمايد.داشته باشد بايستي با بارگذاري مستندات الزم از طريق سامانه سجاد درخواست خو

شود. اگر اين اضافه سنوات، بنا به عللي موفق به اتمام تحصيل نشود محروم از تحصيل مي ٦. اگر دانشجو حداكثر تا نيمسال ٣تبصره 

مربوطه،  دانشكدهيبيني با تاييد استاد راهنماي دانشجو، گروه آموزشي و پيش خارج از اختيار خود و يا بروز مشكالت غير قابل

هاي كّمي و كيفي و علمي دانشجو، درباره مدت و نحوه ادامه درخواست دانشجو در كميسيون موارد خاص طرح و متناسب با فعاليت

گيري خواهد شد. ادامه تحصيل در اين شرايط منوط به پرداخت هزينه ثابت در ابتداي هر نيمسال تحصيلي تحصيل يا اخراج او تصميم

ي مربوطه است. براي اين امر دانشجو بايد حداقل چهار هفته يافت هرگونه خدمات دانشجويي نيز مستلزم پرداخت هزينهاست و در

قبل از شروع نيمسال تحصيلي جديد، تقاضاي خود را با ذكر داليل مستند به استاد راهنما تسليم نمايد و پس از اخذ تاييد از گروه 

ود را به كميسيون موارد خاص دانشگاه از طريق سامانه سجاد به آدرس آموزشي و دانشكده شخصا درخواست خ

https://portal.saorg.ir  ارايه نمايد. براي اين كار ابتدا  درخواست را در سامانه گلستان ثبت نمايد و سپس با اسكرين شات تاييد

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

نامه و باقيمانده واحد مربوط به پايان ٦تا  ٤است كه از اين تعداد  ٣٢و حداكثر  ٢٨در دوره كارشناسي ارشد، حداقل 

 صورت واحدهاي آموزشي است. به

 واحدهاي جبراني و تبديل شيوه

واحد است سرفصل اعالمي وزارت عتف  ٣٢مديريت كسب و كار كه تعداد واحدهاي آنها بيشتر از هايي مانند براي رشته .١تبصره 

 مالك عمل است.

 شود.واحد  ١٦بيشتر از نبايستي كارشناسي ارشد اصلي مجموع واحدهاي جبراني و  ،در هر نيمسال در هر صورت  .٢تبصره 

رتبط هاي غير مربط و شوراي آموزشي دانشكده، دانشجويان رشتهذيدر شرايط خاص و در صورت نياز، به تشخيص گروه  .٣تبصره 

عنوان هاي كارشناسي را به هاي دورهواحد از درس ١٢اند عالوه بر واحدهاي آموزشي مصوب، حداكثر (در مقطع قبل) موظف

ها حداكثر تا پايان نيمسال دوم الزامي است. نمرات اين واحدها در بگذرانند. گذراندن اين درس ١٢هاي جبراني با حداقل نمره درس

 گردد.هاي دانشجو محاسبه نميميانگين نمره

 د.يابميال افزايش مسيك نيبه مدت آموزشي  سنواتمجاز  دوره واحد، ١٢به تعداد  در صورت گذراندن دروس جبراني. ٤تبصره 

 دروس جبراني مذكور الزاماً بايد از واحدهاي دوره كارشناسي رشته مربوط ارائه شود.  .٥تبصره 

 ست.ا منوعمدر سنوات مجاز  پژوهشي به آموزش محور-از آموزشيتغيير شيوه . ٦تبصره 

 
 . انتخاب واحد١١ماده 

 واحد در هر نيمسال براي دانشجو الزامي است.  ٨انتخاب حداقل 

كه دانشگاه به هر دليل با حذف واحدهاي درسي دانشجو موافقت كند و اين امر منجر به كاهش تعداد درصورتي تبصره.

 د.شوعنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي وي محسوب مي واحدهاي دانشجو از حدنصاب شود، آن نيمسال به

 اخذ واحد درسي

واحد درسي انتخاب نمايد. دانشجو در آخرين نيمسال  ١٤و حداكثر  ٨دانشجو در هر نيمسال تحصيلي الزم است حداقل  . ١تبصره 

 تحصيلي از شرط اخذ حداقل واحد آموزشي معاف است.

سي اند كليه واحدهاي درآموزشي موظفهاي جهت تحقق نظم آموزشي و مديريت بهينه سنوات تحصيلي دانشجويان گروه. ٢تبصره 

 نيمسال تحصيلي ارائه نمايند. ٣نيمسال و در صورت ضرورت در  ٢را در 
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 . تغيير رشته و انتقال ١٢ماده 

دانشجوي دوره كارشناسي ارشد در همان دانشگاه يا ساير دانشگاهها (دولتي و غيردولتي)  »انتقال«يا » تغيير رشته«

 ممنوع است.

 و مهمانيتغيير رشته 

تغيير رشته و انتقال در دوره كارشناسي ارشد مجاز نيست. در صورتي كه دانشجو داليل موجهي براي درخواست انتقال و يا . ١تبصره 

كميسيون موارد  در طرح، با پس از موافقت گروه و دانشكده تغيير رشته داشته باشد با فرض داشتن رتبه قبولي در آن كد رشته محل

  پذير است.  هاي مبدا و مقصد امكانخاص دانشگاه

قابل قبول  ١٤نمره حداقل  به شرط اخذ هاي معتبر دولتي بصورت مهمان با موافقت گروه و دانشكده. اخذ درس از دانشگاه٢تبصره 

 است. 

در مقطع  سازي و پذيرش واحدهاي درسي گذرانده شده دانشجو در دانشگاه قبلي (دانشجوي انصراف يا اخراجمعادل. ٣تبصره 

 هاي دولتي معتبر) پس از تاييد گروه آموزشي و دانشكده با شرايط زير قابل قبول است:كارشناسي ارشد در دانشگاه

  درصد)  ٨٠محتواي آموزشي دروس گذرانده شده با دروس جديد، بنا به تشخيص گروه آموزشي، اشتراك محتوايي (حداقل

 داشته باشد.

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

  واحدهاي درسي كه در دانشگاه خوارزمي ( قابل قبول استهاي معتبر ديگر از دانشگاه ١٤واحد با نمرات حداقل  ١٢حداكثر

  اند از اين بند مستثني است).گذرانده شده

  شود. ت مجاز دانشجو كم ميواحد تطبيق دروس، يك نيمسال از سنوا ١٢به ازاي 

 
 . نمرات درس و مشروطي نيمسال١٣ماده 

است.  ١٢محاسبه ميشود و حداقل نمره قبولي در هر درس  ٢٠صورت عددي از صفر تا نمره ارزشيابي هر درس به

 ١٤ ازاست و چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصيلي كمتر  ١٤قبول در هر نيمسال ميانگين كل قابل

شود. سقف مجاز مشروط اعم از متوالي يا متناوب، در دوره كارشناسي باشد دانشجو در آن نيمسال مشروط تلقي مي

 نيمسال است.   ٢ارشد 

 نمرات دروس 

باشد و تعداد واحدهاي گذرانده وي بيش از نصف كل  ١٣چنانچه دانشجوي با دو ترم مشروطي داراي معدل كل باالي  .١تبصره 

تواند درخواست ادامه تحصيل خود را همراه با داليل و مستندات مربوطه جهت طرح در كميسيون موارد ي دوره باشد ميواحدها

 خاص دانشگاه ارائه نمايد. در صورتي كه با ادامه تحصيل موافقت شود از آن به بعد دانشجو موظف به پرداخت شهريه است.



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

۱۲ 
 

 هاي بعدي، درس يا دروسچند درس، نمره قبولي كسب نكند، چنانچه در نيمسال دانشجويي كه در هر نيمسال در يك يا .٢تبصره 

هاي مردودي قبلي در ريزنمرات تحصيلي دانشجو (حتي چندين بار)، فقط ثبت و باقي مذكور را با نمره قبولي بگذراند، نمره يا نمره

رين نمره قبولي در آن درس مالك محاسبه ميانگين كل دوره اثر و صرفًا آخها در محاسبه ميانگين كل دوره بيماند اما اين نمرهمي

كند (نمرات دروس مردودي در معدل همان خواهد بود. البته اين جايگزيني، ميانگين نمرات آن ترم و مشروطي دانشجو را حذف نمي

 شود.يكنند نمريافت ميشود) و شامل دانشجوياني كه به دليل تقلب و يا حكم كميته انضباطي، نمره مردودي دترم لحاظ مي

 
 . پروپوزال و پايان نامه١٤ماده 

نامه از پايان داوراننامه و تأييد استاد راهنما، مجاز است در حضور هيئتدانشجو پس از انجام كار تحقيقاتي خود و تدوين پايان

 خود دفاع كند.

 نامهشرايط استاد راهنماي پايان

 باشد:نامه كارشناسي ارشد پس از تاييد گروه و دانشكده بر اساس شرايط زير ميانتخاب استاد راهنماي پايان .١تبصره 

 وقت دانشگاه خوارزمي با حداقل مرتبه استادياري اشتغال داشته باشد.به عنوان عضو هيأت علمي تمام 

 .حداقل يك عنوان درس در مقطع كارشناسي ارشد ارايه كرده باشد 

  نامه را به پايان رسانده باشد.مسئوليت مشاوره دو عنوان پايانحداقل 

 ها نامه با زمينه تخصصي و سوابق تحقيقاتي استاد بنا بر تشخيص شوراي گروه و تأييد شوراي آموزشي دانشكدهموضوع پايان

 همخوان و همسو باشد.

خبره  با حداقل مرتبه استادياري (يا مربي باسابقه پژوهشي يا مشاوراستاد مشاور با پيشنهاد استاد راهنما و تأييد گروه آموزشي . ٢تبصره 

 گردد.نامه انتخاب ميبا حداقل مدرك كارشناسي ارشد) و مرتبط با موضوع پايان

نامه دانشجو توسط استاد راهنما منطبق با دستورالعمل مصوب در شوراي تحصيالت تكميلي ظرفيت تعداد راهنمايي پايان. ٣تبصره 

  .ستندعلمي هاه است. معاون آموزشي و مدير گروه آموزشي دانشكده ملزم به رعايت سقف تعداد دانشجو براي هر عضو هيأتدانشگ

چنان چه پس از اخذ پايان نامه، استاد راهنما و يا دانشجو بنا به داليلي از همكاري با يكديگر منصرف شوند، در صورتي كه . ٤تبصره 

تواند تقاضاي كتبي خود را با توضيحات الزم به گروه ارائه نمايد تا ترم باقي مانده باشد دانشجو مياز سنوات مجاز حداقل يك 

 گيري شود.موضوع در گروه و شوراي دانشكده بررسي و تصميم

 
 تصويب طرح پيشنهادي (پروپوزال)

هاي احتمالي در سامانه ايرانداك انجام دانشجو موظف است پيش از تصويب، همانندجويي پروپوزال را براي رفع مشابهت. ٥تبصره 

 داده و گزارش آن را به استاد راهنما و گروه آموزشي ارايه نمايد. 

 اخذ درس سمينار و يا واحد پايان نامه به همراه بقيه دروس، مجاز است. .٦تبصره 

 ماه است.  ٤,٥ه حداقل فاصله بين تصويب طرح پيشنهادي پايان نامه و تاريخ دفاع از پايان نام .٧تبصره 
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اييد پژوهشي و ت -ي آموزشيطرح پيشنهادي (پروپوزال) پايان نامه كارشناسي ارشد در شيوه براي اخذ واحد پايان نامه ارايه . ٨تبصره 

سال  اسفند همان ٢٥(كه قابل تمديد تا  انجام گيرد پايان نيمسال سومشوراي گروه و دانشكده الزامي است. اين كار بايستي حداكثر تا 

نامه اين شيوه ٥ماده  ٤تواند در نيمسال چهارم ثبت نام نمايد و مشمول تبصره ، در غير اين صورت دانشجو نميباشد)تحصيلي مي

ل قاب نيمسال چهارم واحدي هستند تصويب پروپوزال تا آخر ارديبهشت ٤٨كه داراي سرفصل براي دانشجويان كسب و كار  شود.مي

  تمديد است.

و براي انتخاب واحد در نيمسال  شده، تصويب نشود محروم از تحصيل ٤. در صورتي كه پروپوزال دانشجو تا پايان نيمسال ٩تبصره 

نامه اين شيوه ٥ماده  ٤باشد. دانشجو براي جبران ثبت نام در نيمسال چهارم، مشمول تبصره دانشگاه مي يآموزششوراي نياز به تاييد  ٥

 شود. مي

نامه خود دفاع نكرده، موظف است بر اساس تقويم دانشگاهي در ندانشجو پس از تصويب پروپوزال تا زماني كه از پايا. ١٠تبصره 

نامه حاضر و ثبت محروميت شيوه ٥ماده  ٤نام دانشجو در سنوات مجاز تحصيلي مشمول تبصره نام نمايد. عدم ثبتسامانه گلستان ثبت

 از تحصيل دانشجو خواهد شد.

 
 نامهاع از پاياندف

ز اين مقدار كمتر باشد ادانشجو  معدل الزامي است. در صورتي كه ١٤ كل معدلحداقل  اشتند ،دفاع از پايان نامهبراي  .١١تبصره 

گذرانده است نسبت به  ١٤نمره كمتر از نهايي كه با آحداكثر يك نيمسال فرصت دارد تا با اخذ دروسي كه قبال نگذرانده است و يا 

    ترميم معدل اقدام نمايد.

دانشجو موظف است همانندجويي كل پايان نامه را تحت نظر استاد راهنما از طريق سامانه ايرانداك انجام داده و نتيجه را  .١٢تبصره 

 باشد.مطابق شيوه نامه همانندجويي تحصيالت تكميلي مي ،در سامانه گلستان ثبت نمايد. مقدار مجاز مشابهت

فاع كم ده روز پيش از دنامه در پيشخوان خدمت سامانه گلستان توسط دانشجو دستصدور مجوز دفاع از پاياندرخواست . ١٣تبصره 

بايستي ثبت شود. پس از تأييد استاد راهنما مبني بر آماده بودن دانشجو، تاريخ پيشنهادي دفاع توسط استاد راهنما به گروه و دانشكده 

ريخ دفاع قطعي شود. در صورتي كه درخواست دفاع دانشجو در پيشخوان سامانه گلستان ثبت و گردد تا با تاييد ايشان، تاارسال مي

 شود.تاييد نشود، برگزاري جلسه غيرقانوني است و دفاع كان لم يكن تلقي مي

وند. پايان نامه شيداوران بنا به پيشنهاد استاد راهنما و تأييد گروه آموزشي مربوط و پس از تصويب در دانشكده تعيين م . ١٤تبصره 

 داوران قرار گيرد. دست كم يك هفته پيش از دفاع بايد در اختيار هيأت

يابد. ي تحصيالت تكميلي دانشگاه رسميت ميداوران و نمايندهي دفاع با حضور استاد (ان) راهنما، مشاور (ان)، هيأت. جلسه١٥تبصره 

بصورت محرمانه در آموزش دانشكده انجام پذيرد. تركيب هيأت داوران در جلسه كليه مراحل تشكيل جلسه دفاع از پايان نامه بايستي 

 نامه بصورت زير است:دفاع از پايان

  استاد يا استادان راهنما و مشاور 

  شنهاد استاد به پيبوده از اساتيد خارج از دانشگاه  يكي از آنها ترجيحا كهدو نفر از اعضاي هيأت علمي يا متخصصان و محققان

 عنوان ممتحن  راهنما و تصويب گروه آموزشي به

 شود.نماينده تحصيالت تكميلي دانشكده بدون حق رأي كه به پيشنهاد مدير گروه و با حكم رييس دانشكده تعيين مي 

در اين ( تواند همزمان نقش داور را نيز داشته باشدنماينده تحصيالت تكميلي بايستي از اعضاي هيات علمي بوده و مي .١٦تبصره 

 .يابد)حالت جلسه دفاع، با حضور استادان راهنما/مشاور، يك داور و نماينده تحصيالت تكميلي، رسميت مي
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 نامهنگارش پايان

ي نگارش هاي پژوهشي و نحوهنامه بر اساس كيفيت علمي و پژوهشي، ميزان نوآوري، چگونگي دفاع از يافتهارزيابي پايان. ١٧تبصره 

نامه بايستي دستورالعمل مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه كه قالب آن در صفحه معاونت آموزشي ندر نگارش پاياشود. انجام مي

 باشد رعايت گردد.دانشگاه مي

هاي خارجي، مانند زبان و ادبيات انگليسي، زبان و ادبيات عربي حسب نظر هاي زبانهاي رشتهنامهنگارش و دفاع از پايان. ١٨تبصره 

 ي تحصيلي باشد.تواند به همان زبان رشتهاهنما و گروه آموزشي مياستاد ر

ه فارسي، الزامي ي بلند بچكيده ه در اين صورت ارايهكنامه به زبان انگليسي هستند دانشجويان اتباع مجاز به نگارش پايان. ١٩تبصره 

 است. 

 
 . نمره پايان نامه١٥ماده 

 شود:شرح زير انجام ميارزشيابي آن بهصورت كيفي و بهنامه در ميانگين كل محاسبه نميشود و نمره پايان

 )،١٤مردود (كمتر از  -

 )٩٩/١٥-١٤قبول با درجه متوسط ( -

 )، ١٦-٩٩/١٧قبول با درجه خوب ( -

 )، ١٨-٩٩/١٨قبول با درجه خيلي خوب ( -

 )١٩-٢٠قبول با درجه عالي ( -

 نامهپايان و نمره اصالحات

ند كه چگونگي آن بايستي اختصاص ده هاي پژوهشينمره به برونداد ٢تا  ،نامهارزشيابي نهايي پايان هيات داوران مجازند در. ١تبصره 

  پژوهشي دانشكده تصويب گردد.-در شوراي آموزشي

صراحت ذكر شود و الزم است اصالحات نامه بهجلسه دفاع از پاياناصالحات موردتوافق هيات داوران بايد در صورت .٢تبصره 

اشد. بثر ظرف مدت يك ماه انجام گيرد. مسووليت بررسي اصالحات و اعالم نمره با نماينده تحصيالت تكميلي ميجزئي حداك

در نظر گرفتن  نامه (بدوننامه بايد با لحاظ نواقص پايانكه اصالحات، نياز به مهلتي بيش از يك ماه داشته باشد، نمره پاياندرصورتي

تواند با رعايت سنوات مجاز، پس از (مردود) ارزيابي شود، دانشجو مي ١٤نامه كمتر از كه پاياناصالحات) اعالم گردد. در مواردي 

 كه در صورت موفقيت نمره دفاع دوم ثبت نامه خود دفاع نمايدگر از پايانبار ديرفع نقص حداكثر تا سه ماه بعد از دفاع اول يك

  خواهد شد.

ايستي يكن شده و بلمدفاع كان ،نامه نشود با اختيار دانشكدهموفق به ارايه اصالحات پايان ماه ٣. در صورتي كه دانشجو پس از ٣تبصره 

 با حضور هيات داوران دوباره دفاع نمايد.

 
 آموختگي. دانش ١٦ماده 

 است.نامه و موفقيت در دفاع از پايان ١٤آموختگي، گذراندن كليه واحدهاي دوره، داشتن ميانگين كل حداقل مالك دانش

باشد اجازه  ١٤چنانچه ميانگين كل دانشجوي كارشناسي ارشد پس از گذراندن تمام واحدهاي درسي دوره كمتر از . ١تبصره 

ا مجددًا با شود تبه وي فرصت داده مي» با رعايت سقف مجاز سنوات تحصيلي«نامه را ندارد و تنها يك نيمسال دفاع از پايان

نامه استثناي پايانرا احراز كرده است، ميانگين كل دوره را به ١٤تا  ١٢يي كه در آن نمره بين واحد از درسها ٨انتخاب حداكثر 
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 نامه داده شود. برساند تا به وي اجازه دفاع از پايان ١٤به 

رابر ضوابط بتواند به دانشجويي كه به هر دليل نتواند در سنوات مجاز دوره تحصيلي را به پايان برساند، دانشگاه مي .٢تبصره 

 فقط گواهي گذراندن واحدهاي درسي را اعطا كند.

 نامه است.آموختگي، روز دفاع و كسب درجه قبولي از پايانتاريخ دانش .٣تبصره 

...)  حساب ودانشجو موظف است پس از دفاع، كارهاي مربوط به فراغت از تحصيل خود را ( تحويل مدارك براي تسويه. ١تبصره 

موقع براي انجام كه دانشجو بهماه پس از برگزاري جلسه دفاع، انجام دهد و درصورتي ٤آموزشي دانشگاه حداكثر تا  از طريق سامانه

 كارهاي فراغت از تحصيل اقدام ننمايد به استناد مصوبه هيأت امنا بابت هرماه ديركرد جريمه دريافت خواهد شد.

 

 . تخلف علمي١٧ماده 

نامه مرتكب تخلف علمي (جعل، تقلب، كپيبرداري و مانند و انجام پژوهش و تدوين پايانچنانچه دانشجو در حين تحصيل 

 شود. ها) شود و تخلف او از سوي دانشگاه تأييد گردد، از ادامه تحصيل محروم و اخراج مياين

يلي رك تحصاحراز و اثبات تخلف علمي دانشجو پس از اتمام تحصيالت از سوي دانشگاه، منجر به ابطال مد تبصره.

 صادرشده خواهد شد.

 آموخته/ دانشبررسي تخلف علمي دانشجو

 شود.احراز و اثبات تخلف علمي دانشجو در تدوين پايان نامه در كميته اخالق دانشگاه انجام مي. ١تبصره 

 

 . مسئوليت حسن اجراي شيوه نامه١٨ماده 

ير قانوني به آن بر عهده دانشگاه و نظارت بر اجرا و تفسنامه و پاسخگويي مسئوليت حسن اجراي اين شيوه نامه آيين

  مفاد آن بر عهده معاون آموزشي دانشگاه است.

 
تنظيم و در جلسه شوراي  ١/٣/٩٧مورخ  ٤٣٠٦٩/٢شده به شماره ي يكپارچه ابالغنامهي اجرايي، بر اساس آييننامهاين شيوه

ي كارشناسي ارشد ورودي دانشجويان دورهتمام به تصويب رسيد و اجراي آن براي  ٢٥/١١/١٤٠٠آموزشي دانشگاه مورخ 

نامه هاي مغاير با اين شيوهها و دستورالعملنامهها، بخشنامهي آيينو بعد از آن الزامي است. از تاريخ اجرا، كليه ١٤٠٠سال 

ي شورا است. در ضمن نظارت بر حسن اجراي نشده بر عهدهبينيگردد. اتخاذ تصميم در خصوص ساير موارد پيشلغو مي

 هر دانشكده است. يات رييسههاين شيوه نامه به عهده 

 


