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برنامه ريزي علوم جلسه شوراي عالي آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب چهل و سومين

18/5/89پزشكي مورخ 

فصل اول 

كليات

تعريف 

:1ماده 
آمـوزش عـالي و بـاالتر از    ، يكي از دوره هاي آموزشـي در سـطح   كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره

م بـه دريافـت مـدرك كارشناسـي ارشـد ناپيوسـته در يـك رشـته         دوره كارشناسي است و سرانجا

.دانشگاهي مي انجامد 

: 1تبصره 
در اين آيين نامه ، به منظور اختصار ، به همه دانشگاهها ، دانشكده هـا و موسسـات آموزشـي عـالي     

و آمـوزش پزشـكي كـه در مقطـع تحصـيلي كارشناسـي ارشـد        وابسته به وزارت بهداشت ، درمـان  

.فعاليت دارند ، دانشگاه گفته مي شود ) Ph.D( و دكتري تخصصي ناپيوسته

:2تبصره 
مـي باشـند ،   ) Ph.D( در دانشگاههايي كه مجري دوره هاي كارشناسي ارشد يـا دكتـري تخصصـي    

دانشگاه بر اساس آئين نامـه مـديريت دانشـگاهها و موسسـات     / شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده 

.شوراي عالي انقالب فرهنگي تشكيل خواهد شد 11/3/70مورخ 24آموزش عالي مصوب جلسه 

هدف 

: 2ماده 
هدف از ايجاد دوره كارشناسي ارشد ، گسترش دانش و تربيت متخصصان و پژوهشگراني است كـه  

فراگيري آموزشهاي الزم و آشنايي با روش هاي پژوهش علمي ، مهارت الزم را بـراي آمـوزش ،   با 

. ط پيدا كنند پژوهش و خدمات مربو
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فصل دوم

شرايط ورود

:3ماده
: ه كارشناسي ارشد ناپيوسته عبارت است از شرايط ورود به دور

داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي : 1-3

داشتن دانشنامه كارشناسي يا باالتر متناسب با رشته تحصيلي مورد تقاضا از يكي از دانشگاههاي : 2-3

ش پزشكي و يا وزارت داخل يا خارج كشور كه حسب مورد به تاييد وزارت بهداشت ، درمان و آموز

.علوم ، تحقيقات و فناوري رسيده باشد 

.مت جسمي و رواني متناسب با رشته تحصيلي برخورداري از سال: 3-3

.موفقيت در آزمون ورودي دوره : 4-3

عدم اشتغال به تحصيل همزمان در همان دانشگاه و يا دانشـگاههاي ديگـر و سـاير موسسـات     : 5-3

آموزشي و پژوهشي

: 1صرهتب
تشخيص اينكه دارنده كدام دانشـنامه در كـدام رشـته مـي توانـد تحصـيل كنـد برعهـده دبيرخانـه          

.آموزش تخصصي مربوطه و تاييد شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي است 

:2تبصره 
شرايط پذيرش اتباع خـارجي در دوره كارشناسـي ارشـد ناپيوسـته تـابع آيـين نامـه هـاي مربـوط         

.مي باشند 

: 3تبصره 
مجـاز  در مقطع كارشناسي12دارندگان مدرك معادل ، گواهي اتمام دوره و يا ميانگين كل كمتر از 

.نمي باشند به ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي علوم پزشكي 
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فصل سوم

نظام آموزشي

:4ماده
هاي كشور مبتني بر نظام واحدي اهي ارشد ناپيوسته در تمام دانشگآموزش در مقلطع كارشناس

.است

در نظام واحدي ارزش هر درس با تعداد واحد هاي آن درس سنجيده مي شود و قبـولي يـا عـدم    

مقدار يا ميزان درسي هر واحد درسي ، در يك درس ، به همان درس محدود است قبولي  دانشجو 

ساعت، كارگـاهي  34، عملي يا آزمايشگاهي ساعت 17صورت نظري است كه مفاد آن به ترتيب به 

ساعت، در طول يك نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني ، طبق 86ساعت ، كار ورزي 51و كار آموزي 

در مورد رشـته هـاي كـه داراي پـروژه     برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي تدريس مي شود 

.ين مي شونديآن ،توسط استاد مربوط تعمتناسب با واحد ل در يك نيمساپروژه هستند مدت اجراي 

:5ماده 
هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي و در صورت ضرورت و داشتن شرايط وامكانات يـك  

هفته و هردوره تابستاني شـامل  17تحصيلي شامل مدت آموزش هر نيمسال . دوره تابستاني است 

.ين آيين نامه استا4هفته ، با رعايت مفاد ماده 6

:1تبصره 
ــان د   ــا پاي ــان نيمســال ي ــات پاي وره تابســتاني جــزو مــدت آمــوزش محســوب                     طــول مــدت امتحان

.نمي شود

:2تبصره 
عدم امكان حضور استاد مربوط در طول طبيعي ،در موارد استثنايي و ضروري ، شامل وقوع حوادث 

پيشنهاد دانشكده مربوط و موافقت شـوراي آموزشـي دانشـگاه    هفته و مواردي از اين قبيل ، به17

آن درس يا هفته جهت كليه دانشجوياني كه 17،مي توان درس يا درسهايي را در مدتي كوتاه تر از 

واحـد درسـي از ميـزان    سـاعات هر مجموع درسها را اخذ كرده اند تدريس نمود ، مشروط بر اينكه 

.ر نشوداين آيين نامه كمت4مقرر در ماده 



4

:6ماده 
مصوب شوراي عالي برنامه ريزي را اجرا تمام دانشگاههاي علوم پزشكي موظفند برنامه هاي درسي 

.نمايند

:تبصره
و سـازمانهاي  هيـات مميـزه   كليه دانشگاههاي علوم پزشكي اعم از داراي هيات مميزه و فاقد - 

به جاي دروس به ارايه واحد هاي درسي جديد ، مجاز خواهند بود نسبت وابسته به وزارت بهداشت 

)Noncore( اختياري

در هر برنامه آموزشي كه داراي مجوز مي باشـند اقـدام وايـن دروس را بـه صـورت اختيـاري بـه        

.دانشجويان ارايه نمايند 

در دانشـگاههاي  ) Noncore( درسي جديـد بـه جـاي دروس اختيـاري     سقف ارايه واحدهاي - 

كل واحدهاي دوره رد هر برنامـه آموزشـي مـي باشـد و در دانشـگاههاي      % 20داراي هيات مميزه

كـل واحـدهاي   % 10فاقد هيات مميزه به شرط داشتن سه دوره فارغ التحصيل در رشته مربوطـه ،  

.دوره در هر برنامه آموزشي مي باشد 

:7ماده 
برحسـب رشـته ،  ايـان نامـه  تعداد كل واحدهاي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته ، با احتساب واحـد پ 

.واحد است 32اكثر دو ح28حداقل 

:1تبصره 
چنانچه به تشخيص گروه آموزشي و تاييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشـگاه گذرانـدن درس هـاي    

كمبود ياجبراني ، براي دانشجو ، ضروري تشخيص داده شـود ، وي مكلـف اسـت ، آن درسـها را بـر      

ه اضافه بر واحدهاي درسي مقـرر در دوره  كارشناسـي ارشـد    مصوب دوربرنامه آموزشي اساس

.ناپيوسته و مطابق اين آيين نامه بگذراند 

: 2تبصره 
.واحد است 24ي كمبود يا جبراني واحدهاي درس هاحداكثر تعداد 

: 3تبصره 
يت پيش رائه دروس با رعادر انتخاب درس ها ، اولويت يا درس هاي كمبود يا جبراني است ،ترتيب ا

تنظيم برنامه تحصيلي دانشجويان در طول دوره ، روش تدريس و جابجـا كـردن ريـز مـواد     نيازها ،

جديد در يك درس در چارچوب برنامه مصوبو طرح مطالبدرسي

شوراي عالي برنامه ريزي ، با نظر گروه آموزشي مربوط ، بـر عهـده شـوراي تحصـيالت  تكميلـي      

.دانشگاه ذيربط است / دانشكده 
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: 4تبصره
واحد درسي از درسهاي كمبود يا جبراني ، يك نيمسال تحصـيلي ، بـه طـول    12به ازاي گذراندن هر 

.مدت تحصيل دانشجو ، افزوده مي شود 

: 8ماده 
واحد پايان نامه كارشناسي ارشد ، براي همه رشته ها مطابق برنامه هاي مصوب شوراي عالي تعداد

. حد درسي است وا4-10برنامه  ريزي بين 

: 9ماده 
واحـد درسـي از   14تا 8دانشجوي دوره كارشناسي ارشد موظف است در هر نيمسال تحصيلي بين 

در . واحد درسي باقي داشته باشد 8مجموع دروس دوره را انتخاب و ثبت نام ، مگر آن كه كمتر از 

/ تحصـيالت تكميلـي دانشـگاه    موارد استثنايي ، با پيشـنهاد گـروه آموزشـي ذيـربط و تاييـد شـوراي       

.واحد افزايش يابد 16دانشكده اين تعداد مي تواند حداكثر به 

: 1تبصره 
.واحد درسي بالمانع است 8در آخرين نيمسال تحصيلي نام نويسي دانشجو با كمتر از 

: 2تبصره 
ــه دوره تابســتاني دانشــجو  ــه اخــذ حــداكثر  در صــورت ارائ دوره واحــد درســي در آن 4مجــاز ب

.مي باشد 
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فصل چهارم

حضور و غياب

:10ماده 
ي اسـت و سـاعات غيبـت دانشـجو در     تمام جلسات مربوط به هر درسـي الزامـ  درحضور دانشجو 

1و كارگاهي ، كارآمورزي و كارورزي از 2آزمايشگاهي از عملي و 4س نظري ازدرهر
171710

مجموع ساعات آن درس نبايد تجاوز كند ،درغيـر ايـن صـورت نمـره دانشـجو درآن درس صـفر       

. محسوب مي شود 

:1تبصره 
در صورتي مجاز خواهد بود كه با ارائـه  10غيبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده  

تكميلي دانشكده موجه شناخته مدارك مستند و ارائه گزارش استاد مربوط با تاييد شوراي تحصيالت

. شود 

: 2تبصره 
باشد ولي غيبت 10در صورتي كه غيبت دانشجو در هر درس ، بيش از ميزان تعيين شده در ماده  

او به تشخيص دانشكده و تاييد شوراي تحصـيالت تكميلـي دانشـكده كوجـه تشـخيص داده شـود آن       

حد در هر نيمسال الزامي نيست و نيمسـال  وا8در اين صورت رعايت حداقل . درس حذف مي شود 

. مذكور بعنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود 

:11ماده 
غيبت غير موجه در امتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غيبت 

واحد 8ايت حداقل در اين صورت رع. آن درس مي شود موجه در امتحان هر درس موجب حذف 

در هر نيمسال الزامي نيست ، ولي نيمسال مذكور بعنوان يك نيمسال كامـل جـزو سـنوات تحصـيلي     

. دانشجو محسوب مي شود 

دانشـگاه  / تشخيص موجه بودن غيبت در جلسه امتحان بر عهده شوراي تحصيالت تكميلي دانشـكده  

.است 



7

فصل پنجم

ارزشيابي 

: 12ماده 
و بـراي دروس  20از 14در هر درس اختصاصي اجبـاري و اختصاصـي اختيـاري    ره قبولي حداقل نم

چنانچه نمره دانشجو كمتر از ايـن مقـدار باشـد بايـد آن درس را     . است 20از 12كمبود يا جبراني 

.تكرار نمايد

: 1تبصره 
آموزشـي در صـورت تاييـد گـروه    ،اگر دانشجويي در يك درس اختصاصي اختيـاري مـردود شـود   

مصوب شوراي عالي برنامه ريزي مي تواند از جدول دروس اختصاصي اختياري در برنامه آموزشي

در ايـن صـورت نمـرات كليـه دروس اعـم از قبـولي و مـردودي در        . درس ديگري را انتخاب كنـد  

.كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين نيمسال مربوط و ميانگين كل منظور مي شود

: 2بصره ت
در مواردي كه ارزشيابي دانشجو در يگ درس موكول به فعاليتهـايي باشـد كـه بـا تشـخيص اسـتاد       

نمره دانشجو در آن درس ناتمام اعالم مربوط انجام آن در طول يك نيمسال تحصيلي ممكن نباشد ، 

يلي بعـد  در اين صورت بايد نمره دانشجو در اين درس ، حداكثر تـا پايـان نيمسـال تحصـ    . مي شود 

اعـالم  در غير اين صورت با . و در كارنامه وي ثبت شود توسط استاد مربوطه به نمره قطعي تبديل 

بديهي است ثبت نمره ناتمام در نيمسالي خواهـد  . دانشكده درس توسط دانشگاه حذف خواهد شد 

. بود كه دانشجو واحد را اخذ نموده است 

: 13ماده 
كمتـر باشـد ، در غيـر ايـن     14در هر نيمسـال تحصـيلي ، نبايـد از    ميانگين نمرات دروس دانشجو ،

حد نداشته و صورت دانشگاه به دانشجو اخطار خواهد داد ولي دانشجو محدوديتي از لحاظ انتخاب وا

.در نيمسال بعدي ، در محدوده حد نصاب واحدها مي تواند اخذ واحد نمايد 

: 1تبصره 
باشـد ، آن  14نيمسال تحصيلي ام از متوالي يـا متنـاوب كمتـر از    اگر ميانگين نمرات دانشجو در دو 

. دانشجو از ادامه تحصيل در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته محروم مي شود 
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: 2تبصره 
باشـد در صـورت كسـب    ) واحـد  8( نيمسال هايي كه تعداد واحدهاي اخذ شده كمتـر از حدنصـاب   

. شمول اخطار محاسبه خواهد شد جزو نيمسال هاي م14ميانگين كمتر از 

: 3تبصره 
ثبـت مـي شـود و در احتسـاب ميـانگين      دركارنامه دانشجو ، جداگانه نمره دروس كمبود يا جبراني 

نمرات نيمسال تحصيلي و ميانگين كل نمرات دانشجو منظور نمي شود 
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فصل ششم

يلطول دوره ، مرخصي تحصيلي و انصراف از تحص

:14ماده 
انشجو بايد دروس تعيين شده در دوره و همچنـين پايـان نامـه را بـر     دطول دوره مدتي است كه

حداكثر مـدت مجـاز تحصـيل در دوره كارشناسـي ارشـد      . اتمام برساند اساس مقررات مربوط به

ـ چنانچه دانشجو در اين مدت نتوانـد دروس دوره را بـا موفقيـت بگذ   . سال است 3ناپيوسته  و دران

. پايان نامه خود را تكميل و از آن دفاع نمايد از ادامه تحصيل محروم مي شود 

: تبصره 
شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه مي تواند ، در مـوارد اسـتثنايي بـه پيشـنهاد اسـتاد راهنمـا و تاييـد        

و اضافه شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده حداكثر يك نيمسال تحصيلي به مدت مجاز تحصيل دانشج

. نمايد 

: 15ماده 
دانشجو موظف است در هر نيمسال تحصيلي در زماني كه دانشگاه اعالم مي كند بـراي ثبـت نـام و    

عدم مراجعه دانشـجو بـراي نـام نويسـي بـراي يـك       . انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه نمايد 

. از ادامه تحصيل مي گردد و عذر موجه به منزله ترك تحصيل است و دانشجونيمسال بدون اطالع 

در موارد استثتايي كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي داند ، بايد داليل آن را حداكثر يك ماه 

موجـه  در صـورت تاييـد   . قبل از پايان همان نيمسال به صورت مكتوب به اداره اموزش ارائـه دهـد  

زو مـدت مجـاز تحصـيل وي    بودن ترك تحصيل توسط شوراي تحصـيالت تكميلـي ، آن نيمسـال جـ    

.محسوب و مرخصي تحصيلي براي آن نيمسال صادر مي شود 
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: 16ماده 
دانشجوي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته مي تواند حداكثر براي يك نيمسال تحصيلي ، از مرخصـي  

. تحصيلي استفاده كند 

: 1تبصره 
اخذ مرخصي تحصيلي در اولين نيمسال تحصيلي مجاز نيست ، در موارد استثنايي ، با پيشنهاد دانشكده 

. ، تصميم گيري بر عهده شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه مي باشد 

: 2تبصره 
. مدت مرخصي تحصيلي جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود 

: 3تبصره 
كتبي حداقل دو هفتـه قبـل از شـروع نـام نويسـي در هـر نيمسـال        قاضاي مرخصي بايد به صورتت

تسليم گردد و اداره آموزش دانشگاه موظف است تحصيلي توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه 

يـا عـدم موافقـت بـا     موافقـت  دانشكده ذيربط قبل از اتمام مهلت نـام نويسـي   پس از كسب نظر از 

موافقت دانشگاه با مرخصي تحصيلي دانشجو با توجه به . غ نمايد درخواست دانشجو را كتباً به وي ابال

عواقب احتمالي ناشي از مرخصي تحصيلي به عهده دانشـجو  . تحصيلي وي صورت مي گيرد وضعيت 

. است 

: 4تبصره 
در يك نيمسال حداكثر تا قبل از شروع امتحانات پايان آن نيمسال تنهـا  حذف كليه درسهاي اخذ شده

انشجو قادر به ادامه تحصيل در مجاز است كه بنا به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه ددر صورتي 

. آن نيمسال نباشد در اين صورت آن نيمسال براي دانشجو مرخصي تحصيلي محسوب خواهـد شـد   

محاسبه يا عدم محاسبه اين مرخصي در حداكثر سنوات مجاز تحصـيلي دانشـجو بـه عهـده شـوراي      

.آموزشي دانشگاه است 

:5تبصره 
دانشجويان خانم شاغل به تحصيل در كليه رشته هاي علوم پزشكي ، در صورت بارداري مي توانند با 

به دليل زايمـان ،بـدون احتسـاب در    رعايت ساير ضوابط و مقررات از يك نيمسال مرخصي تحصيلي 

. سنوات تحصيلي استفاده نمايند 
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: 6تبصره 
موجه آنها به تاييد شوراي پزشكي و شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه دانشجوياني كه گواهي پزشكي 

رسيده باشد ، مي توانند از حداكثر نيمسال مرخصـي تحصـيلي بـدون احتسـاب در سـنوات اسـتفاده       

.نمايند 

: 17ماده 
دانشجويي كه تمايل به انصراف از تحصيل داشته باشد بايد درخواست انصراف خود را كتباً بـه اداره  

اين دانشجو مجاز است فقط براي يك نوبت حداكثر تا يك . وزش دانشگاه يا دانشكده تسليم نمايد آم

قبل از پايان همان نيمسال تحصيلي تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد و آن نيمسال جـزو مـدت   ماه 

پس از انقضاي ايـن  . مجاز تحصيل وي محسوب و مرخصي تحصيلي براي آن نيمسال صادر مي شود 

. لت حكم انصراف از تحصيل وي صادر مي شود و پس از حق ادامه تحصيل در آن رشته را ندارد مه

: تبصره 
دانشجوي منصرف از تحصيل چنانچه بخواهد سوابق تحصيلي خود را دريافت نمايد موظف است بـه  

.كليه تعهدات قانوني دوران تحصيل خود عمل نمايد

:18ماده 
ارشد كه از تحصيل محروم و يا از ادامه تحصيل منصرف مـي شـوند ،   كارشناسي دانشجويان دوره 

دوره چنانچه با دانشگاه محل تحصيل خود تسويه حساب كنند ، مي توانند مجدداً در آزمون ورودي 

دانشجوي محروم از تحصيل نمي تواند در آزمـون  . ( هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته شركت نمايند 

در صورت قبولي در آزمون ، واحـد هـاي   ) قبلي خود شركت نمايد ورودي كارشناسي ارشد رشته 

درسي قبلي آنها ، در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته پـس از ارزيـابي و تطبيـق بـا برنامـه مصـوب       

ارزيابي دروس و تطبيـق واحـدها توسـط گـروه آموزشـي مربـوط در دانشـگاه        . پذيرفته مي شود 

واحد پذيرفته شده يك نيمسال از حداكثر مـدت مجـاز   8-10پذيرنده انجام مي شود و به ازاي هر 

. تحصيل دانشجو كاسته مي شود 

:شرط زير است 4پذيرش واحدهاي درسي قبلي اين دانشجويان منوط به احراز 

واحد آموزشي قبلي داراي مجوز از شـوراي گسـترش وزارت بهداشـت ، درمـان و آمـوزش      -1

. فناوري باشد پزشكي و يا وزارت علوم تحقيقات و 

. پذيرش دانشجو از طريق آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته باشد -2

ذكر شـده  خانه زي يكي از دو وزارتبرنامه هاي درسي اجرا شده ، مصوب شوراي عالي برنامه ري-3

.باشد1دربند 
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محتواي دروس گذرانده شده با دروس رشته جديد به تشخيص گروه آموزشـي مربـوط ، بايـد    -4

. كمتر نباشد 14اشتراك محتوايي داشته و نمره هر يك از آن درسها از % 80قل حدا

فصل هفتم

پايان نامه

: 19ماده 
تهيه پايان نامه بخشي از دوره كارشناسي ارشد است كه طي آن دانشجو موظف است ، در يك زمينه 

. بع بپردازد مربوط به رشته تحصيلي خود ، زير نظر استاد راهنما ، به تحقيق و تت

: 20ماده 
دانشجو موظف است پس از پايان نيمسال اول و قبل از شروع نيمسال سوم تحصـيلي موضـوع پايـان    

نامه خود را با نظر استاد راهنما مشخص نمايد و بـه تصـويب شـوراي تحصـيالت تكميلـي دانشـكده       

. برساند 

: 21ماده 
دانشـگاه ،از اعضـاي   د و تاييد شوراي تحصيالت تكميلي استاد راهنما با پيشنهاد دانشجو و موافقت استا

. هيات علمي دانشگاه يا حداقل مرتبه استادياري تعيين مي گردد 

: 1تبصره 
در موارد خاص در صورت ضرورت ، به پيشنهاد گروه آموزشي و تاييد شـوراي تحصـيالت تكميلـي    

ستاد راهنما با حداقل مرتبه استادياري دانشكده و تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه ، انتخاب ا

. بالمانع است خارج از دانشگاه 

: 2تبصره 
در رشته هايي كه استاديار وجود ندارد و يا تعداد استاديار در آن رشته كافي نيسـت مـي تـوان بـه     

سـال  10صورت استثنا استاد راهنما را با تاييد شوراي تحصيالت تكميلـي دانشـگاه كـه داراي حـداقل     

. ابقه كار مفيد آموزشي و پژوهشي باشند ، انتخاب كرد س
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: 22ماده 
تعداد پايان نامه هايي كه هر استاد راهنما با حداقل مرتبه اسـتادياري مـي تـوان بـه طـور همزمـان       

: هدايت آنها را بر عهده داشته باشد يكي از موارد زير است 

)ph.D( دو پايان نامه دكتري تخصصي –الف 

و سه پايان نامه كارشناسي ارشد ) ph.D( يك پايان نامه دكتري تخصصي –ب 

در شرايط استثنايي تصميم گيري در خصوص هدايت همزمان پايان نامه ها بيش از هـر يـك از   –ج 

موارد بند الف و ب بر عهده شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده و با توجه به توانايي علمي و رعايـت  

. ايان نامه ها مي باشد عدالت در تقسيم پ

: 1تبصره 
هدايت پايان نامه هاي دوره دكتري عمومي پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي هماننـد پايـان نامـه    

. كارشناسي ارشد محسوب مي شود 

: 2تبصره 
باشـند مـي تواننـد    21ماده 2مربيان با تجربه و با سابقه دانشگاه كه حائز شرايط مندرج در تبصره 

. پايان نامه كارشناسي ارشد را به طور همزمان بر عهده بگيرد 2اكثر هدايت حد

: 23ماده 
به پيشنهاد استاد راهنما و تاييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده يك يا دو نفر از اعضاي هيات علمي 

ان اسـتاد  و يا از صاحب نظران و محققان برجسته ، مرتبط با موضوع پايان نامـه مـي تواننـد بـه عنـو     

. مشاور تعيين شوند 

:24ماده 
ارزشيابي پايان نامه در جلسه دفاعيه توسط هيات داوران ، متشكل از استاد راهنما ، استاد يـا اسـاتيد   

نماينده شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده و دو نفر از بـين اعضـاي هيـات علمـي يـا      مشاور يك نفر 

بـه پيشـنهاد گـروه و تاييـد     شگاه به عنوان ناظر يا حق راي متخصصان و محققان داخل يا خارج از دان

.مي گيرد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده صورت



14

: تبصره 
دفاع از پايان نامه است كه كليه واحد هـاي آموزشـي خـود را بـا موفقيـت      دانشجو هنگامي مجاز به 

صورت كتبي به شـوراي تحصـيالت   گذرانده باشد و تكميل بودن پايان نامه او توسط استاد راهنما به 

. تكميلي دانشكده اعالم شده باشد 

: 25ماده 
هيات داوران در پايان جلسه دفاعيه پس از شور و بررسي در خصوص اصالت و صحت پايـان نامـه ،   

. نمر آن را با تاكيد بر درجه به شرح زير سطح بندي مي نمايد 
نمرهدرجه                                      

5/18-20عالي                                               

17- 49/18بسيار خوب                                  

5/15- 99/16خوب

14-49/15قابل قبول

14كمتر از غير قابل قبول

: 1تبصره 
. نمره پايان نامه در ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه مي شود 

: 2تبصره 
كسب درجه عالي به شرطي مي باشد كه دانشجو نويسنده مقاله اي از موضوع پايان نامه در مجالت 

ايندكس شده داخلي بر اساس تقسـيم بنـدي معاونـت    گروه يك معتبر علمي و پژوهشي خارجي و يا 

. اوري وزارت متبوع باشد تحقيقات و فن

دانشجو پس از انتخاب پايان نامه ، تا زماني كه آن را به پايان نرسانده است موظف اسـت  : 26ماده 

در اين حال نمـره پايـان   . بر اساس تقويم دانشگاهي در نيمسال هاي بعد نيز براي آن ثبت نام نمايد 

مي شود و در ميانگين نيمسال و ميانگين كل نامه در آخرين نيمسال تحصيلي ، وارد كارنامه دانشجو

. نمرات او منظور خواهد شد 

: 27ماده 
در صورتي كه پايان نامه ، از نظر هيات داوران ، غير قابل قبول تشـخيص داده شـود ، دانشـجو مـي     

ر تواند در مدتي كه از حداكثر مدت مجاز تحصيل وي تجاوز نكند ، پايان نامه خود را كامل و بار ديگ

دانشجويي كه در حداكثرمـدت مجـاز   . در زماني كه هيات داوران تعيين مي كنند از آن دفاع نمايد 

تحصيل نتواند از پايان نامه خود با موفقيت دفاع كند از تحصيل محروم مي شود و مدركي درياقت 

.نمي كند 
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فصل هشتم

ساير مقررات

: 28ماده 
.كارشناسي ارشد ناپيوسته ممنوع است  انتقال و تغيير رشته و جابجايي در دوره

: 29ماده 
در صورتي كه ارائه برخي از دروس ، در يك رشته و در يك زمان معين ، در دانشگاه مبداء ، ممكـن  

نباشد ، دانشجو مي تواند آن دروس را با موافقت استاد راهنما و گروه آموزشي مربوطـه و تاييـد   

در دانشگاه يا دانشكده ديگري كه مجري دوره است به صـورت  شوراي تحصيالت تكميلي دانشكاه ، ر

تعـداد واحـدهاي   . در اين صورت كسب موافقت دانشگاه مقصد هم ضروري است . ميهمان بگذراند 

. درسي دانشجوي ميهمان در يك دانشگاه نبايد از نصف واحدهاي اموزشي دوره تجاوز نمايد 

: 30ماده 
اپيوسته بايد به صورت تمام وقـت و منطبـق بـا شـرايط زيـر بـه       دانشجوي دوره كارشناسي ارشد ن

:تحصيل بپردازد 

تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت مي باشد ، بنابراين هر گونه اشتغالي -1-30

. غير از تحصيل براي دانشجو ممنوع است 

وقـت  مورد حضـور تمـام  حضور تمام وقت دانشجو ، مطابق ضوابط و مقررات دانشگاه در -2-30

. مربان گروههاي آموزشي ذيربط است 

مربـو  ه گـروه آموزشـي   نترل حضور تمام وقـت دانشـجو بـه عهـد    مسئوليت نظارت و ك-3-30

. طاست ، بديهي است دانشجو تابع قوانين و مقررات  اداري حضور و غياب دانشگاه مي باشد

سـته مـي تواننـد در طـول سـال از يـك مـاه        كليه دانشجويان دوره كارشناسي ارشـد ناپيو -4-30

. مرخصي استفاده نمايند واين مرخصي قابل ذخيره شدن نمي باشد 

گروه آموزشي موظف است غيبت غير موجه دانشجو را در اسرع وقت جهت انجـام قـانوني   -5-3

. به شوراي تحصيالت تكميلي د انشگاه گزارش نمايد

بنـدهاي ايـن مـاده تخلـف ورزد ، از سـوي گـروه       درصورتي كه دانشجو از اجـراي مفـاد  -6-30

.هت اقدام  قانوني معرفي مي گرددآموزشي ، به عنوان  متختلف به شوراي تحصيالت دانشگاه ج
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فصل نهم

فراغت از تحصيل

:13ماده
در غيـر ايـن صـورت از    . كمتـر باشـد   14ميانگين كل نمرات دانشجو در پايـان دوره نبايـد نبايـد از    

. مدرك كارشناسي ارشد محروم مي شود دريافت 

:تبصره  
دانشجويي كه پس از گذراندن كليه واحدهاي درسي دوره و قبولي پايان نامه ميانگين كل نمرات او 

مي توانـد تـا   تحصيل وي به پايان نرسيده باشد كمتر باشد درصورتي كه حداكثر مدت مجاز14از 

گرفتـه اسـت را فقـط در يـك     14آنها نمره كمتـر از  واحد از دروس  اختصاصي اجباري را كه در14

دانشـجويي  . كمبود ميانگين كل فارغ التحصيل شوند نيمسال تحصيلي تكرار كنند و درصورت جبران 

كه به هر دليل نتواند از اين فرصت استفاده كند يا عليرغم استفاده ازاين فرصت ميانگين كل خـودرا  

. نمي نمايد انده و مدركي دريافتجبران ننمايد از ادامه تحصيل محروم م

:32ماده .
تبصره درچهل و سومين جلسه 3ماده و 32فصل و 9آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد در 

اين آيين نامه از ابتـداي  . به تصويب رسيد 18/5/89شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 

نشكده هاي علـوم پزشـكي و موسسـات وابسـته بـه      در همه دانشگاهها و دا1389-90سال تحصيلي 

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي سراسر كشور الزم االجرااست و از تاريخ ابالغ آن آيـين  

نامه قبلي و تمام مقررات و بخشنامه ها و دستور العمل هاي مغاير با آن براي داشـنجويان مشـمول   

مـي توانـد وضـعيت تحصـيلي     كميلـي دانشـگاه   تحصـيالت  تشـوراي  . اين آيين نامه لغـو مـي گـردد   

را بـا آيـين نامـه جديـد تطبيـق داده و      1389-90سـال تحصـيلي   دانشجويان ورودي سالهاي قبل از 

. براساس آن فارغ التحصيل نمايد


