به نام خدا

آییننامه اجرایی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی  97به بعد
دانشگاه علم و صنعت ایران
مقدمه
به استناد بند  12آییننامه شورای عالی برنامهریزیی آموششزی اشارع عمزوت حقیقزاع ا ننزااری (مصزو  )1394/07/4ایزن
آییننامه داین ا به اجرا گذاشته میشود.

بخش اول :تعاریف و ضوابط پذیرش
ماده  .1هدف
عیین چهارچو قانونی برای اجرایِ صحیح داره کارشناسی ارشد ناپیوسته ا آگاهی استادان ا دانشجویان اش مقرراع حاکم بزر
داره است.
ماده  .2تعاریف
 -1وزارت :اشارع عموت حقیقاع ا ننااری است.
 -2دانشگاه :در این آییننامه دانشگاه عمم ا صنعت ایران به اختصار دانشگاه نامیده میشود.
 -3آموزش رایگان :سهیال ی قانونی که به موجب آن دانشجویان می واننزد بزدان پرداخزت شزهریه ا صزرنا بزا
سپردن عهد خدمت حصیل کنند.
 -4استاد راهنما :یکی اش اعضای هیأع عممی دارای مدرک دکتری اسزت کزه مسزیولیت راهنمزایی دانشزجو را در
انجات پایان نامه به عهده دارد ا اش میان اعضای هیأع عممی دانشگاه (یا خارج اش دانشگاه با مجزوش دانشزگاه) انتخزا
میشود.
 -5استاد مشاور :یکی اش اعضای هیأع عممی است که مسیولیت مشااره دانشجو را در انجات پایزاننامزه بزه عهزده
دارد ا اش میان اعضای هیأع عممی دانشگاه ا یا خارج اش دانشگاه انتخا میشود.
 -6واحد درسی :مقدار مفاهیم یا مهارع هایی که برای نراگیری دانشجو در طول یک نیمسال حصزیمی یزا شمزان
معادل آن در نظر گرنته میشود .هر ااحد درسی نظری  16ساعت عممی یا آشمایشزگاهی  32سزاعت کارگزاهی یزا
عممیا ی میدانی (باشدید عممی) 48ساعت کارارشی یا کار در عرصه  64سزاعت ا کزارآموشی  120سزاعت در طزول
یک نیمسال حصیمی یا داره ابستانی ا طبق برنامه درسی مصو اجرا میشود.
 -7درس جبرانی :درسی است که به شخیص گراه آموششی گذراندن آن بزرای رنزک کمبزود دانز

یزا مهزارع

دانشجو ضراری است.
 -8دوره کارشناسی ارشد :یک داره حصیمی که پس اش داره کارشناسی آغاش میشود ا حداقل شامل  28زا 32
ااحد درسی است.
 -9شیوه آموزشی -پژوهشی :شیوهای است که محتوای برنامه درسی مربوط به آن عالاه بزر ااحزدهای درسزی
مشتمل بر پایاننامه نیی میباشد.
 -10شیوه آموزشی :شیوه ای است که دانشجو پس اش گذرانزدن ااحزدهای درسزی ا بزدان گذرانزدن پایزاننامزه
دان آموخته میشود.
 -11نیمسال تحصیلی :هر نیمسال حصیمی شامل  16هفته آموشش ا دا هفته امتحاناع پایانی است.
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 -12پایاننامه :بخشی اش شیوه آموششی -پژاهشی است که در یک شمینه مشخص رشزته حصزیمی ا بزا راهنمزایی
استاد راهنما انجات میشود.
 -13هیأت داوران :اعضای هیأع عممی هستند که برای ارشیابی پایاننامه دانشجو در داره کارشناسیارشد مطزابق
دستورالعمل اجرایی مصو دانشگاه انتخا میشوند.
ماده  .3شرایط ورود به دوره
 -1داشتن صالحیتهای عمومی اراد به داره برابر ضوابط
 -2دارا بودن مدرک رسمی پایان داره کارشناسی اعم اش پیوسته ا ناپیوسته مورد أیید اشارع
 -3قبولی در آشمون ارادی ا یا کسب پذیرش اش دانشگاه طبق مقرراع مصو اشارع
ماده  .4آموشش در دانشگاه مبتنی بر نظات ااحدی است ا به شبان نارسی انجات میشود.
تبصره .دانشگاه اختیار دارد در صورع وانایی برنامه درسی مصو را با رعایت ضوابط برای دانشجویان خارجی ا یا
دارههای بینالمممی به شبان غیرنارسی ارائه نماید.
ماده  .5دانشگاه موظف است برنامههای آموششی ا درسی مصو شورای عالی برنامهرییی آموششی اشارع را برای دارهای کزه
در آن با مجوش شورای گسترش آموشش عالی دانشجو پذیرنته است اجرا کند.
ماده  .6در مؤسسه های آموشش عالی دالتزی آمزوشش رایگزان بزرای هزر دانشزجو در داره کارشناسزی ارشزد صزرنا یزکبزار
امکانپذیراست.
تبصره  .1دانشجوی مشمول آموشش رایگان در صورع حذف غیرموجه درس به شزخیص دانشزگاه یزا عزدت کسزب
نمره قبولی در هر درس برای انتخا مجدد آن درس موظف به پرداخت هیینه درس مطابق عرنزه مصزو هیزأع
امنای دانشگاه است.
تبصره  .2االین حذف موجه درس رایگان است الی سایر حذفهای موجزه مشزمول پرداخزت هیینزه درس مطزابق
عرنه مصو هیأع امنای دانشگاه است.
ماده  .7حصیل همشمان در داره کارشناسیارشد در مؤسسهها (اعم اش دالتی ا غیر دالتی) ممنوع است.
ماده  .8غییر رشته انتقال ا میهمانی در داره کارشناسیارشد ممنوع است.

بخش دوم :مقررات مرحله آموزشی دوره
ماده  .9چگونگی ا ر یب ارائه دراس هر داره حصیمی رشته ا یا گرای

با رعایت پی نیاش هزر درس طبزق برنامزه درسزی

مصو برعهده گراه آموششی است.
ماده  .10عداد ااحدهای دراس جبرانی به شخیص گراه آموششی حداکثر  12ااحد است.
تبصره  .1کسب نمره قبولی  12در دراس جبرانی الیامی است الی نمره مذکور در میانگین نیمسال ا کزل دانشزجو
محاسبه نمیشود ا هیینه این دراس طبق عرنه مصو هیأع امنای دانشگاه اش دانشجو دریانت میشود.
تبصره  .2به اشای هر ااحد اش دراس جبرانی  15راش به سقف سنواع مجاش اضانه خواهد شد.
ماده  .11مدع مجاش حصیل در داره کارشناسی ارشد دا سال (چهار نیمسال) است.
تبصره  .1در صور ی که دانشجوی مشمول آموشش رایگان در مدع مقرر دان آموخته نشزود دانشزگاه اختیزار دارد
مدع حصیل ای را حداکثر ا دا نیمسال انیای

دهد .انیای
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سنواع حصیمی در نیمسال اال به صورع رایگان ا

در نیمسال دات با دریانت هیینه طبق عرنه مصو هیأع امنای دانشگاه انجات مزیشزود .چنانهزه دانشزجو در ایزن
مدع دان آموخته نشود اش ادامه حصیل محرات است.
تبصره  .2شمانبندی آموششی مقطک کارشناسی ارشد مطابق پیوست شماره  1میباشد.
ماده  .12عداد ااحدهای درسی در داره کارشناسی ارشد حداقل  28ا حداکثر  32ااحزد اسزت کزه اش ایزن عزداد در شزیوه
آموششی -پژاهشی  4ا  6ااحد مربوط به پایاننامه ا مابقی به صورع ااحدهای آموششی میباشد.
تبصره  .1دانشجو در هر نیمسال حصیمی الشت است حداقل  8ا حداکثر  14ااحد درسی انتخا کنزد .دانشزجو در
آخرین نیمسال حصیمی اش شرط اخذ حداقل ااحد آموششی معاف است.
تبصره  .2معادلساشی ا پذیرش ااحدهای درسی گذرانده شده دانشجو در دانشگاه قبمی طبزق شزیوهنامزه مصزو
دانشگاه امکان پذیر است (مطابق پیوست شماره .)2
ماده  .13برنامهرییی ا صمیم گیری درباره قویم آموششی چگونگی اعالت ا ثبت نمره شمان حذف ا اضانه حزذف اضزطراری
دراس نحوه اعتراض به نتایج امتحاناع اریخ جدید نظر ا غیره طبق شیوهنامه اجرایی مصو دانشگاه انجات میشود.
ماده  .14ارشیابی پیشرنت حصیمی دانشجو در هر درس اش سوی مدرس آن درس ا بزر اسزاس حضزور ا نعالیزت دانشزجو در
کالس انجات کالیف ا نتایج آشمون کتبی مستمر ا پایانی برای دراس نظری /عممی در طول ا پایان نیمسزال حصزیمی انجزات
میشود ا برمبنای عددی اش صفر ا بیست قابل محاسبه است.
ماده  .15حضور دانشجو در مات جمساع کالس درس الیامی است.
تبصره  .1اگر دانشجو در طول نیمسال حصیمی در یک درس بی

اش سه شانیدهم جمسزاع یزا در جمسزه امتحزان

پایان نیمسال آن درس غیبت کند نمره آن درس صفر ا در صورع شخیص موجه بودن غیبت اش سوی دانشگاه آن
درس حذف میشود.
تبصره  .2درصور ی که ااحدهای انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان هر نیمسال به شخیص دانشگاه بنا به دالیزل
موجه ا خارج اش اراده دانشجو به کمتر اش  8ااحد درسی برسد در این صورع این نیمسال بزه عنزوان یزک نیمسزال
کامل در سنواع حصیمی ای محسو می شود اما میانگین نمراع این نیمسال در مشراط شدن دانشزجو بزی زأثیر
است.
تبصره  .3نحوه حضور دانشجو در جمساع کالس درس در داره آموشش الکترانیکی طبق شیوهنامه مصو دانشزگاه
میباشد.
ماده  .16در شرایط خاص حذف یک یا مات دراس یک نیمسال حصیمی با درخواست کتبی دانشجو ا أیید کمیته منتخزب
شورای حصیالع کمیمی دانشگاه ا شمان عیینشده در قویم آموششی مصو دانشگاه ا قبل اش شراع امتحاناع ا با رعایت ا
احتسا در سنواع حصیمی امکانپذیر است.
ماده  .17حداقل نمره قبولی در هر درس  12ا میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال  14است.
تبصره .با وجه به حذف بصره  1ماده  16آییننامه آموششی سال  1394اش آییننامه یکپارچزه اشارع متبزوع بزرای
جموگیری اش بعاع غییر ناگهانی برای ارادیهای  97صرنا برای این دانشجویان امکان حذف اثر نمراع مردادی زا
سقف سه ااحد درسی به انتخا دانشجو در شمان دان آموختگی با شرایط مندرج در آیزیننامزه سزال  1394اجزود
خواهد داشت.
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ماده  .18چنانهه میانگین نمراع دانشجو در هر نیمسال حصیمی کمتر اش  14باشزد دانشزجو در آن نیمسزال مشزراط مقزی
میشود.
تبصره  .1دانشجویی که دا نیمسال حصیمی اعم اش متوالی یا متناا مشراط شود اش حصیل محرات میشود.
تبصره  .2در هر مقطعی اش شمان پس اش احراش دا نیمسال مشراطی اش ادامه حصزیل دانشزجو ممانعزت بزه عمزل
خواهد آمد ا اش ادامه حصیل محرات خواهد شد؛ حتی اگر به دالیمی مانند أخیر در ثبت نمراع در نیمسال بعزدی
ادامه حصیل داده یا مشغول انجات پایاننامه کارشناسی ارشد شده باشد.
ماده  .19دانشجویی که آماده اخذ مجوش دناع اش پایاننامه باشد ا نها یک درس ای باقی مانزده باشزد مشزراط بزر اینکزه آن
درس را قبال اخذ کرده باشد الی نمره قبولی کسب نکرده باشد با أیید کمیته منتخزب شزورای حصزیالع کمیمزی دانشزگاه
می واند آن درس را به صورع معرنی به استاد اخذ نماید.
ماده  .20دانشجو می واند با احتسا سنواع حصیل یک نیمسال اش مرخصی حصیمی استفاده کند.
تبصره .بررسی مصادیق مرخصی بدان احتسا در سنواع حصیمی نظیر نوع بسزتگان درجزه یزک (پزدر مزادر
نرشند همسر خواهر ا برادر) شایمان مأموریت همسر ا یا االدین انجات جراحی پیشکی نیاشمند استراحت طزوالنی
مدع بیماریهای حاد راحی ا راانی با ارائه مستنداع پیشکی ا بیمارستانی که به أییزد مرکزی بهداشزت ا مرکزی
مشااره دانشگاه رسیده باشد در اختیار کمیته منتخب شورای حصیالع کمیمی دانشگاه است.
ماده  .21دانشجوی متقاضی انصراف اش حصیل باید درخواست انصراف خود را شخصا ا به صورع کتبزی بزه اداره حصزیالع
کمیمی دانشگاه سمیم کند .دانشجو مجاش است نقط برای یکبار ا ا دا ماه اش اریخ ارائه درخواست قاضای انصزراف خزود را
پس بگیرد؛ در غیر اینصورع پس اش انقضای این مهمت حکم انصراف اش حصیل ای صادر میشود.
تبصره .صمیمگیری برای باشگشت به حصزیل دانشزجوی منصزرف اش حصزیل برعهزده کمیتزه منتخزب شزورای
حصیالع کمیمی دانشگاه است.

بخش سوم :مقررات مرحله پژوهشی دوره
ماده  .22دانشجو موظف است قبل اش شراع نیمسال سوت حصیمی موضوع پایاننامه خود را با نظر استاد راهنما ا أیید گزراه
آموششی انتخا کند.
تبصره  .1استاد راهنمای داره کارشناسی ارشد با حداقل مر به استادیاری اش اعضای هیأع عممی ماتاقت دانشزکده
ا با وجه به آییننامه «نحوه مشارکت اعضای هیأع عممی دانشگاه برای هدایت دانشجویان حصیالع کمیمی» ا بزا
أیید شورای آموششی ا پژاهشی دانشکده انتخا میگردد.
تبصره  .2دانشجوی داره کارشناسی ارشد می واند عالاه بر استاد راهنمای اصمی اسزتاد راهنمزای دات نیزی داشزته
باشد؛ در این صورع الشت است استاد راهنمای اصمی حتما اش میان اعضای هیأع عممی دانشگاه انتخا شود.
تبصره  .3انتخا استاد مشاار (حداکثر دا نفر) به پیشنهاد استاد راهنما ا أیید گراه آموششزی اش اعضزای هیزأع
عممی همان گراه یا خارج اش دانشگاه امکانپذیر است.
ماده  .23دانشجو موظف است ا قبل اش ارائه پیشنهاد موضوع پایاننامه به گزراه گزواهی گذرانزدن داره  HSEرا (بزا کسزب
حداقل نمره  )50به حصیالع کمیمی دانشکده ارائه دهد؛ در غیر اینصورع پیشنهاد ای بررسی نخواهد شد.
ماده  .24گذراندن درس صفر ااحدی راش حقیق وسط دانشجو ا ارائه گواهینامه آن (مطابق با شیوهنامه اجرایی دانشزکده)
برای نارغالتحصیمی دانشجو الیامی است.
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ماده  .25دانشجو پس اش داین پایاننامه ا أیید استاد راهنما موظف است با رعایت ضوابط دانشگاه در حضزور هیزأع دااران
اش پایاننامه خود دناع کند.
تبصره .هیأع دااران متشکل اش استاد /استادان راهنما (حداکثر دا نفر) استاد /استادان مشاار (حداکثر دا نفر) یک
داار داخمی اش اعضای هیأع عممی دانشگاه ا یک داار خارجی اش اعضای هیأع عممی خارج اش دانشگاه میباشد.

ماده  :26نمره پایاننامه در میانگین کل محاسبه نمیشود ا ارششیابی آن به صورع کیفی ا به شرح شیر انجات میشود:


مرداد (کمتر اش )14



متوسط ()14-15/99



خو ()16-17/99



خیمی خو ()18-18/99



عالی ()19-20

ماده  .27مالک دان آموختگی داشتن میانگین کل حداقل  14براساس ااحدهای گذرانده آموششی ا دناع اش پایاننامه است.
تبصره .چنانهه میانگین کل نمراع دانشجویی پس اش گذراندن مزات ااحزدهای آموششزی داره کمتزر اش  14باشزد
دانشجو اجاشه دناع اش پایان نامه را ندارد ا نها یک نیمسال با رعایت سقف مجاش سنواع حصیمی به ای نرصزت داده
میشود ا با اخذ مجدد حداکثر  10ااحد اش درسهایی که با نمره کمتر اش  14گذرانده است میانگین کل ااحزدهای
گذرانده را به حداقل  14برساند؛ در این صورع اجاشه دناع اش پایاننامه به ای داده میشود.
ماده  .28چنانهه دانشجویی مات ااحدهای آموششی داره را با میانگین کل نمراع حداقل  14گذرانده باشد الزی نتواندد یدا
نخواهد اش پایاننامه خود دناع کند باید در مدع مجاش حصیمی معادل عداد ااحد پایاننامه ا طبق نظر گراه آموششی ااحد
یا ااحدهای درسی مر بط با رشته حصیمی را اخذ کند ا با میانگین کل نمراع حداقل  14بگذراند ا در داره مذکور به شزیوه
آموششی دان آموخته شود .نوع شیوه دان آموختگی در دانشنامه قید میشود.
تبصره  .1درخواست غییر به شیوه آموششی حداکثر ا پایان نیمسال چهارت قابل بررسی است.
تبصره  .2دانشجویی که به هر دلیل نتواند داره حصیمی را به پایان برساند نقط گواهی گذراندن ااحدهای درسزی
به ای اعطا میشود.
ماده  .29چنانهه دانشجو در حین داین پایاننامه اقدات به خمف عممی (سرقت عممی جعزل قمزب کپزیبزرداری ا غیزره)
نماید ا این موضوع اثباع شود اش ادامه حصیل محرات ا صرنا گواهی مبنی بر عداد ااحدهای گذرانده دریانت میکند.
تبصره .احراش ا اثباع خمف عممی دانشجو پس اش ا مات پایاننامه اش سوی دانشگاه منجر به ابطال مزدرک حصزیمی
صادرشده خواهد شد.
ماده  .30اریخ دان آموختگی راش دناع قابل قبول اش پایاننامه در شیوه آموششی -پژاهشی ا یا شمان ثبت آخرین نمره درس
در شیوه آموششی است.
ماده  .31دانشگاه می واند بخشی اش اختیاراع خود در این آییننامه را به دانشکده فویض کند.
ماده  .32این آییننامه در یک مقدمه  32ماده ا  25بصره در جمسه شورای آموششی ا حصزیالع کمیمزی دانشزگاه مزور
 1397/10/11به صویب رسید ا برای دانشجویان ارادی سال حصیمی 1397 -98ا پس اش آن الشتاالجراست.
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باسمه تعالی
تحصیالت تکمیلی

نیمسال
نیمسال اال

نیمسال دات

زمانبندی آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد
وضیحاع

نعالیت
 -اخذ ااحدهای درسی ارائه شده

---حداکثر ا پایان آبان ماه نیمسال اال

 عیین استاد راهنما -اخذ ااحدهای درسی ارائه شده

----

 -اخذ ااحد سمینار

----

 -صویب موضوع سمینار

حداکثر ا پایان اردیبهشت ماه نیمسال دات

 -صویب موضوع پایان نامه

حداکثر ا پایان آذرماه نیمسال سوت
----

 -اخذ ااحد پایان نامه

نیمسال سوت

پیوست شماره ا

 -ارائه سمینار

حداکثر ا پایان آبان ماه نیمسال سوت

 -حویل نسخه سمینار ا ثبت نمره آن

حداکثر یک ماه پس اش ارائه سمینار

 ارائه نرت پیشرنت پایاننامه (مرحمهاال)

ا سه ماه پس اش صویب موضوع پایاننامه ا حداکثر
ا پایان اسفند ماه (ابتدای نیمسال چهارت)
----

-اخذ مجدد پایاننامه

حداکثر ا پایان خردادماه نیمسال چهارت

 ارائه نرت پیشرنت پایاننامه (مرحمهنیمسال چهارت
دات)

ا آخر شهریور نیمسال چهارت

 -دناع نهایی

*دانشکده اختیار دارد در چارچو موعدهای اعالت شده نعالیتهای نوق را شمانبندی نماید.
*دانشکده می واند با دانشجویی که صویب موضوع سمینار ارائه سمینار حویل نسخه سمینار صویب موضوع
پایاننامه ا گیارش پیشرنت پایاننامه خود را با أخیر انجات میدهد مطابق ضوابط ا مقرراع آموششی خود عمل
کند.
*حداکثر مهمت قانونی داره ا ا مات نیمسال چهارت میباشد ا در صورع طوال ی شزدن داره مطزابق ضزوابط ا
مقرراع آموششی دانشکده ا دانشگاه اقدات خواهد شد.
*بدیهی است شمان بندی مذکور در خصوص دانشجویانی که دارای ااحد جبرانی هستند بزه اشای هزر دا ااحزد
جبرانی یک ماه جا به جا میشود.

دانشجویان می وانند جهت اطالع اش آییننامههزای آموششزی بزه سزایت  http://pga.iust.ac.irمراجعزه
نمایند.
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پیوست شماره 2
به نام خدا
دستورالعمل معادلسازی دروس در دورههای کارشناسی ارشد و دکتری
 -1معادلساشی دراس مقطک دکتری پس اش موانقت گراه مربوطه ا أییزد شزورای حصزیالع کمیمزی دانشزکده در کمیتزه
منتخب حصیالع کمیمی دانشگاه بررسی خواهد شد.
 -2معادل ساشی دراس در مقطک کارشناسی ارشد پس اش موانقت گراه مربوطه ا أیید شزورای حصزیالع کمیمزی دانشزکده
مطابق آییننامه به شرح شیر امکان پذیر است:
ماده  :1طبیق دراس اش دارههای قبمی ا نعمی نقط مطابق جدال شیر قابل اجرا خواهد بود.
دوره قبلی

دوره فعلی

راشانه ا نوبت دات

همه دارهها

پردیس دانشگاهی

پردیس دانشگاهی ا آموشش الکترانیکی

آموشش الکترانیکی

آموشش الکترانیکی

انتقالی اش دانشگاههای خارج مورد أیید اشراع عموت به داخل

پردیس دانشگاهی

تبصددره  :1پززذیرش دراس اش دارههززای دانشززگاه آشاد پیززات نززور غیرانتفززاعی عممززی -کززاربردی نیمززهحضززوری ا سززطح
کارشناسیارشد مجاش نیست.
ماده  :2اش سال اراد به داره قبمی نباید بی

اش  5سال گذشته باشد.

ماده  :3به اشای هر ااحد معادلساشی شده  15راش اش سنواع مجاش حصیل دانشجو کسر خواهد شد.
ماده  :4سقف عداد دراس قابل معادلساشی باید به گونه ای باشد که دانشجو حداقل  6ااحد درسی (به جزی سزمینار ا پایزان
نامه) را در دانشگاه عمم ا صنعت ایران بگذراند.
تبصره  :2سمینار ا پایاننامه قابل معادلساشی نیستند.
ماده  :5حداقل نمره دراس مورد انتقال در مقطک کارشناسی ارشد در داره قبمی باید  15باشد.
تبصره  :3برای کمیه داره های مقطک کارشناسی ارشد مشراط براینکه دانشزجوی متقاضزی درس یزا دراس مزورد انتقزال در
مقطک کارشناسی ارشد خود را در دانشگاههای سطح یک گذرانده باشد حداقل نمره باید  14باشد
ماده  :6پرداخت شهریه مربوط به دراس معادل ساشی مطابق مصوباع هیاع امنای دانشگاه است.
این آییننامه در ش ماده ا سه بصره در جمساع شورای حصزیالع کمیمزی دانشزگاه مزور  1393/11/21ا  97/4/12بزه
صویب رسید ا الشت االجرا میباشد.
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