آیین نامه آموزشی و شیوه نامه اجرایی
تأسیس 7031

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

صفحۀ  7از 9

مقدمه
این مجموعه دربردارنده آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوستهه مصتوب وزارت علتو ،حقیییتات و انتاوره بته
شماره /201261و مورخه  2921/60/26و شیوهنامه اجرایی مصوب دانشگاه در موارده که اخهیار حهیه دسهورالعمل برابر مفاد
آیین نامه به دانشگاه واگذار شده میباشد و براه دانشجویان وروده سال حقصیلی  2921-29و پس از آن الز ،االجراست.
ماده 7

◄ هدف:
تعیین چهارچوب قانونی برای اجرای صحیح دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته در تمامی زیر نظام های آموزش عالی

ماده 2

◄ تعاریف:
 -1وزارت :وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 -2موسسه :هریک از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی (اعم از دولتی و غیر دولتی )که دارای مجوز تاسیس از
وزارت هستند.
 -3آموزش رایگان :تسهیالتی قانونی که به موجب آن دانشجویان می توانند بدون پرداخت شهریه و صرفاً با سپردن تعهد
خدمت ،تحصیل کنند.
 -4دانشجو :فردی که در یکی از رشته های دوره تحصیلی کارشناسی ارشد ناپیوسته برابر ضوابط  ،پذیرفته شده ،ثبت نام
کرده و مشغول به تحصیل است.
 -5دانش آموخته :فردی که یکی از رشته های دوره تحصیلی را با موفقیت به پایان رسانده و برابر ضوابط معین گواهی یا
مدرک تحصیلی مربوط را دریافت کرده است.
 -6مرخصی تحصیلی :مدت زمان مشخصی که دانشجو برابر ضوابط معین به طور موقت به تحصیل اشتغال ندارد.
 -7انصراف تحصیلی :فرایندی که در آن دانشجو به طور خود خواسته از ادامه تحصیل خودداری کند.
 -8حضوری :شیوه ای از آموزش است که دانشجو در آن تمام تحصیل خود را به صورت چهره به چهره و تمام وقت به
انجام می رساند.
 -9غیر حضوری :شیوه ای از آموزش است که حضور فیزیکی دانشجو در تمام طول تحصیل الزامی نیست.
 -11نیمه حضوری :شیوه ای از آموزش است که بخشی از آن به صورت حضوری و بخشی از آن به صورت غیرحضوری
انجام می شود .
 -11استاد راهنما :یکی از اعضای هیئت علمی دارای مدرک دکتری است که مسئولیت راهنمایی دانشجو را در انجام
پروژه ،پایان نامه و یا رساله به عهده دارد و از میان اعضای هیأت علمی همان دانشگاه یا خارج از دانشگاه با مجوز
موسسه مبدا انتخاب می شود.

 -12استاد مشاور :یکی از اعضای هیات علمی است که مسئولیت مشاوره دانشجو را در انجام پروژه ،پایان نامه و یا
رساله به عهده دارد و از میان اعضای هیأت علمی همان دانشگاه و یا متخصصان خارج از دانشگاه انتخاب می-
شود.
 -13برنامه درسی :مجموعه به هم پیوسته ای از دروس و فعالیتهای هررشته تحصیلی است که اهداف مشخصی را
دنبال میکند.
 -14گروه آموزشی :بنیادی ترین واحد علمی دانشگاه متشکل از تعدادی عضو هیات علمی است که دارای تخصص
مشترک در یک رشته علمی هستند.
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ادامه ماده 2

 -15واحد درسی :مقدار مفاهیم یا مهارتهایی که برای فراگیری دانشجو در طول یک نیمسال تحصیلی یا زمان معادل آن
در نظر گرفته میشود .هر واحد درسی نظری  16ساعت ،عملی یا آزمایشگاهی  32ساعت ،کارگاهی یا عملیات میدانی
(بازدید علمی)  48ساعت ،کارورزی یا کار در عرصه  64ساعت و کارآموزی  121ساعت در طول یک نیمسال تحصیلی
یا دوره تابستانی و طبق برنامه درسی مصوب اجرا میشود.
 -16درس جبرانی :درسی است که به تشخیص گروه آموزشی ،گذراندن آن برای رفع کمبود دانش یا مهارت دانشجو،
ضروری است.

 -17رشته تحصیلی :یک برنامه آموزشی است که با محتوا و روش شناسی خاص ،در قالب برنامه درسی اجرا می-
شود.
 -18دوره کارشناسی ارشد :یک دوره تحصیلی که پس از دوره کارشناسی آغاز میشود و شامل  32واحد درسی
است.
 -19شیوه آموزشی – پژوهشی :شیوه ای است که محتوای برنامه درسی مربوط به آن عالوه بر واحدهای درسی،
مشتمل بر پایان نامه نیز میباشد.
 -21شیوه آموزشی :شیوه ای است که دانشجو پس از گذراندن واحدهای درسی و بدون گذراندن پایان نامه دانش
آموخته میشود.
 -21نیمسال تحصیلی :هرنیمسال تحصیلی شامل  16هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایانی است.
 -22پایان نامه :بخشی از شیوه آموزشی – پژوهشی است که در یک زمینه مشخص رشته تحصیلی و با راهنمایی
استاد راهنما انجام میشود.
 -23هیأت داوران :اعضای هیأت علمی هستند که برای ارزیابی پایان نامه دانشجو در دوره کارشناسی ارشد مطابق
دستورالعمل اجرایی مصوب دانشگاه(تبصره الحاقی  19ذیل ماده  22همین آییننامه) انتخاب میشوند.

ماده 0

ماده 4

◄ شرایط ورود به دوره:
 داشتن صالحیت های عمومی ورود به دوره برابر ضوابط؛-

دارا بودن مدارک رسمی پایان دوره کارشناسی اعم از پیوسته و ناپیوسته مورد تأیید وزارت؛

-

قبولی در آزمون ورودی و یا کسب پذیرش از دانشگاه طبق مقررات مصوب وزارت؛

◄ آموزش در دانشگاه مبتنی بر نظام واحدی و به زبان فارسی انجام می شود.
تبصره :دانشگاه اختیار دارد در صورت توانایی ،برنامه درسی مصوب را با رعایت ضوابط برای دانشجویان خارجی و یا
دوره های بین المللی به زبان غیرفارسی ارائه نماید.

تبصره الحاقی -* 7دانشجویان غیر ایرانی و دانشجویان دوره های مشترک بین المللی میتوانند پایاان ناماه خاود را باه زباان انگلیسای
(مصوب دانشگاه) تدوین و ارائه نمایند..
ماده 5

◄ دانشگاه موظف است ،برنامههای آموزشی و درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشای وزارت را بارای دوره ای
که در آن با مجوز شورای گسترش آموزش عالی دانشجو پذیرفته است ،اجرا کند.
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ماده 6

◄ مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد دوسال (چهار نیمسال) است.
تبصره :درصورتی که دانشجوی مشمول آموزش رایگان در مدت مقرر دانش آموخته نشود ،دانشگاه اختیار دارد مدت
تحصیل وی را حداکثر دو نیمسال افزایش دهد .افزایش سنوات تحصیلی در نیمسال اول به صورت رایگان و در
نیمسال دوم با دریافت هزینه طبق تعرفه مصوب هیأت امنای دانشگاه انجام می شود .چنانچه دانشجو در این
مدت دانش آموخته نشود از ادامه تحصیل محروم است.

تبصره الحاقی 2
(مصوب دانشگاه)

ماده 1

*-افزایش سنوات موضوع تبصره ماده 6برای نیمسال پنجم با تصویب شورای آموزشی دانشکده و بارای نیمساال ششام
ضمن رعایت شرط دریافت هزینه ،با تصویب شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه انجام خواهد گرفت.
◄ تعداد واحدهای درسی در دوره کارشناسی ارشد شامل  32واحد است که از این تعداد ،در شیوه آموزشی – پژوهشای
 6واحد مربوط به پایان نامه و مابقی به صورت واحدهای آموزشی می باشد.
تبصره :دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است حداقل  8و حداکثر  14واحد درسی انتخاب کند .دانشجو در آخرین
نیمسال از شرط اخذ حداقل واحد آموزشی معاف است.

تبصره الحاقی 0
(مصوب دانشگاه)

ماده 8
ماده 9

*-تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد در هر دو شیوه و کلیه رشتههای دایر در دانشگاه بجاز رشاته مادیریت
کسب و کار( 32 )MBAواحد است که از این تعداد در شیوه آموزشی – پژوهشی  6واحد مربوط به پایان نامه و ماابقی
بااه صااورت واحاادهای آموزشاای ماای باشااد؛ تعااداد واحاادهای درساای در رشااته ماادیریت کسااب و کااار()MBA
 48واحد است که از این تعداد در شیوه آموزشی – پژوهشی  6واحد آن مربوط به پایان نامه است.
◄ چگونگی و ترتیب ارائه دروس هر دور ه تحصیلی ،رشته و یا گرایش با رعایت پیش نیاز هر درس طبق برنامه درسی
مصوب ،برعهده گروه آموزشی است.
◄

تعداد واحدهای دروس جبرانی به تشخیص گروه آموزشی حداکثر  12واحد است.

تبصره  :1کسب نمره قبولی  12در دروس جبرانی ،الزامی است ولی نمره ماذکور درمیاانگین نیمساال و کال دانشاجو
محاسبه نمی شود و هزینه این دروس طبق تعرفه مصوب هیأت امناء دانشگاه از دانشجو دریافت می شود.
تبصره :2زمان استفاده شده برای دروس جبرانی درسقف سنوات تحصیلی دانشجو محاسبه نمی شود.
(مصوب دانشگاه)

* -دروس جبرانی باید در ابتدای دوره توسط گروه آموزشی تعیین و در اولین سال تحصیلی(قبل از دروس اصالی دوره)
اخذ گردد.

تبصره الحاقی 5

*-به ازای گذراندن  8تا  12واحد جبرانی یک نیمسال به سنوات مجاز دانشجو اضافه میگردد.

تبصره الحاقی 4

(مصوب دانشگاه)

ماده 73

◄ در موسسه های آموزش عالی دولتی  ،آموزش رایگان برای هر دانشجو ،در دوره کارشناسی ارشد صرفاً یک بار
امکان پذیر است.
تبصره :دانشجوی مشمول آموزش رایگان ،در صورت حذف غیر موجه درس به تشخیص شورای آموزشی دانشکده یا
عدم کسب نمره قبولی در هر درس ،برای انتخاب مجدد آن درس ،موظف به پرداخت هزینه درس مربوط
مطابق تعرفه مصوب هیأت امنا دانشگاه است.

ماده 77

◄ تحصیل هم زمان در دوره کارشناسی ارشد در موسسه ها ( اعم از دولتی و غیر دولتی ) ممنوع است.

ماده 72

◄ برنامه ریزی و تصمیم گیری در باره تقویم آموزشی ،چگونگی اعالم و ثبت نمره ،زمان حذف و اضافه ،حذف اضطراری
دروس ،نحوه اعتراض به نتایج امتحانات ،تاریخ تجدید نظر و غیره طبق شیوه نامه اجرایای مصاوب دانشاگاه انجاام مای
شود.
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ماده 70

◄ ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس از ساوی اساتاد آن درس و بار اسااس حضاور و فعالیات دانشاجو در
کالس ،انجام تکالیف و نتایج آزمون کتبی مستمر و پایانی برای دروس نظری در طاول و پایاان هار نیمساال تحصایلی
انجام می شود و بر مبنای عددی از صفر تا بیست قابل محاسبه است.

ماده 74

◄ حضور دانشجو در تمام جلسات کالس درس الزامی است.
تبصره  :1اگر دانشجو در طول نیمسال تحصیلی در یک درس بیش از سه هفته( ) یا در جلسه امتحان پایان نیمساال
آن درس غیبت کند نمره آن درس صفر و در صورت تشاخیص موجاه باودن غیبات از ساوی دانشاگاه ،آن درس
حذف می شود.
تبصره  :2در صورتی که واحدهای انتخابی یا باقی مانده دانشجو در پایان هر نیمساال باه تشاخیص دانشاگاه  ،بناا باه
دالیل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از  8واحد درسی برسد ،این نیمسال به عنوان یک نیمسال کامال در
سنوات تحصیلی وی محسوب می شود ،اما میانگین نمرات این نیمسال در مشروط شدن دانشجو بی تأثیر است.
تبصره  :3نحوه حضور دانشجو در جلسات کالس درس در دوره های نیمه حضوری و غیر حضاوری طباق شایوه ناماه
مصوب دانشگاه انجام می شود.

تبصره الحاقی6
(مصوب دانشگاه)

*-تشخیص موجه بودن غیبت دانشجو موضوع تبصره 1ماده 14و نیز موجه بودن اخذ واحد کمتر از حد نصاب موضاوع
تبصره 2ماده 14با شورای آموزشی دانشکده است و در مواردی که غیبت دانشجو موجه تشخیص داده شود ،وضع نماره
درس در کارنامه( سیستم آموزشی دانشگاه) ،حذف مجاز اعالم میگردد.

ماده 75

◄ در شرایط خاص ،حذف یک یا تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و تأیید دانشگاه  ،قبال
از شروع امتحانات و با رعایت و احتساب در سنوات تحصیلی امکان پذیر است.

تبصره الحاقی 1

*-حذف اضطراری به صورت موردی(تک درس) با رعایت کلیه شرایط زیر و با تصویب شورای آموزشی دانشکده امکاان
پذیر است:

(مصوب دانشگاه)






تبصره الحاقی 8
(مصوب دانشگاه)

تبصره الحاقی 9
(مصوب انشگاه)

رعایت مقررات حداقل واحد قابل اخذ در نیمسال.
پرداخت هزینه درس اخذ شده.
رعایت پیش نیازی درس(درس مورد نظر جزء دروس پیش نیاز نباشد).
در مهلت حذف اضطراری برابر تقویم آموزشی دانشگاه.

*-حذف کلیه دروس یک نیمسال تحصیلی تا  11روز قبل از شروع امتحانات ،با درخواست کتبی دانشجو و تصاویب در
شورای آموزشی دانشکده ،با رعایت سنوات مجاز تحصایل امکاان پاذیر اسات .نیمساال ماذکور جازو سانوات تحصایل
محسوب شده و دانشجو موظف است شهریه دروس حذف شده را برابر تعرفاه مصاوب هیاأت امناای دانشاگاه پرداخات
نماید.
*-حذف پزشکی یک یا چند درس تحت شرایط زیر و با تصویب در شورای آموزشی دانشکده امکان پذیر است:


دانشجویانی که به دالیل پزشکی در بیمارستان بستری شده و مراتب را پیش از برگزاری امتحان یا حداکثر در حین آن،
به آموزش دانشکده اطالع دهند.



دانشجویانی که بدلیل بیماری نابهنگام قادر به شرکت در جلساه امتحاان نباوده و قبال از شاروع امتحاان باا مراجعاه
حضوری به آموزش دانشکده ،بیماری آنها به تأیید پزشک دانشکده برسد.
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ادامه

الزم است شورای آموزشی دانشکده در بررسی موارد حذف پزشکی به نکات زیر توجه نمایند:

تبصره الحاقی 9

 مدارک درمانی ( اعم از خالصه پرونده بستری ،جواب آزمایشات ،عکاس بارداری هاای انجاام شاده ،گاواهی

(مصوب انشگاه)

پزشک معالج و نسخههای دارویی) باید حداکثر  48ساعت پس از تارخیص از بیمارساتان یاا تااریخ صادور
گواهی ،توسط دانشجو جهت بررسی و اظهار نظر به پزشک دانشکده ارائه گردد.
 درصورتی که دانشجو در جلسه امتحان حاضر باشد ،امکان بررسی حذف پزشاکی آن درس پاس از امتحاان
وجود ندارد.
 درخواست حذف کلیه دروس نیمسال به علت بیماری یا حادثه ،تنها درصورتی قابل بررسی است که دانشجو
در هیچ امتحانی شرکت نکرده باشد.
 حذف کلیه دروس نیمسال به دالیل پزشکی ،پس از طرح و تصویب در شورای آموزشی دانشکده ،در مواردی
که منجر به مرخصی بدون احتساب شود ،الزم است به تأیید شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه برسد.

ماده 76

◄

حداقل نمره قبولی در هر درس  12و میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال  14است.

تبصره :1دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس ،نمره قبولی کسب نکند ،چنانچه در نیمساال هاای بعادی،
درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذراند ،نمره یا نمره های مردودی قبلی در ریزنمرات تحصیلی دانشاجو،
فقط ثبت و باقی میماند اما این نمره ها در محاسبه میانگین کل دوره بی اثر و صرفاً آخرین نمره قباولی در آن
درس مالک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود.
تبصره  :2گذراندن دروس با استفاده از تبصره  ،1مشروطی دانشجو در نیمسال های قبل را خنثی نمیکند.
تبصره  :3تسهیالت تبصره  ،1شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انضباطی ،نمره مردودی دریافت
میکنند ،نمیشود.
تبصره الحاقی 73
(مصوب دانشگاه)

ماده 71

*-در قسمت توضیحات ریزنمرات (کارنامه تحصیلی) دانشاجویان مشامول تبصاره  1مااده  ،16بای اثار باودن نمارات
مردودی در میانگین کل به شرح متن زیر اضافه میگردد:
«برابر مقررات ،در محاسبه میانگین کل ،نمرات مردودی دروسی که مجدداً اخذ و گذرانده شاده ترتیاب اثار داده نشاده
است»
◄ چنانچه میانگین نمارات دانشاجو در هار نیمساال تحصایلی کمتار از  14باشاد ،دانشاجو در آن نیمساال مشاروط
تلقی میشود.
تبصره :دانشجویی که دو نیمسال تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب مشروط شود از تحصیل محروم میشود.

ماده 78

◄

دانشجو میتواند با احتساب سنوات تحصیلی یک نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

تبصره :بررسی مصادیق مرخصی تحصیلی مانند مرخصی زایمان ،مرخصای پزشاکی در صاورت تاییاد پزشاک معتماد
موسسه  ،ماموریت همسر یا والدین ،بصورت بدون احتساب در سنوات تحصایلی در اختیاار شاورای تحصایالت
تکمیلی دانشگاه است.
تبصره الحاقی 77
(مصوب دانشگاه)
تبصره الحاقی 72
(مصوب دانشگاه)

*-استفاده از مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات تحصیل ،با درخواسات کتبای دانشاجو و تصاویب آن در شاورای
آموزشی دانشکده امکان پذیر است.
*-در صورتی که دانشجو در مهلت مقرر ثبت نام ننماید و تا پایان نیمسال درخواست مرخصی نکارده باشاد ،باه عناوان
عدم مراجعه تلقی و از ادامه تحصیل محروم میگردد.

آیین نامه آموزشی و شیوه نامه اجرایی
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ماده 79

◄ دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل ،باید درخواست انصراف خاود را شخصاا" و باه صاورت کتبای باه تحصایالت
تکمیلی تسلیم کند .دانشجو مجاز است فقط برای یک بار و تا دو ماه از تاریخ ارائه درخواست ،تقاضای انصاراف خاود را
پس بگیرد؛ در غیر این صورت پس از انقضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر میشود.
تبصره :تصمیم گیری برای بازگشت به تحصایل دانشاجوی منصارف از تحصایل برعهاده شاورای تحصایالت تکمیلای
دانشگاه است.

تبصره الحاقی 70

*-درخواستهای انصراف از تحصیل پس از سپری شدن مدت  2ماه از تاریخ درخواست ،در شورای آموزشای دانشاکده
تصویب و حکم انصراف از تحصیل دانشجو صادر میگردد .متقاضی انصراف از تحصیل ،تا قبل از تصویب حکم انصاراف
در شورای آموزشی دانشکده ،دانشجو تلقی شده و موظف به رعایت مقررات دانشگاه است.

تبصره الحاقی 74

* -بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل موضوع تبصره ماده  ،19تا قبل از سپری شدن مدت یک نیمساال
ال از مرخصای
از تاریخ درخواست دانشجو با رعایت ضوابط وظیفه عمومی و در سنوات مجااز و نیاز باه شارطی کاه قاب ً
تحصیلی با احتساب در سنوات تحصیل استفاده نکرده باشد ،توسط شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه امکان پذیر است.

(مصوب دانشگاه)

(مصوب دانشگاه)

ماده 23

◄

تغییر رشته ،انتقال و میهمانی در دوره کارشناسی ارشد ممنوع است.

تبصره :1معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو در موسسه قبلی طبق شیوه ناماه مصاوب دانشاگاه
امکان پذیر است.
تبصره :2به ازاء هر  8تا  14واحد از دروس معادل سازی شده یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته میشود.
تبصره الحاقی 75

*-اخذ بخشی از دروس نیمسال تحصیلی به صورت میهمان در دانشگاه های معتبر دولتای پاس از تصاویب در شاورای
گروه آموزشی و شورای آموزشی دانشکده بالمانع است.

تبصره الحاقی 76

* -معادل سازی و پذیرش واحدهای گذرانده دانشجو در دوره قبلی ،موضوع تبصره یک ماده  21با رعایات شارایط زیار
امکان پذیر است:
 واحدهای گذرانده در موسسه قبلی ،مطابق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی باشد. واحدهای گذرانده در موسسه قبلی برابر نظر گروه آموزشی مربوطه ،با دروس دوره جدیاد حاداقل  71درصاداشتراک محتوایی داشته باشد.
 نمرات دروس پذیرفته شده باید حداقل  14باشد. لیست دروس پذیرفته شده به تصویب شورای گروه آموزشی مربوطه و شورای آموزشی دانشکده برسد.دروس پذیرفته شده در یک نیمسال تحت عنوان دروس انتقالی از دوره های قبل ،در ریزنمرات تحصیلی ثبت شده و در
تعداد کل واحدهای گذرانده و میانگین کل دانشجو محاسبه میگردد.

ماده 27

◄ دانشجو موظف است قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما و تأیید گروه
آموزشی انتخاب کند.

(مصوب دانشگاه)
(مصوب دانشگاه)

تبصره  :1شرایط و نحوه انتخاب استاد راهنمای خارج از دانشگاه در رشته هایی که عضو هیأت علمای باا مرتباه علمای
استادیار وجود نداشته باشد طبق شیوه نامه دانشگاه انجام می شود.
تبصره  :2انتخاب استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما و تایید گروه آموزشی از اعضای هیاأت علمای هماان گاروه یاا
خارج از دانشگاه امکان پذیر است.
تبصره الحاقی 71
(مصوب دانشگاه)

* -چنانچه واحدهای آموزشی باقی مانده دانشجو بیش از  8واحد باشد ،اولویت اخاذ درس در نیمساال ساوم باا دروس
آموزشی است و دانشجو موظف است ضمن انتخاب موضوع پایان نامه خود با نظر استاد راهنما و تصویب گروه آموزشای،
در نیمسال چهارم برای پایان نامه ثبت نام نماید.
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تأسیس 7031

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

صفحۀ  1از 9

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

تبصره الحاقی 78

* -انتخاب استاد راهنمای خارج از دانشگاه ،صرفا" به عنوان استاد راهنمای دوم ،در مواردی کاه موضاوع تحقیاق باین
رشته ای بوده و یا دانشگاه فاقد امکانات آزمایشگاهی مناسب مرتبط با موضوع باشد باا تأییاد شاورای گاروه آموزشای و
شورای آموزشی دانشکده ،امکان پذیر است.

ماده 22

◄ دانشجو پس از تدوین پایان نامه و تأیید استاد راهنما  ،موظف است با رعایت ضوابط دانشگاه در حضور هیأت داوران
از پایان نامه خود دفاع کند.

تبصره الحاقی 79

* -ترکیب هیأت داوران در جلسه دفاع ازپایان نامه شامل:
 استاد یا استادان راهنما و مشاور؛ دونفر از اعضای هیأت علمی یا متخصصان و محققان مربوط (به تصویب گاروه آموزشای) باه عناوان مماتحن(یکی از اعضای ممتحنین لزوماً از خارج دانشگاه باشد)؛
 نماینده تحصیالت تکمیلی دانشکده؛نماینده تحصیالت تکمیلی می تواند استاد ممتحن داخلی باشد اما استاد راهنما یا مشاور نمیتواند نماینده تحصایالت
تکمیلی باشد.

(مصوب دانشگاه)

(مصوب دانشگاه)

تبصره الحاقی 23

* -ضوابط مربوط به جلسه دفاع از پایان نامه:
 جلسه دفاع از پایان نامه پس از تأیید استاد راهنمای پایاننامه مبنی بر احراز شرایط دفاع برگزار خواهد شد. اعضاء هیأت داوران بنا به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید گروه آموزشای مرباوط و پاس از تصاویب در شاورایآموزشی دانشکده تعیین میشوند.
 استادان راهنما و مشاور مشترکاً یک نمره خواهند داشت. جلسه دفاع با حضور استاد راهنما (در صاورت داشاتن  2اساتاد راهنماا ،اساتاد راهنماای اول) و داوران داخلای وخارجی و نماینده تحصیالت تکمیلی رسمیت می یابد.
 نمره پایان نامه در جلسه دفاع توسط هر یک از اعضای هیأت داوران به صورت کمی و محرمانه تعیین و پاساز جمع بندی توسط نماینده تحصیالت تکمیلی بصورت کیفی در فرم صورتجلسه ثبت میشود.

ماده 20

نمره پایان نامه در میانگین کل محاسبه نمی شود و ارزشیابی آن به صورت کیفی و به شرح زیر انجام میگیرد:
مردود (کمتر از )14
متوسط ()14-15/99
خوب()16-17/99
خیلی خوب()18-18/99
عالی()19-21

(مصوب دانشگاه)

◄

تبصره الحاقی 27

صرفاً دانشجویانی میتوانند نمره عالی کسب نمایند که حاداقل یاک مقالاه پاذیرش شاده در نشاریات معتبار علمای-
پژوهشی یا نمایه شده در  ISCیا ( ISIدارای ضریب تأثیر) داشته باشند و یا پذیرش ثبت اختراع خاود هماراه باا تأییاد
علمی را ارائه نمایند.

تبصره الحاقی 22

اصالحات مورد توافق هیأت داوران باید در صورت جلسه دفاع از پایان نامه به صراحت ذکر شود و الزم اسات اصاالحات
جزئی حداکثر ظرف مدت یک ماه انجام گیرد؛ در صورتی که اصالحات ،نیاز به مهلتی بیش از یک ماه داشته باشد ،نمره
پایان نامه باید با لحاظ نواقص پایان نامه (بدون در نظر گرفتن اصالحات) اعالم گردد .در مواردی که پایان نامه کمتار از
(14مردود) ارزیابی شود ،دانشجو میتواند با رعایت سنوات مجاز ،پس از رفع نقص یک بار دیگر از پایان نامه خود دفااع
نماید.

(مصوب دانشگاه)

(مصوب دانشگاه)
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ماده 24

◄ مااالک دانااش آمااوختگی ،داشااتن میااانگین کاال حااداقل  14باار اساااس واحاادهای گذرانااده آموزشاای و دفاااع از
پایان نامه است.
تبصره :چنانچه میانگین کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی دوره کمتر از  14باشد دانشاجو اجاازه
دفاع از پایان نامه را ندارد و تنها یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده می شود تا
با اخذ مجدد حداکثر  11واحد از درس هایی که باا نماره کمتار از  14گذراناده اسات ،میاانگین کال واحادهای
گذرانده را به حداقل  14برساند؛ در این صورت اجازه دفاع از پایان نامه به وی داده می شود.

ماده 25

◄ چنانچه دانشجویی تمام واحدهای آموزشی دوره را با میانگین کل حداقل  14گذرانده باشد ولی نتواند یاا نخواهاد از
پایان نامه خود دفاع کند باید در مدت مجاز تحصیلی ،معادل تعداد واحد پایان نامه و طبق نظر گروه آموزشی ،واحاد یاا
واحدهای درسی مرتبط با رشته تحصیلی اخذ و با میانگین کل حداقل  14بگذراند تا در دوره مذکور به شایوه آموزشای
دانش آموخته شود .نوع شیوه دانش آموختگی در دانشنامه قید می شود.
تبصره :به دانشجویی که به هر دلیل نتواند دوره تحصیلی را به پایان برساند فقط گواهی گذراندن واحدهای درسی اعطاا
می شود.

تبصره الحاقی 20

* -تغییر از یک شیوه به شیوه دیگر با شرایط زیر امکان پذیر است:
تغییر از شیوه آموزشی به شیوه آموزشی -پژوهشی
 ارائه درخواست تغییر شیوه ،بعد از اتمام دومین نیمسال و قبل از شروع نیمسال سوم به آموزش دانشکده. گذراندن حداقل  16واحد درسی (عالوه بر دروس جبرانی). کسب رتبه  %11دانشجویان برتر هم ورودی (دربین دو شیوه) در رشته -گرایش تحصیلی خود. تصویب در شورای گروه آموزشی و شورای آموزشی دانشکده. تصویب در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه.تغییر شیوه از آموزشی – پژوهشی به شیوه آموزشی ،حسب مورد با درخواست دانشجو و موافقت استاد راهنما و شورای
آموزشی دانشکده و پس از تصویب در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه با رعایت سنوات مجاز تحصیل ،بالمانع است.

ماده 26

◄ چنانچه دانشجو در حین تدوین پایان نامه اقدام به تخلف علمی ( سرقت علمی ،جعل ،تقلب ،کپی بارداری و غیاره )
نماید و این موضوع از سوی دانشگاه اثبات شود ،از ادامه تحصیل محروم و صرفاً گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده
دریافت می کند.

(مصوب دانشگاه)

تبصره :احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام پایان نامه از سوی دانشگاه ،منجر باه ابطاال مادرک تحصایلی
صادر شده خواهد شد.

ماده 21

◄ تاریخ دانش آموختگی ،روز دفاع قابل قبول(غیر مردود) از پایان نامه در شیوه آموزشی – پژوهشای و یاا زماان ثبات
آخرین نمره درس در شیوه آموزشی است.

تبصره الحاقی -* -124تاریخ فراغت از تحصیل دانشجویان در شیوه آموزشی ،تاریخ ثبت آخرین نمره ایشاان در ساامانه گلساتان مایباشاد.
(مصوب دانشگاه) درصورتی که آخرین نمره با تاخیر اعالم گردد تاریخ فارغالتحصیلی دانشجو ،آخرین روز نیمسال اخذ درس مذکور (31
بهمن برای نیمسال اول و  31شهریور برای نیمسال دوم) خواهد بود.

آیین نامه آموزشی و شیوه نامه اجرایی
تأسیس 7031

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

صفحۀ  9از 9

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

ماده 28

◄ دانشگاه می تواند بخشی از اختیارات خود در این آئین نامه را به گروه آموزشی یا یک کمیته منتخب ،تفویض کند.

ماده 29

◄ مسئولیت حسن اجرای این آئین نامه و هرگونه پاسخگویی قانونی مترتب بر آن ،بر عهده دانشگاه اسات و نظاارت بار
اجرا و تفسیر مفاد آن بر عهده معاون آموزشی وزارت است .تفسیر مفاد تبصره های الحاقی مصاوب دانشاگاه باا معااون
آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه است.

ماده 03

◄ اصل آئین نامه در یک مقدمه 31 ،ماده و  21تبصره در جلسه شماره  866مورخ  1394/7/4به تصویب شورای عاالی
برنامه ریزی آموزشی رسیده و شیوهنامه اجرایی که تحت عنوان «تبصره الحااقی مصاوب دانشاگاه» در ماتن مجموعاه
حاضر به تعداد  24تبصره مشخص شده در جلسه شماره  6-94مورخ  94/11/15شورای دانشگاه باه تصاویب رسایده و
برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی  1394-95و پس از آن الزم االجراست/.

