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  دانشگاه گنبدکاووسآیین نامه اجرایی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 
  مقدمه 

است، که پس از آن به اجرا  از دوره کارشناسی هاي آموزش عالی باالتر دوره کارشناسی ارشد، یکی از دوره
ه کارشناسی هدف از ایجاد دور .گردد    ناسی ارشد در رشته مربوط منتهی میآید و سرانجام به اعطا مدرك کارش یم در

شنائی با هاي الزم و آ با فراگیري آموزشکه  است،بیت متخصصان و پژوهشگرانی و ترگسترش دانش  ارشد،
  پژوهش و ارائه خدمات پیدا  ،، مهارت الزم را براي آموزشلمیپژوهش ع هاي روش

  .کنند می
 ،لتحصیلی  کلیه مراحل آموزشی و پژوهشی دوره کارشناسی ارشد را از ثبت نام اولیه تا فارغ ا ،این آیین نامه

وشته شده و این برنامه زمانبندي بر مبناي یک دانشجوي ورودي مهرماه ن. شود با یک برنامه زمانبندي شامل می
در کلیه مراحل ذیل واحدهاي . جهت دانشجویان ورودي بهمن ماه باید فواصل زمانی متناظر در نظر گرفته شود

ولی پیگیري پیشرفت کار  ،باشد نین و مقررات آموزشی و پژوهشی میآماده خدمت رسانی در چارچوب قوا مجتمع
  .در هر مرحله بر عهده دانشجو است

  

  زشیآمو مرحله –فصل اول 
   :واحدهاي درسی

، بر حسب رشته،  درسی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته، با احتساب واحد پایان نامهاد کل واحدهاي دتع : 1ماده 

  .واحد است  32و حداکثر  28حداقل 

، گذراندن تعدادي از واحدهاي درسی دوره کارشناسی به ه به تشخیص کمیته تحصیالت تکمیلیچنانچ : 1تبصره 

شود، وي مکلف است آن دروس را عالوه بر   داده جبرانی براي دانشجو ضروري تشخیص  وس کمبود یاعنوان در
  .باشد د میواح 24تعداد دروس جبرانی حداکثر . بگذراند مصوب شوراي عالی برنامه ریزي، واحدهاي درسی

مدت تحصیل ه طول ب واحد درسی از دروس جبرانی، یک نیمسال تحصیلی 12هر  به ازاي گذراندن : 2تبصره 

  .شود افزوده می دانشجو
  . واحد درسی را انتخاب کند 14تا  8دانشجو مجاز است در هر نیمسال تحصیلی  : 2ماده  

  .واحد درسی بالمانع است 8در آخرین نیمسال تحصیلی، نام نویسی دانشجو در کمتر از  : 1تبصره 
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توانند آن  ، نمیاند در دوره کارشناسی گذرانده را ارشد دانشجویانی که برخی از  دروس دوره کارشناسی : 2تبصره 

این دانشجویان باید با گرفتن دیگر دروس انتخابی . در دوره کارشناسی ارشد بگذرانند درس یا دروس را مجدداٌ
  .جمع واحدهاي درسی خود را به حد نصاب مندرج در برنامه مصوب برسانند

برنامه  واحد درسی، مطابق  10تا  4 ها بین ، براي همه رشتهسی ارشدد واحد پایان نامه کارشناتعدا:  3ماده  

  .ریزي است  مصوب شوراي عالی برنامه

 12ل دروس دوره و دروس جبرانی حداقل نمره قبولی براي کلیه دروس دوره هاي کارشناسی ارشد شام : 4ماده 

  .باشد می

تواند با موافقت استاد راهنما به جاي آن  باشد می 12درس انتخابی کمتر از  اگر نمره دانشجو در یک : 1تبصره 

  .درس، درس دیگري را انتخاب نماید

 .شود مه تحصیل محروم میاز ادا ،باشد 14نیم سال تحصیلی کمتر از  اگر میانگین نمرات دانشجو در دو : 5ماده 

  .گردد ل تحصیلی و میانگین کل منظور نمینمرات دروس کمبود در میانگین نیمسا:  1 تبصره 

  .شود غ التحصیل شناخته نمیباشد فار 14ر پایان دوره کمتر از اگر میانگین کل نمرات دانشجو د : 6ماده 

کمتر باشد، در  14دانشجویی که پس از گذراندن کلیه واحدهاي درسی دوره ، میانگین کل نمرات او از  : 1تبصره 

واحد از دروسی را که در آنها  16شد، می تواند تا پایان نرسیده با به صورتی که حداکثر مدت مجاز تحصیل وي
انتخاب کند و در صورت جبران کمبود میانگین  گرفته است، فقط در یک نیمسال تحصیلی مجدداً 14نمره کمتر از 

  .کل،  فارغ التحصیل شود

 ،اه آموزش ارسال شودبایست نمره آن حداکثر تا پایان ترم بعد به ادر می ،چنانچه درسی ناتمام اعالم شود : 7ماده  

  . گردد ینصورت نمره آن درس صفر منظور میدر غیر ا

  
   :حضور و غیاب

در صورتی که   .مجموع ساعات تدریس آن درس تجاوز کند 16/3غیبت دانشجو در هر درس نباید از  : 8ماده  

  .شود می محسوب نمره دانشجو در آن درس صفر ،بیشتر شود 16/3غیبت دانشجو در یک درس از 

که  غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به معنی ثبت نمره صفر براي آن درس خواهد بود و در صورتی : 9ماده 

تشخیص به عهده شوراي  در این خصوص .شود درس مزبور حذف می ،شود  غیبت دانشجو موجه تشخیص داده
  .خواهد بود دانشگاهآموزشی 
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مرخصی تحصیلی  از دانشگاه مسال تحصیلی با کسب موافقتدانشجو می تواند حداکثر براي یک نی : 10ماده 

  .استفاده کند

  
  طول دوره، مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل 

  . است سال 5/2و حداکثر  سال 2وسته یطول دوره کارشناسی ارشد ناپ : 11ماده 

یالت تکمیلی شوراي تحصتصویب شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده و با تقاضاي در صورت لزوم  : 1تبصره 
یک نیمسال تحصیلی دیگر به طول دوره تحصیل دانشجو اضافه فقط براي دانشگاه با ارائه دالیل توجیهی کافی 

تکمیل فرم شماره (و تایید مدیرگروه آموزشیتایید استاد راهنما  ،تقاضاي تمدید سنوات توسط دانشجو. شودمی 
  .ارائه گردد عاونت آموزشی دانشکدهمدروس هر نیمسال به  انتخاب واحد یک ماه قبل از) 6

کمسیون این شرایط با در اتخاذ تصمیم ، سال 5/2طول دوره دانشجو در  یلیدر صورت عدم فارغ التحص : 2تبصره 

  .استموارد خاص استان 

  .شود وب میرخصی جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسمدت م : 3تبصره 

قت آن فموا و گردد وع نام نویسی تسلیم موسسه آموزشیشردر خواست مرخصی باید دو هفته قبل از  : 4تبصره 

با مرخصی تحصیلی دانشجو با توجه به وضعیت تحصیلی وي صورت می گیرد و  دانشگاهموافقت . کسب شود
  .منوط به این است که ادامه تحصیل دانشجو از آن به بعد با مشکل مواجه نشود

ل نماید از ادامه ، ترك تحصیحتی براي یک نیمسال گاهدانشدر صورتی که دانشجو بدون موافقت  : 5تبصره 

  .شود تحصیل محروم می

در این صورت باید درخواست خود را . ، از تحصیل اعالم انصراف نمایدتواند به هر دلیل دانشجو می : 12ماده 

 دانشگاه، ردیک ماه درخواست خود را پس نگی چنانچه دانشجو بعد از. ایدتسلیم نم دانشگاه مبنی بر انصراف به
  .نماید ت به صدور گواهی انصراف اقدام مینسب

  .یر رشته در دوره کارشناسی ارشد ممنوع استیانتقال و تغ : 13ماده 

فقط اخذ دروس (هر دانشجوي کارشناسی ارشد می تواند در طول دوره تحصیل، حداکثر دو نیمسال : 1تبصره 
  .ید وزارت علوم بگذراندرا به عنوان مهمان در دانشگاههاي مورد تای) نظري
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  مرحله پژوهشی  -  دومفصل 

ما و دانشجو بایستی طی نیمسال اول سال تحصیلی کلیه رایزنی هاي الزم را جهت انتخاب استاد راهن : 14ماده 

طی یک جلسه اختصاصی  باشند، می مربوطه موظفآموزشی هاي  در این راستا گروه. موضوع پایان نامه انجام دهد
  .را در این خصوص توجیه نمایند آنهاویان در نیمسال اول تحصیلی با دانشج

، یکسال سابقه تدریس در دوره کارشناسی یاري استاداستاد راهنماي پایان نامه بایستی حداقل داراي رتبه  : 15ماده 

مه مشترك بین یک پایان نا(ظرفیت راهنمایی  5/1در این صورت براي اولین بار می تواند . یا کارشناسی ارشد باشد
آن  این ظرفیت بنا به دالیل توجیهی استاد راهنما در گروه آموزشی و تایید. اشته باشدد) استادیارنفر حداقل  2

نفر  2حداکثر تا سقف  ،دانشگاه شوراي تحصیالت تکمیلی نهایتاًشوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده و توسط 
حداقل داراي مدرك تحصیلی کارشناسی (پایان نامه  )مشاور اساتید(انتخاب استاد  .راهنمایی قابل افزایش است

و تصویب شوراي گروه  راهنما )اساتید(استاد  پیشنهادبا) سال سابقه فعالیت آموزشی، پژوهشی یا اجرایی 2ارشد و 
    .گیرد آموزشی صورت می

ایان نامه و نام استاد شامل عنوان پ) پیوست(دانشجو موظف است تا پایان بهمن ماه فرم شماره یک  : 16ماده 

  .را به مدیر گروه تحویل نمایدراهنما 

تن از  2تصویب طرح پیشنهادي پایان نامه در شوراي تخصصی گروه آموزشی با حضور حداقل :  17ماده 

مدیر گروه آموزشی موظف . شود انجام می) مشاوران و مدیر گروهعالوه بر استاد راهنما، (اعضاي هیاًت علمی 
است طرح پیشنهادیه پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودي هر سال را پس از تصویب حداکثر تا نیمه 

  .اردیبهشت ماه براي تایید در شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده ارسال نماید

و پاسخگوئی به سواالت اعضاي  ههادیه دانشجو موظف به ارائه پیشنهادیدر جلسه دفاع از طرح پیشن : 1تبصره 

 .جلسه می باشد

کارشناسی  دوره دانشجوي )و همسر خواهر برادر، فرزند، مادر، پدر،( یک درجه بستگان از یک هیچ : 2تبصره 

  .گیرد عهده به را نظر مورد دانشجوي داوري رساله یا و مشاوره راهنمایی، تواند نمی ارشد

  ماه   کمیلی دانشکده تا پایان اردیبهشتپایان نامه بایستی در شوراي تحصیالت تپیشنهادیه  : 18ماده 

اعالم  دانشگاهحوزه معاونت آموزشی وپژوهشی  مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه به) در دومین نیمسال تحصیلی(
  .گردد
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نیمه  تا دانشگاعتوسط شوراي تحصیالت تکمیلی  تصویب نهایی پیشنهادیه پایان نامه کارشناسی ارشد : 19ماده 

 تکمیل فرم شماره(هاي اجرایی  خرداد ماه انجام و مراتب جهت برخورداري دانشجو از اعتبار مربوط جهت هزینه
  .گردد اعالم می دانشگاهه حوزه معاونت پژوهشی ب ) 7

مانی که از آن دفاع می نماید براساس ی موضوع پایان نامه تا زیدانشجو موظف است پس از تصویب نها : 20ماده 

  .هاي بعدي نسبت به انتخاب واحد پایان نامه اقدام نماید تقویم دانشگاهی در نیمسال

   ،پایان نامه را به اتمام برساند) سال 2(کارشناسی ارشد   رتیکه دانشجو نتواند در طول دورهدر صو:  1تبصره 

افزایش سنوات تحصیلی اقدام درخواست  مراجع ذیربط نسبت به و با تایید 6 تواند ضمن تکمیل فرم شماره می
  .نماید

ماه  6دانشجو موظف است در طی انجام مرحله پژوهشی پایان نامه پیشرفت کار پژوهشی را هر :  21ماده 
  .بایستی بصورت شفاهی درگروه ارائه نماید

زشیابی نمره پایان نامه تاثیر منفی خواهد عدم گزارش سه ماهه پیشرفت کار پژوهشی پایان نامه در ار : 1تبصره  

  .داشت

 )پیوست(پیشنهادي طرح ها و قالب  اساس سر فصلردانشجو الزم است پس از نگارش پایان نامه ب : 22ماده 

جهت آماده دفاع بودن  3مشاور و تکمیل فرم شماره  )اساتید(راهنما و استاد  )اساتید(آن به استاد نسبت به ارائه 
  .اقدام نمایدپایان نامه 

  .ماه در نظر گرفته شود 6حداقل مدت زمان بین پیشنهادیه تا دفاع پایان نامه  : 1تبصره 

بایست با مراجعه به آموزش دانشکده هماهنگی الزم را جهت فراهم شدن مقدمات تشکیل  دانشجو می : 23ماده 

  .جلسه دفاع انجام دهد

 راهنما و مشاور) اساتید(مراه تایید استاد پایان نامه تایپ شده به هقبل از تاریخ دفاع ،  ماه  یکحداقل  : 24ماده 

در اختیار به همراه دعوتنامه رسمی از این حوزه  و متعاقباً قرار گیرد معاون آموزشی دانشکدهدر اختیار ) انمشاور(
  .عالم نظر نمایدپس از دریافت پایان نامه میبایستی ادو هفته  حداکثر ت داوراناهی .هیات داوران قرار گیرد

به پیشنهاد گروه آموزشی، تایید شوراي تحصیالت ) نفر با مرتبه حداقل استادیاري 2(انتخاب داوران :  1تبصره 

  .گیرد صورت میآموزشی دانشکده  معاونتکمیلی دانشکده و با حکم 

حداقل  آموزش دانشکده با هماهنگی دانشجو و میبایست توسط) 4 فرم شماره(اطالعیه دفاع پایان نامه  : 25ماده 

  . نصب گردد  ها گزاري دفاع به منظور اطالع رسانی در تابلوي اعالنات دانشکدهیک هفته قبل از بر
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، نماینده تحصیالت تکمیلی )مشاوران(راهنما، مشاور )اساتید(جلسه دفاع از پایان نامه با حضور استاد :  26ماده  
) اساتید(حضور استاد . صیالت تکمیلی دانشگاه تشکیل خواهد شددانشگاه و داوران، تحت سرپرستی نماینده تح

راهنما و نماینده تحصیالت تکمیلی، حداقل یک  داور و یک مشاور در جلسه دفاعیه الزامی بوده و بدون حضور 
تواند با حضور  مشاور، جلسه دفاعیه می 2استاد راهنما یا  2در صورت داشتن . یابد نامبردگان جلسه رسمیت نمی

  .یک راهنما، یک مشاور، یک داور و اعالم کتبی آنها که به تایید معاونت آموزشی دانشکده رسیده، انجام شود
  :نحوه ارزشیابی و نمره دادن به پایان نامه به شرح ذیل می باشد :  27ماده  
  نمره 9راهنما  ) اساتید(استاد )    الف
نمره، ارائه چکیده  1مایش هاي ملی یا بین المللی هر مورد ارائه مقاله کامل در ه: نمره و شامل 2حداکثر ) ب 

نمره، ارائه پذیرش قطعی چاپ مقاله در مجله هاي علمی  5/0مقاله در همایش هاي ملی یا بین المللی هر مورد 
  نمره 5/0پژوهشی معتبر   –نمره و اعالم وصول از مجله هاي علمی  2پژوهشی معتبر   –
  نمره 1ارائه شفاهی گزارش ها    یادانشکده مبنی بر نگارش  تائیدیه معاونت آموزشی) ج
  نمره 8)                               کلیه افراد به غیر از استاد یا اساتید راهنما(هیات داوران  )د

 14و کمتر از  16تا  14، متوسط 18تا  1/16، خوب  19تا  1/18، بسیار خوب  19عالی باالتر از : کیفیت نمره
  .قابل قبول غیر

مدت زمان . باشد نمره می 2نمره و پاسخ به سواالت  2نمره، نحوه ارائه  4شامل محتواي علمی ) د(بند : 1تبصره 
  .گردد دقیقه تعیین می 30دقیقه و مدت زمان پرسش و پاسخ  40ارائه پایان نامه حداکثر 

طول دوره (مجاز است حداکثر تا یک نیمسال  چنانچه ارزشیابی پایان نامه غیر فابل قبول باشد، دانشجو: 2تبصره 
دانشجویی در فرصت تعیین شده نتواند دفاع . مجددا از پایان نامه خود دفاع نماید) نباید از سه سال تجاوز کند

  . قابل قبول ارائه نماید، محروم از تحصیل شناخته می شود

  :جلسه دفاعیه در  دانشگاه وظایف نماینده تحصیالت تکمیلی انتخاب و  : 28ماده 

به ) حداقل در مرتبه استادیاري(جلسه دفاع پایان نامه یک نفر نماینده تحصیالت تکمیلی برگزاري براي ) الف
  .  شود انتخاب می دانشگاهحکم معاونت آموزشی و پژوهشی با پیشنهاد مدیر تحصیالت تکمیلی و 

وي اجازه شروع دفاع را پس از . باشد میلی بعهده نماینده تحصیالت تکمیدفاعیه پایان نامه اداره جلسه ) ب
و در پایان نمرات را از هیات داوران اخذ و پس از محاسبه میانگین به دانشجو و  هکنترل عوامل اجرایی صادر نمود

  .نماید میآموزش اعالم 
پایان نترل فرمت، مطابقت با پیشنهادیه و تایید اصالحات انجام شده پیشنهادي مصوب در جلسه دفاعیه ک) ج

  .باشد می دانشگاهبعهده نماینده تحصیالت تکمیلی  ،نامه قبل از ارائه جهت فارغ التحصیلی



 ٨

جهت احتساب نمره پایان نامه توسط نماینده تحصیالت  9بعد از انجام دفاعیه فرم تکمیل شده شماره  : 29ماده 

  .تکمیلی به آموزش دانشکده تحویل گردد

جهت انجام اصالحات مصوب جلسه دفاعیه اقدام ) ماه 1حداکثر (رع وقت دانشجو موظف است در اس : 30ماده 

  .نماید تایید می پس از تطبیق در نهایت انجام اصالحات را دانشگاهنماینده تحصیالت تکمیلی . نماید
امه کسر نمره از پایان ن 5/0انجام اصالحات پایان نامه به ازاي هر هفته تاٌ خیر در صورت ایجاد وقفه در :  1 تبصره 

  . گردد می
مربوطه و  CDرا تکثیر و به همراه  نسخه پایان نامه اصالح شده نهایی  6 دانشجو موظف است به تعداد:  31ماده 

نسخ پایان نامه  ددر صورت داشتن بیش از یک راهنما و دو مشاور به تناسب تعدا .اقدام نماید 5مطابق فرم شماره
  . شود اضافه می

  .باشد می دانشگاهتکمیلی  تحصیالت د این آیین نامه بر عهده ي شورايتفسیر موا:  32ماده 
تصویب به  18/2/1389در تاریخ  که ،هار فصل و سی وسه مادهاین آیین نامه مشتمل بر یک مقدمه و چ: 33ماده 

 26/2/1389  در تاریخ دانشگاه گنبدکاووسبا تصویب در شوراي عالی  .رسید دانشگاهتحصیالت تکمیلی  شوراي
ر دوره و پس از آن د 88-89 که از سال تحصیلی دانشگاه براي دانشجویان  رعایت مفاد این آیین نامه .نهایی شد

  .، الزم االجراستشوند کارشناسی ارشد پذیرفته می

  
  
  
  
  
  
  


