آييننامه آموزشی دوره كارشناسیارشد ناپيوسته
دانشگاه پيام نور
مقدمه
با توجه به توسعه دوره های کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور و به منظور هماهنگی امور آموزشی این دوره
با آیی نامه ابالغی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری بنه شنماره  14/451منور  4811/4/41و بن اسنا

ونوابو و

مق ارت دانشگاه پیام نور ای آیی نامه ب ای دو شیوه « آموزشی ن پژوهشی» و «آموزشی» و با هدف ارتقای کیفیت،
تنوع بخشی به شیوههای نوی ارایه آموزش ،پاسخگویی مناسب به افزایش تقاوا ب ای ورود به دورههنای تحینیالت
تکمیلی و همسان سازی آن با ب نامههای توسعه و دیگ اسناد راهب دی کشور تدوی گ دیده است.
ماده :1تعاريف
وزارت :وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری است.
وزارتين :منظور وزارت علوم  ،تحقيقات و فناوری – وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی است.
آئين نامه :آئی نامه دوره کارشناسی ارشد است .
دورة كارشناسیارشد ناپيوسته :دورهای باالت از دورة کارشناسی است که ب اسنا

ب نامنههنای مینوش شنورای

گست ش آموزش عالی ،به اخذ مدرك کارشناسیارشد در یک رشته خاص منتهی میشود.
شيوه آموزشی :دوره ای با محوریت آموزش است که دانشجو پس از گذراندن واحندهای درسنی و بندون نیناز بنه
گذراندن پایان نامه دانش آموخته می شود.
شيوه آموزشی – پژوهشی :دوره ای که محتوای ب نامه آن مشتمل ب واحدهای درسی و پایان نامه است.
پاياننامه :فعالیت پژوهشی -تحقیقاتی است که در شیوه آموزشی – پژوهشی در یک زمینه رشته تحییلی م بنو
و تحت راهنمایی استاد راهنما انجام میگی د.
دانشگاه :منظور دانشگاه پیام نور است.
شورا :منظور شورای تحییالت تکمیلی دانشگاه است.
شورای تخصصی ( گروه علمی ) :شورائی در یک رشته ذی بو متشکل از  8تا  7تن از اسنتادیاران ،دانشنیاران و
استادان آن رشته تخییی است که در سازمان م کزی دانشگاه تشکیل شده است.
گروه آموزشی ـ پژوهشی استان :گ وهی متشکل از اعضای هیأت علمی متخیص در یک رشته ینا ننند رشنته
همگ است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه در ه یک از دانشگاههای پیام نور استانی تشکیل می گ دد.

ماده :2شرايط ورود و ثبتنام
الف) داشت ش ایو عمومی ورود به آموزش عالی
ش) دارا بودن مدرك رسمی پایان دوره کارشناسی اعم از پیوسته و ناپیوسته مورد تأیید وزارتين.
ج) قبولی در آزمون ورودی مورد تأیید وزارت یا کسب پذی ش از دانشگاه ب اسا

مق رات میوش.

تبصره :دانشجوی پذی فته شده موظف است در زمانی که توسو دانشگاه اعالم میشود ب ای ثبتنام و انتخاش واحد
م اجعه کند.
ماده :3درو

دوره کارشناسی ارشد بر اساس نظام آموزش نیمه حضوری و آموزش باز و از دور طبق ووابو

م بو اج ا میشود.
ماده :4ننانچه رشته دوره کارشناسی ف د پذی فته شده با رشنته دوره کارشناسنی ارشند او تجنانس نداشنته باشند
دانشجو باید به تشخیص گ وه آموزشی -پژوهشی استان در قالب جدولی که از جانب شورای تخییی گن وه علمنی
م بوطه به استانها ابالغ می شود حداکث تا  12واحند از درو

دوره کارشناسنی را تحنت عننوان درو

جب اننی و

حداکث در نیمسال های اول و دوم تحییلی بدو ورود انتخاش و بگذراند.
تبصره :1نم ه قبولی درو

جب انی 12از ( بیست) می باشد و در میانگی نیمسال و میانگی کل محاسبه نمیشود.

ماده :5تعداد واحدهای دوره کارشناسی ارشد بدون احتساش درو

جب انی در ه دو شیوه ب حسب رشته حداقل

 11و حداکث  81واحد است.
ماده :6در شیوه آموزشی تمامی درو

دوره به صورت واحدهای درسی بدون پایان نامه خواهد بنود .در این شنیوه

دانشجو ملزم است معادل تعداد واحد پایاننامه ،واحدهای درو
یکی از ای درو

الزاما در

نظ ی با تعیی شورای تخییی گ وه بگذراند کنه

سمینار تحقیق و تتبع نظ ی با ارزش  2واحد است.

ماده :7تعداد واحدهای درسی را که دانشجو باید در ه نیمسال تحییلی در ه دو شیوه اخذ نماید حداقل  6و
حداکث  12است.

تبصره :1ننانچه میانگی یک نیمسال تحییلی دانشجو کمت از  14باشد ،دانشجو در نیمسال بعد مجاز به انتخاش
حداکث  8واحد می باشد.
تبصره :2در آخ ی نیمسال تحییلی در م حله آموزشی ،دانشجو از رعایت ش

حداقل واحد انتخابی معاف است.

ماده :8در صورتی که دانشجو در شیوه آموزشی _ پژوهشی عالوه ب پایاننامه تنها یک در

باقیمانده داشته باشد،

میتواند آن را با پایان نامه انتخاش نماید.
تبصره  :همراه با درس پايان نامه يا درس سمينار تحقيق و تتبع نظری امکان اخذ درس روش تحقيق و
يا دروس جبرانی ميسر نمی باشد .
ماده :9میانگی

کل نم ات دانشجو در پایان دوره نباید از  14کمت باشد ،در غی ای

صورت دانشآموخته

کارشناسیارشد شناخته نمیشود.
تبصره :1دانشجویی که پس از گذراندن کلیه درو

دوره در ه دو شیوه تحییلی ،میانگی کل نم ات او از 14

کمت باشد ،در صورتی که حداکث مدت مجاز تحییل وی به پایان ن سیده باشد ،میتواند درسهایی را که در آنها
نم ه کمت از  14کسب ک ده است ،حداكثر در دو نیمسال تک ار کند و در صورت جب ان کمبود میانگی کل،
دانشآموخته میشود .دانشجویی که به ه دلیل نتواند از ای ف صت استفاده نماید ،از ادامه تحییل مح وم میشود
و مدرکی دریافت نمیکند.
تبصره :2در شیوه آموزشی – پژوهشی نم ه در

پایان نامه پس از دفاع در میانگی کل نم ات دانشجو لحاظ

می گ دد.
ماده :11با توجه به نظام آموزشی دانشگاه حضور در کالسهای رفع اشکال درو

نظ ی الزامی نیست .ولی حضور

دانشجو درجلسه درسهای عملی (آزمایشگاهی ،کارگاهی ،و ،)...و قسمت عملی درسهایی که بخشی از آن عملی است
و یا سمینارها و یا سای فعالیتهای آموزشی و پژوهشی ذی بو الزامی میباشد و غیبت در بیش از یک نهارم
جلسههای آن در

به منزله حذف در

است.

ماده :11حضور دانشجو در جلسه امتحان پایان نیمسال ب ای اخذ نم ه در درو

نظ ی و امتحان نظ ی درو

نظ ی -عملی الزامی است .در صورت غیبت دانشجو در آزمون پایان نیمسال ه در  ،هیچگونه نم های ب ای

دانشجو ثبت نخواهد شد و دانشجو موظف است با پ داخت شه یه ای در

را در نیمسالهای بعدی مجدداً اخذ و در

امتحان پایان نيمسال آن ش کت نماید.
ماده :12معیار ارزشیابی پیش فت تحییلی دانشجو ،نم ه در

است و نم ه دانشجو در ه در

به صورت عددی

بی صف تا بیست تعیی می شود.
ماده :13حداقل نم ه قبولی در ه در
یک از درو

اعم از درو

م دود شود ،در اولی ف صت ملزم به تک ار آن است.

تبصره :1نم ات م دودی درو

اصلی و اختیاری در محاسبه میانگی نیمسال و میانگی کل منظور میشود.

تبصره :2دانشجویی که در یک یا نند در
درو

اصلی و اختیاری یا جب انی  12است .دانشجویی که در ه

نم ه قبولی کسب نکند ،ننانچه در نیمسال یا نیمسال های بعدی ،آن

را با حداقل نم ه  45بگذراند ،نمرات قبلی از کارنامه دانشجو حذف گ دیده و در معدل نیمسال اخذ شده و

کل محاسبه نخواهد شد.
ماده :14پیش فت دانشجو در ه در

حسب مورد ب اسا

انجام دادن تکالیف درسی ،انجام کارهای عملی،

گزارشها و سمینارها و آزمون میان ت م نیمسال و آزمون پایان ت م نیمسال ارزیابی میشود.
تبصره :1نم ه پایان نیمسال ه در
اسا

نظ ی -عملی (در هایی که بخشی از آن نظ ی و بخش دیگ عملی است) ب

تعداد واحد بخش نظ ی و بخش عملی تعیی میشود .ش کت در امتحان پایان ت م بخش نظ ی در

است و در صورت غیبت در جلسه امتحان نظ ی ،نم ه عملی در

الزامی

نیز اعتبار ندارد.

تبصره :2نمرات درسهای عملی و بخش عملی دروس نظری – عملی که به تشخیص استاد ،تکمیل آنها در
طول یک نیمسال تحییلی میس نباشد ،ناتمام تلقی میشوند .نم ه ناتمام باید حداکث تا پایان نیمسال تحییلی بعد
به نم ه قطعی تبدیل شود .در غير اين صورت درس تحت عنوان عدم حضور در جلسه آزمون تلقی شده و
دانشجو ملزم به اخذ در

مذکور در نیمسال بعدی با پ داخت شه یه خواهد بود.

ماده :15دانشجوی دوره کارشناسیارشد می تواند در سقف سنوات مجاز تحییل از م خیی تحییلی استفاده نماید.
مدت م خیی جزو سنوات تحییلی دانشجو محسوش میشود .دانشجو موظف اسنت در مندت اسنتفاده از م خینی
تحییلی ،شه یه ثابت م بو را بپ دازد .صدور م خیی تحییلی بدون پ داخنت شنه یه ثابنت فاقند اعتبنار اسنت.
( پیوست شماره ) 4

ماده :16دانشجو می تواند از تحییل اعالم انی اف نماید .در اینیورت باید درخواست کتبی خود را مبنی ب انین اف
شخیاً یا با وکالت قانونی به دانشگاه تسلیم نماید .ننانچه دانشجو بعد از یک نیمسال درخواست خود را پس نگین د
دانشگاه نسبت به صدور گواهی انی اف اقدام مینماید( .پیوست شماره ) 4
تبصره :1دانشجوی انی افی موظف است به تعهداتی که سپ ده است عمل نماید .صدور ه گونه گواهینامه و اعطای
ریز نم ات و پذی فت مجدد دانشجو منو به تسویه حساش های مالی و  ...دانشجو با دانشگاه است.
تبصره :2ت ك تحییل دانشجو بدون اخذ م خیی تحییلی عدم م اجعه محسوش شده و در صورت درخواست ادامه
تحییل ،با موافقت شورای آموزشی _ پژوهشی استان مش و ب آنکه بتواند در سقف سنوات مجاز تحییل خود را
به اتمام ب ساند ،و نیمسالهای عدم م اجعه را با پ داخت شه یه ثابت ب ای ه یک از نیمسال های عدم م اجعه یا
انی اف ،به م خیی تحییلی با احتساش در سنوات تبدیل نماید مجاز به ادامه تحییل خواهد بود.
ماده :17طول مدت دوره کارشناسی ارشد ب ای دانشجویی که از معافیت تحییلی استفاده نمی کند حداکث  5سال
مشتمل ب  41نیمسال تحییلی است.
تبصره  :1طول مدت تحییل دانشجویانی که از معافیت تحییلی استفاده می کنند حداکث  3سال می باشد.
تبصره  :2دانشجویی که از معافیت تحییلی استفاده نمیکند در صورتی که نتواند تحییل خود را در  11نیمسال به
اتمام ب ساند میتواند با پ داخت شه یه مطابق میوبه هیئت امنا دانشگاه (پیوست شماره  )4از  3نیمسال مازاد بن
 11نیمسال تا سقف  13نیمسال به ه مند شود.
ماده :18انتقال ،تغیی رشته و تغیی گ ایش در ه دو شیوه در دوره کارشناسیارشد ممنوع است.
تبصره :1تغیی از یک شیوه به شیوه دیگ با رعایت سنوات دوره و ب ای یک بار در طنول سننوات تحینیل بنا نظن
شورای آموزشی – پژوهشی استان مجاز است.
تبصره :2ه دانشجو در دوره کارشناسیارشد می تواند در نهارنوش ووابو و مقن رات مینوش دانشنگاه (پیوسنت
شماره )1با موافقت مبدأ و مقید در سای م اکز ،میهمان شود.
ماده :19معادل سازی درو

در دوره کارشناسیارشد مطابق با میوبات شورا و با نظن گن وه آموزشنی ن پژوهشنی

استان با ش ایو زی امکان پذی است:
الف) پذی ش دانشجو ب ای ورود به دوره قبلی ،مورد تأیید وزارت باشد.
ش) مؤسسه قبلی دانشجو در رشته تحییلی مورد تأیید وزارت باشد.

ج) س فیل درو
د ) نم هدر

ب نامههای میوش شورای ب نامهریزی وزارتی

گذرانده دانشجو ب اسا

گذرانده شده دانشجو ب ای درو

باشد.

جب انی از س فیل کارشناسی ارشد حداقل  16و ب ای درو

اصلی

حداقل  14باشد.
اصلی قابل معادل سازی نباید از حداکث  12واحد مجموع واحدهای درسی رشته

و) مجموع واحدهای درو
تحییلی فعلی تجاوز نماید.

تبصره  :1در صورتی که تعداد واحد در
باشد به تعداد واحد در

پذی فته شده ب ای معادل سازی بیشت از تعداد واحد در

در رشته فعلی محاسبه میشود .در صورتی که تعداد واحد در

سازی کمت از تعداد واحد در

در رشته فعلی

پذی فته شده ب ای معادل

در رشته تحییلی فعلی باشد ،قابل تطبیق نمی باشد.

تبصره  :2نم ه درسهای اصلی و اختیاری پذی فته شده در میانگی کل دانشجو محاسبه میشود.
تبصره  :3در صورتی که نم ههای دانشجو ب اسا

معیاری غی از معیار صف تا  21ثبت شده باشد ،شورای

آموزشی  -پژوهشی استان در خیوص پذی ش واحد و تعیی نم ه ب اسا

ووابو ای ماده توسو اداره کل خدمات

آموزشی دانشگاه تیمیم گی ی خواهد نمود.
تبصره  :4کلیه درسهایی که دانشجو قبالً در دانشگاه پیام نور با حداقل نم ه  12در مقطع کارشناسیارشد گذرانده
است در صورت پذی ش مجدد در ای دانشگاه قابل معادل سازی است.
تبصره :5دانشجو حداکث تا پایان نیمسال اول سال تحییلی پذی ش ،باید ریزنم ههای تائید شده واحدهایی را که
تقاوای کتبی ب ای معادل سازی آنها داده است ،ارائه کند.
تبصره :6واحد درسی پایان نامه قابل معادلسازی نیست.
تبصره :7درو

نیمسال دانش پذی ی قابل معادل سازی نمی باشد .

ماده  :21دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از ش وع نیمسال سوم تحییلی ،موووع پایان نامه
خود را با نظ استاد یا اساتید راهنما انتخاش نماید .موووع پس از تأیید گ وه آموزشی ن پژوهشی استان قطعیت
مییابد .
ماده :21استاد راهنما در دوره کارشناسیارشد به پیشنهاد دانشجو و تایید شورای گ وه آموزشنی -پژوهشنی اسنتان
تعیی میشود .استاد یا اساتید راهنما باید عضو هیات علمی (مورد تایید وزارتی ) بنا حنداقل م تبنه اسنتادیاری و
دارای مدرك دکت ی تخییی در رشته م بوطه باشد.
تبصره :در مواردی که امکان تامی استاد راهنمای با ش ایو مندرج در ای ماده واحده وجود نداشنته باشند م کنز/

واحد مج ی می تواند از اف ادی که دارای حداقل مدرك دکتن ی تخیینی در رشنته م بوطنه و سنابقه آموزشنی و
پژوهشی ب جسته هستند ،با تشخیص و تائید شورای آموزش _ پژوهشی استان میتوانند به عنوان استاد راهنمنا ینا
مشاور پایان نامه تعیی شوند.
ماده :22استاد راهنمای (دوم یا همکار) و استاد مشاور بنه پیشننهاد اسنتاد راهنمنا و پنس از تأییند شنورای گن وه
آموزشی ن پژوهشی استان از اعضای هیأت علمی داخل یا خارج از دانشنگاه و ینا متخیینان خنارج از دانشنگاه بنا
مدرك تحییلی حداقل دکت ی تخییی انتخاش میشود.
ماده :23دانشجو ملزم به انتخاش در

پایان نامه یا تمدید ثبنت ننام در زمنان انتخناش واحند ب اب تقنویم دانشنگاه

میباشد و در صورت عدم ثبت نام ب اب ووابو و مق رات دانشگاه اقدام خواهد شد.
ماده :24دانشجو پس از انتخاش پایاننامه ،تا زمانی که آن را به پایان ن سانده است ،موظف است ب اسا

تقویم

دانشگاه درکلیه نیمسالهای تحییلی ب ای پایان نامه به تعداد صف واحد ثبت نام کند.
ماده :25دفاع از پایاننامه پس از تدوی توسو دانشجو و تایید کیفیت علمی و صحت مطالب آن از ط ف استاد
راهنما ،استاد راهنمای همکار و مشاور مبنی ب قابل دفاع بودن در حضور هیات داوران صورت میگی د .ت کیب هیأت
داوران پایاننامه به ش ح ذیل است:
 -1اساتید راهنما
 -2استاد راهنمای ( همکار) و استاد مشاور
 -3اساتید داور
تبصره :1استاد داور میتواند از میان اعضای هیات علمی دانشگاه یا سای دانشگاهها توسو گ وه آموزشی– پژوهشی
استان م بو انتخاش گ دد.
تبصره :2جلسه دفاع حداقل با حضوراستاد راهنما و اساتید داور رسمیت مییابد .دانشجو موظف است در ای جلسه
گزارش کار تحقیقاتی خود را ارائه ک ده و از آن دفاع کند.
تبصره  :3تعداد اساتید داور حد اکث دو نف می باشد که در ش ایو استفاده از دو داور  ،یکی از داوران می بایستی
عضو هیات علمی خارج از م کز /واحد مج ی دوره باشد.

تبصره :4در صورتی که استاد راهنما قادر به ش کت در جلسه دفاع نباشد ،شورای آموزشی ن پژوهشی استان با
هماهنگی استاد راهنمای م بوطه نسبت به مع فی ف دی واجد ش ایو و تخیص تعیی تکلیف خواهد ک د و تیمیم
شورا الزم االج ا میباشد.
تبصره  :5در صورتیکه شورای آموزشی – پژوهشی استان عدم حضور استاد راهنما را قیور او تشخیص دهد پس از
تائید معاون آ موزشی استان موووع از ط یق رئیس استان به هیات انتظامی اعضاء هیات علمی ارجاع می شود.
ماده :26نم ه نهایی پایان نامه حداکث  21خواهد بود که به ش ح زی درجه بندی میگ دد:
درجه عالی 41 :تا 11
درجه بسیار خوش 41 :تا 41/11
درجه خوش 41 :تا 47/11
درجه قابل قبول 41 :تا 45/11
غی قابل قبول :نم ه کمت از 41
تبصره :ننانچه ارزشیابی پایاننامه غی قابل قبول باشد ،دانشجو مجاز است حداکث پس از گذشت یک نیمسال در
مدت مجاز تحییل در جلسه دفاعیه ش کت و مجدداً از پایاننامه دفاع کند .دانشجویی که در ف صت تعیی شده
نتواند از پایان نامه خود با موفقیت دفاع نماید ،از ادامه تحییل و دریافت مدرك تحییلی مح وم میشود .
ماده :27به دانشجوی کارشناسیارشد که به ه دلیل از تحییل باز می ماند ،ص فاً گواهی درو

گذرانده بنا نمن ه

م بوطه اعطا می شود.
ماده :28زمان دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد حداقل سه ماه از زمان تیویب ط ح پیشنهاد پاینان نامنه پنس از
تائید استاد راهنما می باشد.
ماده :29تعداد واحد پایان نامه در شیوه آموزشی -پژوهشی حداقل  4و حداکث  6واحد درسی ب ای همه رشته ها و
ب اسا

ب نامه میوش میباشد.

ماده  :31تاریخ ف اغت از تحییل دانشجو در شیوه آموزشی -پژوهشی تاریخ دفاع از پایان نامه است و تاریخ
ف اغت از تحییل دانشجو در شیوه آموزشی تاریخ آخ ی نم ه قطعی ثبت شده در سیستم جامع آموزشی دانشگاه
میباشد.
ماده :31گواهینامه پایان دوره کارشناسی ارشد ه دو شیوه «آموزشی» و «آموزشی– پژوهشی» ارزش یکسانی
داشته و واجدی آن میتوانند در دوره تحییلی باالت ادامه تحییل دهند.
ماده :32مواد ای آئی نامه شامل دانشجویان م اکز بی الملل نیز میشود و سای مینوبات من تبو بنا دانشنجویان
م اکز بی الملل ب طبق دستورالعمل (پیوست شماره  )8خواهد بود.

ماده :33ای آیی نامه شامل اصول و ونوابو کلنی دوره کارشناسنی ارشند در دو شنیوه «آموزشنی -پژوهشنی» و
«آموزشی » میباشد و در صورت نیاز ،دستورالعمل اج ایی آن در نارنوش ای آیی نامه تدوی و پس از تیویب در
شورای تحییالت تکمیلی دانشگاه اج ا میشود.
ماده :34ه گونه تفسی مفاد آیی نامه ب عهده شورای تحییالت تکمیلی دانشگاه و نظارت ب حس اج ای آن بن
عهده معاونت آموزشی و تحییالت تکمیلی دانشگاه است.
ماده :35در مواردی که در ای آیی نامه تعیی تکلیف نشده باشد ،تیمیم گی ی در نارنوش ووابو و مق رات بن
عهده شورا میباشد.
ماده :36ای آئی نامه مشتمل ب یک مقدمه36 ،ماده و 29تبی ه و  8پیوست می باشد که در جلسه مور
 11 /1/15شورای دانشگاه به تیویب رسید و از تاریخ ابالغ  93/7 /1ب ای ورودی های  18-11-4به بعد الزم
االج است و کلیه آئی نامهها ،بخشنامهها و دستوالعملهای مغای با ای آئی نامه لغو میگ دد.

