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  دانشگاه بيرجند

  

  هاي آموزشي و پژوهشي نامهمجموعه مقررات و آيين

  دوره كارشناسي ارشد دانشگاه بيرجند

  

1394  

  

  به نام خدا

 4/7/94مورخ  866نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب جلسه برگرفته از آيينپيش رو داريد، اي كه مجموعه

وزارت متبوع و مصوبات شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه بيرجند جهت اجرايي شدن   ريزي آموزشيشوراي عالي برنامه

نامه در اين آيينو بعد از آن الزم االجرا است.  1394باشد و براي دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي نامه مذكور ميآيين

اي انجام مراحل اداري مرتبط با دوره مصوبات شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه بيرجند با * مشخص شده است. ضمناً بر

باشد. هايي تنظيم شده است كه از طريق وبگاه مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه قابل دريافت ميكارشناسي ارشد، كاربرگ

نامه به رساني مناسب در خصوص مفاد اين آيينها نسبت به اطالعشايسته است تا مسئوالن اجرايي تحصيالت تكميلي دانشكده

، دانشجويان محترم نيز بايستي ضمن مطالعه كامل اين همچنينانشجويان تحصيالت تكميلي اقدامات الزم را انجام دهند. د

اجراي دقيق اين قوانين هاي موجود در وبگاه مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه، نسبت به نامه و ساير قوانين و اطالعيهآيين

هاي تحصيالت نامه بتواند گامي در راستاي ارتقاي سطح دورهحسن اجراي اين آييناميد است كه متعهدانه اهتمام ورزند. 

  تكميلي دانشگاه بيرجند باشد.

  .سيد عليرضا ذوالفقاري    

  مدير تحصيالت تكميلي دانشگاه
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 هاي آموزشي و پژوهشي دوره كارشناسي ارشد دانشگاه بيرجندنامهمجموعه مقررات و آيين

p  

 فصل اول: كليات

 

  . هدف1ماده 

  هاي آموزش عاليتعيين چهارچوب قانوني براي اجراي صحيح دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته در تمامي زير نظام

  تعاريف. 2ماده 

  . وزارت: وزارت علوم تحقيقات و فناوري است.2-1

ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي (اعم از دولتي و غير دولتي) است كه داراي مجوز تأسيس . مؤسسه: هر يك از دانشگاه2-2

  از وزارت هستند.

  نامه منظور از مؤسسه، دانشگاه بيرجند است.* تبصره. در اين آيين

توانند بدون پرداخت شهريه و صرفًا با سپردن تعهد رايگان: تسهيالتي قانوني كه به موجب آن، دانشجويان مي. آموزش 2-3

  خدمت، تحصيل كنند.

هاي دوره تحصيلي كارشناسي ارشد ناپيوسته برابر ضوابط، پذيرفته شده، ثبت نام فردي كه در يكي از رشته. دانشجو: 2-4

  كرده و مشغول به تحصيل است.

هاي تحصيلي را با موفقيت به پايان رسانده و برابر ضوابط معين، گواهي يا مدرك آموخته: فردي كه يكي از دوره. دانش2-5

  تحصيلي مربوط را دريافت كرده است.

  . مرخصي تحصيلي: مدت زمان مشخصي كه دانشجو، برابر ضوابط معين، به طور موقت به تحصيل اشتغال ندارد.2-6

  لي: فرآيندي كه در آن دانشجو به طور خودخواسته از ادامه تحصيل خودداري كند.. انصراف تحصي2-7

اي از آموزش است كه دانشجو در آن تمام تحصيل خود را به صورت چهره به چهره و تمام وقت به انجام . حضوري: شيوه2-8

  رساند.مي

  طول تحصيل الزامي نيست. اي از آموزش است كه حضور فيزيكي دانشجو در تمام. غيرحضوري: شيوه2-9

اي از آموزش است كه بخشي از آن به صورت حضوري و بخشي از آن به صورت غير حضوري انجام . نيمه حضوري: شيوه2-10

  شود.مي

. استاد راهنما: يكي از اعضاي هيأت علمي داراي مدرك دكتري است كه مسئوليت راهنمايي دانشجو را در انجام پروژه، 2-11

و يا رساله به عهده دارد و از ميان اعضاي هيأت علمي همان مؤسسه (يا خارج از مؤسسه با مجوز مؤسسه مبدأ)  نامهپايان

  شود.انتخاب مي

نامه و يا رساله به . استاد مشاور: يكي از اعضاي هيأت علمي است كه مسئوليت مشاوره دانشجو را در انجام پروژه، پايان2-12

  شود.هيأت علمي همان مؤسسه و يا متخصصان خارج از مؤسسه انتخاب ميعهده دارد و از ميان اعضاي 

  فردي كه به آموزش و مهارت آموزي در يك مؤسسه به صورت تمام وقت، نيمه وقت يا پاره وقت اشتغال دارد.. مدرس: 2-13

اهداف مشخصي را دنبال هاي هر رشته تحصيلي است كه اي از دروس و فعاليت. برنامه درسي: مجموعه به هم پيوسته2-14

  كند.مي
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هايي كه براي فراگيري دانشجو در طول يك نيمسال تحصيلي يا زمان معادل آن . واحد درسي: مقدار مفاهيم يا مهارت2-15

ساعت، كارگاهي يا عمليات ميداني (بازديد  32ساعت، عملي يا آزمايشگاهي  16شود. هر واحد درسي نظري در نظر گرفته مي

ساعت در طول يك نيمسال تحصيلي يا دوره  120ساعت و كارآموزي  64اعت، كارورزي يا كار در عرصه س 48علمي) 

  شود.تابستاني و طبق برنامه درسي مصوب اجرا مي

ترك ش. گروه آموزشي: بنيادي ترين واحد علمي مؤسسه متشكل از تعدادي عضو هيأت علمي است كه داراي تخصص م2-16

  در يك رشته علمي هستند.

. درس جبراني: درسي است كه به تشخيص گروه آموزشي، گذراندن آن براي رفع كمبود دانش يا مهارت دانشجو، 2-17

  ضروري است.

  شود.. رشته تحصيلي: يك برنامه آموزشي است كه با محتوا و روش شناسي خاص، در قالب برنامه درسي اجرا مي2-18

واحد  32تا  28شود و حداقل شامل كه پس از دوره كارشناسي آغاز مي. دوره كارشناسي ارشد: يك دوره تحصيلي 2-19

  درسي است.

عالوه بر واحدهاي درسي، مشتمل بر اي است كه محتواي برنامه درسي مربوط به آن پژوهشي: شيوه-. شيوه آموزشي2-20

  باشد.نامه نيز ميپايان

-آموخته مينامه دانشاحدهاي درسي و بدون گذراندن پاياناي است كه دانشجو پس از گذراندن و. شيوه آموزشي: شيوه2-21

  شود.

  هفته آموزش و دو هفته امتحانات پاياني است. 16. نيمسال تحصيلي: هر نيمسال تحصيلي شامل 2-22

پژوهشي است كه در يك زمينه مشخص رشته تحصيلي و با راهنمايي استاد راهنما - . پايان نامه: بخشي از شيوه آموزشي2-23

  شود.جام ميان

نامه دانشجو در دوره كارشناسي ارشد مطابق . هيأت داوران: اعضاي هيأت علمي هستند كه براي ارزيابي پايان2-24

  شوند.دستورالعمل اجرايي مصوب مؤسسه انتخاب مي

p  

 مشخصات دوره (شرايط ورود، مرخصي و انصراف): دومفصل 

 

  . شرايط ورود به دوره3ماده 

 هاي عمومي ورود به دوره برابر ضوابط؛صالحيتداشتن  -

 دارا بودن مدرك رسمي پايان دوره كارشناسي اعم از پيوسته و ناپيوسته مورد تأييد وزارت؛ -

 قبولي در آزمون ورودي و يا كسب پذيرش از مؤسسه طبق مقررات مصوب وزارت. -

غيرايراني و يا انتقال دانشجويان ايراني شاغل به اي خاص نظير پذيرش دانشجويان هپذيرش دانشجو در دوره. 1* تبصره 

  هاي مربوط است.ها و دستورالعملنامهتحصيل در خارج از كشور به دانشگاه بيرجند، تابع آئين

ين نامه ارائه تسهيالت به برگزيدگان آي«. فقط درصد محدودي از دانشجويان مقطع كارشناسي كه داراي شرايط 2* تبصره 

راي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت متبوع شو 31/2/86مورخ مصوب جلسه  »رهاي تحصيلي باالتبه دورهعلمي براي ورود 

در دانشگاه بيرجند در مقطع كارشناسي  توانند بدون شركت در آزمون ورودي،هستند، ميهاي پس از آن و مصوبات و اصالحيه

ه دوره از طريق دفتر استعدادهاي درخشان بررسي و جهت ارشد ادامه تحصيل دهند. درخواست و مدارك الزم جهت ورود ب
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گردد و در صورت موافقت شورا، ثبت نام دانشجو در مقطع ارزيابي و تائيد نهايي در شوراي آموزشي دانشگاه مطرح مي

 كارشناسي ارشد بالمانع خواهد بود.

  شود.. آموزش در مؤسسه مبتني بر نظام واحدي و به زبان فارسي انجام مي4ماده 

هاي مؤسسه اختيار دارد در صورت توانايي، برنامه درسي مصوب را با رعايت ضوابط براي دانشجويان خارجي و يا دوره .تبصره

  المللي، به زبان غير فارسي ارائه نمايد.بين

اي كه دوره ريزي آموزشي وزارت را برايهاي آموزشي و درسي مصوب شوراي عالي برنامهمؤسسه موظف است برنامه. 5ماده 

  در آن با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي دانشجو پذيرفته است، اجرا كند.

  . مدت مجاز تحصيل در دوره كارشناسي ارشد دو سال (چهار نيمسال) است.6ماده 

يل آموخته نشود، مؤسسه اختيار دارد مدت تحصدر صورتي كه دانشجوي مشمول آموزش رايگان در مدت مقرر دانش .1تبصره 

كه به تأييد را  )5(كاربرگ  گزارش پيشرفت پايان نامه است تا دانشجو، كاربرگالزم وي را حداكثر تا دو نيمسال افزايش دهد. 

پس ال اول افزايش سنوات در نيمس به كاربرگ درخواست تمديد سنوات پيوست نمايد. ،و مدير گروه رسيده استاستاد راهنما 

بر حسب  دوم و در نيمسال) كاربرگ الف(مطابق رايگان به صورت از تأييد گروه آموزشي و شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده 

 سهبا دريافت هزينه طبق تعرفه مصوب هيأت امناي مؤس تكميلي دانشگاهضرورت پس از اخذ مجوز از شوراي تحصيالت 

محروم است. آموخته نشود از ادامه تحصيلشود. چنانچه دانشجو در اين مدت دانشانجام مي )كاربرگ ب(مطابق   

  تواند با احتساب سنوات تحصيل، يك نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده كند.. دانشجو مي7ماده 

. بررسي ساير مصاديق مرخصي تحصيلي مانند مرخصي زايمان، مرخصي پزشكي در صورت تأييد پزشك معتمد 1 تبصره

  است. شوراي تحصيالت تكميلي مؤسسهمؤسسه، مأموريت همسر يا والدين، بدون احتساب در سنوات تحصيلي در اختيار 

گروه آموزشي و به  (ج) كاربرگاز طريق تحصيلي نويسي در هر نيمسال از شروع نام پيشدرخواست مرخصي بايد . 2* تبصره 

با توجه  با مرخصي تحصيلي دانشجو دانشكدهكسب گردد. موافقت  دانشكدهتسليم و موافقت  سپس معاونت آموزشي دانشكده

  با مشكل مواجه نشود. پسن است كه ادامه تحصيل دانشجو از آن آگيرد و منوط به به وضعيت تحصيلي وي صورت مي

 به كاربرگ (د)از طريق كتبي دانشجوي متقاضي انصراف از تحصيل، بايد درخواست انصراف خود را شخصاً و به صورت . 8ماده 

تسليم كند. دانشجو مجاز است فقط براي يكبار و تا دو ماه از تاريخ ارائه درخواست،  دانشگاه مديريت تحصيالت تكميلي

  شود.صورت، پس از انقضاي اين مهلت، حكم انصراف از تحصيل وي صادر ميتقاضاي انصراف خود را پس بگيرد. در غير اين 

 دانشگاهشوراي تحصيالت تكميلي صرف از تحصيل، بر عهده گيري براي بازگشت به تحصيل دانشجوي من. تصميم1 تبصره

 است.

موظف است به (مشروطي در دو نيمسال و يا سنوات بيش از حد مجاز)  از تحصيل دانشجوي انصرافي يا اخراج. 2* تبصره 

صدور هرگونه گواهينامه و تسليم ريز نمرات و دريافت مجوز شركت مجدد در آزمون . تعهداتي كه سپرده است عمل نمايد

  است. دانشگاه بيرجندمنوط به تسويه حساب دانشجو با  ،ورودي

و همچنين عدم ثبت درخواست مرخصي تحصيلي در مهلت مقرر،  نيمسال تحصيلي . عدم ثبت نام دانشجو در يك3* تبصره 

دانشجو بدون كسب موافقت دانشگاه، حتي براي يك نيمسال ترك تحصيل نمايد،  اگرباشد. به منزله ترك تحصيل دانشجو مي

  شود.از ادامه تحصيل محروم ميبا تأييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه 

  انتقالي و ميهماني در دوره كارشناسي ارشد ممنوع است.  گرايش، رشته،. تغيير 9ماده 

هاي آموزش عالي دولتي، آموزش رايگان براي هر دانشجو، در دوه كارشناسي ارشد صرفًا يك بار امكان . در مؤسسه10ماده 

  پذير است.
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  غير دولتي) ممنوع است.ها (اعم از دولتي و . تحصيل همزمان در دوره كارشناسي ارشد در مؤسسه11ماده 

p  

 واحدهاي درسي (اصلي و جبراني): سومفصل 

 

واحد است كه از اين تعداد در شيوه  32و حداكثر  28. تعداد واحدهاي درسي در دوره كارشناسي ارشد حداقل 12ماده 

  باشد. نامه و مابقي به صورت واحدهاي آموزشي ميواحد مربوط به پايان 6تا  4پژوهشي - آموزشي

واحد درسي انتخاب كند. دانشجو در آخرين  14و حداكثر  8. دانشجو در هر نيمسال تحصيلي الزم است حداقل 1 تبصره

  نيمسال تحصيلي از شرط اخذ حداقل واحد آموزشي معاف است.

  .در دوره كارشناسي ارشد، ارائه درس به صورت مطالعه انفرادي (معرفي به استاد) مجاز نيست. 2* تبصره 

نياز هر درس طبق برنامه درسي . چگونگي و ترتيب ارائه دروس هر دوره تحصيلي، رشته و يا گرايش با رعايت پيش13ماده 

  مصوب، بر عهده گروه آموزشي است.

نامه و نيز تعداد واحدهاي كل هاي كارشناسي ارشد، تعداد واحدهاي پايانهاي آموزشي مجري دوره* تبصره. الزم است گروه

جهت فراغت از تحصيل دانشجويان را در گروه آموزشي به تصويب رسانده و مراتب را به مديريت تحصيالت تكميلي  دوره

  دانشگاه كتباً اطالع رساني نمايند.

  واحد است. 12جبراني به تشخيص گروه آموزشي حداكثر  . تعداد واحدهاي دروس14ماده 

حاسبه ممي است ولي نمره مذكور در ميانگين نيمسال و كل دانشجو در دروس جبراني الزا 12. كسب نمره قبولي 1تبصره 

  شود.شود و هزينه اين دروس طبق تعرفه مصوب هيأت امناء مؤسسه از دانشجو دريافت مينمي

. دروس كمبود (منطبق بر سر فصل وزارتي) كه به تأييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه رسيده است، مشمول 2* تبصره 

  شود.نه نميپرداخت هزي

سنوات  واحد يا بيشتر باشد، يك نيمسال تحصيلي به 8 ،در صورتي كه تعداد واحدهاي دروس جبراني دانشجو. 3تبصره * 

  .اضافه خواهد شدتحصيلي دانشجو 

  شود.. درس جبراني به طور مستقل براي دوره كارشناسي ارشد ارائه نمي4* تبصره 

هاي كاربرگاز طريق دروس يك نيمسال تحصيلي با درخواست كتبي دانشجو خاص، حذف يك يا تمام  . در شرايط15ماده 

قبل از شروع امتحانات و با رعايت و احتساب در سنوات  صيالت تكميلي دانشكدهگروه آموزشي و شوراي تحتأييد  و ) و (و)ا(ه

  پذير است.تحصيلي امكان

شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده و مشمول آموزش رايگان، در صورت حذف غيرموجه درس به تشخيص  . دانشجوي16ماده 

يا عدم كسب نمره قبولي در هر درس، براي انتخاب مجدد آن درس، موظف به پرداخت  تأييد مدير تحصيالت تكميلي دانشگاه

  هزينه درس مربوط مطابق تعرفه مصوب هيأت امناء مؤسسه است.

سازي واحدهاي درسي كارشناسي ارشد گذرانده شده دانشجو در مؤسسه قبلي مشمول رويه اجرايي . نحوه معادل17* ماده 

  است: با تأييد گروه آموزشي زير

  سازي نيست.قابل معادل و غيرانتفاعي نورپيام هايهاي غيرتابعه وزارت علوم و نيز دانشگاهدروس گذرانده شده در دانشگاه -

  س مورد تقاضا عيناً با عنوان درس در دوره جاري يكسان باشد، همان نمره قبلي مورد قبول است.اگر عنوان در -
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سرفصل درس به تشخيص گروه آموزشي با درس  %75وجود داشته باشد (حتي يك كلمه)، ولي اگر در عنوان درس تفاوتي  -

  قابل قبول است.باشد، همان نمره  14مورد نظر تطابق داشته باشد و نمره كسب شده باالي 

  شود.شده، يك نيمسال از سنوات مجاز تحصيلي دانشجو كاسته مي سازيواحد از دروس معادل 14تا  8. به ازاي هر 1 تبصره

p  

 ارزيابي و حضور و غياب: چهارمفصل 

 

فعاليت دانشجو در . ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در هر درس از سوي مدرس آن درس و بر اساس حضور و 18ماده 

- كالس، انجام تكاليف و نتايج آزمون كتبي مستمر و پاياني براي دروس نظري در طول و پايان هر نيمسال تحصيلي انجام مي

  شود و بر مبناي عددي از صفر تا بيست قابل محاسبه است.

  است. 14و ميانگين كل قابل قبول در هر نيمسال  12. حداقل نمره قبولي در هر درس 19ماده 

هاي بعدي، درس يا . دانشجويي كه در هر نيمسال در يك يا چند درس نمره قبولي كسب نكند، چنانچه در نيمسال1تبصره 

-مي هاي مردودي قبلي در ريز نمرات تحصيلي دانشجو فقط ثبت و باقينمره قبولي بگذراند، نمره يا نمره دروس مذكور را با

اثر و صرفًا آخرين نمره قبولي در آن درس مالك محاسبه ميانگين كل يانگين كل دوره بيها در محاسبه مماند؛ اما اين نمره

  دوره خواهد بود.

  كند.هاي قبل را خنثي نمي، مشروطي دانشجو در نيمسال1. گذراندن دروس با استفاده از تبصره 2تبصره 

كنند، كميته انضباطي، نمره مردودي دريافت ميشامل دانشجوياني كه به دليل تقلب و يا حكم  1. تسهيالت تبصره 3تبصره 

  شود.نمي

- باشد، دانشجو در آن نيمسال مشروط تلقي مي 14. چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصيلي كمتر از 20ماده 

  شود.

  د.شودانشجويي كه دو نيمسال تحصيلي اعم از متوالي يا متناوب مشروط شود، از تحصيل محروم ميتبصره. 

  دانشجو در تمام جلسات كالس درس الزامي است.  . حضور21ماده 

. اگر دانشجو در طول نيمسال تحصيلي در يك درس بيش از سه جلسه يا در جلسه امتحان پايان نيمسال آن درس 1تبصره 

 (با تأييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاهتشخيص موجه بودن غيبت از سوي غيبت كند، نمره آن درس صفر و در صورت 

  شود.، آن درس حذف مي)كاربرگ ز

شوراي تحصيالت تكميلي . در صورتي كه واحدهاي انتخابي يا باقيمانده دانشجو در پايان هر نيمسال به تشخيص 2تبصره 

صورت  واحد درسي برسد، در اين 8، بنا به داليل موجه و خارج از اراده دانشجو به كمتر از )اهدانشكده (با تأييد فرم شماره 

شود، اما ميانگين نمرات اين نيمسال در مشروط اين نيمسال به عنوان يك نيمسال كامل در سنوات تحصيلي وي محسوب مي

  شدن دانشجو بي تأثير است.

نامه مصوب هاي نيمه حضوري و غير حضوري طبق شيوه. نحوه حضور دانشجو در جلسات كالس درس در دوره3تبصره 

 شود.انجام مي دانشگاهشوراي تحصيالت تكميلي 
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p  

 نامهفعاليت پژوهشي و پايان: پنجمفصل 

 

سال سابقه تدريس دروس دوره  3داراي مرتبه استادياري و حداقل ارشد بايد كارشناسي نامه . استاد راهنماي پايان22* ماده 

 كاربرگاز طريق  تأييد گروه آموزشياستاد راهنماي اول، به پيشنهاد دانشجو و با  هاي دولتي باشد.كارشناسي در دانشگاه

  شود.تا انتهاي نيمسال تحصيلي اول انتخاب مي 1شماره 

اول بايستي عضو هيأت علمي تمام وقت دانشگاه بيرجند باشد و فايل آخرين سوابق آموزشي و استاد راهنماي . 1 تبصره* 

  اطالعات اساتيد دانشگاه بيرجند بارگذاري شده باشد.پژوهشي وي در سامانه 

تواند استاد راهنماي ميدانشجو با پيشنهاد استاد راهنماي اول و تأييد كميته تحصيالت تكميلي گروه آموزشي، . 2تبصره * 

  . خل يا خارج از دانشگاه انتخاب نمايداز ميان اعضاي هيأت علمي دا يا استاد مشاور دوم

تأييد كميته تحصيالت تواند در شرايط خاص به پيشنهاد استاد راهنماي اول و استاد راهنماي دوم يا مشاور مي. 3* تبصره 

  از ميان متخصصان با مدرك دكتري انتخاب شود. تكميلي گروه آموزشي،

تواند مشاور با هر تركيبي نميتعداد اساتيد راهنما و و  تواند حداكثر دو استاد راهنما داشته باشدهر پايان نامه مي. 4تبصره * 

   بيشتر از سه نفر باشد.

ماه پس از تصويب طرح تحقيق و با پيشنهاد استاد  سه، حداكثر تا راهنماي دوم يا مشاور. انتخاب يا حذف استاد 5* تبصره 

  است. پذير امكان كاربرگ حاز طريق دانشكده راهنما، تأييد گروه آموزشي و تصويب شوراي تحصيالت تكميلي 

نامه خود را با نظر استاد راهنما و تأييد گروه . دانشجو موظف است قبل از شروع نيمسال سوم تحصيلي، موضوع پايان23ماده 

  انتخاب كند. آموزشي

نيمسال سوم تحصيلي دانشجو، در شوراي پايان در هر حال طرح تحقيق پيشنهادي بايد حداكثر تا يك ماه پس از تبصره. * 

  تكميلي دانشكده مصوب شود.تحصيالت 

و طرح آن در كميته تحصيالت تكميلي  3و  2هاي شماره كاربرگاز طريق تكميل  كارشناسي ارشدتحقيق  . طرح24* ماده 

   شود.تصويب مي دانشكدهتكميلي  گروه آموزشي، با تأييد دو نفر از اعضاي گروه آموزشي، مدير گروه و شوراي تحصيالت

  نامه كارشناسي ارشد، حداقل بايد چهار ماه فاصله باشد.تصويب طرح تحقيق و زمان دفاع از پايان . بين زمان1* تبصره 

نامه را با تأييد گروه آموزشي و تصويب شوراي توان عنوان پايانتنها تا سه ماه پس از تصويب طرح تحقيق، مي. 2* تبصره 

  داد. تغيير) كاربرگ ح(از طريق تكميلي دانشكده تحصيالت 

مسئول پژوهشي و اطالع رساني به  sabt.irandoc.ac.irپس از تصويب طرح تحقيق، ثبت آن در پايگاه . 3تبصره * 

  الزامي است. دانشكده

نامه توسط هيأت داوران، الزم است تا طرح تحقيق شخيص ميزان تطابق طرح تحقيق با محتواي نهايي پايان. براي ت25* ماده 

ارائه  مچنين،هآورده شود.  گيرد،كه در اختيار داوران قرار مي نامهپاياناي از نسخهمصوب به صورت يك پيوست در انتهاي 

  از متن پايان نامه براي اخذ مجوز دفاع الزامي است. گزارش سامانه همانندجو 

باشد، دانشجو اجازه دفاع از  14ميانگين كل دانشجويي پس از گذراندن تمام واحدهاي آموزشي دوره كمتر از  . چنانچه26ماده 

 10مجدد حداكثر شود تا با اخذ نامه را ندارد و تنها يك نيمسال با رعايت سقف سنوات تحصيلي به وي فرصت داده ميپايان
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صورت  برساند، در اين 14گذرانده است، ميانگين كل واحدهاي گذرانده را به حداقل  14واحد از درسهايي كه با نمره كمتر از 

  شود.نامه به وي داده مياجازه دفاع از پايان

  .شودمي دريافتدانشجو جبران معدل، طبق تعرفه هيأت امناء مؤسسه از اخذ مجدد واحدهاي  * تبصره. هزينه

كه در نامه مصوب شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه بيرجند بر اساس نگاشتنامه را . دانشجو بايد تدوين پايان27* ماده 

  . به انجام برساندقابل دسترسي است،  وبگاه مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه

موظف است با رعايت ضوابط مؤسسه در حضور هيأت داوران از نامه و تأييد استاد راهنما، . دانشجو پس از تدوين پايان28ماده 

  دفاع كند.  نامه خودپايان

حق رأي)، استاد يا اساتيد مشاور (مجموعاً  يكبا  هر كداممتشكل از استاد يا اساتيد راهنما (. تركيب هيأت داوران 29* ماده 

حق رأي) و يك نفر نماينده تحصيالت تكميلي (بدون  (هر كدام با يكمرتبط  با يك حق رأي)، دو نفر از اعضاي هيأت علمي

  باشد.حق رأي) مي

  نامه كارشناسي ارشد بايد حداقل داراي مرتبه استادياري باشد.. داور پايان1* تبصره 

، حق صورت نامه در جلسه حضور داشته باشد، حق رأي دارد و در غير اينمشاور پاياناستاد راهنماي دوم يا اگر  .2 * تبصره

  رأي يا تفويض آن را به غير ندارد.

  شود:و ارزشيابي آن به صورت كيفي و به شرح زير انجام ميشود نامه در ميانگين كل محاسبه نمي. نمره پايان30ماده 

 )14مردود (كمتر از  •

 )99/15تا  14متوسط ( •

 )99/17تا  16خوب ( •

 )99/18تا  18خيلي خوب ( •

  )20تا  19عالي ( •

 5/18نمرات پايان نامه كارشناسي ارشد، سقف نمره هيأت داوران (بدون لحاظ كردن نمرات تشويقي) در خصوص . 31* ماده 

  گيرد:نمره تشويقي به شرح زير به دانشجو تعلق مي 2 سقف بر اين، حداكثر تا مي باشد. عالوه

، تا انتهاي 5/0نيمسال پنجم  نمره، تا انتهاي مهر 6/0نمره تشويقي دفاع به موقع: براي دفاع پيش از شروع نيمسال پنجم  -

  شود.نمره تشويقي لحاظ مي 1/0انتهاي دي نيمسال پنجم  و تا 3/0پنجم ، تا انتهاي آذر نيمسال 4/0آبان نيمسال پنجم 

پذيرفته شده در مجالت  ISCيا  ISI، پژوهشي-نمره تشويقي به ازاي هر مقاله علمي 1تا  نمره تشويقي فعاليتهاي پژوهشي: -

-نمره تشويقي به ازاي هر مقاله علمي 5/0 نامه؛نمره تشويقي به ازاي هر ثبت اختراع مرتبط با پايان 75/0؛ مورد تأييد وزارت

نمره به ازاي هر مقاله ارائه شده در  25/0ترويجي پذيرفته شده يا چاپ شده در مجالت مورد تأييد وزارت؛ - مروري يا علمي

  نمره. 5/0هاي علمي تا سقف كنفرانس

  پذيرد.صورت مي 6كاربرگ شماره هاي پژوهشي دانشجو از طريق تكميل . ارزيابي نمره تشويقي فعاليت1تبصره * 

دانشگاه بيرجند (در بخش  ،آدرس دانشجو و استاد راهنماي اولدر آن گيرد كه . به مقاالتي نمره تشويقي تعلق مي2تبصره * 

دانشجو يا باشد؛ ») University of Birjand«و در بخش انگليسي تحت عنوان » دانشگاه بيرجند«سي تحت عنوان رفا

  د. ده باشو ايميل دانشگاهي وي در مقاله درج ش استاد راهنماي اول، نويسنده مسئول بوده

  

  



 10از  9صفحه 

 

 جدول زيراي به جز دانشجو و اساتيد راهنما و مشاور وي آمده باشد، طبق امتياز مقاالتي كه در آن نام نويسنده. 3* تبصره 

  شود.محاسبه مي

   از امتياز مقاله سهم نفر اول  شرايط مقاله

  (به جز اساتيد راهنما و مشاور)

  سهم نفرات بعد از امتياز مقاله

  (به جز اساتيد راهنما و مشاور)

  -   %100   يك دانشجو با اساتيد راهنما و مشاورمقاالت 

  %60  %90  مقاالت داراي دو نويسنده به جز اساتيد راهنما و مشاور

  %50  %80  اساتيد راهنما و مشاورمقاالت داراي سه نويسنده به جز 

  %40  %70  مقاالت داراي چهار نويسنده به جز اساتيد راهنما و مشاور

  %30  %60  مقاالت داراي پنج نويسنده به جز اساتيد راهنما و مشاور

  قيد شده باشد.گيرد كه سهم استاد راهنما و دانشگاه بيرجند در آن اختراعي نمره تشويقي تعلق مي تنها به ثبت. 4تبصره * 

باشد. چنانچه دانشجويي اصالحات . مهلت انجام اصالحات پيشنهادي هيأت داوران، يك ماه پس از تاريخ دفاع مي32* ماده 

، كليه دانشكده نرساندئول امور پژوهشي سرا به تأييد م 11كاربرگ شماره و  ندهدنامه خود را ظرف مدت مذكور انجام پايان

  شود.نامه وي حذف ميپايان منظور شده در ارزشيابي نمرات تشويقي

نامه نامه دانشگاه بوده و حتماً بايد در نسخه صحافي شده پايانپايان. فرم مالكيت نتايج و حق نشر، جزء الينفك 33ماده * 

  آورده شود.

جعل، تقلب، كپي برداري و غيره) نامه اقدام به تخلف علمي (سرقت علمي، حين تدوين پايان . چنانچه دانشجو در34ماده 

نمايد و اين موضوع از سوي مؤسسه اثبات شود، از ادامه تحصيل محروم و صرفاً گواهي مبني بر تعداد واحدهاي گذرانده 

  كند.دريافت مي

ر شده نامه از سوي مؤسسه، منجر به ابطال مدرك تحصيلي صادتبصره. احراز و اثبات تخلف علمي دانشجو پس از اتمام پايان

  خواهد شد.

p  

 آموختگيدانش: ششمفصل 

 

نامه از پايان موفق دفاعو بر اساس واحدهاي گذرانده آموزشي  14آموختگي، داشتن ميانگين كل حداقل مالك دانش. 35ماده 

  است.

نتواند يا نخواهد از  گذرانده باشد ولي 14چنانچه دانشجويي تمام واحدهاي آموزشي دوره را با ميانگين كل حداقل . 36ماده 

تأييد گروه آموزشي، شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده و مجوز  در صورتكاربرگ ط با تكميل دفاع كند، نامه خود پايان

نامه و طبق نظر گروه آموزشي، در مدت مجاز تحصيلي، معادل تعداد واحد پايان تواندشوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه مي

شيوه «بگذراند تا در دوره مذكور به  14مرتبط را با رشته تحصيلي اخذ و با ميانگين كل حداقل  واحد يا واحدهاي درسي

  شود.آموختگي در دانشنامه قيد مينوع شيوه دانشآموخته شود. دانش» آموزشي

درسي به وي اعطا ه تحصيلي را به پايان برساند، فقط گواهي گذراندن واحدهاي ر. دانشجويي كه به هر دليل نتواند دو37ماده 

  شود.مي

پژوهشي و يا زمان ثبت آخرين نمره درس -نامه در شيوه آموزشي، روز دفاع قابل قبول از پايانآموختگي. تاريخ دانش38ماده 

  در شيوه آموزشي است.



 10از  10صفحه 

 

هر كدام از نامه صحافي شده را در اختيار دانشجو بايد براي طي مراحل فراغت از تحصيل، يك نسخه از پايان. 39* ماده 

كتابخانه . همچنين تحويل يك فقره لوح فشرده از پايان نامه به گروه آموزشي و يك فقره به اساتيد راهنما و مشاور قرار دهد

شماره pdf."(فايلي تحت عنوان  نامهكل پايان PDFدانشگاه الزامي است. لوح فشرده مذكور بايد شامل فايل  مركزي

)، عكس پرسنلي دانشجو (فايلي تحت عنوان scan.jpg(فايلي تحت عنوان  اسكن فايل صورتجلسه دفاع، )"دانشجويي

".jpgشماره دانشجويي"( چكيده فارسي و انگليسي با فرمت  وword  فايلي تحت عنوان)abstract.docx ( باشد. مراحل

  پذيرد.انجام مي 12شماره  كاربرگطريق تكميل  مذكور از

p  

 ساير مقررات: هفتمفصل 

 

  نامه را به گروه آموزشي يا يك كميته منتخب، تفويض كند.تواند بخشي از اختيارات خود در اين آيين. مؤسسه مي40ماده 

مترتب بر آن، بر عهده مؤسسه است و نظارت بر نامه و هرگونه پاسخگويي قانوني . مسئوليت حسن اجراي اين آيين41ماده 

  اجرا و تفسير مفاد آن بر عهده معاون آموزشي وزارت است.

 تحصيالت تكميليبه تصويب شوراي  15/10/1394تبصره در تاريخ  46ماده و  42نامه در هفت فصل، آيين. اين 42ماده 

  باشد.االجرا ميو بعد از آن الزم 95-94 دانشگاه بيرجند رسيد و براي دانشجويان دوره كارشناسي ارشد ورودي سال تحصيلي

  

  

  

  

  

  

  

  


