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  مقدمه 

و در  میشوراي اسالمجلس  18/5/1383با استناد به قانون اهداف، وظائف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري مصوب 

(موسوم به طرح » ایران میها و ضوابط اجرائی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوري اسالسیاست« 2اجراي مفاد ماده 

 گردد.هاي تحصیلی به شرح زیر تدوین و اجرا مینامه دورهشوراي عالی انقالب فرهنگی، آیین 18/12/1394آمایش) مصوب 

تحصیالت اي توسط شوراي به دانشگاه سطح یک و دو ابالغ گردیده، شیوه نامه 01/03/1397تاریخ  براي این آئین نامه که در

نامه که تحت عنوان آئین تدوین شده است صنعتی نوشیروانی بابل،پیوسته دانشگاه نا ارشددانشگاه براي دوره کارشناسی تکمیلی

 هایی که با عالمتها و تبصرهماده میتما نامهآئیندر این  واهد شد.دانشگاه از آن یاد خ ارشد ناپیوستهآموزشی دوره کارشناسی

نامه ه از آیینمابقی برگرفت و دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل تحصیالت تکمیلیات شوراي اند، مربوط به مصوب(*) مشخص شده

   ) هستند.01/03/1397مورخ  43069/2مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوري (شماره 

 عاریفت 

 .است فناوري و تحقیقات علوم، وزارت منظور وزارت: 

 .است بابل نوشیروانی صنعتی دانشگاه منظور :دانشگاه 

 هايدانشگاه  هزینه (در پرداخت بدون تحصیلی  دوره مجاز سنوات  طول در دانشجو  آموزش منظور :رایگان آموزش 

  دولت) است. میعمو از بودجه استفاده کننده

 مشغول  و کرده نامثبت شده،  پذیرفته معین، ضوابط  برابر عالی آموزش هايدوره از یکی در که است  فردي :دانشجو  

  .تحصیل است به

هاي تحصــیلی مصــوب را با موفقیت به پایان رســانده و برابر هاي دورهفردي اســت که یکی از رشــته موخته:آدانش 

 است.ضوابط معین، گواهی یا مدرك تحصیلی مربوطه را دریافت کرده 

 .کندمی شرکت دانشگاه آموزشی هايفعالیت در وقتتمام صورت به دانشجو که است پذیرش از ايشیوه :حضوري 

  ها است.منظور آموزش دانشجو در یک دوره تحصیلی، به ازاي پرداخت هزینه پرداز:شهریه 

 .است پایانی امتحانات هفته 2 و آموزش هفته 16شامل  بازه زمانی تعیین شده که تحصیلی: نیمسال 

  اي از دروس هر رشته تحصیلی با هدفی مشخص، مصوب مراجع قانونی است.مجموعه به هم پیوسته درسی: برنامه 

 ساعت، 32آزمایشگاهی  یا عملی ساعت، 16نظري  واحد هر براي آن مفاد که است درسی میزان درسی: واحد 

ه رشته بکارآموزي، بسته  و ساعت 64عرصه  در کار یا کارورزي ساعت، 48عملی)  (بازدید میدانی یا عملیات کارگاهی

 اجرا مصوب درسی برنامه طبق و تابستانی دوره یا نیمسال تحصیلی یک طول در ساعت 320تا  120از  ،و گرایش

 .شودمی

سی  جبرانی: درس  ست  در شی،  گروه تایید به که ا شجو،  مهارت یا دانش کمبود رفع براي آن گذراندن آموز  در دان

  شود.دوره تحصیلی، ضروري تشحیص داده می آغاز

شروطی:   صیلی، معدل کمتر از            م سب مقررات هر دوره تح سال، بر ح شجو در یک نیم ست که دان صیلی ا ضعیت تح و

 حد نصاب تعیین شده در آن دوره را کسب کرده باشد.
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شته   صیلی:  ر شاخه  فرعی شعبه  یکی تح ضوع داراي قلمر  لحاظ به که میعل هاياز  شخص  ومو سایر    متمایز از و م

 .انجامداست و به احراز دانش تخصصی، مهارت یا کارآمدي معینی می میهاي علشاخه

صیلی:  گرایش  شته  یک اي ازشعبه  به تح صیلی  ر صی   بر ناظر که تح ص شد، اطالق می  آن وجه تخ  شود. اختالف با

  .باشد بیشتر رشته واحدهاي درصد کل 70از  نباید یک رشته، از گرایش دو در هادرس

  واحد درسی است.  32تا  28شود و شامل دوره تحصیلی است که پس از دوره کارشناسی آغاز می کارشناسی ارشد: 

  واحد درسی است.  36شود و شامل دوره تحصیلی است که پس از دوره کارشناسی ارشد آغاز می دکتري تخصصی: 

 در مشترك  تخصص  با میعل هیأت عضو  تعدادي از متشکل  دانشگاهیِ  سازمانی  واحد ترینبنیادي آموزشی:  گروه 

شته  شته متجانس که به منظور ی میعل یک ر شته  آن اجراي و ایجاد خاص یا چند ر صیلی  ر شگاه  در تح شکیل  دان  ت

 .شودمی

شی:  شوراي   صی    شوراهاي  از یکی آموز ص ستین  تخ ست    سطح  در نخ ریزي راهبردي در امور گذاري و برنامهسیا

شگاه    شی دان ست  آموز سهیل در  که به منظور ایجاد هماهنگی ا شجو در حوزه     اجرایی امور و ت صیل دان مرتبط با تح

 شود.معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی تشکیل می

ریزي راهبردي در گذاري و برنامهسیاست   سطح  در نخستین  تخصصی   شوراهاي  از یکیشوراي تحصیالت تکمیلی:    

شی  شگاه   امور آموز ست  دان سهیل در  ور ایجاد هماهنگیکه به منظ ا شجو    اجرایی امور و ت صیل دان یان مرتبط با تح

  شود.در حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی تشکیل می تحصیالت تکمیلی

اي تحصیلی در دوره کارشناسی ارشد و دکتري تخصصی که برنامه درسی مربوط        شیوه  پژوهشی:  -شیوه آموزشی   

نامه و یا رســـاله مشـــتمل بر اجراي یک پروژه تحقیقاتی اســـت که منجر به پایانبه آن، عالوه بر واحدهاي درســـی، 

  شود.  می

ست که پس از         بررسی همه جانبه از توانمندي  ارزیابی جامع:  شجوي دکتري تخصصی ا هاي آموزشی و پژوهشی دان

 شود. گذراندن واحدهاي دوره برگزارمی

دانشجوي دوره کارشناسی ارشد و از طریق تحقیق در یک حوزه     است که در فرآیند تحصیل    میمستند عل  نامه:پایان 

معین از رشته یا گرایش تحصیلی و با راهنمایی استاد/ استادان راهنما و حسب مورد بر اساس استانداردهاي پژوهشی          

  شود.تدوین می

ساله:   ستند عل  ر صی و از طریق تحقیق در        میم ص شجوي دوره دکتري تخ صیل دان ست که در فرایند تح  یک حوزه ا

شی با هدف                ستانداردهاي پژوه ساس ا ستادان راهنما و بر ا ستاد/ ا صیلی، با راهنمایی ا شته یا گرایش تح معین از ر

 شود.توسعه مرزهاي دانش تدوین می

ضا محور:     ساي تقا ساله پایانپار سازمان تأمین   نامه یا ر شی، از جانب  شی،   هایی که با اعتبار پژوه کننده اعتبار پژوه

  شوند.پاسخ به یک درخواست و یا برآورده کردن یک نیاز تهیه میبراي 

داراي مدرك دکتري تخصصی است که مسئولیت راهنمایی دانشجو را در       مییکی از اعضاي هیئت عل  استاد راهنما:  

  نامه یا رساله بر عهده دارد.انجام پایان

شاور:     ستاد م ضاي هیئت عل ا صالحیت با  مییکی از اع شاوره         و یا فرد داراي  سئولیت م ست که م صص مرتبط ا تخ

 بر عهده دارد.  نامه و یا رسالهدانشجو را در انجام پروژه، پایان
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شاور             تیم راهنمایی:  ستادان)  راهنما و م ستاد (ا صالحیتی که به عنوان ا صاحب  ضایی هیات علمی یا افراد  کلیه اع

  نامه به عهده دارند.(مشاوران) مسئولیت راهنمایی یا مشاوره دانشجو را در انجام  رساله یا پایان

ی  و کیف میبراي ارزیابی کیا افراد متخصص داراي صالحیت دانشگاهی هستند که  میت علااعضاي هی هیات داوران: 

  .شوندانتخاب می این آئین نامه  نامه و یا رساله دانشجو در دوره کارشناسی ارشد و دکتري تخصصی مطابقپایان

  هدف 

اي نونی برنامه، انتظام بخشیدن به امور تحصیلی دانشجویان از طریق تعیین چارچوب قاهدف از تدوین این آیین :  1 ماده

هاي آموزش عالی کشور به منظور تربیت ها و مؤسسههاي آموزشی و پژو.هشی دانشگاهصحیح برنامههماهنگ، یکپارچه و اجراي 

 گیرينیروي انسانی متخصص، متعهد، آشنا با علم و آخرین دستاوردهاي علمی، و منطبق با نیازهاي جامعه، در راستاي بهره

  است.ارشد در دوره کارشناسی  هاي موجود براي ارتقاي سطح کیفی آموزش و پژوهشبهینه از ظرفیت

  شرایط ورود به دانشگاه 

 هشدن در آزمون ورودي و یا کسب پذیرش از دانشگااز طریق پذیرفته میهاي عمودانشگاه، شایستگیشرایط ورود به  :  2 ماده

 باشد.طبق ضوابط و مقررات مصوب وزارت می

  نظام آموزشی 

  استمبتنی بر نظام واحدي  دانشگاهآموزش در  :  3 ماده

دانشجو بپذیرد و فقط  اي که مجوز آن را از مراجع قانونی دریافت نموده است،دانشگاه موظف است براي دوره :  4 ماده

  را اجرا نماید. استهاي آموزشی و درسی که بر اساس ضوابط ابالغی وزارت تدوین گردیدهبرنامه

  پذیر است. بار امکانآموزش رایگان براي هر دانشجو، در هر دوره تحصیلی صرفاً یک :  5 ماده

  است. میهاي تحصیلی حضوري الزاحضور دانشجو در تمام جلسات کالس درس دوره :  6 ماده

 درسی بیش ازاگر دانشجو در  :  1 تبصره
�

��
کالس و یا در جلسه امتحان پایان نیمسال همان درس، غیبت کند، نمره  جلسات 

ن آ ، موجه تشخیص داده شود؛یبتانشگاه، غد تحصیالت تکمیلیآن درس صفر خواهد شد. در صورتی که به تشخیص شوراي 

  شود.هاي آن نیمسال حذف می، از مجموع درسدرس

یا مدرس همان درس و بر اساس حضور، شرکت در  میت علی دانشجو در هر درس، توسط عضو هیأیشرفت تحصیلپ :  7 ماده

  شود.هاي کالسی و نتایج امتحانات ارزشیابی میفعالیت

  است. میهاي نظري الزابرگزاري آزمون کتبی براي درس :  1 تبصره

سقف مجاز تحصیل در هر دوره محدود است و با اتمام سنوات مجاز،امکان تحصیل در آن دوره از دانشجو سلب  :  8 ماده

 .شودمی

  ، منوط به تأیید مراجع قانونی دانشگاه است."درسنوات مجاز"ادامه تحصیل دانشجوي مشروط  :  1تبصره  
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  مواد اختصاصی -1-5

  سال است. 2نیمسال یا  4مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد  :  9 ماده

آموخته نشود، دانشگاه اختیار دارد مدت تحصیل وي را حداکثر تا دو در صورتی که دانشجو در مدت مقرر دانش :  1تبصره 

  نیمسال افزایش دهد. 

افزایش سنوات تحصیلی در نیمسال اول به صورت رایگان و در نیمسال براي دانشجویان مشمول آموزش رایگان،  :*  2 تبصره

آموخته نشود از شود. چنانچه دانشجو در این مدت دانشدوم با دریافت هزینه طبق تعرفه مصوب هیأت امناي دانشگاه انجام می

  .ادامه تحصیل محروم است

ها (دولتی و هاي آموزشی و در کلیه دانشگاهه شیوهارشد در کلیزمان دانشجوي دوره کارشناسیتحصیل هم :   3تبصره 

  باشند.اند از این بند مستثنی میدانشجویانی که براساس ضوابط آیین نامه استعداد درخشان پذیرش شدهغیردولتی) ممنوع است. 

و تأیید استاد راهنما و  آموزشی جامع سامانهدر  درخواست دانشجودر صورت براي تمدید سنوات نیمسال پنجم، * 4تبصره 

تمدید سنوات  ، امکان افزایش طول مدت دوره مجاز خواهدبود.فرصت اضافه براي دانشجو گروه آموزشی مبنی بر اعطايمدیر

 انشگاهد شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده وبر امکان دفاع تا پایان نیمسال، همچنین تایید مبنی ششم با تایید استاد راهنما 

و حکم اخراج براي وي  ، رابطه وي با دانشگاه قطع گردیدهست. چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشودپذیر اامکان

 سالشروع نیممنوط به ارائه گزارش پیشرفت کار و درخواست تمدید سنوات قبل از  ،یادشده هايتمدید نیمسال گردد.میصادر 

 باشد. می(بر اساس تقویم دانشگاهی) 

ول قوانین مربوط خیر ارائه دهد مشمو گروه خود را با تأ ی پیشرفت کار مورد تایید استاد راهنمایچنانچه دانشجو :*  5تبصره 

خیر خواهدبود. همچنین در صورت عدم مراجعه دانشجو براي ارائه گزارش پیشرفت کار و درخواست تمدید به ثبت نام با تأ

 .حکم اخراج وي را در پایان سنوات مجاز تحصیلی صادر نماید تواند، دانشگاه میتا یک ماه پس از شروع نیمسال سنوات

واحد مربوط  6تا  4است که از این تعداد  32و حداکثر  28تعداد واحدهاي درسی در دوره کارشناسی ارشد، حداقل  :  10 ماده

  مانده به صورت واحدهاي آموزشی است.نامه و باقیبه پایان

 14و حداکثر  )یا پایان نامه و بدون احتساب دروس جبرانی(  8حداقل دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است  :*  1 تبصره

کنند، اخذ میواحد درسی دوره، دروس جبرانی را نیز انتخاب  8براي دانشجویانی که به همراه حداقل واحد درسی انتخاب کند. 

از شرط اخذ حداقل واحد آموزشی معاف  آموزشی آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو درواحد بالمانع است. همچنین  16حداکثر 

تواند در اولین نیمسال تحصیلی با رعایت حداقل و حداکثر واحد قابل اخذ همچنین در صورت موافقت گروه، دانشجو می است.

تحصیلی دانشجو محسوب جزو سنوات مجاز صورت این نیمسال اخذ نماید. در این واحد جبرانی) فقط دروس جبرانی 6-12(

  گردد.نمی

از ( واحد 12به نحوي ارائه نمایند تا در هر نیمسال امکان اخذ  االمکانحتیهاي آموزشی را ها برنامهدانشکده :*  2 تبصره

) دوره آموزشی را بدون احتساب واحدهاي جبرانیبراي دانشجو میسر بوده و بتواند در طی دو نیمسال ( )دروس دوره آموزشی

  پایان رساند. به
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ل سرفص منطبق بردر صورتی که عنوان درس  ه کارشناسی گذرانده است، در دور "دروسی را که دانشجو قبال اخذ :*  3 تبصره

خود  جمع واحدهاي درسی ،دانشجو باید با در نظر گرفتن دیگر دروس انتخابی برنامه مصوب کارشناسی ارشد باشد، مجاز نیست.

   .را به حدنصاب مندرج در برنامه مصوب برساند

چگونگی و ترتیب ارائه دروس هر دوره تحصیلی، رشته و یا گرایش با رعایت پیش نیاز هر درس و بر طبق برنامه  :*  4 تبصره

  درسی مصوب، بر عهدة گروه آموزشی است.

  .ردندگواحدي باید حداقل در دو نوبت و ترجیحاَ در دو روز غیرمتوالی در هفته ارائه  3دروس  *:  5تبصره 

  باشد.می 1ضوابط اخذ و ارائه درس سمینار تخصصی پژوهشی مطابق پیوست شماره  *:  6تبصره 

ع ه کارشناسی و مقاطدر نظر گرفتن واحد جبرانی براي دانشجوي داراي مدرك کارشناسی پیوسته که بین رشت *:   7 تبصره

چنانچه دانشجو داراي مدرك کارشناسی ناپیوسته باشد باشد ولی یت وجود داشته باشد ممنوع میتحصیالت تکمیلی وي سنخ

 ی دانشکدهتأیید شوراي آموزش تواند بامی گروه آموزشییتی نباشد، خیا بین رشته کارشناسی و مقاطع تحصیالت تکمیلی او سن

شود. دوره، قبل از دروس اصلی ارائه میدر ابتداي در حد امکان که درس جبرانی براي دانشجو تعیین نماید واحد  12حداکثر 

دانشگاه محل تحصیل کارشناسی و یا سطح دانشگاه قبلی مالك تعیین دروس  در انتخاب دروس، اولویت با دروس جبرانی است.

  باشد.جبرانی براي دانشجو نمی

است ولی نمره مذکور در میانگین نیمسال و کل دانشجو محاسبه  میدر دروس جبرانی، الزا 12قبولی کسب نمره  *:  8تبصره 

  شود نمی

زمان استفاده شده و گردد.به سنوات تحصیلی دانشجو اضافه می واحد جبرانی، یک نیمسال 12الی  6اخذ  زايبا *:  9تبصره 

  شود.دانشجو محاسبه نمیات تحصیلی در سقف سنو مذکور  براي دروس جبرانی

نمایند، تعداد و زمان اخذ بینی میباشند چنانچه براي دانشجو دروس جبرانی پیشمی موظفهاي آموزشی گروه *:  10تبصره 

آنرا در ابتداي دوره آموزشی به اطالع دانشجو برسانند و رونوشت آن را از طریق دانشکده به تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال 

  نمایند.

 .باشدیپذیر مامکانهاي کارشناسی ارشد فقط توسط اعضاء هیأت علمی با مرتبه استادیاري یا باالتر تدریس در دوره *:  11 ماده

با مرتبه مربی با توجه به سوابق  میعل توان از اعضاي هیأتنظر، می دمور گرایشتوجه به شرایط خاص  در موارد استثنایی، با

  دانشکده و تأیید شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه استفاده نمود.آموزشی و پژوهشی آنها به پیشنهاد 

گیري درباره تقویم آموزشی، چگونگی اعالم و ثبت نمره، زمان حذف و اضافه، حذف اضطراري ریزي و تصمیمبرنامه :*  12 ماده

  شود.انجام می دروس، نحوه اعتراض به نتایج امتحانات، تاریخ تجدید نظر و غیره طبق شیوه نامه اجرایی مصوب دانشگاه

است بالفاصله پس از زمان حذف و  مربوطه الزم باشد و دانشکدهنام میبندي ثبتدانشجو موظف به رعایت زمان *:  1تبصره 

تکمیلی دانشگاه اعالم نماید. عدم انتخاب واحد دانشجو در موعد نام نشده را به تحصیالت اضافه در هر نیمسال، گزارش افراد ثبت

له انصراف وي تلقی و چنانچه حداکثر تا قبل از امتحانات پایانی همان نیمسال تحصیلی درخواست بازگشت به مقرر، به منز

تحصیل خود را به اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارائه ندهد، به منزله انصراف تلقی و حکم انصراف براي وي صادر خواهد 

  گردید.
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ال سبالفاصله پس از حذف و اضافه تا قبل از شروع امتحانات پایانی همان نیمدانشجوي ثبت نام نشده، چنانچه  *:  2تبصره 

د اقدام به توانمیخیر و بازگشت به تحصیل را ارائه دهد و مورد تایید دانشگاه نیز قرار گیرد، تحصیلی درخواست ثبت نام با تأ

وس در ) را پرداخت نماید. عالوه بر این درنشگاهمطابق مصوبه هیات امنا دا(هزینه ثبت نام اینکه مشروط بر  ؛ثبت نام نماید

بیش از نماید میکه در ترم مورد نظر اخذ آموزشی 
�

��
  باشد. غیبت کالسی نداشته   

، توسط دانشکده تعیین و حداکثر تا سه هفته پس از شروع تاریخ برگزاري امتحان در محدوده زمانی امتحانات *:  3تبصره 

 شود. پس از آن تقاضاي هرگونه تغییر در برنامهامتحانات به تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال مینیمسال یک نسخه از برنامه 

  باشد.امتحانات صرفاَ با ارائه دالیل کافی و با تصویب شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه میسر می

نمره درس مربوطه  پایان امتحانات،پس از شده از سوي شوراي تحصیالت تکمیلی در مدت تعییناستاد هر درس  *:  4تبصره 

   نماید.در سیستم آموزشی ثبت و قطعی میرا 

شوراي در شرایط خاص، حذف یک یا تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و تأیید  :*  5 تبصره

  پذیر است.نامکا احتساب در سنوات تحصیلی بل از شروع امتحانات و با رعایتق تحصیالت تکمیلی دانشگاه

نیمسال،  دروس نظري شروع امتحانات آخرین روز کاري قبل از آخر وقت اداري و تا ترمیمدانشجو پس از زمان  *:  6 تبصره

و سپس با کسب موافقت استاد درس و نیز گروه  درج، درخواست حذف تکدرس را جامع آموزشیسامانه با مراجعه به تواند می

آموزشی، اقدام به حذف تکدرس نماید، مشروط بر اینکه حدنصاب واحدهاي نیمسال از حداقل تعداد واحد مجاز نیمسال کمتر 

نشود. دانشجوي متقاضی حذف کلیه دروس (حذف نیمسال) نیز تا زمان دریافت موافقت شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه، 

  .باشدمیها ظف به رعایت مقررات دانشگاه و حضور در کالسمو

ذف حتواند با احتساب سنوات تحصیل، حداکثر یک نیمسال از مرخصی تحصیلی یا حذف نیمسال (دانشجو می :*  13 ماده

 شود.جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می مذکورمدت ) استفاده کند و همه دروس نیمسال

ا ارائه مدارك دال بر بیماري ب( مرخصی پزشکی بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی مانند مرخصی زایمان،  *:  1 تبصره

احتساب در سنوات تحصیلی در  در صورت تأیید پزشک معتمد دانشگاه، ماموریت شغلی همسر یا والدین، بدون) حاد و مزمن

  اختیار دانشگاه است.

نام در هر نیمسال تحصیلی به دانشکده و سپس نظر دانشکده به دانشگاه ز شروع ثبتدرخواست مرخصی باید قبل ا *:  2 تبصره

   تسلیم و موافقت آن اخذ گردد.

براي یک نیمسال ترك تحصیل نماید از ادامه  ،موافقت دانشکده و یا دانشگاه بدرصورتی که دانشجو بدون کس *:  3 تبصره

  شود.تحصیل محروم می

موارد خاص در شوراي تحصیالت تکمیلی و  شودل سال تحصیلی به دانشجو مرخصی داده نمیدر نیمسال او *:  4 تبصره

  .قابل بررسی است گاهدانش

دانشجوي متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست انصراف خود را شخصاً و به صورت کتبی به اداره تحصیالت  :*  14 ماده

ان مشروط براینکه امتحانات پایتکمیلی تسلیم کند. دانشجو مجاز است فقط براي یک بار و تا دو ماه از تاریخ ارائه درخواست، 

در غیر این صورت، پس از انقضاي این مهلت، حکم  ف خود را پس بگیرد تقاضاي انصرانیمسال تحصیلی در این بازه نباشد 

   شود.انصراف از تحصیل وي صادر می
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انصراف از تحصیل، مشروط بر رعایت ضوابط نظام وظیفه متقاضی گیري براي بازگشت به تحصیل دانشجوي تصمیم *:  1 تبصره

  بر عهدة دانشگاه است.ز درخواست در سامانه پس ا ،و نیز سنوات تحصیلی مجاز متقاضیو مقررات آموزشی 

نیمسال، سنوات بیش از حد مجاز، عدم کسب معدل کل  دو(مشروطی  دانشجوي انصرافی یا اخراج از تحصیل *:  2 تبصره

  .و مراحل تسویه حساب را انجام دهد عمل نماید ) موظف است به تعهداتی که سپرده است14حداقل 

 در تاریخ تواند در صورت تسویه حساب کامل با دانشگاهاز تحصیل و یا اخراج از تحصیل میدانشجوي منصرف  *:  3 تبصره

  شرکت نماید. هاورودي تحصیالت تکمیلی دانشگاه در آزمون "، مجددامقرر اعالم شده از طرف سازمان سنجش

گواهی با محتواي دروس گذرانده  ماند، فقط یکمیهر دلیل از تحصیل باز به دانشجوي کارشناسی ارشد که به  *:  4 تبصره

  شود. (مشروط به رعایت مقررات آموزشی)میشده همراه با نمرات به دانشجو اعطاء 

  است.  میواحد در هر نیمسال براي دانشجو الزا 8انتخاب حداقل  :  15 ماده

منجر به کاهش تعداد در صورتی که دانشگاه به هر دلیل با حذف واحدهاي درسی دانشجو موافقت کند و این امر :   1تبصره 

، اما در شودواحدهاي دانشجو از حدنصاب شود، آن نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی وي محسوب می

هاي موجه و غیرموجه صورت گرفته پس از زمان تبصره شامل حذف تأثیر خواهد بود. اینمشروط یا ممتاز شدن دانشجو بی

  .ترمیم نخواهد شد

ی) ها (دولتی و غیردولتدانشجوي دوره کارشناسی ارشد در همان دانشگاه یا سایر دانشگاه» انتقال«یا » رشتهتغییر « :  16 ماده

  ممنوع است.

ه ب(نامه مصوب دانشگاه سازي و پذیرش واحدهاي درسی گذرانده شده دانشجو در مؤسسه قبلی طبق شیوهمعادل: *  1تبصره 

  پذیر است:مربوطه امکانبا نظر گروه آموزشی وزارت و  )شرح ذیل

 .پذیرش وي براي ورود به دوره مورد تایید وزارت باشد  

 باشد.در دوره هاي تمام وقت و حضوريها و موسسات دولتی (موسسه قبلی دانشجو از دانشگاه (  

 ریزي باشد.هاي مصوب شوراي برنامهسرفصل دروس گذرانده دانشجو بر اساس برنامه 

  دانشجویان انصراافی و اخراجی.دوره قبلی اي درسی درصد از واحده 50پذیرش تا  

  شود.سازي شده، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته میواحد از دروس معادل 14تا  8به ازاي هر  :*  2تبصره 

آن  که در ی باشدیدر شرایط خاص نیازمند اخذ واحدهادر مواردي که دانشجو براي اتمام دوره آموزشی و یا  :* 3 تبصره

  گیري نماید.تواند براي مهمانی وي تصمیممی دانشگاهگردد، نیمسال در دانشگاه ارائه نمی

است.  12شود و حداقل نمره قبولی در هر درس محاسبه می 20نمره ارزشیابی هر درس به صورت عددي از صفر تا  : 17ماده 

باشد  14گین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از است و چنانچه میان 14میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال 

  شود. دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می

هاي بعدي، درس دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس، نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیمسال :*  1تبصره 

اند ممردودي قبلی در ریزنمرات تحصیلی دانشجو، فقط ثبت و باقی می هايیا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذراند, نمره یا نمره
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اثر و صرفاً آخرین نمره قبولی در آن درس مالك محاسبه میانگین کل دوره ها در محاسبه میانگین کل دوره بیاما این نمره

  خواهد بود.

  کند.هاي قبل را خنثی نمینیمسال، مشروطی دانشجو در 1گذراندن دروس با استفاده از تبصره  :*  2تبصره 

کنند، شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم انضباطی، نمره مردودي دریافت می 1تسهیالت تبصره  :* 3تبصره 

  شود.نمی

 یدر هر زمانشود و انشجویی که دو نیمسال تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب مشروط شود از تحصیل محروم مید :*  4تبصره 

خیر در وصول نمرات، دانشجو در نیمسال بعدي ادامه تحصیل داده و یا حتی اگر با دالئلی چون تأ( که این شرایط احراز گردید

  گردد.میقطع  با دانشجو  رابطه دانشگاه )مشغول انجام پایان نامه کارشناسی ارشد شده باشد

نماید و به هردلیل نمره ردي براي وي ثبت گردد در چنانچه دانشجو دروس پیشنیاز را مطابق سرفصل اخذ  :* 5 تبصره

   باشد.نیاز میهاي آتی مجاز به اخذ آن درس به صورت همنیمسال

 ت داورانتاد راهنما، مجاز است در حضور هیأنامه و تأیید اسدانشجو پس از انجام کار تحقیقاتی خود و تدوین پایان : 18ماده 

  نامه خود دفاع کند. از پایان

(در صورتی که همه  و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول  :*  1 تبصره

موضوع  )نماید  را اخذ نامه هاي آموزشی دوره را گذرانده باشد و یا همراه با آخرین واحدهاي آموزشی، واحد پایانواحدهاي

تصویب موضوع پایان منوط به اخذ . راهنما و تایید گروه آموزشی مربوطه انتخاب نمایدنامه خود را با نظر استاد یا اساتید پایان

نتواند واحدهاي آموزشی دوره را  پنجمنیمسال پیش از شروع باشد. چنانچه دانشجو تا در نیمسال تحصیلی می نامهدرس پایان

  .گردداخراج صادر میحکم براي وي نامه خود را اخذ نماید، به اتمام رسانده و  واحد پایان

  باشد:میبه شرح ذیل  شرایط و ضوابط استاد راهنما :*  2 تبصره

  ا بمجري یک تحقیق موفق نیمسال در تحصیالت تکمیلی و یا  یکاستاد راهنما باید داراي حداقل سابقه تدریس

طرح و یا یک از این  شدهفته و یا داراي مقاله پذیرخارج از دانشگاه  یافته خاتمه طرح پژوهشیارائه گزارش از 

  باشد.پژوهش مستقل 

  ،ه استادیار ک میتواند نسبت به همکاري اعضاء هیات علشوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده میدر شرایط خاص

به  میگردد در حاالت خاص، این اعضاء هیات علمیگیري نماید. پیشنهاد اند، تصمیمهنوز واجد شرایط نشده

  ، راهنمائی پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد را عهده دار گردند.عنوان استاد راهنماي دوم

 دوم درصورتی که استاد راهنمايتمام وقت دانشگاه باشد و  میت علراهنماي اول دانشجو باید عضو هیأ استاد 

  خارج از دانشگاه عضو هیأت علمی نباشد داشتن مدرك دکتري الزامی است.

 یرنامه حضور خود در دانشکده و برنامه جلسات هفتگی با دانشجویان تحت راهنمایاساتید راهنما موظف به اعالم ب 

  باشند.) به تحصیالت تکمیلی دانشکده مینامهبه تناسب واحد پایان( خود

 هاي خارج از کشور با حداقل مرتبه استادیاري و دانشگاه میتواند از میان اعضاي هیأت علاستاد راهنماي دوم می

  .گردد باالتر انتخاب

 باشد:میبه شرح ذیل  شرایط و ضوابط استاد مشاور :*  3 تبصره
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 از کارشناسان یا و  میانتخاب استاد مشاور، به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی، از اعضاي هیأت عل

  پذیر است.خارج از دانشگاه امکان میشاغل در مراکز صنعتی و عل و  ارشد با حداقل مدرك کارشناسی متخصص

  توانند مشاوره پایانمیهاي دولتی آموخته دوره دکتري دانشگاههاي دولتی و یا دانشدانشگاهدانشجویان دکتري 

صیلی دانشجوي کارشناسی نامه حداکثر یک دانشجوي کارشناسی ارشد را بر عهده گیرند و تا زمان فارغ التح

معرفی گردند. این موضوع شامل حال کارشناسان آموزشی این نامه دیگر توانند به عنوان مشاور پایانارشد، نمی

  ردد.گباشند، نیز میها مشغول به تحصیل در دوره دکتري میدانشگاه که در دانشگاه محل خدمت و یا سایر دانشگاه

  هاي خارجی هاي معتبر دولتی و یا دانشگاهاین دانشگاه که از دانشگاه دکتريداراي مدرك آموزشی کارشناسان

ه عهده ارشد را بنامه دانشجوي کارشناسیمشاوره پایانتوانند التحصیل شده باشند؛ میمورد تأیید وزارت علوم فارغ

  .بگیرند

  باشد:میبه شرح ذیل  وظایف دانشجو :*  4 تبصره

 از شروع نیمسال دوم تحصیلی نسبت به تعیین استاد راهنماي خود اقدام قبل موظف است تا  هر وروديي انشجود

  نماید.

 شوراي نامه، دانشجو موظف به پیگیري نظرات گروه تخصصی و یارصورت نیاز به اعمال اصالحات در موضوع پایاند 

  هد گردید.اگیري، مقررات آموزشی مذکور شامل وي خویو درصورت عدم پ بودهتحصیالت تکمیلی دانشکده 

 و واحد درسی 26گذراندن منوط به طی مرحله آموزشی () در زمان انتخاب واحد، براي اولین بارنامه (اخذ واحد پایان (

دانشجویانی که  .باشدمی مانده دوره آموزشی مشروط بر رعایت سقف واحدهاي مجازیا همزمان با اخذ واحدهاي باقی

نیمسال نامه در مانده ، موفق به اخذ واحد پایانبه دلیل عدم اخذ همه واحدهاي درسی باقیو   شخصیخارج از اراده 

توانند موضوع اخذ پیش از واحد درسی خود را گذرانده باشند؛ می 20شوند، چنانچه حداقل سوم تحصیلی خود نمی

پس از تایید استاد راهنما، گروه آموزشی و دانشکده، براي طرح و تصمیم گیري  رانامه، بر حسب مورد موعد واحد پایان

  رسال نمایند.نهائی در کارگروه تحصیالت تکمیلی دانشگاه ا

 دهد همچنین ارائه را  نامه خوداز پایان گزارش پیشرفت کارم، اولین پنجنیمسال  قبل از شروع موظف است دانشجو

تا ( روهاز سوي مدیر گنامه پایانموضوع گزارش پیشرفت کار نهائی م منوط به تصویب پنجنام دانشجو در نیمسال ثبت

  باشد.) مینیمسالقبل از شروع 

 نام و انتخاب مجدد نامه خود دفاع ننموده است، موظف به ثبت در هر نیمسال تحصیلی، تا زمانی که از پایانانشجو د

باشد، در غیر این صورت پس از اخطار کتبی تحصیالت تکمیلی دانشکده، حکم انصراف به دلیل ترك نامه میواحد پایان

  ادر خواهد گردید.تحصیل، از سوي اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه براي وي ص

 مشروط به اینکه در سنوات قانونی تحصیلی باشد باید حداقل شش ماه قبل از زمان دفاع نهائی پایان نامهدانشجو می، 

این مدت  .را به تایید شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده برساندو یا استاد راهنما  نامهپایان موضوعتغییر در هر گونه 

کننده، تا زمانی که در وضعیت . در هر حال تغییر در ترکیب تیم هدایتباشدماه می هسبراي تغییر استاد مشاور 

  .باشدالتدریس افراد قبلی تغییر ایجاد نکند قابل طرح میحق
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له (رعایت حداقل فاص دانشجو پس از تدوین پایان نامه و تأیید استاد راهنما، موظف است با رعایت ضوابط دانشگاه :*  5 تبصره

 ودو نفر استاد ناظرراهنما، ( استادان) متشکل از استاد(در حضور هیأت داوران  ماه بین تصویب موضوع تا دفاع نهایی) 6زمانی 

  نامه خود دفاع کند.از پایاندانشکده) نماینده تحصیالت تکمیلی 

 شود. ه میآن توصی دانشجویان تحصیالت تکمیلی در یک جلسه عمومی بوده و شرکت اساتید و ،نامهجلسه دفاعیه پایان

  باشد. ع دفاعیه نیز مغتنم میوشرکت سایر عالقمندان به موض

  راهنما در جلسه دفاعیه الزامی است. /استادانداور (ناظر) و استاد 2حضور  

  آموزشی  ونمعاتوسط  نیز داوران به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید مدیر گروه انتخاب و نماینده تحصیالت تکمیلیهیات

بوده و  يبدون حق رأ نماینده تحصیالت تکمیلی گردند.دانشکده جهت انجام دفاعیه معرفی میو تحصیالت تکمیلی 

 باشد. همچنینمیدار نظارت برحسن برگزاري جلسه دفاعیه و پیگیري انجام اصالحات پیشنهادي داوران را عهده نقش

   گردد.امبرده انجام میبندي و ارسال نمره نهایی به دانشکده توسط نجمع

  گروه آموزشی باشند. در موارد استثنایی چنانچه نظر شوراي  میو عضو هیأت علهیأت داوران باید حداقل استادیار

 ایدب براین باشد که در زمینه تخصصی مورد نظر استادیار وجود ندارد و یا داوران پیشنهادي از نظر تخصصی مربوطه

مراتب یک ماه قبل از دفاع جهت طرح و تصویب به شوراي تحصیالت تکمیلی  ،ذکر مواردد با نباشداراي ویژگی خاصی 

  گردد.دانشکده ارجاع می

  سایر  ،اعالم آمادگی استاد راهنما ومراجعه به است پس از موظف  ،هفته قبل از تاریخ دفاعیه دوحداقل هر دانشجو

. ضمناً پس از تأیید استاد راهنما و صدور مجوز دفاع انجام دهد سامانه جامع آموزشیطریق را از مراحل اداري دفاعیه 

  معرض دید دیگران باشد. آگهی برگزاري دفاعیه باید حداقل یک هفته در ،از تحصیالت تکمیلی دانشکده

  ،چنانکه ارزشیابی پایان نامه غیرقابل قبول باشد دانشجو مجاز است حداکثر طی یک نیمسال و در مدت مجاز تحصیل

از پایان نامه دفاع کند. دانشجوئی که در فرصت تعیین شده نتواند از پایان نامه خود  "لسه دفاعیه شرکت و مجددادر ج

  شود.میبا موفقیت دفاع نماید، از ادامه تحصیل و دریافت مدرك تحصیلی محروم 

 گیردانجام می ،2شماره  نامه مطابق پیوستارزیابی دفاع پایان.  

  شود:شود و ارزشیابی آن به صورت کیفی و به شرح زیر انجام مینامه در میانگین کل محاسبه نمیننمره پایا : -19ماده 

  )  20تا  19نمره از عالی ( -

  )99/18تا  18نمره از خیلی خوب ( -

  )99/17تا  16از خوب (نمره  -

 )99/15تا  14نمره از متوسط ( -

  ).14نمره کمتر از مردود ( -

چنانچه در جلسه دفاعیه، تصحیحاتی براي دانشجو تعیین گردد، دانشجو موظف است در فرصت تعیین شده از  *:  1 تبصره

سوي داوران، براي انجام تصحیحات اقدام نماید. پس از اتمام فرصت تعیین شده توسط هیئت داوران براي انجام تصحیحات 

ماه پنجم نیز نمره ردي توسط نماینده تحصیالت تکمیلی دانشکده  نمره کسر و در آخر 1به ازاي هر ماه تاخیر  ،ماه) 2(حداکثر 



  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

   دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزشیآئین نامه 

  و بعد 1397سال ورودي پژوهشی) -آموزشیشیوه ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد (

11 

 

، دانشجو موظف به اخذ مجدد درس با رعایت سایر موارد آموزشی رديدر اینصورت همانند سایر دروس  .داده خواهدشد

  باشد.می

نامه موفقیت در دفاع از پایانو  14آموختگی، گذراندن کلیه واحدهاي دوره، داشتن میانگین کل حداقل مالك دانش :20ماده 

  است. 

باشد اجازه  14چنانچه میانگین کل دانشجوي کارشناسی ارشد پس از گذراندن تمام واحدهاي درسی دوره کمتر از  :  1تبصره 

ا بشود تا مجدداً به وي فرصت داده می» با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی«نامه را ندارد و تنها یک نیمسال دفاع از پایان

نامه را احراز کرده است، میانگین کل دوره را به استثناي پایان 14تا  12هایی که در آن نمره بین واحد از درس 8انتخاب حداکثر 

  نامه داده شود. برساند تا به وي اجازه دفاع از پایان 14به 

دوره تحصیلی رابه پایان برساند، برابر ضوابط تواند به دانشجویی که به هر دلیل نتواند در سنوات مجاز دانشگاه می:   2تبصره 

  فقط گواهی گذراندن واحدهاي درسی را اعطا کند. 

  نامه است.آموختگی، روز دفاع و کسب درجه قبولی از پایانتاریخ دانش :  3تبصره 

داري برتقلب، کپی(جعل، مینامه مرتکب تخلف علچنانچه دانشجو در حین تحصیل و انجام پژوهش و تدوین پایان : -21ماده 

  شود. و مانند اینها) شود و تخلف او از سوي دانشگاه تأیید گردد، از ادامه تحصیل محروم و اخراج می

دانشجو پس از اتمام تحصیالت از سوي دانشگاه، منجر به ابطال مدرك تحصیلی صادر  میاحراز و اثبات تخلف عل :  1تبصره 

   شده خواهد شد. 

درصد  30باشد. همانندجویی باالي درصد باشد فرایند دفاع بالمانع می 30 تاارش همانندجویی دانشجو چنانچه گز *: 2تبصره 

 این هیأتگیرد.گیري قرار میمعاون آموزشی مطرح و مورد تصمیم ر مدیر گروه مربوطه وتوسط هیاتی متشکل از اي در جلسه

  گیري نماید.موضوع به کمیته تخلفات پژوهشی تصمیم تواند در خصوص اعطاي فرصت اصالح به دانشجو و یا ارجاعمی

  باشد.مرجع تشخیص تخلف علمی، کمیته تخلفات پژوهشی دانشگاه می : *  3تبصره

  نامه را به گروه آموزشی یا یک کمیته منتخب، تفویض کند.تواند بخشی از اختیارات خود در این آیینمی دانشگاه *: -22ماده 

ت بر است و نظار دانشگاهنامه و هرگونه پاسخگویی قانونی مترتب بر آن، برعهده حسن اجراي این آیینمسئولیت  *: -23ماده 

  .اجرا و تفسیر مفاد آن بر عهدة معاون آموزشی وزارت است

فناوري (شماره  و تحقیقات علوم، وزارت آموزشی نامه آیین به با توجه و دو پیوست  تبصره 53 ماده، 23در  نامهاین آیین

 دانشگاه تحصیالت تکمیلیبه تصویب شوراي پس از بازنگري مجدد  13/07/1399) در تاریخ 01/03/1397مورخ  43069/2

نامه که قابل تعمیم به بندهایی از آیین .باشدمی االجراالزم و پس از آن، 97دانشجویان کارشناسی ارشد ورودي  براي و رسید

  .باشدباشد، پس از تصویب در شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه قابل اجرا می قبل هايدانشجویان ورودي

  

  



  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

   دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزشیآئین نامه 

  و بعد 1397سال ورودي پژوهشی) -آموزشیشیوه ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد (

12 

 

  کارشناسی ارشد (پژوهشی) ه درس سمینار تخصصیضوابط اخذ و ارای :1پیوست 

، نحوه استفاده از منابع ق، آشنایی دانشجویان کارشناسی ارشد، با اصول اولیه روش تحقیتخصصی هدف از ارائه سمینار

) بیو در بهترین حالت ارزیابندي (دسته بررسی و ،آوريو شیوه ارائه کتبی و شفاهی نتایج یک تحقیق در قالب جمع رسانیاطالع

  :اشدببه شرح زیر می )ضوابط اخذ و ارائه سمینار تخصصی (پژوهشی تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع سمینار است.

 . گردداخذ می، حداکثر در نیمسال سوم تحصیلی و، پس از نیمسال اول واحد سمینار توسط دانشجو .1

موضوع و استاد تخصصی سمینار خود را انتخاب و جهت  ،هفته دهم نیمسال دوم تحصیلی دانشجو باید حداکثر تا پایان .2

 . سمینار فوق در شوراي گروهثبت نماید جامع آموزشیدر سامانه و  بررسی و تصویب به گروه تخصصی مربوطه ارائه نماید

  گردد.تصویب می ،مطرح و درصورت تایید

اي که پس از انتخاب واحد سمینار در نیمسال و باید به صورت متمرکز در دانشکده انجام گیرد، به گونهمیارائه سمینار  .3

هاي اعالم شده از متعاقب اعالم آمادگی دانشجو و موافقت استاد راهنما و بر اساس نظر گروه آموزشی و بر طبق فرصت

  گیرد.میسوي دانشکده، ارائه سمینار انجام 

نیمه اول اسفند ماه نوبت ارائه ( 2نمایند، میکه در نیمسال اول هر سال تحصیلی واحد سمینار را انتخاب  دانشجویانی :  1تبصره 

) و براي آنانی که در نیمسال دوم هر سال تحصیلی اقدام به انتخاب واحد می -نمره 1با کسر –، نیمه دوم اردبهشت ماه -بدون کسر نمره–

  در نظر گرفته شده است. )-نمره 1با کسر –و نیمه اول آبان ماه  -بدون کسر نمره–( نیمه اول شهریورماه نوبت ارائه  2نمایند، 

است و  میات ارائه سمینار دیگر دانشجویان الزاحضور همه دانشجویانی که واحد سمینار را اخذ کرده اند، در جلس :  2تبصره 

  باشد.میجلسه سمینار  5هر دانشجو موظف به حضور در حداقل 

) از نمره حضور 5(از حداقل  هر غیبتشوند و به ازا میدر طی برگزاري جلسات سمینار، دانشجویان حضور و غیاب  :  3تبصره 

  شود.مینمره کسر  5/0دانشجو، 

بندي دانشکده) موفق به ارائه سمینار نگردند (براي دانشجویانی که دانشجویانی که در موعدهاي مقرر (بنا بر زمان  :  4تبصره 

ماه و براي دانشجویانی که در ترم بهمن این واحد را  اردیبهشتدر ترم مهر ماه واحد سمینار را اخذ نموده اند پس از نیمه اول 

ماه) نمره درس مزبور در کارنامه دانشجو صفر منظور خواهد گردید و دانشجو مجبور به اخذ  اخذ نموده اند، پس از نیمه اول آبان

   باشد.مجدد این درس می

عنوان استاد هماهنگ کننده به منظور برگزاري جلسات در هر گروه به نوبت یکی از اعضاي علمی توسط مدیر گروه به .4

ي سمینار، استاد زارجلسه برگ رسد. در هربه اطالع عموم می ،طریق گروهشود. برنامه ارائه سمینارها از سمینار انتخاب می

ایند. نماند و اساتید عالقمند شرکت میسمینار را اخذ کرده دانشجویانی که واحد ،ار، استاد هماهنگ کننده سمینارنسمی

 شود.ستاد هماهنگ کننده انجام میادر نهایت ارزیابی سمینار توسط استاد سمینار و 

هرحال  نامه آنها باشد بهتوانند دانشجویان را ترغیب به ارائه سمینارهایی نمایند که در راستاي پایانهیأت علمی می اعضاي .5

  نامه منظور نخواهد شد.نامه در ارزیابی نهایی پایانمطالب مشترك در متن سمینار و پایان
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  ارزیابی دفاع از پایان نامه :2پیوست 

  

تیم  یمنام دانشجو به عنوان نفر اول باشد و اسافقط ( مقاالتی که نامه پایانمستخرج از یفی، نمره مقاالت به منظور ارتقاي ک

 نامهبا توجه به استانداردهاي موجود در هیأت ممیزه دانشگاه به شرح زیر به سقف نمره پایانراهنما در ادامه ذکر شده باشد) 

  :شوداضافه می

  نمره) 25/0 تا نمره (حداکثر 25/0تا هاي معتبر درکنفرانس هر خالصه مقاله پذیرفته شده .1

  )نمره 5/0حداکثر (نمره  5/0تا  داراي نمایه معتبر پژوهشی و یا میمجالت علبه ) مقاالتمقاله ( ارسال .2

  نمره) 1 نمره (حداکثر تا 5/0هاي معتبر تا پذیرش هر مقاله کامل در کنفرانس .3

  نمره) 75/0نمره (حداکثر تا  75/0هر مقاله پذیرفته شده در مجالت علمی، ترویجی تا  .4

و یا معاونت پژوهشی  صنعتی و میعل هاياز سازمان پژوهش نامه با ارائه گواهی معتبرثبت هر اختراع حاصل از پایان .5

  نمره) 1نمره (حداکثر تا  1تا  دانشگاه

  نمره  5/1پژوهشی تا  هر مقاله پذیرفته شده در مجالت علمی، .6

 نمره) 1حداکثر تا (نمره 1تا  معتبر المللیهاي ملی و بینافزاري مورد تأیید جشنوارهرائه دستاورد صنعتی یا نرما .7

 نمره) 5/1(حداکثر تا  نامه برگرفته از آن باشد.طرح پژوهشی که پایان .8

تا  (حداکثرنامه آزمایشگاهیمبلغ حداقل دوبرابر اعتبار پایانبه هاي خارج از دانشگاه دریافت حمایت مالی از نهادها و ارگان .9

  نمره) 1

هاي بخشاز  نمره 1حداکثر ( باشدنمره می 5/1حاضر از جدول پیوست  5در هر حالت حداکثر نمره براي امتیازات پژوهشی بخش 

ماه)  2فرصت انجام تصحیحات (حداکثر تا پایان  .نمره) 5/1و مجموعا تا  9-5الی  5-5هاي نمره  از بخش 5/1و  4-5 تا 5-1

تواند توسط داوران مورد بررسی قرار گیرد و دانشجو پس از تایید همه داوران، نمره قطعی پایان نامه را با وضعیت مقاالت می

  احتساب نمره مقاالت دریافت نماید.

ها مقاله چاپ شده، خالصه مقاله در کنفرانسمدارك و مستندات از قبیل نامه پذیرش،  ،1-9تا 1-5در هر کدام از موارد بندهاي 

  گردد. درج و صورتجلسه دفاع شده و در پرونده دانشجو ارزشیابیهاي فرمباید ضمیمه می) جدول زیر و سمینارها (مطابق

  

حداکثر نمره   عنوان

  در هر مورد

نمره 

  پیشنهادي

  مالحظات

  چگونگی تنظیم و تدوین مطالب و حسن نگارش  -1

  کارگیري مناسب جداول و منحنیها و شکلها براي تشریح مطالببه  -  

  کیفیت و کمیت استفاده از منابع و مأخذ و به روز بودن آنها -  

5      

      5/6  ارزش علمی و یا کاربردي مطالب ارائه شده -2

  گیريچگونگی تجزیه و تحلیل بحث و نتیجه -3

  ارائه نظرات جدید و پیشنهاد براي ادامه کار -  

4      

  نامه درجلسه دفاعیهچگونگی ارائه پایان -4

  توانایی دانشجو در پاسخ به سئوالت -  

3      
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  نامه:امتیازات پژوهشی مستخرج از پایان -5

  نمره) 25/0حداکثر تا ( 25/0، تا هاي معتبرنسادر کنفر ت) پذیرش یا چاپ خالصه مقاال5-1

   نمره) 5/0تا حداکثر ( نمره 5/0تا  معتبر،توسط مجالت  )Submitهر مقاله() وصول 5-2

  نمره) 1ر حداکث( نمره 5/0بین المللی، تا  هاي معتبر) پذیرش هر مقاله کامل در کنفرانس5-3

  نمره) 75/0حداکثر ( نمره 75/0تا  ،) پذیرش هر مقاله در مجالت علمی، ترویجی5-4

  نمره) 5/1(حداکثر  پذیرش مقاله در مجالت معتبر علمی، پژوهشی )5-5

  نمره) 1حداکثر تا ( نمره 1، هر اختراع تا ثبت اختراع با ارائه گواهی معتبر) 5-6

 1المللی تا هاي ملی و بینافزاري مورد تأیید جشنوارهارائه دستاورد صنعتی یا نرم )5-7

  نمره) 1حداکثر تا (نمره

  نمره) 5/1باشد.(حداکثر تا نامه برگرفته از آن طرح پژوهشی که پایان )5-8

به مبلغ حداقل دوبرابر اعتبار  هاي خارج از دانشگاهدریافت حمایت مالی از نهادها و ارگان )5-9

  نمره) 1(حداکثر تا  نامه آزمایشگاهیپایان

  

  

  

  

  

   1حداکثر 

  نمره

  

  

 5/1حداکثر 

  نمره

نماینده محترم تحصیالت   

خواهشمند است در روز  تکمیلی

دفاعیه، ضمن درج نمره مورد نظر 

در بخش مربوطه، یک نسخه از 

مقاله و مدارك دال بر ارائه، 

پذیرش یا وصول مقاله نیز 

  .هاي ارزشیابی گرددضمیمه برگه

      20  جمع نمره:

  نمره درنظر گرفته شود. 5/1(امتیازات پژوهشی)  5در هر حالت، حداکثر نمره براي بخش  *

  نمره است. 1برابر  4-5تا  1-5حداکثر نمره براي مجموع بندهاي  * *

  نمره است. 5/1برابر  9-5تا 5-5* * * حداکثر نمره براي مجموع بندهاي 

باید توسط استاد راهنما انجام گیرد. به عبارت دیگر، استاد راهنما، مکاتبه کننده می، ارسال مقاالت 2-5در بند * * * *

  باشد.


