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ی ی یالت ت ی و  وز آ عاو
ارشد ناپیوستهکارشناسیيهادورهآموزشینامهآییننامه شیوه

بعدبه 97دانشجویان ورودي براي
)09/10/97مصوب پنجمین جلسه شوراي دانشگاه مورخ (

:مقدمه
مجلس شـوراي اسـالمی و   18/5/1383وظائف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري مصوب ،به قانوناستناد با

")موسوم به طرح آمایش(11جلد مایش آموزش عالی دربر آسیاستها و ضوابط اجرائی حاکم "2مفاد ماده در اجراي 
ایـن  . گـردد شرح زیـر تـدوین مـی   هاي تحصیلی به نامه دورهشوراي عالی انقالب فرهنگی ، آئین18/12/1394مصوب 

: و اختصاصی همراه با پیوست تعاریف تنظیم شده استنامه در دو بخش عمومیآئین

هدف:1ماده 
.آموزش عالیيهانظامقانونی براي اجراي صحیح دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته در تمامی زیر چهارچوبتعیین 

تعاریف:2ماده
.وزارت علوم، تحقیقات و فناوري است:وزارت- 1
اسـت کـه داراي   ) اعم از دولتـی و غیردولتـی  (ش عالی و پژوهشی ها و مراکز آموزهر یک از دانشگاه:مؤسسه- 2

.مجوز تأسیس از وزارت هستند
رداخـت شـهریه و صـرفاً بـا     پتوانند بـدون تسهیالتی قانونی که به موجب آن دانشجویان می:آموزش رایگان- 3

.سپردن تعهد خدمت تحصیل کنند
سی ارشد ناپیوسته برابر ضوابط پذیرفتـه شـده،   دوره تحصیلی کارشنايهارشتهفردي که در یکی از :دانشجو- 4

.ول به تحصیل استغکرده و مشنامثبت
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هاي تحصیلی را با موفقیت به پایان رسانده و برابر ضوابط معین گـواهی  فردي که یکی از دوره:آموختهدانش- 5
.یا مدرك تحصیلی مربوط را دریافت کرده است

موقـت بـه تحصـیل اشـتغال     طـور بهرابر ضوابط معین مشخصی که دانشجو بمدت زمان:مرخصی تحصیلی- 6
.ندارد

.طور خودخواسته از ادامه تحصیل خودداري کنده فرآیندي که در آن دانشجو ب:انصراف تحصیلی- 7
اي از آموزش است که دانشجو در آن تمام تحصیل خود را به صورت چهـره بـه چهـره و تمـام     شیوه:حضوري- 8

.رساندمیوقت به انجام
.اي از آموزش است که حضور فیزیکی دانشجو در تمام طول تحصیل الزامی نیستشیوه:يرحضوریغ- 9
اي از آمـوزش اسـت کـه بخشـی از آن بـه صـورت حضـوري و بخشـی از آن بـه صـورت           شیوه: يحضورمهین-10

.شودمیغیرحضوري انجام
ت یـا پـاره وقـت    سسه به صورت تمام وقت، نیمـه وقـ  ؤفردي که به آموزش و مهارت آموزي در یک م:مدرس-11

.اشتغال دارد
اف مشخصی دهاي هر رشته تحصیلی است که اهدروس و فعالیتزاي امجموعه به هم پیوسته: برنامه درسی-12

.کندمیرا دنبال
هایی که براي فراگیري دانشجو در طول یک نیمسال تحصیلی یا زمـان  قدار مفاهیم یا مهارتم:واحد درسی-13

ساعت، کارگاهی 32ایشگاهی ساعت، عملی یا آزم16هر واحد درسی نظري.ودشمعادل آن در نظر گرفته می
سـاعت در  120ساعت و کارآموزي 64کار در عرضه ساعت، کارورزي یا48) بازدید علمی(یا عملیات میدانی 

.شودیمطول یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی و طبق برنامه درسی مصوب اجرا 
کـه داراي  ت علمـی اسـ  هیـأت سسـه متشـکل از تعـدادي عضـو     ؤترین واحد علمی مبنیادي:گروه آموزشی-14

.تخصص مشترك در یک رشته علمی هستند
-شناسی خاص در قالب برنامه درسی اجرا مـی یک برنامه آموزشی است که با محتوا و روش:رشته تحصیلی-15

.شود
تـا  28و حـداقل شـامل   شودیمز یک دوره تحصیلی که پس از دوره کارشناسی آغا: دوره کارشناسی ارشد-16

.)واحدي است46که MBAاستثناي رشته مدیریت ه ب(واحد درسی است32
اي است که محتواي برنامه درسی مربوط به آن عالوه بر واحـدهاي درسـی   شیوه:پژوهشی-شیوه آموزشی-17

.باشدنامه نیز میمشتمل بر پایان
نامـه  نـدن واحـدهاي درسـی و بـدون گذرانـدن پایـان      س از گذراپـ کـه دانشـجو   ياوهیشـ :شیوه آموزشـی -18

.شودمیآموختهدانش
.هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایانی است16هر نیمسال تحصیلی شامل :نیمسال تحصیلی-19
ا راهنمـایی  بـ پژوهشی است که در یک زمینه مشخص رشته تحصـیلی و  -زشیوبخشی از شیوه آم:نامهانیپا-20

.شودیاستاد راهنما انجام م
نامه دانشجو در دوره کارشناسی ارشد مطابق علمی هستند که براي ارزیابی پایانهیأتاعضاي :داورانهیأت-21

.شوندیمنتخاب دانشگاه امصوب نامهوهیش
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به دورهشرایط ورود:3ماده 
صالحیت عمومی ورود به دوره برابر ضوابط؛داشتن -الف
کارشناسی اعم از پیوسـته و ناپیوسـته مـورد تأییـد وزارت علـوم، تحقیقـات و       دارا بودن مدرك رسمی پایان دوره -ب

فناوري؛
؛وزارتمقررات مصوببر اساسقبولی در آزمون ورودي مورد تأیید وزارت یا کسب پذیرش از مؤسسه -ج

.شودمبتنی بر نظام واحدي و به زبان فارسی انجام میدانشگاهآموزش در :4ماده 
اختیار دارد در صورت توانایی، برنامه درسی مصوب را با رعایت ضوابط براي دانشـجویان خـارجی و یـا    دانشگاه :تبصره

.به زبان غیرفارسی ارائه نمایدالمللنیبهاي دوره

ریـزي آموزشـی وزارت را بـراي    هاي آموزشی و درسی مصوب شوراي عالی برنامـه موظف است، برنامهدانشگاه:5ماده 
.دانشجو پذیرفته است، اجرا کندبا مجوز شوراي گسترش آموزش عالی اي که در آندوره

.است) چهار نیمسال(مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد، دو سال :6ماده 
دیـ تائنشود با درخواست دانشجو و موافقت استاد راهنمـا و  آموختهدانشکه دانشجو در مدت مقرر در صورتی:تبصره

تمدید سـنوات دانشـجوي   . نیمسال قابل افزایش خواهد بودلی دانشکده مدت تحصیل وي تا دوشوراي تحصیالت تکمی
امنـا دانشـگاه انجـام    هیـأت مشمول آموزش رایگان در نیمسال ششم با دریافت شهریه تحصیلی مطابق تعرفه مصـوب  

تمدیـد  : 1پیوسـت فرم(.نشود از ادامه تحصیل محروم خواهد شدآموختهدانشچنانچه دانشجو در این مدت . شودمی
)سنوات

اسـتثناي رشـته   ه بـ (اسـت واحـد  32و حـداکثر  28درسی در دوره کارشناسی ارشد حداقل يواحدهاتعداد :7ماده
واحـد مربـوط بـه    6تـا  4پژوهشـی  -در شیوه آموزشـی واحد از این تعداد .)واحدي است48که کسب و کارمدیریت 

.باشدي آموزشی میو مابقی به صورت واحدهانامهانیپا
بـه اسـتثناي   (واحد درسی انتخـاب کنـد  14و حداکثر 8دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است حداقل :1تبصره

حـداقل  اخـذ دانشجو در آخرین نیمسـال از شـرط  . )واحد بالمانع است15که اخذ حداکثر کسب و کاررشته مدیریت 
.ه هرگونه درس جبرانی ممنوع می باشدالزم به ذکر است ارائ.واحد آموزشی معاف است

واحـد درسـی   8کمتـر از  ) به جز آخرین نیمسال تحصیلی(در یک نیمسال تحصیلی دانشجوکهیصورتدر :2تبصره 
.وي با احتساب در سنوات تحصیلی حذف خواهد شداین نیمسال تحصیلیمرتکب تخلف آموزشی شده واخذ نماید

هـر درس طبـق برنامـه    ازینشیپدروس هر دوره تحصیلی، رشته و یا گرایش با رعایت چگونگی و ترتیب ارائه:8ماده 
.درسی مصوب، بر عهده گروه آموزشی است

بـار کیـ براي هر دانشجو، در دوره کارشناسی ارشد صـرفاً هاي آموزش عالی دولتی، آموزش رایگانسسهؤدر م: 9ماده 
.استریپذامکان
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رایگان در صورت عدم کسب نمره قبولی در هر درس، براي انتخاب مجدد آن درس دانشجوي مشمول آموزش :تبصره
.باشدیمدانشگاهامناهیأتموظف به پرداخت هزینه درس مربوطه مطابق تعرفه مصوب 

.ممنوع است) اعم دولتی و غیردولتی(هاسسهؤمارشد در تحصیل همزمان در دوره کارشناسی:10ماده 

درباره تقویم آموزشی، چگونگی و زمان اعالم نمرات پایان هر نیمسال يریگمیتصمو درسیيریزبرنامه:11ماده 
نامه نحوه برگزاري امتحانات دانشگاهها و شیوهریزي آموزشی و ابالغ دروس در دانشکدهبرنامهنامه شیوهتحصیلی مطابق 

نامه نحوه برگزاري امتحانات شیوه: 3پیوست ریزي آموزشی و ابالغ دروس،برنامهنامهشیوه: 2پیوست (خواهد بود
).دانشگاه

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس از سوي مدرس آن درس و بر اساس حضور و فعالیت دانشـجو  :12ماده 
تحصـیلی  در کالس، انجام تکالیف و نتایج آزمون کتبی مستمر و پایانی براي دروس نظري در طول و پایان هر نیمسال 

.استمحاسبهقابل20و بر مبناي عددي از صفر تا شودیمام انج

.حضور دانشجو در تمام جلسات کالس درس الزامی است:13ماده 
مجمـوع سـاعات آن درس غیبـت داشـته     16/3اگر دانشجو در طول نیمسال تحصیلی در یک درس بیش از:1تبصره 

نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجـه بـودن   ،کندباشد و یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت
.غیبت از سوي کمیته منتخب آموزشی آن درس حذف خواهد شد

اگر واحدهاي انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان هر نیمسال به تشخیص دانشکده مربوطه، بنـا بـه دالیـل    :2تبصره 
برسد و یا تعداد واحدهاي اخذ شده دانشجو در آخرین نیمسال واحد درسی8موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از 

واحد درسی باشد در این صورت این نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل در سنوات تحصـیلی وي  8تحصیلی کمتر از 
.ثیر استأت، اما میانگین نمرات این نیمسال در مشروط شدن دانشجو بیشودیممحسوب 
مطابق مقررات مندرج يرحضوریغو يحضورمهینيهادورهدر جلسات کالس درس در نحوه حضور دانشجو:3تبصره 

.در نظام آموزشی مربوطه خواهد بود

بـا ارائـه   هـا آنمانند ابتال به بیماري حاد و مزمن، بارداري، فوت بستگان درجه اول و نظایر (در شرایط خاص :14ماده 
یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو در زمـان پـیش   حذف یک درس و یا تمام دروس) مستندات مربوطه

رئیس دانشکده و با رعایت و احتسـاب در  دیتائبینی شده در تقویم آموزشی دانشگاه و موافقت گروه آموزشی مربوطه و 
).فرم حذف نیمسال تحصیلی: 5درس، پیوست فرم حذف تک: 4پیوست (است ریپذامکانسنوات تحصیلی دانشجو 

خاص تشخیص داده نشود امکان حذف واحد درسـی  درستککه شرایط دانشجوي متقاضی حذف در صورتی:هتبصر
واحد درسـی در آن نیمسـال   8رئیس دانشکده و رعایت حفظ حداقل دیتائدر صورت موافقت گروه آموزشی مربوطه و 

بـراي  جوي مشمول آمـوزش رایگـان  در این صورت دانش. پذیر خواهد بودامکان) پس از حذف واحد درسی مورد تقاضا(
باشـد یمـ امنا دانشگاه هیأتانتخاب مجدد درس حذف شده موظف به پرداخت شهریه این درس مطابق تعرفه مصوب 

).درسفرم حذف تک: 4پیوست (
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.است14در هر نیمسال قبولقابلو میانگین کل 12حداقل نمره قبولی در هر درس :15ماده 
نمره یا . در هر نیمسال در یک یا چند درس، نمره قبولی کسب نکند، یا غیبت غیر موجه نمایددانشجویی که : 1تبصره 

و تاثیر آن در نیمسال انتخابی بـوده و ایـن   ماندیمي مردودي در ریزنمرات تحصیلی دانشجو، فقط ثبت و باقی هانمره
.تأثیر خواهد بوددر محاسبه میانگین کل دوره بیهانمره

.کندقبل را خنثی نمیيهامسالین، مشروطی دانشجو در 1اندن دروس با استفاده از تبصره گذر:2تبصره 
شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انضباطی نمـره مـردودي دریافـت    1تسهیالت تبصره :3تبصره 

.شودکنند نمیمی
س به تشخیص دانشگاه یا به دست نیـاوردن  دانشجوي مشمول آموزش رایگان، درصورت حذف غیرموجه در: 4تبصره 

نمره قبولی در هر درس یا غیبت غیرموجه، براي انتخاب مجدد همان درس یا درس جایگزین آن، موظف بـه پرداخـت   
.هزینه درس مطابق تعرفه مصوب هیات امناي دانشگاه است

اشد، دانشـجو در آن نیمسـال مشـروط    ب14چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از : 16ماده 
.شودیمتلقی 

.شودیمدانشجویی که دو نیمسال تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب مشروط شود از تحصیل محروم :تبصره

.با احتساب سنوات تحصیلی، یک نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کندتواندیمدانشجو : 17ماده 
پزشـک  دیـ تائصی تحصیلی مانند مرخصی زایمان، مرخصـی پزشـکی در صـورت    بررسی سایر مصادیق مرخ:1تبصره 

موارد خاص دانشگاه ونیسیکمهمسر یا والدین، بدون احتساب در سنوات تحصیلی در اختیار تیمأمورمعتمد دانشگاه، 
.است

آن نیمسـال  بـراي شـروع  زمان درخواست مرخصی تحصیلی، حداقل دو هفته قبل از انتخاب واحد اینترنتی:2تبصره 
.باشدیمتحصیلی 

و به صورت کتبـی بـه دانشـکده    دانشجوي متقاضی انصراف از تحصیل باید درخواست انصراف خود را شخصاً: 18ماده 
و تا دو ماه از تاریخ ارائه درخواست، تقاضاي انصراف خود را بارکیدانشجو مجاز است فقط براي 8. مربوطه تسلیم نماید

در صـورت قطعـی   .شودصورت، پس از انقضاي این مهلت، حکم انصراف از تحصیل وي صادر میپس بگیرد در غیر این
از طریق سیستم آموزشی گلستان در اسرع وقتبایستیدانشجو شدن انصراف و عدم انتخاب واحد در نیمسال مربوطه 

مربوطه انتخاب واحد داشته باشد که دانشجو در نیمسال در صورتی. اقدام نمایدنسبت به تسویه حساب خود با دانشگاه
ود اقـدام  نسبت به تسویه حسـاب خـ  ) فرم تقاضاي انصراف از تحصیل: 6پیوست (بایستی از طریق تکمیل فرم مربوطه 

.باشدیمخیر در تسویه حساب با دانشگاه با شخص دانشجو تبعات ناشی از تأ. نماید
رف از تحصیل پس از صدور حکم انصراف از تحصیل و براي بازگشت به تحصیل دانشجوي منصيریگمیتصم:1تبصره

.ثبت آن در سیستم آموزشی گلستان بر عهده کمیسیون موارد خاص دانشگاه است
دانشجویی که به هر دلیل مطابق تقویم آموزشی دانشگاه در مهلت مقرر اقدام بـه ثبـت نـام در آن نیمسـال     :2تبصره

.تحصیل شناخته خواهد شدتحصیلی ننماید به عنوان دانشجوي منصرف از 
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.ارشد ممنوع استدر دوره کارشناسیانتقالتغییر رشته و:19ماده 
با موافقت موسسه مبداً و مقصـد بـه عنـوان    دو نیمسال تحصیلی را حداکثرنامه، به جز پایانتواند دانشجو می: 1تبصره 
)ننامه و فرایند مهماشیوه: پیوست(در دانشگاه دیگر بگذراند مهمان 
کـه  (ارشـد یکارشناسـ در دورهسازي و پذیرش واحدهاي درسی گذرانیده دانشجو در دانشگاه قبلـی  معادل:2تبصره 

تحصیالت تکمیلـی هاي دروس دورهيسازمعادلنامهوهیشمطابق با ) نشده باشدیآموختگدانشمنجر به صدور مدرك 
)هاي تحصیالت تکمیلی دانشگاهسازي دروس دورهمعادلنحوهنامهشیوه: 7پیوست(تاسریپذامکاندانشگاه 
شده، یـک نیمسـال از سـنوات مجـاز تحصـیلی دانشـجو کاسـته        يسازمعادلواحد از دروس 8ازاي هر به:3تبصره 

.شودیم
یانتقال دانشجو از شـیوه آموزشـ  نامهوهیش«مطابق پژوهشی به شیوه آموزش محور یاز شیوه آموزشانتقال: 4تبصره 
نامـه انتقـال دانشـجو از شـیوه آموزشـی      شـیوه : 8پیوسـت (. استریپذامکان»دانشگاهبه شیوه آموزش محور پژوهشی

.)پژوهشی  به شیوه آموزش محور

خود را با نظـر اسـتاد راهنمـا و    نامهانیپاقبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی موضوع تادانشجو موظف است:20ماده 
علمـی  هیأتاستاد راهنما یکی از اعضاء . راي تحصیالت تکمیلی دانشکده انتخاب کندگروه آموزشی و تصویب شودیتائ

انتخاب . به عهده داردنامهانیپاولیت راهنمایی دانشجو را در انجام ئدانشگاه داراي مرتبه حداقل استادیاري است که مس
ریپـذ امکـان تحصیالت تکمیلی دانشـکده  گروه آموزشی و تصویب شوراي دیتائاستاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما و 

.است
یسـت یبایمـ آموزشی و شوراي تحصیالت تکمیلی دانشـکده  در گروهپس از تصویب دانشجو نامهانیپاطرح پیشنهادي 

براي 9پیوست 1فرم شمارهتکمیل (سال گرددحداکثر تا پایان نیمسال سوم تحصیلی به تحصیالت تکمیلی دانشگاه ار
).براي ارسال به تحصیالت تکمیلی دانشگاه9پیوست 2فرم شمارهتکمیلدانشکده و 

در علمـی دانشـگاه بایسـتی شـرایط منـدرج      هیـأت کارشناسی ارشد اعضاء نامهانیپابراي راهنمایی و مشاوره :تبصره
شرایط راهنمایی نامهوهیش: 10پیوست (را دارا باشند»کارشناسی ارشدنامهانیپاشرایط راهنمایی و مشاوره نامهوهیش«

.)کارشناسی ارشدنامهانیپاو مشاوره 

هیـأت در حضـور  دانشگاه استاد راهنما، موظف است با رعایت ضوابط دیتائو نامهانیپادانشجو پس از تدوین : 21ماده 
.خود دفاع کندنامهانیپاداوران از 

و یک نفر نماینده تحصیالت تکمیلی دانشکده و دو اساتید راهنما، استاد مشاور/متشکل از استادداورانهیأت:1تبصره
با مرتبه حداقل استادیاري با رشته گرایش دانشجو مرتبطداراي تخصصگاهدانشعلمیهیأتاز بین اعضاي )داور(نفر

و اساتید داور به پیشـنهاد اسـتاد راهنمـا   . خواهند بودتخصصی مرتبطیا متخصصان خارج از دانشگاه با مدرك دکتري
برگـزاري  نامـه وهیشـ : 11پیوسـت  . (شوندیمتکمیلی دانشکده انتخاب گروه آموزشی و تصویب شوراي تحصیالتدیئتا

.)نامه کارشناسی ارشداز پایانجلسه دفاع



7

تا زمان دفاع در شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکدهنامهانیپاحداقل فاصله زمانی بین تاریخ تصویب موضوع :2تبصره 
.باشدیمشش ماهاز آن 

بـت درخواسـت مجـوز دفـاع در     ثدانشجو موظف است با هماهنگی استاد راهنما و گروه آموزشی نسبت بـه  :3تبصره 
استاد راهنما بایستی حداقل دو هفته تقویمی نسبت بـه تائیـد   .اقدام نمایدخدمتپیشخوان-سیستم آموزشی گلستان

ده نیز بایستی پس از تائیـد آمـوزش دانشـکده، داور و مـدیر     آن در سیستم آموزشی گلستان اقدام نماید، رئیس دانشک
. مجوز دفاع اقدام نمایددیتائگروه آموزشی حداقل یک هفته تقویمی قبل از تاریخ پیش بینی شده براي دفاع نسبت به 

.)نامه کارشناسی ارشد به صورت الکترونیکیفرآیند صدور مجوز دفاع از پایان: 12پیوست(

:شودیمو ارزشیابی آن به صورت کیفی و به شرح زیر انجام شودینمدر میانگین کل محاسبه نامهانیپانمره :22ماده 
)14کمتر از (مردود 

)14-99/15(متوسط 
)16-99/17(خوب 

)18-99/18(خیلی خوب 
)19-20(عالی 

داوران در هیـأت با نظر تواندیمتشخیص داده شود، دانشجو )مردود(بولقرقابلیغنامهانیپاچنانچه ارزشیابی :تبصره
خود دفاع نامهانیپادیگر در جلسه دفاعیه شرکت و مجدداً از بارکیفقط )غیر از نیمسال انتخابی(مدت مجاز تحصیل

.کند
.استنامهانیپاو دفاع از بر اساس واحدهاي گذرانده 14داشتن میانگین کل حداقل یآموختگدانشمالك :23ماده 

باشد دانشجو اجـازه  14چنانچه میانگین کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدهاي آموزشی دوره کمتر از :تبصره
خذ اتا باشودیمرا ندارد و تنها یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وي فرصت داده نامهانیپادفاع از 
را بـه  خـود  ده یـ ده است، میـانگین کـل واحـدهاي گذران   یگذران14هایی که با نمره کمتر از رسواحد از د10حداکثر 
.شودیمبه وي داده نامهانیپابرساند، در این صورت اجازه دفاع از 14حداقل 

ظ بـا لحـا  ده باشـد ولـی  یگذران14چنانچه دانشجویی تمام واحدهاي آموزشی دوره را با میانگین کل حداقل :24ماده 
معادل تعـداد واحـد   مجاز تحصیلدر مدتدر صورت امکانتواندیمخود دفاع کند نامهانیپانتواند از 23تبصره ماده 

و میانگین ؛نموده، واحد یا واحدهاي درسی مرتبط را با رشته تحصیلی اخذمربوطهنظر گروه آموزشیمطابقنامهانیپا
در دانشـنامه  یآمـوختگ دانشنوع شیوه . شودآموختهدانشیوه آموزشیتا در دوره مذکور به شبگذراند14کل حداقل 

.خواهد شدقید 
دانشجویی که به هر دلیل نتواند دوره تحصیلی را به پایان برساند، فقط گواهی گذراندن واحـدهاي درسـی بـه    :تبصره

.شودیموي اعطا 

و يبرداریکپسرقت علمی، جعل، تقلب، (علمی اقدام به تخلفنامهانیپاچنانچه دانشجو در حین تدوین :25ماده 
اثبات شود، از ادامه تحصیل محروم گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه نماید و این موضوع از سوي ) رهیغ
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گزارشات مستند و مکتوب در خصوص تخلف علمی .کندیمگواهی مبتنی بر تعداد واحدهاي گذرانده دریافت صرفاًو 
ی توسط معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه به گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه دانشجو بایست

.گیري ارسال گرددجهت بررسی و تصمیم
گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی از سوي نامهانیپاو پس از اتمام جاحراز و اثبات تخلف علمی دانش:تبصره
.صادر شده خواهد شد، منجر به ابطال مدرك تحصیلی دانشگاه

در شیوه آموزشی پژوهشی و یا زمان ثبت آخرین نمره نامهانیپااز قبولقابل، روز دفاع یآموختگدانشتاریخ :26ماده 
.درس در شیوه آموزشی است

ویض را به گروه آموزشی یا یک کمیته منتخب، تفنامهنییآبخشی از اختیارات خود در این تواندیمدانشگاه: 27ماده 
.کند

نامه بر عهده معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه مسئولیت حسن اجرا و نظارت بر اجراي این شیوه: 28ماده 
.است و در شرح و تفسیر مفاد، نظر آن معاونت مورد استناد خواهد بود

مورخه شوراي دانشگاهسهجلپنجمین درپیوست 12و تبصره29ماده و 29در یک مقدمه، نامهشیوهاین :29ماده 
.استاالجراالزمو بعد از آن1397مهر انشجویان ورودي رسید و براي دبه تصویب30/10/1397


