مجموعه مقررات و آييننامههاي آموزشي و پژوهشي
دوره كارشناسيارشد دانشگاه صنعتي بيرجند

١٣٩٤

مجموعه حاضر مطابق با آييننامه آموزشي دوره كارشناسيارشد مصوب جلسه  ٨٦٦مورخ ١٣٩٤/٠٧/٠٤

شوراي عالي برنامهريزي آموزشي وزارت و مصوبات شوراي تحصيﻼت تكميلي دانشگاه صنعتي بيرجند

تدوين شده است و براي دانشجويان كارشناسيارشد ورودي  ١٣٩٤و بعد از آن ﻻزم اﻻجراست .انتظار
ميرود تا دانشجويان و اساتيد محترم ضمن مطالعه كامل اين آييننامه نسبت به اجراي دقيق اين قوانين

كوشا باشند .انشااﷲ حسن اجراي اين آييننامه در ارتقاي سطح دورههاي تحصيﻼت تكميلي دانشگاه
صنعتي بيرجند گام مؤثري بردارد .در اينجا يادآوري ميشود مصوبات شوراي تحصيﻼت تكميلي دانشگاه
صنعتي بيرجند با * مشخص شده است .همچنين به منظور انجام مراحل اداري كاربرگهايي طراحي

گرديده است كه در وبگاه دانشگاه قابل دسترسي ميباشد.

محمد امير عليمي
مدير آموزش و تحصيﻼت تكميلي

١

فصل اول  :كليات
ماده  .١هدف
تعيين چهارچوب قانوني براي اجراي صحيح دوره كارشناسيارشد ناپيوسته در تمامي زير نظامهاي آموزش
عالي.
ماده  .٢تعاريف
 .١-٢وزارت :وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري است.
 .٢-٢مؤسسه :هر يك از دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي )اعم از دولتي و غير دولتي( است كه
داراي مجوز تأسيس از وزارت هستند.
*تبصره :در اين آييننامه منظور از مؤسسه ،دانشگاه صنعتي بيرجند است.
.٣-٢

آموزش رايگان :تسهيﻼتي قانوني كه به موجب آن دانشجويان ميتوانند بدون شهريه و صرفاً با

سپردن تعهد خدمت ،تحصيل كنند.
 .٤-٢دانشجو :فردي كه در يكي از رشتههاي دوره تحصيلي كارشناسيارشد ناپيوسته برابر ضوابط ،پذيرفته
شده ،ثبت نام كرده و مشغول به تحصيل است.
 .٥-٢دانشآموخته :فردي كه يكي از دورههاي تحصيلي را با موفقيت به پايان رسانده و برابر ضوابط معين،
گواهي يا مدرك تحصيلي مربوط را دريافت كرده است.
.٦-٢

مرخصي تحصيلي :مدت زمان مشخصي كه دانشجو ،برابر ضوابط معين ،به طور موقت به تحصيل

اشتغال ندارد.
 .٧-٢انصراف تحصيلي :فرايندي كه در آن دانشجو به طور خود خواسته از ادامه تحصيل خودداري كند.
 .٨-٢حضوري :شيوهاي از آموزش است كه دانشجو در آن تمام تحصيل خود را به صورت چهره به چهره و
تمام وقت به انجام مي رساند.
 .٩-٢غيرحضوري :شيوهاي از آموزش است كه حضور فيزيكي دانشجو در تمام طول تحصيل الزامي نيست.
 .١٠-٢نيمه حضوري :شيوهاي از آموزش است كه بخشي از آن به صورت حضوري و بخشي از آن به صورت
غيرحضوري انجام ميشود.

٢

 .١١-٢استاد راهنما :يكي از اعضاي هيأت علمي داراي مدرك دكتري است كه مسئوليت راهنمايي دانشجو
را در انجام پروژه پاياننامه و يا رساله به عهده دارد و از ميان اعضاي هيأت علمي همان مؤسسه )يا خارج از
مؤسسه با مجوز مؤسسه مبدأ( انتخاب ميشود.

.١٢-٢

استاد مشاور :يكي از اعضاي هيأت علمي است كه مسئوليت مشاوره دانشجو را در انجام پروژه

پاياننامه و يا رساله به عهده دارد و از ميان اعضاي هيأت علمي مؤسسه و يا متخصصان خارج از مؤسسه
انتخاب ميشود.
 .١٣-٢مدرس :فردي است كه به آموزش و مهارت آموزي در يك مؤسسه به صورت تمام وقت ،نيمه وقت
يا پاره وقت اشتغال دارد.

.١٤-٢

برنامه درسي :مجموعهاي به هم پيوستهاي از دروس و فعاليتهاي هر رشته تحصيلي است كه

اهداف مشخصي را دنبال ميكند.
 .١٥-٢واحد درسي :مقدار مفاهيم يا مهارتهاي كه براي فراگيري دانشجو در طول يك نيمسال تحصيلي

يا زمان معادل آن در نظر گرفته ميشود .هر واحد درسي نظري  ١٦ساعت ،عملي يا آزمايشگاهي  ٣٢ساعت،
كارگاهي يا عمليات ميداني )بازديد علمي(  ٤٨ساعت ،كارورزي يا كار در عرصه  ٦٤ساعت و كارآموزي ١٢٠
ساعت در طول يك نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني و طبق برنامه درسي مصوب اجرا ميشود.
 .١٦-٢گروه آموزشي :بنياديترين واحد علمي مؤسسه متشكل از تعدادي عضو هيأت علمي است كه داراي
تخصص مشترك در يك رشته علمي هستند.
.١٧-٢

درس جبراني :درسي است كه به تشخيص گروه آموزشي گذراندن آن براي رفع كمبود دانش يا

مهارت دانشجو ضروري است.
 .١٨-٢رشته تحصيلي :يك برنامه آموزشي است كه با محتوا و روششناسي خاص ،در قالب برنامه درسي
اجرا ميشود.
 .١٩-٢دوره كارشناسيارشد :يك دوره تحصيلي كه پس از دوره كارشناسي آغاز ميشود و حداقل شامل
 ٢٨تا  ٣٢واحد درسي است.
 .٢٠-٢شيوه آموزشي _ پژوهشي :شيوهاي است كه محتوي برنامه درسي مربوط به آن عﻼوه بر واحدهاي
درسي ،مشتمل بر پاياننامه دانشآموخته ميشود.
 .٢١-٢شيوه آموزشي :شيوهاي است كه دانشجو پس از گذراندن واحدهاي درسي و بدون گذراندن پايان-
نامه دانشآموخته ميشود.
 .٢٢-٢نيمسال تحصيلي :هر نيمسال تحصيلي شامل  ١٦هفته آموزش و دو هفته امتحانات پاياني است.

٣

 .٢٣-٢پاياننامه بخشي از شيوه آموزشي _ پژوهشي است كه در يك زمينه مشخص رشته تحصيلي و با
راهنمايي استاد راهنما انجام ميشود.
.٢٤-٢

هيأت داوران :اعضاي هيأت علمي هستند كه براي ارزيابي پاياننامه دانشجو در دوره كارشناسي-

ارشد مطابق دستورالعمل اجرايي مصوب مؤسسه انتخاب ميشوند.

فصل دوم :مشخصات دوره )شرايط ورود ،مرخصي و انصراف(
ماده  .٣شرايط ورود به دوره
 داشتن صﻼحيتهاي عمومي ورود به دوره برابر ضوابط. دارا بودن مدرك رسمي پايان دوره كارشناسي اعم از پيوسته و ناپيوسته مورد تأييد وزارت. قبولي در آزمون ورودي و با كسب پذيرش از مؤسسه طبق مقررات مصوب وزارت.*تبصره :فقط درصد محدودي از دانشجويان مقطع كارشناسي كه داراي شرايط آييننامه ارائه تسهيﻼت به
برگزيدگان علمي براي ورود به دورههاي تحصيلي باﻻتر مصوب جلسه مورخ  ٨٦/٠٢/٣١شوراي هدايت
استعدادهاي درخشان وزارت متبوع و مصوبات و اصﻼحيههاي پس از آن هستند ،ميتوانند بدون شركت در
آزمون ورودي ،در دانشگاه صنعتي بيرجند در مقطع كارشناسيارشد ادامه تحصيل دهند .درخواست و مدارك
ﻻزم جهت ورود به دوره از طريق دفتر استعدادهاي درخشان بررسي و جهت ارزيابي و تأييد نهايي در شوراي
آموزشي دانشگاه مطرح ميگردد و در صورت موافقت شورا ،ثبت نام دانشجو در مقطع كارشناسيارشد بﻼمانع
خواهد بود.
ماده  .٤آموزش در مؤسسه مبتني بر نظام واحدي و به زبان فارسي انجام ميشود.
تبصره :مؤسسه اختيار دارد در صورت توانايي ،برنامه درسي مصوب را با رعايت ضوابط براي دانشجويان
خارجي و يا دورههاي بينالمللي به زبان غير فارسي ارائه نمايد.
ماده  .٥مؤسسه موظف است برنامه آموزشي و درسي مصوب شوراي عالي برنامهريزي آموزشي وزارت را براي
دورهاي كه در آن با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي دانشجو پذيرفته است ،اجرا كند.
ماده  .٦مدت مجاز تحصيل در دوره كارشناسيارشد ،دو سال )چهار نيمسال( است.
تبصره  .١در صورتيكه دانشجوي مشمول آموزش رايگان در مدت مقرر دانشآموخته نشود ،مؤسسه اختيار
دارد مدت تحصيل وي را حداكثر دو نيمسال افزايش دهد .افزايش سنوات تحصيلي در نيمسال اول پس از
تأييد گروه آموزشي و شوراي تحصيﻼت تكميلي دانشكده به صورت رايگان )مطابق كاربرگ ج( و در نيمسال
دوم بر حسب ضرورت پس از اخذ مجوز از شوراي تحصيﻼت تكميلي دانشگاه با دريافت هزينه طبق تعرفه
۴

مصوب هيأت امناي مؤسسه )مطابق كاربرگ د( انجام ميشود .چنانچه دانشجو در اين مدت دانشآموخته
نشود از ادامه تحصيل محروم است.
*تبصره  .٢مهلت درخواست تمديد سنوات دانشجويان )از طريق كاربرگهاي ج و د( حداكثر تا پايان هفته اول
همان نيمسال امكانپذير است.
ماده  .٧دانشجو ميتواند با احتساب سنوات تحصيل يك نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده كند.
تبصره  .١ساير مصاديق مرخصي تحصيلي مانند مرخصي زايمان ،مرخصي پزشكي حداكثر يكبار در صورت
تأييد پزشك معتمد مؤسسه ،مأموريت همسر يا والدين بدون احتساب در سنوات تحصيلي بر عهده مؤسسه
است.
*تبصره .٢

درخواست مرخصي بايد پيش از شروع نامنويسي در هر نيمسال تحصيلي از طريق كاربرگ ه به

تشخيص شوراي گروه آموزشي و سپس معاونت آموزشي دانشكده تسليم و موافقت دانشكده كسب گردد.
موافقت دانشكده با مرخصي تحصيلي دانشجو با توجه به وضعيت تحصيلي وي صورت ميگيرد و منوط به آن
است كه ادامه تحصيل دانشجو از آن پس با مشكل مواجه نشود.
ماده  .٨دانشجوي متقاضي منصرف از تحصيل بايد درخواست انصراف خود را شخصاً و به صورت كتبي
)مطابق كاربرگ ز( به اداره تحصيﻼت تكميلي تسليم كند .دانشجو مجاز است فقط يكبار و تا دو ماه از تاريخ

ارائه درخواست ،تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد ،در غير اين صورت پس از انقضاي اين مهلت حكم
انصراف از تحصيل وي صادر ميشود.
تبصره  .١تصميمگيري براي بازگشت به تحصيل دانشجوي منصرف از تحصيل ،بر عهده شوراي تحصيﻼت
تكميلي دانشگاه است.
*تبصره  .٢دانشجوي انصرافي يا اخراج از تحصيل )مشروطي در دو نيمسال و يا سنوات بيش از حد مجاز(
موظف است به تعهداتي كه سپرده است ،عمل نمايد .صدور هرگونه گواهينامه و تسليم ريزنمرات و دريافت
مجوز شركت مجدد در آزمون ورودي منوط به تسويه حساب با دانشگاه صنعتي بيرجند ميباشد.
*تبصره  .٣عدم ثبت نام دانشجو در يك نيمسال تحصيلي و همچنين عدم ثبت درخواست مرخصي تحصيلي
در مهلت مقرر به منزله ترك تحصيل دانشجو ميباشد .اگر دانشجو بدون كسب موافقت دانشگاه ،حتي براي
يك نيمسال ترك تحصيل نمايد ،با تأييد شوراي تحصيﻼت تكميلي دانشگاه از ادامه تحصيل محروم مي شود.
ماده  .٩تغيير رشته ،انتقال و ميهماني در دوره كارشناسيارشد ممنوع است.
تبصره .١معادلسازي و پذيرش واحدهاي درسي گذرانده شده دانشجو در مؤسسه قبلي طبق شيوهنامه مصوب
مؤسسه با تأييد گروه آموزشي امكانپذير است.
*شيوه نامه:
۵

 دروس گذرانده در دانشگاههاي غير تابعه وزارت علوم و نيز دانشگاههاي پيام نور و غيرانتفاعي قابلمعادلسازي نيست.
 اگر عنوان درس مورد تقاضا عيناً با عنوان درس در دوره جاري يكسان باشد همان نمره قبلي موردقبول است.
 اگر عنوان درس مورد تقاضا تفاوت داشته باشد اما  %٧٥سرفصل درس به تشخيص گروه آموزشي بادرس مورد نظر تطابق داشته باشد و نمره كسب شده باﻻي  ١٤باشد ،همان نمره قابل قبول است.
تبصره  .٢به ازاي هر  ٨تا  ١٤واحد از دروس معادلسازي شده ،يك نيمسال از سنوات مجاز تحصيلي دانشجو
كاسته ميشود.
ماده  .١٠در مؤسسههاي آموزش عالي دولتي ،آموزش رايگان براي هر دانشجو ،در دوره كارشناسيارشد صرفاً
يك بار امكان پذير است.
تبصره .دانشجوي مشمول آموزش رايگان در صورت حذف غير موجه درس يا عدم كسب نمره قبولي در هر
درس ،براي انتخاب مجدد آن درس موظف به پرداخت هزينه درس مربوط مطابق تعرفه مصوب هيات امناء
مؤسسه است.
ماده  .١١تحصيل همزمان در دوره كارشناسيارشد در مؤسسهها )دولتي و غير دولتي( ،ممنوع است.

فصل سوم :واحدهاي درسي
ماده  .١٢تعداد واحدهاي درسي در دوره كارشناسيارشد حداقل  ٢٨و حداكثر  ٣٢واحد است كه از اين
تعداد ،در شيوه آموزشي و پژوهشي  ٤تا  ٦واحد مربوط به پاياننامه و مابقي به صورت واحدهاي آموزشي
ميباشد.
تبصره  .١دانشجو در هر نيمسال تحصيلي ﻻزم است حداقل  ٨و حداكثر  ١٤واحد درسي انتخاب كند .دانشجو
در آخرين نيمسال تحصيلي از شرط اخذ حداقل واحد آموزشي معاف است.
*تبصره  .٢دانشجو ميتواند در هر نيمسال تحصيلي ،فقط در مهلتي كمتر از دو هفته پس از شروع نيمسال
تحصيلي حداكثر يك درس ديگر انتخاب يا يك درس انتخابي خود را حذف ،يا درس انتخابي خود را با يك
درس ديگر جابجا نمايد؛ مشروط بر آنكه تعداد واحدهاي انتخابي وي از حد مقرر تجاوز نكند.
*تبصره  .٣در دوره كارشناسيارشد ،ارائه دروس به صورت معرفي به استاد مجاز نيست.

۶

ماده  .١٣چگونگي و ترتيب ارائه دروس هر دوره تحصيلي رشته و يا گرايش با رعايت پيشنياز هر درس طبق
برنامه درسي مصوب ،بر عهده گروه آموزشي است.
ماده  .١٤تعداد واحدهاي دروس جبراني به تشخيص گروه آموزشي حداكثر  ١٢واحد است.
تبصره  .١كسب نمره قبولي  ١٢در دروس جبراني الزامي است ،ولي نمره در ميانگين نيمسال و كل دانشجو
محاسبه نميشود و هزينه اين دروس طبق تعرفه مصوب هيأت امناء مؤسسه از دانشجو دريافت ميشود.
تبصره  .٢زمان استفاده شده براي دروس جبراني در سقف سنوات تحصيلي دانشجو محاسبه نميشود.
*تبصره  .٣در صورتيكه تعداد واحدهاي درسي جبراني دانشجو ٨ ،واحد يا بيشتر باشد ،يك نيمسال تحصيلي
به سنوات تحصيلي دانشجو اضافه خواهد شد.
ماده  .١٥در شرايط خاص ،حذف يك يا تمام دروس يك نيمسال تحصيلي با درخواست كتبي دانشجو )از
طريق كاربرگهاي الف و و( و تأييد گروه آموزشي و شوراي تحصيﻼت تكميلي دانشكده قبل از شروع

امتحانات و با رعايت و احتساب در سنوات تحصيلي امكانپذير است.
ماده  .١٦حداقل نمره قبولي در هر درس  ١٢و ميانگين كل قابل قبول در هر نيمسال  ١٤است.
تبصره .١دانشجويي كه در هر نيمسال در يك يا چند درس نمره قبولي كسب نكند ،چنانچه در نيمسالهاي
بعدي درس يا دروس مذكور را با نمره قبولي بگذراند ،نمره يا نمرههاي مردودي قبلي در ريز نمرات تحصيلي
دانشجو فقط ثبت و باقي ميماند اما اين نمرهها در محاسبه ميانگين كل دوره بي اثر است و صرفاً آخرين
نمره قبولي در آن درس مﻼك محاسبه ميانگين كل دوره خواهد بود.
تبصره  .٢گذراندن دروس با استفاده از تبصره  ،١مشروطي دانشجو در نيمسالهاي قبل را خنثي نميكند.
تبصره  .٣تسهيﻼت تبصره  ١شامل دانشجوياني كه به دليل تقلب و يا حكم كميته انضباطي نمره مردودي
دريافت ميكنند ،نميشود.
ماده  .١٧چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصيلي كمتر از  ١٤باشد ،دانشجو در آن نيمسال
مشروط تلقي ميشود.
تبصره .دانشجويي كه دو نيمسال تحصيلي اعم از متوالي يا متناوب مشروط شود ،از تحصيل محروم ميشود.
ماده  .١٨برنامهريزي و تصميمگيري درباره تقويم آموزشي ،چگونگي اعﻼم و ثبت نمره ،زمان حذف و اضافه،
حذف اضطراري دروس ،نحوه اعتراض به نتايج امتحانات ،تاريخ تجديد نظر و غيره طبق شيوهنامه اجرايي
مصوب مؤسسه انجام ميشود.

٧

فصل چهارم :ارزيابي و حضور و غياب

ماده  .١٩ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در هر درس از سوي مدرس آن درس و بر اساس حضور و فعاليت
دانشجو در كﻼس ،انجام تكاليف و نتايج آزمون كتبي مستمر و پاياني براي دروس نظري در طول و پايان هر
نيمسال تحصيلي انجام ميشود و بر مبناي عددي از صفر تا بيست قابل محاسبه است.
*تبصره  .١مدرس در هر درس موظف است ،گزارش نمره ارزيابي نهايي درس دانشجويان را ظرف مدت ١٠
روز از تاريخ برگزاري امتحان پايان نيمسال آن درس ،به اداره آموزش دانشگاه اعﻼم نمايد.
*تبصره  .٢دانشجويي كه نسبت به نمره ارزيابي درس ،تقاضاي تجديد نظر داشته باشد ،ميتواند ظرف مدت
يك هفته از تاريخ اعﻼم نمره ،تقاضاي تجديد نظر كتبي خود را به اداره آموزش دانشگاه تسليم كند .مدرس
هر درس موظف است ظرف مدت يك هفته از تاريخ دريافت تقاضاي تجديد نظر دانشجويان ،به اعتراضات
دانشجويان رسيدگي كند و اشتباهات احتمالي را برطرف و نمره قطعي را به اداره آموزش دانشگاه اعﻼم
نمايد.
*تبصره  .٣نمره ناتمام بايد حداكثر ظرف مدت  ٧٠روز از تاريخ پايان امتحانات ،با رعايت مهلتهاي مذكور به
نمره قطعي تبديل شود.
*تبصره  .٤نمره درس پس از قطعي شدن ،غيرقابل تغيير است.
*تبصره  .٥مدرس موظف است برگههاي امتحاني هر درس را به عنوان سابقه درس ،حداقل تا دو نيمسال
تحصيلي بعد نگهداري نمايد.
*تبصره  .٦در صورتيكه نمره درس در مهلت تعيين شده به آموزش اعﻼم نگردد ،آموزش دانشگاه موظف است
مراتب را به صورت كتبي از دانشكده يا گروه آموزشي پيگيري نمايد.
ماده  .٢٠حضور دانشجو در تمام جلسات كﻼس درس الزامي است.
تبصره  .١اگر دانشجو در طول نيمسال تحصيلي در يك درس بيش از سه جلسه يا در جلسه امتحان پايان
نيمسال آن درس غيبت كند نمره آن درس صفر و در صورت تشخيص موجه بودن غيبت از سوي شوراي
تحصيﻼت تكميلي دانشكده )با تأييديه كاربرگ ح( ،آن درس حذف ميشود.
تبصره .٢

در صورتي كه واحدهاي انتخابي يا باقيمانده دانشجو در پايان هرنيمسال به تشخيص شوراي

تحصيﻼت تكميلي دانشكده )با تأييد كاربرگ شماره الف( بنا به دﻻيل موجه و خارج از اراده دانشجو به كمتر

از  ٨واحد درسي برسد در اين صورت اين نيمسال به عنوان يك نيمسال كامل در سنوات تحصيلي وي
محسوب ميشود .اما ميانگين نمرات اين نيمسال در مشروط شدن دانشجو بيتأثير است.

٨

تبصره  .٣نحوه حضور دانشجو در جلسات كﻼس درس در دورههاي نيمه حضوري و غير حضوري طبق شيوه-
نامه مصوب شوراي تحصيﻼت تكميلي دانشكده انجام ميشود.

فصل پنجم :فعاليت پژوهشي و پاياننامه
ماده  .٢١دانشجو موظف است قبل از شروع نيمسال سوم تحصيلي موضوع پاياننامه خود را با نظر استاد
راهنما و تأييد گروه آموزشي انتخاب كند.
تبصره  .١شرايط و نحوه انتخاب استاد راهنماي خارج از مؤسسه يا در رشتههايي كه عضو هيأت علمي با مرتبه
علمي استاديار وجود نداشته باشد طي شيوهنامه مؤسسه انجام ميشود.
* تبصره  .٢انتخاب استاد راهنماي پاياننامه كارشناسيارشد از طريق كاربرگ شماره  ،١از بين اعضاي هيأت
علمي تمام وقت دانشگاه صنعتي بيرجند با مرتبه حداقل استادياري ،تا آغاز نيمسال دوم تحصيلي بايد صورت
پذيرد .در صورت قصور گروه آموزشي مربوطه در اين خصوص رأسا تصميمگيري خواهد كرد.
* تبصره  .٣هر پاياننامه حداكثر دو استاد راهنما ميتواند داشته باشد و تعداد كل اساتيد راهنما و مشاور با
هر تركيبي حداكثر سه نفر ميباشد.
* تبصره  .٤انتخاب استاد راهنماي دوم و مشاور به پيشنهاد استاد راهنماي اول و تأييد گروه آموزشي از
اعضاي هيأت علمي همان گروه يا خارج از دانشگاه صنعتي بيرجند امكانپذير است.
* تبصره  .٥انتخاب يا حذف استاد راهنماي دوم يا مشاور ،حداكثر  ٣ماه پس از تصويب نهايي طرح تحقيق و
با پيشنهاد استاد راهنما ،تأييد شوراي گروه آموزشي و تصويب شوراي تحصيﻼت تكميلي دانشكده )از طريق
كاربرگ ط( امكانپذير است.
* تبصره  .٦در موارد خاص به تشخيص شوراي آموزشي گروه ،استاد راهنما ميتواند از خارج از دانشگاه
انتخاب شود.
* تبصره  .٧براي استاد راهنماي دوم ،داشتن مدرك دكتري الزامي است ،اما مشاور ميتواند با داشتن مدرك
كارشناسيارشد از متخصصان خارج از دانشگاه انتخاب شود ،بهشرطيكه مؤسسه مشاور ذيربط ،امكانات
آزمايشگاهي و غيره را در اختيار دانشجو قرار دهد ،تشخيص اين موضوع به عهده گروه آموزشي خواهد بود.
* تبصره  .٨طرح تحقيق كارشناسيارشد از طريق تكميل كاربرگ شماره  ٢و طرح آن در كميته تحصيﻼت
تكميلي گروه آموزشي ،با تأييد دو نفر از اعضاي گروه آموزشي ،مدير گروه و شوراي تحصيﻼت تكميلي
دانشكده تصويب ميشود.

٩

* تبصره  .٩طرح تحقيق پيشنهادي بايد حداكثر يك ماه پس از پايان نيمسال سوم تحصيلي دانشجو ،در
شوراي تحصيﻼت تكميلي دانشكده مصوب شود.
* تبصره  .١٠پس از تصويب طرح تحقيق ،ثبت آن در پايگاه  sabt.irandoc.ac.irو اطﻼع رساني و ارائه كد
رهگيري به كارشناس تحصيﻼت تكميلي دانشگاه الزامي است.
* تبصره  .١١پس از تصويب طرح تحقيق در شوراي تحصيﻼت تكميلي دانشكده ،حداكثر تا  ٢ماه قبل از دفاع
عنوان پاياننامه بهطور كلي يا جزئي قابل تغيير است.
* تبصره  .١٢بين زمان تصويب طرح تحقيق و زمان دفاع از پاياننامه كارشناسي ارشد حداقل  ٦ماه بايد فاصله
باشد.
* تبصره  .١٣پايان مهر و بهمن هر نيمسال تحصيلي حداكثر بازه دفاع در آن نيمسال ميباشد و بيشتر از آن،
نيمسال جديد براي دانشجو در نظر گرفته خواهد شد.
ماده  .٢٢دانشجو پس از تدوين پاياننامه و تأييد استاد راهنما موظف است با رعايت ضوابط مؤسسه در
حضور هيأت داوران از پايان نامه خود دفاع كند.
* تبصره  .١داور حتياﻻمكان از بين اعضاي هيأت علمي دانشگاه انتخاب گردد .در موارد خاص ،انتخاب داور از
خارج دانشگاه با تشخيص شوراي آموزشي گروه امكانپذير ميباشد.
* تبصره  .٢هيأت داوران ،متشكل از استاد يا اساتيد راهنما )هر كدام با يك حق رأي( ،استاد يا اساتيد مشاور
)مجموعاً با يك حق رأي( و دو نفر از بين اعضاي هيأت علمي يا متخصصان و محققان داخل يا خارج دانشگاه
بهعنوان داور )هر كدام با يك حق رأي( و يك نفر به عنوان نماينده تحصيﻼت تكميلي )بدون حق رأي(
صورت ميگيرد.
* تبصره  .٣حضور استاد راهنماي اول در جلسه دفاعيه الزامي است .در صورت فراهم آمدن ابزار و شرايط
مناسب امكان شركت به صورت ويدئو كنفرانس قابل بررسي خواهد بود.
* تبصره  .٤در صورت عدم حضور استاد راهنماي دوم يا مشاور پاياننامه حق رأي يا تفويض آن به غير سلب
ميشود.
ماده  .٢٣نمره پاياننامه در ميانگين كل محاسبه نميشود و ارزشيابي آن به صورت كيفي و به شرح زير
انجام ميشود:
-

مردود )كمتر از (١٤
متوسط )(١٤-١٥/٩٩
خوب )(١٦-١٧/٩٩
خيلي خوب )(١٨-١٨/٩٩
عالي )(١٩-٢٠
١٠

* ماده  .٢٤در خصوص نمرات پاياننامه كارشناسيارشد ،سقف نمرات هيأت داوران )بدون لحاظ كردن
نمرات تشويقي(  ١٨/٥ميباشد .عﻼوه بر اين حداكثر  ٢نمره تشويقي مطابق كاربرگ شماره  ٤به دانشجو
تعلق ميگيرد.
 به دليل عدم ارسال به موقع گزارشهاي سه ماهه ميتواند تا  ٠/٥نمره از محل نمرات تشويقيدانشجو كسر گردد.
 سقف نمرات تشويقي دانشجو نميتواند از  ٢نمره بيشتر باشد.* تبصره  .١ارزيابي نمره تشويقي فعاليتهاي پژوهشي دانشجو از طريق كاربرگ شماره  ٤صورت ميپذيرد.
* تبصره  .٢به مقاﻻتي نمره تشويقي تعلق ميگيرد كه در آن آدرس دانشجو و استاد راهنماي اول ،دانشگاه
صنعتي بيرجند قيد شده باشد .همچنين استاد راهنماي اول نويسنده مسئول بوده و ايميل دانشگاهي وي در
مقاله درج شده باشد.
* ماده  .٢٥مهلت انجام اصﻼحات پيشنهادي هيأت داوران يك ماه پس از تاريخ دفاع ميباشد .چنانچه
دانشجويي اصﻼحات پاياننامه خود را ظرف مدت مذكور انجام ندهد و كاربرگ شماره  ١٣را به تأييد مسئول
امور پژوهش دانشكده نرساند كليه نمرات تشويقي منظور شده در ارزيابي پاياننامه وي حذف ميشود.
* ماده  .٢٦فرم مالكيت نتايج و حق نشر جزء ﻻينفك پاياننامه دانشجو بوده و حتماً بايد در نسخه صحافي
شده پاياننامه آورده شود.
* ماده  .٢٧دانشجو بايد تدوين پاياننامه را بر اساس نگاشتنامه مصوب شوراي تحصيﻼت تكميلي دانشگاه
صنعتي بيرجند به انجام رساند.
ماده  .٢٨چنانچه دانشجو در حين تدوين پاياننامه اقدام به تخلف علمي )سرقت علمي ،جعل ،تقلب ،كپي-
برداري و غيره( نمايد و اين موضوع از سوي مؤسسه اثبات شود ،از ادامه تحصيل محروم و صرفاً گواهي مبني
بر تعداد واحدهاي گذرانده دريافت ميكند.
تبصره .احراز و اثبات تخلف علمي دانشجو پس از اتمام پاياننامه از سوي مؤسسه ،منجر به ابطال مدرك
تحصيلي صادر شده خواهد شد.

فصل ششم :دانشآموختگي
ماده  .٢٩مﻼك دانشآموختگي داشتن ميانگين كل حداقل  ١٤بر اساس واحدهاي گذرانده آموزشي و دفاع
از پايان نامه است.

١١

* تبصره .چنانچه ميانگين كل دانشجويي پس از گذراندن تمام واحدهاي آموزشي دوره كمتر از  ١٤باشد،
دانشجو اجازه دفاع از پاياننامه را ندارد و تنها يك نيمسال با رعايت سقف مجاز سنوات تحصيلي به وي
فرصت داده ميشود تا با اخذ مجدد حداكثر  ١٠واحد از درسهايي كه با نمره كمتر از  ١٤گذرانده است،
ميانگين كل واحدهاي گذرانده را به حداقل  ١٤برساند .در اين صورت اجازه دفاع از پاياننامه به وي داده
ميشود.
ماده  .٣٠چنانچه دانشجويي تمام واحدهاي آموزشي دوره را با ميانگين كل حداقل  ١٤گذرانده باشد ،ولي
نتواند از پاياننامه خود دفاع كند ،با تكميل كاربرگ ي در صورت تأييد گروه آموزشي ،شوراي تحصيﻼت

تكميلي دانشكده و مجوز شوراي تحصيﻼت تكميلي دانشگاه بايد در مدت مجاز تحصيلي ،معادل تعداد واحد
پاياننامه و طبق نظر گروه آموزشي واحد يا واحدهاي درسي مرتبط را با رشته تحصيلي اخذ و با ميانگين كل
حداقل  ١٤بگذراند تا در دوره مذكور به شيوه آموزشي دانشآموخته شود .نوع شيوه دانشآموختگي در
دانشنامه قيد ميشود.
ماده  .٣١دانشجويي كه به هر دليل نتواند دوره تحصيلي را به پايان برساند .فقط گواهي گذراندن واحدهاي
درسي به وي اعطا ميشود.
ماده  .٣٢تاريخ دانشآموختگي ،روز دفاع قابل قبول از پاياننامه در شيوه آموزشي پژوهشي و يا زمان ثبت
آخرين نمره درس در شيوه آموزشي است.
* ماده  .٣٣دانشجو بايد براي طي مراحل فراغت از تحصيل ،يك نسخه از پاياننامه صحافي شده را در
اختيار هر كدام از اساتيد راهنما و مشاور قرار دهد ،يك جلد از پاياننامه صحافي شده را به كتابخانه مركزي
دانشگاه و يك جلد و لوح فشرده را جهت ارسال به سازمان اسناد و مدارك علمي كشور به مسئول كتابخانه
تحويل نمايد )كاربرگ شماره .(١٥
همچنين تحويل يك فقره لوح فشرده از پاياننامه را به گروه آموزشي و يك فقره به مديريت تحصيﻼت
تكميلي دانشگاه الزامي است .بر روي لوح فشرده به ترتيب عنوان پاياننامه ،نام دانشجو ،نام اساتيد راهنما و
مشاور ،ماه و سال دفاع درج شود و محتوي آن شامل :
-

فايل پاياننامه .pdf :شماره دانشجويي .docx /latex،شماره دانشجويي.
فايل صورتجلسه دفاعScan. jpg :
عكس پرسنلي .jpg :نام و نام خانوادگي دانشجو
چكيده فارسي .docx :چكيده
چكيده انگليسيAbstract. Docx :
فرم تكميل شده اطﻼعات شخصيPersonal. Pdf :

فصل هفتم :ساير قوانين و مقررات

١٢

ماده  .٣٤مؤسسه ميتواند بخشي از اختيارات خود در اين آييننامه را به گروه آموزشي يا يك كميته
منتخب تفويض كند.
ماده  .٣٥مسئوليت حسن اجراي اين آييننامه و هر گونه پاسخگويي قانوني مترتب بر آن ،بر عهده مؤسسه
است و نظارت بر اجرا و تفسير مفاد آن بر عهده معاون آموزشي وزارت است.
ماده  .٣٦اين آييننامه در هفت فصل ٣٦ ،ماده و  ٥١تبصره در تاريخ  ١٣٩٤/١٢/١٩به تصويب شوراي
تحصيﻼت تكميلي دانشگاه صنعتي بيرجند رسيد و براي دانشجويان دوره كارشناسيارشد ورودي سال
تحصيلي  ١٣٩٤-٩٥و پس از آن ﻻزم اﻻجرا است.

١٣

