صفحه 1

شیوه نامه اجرایی آیین نامه کارشناسی ارشد دانشگاه گلستان

شيوهنامه اجرايي آييننامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته
( مصوب جلسه 104شورای دانشگاه گلستان مورخ ) 1397/10/16

شيوه نامه اجرايي دانشگاه

مفاد آئيننامه

مقدمه

مقدمه

به استناد بند  12ماده  3آييننامه شوراي عالي برنامهريزي

به استناد ماده  12و  29آييننامه آموزشي کارشناسي ارشد

آموزشي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري (مصوب

ناپيوسته مصوب جلسه شماره  866مورخ 1394/07/4

 ،)93/7/28اين آييننامه تدوين و به اجرا گذاشته ميشود:

شوراي عالي برنامهريزي آموزشي که طي نامه شماره
 2/165242مورخ  1394/08/12ابالغ گرديده است ،اين شيوه
نامه براي اجراي هر چه بهتر آن آئين نامه تهيه و تنظيم گرديده
است.

ماده  :1هدف
تعيين چهارچوب قانوني براي اجراي صحيح دوره کارشناسي

شيوه نامه اجرايي ماده  1آيين نامه ،عین مفاد آیین نامه

ارشد ناپيوسته در تمامي زير نظامهاي آموزش عالي

است.

ماده  :2تعاريف
 .1وزارت :وزارت علوم و تحقيقات و فناوري است.

شيوه نامه اجرايي ماده  2آيين نامه ،عین مفاد آیین نامه

 .2موسسه :هر يك از دانشگاهها و مراکز آموزش عالي و

است.

پژوهش (اعم از دولتي و غير دولتي) است که داراي
مجوز تاسيس از وزارت هستند.
 .3آموزش رایگان :تسهيالتي قانوني که به موجب آن
دانشجويان مي توانند بدون پرداخت شهريه و صرفا با
سپردن تعهد خدمت ،تحصيل کنند.
ادامه دارد

صفحه 2

شیوه نامه اجرایی آیین نامه کارشناسی ارشد دانشگاه گلستان

شيوه نامه اجرايي دانشگاه

مفاد آئيننامه
ادامه ماده  :2تعاريف

 .4دانشجو :فردي که در يکي از رشتههاي دورههاي تحصيلي کارشناسي ارشد
ناپيوسته برابر ضوابط ،پذيرفته شده ،ثبتنام کرده و مشغول به تحصيل است.
 .5دانش آموخته :فردي که يکي از دورههاي تحصيلي را با موفقيت به پايان رسانده
و برابر ضوابط معين ،گواهي يا مدرك تحصيلي مربوط را دريافت کرده است.
 .6مرخصي تحصیلي :مدت زمان مشخصي که دانشجو ،برابر ضوابط معين ،به طور
موقت به تحصيل اشتغال ندارد.
 .7انصراف تحصیلي :فرايندي که در آن دانشجو به طور خود خواسته از ادامه
تحصيل خودداري کند.
 .8حضوري :شيوهاي از آموزش که دانشجو در آن تمام تحصيل خود را به صورت
چهره به چهره و تمام وقت به انجام ميرساند.
 .9غیرحضوري :شيوهاي از آموزش که حضور فيزيکي دانشجو در تمام طول
تحصيل الزامي نيست.
 .10نیمه حضوري :شيوهاي از آموزش که بخشي از آن به صورت حضوري و بخش
ديگر آن به صورت غير حضوري انجام ميشود.
 .11استاد راهنما :يکي از اعضا هيأت علمي داراي مدرك دکتري است که مسئوليت
راهنمايي دانشجو را در انجام پروژه ،پاياننامه و يا رساله به عهده دارد و از ميان
اعضاي هيأت علمي همان موسسه(يا خارج از مؤسسه با مجوز مؤسسه مبدأ)
انتخاب ميشود.
 .12استاد مشاور :يکي از اعضاي هيات علمي است که مسئوليت مشاوره دانشجو
را در انجام پروژه ،پايان نامه و يا رساله به عهده دارد و از ميان اعضاي هيات
علمي همان موسسه و يا متخصصان خارج از موسسه انتخاب ميشود.
 .13مدرس :فردي که به آموزش و مهارت آموزي در يك موسسه به صورت تمام
وقت ،نيمه وقت يا پاره وقت اشتغال دارد.
 .14برنامه درسي :مجموعه به هم پيوسته از دروس و فعاليتهاي هر رشته تحصيلي
است که اهداف مشخصي را دنبال ميکند.
ادامه دارد

شيوه نامه اجرايي ماده  2آيين نامه،
عین مفاد آیین نامه است.

شیوه نامه اجرایی آیین نامه کارشناسی ارشد دانشگاه گلستان
مفاد آئيننامه

صفحه 3
شيوه نامه اجرايي دانشگاه

ادامه ماده  :2تعاريف

 .15واحد درسي :مقدار مفاهيم يا مهارتهايي که براي فراگيري دانشجو در طول يك

شيوه نامه اجرايي ماده 2

نيمسال تحصيلي يا زمان معادل آن در نظر گرفته ميشود .هر واحد درس نظري 16

آيين نامه ،عین مفاد آیین

ساعت ،عملي يا آزمايشگاهي  32ساعت ،کارگاهي يا عمليات ميداني (بازديد علمي) 48
ساعت ،کارورزي يا کار در عرصه  64ساعت و کارآموزي  120ساعت در طول يك

نامه است.

نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني و طبق برنامه درسي مصوب اجرا مي شود.
 .16گروه آموزشي :بنياديترين واحد علمي موسسه متشکل از تعدادي عضو هيات علمي
است که داراي تخصص مشترك در يك رشته علمي هستند.
 .17درس جبراني :درسي است که به تشخيص گروه آموزشي ،گذراندن آن براي رفع کمبود
دانش يا مهارت دانشجو ،ضروري است.
 .18رشته تحصیلي :يك برنامه آموزشي است که با محتوا و روش شناسي خاص ،در قالب
برنامه درسي اجرا ميشود.
 .19دوره كارشناسي ارشد :يك دوره تحصيلي که پس از دوره کارشناسي آغاز مي شود و
حداقل شامل  28تا  32واحد درسي است.
 .20شیوه آموزشي – پژوهشي :شيوهاي است که محتواي برنامه درسي مربوط به آن عالوه
بر واحد هاي درسي ،مشتمل بر پاياننامه نيز ميباشد.
 .21شیوه آموزشي :شيوهاي است که دانشجو پس از گذراندن واحدهاي درسي و بدون
گذراندن پاياننامه دانش آموخته ميشود.
 .22نیمسال تحصیلي :هر نيمسال تحصيلي شامل  16هفته آموزشي و دو هفته امتحانات
پاياني است.
 .23پایاننامه :بخشي از شيوه آموزشي -پژوهشي است که در يك زمينه مشخص رشته
تحصيلي و با راهنمايي استاد راهنما انجام ميشود.
 .24هیات داوران :اعضاي هيات علمي هستند که براي ارزيابي پايان نامه دانشجو در دوره
کارشناسي ارشد مطابق دستورالعمل اجرايي مصوب موسسه انتخاب ميشوند.
ماده  :3شرايط ورود به دوره
 داشتن صالحيتهاي عمومي ورود به دوره برابر ضوابط. دارا بودن مدرك رسمي پايان دوره کارشناسي اعم از پيوسته و ناپيوسته مورد تأييد وزارت. -قبولي در آزمون ورودي و يا کسب پذيرش از موسسه طبق مقررات مصوب وزارت.

شيوه نامه اجرايي ماده  3آيين
نامه ،عین مفاد آیین نامه
است.

صفحه 4

شیوه نامه اجرایی آیین نامه کارشناسی ارشد دانشگاه گلستان
مفاد آئيننامه

ماده 4

شيوه نامه اجرايي دانشگاه

شيوه نامه اجرايي ماده  4آيين نامه ،عین مفاد آیین نامه است.

آموزش در موسسه مبتني بر نظام واحدي و به زبان فارسي
انجام ميشود.
تبصره .موسسه اختيار دارد در صورت توانايي ،برنامه درسي
مصوب را با رعايت ضوابط براي دانشجويان خارجي و يا
دورههاي بين المللي به زبان غير فارسي ارائه نمايد.
ماده 5

شيوه نامه اجرايي ماده  5آيين نامه ،عین مفاد آیین نامه است.

موسسه موظف است ،برنامههاي آموزشي و درسي مصوب
شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي وزارت را براي دوره اي
که در آن با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي دانشجو
پذيرفته است ،اجرا کند.

شيوه نامه اجرايي ماده  6آيين نامه:

 -1اعطاي مجوز افزايش سنوات در نيمسال پنجم ،تحت

ماده 6

اختيار شوراي آموزشي دانشکده است .دانشجو موظف است

مدت مجاز تحصيل در دوره کارشناسي ارشد ،دوسال (چهار

درخواست افزايش سنوات در نيمسال پنجم را قبل از اتمام

نيمسال) است.

سنوات به تاييد استاد راهنما و مديرگروه رسانده و به معاون
آموزشي دانشکده جهت طرح در شوراي دانشکده تحويل

تبصره .در صورتي که دانشجوي مشمول آموزش رايگان در

دهد .مخالفت دانشکده با افزايش سنوات در نيمسال پنجم،

مدت مقرر دانش آموخته نشود ،موسسه اختيار دارد مدت

جهت بازبيني در شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه قابل

تحصيل وي را حداکثر تا دو نيمسال افزايش دهد .افزايش

طرح است.

سنوات تحصيلي در نيمسال اول به صورت رايگان و در
نيمسال دوم با دريافت هزينه طبق تعرفه مصوب هيأت امناي
موسسه انجام ميشود .چنانچه دانشجو در اين مدت دانش
آموخته نشود از ادامه تحصيل محروم است.

 -2دانشجو موظف است به منظور تمديد سنوات براي
نيمسال ششم با ارائه مدارك و مستندات الزم در پايان نيمسال
پنجم نسبت به تکميل فرم تمديد سنوات جهت طرح در
شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه اقدام نمايد.
ادامه دارد

صفحه 5

شیوه نامه اجرایی آیین نامه کارشناسی ارشد دانشگاه گلستان
شيوه نامه اجرايي دانشگاه

مفاد آئيننامه

ادامه شيوه نامه اجرايي ماده  6آيين نامه:

 -3کليه دانشجويان دوره کارشناسي ارشد روزانه داراي
آموزش رايگان که اتمام پايان نامه آنها در نيمسال ششم انجام
ميگردد ،موظف به پرداخت شهريه ثابت نيمسال ششم ،طبق
تعرفه مصوب هيأت امناي دانشگاه گلستان در سال ورودي
دانشجو ميباشند.
ماده 7

شيوه نامه اجرايي ماده  7آيين نامه ،عین مفاد آیین نامه است.

تعداد واحدهاي درسي در دوره کارشناسي ارشد حداقل 28
و حداکثر  32واحد است که از اين تعداد ،در شيوه آموزشي
– پژوهشي  4تا  6واحد مربوط به پاياننامه و مابقي به
صورت واحدهاي آموزشي ميباشد.
تبصره .دانشجو در هر نيمسال تحصيلي الزم است حداقل 8
و حداکثر  14واحد درسي انتخاب کند .دانشجو در آخرين
نيمسال تحصيلي از شرط اخذ حداقل واحد آموزشي معاف
است.
ماده 8

شيوه نامه اجرايي ماده  8آيين نامه:

 -1حد نصاب تشکيل هر يك از جلسات کالس درس ،چهار
چگونگي و ترتيب ارائه دروس در هر دوره تحصيلي ،رشته

نفر ميباشد .تشکيل کالسهاي زير حد نصاب نياز به اخذ

و يا گرايش با رعايت پيش نياز هر درس طبق برنامه درسي

مجوز از تحصيالت تکميلي دانشگاه دارد.

مصوب ،بر عهده گروه آموزشي است.

 -2ارائه دروس در مقطع کارشناسي ارشد به صورت معرفي
به استاد ممنوع است.

صفحه 6

شیوه نامه اجرایی آیین نامه کارشناسی ارشد دانشگاه گلستان
شيوه نامه اجرايي دانشگاه

مفاد آئيننامه

ماده 9

شيوه نامه اجرايي ماده  9آيين نامه:

تعداد واحدهاي درس جبراني به تشخيص گروه آموزشي

-1دروس جبراني الزاما در طول دوره کارشناسي ارشد

حداکثر  12واحد است.

همزمان با دروس اصلي ارائه ميگردد.

تبصره  .1کسب نمره قبولي  12در دروس جبراني الزامي

 -2دروس جبراني الزاماً بايد از واحدهاي دوره کارشناسي

است ولي نمره مذکور در ميانگين نيمسال و کل دانشجو

رشته مربوط و به شرط حضور دانشجويان در کالسهاي

محاسبه نميشود و هزينه اين دروس طبق تعرفه مصوب

کارشناسي ارائه شود.

هيأت امناء موسسه از دانشجو دريافت ميشود.

 -3ارائه دروس جبراني بهصورت معرفي به استاد براي

تبصره  .2زمان استفاده شده براي دروس جبراني در سقف

آندسته از دانشجوياني که دوره کارشناسي آن رشته در

سنوات تحصيلي دانشجو محاسبه نميشود.

دانشگاه داير نيست ،بالمانع ميباشد.
 -4درصورتي که از مجموع واحدهاي اخذشده در يك
نيمسال ،حداقل  8واحد آن مربوط به دروس جبراني باشد،
يك نيمسال تحصيلي به سنوات مجاز تحصيلي دانشجو اضافه
خواهد شد.

ماده 10
در مؤسسههاي آموزش عالي دولتي ،آموزش رايگان براي هر
دانشجو ،در دوره کارشناسي ارشد صرفاً يك بار امکان پذير
است.
تبصره.دانشجوي مشمول آموزش رايگان ،در صورت حذف
غيرموجه درس به تشخيص مؤسسه يا عدم کسب نمره قبولي
در هر درس ،براي انتخاب مجدد آن درس ،موظف به
پرداخت هزينه درس مربوط مطابق تعرفه مصوب هيات امناء
مؤسسه است.

شيوه نامه اجرايي ماده  10آيين نامه ،عین مفاد آیین نامه
است.

صفحه 7

شیوه نامه اجرایی آیین نامه کارشناسی ارشد دانشگاه گلستان
مفاد آئيننامه

ماده 11
تحصيل همزمان در دوره کارشناسي ارشد در مؤسسهها (اعم

شيوه نامه اجرايي دانشگاه

شيوه نامه اجرايي ماده  11آيين نامه ،عین مفاد آیین نامه
است.

دولتي و غيردولتي) ممنوع است.
ماده 12

شيوه نامه اجرايي ماده  12آيين نامه:

برنامهريزي و تصميمگيري درباره تقويم آموزشي ،چگونگي

 -1تقويم آموزشي هر ساله توسط معاونت آموزشي تهيه و

اعالم و ثبت نمره ،زمان حذف و اضافه ،حذف اضطراري

پس از تصويب در شوراي دانشگاه در صفحه اصلي وبسايت

دروس ،نحوه اعتراض به نتايج امتحانات ،تاريخ تجديد نظر

دانشگاه گلستان اطالعرساني خواهد شد.

و غيره طبق شيوهنامه اجرايي مصوب مؤسسه انجام ميشود.

 -2اعالم و ثبت نمره در سامانه گلستان هفت روز بعد از
برگزاري امتحان توسط استاد درس انجام خواهد شد .دانشجو
مکلف است حداکثر تا سه روز پس از ثبت و درج نمره توسط
استاد ،اعتراض خود را در سامانه مذکور اعالم نمايد تا استاد
مربوطه بتواند نسبت به تائيد نهايي نمره ،اقدام الزم را بعمل
آورد.
 -3حذف و اضافه توسط دانشجو در سامانه آموزشي گلستان
براساس تقويم آموزشي انجام ميگيرد و تعداد واحدهاي
باقيمانده در همان نيمسال نبايد به کمتر از هشت واحد درسي
برسد .در صورت خاص بر طبق تبصره  2ماده14همين آيين-
نامه عمل گردد.
 -4حذف اضطراري (تك درس) بالمانع ميباشد و تعداد
واحدهاي باقيمانده در همان نيمسال نبايد به کمتر از هشت
واحد درسي برسد .در موارد خاص ،طبق تبصره  2ماده 14
همين آييننامه عمل گردد.
ادامه دارد

صفحه 8

شیوه نامه اجرایی آیین نامه کارشناسی ارشد دانشگاه گلستان
شيوه نامه اجرايي دانشگاه

مفاد آئيننامه

ادامه شيوه نامه اجرايي ماده  12آيين نامه:

 -5دانشکده حداکثر سه هفته بعد از شروع هر نيمسال
تحصيلي ،اسامي دانشجويان ثبتنام نکرده را بدليل عدم
مراجعه ،به تحصيالت تکميلي دانشگاه اعالم مينمايد.
بررسي علت عدم ثبتنام و تصميمگيري نهايي در اين باره
برعهده شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه است.
 -6دانشجو بعد از انتخاب پاياننامه ،تا زماني که از آن دفاع
نکرده ،در نيمسالهاي بعدي مطابق تقويم دانشگاهي ملزم به
انتخاب مجدد پايان نامه است.
ماده 13

شيوه نامه اجرايي ماده  13آيين نامه:

ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در هر درس از سوي

حداقل  12نمره ارزيابي يك درس بايد مربوط به آزمون پاياني

مدرس آن درس و بر اساس حضور و فعاليت دانشجو در

باشد.

کالس ،انجام تکاليف و نتايج آزمون کتبي 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.
ماده 14

شيوه نامه اجرايي ماده  14آيين نامه:

حضور دانشجو در تمام جلسات کالس درس الزامي است.

غيبت دانشجو در بيش از سه شانزدهم مجموع جلسات

تبصره .1اگر دانشجو در طول نيمسال تحصيلي در يك درس
بيش از سه جلسه يا در جلسه امتحان پايان نيمسال آن درس
غيبت کند نمره آن درس صفر و در صورت تشخيص موجه
بودن غيبت از سوي مؤسسه ،آن درس حذف ميشود.

ادامه دارد

کالس يك درس مجاز نيست.

شیوه نامه اجرایی آیین نامه کارشناسی ارشد دانشگاه گلستان
مفاد آئيننامه

صفحه 9
شيوه نامه اجرايي دانشگاه

ادامه ماده :14

تبصره .2در صورتي که واحدهاي انتخابي يا باقيمانده دانشجو در پايان هر نيمسال به
تشخيص مؤسسه ،بنا به داليل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از  8واحد درسي
برسد در اين صورت اين نيمسال به عنوان يك نيمسال کامل در سنوات تحصيلي وي
محسوب ميشود ،اما ميانگين نمرات اين نيمسال در مشروط شدن دانشجو بي تأثير است.
تبصره.3نحوه حضور دانشجو در جلسات کالس درس در دورههاي نيمه حضوري و
غيرحضوري طبق شيوه نامه مصوب مؤسسه انجام ميشود.
ماده 15
در شرايط خاص ،حذف يك يا تمام دروس يك نيمسال تحصيلي با درخواست کتبي

شيوه نامه اجرايي ماده  15آيين
نامه ،عین مفاد آیین نامه است.

دانشجو و تأييد مؤسسه قبل از شروع امتحانات و با رعايت و احتساب در سنوات تحصيلي
امکان پذير است.
ماده 16
حداقل نمره قبولي در هر درس  12و ميانگين کل قابل قبول در هر نيمسال  14است.
تبصره  :1دانشجويي که در هر نيمسال در يك يا چند درس ،نمره قبولي کسب نکند چنانچه
در نيمسالهاي بعدي ،درس يا دروس مذکور 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 کل دوره بياثر و صرفاً آخرين نمره قبولي در آن درس مالك محاسبه
ميانگين کل دوره خواهد بود.
تبصره  :2گذراندن دروس با استفاده از تبصره  ،1مشروطي دانشجو در نيمسالهاي قبل را
خنثي نميکند.
تبصره  :3تسهيالت تبصره  1شامل دانشجوياني که به دليل تقلب و يا حکم کميته انضباطي،
نمره مردودي دريافت ميکنند ،نميشود.

شيوه نامه اجرايي ماده  16آيين
نامه ،عین مفاد آیین نامه است.

صفحه 10

شیوه نامه اجرایی آیین نامه کارشناسی ارشد دانشگاه گلستان
مفاد آئيننامه

ماده 17
چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصيلي کمتر

شيوه نامه اجرايي دانشگاه

شيوه نامه اجرايي ماده  17آيين نامه ،عین مفاد آیین نامه
است.

از  14باشد ،دانشجو در آن نيمسال مشروط تلقي ميشود.
تبصره :دانشجويي که دو نيمسال تحصيلي اعم از متوالي يا
متناوب مشروط شود از تحصيل محروم ميشود.
ماده 18

شيوه نامه اجرايي ماده  18آيين نامه:

دانشجو ميتواند با احتساب سنوات تحصيل ،يك نيمسال از

 -1مرخصي تحصيلي در نيمسال اول تحصيلي ،به دانشجو

مرخصي تحصيلي استفاده کند.

تعلق نميگيرد .در شرايط خاص ،درخواست دانشجو با ذکر

تبصره :بررسي ساير مصاديق مرخصي تحصيلي مانند مرخصي
زايمان ،مرخصي پزشکي در صورت تاييد پزشك معتمد

داليل توجيهي در شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه قابل
بررسي است.

مؤسسه ،ماموريت همسر يا والدين ،بدون احتساب در سنوات

 -2زمان ارائه درخواست مرخصي تحصيلي نيمسال،

تحصيلي در اختيار مؤسسه است.

حداکثر تا قبل از شروع آن نيمسال تحصيلي براساس تقويم
آموزشي دانشگاه ميباشد.

ماده 19
دانشجوي متقاضي انصراف از تحصيل ،بايد درخواست
انصراف خود را شخصاً و به صورت کتبي به اداره تحصيالت
تکميلي تسليم کند .دانشجو مجاز است فقط براي يكبار و تا
دو ماه از تاريخ ارائه درخواست تقاضاي انصراف خود را پس
بگيرد .در غير اينصورت ،پس از انقضاي اين مهلت ،حکم
انصراف از تحصيل وي صادر ميشود.
تبصره :تصميمگيري براي بازگشت به تحصيل دانشجوي
منصرف از تحصيل ،برعهده موسسه است.

شيوه نامه اجرايي ماده  19آيين نامه ،عین مفاد آیین نامه
است.

شیوه نامه اجرایی آیین نامه کارشناسی ارشد دانشگاه گلستان
مفاد آئيننامه

صفحه 11
شيوه نامه اجرايي دانشگاه

ماده 20

شيوه نامه اجرايي ماده  20آيين نامه:

تغيير رشته ،انتقال و ميهماني در دوره کارشناسي

 -1درخواست ميهماني دانشجو در شرايط خاص به همراه مستندات

ارشد ممنوع است.

مربوطه در کميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه قابل بررسي و تصميم

تبصره  :1معادلسازي و پذيرش واحدهاي درسي
گذرانده شده دانشجو در مؤسسه قبلي طبق شيوه-
نامه مصوب مؤسسه امکانپذير است.
تبصره  :2به ازاي هر  8تا  14واحد از دروس
معادلسازي شده ،يك نيمسال از سنوات مجاز
تحصيلي دانشجو کاسته ميشود.

گيري است.
 -2معادل سازي براساس نظر گروه آموزشي انجام مي گيرد.
 -3تنها دروس گذرانده شده از دانشگاههاي دولتي ،با تاييد گروه
آموزشي ذيربط ،قابل معادلسازي و پذيرش هستند.
 -4معادلسازي نمرات بين 12تا  14پس از تائيد گروه آموزشي و
شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه بالمانع مي باشد.

ماده 21

شيوه نامه اجرايي ماده  21آيين نامه:

دانشجو موظف است قبل از شروع نيمسال سوم

 -1دانشجو موظف است :الف -پيشنهاديه پاياننامه خود را قبل از

تحصيلي ،موضوع پاياننامه خود را با نظر استاد

شروع نيمسال سوم تحصيلي از طريق سامانه گلستان و در قالب فرم

راهنما و تاييد گروه آموزشي انتخاب کند.

پيشنهاديه پاياننامه تدوين نموده و آن را بترتيب در سامانههاي پيشينه

تبصره  :1شرايط و نحوه انتخاب استاد راهنماي
خارج از مؤسسه يا در رشتههايي که عضو هيأت
علمي با مرتبه علمي استاديار وجود نداشته باشد
طبق شيوهنامه مؤسسه انجام ميشود.

پژوهش ،همانندجو و مرکز اطالعات و مدارك علمي ايران ()Irandoc
ثبت و براي انجام داوري به شوراي گروه ارائه نمايد .ب -پس از انجام
اصالحات داوري و ويرايش در  Irandocبه تاييد مدير گروه برساند.
ج -پس از آن بترتيب جهت تصويب نهايي به معاونت آموزشي
دانشکده و تحصيالت تکميلي دانشگاه ارسال نمايد.

تبصره  :2انتخاب استاد مشاور به پيشنهاد استاد

 -2اخذ واحد پاياننامه منوط به تصويب پيشنهاديه در شوراي

راهنما و تاييد گروه آموزشي ،از اعضاي هيأت

تحصيالت تکميلي دانشگاه و تاييد نهايي در سامانه گلستان است.

علمي همان گروه يا خارج از مؤسسه امکانپذير

همچنين انتخاب مجدد پاياننامه در نيمسالهاي بعدي منوط به تکميل

است.

و ارائه گزارش پيشرفت کار به گروه و تاييد نهايي آن در سامانه است.
اين بند شامل دانشجويان مشمول ماده  25آيين نامه حاضر نميشود.
ادامه دارد

شیوه نامه اجرایی آیین نامه کارشناسی ارشد دانشگاه گلستان
مفاد آئيننامه

صفحه 12
شيوه نامه اجرايي دانشگاه

ادامه شيوه نامه اجرايي ماده  21آيين نامه:

 -3عنوان پاياننامه پس از تصويب در شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده و دانشگاه رسميت مييابد.
 -4تغيير در عنوان ،اضافه کردن استاد راهنماي دوم يا مشاور در پاياننامه پس از تصويب پيشنهاديه با
درخواست کتبي استاد(ان) راهنما به گروه آموزشي ،شوراي دانشکده و شوراي تحصيالت تکميلي
دانشگاه حداکثر تا  45روز بعد از شروع نيمسال چهارم تحصيلي دانشجو امکانپذير است.
-5بين زمان تصويب پيشنهاديه و زمان دفاع از پاياننامه ،حداقل بايد چهار ماه فاصله باشد .در صورت
تغييرات در پيشنهاديه ،زمان تصويب اين تغييرات در شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه بجاي زمان
تصويب پيشنهاديه مالك خواهد بود.
 -6حذف استاد راهنماي دوم يا مشاور از تيم هدايت پاياننامه با درخواست کتبي استاد راهنماي دوم
يا مشاور به گروه آموزشي و شوراي دانشکده تا قبل از ارسال پاياننامه به داوري امکانپذير است .در
موارد خاص تصميمگيري برعهده شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه است.
 -7شرايط استاد(ان) راهنما :استاد راهنماي اول بايستي عضو هيات علمي شاغل در دانشگاه گلستان
باشد و راهنمايي پاياننامه کارشناسي ارشد بصورت مستقل ،مستلزم حداقل يك نيمسال سابقه تدريس
در مقطع کارشناسي ارشد در دانشگاه گلستان و يا يکي از دانشگاههاي دولتي ميباشد .ضمناً براي
راهنمايي پاياننامه بصورت مستقل يا مشترك ،هر عضو هيأت علمي ميتواند برمبناي رشته/گرايش
تحصيلي (مدرك دکترا) و يا زمينه تحقيقاتي مرتبط با رشته/گرايش تحصيلي خود ،برابر شيوهنامه اجرايي
تعيين ظرفيت راهنمايي پاياننامههاي کارشناسي ارشد ،مسئوليت راهنمايي پاياننامه را برعهده بگيرد.
 -8بنا به ضرورت و به تشخيص گروه آموزشي و با تاييد شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده و
دانشگاه ،انتخاب استاد راهنماي دوم که عضو هيات علمي شاغل در يکي از دانشگاهها يا پژوهشگاههاي
دولتي و يا عضو هيات علمي بازنشسته دانشگاه گلستان باشد ،بالمانع است.
 -9اعضاء هيأت علمي ساير موسسات آموزشي-پژوهشي که دانشآموخته دانشگاههاي دولتي يا
خارجي مورد تاييد وزارت علوم هستند ،با تاييد گروه آموزشي ميتوانند استاد راهنماي دوم باشند.
ادامه دارد

شیوه نامه اجرایی آیین نامه کارشناسی ارشد دانشگاه گلستان
مفاد آئيننامه

صفحه 13
شيوه نامه اجرايي دانشگاه

ادامه شيوه نامه اجرايي ماده  21آيين نامه:

 -10پيشنهاديه پاياننامه بايد توسط حداقل يك داور مورد ارزيابي قرار گيرد.
 -11داوران پيشنهاديه پاياننامه بايد حداقل استاديار و متخصص آن رشته باشند و
يا در آن زمينه ،فعاليت تحقيقاتي الزم را داشته باشند.
 -12داشتن حداقل مدرك کارشناسي ارشد براي استاد مشاور الزامي است.
ماده 22

شيوه نامه اجرايي ماده  22آيين نامه:

دانشجو پس از تدوين پاياننامه و تاييد

 -1هيأت داوران شامل )1:استاد(ان) راهنما)2 ،استاد(ان) مشاور )3 ،دو داور با

استاد راهنما ،موظف است با رعايت

پيشنهاد استاد راهنما و تاييد شوراي گروه و  )4نماينده تحصيالت تکميلي دانشگاه

ضوابط مؤسسه در حضور هيات

است .نماينده تحصيالت تکميلي دانشگاه توسط معاون آموزشي دانشکده تعيين و

داوران از پاياننامه خود دفاع کند.

بدون حق رأي در جلسه دفاع شرکت ميکند.
 )2حضور استاد راهنماي اول ،هر دو داور و نماينده تحصيالت تکميلي در جلسه
دفاع الزامي است .نمره نهايي ارزيابي در حضور هيأت داوران حاضر در جلسه دفاع
مالك خواهد بود و قابل تغيير نيست.
 )3ترجيحاً يك نفر از داوران پاياننامه بايد از داوران پيشنهاديه پاياننامه باشد.
 )4داور پاياننامه در صورت وجود متخصص مربوطه ،بايد از داخل دانشگاه انتخاب
شود.
 )5داوران پاياننامه بايد شرايط مندرج در داوري پيشنهاديه پاياننامه را دارا باشند.
 )6دانشجو موظف است دو هفته قبل از برگزاري جلسه دفاع دو نسخه از پاياننامه،
دو نسخه از پيشنهاديه پاياننامه تاييد شده و دو نسخه فرم داوري پاياننامه را به
مدير گروه تسليم نمايد.
ادامه دارد

صفحه 14

شیوه نامه اجرایی آیین نامه کارشناسی ارشد دانشگاه گلستان
شيوه نامه اجرايي دانشگاه

مفاد آئيننامه

ادامه شيوه نامه اجرايي ماده  22آيين نامه:

 -7تعيين تاريخ دفاع ،منوط به اخذ کليه مجوزهاي قانوني مراحل
دفاع ميباشد.
 -8مهلت برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه در نيمسال اول  30بهمن
ماه و در نيمسال دوم  15تيرماه يا در فاصله زماني  20لغايت 31
شهريورماه است.
 -9اجازه دفاع صرفاً منوط به تاييد نظر داوران است و در صورت رد
پاياننامه توسط يکي از داوران ،گروه آموزشي ميتواند داوري
پاياننامه را همراه با نظر رد اين داور ،به داور سوم ارجاع دهد .نظر
داور سوم مالك عمل براي انجام فرايند دفاع ميباشد.
 -10چنانچه ارزشيابي پاياننامه طبق ماده  ،23مردود تشخيص داده
شد ،دانشجو مجاز است حداکثر در طول يك نيمسال در مدت مجاز
تحصيل در جلسه دفاع شرکت و مجدداً از پاياننامه خود دفاع نمايد.
دانشجويي که در فرصت تعيينشده نتواند از پاياننامه خود با موفقيت
دفاع نمايد ،از ادامه تحصيل و دريافت مدرك تحصيلي محروم خواهد
شد.
 -11دانشجو موظف است حداکثر سه ماه بعد از دفاع ،اصالحات
داوران را انجام و پاياننامه صحافي شده خود را به دانشکده تحويل
دهد.پس از انقضاي اين مدت ،دانشجو مشمول جريمه ديرکرد شده
و با وي مطابق مقررات دانشگاه رفتار خواهد شد .تصميمگيري در
اين مورد با شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه است.
ادامه دارد

صفحه 15

شیوه نامه اجرایی آیین نامه کارشناسی ارشد دانشگاه گلستان
شيوه نامه اجرايي دانشگاه

مفاد آئيننامه

ادامه شيوه نامه اجرايي ماده  22آيين نامه:

 -12در صورت بروز هرگونه مشکل در برگزاري جلسه دفاع،
تصميمگيري جهت برگزاري آن برعهده شورايي متشکل از
مديرگروه ،معاون آموزشي دانشکده (يا رئيس دانشکده) و
نماينده تحصيالت تکميلي (يا مدير تحصيالت تکميلي
دانشگاه) ميباشد.
شيوه نامه اجرايي ماده  23آيين نامه ،عین مفاد آیین نامه

ماده 23
نمره پاياننامه در ميانگين کل محاسبه نميشود و ارزشيابي

است.

آن به صورت کيفي و به شرح زير انجام ميشود:



مردود (کمتر از )14
متوسط ()14-15/99



خوب ()16 -17/99



خيلي خوب ()18-18/99



عالي ()19 -20

ماده 24
مالك دانش آموختگي ،داشتن ميانگين کل حداقل  14و بر
اساس واحدهاي گذرانده آموزشي و دفاع از پاياننامه است.
تبصره :چنانچه ميانگين کل دانشجويي پس از گذراندن تمام
واحدهاي آموزشي دوره کمتر از  14باشد 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 حداکثر
 10واحد از درسهايي که با نمره کمتر از  14گذرانده است،
ميانگين کل واحدهاي گذرانده را به حداقل  14برساند ،در
اين صورت اجازه دفاع از پايان نامه به وي داده ميشود.

شيوه نامه اجرايي ماده  24آيين نامه ،عین مفاد آیین نامه
است.

صفحه 16

شیوه نامه اجرایی آیین نامه کارشناسی ارشد دانشگاه گلستان
شيوه نامه اجرايي دانشگاه

مفاد آئيننامه

ماده 25

شيوه نامه اجرايي ماده  25آيين نامه:

چنانچه دانشجويي تمام واحدهاي آموزشي دوره را با

 -1دانشجوي متقاضي تغيير شيوه به آموزشي بايد درخواست

ميانگين کل حداقل  14گذرانده باشد ولي نتواند يا نخواهد

خود را پس از گذراندن تمام واحدهاي آموزشي با ميانگين

از پاياننامه خود دفاع کند بايد در مدت مجاز تحصيلي،

حداقل  14و اخذ واحد پاياننامه در سامانه گلستان و با توجه

معادل تعداد واحد پاياننامه و طبق نظر گروه آموزشي،

به مدت مجاز تحصيل ،به گروه آموزشي ارائه نمايد .براي اين

واحدهاي درسي مرتبط را با رشته تحصيلي اخذ و با

دانشجويان اخذ واحد پاياننامه بدون ارائه پيشنهاديه امکانپذير

ميانگين کل حداقل  14بگذراند تا در دوره مذکور به شيوه

است .اين درخواست پس از بررسي و اعالم نظر گروه آموزشي

آموزشي دانش آموخته شود ،نوع شيوه دانش آموختگي در

و شوراي دانشکده در شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه

دانشنامه قيد ميشود.

تصميمگيري نهايي خواهد شد.

تبصره :دانشجويي که به هر دليل نتواند دوره تحصيلي را

 -2اجراي اين ماده براي ارائه واحد يا واحدهاي درسي در

به پايان برساند فقط گواهي گذراندن واحدهاي درسي به

صورتي امکانپذير است که تعداد دانشجويان متقاضي به حد

وي اعطا ميشود.

نصاب تشکيل کالس برسند .در غير اينصورت تصميمگيري
درباره نحوه اجراي آن با شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه
خواهد بود.
 -3دانشجوي متقاضي شيوه آموزش محور ،بايد قبل از ارائه
درخواست خود ،کليه هزينههاي انجام شده از محل پژوهانه را
پرداخت کند و کليه اقالم خريداري شده را با تاييد مراتب از
طرف استاد راهنما و گروه ذيربط تحويل دهد.
 -4دروس جايگزين پاياننامه ،بايد از گرايشها و يا رشتههاي
مرتبط موجود در دانشگاه طبق نظر گروه آموزشي انتخاب شود.
 -5دانشجوي مشمول آموزش رايگان در صورت استفاده از اين
ماده ،ملزم به پرداخت شهريه دروس معادل واحد پاياننامه،
همانند دانشجويان نوبت دوم همورودي خود ميباشد.

صفحه 17

شیوه نامه اجرایی آیین نامه کارشناسی ارشد دانشگاه گلستان
مفاد آئيننامه

ماده 26
چنانچه دانشجو در حين تدوين پاياننامه اقدام به تخلف

شيوه نامه اجرايي دانشگاه

شيوه نامه اجرايي ماده  26آيين نامه ،عین مفاد آیین نامه
است.

علمي (سرقت علمي ،جعل ،تقلب ،کپيبرداري و غيره) نمايد
و اين موضوع از سوي موسسه اثبات شود ،از ادامه تحصيل
محروم و صرفاً گواهي مبني بر تعداد واحدهاي گذرانده
دريافت ميکند.
تبصره :احراز و اثبات تخلف علمي پس از اتمام پاياننامه از
سوي موسسه ،منجر به ابطال مدرك تحصيلي صادر شده
خواهد شد.
ماده 27
تاريخ دانش آموختگي ،روز دفاع قابل قبول از پاياننامه در

شيوه نامه اجرايي ماده  27آيين نامه ،عین مفاد آیین نامه
است.

شيوه آموزشي و پژوهشي و يا زمان ثبت آخرين نمره درس
در شيوه آموزشي است.
ماده 28

شيوه نامه اجرايي ماده  28آيين نامه:

موسسه ميتواند بخشي از اختيارات خود در اين آييننامه را

کليه مراحل تصويب ،داوري ،دفاع تا تحويل نهايي نسخههاي

به گروه آموزشي يا يك کميته منتخب ،تفويض کند.

چاپ شده پاياننامه در قالب فرمهايي است که از طريق
معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشگاه تهيه و در
سامانه بارگذاري ميگردد .هرگونه تغيير ،اصالح يا بازنگري
فرمها برعهده شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه است.

صفحه 18

شیوه نامه اجرایی آیین نامه کارشناسی ارشد دانشگاه گلستان
شيوه نامه اجرايي دانشگاه

مفاد آئيننامه

ماده 29

شيوه نامه اجرايي ماده  29آيين نامه:

مسئوليت حسن اجراي اين آييننامه و هرگونه پاسخگويي

تصميمگيري درباره مواردي که در اين شيوهنامه صراحتا

قانوني مترتب بر آن ،بر عهده موسسه است و نظارت بر اجرا

مطرح نگرديده است ،برعهده شوراي تحصيالت تکميلي

و تفسير مفاد آن بر عهده معاون آموزشي وزارت است.

دانشگاه است.

ماده 30

اين شيوه نامه اجرايي در جلسه شماره  104مورخ

اين آييننامه در يك مقدمه 30 ،ماده و  21تبصره در جلسه
شماره  866مورخ  1394/7/4به تصويب شوراي عالي برنامه-
ريزي آموزشي رسيد و براي دانشجويان ورودي سال
تحصيلي  1394-95و پس از آن الزماالجرا است.

 1397/10/16در شوراي دانشگاه گلستان پس از اولين
بازنگري دو ساالنه مورد بررسي مجدد و تصويب قرار گرفت
و براي دانشجويان ورودي سال تحصيلي  1394-95و پس
از آن الزماالجرا است.

