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 قدمهم

به منظور تعيين ضوابط اجرايي دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته موسسه آموزش عالي الکترونيکي برخط، 

 4/7/84ماور    886شوراي تحصيالت تکميلي اين موسسه بر اساا  آياين ناماه مصاوس جلساه شاماره       

شاماره  دوره کارشناساي ارشاد ناپيوساته باه     شوراي برنامه ريزي آماوزش عاالي و آياين ناماه آموزشاي      

و بعاد از آو ميراردد، شايوه ناماه      1394که شاام  دانجايوياو ورودي ساا     10/8/94و مور   162902

 اجرايي دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته را بجرح زير تصويب کرد.

 شرايط ورود به دوره کارشناسي ارشد

 داشتن صالحيت هاي عمومي ورود به دوره برابر ضوابط   -ماده يک

دارا بودو مدرک رسمي پاياو دوره کارشناسي اعم از پيوسته و ناپيوسته مورد تاييد وزارت   - ماده دو

 علوم، تحقيقات و فناوري 

علاوم،  وزارت  پذيرش از موسسه طبق مقررات مصوس قبولي در آزموو ورودي و يا کسب – ماده سه

 تحقيقات و فناوري

موسسه موظف است، برنامه هاي آموزشي و درسي مصوس شوراي عالي و برنامه ريازي   – ماده چهار

را براي دوره اي که در آو باا مياوز شاوراي رساترش آماوزش عاالي دانجايو         عتف آموزشي وزارت

 پذيرفته است، اجرا کند.

ارجي و يا موسسه اختيار دارد در صورت توانايي، برنامه مصوس را با رعايت ضوابط براي دانجيوياو خ

 دوره هاي بين الملي به زباو غير فارسي ارايه کند.

 واحد هاي جبراني –واحد هاي درسي 

واحاد اسات کاه دانجايو در هار       32تعداد واحد هاي درساي در دوره کارشناساي ارشاد     – ماده پنج

 .مي نمايدواحد درسي با احتساس درو  جبراني اخذ  14و حداکثر  8نيمسا  حداق  

واحاد درو    15واحد درو  اصلي )رروه يک( و  15واحد ماده فوق االشاره شام   32 –تبصره يک 

  مي باشداختياري )رروه دو( و دو واحد در  سمينار 
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چرونري و ترتيب ارايه درو  هر دوره تحصيلي، رشته و يا ررايش با رعايت پيش نيااز   – ماده شش

 است.هردر  طبق برنامه درسي مصوس، برعهده رروه آموزشي 

واحاد اسات و    12تعداد واحد هاي درو  جبراني با تجخيص رروه آموزشاي حاداکثر    – ماده هفت

 در در  جبراني الزامي است. 12کسب نمره 

 نمره يا نمرات درو  جبراني در ميانرين نيمسا  و ميانرين ک  محاسبه نمي شود. –تبصره يک 

اني مانند درو  اصلي از دانجيو اخذ مي شاود  هزينه هاي شهريه ثابت و متغيير درو  جبر –تبصره دو 

و درصورت ررفتن هجت واحد در  جبراني، به سقف سنوات تحصيلي دانجيو به ميزاو ياک نيمساا    

 افزوده مي شود.

باقي مانده دانجيو در پاياو نيمسا  به تجخيص موسساه  در صورتيکه واحد هاي انتخابي  – ماده هشت

واحد درساي برساد، در ايان صاورت نيمساا        8اراده دانجيو به کمتر از بنا به داليلي موجه و خارج از 

مذکور به عنواو يک نيمسا  کام  در سنوات تحصيلي وي محاسبه مي شاود، اماا مياانرين نمارات ايان      

 نيمسا  در مجروط شدو دانجيو بي تاثير خواهد بود.

طول دوره، مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل، ترک 

 تحصيل، حذف ترم

 مدت مياز تحصي  در دوره کارشناسي ارشد دو سا  )چهار نيمسا ( است. – اده نهم

در صورتي که دانجيو در مدت مقرر دانش آموخته نجود موسسه وضعيت تحصي  وي را  –تبصره يک 

به کميسيوو موارد خاص جهات بررساي ارجااا داده و پا  از بررساي هااي الزم و در صاورت تايياد         

کميسيوو موارد خاص تا دو نيمسا  ديرر مي تواند به تحصي  ادامه دهد و چنانچه دانجيو در اين مدت 

 نرردد از ادامه تحصي  محروم مي رردد. دانش آموخته

هزينه هاي شهريه ثابت و متغيير سنوات اضافي مانند سنوات عادي خواهد بود کاه دانجايو    –تبصره دو 

 است. آو موظف به پرداخت

دانجيو مي تواند با احتساس سنوات تحصي ، فقط يک نيمسا  از مرخصي و يا حذف تارم   – ماده ده

 استفاده کند.
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درباره ساير مصاديق مرخصي تحصايلي، مانناد مرخصاي زايمااو،      ريري تصميم و بررسي –تبصره يک 

مرخصي پزشکي )در صورت تاييد پزشک معتمد استاو مح  زندري (و نيز ماموريت همسر يا والادين،  

بدوو احتساس در سنوات تحصيلي در اختيار موسسه خواهد باود و موسساه موضاوا مرخصاي را دقيقاا      

باراي سانوات بعادي باشاد و مجاکلي از لحاا        و در صورتيکه دانجيو هم مقطا  و هام رشاته      بررسي

 يياد نرردد، با مرخصي موافقت مي نمايد.آموزشي براي دانجيو و موسسه ا

عواقب ناشاي از درخواسات و موافقات باا مرخصاي تحصايلي دانجايوياو بعهاده شاخص           –تبصره دو 

 مسوليتي نخواهد داشت.و موسسه هيچ رونه  دانجيو بوده

در شرايط خاص، حذف تنها يک در  يا تمام درو  )حاذف تارم( نيمساا  تحصايلي      – ماده يازده

قب  از شروا امتحانات و باا رعايات و   و تاييد شوراي آموزشي موسسه،  ويدانجيو با درخواست کتبي 

 احتساس در سنوات تحصيلي امکاو پذير است.

ه فوق استفاده مي نمايد الزم است شاهريه ثابات و متغيرتارم مرباوط را     تبصره يک: دانجيويي که از ماد

 پرداخت نمايد.

دانجيوي متقاضي انصراف از تحصي ، باياد درخواسات انصاراف خاود را در ساامانه       – ماده دوازده

 موسسه اعالم نمايد.

دانجايو ميااز اسات فقاط باراي ياک باار و تاا رذشات حاداکثر دو مااه ازتااري  اراياه               –تبصره يک 

حکام   ،ريرد در غير اين صورت پ  از انقضاي ايان مهلات  بدرخواست انصراف، تقاضاي خود را پ  

 صادر خواهد شد. وي انصراف از تحصي 

عهاده شاوراي   تصميم ريري براي بازرجت به تحصي  دانجايوي منصارف از تحصاي  بار      –تبصره دو 

 آموزشي موسسه است.

در صورتي که دانجيو بدوو کسب موافقت موسساه، حتاي باراي ياک نيمساا  تارک        – ماده سيزده

 .خواهدتحصي  نمايد از ادامه تحصي  محروم 

عدم ثبت نام دانجايو در مهلات مقارر در ياک نيمساا  تحصايلي و همچناين عادم ثبات           –تبصره يک 

 تعيين شده به منزله ترک تحصي  دانجيو خواهد بود.درخواست مرخصي تحصيلي در مهلت 

موظف است به تعهداتي که به موسسه سپرده عم  نموده و  اخراجي، ويا دانجيوي انصرافي –تبصره دو 

در زمااو ثبات ناام، و     يبا موسسه تسويه حساس نمايد. صدور هررونه رواهي و تساليم مادارک تحاويل   
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سالهاي بعدي و ارايه هار روناه خادمت     هاي ورودي  ر آزمووتسليم ريز نمرات و ارايه ميوز شرکت د

 منوط به تسويه حساس کام  دانجيو با موسسه است.

شهريه هاي پرداختي دوره دانجيويي به هيچ وجه به منصرفين از تحصي  و ياا کسااني کاه     –تبصره سه 

 ترک تحصي  نموده و يا از تحصي  محروم ررديده اند مسترد نخواهد شد.

در صورتي که درخواست انصراف از تحصي  يا درخواست مرخصي دانجايو، تاا دو    – چهاردهماده 

هفته پ  از انتخاس واحد باشد، فقط شهريه ثابت از وي اخذ خواهد شد و پ  از دو هفته دانجيو ملزم 

 به پرداخت کام  شهريه ثابت و متغير آو نيمسا  خواهد بود.

 ارزشيابي

تحصي  در دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته موسسه آموزش عالي الکترونيکي برخط باه   – ماده پانزده

شاايوه آمااوزش محااور برراازار مااي شااود و دانجاايوياو بااه صااورت غياار حضااوري و از طريااق سااامانه  

 .يابندر کالسهاي درسي حضور خواهند مي الکترونيکي د

در  آو در  و بر اسا  حضور و ارزيابي و پيجرفت دانجيو در هر در  از سوي م – ماده شانزده

فعاليت دانجيو در کال  هاي ميازي و مراجعه به کلياه فايا  هاا و منااب  درساي و پاسا  باه تکااليف         

مستمر و پاياني در هر نيمسا  تحصيلي انيام ماي شاود کاه برمبنااي عاددي       هاي درسي، و نتايج آزموو

 صفر تا بيست قاب  محاسبه است.

 است. 14و ميانرين ک  قاب  قبو  در هر نيمسا   12بولي در هر در  حداق  نمره ق – ماده هفده

دانجيويي که در هر نيمسا  در يک يا چند در  نماره قباولي کساب نکناد، چنانچاه در       –تبصره يک 

نيمسا  هاي بعدي، آو در  يا درو  را با نمره قبولي برذراند نماره ياا نماره هااي ماردودي قبلاي در       

قط ثبت و باقي مي ماند، اما در محاسبه ميانرين ک  او منظور نمي شود و صارفا  ريزنمرات تحصيلي او، ف

 آخرين نمره قبولي در آو در  مالک محاسبه ميانرين ک  دوره خواهد بود.

رذراندو درو  با استفاده از تبصره يک اين ماده، مجروط شدو دانجايو در نيمساا  هااي     –تبصره دو 

تقلاب و ياا بار اساا        شاره نيز شام  دانجيوياني که باا قبلي را خنثي نمي کند.ضمنا تسهيالت فوق ا ال

 دريافت مي کنند نمي شود.باطي، نمره مردودي انضحکم کميته 
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باشد، دانجيو در آو نيمساا    14ت دانجيو در هر نيمسا  کمتر از چنانچه ميانرين نمرا – ماده هجده

روط شاود از اداماه   متاوالي ياا متنااوس مجا     تحصايلي  مجروط تلقي مي شود و دانجيويي که دو نيمسا 

 .تحصي  محروم خواهد شد

 

 معادل سازي

در موسساه هااي قبلاي توساط      شاده  معاد  سازي و پذيرش واحد هاي درسي رذرانده – ماده نوزده

 شوراي آموزشي رروه مورد نظر انيام مي ريرد.

در موسسه قباو  شاود واحادهاي     ادر صورتي که دانجيوي منصرف از تحصي ، ميدد – ماده بيست

 ده ي او که در موسسه قبلي بوده قاب  معاد  سازي خواهد بود.يرذران

  معاد  سازي شاده، ياک نيمساا  از سانوات     واحد از درو 14تا  8به ازاي هر  – ماده بيست و يک

 مياز تحصي  دانجيو کسر مي شود.

درو  درصاد هزيناه شاهريه      20 شاده  در صورت پذيرش درو  معااد  ساازي   – ماده بيست و دو

 اخذ خواهد شد. پذيرفته شده

پذيرش واحد هاي درسي براسا  پوشش سرفص  درو  و طباق سرفصا  هااي     – ماده بيست و سه

 مي باشد. عتفمورد تاييد وزارت 

 است. 14 قبولي براي معاد  سازي حداق  نمره – ماده بيست و چهار

 70در بررسي مادارک تحصايلي دانجايوياو متقاضاي معااد  ساازي، حاداکثر         – ماده بيست و پنج

معاد  سازي و پذيرفته خواهد  14شده در دانجراه مبدا با حداق  نمره  درصد واحد هاي اصلي رذرانيده

 شد.

نمرات معاد  سازي شده، عينا در کارنامه دانجايو ثبات و مانناد درو  عاادي      – ماده بيست و شش

 منظور خواهد شد. وي ديرر در ميانرين ک 
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 حضور و غياب

حضور دانجيو در تمام جلساات کاال  هااي موسساه کاه بصاورت مياازي         – ماده بيست و هفت

 )الکترونيکي ( تجکي  مي رردد الزاميست.

ارر دانجيو در طو  نيمسا  تحصيلي در يک در  بيش از سه جلسه و ياا در   – ماده بيست و هشت

 جلسه ي امتحانات پاياو ترم آو در  غيبت کند نمره آو در  صفر منظور مي شود.

در صورت تجخيص موجه بودو غيبت از سوي شوراي آموزشي موسسه )با ارايه مادرک   –يک تبصره 

 مستنددر فرصت دو هفته ( آو در  حذف ميرردد.

 دانش آموختگي

بار اساا  واحاد هااي      14داشاتن مياانرين کا  حاداق       ،مالک دانش آموختري  - ماده بيست و نه

 مي باشد.شده رذرانيده 

باشاد باا رعايات ساقف      14در صورتيکه معد  تيمعاي دانجايو در پايااو دوره کمتار از      –تبصره يک 

مي باشد را در يک ترم اخاذ نماوده تاا     14سنوات، حداکثر تا ده واحد از دروسي که نمره آنها کمتر از 

 ميانرين ک  خود را جبراو نمايد. بديهي است دانجيويي که نتواند و يا نخواهاد از تساهيالت ايان مااده    

 اراياه باه وي   رذرانياده شاده    ه و فقط راواهي واحاد هااي درساي    شد محروم استفاده نمايد از تحصي 

 خواهد شد.

 زماو ثبت آخرين نمره در  مي باشد. ،تاري  دانش آموختري – ماده سي

 ساير مقررات

تحصي  همزماو در دوره کارشناساي ارشاد در موسساه هاا )اعام از دولتاي و غيار         – ماده سي و يک

 دولتي ( ممنوا است.

م و پاياو ترم بصاورت حضاوري در محا  موسساه و ياا محلاي کاه        رامتحانات ميانت – ماده سي و دو

 بررزار خواهد شد. نمايدموسسه در نظر ميريرد و اعالم مي 

ساخت مناسب اينترنتي امتحانات بصاورت اينترنتاي و آناليان     در صورت فراهم شدو زير  –تبصره يک 

 بررزار خواهد شد.



8 
 

رذاري بردر صورت عقد تفاهم نامه همکاري با موسسات ديرر و فراهم شدو بستر مناسب  –تبصره دو 

 امتحانات در ديرر شهر ها و در شوراي موسسه مورد بررسي قرار خواهد ررفت.

 ررايش، انتقالي و مهماو در دوره کارشناسي ارشد ممنوا است.ته، تغيير رش – ماده سي و سه

حداکثر تا ده روز پ  از بررزاري هر امتحاو، نمره در  در سامانه موسسه ثبات   – ماده سي و چهار

موقت مي شود. از زماو ثبت موقت تا سه روز دانجيوياني که باه نتيياه امتحااو مزباور اعتاران دارناد       

در  مربوطه در سامانه ثبت مي نمايند و پا  از بررساي اعتراضاات توساط     مراتب اعتران خود را در 

 نمرات ثبت نهايي مي شود. ،مدر 

اين شيوه نامه در سي و چهار ماده و هييده تبصره در جلسه هيت رييسه موسسه در ماور  او  مهار مااه    

بعاد قابا  اجارا    باه   94نود و پنج به تصويب رسايد و باراي دانجايوياو ورودي ساا      يکهزار و شيصد و 

 خواهد بود.


