بسمه تعالي

دستورالعمل اجرايي آييننامه دوره كارشناسي ارشد
دانشگاه اراك

مﻘدمه
به منظور تعيين ضوابط كلي دوره كارشناسي ارشد در نظام آموزش عالي كشور و با توجــه بــه سياســت وزارت علــوم،
تحقيقات و فنﺂوري در تفويض اختيار به دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالي و پژوهشي و با عنايت بــه آئــين نامــه
دوره كارشناسي ارشد مصوب جلسه  866شوراي عالي برنامه ريزي وزارت مورخ  1394/7/4دســتورالعمل اجرايــي
دوره كارشناسي ارشد در شيوه آموزشي-پژوهشي ،به منظور افزايش كيفيت و ايجاد هماهنگي در برگزاري ايــن دوره،
در سطح دانشگاه اراك ،به شرح زير تدوين گرديده است.

فصل اول :كليات
ماده  -1تعاريف
براي اختصار واژگان زير در اين دستورالعمل به كار مي رود:
وزارت :منظور وزارت علوم ،تحقيقات و فنﺂوري است.
دانشگاه :منظور دانشگاه اراك است.
مﺆسسه :منظور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مجري دورههاي كارشناسي ارشد است.

دوره كارشناسي ارشد :دوره اي بالاتر از دوره كارشناسي است كه به اخذ مدرك كارشناسي ارشد منتهــي
مي شود.
شيوه آموزشي-پژوهشي :دوره اي كه محتوي برنامه آن مشتمل بر واحدهاي درسي و پايان نامه است.

پايان نامه :فعاليت پژوهشي تحقيقاتي است كه در يك زمينه رشــته تحصــيلي مربــوط و تحــت راهنمــايي
استاد راهنما انجام مي گيرد.
شورا :منظور شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه اراك است.
سمينار :منظور تحقيق و تتبع نظري است.
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ماده  -2مشخصات كلي دوره
دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته ،دوره اي بالاتر از دوره كارشناسي است كه بــر اســاس برنامــه هــاي مصــوب
شوراي گسترش آموزش عالي ،به مدرك كارشناسي ارشد در رشته مربوطه منتهي مــي شــود .ايــن دوره در
دانشگاه اراك به شيوه آموزشي-پژوهشي برگزار مي گردد.
ماده  -3اجراي هر سه شيوه» آموزشي« » ،آموزشي -پژوهشي« و » پژوهشي« در دوره كارشناسي ارشد
توسط مؤسسه با كسب مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي مجاز است.

ماده  -4هدف
هدف از برگزاري دوره كارشناسي ارشد و تــدوين آيــين نامــه آن ،تقويــت و توســعه دوره هــاي تحصــيلات
تكميلي ،ارتقاي كيفيت ،تنوع بخشي به شيوه هاي نوين ارايه آموزش ،پاسخگويي مناسب به افــزايش تقاضــا
براي ورود به دوره هاي تحصيلات تكميلي ،تقويت و ارتقاي ســطح كيفــي و كمــي ايــن دوره هــا و همســان
سازي آن با برنامه هاي توسعه و ديگــر اســناد راهبــردي كشــور اســت تــا بــا بهــره منــدي از آن در تربيــت
متخصصان و پژوهشگران ماهر و برجسته در سطح كشور بكوشيم.

فصل دوم :ضوابط ورود داوطلبان به دوره كارشناسي ارشد
ماده  -5شرايط ورود
شرايط ورود به دوره كارشناسي ارشد عبارت است از1 :ـ داشتن شــرايط عمــومي ورود بــه آمــوزش عــالي
مطابق با مندرجات دفترچه ثبت نام آزمون كارشناســي ارشــد 2ــ دارا بــودن مــدرك رســمي پايــان دوره
كارشناسي اعم از پيوسته و ناپيوسته مورد تأييد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري  -3قبولي در آزمــون ورودي
مورد تأييد وزارت يا كسب پذيرش از مؤسسه براساس مقررات مصوب.
تبصره :مدرك معادل كارشناسي براي ورود به اين دوره فاقد اعتبار است.
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فصل سوم :مﻘررات آموزشي

ماده  -6دوره كارشناسي ارشد به صورت روزانه ،شبانه ،نيمهحضوري ،مجازي و بينالمللــي طبــق ضــوابط
مربوط قابل اجرا است.
ماده  -7طول مدت دوره در شيوه آموزشي-پژوهشي حداكثر  2سال مشتمل بر  4نيمسال تحصيلي است.
تبصره  :1بر اساس تبصره ،ماده  6آيين نامه ،در صورتي كه دانشجوي دوره روزانــه در مهلــت مقــرر دانــش
آموخته نشود ،موسسه اختيار دارد مدت تحصيل وي را حداكثر تا دو نيمسال افزايش دهــد.افزايش ســنوات
تحصيلي در نيمسال اول به صورت رايگان و در نيمسال دوم با كسب مجوزهاي لازم از موسسه و با دريافــت
هزينه معادل دانشجويان شبانه طبق تعرفه مصوب هيات امناي موسسه انجام مي شود.
تبصره :2براساس تبصره  2ماده  14آئين نامه كارشناسي ارشد چنانﭽه دانشگاه نتواند حــداقل واحــد هــاي
درسي را در يك نيمسال تحصيلي ارئه دهد ،اين نيمسال به عنوان يك نيمسال كامل در ســنوات تحصــيلي
دانشجو محسوب ميگردد ،اما ميانگين نمرات اين نيمسال در مشروط شدن دانشجو بي تاثير مي باشد.
ماده  -8تعداد واحدهاي دوره كارشناسي ارشد در شيوه آموزشي – پژوهشي بر حسب رشته ،با احتســاب
واحد هاي پايان نامه حداقل  28و حداكثر  32واحد است .
ماده  -9بر اساس تبصره ماده  7آيين نامه كارشناسي ارشد ،تعداد واحدهاي درسي را كه دانشجو بايد در
هر نيمسال تحصيلي در اين دوره اخذ نمايد حداقل  8و حداكثر  14است.
ماده  -10چنانﭽه رشته دوره كارشناسي با رشته دوره كارشناسي ارشــد تجــانس نداشــته باشــد دانشــجو
موظف است به تشخيص گروه آموزشي ،تعدادي از دروس را تحت عنوان جبراني بگذراند.
تبصره  :1حداكثر دروس جبراني  12واحد ميباشد كه در ابتداي دوره قبل از دروس اصلي ارائه ميشود.
تبصره  :2در انتخاب دروس ،اولويت با دروس جبراني است .تعيين تعداد و عنــاوين دروس براســاس برنامــه
مصوب در هر رشته و زمان انتخاب آنها بر عهده شوراي گروه است.
تبصره  :3دروسي را كه دانشجو قبلاً در دوره كارشناسي گذرانده است ،تكرار آن در صورتي كه عنوان درس
براساس سرفصل برنامه مصوب كارشناسي ارشد باشد ،مجاز نيست.
تبصره  :4بر اساس تبصره  1ماده  9آئين نامه ،حداقل نمره قبولي در دروس جبرانــي  12اســت ولـي نمــره
مذكور در ميانگين نيمسال و كل دانشجو محاسبه نميگردد و هزينه اين دروس طبق تعرفــه مصــوب هيــات
امناء موسسه معادل هزينه دانشجويان شبانه از دانشجو دريافت مي شود.
تبصره  :5در صورتي كه در يك نيمسال كل واحدها به صورت جبراني اخذ شود ،زمان استفاده شــده بــراي
دروس جبراني در سقف سنوات تحصيلي دانشجو محاسبه نميگردد.
ماده  -11ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال اعم از متوالي يا غير متوالي نبايد از  14كمتر باشــد .در
غير اينصورت از ادامه تحصيل دانشجو در اين دوره جلو گيري مي شود.
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ماده  -12آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو از شرط حداقل اخذ واحد معاف است و چنانﭽه ميانگين نمره
دانشجو در اين نيمسال كمتر از  14باشد ،مشروط تلقي ميشود.
ماده -13ميانگين كــل نمــرات دانشــجو در پايــان دوره نبايــد از  14كمتــر باشــد ،در غيــر ايــن صــورت،
دانشآموخته دوره كارشناسي ارشد شناخته نميشود.
تبصره  :1دانشجويي كه پس از گذراندن كليه دروس دوره ،ميانگين كــل نمــرات او از  14كمتــر باشــد ،در
صورتي كه حداكثر مدت مجاز تحصيل وي به پايان نرسيده باشد ،ميتواند دروسي را كه در آنها نمره كمتــر
از  14احراز كرده اســت ،فقــط در يــك نيمســال تكــرار كنــد و در صــورت جبــران كمبــود ميــانگين كــل،
دانشآموخته ميشود .دانشجويي كه به هر دليل نتوانند از اين فرصت استفاده كند ،از ادامه تحصيل محروم
ميشود و مدركي دريافت نميكند.
تبصره  :2تغيير نمره درس دانشجوي كارشناسي ارشد پس از اعلام و ثبت در كارنامه دانشجو مجاز نيست.
ماده  -14حضور دانشجو در تمامي برنامههاي درسي و ديگر فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي دوره الزامــي
است .غيبت دانشجو در هر درس نبايد از  3/16مجموع ساعات آن درس تجاوز كند ،در غيــر ايــن صــورت
نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب ميشود.
تبصره  :1در صورتي كه غيبت دانشجو در كلاس يك درس ،بيش از حد مجاز بوده و از نظر دانشگاه ،موجــه
تشخيص داده شود ،آن درس از مجموعه دروس انتخابي دانشجو حذف ميشود .در اين صورت رعايــت حــد
نصاب  8واحد در آن نيمسال الزامي نيست .ولي آن نيمسال از نظر طول تحصيل براي دانشجو يك نيمسال
كامل محسوب ميشود اما ميانگين نمرات اين نيمسال در مشروط شدن دانشجو بي تاثير است.
تبصره  :2گواهي اشتغال به تحصــيل دانشــجويان كارشناســي ارشــد توســط معاونــت آموزشــي و پژوهشــي
دانشكده صادر مي شود.
تبصره :3گواهي اشتغال بــه تحصــيل جهــت ارائــه بــه ارگــان هــايي ماننــد :نظــام وظيفــه ،ســازمان امــور
دانشجويان،پليس گذرنامه توسط معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه صادر ميشود.
ماده  -15غيبت غير موجه در امتحان هر درس منجر به نمــره صــفر در آن درس ميشــود و هزينــه ايــن
دروس در همان نيمسال محاسبه و معادل هزينه دانشجويان شبانه محاسبه ميگردد.
تبصره :1در صورتي كه غيبت دانشجو در امتحــان از نظــر شــوراي پزشكي،شــوراي تحصــيلات تكميلــي يــا
كميسيون موارد خاص دانشگاه ،موجه تشخيص داده شود ،درس مزبور حذف ميشود.
تبصره :2حذف تكدرس با درخواست كتبي دانشجو و تائيد اســاتيد درس  ،مــدير گــروه و معــاون آموزشــي
دانشكده در شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه تصميم گيري مي شود و در صورت موافقت با حذف ،هزينــه
اين دروس در همان نيمسال محاسبه و معادل هزينه دانشجويان شبانه محاسبه ميگردد.
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ماده -16دانشجو ميتواند به هر دليل از تحصيل اعلام انصراف نمايد .در اينصــورت بايــد درخواســت خــود
مبني بر انصراف از تحصيل را به صورت كتبي و شخصاً به اداره تحصيلات تكميلــي تسـليم نمايــد .دانشــجو
مجاز است فقط براي يكبار و تا دو ماه از تاريخ ارائه درخواست ،تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد.
تبصره :1دانشجوي انصرافي يا اخراج از تحصيل ) مشروطي دو نيمسال ،سنوات بيش از حد مجــاز( موظــف
است به تعهداتي كه سپرده است عمل نمايد.
تبصره :2دانشجوي منصرف يا اخراج از تحصيل ميتواند درصورت تسويه حساب كامل با دانشگاه با رعايــت
شرايط مصوب سازمان سنجش و آموزش كشور مجدداً درآزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد شركت نمايد.
تبصره  : 3تصميم براي بازگشت به تحصيل دانشجوي منصرف از تحصيل ،برعهده موسسه مي باشد.
ماده -17انتقال ،تغيير رشته  ،تغيير گرايش و ميهماني در دوره كارشناسي ارشد ممنوع است.
تبصره  : 1انتقال از يك شيوه به شيوه ديگر با رعايت ســنوات دوره در اختيــار شــوراي تحصــيلات تكميلــي
دانشگاه است.
تبصره  : 2انتقال و ميهماني در صورت تائيد كميسيون موارد خاص ،بلامانع مي باشد.
ماده  -18معادل سازي دروس در دوره كارشناسي ارشد با نظر گروه آموزشي و بــا شــرايط زيــر امكانپــذير
است.
الف -پذيرش دانشجو براي ورود به دوره مورد تأييد وزارت باشد.
ب -مؤسسه قبلي دانشجو در رشته تحصيلي مورد تأييد وزارت باشد.
ج -سرفصل دروس گذرانده دانشجو براساس برنامههاي مصوب شوراي برنامهريزي باشد.
د-به ازاي هر  8تا  14واحد از دروس معادل سازي شده  ،يك نيمسال از سنوات مجــاز تحصــيلي دانشــجو
كاسته ميشود.
ماده  -19دانشجو در صورتي كه تا پايان هفته ي دورازدهم  ،انتخاب واحــد نكنــد ،منصــرف از تحصــيل محســوب
ميشود و با توجه به ماده  19آئين نامه امكان درخواست بازگشت به تحصيل تنها يكبار امكانپذير مي باشد..
تبصره :1در صورتي كه دانشجو داراي دلايل موجه جهت انتخاب واحد تا قبل از هفتــه دوازدهــم باشــد ميتوانــد بــا
ارائه درخواست كتبي ،پس از تائيد استاد راهنما ،مدير گروه ،معاون آموزشــي دانشــكده و مـدير تحصــيلات تكميلــي
دانشگاه ،با پرداخت جريمه مصوب هيات امناي موسسه انتخاب واحد نمايد.
تبصره :2حذف نيمسال با درخواست كتبي دانشجو و تائيد مديرگروه،معاون آموزشــي دانشــكده ،در زمــان حــذف و
اضافه و با احتساب در سنوات در شوراي تحصيلات تكميلي تصميم گيري ميشود.

ماده  -20دانشجوي دوره كارشناسي ارشد ميتواند حداكثر يــك نيمســال از مرخصــي تحصــيلي اســتفاده
نمايد ،مدت مذكور جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب ميشود .دانشجو درخواست مرخصي تاييــد شــده
توسط گروه و دانشكده را بايد قبل از شروع نام نويسي نيمسال تحصــيلي بــه مــديريت تحصــيلات تكميلــي
دانشگاه تحويل نمايد.
تبصره  :درخواست مرخصي تحصيلي ،ميهماني و انتقالي در اولين نيمسال ورود به دانشگاه مجاز نمي باشد.
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فصل چهارم :استاد راهنما
ماده  -21استاد راهنما در دوره كارشناسيارشد به پيشنهاد دانشجو و با موافقــت يكــي از اعضــاي هيــات
علمي تمام وقت با مرتبه حداقل استادياري پس از تأييد شوراي گروه و دانشكده تعيين ميشود.
تبصره :1دانشجو موظف است حداكثر تا پايان نيمسال اول استاد راهنماي خود را پيشنهاد نمايند.
تبصره :2در موارد ضرورت ،دانشجو مي تواند يكي از اساتيد راهنماي خود را از اعضــاء هيــات علمــي ســاير
دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي انتخاب كند .تشخيص موارد ضرورت به پيشنهاد شــوراي گــروه آموزشــي،
تاييد شوراي دانشكده و شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه مي باشد .در چنين مواردي به پيشــنهاد شــوراي
گروه آموزشي ،يك نفر از اعضاء هيات علمي آن گروه به عنوان استاد راهنما ي اول تعيين مي شود.
تبصره :3چنانﭽه استاد راهنما خارج از مؤسسه آموزش عالي انتخــاب ميشــود بــه جــاي شــرط اســتادياري
داشتن مدرك دكتري الزامي است.

ماده  -22پس از تعيين استاد راهنما ،استاد )اساتيد( مشاور به پيشنهاد استاد راهنما و بــا تأييــد شــوراي
گروه ،از ميان اعضاي هيأت علمي داخل يا متخصصان خارج از دانشگاه با ذكــر نحــوه همكــاري بــه شــوراي
گروه معرفي مي شود.
تبصره  :انتخاب استاد مشاور و استاد راهنماي دوم بايد حداكثر قبل از پايان نيمسال دوم صورت گيرد.

فصل پنجم :پايان نامه ،ارزشيابي پايان نامه و فراغت از تحصيل
ماده  -23دانشجو موظف است حداكثر تا پايان نيمسال دوم موضوع پايان نامه خود را با نظــارت و تاييــد
استاد راهنما به گروه آموزشي ارائه نمايد .موضوع پايان نامه پس از تصويب گروه آموزشــي و تاييــد شــوراي
دانشكده قطعيت مي يابد.
تبصره :دانشجوياني كه موضوع پايان نامه آنها بر روي انســان طراحــي شــده اســت بايســتي قبــل از شــروع
آزمايشات ،مجوز كميته اخلاقي را كسب نمايند )اين كميته در دانشگاه علوم پزشكي اراك مستقر مي باشد(
ماده  -24مراحل تصويب و تاييد موضوع پايان نامه بايد به نحوي انجام گيرد كــه قبــل از شــروع نيمســال
سوم تمام فرم هاي مربوطه تكميل و دانشجو مقدمات انجام كارهاي تحقيقاتي خود را شروع كرده باشد.
تبصره  :1تعداد واحد هاي پايان نامه در شيوه آموزشي -پژوهشي براي همه رشته ها حداقل  4و حداكثر 6
واحد درسي مطابق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي ميباشد.
تبصره  :2انتخاب واحد پايان نامه از نيمسال سوم به بعد الزامي است.
تبصره  :3دانشجو پس از انتخاب پايان نامه ،تا زماني كه آن را به پايان نرسانده است موظف است بر اساس
تقويم دانشگاهي در نيمسال )هاي( بعد نيز براي آن ثبت نام نمايد .نمــره پايــان نامــه در آخــرين نيمســال
تحصيلي ،وارد كارنامه دانشجو مي شود ولي در ميانگين نمرات او منظور نخواهد شد.
تبصره  : 4بر اساس مصوبه جلسه  221شوراي تحصيلات تكميلي تاريخ دفاع طبق آيين نامه آموزشي  6ماه
بعد از تصويب پروپزال در گروه مربوطه مي باشد .
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تبصره  : 5براساس مصوبه جلسه  233شوراي تحصيلات تكميلي دانشجويان كارشناسي ارشــد ميتواننــد بــا
گذراندن  3نيمسال در صورتي كه حداقل شش ماه از تاييد پيشنهاديه آنها گذشته باشد از پايان نامــه خــود
دفاع نمايند.

ماده  -25دانشجو در شيوه آموزشي -پژوهشي موظف است از ابتداي نيمسال سوم فعاليت هاي مطالعاتي
و علمي پژوهشي خود را بطور رسمي ،پس از تصويب ،زير نظر استاد راهنما آغاز نمايد.
تبصره  : 1از ابتداي نيمسال سوم دانشجو موظف است در هر نيمسال يكبار گزارش پيشرفت كار خود را بــه
گونه اي كه شامل اطلاعات زير باشد با تاييد استاد راهنما تهيه و به اطلاع شوراي گروه برساند.
الف( جزئيات فعاليت هاي آموزشي و يا تحقيقاتي انجام شده در اين مدت
ب( ارائه برنامه فعاليت هاي پيش بيني شده براي چهار ماه آينده
پ( ذكر مشكلات و موانع موجود و تاريخ احتمالي خاتمه پژوهش
ت( اطلاعات مربوط به شركت در كنفرانس ها و سمينارهاي علمي
تبصره  :2بــر اســاس مصــوبه جلســه  261شــوراي تحصــيلات تكميلــي در صــورتي كــه اســاتيد راهنمــاي
دانشجويان به هر دليل از فعاليت پژوهشي دانشجويان خود ابراز عــدم رضــايت كننــد ،معــاونين آموزشــي و
پژوهشي دانشكده مي توانند بصورت كتبي و درج در پرونده تذكر مرحله اول را به دانشجو اعلام نمايند و در
صورت تكرار عدم رضايت از طرف استاد محترم راهنما مديريت تحصيلات تكميلي بصــورت كتبــي و درج در
پرونده تذكر دوم را اعلام مي دارد .در صورت تكرار براي بار سوم مديريت تحصيلات تكميلي از ادامه تحصيل
دانشجو ممانعت بعمل خواهد آورد .بازگشت به تحصيل دانشجو تنها از طريق بررسي در شــوراي تحصــيلات
تكميلي و منوط به صدور اجازه اين مرجع محترم امكان پذير خواهد بود

ماده  -26دانشجو موظف است حداقل  40روز قبل از اتمام سنوات تحصيلي پايان نامه تايپ شده خــود را
كه به تأييد استاد راهنما رسيده است ،براي طي مراحل دفاع به گروه آموزشي تحويل دهــد .اســتاد راهنمــا
پس از اين مي تواند مقدمات دفاع از پايان نامه را براي دانشجو فراهم نمايد .گــروه آموزشــي نيــز مراتــب را
براي تاييد داوران ،تعيين نماينده تحصيلات تكميلي و كسب مجــوز دفــاع بــراي معــاون آموزشــي دانشــكده
ارسال مي نمايد.
تبصره  : 1چنانﭽه دفاع از رساله صرفاً به دليل طولاني شدن مراحل اداري و نــه بــه دليــل ضــرورت انجــام
اصلاحات علمي ،بيش از يك ماه به طول بينجامد ،مــدت مــازاد جــزو ســنوات تحصــيلي دانشــجو محســوب
نميشود.
تبصره  : 2ارائه پيشنهاديه در هنگام دفاع از پايان نامه الزامي است.
ماده  -27حداقل يك ماه قبل از زمان دفاع ،كميته داوري پايان نامه به پيشــنهاد اســتاد راهنمــا و تاييــد
شوراي گروه و شوراي دانشكده انتخاب مي گردد.
تبصره  :1در صورتيكه دانشجو درطي مدت مجاز به هر صورت از پايان نامه خود دفاع ننمايد حكــم اخــراج
وي صادر خواهد شد.
تبصره : 2كليه مكاتبات مربوط به دعوت استاد مدعو خارجي و داخلي بوســيله معــاون آموزشــي دانشــكده
انجام مي گيرد.
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تبصره : 3ضروري است حداقل يك ماه قبل از جلسه دفاع يك نسخه از پايان نامه جهت ارسال براي اساتيد
مدعو خارجي و داخلي ،به دفتر گروه آموزشي تحويل داده شود.
تبصره :4دانشجو موظف است حداقل  10روز قبل از جلسه دفاع با هماهنگي تحصيلات تكميلــي دانشــكده
آگهي زمان و مكان ارائه پايان نامه را تهيه نموده و براي نصب در تابلوي اعلانات دانشكده و ساير واحــدهاي
مريوط به گروه آموزشي ،به معاونت آموزشي دانشكده ارائه نمايد.
تبصره :5هماهنگي جهت تعيين مكان و فراهم نمودن تجهيزات لازم جهت برگزاري جلسه دفاعيه بر عهــده
دانشكده ها مي باشد.
ماده  -28جلسه دفاع از پايان نامه بصورت عمومي برگزار مي شود .ارزشيابي پايان نامه در جلسه دفاعيــه
خصوصي كه بلافاصله پس از جلسه عمومي برگزار مي شود ،توسط هيأت داوران صورت مي گيرد.

ماده  -29جلسه ارزشيابي پايان نامه زير نظر دانشكده و با حضــور نماينــده تحصــيلات تكميلــي دانشــگاه،
توسط هيأتي مركب از اعضاي هيأت علمي به شرح زير برگزار مي شود :استاد)اساتيد( راهنما ،استاد)اساتيد(
مشاور و حداقل  2نفر عضو هيأت علمي ،با تخصص نزديك به كــار تحقيقــاتي دانشــجو ،بــا حــداقل مرتبــه
استادياري يا استاديار پژوهشي.
تبصره  : 1از دو نفر عضو هيات علمي داور ،يك نفر از اعضاي گروه آموزشي مربوطه و يك نفر از ساير گــروه
ها يا دانشكده هاي دانشگاه اراك ،با در نظر گرفتن تخصص اساتيد ،يا ساير دانشگاهها و موسســات آمــوزش
عالي تحت نظارت وزارت علوم ،تحقيقات و فنﺂوري ،به پيشنهاد استاد راهنما ،تاييد شوراي گروه آموزشــي و
دانشكده انتخاب مي شوند.
تبصره : 2نماينده تحصيلات تكميلي به پيشنهاد دانشــكده و توســط مــديريت تحصــيلات تكميلــي دانشــگاه
تعيين مي گردد.
تبصره  :3نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه نظر خود را به صورت محرمانه و بطــور مســتقيم بــه مــديريت
تحصيلات تكميلي دانشگاه تحويل مي دهد.
ماده  -30درجه پايان نامه براساس كيفيت علمي پژوهش انجام شده ،ميزان نــوآوري ،چگــونگي دفــاع از
يافته هاي پژوهشي و نحوه نگارش براساس نمره ارزيابي به شرح زير تعيين مي شود:
نمره از  19تا  : 20عالي
نمره از  18تا  :18/99بسيار خوب
نمره از  16تا  :17/99خوب
نمره از  14تا  :15/99متوسط
نمره كمتر از  :14مردود
تبصره  :1چنانﭽه ارزشيابي پايان نامه غير قابل قبول باشد دانشجو مجاز اســت حــداكثر يــك نيمســال ،بــه
شرط آن كه مدت تحصيل وي از حداكثر مجاز بيشتر نشود ،در جلسه دفاعيه شركت و مجدداً از پايان نامــه
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دفاع كند .دانشجويي كه در فرصت تعيين شده نتواند از پايان نامه خود بــا موفقيــت دفــاع نمايــد ،از ادامــه
تحصيل و دريافت مدرك تحصيلي محروم مي شود.
تبصره  :2تغيير نمره پايان نامه كه توسط هيأت داوران ،تعيين شده است توسط ساير مراجــع دانشــگاه ،بــه
هيچ عنوان مجاز نيست.
تبصره  :3نمره پايان نامه به صورت توصيفي در كارنامه دانشجو درج ميگردد.
ماده  -31به دانشجوي كارشناسي ارشد كه به هر دليل از تحصيل باز مي ماند ،فقط يك گواهي كه نشان
مي دهد دانشجو چه دروسي را در چند واحد و با چه نمره اي گذرانده است اعطا ميشود.
ماده  -32دانشجو با گذراندن واحد هاي درسي و كسب درجه )) قبول(( از پايان نامه خود ،دانش آموختــه
دوره كارشناسي ارشد شناخته مي شود.
ماده  -33دانشجو موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از دفاع با تاييد استاد )اســاتيد( راهنمــا و
يكي از داوران )به انتخاب هيات داوران( پايان نامه اصلاح شده را به مدير گروه آموزشي تحويــل دهــد .و بــا
دانشگاه تسويه كامل نمايد در غير اين صورت مشمول جريمه مصوب هيات امنا ميگردد .مدير گــروه پايــان
نامه را ،از نظر درج مندرجات بر اساس آئين نامه تدوين پايان نامه در ســايت تحصــيلات تكميلــي دانشــگاه
اراك به نشاني  ،www.gsa.araku.ac.irمورد بررسي قرار داده و در صورت بي نقص بودن ،نسخه اصلي
پايان نامه را براي تكثير و صحافي به دانشجو تحويل مي دهد .دانشجو پس از دريافت معرفي نامه از معاونت
آموزشي دانشكده موظف است اطلاعات نماية پايان نامه را به دو زبان فارسي و انگليســي آمــاده نمــوده و در
پايگـــاه ثبـــت اطلاعـــات پايـــان نامـــه هـــا و رســـاله هـــاي تحصـــيلات تكميلـــي كشـــور بـــا نشـــاني
 http://thesis.irandoc.ac.irو سايت دانشگاه اراك به نشــاني  /http://thesis.araku.ac.irوارد نمايــد.
پس از دريافت شماره رهگيري از طريق سيستم از هر دوسايت و تاييد فرم دريافت اطلاعات پايــان نامــه در
سايت ،توسط نماينده دانشگاه ،دانشجو موظف است پس از تاييد نهايي نگارش مندرجات پايان نامه توســط
كارشناس تحصيلات تكميلي دانشگاه 2 ،نسخه از پايان نامه را طبق مندرجات راهنماي نگارش پايــان نامــه
دانشگاه اراك ،صحافي كرده همراه با رسيد تاييد شده ثبت اطلاعات و  6عدد  CDحاوي نسخه الكترونيكي
پايان نامه تايپ شده مطابق با آئين نامه تدوين نگارش پايان نامه موجود در ســايت تحصــيلات تكميلــي بــه
مديريت تحصيلات تكميلي تحويل دهد.
تبصره  :1ثبت پايان نامه در مركز اسناد و آمار و سايت دانشگاه اراك جهت ادامه مراحل فراغت از تحصيل
الزامي است.
تبصره  :2جهت صرفه جويي در هزينه ،پايان نامه مي تواند بصورت پشت و رو تكثير شود.
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تبصره :3نحوه توزيع پايان نامه ها به شرح زير است:
-1استاد راهنما

-2كتابخانه مركزي

 -3كتابخانه گروه

 -4استاد مشاور

بصورت CD

بصورت يك نسخه صحافي شده

بصورت CD

بصورت CD

و 1عدد CD
-5مديريت تحصيلات تكميلي

-6دانشجو

 -7كتابخانه دانشكده

 1عدد CD

بصورت CD

بصــورت يــك نســخه صــحافي
شده

تبصره  :4رنگ جلد پايان نامه براساس هر دانشكده به صورت زير انتخاب شود:
دانشكده فني و مهندسي :قهوه اي
دانشكده علوم :زرشكي
دانشكده علوم انساني :مشكي
دانشكده كشاورزي :سبز يشمي
دانشكده علوم ورزشي :آبي
ماده  -34دانشجو با كسب گواهينامه پايان دوره كارشناسي ارشد ميتواند در دوره تحصــيلي بالــاتر ادامــه
تحصيل دهد.
ماده  -35دستور العمل اجرايي آيين نامه دوره كارشناسي ارشد دانشگاه اراك مشتمل بــر يــك مقدمــه5 ،
فصل 35 ،ماده بر اساس آييننامه آموزشــي دوره كارشناســي ارشــد مصــوب جلســه  866مــورخ 1394/7/4
شوراي برنامهريزي آموزش عالي تنظــيم و در جلســه  274شــوراي تحصــيلات تكميلــي دانشــگاه ،مــورخ /12
1397/12

به تصويب شوراي دانشگاه اراك رسيده است .اين دستورالعمل از نيمسال اول ســال تحصــيلي

1394-95به مدت سه سال لازم الاجرا ست و با ابلاغ آن ،كليه آييننامهها و بخشنامههاي مغاير بــا آن ملغــي
اعلام ميشود.
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