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ان و هدف از ایجاد دوره کارشناسی ارشد،گسترش دانش و تربیت متخصص
اي پژوهشگرانی است که با فراگیري آموزشهاي الزم و آشنایی با روش ه

پژوهش علمی ،مهارت الزم را براي آموزش،پژوهش و خدمات مربوط پیدا 
.کنند

التر از و باآموزش عالی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته، یکی از دوره های آموزشی در سطح 
ه در یک  ناپیوستکارشناسی ارشد دریافت مدرک منجر به دوره کارشناسی است و سرانجام 

.دانشگاهی میشودرشته 



نظام آموزشی



برنیمبتکشورهایدانشگاهتمامدرناپیوستهارشدکارشناسیمقطعدرآموزش
سنجیدهدرسآنواحدهایتعدادبادرسهرارزشیعنیاستواحدینظام
.استمحدوددرسهمانبهدرس،یکدردانشجوقبولیعدمیاقبولیوشودمی

ه بی آن در هر نیمسال تحصیییی  واحد درسی،مقدار یا میزان درسی است که مفاد هر 
:صورت زیر استترتیب به 
ساعت17: نظری

ساعت34: عمیی یا آزمایشگاهی
ساعت51: کارگاهی و کارآموزی

ساعت68: کارورزی

6هفتیه و هیر دوره تابسیتانی شیام      17مدت آموزش هر نیمسال تحصییی شیام   
.هفته می باشد



تعداد واحد هاي درسی

،نامهپایانواحداحتساببا،هناپیوستارشدکارشناسیدورهواحدهایک تعداد
.استواحد32حداکثرو28حداق ،رشتهبرحسب

هایبرنامهمطابقهارشتههمهبرای،ارشدکارشناسینامهپایانواحدتعداد
.استدرسیواحد10تا4بینریزیبرنامهعالیشورایمصوب



انتخابدرسیواحد14تا8بینتحصییینیمسالهردراستموظفدانشجوهر
.باشدداشتهماندهباقیدرسیواحدهشتازکمتراینکهمگرنماید

تکمیییتتحصیالشورایتاییدوذیربطآموزشیگروهپیشنهادبااستثناییموارددر
.یابدافزایشواحد16بهمیتواندتعدادایندانشکده

.واحد درسی بالمانع است8در آخر هر نیمسال تحصییی نام نویسی دانشجو با کمتر از 

واحد درسی در آن دوره 4در صورت ارائه دوره تابستانی دانشجو مجاز به اخذ حداکثر 
.می باشد



لیست دروس

لیست دروس داخیی جراحیlist+drous+dakheli+jarrahi.pdf

لیست دروس پرستاری کودکانlist+drous+koodakan.pdf

لیست دروس روان پرستاریlist+drous+ravan.pdf



کارگاه ها

کارگاه پژوهشیار

 کارگاهEnd note

کارگاه مقاله نویسی

 کارگاهSearch پیشرفته



حضور و غیاب



و در حضور دانشجو در تمام جیسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشج
، و کارگاهی، کیاراموزی و کیارورزی   2/17، عمیی و آزمایشگاهی 4/17هر درس نظری از 

در غیر این صیورت نمیره دانشیجو در آن      . مجموع ساعات آن درس نباید تجاوز کند1/10
.درس صفر محسوب میشود

بت او به غیشده باشد ولی از میزان تعیین درس،بیش صورتی که غیبت دانشجو در هر در 
داده شیود   تشخیص دانشکده و تایید شورای تحصیالت تکمییی دانشکده موجه تشیخیص 

الزامیی       در هیر نیمسیال   واحید  8این صورت رعایت حیداق   در . درس حذف می شودآن 
محسیوب  و کام  جزو سنوات تحصییی دانشجیک نیمسال نیمسال مذکور بعنوان نیست،و 

.شودمی 



غیبت در امتحان 

درموجهغیبتوصفرنمرهگرفتنموجبدرسهرامتحاندرموجهغیرغیبت
8حداق رعایتصورتایندر.میشوددرسآنحذفموجبدرسهرامتحان
ام کنیمسالیکعنوانبهمذکورنیمسالولینیستالزامینیمسالهردرواحد
.شودمیمحسوبدانشجوتحصیییسنواتجزو

یییتکمتحصیالتشورایعهدهبرامتحانجیسهدرغیبتبودنموجهتشخیص
.باشدمیدانشکده



ارزشیابی



و 20از 14اختییاری حداق  نمره قبولی در هر درس اختصاصی اجباری و اختصاصی 
نمره دانشجو کمتر از این مقدار چنانچه .است20از 12برای دروس کمبود یا جبرانی 
.نمایدباشد باید آن درس را تکرار 

در . باشید  کمتیر  14میانگین نمرات دروس دانشجو ، در هر نیمسال تحصییی نباید از 
حاظ غیر این صورت دانشگاه به دانشجو اخطار خواهد داد ولی دانشجو محدودیتی از ل

انتخاب واحد نداشته و در نیمسال بعدی،در محدوده حد نصاب واحدها می تواند اخذ
.نمایدواحد 
کمتیر از  نیمسال تحصییی اعم از متوالی یا متناوبهر میانگین نمرات دانشجو در اگر 
ارشید ناپیوسیته محیروم   دوره کارشناسیی  دانشیجو از ادامیه تحصیی  در    باشد،آن 14

.میشود



شخیصتباکهباشدهاییفعالیتبهموکولدرسیکدردانشجوارزشیابیکهمواردیدر
آنرددانشجونمرهنباشدممکنتحصییینیمسالیکطولدرآنانجاممربوطاستاد
یانپاتاحداکثردرسایندردانشجونمرهبایدصورتایندر.میشوداعالمناتمامدرس

ثبتویرنامهکادروشودتبدی قطعینمرهبهمربوطهاستادتوسطبعدتحصییینیمسال
یبدیه.شدخواهدحذفدانشگاهتوسطدرسدانشکدهاعالمباصورتاینغیردر.شود
.استنمودهاخذراواحددانشجوکهبودخواهدنیمسالیدرناتمامنمرهثبتاست



مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل



.  استسال 3حداکثر مدت مجاز تحصی  در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 

را در این مدت نتواند دروس دوره را با موفقیت بگذراند و پایان نامه خودچنانچه 
.شودو از آن دفاع نماید از دانشجوادامه تحصی  محروم می تکمییی 

استادنهادپیشبهاستثناییموارددرمیتوانددانشگاهتکمیییتحصیالتشورای
بهحصیییتنیمسالیکحداکثردانشکدهتکمیییتحصیالتشورایتاییدوراهنما
.کنداضافهدانشجوتحصی مجازمدت

سالنیمیک دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته می تواند حداکثر برای دانشجوی 
.کندتحصییی ، از مرخصی تحصییی استفاده 

تثنایی با در موارد اس. اخذ مرخصی تحصییی در اولین نیمسال تحصییی مجاز نیست
شگاه میباشدپیشنهاد دانشکده تصمیم گیری بر عهده شورای تحصیالت تکمییی دان

.مدت مرخصی جزو سنوات تحصییی دانشجو محسوب میشود



یمسالنهردرنویسینامشروعازهفتهدوحداق کتبیصورتبهبایدمرخصیتقاضای
گاهدانشآموزشادارهوگرددتسییمدانشگاهآموزشادارهبهدانشجوتوسطتحصییی
یاافقتمونویسیناممهیتاتمامازقب ذیربطدانشکدهازنظرکسبازپساستموظف
رخصیمبادانشگاهموافقتنمایدابالغویبهکتبارادانشجوخواستدرباموافقتعدم

ناشیالیاحتمعواقب.گیردمیصورتویتحصیییوضعیتبهتوجهبادانشجوتحصییی
.استدانشجوعهدهبهتحصیییمرخصیاز



بارداری  دانشجویان خانم شاغ  به تحصی  در کییه رشته های عیوم پزشکی ، در صورت
ه دلی  مرخصی تحصییی بیک نیمسال می توانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات از 

.نمایند، بدون احتساب در سنوات تحصییی استفاده زایمان 

راخودافانصرخواستدربایدباشدداشتهتحصی ازانصرافبهتمای کهدانشجویی
برایفقطاستمجازدانشجوایننماید،تسییمدانشکدهیادانشگاهآموزشادارهبهکتبا
خودصرافانتقاضایتحصییینیمسالهمانپایانازقب ماهیکتاحداکثرنوبتیک
ییتحصیمرخصیومحسوبویتحصی مجازمدتجزونیمسالآنوبگیردپسرا

وی تحصیازانصرافحکممهیتاینانقضایازپس.شودمیصادرنیمسالآنبرای
.نداردرارشتهآندرتحصی ادامهحقآنازپسوشودمیصادر



دفاع پروپوزال











ظفمودانشجوآنطیکهاستارشدکارشناسیدورهازبخشینامهپایانتهیه
تحقیقهراهنما،بنظراستادزیرخود،تحصیییرشتهبهمربوطزمینهیکدر،است
.بپردازدتتبعو

سومنیمسالشروعازقب واولنیمسالپایانازپساستموظفدانشجو
صویبتبهونمایدمشخصراهنمااستادنظرباخودرانامهپایانموضوعتحصییی
.برسانددانشکدهتکمیییتحصیالتشورای

تکمیییتتحصیالشورایوتاییداستادموافقتودانشجوپیشنهادباراهنمااستاد
نتعییاستادیاریمرتبهحداق بادانشگاهعیمیهیاتاعضایاز،دانشگاه

.گرددمی
ازدونفریاکیدانشکدهتکمیییتحصیالتشورایوتائیدراهنمااستادپیشنهادبه

ایانپموضوعبابرجسته،مرتبطمحققانونظرانصاحبازویاعیمیهیاتاعضای
.شوندتعیینمشاوراستادبعنوانتوانندمینامه



آموزشیواحدهایکییهکهاستنامهپایانازدفاعبهمجازهنگامیدانشجو
راهنمااداستتوسطاونامهپایانبودنتکمی وباشدگذراندهموفقیتباراخود
.اشدبشدهاعالمدانشکدهتکمیییتحصیالتشورایبهکتبیصورتبه

موظفتاسنرساندهپایانبهآنراکهزمانیتا،نامهپایانانتخابازپسدانشجو
،نمایدامنثبتآنبراینیزبعدهاینیمسالدردانشگاهیتقویمبراساساست
جودانشکارنامهواردتحصییی،نیمسالآخریندرنامهپایاننمرهحالایندر
.شدخواهدمنظوراونمراتک میانگینونیمسالمیانگیندروشودمی



تاداسازمتشک داورانهیئتتوسطدفاعیهجیسهدرنامهپایانارزشیابی
یییتکمتحصیالتشوراینمایندهنفریکومشاوراساتیدیا،استادراهنما

یاداخ محققان.متخصصانیاعیمیهیئتاعضایبینازدونفرودانشکده
ایشورتاییدوگروهپیشنهادبهرایحقباناظرعنوانبهدانشگاهازخارج

.میگیردصورتدانشکدهتکمیییتحصیالت

شود،هدادتشخیصقبولقاب داوران،غیرهیاتنظرنامه،ازپایانکهصورتیدر
،دنکنتجاوزویتحصی مجازمدتحداکثرازکهمدتیدرتواندمیدانشجو
آنازکنندتعیینداورانهیاتکهزمانیدردیگرباروکام راخودنامهپایان
امهنپایانازنتواندتحصی مجازمدتحداکثردرکهدانشجویی.نمایددفاع
دریافتمدرکیوشودمیمحرومتحصی ازکنددفاعموفقیتباخود
.کندنمی



هیات داوران در پایان جیسه دفاعیه پس از شور و بررسی در خصوص اصالت
:نمایدصحت پایان نامه نمره آن را با تاکید بر درجه به شرح زیر سطح بندی می

18/5-20: عالی 
17-18/49: بسیار خوب

15/5-16/99: خوب
14-15/49: قاب  قبول

14از کمتر: غیر قاب  قبول

.نمره پایان نامه در میانگین ک  نمرات دانشجو محاسبه میشود

ضوع   نویسنده مقاله ای از مودانشجو، کسب درجه عالی به شرطی می باشد که 
ده  پایان نامه در مجالت معتبر عیمی پژوهشی خارجی و یا گروه یک اندکس ش
.اشدداخیی بر اساس تقسیم بندی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع ب







سایر قوانین و مقررات



.استانتقال و تغییر رشته وجابجایی در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع 

هر    در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته تمام وقت می باشد بنابر این تحصی  
.می باشداشتغالی غیر از تحصی  برای دانشجو ممنوع گونه 

کییه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته میتوانند در طول سال از 
باشدمرخصی استفاده نمایند و این مرخصی قاب  ذخیره شدن نمی یک ماه 



فراغت از تحصیل 



اینغیردرباشد،کمتر14ازنبایددورهپایاندردانشجونمراتک میانگین
.شودمیمحرومارشدکارشناسیمدرکدریافتازصورت

امه،نپایانقبولیودورهدرسیواحدهایکییهگذراندنازپسکهدانشجویی
مجازمدتحداکثرکهصورتیدر،باشدکمتر14ازاونمراتک میانگین
اختصاصیدروسازواحد14تاتواندمی،باشدنرسیدهپایانبهویتحصی 
نیمسالیکدرفقطرااستگرفته14ازاکمترنمرهآنهادرکهرااجباری
.شودصی التحفارغک ،میانگینکمبودجبرانصورتدروکندتکرارتحصییی

ازاستفادهمعییرغیاکنداستفادهفرصتازایننتوانددلی هربهکهدانشجویی
ودهمانمحرومتحصی ادامهازننماید،جبرانراخودک میانگینفرصت،این

.نمایدنمیدریافتمدرکی




