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 دانشگاه لرستان 4931شیوه نامه آیین نامه کارشناسی ارشد 

 4/7/4934مورخ  688عبارات در کادر خاکستری بر گرفته  از آیین نامه کارشناسی ارشد مصوب جلسه *

 استده تحقیقات و فناوری رسی ،علوم عالی وزارتکه به تایید مقام است شورای عالی برنامه ریزی آموزشی 

ه عنوان تبصره نها بکه از آمصوب شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه می باشد)*( و عبارات مشخص شده با 

    .مصوب شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه )تاش( ذکر شده است 34های الحاقی به آیین نامه کارشناسی ارشد 



 



 

لستان ششم در سیستم گ دانشجو می بایست تقاضای خود را برای تمدید سنوات پنجم و :8 ماده4تاش *

هنما، مجوز تمدید سنوات نیمسال پنجم با تایید استاد را .قبل از شروع نیمسال ثبت نماید دو هفتهحداقل 

م با تایید مجوز تمدید سنوات نیمسال ششمدیر تحصیالت تکمیلی دانشکده و  مدیر گروه و مدیر آموزش یا

تکمیلی  تاستاد راهنما، موافقت شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی گروه و معاونت آموزشی و تحصیال

 دانشکده از طریق سیستم آموزشی گلستان صورت می پذیرد.

دروسی که دانشجو دردوره کارشناسی گذرانده است نمی تواند به عنوان دروس جبرانی  :3 ماده 2تاش *

 ارائه شوند.

      واحد جبرانی، یک نیمسال به سنوات آموزشی دانشجو اضافه 42به ازای گذراندن   :3ماده  9تاش  *

به سنوات دانشجو افزوده  روز 41باشد، به ازای هر واحد  42می شود؛ درصورتی که این واحدها کمتر از 

 می گردد.

 



 

این آئین نامه و شیوه نامه آن صورت می  42و تبصرره آن: حذ  درس براسراس ماده    41ماده 4تاش *

اص یا کمیسیون موارد خ ،ای تحصریالت تکمیلی، شرورای آموزشری   آن دروسری که با تائید شرور   گیرد.

کمیسریون پزشرکی دانشرگاه مجوز حذ  در نیمسرال دریافت داشرته اسرت،  موجه محسروب شده  و از        

 پرداخت هزینه اخذ مجدد درس معا  می گردند.

 

برنامه ریزی و تصمیم گیری درباره تقویم آموزشی، قبل از شروع سال تحصیلی در  :42ماده 5تاش *

. که شامل زمان ثبت نام، انتخاب واحد، زمان حذ  و ح و به تصویب میرسدی دانشگاه مطرشورای آموزش

براساس تقویم دانشگاهی و برنامه اعالم  .س و بازه امتحانات پایان ترم استاضافه، حذ  اضطراری درو

 شده توسط گروه آموزشی، دانشجو اقدام به انتخاب واحد می نماید. 

نحوه اعتراض به نتایج امتحانات ، تاریخ تجدید نظر درسیستم چگونگی اعالم ثبت نمره،  :42ماده 8تاش 

گلستان قابل طرح و اجرا است . نمرات کلیه دروس می بایست در بازه تعیین شده پایان هر نیمسال ثبت 

 .شوند

حذ  درس در صورتی امکان پذیر است که تعداد واحد های دانشجو از حداقل اخذ  :42ماده 7تاش 

 . نشودکمتر واحد( 6) واحد در هر نیمسال

براساس این ماده استادان محترم دروس در دوره کارشناسی ارشد ملزم به ثبت نمره  :49ماده  6تاش *

 در پایان همان نیمسال اخذ واحد توسط دانشجو در سیستم گلستان هستند.



 

 (ایمان و ....زسائل پزشکی، گرفتاریهای پیش بینی نشده، )متشخیص موجه بودن غیبت  :44ماده  3تاش *

 زشکی یاکمیسیون حذ  پ موافقت گروه  و دانشکده  بهتایید پزشک معتمد یا مراجع ذیصالح و پس از 

 شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه واگذار می گردد.

اخذ واحد کمتراز حداقل مجاز با تصویب گروه آموزشی و شورای تحصیالت تکمیلی  :44ماده  41تاش 

 ابل طرح وبررسی می باشد.دانشکده و دانشگاه ق

تمام  ( یا44ماده  2با رعایت حداقل اخذ واحد در هر نیمسال و تبصره ) حذ  یک درس :45ماده  44تاش *

 انجام است.  دانشکده قابلتحصیالت تکمیلی معاونت آموزشی و گروه و مدیرپس از تأیید دروس دانشجو 

 

 



معاونت آموزشی و  ،گروهمدیرپس از تأیید مجوز مرخصی بدون احتساب در سنوات : 46ماده  42تاش *

 .صادر می شودشورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه  ، ودانشکدهتحصیالت تکمیلی 

ورای شدرخواست دانشجو به اداره آموزش و تأیید پس از  بازگشت به تحصیل دانشجو: 43ماده49تاش*

 قابل انجام است.و دانشگاه دانشکده  ،گروهتحصیالت تکمیلی 

و تا زمان دفاع از آن( با رعایت سقف سنوات را ) واحد پایان نامه دانشجو موظف است: 24ماده44تاش *

 انتخاب نماید.  در نیمسال های بعدی 

حداقل فاصله بین پروپوزال تصویب شده و دفاع سه ماه می باشد. تغییر پروپوزال منوط : 24ماده 45تاش 

 تصویب مجدد آن  می باشد. به

استاد راهنمای دوم پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، عضو هیئت علمی هر یک از   :24ماده 48تاش 

استاد  ت.اسبا مدرک دکتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه ها و مراکز پژوهشی مورد تأیید 



شگاه دانشگاه لرستان یا متخصص خارج از دانمشاور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، عضو هیئت علمی 

 لرستان با حداقل مدرک کارشناسی ارشد است.

مسئولیت هدایت دانشجو می تواند بطور مشترک بر عهده دو استاد راهنما باشد که استاد : 24ماده47تاش 

 داکثر میراهنمای دوم با نظر استاد راهنمای اول معرفی می گردد. در این حال استاد راهنمای دوم ح

  مسئولیت را بر عهده داشته باشد.  %41تواند 

 ترکیب اعضای هیأت داوران به شرح زیر می باشد: :22ماده  46تاش *

 راهنما. اناستاداستاد/ -4

 .مشاور انداستااستاد/ -2

شورای یید أبا تمرتبه حداقل استادیاری با  یک یا دو داور از اعضای هیأت علمی گروه  یا خارج از گروه-9

 تحصیالت تکمیلی گروه.

 به عنوان عضو ناظر بدون حق نمره.نماینده تحصیالت تکمیلی دانشکده  -4

 سهم اعضای هیأت داوران در ارزشیابی پایان نامه یکسان است. 

 موارد ذیل غیر رسمی بوده و لغو می گردد:درجلسه دفاع از پایان نامه 

  .عدم حضور استاد راهنما – 4

 .عدم حضور داور یا داوران – 2  

 .نماینده تحصیالت تکمیلی دانشکدهعدم حضور -9 

 بند 6شامل  نکات قابل توجه دانشجویان: 22ماده 43تاش*

د استادان از تأیینامه را به شرکل کامل و تای  شرده به اسرتاد راهنما ارائه و پس    دانشرجو باید پایان   - 4

ا بمجوز دفاع صادر می گردد. و تعیین داور یا داوران در جلسره شرورای گروه مربوطه    راهنما و مشراور 

داقل و برگزاری جلسه دفاع ح پیشرنهادنامه نامه بین زمان ارائه برگه توجه به روال اجرای دفاع از پایان

 الزم است. زمانهفته  یک

ه ضررمن ارائ، پیگیری دانشررجو، با ان توسررط گروهپس از قطعی شرردن ترکیب اعضررای هیأت داور -2

هماهنگی بین اعضای به  نسبت ،شده برگزاری جلسه دفاع  به تحصیالت تکمیلی دانشکده پیشنهادنامه تائید

 .اقدام گرددهیأت داوران و تعیین زمان جلسه دفاع 

 



ها به همراه نسبت به تهیه دعوتنامه هیأت داوران اقدام کرده و دعوتنامه تحصریالت تکمیلی دانشکده  -9

 .شوددانشجو تحویل هیأت داوران میتوسط و پروپوزال اولیه نامه یک نسخه از پایان

کلیه مدارک جلسه دفاع در اختیار نماینده تحصیالت تکمیلی دانشکده  ،پس از برگزاری جلسره دفاع  -4

ل انجام شده و شکدانشجو هیأت داوران توسط  پیشرنهاد شده اصرالحات   ،در صرورت لزوم  قرار گرفته و

همه امتیازات پایان نامه  تبدیل می گردد. PDFبه فایل  نامهپایان )توسط استاد راهنما(نهایی و تأیید شده 

 دانشجویان دانشگاه لرستان به دانشگاه لرستان تعلق دارد.

فارغ التحصیلی کلیه دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی منوط به اخذ گواهی پژوهشگاه اطالعات و  -5

 مدارک علمی ایران بوده که از طریق مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه صورت می گیرد.

ل ، نصب آن در محل های مناسب و ارسادانشجو پیگیری الزم جهت تهیه آگهی برگزاری جلسه دفاع -8

 دهد.دانشکده را انجام میبه آن 

،کتابخانه دانشکده راهنما )برای استاد  CDحلقه 9هر دانشجو می بایست برای فارغ التحصیلی حداقل  -7

 .فراهم نماید (و خود دانشجو یا دانشگاه

 یسقف نمره بدون مقاله دانشجویان کارشناس ،ارشد یکارشناس یمورد پایان نامه ها در :29ماده  21تاش *

 21ا تبر اساس  مقاله های مستخرج از پایان نامه تواند  ی. این نمره طبق ضوابط ذیل ماست 43ارشد 

 :افزایش یابد

  .نمره 4چاپ شده  ای رفتهیمعتبر پذ یپژوهش-ی( هر مقاله در مجالت علمالف

 ای رفتهیبر پذمعت یجیترو-یمقاله در مجالت علم ایمعتبر  یشهای( هر مقاله کامل در مجموعه مقاالت هماب

 .نمره( 5/1نمره )تا سقف  25/1چاپ شده 

 .نمره( 25/1نمره )تا سقف  25/1ارائه(  یمعتبر )با ارائه گواه یشهایمبسوط( مقاله در هما دهیچک ایخالصه )( ج
 



 

تبصره   21 شامل که دانشگاه به تصویب رسید شورای تحصیالت تکمیلی 45/3/34 این شیوه نامه در جلسه مورخ

و پس از آن الزم االجرا  35-34برای دانشجویان کارشناسی ارشد  ورودی نیمسال اول  و بودهالحاقی شورا )تاش( 

 است.


