آیین نامهی دورهی کارشناسی ارشد شیوهی « آموزشی»
(آموزش محور)
(ضمیمهی آییننامه و مقررات آموزشی دورهی کارشناسی ارشد ناپیوسته)

مادهی  :1تعریف
دورهي کارشناسی ارشد به شيوهي «آموزشی» ،دورهاي با محوریت آموزش و مشتمل بر واحدهاي درسی بدون پایاننامه
است .مقررات آموزشی به غير از موارد مربوط به پایاننامه عيناً مانند آیيننامهي دورهي کارشناسی ارشد به شيوهي «آموزشی–
پژوهشی» میباشد
مادهی  :2واحدهای درسی
واحدهاي درسی این دوره  82واحد میباشد که شامل واحدهاي دورهي کارشناسی ارشد به شيوهي «آموزشی–
پژوهشی» و سمينار ویژهي دو واحدي است و کمبود واحدها (جایگزین پایاننامه) از بين دروس اختياري همان رشته/
گرایش انتخاب میگردد.
تبصره:
جمع واحدهاي سمينار 8و سمينار ویژه نباید از  4واحد بيشتر باشد.
مادهی  :3سمینار ویژه
دو واحد از واحدهاي الزامی این دوره به عنوان سمينار ویژه میباشد که به صورت تحقيق و تتبع نظري زیر نظر استاد
راهنما انجام میشود .دانشجو پس از انتخاب استاد راهنما با موافقت ایشان طرح سمينار ویژهي خود را به بخش(گروه) ارائه
میدهد .طرح ،در شوراي بخش(گروه) مطرح می شود و مورد تصویب قرار میگيرد.
تبصرهی  :1حداقل زمان اخذ سمينار ویژه نيم سال سوم و حداکثر نيم سال چهارم میباشد
تبصرهی  :2در صورتی که سمينار جزء واحدهاي درسی دوره باشد ،دانشجو نمیتواند درس سمينار را پس از سمينار
ویژه اخذ نماید.
سمينار ویژه براساس آیيننامهي وزارتی یک درس الزامی و به معناي نوعی تحقيق و تتبع نظري پيرامون یک موضوع ویژهي تخصصی است.
8
منظور از سمينار ،درس معمول در برنامههاي کارشناسی ارشد آموزشی -پژوهشی است که میتواند حداکثر به عنوان  8واحد همراه با  8واحد سمينار ویژه
ارائه گردد.

تبصرهی  :3دانشجویانی که حداقل  8واحد درس جبرانی در نيم سال اول تحصيلی اخذ نمایند ،یک نيم سال به زمان
تبصرهي افزوده میشود.
مادهی  :4ارائهی سمینار ویژه :دانشجو پس از اتمام دورهي آموزشی و اتمام تحقيق و نگاارش سامينار ویاژه ،باا تأیياد
استاد راهنما و در سقف سنوات مجاز تحصيلی میتواند براي ارائهي سمينار ویژهي خود اقدام نماید.
تبصرهی :1
قبل از ارائهي سمينار ویژه ،باید نمرات تمامی درسهاي اخذ شده توسط دانشجو و همچنين انگليسی ویاژهي معاافی یاا
اخذ واحدي درس انگليسی ویژهي وي در سيستم اتوماسيون آموزسی دانشگاه با نمرهي قبول و وضعيت تأیید شدده ،ثبات شاده
باشد.
تبصرهی :2
حداقل فاصله ي زمانی بين تصویب طرح سمينار ویژه در بخاش(گاروه) و ارائاهي سامينار ویاژه در ساقف سانوات مجااز
تحصيلی ،یک ماه تمام است.
تبصرهی :3
بعد از تأیيد نهایی گزارش مکتوب سمينار ویژه توسط استاد راهنما و بخش(گروه) ،به پيشنهاد شوراي بخش(گروه) و تأیيد
شوراي تحصيالت تکميلی دانشکده ،یک نفر از اعضاي هيأت علمی دانشگاه شيراز (استادیار و باالتر) که در زمينهي تحقيق دانشجو
تخصص داشته باشد ،به عنوان داور متخصص داخلی براي ارزیابی سمينار ویژه تعيين میشود.
تبصرهی :4
ثبت نام داور متخصص داخلی در سيستم اتوماسيون آموزشی بر عهدهي رئيس بخش(گروه) میباشد.
تبصرهی :5
دانشجو موظف است فاصلهي زمانی حداقل  5روز را بين ثبت زمان درخواست ارائهي سمينار ویژه در سيستم اتوماسايون
آموزشی و تاریخ ارائهي سمينار ویژه رعایت کند.
تبصرهی :6
سمينار ویژه باید به صورت سخنرانی عمومی ،با اعالم قبلی و با حضور استاد راهنما و داور متخصص داخلی در بخش ارائه
گردد.
مادهی  : 5ارزشيابی سمينار ویژه بر مبناي نمرهي ( 82بيست) صورت مایگيارد .باراي تعياين نمارهي سامينار ویاژهي
دانشجو ،نمرهي استاد راهنما با ضریب دو و نمرهي داور متخصص داخلی با ضریب یک در نظر گرفته میشود.

تبصره:
به دانشجویی که سمينار ویژه ي خود را با موفقيت ارائه داده است ،براي انجام اصاالحات و تماامی اماور فاار التحصايلی
حداکثر سه ماه فرصت داده میشود .پس از انقضاي این مدت ،با دانشجو مطابق مقررات دانشگاه رفتار خواهد شد.
مادهی  :6شرایط انتقال دانشجو از شيوهي «آموزشی» به شيوهي «آموزشی– پژوهشی»
انتقال با رعایت تمامی شرایط زیر مجاز است:
الف) ممتاز بودن در بين تمامی هم رشته – وروديها
ب ) موافقت بخش و دانشکده
ج ) نداشتن سابقهي مشروطی آموزشی
د ) حداکثر مهلت درخواست انتقال تا پایان نيمسال دوم تحصيلی میباشد .در صورت داشتن حداقل  8واحد درس
جبرانی ،انتقال حداکثر تا پایان نيمسال سوم صورت میگيرد.
تبصرهی :1
دانشجویی ممتاز میباشد که ميانگين نمرات وي پس از گذراندن تمامی درسهاي مشترک مصوب دوره (غير از سمينار
ویژه) حداکثر جزو  85درصد اول رشته /گرایش ورودي همان دوره باشد .بخش و دانشکده براساس مصوبات و در چارچوب مقررات
خود از بين این افراد نسبت به انتقال از شيوهي «آموزشی» به شيوهي «آموزشی– پژوهشی» اقدام می نماید.
تبصرهی :2
تعيين درصد فوق در اختيار شوراي تحصيالت تکميلی دانشکده و تأیيد شوراي تحصيالت تکميلی دانشگاه خواهد بود.
تبصرهی :3
انتقال از شيوهي «آموزشی» به شيوهي «آموزشی– پژوهشی» براي هر رشته /گرایش ،در صورت وجود مجوز اجراي
رشته /گرایش به شيوهي «آموزشی – پژوهشی» امکانپذیر است.
تبصرهی :4
انتقال از شيوهي «آموزشی – پژوهشی» به شيوهي «آموزشی» مطابق «آیين نامه و مقررات آموزشی دورهي کارشناسی
ارشد ناپيوسته» صورت می گيرد.
مادهی :7
این دستورالعمل اجرایی ،بر اساس آیيننامهي دورهي کارشناسی ارشد (شمارهي  / 08228و ماور  924/2/ 2و ناماه
ابالغيهي شمارهي 8/ 05848مور  ) 924/2/ 8مصوب جلسهي  200مور  924/7/4شوراي عالی برنامهریازي آموزشای وزارت
در  7ماده و  5تبصره تنظيم شد و در تاریخ  25/4/89به تصویب شوراي دانشگاه رسيد .این دستورالعمل از ابتداي سال تحصايلی
 24-25الزم االجرا است و از تاریخ ابال آن ،آیيننامههاي قبلی و تمام مقررات و بخشنامهها و دستور العملهاي مغاایر باا آن باراي
دانشجویان مشمول این آیيننامه لغو میگردد.

