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  آموزش الکترونیکیهاي دورهنامه آموزشی  آیین :بخش سوم
  

  مقدمه 
، نحوه پذیرش و ادامه تحصیل، شیوه آموزشی و آموزش الکترونیکیهاي  برگیرنده شرایط ورود به دوره بخش حاضر، در

  .باشد کارشناسی ارشد میکارشناسی و  در مقاطع آموزش الکترونیکیهاي  ورهمقررات آموزشی د

  ، نحوه پذیرش و ادامه تحصیلآموزش الکترونیکیشرایط داوطلبان ورود به نظام : فصل اول
  :ضوابط و شرایط پذیرش -1

ضوابط و احراز کلیه شرایط عمومی پذیرش دانشجویان در موسسات آموزش عالی برابر با : شرایط عمومی: 1-1
 ."وزارت"مقررات 

  :هاي الکترونیکی باید داراي شرایط اختصاصی زیر باشند  داوطلبان ورود به دوره:شرایط اختصاصی: 1-2
   برخورداري از مهارت پایه در استفاده از کامپیوتر و اینترنت-الف
   داشتن عالقه و آمادگی یادگیري در محیط الکترونیکی-ب

  :نحوه پذیرش دانشجو -2
  :باشد پذیر می انشجو در نظام الکترونیکی به دو شیوه به شرح ذیل امکانپذیرش د

  هاي سراسري سازمان سنجش آموزش کشور از طریق آزمون -2-1
هاي دولتی و  ها و سازمان منحصراً براي شاغلین و کارکنان دستگاه(از طریق آزمون اختصاصی با نظارت سازمان سنجش  -2-2

  )غیر دولتی
  .باشد پذیري در کلیه مقاطع تحصیلی ممنوع می انشجو به صورت دانشپذیرش د:  تبصره

 :ونیکینحوه ادامه تحصیل دانش آموختگان شیوه الکتر -3
ها و موسسات آموزش عالی که مورد  آموختگان دانشگاه ، همچون سایر دانشآموختگان شیوه الکترونیکی ه دانشکلی

الکترونیکی نیز هاي غیر  در مقاطع باالتر در شیوهه ادامه تحصیلتایید شوراي گسترش آموزش عالی کشور هستند، مجاز ب
  .باشند می

  .باشد ابق شهریه دروس مقطع کارشناسی میمیزان شهریه دروس جبرانی براي مقطع کارشناسی ارشد، مط: 1تبصره 
  .باشد پرداخت هزینه دروس جبرانی به عهده دانشجو می: 2تبصره

  مدارك تحصیلیو اعتبار  شیوه آموزشی: فصل دوم 
  :شیوه آموزش -1

  .باشد برگزاري دوره کارشناسی ارشد الکترونیکی به شیوه آموزش محور می
دانشجویان برتر خود را بر اساس عملکرد آموزشی % 30هاي الزم حداکثر تا تواند در صورت وجود زیرساخت  میمؤسسه :تبصره

 12 (شی ذیربط و به شرط گذراندن حداقل دو نیمسال تحصیلیآنان، به میزان ظرفیت اساتید و با تشخیص و تایید گروه آموز
  .پژوهشی بپذیرد-در قالب شیوه آموزشی) جبرانیواحد از دروس غیر

  
  :اعتبار مدارك علمی -2

توانند در مقاطع باالتر ادامه تحصیل دهند و از مزایاي استخدامی و اجتماعی همانند سایر  ها می آموختگان این دوره دانش
  .آموختگان الزامی است  در مدارك تحصیلی دانشآموزش الکترونیکیدرج عنوان نوع دوره . ن برخوردار گردندآموختگا دانش



 ٣

 

   در مقطع کارشناسیآموزش الکترونیکیمقررات آموزشی نظام : فصل سوم
  

  مقدمه
قررات آموزشی کشور، م در آموزش عالی آموزش الکترونیکیبراي تعیین ضوابط و چارچوب اجرایی مقررات آموزشی نظام 

هاي  هاي مصوب دوره نامه هاي الکترونیکی در مقاطع کارشناسی و با استناد به آئین مندي از تجارب و دانش دوره زیر با بهره
نامه قید  ، که در این آیینآموزش الکترونیکیهاي  سایر ضوابط و مقررات آموزشی دانشجویان دوره. حضوري تدوین شده است

ها و  هاي وزارت در خصوص دانشگاه ها و ابالغ ها، دستورالعمل رین ضوابط و مقررات آموزشی، بخشنامهنشده است مطابق با آخ
  .باشد موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی می

حضوري و یا  هاي حضوري، نیمه ها و یا گرایش هاي الکترونیکی در یکی از رشته زمان دانشجویان دوره تحصیل هم -1
  .باشد اي دیگر بالمانع میه الکترونیکی دانشگاه

 مشروط به شرکت در آزمون برگزار شده توسط آموزش الکترونیکیصدور معافیت تحصیلی براي دانشجویان نظام  -2
 .باشد سازمان سنجش و مصوب بوده مقطع، رشته و موسسات توسط شوراي گسترش آموزش عالی بالمانع می

  .ر مبتنی بر نظام واحدي استهاي الکترونیکی در تمام موسسات کشو آموزش در دوره -3
 ساعت تولید محتواي 5 ساعت آموزش حضوري، حداقل 15-17، به ازاي آموزش الکترونیکیهر واحد درسی در  -4

 ساعت 15 -17 ها، تعامالت علمی و ارزیابی پایان هر جلسه، ها، تمرین مفید علمی بصورت الکترونیکی است که به همراه مثال
 .دهد آموزشی را تشکیل می

 سال 7هاي کارشناسی پیوسته   سال و نیم و در دوره3هاي کارشناسی ناپیوسته  داکثر مدت مجاز تحصیل در دورهح -5
 مربوط اخراج مؤسسه زهاي دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند ا در صورتی که دانشجو نتواند واحد.است
 .شود می

  .تواند حداکثر مدت مجاز تحصیل را تا یک سال افزایش دهد  میهمؤسسوارد خاص، شوراي آموزشی در م: تبصره
  
  حضور و غیاب  -6
بینی شده براي هر یک از دروس و حضور در درگاه آموزشی و  مشاهده کامل محتواي آموزشی تمام جلسات پیش -6-1

  . بندي شده دروس الزامی است انجام تکالیف در چارچوب تقویم آموزشی و جدول زمان
 و عدم مشاهده به منزله غیبت مؤسسه میزان حضور دانشجو در فضاي الکترونیکی بر اساس سامانه آموزشی تایید -6-2

  .گردد تلقی می

3(هاي یادگیري هر درس حداکثر معادل سه شانزدهم   فعالیتریزان غیبت مجاز در مشاهده دروس و سای م-6-3
16 ( 

  .است
از مدت مقرر مشاهده محتواي دروس نیز از از درس ارائه شده استفاده کند اما به معناي حضور تواند بعد  دانشجو می  -6-4

  .شود  در آن جلسه محسوب نمی
غیبت غیرموجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبت موجه در امتحان   -6-5

  .گردد هر درس موجب حذف آن درس می
 یا کمیته منتخب آن مؤسسهدن غیبت در جلسات درس و در امتحان بر عهده شوراي آموزشی تشخیص موجه بو  -6-6

 .شورا است
  

  ارزشیابی -7
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ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس بر اساس میزان حضور و غیاب و فعالیت در کالس، انجام تکالیف درسی و  -7-1
  .د و مدرس هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس استگیر سال صورت می سال و پایان نیم نتایج امتحانات بین نیم

  .گردد  به صورت حضوري برگزار میآموزش الکترونیکیهاي  سال در دوره امتحانات پایان نیم -7-2
ت عددي بین صفر تا  نمرات دانشجو در هر درس به صور؛معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره درس است -7-3

  .شود بیست تعیین می
دانشجویی که در هر یک از دروس الزامی مردود شود، ملزم به تکرار آن .  است10حداقل نمره قبولی در هر درس  -7-4
  .شود با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و ردي در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین منظور می. است

تواند از جدول دروس اختیاري در برنامه  ، به جاي آن درس می شودویی در یک درس اختیاري مردوداگر دانشج: تبصره
  .تخاب کندنمصوب، درس دیگري را ا

  
 انتقال و میهمانی -8

 دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی مؤسسه به مؤسسهانتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک  -8-1
  .است

  .باشد  ممنوع میکیآموزش الکترونیانتقال دانشجو در نظام  -8-2
  . مقصد، بالمانع استمؤسسه مبدا و موافقت مؤسسهمهمان شدن دانشجویان موسسات، با نظر  -8-3
 تحصیلی خود را در سال نیم، مشروط بر این است که، دانشجو حداقل یک مؤسسهمهمان شدن دانشجو در یک  -8-4

 . گذرانده باشداَ مبدمؤسسه
وقت، به صورت مهمان تحصیل    در یک مؤسسه، بطور تمامسال نیمواند حداکثر دو ت هر دانشجو در هر رشته می -8-5
در یک ) درس وقت و چه به صورت تک چه به صورت تمام(در هر حال نباید تعداد دروسی را که دانشجو به صورت مهمان . کند

  . درصد کل واحدهاي دوره تجاوز کند40یا چند مؤسسه گذرانده است، از 
درس و چه به صورت تمام وقت، باید به تأیید گروه آموزشی مؤسسه مبدأ  ب واحد دانشجو، چه به صورت تکانتخا: تبصره

  .و بر اساس شرایط مؤسسه مقصد باشد
شود و   درکارنامه او در مؤسسه مبدأ ثبت میگذراند، عیناًواحدهایی را که دانشجوي مهمان در یک مؤسسه می -8-6

  . و میانگین کل او منظور خواهد شدسال نیمین نمرات آنها در محاسبات میانگ
  .شود هر صورت توسط مؤسسه مبدأ صادر میمدرك فراغت از تحصیل دانشجوي مهمان در  -8-7
  

  مقررات آموزشی نظام یادگیري الکترونیکی در مقطع کارشناسی ارشد: فصل چهارم
  

  مقدمه
الکترونیکی در نظام آموزش عالی کشور، مقررات آموزشی یین ضوابط و چارچوب اجرایی مقررات آموزشی یادگیري عبراي ت
نامه مصوب  هاي یادگیري الکترونیکی در مقطع کارشناسی ارشد و با استناد به آیین مندي از تجارب و دانش دوره زیر با بهره

  .هاي حضوري تدوین شده است دوره
نامه قید نشده است مطابق با  آیینی، که در این هاي یادگیري الکترونیک سایر ضوابط و مقررات آموزشی دانشجویان دوره

ها و مؤسسات آموزش  هاي وزارت در خصوص دانشگاه ها و ابالغ ها، دستورالعمل آخرین ضوابط و مقررات آموزشی، بخشنامه
  .باشد عالی دولتی و غیردولتی می

ر آزمون برگزار شده توسط صدور معافیت تحصیلی براي دانشجویان نظام یادگیري الکترونیکی مشروط به شرکت د -1
  .باشد سازمان سنجش و مصوب بودن مقطع، رشته و مؤسسات توسط شوراي گسترش آموزش عالی بالمانع می

 .هاي کشور مبتنی بر نظام واحدي است هاي الکترونیکی در تمام دانشگاه آموزش در دوره -2



 ٥

 ساعت تولید محتواي 5وري، حداقل  ساعت آموزشی حض15-17هر واحد درسی در یادگیري الکترونیکی، به ازاي  -3
 ساعت 15-17ها، تعامالت علمی و ارزیابی پایان هر جلسه،  ها، تمرین مفید علمی به صورت الکترونیکی است که به همراه مثال

 .دهد آموزشی را تشکیل می
در صورتی که دانشجو نتواند .  سال است2هاي کارشناسی ارشد ناپیوسته  حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره -4

 .شود واحدهاي دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج می
 . مدت مجاز تحصیل را تا یک سال افزایش دهد تواند حداکثر در موارد خاص، شوراي آموزشی مؤسسه می: 1تبصره
  .شود  به سقف سنوات مجاز افزوده میسال نیممتناسب با میزان واحدهاي جبرانی حداکثر به میزان یک : 2هتبصر

  
  حضور و غیاب-5

بینی شده براي هریک از دروس و حضور در درگاه آموزشی و  مشاهده کامل محتواي آموزشی تمام جلسات پیش -5-1
تأیید میزان حضور دانشجو در فضاي . بندي شده دروس الزامی است انجام تکالیف در چارچوب تقویم آموزشی و جدول زمان

  .گردد  و عدم مشاهده به منزله غیبت تلقی میمؤسسهالکترونیکی بر اساس سامانه آموزشی 
) 16/3(هم دهاي یادگیري هر درس حداکثر معادل سه شانز  میزان غیبت مجاز در مشاهده دروس و سایر فعالیت-5-2
  .است

  .شود  تعیین میدانشگاهسبه حضور و غیاب و ضوابط مرتبط با آن از سوي شوراي آموزشی  نحوه محا-5-3
در صورتی که غیبت دانشجو در یک درس بیش از حد مجاز بوده ولی از نظر آن مرکز آموزش عالی موجه : 1تبصره

 8یت حدنصاب حداقل در این صورت، رعا. گردد تشخیص داده شود، آن درس از مجموع دروس انتخابی دانشجو حذف می
 تحصیلی سال نیم تحصیلی از نظر طول تحصیل، براي دانشجو یک سال نیمست ولی آن ی تحصیلی الزامی نسال نیمواحد در آن 

  . شود کامل محسوب می
  .شهریه درس حذف شده به دلیل غیبت بیش از حد مجاز به دانشجو مسترد نخواهد شد: 2تبصره
 درس ارائه زنیز ا) باشد که مالك حضور و غیاب می(ز مدت مقرر مشاهده محتواي دروس تواند بعد ا  دانشجو می:3تبصره

  .شود شده استفاده کند، اما به معناي حضور در آن جلسه محسوب نمی
  

   ارزشیابی-6
 ثبت  تحصیلی تا پایان آن به طور مستمر ارزیابی وسال نیمهاي دانشجو در سامانه مدیریت یادگیري از آغاز   فعالیت-6-1

  .شود می
  . است12 حداقل نمره قبولی در هر درس اعم از دروس مصوب دوره، یا دروس جبرانی در دوره کارشناسی ارشد، -6-2
تواند با موافقت استاد مربوط به جاي آن درس، درس   باشد، می12اگر نمره دانشجو در یک درس اختیاري کمتر از : 1تبصره

  .عرفه انتخاب نمایددیگري را با پرداخت شهریه آن طبق ت
خیص استاد مربوط و تأیید گروه آموزشی شهایی باشد که با ت در مواردي که ارزشیابی دانشجو در یک درس موکول به فعالیت: 2تبصره
در این صورت باید نمره . شود  تحصیلی ممکن نیست، نمره دانشجو در آن درس ناتمام محسوب میسال نیمجام آن در طول یک نذیربط ا

  . تحصیلی بعد، توسط استاد ذیربط به نمره قطعی تبدیل و در کارنامه وي ثبت شودسال نیمجو در این درس، حداکثر تا پایان دانش
اگر .  کمتر باشد14 تحصیلی، نباید از سال نیم میانگین نمرات دروس دانشجو، در دوره کارشناسی ارشد، در هر -6-3

چنانچه میانگین نمرات دانشجو در . شود کمتر باشد، دانشجو مشروط قلمداد می 14 تحصیلی از سال نیمنمرات دانشجو در یک 
  .شود  باشد، آن دانشجو از ادامه تحصیل محروم می14 تحصیلی کمتر از سال نیمدو 

 تحصیلی و میانگین سال نیمنمرات شود اما در احتساب میانگین   نمره دروس جبرانی در کارنامه دانشجو، ثبت می:تبصره
  .شود  کل دانشجو منظور نمینمرات
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چنانچه میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره .  باشد14از کمتر  میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره نباید -6-4
  .شود  کمتر باشد، دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد شناخته نمی14از 

 کمتر باشد، در صورتی که 14ه، میانگین کل نمرات او از  دانشجویی که پس از گذراندن کلیه واحدهاي درسی دور:تبصره
 گرفته 14 واحد از دروسی را که در آنها نمره کمتر از 16تواند تا  حداکثر مدت مجاز تحصیل وي به پایان نرسیده باشد، می

بران کمبود  تحصیلی تکرار کند و در صورت جسال نیماست با پرداخت شهریه این دروس طبق تعرفه مربوط، فقط در یک 
  .التحصیل شود میانگین کل، فارغ

 ارزیابی و ارزشیابی دانشجو در هر درس بر اساس میزان مشارکت در فرایند یادگیري، انجام تکالیف درسی و نتایج -6-5
  . گیرد  صورت میسال نیم و پایان سال نیمهاي میان  آزمون
  .گردد ضوري برگزار میهاي یادگیري الکترونیکی به صورت ح  امتحانات در دوره-6-6

  . هر درس به منزله کسب نمره صفر براي آن درس استسال نیمغیبت غیرموجه دانشجو در امتحان پایان : 1تبصره
، از نظر مؤسسه موجه تشخیص داده شود، درس مزبور حذف سال نیمدر صورتی که غیبت دانشجو در جلسه امتحان پایان : 2تبصره

  .شود می
ید نظر در مورد نمرات نهایی هر یک از دروس باید حداکثر ظرف مدت سه روز پس از اعالم درخواست تجد: 3تبصره

  .به درخواست ارائه شده پس از مدت مذکور، ترتیب اثر داده خواهد شد. نمرات توسط دانشجو به مرکز ارائه شود
باشد و نمره درس   اعتراض وي میبدیهی است عدم تغییر نمره دانشجو پس از اتمام این مهلت، به منزله عدم وارد بودن

  .نهایی شده و غیرقابل تغییر خواهد بود
تواند دروس مورد  هاي گذشته نشود، می سال نیم درس موفق به کسب نمره قبولی در 2 چنانچه دانشجو حداکثر تا -6-7

  .ایدنظر را به پیشنهاد گروه و تأیید شوراي آموزشی مؤسسه به صورت معرفی به استاد مجددا اخذ نم
 دانشجویی که تمامی واحدهاي درسی دوره کارشناسی ارشد را طبق برنامه مصوب و بر اساس مقررات و -6-8
  .شود آموخته دوره کارشناسی ارشد محسوب می هاي وزارت با موفقیت گذرانده باشد دانش نامه آیین

ین نمره درسی دانشجو توسط استاد مربوط ارشد، تاریخی است که آخر تاریخ فراغت از تحصیل دانشجویان کارشناسی:تبصره
  . شود اعالم می

  
  نامه  پایان-7

گیرند، آخرین بخش دوره کارشناسی  پژوهشی قرار می-نامه براي دانشجویانی که در قالب شیوه آموزشی  انجام پایان-7-1
تاد راهنما به تحقیق ارشد است که طی آن دانشجو موظف است در یک زمینه مربوط به رشته تحصیلی خود، زیر نظر اس

  .بپردازد
 استاد راهنما با پیشنهاد دانشجو و موافقت استاد و تآیید گروه آموزشی مؤسسه، از اعضاي هیأت علمی مؤسسه یا -7-2

  .گردد خارج از مؤسسه تعیین می
 امه خود را بان  سوم تحصیلی، موضوع پایانسال نیم اول و قبل از شروع سال نیم دانشجو موظف است پس از پایان -7-3

نامه   واحد از پایان2 سوم حداقل سال نیمنظر استاد راهنما تعیین و ضمن به تصویب رساندن آن در گروه آموزشی مؤسسه، در 
  .نامه خود را به تصویب گروه آموزشی برساند  سوم تحصیلی، پیشنهاد پایانسال نیمرا انتخاب نماید و تا پایان 

شنهاد استاد راهنما، یاستاد مشاور به پ .مند گردد مکاري و مشاوره یک استاد مشاور بهرهتواند از ه  هر دانشجو می-7-4
  . شود دانشجو یا مؤسسه و پس از تأیید شوراي آموزشی از بین اعضاي هیأت علمی یا متخصصان و محققان مربوط انتخاب می

تشکل از استاد راهنما و حداقل یک نفر نماینده نامه دانشجو در جلسه دفاعیه توسط هیأت داوران، م  ارزشیابی پایان-7-5
 داخل و خارج مؤسسه به صورت حضوري محققانشوراي آموزشی مؤسسه و دو نفر از بین اعضاي هیأت علمی یا متخصصان و 

  .گیرد یا الکترونیکی انجام می



 ٧

شود و  ي وزارت ارزشیابی میهاي آموزشی جار نامه نامه توسط هیأت داوران بر اساس ضوابط و مقررات آیین  پایان-7-6
  . شود گردد و در میانگین کل نمرات دانشجو منظور می  تحصیلی وارد کارنامه دانشجو میسال نیمنمره آن، در آخرین 

نام و پرداخت شهریه  نامه، تا زمانی که آنرا به پایان نرسانده است موظف به تمدید ثبت  دانشجو پس از انتخاب پایان-7-7
 تحصیلی وارد کارنامه دانشجو سال نیمنامه در آخرین  نمره پایان.  بعد بر اساس تقویم آموزشی مؤسسه استسال نیمثابت براي 

  .شود و در میانگین کل نمرات منظور خواهد شد می
تواند در مدتی که از  نامه از نظر هیأت داوران غیرقابل قبول تشخیص داده شود، دانشجو می  در صورتی که پایان-7-8
کنند از آن  نامه خود را کامل و بار دیگر در زمانی که هیأت داوران تعیین می  پایان؛ وي تجاوز نکندلثر مدت مجاز تحصیحداک

  .دفاع نماید
نامه خود با موفقیت دفاع کند، مدرك تحصیلی تعلق  انشجویی که نتواند در فرصت تعیین شده از پایاندبه : تبصره

  .گیرد نمی
  

   انتقال و مهمان-8
 انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک مؤسسه به مؤسسه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی -8-1
  .است

  .باشد  انتقال دانشجو در نظام یادگیري الکترونیکی ممنوع می-8-2
  .مهمان شدن دانشجویان مؤسسات داخل و خارج کشور در مؤسسات و برعکس ممنوع است -8-3
  

  ات سایر مقرر-9
نامه نسبت به تسویه حساب با واحدهاي مختلف   دانشجو موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از دفاع پایان-9-1

  .مؤسسه اقدام نماید
 تحصیلی، در خصوص ارسال نامه محرمانه تأییدیه تحصیلی و سال نیم دانشجو موظف است حداکثر تا پایان اولین -9-2

تواند به استناد مصوبه   در غیر این صورت مؤسسه می؛شگاه مقطع کارشناسی پیگیري نمایدریزنمرات خویش به مؤسسه، از دان
  .هاي بعد جلوگیري به عمل آورد سال نیمنام وي در شوراي آموزشی، از ثبت

  
  

 هاي آموزش دورهنامه آموزشی   آیین-3 الکترونیکی، آموزشنامه اجرایی   آیین-2کلیات، -1( بخش 3نامه شامل  آییناین 
 به تصویب رسید و ،دانشگاه صنعتی شاهرود شوراي 28/03/91اشد و در جلسه مورخ ب  تبصره می28 فصل و 14، )الکترونیکی

  .االجراست از تاریخ تصویب الزم
  

  


