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مقدمه
بر اساس درخواست حاضر ،شاکی که از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر بوده است،
تقاضای ابطال یکی از بندهای مقررات آموزش دوره کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر
(مصوب  1)1307را دارد که با عنایت به توضیحات شاکی در درخواست ،ناظر به کسر نمره
 -52 .7نمره پایاننامه
 نمره پایاننامه در میانگین کل دانشجویان ورودی مهر  79و پس از آن محاسبه نمیشود و ارزشیابی آن بهصورت کیفی
نیز به شرح زیر انجام و در پورتال آموزشی ثبت میشود.
 نمره پایاننامه در میانگین کل دانشجویان ورودی مهر  79و ماقبل محاسبه میگردد.
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دانشجویان در صورت تأخیر در دفاع از پایاننامه میباشد.
شرح و بررسی
الف) تبیین موضوع
از جمله آئیننامههایی که وزارت علوم در راستای صالحیتهای خود در تدوین
آئیننامههای اجرایی «قانون اهداف ،وظایف و تشکیالت وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری» (مصوب  )1383/2/18تصویب نموده است ،1آئیننامه دوره کارشناسی ارشد
ناپیوسته میباشد که تاکنون در سنوات مختلفی به تصویب رسیده و از جمله آنها آئیننامه
مصوب  1388/1/12میباشد .مطابق ماده ( )37این آئیننامه ،5دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی و پژوهشی مجری دورههای کارشناسی ارشد موظفاند دستورالعملهای
اجرایی آئیننامه مزبور را در چارچوب آئیننامه تدوین و پس از تصویب در شورای

نمره تشویقی (مقاله ،کار تجربی و اختراع) توسط هیأت داوران در جلسه دفاع بر اساس آئیننامه فعلی دانشگاه به شرح زیر
تعیین میشود:

 .7ماده  -۲5آییننامههای اجرائی این قانون از سوی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری تهیه و به مراجع ذیربط ارائه
خواهد شد .اعمال مقررات موضوع این قانون در مورد دانشگاههای نظامی و انتظامی و مؤسسات آموزشی و پژوهشی تحت
نظر فرماندهی کل قوا پس از کسب موافقت ایشان انجام خواهد شد.
 .5ماده  -73آئیننامه دربرگیرنده اصول و ضوابط کلی دوره کارشناسی ارشد به سه شیوه اجرایی میباشد و مؤسسه
موظف است دستورالعمل اجرایی آن را در چارچوب آئیننامه تدوین و پس از تصویب در شورا اجرا کند.
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تحصیالت تکمیلی اجرا کنند .بر همین اساس نیز هر دانشگاه اقدام به صدور آئیننامههایی
در این خصوص نموده است و شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه امیرکبیر نیز در همین
راستا آئیننامهای تحت عنوان «آییننامه آموزشی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد» به
تصویب رسانده است و در آن به موضوعات مختلفی درباره دوره کارشناسی ارشد ،از
جمله نحوه محاسبه نمره پایاننامه پرداخته است.
حال بر اساس نامه دیوان عدالت اداری ،موضوع شکایت «بند « »52این آئیننامه در
خصوص احتساب نمره پایاننامه در معدل دانشجویان است» ،لکن در دادخواست
شاکی ،اگرچه ابطال همین بند درخواست گردیده ،اما ابطال آن «در خصوص ارزشیابی
پایاننامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به علت تأخیر در دفاع پایاننامه» مورد
تقاضا قرار گرفته است (و نه احتساب نمره پایاننامه در معدل دانشجویان) و آنگونه
که از مفاد شکایت و توضیحات ارائهشده نیز مستفاد میگردد ،موضوع اعتراض،
کاهش نمره پایاننامه به جهت تمدید سنوات دانشجویان میباشد که درواقع نوعی
مجازات این دسته از دانشجویان تلقی شده است .البته به نظر میرسد بند «»52
آئیننامه مورد اعتراض واجد چنین موضوعی نیست ،چراکه ماده مزبور 1ناظر به
احتساب نمره پایان نامه در معدل و همچنین نمرات ارزیابی و تشویقی مربوط به
پایان نامه است و این موضوع (کاهش نمره به علت تأخیر در دفاع) در بند «»5-1
«آئیننامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد» مصوب  1307/6/57شورای
تحصیالت تکمیلی دانشگاه امیرکبیر ذکر شده است .مطابق این بند:

« 2-1تمديد سنوات -ترم ششم... :
در صورت دفاع دانشجو در اسفندماه ،نمره پایاننامه در دو بخش دفاع از پایاننامه
(حداکثر  )10و نتایج محصوالت پژوهشی (حداکثر  1.2نمره) ارزیابی میگردد.
در صورت دفاع دانشجو در فروردین و اردیبهشتماه ،نمره پایاننامه در دو بخش دفاع
از پایاننامه (حداکثر  )10و نتایج محصوالت پژوهشی (حداکثر  5نمره) ارزیابی میگردد.
در صورت دفاع دانشجو در خرداد تا  12تیرماه ،نمره پایاننامه در دو بخش دفاع از
پایاننامه (حداکثر  )17و نتایج محصوالت پژوهشی (حداکثر  3نمره) ارزیابی میگردد».
 .7به پاورقی شماره « »1رجوع کنید.
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همانگونه که مشاهده می شود مطابق بند مزبور با هر مرحله تأخیر در دفاع از
پایاننامه بخشی از نمره دفاع از پایاننامه کسر و البته بخشی از نمره کسر شده به نمره
نتایج محصوالت پژوهشی اضافه میگردد .حال به نظر میرسد شاکی نسبت به چنین
موضوعی اعتراض داشته و چنین امری را از حیث شرعی برخالف قاعده قبح عقاب
بالبیان و از حیث قانونی مغایر بندهای « 4»38« ،3»37« ،5»57« ،1»59و « 2»30آئیننامه
دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب  1388/1/12وزارت علوم دانسته است.
ب) بررسی موضوع
با عنایت به نکات فوقالذکر اگرچه به نظر میرسد تدوین ضوابط اجرایی مربوط
به ارزیابی پایاننامه دوره تحصیلی تکمیلی در صالحیت شورای تکمیلی دانشگاه
میباشد ،لکن همانگونه که در ماده ( )37آئیننامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته
مصوب وزارت علوم ذکر شده است ،چنین ضوابطی میبایست در چارچوب این
آئین نامه باشد و شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه در این رابطه واجد صالحیت
مستقل مقرراتگذاری نبوده است .بر این اساس با نگاهی به آئیننامه مزبور که درواقع
چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی تحصیالت تکمیلی قلمداد میشود ،مشخص
میگردد که مواد ( 6)59و ( 7)55این آئیننامه به موضوع ارزشیابی پایاننامهها پرداخته
 .7ماده  -52ارزشیابی پایاننامه
الف -نمره  17تا  :22عالی؛ نمره  11تا  :11.77بسیار خوب؛ نمره از  19تا  :19.77خوب؛ نمره  14تا  15.77قابل قبول
ب -نمره کمتر از  :14غیرقابل قبول
تبصره -چنانچه ارزشیابی پایاننامه غیرقابل قبول باشد دانشجو مجاز است حداکثر یک نیمسال در مدت مجاز تحصیل در
جلسه دفاعیه شرکت و مجدد ًا از پایاننامه دفاع کند .دانشجویی که در فرصت تعیینشده نتواند از پایاننامه خود با موفقیت
دفاع نماید ،از ادامه تحصیل و دریافت مدرک تحصیلی محروم میشود.
 .5ماده  -53پایاننامه :دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سون تحصیلی ،موضوع
پایاننامه خود را با نظر استاد یا اساتید راهنما و تأیید گروه مربوط انتخاب نماید .موضوع پایاننامه پس از تأیید شورای تحصیالت
تکمیلی دانشکده قطعیت مییابد.
 .9ماده  -73آئیننامه دربرگ یرنده اصول و ضوابط کلی دوره کارشناسی ارشد به سه شیوه اجرایی میباشد و مؤسسه
موظف است دستورالعمل اجرایی آن را در چارچوب آئیننامه تدوین و پس از تصویب در شورا اجرا کند.
 .0ماده  -73تفسیر آئیننامه دربرگیرنده بر عهده معاونت آموزشی وزارت است و در صورت بروز ابهام ،نظر معاونت مذکور
مورد استناد قرار خواهد گرفت.
 .2ماده  -73آئیننامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد در  37ماده و  17تبصره در جلسه  914مورخ  11/1/15شورای
برنامهریزی آموزش عالی به تصویب وزیر محترم علوم ،تحقیقات و فناوری رسید ...
 .6به پاورقی شماره  5رجوع کنید.
 .2ماده  -55ارزشیابی پایاننامه در جلسه دفاعیه توسط هیأت داوران انجام میشود.
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است و این مواد هیچکدام جهت تأخیر در دفاع از پایاننامه ،اقدامی از جمله کاهش
نمره پیشبینی ننمودهاند ،بلکه ماده ( )55ارزشیابی پایاننامه را در جلسه دفاعیه توسط
هیأت داوران دانسته است .چنین برداشتی بهصراحت در آراء هیأت عمومی دیوان
درباره چنین موضوعی در موارد مشابه نیز قابل مشاهده است .1با این توضیح که
مرجع مزبور در پروندههای متعددی مشابه پرونده حاضر اعالم نموده «نظر به اینکه
مطابق ماده ( )55آئیننامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته  ،...ارزشیابی پایاننامه در
جلسه دفاعیه توسط هیأت داوران انجام میشود و در مواد ( )36و ( )37آئیننامه
مذکور در رابطه با کسر نمره ارزشیابی پایاننامه به علت تأخیر در دفاع آن ،اختیاری
برای شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
پیش بینی نشده است ...کسر نمره خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است ». ...
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بنابراین مصوبه شورای تحصیالت تکمیلی نمیتوانسته چارچوب و مالحظات دیگری
بهجز ارزشیابی توسط هیأت داوران در خصوص نمره پایاننامه اتخاذ نماید.
نتیجهگیری
با توجه به توضیحات ارائهشده ،اگرچه به نظر میرسد مصوبه شورای تحصیالت
تکمیلی دانشگاه امیرکبیر که ترتیباتی را در صورت تأخیر در دفاع از پایاننامه
کارشناسی ارشد پیشبینی نموده است مغایر آئیننامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته
مصوب وزارت علوم محسوب میشود و از این حیث غیرقانونی است ،اما در متن
درخواست شاکی هیچگونه دلیلی مبنی بر اینکه ضوابط موضوع شکایت ،قواعد مقرر
را به گذشته عطف نموده است و درواقع منجر به «عقاب بالبیان» شده ،وجود ندارد و
در مفادی که به نظر موضوع شکایت میباشد ،نیز چنین امری وجود ندارد و استناد به
قاعده فقهی «قبح عقاب بالبیان» در نامه ارسالی از سوی دیوان نزد شورای نگهبان
محل تأمل است.

 .7آراء مزبور در پیوست شکایت وجود دارد.
 .5از همین رو همانگونه که در مستندات پرونده حاضر وجود دارد ،معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم چنین موضوعی را به
دانشگاهها ابالغ نموده و کسر نمره به دلیل تأخیر در دفاع از پایاننامه را در صالحیت مراجع آموزشی ندانسته است.
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