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  معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي

  هاي تحصيليدوره مقررات و آيين نامه
 كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي، كارداني

  
  مقدمه

مجلس شوراي اسالمي  ١٨/٥/١٣٨٣با استناد به قانون اهداف، وظايف و تشكيالت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب    
(موسوم به  "سياست ها و ضوابط اجرائي حاكم بر آمايش آموزش عالي در جمهوري اسالمي ايران" ٢و در اجراي مفاد ماده 
شوراي عالي انقالب فرهنگي، آيين نامه دوره هاي تحصيلي به شرح زير تدوين مي گردد.  ١٨/١٢/١٣٩٤طرح آمايش) مصوب 

  م شده است.اين آيين نامه در دو بخش عمومي و اختصاصي همراه با پيوست تعاريف، تنظي
  

  هدف .١ماده 
هدف از تدوين اين آيين نامه، انتظام بخشيدن به امور تحصيلي دانشجويان از طريق تعيين چارچوب قانوني براي اجراي 
هماهنگ، يكپارچه و صحيح برنامه هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه ها و موسسه هاي آموزش عالي كشور به منظور تربيت 

متعهد، آشنا با علم و آخرين دستاوردهاي علمي و منطبق با نيازهاي جامعه، در راستاي بهره گيري نيروي انساني متخصص، 
بهينه از ظرفيت هاي موجود براي ارتقاي سطح كيفي آموزش و پژوهش در دوره كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و 

وه ، با شي"ستياري دوره هاي تخصصيد"و "دكتري عمومي رشته دامپزشكي"دكتري تخصصي است. دوره هاي تحصيلي 
، داراي مقررات ويژه خود هستند و از "دكتري پيوسته"، "دكتري مستقيم"،"كارشناسي ارشد پيوسته"هاي پذيرش مانند 

  آيين نامه هاي جداگانه پيروي مي كنند.
 

  بخش نخست: مواد عمومي
  

پذيرفته شدن در آزمون ورودي و يا كسب پذيرش  شرط ورود به دانشگاه، تأييد شايستگي هاي عمومي از طريق .٢ماده 
  از دانشگاه طبق ضوابط و مقررات مصوب وزارت است.

  آموزش در دانشگاه مبتني بر نظام واحدي است. .٣ماده 
دانشگاه اختيار دارد در صورت توانايي، برنامه درسي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي و يا برنامه هاي  تبصره.

بازنگري شده در هر يك از دانشگاههاي گروه يك را منحصراً براي دانشجويان خارجي در صورتي كه به حدنصاب الزم 
  ه زبان انگليسي ارائه نمايد.براي تشكيل كالس برسد با رعايت ضوابط و مقررات مربوط، ب

دانشگاه موظف است براي دوره اي كه مجوز آن را از مراجع قانوني دريافت نموده است، دانشجو بپذيرد و فقط  .٤ماده 
  برنامه هاي آموزشي و درسي كه بر اساس ضوابط ابالغي وزارت تدوين گرديده است، را اجرا نمايد.
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يزي رپيشنهادي را پس از تصويب شوراي برنامه برنامه درسيتوانند ه مستقل ميت مميزهاي داراي هيئدانشگاه تبصره.
   درسي دانشگاه به اجرا بگذارند.

   پذير است. آموزش رايگان براي هر دانشجو، در هر دوره تحصيلي صرفاً يكبار امكان .٥ماده 
دانشجوي مشمول آموزش رايگان، در صورت حذف غيرموجه درس به تشخيص دانشگاه يا به دست نياوردن  .١تبصره 

ت هزينه درس مطابق نمره قبولي در هر درس، براي انتخاب مجدد همان درس يا درس جايگزين آن، موظف به پرداخ
  ت امناي دانشگاه است.تعرفه مصوب هيئ

  هاي تحصيلي حضوري الزامي است.الس درس دورهحضور دانشجو در تمام جلسات ك .٦ماده 
سال همان درس غيبت  جلسات كالس و يا در جلسه امتحان پايان نيم ١٦/٣اگر دانشجو در درسي بيش از  .١ يتبصره

كند، نمره آن درس صفر خواهد شد. در صورتي كه به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه، غيبت دانشجو موجه تشخيص 
واحد  تعدادسال حذف مي شود. در اين صورت رعايت حد نصاب  صفر، از مجموع درس هاي آن نيم داده شود، آن درس

 سال كامل جزو سنوات تحصيلي وي سال مذكور به عنوان يك نيم سال براي دانشجو الزامي نيست ولي نيم در طول نيم
  شود.محسوب مي

تحصيلي با درخواست كتبي دانشجو و تأييد شوراي سال  يك نيم هايدرسدر شرايط خاص، حذف تمام . ٢ يتبصره
  پذير است. سال و با احتساب در سنوات تحصيلي امكان آموزشي دانشگاه قبل از شروع امتحانات پايان نيم

پيشرفت تحصيلي دانشجو در هر درس، توسط عضو هيأت علمي يا مدرس همان درس و بر اساس حضور،  .٧ماده 
  نتايج امتحانات ارزشيابي مي شود. شركت در فعاليت هاي كالسي و

  
  

  سال تحصيلي براي درس هاي نظري الزامي است. برگزاري آزمون كتبي در پايان نيم .تبصره 
سقف مدت مجاز تحصيل در هر دوره محدود است و با اتمام سنوات مجاز، امكان تحصيل در آن دوره از دانشجو  .٨ماده 

  سلب مي شود.
  ، منوط به تأييد مراجع قانوني دانشگاه است."در سنوات مجاز"ادامه تحصيل دانشجوي مشروط  تبصره.

  
  بخش دوم: مواد اختصاصي

  
  دوره كارداني و كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته) -الف

  
كارشناسي  سال و در دوره نيم ٤مدت مجاز تحصيل در دوره كارداني (پيوسته و ناپيوسته) و كارشناسي ناپيوسته  .٩ماده 

  سال است. نيم ٨پيوسته 
  سال براي  دانشگاه اختيار دارد در شرايط خاص و با تصويب شوراي آموزشي دانشگاه، حداكثر يك نيم .١ يتبصره 

سال براي دوره كارشناسي پيوسته، مدت مجاز تحصيل را  دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته و حداكثر دو نيم
  دانشجو در اين مدت دانش آموخته نشود از ادامه تحصيل محروم خواهد شد.افزايش دهد. چنانچه 

ت امناء دانشگاه از ت مجاز تحصيل، طبق تعرفه مصوب هيئهزينه افزايش سنوات تحصيلي مازاد بر مد .٢ يتبصره
   شود.دانشجويان مشمول آموزش رايگان دريافت مي
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شيوه حضوري در كليه دانشگاهها (دولتي و غيردولتي) ممنوع  تحصيل همزمان دانشجوي دوره كارشناسي به .١٠ماده 
  است.

دانشگاه اختيار دارد در صورت موافقت گروه آموزشي، حداكثر ده درصد از واحدهاي درسي هر دوره را با  .١ يتبصره
اولويت دروس پايه و عمومي به صورت الكترونيكي (مجازي) با تأكيد بر محتواي الكترونيكي و رعايت استانداردهاي 

   مصوب وزارت ارائه نمايد.
ي تواند همزمان، در دوره هاي غير حضوري كه منتهي به مدرك تحصيلي مي دانشجوي دوره كارشناسي م. ٢ يتبصره

  شود، تحصيل كند.
تحصيل همزمان دانشجويان استعدادهاي درخشان دوره كارشناسي بر اساس مصوبات مراجع قانوني وزارت . ٣ يتبصره

  علوم انجام مي شود.
 آموزشي سال براي دانشجو با نظر استاد مشاور هر نيمواحد درسي در  ٢٠واحد و حداكثر  ١٢انتخاب حداقل  .١١ماده 

   واحد درسي است. ٦الزامي است. حداكثر واحد مجاز انتخابي در دوره تابستان 
  واحد است. ١٤٠واحد و حداكثر  ١٣٠حداقل  تعداد واحد هاي دوره كارشناسي بر اساس نظر بخش (گروه) .١ يبصرهت 

باشد، در اينصورت دانشجو با تأييد گروه آموزشي  ١٧سال حداقل  اگر ميانگين نمرات دانشجويي در يك نيم .٢ يتبصره
  واحد درسي اخذ نمايد. ٢٤تواند حداكثر تا سال تحصيلي بعد مي در نيم
در صورت داشتن واحد درسي باقي داشته باشد،  ٢٧چنانچه دانشجو براي دانش آموختگي حداكثر .٣ يتبصره

تواند حداكثر با تأييد گروه آموزشي مي ، حتي در صورت مشروطي نيم سال قبل،١٢ميانگين كل نمرات باالي 
تابستان يا  دورهواحد را در همان نيمسال گرفته و حداكثر دو درس نظري را به صورت معرفي به استاد در  ٢٤

 .نيمسال بعد اخذ نمايد
واحد درسي دانش آموخته شود با تأييد گروه آموزشي،  ٨اندن حداكثر در شرايط خاص كه دانشجو با گذر. ٤ يتبصره

واحد درسي  ٨تواند واحدهاي مذكور را در دوره تابستان اخذ نمايد. تحت هيچ شرايطي واحدهاي تابستان بيشتر از مي
  نشود.

  اين ماده استفاده كند. ٤و  ٣ يتبصرهدانشجو نمي تواند همزمان از هر دو  .٥ يتبصره
سال به تشخيص گروه آموزشي، بنا به  در صورتي كه واحدهاي انتخابي يا باقيمانده دانشجو در پايان هر نيم .٦تبصره 

سال  سال به عنوان يك نيم واحد درسي برسد، در اينصورت اين نيم ١٢داليل موجه و خارج از اراده دانشجو به كمتر از 
 يتبصرهشروط شدن تأثير دارد و اما ممتاز شدن دانشجو (موضوع شود و در مكامل در سنوات تحصيلي وي محسوب مي

شد مشروط مي باشد  ١٢همين ماده) بي تأثير است (به عبارت ديگر، در شرايط مذكور، اگر ميانگين دانشجو كمتر از  ٢
   شود.)و باالتر شد ممتاز محسوب نمي ١٧و اگر 

تحصيلي براي دانش آموختگي حداكثر دو درس نظري داشته سال  در صورتي كه دانشجو در آخرين نيم .٧ يتبصره
تواند اين ماده) مي ٤و  ٣هاي سال (موضوع تبصره باشد، با تأييد گروه آموزشي و با رعايت سقف واحدهاي آن نيم

گروه) (سال يا دوره تابستان بگذراند (دروس استثنايي با نظر بخش  را به صورت معرفي به استاد در آن نيم يهايدرس
كارآموزي و پروژه در شروع تحصيل بايد به اطالع دانشجو رسانيده شود). اخذ درس تبصره در تابستان همراه با دروس 

  .بالمانع است
نياز (تقدم و تأخر) هر درس طبق چگونگي و ترتيب ارائه تمامي دروس هر دوره و هر رشته با رعايت پيش .٨ يتبصره

  وه آموزشي است.برنامه درسي مصوب بر عهده گر
  اين ماده معاف است. ٨ يتبصرهسال تحصيلي از رعايت مقررات مربوط به  دانشجو در آخرين نيم .٩ يتبصره
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  واحد  ٦تعداد واحدهاي جبراني با تشخيص گروه آموزشي صرفاً براي دوره كارشناسي ناپيوسته حداكثر . ١٠ يتبصره
  شود.سال و كل محاسبه نمي مي باشد و نمره دروس جبراني در ميانگين نيم

دانشگاه اختيار دارد براي دانش آموختگان دوره كارداني پيوسته (فاقد مدرك پيش دانشگاهي) كه معدل  .١١ي تبصره
ند ااست و در دوره كارشناسي ناپيوسته در رشته غير مرتبط (به تشخيص گروه آموزشي) پذيرفته شده ١٤كل آنها زير 

  شود.سال و كل محاسبه نمي اني ارائه كند. نمره اين دروس در ميانگين نيمواحد درسي جبر ٢٠حداكثر 
) واحد ٢٧(حداكثر  ١١ماده  ٧به اضافه يك درس به صورت تبصره  سال آخر واحد در نيم ٢٤اخذ بيش از . ١٢ يتبصره

مشروطي  صورت عدمدر شوند، سال آخر جهت دانشجويان مقطع كارشناسي كه دانش آموخته مي باقي مانده  در نيم
  بالمانع است.سال قبل  در نيم
 با توجه به ضوابط (درس نظري) تواند در طول دوره تحصيل، حداكثر دو مرتبهميدوره كارشناسي دانشجو  .١٣ يتبصره

  و دانشكده از حذف اضطراري استفاده نمايد. (گروه) سال) و موافقت بخش (يك درس در هر نيم
 يك درسسال، صرفاً  قبل از شروع امتحانات پايان نيم دو هفتهتا  ،توانددانشجو ميصورت اضطرار در  .١٤ يتبصره
 كمتر ازدر آن نيم سال به شرط آن كه تعداد واحدهاي باقيمانده دانشجو  ،را با تأييد گروه آموزشي حذف كند نظري

 واحد نشود. ١٢
معادل سازي و پذيرش واحدهاي درسي گذرانده شده دانشجو بر اساس دستورالعمل اجرايي مصوب  .15 يتبصره

  پذير است.شوراي آموزشي دانشگاه امكان
  شود.واحد از دروس معادل سازي شده، يك نيم سال از سنوات مجاز تحصيلي دانشجو كاسته مي ٢٠تا  ١٢به ازاي هر  .١
  گيرد:هاي آموزشي هم عرض زير با نظر بخش (گروه) صورت ميه. معادل سازي دروس صرفاً در شيو٢

  هاي حضوري، نيمه حضوري يا غيرحضوري؛الف) واحدهاي گذرانده دانشجوي حضوري به دوره
  ب) نيمه حضوري به نيمه حضوري و غيرحضوري؛

   ج) غيرحضوري به غيرحضوري.
  

درهمان "پيوسته مي تواند در صورت دارا بودن شرايط دانشجوي دوره هاي كارداني ناپيوسته و كارشناسي  .١٢ماده  
از يك رشته يا  ،"سنوات مجاز باقيمانده"و در صورت موافقت دانشگاه، مشروط به امكان ادامه تحصيل در  "دانشگاه

   گرايش به رشته يا گرايش ديگر تحصيلي در همان دانشگاه تغيير رشته يا گرايش دهد:
ته يا تغيير رشبا تأييد بخش (گروه) دانشجو در هر دوره تحصيلي فقط يك بار مي تواند با رعايت ضوابط . ١ي تبصره

  گرايش دهد.
تغيير رشته دانشجو در دوره كارداني پيوسته و كارشناسي ناپيوسته ممنوع است. تغيير رشته دانشجويي   .٢ي تبصره

به رشته هايي كه پذيرش در آنها از طريق آزمون سراسري صورت كه پذيرش وي در دوره از طريق بدون آزمون مي باشد 
   گرفته باشد، ممنوع است.

مجاز  و با تشخيص بخش (گروه)  در صورت تغيير رشته، معادل سازي دروس فقط در دوره هاي هم عرض .٣ يتبصره
  است. 

  شرايط اختصاصي تغيير رشته به شرح زير است: .4ي تبصره
 مورد تقاضاي دانشجو در دانشگاه؛وجود رشته يا گرايش  .١
 موافقت گروه آموزشي مبدأ و مقصد و با تأييد شوراي آموزشي دانشگاه؛ .٢
اكتسابي دانشجو در آزمون سراسري گروه آزمايشي ذيربط از نمره آخرين فرد پذيرفته شده در آن رشته يا  نمره .٣

  ر، كمتر نباشد.با تأييد سازمان سنجش آموزش كشوگرايش در دانشگاه و در سال پذيرش 



5  

  
  دانشجو، در صورت تأييد دانشگاه مبدأ و موافقت دانشگاه مقصد، بالمانع است.و مهماني  انتقال   .١٣ماده  

دانشجو از دانشگاه غيردولتي به دولتي، از شهريه پرداز به رايگان، از غيرحضوري به نيمه و مهماني انتقال تبصره. 
 ز است.حضوري و حضوري ممنوع، ولي عكس آن مجا

  
دانشگاه موظف است براي هدايت تحصيلي دانشجويان از زمان پذيرش، يكي از اعضاي هيأت علمي مرتبط با  .١٤ماده  

تعيين و بر اساس سازوكار مصوب دانشگاه، بر نحوه عملكرد او  "آموزشي مشاور"رشته تحصيلي دانشجو را به عنوان 
  نظارت كند.

محاسبه مي شود و حداقل نمره قبولي در هر درس  ٢٠نمره ارزشيابي از هر درس به صورت عددي از صفر تا  .١٥ماده  
سال تحصيلي كمتر  است و چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در هر نيم ١٢سال  و ميانگين كل قابل قبول در هر نيم ١٠
عم از متوالي يا متناوب، در دوره كارداني و سال، مشروط تلقي مي شود. سقف مجاز مشروط ا باشد، آن نيم ١٢از 

  سال است. نيم ٣سال و در دوره كارشناسي پيوسته  كارشناسي ناپيوسته دو نيم
نمرات دروس تمرين دبيري، كارآموزي و كارورزي، عمليات صحرايي، كار در عرصه و دروسي كه در برنامه  .١ يتبصره

ي كه به تشخيص مدرس و تأييد گروه آموزشي مربوط، تكميل آنها در شود، در صورتدرسي مصوب، با پروژه ارائه مي
شود. براساس مصوبه شوراي آموزشي دانشگاه به تاريخ سال تحصيلي ميسر نباشد، ناتمام تلقي مي طول يك نيم

 پذير بودههاي زماني اعالم شده امكانباشد و صرفا در بازهمهلت ثبت نمرات دروس ياد شده به شرح زير مي ٢٦/٩/١٣٩٦
  نمره صفر براي درس مربوطه درج  شودبه صورت خودكار  و بودهپس از مهلت مقررثبت نمره امكان پذير ن و

 ١٥سال اول هرسال تحصيلي اخذ مي نمايد تا  آخرين مهلت ورود نمرات دروس فوق كه دانشجو در نيم 
  باشد؛شهريورماه همان سال تحصيلي مي

 بهمن  ١٥سال دوم هر سال تحصيلي اخذ مي نمايد تا  وق كه دانشجو در نيمآخرين مهلت ورود نمرات دروس ف
  باشد؛ماه سال تحصيلي بعد مي

 سال   آخرين مهلت ورود نمرات دروس فوق كه دانشجو در تابستان هرسال تحصيلي اخذ مي نمايدو اين نيم
  باشد؛تيرماه  سال تحصيلي بعد مي ١٥سال تحصيلي آنها نيست تا  آخرين نيم

  سال تحصيلي آنهاست و دروس فوق را در  آخرين مهلت ورود نمرات دانشجوياني كه تابستان آخرين نيم
  باشد.بهمن ماه سال تحصيلي بعد مي ١٥تابستان همان سال اخذ نموده اند تا 

در سامانه روز پس از برگزاري امتحان آن درس  ١٠نهايي هر درس را حداكثر ظرف  نمرهاستاد موظف است  .٢ يتبصره
اداره آموزش هر دانشكده يا واحد ذي ربط در هر  ارسال نمايد. اداره آموزش دانشكدهبه  اتوماسيون آموزشي ثبت و

سال و پس از  دانشگاه موظف است نمرات دانشجويان را حداكثر تا دو هفته پس از برگزاري آخرين امتحان هر نيم
آموزش  تاييد و به اداره اعتراضات دانشجويان و رفع اشتباهات احتماليبازبيني برگه ها توسط دانشجويان و رسيدگي به 

   .دانشگاه ارسال نمايد
واحد درسي  ٦٨در صورتي كه دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل در دوره كارشناسي پيوسته حداقل  .١٦ماده 

واحد دروس عمومي و مابقي از ساير دروس دوره) را نمره قبولي بگذراند و ميانگين كل واحدهاي  ١٠(شامل حداكثر 
را دريافت كند. در غير اين صورت به چنين  يا باالتر باشد، مي تواند مدرك دوره كارداني همان رشته ١٢اخذ شده وي 

دانشجويي و همچنين به دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل در دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته، فقط يك 
  گواهي، مبني بر تعداد واحدهاي گذرانده شده داده خواهد شد.
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وره كارداني مصوب در آن رشته يا مجري مدرك كارداني حسب تقاضاي مستند دانشجو و صرف نظر از وجود دتبصره. 
  بودن دانشگاه محل تحصيل دانشجو، صادر مي شود.

هاي كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته، گذراندن كليه واحدهاي دوره و مالك دانش آموختگي براي دوره .١٧ماده 
  در پايان دوره است. ١٢داشتن ميانگين كل حداقل 

 باشد تنها يك نيم ١٢دانشجويي پس از گذراندن تمام واحدهاي درسي آن دوره كمتر از چنانچه ميانگين كل  تبصره.
 يهايدرسواحد از  ٢٠شود تا با اخذ مجدد حداكثر سال با رعايت سقف مجاز سنوات تحصيلي به وي فرصت داده مي

رساند و مدرك تحصيلي دوره ب ١٢گذرانده است، ميانگين كل دروس اخذ شده خود را به حداقل  ١٢كه با نمره كمتر از 
   شود.را دريافت كند در غير اينصورت از ادامه تحصيل محروم مي

  تاريخ دانش آموختگي زمان ثبت آخرين نمره درس دانشجو در اداره آموزش دانشگاه است.  .١٨ماده 
، شود نمره آن ثبت ميسالي كه  تا نيم ١٥ماده  ١ يتبصرهذكر شده در  هايدرسدانشجو از زمان انتخاب  .تبصره

 آن درس راسال هاي بعد براي آن ثبت نام و ادامه  ، در نيمو با رعايت سنوات مجاز موظف است طبق تقويم دانشگاه
  صفر واحدي انتخاب نمايد. 

  
  دوره كارشناسي ارشد -ب

  سال است.  ٢نيم سال يا  ٤مدت مجاز تحصيل در دوره كارشناسي ارشد  .١٩ماده 
صورتي كه دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود، دانشگاه اختيار دارد مدت تحصيل وي را حداكثر تا در . ١ يتبصره

  دو نيم سال افزايش دهد.
ها (دولتي و تحصيل هم زمان دانشجوي دوره كارشناسي ارشد در كليه شيوه هاي آموزشي و در كليه دانشگاه .٢ يتبصره

  غير دولتي) ممنوع است.
ي فهطبق تعر ،شهريه پرداختسال دوم با  سال اول به صورت رايگان و در نيم زايش سنوات تحصيلي در نيماف. ٣ي تبصره

  ي تحصيل محروم است. شود. چنانچه دانشجو در اين مدت دانش آموخته نشود، از ادامهت امناي دانشگاه انجام ميئمصوب هي
صره  ســال تحصــيلي ارائه دهد، به نســبت كســر  را در يك نيم چنانچه دانشــگاه نتواند حداقل واحدهاي درســي. ٤ي تب

 ٦سال ( ٣ي تحصيل نبايد از شود. در هر صورت طول دورهي تحصيل دانشجو افزوده ميواحدهاي ارائه شده، به طول دوره
  بيشتر شود.سال)  نيم

 ٦تا  ٤است كه از اين تعداد  ٣٢و حداكثر  ٢٨تعداد واحدهاي درسي در دوره كارشناسي ارشد، حداقل  .٢٠ماده 
   واحد مربوط به پايان نامه و باقي مانده به صورت واحدهاي آموزشي است.

 ٢٨ حداقل با احتساب واحدهاي پايان نامه ،دوره كارشناسي ارشد گرايش-هر رشته تعداد كل واحد هاي درسي. ١ يتبصره
  برسد. ريزي درسي دانشگاهشوراي برنامه كه الزم است به تصويب استواحد  ٣٢و حداكثر 

صره  شگاهمطابق برنامه .٢تب صوب دان شد براي همهنامهتعداد واحدهاي پايان ،ي م سي ار شنا شتهي كار  ٨تا  ٦ها بين ي ر
 است.واحد 
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صره شوراي . ٣ي تب شخيص  شكده، چنانچه گذراندن تعدادي از بخش (گروه) به ت صيالت تكميلي دان شوراي تح و تأييد 
سي دوره سي، به عنوان واحدهاي در شنا شود، هاي جبراني،درسي كار شخيص داده  ضروري ت شجو،  وي مكلف  براي دان

ست آن درس ساس برنامها سي مقرر در دورهها را بر ا ضافه بر واحدهاي در صوب، ا شد و مطابق اين ي م سي ار شنا ي كار
  نامه بگذراند.آيين

  شود.ارائه ميهاي اصلي واحد مي باشد كه در ابتداي دوره، قبل از درس ١٢هاي جبراني حداكثر درس .٤ي تبصره
صره صورتي كه تعداد واحدهاي جبراني بين . ٥ي تب شد و تمام درس ١٢تا  ٨در  شجو نيز  هاي نيمواحد با سال اول دان

شد، آن نيم صيلي ( جبراني با سنوات تح سوب نمي نيم ٤سال جزو  شجو مح سال به حداكثر  شود و  يك نيمسال) دان
  شود.وده ميسال) دانشجو افز نيم ٤سنوات مجاز تحصيلي (

صره شجوياني كه بايد درس. ٦ي تب ساس تعرفهدان صوب هيهاي جبراني را بگذرانند، برا شگاه، ملزم به ئي م ت امناي دان
  پرداخت شهريه هستند.

  ثرحداك با پرداخت شهريه توانندبر اساس مصوبات شوراي آموزشي دانشگاه، دانشجويان كارشناسي ارشد مي .٧ي تبصره
  .  كنندواحد درس مازاد اخذ  ٣

  .واحد در هر نيم سال براي دانشجو الزامي است ٨انتخاب حداقل . ٢١ماده 
در صورتي كه دانشگاه به هر دليل با حذف واحدهاي درسي دانشجو موافقت كند و اين امر منجر به كاهش تعداد  .١ يتبصره

  واحدهاي دانشجو از حد نصاب شود، آن نيم سال به عنوان يك نيم سال كامل جزو سنوات تحصيلي وي محسوب مي شود.
سال تحصيلي، از شرط  در آخرين نيمو دانشجو  ١٢ي سال تحصيل تعداد واحدهاي درسي در هر نيمحداكثر . ٢ يتبصره

  واحد درسي معاف است. ٨ گرفتن حداقل
شجو در طول تحصيل مي. ٣ي تبصره شروع امتحانات پايان نيمتواند با ارائهدان ست كتبي، قبل از   سال يك درس ي درخوا

  نمايد.غيرجبراني و يك درس جبراني را با رعايت تمام شرايط مصوب حذف درس، حذف 
تي و ها (دولدانشجوي دوره كارشناسي ارشد در همان دانشگاه يا ساير دانشگاه» انتقال«يا » تغيير رشته«. ٢٢ماده 

  غير دولتي) ممنوع است.
يلي ي شوراي تحصيالت تكمگيري در خصوص تغيير گرايش و ميهماني در موارد خاص و استثنايي بر عهدهتصميم . تبصره 

   دانشگاه است.
محاسبه مي شود و حداقل نمره قبولي در هر  ٢٠نمره ارزشيابي هر درس به صورت عددي از صفر تا  .٢٣ماده 
است و چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در هر نيم سال  ١٤است. ميانگين كل قابل قبول در هر نيم سال  ١٢درس 

سقف مجاز مشروط، اعم از متوالي يا باشد دانشجو در آن نيم سال مشروط تلقي مي شود.  ١٤تحصيلي كمتر از 
  نيم سال است. ٢متناوب، در دوره كارشناسي ارشد 
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ي دانشجو ثبت ها در كارنامهي اين درسهاي جبراني و مازاد الزامي است. نمرهدر درس ١٢ي قبولي كسب نمره. ١ يتبصره
  .شوددانشجو محاسبه نميسال تحصيلي و ميانگين كل نمرات  شود؛ اما در ميانگين نمرات نيممي

ــره ) در كارنامه ثبت و در ميانگين جبراني و مازاد هايدرس گيرد (بجزهايي كه دانشـــجو ميي تمام درسنمره. ٢ي تبص
  شود.سال و ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه مي نمرات هر نيم

صره شجو در دو نيم. ٣ي تب صيلي، اعم از متوالي يا متناوب، اگر دان شود، سال تح شي  شروط آموز صيل از ادامه م ي تح
  شود.محروم مي

صره شجو در هر نيم .٤ي تب صورتي كه واحدهاي انتخابي دان شگاه، بنا به داليل موجه و خارج از  در  شخيص دان سال به ت
شجو كمتر ازاراده سي (غير از واحد  ٨ ي دان صورت اين نيمو مازاد جبراني هايدرسدر شد، در اين  عنوان يك  سال به ) با
سنوات تحصيلي وي  نيم شجو بي ؛ اما ميانگين نمرات اين نيمروديبه شمارمسال كامل در  شدن دان أثير تسال در مشروط 

  است.
صره شجو در ابتداي نيم. ٥ يتب صورتي كه واحدهاي انتخابي دان شد، پس از حذف درس (به  ١٢تا  ٨ سال بين در واحد با

سال كامل در سنوات تحصيلي وي محسوب  سال به عنوان يك نيم ، اين نيمواحد ٨ از هر دليلي) و كاهش واحدها به كمتر
  . شودسال نيز محاسبه مي شود و مشروطي اين نيممي

صره  صــدور اخطار آموزشــي به دانشــجويان مشــروط آموزشــي، با رعايت ضــوابط و ابالغ به موقع آن، طبق تقويم  .٦ي تب
شگاهي، پس از يك نيم شدن از ادامه دان ي بخش (گروه) و دانشكده بر عهدهي تحصيل سال مشروطي و قبل ازمحروم 

  .  است
ي بخش (گروه) و اند، بر عهدهسال مشروط آموزشي شده ي تحصيل دانشجوياني كه دو نيمجلوگيري از ادامه. ٧ي بصرهت

ست و  شگصدور حكم اخراج دانشكده ا شكده، طبق تقويم دان ساس گزارش دان اهي از طريق مديريت تحصيالت تكميلي بر ا
  شود.دانشگاه انجام مي

  (چهارده) است. ١٤ي كارشناسي ارشد ي ميانگين كل قابل قبول در دورهحداقل نمره. ٨ يبصرهت
ضور  .٢٤ماده  ست در ح ستاد راهنما، مجاز ا شجو پس از انجام كار تحقيقاتي خود و تدوين پايان نامه و تأييد ا دان

  هيأت داوران از پايان نامه خود دفاع كند.
ست در يك زمينهنامه آخرين بخش دورهتدوين پايان. ١ يبصرهت شجو موظف ا ست كه طي آن دان ي ي كارشناسي ارشد ا

  ) راهنما، تحقيق و پژوهش كند.ياهتحصيلي خود، زير نظر استاد(ي مربوط به رشته
 و شوراي تحصيالت تكميليبخش (گروه) ستاد راهنما به پيشنهاد دانشجو و با موافقت استاد و تأييد شوراي ا. ٢ يبصرهت

  .شودت علمي دانشگاه تعيين ميئدانشكده، از اعضاي هي
  تحصيلي صورت گيرد. دومسال  نيمانتخاب استاد راهنما توسط دانشجو بايد حداكثر تا پايان . ٣ي تبصره
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شكده، از . ٤ يبصرهت شوراي تحصيالت تكميلي دان شوراي بخش (گروه) و  ستاد راهنما و تأييد  شاور به پيشنهاد ا ستاد م ا
  .شودت علمي دانشگاه تعيين ميئاعضاي هي

با پيشنهاد استاد راهنماي اول و انتخاب استاد مشاور دوم با  داخلي انتخاب استاد راهنماي دومدر صورت نياز، . ٥ي تبصره
شكده  شوراي تحصيالت تكميلي دان شوراي بخش (گروه) و  شوراي بخش (گروه) و با ذكر داليل توجيهي، با تأييد  پيشنهاد 

  ت علمي دانشگاه بالمانع است.ئاز اعضاي هي
ستاد راهنماي اول (يا مشاور دوم خارج از دانشگاه،  راهنما انتخاب استاد. ٦ي تبصره با ذكر و  ) داخل دانشگاهبا پيشنهاد ا

شوراي بخش (گروه) شكده ، داليل توجيهي، با تأييد  ضاي هيو دان شگاه، از اع صيالت تكميلي دان ساير  ت علميئشوراي تح
  پذير است. دياري امكاني حداقل استاها و مؤسسات آموزشي يا پژوهشي با مرتبههدانشگا

صره  ضاي هي. ٧ي تب شگائحداكثر يك نفر از اع ساير دان شي ميهت علمي  شي يا پژوه سات آموز س تواند به عنوان ها و مؤ
  نامه حضور داشته باشد. ي پاياناستاد راهنما يا مشاور در كميته

خود  ينامهسال سوم تحصيلي، موضوع پايان نيم سال اول و قبل از پايان يان نيمپا از پس است موظف دانشجو. ٨ يبصرهت
  د.كن) راهنما و تأييد شوراي بخش (گروه) مربوط انتخاب ياهرا با نظر استاد(

شكده قطعيت ميموضوع پايان. ٩ي بصرهت شوراي تحصيالت تكميلي دان صويب  شروع دورهنامه پس از ت ي ي پژوهشيابد. 
  .استدانشجو، تاريخ تصويب طرح تحقيق در دانشكده 

صره  ضوع و عنوان پايان. ١٠ي تب ضاي كميتههرگونه تغيير در مو شوراي ي پاياننامه پس از تأييد اع صويب   بخشنامه، ت
ش(گروه)  سه دفاع، و  صدور مجوز دفاع يا بعد از برگزاري جل شكده، طبق مقررات، قبل يا بعد از  صيالت تكميلي دان وراي تح

   به تحصيالت تكميلي دانشگاه گزارش شود.  بايد
 ) راهنما و مشاورياهنامه، با تأييد استاد(ي آموزشي و اتمام پژوهش و نگارش پاياندانشجو پس از اتمام دوره. ١١ يبصرهت

از  ت داوران)ئي دفاع (هيتواند با رعايت ضوابط دانشگاه در حضور كميتهو در سقف سنوات مجاز تحصيلي مي
  ي خود دفاع كند. نامهپايان

صره ي ي وي با نمرههاي اخذ شــده توســط دانشــجو، دركارنامهنامه، بايد نمرات تمامي درسقبل از دفاع از پايان .١٢ي تب
  ، ثبت شده باشد.دهتأييد شقبول و وضعيت 

 نامه در سقف سنواتي زماني بين تصويب طرح تحقيق پيشنهادي در دانشكده و دفاع از پايانحداقل فاصله. ١٣ي تبصره
   تمام است. چهار ماهمجاز تحصيلي، 

بخش (گروه) ، به پيشنهاد شوراي ٢٤ي ماده ١٥بخش (گروه) با رعايت تبصره پس از تصويب طرح تحقيق در . ١٤ي تبصره
ي ت علمي دانشــگاه (اســتاديار و باالتر) كه در زمينهئو تأييد شــوراي تحصــيالت تكميلي دانشــكده، يك نفر از اعضــاي هي

  شود.نامه تعيين ميتحقيق دانشجو تخصص داشته باشد، به عنوان داور متخصص داخلي براي ارزيابي پايان
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با پيشنهاد شوراي  دو نفرحداقل هاي كارشناسي ارشد: نامهنمتخصص داخلي پايانحوه انتخاب داور  .١٥ي تبصره
كميلي ي شوراي تحصيالت ت. انتخاب داور براساس مصوبهشوندبخش (گروه)، به شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده معرفي مي

. همچنين شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده اختيار دارد فرد متخصص گيردمي صورت دانشكده از بين افراد معرفي شده
  .كندديگري را به تشخيص و تصميم خود (غير از افراد معرفي شده) انتخاب و معرفي 

صره شجو بايد حداقل. ١٦ي تب صص داخلي به نامهقبل از تاريخ دفاع، پايان روز ٢٠ دان سال به داور متخ ي خود را براي ار
ـــهرئيس بخش (گ ـــط رئيس بخش (گروه) منوط به دريافت نظر داور روه) تحويل دهد. تأييد برگزاري جلس ي دفاع توس

  است.متخصص داخلي 
 شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه طبق مصوبه ي كارشناسي ارشدنامهوظايف داور متخصص داخلي پايانشرح  .١٧ي تبصره

  . است
صره  صورتي كه نظر داور .١٨ي تب شده براي دفاع از پايان در  سيمبني بر تغيير تاريخ تعيين  سا شكالت ا ، نامه به دليل م

) راهنما، ياهعضـــو شـــامل اســـتاد( نفر ٥حداقل اي متشـــكل از كميته باشـــد، از طرف بخش (گروه) يك ماهبيش از 
ستاد( ستادياها شاور،  داور و  دو  تن از ا شكيل مي ياه) م شوراي بخش (گروه) ت صص، به انتخاب  و با توجه به  شودمتخ

  شود.نامه گرفته ميمستندات كتبي داور، تصميم نهايي در مورد دفاع از پايان
را بين ثبت زمان درخواست دفاع در سيستم اتوماسيون  روز ١٠حداقل ي زماني دانشجو موظف است فاصله. ١٩ي تبصره

  نامه رعايت كند.از پايانآموزشي و تاريخ دفاع 
  ت داوران) به شرح زير است: ئنامه (هيي دفاع از پايانتركيب كميته. ٢٠ي تبصره

 اراهنم) هاي(استاد  -١
 مشاور) هاي(استاد -٢
 داور متخصص داخلي -٣
 ي تحصيالت تكميلي دانشگاهنماينده -٤

سهنماينده .٢٠ي تبصره صرفًا جهت نظارت بر حسن برگزاري جل شگاه   ي دفاع، توسط تحصيالتي تحصيالت تكميلي دان
  شود.دانشگاه (استاديار و باالتر) تعيين مي هايساير بخشت علمي ئتكميلي دانشكده از ميان اعضاي هي

صره ــتادنامهي پاياناعضــاي كميته .٢١ي تب ــجو، اعم از اس ــاورراهنما ي)ا(هي دانش ــص داخلي و )هاي(، مش ، داور متخص
  دانشجو نسبت خويشاوندي داشته باشند.          با يكديگر و با ي تحصيالت تكميلي دانشگاه نبايدنماينده
شرح زير انجام  .٢٥ماده  صورت كيفي و به  شيابي آن به  شود و ارز سبه نمي  نمره پايان نامه در ميانگين كل محا

  مي شود: 
  )١٤مردود (كمتر از  -
  .)٢٠-١٩عالي ( -)١٨ -٩٩/١٨خيلي خوب ( -) ١٦ -٩٩/١٧خوب ( -) ١٤ -٩٩/١٥قبول با درجه : متوسط ( -
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ــيابي .١ يتبصــره ــورت مي ٢٠ ينامه بر مبناي نمرهيفي پايانك ارزش ــت) ص ي نامهي پايانگيرد. براي تعيين نمره(بيس
شجو، نمره ستاد راهنما با دان صص داخلي با و نمره ضريب دوي ا شاور و داور متخ ستاد م در نظر گرفته  ضريب يكي ا

  شود.مي
  .شودمنظور مي دو ضريبداشته باشد، ميانگين نمرات آنان با  دو نفر استاد راهنماچنانچه دانشجو . ٢ي تبصره

صره منظور  يك ضريبداشــته باشــد، ميانگين نمرات آنان با  يك نفر اســتاد مشــاورچنانچه دانشــجو بيش از . ٣ي تب
  .شودمي

و موفقيت در دفاع  ١٤مالك دانش آموختگي، گذراندن كليه واحدهاي دوره، داشتن ميانگين كل حداقل  .٢٦ماده 
  از پايان نامه است. 

باشد  ١٤چنانچه ميانگين كل دانشجوي كارشناسي ارشد پس از گذراندن تمام واحدهاي درسي دوره كمتر از  .١تبصره 
به وي فرصت داده مي شود تا » با رعايت سقف مجاز سنوات تحصيلي«اجازه دفاع از پايان نامه را ندارد. تنها يك نيم سال 

را احراز كرده است، ميانگين كل دوره را به  ١٤تا  ١٢نمره بين هايي كه در آن واحد از درس ٨مجدداً با انتخاب حداكثر 
  برساند تا به وي اجازه دفاع از پايان نامه داده شود.  ١٤استثناي پايان نامه به 

دانشگاه مي تواند به دانشجويي كه به هر دليل نتواند در سنوات مجاز دوره تحصيلي را به پايان برساند، برابر ضوابط  .٢تبصره 
  گواهي گذراندن واحدهاي درسي را اعطا كند.  فقط

  تاريخ دانش آموختگي، روز دفاع و كسب درجه قبولي از پايان نامه است.  .٣تبصره 
از پايان  نتواندگذرانده باشد، ولي  ١٤چنانچه دانشجويي تمام واحدهاي درسي دوره را با ميانگين كل حداقل  .٤ يتبصره

ر بق نظط بايد در مدت مجاز تحصيلي،ده و دانشگاه كموافقت بخش (گروه)، دانشپس از ي خود دفاع كند، نامه
اخذ و با ميانگين را  ي تحصيلي واحدهاي درسي مرتبط با رشتهاز  معادل تعداد واحد پايان نامه  بخش (گروه)، 

ي . نوع شيوهدانش آموخته شود (آموزش محور) ي آموزشيشيوهي مذكور به بگذراند تا در دوره ١٤كل حداقل 
  شود.مي درجدانش آموختگي در دانشنامه 

چنانچه دانشجو در حين تحصيل و انجام پژوهش و تدوين پايان نامه مرتكب تخلف علمي (جعل، تقلب، . ٢٧ماده 
  كپي برداري، و مانند اينها) شود و تخلف او از سوي دانشگاه تأييد گردد، از ادامه تحصيل محروم و اخراج مي شود. 

احراز و اثبات تخلف علمي دانشجو پس از اتمام تحصيالت از سوي دانشگاه، منجر به ابطال مدرك تحصيلي  تبصره.
  صادر شده خواهد شد. 
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  دوره دكتري تخصصي -ج 
نيم سال است و تحصيل در اين دوره  ٨و حداكثر  ٦مدت مجاز تحصيل در دوره دكتري تخصصي حداقل  .٢٨ماده 

  ت.به صورت تمام وقت اس
در صورتي كه دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود، دانشگاه اختيار دارد مدت تحصيل وي را حداكثر تا دو  .١تبصره

  نيم سال افزايش دهد.
سال نهم از سنوات تحصيلي دانشجو، با تأييد استاد راهنما و موافقت بخش (گروه) و تحصيالت  ثبت نيم. ٢ي تبصره

  پذيرد.ي دانشجو، انجام ميهاي پيشرفت رسالهگزارش تكميلي دانشكده، بر مبناي
ه ي دانشجو (ذكر داليل بسال دهم از سنوات تحصيلي دانشجو، با بررسي عملكرد و پيشرفت رساله تمديد نيم. ٣ي تبصره

از  عي مستخرج از رساله و تاريخ تقريبي دفاي تحصيلي، درصد پيشرفت رساله، وضعيت چاپ مقالهطول انجاميدن دوره
 ) راهنما و موافقت شوراي بخش (گروه)، شوراهاي تحصيالت تكميلي دانشكده و دانشگاه، باياه( رساله) با تأييد استاد

  شود.ت امناي دانشگاه انجام ميئي مصوب هيطبق تعرفه ،شهريهپرداخت 
  هاي تحصيلي ممنوع است.تحصيل هم زمان دانشجوي اين دوره در همان دوره با ساير دوره .٤تبصره 

واحد آموزشي و  ١٨تا  ١٢واحد است كه از اين تعداد،  ٣٦تعداد واحدهاي درسي دوره دكتري تخصصي  .٢٩ماده 
  ي درسي هر رشته تحصيلي لحاظ مي شود. واحد پژوهشي است كه در برنامه ٢٤تا  ١٨

  . استپژوهشي (رساله)  آن واحد ١٨آموزشي و دوره دكتري  واحد ١٨ . تعداد١ي تبصره
ربط، دانشجو موظف در شرايط خاص و در صورت نياز، به تشخيص استاد راهنما و تأييد شوراي بخش (گروه) ذي .٢ي تبصره
هاي جبراني (با حداقل بـه عنوان درسهاي تكميلي را هاي دورهاز درس واحد ٨حداكثر واحد مصوب،  ١٨ برافزون است 
. بخش شودهاي دانشجو محاسبه نميها اجباري است؛ اما در ميانگين (معدل) نمره) بگذراند. گذراندن اين درس١٤نمره 

سال اول تحصيلي، به طور دقيق مشخص  هاي جبراني هر دانشجو را (مگر در موارد استثنايي) در نيم(گروه) موظف است درس
هاي جبراني نبايد موجب افزايش . در هر صورت گذراندن درسبگيردسال اين دروس را  ه نمايد و دانشجو در همان نيمو ارائ

  شود.حداكثر سنوات تحصيلي دانشجو 
؛ كندواحد درسي انتخاب  ١٠و حداكثر  ٦ سال حداقل ي آموزشي، موظف است در هر نيمدانشجو در مرحله .٣ي تبصره

شود؛ هاي جبراني محاسبه ميكمتر باشد. حداقل واحدها بدون در نظر گرفتن درسواحد  ٦ مانده ازباقيمگر آنكه واحدهاي 
  .بايد رعايت شودواحد  ١٠ولي در هر صورت سقف حداكثر 

بر سقف واحدهاي درسي، براي جبران ميانگين كل بگذراند بايد در افزون هايي كه دانشجو الزم است درس .٤ي تبصره
تاد تواند با پيشنهاد اسبيني و مصوب شده باشد. دانشجو در موارد استثنايي ميي دكتري رشته پيشدرسي دورهي برنامه

نيز  هاي دكتري ساير رشتههايي را از دورهراهنما و موافقت شوراي بخش (گروه) و شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده درس
  اخذ نمايد.

تحصيل دانشجو  اول سال چهار نيمهاي مورد نياز دانشجو را حداكثر در درس بخش (گروه) موظف است تمامي .٥ي تبصره
 تحصيل خود بگذراند. سال اول چهار نيمهاي خود را حداكثر در موظف است تمامي درس و دانشجو نيز ارائه دهد.
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محاسبه مي شود. حداقل نمره قبولي در هر  ٢٠نمره ارزشيابي از هر درس به صورت عددي از صفر تا  .٣٠ماده 
  است.  ١٦و ميانگين كل قابل قبول پس از گذراندن تمام واحدهاي آموزشي  ١٤درس 
و در صورتي كه مقدار آن كمتر از  شودهاي اخذ شده محاسبه ميي درسهاي همهاين ميانگين براساس نمره .١ي تبصره

هاي سال تحصيلي درس باشد، دانشجو مجاز است با نظر استاد راهنما و تأييد شوراي بخش (گروه)، حداكثر در يك نيم ١٦
واحد) براي جبران ميانگين كل (با رعايت  ١٨بر سقف واحدهاي درسي ( افزونرا ١٦با نمره كمتر از جديد يا اخذ شده 

  نمايد و بگذراند. در غير اين صورت از ادامه تحصيل محروم مي شود. كرده و بگذراند ) اخذ٢٩ي دهما ٣ يتبصره
  از تمام دروس دوره الزامي است. ١٦براي ورود به مرحله ارزيابي جامع،  كسب ميانگين كل حداقل . ٢ يتبصره

  ارزيابي جامع )الف 
) و قبولي در آزمون بسندگي ٢٠از  ١٦ميانگين قابل قبول (حداقل هاي الزم با دانشجو موظف است پس از گذراندن درس

. ارزيابي جامع به صورت دو آزمون كتبي و شفاهي زير كندهاي معادل)، در ارزيابي جامع شركت زبان انگليسي (يا آزمون
شرح زير برگزار  نفر به ٦اي مركب از حداقل نظر شوراي بخش (گروه)، شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده و توسط كميته

  شود:مي
  ) راهنماياهاستاد( -١
ت علمي كه با پيشنهاد شوراي بخش (گروه) و تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده با ئنفر عضو هي ٤حداقل  -٢

 هاي تحصيالت تكميلي انتخابدر دوره تدريس يا تحقيقي سابقه دو سالحداقل مرتبه استادياري (آموزشي، پژوهشي) و 
  ند.شومي
  عنوان ناظر ي تحصيالت تكميلي دانشگاه بهنماينده  -٣

قبل از برگزاري ارزيابي جامع، از طريق سيستم اتوماسيون آموزشي دانشگاه يك ماه دانشجو موظف است حداقل  .١ي تبصره
  را درخواست كند. شركت در ارزيابي جامع

از  را هفته قبل از برگزاري ارزيابي جامع، مجوز شركت دانشجو در ارزيابي جامع ٢دانشكده موظف است حداقل  .٢ي تبصره
  .كندمديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه كسب 

درصورتي كه دانشجو از شركت در ارزيابي جامع منصرف شود، بايد حداقل يك هفته قبل از تاريخ برگزاري  .٣ي تبصره
  موزشي دانشگاه درخواست دهد.از طريق سيستم اتوماسيون آ ،ارزيابي جامع

بندي ي زمانشود. برنامهماه برگزار مي ٦ي گرايش حداكثر دو بار در سال و به فاصله / ارزيابي جامع در هر رشته .٤ي تبصره
ارزيابي جامع مطابق تقويم تحصيالت تكميلي دانشگاه، به پيشنهاد بخش (گروه) و پس از تصويب دانشكده به دانشگاه اعالم 

  .شودمي
كه دانشجو آزمون كتبي را با موفقيت شود و در صورتيي كتبي و شفاهي برگزار ميارزيابي جامع در دو مرحله .٥ي تبصره

  باشد.) مجاز به شركت در آزمون شفاهي مي٢٠از  ١٤ي بگذراند (كسب حداقل ميانگين نمره
(گروه) موظف است در آزمون جامع بعدي  ، بخششودي كتبي ارزيابي جامع مردود چنانچه دانشجو در مرحله .٦ي تبصره

   بگيرد.از تمام مواد امتحاني، از وي آزمون 



14  

  دستورالعمل برگزاري ارزيابي جامع  )ب 
 ي كل را تشكيل مي دهد. ميانگين كل نمرات دانشجو در ارزيابيدرصد نمره ٣٥درصد و آزمون شفاهي  ٦٥آزمون كتبي  -١ 

  كمتر باشد.) ١٠٠از  ٨٠( ١٦هاي كتبي و شفاهي نبايد از جامع در مجموع آزمون
  . استي اصلي به تصويب شوراي تحصيالت تكميلي بخش (گروه) آزمون كتبي شامل دو يا سه درس يا زمينه - ٢
 يح تحقيق رسالهي توان علمي، قدرت بيان و استدالل منطقي دانشجو و طرآزمون شفاهي شامل سؤاالتي در زمينه -٣

  است.ي برگزاري ارزيابي جامع دانشجو به تشخيص كميته
از آزمون كتبي، بايد حداكثر ظرف مدت دو هفته در آزمون شفاهي  ١٥دانشجو در صورت كسب حداقل ميانگين  .١ي تبصره
  .كندشركت 
ق ، از طريي ارزيابي جامع (كتبي و شفاهي) را حداكثر دو هفته پس از برگزاريبخش (گروه) موظف است نتيجه .٢ي تبصره

  .دهددانشكده به مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه گزارش 
به  د ولي در آزمون شفاهي موفقبگيررا ) ٢٠از  ٥١نمره ( ي الزمچنانچه دانشجو در آزمون كتبي، حداقل نمره .٣ي تبصره

ي قبولي و احراز حداقل ميانگين قابل قبول ارزيابي جامع نشود، (در صورت تقاضاي دانشجو) در ارزيابي جامع كسب نمره
  . كندبعدي، مي تواند صرفاً در آزمون شفاهي شركت 

مدت مجاز تحصيل بار ديگر با رعايت  تواند تنها براي يكدر صورت عدم موفقيت در ارزيابي جامع، دانشجو مي .٤ي تبصره
  در ارزيابي جامع بعدي شركت كند و آن را با موفقيت بگذراند.

  پنجم در ارزيابي جامع قبول شده باشد. نيم سالدانشجو بايد تا  .٥ي تبصره
لتي و ها (دودانشجوي دوره دكتري تخصصي در همان دانشگاه يا ساير دانشگاه» انتقال«يا » تغيير رشته« .٣١ماده 

  ممنوع است.غير دولتي) 
  دانشجوي دكتري دانشگاه شيراز نمي تواند در ساير دانشگاه ها بصورت مهمان تحصيل نمايد.. ١تبصره 
 ٦(زير ند فقط تعدادي درس را با مجموع زير حد نصاب يك نيم سال تواميساير دانشگاه ها دانشجوي دكتري .  ٢تبصره
و بدون دريافت شماره دانشجويي و شيراز مشاوره اي با دانشگاه  –از طريق عقد قرارداد با دفتر همكاري هاي علمي  واحد)

  .ي دانشگاه به صورت ميهمان اخذ كندثبت در سيستم اتوماسيون آموزش
تصويب طرح پيشنهادي رساله در گروه آموزشي پس از گذراندن موفقيت آميز ارزيابي جامع، شرط الزم  .٣٢ماده 

  براي اجراي رساله در دوره دكتري تخصصي است. 
رويكردها و سياست هاي كالن براي جهت دهي به محورهاي مطالعاتي و تحقيقاتي دانشجويان در انتخاب موضوع . ١ يتبصره

سوي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه تعيين و ضوابط و شرايط اختصاصي انجام آن در قالب رساله را  و نگارش رساله از
  شوراي آموزشي دانشگاه تصويب مي كند.
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صيلي، تح سال ششم نيمسال پس از قبولي در ارزيابي جامع و حداكثر تا پايان  دانشجو موظف است حداكثر يك نيم -١
 ) راهنما تهيهياهمطابق با فرم طرح تحقيق مصوب دانشگاه است و با همكاري استاد( ي خود را كهطرح تحقيق رساله

  شود، به شوراي بخش (گروه) ارائه دهد.مي
 شود) راهنما، انجام ميياهاي با حضور استاد(بررسي و تصويب طرح تحقيق رساله در بخش (گروه) مربوط در جلسه -٢

  ي خود دفاع كند.باشد و از طرح تحقيق رسالهو دانشجو موظف است در جلسه حضور داشته 
  ي دانشجو را به صورت علني برگزار كند.ي دفاع از طرح تحقيق رسالهتواند جلسهبخش (گروه) مي .٢ تبصره

ي ي پژوهش رساله) راهنما و حداقل دو نفر استاد مشاور متخصص در زمينهياهي رساله متشكل از استاد(كميته - ٣
يكي از آنها به انتخاب استاد راهنما و مابقي به انتخاب بخش (گروه) و پس از تأييد دانشكده تعيين  كهاست دانشجو 

  گردد.شوند و رسماً به تحصيالت تكميلي دانشگاه اعالم ميمي
ي خود را به تصويب برساند، مراتب به سال پنجم تحصيلي، نتواند طرح تحقيق رساله چنانچه دانشجو تا پايان نيم -٤

تحصيالت تكميلي دانشگاه داليل تأخير را موجه  شود و در صورتي كه شورايتحصيالت تكميلي دانشگاه گزارش مي
ي خود را به تصويب نهايي ل ششم، طرح تحقيق رسالهسا شود تا پايان نيمتشخيص دهد، به دانشجو فرصت داده مي

  ي تحصيل محروم خواهد شد.برساند. در غير اين صورت از ادامه
شوراي بخش (گروه) و شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده موظفند پس از دريافت طرح تحقيق پيشنهادي دانشجو،  -٥

  .كنندحداكثر تا سه هفته آن را بررسي و نتيجه را اعالم 
 ي خود دفاع نكرده است براساسدانشجو پس از تصويب طرح تحقيق رساله، موظف است تا زماني كه از رساله .٣ي تبصره

صورت مشمول مقررات آموزشي ؛ در غير اينكندنام هاي بعد براي رسالــه انتخاب واحد و ثبتسال تقويم دانشگاهي در نيم
بازگشت به تحصيل دانشجو منوط به تأييد شوراي  شده وي انصراف از تحصيل تلقي نام به منزله. عدم ثبتشوددانشگاه مي

در  ي ديركردي ديركرد است. ميزان جريمهبخش (گروه)، شوراهاي تحصيالت تكميلي دانشكده و دانشگاه و پرداخت جريمه
  است.سال در همان سال  ي ثابت همان نيمسال معادل شهريه هر نيم
د را ي خوپيشرفت رساله گزارش كتبيتحقيق، در شش ماه اول، دانشجوي دكتري بايد پس از تصويب طرح  .٤ي تبصره

 ) راهنما و مشاور ارسالياهمطابق فرم مخصوص فرآيند گزارش پيشرفت رساله در اتوماسيون آموزشي دانشگاه، براي استاد(
ي رفت رسالهپيش ي رساله، گزارشو  شش ماه دوم نيز، مطابق تقويم تحصيالت تكميلي دانشگاه، در حضور اعضاي كميته كند

ي آن را در فرم مخصوصي كه بايد از طريق و نتيجه كندارائه  صورت شفاهيخود را براساس طرح تحقيق مصوب، به 
مشاور و رئيس بخش (گروه) و همچنين تأييد دانشكده رسيده  ياه) راهنما، استادياهاتوماسيون آموزشي به تأييد استاد(

ل ي كتبي و شفاهي پيشرفت رساله تا پايان تحصيي گزارش شش ماههرسال كند. ارائهباشد، به تحصيالت تكميلي دانشگاه ا
هاي بعدي دانشجو منوط به سال نام نيم. ثبتشودي انصراف از تحصيل تلقي ميي آنها به منزلهدانشجو الزامي و عدم ارائه

  است.هاي پيشرفت رساله ي گزارشارائه
كند ادر ميي دانشجو صنام را تحصيالت تكميلي دانشكده پس از دريافت گزارش پيشرفت رسالهمجوز كتبي ثبت .٥ي تبصره

  .استي بخش (گروه) مربوط نام بر عهدهو نظارت بر اجراي ثبت
دانشجوي دوره دكتري تخصصي مجاز است عالوه بر استاد راهنماي اصلي، استاد راهنماي دوم نيز داشته . ٣٣ماده 

اشد. استاد راهنما به درخواست دانشجو و از ميان اعضاي هيأت علمي داراي شرايط دانشگاه محل تحصيل و با ب
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ي علمي حداقل استادياري با تأييد گروه آموزشي تعيين مي شود. انتخاب استاد/ استادان مشاور به پيشنهاد مرتبه
با افراد داراي صالحيت با تخصص مرتبط، امكان  استاد راهنما و تأييد گروه آموزشي از ميان اعضاي هيأت علمي

  پذير است.
   .ي استاد راهنماي اول استسال تحصيلي بر عهده نيمنخستين مسؤوليت راهنمايي دانشجو از  .١ي تبصره
سال تحصيلي دانشجو، تعيين شود. تا زماني كه استاد راهنما  دومسال  استاد راهنما بايد حداكثر تا پايان نيم .٢ي تبصره

  (گروه) وظايف استاد راهنما را بر عهده دارد. رئيس بخشانتخاب نشده است، 
شجو ي دان(گروه)، مسؤوليت راهنمايي رساله در صورت نياز، به پيشنهاد استاد راهنماي اول و تأييد شوراي بخش .٣ي تبصره

 شوند.دار ميبه طور مشترك، عهدهرا دو استاد راهنما 
انتخاب استاد راهنماي دوم با پيشنهاد استاد راهنماي اول و موافقت شوراي بخش (گروه) و شوراهاي تحصيالت  .٤ي تبصره

ت علمي داخل دانشگاه  با حداقل مرتبه استادياري و عضو هيأت ئتكميلي دانشكده و دانشگاه، از ميان متخصصان عضو هي
داليل توجيهي  ي طرح تحقيق،پذيراست. در اين صورت همزمان با ارائهاز دانشگاه با حداقل مرتبه دانشياري امكان علمي خارج

گيري در شوراي بخش (گروه)، شوراهاي تحصيالت تكميلي عضو خارج از دانشگاه بايد جهت تصميم )CV( بيوگرافي علمي و
  دانشكده و دانشگاه ارائه شود.

و يك نفر به پيشنهاد شوراي بخش (گروه) و تأييد  ) راهنماياهاستاد مشاور، يك نفر به پيشنهاد استاد( دو نفر .٥ي تبصره
 حداقل يك سالي استادياري و باالتر با ت علمي دانشگاه با مرتبهئاز ميان اعضاي هي شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده

  .دشوي مربوط در دانشگاه، تعيين ميي تدريس در رشتهسابقه
با پيشنهاد استاد راهنما و موافقت شوراي بخش (گروه)، شوراهاي تحصيالت تكميلي دانشكده و دانشگاه، انتخاب  .٦ي تبصره

ط اي مرتبت علمي خارج از دانشگاه (با مدرك دكتري) يا از ميان متخصصان حرفهئاستاد مشاور از ميان متخصصان عضو هي
 )CV( بيوگرافي علمي  داليل توجيهي و ي طرح تحقيق،اين صورت همزمان با ارائهپذير است. در ي تحصيلي امكانبا رشته

گيري در شوراي بخش (گروه)، شوراهاي تحصيالت تكميلي دانشكده و دانشگاه ارائه عضو خارج از دانشگاه بايد جهت تصميم
  شود. 

م سيست و درج در استاد راهنمااز سنوات تحصيلي، منوط به تعيين  سومسال  نيمانتخاب واحد دانشجو در  .٧ي تبصره
  است.اتوماسيون آموزشي دانشگاه 

دانشجو پس از تدوين رساله و مشروط بر تأييد استاد/ استادان راهنما از حداقل كفايت دستاورهاي علمي  .٣٤ماده 
پتنت خارجي )؛ مجاز است در حضور هيئت پژوهشي معتبر و مستخرج از رساله و يا ثبت  –(چاپ يك مقاله علمي 

  داوران از رساله خود دفاع كند.
محدوده شاخص هاي كفايت دستاوردهاي علمي توسط معاونت آموزشي و با مشاركت معاونت پژوهش و فناوري  .١ي تبصره

  تعيين و پس از تصويب در شوراي آموزشي دانشگاه قابل اجرا است.
دهاي علمي رساله (مطابق با اهداف طرح تحقيق) متناسب با موضوع رساله، قبل از دفاع از احراز كفايت دستاور .٢ي تبصره

گيرد. ي مستخرج از رساله در مجالت معتبر به شرح زير صورت ميطريق چاپ يا اخذ پذيرش نهايي حداقل يك مقاله
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راهنما باشد. در هر صورت ذكر نام  )ياهدستاوردهاي علمي ياد شده ترجيحاً بايد به ترتيب با اسامي دانشجو و استاد(
  الزامي است.» دانشگاه شيراز«) راهنما و ذكر نام ياهاستاد(

گرايش يا دو  - رشته MIFمستخرج از رساله، داراي ضريب تأثير معادل  ISIي چاپ يا پذيرش حداقل يك مقاله)  الف
گرايش باشد، براي رشته هاي مهندسي، علوم پايه، كشاورزي  – رشته MIFمقاله كه مجموع ضريب تأثير آن معادل 

  و دامپزشكي با تأييد شوراي بخش و شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده الزامي است. 
-ISIمعتبر ( ي نمايه  با مستخرج از رساله در مجالت  پژوهشي –  ي علمييك مقاله اپ يا پذيرش حداقل)  چ ب  

ISC(  بخش و شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده الزامي است.  تأييد شوراي  با   نسانيهاي علوم ابراي رشته  
 ٧ي تبصرهمشاور و داور داخلي با رعايت  ياه) راهنما، استادياهي پيش دفاع با حضور استاد(برگزاري جلسه .٣ي تبصره

  الزامي است. ٤٣ي ماده
 ٧ي باشد، با رعايت تبصره داور داخليي پيشرفت رساله، در صورتي كه با حضور آخرين گزارش شش ماهه .٤ي تبصره

  ي پيش دفاع از رساله تلقي گردد. تواند به عنوان جلسهمي ١٤ي ماده
از سوي تحصيالت  )٣٤ي ماده ١ي (موضوع تبصرهمجوز دفاع از رساله پس از احراز كفايت دستاوردهاي علمي  .٥ يتبصره
  .دشوميدانشگاه صادر  تكميلي
  ت داوران به شرح زير است:ئهيو وظايف تركيب  .٦ي تبصره

  ) راهنما ياهاستاد( -١ 
  مشاور ياهاستاد -٢
ي هسابق دو سالي استادياري و باالتر بـا حداقل ي مربوط با مرتبهت علمي دانشگاه در رشتهئيك نفر از اعضاي هي -٣

ي مستقل در دوره هاي ي دفاع شدههاي تحصيالت تكميلــي و راهنمايي حداقل دو پايان نامهتدريس يا تحقيق در دوره
  خصص داخليمت داورتحصيالت تكميلي به پيشنهاد بخش (گروه) و تأييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده به عنوان 

ي دانشياري و باالتر به پيشنهاد بخش (گروه) و ي مربوط با مرتبهت علمي خارج از دانشگاه در رشتهئيك نفر عضو هي -٤
  داور خارجيتكميلي دانشكده به عنوان  تأييد شوراي تحصيالت

 باالتر با مرتبه استادياري و هاي دانشگاهساير بخشت علمي ئي تحصيالت تكميلي دانشگاه از ميان اعضاي هينماينده -٥
  ي دفاع به انتخاب تحصيالت تكميلي دانشكده، صرفاً جهت نظارت بر حسن برگزاري جلسه

حداقل سه نفر به پيشنهاد شوراي بخش (گروه)، ي انتخاب داور متخصص داخلي و خارج از دانشگاه: نحوه .٧ي تبصره
 انتخاب داور براساس .ندشودانشكده معرفي ميبراي هريك از داوران داخلي و خارج از دانشگاه به شوراي تحصيالت تكميلي 

. همچنين شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده اختيار دارد فرد متخصص استي شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده مصوبه
  . كندديگري را به تشخيص و تصميم خود (غير از افراد معرفي شده) انتخاب و معرفي 

داوران رساله پس از پذيرش يا چاپ مقاله و تأييد ي و خارج از دانشگاه: زمان انتخاب داور متخصص داخل .٨ي تبصره
. دانشجو ندشو، انتخاب مي٣٤ي ماده ٧ي آن توسط بخش (گروه) و همچنين تحويل رساله به بخش (گروه)، با رعايت تبصره
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رئيس بخش (گروه) تحويل دهد.  ي خود را براي ارسال به داوران متخصص بهقبل از تاريخ دفاع، رسالهروز  ٤٠ بايد حداقل
  .استي دفاع از رساله، منوط به دريافت نظرات داوران تأييد برگزاري جلسه

 شوراي تحصيالت تكميلي همصوبطبق  دكتري، يهرسال شرح وظايف داور متخصص داخلي و خارج از دانشگاه .٩ي تبصره
  . استدانشگاه 
در صورتي كه نظر هر يك از داوران مبني بر تغيير تاريخ تعيين شده براي دفاع از رساله به دليل مشكالت  .١٠ي تبصره

) راهنما، ياهنفر عضو شامل استاد( ٦ اي از طرف بخش (گروه) متشكل از حداقلباشد، كميته يك ماهاساسي، بيش از 
، به انتخاب شوراي بخش (گروه) تشكيل و با توجه به مشاور، داور متخصص داخلي و دو تن از استادان متخصص ياهاستاد

  .دشومستندات كتبي داوران، تصميم نهايي در مورد دفاع از رساله گرفته مي
قبل از تاريخ دفاع، توسط دانشجو  يك ماهدرخواست صدور مجوز دفاع از رساله پس از تأييد استاد راهنما، بايد . ١١ يتبصره

 و هفتهددانشگاه وارد شود و پس از تأييد بخش (گروه) و تحصيالت تكميلي دانشكده، حداقل در سيستم اتوماسيون آموزشي 
  قبل از تاريخ دفاع به تحصيالت تكميلي دانشگاه رسيده باشد.

   است.سال حداقل زمان الزم بين تصويب طرح تحقيق در دانشكده و دفاع از رساله يك  .١٢ي تبصره
ي رساله در ميانگين كل محاسبه نمي شود و ارزشيابي آن به صورت كيفي و به شرح زير انجام مي نمره. ٣٥ماده 
  شود: 

  )١٦مردود (كمتر از  -   
  ).١٩ - ٢٠عالي ( -) ١٨ -٩٩/١٨خيلي خوب ( -) ١٦ -٩٩/١٧قبول با درجه : خوب ( -   
أت داوران حداكثر يك نيمسال تحصيل به دانشجو اجازه چنانچه ارزشيابي رساله، مردود اعالم شود، با تأييد هي .١تبصره 

ي ي دفاع شركت و از رسالهشود تا پس از اعمال نظرات اصالحي هيأت داوران، يك بار ديگر در جلسهداده مي
  خود دفاع كند. 

ي خود دفاع نكند، با رعايت ضوابط مربوط فقط گواهي دانشجويي كه در سنوات مجاز تحصيلي با موفقيت از رساله .٢تبصره 
  گذراندن واحدهاي درسي را دريافت مي كند.

ي . نمايندهكنندتعيين مي  ٢٠ي دانشجو را بر مبناي ي رسالهت داوران، نمرهئي دفاع، اعضاي هيدر پايان جلسه .٣ي تبصره
  ند كحصيالت تكميلي دانشگاه ميانگين نمرات را محاسبه و وارد سيستم اتوماسيون آموزشي دانشگاه ميت

و موفقيت در دفاع  ١٦مالك دانش آموختگي، گذراندن كليه واحدهاي دوره، داشتن ميانگين كل حداقل . ٣٦ماده 
  .از رساله است

  . تاريخ دانش آموختگي، روز دفاع با كسب درجه قبولي از رساله است.١ يتبصره
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ي دكتري، دانشگاه مجاز است با رعايت ي تحصيل در دورهدر صورت محروم شدن يا انصراف دانشجو از ادامه. ٢ يتبصره
صادر كند و در اختيار  ي تحصيلي دانشجوشده را براساس كارنامه گرفتههاي ضوابط و مقررات مربوط، صرفاً گواهي درس

  وي قرار دهد.
چنانچه دانشجو در حين تحصيل و انجام پژوهش و تدوين رساله مرتكب تخلف علمي (جعل، تقلب، كپي  .٣٧ماده 

  شود.برداري و مانند اين ها) شود و تخلف او از سوي دانشگاه تأييد گردد، از ادامه تحصيل محروم و اخراج مي
احراز و اثبات تخلف علمي دانشجو پس از اتمام تحصيالت از سوي دانشگاه، منجر به ابطال مدرك تحصيلي صادر  تبصره.

  .شده خواهد شد
مسئوليت حسن اجراي اين آيين نامه و پاسخگوي قانوني به آن بر عهده دانشگاه و نظارت بر اجرا و تفسير . ٣٨ماده 

  مفاد آن بر عهده معاون آموزشي وزارت است.
ت شوراي آموزشي وتحصيالبر عهده  ،مسئوليت پاسخ گويي و تفسير مفاد شيوه نامه موارد تفويض اختيار شدهتبصره.    

  دانشگاه است.تكميلي 
و براي  به تصويب رسيد ٣/٤/١٣٩٧در شوراي آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه شيراز مورخ نامه اين آيين  

هاي مغاير و پس از آن الزم االجرا است و تمام آيين نامه ها و بخشنامه ١٣٩٧-٩٨دانشجويان ورودي سال تحصيلي 
  اثر اعالم مي شود.با آن لغو و بال

  
  

  دوره هاي تحصيلي: و مقررات پيوست آيين نامه
 

  به شرح زير است: در دوره كارشناسي ارشد نامهي پايانشرايط تدريس، راهنمايي و مشاوره :١پيوست
   تدريسشرايط الف) 

  داشتن حداقل مرتبه استادياري -١
  )ي مربوطهي تدريس در مقطع كارشناسي (در صورت وجود مقطع كارشناسي در رشتهيك سال سابقهحداقل  -٢
  موافقت شوراي بخش (گروه) -٣

  نامهب) راهنمايي پايان
  استادياريي حداقل مرتبه داشتن -١
  در دانشگاه (بدون در نظر گرفتن مقطع) حداقل يك سال سابقه تدريس -٢
 ي دفاع شدهنامهي حداقل يك پايانهمشاور -٣
 بخش (گروه)موافقت شوراي   -٤

  ي پايان نامهج) مشاوره
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  استادياري يمرتبه حداقل داشتن -١
 بخش (گروه)موافقت شوراي  -٢

درخصوص بندهاي الف و ب و ج با تأييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه و تأييد معاون آموزشي موارد استثنايي : تبصره 
  دانشگاه انجام خواهد شد.

   به شرح زير است: دكتري در دورهي شرايط تدريس، راهنمايي و مشاوره

  تدريس شرايط الف)
  ي استادياري و باالترداشتن مدرك دكتري با مرتبه -١
  ي مربوطاي در رشتهارشد يا دكتراي حرفهي تدريس در مقطع كارشناسي سابقه سه سال -٢
  موافقت شوراي بخش (گروه)  -٣

  ب) راهنمايي رساله
  ت علمي داخل دانشگاه ئي استادياري و باالتر براي عضو هيداشتن مدرك دكتري با مرتبه -١
  يهاي معتبر دولتي مربوط در دانشگاهدكتري در رشتهارشد يا تدريس در مقطع كارشناسي يحداقل دو سال سابقه -٢
  بصورت مستقلاي دفاع شده ارشد يا دكتراي حرفهي كارشناسينامهدو پايانحداقل راهنمايي  -٣
  گذشته سه سالي معتبر)، در طول هاي معتبر علمي و پژوهشي (با نمايهيكي از مجله چاپ حداقل يك مقاله در -٤
  موافقت شوراي بخش (گروه) و شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده  -٥

  شود.اي با موافقت شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه انجام مي: موارد خاص در خصوص متخصصان حرفهتبصره
  ي  رسالهج) مشاوره
  ي استادياري و باالترداشتن مدرك دكتري با مرتبه -١
  دانشگاهي تدريس در سابقه حداقل يك سال -٢
  موافقت شوراي بخش (گروه) -٣

(الف، ب، ج) با تأييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه و تأييد معاون آموزشي  ١موارد استثنايي درخصوص بند ي : تبصره
  دانشگاه انجام خواهد شد.

  
  دوره دكتري مشاور خارج از دانشگاهاستاد شرايط استاد راهنماي مشترك و  :٢پيوست 

  راهنمايي مشترك رساله:الف) 
  ي دانشياريعلمي با شرط داشتن حداقل مرتبه عضو هئيت -١
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  شوراهاي بخش (گروه)، تحصيالت تكميلي دانشكده و تحصيالت تكميلي دانشگاه موافقت -٢
با موافقت  اي پس از موافقت شوراهاي بخش و تحصيالت تكميلي دانشكده،خاص در خصوص متخصصان حرفه موارد -٣

  شود.تحصيالت تكميلي دانشگاه انجام مي شوراي
  ي رساله:مشاوره ب)

  ي استادياري و باالتر با رعايت موارد زير: مدرك دكتري با مرتبهداشتن  -١
ارشد دفاع ي كارشناسيداشتن شرط رسمي آزمايشي و راهنمايي سه پايان نامه عضو هيأت علمي آموزشي:) الف
  شده

پژوهشي در دو سال  –ي علمي شتن شرط رسمي آزمايشي، داشتن سه مقالهدا عضو هيأت علمي پژوهشي:)  ب
  ي دانشجو  ي مرتبط با موضوع رسالهي كار در زمينهگذشته و دو سال سابقه

ي كار در پژوهشي در دو سال گذشته و حداقل دو سال سابقه -ي علمي داشتن سه مقاله اي:متخصصان حرفه )ج
  ي دانشجورسالهي مرتبط با موضوع زمينه

 شوراهاي بخش (گروه)، تحصيالت تكميلي دانشكده و تحصيالت تكميلي دانشگاهموافقت  -٢
  

  تعاريف :٣پيوست
 منظور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است. وزارت: .١
هاي آموزش عالي و پژوهشي (اعم از دولتي و غير دولتي) است ها و مؤسسهمنظور هر يك از دانشگاه دانشگاه: .٢

 ،هاي كارداني، كارشناسي ناپيوستهداراي مجوز تأسيس از مراجع ذي ربط بوده، و مجري هر يك از دوره كه
 هستند. ، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصيكارشناسي پيوسته

- منظور آموزش دانشجو در طول سنوات مجاز دوره تحصيلي بدون پرداخت هزينه در دانشگاه آموزش رايگان: .٣
 كنند.ه عمومي دولت استفاده ميهايي است كه از بودج

هاي آموزش عالي برابر ضوابط معين، پذيرفته شده، ثبت نام كرده و فردي است كه در يكي از دوره دانشجو: .٤
 مشغول به تحصيل است.

يكي از رشته هاي دوره هاي تحصيلي مصوب را با موفقيت به پايان رسانده و  فردي است كه دانش آموخته: .٥
 برابر ضوابط معين، گواهي يا مدرك تحصيلي مربوطه را دريافت كرده است.

دانشگاه شركت  تحصيليهاي است كه دانشجو به صورت تمام وقت در فعاليت اي از پذيرششيوه حضوري: .٦
 كند.مي

  فعاليت هاي تحصيلي دارد. ،دانشجو بدون حضور در دانشگاه كه پذيرش استاي از شيوه غير حضوري: .٧
   ديگرحضوري و بخشي  آموزش آناست كه بخشي از  پذيرشاي از شيوه نيمه حضوري: .٨

 مي رسد.انجام به غير حضوري 
 منظور آموزش دانشجو در يك دوره تحصيلي، به ازاي پرداخت هزينه ها است. :شهريه پرداز .٩

 هفته امتحانات پاياني است. ٢هفته آموزش و  ١٦بازه زماني تعيين شده كه شامل  تحصيلي:نيمسال  .١٠
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 هفته آموزش و ا هفته امتحانات است. ٦بازه زماني شامل  بازه تابستاني: .١١
مصوب مراجع قانوني  ي مشخص،هدفبا اي از دروس هر رشته تحصيلي مجموعه به هم پيوسته برنامه درسي: .١٢

 است.
 ٣٢ساعت، عملي يا آزمايشگاهي  ١٦درسي است كه مفاد آن براي هر واحد نظري  رزش مقدارا واحد درسي: .١٣

ساعت و كارآموزي  ٦٤ساعت، كارورزي يا كار در عرصه  ٤٨ساعت، كارگاهي يا عمليات ميداني (بازديد علمي) 
 د.شومي و طبق برنامه درسي مصوب اجرااست تابستاني  بازهساعت در طول يك نيمسال تحصيلي يا  ١٢٠

گروه آموزشي، گذراندن آن براي رفع كمبود دانش يا مهارت دانشجو،  با تأييددرسي است كه  درس جبراني: .١٤
 تشخيص داده مي شود.ضروري صيلي، در آغاز دوره تح

وضعيت تحصيلي است كه دانشجو در يك نيمسال، بر حسب مقررات هر دوره تحصيلي، معدل  مشروطي: .١٥
 كمتر از حد نصاب تعيين شده در آن دوره را كسب كرده باشد.

متمايز از مشخص و  داراي قلمروعلمي كه به لحاظ موضوع شاخه هاي فرعي از  هشعب يك رشته تحصيلي: .١٦
 انش تخصصي،  مهارت يا كارآمدي معيني مي انجامد.است و به احراز دعلمي  ساير شاخه هاي

به شعبه اي از يك رشته كه ناظر بر وجه تخصصي آن باشد، اطالق مي شود. اختالف درس  گرايش تحصيلي: .١٧
 درصد كل واحد هاي رشته بيشتر باشد. ٧٠ها در دو گرايش از يك رشته، نبايد از 

رك ديپلم، (در نظام آموزشي داراي پيش دانشگاهي دارندگان مدكه  است دوره تحصيلي كارداني پيوسته: .١٨
واحد درسي طبق  ٦٨بدون نياز به گذراندن دوره پيش دانشگاهي) به آن  وارد مي شوند و با گذراندن حداقل 

 برنامه مصوب، به دريافت مدرك كارداني نائل مي آيند.
كه فرد پس از اخذ ديپلم و گذراندن دوره پيش  است دوره تحصيلي پس از دوره متوسطه  كارداني ناپيوسته: .١٩

 يدرس واحد ٦٨ حداقل  گذراندندانشگاهي (در نظام آموزشي داراي پيش دانشگاهي) به آن وارد مي شود و با 
  نائل مي شود. يكاردان مدرك افتيدر به ،مصوب برنامه طبق

دوره تحصيلي پس از دوره متوسطه است  كه فرد پس از اخذ ديپلم و گذراندن دوره  كارشناسي پيوسته: .٢٠
 واحد ١٣٠ حداقل  گذراندنپيش دانشگاهي (در نظام آموزشي داراي پيش دانشگاهي) به آن وارد مي شود و با 

  نائل مي شود. ارشناسيك مدرك افتيدر به ،مصوب برنامه طبق يدرس
ذراندن با گپس از دوره كارداني (پيوسته و ناپيوسته) آغاز  و كه دوره تحصيلي است كارشناسي ناپيوسته:  .٢١

 شود.واحد درسي طبق برنامه درسي مصوب به دريافت مدرك كارشناسي منتهي مي ٦٨حداقل 
واحد درسي  ٣٢تا  ٢٨دوره تحصيلي است كه پس از دوره كارشناسي آغاز مي شود و شامل  كارشناسي ارشد: .٢٢

 است.
واحد درسي  ٣٦دوره تحصيلي است كه پس از دوره كارشناسي ارشد آغاز مي شود و شامل  دكتري تخصصي: .٢٣

 است.
هاي تحصيلي در دوره متوسطه است كه با توجه به مواد آزموني مشترك، دسته مجموعه رشته گروه آزمايشي: .٢٤

 شود.بندي مي
ك تخصص مشتر باتعدادي عضو هيأت علمي  ترين واحد سازماني دانشگاهي متشكل ازبنيادي گروه آموزشي: .٢٥

در دانشگاه تحصيلي  به منظور ايجاد و اجراي آن رشته ا كه خاص يا چند رشته متجانس در يك رشته علمي 
 شود.تشكيل مي

 دوره اي است كه در مجموعه گروه هاي آموزشي هم راستا تعريف شوند. دوره هم عرض: .٢٦
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نخستين سطح سياستگذاري و برنامه ريزي راهبردي در امور  دريكي از شوراهاي تخصصي  شوراي آموزشي: .٢٧
آموزشي دانشگاه است كه به منظور ايجاد هماهنگي و تسهيل در امور اجرايي مرتبط با تحصيل دانشجو در 

 حوزه معاونت آموزشي و نحصيالت تكميلي تشكيل مي شود.
دكتري تخصصي كه برنامه درسي  شيوه اي تحصيلي در دوره كارشناسي ارشد وپژوهشي:  - شيوه آموزشي .٢٨

مربوط به آن، عالوه بر واحد هاي درسي، مشتمل بر اجراي يك پروژه تحقيقاتي است كه منجر به پايان نامه و 
 يا رساله مي شود.

شيوه آموزشي در دوره كارشناسي يا كارشناسي ارشد است كه دانشجوي آن برابر ضوابط معين  شيوه مجازي: .٢٩
شود و به كمك فناوري اطالعات و ارتباطات، تحصيل مي كند. در اين شيوه دانشجو  پذيرفته و ثبت نام مي

 نيمه حضوري يا غير حضوري تحصيل مي كند.
بررسي همه جانبه از توانمندي هاي آموزشي و پژوهشي دانشجوي دكتري تخصصي است كه  ارزيابي جامع: .٣٠

 پس از گذراندن واحد هاي دوره برگزار مي شود.
عضو هيئت علمي آگاه و مسلط به امور آموزشي و پژوهشي است كه از سوي دانشگاه  شي:راهنماي آموز .٣١

 انتخاب مي شود تا از ورود تا پايان دوره تحصيلي، راهنماي تحصيل دانشجو باشد.
و از طريق تحقيق در  مستند علمي است كه در فرايند تحصيل دانشجوي دوره كارشناسي ارشد پايان نامه: .٣٢

استادان راهنما و حسب مورد بر اساس ايش تحصيلي و با راهنمايي استاد / ز رشته يا گريك حوزه معين ا
 استانداردهاي پژوهشي تدوين مي شود.

مستند علمي است كه در فرايند تحصيل دانشجوي دوره دكتري تخصصي و از طريق تحقيق در يك  رساله: .٣٣
استادان راهنما و بر اساس استاندارد هاي پژوهشي حوزه معين از رشته يا گرايش تحصيلي، با راهنمايي استاد / 

 با هدف توسعه مرزهاي دانش تدوين مي شود.
يكي از اعضاي هيئت علمي داراي مدرك دكتري تخصصي است كه مسئوليت راهنمايي دانشجو  استاد راهنما: .٣٤

 را در انجام پايان نامه يا رساله بر عهده دارد.
يكي از اعضاي هيئت علمي و يا فرد داراي صالحيت با تخصص مرتبط است كه مسئوليت  استاد مشاور: .٣٥

 در انجام پروژه، پايان نامه و يارساله بر عهده دارد. مشاوره دانشجو را
اعضاي هيئت علمي يا افراد متخصص داراي صالحيت دانشگاهي هستند كه براي ارزيابي كمي  هيئت داوران: .٣٦

و كيفي پايان نامه و يا رساله دانشجو در دوره كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي مطابق دستورالعمل اجرايي 
 مصوب دانشگاه انتخاب مي شوند.
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