معاونت آموزشي و تحصيﻼت تكميلي

آيين نامه و مقررات دورههاي تحصيلي

كارداني ،كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي
مﻘﺪمﻪ

با استناد به قانون اهداف ،وظايف و تشكيﻼت وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري مصوب  ١٣٨٣/٥/١٨مجلس شوراي اسﻼمي
و در اجراي مفاد ماده " ٢سياست ها و ضوابط اجرائي حاكم بر آمايش آموزش عالي در جمهوري اسﻼمي ايران" )موسوم به
طرح آمايش( مصوب  ١٣٩٤/١٢/١٨شوراي عالي انقﻼب فرهنگي ،آيين نامه دوره هاي تحصيلي به شرح زير تدوين مي گردد.
اين آيين نامه در دو بخش عمومي و اختصاصي همراه با پيوست تعاريف ،تنظيم شده است.

ماده  .١هﺪف

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
نيروي انساني متخصص ،متعهد ،آشنا با علم و آخرين دستاوردهاي علمي و منطبق با نيازهاي جامعه ،در راستاي بهره گيري
بهينه از ظرفيت هاي موجود براي ارتقاي سطح كيفي آموزش و پژوهش در دوره كارداني ،كارشناسي ،كارشناسي ارشد و
دكتري تخصصي است .دوره هاي تحصيلي "دكتري عمومي رشته دامپزشكي" و"دستياري دوره هاي تخصصي" ،با شيوه

هاي پذيرش مانند "كارشناسي ارشد پيوسته""،دكتري مستقيم"" ،دكتري پيوسته" ،داراي مقررات ويژه خود هستند و از
آيين نامه هاي جداگانه پيروي مي كنند.
بخش نخست :مواد عمومي

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

ماده  .٣آموزش در دانشگاه مبتني بر نظام واحدي است.

تبصره .دانشگاه اختيار دارد در صورت توانايي ،برنامه درسي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي و يا برنامه هاي
بازنگري شده در هر يك از دانشگاههاي گروه يك را منحصراً براي دانشجويان خارجي در صورتي كه به حدنصاب ﻻزم
براي تشكيل كﻼس برسد با رعايت ضوابط و مقررات مربوط ،به زبان انگليسي ارائه نمايد.

ماده  .٤دانشگاه موظف است براي دوره اي كه مجوز آن را از مراجع قانوني دريافت نموده است ،دانشجو بپذيرد و فقط
برنامه هاي آموزشي و درسي كه بر اساس ضوابط ابﻼغي وزارت تدوين گرديده است ،را اجرا نمايد.
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تبصره .دانشگاههاي داراي هيئت مميزه مستقل ميتوانند برنامه درسي پيشنهادي را پس از تصويب شوراي برنامهريزي
درسي دانشگاه به اجرا بگذارند.

ماده  .٥آموزش رايگان براي هر دانشجو ،در هر دوره تحصيلي صرفاً يكبار امكان پذير است.

تبصره  .١دانشجوي مشمول آموزش رايگان ،در صورت حذف غيرموجه درس به تشخيص دانشگاه يا به دست نياوردن

نمره قبولي در هر درس ،براي انتخاب مجدد همان درس يا درس جايگزين آن ،موظف به پرداخت هزينه درس مطابق
تعرفه مصوب هيئت امناي دانشگاه است.
ماده  .٦حضور دانشجو در تمام جلسات كﻼس درس دورههاي تحصيلي حضوري الزامي است.

تبصرهي  .١اگر دانشجو در درسي بيش از  ٣/١٦جلسات كﻼس و يا در جلسه امتحان پايان نيم سال همان درس غيبت
كند ،نمره آن درس صفر خواهد شد .در صورتي كه به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه ،غيبت دانشجو موجه تشخيص
داده شود ،آن درس صفر ،از مجموع درس هاي آن نيم سال حذف مي شود .در اين صورت رعايت حد نصاب تعداد واحد

در طول نيم سال براي دانشجو الزامي نيست ولي نيم سال مذكور به عنوان يك نيم سال كامل جزو سنوات تحصيلي وي
محسوب ميشود.
تبصرهي  .٢در شرايط خاص ،حذف تمام درسهاي يك نيم سال تحصيلي با درخواست كتبي دانشجو و تأييد شوراي
آموزشي دانشگاه قبل از شروع امتحانات پايان نيم سال و با احتساب در سنوات تحصيلي امكان پذير است.

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

تبصره  .برگزاري آزمون كتبي در پايان نيم سال تحصيلي براي درس هاي نظري الزامي است.

ماده  .٨سقف مدت مجاز تحصيل در هر دوره محدود است و با اتمام سنوات مجاز ،امكان تحصيل در آن دوره از دانشجو
سلب مي شود.

تبصره .ادامه تحصيل دانشجوي مشروط "در سنوات مجاز" ،منوط به تأييد مراجع قانوني دانشگاه است.
بخش دوم :مواد اختصاصي

الف -دوره كارداني و كارشناسي )پيوسته و ناپيوسته(

ماده  .٩مدت مجاز تحصيل در دوره كارداني )پيوسته و ناپيوسته( و كارشناسي ناپيوسته  ٤نيم سال و در دوره كارشناسي
پيوسته  ٨نيم سال است.

تبصرهي  .١دانشگاه اختيار دارد در شرايط خاص و با تصويب شوراي آموزشي دانشگاه ،حداكثر يك نيم سال براي

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

تبصرهي  .٢هزينه افزايش سنوات تحصيلي مازاد بر مدت مجاز تحصيل ،طبق تعرفه مصوب هيئت امناء دانشگاه از
دانشجويان مشمول آموزش رايگان دريافت ميشود.
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ماده  .١٠تحصيل همزمان دانشجوي دوره كارشناسي به شيوه حضوري در كليه دانشگاهها )دولتي و غيردولتي( ممنوع
است.

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

مصوب وزارت ارائه نمايد.

تبصرهي  .٢دانشجوي دوره كارشناسي مي تواند همزمان ،در دوره هاي غير حضوري كه منتهي به مدرك تحصيلي مي
شود ،تحصيل كند.

تبصرهي  .٣تحصيل همزمان دانشجويان استعدادهاي درخشان دوره كارشناسي بر اساس مصوبات مراجع قانوني وزارت

علوم انجام مي شود.

ماده  .١١انتخاب حداقل  ١٢واحد و حداكثر  ٢٠واحد درسي در هر نيم سال براي دانشجو با نظر استاد مشاور آموزشي
الزامي است .حداكثر واحد مجاز انتخابي در دوره تابستان  ٦واحد درسي است.

تبصرهي  .١تعداد واحد هاي دوره كارشناسي بر اساس نظر بخش )گروه( حداقل  ١٣٠واحد و حداكثر  ١٤٠واحد است.

تبصرهي  .٢اگر ميانگين نمرات دانشجويي در يك نيم سال حداقل  ١٧باشد ،در اينصورت دانشجو با تأييد گروه آموزشي

در نيم سال تحصيلي بعد ميتواند حداكثر تا  ٢٤واحد درسي اخذ نمايد.

تبصرهي  .٣چنانچه دانشجو براي دانش آموختگي حداكثر ٢٧واحد درسي باقي داشته باشد ،در صورت داشتن
ميانگين كل نمرات باﻻي  ،١٢حتي در صورت مشروطي نيم سال قبل ،با تأييد گروه آموزشي ميتواند حداكثر
 ٢٤واحد را در همان نيمسال گرفته و حداكثر دو درس نظري را به صورت معرفي به استاد در دوره تابستان يا
نيمسال بعد اخذ نمايد.

تبصرهي  .٤در شرايط خاص كه دانشجو با گذراندن حداكثر  ٨واحد درسي دانش آموخته شود با تأييد گروه آموزشي،

ميتواند واحدهاي مذكور را در دوره تابستان اخذ نمايد .تحت هيچ شرايطي واحدهاي تابستان بيشتر از  ٨واحد درسي
نشود.
تبصرهي  .٥دانشجو نمي تواند همزمان از هر دو تبصرهي  ٣و  ٤اين ماده استفاده كند.

تبصره  .٦در صورتي كه واحدهاي انتخابي يا باقيمانده دانشجو در پايان هر نيم سال به تشخيص گروه آموزشي ،بنا به
دﻻيل موجه و خارج از اراده دانشجو به كمتر از  ١٢واحد درسي برسد ،در اينصورت اين نيم سال به عنوان يك نيم سال

كامل در سنوات تحصيلي وي محسوب ميشود و در مشروط شدن تأثير دارد و اما ممتاز شدن دانشجو )موضوع تبصرهي

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

تبصرهي  .٧در صورتي كه دانشجو در آخرين نيم سال تحصيلي براي دانش آموختگي حداكثر دو درس نظري داشته

باشد ،با تأييد گروه آموزشي و با رعايت سقف واحدهاي آن نيم سال )موضوع تبصرههاي  ٣و  ٤اين ماده( ميتواند
درسهايي را به صورت معرفي به استاد در آن نيم سال يا دوره تابستان بگذراند )دروس استثنايي با نظر بخش )گروه(
در شروع تحصيل بايد به اطﻼع دانشجو رسانيده شود( .اخذ درس تبصره در تابستان همراه با دروس كارآموزي و پروژه
بﻼمانع است.
تبصرهي  .٨چگونگي و ترتيب ارائه تمامي دروس هر دوره و هر رشته با رعايت پيشنياز )تقدم و تأخر( هر درس طبق
برنامه درسي مصوب بر عهده گروه آموزشي است.

تبصرهي  .٩دانشجو در آخرين نيم سال تحصيلي از رعايت مقررات مربوط به تبصرهي  ٨اين ماده معاف است.
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تبصرهي  .١٠تعداد واحدهاي جبراني با تشخيص گروه آموزشي صرفاً براي دوره كارشناسي ناپيوسته حداكثر  ٦واحد
مي باشد و نمره دروس جبراني در ميانگين نيم سال و كل محاسبه نميشود.

تبصرهي  .١١دانشگاه اختيار دارد براي دانش آموختگان دوره كارداني پيوسته )فاقد مدرك پيش دانشگاهي( كه معدل

كل آنها زير  ١٤است و در دوره كارشناسي ناپيوسته در رشته غير مرتبط )به تشخيص گروه آموزشي( پذيرفته شدهاند

حداكثر  ٢٠واحد درسي جبراني ارائه كند .نمره اين دروس در ميانگين نيم سال و كل محاسبه نميشود.

تبصرهي  .١٢اخذ بيش از  ٢٤واحد در نيم سال آخر به اضافه يك درس به صورت تبصره  ٧ماده ) ١١حداكثر  (٢٧واحد

باقي مانده در نيم سال آخر جهت دانشجويان مقطع كارشناسي كه دانش آموخته ميشوند ،در صورت عدم مشروطي
در نيم سال قبل بﻼمانع است.

تبصرهي  .١٣دانشجو دوره كارشناسي ميتواند در طول دوره تحصيل ،حداكثر دو مرتبه )درس نظري( با توجه به ضوابط
)يك درس در هر نيم سال( و موافقت بخش )گروه( و دانشكده از حذف اضطراري استفاده نمايد.

تبصرهي  .١٤در صورت اضطرار دانشجو ميتواند ،تا دو هفتﻪ قبل از شروع امتحانات پايان نيم سال ،صرفاً يك درس

نظري را با تأييد گروه آموزشي حذف كند ،به شرط آن كه تعداد واحدهاي باقيمانده دانشجو در آن نيم سال كمتر از
 ١٢واحد نشود.

تبصرهي  .15معادل سازي و پذيرش واحدهاي درسي گذرانده شده دانشجو بر اساس دستورالعمل اجرايي مصوب
شوراي آموزشي دانشگاه امكانپذير است.

 .١به ازاي هر  ١٢تا  ٢٠واحد از دروس معادل سازي شده ،يك نيم سال از سنوات مجاز تحصيلي دانشجو كاسته ميشود.

 .٢معادل سازي دروس صرفاً در شيوههاي آموزشي هم عرض زير با نظر بخش )گروه( صورت ميگيرد:
الف( واحدهاي گذرانده دانشجوي حضوري به دورههاي حضوري ،نيمه حضوري يا غيرحضوري؛
ب( نيمه حضوري به نيمه حضوري و غيرحضوري؛
ج( غيرحضوري به غيرحضوري.

ماده  .١٢دانشجوي دوره هاي كارداني ناپيوسته و كارشناسي پيوسته مي تواند در صورت دارا بودن شرايط "درهمان
دانشگاه" و در صورت موافقت دانشگاه ،مشروط به امكان ادامه تحصيل در "سنوات مجاز باقيمانده" ،از يك رشته يا
گرايش به رشته يا گرايش ديگر تحصيلي در همان دانشگاه تغيير رشته يا گرايش دهد:
تبصرهي  .١دانشجو در هر دوره تحصيلي فقط يك بار مي تواند با رعايت ضوابط با تأييد بخش )گروه( تغيير رشته يا

گرايش دهد.

تبصرهي  .٢تغيير رشته دانشجو در دوره كارداني پيوسته و كارشناسي ناپيوسته ممنوع است .تغيير رشته دانشجويي
كه پذيرش وي در دوره از طريق بدون آزمون مي باشد به رشته هايي كه پذيرش در آنها از طريق آزمون سراسري صورت

گرفته باشد ،ممنوع است.

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

است.

تبصرهي  .4شرايط اختصاصي تغيير رشته به شرح زير است:

 .١وجود رشته يا گرايش مورد تقاضاي دانشجو در دانشگاه؛
 .٢موافقت گروه آموزشي مبدأ و مقصد و با تأييد شوراي آموزشي دانشگاه؛
 .٣نمره اكتسابي دانشجو در آزمون سراسري گروه آزمايشي ذيربط از نمره آخرين فرد پذيرفته شده در آن رشته يا
گرايش در دانشگاه و در سال پذيرش با تأييد سازمان سنجش آموزش كشور ،كمتر نباشد.
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ماده  .١٣انتقال و مهماني دانشجو ،در صورت تأييد دانشگاه مبدأ و موافقت دانشگاه مقصد ،بﻼمانع است.

تبصره .انتقال و مهماني دانشجو از دانشگاه غيردولتي به دولتي ،از شهريه پرداز به رايگان ،از غيرحضوري به نيمه

حضوري و حضوري ممنوع ،ولي عكس آن مجاز است.

ماده  .١٤دانشگاه موظف است براي هدايت تحصيلي دانشجويان از زمان پذيرش ،يكي از اعضاي هيأت علمي مرتبط با
رشته تحصيلي دانشجو را به عنوان "مشاور آموزشي" تعيين و بر اساس سازوكار مصوب دانشگاه ،بر نحوه عملكرد او
نظارت كند.

ماده  .١٥نمره ارزشيابي از هر درس به صورت عددي از صفر تا  ٢٠محاسبه مي شود و حداقل نمره قبولي در هر درس
 ١٠و ميانگين كل قابل قبول در هر نيم سال  ١٢است و چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در هر نيم سال تحصيلي كمتر

از  ١٢باشد ،آن نيم سال ،مشروط تلقي مي شود .سقف مجاز مشروط اعم از متوالي يا متناوب ،در دوره كارداني و
كارشناسي ناپيوسته دو نيم سال و در دوره كارشناسي پيوسته  ٣نيم سال است.

تبصرهي  .١نمرات دروس تمرين دبيري ،كارآموزي و كارورزي ،عمليات صحرايي ،كار در عرصه و دروسي كه در برنامه

درسي مصوب ،با پروژه ارائه ميشود ،در صورتي كه به تشخيص مدرس و تأييد گروه آموزشي مربوط ،تكميل آنها در
طول يك نيم سال تحصيلي ميسر نباشد ،ناتمام تلقي ميشود .براساس مصوبه شوراي آموزشي دانشگاه به تاريخ
 ١٣٩٦/٩/٢٦مهلت ثبت نمرات دروس ياد شده به شرح زير ميباشد و صرفا در بازههاي زماني اعﻼم شده امكانپذير بوده
و پس از مهلت مقررثبت نمره امكان پذير نبوده و به صورت خودكار نمره صفر براي درس مربوطه درج شود
 آخرين مهلت ورود نمرات دروس فوق كه دانشجو در نيم سال اول هرسال تحصيلي اخذ مي نمايد تا ١٥
شهريورماه همان سال تحصيلي ميباشد؛
 آخرين مهلت ورود نمرات دروس فوق كه دانشجو در نيم سال دوم هر سال تحصيلي اخذ مي نمايد تا  ١٥بهمن
ماه سال تحصيلي بعد ميباشد؛

 آخرين مهلت ورود نمرات دروس فوق كه دانشجو در تابستان هرسال تحصيلي اخذ مي نمايدو اين نيم سال
آخرين نيم سال تحصيلي آنها نيست تا  ١٥تيرماه سال تحصيلي بعد ميباشد؛
 آخرين مهلت ورود نمرات دانشجوياني كه تابستان آخرين نيم سال تحصيلي آنهاست و دروس فوق را در
تابستان همان سال اخذ نموده اند تا  ١٥بهمن ماه سال تحصيلي بعد ميباشد.

تبصرهي  .٢استاد موظف است نمره نهايي هر درس را حداكثر ظرف  ١٠روز پس از برگزاري امتحان آن درس در سامانه

اتوماسيون آموزشي ثبت و به اداره آموزش دانشكده ارسال نمايد .اداره آموزش هر دانشكده يا واحد ذي ربط در هر
دانشگاه موظف است نمرات دانشجويان را حداكثر تا دو هفته پس از برگزاري آخرين امتحان هر نيم سال و پس از
بازبيني برگه ها توسط دانشجويان و رسيدگي به اعتراضات دانشجويان و رفع اشتباهات احتمالي تاييد و به اداره آموزش

دانشگاه ارسال نمايد.

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

)شامل حداكثر  ١٠واحد دروس عمومي و مابقي از ساير دروس دوره( را نمره قبولي بگذراند و ميانگين كل واحدهاي
اخذ شده وي  ١٢يا باﻻتر باشد ،مي تواند مدرك دوره كارداني همان رشته را دريافت كند .در غير اين صورت به چنين
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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تبصره .مدرك كارداني حسب تقاضاي مستند دانشجو و صرف نظر از وجود دوره كارداني مصوب در آن رشته يا مجري
بودن دانشگاه محل تحصيل دانشجو ،صادر مي شود.

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

تبصره .چنانچه ميانگين كل دانشجويي پس از گذراندن تمام واحدهاي درسي آن دوره كمتر از  ١٢باشد تنها يك نيم

سال با رعايت سقف مجاز سنوات تحصيلي به وي فرصت داده ميشود تا با اخذ مجدد حداكثر  ٢٠واحد از درسهايي
كه با نمره كمتر از  ١٢گذرانده است ،ميانگين كل دروس اخذ شده خود را به حداقل  ١٢برساند و مدرك تحصيلي دوره
را دريافت كند در غير اينصورت از ادامه تحصيل محروم ميشود.

ماده  .١٨تاريخ دانش آموختگي زمان ثبت آخرين نمره درس دانشجو در اداره آموزش دانشگاه است.

تبصره .دانشجو از زمان انتخاب درسهاي ذكر شده در تبصرهي  ١ماده  ١٥تا نيم سالي كه نمره آن ثبت مي شود،

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

ب -دوره كارشناسي ارشد

ماده  .١٩مدت مجاز تحصيل در دوره كارشناسي ارشد  ٤نيم سال يا  ٢سال است.

تبصرهي  .١در صورتي كه دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود ،دانشگاه اختيار دارد مدت تحصيل وي را حداكثر تا
دو نيم سال افزايش دهد.

تبصرهي  .٢تحصيل هم زمان دانشجوي دوره كارشناسي ارشد در كليه شيوه هاي آموزشي و در كليه دانشگاهها )دولتي و

غير دولتي( ممنوع است.

تبصرهي  .٣افزايش سنوات تحصيلي در نيم سال اول به صورت رايگان و در نيم سال دوم با پرداخت شهريﻪ ،طبق تعرفهي
مصوب هيئت امناي دانشگاه انجام ميشود .چنانچه دانشجو در اين مدت دانش آموخته نشود ،از ادامهي تحصيل محروم است.
تب صرهي  .٤چنانچه دانشــگاه نتواند حداقل واحدهاي درســي را در يك نيم ســال تحصــيلي ارائه دهد ،به نســبت كســر

واحدهاي ارائه شده ،به طول دورهي تحصيل دانشجو افزوده مي شود .در هر صورت طول دورهي تحصيل نبايد از  ٣سال )٦

نيم سال( بيشتر شود.

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

تبصرهي  .١تعداد كل واحد هاي درسي هر رشته-گرايش دوره كارشناسي ارشد ،با احتساب واحدهاي پايان نامه حداقل ٢٨
و حداكثر  ٣٢واحد است كه ﻻزم است به تصويب شوراي برنامهريزي درسي دانشگاه برسد.

تب صره  .٢مطابق برنامهي م صوب دان شگاه ،تعداد واحدهاي پاياننامهي كار شنا سي ار شد براي همهي ر شتهها بين  ٦تا ٨
واحد است.
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تب صرهي  .٣به ت شخيص شوراي بخش )گروه( و تأييد شوراي تح صيﻼت تكميلي دان شكده ،چنانچه گذراندن تعدادي از
واحدهاي در سي دورهي كار شنا سي ،به عنوان درسهاي جبراني ،براي دان شجو ،ضروري ت شخيص داده شود ،وي مكلف

ا ست آن درسها را بر ا ساس برنامهي م صوب ،ا ضافه بر واحدهاي در سي مقرر در دورهي كار شنا سي ار شد و مطابق اين
آييننامه بگذراند.

تبصرهي  .٤حداكثر درسهاي جبراني  ١٢واحد مي باشد كه در ابتداي دوره ،قبل از درسهاي اصلي ارائه ميشود.

تب صرهي  .٥در صورتي كه تعداد واحدهاي جبراني بين  ٨تا  ١٢واحد با شد و تمام درسهاي نيم سال اول دان شجو نيز
جبراني با شد ،آن نيم سال جزو سنوات تح صيلي ) ٤نيم سال( دان شجو مح سوب نمي شود و يك نيم سال به حداكثر
سنوات مجاز تحصيلي ) ٤نيم سال( دانشجو افزوده ميشود.

تب صرهي  .٦دان شجوياني كه بايد درسهاي جبراني را بگذرانند ،برا ساس تعرفهي م صوب هيئت امناي دان شگاه ،ملزم به
پرداخت شهريه هستند.

تبصرهي  .٧بر اساس مصوبات شوراي آموزشي دانشگاه ،دانشجويان كارشناسي ارشد ميتوانند با پرداخت شهريه حداكثر
 ٣واحد درس مازاد اخذ كنند.

ماده  .٢١انتخاب حداقل  ٨واحد در هر نيم سال براي دانشجو الزامي است.

تبصرهي  .١در صورتي كه دانشگاه به هر دليل با حذف واحدهاي درسي دانشجو موافقت كند و اين امر منجر به كاهش تعداد
واحدهاي دانشجو از حد نصاب شود ،آن نيم سال به عنوان يك نيم سال كامل جزو سنوات تحصيلي وي محسوب مي شود.

تبصرهي  .٢حداكثر تعداد واحدهاي درسي در هر نيم سال تحصيلي  ١٢و دانشجو در آخرين نيم سال تحصيلي ،از شرط

گرفتن حداقل  ٨واحد درسي معاف است.

تبصرهي  .٣دان شجو در طول تح صيل ميتواند با ارائهي درخوا ست كتبي ،قبل از شروع امتحانات پايان نيم سال يك درس
غيرجبراني و يك درس جبراني را با رعايت تمام شرايط مصوب حذف درس ،حذف نمايد.

ماده » .٢٢تغيير رشته« يا »انتقال« دانشجوي دوره كارشناسي ارشد در همان دانشگاه يا ساير دانشگاهها )دولتي و
غير دولتي( ممنوع است.

تبصره  .تصميمگيري در خصوص تغيير گرايش و ميهماني در موارد خاص و استثنايي بر عهدهي شوراي تحصيﻼت تكميلي

دانشگاه است.

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

تحصيلي كمتر از  ١٤باشد دانشجو در آن نيم سال مشروط تلقي مي شود .سقف مجاز مشروط ،اعم از متوالي يا
متناوب ،در دوره كارشناسي ارشد  ٢نيم سال است.
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تبصرهي  .١كسب نمرهي قبولي  ١٢در درسهاي جبراني و مازاد الزامي است .نمرهي اين درسها در كارنامهي دانشجو ثبت

ميشود؛ اما در ميانگين نمرات نيم سال تحصيلي و ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه نميشود.

تبصــرهي  .٢نمرهي تمام درسهايي كه دانشـــجو ميگيرد )بجز درسهاي جبراني و مازاد( در كارنامه ثبت و در ميانگين

نمرات هر نيم سال و ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه ميشود.

تب صرهي  .٣اگر دان شجو در دو نيم سال تح صيلي ،اعم از متوالي يا متناوب ،م شروط آموز شي شود ،از ادامهي تح صيل
محروم ميشود.

تب صرهي  .٤در صورتي كه واحدهاي انتخابي دان شجو در هر نيم سال به ت شخيص دان شگاه ،بنا به دﻻيل موجه و خارج از
ارادهي دان شجو كمتر از  ٨واحﺪ در سي )غير از درسهاي جبراني و مازاد( با شد ،در اين صورت اين نيم سال به عنوان يك
نيم سال كامل در سنوات تح صيلي وي به شمارميرود؛ اما ميانگين نمرات اين نيم سال در م شروط شدن دان شجو بيتأثير

است.

تب صرهي  .٥در صورتي كه واحدهاي انتخابي دان شجو در ابتداي نيم سال بين  ٨تا  ١٢واحد با شد ،پس از حذف درس )به

هر دليلي( و كاهش واحدها به كمتر از  ٨واحﺪ ،اين نيم سال به عنوان يك نيم سال كامل در سنوات تحصيلي وي محسوب

ميشود و مشروطي اين نيم سال نيز محاسبه ميشود.

تب صرهي  .٦صــدور اخطار آموزشــي به دانشــجويان مشــروط آموزشــي ،با رعايت ضــوابط و ابﻼغ به موقع آن ،طبق تقويم

دان شگاهي ،پس از يك نيم سال مشروطي و قبل ازمحروم شدن از ادامهي تح صيل بر عهﺪهي بخش )گروه( و دانشكﺪه

است.

تبصرهي  .٧جلوگيري از ادامهي تحصيل دانشجوياني كه دو نيم سال مشروط آموزشي شدهاند ،بر عهدهي بخش )گروه( و
دانشكده ا ست و صدور حكم اخراج بر ا ساس گزارش دان شكده ،طبق تقويم دان شگاهي از طريق مديريت تح صيﻼت تكميلي
دانشگاه انجام ميشود.

تبصرهي  .٨حداقل نمرهي ميانگين كل قابل قبول در دورهي كارشناسي ارشد ) ١٤چهارده( است.

ماده  .٢٤دان شجو پس از انجام كار تحقيقاتي خود و تدوين پايان نامه و تأييد ا ستاد راهنما ،مجاز ا ست در ح ضور
هيأت داوران از پايان نامه خود دفاع كند.

تبصرهي  .١تدوين پاياننامه آخرين بخش دورهي كار شنا سي ار شد ا ست كه طي آن دان شجو موظف ا ست در يك زمينهي
مربوط به رشتهي تحصيلي خود ،زير نظر استاد)هاي( راهنما ،تحقيق و پژوهش كند.

تبصرهي  .٢ا ستاد راهنما به پيشنهاد دانشجو و با موافقت استاد و تأييد شوراي بخش )گروه( و شوراي تحصيﻼت تكميلي
دانشكده ،از اعضاي هيئت علمي دانشگاه تعيين ميشود.

تبصرهي  .٣انتخاب استاد راهنما توسط دانشجو بايد حداكثر تا پايان نيم سال دوم تحصيلي صورت گيرد.
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تبصرهي  .٤ا ستاد م شاور به پي شنهاد ا ستاد راهنما و تأييد شوراي بخش )گروه( و شوراي تح صيﻼت تكميلي دان شكده ،از
اعضاي هيئت علمي دانشگاه تعيين ميشود.

تبصرهي  .٥در صورت نياز ،انتخاب استاد راهنماي دوم داخلي با پيشنهاد استاد راهنماي اول و انتخاب استاد مشاور دوم با

پي شنهاد شوراي بخش )گروه( و با ذكر دﻻيل توجيهي ،با تأييد شوراي بخش )گروه( و شوراي تح صيﻼت تكميلي دان شكده

از اعضاي هيئت علمي دانشگاه بﻼمانع است.

تبصرهي  .٦انتخاب استاد راهنما يا مشاور دوم خارج از دانشگاه ،با پيشنهاد استاد راهنماي اول )داخل دانشگاه( و با ذكر
دﻻيل توجيهي ،با تأييد شوراي بخش )گروه( ،دان شكده و شوراي تح صيﻼت تكميلي دان شگاه ،از اع ضاي هيئت علمي ساير

دانشگاهها و مؤسسات آموزشي يا پژوهشي با مرتبهي حداقل استادياري امكانپذير است.

تب صرهي  .٧حداكثر يك نفر از اع ضاي هيئت علمي ساير دان شگاهها و مؤ س سات آموز شي يا پژوه شي ميتواند به عنوان

استاد راهنما يا مشاور در كميتهي پاياننامه حضور داشته باشد.

تبصرهي  .٨دانشجو موظف است پس از پايان نيم سال اول و قبل از پايان نيم سال سوم تحصيلي ،موضوع پاياننامهي خود
را با نظر استاد)هاي( راهنما و تأييد شوراي بخش )گروه( مربوط انتخاب كند.

تبصرهي  .٩مو ضوع پاياننامه پس از ت صويب شوراي تح صيﻼت تكميلي دان شكده قطعيت مييابد .شروع دورهي پژوه شي
دانشجو ،تاريخ تصويب طرح تحقيق در دانشكده است.

تب صرهي  .١٠هرگونه تغيير در مو ضوع و عنوان پاياننامه پس از تأييد اع ضاي كميتهي پاياننامه ،ت صويب شوراي بخش

)گروه( و ش وراي تح صيﻼت تكميلي دان شكده ،طبق مقررات ،قبل يا بعد از صدور مجوز دفاع يا بعد از برگزاري جل سه دفاع،
بايد به تحصيﻼت تكميلي دانشگاه گزارش شود.

تبصرهي  .١١دانشجو پس از اتمام دورهي آموزشي و اتمام پژوهش و نگارش پاياننامه ،با تأييد استاد)هاي( راهنما و مشاور
و در سقف سنوات مجاز تحصيلي ميتواند با رعايت ضوابط دانشگاه در حضور كميتهي دفاع )هيئت داوران( از

پاياننامهي خود دفاع كند.

تب صرهي  .١٢قبل از دفاع از پاياننامه ،بايد نمرات تمامي درسهاي اخذ شــده توســط دانشــجو ،دركارنامهي وي با نمرهي
قبول و وضعيت تأييﺪ شﺪه ،ثبت شده باشد.

تبصرهي  .١٣حداقل فاصلهي زماني بين تصويب طرح تحقيق پيشنهادي در دانشكده و دفاع از پاياننامه در سقف سنوات
مجاز تحصيلي ،چهار ماه تمام است.

تبصرهي  .١٤پس از تصويب طرح تحقيق در بخش )گروه( با رعايت تبصره  ١٥مادهي  ،٢٤به پيشنهاد شوراي بخش )گروه(
و تأييد شــوراي تحصــيﻼت تكميلي دانشــكده ،يك نفر از اعضــاي هيئت علمي دانشــگاه )اســتاديار و باﻻتر( كه در زمينهي

تحقيق دانشجو تخصص داشته باشد ،به عنوان داور متخصص داخلي براي ارزيابي پاياننامه تعيين ميشود.
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تبصرهي  .١٥نحوه انتخاب داور متخصص داخلي پاياننامﻪهاي كارشناسي ارشﺪ :حداقل دو نفر با پيشنهاد شوراي
بخش )گروه( ،به شوراي تحصيﻼت تكميلي دانشكده معرفي ميشوند .انتخاب داور براساس مصوبهي شوراي تحصيﻼت تكميلي

دانشكده از بين افراد معرفي شده صورت ميگيرد .همچنين شوراي تحصيﻼت تكميلي دانشكده اختيار دارد فرد متخصص
ديگري را به تشخيص و تصميم خود )غير از افراد معرفي شده( انتخاب و معرفي كند.

تب صرهي  .١٦دان شجو بايد حداقل  ٢٠روز قبل از تاريخ دفاع ،پاياننامهي خود را براي ار سال به داور متخ صص داخلي به

رئيس بخش )گروه( تحويل دهد .تأييد برگزاري جلســـهي دفاع توســـط رئيس بخش )گروه( منوط به دريافت نظر داور
متخصص داخلي است.

تبصرهي  .١٧شرح وظايف داور متخصص داخلي پاياننامهي كارشناسي ارشد طبق مصوبه شوراي تحصيﻼت تكميلي دانشگاه
است.

تب صرهي  .١٨در صورتي كه نظر داور مبني بر تغيير تاريخ تعيين شده براي دفاع از پاياننامه به دليل م شكﻼت ا سا سي،

بيش از يك ماه باشـــد ،از طرف بخش )گروه( كميتهاي متشـــكل از حﺪاقل  ٥نفر عضـــو شـــامل اســـتاد)هاي( راهنما،

ا ستاد)هاي( م شاور ،داور و دو تن از ا ستادهاي متخ صص ،به انتخاب شوراي بخش )گروه( ت شكيل مي شود و با توجه به
مستندات كتبي داور ،تصميم نهايي در مورد دفاع از پاياننامه گرفته ميشود.

تبصرهي  .١٩دانشجو موظف است فاصلهي زماني حﺪاقل  ١٠روز را بين ثبت زمان درخواست دفاع در سيستم اتوماسيون
آموزشي و تاريخ دفاع از پاياننامه رعايت كند.

تبصرهي  .٢٠تركيب كميتﻪي دفاع از پاياننامﻪ )هيﺌت داوران( بﻪ شرح زير است:
 -١استاد)هاي( راهنما

 -٢استاد)هاي( مشاور
 -٣داور متخصص داخلي
 -٤نمايندهي تحصيﻼت تكميلي دانشگاه

تبصرهي  .٢٠نمايندهي تح صيﻼت تكميلي دانشگاه صرف ًا جهت نظارت بر حسن برگزاري جل سهي دفاع ،توسط تحصيﻼت

تكميلي دانشكده از ميان اعضاي هيئت علمي ساير بخشهاي دانشگاه )استاديار و باﻻتر( تعيين ميشود.

تب صرهي  .٢١اعضــاي كميتهي پاياننامهي دانشــجو ،اعم از اســتاد)هاي( راهنما ،مشــاور)هاي( ،داور متخصــص داخلي و

نمايندهي تحصيﻼت تكميلي دانشگاه نبايد با يكديگر و با دانشجو نسبت خويشاوندي داشته باشند.

ماده  .٢٥نمره پايان نامه در ميانگين كل محا سبه نمي شود و ارز شيابي آن به صورت كيفي و به شرح زير انجام
مي شود:

 -مردود )كمتر از (١٤

 قبول با درجه  :متوسط ) - (١٤ -١٥/٩٩خوب ) - (١٦ -١٧/٩٩خيلي خوب ) -(١٨ -١٨/٩٩عالي ).(٢٠-١٩10

تبصــرهي  .١ارزشــيابي كيفي پاياننامه بر مبناي نمرهي ) ٢٠بيســت( صــورت ميگيرد .براي تعيين نمرهي پاياننامهي

دان شجو ،نمرهي ا ستاد راهنما با ضريب دو و نمرهي ا ستاد م شاور و داور متخ صص داخلي با ضريب يك در نظر گرفته

ميشود.

تبصرهي  .٢چنانچه دانشجو دو نفر استاد راهنما داشته باشد ،ميانگين نمرات آنان با ضريب دو منظور ميشود.

تب صرهي  .٣چنانچه دانشــجو بيش از يك نفر اســتاد مشــاور داشــته باشــد ،ميانگين نمرات آنان با ضريب يك منظور

ميشود.

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

تبصره  .١چنانچه ميانگين كل دانشجوي كارشناسي ارشد پس از گذراندن تمام واحدهاي درسي دوره كمتر از  ١٤باشد
اجازه دفاع از پايان نامه را ندارد .تنها يك نيم سال »با رعايت سقف مجاز سنوات تحصيلي« به وي فرصت داده مي شود تا
مجدداً با انتخاب حداكثر  ٨واحد از درسهايي كه در آن نمره بين  ١٢تا  ١٤را احراز كرده است ،ميانگين كل دوره را به

استثناي پايان نامه به  ١٤برساند تا به وي اجازه دفاع از پايان نامه داده شود.

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

تبصره  .٣تاريخ دانش آموختگي ،روز دفاع و كسب درجه قبولي از پايان نامه است.

تبصرهي  .٤چنانچه دانشجويي تمام واحدهاي درسي دوره را با ميانگين كل حداقل  ١٤گذرانده باشد ،ولي نتواند از پايان
نامهي خود دفاع كند ،پس از موافقت بخش )گروه( ،دانشكده و دانشگاه بايد در مدت مجاز تحصيلي ،طبق نظر

بخش )گروه( ،معادل تعداد واحد پايان نامه از واحدهاي درسي مرتبط با رشتهي تحصيلي را اخذ و با ميانگين

كل حداقل  ١٤بگذراند تا در دورهي مذكور به شيوهي آموزشي )آموزش محور( دانش آموخته شود .نوع شيوهي
دانش آموختگي در دانشنامه درج ميشود.

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

تبصره .احراز و اثبات تخلف علمي دانشجو پس از اتمام تحصيﻼت از سوي دانشگاه ،منجر به ابطال مدرك تحصيلي

صادر شده خواهد شد.
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ج  -دوره دكتري تخصصي

ماده  .٢٨مدت مجاز تحصيل در دوره دكتري تخصصي حداقل  ٦و حداكثر  ٨نيم سال است و تحصيل در اين دوره
به صورت تمام وقت است.

تبصره .١در صورتي كه دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود ،دانشگاه اختيار دارد مدت تحصيل وي را حداكثر تا دو
نيم سال افزايش دهد.

تبصرهي  .٢ثبت نيم سال نهم از سنوات تحصيلي دانشجو ،با تأييد استاد راهنما و موافقت بخش )گروه( و تحصيﻼت
تكميلي دانشكده ،بر مبناي گزارشهاي پيشرفت رسالهي دانشجو ،انجام ميپذيرد.

تبصرهي  .٣تمديد نيم سال دهم از سنوات تحصيلي دانشجو ،با بررسي عملكرد و پيشرفت رسالهي دانشجو )ذكر دﻻيل به

طول انجاميدن دورهي تحصيلي ،درصد پيشرفت رساله ،وضعيت چاپ مقالهي مستخرج از رساله و تاريخ تقريبي دفاع از

رساله( با تأييد استاد )هاي( راهنما و موافقت شوراي بخش )گروه( ،شوراهاي تحصيﻼت تكميلي دانشكده و دانشگاه ،با

پرداخت شهريه ،طبق تعرفهي مصوب هيئت امناي دانشگاه انجام ميشود.

تبصره  .٤تحصيل هم زمان دانشجوي اين دوره در همان دوره با ساير دورههاي تحصيلي ممنوع است.

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

تبصرهي  .١تعﺪاد  ١٨واحﺪ دوره دكتري آموزشي و  ١٨واحﺪ آن پژوهشي )رسالﻪ( است.

تبصرهي  .٢در شرايط خاص و در صورت نياز ،به تشخيص استاد راهنما و تأييد شوراي بخش )گروه( ذيربط ،دانشجو موظف

است افزون بر  ١٨واحد مصوب ،حﺪاكثر  ٨واحﺪ از درسهاي دورههاي تكميلي را بـه عنوان درسهاي جبراني )با حداقل

نمره  (١٤بگذراند .گذراندن اين درسها اجباري است؛ اما در ميانگين )معدل( نمرههاي دانشجو محاسبه نميشود .بخش
)گروه( موظف است درسهاي جبراني هر دانشجو را )مگر در موارد استثنايي( در نيم سال اول تحصيلي ،به طور دقيق مشخص
و ارائه نمايد و دانشجو در همان نيم سال اين دروس را بگيرد .در هر صورت گذراندن درسهاي جبراني نبايد موجب افزايش
حداكثر سنوات تحصيلي دانشجو شود.
تبصرهي  .٣دانشجو در مرحلهي آموزشي ،موظف است در هر نيم سال حداقل  ٦و حداكثر  ١٠واحد درسي انتخاب كند؛

مگر آنكه واحدهاي باقيمانده از  ٦واحﺪ كمتر باشد .حداقل واحدها بدون در نظر گرفتن درسهاي جبراني محاسبه ميشود؛
ولي در هر صورت سقف حداكثر  ١٠واحﺪ بايد رعايت شود.

تبصرهي  .٤درسهايي كه دانشجو ﻻزم است افزون بر سقف واحدهاي درسي ،براي جبران ميانگين كل بگذراند بايد در

برنامهي درسي دورهي دكتري رشته پيشبيني و مصوب شده باشد .دانشجو در موارد استثنايي ميتواند با پيشنهاد استاد
راهنما و موافقت شوراي بخش )گروه( و شوراي تحصيﻼت تكميلي دانشكده درسهايي را از دورهي دكتري ساير رشتهها نيز
اخذ نمايد.

تبصرهي  .٥بخش )گروه( موظف است تمامي درسهاي مورد نياز دانشجو را حداكثر در چهار نيم سال اول تحصيل دانشجو
ارائه دهد .و دانشجو نيز موظف است تمامي درسهاي خود را حداكثر در چهار نيم سال اول تحصيل خود بگذراند.
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ماده  .٣٠نمره ارزشيابي از هر درس به صورت عددي از صفر تا  ٢٠محاسبه مي شود .حداقل نمره قبولي در هر
درس  ١٤و ميانگين كل قابل قبول پس از گذراندن تمام واحدهاي آموزشي  ١٦است.

تبصرهي  .١اين ميانگين براساس نمرههاي همهي درسهاي اخذ شده محاسبه ميشود و در صورتي كه مقدار آن كمتر از

 ١٦باشد ،دانشجو مجاز است با نظر استاد راهنما و تأييد شوراي بخش )گروه( ،حداكثر در يك نيم سال تحصيلي درسهاي
جديد يا اخذ شده با نمره كمتر از ١٦را افزون بر سقف واحدهاي درسي ) ١٨واحد( براي جبران ميانگين كل )با رعايت
تبصرهي  ٣مادهي  (٢٩اخذ كرده و بگذراند نمايد و بگذراند .در غير اين صورت از ادامه تحصيل محروم مي شود.
تبصرهي  .٢براي ورود به مرحله ارزيابي جامع ،كسب ميانگين كل حداقل  ١٦از تمام دروس دوره الزامي است.

الف ( ارزيابي جامع

دانشجو موظف است پس از گذراندن درسهاي ﻻزم با ميانگين قابل قبول )حداقل  ١٦از  (٢٠و قبولي در آزمون بسندگي

زبان انگليسي )يا آزمونهاي معادل( ،در ارزيابي جامع شركت كند .ارزيابي جامع به صورت دو آزمون كتبي و شفاهي زير
نظر شوراي بخش )گروه( ،شوراي تحصيﻼت تكميلي دانشكده و توسط كميتهاي مركب از حداقل  ٦نفر به شرح زير برگزار
ميشود:
 -١استاد)هاي( راهنما

 -٢حداقل  ٤نفر عضو هيئت علمي كه با پيشنهاد شوراي بخش )گروه( و تصويب شوراي تحصيﻼت تكميلي دانشكده با

حداقل مرتبه استادياري )آموزشي ،پژوهشي( و دو سال سابقهي تﺪريس يا تحﻘيق در دورههاي تحصيﻼت تكميلي انتخاب

ميشوند.

 -٣نمايندهي تحصيﻼت تكميلي دانشگاه به عنوان ناظر

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

تبصرهي  .٢دانشكده موظف است حداقل  ٢هفته قبل از برگزاري ارزيابي جامع ،مجوز شركت دانشجو در ارزيابي جامع را از
مديريت تحصيﻼت تكميلي دانشگاه كسب كند.

تبصرهي  .٣درصورتي كه دانشجو از شركت در ارزيابي جامع منصرف شود ،بايد حداقل يك هفته قبل از تاريخ برگزاري

ارزيابي جامع ،از طريق سيستم اتوماسيون آموزشي دانشگاه درخواست دهد.

تبصرهي  .٤ارزيابي جامع در هر رشته  /گرايش حداكثر دو بار در سال و به فاصلهي  ٦ماه برگزار ميشود .برنامهي زمانبندي

ارزيابي جامع مطابق تقويم تحصيﻼت تكميلي دانشگاه ،به پيشنهاد بخش )گروه( و پس از تصويب دانشكده به دانشگاه اعﻼم
ميشود.
تبصرهي  .٥ارزيابي جامع در دو مرحلهي كتبي و شفاهي برگزار ميشود و در صورتيكه دانشجو آزمون كتبي را با موفقيت
بگذراند )كسب حداقل ميانگين نمرهي  ١٤از  (٢٠مجاز به شركت در آزمون شفاهي ميباشد.

تبصرهي  .٦چنانچه دانشجو در مرحلهي كتبي ارزيابي جامع مردود شود ،بخش )گروه( موظف است در آزمون جامع بعدي
از تمام مواد امتحاني ،از وي آزمون بگيرد.
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ب ( دستورالعمل برگزاري ارزيابي جامع

 -١آزمون كتبي  ٦٥درصد و آزمون شفاهي  ٣٥درصد نمرهي كل را تشكيل مي دهد .ميانگين كل نمرات دانشجو در ارزيابي

جامع در مجموع آزمونهاي كتبي و شفاهي نبايد از  ٨٠) ١٦از  (١٠٠كمتر باشد.

 - ٢آزمون كتبي شامل دو يا سه درس يا زمينهي اصلي به تصويب شوراي تحصيﻼت تكميلي بخش )گروه( است.

 -٣آزمون شفاهي شامل سؤاﻻتي در زمينهي توان علمي ،قدرت بيان و استدﻻل منطقي دانشجو و طرح تحقيق رسالهي

دانشجو به تشخيص كميتهي برگزاري ارزيابي جامع است.

تبصرهي  .١دانشجو در صورت كسب حداقل ميانگين  ١٥از آزمون كتبي ،بايد حداكثر ظرف مدت دو هفته در آزمون شفاهي
شركت كند.

تبصرهي  .٢بخش )گروه( موظف است نتيجهي ارزيابي جامع )كتبي و شفاهي( را حداكثر دو هفته پس از برگزاري ،از طريق
دانشكده به مديريت تحصيﻼت تكميلي دانشگاه گزارش دهد.

تبصرهي  .٣چنانچه دانشجو در آزمون كتبي ،حداقل نمرهي ﻻزم )نمره  ١٥از ( ٢٠را بگيرد ولي در آزمون شفاهي موفق به

كسب نمره ي قبولي و احراز حداقل ميانگين قابل قبول ارزيابي جامع نشود) ،در صورت تقاضاي دانشجو( در ارزيابي جامع
بعدي ،مي تواند صرفاً در آزمون شفاهي شركت كند.
تبصرهي  .٤در صورت عدم موفقيت در ارزيابي جامع ،دانشجو ميتواند تنها براي يك بار ديگر با رعايت مدت مجاز تحصيل
در ارزيابي جامع بعدي شركت كند و آن را با موفقيت بگذراند.

تبصرهي  .٥دانشجو بايد تا نيم سال پنجم در ارزيابي جامع قبول شده باشد.

ماده » .٣١تغيير رشته« يا »انتقال« دانشجوي دوره دكتري تخصصي در همان دانشگاه يا ساير دانشگاهها )دولتي و
غير دولتي( ممنوع است.

تبصره  .١دانشجوي دكتري دانشگاه شيراز نمي تواند در ساير دانشگاه ها بصورت مهمان تحصيل نمايد.

تبصره . ٢دانشجوي دكتري ساير دانشگاه ها ميتواند فقط تعدادي درس را با مجموع زير حد نصاب يك نيم سال )زير ٦

واحﺪ( از طريق عقد قرارداد با دفتر همكاري هاي علمي – مشاوره اي با دانشگاه شيراز و بدون دريافت شماره دانشجويي و
ثبت در سيستم اتوماسيون آموزشي دانشگاه به صورت ميهمان اخذ كند.

ماده  .٣٢تصويب طرح پيشنهادي رساله در گروه آموزشي پس از گذراندن موفقيت آميز ارزيابي جامع ،شرط ﻻزم
براي اجراي رساله در دوره دكتري تخصصي است.

تبصرهي  .١رويكردها و سياست هاي كﻼن براي جهت دهي به محورهاي مطالعاتي و تحقيقاتي دانشجويان در انتخاب موضوع
و نگارش رساله از سوي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه تعيين و ضوابط و شرايط اختصاصي انجام آن در قالب رساله را
شوراي آموزشي دانشگاه تصويب مي كند.
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 -١دانشجو موظف است حداكثر يك نيم سال پس از قبولي در ارزيابي جامع و حداكثر تا پايان نيم سال ششم تحصيلي،

طرح تحقيق رسالهي خود را كه مطابق با فرم طرح تحقيق مصوب دانشگاه است و با همكاري استاد)هاي( راهنما تهيه
ميشود ،به شوراي بخش )گروه( ارائه دهد.

 -٢بررسي و تصويب طرح تحقيق رساله در بخش )گروه( مربوط در جلسهاي با حضور استاد)هاي( راهنما ،انجام ميشود
و دانشجو موظف است در جلسه حضور داشته باشد و از طرح تحقيق رسالهي خود دفاع كند.

تبصره  .٢بخش )گروه( ميتواند جلسهي دفاع از طرح تحقيق رسالهي دانشجو را به صورت علني برگزار كند.

 - ٣كميتهي رساله متشكل از استاد)هاي( راهنما و حداقل دو نفر استاد مشاور متخصص در زمينهي پژوهش رسالهي
دانشجو است كه يكي از آنها به انتخاب استاد راهنما و مابقي به انتخاب بخش )گروه( و پس از تأييد دانشكده تعيين
ميشوند و رسماً به تحصيﻼت تكميلي دانشگاه اعﻼم ميگردد.

 -٤چنانچه دانشجو تا پايان نيم سال پنجم تحصيلي ،نتواند طرح تحقيق رسالهي خود را به تصويب برساند ،مراتب به
تحصيﻼت تكميلي دانشگاه گزارش ميشود و در صورتي كه شوراي تحصيﻼت تكميلي دانشگاه دﻻيل تأخير را موجه
تشخيص دهد ،به دانشجو فرصت داده ميشود تا پايان نيم سال ششم ،طرح تحقيق رسالهي خود را به تصويب نهايي
برساند .در غير اين صورت از ادامهي تحصيل محروم خواهد شد.

 -٥شوراي بخش )گروه( و شوراي تحصيﻼت تكميلي دانشكده موظفند پس از دريافت طرح تحقيق پيشنهادي دانشجو،
حداكثر تا سه هفته آن را بررسي و نتيجه را اعﻼم كنند.

تبصرهي  .٣دانشجو پس از تصويب طرح تحقيق رساله ،موظف است تا زماني كه از رسالهي خود دفاع نكرده است براساس

تقويم دانشگاهي در نيم سالهاي بعد براي رسالــه انتخاب واحد و ثبتنام كند؛ در غير اينصورت مشمول مقررات آموزشي
دانشگاه ميشود .عدم ثبتنام به منزلهي انصراف از تحصيل تلقي شده و بازگشت به تحصيل دانشجو منوط به تأييد شوراي
بخش )گروه( ،شوراهاي تحصيﻼت تكميلي دانشكده و دانشگاه و پرداخت جريمهي ديركرد است .ميزان جريمهي ديركرد در
هر نيم سال معادل شهريهي ثابت همان نيم سال در همان سال است.

تبصرهي  .٤دانشجوي دكتري بايد پس از تصويب طرح تحقيق ،در شش ماه اول ،گزارش كتبي پيشرفت رسالهي خود را

مطابق فرم مخصوص فرآيند گزارش پيشرفت رساله در اتوماسيون آموزشي دانشگاه ،براي استاد)هاي( راهنما و مشاور ارسال
كند و شش ماه دوم نيز ،مطابق تقويم تحصيﻼت تكميلي دانشگاه ،در حضور اعضاي كميتهي رساله ،گزارش پيشرفت رسالهي
خود را براساس طرح تحقيق مصوب ،به صورت شفاهي ارائه كند و نتيجهي آن را در فرم مخصوصي كه بايد از طريق

اتوماسيون آموزشي به تأييد استاد)هاي( راهنما ،استادهاي مشاور و رئيس بخش )گروه( و همچنين تأييد دانشكده رسيده
باشد ،به تحصيﻼت تكميلي دانشگاه ارسال كند .ارائهي گزارش شش ماههي كتبي و شفاهي پيشرفت رساله تا پايان تحصيل
دانشجو الزامي و عدم ارائهي آنها به منزلهي انصراف از تحصيل تلقي ميشود .ثبتنام نيم سالهاي بعدي دانشجو منوط به
ارائهي گزارشهاي پيشرفت رساله است.

تبصرهي  .٥مجوز كتبي ثبتنام را تحصيﻼت تكميلي دانشكده پس از دريافت گزارش پيشرفت رسالهي دانشجو صادر ميكند
و نظارت بر اجراي ثبتنام بر عهدهي بخش )گروه( مربوط است.

ماده  .٣٣دانشجوي دوره دكتري تخصصي مجاز است عﻼوه بر استاد راهنماي اصلي ،استاد راهنماي دوم نيز داشته

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

پذير است.

تبصرهي  .١مسؤوليت راهنمايي دانشجو از نخستين نيم سال تحصيلي بر عهدهي استاد راهنماي اول است.

تبصرهي  .٢استاد راهنما بايد حداكثر تا پايان نيم سال دوم سال تحصيلي دانشجو ،تعيين شود .تا زماني كه استاد راهنما

انتخاب نشده است ،رئيس بخش )گروه( وظايف استاد راهنما را بر عهده دارد.

تبصرهي  .٣در صورت نياز ،به پيشنهاد استاد راهنماي اول و تأييد شوراي بخش )گروه( ،مسؤوليت راهنمايي رسالهي دانشجو
را دو استاد راهنما به طور مشترك ،عهدهدار ميشوند.

تبصرهي  .٤انتخاب استاد راهنماي دوم با پيشنهاد استاد راهنماي اول و موافقت شوراي بخش )گروه( و شوراهاي تحصيﻼت

تكميلي دانشكده و دانشگاه ،از ميان متخصصان عضو هيئت علمي داخل دانشگاه با حداقل مرتبه استادياري و عضو هيأت
علمي خارج از دانشگاه با حداقل مرتبه دانشياري امكانپذيراست .در اين صورت همزمان با ارائهي طرح تحقيق ،دﻻيل توجيهي
و بيوگرافي علمي ) (CVعضو خارج از دانشگاه بايد جهت تصميمگيري در شوراي بخش )گروه( ،شوراهاي تحصيﻼت تكميلي
دانشكده و دانشگاه ارائه شود.

تبصرهي  .٥دو نفر استاد مشاور ،يك نفر به پيشنهاد استاد)هاي( راهنما و يك نفر به پيشنهاد شوراي بخش )گروه( و تأييد

شوراي تحصيﻼت تكميلي دانشكده از ميان اعضاي هيئت علمي دانشگاه با مرتبهي استادياري و باﻻتر با حﺪاقل يك سال

سابقهي تدريس در رشتهي مربوط در دانشگاه ،تعيين ميشود.

تبصرهي  .٦با پيشنهاد استاد راهنما و موافقت شوراي بخش )گروه( ،شوراهاي تحصيﻼت تكميلي دانشكده و دانشگاه ،انتخاب

استاد مشاور از ميان متخصصان عضو هيئت علمي خارج از دانشگاه )با مدرك دكتري( يا از ميان متخصصان حرفهاي مرتبط
با رشتهي تحصيلي امكانپذير است .در اين صورت همزمان با ارائهي طرح تحقيق ،دﻻيل توجيهي و بيوگرافي علمي )(CV
عضو خارج از دانشگاه بايد جهت تصميمگيري در شوراي بخش )گروه( ،شوراهاي تحصيﻼت تكميلي دانشكده و دانشگاه ارائه
شود.

تبصرهي  .٧انتخاب واحد دانشجو در نيم سال سوم از سنوات تحصيلي ،منوط به تعيين استاد راهنما و درج در سيستم
اتوماسيون آموزشي دانشگاه است.

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

تبصرهي  .١محدوده شاخص هاي كفايت دستاوردهاي علمي توسط معاونت آموزشي و با مشاركت معاونت پژوهش و فناوري
تعيين و پس از تصويب در شوراي آموزشي دانشگاه قابل اجرا است.

تبصرهي  .٢احراز كفايت دستاوردهاي علمي رساله )مطابق با اهداف طرح تحقيق( متناسب با موضوع رساله ،قبل از دفاع از
طريق چاپ يا اخذ پذيرش نهايي حداقل يك مقالهي مستخرج از رساله در مجﻼت معتبر به شرح زير صورت ميگيرد.
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دستاوردهاي علمي ياد شده ترجيحاً بايد به ترتيب با اسامي دانشجو و استاد)هاي( راهنما باشد .در هر صورت ذكر نام

استاد)هاي( راهنما و ذكر نام »دانشگاه شيراز« الزامي است.

الف( چاپ يا پذيرش حداقل يك مقالهي  ISIمستخرج از رساله ،داراي ضريب تأثير معادل  MIFرشته  -گرايش يا دو
مقاله كه مجموع ضريب تأثير آن معادل  MIFرشته – گرايش باشد ،براي رشته هاي مهندسي ،علوم پايه ،كشاورزي
و دامپزشكي با تأييد شوراي بخش و شوراي تحصيﻼت تكميلي دانشكده الزامي است.

ب ( چاپ يا پذيرش حداقل يك مقالهي علمي – پژوهشي مستخرج از رساله در مجﻼت با نمايهي معتبر )ISI-
 (ISCبراي رشتههاي علوم انساني با تأييد شوراي بخش و شوراي تحصيﻼت تكميلي دانشكده الزامي است.

تبصرهي  .٣برگزاري جلسهي پيش دفاع با حضور استاد)هاي( راهنما ،استادهاي مشاور و داور داخلي با رعايت تبصرهي ٧

مادهي  ٣٤الزامي است.

تبصرهي  .٤آخرين گزارش شش ماههي پيشرفت رساله ،در صورتي كه با حضور داور داخلي باشد ،با رعايت تبصرهي ٧

مادهي  ١٤ميتواند به عنوان جلسهي پيش دفاع از رساله تلقي گردد.

تبصرهي  .٥مجوز دفاع از رساله پس از احراز كفايت دستاوردهاي علمي )موضوع تبصرهي  ١مادهي  (٣٤از سوي تحصيﻼت

تكميلي دانشگاه صادر ميشود.

تبصرهي  .٦تركيب و وظايف هيئت داوران به شرح زير است:
 -١استاد)هاي( راهنما

 -٢استادهاي مشاور

 -٣يك نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاه در رشتهي مربوط با مرتبهي استادياري و باﻻتر بـا حداقل دو سال سابقهي

تدريس يا تحقيق در دورههاي تحصيﻼت تكميلــي و راهنمايي حداقل دو پايان نامهي دفاع شدهي مستقل در دوره هاي

تحصيﻼت تكميلي به پيشنهاد بخش )گروه( و تأييد شوراي تحصيﻼت تكميلي دانشكده به عنوان داور متخصص داخلي

 -٤يك نفر عضو هيئت علمي خارج از دانشگاه در رشتهي مربوط با مرتبهي دانشياري و باﻻتر به پيشنهاد بخش )گروه( و
تأييد شوراي تحصيﻼت تكميلي دانشكده به عنوان داور خارجي

 -٥نمايندهي تحصيﻼت تكميلي دانشگاه از ميان اعضاي هيئت علمي ساير بخشهاي دانشگاه با مرتبه استادياري و باﻻتر
به انتخاب تحصيﻼت تكميلي دانشكده ،صرفاً جهت نظارت بر حسن برگزاري جلسهي دفاع

تبصرهي  .٧نحوهي انتخاب داور متخصص داخلي و خارج از دانشگاه :حداقل سه نفر به پيشنهاد شوراي بخش )گروه(،

براي هريك از داوران داخلي و خارج از دانشگاه به شوراي تحصيﻼت تكميلي دانشكده معرفي ميشوند .انتخاب داور براساس

مصوبهي شوراي تحصيﻼت تكميلي دانشكده است .همچنين شوراي تحصيﻼت تكميلي دانشكده اختيار دارد فرد متخصص
ديگري را به تشخيص و تصميم خود )غير از افراد معرفي شده( انتخاب و معرفي كند.

تبصرهي  .٨زمان انتخاب داور متخصص داخلي و خارج از دانشگاه :داوران رساله پس از پذيرش يا چاپ مقاله و تأييد
آن توسط بخش )گروه( و همچنين تحويل رساله به بخش )گروه( ،با رعايت تبصرهي  ٧مادهي  ،٣٤انتخاب ميشوند .دانشجو
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بايد حداقل  ٤٠روز قبل از تاريخ دفاع ،رسالهي خود را براي ارسال به داوران متخصص به رئيس بخش )گروه( تحويل دهد.

تأييد برگزاري جلسهي دفاع از رساله ،منوط به دريافت نظرات داوران است.

تبصرهي  .٩شرح وظايف داور متخصص داخلي و خارج از دانشگاه رسالهي دكتري ،طبق مصوبه شوراي تحصيﻼت تكميلي

دانشگاه است.

تبصرهي  .١٠در صورتي كه نظر هر يك از داوران مبني بر تغيير تاريخ تعيين شده براي دفاع از رساله به دليل مشكﻼت

اساسي ،بيش از يك ماه باشد ،كميتهاي از طرف بخش )گروه( متشكل از حداقل  ٦نفر عضو شامل استاد)هاي( راهنما،
استادهاي مشاور ،داور متخصص داخلي و دو تن از استادان متخصص ،به انتخاب شوراي بخش )گروه( تشكيل و با توجه به
مستندات كتبي داوران ،تصميم نهايي در مورد دفاع از رساله گرفته ميشود.

تبصرهي  .١١درخواست صدور مجوز دفاع از رساله پس از تأييد استاد راهنما ،بايد يك ماه قبل از تاريخ دفاع ،توسط دانشجو

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

تبصرهي  .١٢حﺪاقل زمان ﻻزم بين تصويب طرح تحﻘيق در دانشكﺪه و دفاع از رسالﻪ يك سال است.

ماده  .٣٥نمره ي رساله در ميانگين كل محاسبه نمي شود و ارزشيابي آن به صورت كيفي و به شرح زير انجام مي
شود:

 -مردود )كمتر از (١٦

 -قبول با درجه  :خوب ) - (١٦ -١٧/٩٩خيلي خوب ) - (١٨ -١٨/٩٩عالي ).(١٩ - ٢٠

تبصره  .١چنانچه ارزشيابي رساله ،مردود اعﻼم شود ،با تأييد هيأت داوران حداكثر يك نيمسال تحصيل به دانشجو اجازه
داده ميشود تا پس از اعمال نظرات اصﻼحي هيأت داوران ،يك بار ديگر در جلسهي دفاع شركت و از رسالهي
خود دفاع كند.

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

تبصرهي  .٣در پايان جلسهي دفاع ،اعضاي هيئت داوران ،نمرهي رسالهي دانشجو را بر مبناي  ٢٠تعيين ميكنند .نمايندهي
ت حصيﻼت تكميلي دانشگاه ميانگين نمرات را محاسبه و وارد سيستم اتوماسيون آموزشي دانشگاه ميكند

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

تبصرهي  .١تاريخ دانش آموختگي ،روز دفاع با كسب درجه قبولي از رساله است.
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تبصرهي  .٢در صورت محروم شدن يا انصراف دانشجو از ادامهي تحصيل در دورهي دكتري ،دانشگاه مجاز است با رعايت
ضوابط و مقررات مربوط ،صرفاً گواهي درسهاي گرفته شده را براساس كارنامهي تحصيلي دانشجو صادر كند و در اختيار
وي قرار دهد.

ماده  .٣٧چنانچه دانشجو در حين تحصيل و انجام پژوهش و تدوين رساله مرتكب تخلف علمي )جعل ،تقلب ،كپي
برداري و مانند اين ها( شود و تخلف او از سوي دانشگاه تأييد گردد ،از ادامه تحصيل محروم و اخراج ميشود.

تبصره .احراز و اثبات تخلف علمي دانشجو پس از اتمام تحصيﻼت از سوي دانشگاه ،منجر به ابطال مدرك تحصيلي صادر
شده خواهد شد.

ماده  .٣٨مسئوليت حسن اجراي اين آيين نامه و پاسخگوي قانوني به آن بر عهده دانشگاه و نظارت بر اجرا و تفسير
مفاد آن بر عهده معاون آموزشي وزارت است.

تبصره .مسئوليت پاسخ گويي و تفسير مفاد شيوه نامه موارد تفويض اختيار شده ،بر عهده شوراي آموزشي وتحصيﻼت

تكميلي دانشگاه است.

اين آييننامه در شوراي آموزشي و تحصيﻼت تكميلي دانشگاه شيراز مورخ  ١٣٩٧/٤/٣به تصويب رسيد و براي

دانشجويان ورودي سال تحصيلي  ١٣٩٧-٩٨و پس از آن ﻻزم اﻻجرا است و تمام آيين نامه ها و بخشنامههاي مغاير

با آن لغو و بﻼاثر اعﻼم مي شود.

پيوست آيين نامه و مقررات دوره هاي تحصيلي:
پيوست :١شرايط تﺪريس ،راهنمايي و مشاورهي پاياننامﻪ در دوره كارشناسي ارشﺪ بﻪ شرح زير است:
الف( شرايط تﺪريس

 -١داشتن حداقل مرتبه استادياري

 -٢حداقل يك سال سابقهي تدريس در مقطع كارشناسي )در صورت وجود مقطع كارشناسي در رشتهي مربوطه(
 -٣موافقت شوراي بخش )گروه(
ب( راهنمايي پاياننامﻪ

 -١داشتن حداقل مرتبهي استادياري

 -٢حداقل يك سال سابقه تدريس در دانشگاه )بدون در نظر گرفتن مقطع(
 -٣مشاورهي حداقل يك پاياننامهي دفاع شده

 -٤موافقت شوراي بخش )گروه(
ج( مشاورهي پايان نامﻪ
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 -١داشتن حداقل مرتبهي استادياري
 -٢موافقت شوراي بخش )گروه(

تبصره :موارد استثنايي درخصوص بندهاي الف و ب و ج با تأييد شوراي تحصيﻼت تكميلي دانشگاه و تأييد معاون آموزشي

دانشگاه انجام خواهد شد.

شرايط تﺪريس ،راهنمايي و مشاورهي در دوره دكتري بﻪ شرح زير است:

الف( شرايط تﺪريس

 -١داشتن مدرك دكتري با مرتبهي استادياري و باﻻتر

 -٢سه سال سابقهي تدريس در مقطع كارشناسي ارشد يا دكتراي حرفهاي در رشتهي مربوط
 -٣موافقت شوراي بخش )گروه(

ب( راهنمايي رسالﻪ

 -١داشتن مدرك دكتري با مرتبهي استادياري و باﻻتر براي عضو هيئت علمي داخل دانشگاه

 -٢حداقل دو سال سابقهي تدريس در مقطع كارشناسيارشد يا دكتري در رشتهي مربوط در دانشگاههاي معتبر دولتي
 -٣حداقل راهنمايي دو پاياننامهي كارشناسيارشد يا دكتراي حرفهاي دفاع شده بصورت مستقل

 -٤چاپ حداقل يك مقاله در يكي از مجلههاي معتبر علمي و پژوهشي )با نمايهي معتبر( ،در طول سﻪ سال گذشته
 -٥موافقت شوراي بخش )گروه( و شوراي تحصيﻼت تكميلي دانشكده

تبصره :موارد خاص در خصوص متخصصان حرفهاي با موافقت شوراي تحصيﻼت تكميلي دانشگاه انجام ميشود.
ج( مشاورهي رسالﻪ

 -١داشتن مدرك دكتري با مرتبهي استادياري و باﻻتر
 -٢حداقل يك سال سابقهي تدريس در دانشگاه
 -٣موافقت شوراي بخش )گروه(

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

پيوست  :٢شرايط استاد راهنماي مشترك و استاد مشاور خارج از دانشگاه دوره دكتري
الف( راهنمايي مشترك رسالﻪ:

 -١عضو هئيت علمي با شرط داشتن حداقل مرتبهي دانشياري
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 -٢موافقت شوراهاي بخش )گروه( ،تحصيﻼت تكميلي دانشكده و تحصيﻼت تكميلي دانشگاه

 -٣موارد خاص در خصوص متخصصان حرفهاي پس از موافقت شوراهاي بخش و تحصيﻼت تكميلي دانشكده ،با موافقت

شوراي تحصيﻼت تكميلي دانشگاه انجام ميشود.
ب( مشاورهي رسالﻪ:

 -١داشتن مدرك دكتري با مرتبهي استادياري و باﻻتر با رعايت موارد زير:

الف( عضو هيأت علمي آموزشي :داشتن شرط رسمي آزمايشي و راهنمايي سه پايان نامهي كارشناسيارشد دفاع

شده

ب ( عضو هيأت علمي پژوهشي :داشتن شرط رسمي آزمايشي ،داشتن سه مقالهي علمي – پژوهشي در دو سال
گذشته و دو سال سابقهي كار در زمينهي مرتبط با موضوع رسالهي دانشجو

ج( متخصصان حرفﻪاي :داشتن سه مقالهي علمي  -پژوهشي در دو سال گذشته و حداقل دو سال سابقهي كار در
زمينهي مرتبط با موضوع رسالهي دانشجو

 -٢موافقت شوراهاي بخش )گروه( ،تحصيﻼت تكميلي دانشكده و تحصيﻼت تكميلي دانشگاه
پيوست :٣تعاريف

 .١وزارت :منظور وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري است.

 .٢دانشگاه :منظور هر يك از دانشگاهها و مؤسسههاي آموزش عالي و پژوهشي )اعم از دولتي و غير دولتي( است

كه داراي مجوز تأسيس از مراجع ذي ربط بوده ،و مجري هر يك از دورههاي كارداني ،كارشناسي ناپيوسته،
كارشناسي پيوسته ،كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي هستند.

 .٣آموزش رايگان :منظور آموزش دانشجو در طول سنوات مجاز دوره تحصيلي بدون پرداخت هزينه در دانشگاه-
هايي است كه از بودجه عمومي دولت استفاده ميكنند.

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

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

 .٦حضوري :شيوهاي از پذيرش است كه دانشجو به صورت تمام وقت در فعاليتهاي تحصيلي دانشگاه شركت
ميكند.

 .٧غير حضوري :شيوهاي از پذيرش است كه دانشجو بدون حضور در دانشگاه ،فعاليت هاي تحصيلي دارد.

 .٨نيمﻪ حضوري :شيوهاي از پذيرش است كه بخشي از آموزش آن حضوري و بخشي ديگر
غير حضوري به انجام مي رسد.

 .٩شهريﻪ پرداز :منظور آموزش دانشجو در يك دوره تحصيلي ،به ازاي پرداخت هزينه ها است.

 .١٠نيمسال تحصيلي :بازه زماني تعيين شده كه شامل  ١٦هفته آموزش و  ٢هفته امتحانات پاياني است.
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 .١١بازه تابستاني :بازه زماني شامل  ٦هفته آموزش و ا هفته امتحانات است.

 .١٢برنامﻪ درسي :مجموعه به هم پيوستهاي از دروس هر رشته تحصيلي با هدفي مشخص ،مصوب مراجع قانوني
است.

 .١٣واحﺪ درسي :ارزش مقدار درسي است كه مفاد آن براي هر واحد نظري  ١٦ساعت ،عملي يا آزمايشگاهي ٣٢
ساعت ،كارگاهي يا عمليات ميداني )بازديد علمي(  ٤٨ساعت ،كارورزي يا كار در عرصه  ٦٤ساعت و كارآموزي
 ١٢٠ساعت در طول يك نيمسال تحصيلي يا بازه تابستاني است و طبق برنامه درسي مصوب اجرا ميشود.

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

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

 .١٦رشتﻪ تحصيلي :يك شعبه فرعي از شاخه هاي علمي كه به لحاظ موضوع داراي قلمرو مشخص و متمايز از
ساير شاخه هاي علمي است و به احراز دانش تخصصي ،مهارت يا كارآمدي معيني مي انجامد.

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

 .١٨كارداني پيوستﻪ :دوره تحصيلي است كه دارندگان مدرك ديپلم) ،در نظام آموزشي داراي پيش دانشگاهي
بدون نياز به گذراندن دوره پيش دانشگاهي( به آن وارد مي شوند و با گذراندن حداقل  ٦٨واحد درسي طبق
برنامه مصوب ،به دريافت مدرك كارداني نائل مي آيند.

 .١٩كارداني ناپيوستﻪ :دوره تحصيلي پس از دوره متوسطه است كه فرد پس از اخذ ديپلم و گذراندن دوره پيش

دانشگاهي )در نظام آموزشي داراي پيش دانشگاهي( به آن وارد مي شود و با گذراندن حداقل  ٦٨واحد درسي

طبق برنامه مصوب ،به دريافت مدرك كارداني نائل مي شود.

 .٢٠كارشناسي پيوستﻪ :دوره تحصيلي پس از دوره متوسطه است كه فرد پس از اخذ ديپلم و گذراندن دوره

پيش دانشگاهي )در نظام آموزشي داراي پيش دانشگاهي( به آن وارد مي شود و با گذراندن حداقل  ١٣٠واحد

درسي طبق برنامه مصوب ،به دريافت مدرك كارشناسي نائل مي شود.

 .٢١كارشناسي ناپيوستﻪ :دوره تحصيلي است كه پس از دوره كارداني )پيوسته و ناپيوسته( آغاز و با گذراندن
حداقل  ٦٨واحد درسي طبق برنامه درسي مصوب به دريافت مدرك كارشناسي منتهي ميشود.

 .٢٢كارشناسي ارشﺪ :دوره تحصيلي است كه پس از دوره كارشناسي آغاز مي شود و شامل  ٢٨تا  ٣٢واحد درسي
است.

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

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

 .٢٥گروه آموزشي :بنياديترين واحد سازماني دانشگاهي متشكل از تعدادي عضو هيأت علمي با تخصص مشترك

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

تشكيل ميشود.

 .٢٦دوره هم عرض :دوره اي است كه در مجموعه گروه هاي آموزشي هم راستا تعريف شوند.
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 .٢٧شوراي آموزشي :يكي از شوراهاي تخصصي در نخستين سطح سياستگذاري و برنامه ريزي راهبردي در امور

آموزشي دانشگاه است كه به منظور ايجاد هماهنگي و تسهيل در امور اجرايي مرتبط با تحصيل دانشجو در
حوزه معاونت آموزشي و نحصيﻼت تكميلي تشكيل مي شود.

 .٢٨شيوه آموزشي  -پژوهشي :شيوه اي تحصيلي در دوره كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي كه برنامه درسي
مربوط به آن ،عﻼوه بر واحد هاي درسي ،مشتمل بر اجراي يك پروژه تحقيقاتي است كه منجر به پايان نامه و
يا رساله مي شود.

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

 .٣٠ارزيابي جامع :بررسي همه جانبه از توانمندي هاي آموزشي و پژوهشي دانشجوي دكتري تخصصي است كه
پس از گذراندن واحد هاي دوره برگزار مي شود.

 .٣١راهنماي آموزشي :عضو هيئت علمي آگاه و مسلط به امور آموزشي و پژوهشي است كه از سوي دانشگاه
انتخاب مي شود تا از ورود تا پايان دوره تحصيلي ،راهنماي تحصيل دانشجو باشد.

 .٣٢پايان نامﻪ :مستند علمي است كه در فرايند تحصيل دانشجوي دوره كارشناسي ارشد و از طريق تحقيق در

يك حوزه معين از رشته يا گرايش تحصيلي و با راهنمايي استاد  /استادان راهنما و حسب مورد بر اساس
استانداردهاي پژوهشي تدوين مي شود.

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

 .٣٤استاد راهنما :يكي از اعضاي هيئت علمي داراي مدرك دكتري تخصصي است كه مسئوليت راهنمايي دانشجو
را در انجام پايان نامه يا رساله بر عهده دارد.

 .٣٥استاد مشاور :يكي از اعضاي هيئت علمي و يا فرد داراي صﻼحيت با تخصص مرتبط است كه مسئوليت
مشاوره دانشجو را در انجام پروژه ،پايان نامه و يارساله بر عهده دارد.

 .٣٦هيﺌت داوران :اعضاي هيئت علمي يا افراد متخصص داراي صﻼحيت دانشگاهي هستند كه براي ارزيابي كمي
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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