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 های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری نامه یکپارچه آموزشی دوره آیین

 و پس از آن( 1981 – 89)برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 
 مقدمه

مجلس شورای اسالمی و در  8111/ 5/ 81با استناد به قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب

ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسالمی ایران )موسوم به طرح آمایش( مصوب  سیاست 2 اجرای مفاد

ها در دو بخش  نامه گردد. این آیین های تحصیلی به شرح زیر تدوین می نامه دوره شورای عالی انقالب فرهنگی، آیین 81/82/8131

شامل کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری( و اختصاصی )مربوط به یک دوره( ها  عمومی )در مورد دانشجویان تمامی دوره

 همراه با پیوست تعاریف، تنظیم شده است.

 و(. هدف 1. )ماده 1ماده 

نامه، انتظام بخشیدن به امور تحصیلی دانشجویان از طریق تعیین چارچوب قانونی برای اجرای هماهنگ،  هدف از تدوین این آیین

های آموزش عالی کشور به منظور تربیت نیروی انسانی متخصص،  ها و مؤسسه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه رچه و صحیح برنامهیکپا

های موجود برای  گیری بهینه از ظرفیت متعهد، آشنا با علم و آخرین دستاوردهای علمی و منطبق با نیازهای جامعه، در راستای بهره

های تخصصی  ی کاردانی/ کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی است. دوره ژوهش در دورهارتقای سطح کیفی آموزش و پ

دکتری »، «کارشناسی ارشد پیوسته»های پذیرش مانند  یا شیوه« های تخصصی دستیاری دوره»و « دکتری عمومی رشته دامپزشکی»

 کنند. های جداگانه پیروی می امهن دارای مقررات ویژه خود هستند و از آئین« دکتری پیوسته»و « مستقیم

 

 بخش نخست: مواد عمومی

های عمومی از طریق پذیرفته شدن در آزمون ورودی یا کسب پذیرش از  شرط ورود به دانشگاه، تأیید شایستگیو( .  4)ماده  4ماده 

 دانشگاه طبق ضوابط و مقررات مصوب وزارت است.

ها و مصوبات  نامه شان، تبدیل خارج به داخل و پذیرش داوطلبان خارجی مطابق آیینپذیرش دانشجو از طریق استعدادهای درخ. 8تبصره 

 شود. ربط انجام می مراجع ذی

 آموزش در دانشگاه مبتنی بر نظام واحدی است.  و(. 9)ماده 9ماده

رنامه درسی مصوب شورای تدریس و ارزشیابی در دانشگاه به زبان فارسی است. دانشگاه اختیار دارد در صورت توانایی، ب .1 تبصره

عالی برنامه ریزی آموزشی را برای دانشجویان خارجی در صورتی که به حد نصاب الزم برای تشکیل کالس برسند با رعایت ضوابط و 

 مقررات مربوط، به زبان انگلیسی ارائه نماید. 

 باشد. بار در هر سال تحصیلی مجاز می فقط یکساله( تخصصی )به غیر از سمینار، پروژه، پایان نامه و رارائه هر ماده درسی  .4  تبصره

تعداد واحدهای هر نیمسال تحصیلی، شامل کلیه واحدهای درسی مانند دروس جبرانی، دروس اصلی، سمینار و دروس  .9  تبصره

 باشد. جبران معدل می
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ریافت نموده است، دانشجو بپذیرد و فقط ای که مجوز آن را از مراجع قانونی د دانشگاه موظف است برای دوره و(. 2)ماده  2ماده

 های آموزشی و درسی که براساس ضوابط ابالغی وزارت تدوین گردیده است، را اجرا نماید. برنامه

ریزی و تصمیم گیری درباره زمان انتخاب واحد، شروع نیمسال، چگونگی و زمان حذف و اضافه، حذف اضطراری  برنامه .5ماده 

 شود. دروس نظری و عملی، تاریخ تجدید نظر و غیره بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه انجام می دروس، اعالم و ثبت نمره

چگونگی و ترتیب ارائه برنامه آموزشی هر دوره و رشته/گرایش با رعایت پیش نیاز )تقدم و تاخر( هر درس طبق برنامه درسی  .6ماده 

 مصوب بر عهده گروه آموزشی است. 

 ن نیمسال تحصیلی از رعایت مقررات مربوط به رعایت پیش نیاز معاف است. دانشجو در آخری تبصره.

 شود.  ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی، انصراف از تحصیل محسوب می .1ماده 

احد هفته پس از حذف و اضافه نسبت به ثبت عدم مراجعه دانشجویان فاقد انتخاب و 2آموزش دانشکده موظف است حداکثر  تبصره.

 اقدام نماید.

 آموزش رایگان برای هر دانشجو در هر دوره تحصیلی صرفاً یک بار امکان پذیر است. و(.  5)ماده 9 ماده

مند شده باشد، در صورت پذیرش مجدد در  چنانچه دانشجویی قبال در یک دوره تحصیلی از مزایای آموزش رایگان بهره .1تبصره 

 پرداز و بر اساس تعرفه دانشجویان نوبت دوم همان ورودی خواهد بود. روزانه شهریه همان دوره، ادامه تحصیل وی در قالب

دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکتری مشمول آموزش رایگان، در صورت حذف غیر موجه درس به تشخیص دانشگاه یا به  .4 تبصره

ی درس مطابق  زین آن، موظف به پرداخت هزینهدست نیاوردن نمره قبولی در هر درس، برای انتخاب مجدد همان درس یا درس جایگ

 ی دانشجویان نوبت دوم همان ورودی است.  تعرفه

 های تحصیلی حضوری الزامی است.  دورههای کالسِ درس  حضور دانشجو در تمام جلسه و(.6)ماده 8 ماده

 یان نیمسال است.هر نیمسال تحصیلی هجده هفته، شامل شانزده هفته آموزش و دو هفته ارزشیابی پا .1تبصره

شانزدهم جلسات کالس و یا در جلسه امتحان پایان نیمسال درسی غیبت کند، نمره آن  -اگر دانشجو در درسی بیش از سه  :4تبصره 

 درس صفر خواهد شد. 

عملکرد تحصیلی دانشجو در هر درس، توسط عضو هیات علمی یا مدرسِ همان درس و براساس حضور در  و(. 1)ماده 11 ماده

عملی در  –ای و پایانی برای دروس نظری و نظری  الس و فعالیت تعریف شده در سرفصل، انجام تکالیف و نتایج آزمون کتبی مرحلهک

 پذیرد. هر نیمسال تحصیلی صورت می

 های نظری الزامی است. برگزاری آزمون کتبی برای درس و(. -)تبصره 1تبصره 

های کاردانی، کارشناسی و کارشناسی  عملی دوره-بی مستمر برای دروس نظری یا نظریبرگزاری امتحان میان ترم یا ارزیا .4تبصره

 ارشد الزامی است.

 عملی الزامی است. -تنظیم صورت جلسه امتحان برای کلیه دروس اعم از نظری، عملی و نظری .9تبصره
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از برگزاری آخرین  پس روز 81مدت ظرف  مدرس هر درس موظف است گزارش نمره ارزیابی نهایی درس دانشجویان را .2تبصره

 در سامانه آموزش ثبت نهایی نماید.  ،امتحان پایان نیمسال

 نمره هر درس، حداقل سه روز پس از ثبت موقت و رسیدگی به اعتراض دانشجویان قابل نهایی شدن است. .5تبصره 

تقاضای  ،ساعت از زمان ثبت موقت 11تواند ظرف  میچنانچه دانشجویی تقاضای تجدید نظر در نمره درسی را داشته باشد . 6 تبصره

های  تجدید نظر خود را در سامانه آموزش ثبت نماید. مدرس درس نیز موظف است تا قبل از اتمام بازه ثبت نهایی نمرات، به درخواست

و برساند و سپس نمرات را به رویت دانشج های امتحانی را دانشجویان رسیدگی و اشتباهات احتمالی را برطرف و در صورت لزوم برگه

 ثبت نهایی نماید. 

نمرات دروس پروژه، تمرین دبیری، کارآموزی، کارورزی، عملیات صحرایی، کار در عرصه و دروسی که در برنامه درسی  .1 تبصره

روز پس از  15ا بایست حداکثر ت می، )که مورد تایید اداره کل آموزش قرار گرفته است( شود میمصوب توام باتکلیف پژوهشی ارائه 

 ثبت نهایی شود.  برگزاری آخرین امتحان پایان نیمسال،

 باشد.  مینمره درس پس از نهایی شدن به هیچ وجه قابل تغییر ن .9 تبصره

های بعدی، درس یا دروس  دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس، نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیمسال. 8تبصره 

ها در محاسبه  این نمره .ماند های مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو، باقی می نمره قبولی بگذارند، نمره یا نمره مذکور را با

 آخرین نمره قبولی در آن درس مالک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود. تنهااثر و  میانگین کل دوره بی

 شود. های قبل نمی باعث از بین رفتن سوابق مشروطی از نیمسال یا نیمسال ،این ماده 3استفاده از تسهیالت تبصره . 11تبصره 

 شود. کنند، نمی شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انضباطی، نمره مردودی دریافت می 3تسهیالت تبصره . 11تبصره 

ر طول ترم، غیبت غیر موجه در جلسه امتحان درس یا شامل دانشجویانی که به دلیل غیبت غیر موجه د 3تسهیالت تبصره . 14  تبصره

 شود. اند، نمی نمره صفر گرفته ،عدم گزارش نمره در مهلت مقرر قانونی

به عنوان سابقه درس، حداقل تا دو نیمسال تحصیلی، نزد خود نگهداری  های امتحانی هر درس را مدرس موظف است برگه .19 تبصره

 نماید. 

تحصیل در آن دوره از  امکانف مدت مجاز تحصیل در هر دوره محدود است و با اتمام سنوات مجاز، سق. و( 9)ماده  11 ماده

 شود. می دانشجو سلب

 منوط به تأیید مراجع قانونی دانشگاه است. « سنوات مجاز»ادامه تحصیل دانشجویِ مشروط در  )تبصره و( .. 1تبصره 

خصی پزشکی در صورت تأیید پزشک معتمد دانشگاه، مأموریت همسر یا رایط خاص )مانند مرخصی زایمان، مرشدر  .4تبصره 

گیری  تواند حداکثر دو نیمسال را در قالب مرخصی بدون احتساب سنوات بررسی نماید. تصمیم والدین(، شورای آموزشی دانشگاه می

 باشد. های مازاد بر عهده کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه می در خصوص نیمسال



 

 

 

 42از    2

حداکثر مدت مرخصی تحصیلی با تواند با رعایت سنوات مجاز تحصیل از مرخصی تحصیلی استفاده کند.  دانشجو می .14ماده 

احتساب در سنوات تحصیلی برای دانشجوی کاردانی یک نیمسال، کارشناسی دو نیمسال، کارشناسی ارشد یک نیمسال و برای دکتری 

 دو نیمسال است.

از تواند با نظر موافق دانشگاه  بشرط حضور در اردو یا مسابقات و دارا بودن سایرشرایط قانونی می . دانشجوی قهرمان ورزشی1تبصره 

 استفاده نماید.اضافه نیمسال مرخصی تحصیلی یک 

به  ،آموزشیوافقت گروه پس از مو شود درخواست مرخصی باید قبل از شروع نیمسال تحصیلی به گروه آموزشی تسلیم . 4  تبصره

 . شکده ارسال شودآموزش دان

پس و شود به گروه آموزشی تسلیم پس از تایید استاد راهنما، بایست  دانشجویان تحصیالت تکمیلی میدرخواست مرخصی . 9  تبصره

 . به آموزش دانشکده ارسال شود ،و شورای تحصیالت تکمیلی دانشکدهآموزشی وافقت گروه از م

دانشجو، قبل از شروع نیمسال وصول گردد، ضمن حذف دروس انتخاب شده، . در صورتیکه درخواست مرخصی تحصیلی 2  تبصره

برای وی مرخصی با احتساب سنوات و چنانچه درخواست مرخصی تحصیلی دانشجو، پس از شروع نیمسال وصول گردد، برای وی 

 حذف ترم ثبت خواهد شد.

د حذف و اضافه وصول گردد، تنها شهریه ثابت را چنانچه درخواست مرخصی دانشجوی نوبت دوم )شبانه(، قبل از موع .5 تبصره

پرداخت خواهد کرد. ولی اگر درخواست مرخصی ایشان پس از حذف و اضافه وصول گردد، عالوه بر شهریه ثابت، باید شهریه متغیر 

  واحدهای اخذ شده را نیز پرداخت نماید.

 یا حذف ترم استفاده کند. تواند از مرخصی تحصیلی دانشجو در سنوات تمدید شده نمی .6  تبصره

آموزش دانشکده تسلیم  خود را شخصاً و به صورت کتبی بهدانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست انصراف . 19ماده 

کند. دانشجو مجاز است فقط برای یک بار و تا یک ماه از تاریخ ارائه درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. پس از انقضای 

 شود. ن مهلت، حکم انصراف از تحصیل وی صادر میای

آموزش دانشکده موظف است تقاضای مکتوب انصراف از تحصیل دانشجو را در دبیرخانه دانشکده ثبت نماید و پس از  .1  تبصره

 اتمام فرصت بازگشت، انصراف دانشجو را به اداره کل آموزش اعالم نماید. 

قبل از پایان حذف و اضافه صورت گیرد پس از صدور حکم انصراف، کلیه دروس آن نیمسال  در صورتیکه تقاضای دانشجو .4  تبصره

 گردد. از کارنامه دانشجو حذف می

 پس از ابالغ انصراف دانشجو با رعایت مفاد تبصره فوق، بازگشت به تحصیل دانشجو ممکن نخواهد بود. .9  تبصره

 

 مواد اختصاصی :دومبخش 

 اردانی/ کارشناسیهای تحصیلی ک دوره -الف
سال و در دوره کارشناسی نیم 1مدت مجاز تحصیل در دوره کاردانی )پیوسته و ناپیوسته( و کارشناسی ناپیوسته  .و( 8)ماده 12 ماده

 نیمسال است.  1پیوسته 
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 نیمسال افزایش دهد. 2تا داکثر اختیار دارد مدت مجاز را ح دانشگاه .)تبصره و( 1 تبصره

نیمسال  2دت مجاز تحصیل برای دوره کاردانی و کارشناسی پیوسته یک نیمسال و برای کارشناسی پیوسته حداکثر افزایش م .4 تبصره

 باشد. می

 شود. میاز دانشجویان مشمول آموزش رایگان دریافت  دانشجویان نوبت دومطبق تعرفه  اضافهسنوات  شهریه ثابت و متغیر .9تبصره 

)دولتی و غیردولتی( ممنوع ها  کارشناسی به شیوه حضوری در کلیه دانشگاه دورهدانشجوی  تحصیل همزمان .و(11 )ماده 15 ماده

 است. 

شود،  می غیر حضوری که منتهی به مدرک تحصیلیهای  تواند همزمان در دوره می دانشجوی دوره کارشناسی .)تبصره و( 1تبصره

 تحصیل کند.

حدهای درسی هر دوره را با اولویت دروس پایه و عمومی به صورت الکترونیکی دانشگاه اختیار دارد حداکثر ده درصد از وا .4تبصره

 )مجازی( با تاکید بر محتوای الکترونیکی و رعایت استانداردهای مصوب وزارت ارائه نماید. 

-ا به صورت تکهای الکترونیکی )مجازی( پس از تائید گروه آموزشی، صرفا در بازه تابستان ی مهمانی دانشجویان در دوره .9تبصره

 باشد. های دولتی مجاز می درس در نیمسال تحصیلی در دانشگاه

 تحصیل همزمان دانشجویان استعدادهای درخشان دوره کارشناسی براساس مصوبات مراجع قانونی وزارت انجام .)تبصره و( .2تبصره 

 شود. می

 الزامی است.  واحد در هر نیمسال برای دانشجو 82انتخاب حداقل  .و( 11)ماده 16 ماده

دانشجو موافقت کند و این امر منجر به کاهش تعداد  یدر صورتی که دانشگاه به هر دلیل با حذف واحدهای درس .)تبصره و( 1تبصره

 شود. می سنوات تحصیلی وی محسوب وواحدهای دانشجو از حد نصاب شود، آن نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل جز

 81اگر میانگین نمرات دانشجویی در یک نیمسال تحصیلی حداقل  واحد است. 21تخابی در هر نیمسال حداکثر واحد مجاز ان .4بصرهت

 واحد درسی اخذ نماید.  21تواند حداکثر تا  میتایید گروه آموزشی در نیمسال تحصیلی بعد  در این صورت دانشجو با ،باشد

واحد درسی باقی داشته باشد به شرطی که میانگین کل وی  21کثر خر برای دانش آموختگی حداآچنانچه دانشجو در نیمسال  .9تبصره

 واحد درسی اخذ نماید. 21تواند تا  می ،باشد 82باالی 

واحد  1کثر در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن حدا واحد درسی است. 6تابستان  بازهحداکثر واحد مجاز انتخابی در . 2 تبصره

 تواند واحدهای مذکور را در دوره تابستان اخذ نماید. میموزشی آروه تایید گبا  ،درسی دانش آموخته شود

 اخذ واحد کارآموزی به همراه واحدهای درسی در بازه تابستان ممنوع است.. 5 تبصره

 این ماده استفاده کند.  1و  1تواند از مفاد تبصره  میدانشجو هم زمان ن .6 تبصره

به تشخیص گروه آموزشی بنا به دالیل موجه و  حذف و اضافهمانده دانشجو در پایان  باقی ورتی که واحدهای انتخابی یادر ص .1 تبصره

درسی برسد در این صورت این نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل در سنوات تحصیلی وی  واحد 82خارج از اراده دانشجو به کمتر از 
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است )به عبارتی دیگر در شرایط مذکور اگر میانگین دانشجو کمتر  شود؛ اما در مشروط شدن یا ممتاز شدن دانشجو بی تاثیر میمحسوب 

 .شود( و باالتر شد ممتاز محسوب نمی 81 شد مشروط نیست و اگر 82از 

حداکثر موزش دانشکده موظف است آ ،رعایت نکند تاپایان حذف و اضافه واحد را 82حد نصاب  ،چنانچه دانشجو به عمد .9 تبصره

آن نیمسال مرخصی با احتساب سنوات  برای و نمودهحذف را کلیه دروس دانشجو در آن نیمسال ضافه یک هفته پس از حذف و ا

 . نمایدمنظور 

 نخواهد داشت.  را این ماده حق شرکت در حذف اضطراری  1 و 1 دانشجوی مشمول تبصره .8 تبصره

داکثر دو درس نظری داشته باشد با تایید گروه و در آخرین نیمسال تحصیلی برای دانش آموختگی حجدر صورتی که دانش .11 ماده

 تواند دروس را به صورت معرفی به استاد بگذراند.  میآموزشی و با رعایت سقف واحدهای آن نیمسال 

ولی نمره قبولی کسب نکرده باشد اما دوره عملی درس فوق را  عملی را اخذ -چنانچه دانشجویی قبال یک درس نظری .1 تبصره

 تواند با رعایت مفاد این ماده، بخش نظری آن درس را به صورت معرفی به استاد اخذ نماید. می گذرانده باشد،

 ن را یک جا اعالم نماید. بخش عملی و نظری را اخذ و نمره آ استاد موظف است از دانشجوی مشمول این ماده امتحان هر دو .4تبصره 

و با تنظیم صورت جلسه  هفته در یک روز و ساعت مشخصهر انشکده و موزش دآامتحان درس معرفی به استاد تحت نظر  .9تبصره 

در طول نیمسال تحصیلی و حداکثر تا پایان امتحانات ارائه و امتحان آن برگزار  گردد. در ضمن دروس معرفی به استاد باید برگزار می

بت و نمرات آن ثشهریور همان سال باید  18ثر تا شود نیز حداک میتابستان ارائه  بازهگردد. دروسی که به صورت معرفی به استاد در 

 حداکثر تا پایان هفته دوم مهر ماه اعالم شود. الزم به ذکر است درس یا دروس معرفی به استاد صرفا باید در گروه صفر تعریف شود. 

باشد و نمره دروس  میاحد و 6حداکثر  ،با تشخیص گروه آموزشیبرای دوره کارشناسی ناپیوسته تعداد واحدهای جبرانی  .19ماده 

 شود.  میانگین نیمسال و کل محاسبه نمی جبرانی در

 81ها زیر  درک پیش دانشگاهی( که معدل کل آندانشگاه اختیار دارد برای دانش آموختگان دوره کاردانی پیوسته )فاقد م .1تبصره

تا جبرانی  واحد درسی 21اند حداکثر  شی( پذیرفته شدهموزآاست و در دوره کارشناسی ناپیوسته در رشته غیر مرتبط )به تشخیص گروه 

 شود.  میانگین نیمسال و کل محاسبه نمی نمره این دروس در .ارائه کندپایان نیمسال دوم تحصیلی دانشجو 

 شود.  ات مجاز تحصیلی دانشجو افزوده میواحد جبرانی یک نیمسال به سنو 21تا 82به ازاء اخذ  .4تبصره 

 .شود مطابق تعرفه دانشجویان نوبت دوم همان ورودی انجام میوس جبرانی با پرداخت شهریه اخذ در .9تبصره 

طبق تقویم آموزشی و در  ،)نداشتن غیبت بیش از حد در کالس درس( این آیین نامه 1تواند بارعایت مفاد ماده  دانشجو می .18ماده 

ایید گروه آموزشی حذف کند به شرط آن که تعداد واحدهای عملی را با ت -صرفا یک درس نظری یا نظری ،زمان حذف اضطراری

 واحد نشود.  82باقی مانده دانشجو کمتر از 

درخواست کتبی دانشجو و تایید شورای آموزشی  بابرای یکبار در کل دوره و حذف تمام دروس یک نیمسال تحصیلی  .41 ماده

 پذیر است.  تحصیلی امکاناحتساب در سنوات  قبل از شروع امتحانات و با صرفا دانشگاه
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در همان »تواند در صورت دارا بودن شرایط  می هتکاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسهای  دانشجوی دوره. و( 14)ماده 41 ماده

 د.رشته تحصیلی خود را تغییر ده« دهسنوات مجاز باقیمان»در صورت موافقت دانشگاه، مشروط به امکان ادامه تحصیل در « دانشگاه

 تواند با رعایت ضوابط تغییر رشته دهد. می تحصیلی فقط یک باری  دانشجو در هر دوره. )تبصره و( 1 صرهتب

 تغییر رشته دانشجو در دوره کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته ممنوع است. . )تبصره و( 4تبصره

 هم عرض مجاز است.  های در صورت تغییر رشته، معادل سازی دروس فقط در دوره )تبصره و(. 9تبصره 

بایست بر اساس کارنامه محرمانه سازمان سنجش نمره قبولی رشته یا گرایش  دانشجوی متقاضی تغییر رشته یا گرایش می .2 تبصره

  مورد تقاضا را کسب نموده باشد.

روزانه، از غیر حضوری به نیمه حضوری و  تر، از غیر دولتی به دولتی، از شبانه بههای باال دوره های پایین به دورهتغییر رشته از  .5تبصره 

 حضوری ممنوع است ولی برعکس آن مجاز است. 

ها از طریق  های که پذیرش در آن باشد به رشته تغییر رشته دانشجویی که پذیرش وی در دوره از طریق بدون آزمون می .6تبصره 

 ممنوع است.  ،آزمون سراسری صورت گرفته باشد

امکان پذیر  داشتن شرایط و ضوابط ذکر شده نشجو در دوره کارشناسی ناپیوسته ممنوع است اما تغییر گرایش باتغییر رشته دا. 1تبصره 

 است. 

های مبدا و مقصد، فقط برای یک بار  ت دانشگاهافقیر رشته یا گرایش در صورت احراز شرایط و با کسب مویانتقال توام با تغ .44ماده 

 امکان پذیر است. 

ل سازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو براساس دستورالعمل اجرایی مصوب شورای آموزشی دانشگاه معاد .49 ماده

 امکان پذیر است. 

 شود.  یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته می ،واحد از دروس معادل سازی شده 21تا  82به ازای هر  .1تبصره 

 گیرد: میآموزشی هم عرض زیر صورت های  شیوهدر معادل سازی دروس صرفا  .4تبصره 

 الف( واحدهای گذرانده دانشجوی حضوری به دوره های حضوری، نیمه حضوری یا غیر حضوری. 

 ب( نیمه حضوری به نیمه حضوری و غیر حضوری

 ج( غیر حضوری به غیر حضوری 

شود و  میه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل سازی دروسی که دانشجو در رشته یا گرایش قبلی گذرانده است در گرو .9تبصره 

شود که به تشخیص گروه آموزشی و طبق برنامه درسی مصوب با دروس رشته یا گرایش جدید اشتراک  میفقط دروسی از وی پذیرفته 

در میانگین کل در  با احتساب ،دروس پذیرفته شدهصرفا نمره نباشد.  82محتوایی داشته باشد و نمره هریک از آن دروس کمتر از 

 شود.  میکارنامه دانشجو ثبت 

این تبصره نباید از یک سوم کل واحدهای دوره تجاوز نماید.  1تعداد واحدهای پذیرفته شده از دانشجوی مشمول تبصره  .2تبصره 

 شود. میرا شامل ن اند جوی دانشگاه بوعلی سینا بودهدانش ،دانشجویانی که دررشته یا گرایش قبلی
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اعم از  است  دانشگاه بوعلی سینا منتقل شدهانتقالی که در همان رشته گرایش دانشگاه مبدا به  کلیه نمرات دروس دانشجوی .5تبصره 

عینا در کارنامه دانشجو ثبت و  در صورت انطباق با سرفصل رشته و تایید گروه آموزشی و سوابق آموزشی )مشروطی( مردودیقبولی و 

 شود.  محسوب می ویدر محاسبه میانگین نیمسال و میانگین کل  و قبولی مردودینمرات دروس 

اثر  بی (نامه این آیین 81ماده  3براساس تبصره )این ماده پس از گذراندن  5دانشجویان مشمول  تبصره  مردودیت دروس نمرا .6تبصره 

باقی  ویمشروطی احتمالی دانشجو در سوابق  و شدهگردد اما در میانگین نیمسال محاسبه  و در میانگین کل دوره محاسبه نمی شود می

 ماند.  می

امکان پذیر است که  یدروسی که دانشجو قبال در دوره کاردانی پیوسته گذرانده در صورت پذیرش و معادل سازی نمرات .1تبصره 

و آموزش پزشکی باشد و  وزارت بهداشت، درمان مدارک تحصیلی آن مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا دانشگاه قبلی و

 .باشد 81یک از دروس پذیرفته شده نباید کمتر از  نمره هر

باشد و از  کاربردی و غیر انتفاعی امکان پذیر نمی-های پیام نور، علمی معادل سازی دروس گذرانده شده دانشجو در دانشگاه. 9تبصره 

 ش است.و حوزه علمیه، صرفا دروس عمومی قابل پذیر اسالمی دانشگاه آزاد

انتقال دانشجو از دانشگاه غیر دولتی به دولتی از شهریه پرداز به رایگان، از غیر حضوری به نیمه حضوری و . و( 19)ماده 42 ماده

 حضوری ممنوع است، ولی عکس آن مجاز است. 

ت علمی مرتبط با ای هیدانشگاه موظف است برای هدایت تحصیلی دانشجویان از زمان پذیرش، یکی از اعضا. و( 12)ماده 45 ماده

 تعیین و براساس سازوکار مصوب دانشگاه، بر نحوه عملکرد او نظارت کند.« راهنمای آموزشی»رشته تحصیلی دانشجو را به عنوان 

 81شود و حداقل نمره قبولی در هر درس  می محاسبه 21نمره ارزشیابی از هر درس به صورت عددی از صفر تا . و( 15)ماده 46 ماده

باشد، آن نیمسال  82است و چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از  82نگین کل قابل قبول در هر نیمسال و میا

کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو نیمسال و در دوره  دورهشود. سقف مجاز مشروط اعم از متوالی یا متناوب در  می مشروط تلقی

 ت. نیمسال اس 1کارشناسی پیوسته 

 واحد درسی انتخاب کند. 81تواند تا  میدانشجوی مشروط در نیمسال بعدی حداکثر  .1تبصره 

واحد درسی  61کارشناسی پیوسته حداقل ی  در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره .و( 16 )ماده 41 ماده

یا  82ه قبولی بگذراند و میانگین کل واحدهای اخذ شده وی واحد دروس عمومی و مابقی دروس دوره( را با نمر 81)شامل حداکثر 

دانشجوی  دانشجویی و همچنین تواند مدرک دوره کاردانی همان رشته را دریافت کند. در غیر این صورت به چنین می باالتر باشد،

داده د واحدهای گذرانده شده فقط یک گواهی، مبتنی بر تعدامنصرف یا محروم از تحصیل در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 

 خواهد شد.

مدرک کاردانی حسب تقاضای مستند دانشجو و صرف نظر از وجود دوره کاردانیِ مصوب در آن رشته یا  )تبصره و(. 1 تبصره

 شود. می مجری بودنِ دانشگاهِ محل تحصیل دانشجو، صادر
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کارشناسی پیوسته بیش از واحدهای مورد نیاز دوره کاردانی در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره  .4تبصره 

دروسی را مالک میانگین کل برای صدور  ،تایید گروه آموزشی پس از دانشگاه، باشد 82و معدل وی کمتر از  را با نمره قبولی گذرانده

 یا باالتر شود.  82دهد که میانگین کل دانشجو در آن دروس  مدرک کاردانی قرار می

واحدهای ی  کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، گذراندن کلیههای  مالک دانش آموختگی برای دوره .و( 11 )ماده 49 ماده

 در پایان دوره است.  82دوره و داشتن میانگین کل حداقل 

یک نیمسال با رعایت  باشد تنها 82ن دوره کمتر از آچنانچه میانگین کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدهای درسی  .1 تبصره

خود را به  ی میانگین کل دروس اخذ شده ،واحد 21شود تا با اخذ مجدد حداکثر  میسقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده 

واحدهای اخذ شده جهت ترمیم معدل باید از دروسی باشد که با نمره شود.  در غیر این صورت از تحصیل محروم می .برساند 82حداقل 

 اند. گذرانده شده 82 تا 81بین 

رعایت سقف مجاز نیمسال،  مانده و با تواند به همراه دروس باقی میمانده باشد،  چنانچه یک یا چند درس دانشجو باقی .4تبصره  

 اخذ نماید. را معدل میمتر دروس

 باشد. میودی مطابق تعرفه دانشجویان نوبت دوم همان ور اخذ دروس ترمیم معدل مشمول پرداخت شهریه .9 تبصره

 تاریخ دانش آموختگی، زمان ثبت آخرین نمره درس دانشجو در اداره آموزش دانشگاه است.  .و( 19 )ماده 48 ماده

 

 دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته  -ب

 سال است. 2یا  نیمسال 1مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد  و(:18)ماده  91ماده 

 2دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود، دانشگاه اختیار دارد مدت تحصیل وی را حداکثر تا  در صورتی که )تبصره و(. 1تبصره

 نیمسال افزایش دهد.

قانونی شرایط  شرط حضور در اردو یا مسابقات و دارا بودن سایر بهورزشی افزایش سنوات تحصیل برای دانشجوی قهرمان  .4 تبصره

 .بود پذیرخواهد با موافقت دانشگاه تا سه نیمسال امکان

مطابق تعرفه دانشجویان نوبت  پرداخت شهریهافزایش سنوات تحصیلی در نیمسال اول به صورت رایگان و در نیمسال دوم با . 9 تبصره

 شود.  دوم همان ورودی انجام می

و و تایید استاد راهنما درخواست دانشجبا  در صورت حضور تمام وقت دانشجو،نیمسال پنجم و انتخاب واحد تمدید سنوات . 2 تبصره

 گیرد. گروه آموزشی و شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده صورت میو 

تمدید سنوات و انتخاب واحد نیمسال ششم با ارایه مستندات الزم و حضور تمام وقت دانشجو، و پس از تایید استاد راهنما و  .5  تبصره

تحصیالت تکمیلی دانشگاه بررسی شده و در صورت تایید با پرداخت گروه آموزشی در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده و شورای 

 شود. انجام میدانشجویان نوبت دوم همان ورودی شهریه مطابق تعرفه 

ها )دولتی و  های آموزشی و در کلیه دانشگاه زمان دانشجوی کارشناسی ارشد در کلیه شیوه همتحصیل  )تبصره و(. 6 تبصره

 غیردولتی( ممنوع است.
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واحد  6تا  1است که از این تعداد  12و حداکثر  21تعداد واحدهای درسی در دوره کارشناسی ارشد حداقل و(.  41)ماده  91ماده 

 مانده به صورت واحدهای آموزشی است. باقیمربوط به پایان نامه و 

 نفر81تا  5بین ارشد  اسیهای عملی کارشن نفر و ظرفیت کالس 25ارشد حداکثر  های نظری کارشناسی ظرفیت کالس .1  تبصره

 باشد. می

حذف و اضافه برای یک درس، همزمان با حذف و اضافه دانشجویان کارشناسی و پس از تایید استاد راهنما در آموزش . 4  تبصره

 دانشکده قابل بررسی و انجام است.

و مدیر گروه و معاون آموزشی  حذف اضطراری تنها برای یک درس نظری، پس از تایید مدرس درس، استاد راهنما. 9  تبصره

در این صورت رعایت حداقل همزمان با حذف اضطراری دانشجویان کارشناسی در آموزش دانشکده قابل بررسی و اجراست. دانشکده 

 در آن نیمسال الزامی است. اضطراریواحد پس از حذف  1

بی دانشجو و تأیید دانشگاه قبل از شروع در شرایط خاص، حذف تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کت .2تبصره 

 پذیر است. امتحانات و با رعایت و احتساب در سنوات تحصیلی امکان

حذف یک درس یا تمام دروس صرفا یکبار در طول تحصیل امکان پذیر است و اخذ مجدد دروس منوط به پرداخت شهریه  .5تبصره 

 د.باش مطابق تعرفه دانشجویان نوبت دوم همان ورودی می

 برای دانشجو الزامی است. نیمسالواحد در هر  1. انتخاب حداقل و( 41)ماده  94ماده 

تعداد واحدهای هر نیمسال تحصیلی، شامل کلیه واحدهای درسی مانند دروس جبرانی، دروس اصلی، سمینار، پایان نامه و . 1تبصره 

 باشد. دروس جبران معدل می

 واحد است. 81 بل اخذ در هر نیمسال بدون احتساب پایان نامه،حداکثر تعداد واحد درسی قا. 4  تبصره

در صورتی که دانشگاه به هر دلیل با حذف واحدهای درسی دانشجو موافقت کند و این امر منجر به کاهش  )تبصره و(. 9تبصره 

 شود. وی محسوب میتعداد واحدهای دانشجو از حد نصاب شود، آن نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل جزء سنوات تحصیلی 

واحد اخذ نموده است،  1میانگین نمرات نیمسالی که دانشجو به تشخیص دانشگاه و به دالیل موجه و خارج از اراده، کمتر از  .2 تبصره

 در مشروط بودن دانشجو بی تاثیر است.

جو مقصر باشد، آموزش دانشکده چنانچه تا پایان حذف و اضافه، واحدهای اخذ شده دانشجو به حد نصاب نرسد و دانش .5تبصره 

 موظف است کلیه دروس آن نیمسال را حذف نموده و مرخصی با احتساب سنوات برای آن نیمسال منظور نماید.

شرط حضور در اردو یا مسابقات مجاز خواهد بود فقط ه نباشد ب 81کمتر از ورزشی در صورتیکه معدل دانشجوی قهرمان  .6تبصره 

 واحد درسی انتخاب نماید. 6 نیمسال آخر( در طول مدت تحصیل حداقل جز هبرای یک نیمسال )ب

 واحد است. 82تعداد واحدهای دروس جبرانی به تشخیص گروه آموزشی حداکثر  .99مادة 

شود  در میانگین نیمسال و کل دانشجو محاسبه نمی دروس جبرانینمره  .در دروس جبرانی، الزامی است 82کسب نمره قبولی  .1تبصره 

 شود. از دانشجو دریافت می دروس دوره کارشناسی نوبت دوم همان ورودیهزینه این دروس مطابق تعرفه  و



 

 

 

 42از    11

ی کارشناسی ارشد وی  ی کارشناسی دانشجو با رشته دوره تجانس رشته دورهدروس جبرانی، تنها در صورت عدم  ارایه. 4  تبصره

 باشد. ممکن است و در انتخاب دروس، اولویت با دروس جبرانی می

ریزی آموزشی وزارت و صرفا در صورت تاکید  دروس کمبود تنها براساس سرفصل مصوب شورای عالی برنامه ارایه .9  تبصره

سرفصل مبنی بر گذراندن دروس کمبود برای تمامی دانشجویان آن رشته )قطع نظر از مرتبط بودن و نامرتبط بودن رشته کارشناسی آنها( 

 امکان پذیر است. 

 آموزشیتا قبل از مهلت حذف و اضافه در اولین نیمسال تحصیلی توسط شورای  ،برای هر دانشجویا کمبود دروس جبرانی  .2  تبصره

گروه تعیین شده و دانشجو ملزم است حداکثر طی دو نیمسال تحصیلی از شروع تحصیل، دروس مزبور را اخذ نماید. در هر صورت 

 تعیین شده توسط گروه آموزشی را تا پایان دوره، با موفقیت بگذراند. یا کمبوددانشجو ملزم است دروس جبرانی 

باشد و دانشجو باید در  دانشجوی کارشناسی ارشد مجاز نمییا کمبود برای تشکیل کالس جداگانه برای دروس جبرانی  .5  تبصره

سی در دانشگاه باشد، تشکیل کالس در صورتی که رشته مورد نظر فاقد دوره کارشنا. های دوره کارشناسی شرکت نمایند کالس

ضریب  . در این صورتیک بار مجاز خواهد بود ،در هر سال تحصیلیپس از اخذ مجوز از شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه جداگانه 

 .باشد یواحدهای تدریس شده برای اساتید، مشابه دوره کارشناسی م

، یک نیمسال تحصیلی به طول مدت تحصیل دانشجو، افزوده یا کمبود یواحد از دروس جبران 1ازای گذراندن حداقل  هب .6  تبصره

 شود. می

 82شود و حداقل نمره قبولی در هر درس  محاسبه می 21نمره ارزشیابی هر درس به صورت عددی از صفر تا  .و( 49)ماده  92ماده 

باشد، دانشجو  81جو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از است و چنانچه میانگین نمرات دانش 81است. میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال 

 کارشناسی ارشد دو نیمسال است دورهشود. سقف مجاز مشروط اعم از متوالی یا متناوب در  در آن نیمسال مشروط تلقی می

ها )دولتی و  اهکارشناسی ارشد در همان دانشگاه یا سایر دانشگ دورهدانشجوی « انتقال»یا « تغییر رشته»و(.  44)ماده  95ماده 

 .غیردولتی( ممنوع است

 شود. سازی شده، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته می واحد از دروس معادل 81تا  1به ازای هر . 1تبصره 

معادل سازی دروس تنها در صورت مورد تایید بوودن دانشوگاه قبلوی دانشوجو و یکسوان بوودن سرفصول درس بوا نظور گوروه            .4  تبصره

 موزشی ممکن است.آ

های بین الملل یا خودگردان قابل پذیرش و  های آزاد اسالمی، پیام نور، غیرانتفاعی و پردیس دروس گذرانده شده در دانشگاه .9  تبصره

 باشند. معادل سازی نمی

 ست.نامه( قابل معادل سازی ا حداکثر یک سوم واحدهای درسی دوره )بدون احتساب تعداد واحد پایان .2  تبصره

همچنین معادل سوازی   یا باالتر گذرانده شده باشند. 86که با نمره هستند دروسی در دوره کارشناسی ارشد قابل معادل سازی  .5  تبصره

 گذرانده، امکان پذیر است.یا باالتر برای دروسی که دانشجو در دانشگاه بوعلی سینا  81دروس با نمره 
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نیمسال سوم تحصیلی، موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی دانشجو موظف است قبل از شروع . 96مادة 

 انتخاب کند.

در دانشگاه به سال سابقه تدریس  ل یکاستادیاری و حداق علمی نامه دوره کارشناسی ارشد، مرتبه شرط راهنمایی اولین پایان .1  تبصره

 یاری و احراز سایر شرایط مندرج در شیوه نامه تعیین ظرفیت دانشجویان تحصیالت تکمیلیعنوان عضو هیات علمی با مرتبه علمی استاد

 باشد. می

، به پیشنهاد دانشجو و با موافقت عضو هیأت علمی و تحصیل دانشجو نیمسال اولسه ماه پس از شروع استاد راهنما حداکثر تا  .4  تبصره

 شود. ین میتعیو دانشکده تأیید شورای تحصیالت تکمیلی گروه 

نامه دانشجو را بر  توانند راهنمایی پایان حداقل استادیاری به طور مشترک میعلمی حداکثر دو عضو هیأت علمی با مرتبه  .9  تبصره

 عهده بگیرند.

در در شرایط خاص  باشد. انتخاب عضو هیأت علمی خارج از دانشگاه به عنوان استاد راهنمای مستقل یا مشترک ممنوع می .2تبصره 

 است.قابل طرح شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

تواند نسبت به معرفی یا تغییر مشاور یا مشاوران  استاد راهنما حداکثر تا یک نیمسال )چهار و نیم ماه( قبل از دفاع دانشجو می. 5 تبصره

 پایان نامه، با تأیید شورای تحصیالت تکمیلی گروه، اقدام نماید.

نامه دانشجو را بر عهده  پایان مشاورهتوانند  و هیأت علمی با مرتبه حداقل استادیاری به طور مشترک میحداکثر دو عض .6  تبصره

 گاه به عنوان استاد مشاوربا تأیید شورای تحصیالت تکمیلی دانش ،مجرب و واجد شرایطمربیان از  توان خاص میدر شرایط  بگیرند.

 باشد. ی به عنوان استاد مشاور امکان پذیر نمیاستفاده از دانشجویان دوره دکتر د.کراستفاده 

های دیگر و  انتخاب استاد مشاور، به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی، از اعضای هیأت علمی همان گروه یا گروه. 1تبصره 

 پذیر است. یا خارج از دانشگاه امکان

کثر دو ماه و در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده حداکثر سه ماه . آخرین فرصت بررسی و تصویب پروپوزال در گروه حدا9  تبصره

ماه یکبار گزارش پیشرفت  . دانشجو موظف است پس از تصویب پروپوزال در دانشکده، هر سهباشد پس از شروع نیمسال سوم می

 د.تحصیالت تکمیلی دانشکده ارائه نمای معاون تحصیلی خود را پس از تایید استاد راهنما و گروه به

( با ارائه مستندات از سوی معاونت تحصیالت تکمیلی دانشکده 1در صورت عدم تصویب به موقع پروپوزال )موضوع تبصره  .8تبصره 

 از نمره نهایی پایان نامه دانشجو نیم نمره کسر خواهد شد.به هیات داوران 

قبل از دفاع و تغییر جزئی، حداکثر تا یک ماه  ارماه و نیم(یک نیمسال )چهتغییر کلی عنوان )موضوع( پایان نامه حداکثر تا . 11  تبصره

 .قبل از دفاع مجاز است

 هیاتخود و تدوین پایان نامه و تأیید استاد راهنما مجاز است در حضور ی پژوهشدانشجو پس از انجام کار و(.  42)ماده  91ماده 

 ی خود دفاع کند. داوران از پایان نامه
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ع از پایان نامه به شرطی مجاز است که نمرات تمامی دروس دانشجو در کارنامه وی ثبت شده باشد و تشکیل جلسه دفا .1  تبصره

 نداشته باشد.دانشجو هیچگونه مشکل آموزشی 

دو نفر داور با مرتبه حداقل )ان(، مشاور، استاد)ان( راهنما شاملی کارشناسی ارشد ترکیب هیأت داوران جلسه دفاع دانشجو .4  تبصره

 باشد. می ناظر تحصیالت تکمیلی دانشکده )بدون حق رأی(و  استادیاری

های  مرتبط با سابقه حداقل یکسال تدریس در دورهبا تخصص و گرایش از اعضای هیات علمی بیش از دو نفر  ،استاد راهنما .9  تبصره

شورای تحصیالت تکمیلی گروه آموزشی نفرات منتخب را جهت تصویب نهایی به و  پیشنهاد نمودهرا به عنوان داور تحصیالت تکمیلی 

 نماید. تحصیالت تکمیلی دانشکده معرفی می

 )خارج از گروه یا دانشگاه( های کارشناسی ارشد تازه تأسیس موظف هستند تا دو دوره حداقل از یک داور خارجی دوره .2  تبصره

توانند  می ،در گروه وجود داشته باشد ،یا باالتر یاستادیارعضو هیات علمی با مرتبه  پنجه حداقل استفاده نمایند و پس از آن در صورتیک

 تعیین نمایند.گروه هر دو داور را از داخل 

تا سه نامه به داوران تحویل داده شود و داوران نظر  دفاع، پایانپیشنهادی ضروری است حداقل هفت روز کاری قبل از تاریخ  .5  تبصره

 نامه به صورت مکتوب به تحصیالت تکمیلی دانشکده اعالم نمایند. خود را نسبت به پایانز پس از دریافت آن رو

 تحصیالت ناظر و داوران راهنما، استاد حضور با دفاع جلسهدرصورت تایید قابل دفاع بودن پایان نامه توسط داوران، . 6  تبصره

 .دارند را نامه پایان ارزیابی حق جلسه، در حاضر داوران هیات اعضای کند و فقط می پیدا رسمیت تکمیلی

حضور دفاع در جلسه نتواند  ،شرکت در دوره فرصت مطالعاتی از نظر دانشگاه ماننددر صورتیکه استاد راهنما به دالیل موجه  .1  تبصره

اهنما به جای او با حق رأی در جلسه دفاع تواند با وکالت کتبی از استاد ر گرایش میرشته/یابد، یک عضو هیأت علمی همکار در همان 

 شرکت نماید.

و  انجام در دانشجو توانایی تنها و باشد می دانشجو شخص عهده به شده، انجام پژوهش از دفاع و مطالب ارائه مسئولیت .9  تبصره

 .گیرد می قرار ارزیابی مورد و همچنین نظم و دقت در انجام پژوهش سواالت به پاسخگویی ، پژوهش ارایه

این به صورت مجازی استفاده نماید. در  )خارج از دانشگاه(در جلسه دفاع پایان نامه، حداکثر از یک داور تواند  میگروه . 8تبصره 

داور و تایید و امضاء صورتجلسه های مربوطه از طرف  داور خارج از دانشگاهناظر تحصیالت تکمیلی مسئول مستقیم درج نمره ، صورت

 .باشد می اهخارج از دانشگ

 شود: شود و ارزشیابی آن به صورت کیفی و به شرح زیر انجام می نمره پایان نامه در میانگین کل محاسبه نمی و(. 45)ماده  99ماده 

 (81مردود )کمتر از  -

 (.83 – 21( و یا عالی )81 – 33/81(، خیلی خوب )86 – 33/81(، خوب )81 – 33/85قبول با درجه؛ متوسط ) -

نمره(، کیفیت  1نمره(، کیفیت نگارش ) 82نامه کارشناسی ارشد براساس محتوای آن شامل کیفیت علمی ) ارزشیابی پایان .1  تبصره

نمره( و تحویل  5/1نمره( نظم و استمرار در پژوهش و رعایت ضوابط شامل تصویب به موقع پروپوزال در گروه آموزشی ) 15/2ارایه )

 گیرد. نمره( صورت می 15/1ان نامه )های پیشرفت امور پای به موقع گزارش
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نامه مردود باشد، دانشجو مجاز است حداقل دو ماه و حداکثر چهارماه پس از دفاع در مدت  چنانچه ارزشیابی نهایی پایان .4  تبصره

نامه خود با  پایاننامه دفاع کند. دانشجویی که در فرصت تعیین شده نتواند از  مجاز تحصیل، در جلسه دفاع شرکت و دوباره از پایان

 شود. موفقیت دفاع نماید، از ادامه تحصیل و دریافت مدرک تحصیلی محروم می

مواردی که مشمول نمره  .باشد نمی تغییر قابل وجه هیچ به جلسه دفاع، اتمام از نمره ثبت شده در صورتجلسه دفاع پس .9  تبصره

 ی دانشکده ارایه گردد.شود باید قبل از دفاع به مسئول تحصیالت تکمیل تشویقی می

 نامه به صورت نمره به همراه کد ارزیابی کیفی در کارنامه دانشجو ثبت خواهد شد. ارزیابی پایان .2  تبصره

ماه پس از دفاع، اصالحات مورد نظر هیات داوران را در پایان نامه خود اعمال و به تائید  یکدانشجو ملزم است حداکثر . 5  تبصره

و به وی نامه ثبت شده  نمره پایان دانشگاههیات امنای اند. در غیر اینصورت، پس از پرداخت شهریه تحصیلی مصوب استاد راهنما برس

 مجوز تسویه حساب داده خواهد شد. 

و موفقیت در دفاع از پایان  81مالک دانش آموختگی، گذراندن کلیه واحدهای دوره، با میانگین کل حداقل و(.  46)ماده  98ماده 

 است. نامه 

باشد، اجازه دفاع از  81چنانچه میانگین کل دانشجوی کارشناسی ارشد پس از گذراندن تمام واحدهای درسی دوره کمتر از  .1تبصره 

 1شود تا مجدداً با انتخاب حداکثر  تنها یک نیمسال به وی فرصت داده می ،با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلینامه را ندارد و  پایان

برساند تا به وی اجازه دفاع از پایان  81 را احراز کرده است، میانگین کل دوره را به  81تا  82هایی که در آن نمره بین  واحد از درس

 نامه داده شود.

 باشد. می تعرفه دانشجویان نوبت دوم همان ورودیاخذ دروس جبران معدل مشمول پرداخت شهریه مطابق  .4  تبصره

با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به دانشجو فرصت داده دروس جبران معدل در یک نیمسال، تنها در صورت عدم ارایه  .9  تبصره

 .شود دروس مذکور را در دو نیمسال متوالی اخذ نماید می

 را به همراه دروس اصلی بگذراند. دروس جبران معدلاز نیمسال سوم تواند  میدانشجو با رعایت سقف واحد،  .2  تبصره

تواند به دانشجویی که به هر دلیل نتواند در سنوات مجاز تحصیلی، دوره را به پایان برساند، برابر  دانشگاه می ره و(.)تبص 5تبصره 

 ضوابط فقط گواهی گذراندن واحدهای درسی گذرانده شده را اعطا کند.

 تاریخ دانش آموختگی، روز دفاع و کسب درجه قبولی از پایان نامه است.  )تبصره و(. 6تبصره 

چنانچه دانشجو در حین تحصیل و انجام پژوهش و تدوین پایان نامه مرتکب تخلف علمی )جعل، تقلب، کپی  و(. 41)ماده  21ماده 

 شود. ها( شود و تخلف او از سوی دانشگاه تأیید گردد، از ادامه تحصیل محروم و اخراج می برداری و مانند این

از اتمام تحصیالت از سوی دانشگاه، منجر به ابطال مدرک تحصیلی صادر شده  احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس .1تبصره

 خواهد شد.

 باشد. مرجع تشخیص و تایید تخلف علمی، کمیته بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه می .4  تبصره

 

 دوره دکتری تخصصی -ج
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مان دانشجوی این دوره در همان دوره یا تحصیل در دوره دکتری تخصصی به صورت تمام وقت است. همچنین تحصیل همز .21ماده 

 های تحصیلی ممنوع است. سایر دوره

 ولیت اعالم حضور یا عدم حضور دانشجو بر عهده استاد راهنما می باشد.ئمس .1تبصره 

معاونت  به گروه آموزشی و. استاد راهنما ملزم است در پایان هر نیمسال نسبت به ارائه گزارش حضور یا عدم حضور دانشجو 4تبصره 

های  تحصیالت تکمیلی دانشکده اقدام نماید. بدیهی است هرگونه ادعا و اقدام در خصوص عدم حضور دانشجو با استناد به گزارش

 استاد راهنما قابل بررسی خواهد بود.

ها )دولتی و  اهدانشجوی دوره دکتری تخصصی در همان دانشگاه یا سایر دانشگ« انتقال»یا « تغییر رشته. »و( 91)ماده  24ماده 

 دولتی( ممنوع است. غیر

است و تحصیل در این دوره به  نیمسال 1و حداکثر  6دکتری تخصصی حداقل  دورهمدت مجاز تحصیل در  و(. 49)ماده  29ماده 

 صورت تمام وقت است. 

ت تحصیل وی را حداکثر تا در صورتی که دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود، دانشگاه اختیار دارد مد)تبصره و(.  1تبصره 

 دو نیمسال افزایش دهد.

و  گیرد تمدید سنوات نیمسال نهم، در صورت تائید گروه آموزشی، توسط شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده صورت می .4 تبصره

 است. برای دانشجوی مشمول آموزش رایگان، به صورت رایگان

روه آموزشی و شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده، توسط شورای تحصیالت تمدید سنوات نیمسال دهم، در صورت تائید گ .9تبصره 

ی هیات امنامصوب  شهریه)یا براساس سال ورود  شهریه ثابت یک نیمسال تحصیلیگیرد. بر این اساس  تکمیلی دانشگاه صورت می

 .شود از دانشجو اخذ میدانشگاه( 

یید استاد راهنما، گروه آموزشی، شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده و تمدید سنوات مازاد، در صورت تادر شرایط خاص،  .2تبصره 

تحصیالت تکمیلی دانشگاه، در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه، بررسی خواهد شد و در صورت تایید دانشجو موظف است 

 تحصیلی را براساس سال ورود به دانشگاه پرداخت نماید. نیمسالشهریه ثابت یک 

( نیمسالاری دانشجو از تسهیالت رفاهی از جمله خوابگاه دانشجویی فقط در مدت مجاز تحصیل )حداکثر نه برخورد .5تبصره 

 پذیر است. امکان

تا  81واحد آموزشی و  81تا  82واحد است که از این تعداد  16تعداد واحدهای درسیِ دوره دکتری تخصصی  و(. 48)ماده  22ماده 

 شود. درسی هر رشته تحصیلی لحاظ می واحد پژوهشی است که در برنامه 21

 واحد درسی انتخاب کند. 81و حداکثر  6دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است حداقل  و(. )تبصره 1تبصره 

همان درس غیبت  نیمسالاگر دانشجو در درسی بیش از سه شانزدهم جلسات کالس و یا در جلسه امتحان پایان  )تبصره و(. 4تبصره

درس صفر خواهد شد. در صورتی که به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه، غیبت دانشجو موجه تشخیص داده شود، آن  کند، نمره آن
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واحد در طول نیمسال برای دانشجو الزامی  6شود. در اینصورت رعایت حداقل  حذف می نیمسالهای  درسِ صفر از مجموع درس

 شود. مدت مجازدوره تحصیلی وی محسوب می نیست، ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو

 شود. تعیین می تعداد و فهرست واحدهای درسی و رساله طبق برنامه مصوب هر رشته .9  تبصره

 نیمسالریزی نمایند که مرحله آموزشی طی دو یا حداکثر سه  ارائه دروس به نحوی برنامهدر موظفند  ی آموزشیها روهگ .2  تبصره

 د.تحصیلی به پایان برس

 های آموزشی موظفند برای کلیه دانشجویان هر رشته/گرایش در هر ورودی، دروس یکسان ارائه نمایند.  گروه .5  تبصره

 باشد. درس( امکان پذیر نمی حذف و اضافه و حذف اضطراری )حذف تک .6تبصره 

در شرایط  ه دکتری را تدریس نماید.بیش از یک سوم واحدهای دوردر هر رشته/گرایش تواند  نمی عضو هیات علمیهر  .1تبصره 

تواند تا یک دوم  خاص با تصویب شورای تحصیالت تکمیلی گروه، دانشکده و تایید شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه این نسبت می

 افزایش یابد.

با یک دانشجو،  حداقل تعداد دانشجو برای رسمیت یافتن کلیه دروس نظری و عملی دو نفر است. در صورت تشکیل کالس .9تبصره 

 شود. پنجاه درصد از واحد معادل درس استاد، کاسته می

واحد و حداکثر  8/1نفر،  85باشد. به ازای افزایش هر دانشجو تا سقف  نفر می 81حداکثر ظرفیت کالس برای دروس نظری  .8تبصره 

 شود. نفر، کالس تفکیک می 85به بیش از  شود. در صورت افزایش تعداد دانشجو واحد به واحد معادل درس اضافه می 5/1تا سقف 

 شود. باشد. در صورت افزایش تعداد دانشجو، کالس تفکیک می حداکثر ظرفیت کالس برای دروس عملی شش نفر می .11تبصره 

چنانچه رشته دوره کارشناسی ارشد دانشجو با رشته دوره دکتری وی غیرمرتبط باشد، دانشجو ملزم است در صورت  .11تبصره 

شنهاد استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی، حداکثر هشت واحد از دروس سرفصل دوره کارشناسی ارشد را تحت عنوان دروس پی

 باشد. جبرانی بگذراند. در اینصورت دانشجو ملزم به پرداخت شهریه دروس طبق تعرفه دانشجویان کارشناسی ارشد نوبت دوم )شبانه( می

ویت با دروس جبرانی است. تعداد و عناوین دروس جبرانی براساس سرفصل مصوب کارشناسی در انتخاب دروس، اول .14تبصره 

 شود. ارشد آن رشته و زمان انتخاب آنها توسط شورای تحصیالت تکمیلی گروه تعیین می

منظور دانشجو  تکرار دروسی که دانشجو قبال در دوره کارشناسی ارشد گذرانده است، طبق سرفصل مجاز نیست. برای این .19تبصره 

 موظف است ریز نمرات دوره کارشناسی ارشد خود را به گروه تحویل دهد.

های دوره  باشد و این دانشجویان باید در کالس مجاز نمی دوره دکتریدانشجویان برای جداگانه دروس جبرانی  ارائه .12تبصره 

 .شرکت نمایند ارشد کارشناسی

و یا در صورت عدم ارائه درس مورد  در دانشگاه باشد ارشد فاقد دوره کارشناسی ،نظر مورددکتری در صورتی که رشته . 15تبصره 

یک بار، مجاز تنها در هر سال تحصیلی درس جبرانی با تایید شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه،  ارائه نظر در یک سال تحصیلی،

 شود. منظور میارشد دوره کارشناسی ضریب واحدهای تدریس شده برای اساتید، مشابه  . در این صورتخواهد بود
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تحصیلی و میانگین کل نمرات،  نیمسالشود اما در احتساب میانگین نمرات  نمره دروس جبرانی در کارنامه دانشجو ثبت می .16تبصره 

 .شود منظور نمی

 .شود فزوده میتحصیلی به طول مدت تحصیل دانشجو ا نیمسالواحد جبرانی، یک  ششبه ازای گذراندن حداقل . 11تبصره 

شود و حداقل نمره قبولی در هر درس  محاسبه می 21نمره ارزشیابی از هر درس به صورت عددی از صفر تا  و(. 91)ماده  25ماده 

 است. 86است. میانگین کل قابل قبول پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی  81

های خودگردان قابل  کاربردی، غیرانتفاعی و پردیس-م نور، علمیهای آزاد اسالمی، پیا دروس گذرانده شده در دانشگاه .1تبصره 

 .باشد معادل سازی و پذیرش نمی

، توسط گروه 81سوم واحدهای دوره دکتری با نمره بیش از  -عادل سازی حداکثر یک ، م8با رعایت موضوع تبصره  .4تبصره 

 باشد. تحصیالت تکمیلی دانشکده و دانشگاه میآموزشی امکان پذیر است. در شرایط خاص تصمیم گیری بر عهده شورای 

 .شود میاز سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کم واحد درسی، یک نیمسال تحصیلی  شش حداقلتطبیق به ازای . 9تبصره 

 از تمام دروس دوره الزامی است. 86برای ورود به مرحله ارزیابی جامع، کسب میانگین کل حداقل  )تبصره و(. 2تبصره 

باشد دانشجو موظف است با نظر  86چنانچه میانگین کل نمرات دانشجو پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی کمتر از . 5تبصره 

تا  81تعدادی از دروس را که قبال با نمره  )مشروط به داشتن سنوات آموزشی(تحصیلی نیمسالتایید گروه، فقط در یک  استاد راهنما و

 شود. در غیراینصورت از ادامه تحصیل محروم می میانگین کل خود را ترمیم نماید.اخذ کند و  برای ترمیم میانگین کلگذرانده  86

 محاسبه میانگین کل نمرات دانشجو صرفا بر اساس آخرین نمره قبولی وی انجام می شود. .6تبصره 

 ده اخذ نماید.تواند دروس جبران معدل را همراه با دروس اصلی باقیمان دانشجو می ،در صورت نیاز .1 تبصره

 گردد. . شهریه دروس جبران معدل طبق تعرفه دانشجویان دکتری نوبت دوم )شبانه( محاسبه می9تبصره 

است، در صورت عدم احراز نمره مذکور، دانشجو مجاز است صرفا یکبار دیگر در  86حداقل نمره قبولی در ارزیابی جامع  .26ماده 

 ت بگذراند. ارزیابی جامع شرکت کند و آنرا با موفقی

است. چنانچه دانشجو نتواند مرحله آموزشی و  نیمسال 5طول دوره مجاز مرحله آموزشی با احتساب آزمون جامع، حداکثر  .1تبصره 

 آزمون جامع را در این مدت به پایان برساند از ادامه تحصیل محروم خواهد شد. 

 شود. ردیبهشت و نیمه دوم آبان ماه( برگزار میآزمون جامع دو بار در هر سال تحصیلی )نیمه دوم ا .4  تبصره

ی که قصد گذراندن آزمون جامع را دارد، واحد آزمون جامع را مانند سایر واحدهای درسی نیمسالدانشجو موظف است در  .9  تبصره

 انتخاب نماید.

( 8)طبق جدول  رساله از دفاعی راب الزم زبان نمره درصد 11 حداقل کسب صورت در توانند یمی دکتر دوره انیدانشجو .2  تبصره

 .ندینما شرکت جامع درآزمون

گروه موظف است حداقل سه ماه پیش از تاریخ برگزاری آزمون جامع، نسبت به اطالع رسانی دروس مورد ارزیابی به  .5تبصره 

 دانشجویان متقاضی آزمون جامع، اقدام نماید.
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عنوان درسی، به پیشنهاد استاد/استادان راهنما و تأیید گروه آموزشی و به صورت آزمون جامع از محتوای تعداد سه تا پنج  .6  تبصره

 شود. کتبی و شفاهی، حداکثر در دو روز متوالی برگزار می

روز قبل از برگزاری با معرفی ترکیب هیأت برگزار کننده آزمون  85ها موظفند درخواست آزمون جامع را حداقل  دانشکده .1  تبصره

 کمیلی دانشگاه ارائه نمایند.به تحصیالت ت

ترکیب هیأت برگزار کننده آزمون جامع شامل استاد راهنما و حداقل دو داور با تخصص مرتبط )با مرتبه حداقل استادیاری و  .9  تبصره

تعیین  باشد که به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی های تحصیالت تکمیلی( می حداقل سه سال سابقه تدریس در دوره

 توانند یک داور را از موسسات خارج دانشگاه با حداقل مرتبه دانشیاری معرفی نمایند. های آموزشی می شوند. در صورت نیاز، گروه می

درصد از نمره نهایی است و میانگین کل نمرات دانشجو در آزمون جامع،  11و  11ارزش آزمون کتبی و شفاهی به ترتیب  .8  تبصره

 ( باشد.21)از  86ز تر ا نباید کم

 دروس نیانگیم اگری حت صورت نیا ریغ در. باشد 11 از 15 حداقل دیبا، جامع آزمونی کتب مرحله دری درس ماده هرنمره  .11  تبصره

 .ابدی ینم راهی شفاهآزمون  مرحله به و شدهی تلق مردود دانشجو باشد، 11از  51 حداقل

صیالت تکمیلی دانشکده، صورتجلسه نتیجه آزمون هر کدام از دانشجویان را بر مبنای پس از برگزاری آزمون جامع، تح .11  تبصره

 نماید. تنظیم نموده )در قالب فرم مخصوص( و برای ثبت نمره، به تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال می 21نمره 

آمیز ارزیابی جامع، شرط الزم برای  تصویب طرح پیشنهادی رساله در گروه آموزشی پس از گذراندن موفقیت و(. 94)ماده  29 ماده

 دکتری تخصصی الزامی است.  دورهاجرای رساله در 

ان در انتخاب یدهی به محورهای مطالعاتی و تحقیقاتی دانشجو های کالن برای جهت رویکردها و سیاست )تبصره و(. 1تبصره 

بط و شرایط اختصاصی انجام آن در قالب رساله را موضوع و نگارش رساله از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تعیین و ضوا

 کند. شورای آموزشی دانشگاه تصویب می

اول تحصیلی، زیر نظر استاد راهنما، زمینه پژوهش رساله خود را تعیین و با تایید  نیمسالتواند تا پایان  دانشجو می .4تبصره 

تواند فعالیت خود را برای تدوین پروپوزال  ید. پس از آن دانشجو میاستاد/استادان راهنما به شورای تحصیالت تکمیلی گروه اعالم نما

 رساله ادامه دهد.

پس از گذراندن آزمون جامع نسبت به تصویب نهایی پروپوزال در شورای  نیمسال. دانشجو ملزم است حداکثر یک 9تبصره 

وپوزال ، با ارائه مستندات به هیات داوران از سوی تحصیالت تکمیلی گروه و دانشکده اقدام نماید. در صورت عدم تصویب به موقع پر

 معاونت تحصیالت تکمیلی دانشکده از نمره نهایی پایان نامه دانشجو نیم نمره کسر خواهد شد. 

تغییر کلی عنوان پروپوزال رساله تا شش ماه قبل از دفاع و تغییر جزئی تا دو ماه قبل از دفاع، با تایید شورای تحصیالت  .2تبصره 

 کمیلی گروه و دانشکده مجاز است.ت

مند  تواند عالوه بر استاد راهنمای اصلی، از استاد راهنمای دوم نیز بهره دانشجوی دوره دکتری تخصصی می و(. 99)ماده  28ماده 

با مرتبه علمی شود. استاد راهنما به درخواست دانشجو و تایید گروه از میان اعضای هیأت علمی دارای شرایطِ دانشگاهِ محل تحصیل و 
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 حداقل استادیاری از میان اعضای هیأت علمی یا افراد دارای صالحیت با تخصص مرتبط، امکان پذیر است.

 باشد: توسط اعضای هیات علمی به صورت زیر می شرایط پذیرش و تداوم دانشجوی دکتری .1تبصره 

نامه کارشناسی ارشد به  راهنمایی خاتمه یافته دو پایان داشتن حداقل سه سال سابقه تدریس در دوره تحصیالت تکمیلی و همچنین -

 صورت مستقل یا چهار پایان نامه کارشناسی ارشد به صورت مشترک.

به صورت مستقل طی سه سال گذشته )بر اساس تاریخ درخواست( که عضو  پژوهشی-سه مقاله علمی چاپ یا پذیرش قطعی -

 .ها باشد آن نویسنده مسئول ،هیات علمی متقاضی

در مراجع ذی صالح دانشگاه، تا زمان بررسی مجدد وضعیت عضو هیات علمی در صورت احرازتخلف آموزشی یا پژوهشی . 4تبصره 

 در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده و دانشگاه، استاد متخلف از پذیرش دانشجوی تحصیالت تکمیلی محروم خواهد شد. وی

پس از شروع تحصیل  نیمسالاز هدایت دانشجو منصرف گردد، الزم است حداکثر تا دو چنانچه به دالیلی استاد راهنما  .9تبصره 

دانشجو، تقاضای کتبی خود را همراه با توضیحات الزم به گروه ارائه دهد تا موضوع در گروه و شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده 

 گیری شود. بررسی و تصمیم

ه قبل از دفاع دانشجو نسبت به معرفی یا تغییر استاد مشاور رساله با تأیید شورای تواند حداکثر شش ما . استاد راهنما می2 تبصره

 تحصیالت تکمیلی گروه و دانشکده، اقدام نماید.

نظران و پژوهشگران برجسته با مدرک دکتری به پیشنهاد استاد راهنما و  یک تا دو نفر از اعضای هیأت علمی یا صاحب. 5تبصره 

کمیلی گروه و تایید شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده، به عنوان استاد/استادان مشاور رساله دانشجو، تصویب شورای تحصیالت ت

 شوند. تعیین می

در زمان تدوین رساله دکتری و برای ادامه فعالیت های پژوهشی خود طبق آیین نامه مصوب وزارت و تواند  یدانشجو م .51ماده 

 های معتبر داخلی یا خارجی سفر کند. به یکی از دانشگاه مطالعاتیتحصیلی با عنوان فرصت های دانشگاه در مدت مجاز   دستورالعمل

در راستای ارتقای کیفی و بهره مندی هر چه بیشتر از فرصت مطالعاتی، دانشجو می بایست با تایید استاد راهنما، صرفا پذیرش  .1تبصره 

ها و موسسات پژوهشی معتبر  برای دانشجویان متقاضی فرصت خارج( و دانشگاههای دارای رتبه الف )ممتاز( ) این دوره را از دانشگاه

در غیر اینصورت دالیل توجیهی  کشور)برای متقاضیان فرصت مطالعاتی داخل( مندرج در سامانه وزارت علوم، ارائه نماید. 2و  8سطح 

 ابل بررسی خواهد بود.استاد راهنما و گروه مربوطه در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده و دانشگاه ق

برنامه پژوهشی و بایست اقدام به ارایه  ، دانشجو می8های مذکور در تبصره  همزمان با ارایه پذیرش دانشجو از دانشگاه .4تبصره 

 استاد راهنما، گروه و دانشکده به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه نماید.زمانبندی انجام پژوهش به صورت تقریبی مورد تایید 

ی ، عالوه بر تحویل گزارش عملکرد فرصت مطالعاتی، اقدام به پژوهشدانشجو موظف است پس از بازگشت از فرصت  .9بصره ت

 مند در دانشکده نماید. قبرگزاری جلسه ارائه دستاوردهای فرصت مطالعاتی خود با حضور استاد راهنما و اساتید و دانشجوبان عال

م از آزمون نیمه متمرکز، بدون آزمون، بورسیه مربیان، بورسیه ایثارگران، سهمیه مربیان، سهمیه اع)کلیه دانشجویان دکتری . 51ماده 

دفاع از رساله قبل از تا ( را 8های معتبر )جدول  باید به طور یکسان نمره قابل قبول یکی از آزمون (ایثارگران و انتقال از خارج به داخل

 کسب نمایند. دکتری
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های مختلف برای دفاع و آزمون جامع برای تمامی دانشجویان دکتری و همچنین دانشجویان دکتری در  ل زبان آزموننمره قابل قبو -8جدول 

 رشته آموزش زبان انگلیسی

حداقل نمره الزم برای  آزمون

 شرکت در آزمون جامع

حداقل نمره الزم 

 برای دفاع از رساله

حداقل نمره الزم برای دفاع از رساله دانشجویان 

 آموزش زبان انگلیسیرشته 

MCHE(MSRT) 11 51 15 
TOEFL (PBT) 116 111 611 

TOLIMO 161 511 681 
IELTS 5 6 1 

دانشجو پس از تدوین رساله و مشروط بر تأیید استاد/ استادان راهنما از حداقل کفایت دستاوردهای علمی  و(. 92)ماده 54ماده 

ی  از رساله و یا ثبت پتنت خارجی(؛ مجاز است در حضور هیأت داوران از رسالهپژوهشی معتبر و مستخرج  -)چاپ یک مقاله علمی

 خود دفاع کند.

های کفایت دستاوردهای علمی توسط معاونت آموزشی و با مشارکت معاونت پژوهش و فناوری تعیین و  محدوده شاخص .1تبصره 

 پس از تصویب در شورای آموزشی دانشگاه قابل اجرا است. 

ها، چاپ یا اخذ پذیرش قطعی حداقل یک مقاله مستخرج از رساله  ط الزم کفایت علمی برای دفاع از رساله در کلیه رشتهشر .4تبصره 

از سوی A و یا دارای درجه اعتبار  Q2یا  Q1و اعتبار  ISCپژوهشی داخلی مورد تایید وزارت )دارای نمایه -دکتری در مجالت علمی

باشد. نوع نمایه مقاله و مستخرج بودن  مورد تایید وزارت علوم می Scopusیا  ISIنمایه شده در کمیسوین نشریات وزارت علوم( و یا 

آن از رساله پس از بررسی و تایید در گروه آموزشی و شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده، در تحصیالت تکمیلی دانشگاه بررسی و 

 شود. تایید می

بایست توسط شورای  باشد. این موضوع می آن به طور مستقیم بر عهده استاد راهنما می مسئولیت اصالت رساله و دستاوردهای .9تبصره 

 تحصیالت تکمیلی گروه آموزشی مورد تایید قرار گیرد.

در موارد خاص، تحصیالت تکمیلی دانشگاه می تواند برای بررسی کیفیت علمی رساله و کفایت دستاوردهای علمی آن از  .2تبصره 

 ورت محرمانه استفاده نماید.داوری تخصصی به ص

پس از تصویب پروپوزال و مشروط به رعایت حداقل دوره تحصیل، قابل انجام  نیمسالپیش دفاع و دفاع از رساله حداقل دو  .5تبصره 

 است.

اهنما و پیش دفاع با حضور استاد/استادان ر . دانشجو موظف است، قبل از دفاع نهایی، دستاورد رساله خود را در جلسه 6تبصره 

مشاور/مشاوران، داور داخلی و مدیر گروه )داور دوم( و عالقمندان زیر نظر معاون تحصیالت تکمیلی دانشکده، تشریح نماید. رساله 

 دانشجو در صورت پذیرش، پس از اصالحات احتمالی، آماده دفاع نهایی خواهد شد.

 ترکیب هیات داوران دفاع از رساله عبارتند از:. 1تبصره 

 اد/استادان راهنما، استاد/استادان مشاوراست -
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 یک داور داخلی از گروه با مرتبه حداقل استادیاری -

 ها دارای مرتبه دانشیاری یا استادی باشد. دو داور خارجی از موسسات خارج از دانشگاه که حداقل یکی از آن -

شوند. استاد  شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده انتخاب میهیأت داوران به پیشنهاد استاد راهنما، تایید گروه آموزشی و   .9تبصره 

دهد و شورای تحصیالت تکمیلی گروه  راهنما حداقل تعداد شش نفر داور داخلی و خارجی را به شورای تحصیالت تکمیلی پیشنهاد می

 نماید. ها سه نفر را انتخاب می از بین آن

 و به صورت متنوع یفی جلسه دفاع، داوران پیشنهادی را بر اساس تخصصهای ک گروه ملزم است در راستای ارتقای شاخص .8 تبصره

 های معتبر انتخاب نماید. از دانشگاه

 های تحصیالت تکمیلی داشته باشند. سال سابقه تدریس در دوره 1اعضاء هیأت داوران الزم است حداقل  .11تبصره 

 التیتحص بهروز قبل از تاریخ پیشنهادی دفاع  15حداقل  مدارک هیکلالزم است  ،یدکتر رساله از دفاع مجوز اخذی برا .11تبصره 

 .شود ارسال دانشگاهی لیتکم

ای مدیریت کنند که هیات داوران حداقل سه هفته برای اظهارنظر فرصت  ها برنامه دفاع را به گونه ضروری است دانشکده. 14تبصره 

 دانشگاه، مراحل تعیین نهایی زمان دفاع صورت گیرد. هرسال بودن دفاع قابل هیدییتاداشته باشند و پس از دریافت 

تواند در جلسه دفاع پایان نامه، حداکثر از یک داور )خارج از دانشگاه( به صورت مجازی استفاده نماید. در این  گروه می. 19تبصره 

صورتجلسه های مربوطه از طرف داور صورت، ناظر تحصیالت تکمیلی مسئول مستقیم درج نمره داور خارج از دانشگاه و تایید و امضاء 

 باشد. خارج از دانشگاه می

 شود: شود و ارزشیابی آن به صورت کیفی و به شرح زیر انجام می ه نمیبنمره رساله در میانگین کل محاس .و( 95)ماده  59ماده 

 (86مردود )کمتر از  -

 (.83 – 21( و یا عالی )81 – 33/81(، خیلی خوب )86 – 33/81(، خوب )81 – 33/85قبول با درجه؛ متوسط ) -

شود تا پس از  چنانچه ارزشیابی رساله مردود اعالم شود، حداکثر یک نیمسال تحصیل به دانشجو اجازه داده می )تبصره و(. 1تبصره 

 ی دفاع شرکت و از رساله خود دفاع کند. اعمال نظرات اصالحی هیأت داوران، یک بار دیگر در جلسه

دانشجویی که در سنوات مجاز تحصیلی با موفقیت از رساله خود دفاع نکند، با رعایت ضوابط مربوط فقط  )تبصره و(. 4تبصره 

 کند. گواهی گذراندن واحدهای درسی گذرانده شده را دریافت می

د استاد راهنما دانشجو ملزم است حداکثر سه ماه پس از دفاع، اصالحات مورد نظر هیات داوران را در رساله اعمال و به تائی .9تبصره 

تحصیلی دانشجوی دکتری نوبت دوم  نیمسالشهریه ثابت یک  هجدهمهزینه یک  ،برساند. در غیر این صورت بابت هر هفته تاخیر

 شود. مینامه وی ثبت و مجوز تسویه حساب صادر  نمره پایاناز دانشجو اخذ شده و سپس )حداکثر تا هجده هفته( 

این ماده قابل افزایش تا شش ماه  1ص شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه، موضوع تبصره در شرایط خاص و به تشخی .2تبصره 

 باشد. می
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و موفقیت در دفاع از  86، داشتن میانگین کل حداقل دورهمالک دانش آموختگی، گذراندن کلیه واحدهای  و(. 96)ماده  52ماده 

 رساله است.

 ع یا کسب درجه قبولی از رساله است.تاریخ دانش آموختگی، روز دفا )تبصره و(. 1تبصره 

چنانچه دانشجو در حین تحصیل و انجام پژوهش و تدوین رساله مرتکب تخلف علمی )جعل، تقلب،  .و( 91)ماده  55ماده 

 شود. ها( شود و تخلف او از سوی دانشگاه تأیید گردد، از ادامه تحصیل محروم و اخراج می برداری و مانند این کپی

احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام تحصیالت از سوی دانشگاه منجر به ابطال مدرک صادر شده  ه و(.)تبصر 1تبصره 

 وی خواهد شد.

 باشد. مرجع تشخیص و تایید تخلف علمی، کمیته بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه می .4  تبصره

تحصیلی،  نیمسالم رساله دکتری، حذف تمام دروس یک ضوابط مربوط به بررسی و تصویب طرح پیشنهادی برای انجا .65ماده 

گیری در موارد خاص و سایر موارد اجرایی این آیین نامه بر اساس شیوه نامه اجرایی مصوب دانشگاه و   حضور و غیاب دانشجو، تصمیم

 شود. اصول مندرج در این آیین نامه انجام می

 

 یکپارچه آموزشیپیوست آیین نامه 

 ات علوم، تحقیقات و فناوری است. منظور وزر وزارت: .8

های آموزش عالی و پژوهشیِ دارای مجوز تأسیس از مراجع ذیربط که مجری  ها و مؤسسه منظور هریک از دانشگاه دانشگاه: .2

 های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی هستند. دوره

های استفاده  تحصیلی، بدون پرداخت هزینه )در دانشگاه دورهنشجو در طول سنوات مجاز منظور آموزش دا آموزش رایگان: .1

 کننده از بودجه عمومی دولت( است. 

های آموزش عالی برابر ضوابط معین، پذیرفته شده، ثبت نام کرده و به تحصیل مشغول  دورهفردی است که در یکی از  دانشجو: .1

 است. 

های تحصیلی را با موفقیت به پایان رسانده و برابر ضوابط معین، گواهی یا  های دوره از رشته فردی است که یکی دانش آموخته: .5

 مدرک تحصیلی مربوطه را دریافت کرده است. 

 کند. های تحصیلی دانشگاه شرکت می ای از پذیرش است که دانشجو به صورت تمام وقت در فعالیت شیوه حضوری: .6

 کند. های تحصیلی دانشگاه شرکت می ه دانشجو بدون حضور در دانشگاه، در فعالیتای از پذیرش است ک شیوه غیرحضوری: .1

 د.سر ای از پذیرش است که بخشی از آموزش آن حضوری و بخش دیگر غیر حضوری به انجام می شیوه نیمه حضوری: .1

 ها است.  منظور آموزش دانشجو در یک دوره تحصیلی، به ازای پرداخت هزینه شهریه پرداز: .3

 هفته امتحانات پایانی است.  2هفته آموزش و  86بازه زمانی تعیین شده که شامل  ل تحصیلی:نیمسا .81

 هفته امتحانات است.  8هفته آموزش و  6بازه زمانی شامل  بازه تابستانی: .88

 ای از دروس هر رشته تحصیلی با هدفی مشخص، مصوبِ مراجع قانونی است.  مجموعه به هم پیوسته برنامه درسی: .82
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ساعت،  12علمی یا آزمایشگاهی  ،ساعت 86ارزش مقداری درسی است که مفاد آن برای هر واحد نظری  رسی:واحد د .81

ساعت در طول  821ساعت و کارآموزی  61ساعت، کارورزی یا کار در عرصه  11کارگاهی یا عملیات میدانی )بازدید علمی( 

 شود. وب اجرا مییک نیمسال تحصیلی یا بازه تابستانی است و طبق برنامه درسی مص

درسی است که با تأیید گروه آموزشی، گذراندن آن برای رفع کمبود دانش یا مهارت دانشجو در آغاز دوره  درس جبرانی: .81

 شود. تحصیلی ضروری تشخیص داده می

 وضعیت تحصیلی است که دانشجو در یک نیمسال برحسب مقررات هر دوره تحصیلی معدل کمتر از حد نصاب تعیین مشروطی: .85

 شده در آن دوره را کسب کرده باشد.

ای علمی  های علمی که به لحاظ موضوع دارای قلمرو مشخص و متمایز از سایر شاخه یک شعبه فرعی از شاخه رشته تحصیلی: .86

 انجامد. است و به احراز دانش تخصصی، مهارت یا کارآمدی معینی می

ها در دو گرایش از  شود. اختالف درس صی آن باشد اطالق میای از یک رشته که ناظر بر وجه تخص به شعبه گرایش تحصیلی: .81

 درصد کل واحدهای رشته بیشتر باشد. 11یک رشته نباید از 

دوره تحصیلی است که دارندگان مدرک دیپلم، )در نظام آموزشی دارای پیش دانشگاهی بدون نیاز به  کاردانی پیوسته: .81

واحد درسی طبق برنامه مصوب به دریافت مدرک  61و با گذراندن حداقل  شوند پیش دانشگاهی( به آن وارد می دورهگذراندن 

 آیند. کاردانی نائل می

دوره تحصیلی پس از دوره متوسطه است که فرد پس از اخذ دیپلم و گذراندن دوره پیش دانشگاهی )در نظام  کاردانی ناپیوسته: .83

واحد درسی طبق برنامه مصوب به دریافت مدرک  61حداقل شود و با گذراندن  آموزشی دارای پیش دانشگاهی( به آن وارد می

 آیند. کاردانی نائل می

پس از دوره متوسطه است که فرد پس از اخذ دیپلم و گذراندن دوره پیش دانشگاهی )در دوره تحصیلی  کارشناسی پیوسته: .21

درسی طبق برنامه مصوب به دریافت واحد  811شود و با گذراندن حداقل  نظام آموزشی دارای پیش دانشگاهی( به آن وارد می

 آیند. مدرک کارشناسی نائل می

واحد  61دوره تحصیلی است که پس از دوره کاردانی )پیوسته یا ناپیوسته ( آغاز و با گذراندن حداقل  کارشناسی ناپیوسته: .28

 شود. درسی طبق برنامه مصوب به دریافت مدرک کارشناسی منتهی می

 واحد درسی است.  12تا  21شود و شامل  است که پس از دوره کارشناسی آغاز میدوره تحصیلی  کارشناسی ارشد: .22

 واحد درسی است. 16شود و شامل  : دوره تحصیلی است که پس از دوره کارشناسی ارشد آغاز میدکتری تخصصی .21

 شود. ته بندی میهای تحصیلی در دوره متوسطه است که با توجه به مواد آزمونی مشترک، دس مجموعه رشته گروه آزمایشی: .21

علمی با تخصص مشترک در یک رشته  هیاتبنیادی ترین واحد سازمانی دانشگاهی متشکل از تعدادی عضو  گروه آموزشی: .25

 شود. علمی خاص یا چند رشته متجانس که به منظور ایجاد و اجرای آن رشته تحصیلی در دانشگاه تشکیل می

 ای آموزشی هم راستا تعریف شوند.ه ای است که در مجموعه گروه دوره دوره هم عرض: .26
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یکی از شوراهای تخصصی در نخستین سطح سیاست گذاری و برنامه ریزی راهبردی در امور آموزشی  شورای آموزشی: .21

دانشگاه است که به منظور ایجاد هماهنگی و تسهیل در امور اجرایی مرتبط با تحصیل دانشجو در حوزه معاونت آموزشی و 

 شود. می تحصیالت تکمیلی تشکیل

درسی مربوط به آن،  امهکارشناسی ارشد و دکتری تخصصی که برن دورهای تحصیلی در  : شیوهپژوهشی -شیوه آموزشی  .21

 شود. عالوه بر واحدهای درسی مشتمل بر اجرای یک پروژه تحقیقاتی است که منجر به پایان نامه و رساله می

دکتری تخصصی و از طریق تحقیق در یک حوزه معین از رشته یا  دورهمستند علمی است که در فرآیند تحصیل دانشجوی  رساله: .23

 شود. گرایش تحصیلی و با راهنمایی استاد/ استادان راهنما و حسب مورد براساس استانداردهای پژوهشی تدوین می

نجام پایان یکی از اعضای هیأت علمی دارای مدرک دکتری تخصصی است که مسئولیت راهنمایی دانشجو در ااستاد راهنما:  .11

 .نامه یا رساله بر عهده دارد

یکی از اعضای هیأت علمی و یا فرد دارای صالحیت با تخصص مرتبط است که مسئولیت مشاوره دانشجو را در  استاد مشاور: .18

 انجام پروژه، پایان نامه و یا رساله بر عهده دارد.

گاهی هستند که برای ارزیابی کمّی و کیفی پایان نامه علمی یا افراد متخصص دارای صالحیت دانش هیات: اعضای داوران هیات .12

 شوند. ارائه یا رساله دانشجو در دوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مطابق دستورالعمل اجرایی مصوب دانشگاه انتخاب می

غ شده و  در آن اجازه ابال 8136/ 81/ 11به تاریخ   113 شماره جلسه نامه آیین در که ور همان ماده وزارتی استظمن ماده و::  .11

 افزودن مواد و تبصره های دیگر به شورای آموزشی دانشگاه واگذار شده است.

ابالغ شده و  در آن اجازه  8136/ 81/ 11تاریخ   به 113: منظور همان تبصره وزارتی است که در آیین نامه جلسه شماره  تبصره و:  .11

 نشگاه واگذار شده است.افزودن مواد و تبصره های دیگر به شورای آموزشی دا

 

ریزی  به تصویب شورای عالی برنامه 8136/ 81/ 11تاریخ  113نامه در جلسه شماره  های وزارتی و پیوست این آیین مواد و تبصره

مورخ  ی آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاههاشورامشترک   جلسه درنامه  های دانشگاهی این آیین آموزشی رسیده و مواد و تبصره

االجرا است و تمام  و پس از آن الزم 8131 – 31و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی  ه استبه تصویب رسید 11/11/8131

 .شود های مغایر با آن لغو و بالاثر اعالم می ها و بخشنامه نامه آیین

 

 تحصیالت تکمیلی دانشگاهمعاونت آموزشی و 


