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 مقدمه

با استناد به قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب  

ضوابط اجرایی حاکم برآمایش ها و سیاست " 2مجلس شورای اسالمی و در اجرای مفاد ماده  18/05/1383

عالی انقالب شورای 18/12/1394)موسوم به طرح آمایش ( مصوب  "عالی در جمهوری اسالمی ایرانآموزش

نامه در دو بخش عمومی و گردد. این آیینهای تحصیلی به شرح زیر تدوین مینامه دورهفرهنگی، آیین

 اختصاصی همراه با پیوست تعاریف، تنظیم شده است.

 

 .هدف 1اده م

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

های ها و موسسههای آموزشی و پژوهشی دانشگاهقانونی برای اجرای هماهنگ، یکپارچه و صحیح برنامه

می، لم و آخرین دستاوردهای علعالی کشور به منظور تربیت نیروی انسانی متخصص، متعهد،آشنا با عآموزش

 های موجود برای ارتقای سطح کیفی آموزشگیری بهینه از ظرفیتو منطبق با نیازهای جامعه، در راستای بهره

 های تحصیلیو پژوهش در دوره های کاردانی، کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی است .دوره

اسی کارشن»های پذیرش مانند ، با شیوه«های تخصصیدستیاری دوره»و « دکتری عمومی رشته دامپزشکی»

های جداگانه نامه، دارای مقرارت ویژه خود هستند و از آیین«دکتری پیوسته»،«دکتری مستقیم»،«ارشد پیوسته 

 کنند.پیروی می

 

 بخش نخست: مواد عمومی

در آزمون ورودی و با های عمومی از طریق پذیرفته شدن شرط ورود به دانشگاه، تایید شایستگی .2ماده 

 کسب پذیرش از دانشگاه طبق ضوابط و مقررات مصوب وزارت است.

 آموزش در دانشگاه مبتنی بر نظام واحدی است. .3ماده

 .3ماده  شیوه نامه

 و اعالم اضمما،ه، و انتخاب واحد و حذف چگونگی و زمان درباره گیری تصمممی  و ریزی برنامه

 یرهغ و نظر تجدید امتحانات، تاریخ نتایج به اعتراض دروس، نحوه اضمماراری نمره، حذف ثبت
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د، خواهد ش تهیه آموزشی دانشگاه معاونت توسط سال تحصیلی هر آموزشی که در طبق تقوی 

شود و صویب از پس انجام می  شی شورای در ت شگاه شورای و آموز  می ابالغ اجرا جهت دان

 ایه نامه پایان از د،اع مهلت آخرین و ،وق الذکر شده ذکر موارد کلیه آموزشی تقوی  در .گردد

 .آتی می باشد نیمسالقبل از شروع  ،دکتری های رساله و ارشد کارشناسی

ای که مجوز آن را از مراجع قانونی دریافت نموده است، دانشجو دانشگاه موظف است برای دوره .4ماده

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

 نماید.

 .4ماده  شیوه نامه

 اساس بر مدت مجاز تحصیل را در دانشجویان تحصیلی برنامه است موظف آموزشی گروه -1

)تعداد  ،ناوری و تحقیقات علوم وزارت آموزشی ریزی برنامه عالی شورای مصوب سر،صل

ه گرو سایت دربعد از تائید دانشکده و آموزش دانشگاه  تهیه نموده و واحدهای درسی مربوطه(

 برساند. دانشجویان کلیه اطالع به مقتضی نحو به آن بر عالوه و دنده قرار

 نیمسال، رعایت هر در واحدها ترتیب ارایه تمامی دروس و تعداد از اع  ضوابط کلیه رعایت -2

 یاندانشجو تحصیلی برنامه تهیه در اختیاری و الزامی نیاز )تقدم و تأخر(، دروس پیش دروس

 آموزشی بر عهده گروهماابق با ضوابط و مقررات آموزشی مصوب شورای آموزشی دانشگاه، 

 .دارد عهده بر را آن انجام حسن بر نظارت وظیفه دانشکده آموزشی معاونت و است

واحد برای دانش آموختگی  24دانشجویان مقاع کارشناسی در آخرین نیمسال تحصیلی )حداکثر  -3

 معاف است. نیاز باقی مانده باشد( از رعایت پیش

 

 آموزش رایگان برای هر دانشجو، در هر دوره تحصیلی صرفاً یک بار امکان پذیر است. .5ماده

دانشجوی مشمول آموزش رایگان، در صورت حذف غیرموجه درس به تشخیص دانشگاه یا به دست  تبصره.

نیاوردن نمره قبولی در هر درس، برای انتخاب مجدد همان درس یا درس جایگزین آن، موظف به پرداخت 

 نه درس مطابق تعرفه مصوب هیئت امنای دانشگاه است.هزی
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 .5ماده  شیوه نامه

 هزینه بایست می دروس مجدد گذراندن و اخذ جهت زیر موارد در رایگان آموزش مشمول دانشجویان

 .نمایند پرداخت

 درس در قبولی نمره کسب عدم -1

  ترم پایان امتحان یا کالسی غیبت علت به صفر نمره کسب -2

 (خاص شرایط داشتن بدون) دانشجو درخواست با نیمسال دروس تمام یا یک حذف -3

 .شد خواهد نظر اعالم و بررسی آمورشی شورای توسط نشده ذکر موارد سایر -4

 .است دوم نوبت دانشجویان شهریه معادل ،دانشگاه امناء هیئت تصویب اساس بر دروس شهریه میزان -*

 های تحصیلی حضوری الزامی است.حضور دانشجو در تمام جلسات کالس درس دوره .6ماده

جلسات کالس و یا در جلسه امتحان پایان نیمسال همان درس،  16/3اگر دانشجو در درسی بیش از  تبصره.

 شورای آموزشیدانشکده و تائید غیبت کند، نمره آن درس صفر خواهد شد. در صورتی که به تشخیص 

غیبت دانشجو موجه تشخیص داده شود، آن درس صفر، از مجموع درس های آن نیمسال حذف  دانشگاه،

 می شود.

 .6ماده  شیوه نامه

گردد. درخواست موجه نمودن غیبت به صورت کتبی همراه با مستندات توسط دانشجو ارائه  می -1

شرایط زیر غیبت دانشکده و معاونت آموزشی برسد. در  درخواست باید به تایید گروه آموزشی،

الف (  جلسات کالس موجه خواهد بود: 16/3دانشجویی در جلسه امتحان پایان نیمسال و بیش از 

ج(  ، ب( و،ات بستگان درجه یک با ارائه مدارک معتبر، غیبت پزشکی با تایید مراجع ذی صالح 

 یا تحصیالت تکمیلی سایر موارد به تشخیص و تایید شورای آموزشی

 د. وبنمره صفر ناشی از غیبت امتحانی در معدل نیمسال با تأثیر و در معدل کل بدون تأثیر خواهد   -2

پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس، توسط عضو هیئت علمی یا مدرس همان درس و بر اساس . 7ماده

 شود.های کالس و نتایج امتحانات ارزشیابی میحضور، شرکت در فعالیت
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  های نظری الزامی است.زمون کتبی برای درسبرگزاری آ تبصره.

 .7ماده  شیوه نامه

 برگزاری زا پس ، بیست و سی روزده ، کارشناسی ارشد و دکتری به ترتیب حداکثردروس کارشناسی نمرات

 گردد. نهاییثبت و  آموزشی سامانه درهر درس  امتحان

سقف مجاز تحصیل در هر دوره محدود است و با اتمام سنوات مجاز، امکان تحصیل در آن دوره از  .8ماده

 شود.دانشجو سلب می

 منوط به تایید مراجع قانونی دانشگاه است.« در سنوات مجاز»ادامه تحصیل دانشجوی مشروط تبصره. 

 

 بخش دوم : مواد اختصاصی

 و ناپیوسته(الف. دوره کاردانی و کارشناسی ) پیوسته 

نیمسال و در دوره  4. مدت مجاز تحصیل در دوره کاردانی )پیوسته و ناپیوسته( و کارشناسی ناپیوسته 9ماده

 نیمسال است. 8کارشناسی پیوسته 

 نیمسال افزایش دهد. 2را حداکثر تا  دارد، مدت تحصیلتبصره. دانشگاه اختیار 

 .9ماده  شیوه نامه

اخذ شهریه برای دروس و  اخذ شهریه ثابتبا نیمسال در اولین  تحصیلی ا،زایش سنوات -1

  خواهد بود. مردودی

تعر،ه  طبق )ثابت و متغیر(شهریه کامل اخذ نیمسال با سنوات تحصیلی در دومین  ا،زایش -2

 رایگان خواهد بود.مصوبه هیات امناء دانشگاه از دانشجویان مشمول آموزش 

 ته نشود از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخ -3
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ی( ها )دولتی و غیردولتتحصیل همزمان دانشجوی دوره کارشناسی به شیوه حضوری در کلیه دانشگاه .10ماده

 ممنوع است .

های غیرحضوری که منتهی به مدرک تحصیلی تواند همزمان، در دورهدانشجوی دوره کارشناسی می. 1تبصره

 کند.شود، تحصیل می

تحصیل همزمان، دانشجویان استعدادهای درخشان دوره کارشناسی براساس مصوبات مراجع قانون . 2تبصره

 شود.وزارت انجام می

 در هر نیمسال برای دانشجو الزامی است .واحد  12انتخاب حداقل  .11ماده

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

کاهش تعداد واحدهای دانشجو از حدنصاب شود، آن نیمسال به عنوان نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی 

 شود.وی محسوب می

 .11ماده  شیوه نامه

 واحد می باشد. 20حداکثر تعداد واحد انتخابی در هر نیمسال  -1

 کند. اخذ درسی واحد 24 تواند می بعدی حداکثر باشد ، در نیمسال 17اگر معدل نیمسال حداقل  -2

واحد درسی باقی داشته باشد، بشرطی که  24نیمسال آخر برای دانش آموختگی، حداکثر  چنانچه دانشجو -3

 واحد درسی اخذ کند. 24باشد می تواند تا  10کل وی باالی  معدل

. گردد ارائهباید  دانشجو توسط آموزشی تقویم طبق نیمسال حذف یا درستک  حذف درخواست -4

 .برسد معاونت آموزشی دانشکده آموزشی و گروهمدیر  تایید به باید دانشجو درخواست

در صورتیکه واحدهای انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان هر نیمسال به تشخیص گروه آموزشی، بنا به  -5

واحد درسی برسد در اینصورت این نیمسال به عنوان  12اراده دانشجو به کمتر از  زخارج ادالیل موجه و 

یک نیمسال کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب می شود در مشروط شدن و ممتاز شدن دانشجو بی 

باشد ممتار  17باشد مشروط نیست و اگر  12تاثیر است. )به عبارت دیگر، اگر میانگین دانشجو کمتر از 

 واحد درسی اخذ کند.(  24نمی باشد و در نیمسال بعدی نمی تواند حداکثر تا 
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در »تواند در صورت دارا بودن شرایط های کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته میدانشجوی دوره .12ماده

 «ماندهباقیسنوات مجاز »و در صورت موافقت دانشگاه، مشروط به امکان ادامه تحصیل در « همان دانشگاه

 رشته تحصیلی خود را تغییر دهند.

 رشته دهد. تواند با رعایت ضوابط تغییردانشجو د هر دوره تحصیلی فقط یکبار می. 1تبصره

 تغییر رشته دانشجو در دوره کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته ممنوع است. .2تبصره

 عرض مجاز است.های همدورهرشته، معادل سازی دروس فقط در  در صورت تغییر. 3تبصره

 .12ماده  شیوه نامه

 تغییر رشته:-الف

 گاهو آموزش دانش دانشکده ،تحصیلی از طریق سامانه آموزشی با تایید گروه آموزشی تغییر رشته -1

 انجام می شود.

وانند در نیمسال تدانشجویان متقاضی تغییر رشته در صورتیکه در نیمسال قبلی مشروط شده باشند می -2

، انتخاب واحد نموده اما تعداد واحد مربوط به مشروطی و در رشته جدید بدون محدودیتبعدی 

 مشروطی آنها در نیمسال قبل لحاظ خواهد شد.

 معادلسازی-ب

جهت معادل سازی دروس دانشجو باید همزمان با ثبت نام در رشته جدید در خواست خود را در  -1

تایید شده در رشته قبلی به اداره آموزش دانشگاه های تکمیل شده به همراه ریز نمرات قالب ،رم

 دهد.تحویل می

 تعداد واحد هر عنوان درس گذرانده شده قبلی نباید از تعداد واحد درس معادل کمتر باشد. -2

با نظر گروه آموزشی  12های دولتی حضوری با نمره باالتر از ،قط دروس گذرانده شده در دانشگاه -3

  معادل سازی خواهد شد.

 باشد.سازی میبا نظر گروه آموزشی قابل معادل  2و  1دروس گذرانده شده در دانشگاه ساح  ه:تبصر

 .گرددسازی شده، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیل دانشجو کسر میواحد معادل 20تا  12به ازای  -4
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 است.درصورت تایید دانشگاه مبدا و موافقت دانشگاه مقصد، بالمانع  انتقال دانشجو، .13ماده

ضوری پرداز به رایگان، از غیرحضوری به نیمه حانتقال دانشجو از دانشگاه غیردولتی به دولتی، از شهریهتبصره.

 و حضوری ممنوع، ولی عکس آن مجاز است.

 .13ماده  شیوه نامه

 میهمانی و انتقال دانشجو ماابق آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی

 88441/3/41به شماره نامه عتف ت راعالی دولتی و غیر دولتی مصوب وز دانشگاهها و مؤسسات آموزش

 انجام می شود.آن حات بعدی و اصال 20/3/1392مورخ 

دانشگاه موظف است برای هدایت تحصیلی دانشجویان از زمان پذیرش، یکی از اعضای هیئت علمی . 14ماده

اه، تعیین و براساس ساز و کار مصوب دانشگ« راهنمای آموزشی»را به عنوان مرتبط با رشته تحصیلی دانشجو 

 بر نحوه عملکرد او نظارت کند.

 .14ماده  شیوه نامه

 وظایف استاد راهنمای آموزشی به شرح ذیل است: -1

 هدایت و نظارت مستمر بر روند تحصیلی دانشجویان 

 نام، اخذ د مقررات مربوطه(از جمله ثبتمشاوره و هدایت دانشجویان در مسائل آموزشی )در محدو

 های اخذ شده در یک نیمسال، تغییر رشته و انتقال و میهمانی و حذف واحدها، حذف کلیه درس

 پذیری و عوامل غیرآموزشی موثر بر وضعیت آموزشی و تالش در جهت های آسیبشناسایی زمینه

 یر،ع آنها و ارجاع به مشاوره دانشگاه در خصوص ا،ت تحصیل

  آشنا نمودن دانشجویان با شهر محل تحصیل، واحدهای مختلف دانشگاه، مقررات و ،رآیندهای

 آموزشی

 شناسایی و هدایت دانشجویان برتر و استعدادهای درخشان 

 روزهای در همچنین و آن از پس روز یک تا نام ثبت از قبل روز یک از دانشکده در حضور الزامی 

 درسی واحدهای اضاراری حذف و و اضا،ه حذف
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 زایا به ساعت یک حداقل مدت به تحصیلی نیمسال هر در دانشجویان با مالقات اختصاص ساعات 

اتاق و حضور در اتاق در ساعات درب نصب درج در سامانه آموزشی و  و هفته در دانشجوهر ده 

 اعالم شده 

 

 استاد راهنمای آموزشی بر ،عالیت و وظایف به نظارت و ریزیبرنامه جهت الزم هماهنگی مسئولیت -2

 .و دانشکده است آموزشی گروه مدیر عهده

زیر  و انتخابدانشکده و تائید  آموزشی گروه استاد راهنمای آموزشی هر دانشکده به پیشنهاد شورای -3

 .نمایدنظر معاون آموزشی دانشکده ،عالیت می

 را بنحو شکده وظایف محولهدر صورت که استاد راهنمای آموزشی به تشخیص شورای گروه و دان -4

 .عضوی دیگری جایگزین خواهد شد تغییر ورئیس دانشکده  موثری انجام ندهد. با نظر و تائید

 با استاد مشاور دانشگاه مبدا است. لیت مشاوره تحصیلی دانشجویان میهمان . مسئو1تبصره

شود و حداقل نمره قبولی در محاسبه می 20نمره ارزشیابی از هر درس به صورت عددی از صفر تا  .15ماده

است و چنانچه نمرات میانگین نمرات دانشجو در  12و میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال  10هر درس 

ط اعم از متوالی شود. سقف مجاز مشروباشد؛ آن نیمسال، مشروط تلقی می 12هر نیمسال تحصیلی کمتر از 

 نیمسال است. 3یا متناوب، در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته 

 .15ماده  شیوه نامه

 واحد درسی اخذ کند. 14چنانچه دانشجو مشروط باشد در نیمسال بعدی حداکثر می تواند  -1

نش آموخته شود با تایید گروه واحد درسی دا 8ندن حداکثر در شرایط خاص که دانشجو با گذرا -2

 آموزشی، می تواند واحد های مذکور را در دوره تابستان اخذ کند.

دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس نمره کسب نکند چنانچه در نیمسال های بعدی،  -3

در ریزنمرات درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذراند. نمره یا تمام نمره های مردودی 

تحصیلی دانشجو، ،قط ثبت و باقی می ماند اما این نمره ها در محاسبه میانگین کل دوره بی اثر و 

 .دوره خواهد بود کل میانگین صر،اً آخرین نمره قبولی در آن درس مالک محاسبه

دانش دوره در هنگام  کل میانگین برای محاسبه گذراندن دروس با شرایط مذکور، صر،اً: 1تبصره 

 آموختگی می باشد و مشروطی در نیمسال های قبل را خنثی نمی کند.
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تسهیالت شرایط مذکور، شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حک  انضباطی، نمره مردودی : 2تبصره 

 دریا،ت می کنند نمی شود. 

 چنانچه دانشجو بیش از سقف مجاز مشروط گردد،  از ادامه تحصیل محروم خواهد شد. -4

 

واحد  68در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته حداقل  .16ماده

واحد عمومی دروس عمومی و مابقی از سایر دروس دوره( را با نمره قبولی بگذراند  10درسی) شامل حداکثر 

کاردانی همان رشته را دریافت  تواند مدرک دورهیا باالتر باشد، می 12و میانگین کل واحدهای اخذ شده وی 

کند. در غیراین صورت به چنین دانشجویی و هچنین به دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره 

 کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، فقط یک گواهی، مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده شده داده خواهد شد.

رف نظر از وجود دوره کاردانی مصوب در آن مدرک کاردانی حسب تقاضای مستند دانشجو و ص تبصره.

 شود.رشته یا مجری بودن دانشگاه محل تحصیل دانشجو، صادر می

 ناپیوسته، گذراندن کلیه واحدهای های کاردانی، کارشناسی پیوسته وآموختگی برای دورهمالک دانش .17ماده

 در پایان دوره است. 12دوره و داشتن میانگین کل حداقل 

 ریخ دانش آموختگی، زمان ثبت آخرین نمره درس دانشجو در اداره آموزش دانشگاه است.تا .18ماده

 انصراف از تحصیل: شیوه نامه

 ورتص به شخصاً را انصراف خود کتبی باید درخواست انصراف از تحصیل، متقاضی دانشجوی -1

ز تاریخ ماه ا یکدانشجو مجاز است ،قط برای یک بار و تا  .کند آموزشی تسلی  مدیریت به حضوری

ارایه درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد در اینصورت، پس از انقضای این مهلت، حک  

 از تحصیل وی صادر می شود. قاعی انصراف

 اشدب گر،ته صورت تحصیلی نیمسال آن در اضا،ه و حذف از بعد دانشجو انصراف که صورتی در -2

 .شد خواهد محسوب دانشجو تحصیلی سنوات در نیمسال آن
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 درس معر،ی به استاد: شیوه نامه

در صورتیکه دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی برای دانش آموختگی حداکثر دو درس نظری داشته باشد 

با گروه آموزشی و با رعایت سقف واحدهای آن نیمسال می تواند دروس را به صورت معر،ی به استاد در 

اجرایی اخذ درس نظری به صورت معر،ی به استاد شرح ذیل  شیوه نامه آن نیمسال یا دوره تابستان بگذراند.

 خواهد بود:

دروس معر،ی به استاد از دروس دو نیمسال آخر )طبق چارت درسی مصوب گروه آموزشی( اخذ  -1

 مجاز می باشد.

مدیر  ، آموزشی بعد از ثبت درخواست درس  معر،ی به استاد  توسط دانشجوی متقاضی در سامانه -2

 ،ی به استاد مشخص شود.موظف است در شورای گروه مارح و استاد درس معرگروه 

شده  در آزمون   -3 ستاد  اخذ  سال  درس معر،ی به ا ست تا انتهای نیم ضی موظف ا شجوی متقا دان

مربوطه شممرکت کند تا نمره درس ثبت شممود در غیر این صممورت برای درس مذکور غیبت ثبت 

رس معر،ی به استاد دوباره توسط دانشجوی متقاضی  اخذ خواهد شد برای نیمسال بعدی بایستی د

 شود.

 برگزاری امتحان برای دروس معر،ی به استاد الزامی می باشد. -4

 

 :کارآموزی و کارورزی درس شیوه نامه

در صورتیکه دانشجو، طبق برنامه آمورشی و درسی مصوب کارآموزی و کارورزی، عملیات صحرایی را اخذ 

 اجرایی ،رآیند آموزشی دروس مذکور به شرح ذیل خواهد بود: شیوه نامهکند. 

ست تا ظرف  -1 شی موظف ا شخص  6بعد از اخذ واحد کارآموزی، گروه آموز ستاد راهنما را م هفته ا

 کند. در غیر این صورت باید واحد مربوطه توسط آموزش دانشکده حذف شود.

 د.مهلت ثبت نمره کارآموزی تا یکسال پس از زمان اخذ می باش -2
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ست نمره درس مذکور را گزارش با ارائه  -3 ستاد درس موظف ا شجو ، ا سط دان واحد کارآموزی تو

ارائه به موقع گزارش کار آموزی توسممط دانشممجو،  حداکثر تا ده روز ثبت نماید. درصممورت عدم

 غیبت توسط استاد درس ثبت می شود.

 ا دوباره اخذ کند.در صورت ثبت غیبت ، دانشجو موظف است در سنوات مجاز کارآموزی ر -4

 

 :پروژه کارشناسی درس شیوه نامه

 وه نامهشی. در صورتیکه دانشجو، طبق برنامه آمورشی و درسی مصوب پروژه کارشناسی را اخذ کند. 21ماده 

 اجرایی ،رآیند آموزشی پروژه کارشناسی به شرح ذیل خواهد بود:

ست  -1 شی موظف ا سی، گروه آموز شنا ستاد راهنما را  6تا ظرف بعد از اخذ واحد پروژه کار هفته ا

 مشخص کند. در غیر این صورت بایستی واحد مربوطه توسط آموزش دانشکده حذف شود.

 مهلت ثبت نمره پروژه کارشناسی تا یکسال پس از زمان اخذ می باشد. -2

ا حداکثر تبا ارائه پروژه کارشناسی توسط دانشجو، استاد درس موظف است نمره درس مذکور را  -3

سط ده روز  شجو، غیبت تو سط دان سی تو شنا صورت عدم ارائه به موقع پروژه کار ثبت نماید در 

 استاد درس ثبت می گردد.

 درصورت ثبت غیبت، دانشجو موظف است درسنوات مجاز پروژه کارشناسی را دوباره اخذ نماید. -4
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 دوره کارشناسی ارشد -ب

 سال است .  2نیمسال یا  4مدت مجاز در دوره کارشناسی ارشد  -19ماده 

در صورتیکه دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود ، دانشگاه اختیار دارد مدت تحصیل وی : 1تبصره 

 را حداکثر تا دو نیمسال افزایش دهد.

و در کلیه دانشگاه تحصیل هم زمان دانشجوی دوره کارشناسی ارشد در کلیه شیوه های آموزشی  :2تبصره 

 های ) دولتی و غیردولتی ( ممنوع است.

 .19ماده  شیوه نامه

تمدید نیمسال پنج  بدون پرداخت شهریه و تمدید نیمسال شش  پس از درخواست دانشجو، تایید  -1

استاد راهنما، شورای گروه، معاونت آموزشی دانشکده توسط شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه و 

 با اخذ شهریه ثابت انجام خواهد شد. 

موسسه دیگری مشغول به تحصیل  در هر مرحله از تحصیل مشخص گردد که دانشجو در دانشگاه یا -2

است از ادامه تحصیل آن جلوگیری به عمل آمده و هیچگونه گواهی یا مدرکی برای آن دانشجو 

 گردد.صادر نمی

 چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود از ادامه تحصیل محروم خواهد شد. -3

 

 4است که از این تعداد  32و حداکثر  28تعداد واحدهای درسی در دوره کارشناسی ارشد،حداقل -20ماده 

 واحد مربوط به پایان نامه و باقی مانده به صورت واحدهای آموزشی است. 6تا 

 .20ماده  شیوه نامه

تعداد واحدهای درسی گذرانده الزم جهت دانش آموختگی در محدوده مشخص شده  بر اساس برنامه درسی 

 گردد. مصوب هر رشته تعیین می

 

 واحد در هر نیمسال برای دانشجو الزامی است. 8انتخاب حداقل -21ماده 
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در صورتی که دانشگاه به هر دلیل با حذف واحدهای درسی دانشجو موافقت کند و این امر منجر به تبصره .

کاهش تعداد واحدهای دانشجو از حدنصاب شود،آن نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی 

 شود.وی محسوب می 

 .21ماده  شیوه نامه

واحد است ولی در صورت انتخاب دروس جبرانی در  14حداکثر تعداد واحد انتخابی در هر نیمسال 

 واحد ا،زایش یابد. 16من نیمسال حداکثر تعداد واحد انتخابی می تواند به 

 

ه یا سایر دانشگاه ها دانشجوی دوره کارشناسی ارشد در همان دانشگا "انتقال "یا  "تغییر رشته "-22ماده 

 )دولتی و غیردولتی( ممنوع است.

محاسبه می شود و حداقل نمره قبولی در  20نمره ارزشیابی هر درس به صورت عددی از صفر تا -23ماده 

است. و چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر  14است. میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال  12هر درس 

باشد دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می شود. سقف مجاز مشروط اعم از  14 نیمسال تحصیلی کمتر از

 نیمسال است. 2متوالی یا متناوب، در دوره کارشناسی ارشد 

 .23ماده  شیوه نامه

محرز شدن دو بار مشروطی دانشجو در هر زمان از تحصیل که باشد منجر به محرومیت از  -1

 تحصیل خواهد شد.

واحد  8انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان نیمسال به کمتر از در صورتی که واحدهای  -2

 برسد میانگین نمرات این نیمسال در مشروط شدن دانشجو بی تاثیراست.
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دانشجو پس از انجام کار تحقیقاتی خود و تدوین پایان نامه و تائید استاد راهنما، مجاز است در -24ماده 

  کند.حضور هیئت داوران از پایان نامه خود دفاع 

 

 

 

 

 24شیوه نامه ماده 

 انتخاب استاد راهنما و مشاور -1

 استاد راهنما  -1-1

در صورت لزوم دانشجو با تایید استاد راهنما، می استاد راهنما به انتخاب دانشجو و تایید گروه آموزشی بوده و 

 )داخل یا خارج دانشگاه( نیز داشته باشد.تواند استاد راهنمای مشترک

درک موسسات با مو یا سایر  دولتی باید عضو هیئت علمی دانشگاهاستاد راهنما مشترک خارج از دانشگاه  -*

 نشکده برسد.ضرورت انتخاب ایشان به تایید گروه و دا دکتری بوده و

 درصد باشد. 40میزان مشارکت استاد راهنمای خارج از دانشگاه حداکثر می تواند -*

 استاد مشاور  -1-2

استاد مشاور خارج از دانشگاه باید  باشد.میآموزشی تایید گروه  وانتخاب استاد مشاور به پیشنهاده استاد راهنما 

قل مدرک کارشناسی ارشد بوده و در صورتی که عضو عضو هیئت علمی دانشگاه و یا سایر موسسات با حدا

 هیئت علمی دانشگاه نیست ضرورت انتخاب ایشان به تایید گروه و دانشکده برسد.
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نمره پایان نامه در میانگین کل محاسبه نمی شود و ارزشیابی آن به صورت کیفی و به شرح زیر  -25ماده 

 انجام می شود:

 ( 14مردود )کمتر از -

 (19-20( و یا عالی )18-99/18(، )خیلی خوب 16-99/17(، خوب )14-99/15قبول با درجه : متوسط )-

 پیشنهاده پایان نامه -2

موظف است تا پایان نیمسال دوم موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما و تایید گروه آموزشی انتخاب  دانشجو

 .کند

 مراحل تصویب پیشنهاد پایان نامه به صورت زیر است:

صویب ت -تصویب پیشنهاده در شورای گروه آموزشی  -(تهیه و تکمیل فرم پیشنهاده با کمک استاد راهنما 1

ثبت پیشنهاده در پایگاه ثبت اطالعات پایان نامه ها در رساله های تحصیالت  –پیشنهاده در شورای دانشکده 

 در سامانه گلستان.پیشنهاده  و تایید ثبت ،( و دریافت کد رهگیریIRAN DOCتکمیلی کشور )

ادی در زمینه موضوع پیشنه( دانشگاهیا خارج داخل  )(پیشنهاده پایان نامه باید حداقل توسط دو داور متخصص2

 داوری و تائید گردد.

 د،اع از پایان نامه -3

)بر  14دانشجو پس از گذراندن کلیه واحدهای درسی و ثبت نهایی کلیه نمرات به شرط داشتن میانگین  -1

ماه از تصویب پروپوزال در گروه آموزشی به ترتیبی که در شیوه  6( و سپری شدن حداقل 26ده اساس ما

 نامه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری ذکر شده می تواند از پایان نامه خود دفاع کند.

 ه صورت گیرد.تدوین پایان نامه باید بر اساس شیوه نامه تدوین پایان نامه و رساله های دانشگا -2
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و موفقیت در  14گذراندن کلیه واحدهای دوره، داشتن میانگین کل حداقل  مالک دانش آموختگی،-26ماده 

 دفاع از پایان نامه است.

چنانچه میانگین کل دانشجوی کارشناسی ارشد پس از گذراندن تمام واحدهای درسی دوره کمتر -1تبصره

به "مجاز سنوات تحصیلی با رعایت سقف  "باشد اجازه دفاع از پایان نامه را ندارد، و تنها یک نیمسال 14از 

را  14تا  12واحد از درس هایی که در آن نمره بین  8وی فرصت داده می شود تا مجدداً با انتخاب حداکثر 

برساند تا به وی اجازه دفاع از پایان نامه  14احراز کرده است، میانگین کل دوره را به استثنای پایان نامه به 

 داده شود.

به دانشجویی که به هر دلیل نتواند در سنوات مجاز دوره تحصیلی را به پایان  دانشگاه می تواند.2تبصره 

 برساند، برابر ضوابط فقط گواهی گذراندن واحدهای درسی را اعطا کند.

 تاریخ دانش آموختگی، روز دفاع و کسب درجه قبولی از پایان نامه است..3تبصره 

 .26ماده  شیوه نامه

میانگین نمرات منوط به پرداخت هزینه است که هزینه آن  اخذ مجدد دروس به منظور ترمی  -1

 معادل شهریه دانشجویان نوبت دوم است.

است اجازه استفاده از تبصره یک این  14،قط دانشجویانی که میانگین نمرات آنها کمتر از  -2

 ماده را دارند.

مرتکب تخلف علمی ) جعل، چنانچه دانشجو در حین تحصیل و انجام پژوهش و تدوین پایان نامه -27ماده 

تقلب، کپی برداری و مانند این ها( شود و تخلف او از سوی دانشگاه تائید گردد، از ادامه تحصیل محروم و 

 اخراج می شود.

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

 تحصیلی صادر شده خواهد شد.

 .27ماده  نامه شیوه
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هرگاه در حین اجرا، تدوین، د،اع از پایان نامه و پس از د،اع شواهدی مبنی بر تخلف علمی مشاهده 

و یا گزارش گردد کمیته ای متشکل از استاد راهنما، معاون آموزشی دانشکده و حداقل دو عضو هئیت 

سی مدارک و یل و با بررعلمی با تخصص مربوطه با مسئولیت مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه تشک

پایان نامه در مورد تخلف علمی نظر کارشناسی خود را برای اخذ تصمی  نهایی به گروه تخصصی 

 بررسی تخلفات پژوهشی ارائه دهند.
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جهت مواردی که در آیین نامه  1/3/1397مورخ  43069/2این قسمت از شیوه نامه براساس نامه شماره 

تفویض اختیار شده تهیه  2و  1گیری در خصوص آنها به دانشگاههای ساح به آن اشاره نشده و تصمی  

 شده است. 

 دوره کارشناسی ارشد

 ( شیوه تحصیل1بخش 

 پژوهشی بوده و -شیوه  تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه زنجان فقط به شیوه آموزشی

ا که به هر دلیل نتوانند از پایان نامه خود بدانشجویان ملزم به گذراندن پایان نامه هستند و به دانشجویانی 

 نمره قبولی دفاع نمایند فقط گواهی واحدهای گذرانده داده خواهد شد.
 

 ( ارائه دروس 2بخش 

گروه آموزشی موظف است برنامه تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد را با : برنامه تحصیلی -1

،رعایت دروس پیش نیاز ، دروس الزامی  رعایت کلیه ضوابط اعم از تعداد واحدها در هر نیمسال

و اختیاری، در چهار نیمسال تحصیلی بر اساس برنامه درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی 

آیین نامه یکپارچه   20آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری همچنین رعایت مفاد ماده 

 زش دانشگاه و به نحو مقتضیآموزشی دوره های تحصیلی تهیه نموده و بعد تائید دانشکده و آمو

به اطالع کلیه دانشجویان برساند و عالوه بر آن در وب سایت دانشگاه نیز قرار دهد، معاونت 

 آموزشی دانشکده وظیفه نظارت بر حسن انجام آن را بر عهده دارد.
 

درس جبرانی درسی است که به تشخیص گروه آموزشی، گذراندن آن برای رفع : دروس جبرانی -2

دانش یا مهارت دانشجو، ضروری است. در ارائه دروس جبرانی نیز گروه آموزشی موظف کمبود 

 است کلیه ضوابط را رعایت کند.

 

 واحد است.12حداکثر تعداد واحدهای دروس جبرانی  -2-1

در دروس جبرانی، الزامی است ولی نمره مذکور در میانگین نیمسال  12کسب نمره قبولی  -2-2

 شود.نمی و کل دانشجو محاسبه
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واحد درس جبرانی بگذراند یک نیمسال به سقف مجاز سنوات  8اگر دانشجو بیش از  -2-3

 تحصیلی آن اضافه می گردد.

گروههای آموزشی باید به صورتی برنامه ریزی نمایند که دروس جبرانی در نیمسال اول و  -2-4

دانشجویان مقطع  در صورت عدم امکان حداکثر در نیمسال دوم تحصیل دانشجو همراه با

 کارشناسی ارائه گردد.

 ( مرخصی تحصیلی، حذف نیمسال و دروس، انصراف از تحصیل 3بخش

توانند در طول تحصیل خود با توجه به شرایطی که در ادامه دانشجویان می: مرخصی تحصیلی -1

 گردد از مرخصی با / بدون احتساب در سنوات استفاده نمایند.اشاره می

دانشجو می تواند حداکثر یک نیمسال از مرخصی : در سنواتمرخصی با احتساب  -1-1

تحصیلی با احتساب در سنوات استفاده کند. جهت استفاده از مرخصی دانشجو می بایست 

درخواست خود را قبل از شروع نیمسال تحصیلی در سامانه گلستان ثبت نماید و به تایید 

 گروه و دانشکده برساند.

دانشجو می تواند در یکی از شرایط زیر با رعایت : مرخصی بدون احتساب در سنوات -1-2

ضوابط، حداکثر تا دو نیمسال از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات استفاده 

 کند.

 الف( مرخصی زایمان با تایید مراجع ذی صالح

 ب( مرخصی پزشکی با تایید پزشک معتمد دانشگاه

ای دولتی یا نظامی از شهر ج( ماموریت همسر درصورتی که ماموریت با حکم ارگانه

 زنجان به سایر مناطق باشد.

 د( سایر موارد به تشخیص شورای تحصیالت تکمیلی/ آموزش دانشگاه

 

تواند در کل طول تحصیل خود یک بار کلیه دروس انتخابی خود در انشجو مید: حذف نیمسال -2

گردد. سبه مییک نیمسال را حذف نماید. نیمسال حذف شده در سنوات تحصیلی دانشجو محا

درخواست حذف نیمسال باید قبل از شروع امتحانات )طبق تقویم آموزشی( توسط دانشجو ارائه 

 گردد و با تایید گروه آموزشی و معاونت آموزشی دانشکده قابل انجام است.
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تواند قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال )طبق تقویم آموزشی( یک دانشجو می: حذف دروس  -3

از دروس انتخابی خود را پس از تایید مدیر گروه و معاونت آموزشی دانشکده با  یا چند درس

  رعایت حداقل تعداد واحد در نیمسال حذف نماید.

در یکی از شرایط زیر حذف درس و یا نیمسال موجه بوده ولی در سایر موارد اخذ مجدد دروسی  

اهد بود. حذف موجه بایستی به که با درخواست دانشجو حذف می گردد همراه با اخذ شهریه خو

تایید شورای تحصیالت تکمیلی/آموزش دانشگاه برسد و در این صورت رعایت حداقل تعداد 

 واحد در نیمسال الزامی نیست.

 الف ( حذف پزشکی با تایید مراجع ذی صالح

 ب( وفات بستگان درجه یک با ارائه مدارک معتبر

 صیالت تکمیلیج( سایر موارد به تشخیص و تایید شورای تح

 

 انصراف از تحصیل -4

انصراف از تحصیل فرایندی است که در آن دانشجو به طور خود خواسته از ادامه تحصیل خودداری  -4-1

کند. دانشجوی متقاضی انصراف می بایست درخواست کتبی خود را شخصاً پس از تایید گروه و دانشکده 

 نماید. در صورتی که انصراف دانشجو بعد ازبه صورت حضوری به مدیریت تحصیالت تکمیلی تسلیم 

حذف و اضافه در آن نیمسال تحصیلی صورت گرفته باشد آن نیمسال دانشجو حذف و در سنوات تحصیلی 

 دانشجو محسوب خواهد شد.

دانشجو مجاز است فقط برای یک بار و تا یک ماه از تاریخ انصراف، تقاضای انصراف خود را پس  -4-2

که تقاضای بازگشت به تحصیل پس از حذف و اضافه در آن نیمسال تحصیلی باشد بگیرد. در صورتی 

ادامه تحصیل از نیمسال آتی شروع و نیمسال جاری به صورت مرخصی منظور می گردد و در سنوات 

دانشجو محاسبه خواهد شد. در صورتی که سنوات مجاز تحصیل دانشجو به اتمام رسیده باشد ادامه 

 به اخذ مجوز تمدید سنوات خواهد بود. تحصیل دانشجو منوط
 

 ( میهمانی4بخش 

 میهمانی دانشجویان در دوره کارشناسی ارشد ممنوع است.
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 ( معادل سازی دروس5بخش 

در صورتی که دانشجو دروسی را در دانشگاههای دیگر گذرانده باشد در صورت داشتن شرایط زیر 

با تایید گروه آموزشی پذیرفته یا معادل سازی می واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو در موسسه قبلی

 شود.

 شرایط معادل سازی دروس

الف(فقط دروس گذرانده دانشجو در دوره های حضوری دانشگاههای دولتی با نظر گروه آموزشی 

 قابل قبول است 

 باشد. 14ب(حداقل نمره کسب شده دانشجو باید 

 باشد.سازی مینظر گروه آموزشی قابل معادل  با 2و  1ج( دروس گذرانده شده در دانشگاه سطح 

واحد دروس معادی سازی شده، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو  14تا  8به ازای هر  -*

 کاسته می شود.

 دوره دکتری تخصصی  –ج 

نیمسال است و تحصیل در  8و حداکثر  6مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری تخصصی حداقل -28ماده 

 دوره به صورت تمام وقت است.این 

در صورتیکه دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود ، دانشگاه اختیار دارد مدت تحصیل وی  .1تبصره 

 را حداکثر تا دو نیمسال افزایش دهد.

 تحصیل هم زمان دانشجوی این دوره در همان دوره یا سایر دوره های تحصیلی ممنوع است. .2تبصره 

 

 .28 ماده شیوه نامه

استاد راهنما، مدت  در صورتی که دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود، به پیشنهاد -1

تحصیل را حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی ا،زایش دهد. برای دانشجوی مشمول آموزش 

رایگان، تحصیل در نیمسال اول کماکان به صورت رایگان اما در نیمسال دوم منوط به پرداخت 

شود. چنانچه دانشجو در این طبق تعر،ه هیات امنا تعیین و دریا،ت می هزینه ثابت است که
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مدت دانش آموخته نشود، پرونده وی برای تصمی  گیری در خصوص ادامه تحصیل به 

 کمیسیون موارد خاص مؤسسه ارجاع می شود

در هر مرحله از تحصیل مشخص گردد که دانشجو در دانشگاه یا موسسه دیگری مشغول به  -2

ست از ادامه تحصیل آن جلوگیری به عمل آمده و هیچگونه گواهی یا مدرکی برای تحصیل ا

 گردد.آن دانشجو صادر نمی
 

واحد  18تا  12واحد است که از این تعداد، 36تعداد واحدهای درسی دوره دکتری تخصصی  -29ماده 

 می شود. واحد پژوهشی است که در برنامه درسی هر رشته تحصیلی لحاظ 24تا  18آموزشی و 

 .29ماده  شیوه نامه

تعداد واحدهای درسی گذرانده الزم جهت دانش آموختگی در محدوده مشخص شده بر اساس برنامه 

 گردد. درسی مصوب هر رشته تعیین می

محاسبه می شود. حداقل نمره قبولی  20نمره ارزشیابی از هر درس به صورت عددی از صفر تا  -30ماده 

 است. 16گین کل قابل قبول پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی و میان 14در هر درس 

 از تمام دروس دوره الزامی است. 16برای ورود به مرحله ارزیابی جامع، کسب میانگین کل حداقل  تبصره .

 .30ماده  شیوه نامه

نشجو باشد دا 16چنانچه میانگین کل نمرات دانشجو پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی کمتر از 

واحد درسی از بین  10باید با نظر استاد راهنما و تأیید گروه، ،قط در یک نیمسال تحصیلی حداکثر 

گذرانده )یا دروس معادل آنها( را برای ترمی  میانگین کل اخذ کند و  16دروسی که با نمره کمتر از 

 شود. با مو،قیت بگذراند در غیر اینصورت از ادامه تحصیل محروم می

 ای معادل شهریه دانشجویان نوبت دوم پرداخت نماید. دانشجو باید جهت دروس اخذ شده شهریه -

 محاسبه میانگین کل نمرات دانشجو صر،اً بر اساس آخرین نمره قبولی وی انجام می شود. -

 دروسی که مجدد اخذ شده اند در تعداد واحدهای آموزشی گذرانده بی تاثیر خواهند بود. -
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دانشجوی دوره دکتری تخصصی در همان دانشگاه یا سایر دانشگاه ها  "یا انتقال  "تغییر رشته  " -31ماده 

 )دولتی یا غیردولتی(ممنوع است.

تصویب طرح پیشنهادی رساله در گروه آموزشی پس از گذراندن موفقیت آمیز ارزیابی جامع، شرط  -32ماده 

 .الزم برای اجرای رساله در دوره دکتری تخصصی است

رویکردها و سیاست های کالن برای جهت دهی به محورهای مطالعاتی و تحقیقاتی دانشجویان در  تبصره .

انتخاب موضوع و نگارش رساله از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تعیین و ضوابط و شرایط 

 اختصاصی انجام آن در قالب رساله را شورای آموزشی دانشگاه تصویب می کند.

دانشجوی دوره دکتری تخصصی مجاز است عالوه بر استاد راهنمای اصلی ،استاد راهنمای دوم نیز  -33ماده 

داشته باشد. استاد راهنما به درخواست دانشجو و از میان اعضای هیئت علمی دارای شرایط دانشگاه محل 

استادان مشاور ب استاد/تحصیل و با مرتبه علمی حداقل استادیاری با تائید گروه آموزشی تعیین می شود.انتخا

به پیشنهاد استاد راهنما و تائید گروه آموزشی از میان اعضای هیئت علمی یا افراد دارای صالحیت با تخصص 

 مرتبط، امکان پذیر است.

 .33شیوه نامه ماده 

 استاد راهنما  -1

ادیاری ستاستاد راهنما یکی از اعضای هیأت علمی مؤسسه محل تحصیل دانشجو با مرتبه علمی حداقل ا

است که مسئولیت راهنمایی رساله دکتری دانشجو را به عهده دارد شرایط استاد راهنما به صورت زیر 

 است.

الف( داشتن حداقل سه سال سابقه تدریس در دوره تحصیالت تکمیلی در دانشگاه زنجان یا 

 دیگر دانشگاههای ساح یک و دو کشور

 ب( ،ارغ التحصیل نمودن حداقل دو دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه زنجان 
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ج( چاپ یا پذیرش حداقل یک مقاله علمی پژوهشی معتبر مستخرج از پایان نامه دانشجویان 

 تحت راهنمایی خود

تواند استاد راهنمای مشترک در صورت لزوم دانشجو با تایید استاد راهنما و گروه آموزشی می

)داخل یا خارج دانشگاه( نیز داشته باشد. استاد راهنما مشترک خارج از دانشگاه باید عضو 

هیئت علمی دانشگاه و یا سایر موسسات با مدرک دکتری بوده و حداقل شرایط ذکر شده در 

مورد استاد راهنمای رساله دکتری را داشته باشد و ضرورت انتخاب ایشان به تایید گروه و 

 .دانشکده برسد

 درصد باشد. 40میزان مشارکت استاد راهنمای خارج از دانشگاه حداکثر می تواند  -

 

 

 استاد مشاور  -2

باشد. استاد مشاور خارج انتخاب استاد مشاور به پیشنهاده استاد راهنما پس از تایید گروه آموزشی می

دکتری بوده و در  از دانشگاه باید عضو هیئت علمی دانشگاه و یا سایر موسسات با حداقل مدرک

 صورتی که عضو هیئت علمی دانشگاه نیست ضرورت انتخاب ایشان به تایید گروه و دانشکده برسد.

 

دانشجو پس از تدوین رساله و مشروط بر تائید استاد/استادان راهنما از حداقل کفایت دستاوردهای -34ماده 

و یا ثبت پتنت خارجی (، مجاز است در  پژوهشی معتبر و مستخرج از رساله –علمی )چاپ یک مقاله علمی 

 حضور هیئت داوران از رساله خود دفاع کند.

تبصره . محدوده شاخص های کفایت دستاوردهای علمی توسط معاونت آموزشی و یا مشارکت معاونت 

 پژوهش و فناوری تعیین و پس از تصویب در شورای آموزشی دانشگاه قابل اجرا است.
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شود و ارزشیابی آن به صورت کیفی و به شرح زیر انجام نمره رساله در میانگین کل محاسبه نمی – 35ماده 

 می شود:

 (؛ 16مردود )کمتر از -

 ( .20تا  19(و یا عالی )99/18تا18(، خیلی خوب)99/17تا  16قبول با درجه ،خوب )-

اوران حداکثر یک نیمسال تحصیل به چنانچه ارزشیابی رساله، مردود اعالم شود، باتائید هیئت د .1تبصره 

شود تا پس از اعمال نظرات اصالحی هیئت داوران، یک بار دیگر در جلسه دفاع دانشجو اجازه داده می

 شرکت و از رساله خود دفاع کند.

دانشجویی که در سنوات مجاز تحصیلی با موفقیت از رساله خود دفاع نکند، با رعایت ضوابط . 2تبصره

 هی گذراندن واحدهای درسی را دریافت می کند.مربوط فقط گوا

مالک دانش آموختگی مالک دانش آموختگی، گذراندن کلیه واحدهای دوره داشتن میانگین کل  -36ماده 

 و موفقیت در دفاع از رساله است. 16حداقل 

 تاریخ دانش آموختگی ، روز دفاع با کسب درجه قبولی از رساله است. تبصره .

چنانچه دانشجو در حین تحصیل و انجام پژوهش و تدوین رساله مرتکب تخلف علمی )جعل،  -37ماده 

تقلب، کپی برداری و مانند  اینها ( شود و تخلف او از سوی دانشگاه تایید گردد، از ادامه تحصیل محروم و 

 اخراج می شود.

 نشگاه، منجر به ابطال مدرکاحراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام تحصیالت از سوی داتبصره.

 تحصیلی صادر شده خواهد شد.
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 .37ماده  شیوه نامه

هرگاه در حین اجرا، تدوین، د،اع از پایان نامه و پس از د،اع شواهدی مبنی بر تخلف علمی مشاهده 

و یا گزارش گردد کمیته ای متشکل از استاد راهنما، معاون آموزشی دانشکده و حداقل دو عضو هئیت 

ا تخصص مربوطه با مسئولیت مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه تشکیل و با بررسی مدارک و علمی ب

پایان نامه در مورد تخلف علمی نظر کارشناسی خود را برای اخذ تصمی  نهایی به گروه تخصصی 

 بررسی تخلفات پژوهشی ارائه دهند.

 

آن بر عهده دانشگاه و نظارت بر اجرا  مسئولیت حسن اجرای این آئین نامه و پاسخگویی قانونی به-38ماده 

 و تفسیر مفاد آن بر عهده معاون آموزشی وزارت است.

به  30/10/1396مورخ  889تبصره و یک پیوست در جلسه شماره  29ماده و  38این آئین نامه با یک مقدمه 

و پس از  97-98تصویب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی رسید و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 

 آن الزم االجرا است و تمام آیین نامه ها و بخشنامه های مغایر با آن لغو و بالاثر اعالم می شود.
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جهت مواردی که در آیین نامه  1/3/1397مورخ  43069/2این قسمت از شیوه نامه براساس نامه شماره 

تفویض اختیار شده تهیه  2و  1به آن اشاره نشده و تصمی  گیری در خصوص آنها به دانشگاههای ساح 

 شده است. 

 دوره دکتری تخصصی
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 احراز توانایی در زبان خارجی 

وظف هستند تا قبل از ارزیابی جامع، نمره قبولی در یکی از آزمونهای زبان کلیه دانشجویان دکتری م

انگلیسی مورد تایید دانشگاه )جدول زیر( را کسب و به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارائه دهند 

 .بدیهی است در صورت عدم کسب نمره قبولی اجازه شرکت در ارزیابی جامع را نخواهند داشت

 

حداقل نمره یا درجه  مورد قبول نام آزمون ردیف

 مورد قبول

مدت زمان 

 اعتبار

1 TOEFL (PB) 480 دو سال 

2 TOEFL(IBT) 55 دو سال 

3 MCHE/MSRT 50 دو سال 

4 TOLIMO 480 دو سال 

5 IELTS 5/5 دو سال 

 دو سال 60 تربیت مدرس و شیراز -آزمون زبان دانشگاه تهران 6

7 Cambridge English: Proficiency (CPE) A/B/C/C1 دائم 

8 Cambridge English: Advanced (CAE) A/B/C/B2 دائم 

9 Cambridge English: First ( FCE) A/B/C دائم 

10 Pearson Test of English 48 دو سال 

 

 

 برنامه تحصیلی

 ضوابط اعم از تعدادگروه آموزشی موظف است برنامه تحصیلی دانشجویان دکتری را با رعایت کلیه 

واحدها در هر نیمسال، دروس الزامی و اختیاری، در هشت نیمسال تحصیلی بر اساس برنامه درسی مصوب 

آیین  29شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری همچنین رعایت مفاد ماده 

و  تضی به اطالع کلیه دانشجویان برساندنامه یکپارچه آموزشی دوره های تحصیلی تهیه نموده و به نحو مق

عالوه بر آن در وب سایت دانشگاه نیز قرار دهد، معاونت آموزشی دانشکده وظیفه نظارت بر حسن انجام 

 آن را بر عهده دارد.
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 ارزیابی جامع

ارزیابی جامع آزمونی تخصصی است که با هدف ارزشیابی توانمندی های آموزشی دانشجو برگزار می

 شود. 

دانشجویان دکتری می بایست تا پایان نیمسال ششم در ارزیابی جامع شرکت نموده و نمره قبولی کسب -

 نمایند در غیر اینصورت حداکثر یک نوبت دیگر جهت شرکت در امتحان جامع فرصت خواهد داشت.  

ست، است، در صورت عدم کسب نمره قبولی دانشجو مجاز ا 16حداقل نمره قبولی در ارزیابی جامع -

صرفاً یکبار دیگر، در ارزیابی جامع شرکت کند و آن را با موفقیت بگذراند در غیر این صورت پرونده 

دانشجو برای تصمیم گیری در خصوص امکان شرکت مجدد در ارزیابی جامع به کمیسیون موارد خاص 

 مؤسسه ارجاع می شود.
 شرایط الزم جهت صدور مجوز ارزیابی جامع

 مرحله آموزشی مطابق با سرفصل وزارت علوم با تأیید گروه آموزشیگذراندن کلیه دروس  -1

 در دروس گذرانده با تأیید معاونت آموزشی دانشکده 16کسب میانگین حداقل  -2

 کسب نمره قبولی در آزمون زبان  -3

 نحوه برگزاری ارزیابی جامع

 ارزیابی جامع بر اساس شیوه نامه مصوب که جداگانه آورده شده برگزار می گردد.

 بخش پژوهشی دوره دکتری

 رساله دکتری پیشنهاده -1

موظف است پس از موفقیت در ارزیابی جامع موضوع رساله خود را با نظر استاد راهنما و تایید  دانشجو

 .گروه آموزشی انتخاب کند

 مراحل تصویب پیشنهاد رساله دکتری به صورت زیر است:

 -تصویب پیشنهاده در شورای گروه آموزشی  -(تهیه و تکمیل فرم پیشنهاده با کمک استاد راهنما 1

ثبت پیشنهاده در پایگاه ثبت اطالعات پایان نامه ها در رساله  –تصویب پیشنهاده در شورای دانشکده 
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در  ثبت و تایید پیشنهاده –( و دریافت کد رهگیری IRAN DOCهای تحصیالت تکمیلی کشور )

 سامانه گلستان.

(پیشنهاده رساله دکتری باید حداقل توسط سه داور متخصص )داخل یا خارج دانشگاه( در زمینه 2

 موضوع پیشنهادی داوری و تائید گردد.

 

 

 ،رصت ماالعاتی -2

م رساله دکتری و برای ادامه فعالیتهای پژوهشی خود طبق آیین نامه و دانشجو مجاز است در زمان انجا

شیوه نامه های مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری در مدت مجاز تحصیلی، با عنوان فرصت تحقیقاتی 

 به یکی از مؤسسه های آموزش عالی داخلی یا خارجی سفر کند. 

اعزام به فرصت مطالعاتی بیش از ظرفیت اعالم  درصورتی که تعداد درخواست دانشجویان برای -تبصره

شده از طرف وزارت علوم باشد. رزومه دانشجویان )شامل فعالیتهای آموزشی و پژوهشی ( توسط دانشکده 

گردد و دانشجویان بر اساس رزومه بررسی شده توسط دانشکده و اولویت تحقیقاتی و موارد بررسی می

 به وزارت علوم معرفی می گردند. دیگر جهت استفاده از فرصت مطالعاتی
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 شیوه نامه برگزاری ارزیابی جامع

و به منظور ایجاد هماهنگی  1/3/1397به استناد مواد آیین نامه یکپارچه آموزشی دوره های تحصیلی مورخ  

 بهدر اجرای ارزیابی جامع دوره دکتری در گروههای آموزشی و دانشکده ها شیوه نامه اجرایی ارزیابی جامع 

 شرح زیر تدوین می گردد.

 اهداف 

های آموزشی و توانایی تجزیه و تحلیل مسائل تخصصی ارزیابی جامع با هدف کسب اطمینان از توانمندی

 گردد.دانشجویان دکتری برگزار می

 ارزیابی جامع دریافت مجوز

 دوره های تحصیلی یکپارچه آموزشیدانشجو در صورت دارا بودن شرایط مندرج در شیوه نامه، آیین نامه 

تقاضای آزمون جامع )فرم پیوست( را تکمیل نموده و پس از  فرم باید جهت دریافت مجوز ارزیابی جامع

 کلیه مراحل به معاونت آموزشی دانشکده تحویل نمایدتکمیل و تایید 

 زمان برگزاری ارزیابی جامع

ه زمان آن در نیمسال اول آبان ماه و در ارزیابی جامع در هر نیمسال تحصیلی فقط یکبار برگزاری می گردد ک

نیمسال دوم اردیبهشت ماه می باشد زمان دقیق برگزاری ارزیابی جامع توسط گروه آموزشی و با نظارت 

بایست در نیمسال اول تا انتهای آذرماه و در نیمسال دوم تا دانشکده تعیین شده و نتیجه نهایی آزمون می

 .یالت تکمیلی گزارش گرددانتهای خرداد ماه به مدیریت تحص

 از دو بخش آزمون کتبی و آزمون شفاهی تشکیل شده است. ارزیابی جامع 

 آزمون کتبی:
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عنوان درسی با پیشنهاد استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی برگزار خواهد  5تا  3در بخش کتبی، آزمون از 

از دروس دوره دکتری باشد. گروه آموزشی موظف است اطالع رسانی کافی  ترجیحاشد عنوان های درسی 

 در مورد زمان، مکان و منابع آزمون جامع را به دانشجویان انجام دهد.

 باشد. 16بوده و میانگین کل نیز نباید کمتر از  14نمره کسب شده در هر عنوان درسی نباید کمتر از 

باشد و دانشجو در یک یا دو عنوان درسی نمره  16باالتر از  آزمون کتبی جامع در صورتی که میانگین کل

کسب کرده باشد حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ امتحان می تواند در آزمون مجدد شرکت  14کمتر از 

صورت در  این را خواهد داشت و در غیر کند و در صورت کسب نمره قبولی اجازه ورود به آزمون شفاهی

 تحان جامع مردود تلقی می گردد و باید در نوبت بعدی آزمون جامع شرکت نماید.ام

 آزمون شفاهی:

کسب نمره قبولی در آزمون کتبی به شکلی که گفته شد شرط ورود به آزمون شفاهی است. در بخش شفاهی 

د راهنما و حداقل کمیته آزمون متشکل از استا آزمون دانشجو باید به سؤاالت علمی کمیته آزمون پاسخ دهد. 

 معاون آموزشی سه نفر عضو هیأت علمی از داخل یا خارج از دانشگاه با تصویب گروه آموزشی و تأیید

دانشکده است. هر یک از اعضای کمیته مصاحبه باید به صورت جداگانه به دانشجو نمره دهند. میانگین 

صورت دانشجو مردود می گردد و باید در  باشد در غیر این 16نمرات اعضای کمیته مصاحبه نباید کمتر از 

 نوبت بعدی آزمون جامع شرکت نماید.

 نمره نهایی آزمون جامع به صورت زیر محاسبه می گردد:

 نمره نهایی آزمون جامع=  4/0× + میانگین نمره آزمون شفاهی  6/0× میانگین نمره آزمون کتبی 

رم پیوست( تکمیل گردیده و از طریق معاونت بی جامع صورتجلسه ارزیابی جامع)فاپس از برگزاری ارزی

در صورت عدم کسب  آموزشی دانشکده جهت ثبت نمره به مدیریت تحصیالت تکمیلی ارسال می گردد

 نمره قبولی نیز معاونت آموزشی باید نتیجه آزمون را به مدیریت تحصیالت تکمیلی ارسال نماید.



 آیین نامه

 های تحصیلی کاردانی/ کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دوره 

 دولتی(2و1های سطح )ویژه دانشگاه

33 
 

 

  



 آیین نامه

 های تحصیلی کاردانی/ کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دوره 

 دولتی(2و1های سطح )ویژه دانشگاه

34 
 

 های تحصیلینامه دورهپیوست آیین

 منظور وزارت علوم، تحقیقات وفناوری است . وزارت :.1

های آموزش عالی و پژوهشی دارای مجوز تاسیس از مراجع ها و موسسهمنظور هریک از دانشگاهدانشگاه: .2

، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد و دکتری های کاردانیربط که مجری دورهذی

 تخصصی هستند.

منظور آموزش دانشجو در طول سنوات مجاز دوره تحصیلی، بدون پرداخت هزینه )در  آموزش رایگان: .3

 های استفاده کنند از بودجه عمومی دولت( است.دانشگاه

های آموزش عالی برابر ضوابط معین، پذیرفته شده، ثبت نام کرده فردی است که در یکی از دوره دانشجو:.4

 و به تحصیل مشغول است.

های تحصیلی مصوب را با موفقیت به پایان رسانده های دورهفردی است که یکی از رشته : دانش آموخته .5

 و برابر ضوابط معین، گواهی یا مدرک تحصیلی مربوطه را دریافت کرده است.

های تحصیلی دانشگاه ای از پذیرش است که دانشجو به صورت تمام وقت در فعالیتشیوهحضوری: .6

 کند.شرکت می

 های تحصیلی دارد.ای از پذیرش است که دانشجو بدون حضور در دانشگاه، فعالیتشیوهری: غیرحضو.7

ای از پذیرش است که بخشی از آموزش آن حضوری و بخش دیگر غیرحضوری به شیوه نیمه حضوری:.8

 رسد.انجام می

 ها است.منظور آموزش دانشجو در یک دوره تحصیلی، به ازای پرداخت هزینه داز: شهریه پر. 9

 هفته امتحانات پایانی است. 2هفته آموزش و  16بازه زمانی تعیین شده که شامل  نیمسال تحصیلی: . 10

 هفته امتحانات است . 1هفته آموزش و  6بازه زمانی شامل  بازه تابستانی: . 11
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جع مراای از دروس هر رشته تحصیلی با هدفی مشخص، مصوب مجموعه به هم پیوستهبرنامه درسی:  .12

 قانونی است.

ساعت، عملی یا  16ارزش مقداری درسی است که مفاد آن برای هر واحد نظری واحد درسی:  .13

ساعت ،کارورزی یا کار در عرصه  48ساعت، کارگاهی یا عملیات میدانی )بازدید علمی(  32آزمایشگاهی 

 تابستانی است و طبق برنامه درسیساعت در طول یک نیمسال تحصیلی یا بازده  120ساعت و کارآموزی  64

 شود.مصوب اجرا می

درسی است که با تایید گروه آموزشی، گذراندن آن برای رفع کمبود دانش یا مهارت  درس جبرانی: .14

 شود.دانشجو، در آغاز دوره تحصیلی، ضروری تشخیص داده می

ل ت هر دوره تحصیلی، معدوضعیت تحصیلی است که دانشجو در یک نیمسال، برحسب مقررامشروطی: .15

 کمتر از حد نصاب تعیین شده در آن دوره را کسب کرده باشد.

های علمی که به لحاظ موضوع دارای قلمرو مشخص و متمایز یک شعبه فرعی از شاخهرشته تحصیلی:  .16

 انجامد.های علمی است و به احراز دانش تخصصی، مهارت یا کارآمدی معینی میاز سایر شاخه

تالف شود. اخای از یک رشته که ناظر بر وجه تخصصی آن باشد، اطالق میبه شعبهایش تحصیلی: گر.17

 درصد کل واحدهای رشته بیشتر باشد.70ها در دو گرایش از یک رشته، نباید از درس

دوره تحصیلی است که دارندگان مدرک دپیلم، )در نظام آموزشی دارای پیش دانشگاهی کاردانی پیوسته: .18

واحد درسی طبق  68شوند و با گذراندن حداقل ون نیاز به گذراندن دوره پیش دانشگاهی( به آن وارد میبد

 آیند.برنامه مصوب، به دریافت مدرک کاردانی نایل می

دوره تحصیلی پس از دوره متوسطه است که فرد پس از اخذ دپیلم و گذراندن دوره کاردانی ناپیوسته: .19

واحد  68شود و با گذراندن حداقل آموزشی دارای پیش دانشگاهی(به آن وارد می پیش دانشگاهی)در نظام

 آید.درسی طبق برنامه مصوب، به دریافت مدرک کاردانی نایل می
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دوره تحصیلی پس از مدت دوره متوسطه است که فرد پس از اخذ دپیلم و گذراندن کارشناسی پیوسته:  .20

 130دارای پیش دانشگاهی( به آن وارد شده و با گذراندن حداقل دوره پیش دانشگاهی )در نظام آموزشی 

 آید.واحد درسی طبق برنامه مصوب، به دریافت مدرک کارشناسی نایل می

دوره تحصیلی است که پس از مدت دوره کاردانی)پیوسته یا ناپیوسته( آغاز و با  کارشناسی ناپیوسته: .21

 شود.صوب، به دریافت مدرک کارشناسی منتهی میواحد درسی طبق برنامه م 68گذراندن حداقل 

واحد  32تا  28شود و شامل دوره تحصیلی است که پس از دوره کارشناسی آغاز می کارشناسی ارشد:.22

 درسی است.

واحد  36شود و شامل دوره تحصیلی است که پس از دوره کارشناسی ارشد آغاز می دکتری تخصصی: .23

 درسی است.

های تحصیلی در دوره متوسطه است که با توجه به مواد آزمونی مشترک، مجموعه رشته :گروه آزمایشی.24

 شود.دسته بندی می

بنیادی ترین واحد سازمانی دانشگاهی متشکل از تعدادی عضو هیئت علمی با تخصص  گروه آموزشی:.25

ر ن رشته تحصیلی دمشترک، در یک رشته علمی خاص یا چند رشته متجانس که به منظور ایجاد و اجرای آ

 شود.دانشگاه تشکیل می

 های آموزشی هم راستا تعریف شوند.دوره ای است که در مجموعه گروهدوره ه  عرض: .26

گذاری و برنامه ریزی راهبردی یکی از شوراهای تخصصی در نخستین سطح سیاستشورای آموزشی: .27

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

 شود.دانشجو در حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی تشکیل می

ای تحصیلی در دوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی که برنامه درسی شیوه پژوهشی:_شیوه آموزشی.28

نامه است که منجر به پایان مربوط به آن ، عالمه بر واحدهای درسی، مشتمل بر اجرای یک پروژه تحقیقاتی

 شود.و یا رساله می
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شیوه آموزشی در دوره کارشناسی یا کارشناسی ارشد است که دانشجوی آن برابر ضوابط  شیوه مجازی:.29

وه کند. در این شیشود و به کمک فناوری اطالعات و ارتباطات، تحصیل میمعین پذیرفته و ثبت نام می

 کند.ری تحصیل میدانشجو نیمه حضوری یا غیرحضو

های آموزشی و پژوهشی دانشجوی دکتری تخصصی است بررسی همه جانبه از توانمندیارزیابی جامع: .30

 شود.که پس از گذراندن واحدهای دوره برگزار می

عضو هیئت علمی آگاه و مسلط به امور آموزشی و پژوهشی است که از سوی دانشگاه راهنمای آموزشی: .31

 تا از تاریخ ورود تا پایان دوره تحصیلی، راهنمایی تحصیل دانشجو باشد.شود انتخاب می

مستند علمی است که در فرایند تحصیل دانشجوی دوره کارشناسی ارشد و از طریق تحقیق در  نامه:پایان.32

یک حوزه معین از رشته یا گرایش تحصیلی و با راهنمایی استاد / استادان راهنما و حسب مورد براساس 

 شود.تانداردهای پژوهشی تدوین میاس

مستند علمی است که در فرایند تحصیل دانشجوی دوره دکتری تخصصی و از طریق تحقیق در  رساله:.33

یک حوزه معین از رشته یا گرایش تحصیلی، با راهنمایی استاد / استادان راهنما و براساس استانداردهای 

 شود.پژوهشی با هدف توسعه مرزهای دانش تدوین می

یکی از اعضای هیئت علمی دارای مدرک دکتری تخصصی است که مسئولیت راهنمایی استاد راهنما : .34

 نامه یا رساله برعهده دارد.دانشجو را در انجام پایان

یکی از اعضای هیئت علمی و یا فرد دارای صالحیت با تخصص مرتبط است که مسئولیت استاد مشاور: .35

 نامه و یا رساله برعهده دارد.انجام پروژه، پایانمشاوره دانشجو را در 

اعضای هیئت علمی یا افراد متخصص دارای صالحیت دانشگاهی هستند که برای ارزیابی  هیئت داوران:.36

نامه و یا رساله دانشجو در دوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مطابق دستورالعمل کمی و کیفی پایان

 شوند.اب میاجرایی مصوب دانشگاه انتخ

 


