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  ناقصثبت نام و ثبت نام عدم 
 كارشناسي

») مؤسسه«عدم ثبت نام دانشجو در هر نيمسال تحصيلي (بدون كسب اجازه از  .21ماده  ،23ماده 
  به بعد 19 .شوديمانصراف از تحصيل محسوب 

تصميم گيري در مورد بازگشت به تحصيل دانشجوي منصرف از تحصيل بر عهده شوراي  .تبصره
  بعد به 19 .است مؤسسهآموزشي 

واحدهاي انتخابي دانشجو در ابتداي هر نيمسال تحصيلي ( به جز آخرين نيمسال  .7ماده   4 تبصره
واحد درسي باشد، در صورتي كه واحدهاي انتخابي يا باقيمانده  14تحصيلي) به هر دليلي نبايد كمتر از 

به ») مؤسسه«موجه و خارج از اراده دانشجو ( به تشخيص  دانشجو در پايان نيمسال، بنا به داليل
واحد درسي برسد، اين نيمسال به عنوان يك نيمسال تحصيلي كامل در سنوات تحصيلي  14كمتر از 

، (اما به منظور بررسي وضعيت مشروطي يا ممتازي دانشجو، نمرات واحدهاي شوديموي محسوب 
 شد).اين نيمسال با نمرات دروس نيمسال بعدي دانشجو در محاسبه معدل دو نيمسال منظور خواهد 

  92و  91

مانده دانشجو در پايان هر نيمسال به در صورتي كه واحدهاي انتخابي يا باقي. 7ماده  5تبصره 
واحد درسي برسد  12تشخيص گروه آموزشي، بنا به داليل موجه و خارج از اراده دانشجو به كمتر از 

شود، اما حسوب ميصورت اين نيمسال به عنوان يك نيمسال كامل در سنوات تحصيلي وي م در اين
تأثير است (به عبارت ديگر، همين ماده) بي 1در مشروط شدن يا ممتاز شدن دانشجو (موضوع تبصره

باالتر شد ممتاز و  17شد مشروط نيست و اگر 12در شرايط مذكور، اگر ميانگين دانشجو كمتر از 
  به بعد93شود.) محسوب نمي

 كارشناسي ارشد

شگاه . 12الحاقي به ماده  2بند  /36الحاقي به ماده  5بند  ترك تحصيل بدون كسب اجازه از دان
آيد و دانشجوي منصرف از تحصيل، حق ادامه تحصيل محل تحصيل، انصراف از تحصيل به شمار مي

  همه ورودي ها ندارد.
 

داند، بايد دالئل آن را حداقل در موارد استثنايي كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي .تبصره
يك ماه پيش از پايان همان نيمسال به دانشگاه ارائه دهد. در صورت تأييد موجه بودن ترك تحصيل 
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شگاه، آن نيمسال جزو مرخصي تحصيلي  سنوات توسط دان شمار ميبا احتساب در  شجو به   آيد.دان
  ورودي ها همه

در صورتي كه واحدهاي انتخابي يا باقيمانده دانشجو در پايان هر نيمسال به  .14ماده  2تبصره 
واحد درسي برسد، در اين  8تشخيص مؤسسه، بنا به داليل موجه و خارج از اراده دانشجو به كمتر از 

شود، اما ميانگين صورت اين نيمسال به عنوان يك نيمسال كامل در سنوات تحصيلي وي محسوب مي
  به بعد 94 تاثير است.نمرات اين نيمسال در مشروط شدن دانشجو بي

صورتيكه بنا به داليل غيرموجه تعداد واحدهاي اخذ شده دانشجو  در .7الحاقي به تبصره ماده  2بند 
واحد برسد، كليه دروس اخذ شده آن نيمسال حذف و دانشجو فقط  8در هر نيمسال به كمتر از 

  به بعد 94 در آن نيمسال تقاضاي مرخصي تحصيلي نمايد. تواندمي
 

 دكتري
واحد درسي  10و حداكثر  6دانشجو در هر نيمسال تحصيلي الزم است، حداقل  .5ماده  1تبصره 

صورتي كه بنا به داليل غيرموجه تعداد واحدهاي اخذ شده دانشجو در هر نيمسال به  در انتخاب كند.
در آن نيمسال  تواندواحد برسد، كليه دروس اخذ شده آن نيمسال حذف و دانشجو تنها مي 6كمتر از 

دروس  واحد بدون در نظر گرفتن ي هر نيمسالحداقل واحدهاتقاضاي مرخصي تحصيلي نمايد. 
  به بعد95. شوديمجبراني محاسبه 

محل  دانشگاهاز  مجوزبدون كسب  يا عدم ثبت نام در هر نيمسال ترك تحصيل :13از ماده  4بند 
 آيد و دانشجوي منصرف از تحصيل، حق ادامه تحصيل ندارد.تحصيل، انصراف از تحصيل به شمار مي

  بعد به 95

ي منصرف از تحصيل با داليل موجه در موارد استثنايي كه دانشجو :13از ماده  4بند  1تبصره 
ماه پيش از پايان همان نيمسال  را حداقل يك خود، بايد دالئل درخواست بازگشت به تحصيل دارد

 ءاه، آن نيمسال جزارائه دهد. در صورت تأييد موجه بودن ترك تحصيل توسط دانشگ دانشگاهبه 
  به بعد 95 .آيددانشجو به شمار ميبا احتساب در سنوات مرخصي تحصيلي 

تصميم گيري براي بازگشت به تحصيل دانشجوي منصرف از تحصيل،  :13از ماده  4بند  2تبصره 
  به بعد 95 است. دانشگاهبر عهده 
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 استاد راهنما و مشاور تحصيلي
 كارشناسي

» سسهمؤ«عضو هيئت علمي آگاه و مسلط به امور آموزشي است كه از سوي  .راهنماي تحصيلي .2-9
  92و  91 .امور علمي، فرهنگي و تحصيلي باشدتا راهنماي دانشجويان در  شوديممربوط انتخاب 

عضو هيأت علمي آگاه و مسلط به امور آموزشي است كه از سوي دانشگاه  .. راهنماي آموزشي2.8
 به بعد93 شود تا راهنماي تحصيلي دانشجو از تاريخ ورود تا دانش آموختگي باشد. انتخاب مي

موظف است براي هدايت علمي و فرهنگي دانشجو از بدو ورود يكي از اعضاي گروه آموزشي  .14ماده 
 92و  91 هيئت علمي را به عنوان استاد راهنماي تحصيلي تعيين و اعالم نمايد.

دانشگاه موظف است،براي هدايت تحصيلي دانشجو از زمان پذيرش، يكي از مدرسان مرتبط  .6ماده  
  به بعد93.عنوان راهنماي آموزشي تعيين و اعالم كندبا رشته تحصيلي دانشجو را به 

 كارشناسي ارشد
تحصيلي براي  اين دوره  مشاورر مؤسسه موظف است به تناسب تعداد پذيرفته شدگان د .6ماده 

  همه ورودي ها.هدايت دانشجويان تعيين نمايد

  طول دوره
 كارشناسي

سال و در  5/2كارداني و كارشناسي ناپيوسته  يهادورهحداكثر مدت مجاز تحصيل در  .13ماده 
  92و  91 .(پنج) سال است 5كارشناسي پيوسته  يهادوره

 هاي تحصيلي سنوات آموزش رايگان دانشجويان مقطع كارشناسي دوره روزانه ورودي سال
هاي كارداني، كارشناسي پيوسته بر اساس آيين نامه آموزشي دوره 92-93و  91-92،  90-91

نيمسال احتساب  10شوراي برنامه ريزي آموزش عالي   8/5/91مورخ  803ناپيوسته جلسه و 
  3/2/96هيات رئيسه دانشگاه  گردد.

هاي كارداني ( اعم از پيوسته و ناپيوسته) و كارشناسي ناپيوسته مدت مجاز تحصيل در دوره .15ماده 
  بعد به93 هاي كارشناسي پيوسته چهار سال است.دو سال و در دوره



 

6 
 

دانشگاه اختيار دارد در شرايط خاص و با تصويب شوراي آموزشي دانشگاه ، حداكثر يك  .1تبصره 
يمسال براي دوره كارشناسي هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته و حداكثر دو ننيمسال براي دوره

از ادامه  ، مدت مجاز تحصيل را افزايش دهد.چنانچه دانشجو در اين مدت دانش آموخته نشودپيوسته
  به بعد93 تحصيل محروم خواهد شد.

هزينه افزايش سنوات تحصيلي طبق تعرفه مصوب هيأت امناء دانشگاه از دانشجويان  .2تبصره 
  به بعد93شود. مشمول آموزش رايگان دريافت مي

  كارشناسي ارشد

 ماقبل تحصيلي است. مسالين 4سال مشتمل بر 2طول مدت دوره در هر سه شيوه حداكثر  .15ماده 
94   

  به بعد 94مدت مجاز تحصيل در دوره كارشناسي ارشد، دو سال (چهار نيمسال) است.   .6ماده 

تشخيص شوراي تحصيالت تكميلي  ا موارد استثنائي افزايش طول مدت دوره بر د .15ماده تبصره 
 ماقبل سال تجاوز نمايد. 5/2هر سه شيوه نبايد از ر دانشگاه مجاز است. در هر صورت مدت دوره د

94  
در صورتي كه دانشجوي مشمول آموزش رايگان، در مدت مقرر دانش آموخته نشود،  .6تبصره ماده 

مؤسسه اختيار دارد مدت تحصيل وي را حداكثر تا دو نيمسال افزايش دهد. افزايش سنوات تحصيلي 
در نيمسال اول به صورت رايگان و در نيمسال دوم با دريافت هزينه طبق تعرفه مصوب هيات امناي 

نشود از ادامه تحصيل محروم  شود. چنانچه دانشجو در اين مدت دانش آموختهميمؤسسه انجام 
  به بعد 94است.

 4مدت سنوات مجاز آموزش رايگان دانشجويان كارشناسي ارشد  .6بند الحاقي به تبصره ماده 
اضافه  هامسالين نيبه ا مسالين كيتا  دانشگاه، سهيرئ اتيه بيبا تصو ،در موارد خاصاست. نيمسال 

  به بعد94 .شوديم

  دكتري
در شيوه آموزشي، پژوهشي حداقل سه سال و نيم و  يمدت مجاز تحصيل در دوره دكتر .12ماده 

صورت تمام وقت  سال به 4سال و حداكثر  3و در شيوه پژوهشي حداقل  حداكثر چهار سال و نيم
حداكثر تا  توانمي، ربطدانشكده ذيو تأييد گروه ، در صورت ضرورت به پيشنهاد استاد راهنمااست. 
  95ماقبل  نيمسال تحصيلي به اين مدت افزود. يك
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مدت تحصيل در دورة دكتري تخصصي، حداقل شش نيمسال تحصيلي و حداكثر هشت  .12ماده 
دفاع از رساله در نيمسال ششم مشروط به رعايت ساير موارد آيين نامه و شيوه  نيمسال تحصيلي است.

  به بعد 95نامه مجاز است. 

 در صورتي كه دانشجو بنا به عللي خارج از اختيار خود و يا بروز مشكالت غيرقابل .12ماده   2تبصره
و تأييد  استاد راهنمال نشود، به پيشنهاد پيش بيني، در حداكثر مدت مجاز موفق به اتمام تحصي

با حضور استاد راهنما بررسي و را خاص مورد شورا در يك جلسه بررسي موارد ، دانشكدهشوراي 
كمي و كيفي و علمي دانشجو، در مورد مدت و نحوه ادامه تحصيل يا اخراج او  هايفعاليتمتناسب با 

  95ماقبل  تصميم گيري خواهد كرد

اختيار دارد به  دانشگاهدر صورتي كه دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود،  .12ماده  تبصره
پيشنهاد استاد راهنما، مدت تحصيل را حداكثر تا دو نيمسال تحصيلي افزايش دهد. براي دانشجوي 

به صورت  تواندبا مجوز هيات رئيسه دانشگاه ميمشمول آموزش رايگان، تحصيل در نيمسال اول 
ما در نيمسال دوم منوط به پرداخت هزينه ثابت است كه طبق تعرفة هيأت امنا تعيين ا باشد رايگان

شود. چنانچه دانشجو در اين مدت دانش آموخته نشود، دريافت مي دانشگاهو طبق شيوه نامه مصوب 
ارجاع  دانشگاهون موارد خاص يپرونده وي براي تصميم گيري درخصوص ادامة تحصيل به كميس

  بعد به 95 شود.مي

 حداقل و حداكثر واحدها

  كارشناسي
ساعت، عملي يا  16مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن به صورت نظري  .واحد درسي .2-10

ساعت، كارآموزي و كارورزي يا كار در حوزه  48ساعت، كارگاهي يا عمليات ميداني  32آزمايشگاهي 
ساعت در طول يك نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني و طبق برنامه مصوب درسي ارائه  64كاربرد 

كه داراي پروژه هستند، مدت اجراي پروژه متناسب با واحد آن از سوي استاد  ييهارشته. شوديم
  92و  91 .شوديممربوط تعيين 

ساعت، عملي يا  16ميزان درسي است كه مفاد آن براي هر واحد نظري  .واحد درسي 10.2
ساعت، كارورزي يا كار در  48ساعت، كارگاهي يا عمليات ميداني (بازديد علمي)  32آزمايشگاهي 

ساعت در طول يك نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني و طبق برنامه  120ساعت و كارآموزي  64عرصه 
  به بعد93شود. درسي مصوب اجرا مي
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واحد درسي انتخاب كند  20و حداكثر  14حداقل  توانديمدانشجو در هر نيمسال تحصيلي  .7ماده 
  92و  91واحد است.  6و حداكثر واحد مجاز انتخابي در دوره تابستاني 

واحد درسي انتخاب 20و حداكثر  12دانشجو در هر نيمسال تحصيلي الزم است حداقل  .7ماده 
  به بعد93 واحد درسي است. 6كند. حداكثر واحد مجاز انتخابي در دوره تابستان 

 توانديمباشد، در نيمسال تحصيلي بعد  17اگر معدل دانشجويي در يك نيمسال حداقل  .1تبصره 
  92و  91 واحد درسي را اخذ نمايد. 24حداكثر 

باشد، در اين صورت دانشجو با  17اگر ميانگين نمرات دانشجويي در يك نيمسال حداقل  .1تبصره 
به 93 واحد درسي اخذ نمايد. 24تواند حداكثر تا تاييد گروه آموزشي در نيمسال تحصيلي بعد مي

  بعد

نباشد)  10صرف نظر از معدل كل ( كمتر از  توانديمدر آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو  .2تبصره 
  92و  91 واحد اخذ نمايد. 24و مشروطي تا 

واحد درسي باقي  24چنانچه دانشجو در نيمسال آخر براي دانش آموختگي، حداكثر  .2تبصره 
. واحد درسي اخذ نمايد 24تواند تا باشد، مي10شرطي كه ميانگين كل وي باالي  به داشته باشد،

  به بعد93

 توانديمواحد درسي باقي مانده باشد،  8در شرايطي كه از تحصيل دانشجو حداكثر  .3تبصره 
  92و  91 واحدهاي مذكور را در دوره تابستاني انتخاب نمايد.

واحد درسي دانش آموخته شود، با تاييد  8در شرايط خاص كه دانشجو با گذراندن حداكثر . 3تبصره 
  به بعد93 تواند واحدهاي مذكور در دوره تابستان اخذ نمايد.گروه آموزشي، مي

  به بعد93 ه كند.اين ماده استفاد 3و 2تواند از مفاد تبصره زمان نميدانشجو هم .4تبصره 

  كارشناسي ارشد

و دوره كارشناسي ارشد در هر سه شيوه (آموزشي ـ پژوهشي، آموزشي  يواحدهاتعداد  .25ماده 
  94. ماقبل واحد است 32حداكثر و  28حسب رشته حداقل ر پژوهشي) ب

واحد است كه از  32و حداكثر  28تعداد واحدهاي درسي در دوره كارشناسي ارشد حداقل  .7ماده 
نامه و مابقي به صورت واحدهاي واحد مربوط به پايان 6تا  4پژوهشي  -در شيوه آموزشي ،اين تعداد

  به بعد94 باشد.آموزشي مي
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اين دوره اخذ نمايد ر تحصيلي دهر نيمسال ر تعداد واحدهاي درسي را كه دانشجو بايد د  .7ماده 
  94ماقبل  است. 12حداكثر و  8حداقل 

واحد درسي  14و حداكثر  8دانشجو در هر نيمسال تحصيلي الزم است حداقل . 7ماده  تبصره
به 94. انتخاب كند. دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلي از شرط اخذ حداقل واحد آموزشي معاف است

  بعد
چنانچه ميانگين و در آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو از شرط اخذ حداقل واحد معاف است  .9ماده 

  94ماقبل  .شوديمباشد مشروط تلقي  14نمره دانشجو در اين نيمسال كمتر از 

  دكتري
 18 تا12پژوهشي،   -آموزشي شيوه ر د واحد است كه 36جموع واحدهاي دوره دكتري م .5ماده 

است. ميزان دقيق واحد آموزشي هر واحد باقي مانده پژوهشي (رساله)  24تا  18واحد آن آموزشي و 
. در شيوه گردديمگرايش بر اساس برنامه مصوب، به پيشنهاد دانشكده و تصويب شورا تعيين  -رشته

واحد آن واحدهاي درسي مرتبط با  8تا  3واحد دوره مربوط به رساله و  33تا  28تعداد  پژوهشي
  هاورودي همه . گردديمانشجو است كه با نظر استاد راهنما و تائيد گروه تعيين موضوع رساله د

واحد و  6حداقل  مساليدر هر نموظف است  پژوهشي -آموزشي شيوهر دانشجو د .5ماده  2تبصره 
واحد كمتر باشد. حداقل  6مگر اينكه واحدهاي باقيمانده از  د،واحد درسي انتخاب نماي 9حداكثر 

  95. ما قبلشوديمواحدها بدون در نظر گرفتن دروس جبراني محاسبه 

واحد درسي  10و حداكثر  6دانشجو در هر نيمسال تحصيلي الزم است، حداقل  .5ماده  1تبصره 
صورتي كه بنا به داليل غيرموجه تعداد واحدهاي اخذ شده دانشجو در هر نيمسال به  در انتخاب كند.

در آن نيمسال  تواندواحد برسد، كليه دروس اخذ شده آن نيمسال حذف و دانشجو تنها مي 6كمتر از 
دروس  واحد بدون در نظر گرفتن ي هر نيمسالحداقل واحدهاتقاضاي مرخصي تحصيلي نمايد. 

  به بعد 95. شوديمه جبراني محاسب

درس  2استاد براي هر دانشجوي دكتري  هر حداكثر تعداد دروس اخذ شده با .13از ماده  7ند ب
در شوراي  بايد ي كه قبالً دو درس را اخذ نموده، موضوعو براي اخذ درس سوم با استاد باشدمي

 به بعد 95  تحصيالت تكميلي دانشگاه مطرح شود.
  2حداكثر تعداد دروس اخذ شده با استاد يا اساتيد راهنما براي هر دانشجوي دكتري فقط 

درس تعيين گرديد و براي اخذ درس سوم با استاد راهنما مي بايست موضوع در شوراي 
به بعد اعمال مي گردد.  1392تحصيالت تكميلي مطرح شود. اين قانون براي ورودي هاي 

15/11/92 
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  و بعد از آن مجاز به اخذ  94-95مقرر گرديد دانشجويان مقطع دكتري ورودي سال تحصيلي
درس مباحث ويژه  2درس مباحث ويژه يا مباحث نوين باشند و جهت اخذ بيش از  2حداكثر 

يا مباحث نوين ، در خواست دانشجو از طريق گروه و دانشكده در شوراي تحصيالت تكميلي 
 9/4/94دد. بررسي و اعالم نظر گر

  
  نياز و هم نياز پيش

  كارشناسي

چگونگي و ترتيب ارائه كليه دروس هر دوره با رعايت پيش نياز (تقدم و تأخر) دروس (طبق  .9ماده 
  همه ورودي هابرنامه درسي مصوب) بر عهده شوراي آموزشي گروه است. 

دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلي، از رعايت مقررات مربوط به پيش نياز (تقدم و تأخر)  .تبصره
  ها ورودي همه .دروس معاف است

  درس جبراني
  كارشناسي

درسي است كه به تشخيص گروه آموزشي، گذراندن آن براي رفع كمبود دانش  .درس جبراني .2-11
  92و  91 و يا مهارت دانشجو، در آغاز يا طي دوره تحصيلي مربوط ضروري است.

درسي است كه به تشخيص گروه آموزشي، گذراندن آن براي رفع كمبود دانش  درس جبراني. .11.2
  به بعد93يا مهارت دانشجو، در آغاز دوره تحصيلي مربوط ضروري است. 

كارداني و كارشناسي  يهادورهغير مرتبط در  يهارشتهتعداد واحدهاي جبراني براي  .10ماده 
. نمره دروس جبراني در معدل باشديمواحد  10كارشناسي حداكثر  يهادورهواحد و براي  6ناپيوسته 

  92و  91 .شوديمنيمسال و كل محاسبه 

تعداد واحدهاي جبراني با تشخيص گروه آموزشي صرفاً براي دوره كارشناسي ناپيوسته  .10ماده 
  به بعد93 شود.باشد و نمره دروس جبراني در ميانگين نيمسال و كل محاسبه نميواحد مي 6حداكثر 

دانشگاه اختيار دارد براي دانش آموختگان دوره كارداني پيوسته (فاقد مدرك پيش دانشگاهي)  .تبصره
است و در دوره كارشناسي ناپيوسته در رشته غير مرتبط (به تشخيص  14ها زير كه معدل كل آن
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مره اين دروس در ميانگين واحد درسي جبراني ارائه كند. ن20اند حداكثر گروه آموزشي) پذيرفته شده
  به بعد93 شود.نيمسال و كل محاسبه نمي

  كارشناسي ارشد

چنانچه رشته دوره كارشناسي با رشته دوره تجانس نداشته باشد دانشجو بايد به تشخيص  .5ماده 
  94ماقبل  .گروه آموزشي، تعدادي از دروس را تحت عنوان جبراني بگذراند

كه در ابتداي دوره قبل از دروس اصلي  باشديمواحد  12دروس جبراني ر حداكث .5ماده  1تبصره 
  94. ماقبل شوديمارائه 

  به بعد 94واحد است.  12تعداد واحدهاي دروس جبراني به تشخيص گروه آموزشي حداكثر  .9ماده 

ر انتخاب دروس، اولويت با دروس جبراني است تعيين تعداد و عناوين دروس بر د .5ماده  2تبصره 
  94ماقبل  عهده شوراي گروه است .ر ب هاآناساس برنامه مصوب در هر رشته و زمان انتخاب 

صورتي ر دوره كارشناسي گذرانده است، تكرار آن در كه دانشجو قبالً دا دروسي ر .5ماده  3 تبصره
  94ماقبل  اساس سرفصل برنامه مصوب كارشناسي ارشد باشد مجاز نيست.ر كه عنوان درس ب

  94ماقبل  است. 12دروس دوره يا جبراني ز اعم ا در هر درسحداقل نمره قبولي  .5ماده  4تبصره 
در دروس جبراني، الزامي است ولي نمره مذكور در ميانگين  12كسب نمره قبولي  .9ماده  1تبصره 

از  شود و هزينه اين دروس طبق تعرفه مصوب هيات امناء مؤسسهنيمسال و كل دانشجو محاسبه نمي
  به بعد94شود. دانشجو دريافت مي

زمان استفاده شده براي دروس جبراني در سقف سنوات تحصيلي دانشجو محاسبه . 9ماده  2تبصره 
  به بعد 94شود. نمي

ارشد كه ملزم به اخذ دروس  يكارشناس انيدر خصوص دانشجو .7الحاقي به تبصره ماده  1بند 
تعداد  نكهيمنوط به ا ابدي يم شيواحد افزا 16به  در نيمسال مربوط باشند، سقف واحدهايم يجبران

  به بعد 94 .نباشدواحد  12از  شيدانشجو ب غير جبرانيدروس  يواحدها
 

در شرايطي كه تعداد واحدهاي دروس جبراني در يك نيمسال  .7الحاقي به تبصره ماده  3بند 
به  94باشد. واحد در آن نيمسال الزامي نمي 8واحد شود، رعايت حداقل  6و يا بيش از  6تحصيلي 

  بعد

در خصوص دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد كه ملزم به اخذ و گذراندن  .9بند الحاقي به ماده 
اگر تعداد  ،نمايدو دانشكده مربوطه مقطع كارشناسي آن رشته را ارائه نمي هستنددروس جبراني 
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به صورت معرفي به استاد به دانشجو ارائه  تواندمي آن دو درس ،درس باشد 2دروس جبراني حداكثر 
دروس مربوطه را در دانشگاه ديگري به صورت ميهمان اخذ و  بايدشود و در غير اين صورت دانشجو 

  به بعد94 .با موفقيت به پايان برساند

 ي مهلت درج نمرات دروس جبراني دانشجويان كارشناسي ارشد كه از دروس مقطع كارشناس
  27/11/94شود همانند دروس مقطع كارشناسي مقرر گرديد.ارائه مي

 دكتري
، دانشجو موظف است ربطيذبه پيشنهاد استاد راهنما و تائيد گروه  ،صورت نيازر د . 5ماده  1تبصره 
كارشناسي را به عنوان درس جبراني ( با و يا  ارشدكارشناسي دوره  يهادرسواحد از   6 حداكثر

گذراندن . گرددينممحاسبه كل ميانگين تعيين در نمره درس جبراني ) بگذراند. 14حداقل نمره 
  95. ماقبل گرددينمموجب افزايش حداكثر سنوات تحصيلي دانشجو دروس جبراني 

 ، دانشجو موظف است حداكثرگروهشنهاد استاد راهنما و تائيد به پي ،صورت نيازر د .5ماده  2 تبصره 
كارشناسي را به عنوان درس جبراني ( با حداقل نمره و يا  ارشدكارشناسي دوره  يهادرسواحد از   8

و هزينه اين دروس طبق  گرددينممحاسبه كل ميانگين تعيين در نمره درس جبراني ) بگذراند. 14
موجب افزايش گذراندن دروس جبراني . شوداز دانشجو دريافت مي دانشگاهتعرفه مصوب هيات امناء 

  به بعد 95 .گرددينمحداكثر سنوات تحصيلي دانشجو 

  معرفي به استاد 

 كارشناسي
در صورتي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل تنها دو درس نظري باقيمانده داشته باشد،  .8ماده 

  92و  91 آن دو درس را به صورت معرفي به استاد بگذراند. توانديم

در صورتي كه دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلي براي دانش آموختگي حداكثر دو درس  .8ماده 
هاي نظري داشته باشد، با تاييد گروه آموزشي وبا رعايت سقف واحدهاي آن نيمسال (موضوع تبصره

به 93 د.آن نيمسال يا دوره تابستان بگذران تواند دروس را به صورت معرفي به استاد در)مي7ماده 3و 2
  بعد

در صورتي كه دو درس معرفي به استاد منتهي به دوره تابستاني شود، سقف واحد نبايد ( با  .تبصره
  92و  91 واحد درسي تجاوز نمايد. 8) از 7ماده  3رعايت تبصره 
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اما دوره  نظري را اخذ ولي نمره قبولي كسب نكند -چنانچه دانشجويي قبالً يك درس عملي .تبصره
تواند با رعايت مفاد اين ماده، بخش نظري آن درس را به صورت فوق را گذرانده باشد، ميعملي درس 

  به بعد93 معرفي به مدرس اخذ نمايد.

 اخذ درس افتاده يا حذف شده

 كارشناسي

دانشجويان مشمول تحصيل رايگان، در صورت عدم كسب نمره قبولي در هر درس يا حذف  .22ماده 
 91 .آن درس، موظف به پرداخت هزينه مربوط مطابق تعرفه مصوب هستنددرس، براي انتخاب مجدد 

  92و 

هاي دولتي ،در صورت حذف يا عدم كسب دانشجوي مشمول آموزش رايگان در دانشگاه .12ماده 
نمره قبولي در هر درس، براي انتخاب مجدد آن درس، در صورتي كه سنوات مجاز تحصيلي دانشجو 

  به بعد93باشد. پرداخت هزينه مربوط طبق مصوبه هيأت امناي دانشگاه ميتمام شده باشد موظف به 

  دانشجويان مشمول آموزش رايگان دوره روزانه، در صورت حذف يا عدم كسب نمره قبولي در
سنوات مجاز آموزش رايگان آنها تمام هر درس، براي انتخاب مجدد آن درس، در صورتي كه 

بوطه مي باشند. ضمنا درصورتي كه در دوسال اخير پرداخت هزينه مرشده باشد موظف به 
مغاير با اين مصوبه در اين مورد وجهي اخذ شده است، با درخواست دانشجو عودت داده شود. 

  25/11/95دستور دهم صورتجلسه هفتم نشست عادي از دور اول هيات امنا 

  كارشناسي ارشد
دانشجوي مشمول آموزش رايگان، در صورت حذف غير موجه درس به تشخيص  .10تبصره ماده 

مؤسسه يا عدم كسب نمره قبولي در هر درس، براي انتخاب مجدد آن درس، موظف به پرداخت هزينه 
  به بعد 94 .درس مربوط مطابق تعرفه مصوب هيات امناء مؤسسه است

رايگان، در صورت حذف غير موجه درس  دانشجوي مشمول آموزش. 10بند الحاقي به تبصره  ماده 
درس يا  به تشخيص مؤسسه يا عدم كسب نمره قبولي در هر درس، براي انتخاب مجدد آن درس

به  94 ، موظف به پرداخت هزينه درس مربوط مطابق تعرفه مصوب هيات امناء مؤسسه است.جايگزين
  بعد
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  يا عدم كسب نمره قبولي در دانشجويان مشمول آموزش رايگان دوره روزانه، در صورت حذف
هر درس، براي انتخاب مجدد آن درس، در صورتي كه سنوات مجاز آموزش رايگان آنها تمام 
شده باشد موظف به پرداخت هزينه مربوطه مي باشند. ضمنا درصورتي كه در دوسال اخير 

ه شود. مغاير با اين مصوبه در اين مورد وجهي اخذ شده است، با درخواست دانشجو عودت داد
  25/11/95دستور دهم صورتجلسه هفتم نشست عادي از دور اول هيات امنا 

 دكتري
 كسب عدم صورتدر پرداز، شهريه دانشجوي و رايگان آموزش مشمول دانشجوي .6ماده   3تبصره 

 يا درس  همان مجدد انتخاب براياست  موظف آن، موجه غير حذف يا درس  هر در قبولي نمرة
به  95كند پرداخت دانشگاه امناء هيأت مصوب تعرفة اسسا بر را آن به مربوط هزينة جايگزين، درس
  بعد

  دانشجويان مشمول آموزش رايگان دوره روزانه، در صورت حذف يا عدم كسب نمره قبولي در
هر درس، براي انتخاب مجدد آن درس، در صورتي كه سنوات مجاز آموزش رايگان آنها تمام 

پرداخت هزينه مربوطه مي باشند. ضمنا درصورتي كه در دوسال اخير شده باشد موظف به 
مغاير با اين مصوبه در اين مورد وجهي اخذ شده است، با درخواست دانشجو عودت داده شود. 

  25/11/95دستور دهم صورتجلسه هفتم نشست عادي از دور اول هيات امنا 

 حذف و اضافه

 كارشناسي
تصميم درباره موارد حذف، اضافه و حذف اضطراري دروس بر عهده برنامه ريزي و اتخاذ  .12ماده 

  92و  91 .شوراي آموزشي مؤسسه است

برنامه ريزي و تصميم گيري درباره چگونگي و زمان حذف و اضافه، حذف اضطراري درس،  .14ماده 
دانشگاه ثبت نمره، تاريخ تجديد نظر و غيره طبق شيوه نامه اجرايي مصوب شوراي آموزشي  اعالم و

   به بعد93 شود.انجام مي
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  كارشناسي ارشد
لي فقط در مهلتي كمتر از دو هفته پس از يدانشجو در هر نيمسال تحص .36الحاقي به ماده  1بند 

تعداد  بر آنكه، مشروط ، انتخاب يا جابجا كندحذف  درس رافقط يك  توانديمشروع نيمسال تحصيلي 
  94ماقبل  تعيين شده خارج نشود.وده حدمواحدهاي انتخابي وي از 

 

زمان مقرر حذف و اضافه مطابق فقط در  ،لييدانشجو در هر نيمسال تحص .12الحاقي به ماده  1بند 
 بر آن، مشروط ، انتخاب يا جا به جا كندحذف درس راحداكثر دو  توانديم تقويم آموزشي دانشگاه،

 به بعد94 ) خارج نشود.8ص 7وده مجاز (تبصره ماده حدمتعداد واحدهاي انتخابي وي از  كه

 دكتري
مطابق تقويم  زمان مقرر حذف و اضافهلي فقط در يدانشجو در هر نيمسال تحص .13ماده  1بند 

، مشروط بر آنكه تعداد واحدهاي ، انتخاب يا جابجا كندحذف درس رادو  حداكثر توانديمآموزشي 
  به بعد 95 خارج نشود.وده تعيين شده حدمانتخابي وي از 

 حذف اضطراري (نهايي)

 كارشناسي

، در صورت اضطرار تا ) 17(ص اين ماده 1تواند با رعايت مفاد تبصره دانشجو مي. 17ماده 3تبصره 
دو هفته قبل از شروع امتحانات پايان نيمسال، صرفاً يك درس نظري را با تاييد گروه آموزشي حذف 

  به بعد93 واحد نشود. 12مانده دانشجو كمتر از كند به شرط آن كه تعداد واحدهاي باقي

 كارشناسي ارشد

هفته به پايان نيمسال تحصيلي  5تواند تا در صورت اضطرار، دانشجو مي .36الحاقي به ماده   2بند
حذف كند،  همربوطو دانشكده نظري خود را با تأييد گروه آموزشي  يهادرسمانده، فقط يكي از 

مجموع ساعات آن درس نباشد  سه شانزدهم مشروط بر آنكه اوالً غيبت دانشجو در آن درس بيش از
  94 ماقبل نشود. واحد كمتر 8 واحدهاي باقيمانده وي ازو ثانياً تعداد 

 

در زمان تعيين شــده براي حذف تواند در صــورت اضــطرار، دانشــجو مي. 15الحاقي به ماده  1بند 
ــي ــي  يهادرس، فقط يكي از نهايي در تقويم آموزش ــكده نظري خود را با تأييد گروه آموزش و دانش

مجموع   ســه شــانزدهممشــروط بر آنكه اوالً غيبت دانشــجو در آن درس بيش از ؛حذف كند همربوط
  به بعد 94 نشود. واحد كمتر 8 ساعات آن درس نباشد و ثانياً تعداد واحدهاي باقيمانده وي از
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  .11/03/95مقرر گرديد تاريخ هاي ذيل در سيستم اتوماسيون آموزش گلستان اعمال گردد  
اضطراري دروس دانشجويان تحصيالت تكميلي از روز اول حذف اضطراري هر * تاريخ تاييد حذف 

  نيمسال تا يك هفته بعد از آن
 دكتري

  .11/03/95مقرر گرديد تاريخ هاي ذيل در سيستم اتوماسيون آموزش گلستان اعمال گردد  
ر * تاريخ تاييد حذف اضطراري دروس دانشجويان تحصيالت تكميلي از روز اول حذف اضطراري ه

  نيمسال تا يك هفته بعد از آن
 حذف ترم

 كارشناسي
در شرايط خاص، حذف كليه دروس يك نيمسال تحصيلي با درخواست كتبي دانشجو  .12ماده  تبصره

  92و  91 .از شروع امتحانات امكان پذير استو تأييد شوراي آموزشي مؤسسه تا قبل 

نيمسال تحصيلي با درخواست كتبي در شرايط خاص، حذف تمام دروس يك  .17ماده  2تبصره 
دانشجو و تاييد شوراي آموزشي دانشگاه قبل از شروع امتحانات و با احتساب در سنوات تحصيلي 

  به بعد93پذير است.  امكان

  .11/03/95مقرر گرديد تاريخ هاي ذيل در سيستم اتوماسيون آموزش گلستان اعمال گردد  
هفته قبل از شروع  2* تاريخ در خواست و تاييد حذف ترم كليه مقاطع تحصيلي حداكثر تا 

  امتحانات پايان نيمسال 
 كارشناسي ارشد

حذف تمام دروس اخذ شده در يك نيمسال، فقط در صورتي مجاز است  .36الحاقي به ماده  3بند 
به ادامه تحصيل ر دانشگاه، دانشجو قادتحصيالت تكميلي شوراي دانشكده مربوطه و به تشخيص ا كه بن

محسوب خواهد  در آن نيمسال نباشد، در اين صورت نيمسال مزبور جزو حداكثر مجاز تحصيل دانشجو
  94 ماقبل آمد.

 

در شرايط خاص، حذف يك يا تمام دروس يك نيمسال تحصيلي با درخواست كتبي دانشجو   .15ماده 
و تاييد مؤسسه قبل از شروع امتحانات و با رعايت و احتساب در سنوات تحصيلي امكان پذير است. 

  به بعد 94

حذف تمام دروس اخذ شده در يك نيمسال، فقط در صورتي مجاز است  .15الحاقي به ماده  2ند ب
ر دانشگاه، دانشجو قادتحصيالت تكميلي شوراي گروه آموزشي، دانشكده مربوطه و به تشخيص ا بن كه
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 مجاز تحصيل دانشجو سنوات ءجز مذكور در اين صورت نيمسال .ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد به
هفته قبل از شروع امتحانات پايان نيمسال،  2درخواست حذف ترم بايد نهايتاً  .شدمحسوب خواهد 

  به بعد 94 توسط دانشجو در سيستم اتوماسيون آموزشي ثبت گردد.
  

  .11/03/95مقرر گرديد تاريخ هاي ذيل در سيستم اتوماسيون آموزش گلستان اعمال گردد  
هفته قبل از شروع امتحانات  2* تاريخ در خواست و تاييد حذف ترم كليه مقاطع تحصيلي حداكثر تا 

  پايان نيمسال 
 دكتري
و دانشكده  گروه در طول دوره تحصيل با موافقت استاد راهنما، تواندميدانشجو  .12ماده  1تبصره

حداكثر از دو نيمسال مرخصي تحصيلي يا حذف ترم با احتساب  مدت مجاز تحصيل،با رعايت ربط ذي
درخواست مرخصي تحصيلي در اولين نيمسال تحصيلي مجاز نيست.  در سنوات تحصيلي استفاده كند.

  95ماقبل 

و دانشكده با  گروه در طول دوره تحصيل با موافقت استاد راهنما، تواندميدانشجو  .13ماده  2بند 
حداكثر از دو نيمسال مرخصي تحصيلي يا حذف ترم با احتساب در سنوات  مدت مجاز تحصيل،رعايت 

 يدانشجودرخواست مرخصي تحصيلي در اولين نيمسال تحصيلي مجاز نيست.  تحصيلي استفاده كند.
) ينترنتي(ا يدو هفته قبل از شروع ثبت نام اصل تاٌيخود را، نها يتقاضا ديبا يليتحص يمرخص يمتقاض
  به بعد 95 .ديثبت نما يآموزش نوياتوماس ستميدر س

  
  .11/03/95مقرر گرديد تاريخ هاي ذيل در سيستم اتوماسيون آموزش گلستان اعمال گردد  

هفته قبل از شروع امتحانات  2* تاريخ در خواست و تاييد حذف ترم كليه مقاطع تحصيلي حداكثر تا 
  پايان نيمسال 

  
 غيبت در كالس ها و امتحان پايان ترم

 كارشناسي
و يا در جلسه امتحان پايان  جلسات سه شانزدهمدرسي بيش از اگر دانشجو در  .15ماده  تبصره

  92و  91 .شوديمنيمسال غيبت داشته باشد، با تشخيص شوراي آموزشي مؤسسه، آن درس حذف 

جلسات يا در جلسه امتحان پايان  سه شانزدهماگر دانشجو در درسي بيش از . 17ماده  1تبصره 
آن درس غيبت كند،چنانچه غيبت دانشجو به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه غير موجه نيمسال 

شود. در اين تشخيص داده شود، نمره آن درس صفر و در صورت تشخيص موجه، آن درس حذف مي
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واحد در طول نيمسال براي دانشجو الزامي نيست ولي نيمسال مذكور  12صورت رعايت حد نصاب 
  به بعد93شود. به عنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي وي محسوب مي

 كارشناسي ارشد

دوره آموزشي و پژوهشي  يهاتيفعالدرسي و ديگر  يهابرنامهحضور دانشجو در تمامي  .11 ماده
الزامي است. غيبت دانشجو در هر درس نبايد از سه شانزدهم مجموع ساعات آن درس تجاوز كند. در 

  94ماقبل  .شوديمآن درس صفر محسوب ر نمره دانشجو دغير اين صورت 

يك درس بيش از حد مجاز بوده و از نظر مؤسسه موجه ر صورتي كه غيبت دانشجو در د .1تبصره 
اين صورت رعايت ر . دشوديمتشخيص داده شود آن درس از مجموعه دروس انتخابي دانشجو حذف 

آن نيم سال الزامي نيست. ولي آن نيمسال از نظر طول تحصيل براي دانشجو ر واحد د 8حد نصاب 
  94ماقبل  .شوديميك نيمسال كامل محسوب 

  94ماقبل  .شوديمآن درس ر غيبت غير موجه در امتحان هر درس منجر به نمره صفر د .12ماده 
  به بعد94 حضور دانشجو در تمام جلسات كالس درس الزامي است. .14ماده 

اگر دانشجو در طول نيمسال تحصيلي در يك درس بيش از سه جلسه يا در جلسه  .14ماده  1تبصره 
نمره آن درس صفر و در صورت تشخيص موجه بودن  ،درس غيبت كند امتحان پايان نيمسال آن

  به بعد94شود. غيبت از سوي مؤسسه، آن درس حذف مي

سه اگر دانشجو در طول نيمسال تحصيلي در يك درس بيش از  .14ماده  1بند الحاقي به تبصره 
نمره آن  ،يا در جلسه امتحان پايان نيمسال آن درس غيبت كند مجموع ساعات آن درس، شانزدهم

به  94 شود.درس صفر و در صورت تشخيص موجه بودن غيبت از سوي مؤسسه، آن درس حذف مي
  بعد

امتحان از نظر مؤسسه  موجه تشخيص داده شود ر صورتي كه غيبت دانشجو در د .12ماده  1تبصره 
  94ماقبل  .شوديمدرس مزبور حذف 

 امتحان پايان ترم و نمره
 كارشناسي

ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در هر درس بر اساس حضور و فعاليت در كالس، انجام  .16ماده 
  92و  91. رديگيمپژوهشي و نتايج امتحانات ميان نيمسال و پايان نيمسال انجام  -تكاليف آموزشي 
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ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در هر درس توسط مدرس آن درس و بر اساس حضور و  .16ماده 
شود و به صورت عددي از صفر تا بيست فعاليت در كالس، انجام تكاليف و نتايج امتحانات انجام مي

   به بعد93شود. محاسبه مي

اين نيز  93هاي(براي ورودي .مرجع ارزيابي دانشجو در هر درس، مدرس آن درس است .1تبصره 
  92و  91 )موضوع لحاظ گرديده است

  92و  91 برگزاري امتحان پايان نيمسال براي هر درس نظري، الزامي است. .2تبصره 

  به بعد93 برگزاري آزمون كتبي براي دروس نظري الزامي است. .1تبصره 

معيار ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو نمره درس است كه به صورت عددي از صفر تا  .17ماده 
  92و  91 حاظ گرديده است)اين موضوع لنيز  93ورودي هاي  براي(.باشديم) 0-20بيست (

مدرس هر درس موظف است، گزارش نمره ارزيابي نهايي درس دانشجويان را  .17ماده  1تبصره 
روز از تاريخ برگزاري امتحان پايان نيمسال آن درس به اداره آموزش دانشكده يا واحد  10ظرف مدت 

  92و  91 مربوط اعالم نمايد.

 توانديمدانشجويي كه به نمره ارزيابي درس، تقاضاي تجديد نظر داشته باشد،  .17ماده  2تبصره 
كتبي خود را به اداره آموزش دانشكده  ظرف مدت يك هفته از تاريخ اعالم نمره، تقاضاي تجديد نظر

يا واحد مربوط تسليم كند. مدرس هر درس نيز موظف است ظرف مدت يك هفته از تاريخ دريافت 
تقاضاي تجديد نظر دانشجويان، به اعتراضات دانشجويان رسيدگي و اشتباهات احتمالي را برطرف و 

  92و  91 .الم كنددانشكده يا واحد مربوط اعنمره قطعي را به اداره آموزش 

نمرات دروس تمرين دبيري، كارآموزي، كارورزي، عمليات صحرايي، كار در عرصه  .17ماده  3تبصره 
، در صورتي كه به تشخيص شوديمو دروسي كه در برنامه درسي مصوب توأم با تكليف پژوهشي ارائه 

در طول يك نيمسال تحصيلي ميسر نباشد، ناتمام  هاآنمدرس و تأييد گروه آموزشي مربوط تكميل 
) روز از تاريخ پايان امتحانات با 45. نمره ناتمام بايد حداكثر ظرف مدت چهل و پنج (شوديمتلقي 

  92و  91اين ماده به نمره قطعي تبديل شود.  2مذكور در تبصره  يهامهلترعايت 

كارآموزي و كارورزي، عمليات صحرايي، كار در نمرات دروس تمرين دبيري، . 16ماده  2تبصره 
شود در صورتي كه به تشخيص مدرس عرصه و دروسي كه در برنامه درسي مصوب، با پروژه ارائه مي

ها در طول يك نيمسال تحصيلي ميسر نباشد، ناتمام تلقي و تاييد گروه آموزشي مربوط ، تكميل آن
  به بعد93 شود.انجام مي14ه ماده شود، قطعي شدن نمره ناتمام طبق شيوه ناممي
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  92و  91 .نمره درس پس از قطعي شدن، غيرقابل تغيير است .4تبصره 

امتحاني هر درس را به عنوان سابقه درس، حداقل تا دو  يهابرگهمدرس موظف است  .5تبصره 
  92و  91نيمسال تحصيلي بعد نگهداري نمايد. 

است و معدل نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصيلي  10حداقل نمره قبولي در هر درس  .18ماده 
  92و  91 باشد. 12نبايد كمتر از 

  به بعد93 است.10هر درس  حداقل نمره قبولي در .18ماده 

  مقرر گرديد براي دانشجوياني كه در امتحانات پايان ترم مرتكب تقلب شده اند، تا مشخص
سيستم گلستان ثبت نشود. نمره شدن وضعيت توسط كميته انضباطي دانشگاه نمره اي در 

نهايي پس از تصميم كميته انضباطي به وسيله آموزش دانشگاه در سيستم ثبت خواهد 
 3/2/92شد.

  به بعد كه در كالسهاي درس بيش از سه شانزدهم  91مقرر گرديد كه دانشجويان ورودي

غيبت داشته يا در امتحان پايان ترم شركت نكنند، نمره آنها مطابق آئين نامه ورودي هاي 

 20/3/93اعمال شود. 91قبل از 

  مقرر گرديد نمره دانشجويان مقطع كارشناسي كه در جلسه امتحانات پايان نيمسال غيبت غير
 1/2/94مي شود.درج موجه دارند صفر 

  .19/8/94مسئول درج نمرات دروس خاص در سيستم گلستان بصورت ذيل مصوب گرديد 
 

  توضيحات  مسئول درج پيشنهادي  عنوان درس

    استاد پروژه  پروژه كارشناسي

  مخصوص دانشكده برق  استاد درس  3پروژه آز الكترونيك 

  بصورت زير  3تعيين مهلت ثبت نمرات دروس پروژه، كارآموزي و پروژه آز الكترونيك
  14/10/95مصوب گرديد. 

فرودين 25نيمسال اول       
مهر 25نيمسال دوم       
آبان 25تابستان            
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 كارشناسي ارشد
اساس حضور ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در هر درس از سوي مدرس آن درس و بر  .13ماده 

و فعاليت دانشجو در كالس، انجام تكاليف و نتايج آزمون كتبي مستمر و پاياني براي دروس نظري در 
شود و بر مبناي عددي از صفر تا بيست قابل محاسبه است. طول و پايان هر نيمسال تحصيلي انجام مي

  به بعد94

  94ماقبل  باشد. 14ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال  نبايد كمتر از  .8ماده 
به 94 است. 14و ميانگين كل قابل قبول در هر نيمسال  12حداقل نمره قبولي در هر درس  .16ماده 
  بعد

  مقرر گرديد براي دانشجوياني كه در امتحانات پايان ترم مرتكب تقلب شده اند، تا مشخص

نشود. نمره شدن وضعيت توسط كميته انضباطي دانشگاه نمره اي در سيستم گلستان ثبت 

نهايي پس از تصميم كميته انضباطي به وسيله آموزش دانشگاه در سيستم ثبت خواهد 

 3/2/92شد.

  .19/8/94مسئول درج نمرات دروس خاص در سيستم گلستان بصورت ذيل مصوب گرديد 
  مسئول درج پيشنهادي  عنوان درس

  استاد راهنما  پايان نامه

  استاد راهنما  سمينار

سمينار روش تحقيق 
  ارشد

  كارشناس دانشكده

 دكتري
  مقرر گرديد براي دانشجوياني كه در امتحانات پايان ترم مرتكب تقلب شده اند، تا مشخص

شدن وضعيت توسط كميته انضباطي دانشگاه نمره اي در سيستم گلستان ثبت نشود. نمره 
ثبت خواهد نهايي پس از تصميم كميته انضباطي به وسيله آموزش دانشگاه در سيستم 

 3/2/92شد.

  .19/8/94مسئول درج نمرات دروس خاص در سيستم گلستان بصورت ذيل مصوب گرديد 
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  مسئول درج پيشنهادي  عنوان درس

  استاد راهنما  4تا  1رساله دكتري 

  كارشناس دانشكده  طرح تحقيق رساله دكتري

  كارشناس دانشكده  امتحان جامع دكتري
 

 نمره درس افتاده
 كارشناسي

 يهامساليندانشجويي كه در يك يا چند درس نمره قبولي كسب نكند، چنانچه در  .18ماده  تبصره
و در  شوديمبگذراند، نمره قبلي از كارنامه دانشجو حذف  14بعدي دروس فوق را با حداقل نمره 

  92و  91 د.يمسال فوق و كل محاسبه نخواهد شمعدل ن

نيمسال در يك يا چند درس نمره قبولي كسب نكند چنانچه دانشجويي كه در هر . 18ماده  1تبصره 
هاي مردودي هاي بعدي، درس يا دروس مذكور را با نمره قبولي بگذارند، نمره يا تمام نمرهدر نيمسال

ها در محاسبه ميانگين كل ماند اما اين نمرهقبلي در ريز نمرات تحصيلي دانشجو، فقط ثبت و باقي مي
به 93 .آخرين نمره قبولي در آن درس مالك محاسبه ميانگين كل دوره خواهد بود و صرفاً دوره بي اثر

  بعد

 كارشناسي ارشد
دانشجويي كه در هر نيمسال در يك درس نمره قبولي كسب نكند، چنانچه در . 16ماده  1تبصره 
مردودي قبلي در هاي هاي بعدي، درس يا دروس مذكور را با نمره قبولي بگذراند، نمره يا نمرهنيمسال

ه بي رها در محاسبه ميانگين كل دوماند. اما اين نمرهريز نمرات تحصيلي دانشجو فقط ثبت و باقي مي
  به بعد94 آخرين نمره قبولي در آن درس مالك محاسبه ميانگين كل دوره خواهد بود. اثر و صرفاً

هاي قبل را انشجو در نميسال، مشروطي د1راندن دروس با استفاده از تبصره گذ .16ماده  2تبصره 
  به بعد94كند. خنثي نمي

شامل دانشجوياني كه به دليل تقلب و يا حكم كميته انضباطي،  1تسهيالت تبصره  .16ماده  3تبصره 
  به بعد94شود. كنند، نمينمره مردودي دريافت مي
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چنانچه ميانگين و در آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو از شرط اخذ حداقل واحد معاف است  .9ماده 
  94ماقبل  .شوديمباشد مشروط تلقي  14نمره دانشجو در اين نيمسال كمتر از 

  

 معدل كل كمتر از16،14،12

 كارشناسي(معدل كل كمتر از 12)
در صورتي كه دانشجويي در طول مدت مجاز تحصيل نتواند معدل كل خود را به  .31ماده  تبصره

واحد از دروس  20تا با اخذ مجدد حداكثر  شوديمبرساند، تنها يك نيمسال به وي فرصت داده  12
برساند و مدرك تحصيلي دوره را دريافت كند؛ در غير  12دوره، ميانگين كل دروس خود را به حداقل 

  92و  91 .شوديماين صورت از تحصيل محروم 

چنانچه ميانگين كل دانشجويي پس از گذراندن تمام واحدهاي درسي آن دوره  .29تبصره ماده 
شود باشد تنها يك نيمسال با رعايت سقف مجاز سنوات تحصيلي به وي فرصت داده مي 12كمتر از 

گذرانده است، ميانگين كل  12هاي كه با نمره كمتر از واحد از درس 20تا با اخذ مجدد حداكثر 
برساند و مدرك تحصيلي دوره را دريافت كند در غير اين  12را به حداقل  دروس اخذ شده خود

  به بعد93شود. صورت از تحصيل محروم مي

 كارشناسي ارشد(معدل كل كمتر از 14)

اين صورت دانش ر كمتر باشد، د 14پايان دوره نبايد از ر ميانگين كل نمرات دانشجو د . 10ماده 
  94ماقبل  .شودينمآموخته دوره كارشناسي ارشد شناخته 

دانشجوئي كه پس از گذراندن كليه دروس در هر دوره در هر سه شيوه  ميانگين كل نمرات   .تبصره 
تواند صورتي كه حداكثر مجاز مدت تحصيل وي به پايان نرسيده باشد مير كمتر باشد، د 14او از 

صورت ر احراز كرده است، فقط در يك نيمسال تكرار كند و د 14كمتر از  هاآن كه درا دروسي ر
. دانشجويي كه به هر دليل نتواند از اين فرصت شوديمجبران كمبود ميانگين كل دانش آموخته 

  94ماقبل  كند.شود و مدركي دريافت نمياستفاده كند از ادامه تحصيل محروم مي

چنانچه ميانگين كل دانشجويي پس از گذراندن تمام واحدهاي آموزشي دوره كمتر  .24ادهتبصره م
تنها يك نيمسال با رعايت سقف مجاز سنوات  نامه را ندارد وباشد، دانشجو اجازه دفاع از پايان 14از 

واحد از درسهايي كه با نمره كمتر از  10شود تا با اخذ مجدد حداكثر تحصيلي به وي فرصت داده مي
برساند، در اين صورت اجازه دفاع  14گذرانده است، ميانگين كل واحدهاي گذرانده را به حداقل  14

  به بعد 94 شود.نامه به وي داده مياز پايان
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 دكتري(معدل كل كمتر از 16)
كل دروس گذرانده شده در ميانگين  و 20از  14درس ر ه قبولي در هرحداقل نم .5ماده  3تبصره 

باشد، دانشجو مجاز است  16كمتر از يانگين كل است. در صورتي كه م 20از  16دوران آموزشي 
را عالوه بر سقف واحدهاي درسي  ييهادرسبا نظر استاد راهنما حداكثر در يك نيمسال تحصيلي 
  95ما قبل  براي جبران ميانگين كل بگذراند.

و ميانگين كل قابل قبول پس از گذراندن تمام  20از  14حداقل نمرة قبولي در هر درس  .6مادة 
  به بعد95 .است 20از  16واحدهاي آموزشي 

چنانچه ميانگين كل نمرات دانشجو پس از گذراندن تمام واحدهاي آموزشي كمتر  . 6 ماده 1تبصره 
باشد دانشجو موظف است با نظر استاد راهنما و تأييد گروه، فقط در يك نيمسال تحصيلي  16از 

صورت عدم موفقيت در ترميم  در ن كل اخذ كند و با موفقيت بگذراند.دروسي را براي ترميم ميانگي
  به بعد95 .شودمحروم ميميانگين، دانشجو از ادامه تحصيل 

 .شودقبولي وي انجام مي نمراتمحاسبة ميانگين كل نمرات دانشجو صرفاً براساس  .6ماده  2تبصره 
  به بعد 95

شامل دانشجوياني كه به دليل تقلب و يا حكم كميته  6ماده  2تسهيالت تبصره  .13از ماده  6بند 
  به بعد 95انضباطي، نمره مردودي دريافت مي كنند، نمي شود. 

  تطبيق واحدها
 كارشناسي

دروسي كه دانشجو در رشته يا گرايش قبلي گذرانده است، در گروه آموزشي رشته جديد  .29ماده 
كه به تشخيص گروه آموزشي  شوديمو فقط دروسي از وي پذيرفته  شوديمبررسي و معادل سازي 

با دروس رشته يا گرايش جديد اشتراك محتوايي (طبق برنامه درسي مصوب) داشته باشد و نمره هر 
با احتساب  هاآننباشد. در اين صورت فقط دروس پذيرفته شده و نمره  12دروس كمتر از  يك از آن

  92و  91 .مانديمدر معدل كل و سنوات كارنامه دانشجو ثبت و باقي 

معادل سازي و پذيرش واحدهاي درسي گذرانده شده دانشجو بر اساس دستورالعمل اجرايي  .28ماده 
  به بعد93مصوب شوراي آموزشي دانشگاه امكان پذير است. 
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واحد از دروس معادل سازي شده، يك نيمسال از سنوات مجاز تحصيلي 20تا  12به ازاي هر . 1تبصره 
  بعدبه 93شود. دانشجو كاسته مي

  به بعد93گيرد. هاي آموزشي هم عرض زير صورت ميمعادل سازي دروس صرفاً در شيوه. 2تبصره 

  هاي حضوري، نيمه حضوري يا غير حضوري. واحدهاي گذرانده دانشجوي حضوري به دوره الف)

   .نيمه حضوري به نيمه حضوري و غير حضوري ب)

  غير حضوري به غير حضوري. ج)

 كارشناسي ارشد

ه كارشناسي ارشد با نظر گروه آموزشي و با شرايط زير امكان رمعادل سازي دروس در دو .17ماده 
  پذير است.

  الف :  پذيرش وي براي ورود به دوره مورد تأييد وزارت باشد.

  ب : مؤسسه قبلي دانشجو در رشته تحصيلي مورد تأييد وزارت باشد.

  94. ماقبل مصوب شوراي برنامه ريزي  باشد يهابرنامهاساس ر ج: سرفصل دروس گذرانده دانشجو ب
معادل سازي و پذيرش واحدهاي درسي گذرانده شده دانشجو در مؤسسه قبلي،  . 20ماده  1تبصره 

  به بعد94طبق شيوه نامه مصوب مؤسسه امكان پذير است. 

يك نيمسال از سنوات  ،واحد از دروس معادل سازي شده 14تا  8به ازاي هر  .20ماده  2تبصره 
  به بعد94شود. مجاز تحصيلي دانشجو كاسته مي

 مشروطي
 كارشناسي

باشد، دانشجو در آن نيمسال  12چنانچه معدل نمرات هر نيمسال تحصيلي دانشجو كمتر از  .19ماده 
. دانشجوي مشروط در نيمسال بعد (جز آخرين نيمسال تحصيلي) حق انتخاب شوديممشروط تلقي 

  92و  91 واحد درسي را ندارد. 14بيش از 
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باشد، دانشجو در آن  12چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصيلي كمتر از  .19ماده 
واحد درسي انتخاب كند.  14تواند تا شود و در نيمسال بعدي حداكثر مينيمسال مشروط تلقي مي

  به بعد93

مشروطي مجاز در دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته دو نيمسال و  يهامسالينحداكثر  .20ماده 
متناوب است. در مواردي كه معدل كل دانشجو  نيمسال اعم از متوالي يا 3كارشناسي پيوسته در دوره 

بعدي مشروط نشود، به  يهامسالينتا زماني كه در  توانديميا باالتر باشد، در سقف سنوات مجاز  12
  92و  91 .شوديمتحصيل ادامه دهد؛ در غير اين صورت از تحصيل محروم 

چنانچه دانشجويي در دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته دو نيمسال و دوره  .19ماده  تبصره
شود. نيمسال اعم از متوالي يا متناوب مشروط شده باشد، از تحصيل محروم مي 3كارشناسي پيوسته 

  به بعد93

صرف نظر از معدل كل ( كمتر از  توانديمدر آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو  .7ماده  2 تبصره 
 92و  91 .واحد اخذ نمايد 24نباشد) و مشروطي تا  10

واحدهاي انتخابي دانشجو در ابتداي هر نيمسال تحصيلي ( به جز آخرين نيمسال  .7ماده   4 تبصره
واحد درسي باشد، در صورتي كه واحدهاي انتخابي يا باقيمانده  14تحصيلي) به هر دليلي نبايد كمتر از 

به ») مؤسسه«موجه و خارج از اراده دانشجو ( به تشخيص  دانشجو در پايان نيمسال، بنا به داليل
واحد درسي برسد، اين نيمسال به عنوان يك نيمسال تحصيلي كامل در سنوات تحصيلي  14تر از كم

، (اما به منظور بررسي وضعيت مشروطي يا ممتازي دانشجو، نمرات واحدهاي شوديموي محسوب 
 اين نيمسال با نمرات دروس نيمسال بعدي دانشجو در محاسبه معدل دو نيمسال منظور خواهد شد).

  92و  91

مانده دانشجو در پايان هر نيمسال به در صورتي كه واحدهاي انتخابي يا باقي. 7ماده  5تبصره 
واحد درسي برسد  12تشخيص گروه آموزشي، بنا به داليل موجه و خارج از اراده دانشجو به كمتر از 

شود، اما صورت اين نيمسال به عنوان يك نيمسال كامل در سنوات تحصيلي وي محسوب مي در اين
تأثير است (به عبارت ديگر، همين ماده) بي 1در مشروط شدن يا ممتاز شدن دانشجو (موضوع تبصره

باالتر شد ممتاز و  17شد مشروط نيست و اگر 12در شرايط مذكور، اگر ميانگين دانشجو كمتر از 
 به بعد93شود.) محسوب نمي
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 كارشناسي ارشد
پيوسته نادر صورتي كه ميانگين نمرات دانشجو در دوره كارشناسي ارشد  .36الحاقي به ماده  9بند 
كه باشد، از ادامه تحصيل  يادر هر مرحلهباشد،  14نيمسال اعم از متوالي يا متناوب، كمتر ازدو در 

   94 ماقبل .شوديممحروم 
 

باشد، دانشجو در آن  14چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصيلي، كمتر از  .17ماده 
  به بعد94شود. نيمسال مشروط تلقي مي

از تحصيل  ،دانشجويي كه دو نيمسال تحصيلي اعم از متوالي يا متناوب مشروط شود .17ماده  تبصره
  به بعد 94شود.محروم مي

چنانچه ميانگين و در آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو از شرط اخذ حداقل واحد معاف است  .9ماده 
  94 ماقبل .شوديمباشد مشروط تلقي  14نمره دانشجو در اين نيمسال كمتر از 

در صورتي كه تعداد واحدهاي درسي دانشجو در يك نيمسال كمتر از  .36الحاقي به ماده  8بند 
كمتر شود نحوه  14/-حد نصاب مقرر در آئين نامه آموزشي باشد و ميانگين نمرات آن نيمسال از 

احتساب مشروطي بدين ترتيب است كه ميانگين اين نيمسال با نيمسال قبل و يا بعد ( بنا به تشخيص 
. سپس شوديمدانشكده مربوطه و شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه ) جمع و در يك جا معدل گيري 

باشد به عنوان يك نيمسال مشروطي محسوب  14ميانگين تجمعي دانشجو كمتر از  در صورتي كه
  94 ماقبل .شوديم

در صورتي كه واحدهاي انتخابي يا باقيمانده دانشجو در پايان هر نيمسال به  .14ماده  2تبصره 
واحد درسي برسد، در اين  8تشخيص مؤسسه، بنا به داليل موجه و خارج از اراده دانشجو به كمتر از 

شود، اما ميانگين صورت اين نيمسال به عنوان يك نيمسال كامل در سنوات تحصيلي وي محسوب مي
  به بعد 94 تاثير است.نمرات اين نيمسال در مشروط شدن دانشجو بي

  
 مرخصي

 كارشناسي

تواند با رعايت سنوات مجاز تحصيل، در دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته ، دانشجو مي .20ماده 
يك نيمسال و در دوره كارشناسي پيوسته حداكثر دو نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده كند. 

   به بعد93
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در دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته يك نيمسال و در دوره كارشناسي  توانديمدانشجو  .21ماده 
  92و  91 .از مرخصي تحصيلي استفاده نمايد پيوسته دو نيمسال

با رعايت سقف مدت مجاز تحصيل دانشجو، نسبت به صدور مرخصي  توانديم» مؤسسه« .1تبصره 
  92و  91تحصيلي وي تصميم بگيرد. 

حداكثر مدت مجاز مرخصي زايمان دانشجو دو نيمسال تحصيلي و بدون احتساب در سنوات  .2تبصره 
   93و 92،  91 تحصيلي است.

و شوراي » مؤسسه«مدت مجاز مرخصي پزشكي دانشجو، در صورت تأييد پزشك معتمد  .3تبصره 
  93و  92،  91 آموزشي، دو نيمسال تحصيلي و بدون احتساب در سنوات تحصيلي است.

) حداكثر تا و ...يا والدين  بررسي ساير مصاديق مرخصي تحصيلي (مانند مأموريت همسر. 3صره تب
به 93 دو نيمسال تحصيلي و بدون احتساب در سنوات مجاز، در اختيار شوراي آموزشي دانشگاه است.

  بعد

در هاي مذكور تواند با تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه از مجموع مرخصيدانشجو مي. 4تبصره 
  به بعد93مند شود. هاي مندرج در آن بهرهاين ماده و تبصره

  .11/03/95مقرر گرديد تاريخ هاي ذيل در سيستم اتوماسيون آموزش گلستان اعمال گردد  
هفته قبل از  2* تاريخ در خواست و تاييد مرخصي تحصيلي كليه مقاطع تحصيلي حداكثر تا 

  شروع نيمسال تحصيلي 
 كارشناسي ارشد

تواند حداكثر يك نيمسال از مرخصي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد در هر سه شيوه مي .13ماده 
  94ماقبل  .شوديمتحصيلي استفاده نمايد. مدت مذكور جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب 

تواند با احتساب سنوات تحصيل، يك نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده كند. دانشجو مي. 18ماده 
  به بعد94

بررسي ساير مصاديق مرخصي تحصيلي، مانند: مرخصي زايمان، مرخصي پزشكي در صورت  تبصره.
تاييد پزشك معتمد مؤسسه، ماموريت همسر يا والدين، بدون احتساب در سنوات تحصيلي در اختيار 

 به بعد 94مؤسسه است. 

به صورت كتبي، خود را تقاضاي دانشجوي متقاضي مرخصي تحصيلي بايد  .36الحاقي به ماده  4بند 
اداره آموزش  اداره آموزش دانشگاه تحويل دهد.به  از شروع نام نويسي هر نيمسالقبل حداقل دو هفته 
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ويسي، موافقت يا نپيش از اتمام مهلت نام دانشكده مربوطه موظف است پس از كسب نظر دانشگاه 
  94ماقبل  ند.عدم موافقت با درخواست دانشجو را به صورت كتبي به وي ابالغ ك

دو هفته  نهايتاً خود راتقاضاي بايد  ،دانشجوي متقاضي مرخصي تحصيلي .18بند الحاقي به ماده 
  به بعد 94 .نمايددر سيستم اتوماسيون آموزشي ثبت  ثبت نام اصلي (اينترنتي)از شروع قبل 

 

  .11/03/95مقرر گرديد تاريخ هاي ذيل در سيستم اتوماسيون آموزش گلستان اعمال گردد  
هفته قبل از شروع  2* تاريخ در خواست و تاييد مرخصي تحصيلي كليه مقاطع تحصيلي حداكثر تا 

  نيمسال تحصيلي 
 دكتري

و دانشكده  گروه در طول دوره تحصيل با موافقت استاد راهنما، تواندميدانشجو  .12ماده  1تبصره
حداكثر از دو نيمسال مرخصي تحصيلي يا حذف ترم با احتساب  مدت مجاز تحصيل،با رعايت ربط ذي

درخواست مرخصي تحصيلي در اولين نيمسال تحصيلي مجاز نيست.  در سنوات تحصيلي استفاده كند.
  95ما قبل 

و دانشكده با  گروه در طول دوره تحصيل با موافقت استاد راهنما، تواندميدانشجو  .13ماده  2بند 
حداكثر از دو نيمسال مرخصي تحصيلي يا حذف ترم با احتساب در سنوات  تحصيل،مدت مجاز رعايت 

 يدانشجودرخواست مرخصي تحصيلي در اولين نيمسال تحصيلي مجاز نيست.  تحصيلي استفاده كند.
) ينترنتي(ا يدو هفته قبل از شروع ثبت نام اصل تاٌيخود را، نها يتقاضا ديبا يليتحص يمرخص يمتقاض
  به بعد95 .ديثبت نما يآموزش ونياتوماس ستميدر س

  .11/03/95مقرر گرديد تاريخ هاي ذيل در سيستم اتوماسيون آموزش گلستان اعمال گردد  
هفته قبل از  2* تاريخ در خواست و تاييد مرخصي تحصيلي كليه مقاطع تحصيلي حداكثر تا 

  شروع نيمسال تحصيلي 
 

 در خواست انصراف و بازپس گرفتن درخواست انصراف
 كارشناسي

دانشجويي كه قصد انصراف از تحصيل داشته باشد، بايد درخواست انصراف خود را به اداره  .24ماده 
تسليم كند. اين دانشجو مجاز است فقط براي يك بار تا شروع نيمسال بعدي، » مؤسسه«آموزش 

تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد. در غير اين صورت پس از انقضاي اين مهلت، حكم انصراف وي از 
  92و  91 .شوديمتحصيل صادر 
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دانشجوي متقاضي انصراف از تحصيل، بايد درخواست خود را شخصًا و به صورت كتبي به  .22ماده 
اداره آموزش دانشگاه تسليم كند. دانشجو مجاز است فقط براي يك بار و تا دو ماه از تاريخ ارائه در 

ف صورت، پس از انقضاي اين مهلت، حكم انصرا خواست، تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد در غير اين
  به بعد93 .شوداز تحصيل وي صادر مي

 كارشناسي ارشد

تواند به هر دليل از تحصيل اعالم انصراف نمايد. در اين صورت بايد درخواست دانشجو مي .14ماده 
انصراف به موسسه تسليم نمايد، چنانچه دانشجو بعد از يك ماه درخواست خود را ر خود را مبني ب

  94ماقبل  .دينمايمپس نگيرد آن مؤسسه نسبت به صدور گواهي انصراف اقدام 

دانشجوي انصرافي يا اخراج از تحصيل ( مشروطي دو نيمسال، سنوات بيش از حد مجاز)  .1تبصره 
  94ماقبل  موظف  است به تعهداتي كه سپرده است عمل نمايد.

در صورت تسويه حساب كامل با مؤسسه  توانديمدانشجوي انصرافي يا اخراج از تحصيل  .2تبصره 
  94ماقبل  آزمون شركت نمايد.ر مجدداً د

دانشجويي كه بخواهد از تحصيل منصرف شود، بايد درخواست انصراف  .36الحاقي به ماده  6بند 
خود را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه تسليم كند. اين دانشجو مجاز است فقط براي يك بار در فاصله 

كم انصراف تاريخ درخواست، تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد. پس از انقضاي اين مهلت، ح ازيك ماه 
  94ماقبل  .شود و دانشجو پس از آن، حق ادامه تحصيل در آن دوره را ندارداز تحصيل وي صادر مي

و به صورت  دانشجوي متقاضي انصراف از تحصيل، بايد درخواست انصراف خود را شخصاً. 19ماده 
كتبي به اداره تحصيالت تكميلي تسليم كند. دانشجو مجاز است فقط يكبار و تا دوماه از تاريخ ارائه 

حكم  ،در غير اين صورت، پس از انقضاي اين مهلت ،درخواست، تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد
  به بعد 94 شود.انصراف از تحصيل وي صادر مي

شت به تحصيل دانشجوي منصرف از تحصيل، بر عهده مؤسسه است. گيري براي بازگتصميم .تبصره
  به بعد 94

 دكتري
دانشجوي متقاضي انصراف از تحصيل، بايد درخواست انصراف خود را شخصا و به  .13از ماده  3بند 

ماه از يك صورت كتبي به اداره تحصيالت تكميلي تسليم كند. دانشجو مجاز است فقط يكبار و تا 
درخواست، تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد در غير اين صورت، پس از انقضاي اين مهلت تاريخ ارائه 

  به بعد95. شودحكم انصراف از تحصيل وي صادر مي
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 محروم از تحصيل

 كارشناسي
به دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل در دوره كارداني، فقط يك گواهي مبني بر  .*32ماده 

  92و  91 تعداد واحدهاي گذرانده شده با درج نمرات و معدل كل داده خواهد شد.

به دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل در دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته ، فقط  .*30ماده 
  به بعد93گواهي مبني بر تعداد واحدهاي گذرانده شده داده خواهد شد. 

 كارشناسي ارشد

، فقط يك گواهي كه  مانديمبه دانشجوي كارشناسي ارشد كه به هر دليل از تحصيل باز  .21ماده 
  94. ماقبل شوديمگذرانده اعطا  يانمرهدانشجو چه دروسي را در چند واحد و با چه 

دانشجويي كه به هر دليل نتواند دوره تحصيلي را به پايان برساند، فقط گواهي  .25تبصره ماده
  به بعد94شود. گذراندن واحدهاي درسي به وي اعطا مي

 دكتري

  :شوديممحروم  يزير دانشجو از ادامه تحصيل در دوره دكتردر موارد  .13ماده

  شود. 16آئين نامه) كمتر از  9(با رعايت تبصره درسي دانشجو  هاينمرهالف) ميانگين كل 

  بار شركت در آزمون ارزيابي جامع. ب) عدم كسب نمره قابل قبول پس از حداكثر دو

  بعد از دو مرتبه.ج) عدم موفقيت در دفاع از پيشنهاد رساله حداكثر 

  .10ماده  2رساله دانشجو با رعايت تبصره غير قابل قبول ارزيابي شدن ) د

  95ماقبل  ).12ماده  2 مدت مجاز تحصيل دانشجو ( با رعايت تبصرهبه پايان رسيدن ) ه

در دوره دكتري، دانشگاه مجاز  در صورت محروم شدن يا انصراف دانشجو از ادامه تحصيل .1تبصره 
اي را بر اساس كارنامه تحصيلي دانشجو صادر رعايت ضوابط و مقررات مربوط، صرفاً گواهينامه بااست 
  95ماقبل  كند.

  :شوديممحروم  يموارد زير دانشجو از ادامه تحصيل در دوره دكتردر  .14ماده 

 16آئين نامه) كمتر از  11ماده  2و  1(با رعايت تبصره درسي دانشجو  هاينمرهالف) ميانگين كل 
  شود.
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بار شركت در آزمون ارزيابي جامع (با رعايت ماده  ب) عدم كسب نمره قابل قبول پس از حداكثر دو
  آئين نامه). 15

  ج) عدم موفقيت در دفاع از پيشنهاد رساله حداكثر بعد از دو مرتبه.

  ).10ده ما 3با رعايت تبصره (رساله دانشجو غير قابل قبول ارزيابي شدن ) د

  ).12ماده  مدت مجاز تحصيل دانشجو ( با رعايت تبصرهبه پايان رسيدن ) ه

  به بعد 95 و) عدم ثبت نام در هر نيمسال بدون درخواست اخذ مرخصي در زمان مقرر.

در دوره دكتري، دانشگاه مجاز  در صورت محروم شدن يا انصراف دانشجو از ادامه تحصيل .تبصره
اي را بر اساس كارنامه تحصيلي دانشجو صادر مقررات مربوط، صرفاً گواهينامهبا رعايت ضوابط و است 
  به بعد95 .كند

 تبديل مدرك كارشناسي به كارداني
در صورتي كه تعداد واحدهاي گذرانده شده دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل در دوره  .32ماده 

يا باالتر باشد،  12 نمرهكارشناسي پيوسته، برابر يا بيشتر از واحدهاي مورد نياز دوره كارداني با معدل 
و همچنين  مدرك كارداني در همان رشته دريافت كند. در غير اين صورت به دانشجوي مذكور توانديم

به دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل در دوره كارداني، فقط يك گواهي مبني بر تعداد واحدهاي 
  92و  91 . گذرانده شده با درج نمرات و معدل كل داده خواهد شد.

در صورتي كه دانشجوي محروم يا منصرف از تحصيل دوره كارشناسي پيوسته بيش از . 1تبصره
دروسي را كه دانشجو با نمره  توانديم مؤسسهراي دوره كارداني را گذرانده باشد، واحدهاي مورد نياز ب

  92و  91 يا باالتر گذرانده است، مالك سنجش مدرك كارداني قرار دهد. 12

در صورتي كه دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل در دوره كارشناسي پيوسته حداقل  .30ماده 
  واحد عمومي و مابقي از ساير دروس دوره ) را با نمره قبولي10واحد درسي (شامل حداكثر  68

تواند مدرك دوره يا باالتر باشد، در اين صورت مي 12گذرانده و ميانگين كل دروس گذرانده وي 
كارداني همان رشته را دريافت كند. در غير اين صورت، به دانشجوي مذكور و همچنين به دانشجوي 

ر دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته ، فقط گواهي مبني بر تعداد منصرف يا محروم از تحصيل د
  به بعد93واحدهاي گذرانده شده داده خواهد شد. 

در صورتي كه دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل در دوره كارشناسي پيوسته بيش از  .1تبصره 
صورت دانشگاه دروسي را  واحدهاي مورد نياز دوره كارداني را با نمره قبولي گذرانده باشد در اين
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 12دهد كه ميانگين كل دانشجو در آن درس، مالك ميانگين كل براي صدور مدرك كارداني قرار مي
  به بعد93 يا باالتر شود.

 تغيير شيوه از آموزشي- پژوهشي به آموزشي(ارشد)
واحد گذرانده  14چنانچه دانشجويي تمام واحدهاي آموزشي دوره را با ميانگين كل حداقل . 25ماده  

نامه خود دفاع كند، بايد در مدت مجاز تحصيلي، معادل تعداد واحد باشد ولي نتواند يا نخواهد از پايان
نامه و طبق نظر گروه آموزشي، واحد يا واحدهاي درسي مرتبط را با رشته تحصيلي اخذ و با پايان

ي دانش آموخته شود. نوع شيوه بگذراند تا در دوره مذكور به شيوه آموزش 14ميانگين كل حداقل 
  به بعد 94. شوددانش آموختگي در دانشنامه قيد مي

 تغيير رشته و گرايش
 كارشناسي

از يك رشته  توانديمكارداني و كارشناسي پيوسته با داشتن شرايط زير  يهادورهدانشجوي  .25ماده 
يا گرايش به رشته يا گرايش ديگر تحصيلي در آن گروه آزمايشي يا در يك گروه آزمايشي ديگر و در 

  92و  91ير رشته يا گرايش دهد: يتغ» مؤسسه«همان 

  ». مؤسسه«وجود رشته يا گرايش مورد تقاضاي دانشجو در همان  الف)

ي از نمره كشوري آن رشته يا گرايش در كمتر نبودن نمره اكتسابي دانشجو در آزمون سراسر ب)
  (در سال پذيرش). » مؤسسه«

  امكان ادامه تحصيل دانشجو در سنوات مجاز باقي مانده. ج)

  . مؤسسهموافقت گروه آموزشي و تأييد شوراي آموزشي  د)

تواند از يك رشته يا مي دانشجوي دوره كارداني و كارشناسي پيوسته با داشتن شرايط زير .23ماده 
  به بعد93گرايش به رشته يا گرايش ديگر تحصيلي در همان دانشگاه تغيير رشته يا گرايش دهد: 

  وجود  رشته يا گرايش مورد تقاضاي دانشجو در دانشگاه. الف)

  موافقت گروه آموزشي مبدأ و مقصد و با تاييد شوراي آموزشي دانشگاه. ب)
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ربط از نمره آخرين اكتسابي دانشجو در آزمون سراسري گروه آزمايشي ذيهاي كمتر نبودن نمره ج)
آن رشته يا گرايش در دانشگاه و در سال پذيرش با تاييد سازمان سنجش  فرد پذيرفته شده در

  آموزش كشور. 

  مانده.امكان ادامه تحصيل دانشجو در رشته يا گرايش جديد در سنوات مجاز باقي د)

يط فوق، تغيير رشته يا با رعايت شرا توانديمدانشجو در هر دوره تحصيلي فقط براي يك بار  .تبصره
  همه ورودي ها .گرايش دهد

تغيير رشته در دوره كارشناسي ناپيوسته ممنوع است، اما تغيير گرايش با داشتن شرايط و  .26ماده 
  92و  91 .امكان پذير است 25ضوابط ذكر شده در ماده 

تغيير رشته دانشجو در دوره كارشناسي ناپيوسته ممنوع است، اما تغيير گرايش با داشتن  .25ماده 
  به بعد93امكان پذير است.  23شرايط و ضوابط ذكر شده در ماده 

هاي باالتر، از غير دولتي به دولتي، از شبانه به روزانه، هاي پايين به دورهتغيير رشته از دوره .24ماده 
  به بعد93نيمه حضوري و حضوري ممنوع است ولي بر عكس آن مجاز است. از غير حضوري به 

هايي باشد به رشتهتغيير رشته دانشجويي كه پذيرش وي در دوره از طريق بدون آزمون ميتبصره. 
  به بعد93ممنوع است.  ها از طريق آزمون سراسري صورت گرفته باشد،كه پذيرش در آن

ط به احراز همزمان شرايط تغيير رشته يا گرايش وانتقال توأم با تغيير رشته يا گرايش، مشر .28ماده 
مبدأ و مقصد تنها براي يك بار امكان پذير » سساتؤم«) و با توافق 27، 26، 25و انتقال (موضوع مواد 

  همه ورودي هااست. 

 كارشناسي ارشد

  94ماقبل  كارشناسي ارشد  ممنوع است.هر سه شيوه ر انتقال و تغيير رشته د .16ماده 
 به بعد94تغيير رشته، انتقال و ميهماني در دوره كارشناسي ارشد ممنوع است.  .20ماده 
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 ميهماني و انتقال دائم

 كارشناسي

كارداني  يهادورهميهماني و انتقال دانشجو مطابق آيين نامه ميهماني و انتقال دانشجويان  .27ماده 
سسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي مصوب وزارت (ابالغيه شماره ؤو م هادانشگاهو كارشناسي 

  همه ورودي ها .باشديمو الحاقات و اصالحات بعدي آن) ميسر  10/7/89و مورخ  /18503

ط به احراز همزمان شرايط تغيير وانتقال توأم با تغيير رشته يا گرايش، مشر . 27ماده  /28ماده 
مبدأ و مقصد تنها براي » سساتؤم«) و با توافق 27، 26، 25رشته يا گرايش و انتقال (موضوع مواد 

  همه ورودي ها يك بار امكان پذير است.

انتقال دانشجو به موسسه ديگر، مشروط به كسب معدل باالتر  .آيين نامه ميهماني و انتقال 11ماده 
معدل دانشجويان ورودي هاي همان سال و همان رشته در موسسه مقصد، در مدت حداقل از ميانگين 

  همه ورودي ها.چهار نيمسال براي مقطع كارشناسي و موافقت مبدا و مقصد مي باشد

  مقررگرديد براي نيمسال دوم، تقاضاي ميهماني جديد در مقطع كارشناسي از طرف دانشگاه
  20/11/94) 95-96يلي دريافت نگردد. (اجرا از سال تحص

 انشجويان ميهمان متعهد شوند كه معدل نمرات گذرانده شده در دانشگاه صنعتي شيراز از د
-باالتر گردد و در غير اينصورت در خواست تمديد ميهماني از دانشجو دريافت نمي 14

  20/11/94شود
  كارشناسي درچهار نيمسال در مقطع  17دانشجوي ميهمان در صورت كسب معدل كل حداقل

 در موسسه مقصد مي تواند با موافقت موسسات مبدا و مقصد ميهمان دايم شود.

 كارشناسي ارشد

  94 ماقبل  هر سه شيوه كارشناسي ارشد  ممنوع است.ر نتقال و تغيير رشته دا .16ماده 
انتقال از دوره شبانه به روزانه ، نيمه حضوري و مجازي  به حضوري اعم از (روزانه  و شبانه)  .1تبصره 

  94 ماقبل  دولتي ممنوع است. يهادانشگاهغير دولتي به  يهادانشگاهو از 

اختيار موسسه آموزش عالي ر انتقال از يك شيوه به شيوه ديگر با رعايت سنوات دوره د .2تبصره 
  94 ماقبل  است.
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ال را با موافقت سحداكثر دو نيم توانديمدانشجو در هر سه شيوه كارشناسي ارشد ر ه .3تبصره 
  94 ماقبل  موسسه مبدأ و مقصد به عنوان مهمان بگذراند.

  به بعد94تغيير رشته، انتقال و ميهماني در دوره كارشناسي ارشد ممنوع است.  .20ماده 

 تعيين رتبه دانشجويان انتقالي در مقطع كارشناسي
  اگر دانشجويان انتقالي به دانشگاه صنعتي شيراز بيش از سه نيمسال در خارج از دانشگاه

صنعتي تحصيل نكرده باشد كمترين عدد بين معدل كل دانشجو و معدل كل دروس گذرانده 
شده در دانشگاه صنعتي شيراز به عنوان معدل در نظر گرفته شده جهت تعيين رتبه در نظر 

 مي شود. گرفته

 استاد راهنماي كارشناسي ارشد و دكتري

 كارشناسي ارشد
يكي از اعضاي هيات علمي داراي مدرك دكتري است كه مسئوليت راهنمايي دانشجو  .استاد راهنما

نامه و يا رساله به عهده دارد و از ميان اعضاي هيات علمي همان مؤسسه (يا را در انجام پروژه، پايان
 به بعد 94 شود.مجوز مؤسسه مبدا) انتخاب ميخارج از مؤسسه با 

در تعريف استاد راهنما و استاد مشاور موافقت گروه آموزشي، دانشكده مربوط  مؤسسهاز مجوز منظور 
  به بعد 94 باشد.و شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه مي

 
دانشجو و با موافقت استاد راهنما در دوره كارشناسي ارشد آموزشي ـ پژوهشي به پيشنهاد  .18ماده 

  94ماقبل  .شوديمتعيين  يكي از اعضاي هيات علمي با مرتبه حداقل استادياري و تأييد شورا
چنانچه استاد راهنما خارج از مؤسسه آموزش عالي انتخاب شود  به جاي شرط استادياري  .تبصره 

  94ماقبل  داشتن مدرك دكتري الزامي است.

هايي كه عضو شرايط و نحوه انتخاب استاد راهنماي خارج از مؤسسه يا در رشته .21ماده  1تبصره 
به 94شود. هيات علمي با مرتبه علمي استاديار وجود نداشته باشد، طبق شيوه نامه مؤسسه انجام مي

   بعد

  درآمد به دانشگاه تعلق گيرد  %10مقرر گرديد در مورد راهنمايي دانشجويان خارج از دانشگاه
 30/7/92پژوهشي استاد راهنما لحاظ گردد.  -اهنمايي جزء سوابق آموزشي تا ر



 

37 
 

  مقرر گرديد اعضاء هيات علمي كه براي فرصت مطالعاتي از كشور خارج مي شوند، استاد
راهنماي مشترك براي كليه دانشجويان تحصيالت تكميلي تحت راهنمايي خود تعيين نمايند 
تا در صورت در خواست دانشجو مبني بر دفاع از پايان نامه/ رساله در زمان عدم حضور هيات 

 29/2/94ه استاد راهنماي مشترك تفويض گردد. علمي تمامي امور ب
  مقرر گرديد استاد راهنماي دانشجويان كارشناسي ارشد حداكثر تا قبل از حذف و اضافه ترم

 23/4/94سوم دانشجو مشخص گردد و در سيستم آموزشي گلستان ثبت شود.

  دكتري
عهده استاد راهنما است كه به ر راهنمايي دانشجو از نخستين نيمسال تحصيلي بمسئوليت   .3ماده 

پيشنهاد دانشجو از ميان اعضاي هيأت علمي با مرتبه استادياري يا باالتر و با موافقت عضو هيأت علمي 
. پس از تعيين استاد راهنما، مراتب از طريق شوراي گروه و شوراي شوديمتعيين  ربطيذو تائيد گروه 

. تا زماني گردديمحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال آموزشي و تر تحصيالت تكميلي دانشكده به امو
  همه ورودي هاعهده دارد. ر كه استاد راهنما انتخاب نشده است، رئيس گروه وظايف استاد راهنما را ب

مسئوليت راهنمايي رساله  ربطيذدر صورت نياز، به پيشنهاد استاد راهنما و تائيد گروه  .1تبصره 
. مشروط به اينكه استاد راهنماي اصلي شونديمدانشجو را دو استاد راهنما به طور مشترك عهده دار 

  همه ورودي ها درصد هدايت رساله را بر عهده داشته باشد. 60( اول) حداقل 

در صورتي كه ارتباط استاد راهنما به هر دليلي با دانشگاه قطع گردد، استاد راهنماي  .3تبصره 
از بين متخصصين داراي مدرك دكتري داخل يا خارج از دانشگاه پس از تائيد  توانديمجايگزين 

  همه ورودي ها ).اين شيوه نامه 4با رعايت شرايط ماده دانشكده مربوطه و شورا انتخاب گردد(

  به بعد 95ب ) راهنمايي رساله  4ماده 

  . باشديمشرايط راهنمايي رساله دوره دكتـري به شرح زير 

حداقل  دانش آموختگيسال سابقه تدريس در دورة تحصيالت تكميلي و شش نيمداشتن حداقل  -1
  استاد راهنما با مرتبه استادياري ضروري است. توسطدو دانشجوي كارشناسي ارشد 

  يكي از موارد زير:  -2

  طي سه سال گذشته. معتبر علمي پژوهشي  يهامجلهمقاله در  سهحداقل (يا ارائه پذيرش) چاپ الف: 

و در حال انجام يك  معتبر علمي پژوهشي يهامجلهحداقل دو مقاله در (يا ارائه پذيرش) چاپ ب: 
  تحقيقاتي  برون دانشگاهي طي سه سال گذشته.طرح 

  گروه و شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه.موافقت شوراي  -3
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عضو هيأت علمي متقاضي راهنمايي دانشجوي دكتري بايد حداقل يك ماه قبل از مصاحبه  .تذكر
  .داوطلبان ورود به دوره شرائط فوق را احراز نموده باشند

 ظرفيت راهنمايي دانشجويان ارشد و دكتري
  كارشناسي ارشد
راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد در هر سال تحصيلي بر ظرفيت  .21بند الحاقي به ماده 

  به بعد 94 باشد:اساس مرتبه علمي عضو هيات علمي بصورت زير مي

در هر سال كارشناسي ارشدحداكثر تعداد دانشجوي   

 دوره

 مرتبه علمي

 روزانه و

 استعداد درخشان

 نوبت دوم، بورسيه و
 تبديل خارج به داخل

 پرديس دانشگاهي

 *2 *2 *4 استاديار

 3 3 6 دانشيار

 4 4 8 استاد

دانشجوي كارشناسي  1 توانند راهنمايي فقطمي دانشگاه ابتدا با استادياران در بدو شروع همكاري *
توانند تحت راهنمايي قرار مي ديگر دانشجوي كارشناسي ارشد 2را بر عهده گرفته، در سال دوم  ارشد

توانند تحت راهنمايي قرار داده و نهايتاً از مي ديگر كارشناسي ارشددانشجوي  3داده، در سال سوم 
را بر عهده  كارشناسي ارشد در هر سال دانشجو 4 توانند راهنمايي حداكثرسال چهارم به بعد مي

  باشد. مي استعداد درخشانپذيرش از طريق آيين نامه دوره روزانه و داشته باشند. اين ظرفيت مربوط به 

پذيرش از دوره روزانه و  ذكر شده در ظرفيت %50توانند معادل ن، دانشياران و استادان مياستاديارا
هاي نوبت دوم بورسيه و تبديل از خارج به داخل و در دورهرا استعداد درخشان طريق آيين نامه 

  تحت راهنمايي قرار دهند. ، دانشجوي كارشناسي ارشددر دوره پرديس خودگردان %50همچنين 

هاي در دوره كارشناسي ارشددر صورت به حد نصاب نرسيدن ظرفيت راهنمايي دانشجويان مقطع 
 تواند در پذيرش دانشجويان پرديسنوبت دوم، بورسيه و تبديل خارج به داخل، اين ظرفيت مي

 به بعد 94 استفاده گردد. دانشگاهي

  دكتري

در هر سال تحصيلي و بصورت همزمان ظرفيت راهنمايي دانشجويان دكتري  .(ب) 4ماده  1 تبصره
  به بعد 94 باشد:بر اساس مرتبه علمي عضو هيات علمي بصورت زير مي
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 حداكثر تعداد دانشجوي دكتري در هر سال

 دوره

 مرتبه علمي

 روزانه و

 استعداد درخشان

 نوبت دوم، بورسيه و
 تبديل خارج به داخل

 پرديس دانشگاهي

 *0/5 *0/5 *1 استاديار

 1 1 2 دانشيار

 1 1 2 استاد

 حداكثر تعداد همزمان دانشجوي دكتري

 دوره

 مرتبه علمي

 روزانه و

 استعداد درخشان

 نوبت دوم ، بورسيه1 و

 تبديل خارج به داخل

 پرديس دانشگاهي

 *2 *2 *4 استاد يار

 3 3 6 دانشيار

 4 4 8 استاد

  . دباشنراهنمايي دانشجوي دكتري ميپس از احراز شرايط فوق الذكر، مجاز به استادياران  *

وم، ددر صورت به حد نصاب نرسيدن ظرفيت راهنمايي دانشجويان مقطع دكتري در دوره هاي نوبت 
استفاده  يدانشگاه تواند در پذيرش دانشجويان پرديسبورسيه و تبديل خارج به داخل، اين ظرفيت مي

  گردد.

توجه  ، ظرفيت پذيرش دانشجو توسط هر استاد بادر صورت وجود اساتيد راهنماي مشترك .2تبصره 
  به بعد 94. گردديمبه در صد مشاركت اساتيد راهنما تعيين 

  ه تعلق گيرد درآمد به دانشگا %10مقرر گرديد در مورد راهنمايي دانشجويان خارج از دانشگاه
 30/7/92ژوهشي استاد راهنما لحاظ گردد. پ -تا راهنمايي جزء سوابق آموزشي 

 تاد مقرر گرديد اعضاء هيات علمي كه براي فرصت مطالعاتي از كشور خارج مي شوند، اس
مايند راهنماي مشترك براي كليه دانشجويان تحصيالت تكميلي تحت راهنمايي خود تعيين ن

ضور هيات حتا در صورت در خواست دانشجو مبني بر دفاع از پايان نامه/ رساله در زمان عدم 
 29/2/94ه استاد راهنماي مشترك تفويض گردد. علمي تمامي امور ب

 
 

                                                            
 باشد.معرفي نامه از وزارت علوم تحقيقات و فناوري ميبورسيه ورودي بدون آزمون و داراي منظور دانشجويان  1
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 استاد مشاور كارشناسي ارشد و دكتري
  كارشناسي ارشد

يكي از اعضاي هيات علمي است كه مسئوليت مشاوره دانشجو را در انجام پروژه،  .استاد مشاور
متخصصان خارج نامه و يا رساله به عهده دارد و از ميان اعضاي هيات علمي همان مؤسسه و يا پايان

 به بعد 94شود. از مؤسسه با مجوز مؤسسه انتخاب مي

در تعريف استاد راهنما و استاد مشاور موافقت گروه آموزشي، دانشكده مربوط  مؤسسهاز مجوز منظور 
  به بعد 94 باشد.و شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه مي

 
استاد مشاور به پيشنهاد استاد راهنما پس از تأييد شوراي گروه از اعضاي هيأت علمي داخل  .19ماده 

  94ماقبل  .شوديميا متخصصان خارج از دانشگاه انتخاب 
انتخاب استاد مشاور، به پيشنهاد استاد راهنما و تاييد گروه آموزشي، از اعضاي  .21ماده  2تبصره 

 به بعد94هيات علمي همان گروه يا خارج از مؤسسه امكان پذير است. 

  مقرر گرديد كه تنها از همكاري اعضاء هيات علمي دانشگاه هاي دولتي و اعضاء هيات علمي
باشند در مقاطع علوم ،تحقيقات و فناوري ميصنايع كه داراي مجوز دفتر جذب وزارت 

 9/4/94در صورت موافقت گروه استفاده گردد.  ...تحصيالت تكميلي از قبيل مشاور، داور و 

  دكتري
يك يا دو استاد مشاور از بين  توانيمدر صورت نياز، به پيشنهاد استاد راهنما  .3ماده  2تبصره 

براي  ربطيذاعضاء هيأت علمي دانشگاه يا متخصصين خارج دانشگاه با مدرك دكتري و تائيد گروه 
  95ماقبل هدايت دانشجو تعيين كرد. 

  همه ورودي هاج) مشاوره رساله  4ماده 

  .باالتر ياداشتن مدرك دكتري با مرتبه استادياري  -1

  .حداقل يك پايان نامه كارشناسي ارشد دفاع شدهيا مشاوره راهنمايي  -2

  گروه.موافقت شوراي پيشنهاد استاد راهنما و  -3

نيز دانشگاه خارج از  حرفه ايبه تشخيص شورا انتخاب استاد مشاور از بين متخصصان  .3تبصره
  بالمانع است.
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  دولتي و اعضاء هيات علمي مقرر گرديد كه تنها از همكاري اعضاء هيات علمي دانشگاه هاي
باشند در مقاطع صنايع كه داراي مجوز دفتر جذب وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري مي

 9/4/94تحصيالت تكميلي از قبيل مشاور، داور و ... در صورت موافقت گروه استفاده گردد. 
  

 تدريس در دوره دكتري
  به بعد 95 شرايط تدريس، راهنمايي و مشاوره .4ماده 

  و مشاوره رساله دانشجويان در دوره دكتري: رساله شرايط تدريس، راهنمايي

  الف) تدريس

  .باالتر ياداشتن مدرك دكتري با مرتبه استادياري  -1

 موافقت شوراي گروه. -2

 آزمون جامع
گذراندن دروس دوره آموزشي در ز دانشجو موظف است پس اپژوهشي  –شيوه آموزشي  رد . 7ماده 

شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده  گروه ونظر شوراي  جامع شركت نمايد. ارزيابي جامع زيرارزيابي 
نفر  4مركب از حداقل ارزيابی جامع  توسط كميتهبا نظارت نماينده تحصيالت تكميلي دانشگاه،  و 

  .شوديمبشرح زير برگزار 

 .ان) راهنمااستاداستاد( -1

  استاد (استادان) مشاور. -2

و تصويب شوراي تحصيالت تكميلي  گروهپيشنهاد شوراي  هعلمي كه ب هيأتنفر عضو  3حداقل  -3
 . شونديمدانشكده برگزيده 

داراي حداقل مرتبه استادياري بقيه بايد داراي مرتبه دانشياري و  اعضاء كميته حداقل يك نفر از 
  95بل . ماق) باشند 4با شرايط تدريس در دوره دكتري (ماده وهشي) ژ(آموزشي ، پ

گذراندن دروس دوره آموزشي در ز دانشجو موظف است پس اپژوهشي  –شيوه آموزشي ر د . 7ماده 
شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده  گروه ونظر شوراي  ارزيابي جامع شركت نمايد. ارزيابي جامع زير

عضو  3مركب از حداقل ارزيابي جامع 		توسط كميتهبا نظارت نماينده تحصيالت تكميلي دانشگاه،  و 
  .شوديمبشرح زير برگزار  هيات علمي با مرتبه حداقل استادياري و شرايط تدريس دوره دكتري



 

42 
 

 .ان) راهنمااستاد( استاد -1

و  گروهپيشنهاد شوراي  هكه بعالوه بر استاد (استادان) راهنما  علمي هيأتنفر عضو  2حداقل  -2
 به بعد 95. شونديمتصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده برگزيده 

  دستورالعمل ارزيابي جامع

از تمام واحدهاي آموزشي دوره  16براي ورود به مرحلة ارزيابي جامع، كسب ميانگين كل حداقل  .1
  همه ورودي ها .د الزامي است.

% نمره نهايي را تشكيل 30 ميانگين نمرات آزمون شفاهي % و70آزمون كتبي ميانگين نمرات  .2
در غير  ) كمتر باشد.20(از  16و ميانگين كل نمرات دانشجو در ارزيابي جامع نبايد از  دهديم

ت كند و آن ارزيابي جامع شرك تمام دروس اين صورت، دانشجو مجاز است صرفاً يكبار ديگر، در
پرونده دانشجو براي تصميم گيري ، و صورت عدم موفقيت در بار دوم، را با موفقيت بگذراند

 شود.ارجاع مي دانشگاهدرخصوص امكان شركت مجدد در ارزيابي جامع به كميسيون موارد خاص 
  همه ورودي ها

و نمره تمامي دروس گذرانده  18در صورتي كه معدل كل دانشجو در دوره آموزشي حداقل  .2تبصره 
 توانديمبيشتر باشد، به پيشنهاد استاد راهنما و تائيد گروه، آزمون كتبي امتحان جامع  16دانشجو از 

  95. ماقبل حذف گردد. معدل كل به عنوان نمره آزمون كتبي منظور خواهد شد

درس به پيشنهاد استاد راهنما و تصويب گروه مربوط  3محتواي حداقل آزمون كتبي از سواالت  -3
  همه ورودي ها .گردديمتهيه لي سطح تحصيالت تكمير د

موضوع كلي رساله نيز در زمينه بايد از محتواي دروس كتبي آزمون و آزمون شفاهي سواالت  -4
  95ما قبل  آزمون شفاهي بايد حد اكثر تا يك ماه پس از آزمون كتبي برگزار گردد. دانشجو باشد.

 درس به پيشنهاد استاد راهنما و تصويب گروه مربوط 3محتواي حداقل آزمون شفاهي از سواالت -5
تواند با دروس آزمون كتبي متفاوت باشد. دروس آزمون دروس آزمون شفاهي مي .گردديمتهيه 

  به بعد 95 شفاهي بايد حداكثر تا يك ماه پس از آزمون كتبي برگزار گردد.
ارزيابي جامع حداكثر دو بار در سال به پيشنهاد گروه و پس از تصويب دانشكده به شورا اعالم  -6
  همه ورودي ها .گردديم

ته پس از برگزاري يك هف(كتبي و شفاهي) را حداكثر  موظف است نتيجه ارزيابي جامعگروه   -7
 گزارش نمايد.شگاه تكميلي دانتحصيالت و آموزشي  ، از طريق دانشكده به مديريت امتحان شفاهي
  همه ورودي ها
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   مقرر گرديد برگزاري امتحان جامع دكتري در بازه آبان و آذر در نيمسال اول و ارديبهشت و
به  94-95خرداد در نيمسال دوم انجام گيرد اين تاريخ براي دانشجويان ورودي سال تحصيلي

  23/4/94باشد.بعد الزم االجرا مي

 بسندگي زبان
  .باشدنمره بسندگي زبان انگليسي دانشجويان دكتري به قرار زير مي .13از ماده  8بند 

 
  حداقل نمره قابل قبول  نام آزمون

Academic IELTS  6  
TOEFL PBT  550  
TOEFL IBT  70  
TOLIMO  550  

MSRT (MCHE)  60  
  %60  هاي داخلآزمون هاي دانشگاه

  %50  آزمون نيمه متمركز كنكور دكتري
  به بعد 95 است. دفاع از طرح تحقيق رسالهقبل از  بسندگي زبان مهلت ارائه نمره 

  مقرر گرديد در خصوص نحوه برگزاري آزمون بسندگي زبان مقطع دكتري گروهي متشكل از
آقايان دكتر سلطاني راد، دكتر اسالمي، دكتر حقيقت و خانم دكتر نزهت تشكيل گردد.  

17/01/95   
                               

پروپوزال كارشناسي ارشد،سمينار كارشناسي ارشد و طرح تحقيق 
 رساله دكتري

  كارشناسي ارشد

دانشجو موظف است پس از پايان نيمسال اول و قبل از شروع نيمسال سوم تحصيلي ،  .27ماده 
موضوع پايان نامه خود را با نظر استاد يا اساتيد راهنما و تأييد گروه مربوط انتخاب نمايد. موضوع 

  94. ماقبل ابدييمپايان نامه پس از تأييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده قطعيت 
نامه خود را با نظر مسال سوم تحصيلي، موضوع پايانيو موظف است قبل از شروع ندانشج .21ماده 

  به بعد 94استاد راهنما و تاييد گروه آموزشي انتخاب كند.
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ارشد  ينامه كارشناسانيپا قيطرح تحق بيتصو خيتار نيب يفاصله زمان .12الحاقي به ماده  4بند 
  به بعد 94 .استسه ماه  حداقل نامهانيتا روز دفاع از پادر گروه مربوط 

  
 ،رشته مهندسي عمرانبه غير از  هادانشجويان كارشناسي ارشد كليه رشته :12الحاقي به ماده  3بند 

 يابيقابل قبول ارز ريصورت قابل قبول و غه كه ب، يصفر واحد ناريسم قيدرس روش تحقملزم به اخذ 
  به بعد 94ورودي  هستند.، ناريدرس سم اخذ ازين شيپد، به عنوان گرديم

 
  آخرين تاريخ تصويب پيشنهاد طرح پايان نامه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد در جلسه گروه

      12/12/1393مربوطه پايان اسفند ماه سال دوم مقرر گرديد. 

  .مقرر گرديد نمره درس سمينار، مشابه دروس ديگر در زمان مقرر در سيستم گلستان ثبت شود

22/12/91   

  مقرر گرديد كه دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش محور، سمينار خود را به صورت سمينار
 3/4/93ويژه تحت راهنمايي يك استاد راهنماي سمينار و يك استاد مشاور ارائه دهند. 

  پژوهشي به آموزش محور، در  –دانشجويان كارشناسي ارشد متقاضي تغيير شيوه از آموزشي
صورت عدم موافقت گروه با تطيبق درس سمينار ويژه با سمينار، جهت اخذ درس سمينار ويژه 

 29/1/96موظف به پرداخت هزينه مطابق تعرفه مصوب مي باشند.

  دكتري
ور ي متشكل از استاد (استادان) راهنما، استاد (استادان) مشااتهيكم .كميته پيشنهاد رساله دكتري

و دو نفر عضو هيأت علمي به پيشنهاد استاد راهنما و تصويب گروه مربوطه است. حداقل يكي از اعضاء 
  همه ورودي ها .كميته مذكور مي بايست داراي مرتبه دانشياري باشند

خارج از دانشگاه به عنوان  اياعضاي هيأت علمي يا متخصصان حرفههمكاري با  .3ماده  4تبصره 
عضو كميته پيشنهاد رساله دكتري و كميته رساله دكتري منوط به اخذ مجوز از شوراي دانشگاه 

  به بعد 95.است

دانشجوي دوره دكتري پس از گذراندن موفقيت آميز امتحان جامع،  ملزم به اخذ  .13از ماده  9بند 
هاي تحصيلي قبل از دفاع از در تمامي  نيمسال صفر واحدي "دكتريطرح تحقيق رساله " درس

  به بعد 95 .پيشنهاد رساله است
و در شيوه  تا پايان نيمسال اول تحصيلي پژوهشي  -شيوه آموزشير د دانشجو موظف است .6ماده 

 ، موضوع كلي رساله خود را باي پژوهشي تقاضا محورهمزمان با پذيرشهاطرحپژوهش محور از 
  همه ورودي هاراهنما تعيين كند و فعاليت پژوهشي خود را آغاز نمايد.هماهنگي استاد 
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 كنند حداكثر مقرر گرديد دانشجويان مقطع دكتري كه از طرح تحقيق رساله خود دفاع مي

يك ماه پس از شروع ترم بعد، تصحيحات خود را انجام دهند در غير اينصورت بنا به نامه 
گردد. حذف و درس طرح تحقيق رساله براي دانشجو اخذ مي 1نگاري دانشكده درس رساله 

 19/11/95باشد. حسن اجراي اين بند برعهده رياست دانشكده مي
 

 عدم تصويب طرح تحقيق رساله دكتري
  95ماقبل  .8ماده

قيق رساله تحماه از قبولي در ارزيابي جامع، طرح  6حداكثر بعد از گذشت دانشجو موظف است  -1
به شوراي  و) راهنما تهيه استادانو با همكاري استاد( ا فرم طرح تحقيق مصوب دانشگاهمطابق ب خود را
  95ماقبل  ارائه دهد. گروه

 توانديمبه پيشنهاد استاد راهنما و تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده مدت فوق  .1تبصره 
ماه ديگر تمديد گردد. پس از گذشت يك سال از ارزيابي جامع و در صورت عدم تصويب طرح،  6تا 

  95ماقبل  موضوع امكان ادامه تحصيل دانشجو در شورا مطرح و تصميم گيري خواهد شد.

ي علني با حضور اعضاء كميته رساله و با مديريت اجلسهتصويب طرح تحقيق رساله در و بررسي  -2
طرح تحقيق ز جلسه حضور داشته باشد و ار و دانشجو موظف است د رديپذيماستاد راهنما انجام 

  95ماقبل  رساله خود دفاع كند.

در صورتي كه دانشجو در نوبت اول نتواند از پيشنهاد رساله خود با موفقيت دفاع كند،  .2تبصره
ي ديگر نسبت به دفاع از پيشنهاد رساله اجلسهتا در  شوديمبه او اجازه داده  1با رعايت مفاد تبصره 

  95ماقبل  خود اقدام نمايد.

   .8ماده 

حداكثر تا پايان نيمسال بعد از نيمسالي كه امتحان جامع خود را با موفقيت دانشجو موظف است  -1
 و با همكاري استاد ا فرم طرح تحقيق مصوب دانشگاهمطابق ب قيق رساله خود راتحگذرانده است طرح 

  به بعد 95 داده و از آن دفاع نمايد.ارائه  گروهبه شوراي  و) راهنما تهيه استادان(

 توانديمبه پيشنهاد استاد راهنما و تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده مدت فوق  .1تبصره 
تا يك نيمسال ديگر تمديد گردد. پس از گذشت اين مدت (پايان دو نيمسال بعد از نيمسالي كه 



 

46 
 

دانشجو امتحان جامع خود را با موفقيت گذرانده است)، در صورت عدم تصويب طرح، موضوع امكان 
  به بعد 95 تحصيل دانشجو در شورا مطرح و تصميم گيري خواهد شد.ادامه 

ي علني با حضور اعضاء كميته پيشنهاد رساله و با اجلسهتصويب طرح تحقيق رساله در و بررسي  -2
جلسه حضور داشته ر و دانشجو موظف است د رديپذيممديريت نماينده تحصيالت تكميلي انجام 

  به بعد95 ود دفاع كند.طرح تحقيق رساله خز باشد و ا

در صورتي كه دانشجو در نوبت اول نتواند از پيشنهاد رساله خود با موفقيت دفاع كند، با  .2تبصره 
ي ديگر نسبت به دفاع از پيشنهاد رساله اجلسهتا در  شوديمبه او اجازه داده  1رعايت مفاد تبصره 

  به بعد95 گردد.محروم ميخود اقدام نمايد. در غير اينصورت از ادامه تحصيل 

 گزارش پيشرفت تحصيلي
(و در صورت استفاده از فرصت دانشجوي دكتري بايد در پايان هر سال تحصيلي  .8ماده  3تبصره 

در حضور اعضاي كميته رساله، گزارش پيشرفت مطالعاتي خارج از دانشگاه، بعد از فرصت مطالعاتي) 
اعضاي كميته رساله بايد  .صورت شفاهي ارائه نمايد اساس طرح تحقيق مصوب بهر تحصيلي خود را ب

كيفي خود را به صورت(عالي ، خوب ، متوسط و ضعيف ) در قالب گزارش پيشرفت  نتيجه ارزيابي
   95ماقبل  .و مدير تحصيالت تكميلي دانشگاه ارائه دهد مدير گروهتحصيلي به 

(و در صورت استفاده از فرصت سال تحصيلي نيمدانشجوي دكتري بايد در پايان هر  .8ماده  3تبصره 
اساس طرح ر گزارش پيشرفت تحصيلي خود را بمطالعاتي خارج از دانشگاه، بعد از فرصت مطالعاتي) 

گزارش در صورت صالحديد استاد راهنما،  .ارائه نمايد كتبي به استاد راهنماتحقيق مصوب به صورت 
  به بعد 95 گردد.ارائه مي ، در حضور كميته پيشنهاد رسالهپيشرفت تحصيلي

  
  جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري

  كارشناسي ارشد

واحد درسي براي  6و حداكثر  4حداقل  پژوهشي-آموزشي تعداد واحد پايان نامه در شيوه .26ماده 
  94ماقبل  .باشديماساس برنامه مصوب ر و ب هارشتههمه 
نامه و تاييد استاد راهنما، موظف است با رعايت ضوابط مؤسسه دانشجو پس از تدوين پايان .22ماده 

  به بعد94نامه خود دفاع كند. در حضور هيات داوران از پايان

ارشد  ينامه كارشناسانيپا قيطرح تحق بيتصو خيتار نيب يفاصله زمان .12الحاقي به ماده  4بند 
  به بعد 94 .استسه ماه  حداقل نامهانيپا تا روز دفاع ازدر گروه مربوط 
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ل تحصيلي، يك روز سا هر نيمسال اول درنامه دفاع از پايان مهلت آخرين .27بند الحاقي به ماده 

ل تحصيلي، يك روز قبل از سا و در نيمسال دوم هر قبل از شروع نيمسال دوم همان سال تحصيلي
  همه ورودي ها. باشدتقويم آموزشي دانشگاه، ميشروع نيمسال اول سال تحصيلي بعد، مطابق با 

 

  94ماقبل  .شوديمارزشيابي  پايان نامه در جلسه دفاعيه توسط هيأت داوران انجام  .22ماده 

 94ماقبل  شورا است. دستورالعملاساس ر تركيب هيأت  داوران ب .23ماده 

ارزشيابي پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد بصورت زير انجام مي  .12الحاقي به ماده  5بند 
 ها همه وروديپذيرد.

 مشاور:ديدر صورت وجود استاد (اسات ( 
  مجموع نمرات داوران مشاور+ دينمرات اسات نيانگيم + راهنما دينمرات اسات نيانگيدو برابر م

  3تعداد داوران+
 
 :در صورت عدم وجود استاد مشاور 

  راهنما + مجموع نمرات داوران دينمرات اسات نيانگيمدو برابر 
  2تعداد داوران + 

 
 ماده 20. ارزشيابي پايان نامه  ماقبل 94

  عالي     20تا  19نمره از :  
  بسيار خوب 99/18تا  18نمره از  :  
  خوب 99/17تا  16نمره از :  
  قابل قبول 99/15تا  14نمره از :  
  غير قابل قبول 14نمره كمتر از :  

ر چنانچه ارزشيابي پايان نامه غيرقابل قبول باشد دانشجو مجاز است حداكثر يك نيمسال د .تبصره 
مدت مجاز تحصيل در جلسه دفاعيه شركت و مجدداً از پايان نامه دفاع كند. دانشجويي كه در فرصت 

ادامه تحصيل و دريافت مدرك تحصيلي تعيين شده نتواند از پايان نامه خود با موفقيت دفاع نمايد، از 
  94ماقبل  شود.محروم مي

شود و ارزشيابي آن به صورت كيفي و به شرح نامه در ميانگين كل محاسبه نمينمره پايان .23ماده 
 زير انجام ميشود:94 به بعد

  14مردود (كمتر از( 
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 ) 14 - 99/15متوسط( 

 ) 16 - 99/17خوب( 

 ) 18 - 99/18خيلي خوب( 

 ) 19 - 20عالي ( 

نامه حداكثر سه انيدفاع از پا خي، پس از تارارشد يكارشناس انيدانشجو .12الحاقي به ماده  6بند 
نامه به استاد راهنما انيپا يداور تهيكم حاتينامه خود را مطابق با تصحانيماه فرصت دارند كه پا

حساب خود را انجام دهند  هيتسو نديراف ستباييدفاع م خيدهند و حداكثر شش ماه پس از تار ليتحو
مطابق با  ديترم جد يبرا بايددانشجو  صورتنيا ري(ارسال پرونده به اداره آموزش دانشگاه). در غ

 ليفراغت از تحص خيتاريد. نامه خود دفاع نماانياز پاامناء ثبت نام و مجدداً  اتيمصوب ه يهانهيهز
  به بعد29.است ديجلسه دفاع جد دانشجو تاريخ

  توانند نام ناظر صنعتي را در پايان نامه هاي كارشناسي ارشد مقرر گرديد كه دانشكده ها مي
و رساله هاي دكتري درج نمايند كه در جلسه دفاع پايان نامه / رساله شركت نمايند و پايان 

        09/06/95نامه/ رساله را امضاء نمايند ولي حق نمره دادن نداشته باشند. 
  كه حق الزحمه اساتيد راهنماي خارجي، مشاور خارجي، داور خارجي، كه در مقرر گرديد

كنند پرداخت جلسه دفاع از پايان نامه يا رساله دانشجويان تحصيالت تكميلي شركت نمي
                                       17/01/95نگردد. 

 كتري بدليل عدم دريافت در صورت تجديد جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله د
ماه پس از تاريخ دفاع، به تمامي اعضاء كميته  6پرونده فراغت از تحصيل دانشجو در زمان 

     18/8/95گردد.داوري حق الزحمه معادل حق الزحمه داوري پرداخت مي
  مقرر گرديد كه كليه پايان نامه هاي كارشناسي ارشد با حداقل دو داور (در صورت عدم

  27/3/93ور) يا يك مشاور و حداقل يك داور دفاع گردند. اختصاص مشا

  مقررگرديد مقاله كنفرانس مشروط به پذيرش و ثبت نام در كنفرانس مربوط، در نمره پايان
 26/3/94گردد. نامه كارشناسي ارشد محسوب مي

  مراحل مقرر گرديد گواهي دفاع از پايان نامه و رساله در صورتي صادر گردد كه دانشجو تمامي
  27/11/94فارغ التحصيلي خود را اتمام نموده و به آموزش دانشگاه تحويل داده باشد.

  .مقرر گرديد كه در روي جلد پايان نامه/ رساله هاي دكتري نام استاد مشاوره درج نگردد
26/05/95                                       

 انشگاه هاي دولتي و اعضاء هيات علمي مقرر گرديد كه تنها از همكاري اعضاء هيات علمي د
باشند در مقاطع صنايع كه داراي مجوز دفتر جذب وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري مي

 9/4/94تحصيالت تكميلي از قبيل مشاور، داور و ... در صورت موافقت گروه استفاده گردد. 
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 دكتري

شاور و سه نفر راهنما، استاد (استادان) مي متشكل از استاد (استادان) اتهيكمكميته رساله دكتري: 
يراز) به شعضو هيأت علمي ( يك نفر هيأت علمي با مرتبه حداقل دانشياري خارج از دانشگاه صنعتي 

  95ماقبل . پيشنهاد استاد راهنما و تصويب گروه مربوطه است
ادان راهنما و متشكل از تعداد سه عضو هيأت علمي (عالوه بر است ايكميتهكميته رساله دكتري: 

مشاور) با حداقل مرتبة استادياري هستند كه يك عضو از داخل و دو عضو نيز از خارج از گروه آموزشي 
يكي از داوران  آيين نامه 19با تشخيص شوراي دانشگاه و بر اساس تبصره ماده  شوند.انتخاب مي
  به بعد 95 انتخاب شود. 2ايتواند از متخصصان حرفهخارجي مي

اراي مرتبه دحداقل يكي از اعضاء كميته پيشنهاد رساله دكتري و كميته رساله دكتري بايد  .1تبصره 
  بعد به 95.حداقل دانشياري باشد

 كميته توانند به عنوان داورنويسندگان مقاالت مستخرج از رساله دكتري دانشجو نمي .2تبصره 
  به بعد95 شوند.پيشنهاد رساله دكتري و داور كميته رساله دكتري انتخاب 

بل از شروع آخرين مهلت دفاع از رساله براي نيمسال اول سال تحصيلي يك روز ق .13از ماده  5بند 
سال نيمسال دوم همان سال تحصيلي و براي نيمسال دوم سال تحصيلي يك روز قبل از شروع نيم

  به بعد 95باشد. اول سال تحصيلي بعد مطابق با تقويم آموزشي دانشگاه مي
  

  95ماقبل دفاع از رساله  .9ماده 

اله، موظف تائيد استاد راهنما و به شرط كفايت دستاوردهاي علمي رسو دانشجو پس از تدوين رساله 
 داوران از رساله خود دفاع كند. هيأتحضور ر است د

موضوع  (مطابق با اهداف طرح تحقيق) متناسب با احراز كفايت دستاوردهاي علمي رساله .1تبصره 
ه براي ، قبل از دفاع از طريق چاپ يا اخذ پذيرش نهايي حداقل يك مقاله مستخرج از رسالرساله

مقاله براي دانشجويان در شيوه پژوهشي در مجالت  پژوهشي و دو -دانشجويان در شيوه آموزشي 
. دستاوردهاي رديگيمصورت گروه مربوط با تائيد ي و المللنيبداراي نمايه معتبر  علمي پژوهشير معتب

 .باشد "شيراز دانشگاه صنعتي"ان) راهنما و ناماستاد( استاد ،دانشجوذكر نام علمي ياد شده بايد با 
  92ماقبل 

                                                            
 يجامعه هستند كه دارا هايبخش ريدر سا يعلم أتيه ريكارشناسان با تجربه غ ايصاحبنظران  ،يامتخصصان حرفه ،بر اساس آيين نامه 2

 هستند. دانشگاه دييبه تأ ايحرفه تيمهارت و صالح
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(مطابق با اهداف طرح تحقيق) متناسب با موضوع  احراز كفايت دستاوردهاي علمي رساله .1تبصره 
مستخرج از رساله براي ISI ، قبل از دفاع از طريق چاپ يا اخذ پذيرش نهايي حداقل يك مقاله رساله

پژوهشي و دو مقاله براي دانشجويان در شيوه پژوهشي در مجالت  -دانشجويان در شيوه آموزشي 
. دستاوردهاي رديگيمصورت گروه مربوط با تائيد ي و المللنيبداراي نمايه معتبر  علمي پژوهشير معتب

 باشد. "دانشگاه صنعتي شيراز"ان) راهنما و ناماستاد( استاد ،دانشجوذكر نام علمي ياد شده بايد با 
  94و  93، 92

) و تائيد حداقل يكي از 9ماده  1تبصره پس از احراز كفايت دستاوردهاي علمي (موضوع  .2تبصره 
بعالوه تاريخ تعيين شده براي دفاع، حداقل دو تكميل شده  هايداوران كميته رساله، مدارك و فرم

هفته قبل از دفاع توسط دانشكده براي صدور مجوز و درج در پرونده دانشجو به امور آموزشي و 
  95ماقبل  گردد.تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال مي

عنوان ناظر و اعضاء  جلسه دفاع از رساله با حضور نماينده تحصيالت تكميلي دانشگاه به .3تبصره
  95ماقبل يابد. كميته رساله رسميت مي

با رعايت مفاد ماده دفاع از رساله  حداقل زمان الزم بين تصويب طرح تحقيق در دانشگاه و .4تبصره 
  95ماقبل باشد. يك سال تمام مي 13

  به بعد 95 دفاع از رساله . 9ماده 

راهنما و به شرط كفايت دستاوردهاي علمي رساله، موظف تائيد استاد و دانشجو پس از تدوين رساله 
 از رساله خود دفاع كند. كميته رساله و با مديريت نماينده تحصيالت تكميليحضور ر است د

(مطابق با اهداف طرح تحقيق) متناسب با موضوع  احراز كفايت دستاوردهاي علمي رساله .1تبصره 
براي مقاله مستخرج از رساله يك پذيرش نهايي حداقل رساله، قبل از دفاع از طريق چاپ يا اخذ 

در مجالت و دو مقاله براي دانشجويان در شيوه پژوهشي  پژوهشي –دانشجويان در شيوه آموزشي 
با داخلي (در زمان تحصيل دانشجو در مقطع دكتري) و  وهشيژعلمي پ يا مجالت معتبرISI  رمعتب

ذكر نام . دستاوردهاي علمي ياد شده بايد با رديگيمصورت استاد راهنماي اول و گروه مربوط تائيد 
  به بعد95 باشد. "دانشگاه صنعتي شيراز"و نام ي اولاهنمار استاد ، حداقل نامدانشجو

) و تائيد حداقل يكي از 9ماده  1تبصره پس از احراز كفايت دستاوردهاي علمي (موضوع  .2تبصره 
داوران كميته رساله، تاريخ دفاع تعيين شده و حداقل دو هفته قبل از دفاع، نسخه تاييد شده رساله 

  به بعد 95گردد. توسط استاد راهنماي اول، از طريق دانشجو به داوران تحويل مي
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عنوان ناظر و مدير  بهجلسه دفاع از رساله با حضور نماينده تحصيالت تكميلي دانشگاه  .3 تبصره
  به بعد95يابد. جلسه و اعضاء كميته رساله رسميت مي

 يك سال تمام است.دفاع از رساله  حداقل زمان الزم بين تصويب طرح تحقيق در دانشگاه و .4تبصره 
  به بعد95

  95ماقبلارزيابي رساله  .10ماده 

هاي ، چگونگي دفاع از يافتهنوآورياساس كيفيت علمي پژوهشي انجام شده ميزان  رارزيابي رساله ب
 .شوديمپژوهشي و نحوه نگارش رساله انجام 

تعيين  20داوران، نمره رساله دانشجو را بر مبناي  هيأتدر پايان جلسه دفاع، اعضاي  .1تبصره 
توجه به جدول  با نمرات را محاسبه ووزني . نماينده تحصيالت تكميلي دانشگاه ميانگين نمايندمي
  95ماقبل  گردد .اعالم ميغيرقابل قبول ) يا خوب  ياخوب  رعالي ، بسياقبول (، به صورت زير

 جدول ارزيابي
 درجه نمره

20 تا18,5  عالي 

18,49تا 17,5 خوب ربسيا   

17,49تا  16  خوب 

16كمتر از   غيرقابل قبول 

  

دانشجو  كميته رساله، ، بنا به تشخيص شودارزيابي  "غيرقابل قبول "چنانچه رساله دانشجو .2تبصره 
مجاز است طي حداكثر شش ماه  به شرط اينكه از حداكثر مدت مجاز تحصيل بيشتر نشود، اصالحات 

  95ماقبل  و صرفاً براي يك بار ديگر از آن دفاع كند.ه الزم را در رساله بعمل آورد

، چگونگي دفاع از ميزان نوآوري ،انجام شده پژوهش اساس كيفيت علمي رارزيابي رساله ب .10ماده 
 به بعد 95 .شوديمهاي پژوهشي و نحوه نگارش رساله انجام يافته

تعيين  20داوران، نمره رساله دانشجو را بر مبناي  هيأتدر پايان جلسه دفاع، اعضاي  .1تبصره 
 نمايد.مي محاسبهبصورت زير نمرات را وزني . نماينده تحصيالت تكميلي دانشگاه ميانگين نمايندمي
  به بعد 95
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 مشاور:ديدر صورت وجود استاد (اسات ( 
  مجموع نمرات داوران مشاور+ دينمرات اسات نيانگيم + راهنما دينمرات اسات نيانگيدو برابر م

  3تعداد داوران+
 :در صورت عدم وجود استاد مشاور 

  راهنما + مجموع نمرات داوران دينمرات اسات نيانگيدو برابر م
  2تعداد داوران + 

توجه به  باشود و ارزشيابي آن نمره رساله در ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه نمي .2تبصره 
  به بعد 95 گردد.اعالم مي ) يا مردودخوب ياخوب  خيليعالي ، قبول (، به صورت زيرجدول 

 جدول ارزيابي
 درجه نمره

20تا  19  عالي 

18,99تا 18 خوب خيلي   

17,99تا  16  خوب 

16كمتر از   مردود 

 

چنانچه ارزشيابي رساله مردود اعالم شود، با تأييد هيأت داوران، حداكثر يك نيمسال در  .3تبصره 
اع شركت و از رسالة شود تا دوباره در جلسة دفسقف مدت مجاز تحصيل به دانشجو اجازه داده مي

  به بعد95 خود دفاع كند.

فرصت تعيين شده نتواند از رسالة خود با درجه قبولي دفاع كند، فقط دانشجويي كه در  .4تبصره 
  به بعد 95شود.گواهي گذراندن واحدهاي درسي به وي اعطاء مي

فرصت دارند كه  حداكثر سه ماه رساله،دفاع از  خي، پس از تاردكتري انيدانشجو .13از ماده  10بند 
 حداكثر شش ماه پسدهند و  ليبه استاد راهنما تحو رساله تهيكم حاتيخود را مطابق با تصح رساله
حساب خود را انجام دهند (ارسال پرونده به اداره آموزش  هيتسو نديراف ستباييدفاع م خياز تار

امناء ثبت  اتيمصوب ه يهانهيمطابق با هز ديترم جد يبرا بايددانشجو  نصورتيا ريدانشگاه). در غ
 ديجلسه دفاع جد تاريخ نامبرده ليفراغت از تحص خيتار و دينماخود دفاع  رسالهو مجدداً از  هنام نمود

  همه ورودي ها.است
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 توانند نام ناظر صنعتي را در پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و مقرر گرديد كه دانشكده ها مي
رساله هاي دكتري درج نمايند كه در جلسه دفاع پايان نامه / رساله شركت نمايند و پايان نامه/ 

      09/06/95رساله را امضاء نمايند ولي حق نمره دادن نداشته باشند. 
  خارجي، مشاور خارجي، داور خارجي، كه در جلسه مقرر گرديد كه حق الزحمه اساتيد راهنماي

كنند پرداخت نگردد. دفاع از پايان نامه يا رساله دانشجويان تحصيالت تكميلي شركت نمي
17/01/95                                       

  در صورت تجديد جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري بدليل عدم دريافت
ماه پس از تاريخ دفاع، به تمامي اعضاء كميته داوري  6فراغت از تحصيل دانشجو در زمان  پرونده

                                       18/08/95گردد. حق الزحمه معادل حق الزحمه داوري پرداخت مي
 تصاص مقرر گرديد كه كليه پايان نامه هاي كارشناسي ارشد با حداقل دو داور (در صورت عدم اخ

  27/3/93مشاور) يا يك مشاور و حداقل يك داور دفاع گردند. 
  مقرر گرديد نمره رساله دكتري در كارنامه دانشجو وارد نشود و متعاقبًا در معدل كل نيز لحاظ

  23/4/94نگردد و فقط به يكي از فرم هاي عالي ، بسيار خوب و خوب در كارنامه درج شود.  
  پايان نامه و رساله در صورتي صادر گردد كه دانشجو تمامي مراحل مقرر گرديد گواهي دفاع از

  27/11/94فارغ التحصيلي خود را اتمام نموده و به آموزش دانشگاه تحويل داده باشد.
  مقرر گرديد كه حق الزحمه اساتيد راهنماي خارجي، مشاور خارجي، داور خارجي، كه در جلسه

كنند پرداخت نگردد. تحصيالت تكميلي شركت نمي دفاع از پايان نامه يا رساله دانشجويان
17/01/95                                       

  .مقرر گرديد كه در روي جلد پايان نامه/ رساله هاي دكتري نام استاد مشاوره درج نگردد
26/05/95         

 دكتري، ميزان  مقرر گرديد در صورت اضافه شدن استاد مشاور در حين انجام رساله دانشجويان
 27/5/94حق التدريس با نظر استاد راهنما و تاييد گروه مشخص گردد. 

 تخلف علمي پايان نامه ارشد و رساله دكتري
 كارشناسي ارشد

نامه اقدام به تخلف علمي (سرقت علمي، جعل، تقلب، چنانچه دانشجو درحين تدوين پايان. 26ماده 
از سوي مؤسسه اثبات شود، از ادامه تحصيل محروم و صرفًا برداري و غيره) نمايد و اين موضوع كپي

  به بعد94كند. گواهي مبني بر تعداد واحدهاي گذرانده دريافت مي

نامه از سوي مؤسسه، منجر به ابطال احراز و اثبات تخلف علمي دانشجو پس از اتمام پايانتبصره. 
  به بعد94شده خواهد شد.  حصيلي صادرمدرك ت
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 دكتري
چنانچه دانشجو در حين تدوين رساله اقدام به تخلف علمي (دستبرد ادبي، جعل، تقلب،  .22 ماده

رونوشت برداري) كند و اين موضوع طبق شيوه نامه مصوب مؤسسه براي مؤسسه اثبات شود، مطابق 
 با قوانين و آييننامهها و دستور العملهاي مصوب اقدام خواهد شد. 95به بعد

تخلف علمي دانشجو پس از اتمام رساله، منجر به ابطال مدرك تحصيلي وي احراز و اثبات تبصره: 
 خواهد شد. 95به بعد

 گواهينامه موقت و دانشنامه
  در خصوص صدور مجدد مدارك گواهي موقت و دانشنامه آسيب ديده، مقرر گرديد كه با

پرداخت وجه مشابه صدور مدارك المثني و منوط به ارائه مدرك آسيب ديده بالمانع باشد 
  11/03/95ولي واژه المثني در اين مدرك درج نگردد. 

 ختگان پرديس خودگردان مقرر گرديد در مدارك گواهي نامه موقت و دانشنامه دانش آمو
                                       17/01/95دانشگاه عنوان پرديس دانشگاهي درج گردد. 

  تومان و هزينه  50,000هزينه صدور المثني گواهي موقت مبلغ  1392مقرر شد براي سال

 22/12/91تومان باشد.  100,000صدور المثني دانشنامه مبلغ 

 متفرقه

   جهت تعريف دروس در سيستم اتوماسيون آموزشي در خواست دانشكده حداكثر دو هفته
           13/12/1393قبل از شروع ثبت نام اصلي به آموزش ارسال گردد. 

 روز قبل  45بايست حداقل كليه در خواستهاي همكاري بصورت حق التدريس و استخدام مي
                                   05/07/95ي دانشگاه ارسال گردد. از شروع هر نيمسال به معاونت محترم آموزش

  مقرر گرديد تصميم گيري در خصوص موارد ذيل به دانشكده ها تفويض شود و الزم است
درخواست هاي دانشجو در موارد ذيل در شوراي دانشكده مطرح و نتيجه تصميم گيري در 

  كده درج گردد. خصوص اين درخواست ها در صورتجلسات دانش
 تطبيق دروس  -1
 انصراف از تحصيل  -2
 مرخصي تحصيلي با احتساب در سنوات -3
درخواست دانشجويان دانشگاه صنعتي شيراز متقاضي ميهمان / انتقال به ساير دانشكده ها  -4

8/4/95 
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  مقرر گرديد پرداخت حق التدريس كالسهاي مقطع تحصيالت تكميلي كه به حد نصاب مصوب
تعداد دانشجو نرسيده است بصورت نسبت تعداد دانشجوي ثبت نام شده به تعداد كف مصوب 

  27/7/95پرداخت گردد. 
  مهلت ارسال كليه مدارك جهت استفاده از فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي دانشجويان دكتري

فتر معاونت آموزشي دانشگاه يك ماه قبل از آخرين مهلت تعيين شده توسط سازمان امور به د
  29/4/95دانشجويان داخل مقرر گرديد. 

   مقرر گرديد درج نظرسنجي از مديران گروه و معاون دانشكده درباره اعضاء هيات علمي در
وس تحصيالت تكميلي نيمسال اول هر سال تحصيلي از روز بعد از آخرين مهلت درج نمرات در

همان نيمسال تا پايان سال تقويمي و در نيمسال دوم هر سال تحصيلي از روز بعد از آخرين 
مهلت درج نمرات دروس تحصيالت تكميلي همان نيمسال تا يك روز قبل از شروع نيمسال 

  29/4/95بعد انجام گيرد. 
  امتياز و براي اخذ پايه  4مقرر گرديد اعضاء هيأت علمي قرار دادي جهت تمديد قرار داد

  30/7/92امتياز   ديگر كسب نمايند. 4ساالنه 
  واحد و  16با توجه به بخش نامه موجود مقرر گرديد كه سقف حق التدريس ساالنه آموزشي

 30/7/92واحد باشد.  52پژوهشي 
  مقرر گرديد كه معادل انگليسي دانشكده هاي مصوبSchool  و زيرگروه ها يا گروه هاي

در مكاتبات انگليسي لحاظ شود و در مقاالت، همه دانشكده ها و  Departmentمستقل 
 26/9/92استفاده كنند. Department گروه هاي مستقل از كلمه 

  مقرر گرديد كه ورود افراد دانشجو يا غير دانشجو، از خارج دانشگاه و شركت در كالسها تنها
 17/2/92هماهنگ شود و اين موضوع به كليه اساتيد اطالع رساني شود. از طريق حراست 

  معيارهاي انتخاب تعداد دانشجويان كارشناسي جهت شركت در المپياد دانشجويي به قرار زير
  مصوب گرديد. 

گردد و دانشجويان مازاد بر اساس نتايج از هر گروه آموزش به تعداد مساوي دانشجو انتخاب مي
 20/11/94كسب شده در سه سال گذشته انتخاب گردد. 

  مقرر گرديد در پذيرش دانشجويان استعداد درخشان كارشناسي ارشد متقاضي بدون كنكور
در مقطع دكتري محدوديت معدل دوره كارشناسي اعمال نشود. (الزم االجرا از ورودي هاي 

 8/2/94د )به بع 1394مهر ماه
  ) مقرر گرديد امتياز يك فصل از كتابBook chapter .بصورت زير محاسبه گردد ( 

، امتياز كل فصل 10تعداد صفحات فصل كتاب تقسيم بر تعداد صفحات كل كتاب ضربدر 
گردد كه به هر نويسنده مطابق با آئين نامه ارتقاء از اين امتياز محاسبه شده تعلق كتاب مي

گيرد. اين امتياز كمتر از يك شود حداقل يك امتياز به نويسنده تعلق ميگيرد. اگر مي
12/8/94 
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  الب راهنمايي يا مشاوره قهمكاري اساتيد دانشگاه صنعتي شيراز با دانشگاه هاي غير دولتي در
پژوهشي براي استاد مجري نخواهد  -دانشجويان تحصيالت تكميلي منجر به امتياز آموزشي

 17/9/94گرديد.
  مقرر گرديد واحد معادل حق التدريس درس كار آموزي صرفه نظر از تعداد واحد آن بصورت

  گردد. زير محاسبه مي
(2n+5)/12 

   5/5/95باشد.تعداد دانشجو مي nو 
 پس از آخرين ه روز ، داولدر نيمسال مان مهلت ورود نمرات تحصيالت تكميلي مقرر گرديد آخرين ز

-97اين مصوبه از سال تحصيلي باشد.  امتحانپس از آخرين ك ماه ينيمسال دوم، و در  امتحانات
 10/12/95الزم االجرا است.  96

  كمتراز ليست دروسي كه داراي ظرفيت حذف و اضافه پس از حداكثر يك هفته مقرر گرديد دانشكده ها
 10/12/95. اعالم نمايند آموزشي معاونترا به  هستنددانشجو كف مجاز 

  تاريخ امتحان مدارك خود از  روز بعد 3 درس حداكثرحذف پزشكي مقرر گرديد دانشجويان متقاضي
  29/1/96 .تحويل نماينددانشگاه  آموزشرا به 
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  خالصه برخي موارد آيين نامه آموزشي
                            رديف

  مقطع
  موضوع

دكتري تخصصي (شيوه   كارشناسي ارشد  كارشناسي
  پژوهشي) -آموزشي

 ورودي
و   91-90

  قبل از آن

 ورودي
و  92-91
92-93  

 ورودي
و  94-93

  بعد از آن 

 ورودي
و  94-93

  قبل از آن

 ورودي
و  95-94

  بعد از آن 

-95 ورودي
و قبل از  94
  آن

-96 ورودي
و بعد از  95
  آن

  سال 4  سال 5/4  سال 2  سال 2  سال 4  سال 5  سال 6  سنوات مجاز تحصيل  1
حداقل مدت اتمام   2

  دوره
  سال 3  سال 5/3  --  --

سنوات مجاز آموزش   3
  رايگان

 10  *نيمسال 9
  نيمسال

 4  سالنيم 4  نيمسال 8
  ®نيمسال

 نيمسال 9  نيمسال 8

سنوات مجاز معافيت   4
  تحصيلي

  سال 6  سال 3  سال 5

بيشتر اضافه سنوات   5
(هر  3يا  1بند از 

 كدام بيشتر باشد) با
  پرداخت شهريه

  نيمسال 1  نيمسال 1  نيمسال 2  نيمسال 1  نيمسال 2  صفر  صفر

تعداد ترم هاي   6
مشروطي منجر به 

  اخراج 

نيمسال  3
 4 يا متوالي

نيمسال 
  متناوب

  نيمسال 3
  اعم از متوالي يا متناوب

  نيمسال 2
  اعم از متوالي يا متناوب

در صورت عدم احراز معدل 
و باالتر پس از گذراندن 16

  واحدهاي نظري

حداقل نمره قبولي   7
  دروس

10  12  14  

  16  14  12  حداقل معدل ترم   8
تاثير نمرات دروس   9

  مردود در معدل كل
با يا بدون   با تاثير

  ¥تاثير
بدون 
  تاثير

بدون   با تاثير
  تاثير

  بدون تاثير  با تاثير

نمره دروس   10
دانشجوي غايب در 
جلسه امتحان پايان 
نيمسال يا دانشجوي 
با غيبت بيش از حد 
مجاز در جلسات 
كالسي كه غيرموجه 

  باشد 

نمره   نمره صفر
  ©صفر

  حذف درس  نمره صفر  نمره صفر  نمره صفر

حداقل تعداد واحد در   11
  هر نيمسال 

  واحد 6  واحد 6 ×واحد 8  واحد 8  واحد 12  واحد 14  واحد 12

حداكثر تعداد واحد   12
  در هر نيمسال

  واحد 10  واحد Ω  9واحد Ω  14واحد 12  €واحد 20

حداكثر تعداد واحد   13
  در تابستان 

  --  --  $واحد 6

حداكثر تعداد مجاز   14
  مرخصي / حذف ترم 

  نيمسال 2  نيمسال 1  نيمسال 2

تعداد كل واحدهاي   15
مورد نياز براي فارغ 

  التحصيلي

  واحد 36  واحد 28-32  واحد 130 -140
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زمان حداكثر   16
درخواست مرخصي 

  تحصيلي

درخواست دانشجو از طريق سيستم  نيمسالشروع ثبت نام اصلي (اينترنتي) همان هفته قبل از  دو
  اتوماسيون آموزشي گلستان ثبت شود.

زمان حذف حداكثر   17
  ترم 

درخواست دانشجو از طريق سيستم اتوماسيون  پايان نيمسال دو هفته قبل از شروع امتحانات
  آموزشي گلستان ثبت شود.

حداكثر تعداد ترميم   18
دروس در زمان حذف 

  و اضافه 

 درس  2 درس  1  درس  2  درس  1  درس  2

پس زمان حداكثر   19
درخواست  گرفتن

  انصراف 

يك ماه پس 
از 

  درخواست 

قبل از 
شروع ترم 

  بعد

ماه پس  دو
از 

  درخواست

يك ماه 
پس از 
  درخواست 

ماه پس  دو
از 

  درخواست 

يك ماه پس 
از درخواست 

يك ماه پس 
 از درخواست 

تعداد دروس معرفي   20
  به استاد

  صفر  πصفر  2  2  1

تعداد دروس حذف   21
  نهايي

1  1  1  

حداكثر تعداد واحد   22
  دروس جبراني

  واحد 6  واحد 12  صفر

 آخرين مهلت ارسال  23
پرونده فراغت از 
تحصيل به آموزش 

  دانشگاه

  ماه پس از تاريخ دفاع 6  ماه پس از تاريخ دفاع 6  --

  
 شودمي اضافه هانيمسال اين به نيمسال يك تا دانشگاه، رئيسه هيات تصويب با خاص، موارد در ®  باشد. نيمسال مي 10و قبل از آن  89-90هاي تحصيلي براي ورودي سال* 
 بگذراند، 14 نمره حداقل با را فوق دروس بعدي هاينيمسال در چنانچه نكند، كسب قبولي نمره درس چند يا يك در كه دانشجويي ¥

 .شد نخواهد محاسبه كل و فوق نيمسال معدل در و شودمي حذف دانشجو كارنامه از قبلي نمره

 با را مذكور دروس يا درس بعدي، هاينيمسال در چنانچه نكند كسب قبولي نمره درس چند يا يك در نيمسال هر در كه دانشجويي 
 در هانمره اين اما ماندمي باقي و ثبت فقط دانشجو، تحصيلي نمرات ريز در قبلي مردودي هاينمره تمام يا نمره بگذارند، قبولي نمره

 با دروس گذراندن .بود خواهد دوره كل ميانگين محاسبه مالك درس آن در قبولي نمره آخرين صرفاً و اثر بي دوره كل ميانگين محاسبه
 يا تقلب دليل به كه دانشجوياني شامل ماده اين تسهيالت .كندنمي خنثي را قبل هاينيمسال در دانشجو مشروطي ،اين ماده از استفاده

 گيرد.تواند حذف شود ولي مصوبه دانشگاه موارد غيرموجه را صفر در نظر ميميموسسه به تشخيص شورا  وزارت در آيين نامه ©  .شودنمي كنند،مي دريافت مردودي نمره انضباطي، كميته حكم

  تواند درخواست مرخصي تحصيلي نمايد.شود و دانشجو ميدر صورت اخذ واحد كمتر از حد مجاز، دروس دانشجو حذف مي ×
  باشد. واحد قابل اخذ مي 24در نيمسال آخر حداكثر  د.باشمي واحد قابل اخذ 24در نيمسال بعد تا  ،باالتر و  17معدل  كسب در صورت €
Ω  باشد مشروط بر آنكه تعداد واحدهاي اصلي/تخصصي/اختياري در آن ترم واحد قابل اخذ مي 16در صورت اخد واحدهاي جبراني تا

 واحد نشود. 12بيشتر از 

  حداكثر تا دو درس جبراني طبق شرايط مي تواند بصورت معرفي به استاد اخذ شود. π باشد. واحد قابل اخذ مي 8ا تدر ترم تابستان  التحصيلي،كليه واحدهاي الزم جهت فارغ در صورت اتمام $
  د.نباشموارد زرد رنگ مصوبات هيات امناء دانشگاه مي

  باشند.موارد خاكستري مصوبات شوراي آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه مي
 تحقيقات و فناوري است.ساير موارد مصوبات وزارت علوم، 
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٩٥ هاي ماقبل وروديخالصه مقررات آموزشی مربوط به دوره دکتری   

مسئول درج  زمان برگزاري نوع امتحان/ارائه مواد امتحاني اعضاء آميته 
 نمره

شرايط اخذ  مسئول جلسه
 واحد

 نوع نمره

 
آزمون 
 جامع

،استاد  هنماااستاد ر
نفر  ٣مشاور، حداقل 

با   عضو هيأت علمي
حداقل مرتبه 

استادياري و شرايط 
.*  تدريس دوره دآتري

يكي از اعضاء آميته 
حداقل  ست يمي با

داراي مرتبه دانشياري 
 باشد

درس  ٣حداقل 
در سطح 
تحصيالت 
تكميلي به 

پيشنهاد استاد 
راهنما و 
 تصويب گروه

 

آزمون آتبي و 
شفاهي يا در 

صورت احراز 
شرايط فقط به 
-صورت شفاهي  

آتبي ،  %٧٠نمره: 
شفاهي %٣٠  

با نظر دانشکده تعيين 
 می گردد.

 
 آارشناس

 
نماينده 

تحصيالت 
 تكميلي دانشكده

 
پس از 
گذراندن 

دروس دوره 
آموزشي با 

آسب ميانگين 
از  ١٦حداقل 

تمام واحدهاي 
 آموزشي دوره

 
**قبول/رد  

 
 
 

طرح 
تحقيق 
رساله 
 دآتري

 
 

 رساله پيشنهاد آميته
(استاد راهنما، استاد 
مشاور، حداقل دو نفر 
عضو هيأت علمي ، 

 يكي از
  رساله پيشنهاد آميته

مي بايست حداقل 
 يدانشيارداراي مرتبه 
 باشد)

 
 
 
 
 

---- 

 
 
 
 
 

ارائه در يك جلسه 
علني باحضور 

 اعضاء
رساله پيشنهاد آميته  

ماه پس از  ٦حداآثر 
قبولي در آزمون 

طرح تحقيق به  ،جامع
گروه تحويل داده مي 

 شود
 اخذ واحد نيمسال دوم

 ١٠: زمان ارائه -
روز قبل از ثبت نام 

اصلي نيمسال اول سال 
بعد تحصيلي  

 اخذ واحد نيسمال اول
 ١٠ زمان ارائه: -

روز قبل از ثبت نام 
اصلي نيمسال دوم 
***همان سال تحصيلي  

 
 
 
 
 

 آارشناس

 
 
 
 
 

 استاد راهنما

 
 
 
 
 

گذراندن 
آزمون جامع و 

آسب نمره 
 قبولي زبان

 
 
 
 
 

 قبول/رد

 
گزارش 
پيشرفت 
 تحصيلي

 
 

رساله پيشنهاد آميته  

 
--- 

 
 ارائه شفاهي

 
 پايان هر سال تحصيلي

بعد از دفاع 
رساله دانشجو 
توسط استاد 
راهنما در 

سيستم گلستان 
درج مي 

 گردد.

 
 استاد راهنما

 
 

 
---- 

 
 توصيفي

 
 
 

دفاع از 
 رساله

 
 

استاد راهنما، استاد 
مشاور، سه عضو 

، يكي از  هيأت علمي
داوران خارج از 
دانشگاه با مرتبه 
 حداقل دانشياري

 
 

---- 

 
 

ارائه در يك جلسه با 
حضور اعضاء 
 آميته رساله

 
 

 پايان دوره

 
 

 استاد راهنما

 
 

نماينده 
تحصيالت 
 تكميلي دانشكده

ورودي  -
 ٩٣،٩٢هاي

يك مقاله  ٩٤،
ISI، 

ساير ورودي 
هاي قبل از 

يك مقاله  ٩٢
علمي پژوهشي 

مجالت در 
 معتبر علمي

تأييد آفايت  -
دستاوردهاي 
علمي توسط 
 يكي از داوران

تاريخ دفاع  -
حداقل يكسال 

پس از 
تصويب طرح 

 تحقيق باشد.

 
 
 

 توصيفي

 

*شرايط تدريس: داشتن مدرك دكتري با حداقل مرتبه استادياري،چهار نيمسال سابقه تدريس دروس نظري در مقطع ارشد دانشگاه 
  آموزشي مورد تاييد گروه و دانشكده مربوطهيا موسسات 

  باشد 16** ميانگين كل نمرات دانشجو حداقل 
  ماه ديگر تمديد شود. 6***به پيشنهاد استاد راهنما و تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده مدت فوق مي تواند تا 
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به بعد ٩٥ هاي وروديخالصه مقررات آموزشی مربوط به دوره دکتری   

 

اعضاء آميته   مسئول  زمان برگزاري نوع امتحان/ارائه مواد امتحاني 
 درج نمره

مسئول 
 جلسه

شرايط اخذ 
 واحد

 نوع نمره

 
آزمون 
 جامع

 ٢هنما، حداقل ااستاد ر
نفر عضو هيأت علمي 

با حداقل مرتبه 
اري و شرايط استادي

  تدريس دوره دآتري*

درس در  ٣ حداقل
سطح تحصيالت 
تكميلي به پيشنهاد 
استاد راهنما و 
  تصويب گروه

درس  ٣حداقل 
  **شفاهي 

آزمون آتبي و 
  شفاهي

آتبي  %٧٠نمره: 
  شفاهي %٣٠و 

 و آبان بازه
 نيمسال در آذر

 و اول
 و ارديبهشت
 در خرداد
  دوم نيمسال

  
  آارشناس

  
نماينده 

تحصيالت 
تكميلي 
  دانشكده

پس از 
گذراندن 

دوره دروس 
آموزشي با 

آسب ميانگين 
از  ١٦حداقل 

تمام واحدهاي 
آموزشي 
  دوره

  
  قبول/رد

***  

 
 
 

طرح 
تحقيق 
رساله 
 دآتري

  
(  پيشنهاد رسالهآميته 

استاد راهنما، استاد 
مشاور، دو نفر عضو 
هيأت علمي با حداقل 
مرتبه استادياري، يكي 

از اعضاء آميته 
بايستي داراي مرتبه 
  حداقل دانشياري باشد

  
  
  
  
----  

ارائه در يك جلسه 
علني با حضور 

  اعضاء
 پيشنهاد آميته

  رساله

اخذ واحد نيمسال 
  دوم

: زمان ارائه -
قبل حداکثر تا 
نام از ثبت 

اصلي نيمسال 
اول سال 
  تحصيلي بعد
 اخذ واحد نيسمال

  اول
 زمان ارائه: -

قبل  حداکثر تا
از ثبت نام 

اصلي نيمسال 
دوم همان سال 

  ****تحصيلي 

  
  
  
  
  

  آارشناس

  
  
  
  

نماينده 
تحصيالت 

تكميلي 
  دانشكده

  
  
  
  

گذراندن 
آزمون جامع 
و آسب نمره 
  قبولي زبان

  
  
  
  

  قبول/رد

 
گزارش 
پيشرفت 
 تحصيلي

  
  
  
  

  رساله پيشنهاد آميته

گزارش پيشرفت   
به صورت آتبي 
به استاد راهنما 
تحويل داده مي 

درصورت . شود
صالحديد استا 

راهنما به صورت 
شفاهي در 
  حضور

 پيشنهاد آميته
ارائه مي  رساله

  گردد.

  
  
  

پايان هر 
نيمسال 
  تحصيلي

بعد از 
دفاع 
رساله 
دانشجو 
توسط 
استاد 

راهنما در 
سيستم 
گلستان 
  درج

  مي گردد

  
  
  

استاد 
  راهنما

  
  
  

گذراندن طرح 
  تحقيق

  
  
----  

 
 
 

دفاع از 
 رساله

  
  

استاد راهنما، استاد 
مشاور، سه عضو 

هيأت علمي با حداقل 
مرتبه استادياري، يكي 

از اعضاء آميته 
بايستي دانشيار باشد و 

دو عضو (داور) 
خارج از گروه 
  آموزشي باشد

  
  
  
  
----  

  
  
  
جلسه  ارائه در يك

با حضور اعضاء 
  آميته رساله

  
  
  

  پايان دوره

  
  
  

استاد 
  راهنما

  
  
  

نماينده 
تحصيالت 

تكميلي 
  دانشكده

 ISI يك مقاله -
يا يك مقاله 
پذيرفته شده 
در مجالت 
 معتبر علمي
پژوهشي 
داخلي 

مستخرج از 
  رساله

تأييد احراز  -
آفايت 

دستاوردهاي 
علمي توسط 

يكي از 
  داوران

تاريخ دفاع    -
حداقل يك 

سال پس از 
تصويب طرح 
  تحقيق باشد

  
  
  

  توصيفي

 
  باالتر يا استادياري مرتبه با دكتري مدرك داشتن: تدريس * شرايط

  .دروس شفاهي مي تواند با دروس آزمون كتبي متفاوت باشد **
 باشد. 16*** ميانگين كل نمرات آزمون  دانشجو حداقل

  تحصيالت تكميلي دانشكده مدت فوق مي تواند تا يك نيمسال ديگر تمديد گردد. پيشنهاد استاد راهنما و تصويب شوراي ****
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ي هادورهميهماني و انتقال دانشجويان آيين نامه 
28/2/1392كارداني و كارشناسي مصوب مورخ   
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 الف: كليات

) تعاريف 1ماده   

سازمان امور دانشجويان. ان:سازم  

  و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي. هادانشگاهكليه  موسسه:

: مواردي كه دانشجو بر اساس نمره آزمون و طبق دستورالعمل سازمان سنجش ميهمان مبنا
. شوديمآموزش كشور به موسسه ديگري معرفي   

ي تحصيلي مشخصي به صورت موقت اقدام به تغيير هامسالينمواردي كه دانشجو براي  ميهمان:
در موسسه مقصد  هامسالين، به عنوان دانشجوي ميهمان براي همان دينمايممحل تحصيل خود 

.شوديمشناخته   

مقصد به صورت ميهمان در دانشجوئي كه تمام واحدهاي باقيمانده تحصيلي را  ميهمان دائم:
و در پايان هر نيمسال تحصيلي ريز نمرات وي به موسسه مبدأ ارسال و در صورت تاييد  گذرانديم

.گردديمپايان تحصيالت توسط موسسه مقصد، مدرك دانشجو توسط موسسه مبدأ صادر   

تغيير محل تحصيل دانشجو از يك موسسه به موسسه ديگر در همان رشته، همان دوره و انتقال: 
  .همان مقطع تحصيلي

با هدف تسهيل امور متقاضيان و نظارت بر عملكرد  سازمانكه توسط  ييهاسامانهسامانه: 
  .رديگيمموسسات در خصوص ميهماني و انتقال طراحي و مورد استفاده قرار 

به منظور نظارت بر عملكرد  كميته نظارت بر ميهماني و انتقالكميته نظارت بر ميهماني و انتقال: 
ستادي  يهاحوزهل كليه موسسات و ارائه پيشنهادهاي تشويقي و تنبيهي به ساير ميهماني و انتقا

. حسب اقتضا اين كميته در خصوص نهايي شدن موارد اختالفي ميهماني  و انتقال گردديمل يتشك
  .باشديمگيري نموده و آراي صادره براي كليه موسسات الزم االجرا سات تصميم بين موس

 ب: ميهماني 

محل به شهر  نيتركينزددر صورتي كه سكونت دائمي خانواده دانشجو در ميهمان مبنا:  )2ماده 
پس از اعالم قبولي از طرف سازمان سنجش آموزش كشور  توانديمموسسه مقصد باشد، دانشجو 

طبق جدول زير و بر اساس دستورالعمل اجرايي اين ماده كه توسط سازمان سنجش تنظيم خواهد 
نمره آزمون سراسري آخرين  %90شود. بر اين اساس دانشجويان در صورت داشتن  شد، ميهمان مبنا

از ابتداي شروع به تحصيل حداكثر  تواننديمفرد پذيرفته شده در همان رشته در موسسه مقصد 
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براي مدت چهار نيمسال در مقطع كارشناسي پيوسته و دو نيمسال در مقطع كارداني و كارشناسي 
نا شوند. پس از آن دانشجو در صورت احراز شرايط، انتقال يافته و در صورت ناپيوسته ميهمان مب

از طريق سامانه براي تمديد ميهماني اقدام نمايد.  توانديمعدم احراز شرايط انتقال،   

 مالحظات قابل معرفي جهت ميهماني مبنا قبولي در آزمون

پس از اتمام مدت ميهماني  روزانه يا نوبت دوم روزانه يا نوبت دوم
مبنا در صورت احراز شرايط، 
انتقال يافته و در صورت عدم 

از  توانديماحراز شرايط انتقال، 
طريق سامانه براي تمديد 

 ميهماني اقدام نمايد

خودگردان  يهاسيپردغيرانتفاعي،  غيرانتفاعي
 دانشگاهي

پس از اتمام مدت ميهماني 
ق از طري توانديممبنا         

سامانه براي تمديد ميهماني 
 اقدام نمايد.

خودگردان  يهاسيپرد
 دانشگاهي

خودگردان دانشگاهي،    يهاسيپرد
 غير انتفاعي

ميهماني مبنا به موسسات 
غيرانتفاعي توام با انتقال 

.باشديم  

  نيمه حضوري نيمه حضوري

  مجازي مجازي

  دانشگاه فرهنگيان دانشگاه فرهنگيان

ياحرفهفني  و غيرانتفاعي ياحرفهفني     

ثبت تقاضاي ميهماني مبنا براي پذيرفته شدگان همان سال ورود و همان دوره امكان  :1تبصره  
. باشديمپذير   

تعداد پذيرش كل دانشجويان ورودي همان سال تحصيلي  %5ظرفيت ميهماني مبنا  :2تبصره 
. باشديم  

در صورتي كه دانشجو حداقل يك نيمسال تحصيلي را در موسسه مبدأ با ميانگين  ميهمان: )3ماده
تقاضاي دو نيمسال ميهمان شدن را از طريق سامانه ارائه نمايد.  توانديمگذرانده باشد،  13كل حداقل   

حداكثر مدت ميهماني براي مقطع كارشناسي پيوسته چهار نيمسال و براي مقاطع كارداني  :1تبصره
. ادامه وضعيت ميهماني در صورت موافقت مبدأ باشديمرشناسي ناپيوسته دو نيمسال تحصيلي و كا

 و مقصد تا پايان دوره بالمانع است.
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و چه به صورت  تك درسانتخاب واحدهاي درسي دانشجوي ميهمان، چه به صورت  :2تبصره 
  نيمسال تحصيلي كامل، بايد با تأييد موسسه مبدأ و طبق شرايط موسسه مقصد باشد.

، عيناً در كارنامه او در گذرانديمواحدهايي را كه دانشجوي ميهمان در موسسه مقصد  :3تبصره 
هد شد.در محاسبات ميانگين نيمسال و ميانگين كل او منظور خوا هاآنموسسه مبدأ ثبت و نمرات   

ميهماني توسط موسسه  يهاحالتمدرك فراغت از تحصيل دانشجوي ميهمان در كليه  :4تبصره 
  .شوديممبدأ صادر 

ميهماني از موسسات غيردولتي به موسسسات دولتي در صورت موافقت مبدأ و مقصد بالمانع  )4ماده
شهريه موسسه مقصد بر اساس شهريه دانشجويان نوبت دوم خواهد بود.  ولي بعكس آن ممنوع است.  

ميهماني از موسسات دولتي و غيردولتي به مراكز علمي كاربردي ممنوع است.  )5ماده   

. باشديمي و بعكس بالمانع احرفهي فني و هادانشكدهميهماني از موسسات غيردولتي به  )6ماده   

يهمان موضوع اين آئين نامه در هر سال تحصيلي براي كليه سقف پذيرش دانشجوي م )7ماده 
تعداد پذيرش كل دانشجويان ورودي همان  %15و براي موسسات غيردولتي  %20موسسات دولتي 

. موسسات موظفند در صورت تطبيق درخواست ميهماني دانشجو با مفاد اين باشديمسال تحصيلي 
وافقت نمايند.   آئين نامه، تا سقف فوق الذكر با تقاضاها م  

در نيمسال  چهاردر  13انشجوي ميهمان در صورت كسب معدل كل د ميهمان دائم: )8ماده 
 مقطع كارشناسي پيوسته و دو نيمسال در مقطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته در موسسه مقصد

مبدأ و مقصد ميهمان دائم شود.  موسساتبا موافقت  توانديم  

 باشدينممبدأ  دانشجو در هر نيمسال به موسسه دائم، نيازي به مراجعه: در صورت ميهماني تبصره
با اعالم  مبدأ ارسال و در پايان تحصيلموسسه به نيمسال، كارنامه دانشجو  و صرفاً در پايان هر

مبدأ صادر خواهد شد. موسسه، مدرك توسط فراغت از تحصيل دانشجو توسط موسسه مقصد  

سه مقصد در مورد ميهماني يا انتقال مغاير با نظر موسسه مبدأ در صورتي كه نظر موس )9ماده 
باشد، دانشجو براي يك نيمسال در موسسه مقصد ميهمان شده و موسسه مقصد موظف است 

حداكثر تا پايان نيمسال اول تحصيلي دانشجوي ميهمان، مراتب را كتبًا به موسسه مبدأ اعالم و 
دو موسسه معمول و نتيجه نهايي را به دانشجو ابالغ  هماهنگي الزم براي رفع اختالف نظر بين

 نمايد، در غير اين صورت مالك، اظهار نظر موسسه مبدأ خواهد بود 
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در شرايط برابر، اولويت ميهمان شدن با متقاضياني است كه حداقل داراي يكي از شرايط  )10ماده 
: باشنديمزير   

دانشجوي دختر  -الف  

در زمان دانشجويي به و يا از كارافتادگي پدر و مادر  فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده  -ب
به تشخيص مراجع  عمالً منجر به سرپرستي خانواده توسط دانشجو شده و يا دانشجوطوري كه 

 قانوني به عنوان كفيل خانواده شناخته شود. 

  صالحيذد مراجع دانشجو به تأييبيماري خاص، صعب العالج و العالج  -ج 

يي و يا دانشجويان معلولي كه قبل از زمان دانشجوئي تحت دانشجودر زمان معلوليت موثر  -د
  .باشنديم حمايت سازمان بهزيستي

ازدواج دانشجوي دختر ( در زمان دانشجويي) در صورتي كه محل اشتغال دائم همسر دانشجو،  -ه
  مقصد باشد. هموسسمحل به  نيتركينزدقبل از ازدواج، در 

 صالحيذدر مواردي كه يكي از والدين داراي شرايط خاص و يا بيماري خاص به تشخيص مراجع  -و
. باشنديم  

 در صورتي كه محل اشتغال دائم همسر دانشجودانشجويان خانم متأهل داراي فرزند در  -ز
  مقصد باشد. موسسهمحل به  نيتركينزد

اد. دانشجويان تحت پوشش كميته امد -ح  

دانشجوي پسر متأهل (ازدواج بعد از قبولي) كه همسر وي نيز دانشجو باشد.  -ت  

بدون لحاظ شرايط فوق براي ميهماني دانشجو اقدام  تواننديمحسب تشخيص موسسات  تبصره:
 نمايند. 

انتقال -ج  

ديگر، مشروط به كسب معدل باالتر از ميانگين معدل دانشجويان  موسسهانتقال دانشجو به  )11ماده 
ميهماني  چهار نيمسال مقصد، در مدت حداقل  موسسههمان سال و همان رشته در  يهايورود

و موافقت كارشناسي ناپيوسته  براي مقطع كارشناسي پيوسته و دو نيمسال براي مقاطع كارداني و 
.باشديممبدأ و مقصد   
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كما في السابق و خارج از سامانه  تواننديمدانشجويان متقاضي انتقال توام با تغيير رشته  تبصره:
را به موسسه مبدأ ارائه تا در صورت احراز شرايط مطابق آيين نامه آموزشي د تعيين شده تقاضاي خو

. ام شودانج هاآنو شوراي بررسي موارد خاص با موافقت مبدأ و مقصد، انتقال توام با تغيير رشته   

ي روزانه و شبانه، از غيردولتي به هادورهانتقال از دوره شبانه به روزانه، از پيام نور به  )12ماده 
. باشديمي فني و مراكز علمي كاربردي ممنوع هادانشكدهدولتي و از غيردولتي به   

ي به موسسات غيردولتي بالمانع است. احرفهي فني و هادانشكدهانتقال از  )13ماده   

. باشديمانتقال از موسسات دولتي به مراكز پيام نور و موسسات غيردولتي بالمانع  )14ماده   

دانشجوياني كه به دليل عدم حد نصاب الزم تعداد دانشجو براي تشكيل كالس در موسسه  )15ماده 
، از پرداخت هرگونه شهريه شونديممعرفي مبدأ، به عنوان ميهمان و يا انتقال به موسسات ديگر 

. باشنديمثابت و متغير به موسسه مبدأ معاف   

اعضاي كميته نظارت بر ميهماني و انتقال با تركيب زير و با حكم معاون وزير و رئيس  )16ماده 
: ندينمايمسازمان امور دانشجويان فعاليت   

 معاون امور دانشجويان داخل سازمان (رئيس)  -
 مدير امور دانشجويان داخل (دبير)   -
 رئيس مركز نظارت و ارزيابي وزارت علوم  -
 معاون فني و آماري سازمان سنجش  -
 مدير كل دفتر گسترش آموزش عالي  -
 مدير كل بودجه و تشكيالت وزارت علوم  -
 مدير كل دفتر موسسات آموزش عالي غيردولتي -

 
 د: شهريه

ران ميهماني و انتقال ملزم به پرداخت شهريه مطابق تعرفه دانشجويان دوره روزانه در دو )17ماده 
. باشنديمدانشجويان نوبت دوم به مقصد   

دانشجويان دوره روزانه متقاضي انتقال در صورت دارا بودن نمره دوره روزانه در مقصد از  تبصره:
  .باشنديمپرداخت شهريه معاف 

دانشجويان نوبت دوم در طول دوره ميهماني مبنا و ميهماني، ملزم به پرداخت شهريه  )18ماده 
. باشنديمثابت به مبدأ و كل شهريه ثابت و متغير به مقصد   
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ي ميهماني ملزم به هاحالتدانشجويان موسسات غيردولتي در طول دوره در كليه  )19ماده 
اخذ شده در مقصد) به موسسه مبدأ و پرداخت  پرداخت شهريه ثابت و متغير (متناسب با واحدهاي

. باشنديمشهريه متغير به موسسه مقصد   

شيوه اجرا -ه  

دو متقاضي ميهماني بايد درخواست خود را در ارديبهشت ماه هر سال براي  اندانشجوي )20ماده 
د.ننماي در سامانه ثبت )تحصيليو دوم سال اول (نيمسال  نيمسال  

سي و در مبدأ موظف است بر اساس مفاد اين آيين نامه، درخواست دانشجو را برر موسسه )21ماده 
تحصيلي) موافقت خود را از طريق نيمسال دو براي صورت داشتن شرايط حداكثر تا پانزدهم تير (

مقصد مكلف است  سامانه اعالم و ريز نمرات دانشجو را به موسسه مقصد ارسال نمايد. موسسه
مبدأ و  تحصيلي) از طريق سامانه به موسسهنيمسال دو براي نظر خود را ( ماه ردادپايان محداكثر تا 
اعالم نمايد.  متقاضي  

داليل عدم اعالم  ،ت با درخواست دانشجو از طرف مبدأ و يا مقصدقدم موافدر صورت ع :1تبصره 
.باشديماز طريق سامانه ضروري موافقت با درخواست دانشجو   

خاص بداند ط يدر صورتي كه دانشجو خود را واجد شرپس از عدم موافقت مبدأ و مقصد  :2تبصره 
در نمايد. رسيدگي  تقاضاي موسسه يا استانموارد خاص از شوراي بررسي مدارك با ارائه  توانديم

با راي مخالفت مدارك مربوطه را مجدداً  توانديممذكور، دانشجو شوراهاي صورت عدم موافقت 
در هر حال آراي  .ارائه نمايد به كميته نظارت نهايياستان براي بررسي  سي موارد خاصي بررشورا

الزم  و دانشجوي متقاضي موسساتبراي كليه  كميته نظارتبررسي موارد خاص استان و  شوراي
.باشديماالجرا   

ي دانشجويان بايستي در زمان مقرر و به صورت هادرخواستاعالم نظر موسسات به  )22ماده 
موافقت يا مخالفت در سامانه ثبت شود. عدم اظهار نظر به منزله مخالفت با درخواست دانشجويان 

. شوديممتقاضي تلقي شده و در ارزيابي موسسات لحاظ   

 باشديماالتر و ب 12در صورت انتقال، واحدهاي گذرانده شده دانشجو در مبدأ كه با نمره  )23ماده 
در اختيار موسسه مقصد   12. پذيرفتن واحدهاي با نمره كمتر از شوديممقصد پذيرفته عيناً در 

. باشديم  
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سوابق ه مبدأ و مقصد) اعم از قبولي و يا ردي و موسسدر تمام نمرات درسي دانشجو ( تبصره:
شده در محاسبه ميانگين  ثبت و نمرات دروس پذيرفته ي انتقاليانشجودر كارنامه د، عيناً آموزشي

.شوديم كل او محسوب  

.شوديممقصد صادر  موسسهمدرك فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسط  )24ماده   

. باشديمانتقال دانشجو در هر مقطع تحصيلي فقط يك بار مجاز  )25ماده   

از يك موسسه به موسسه ديگر در ميهماني  يهاحالتكليه در انجام ميهماني و انتقال  )26ماده 
  .باشديم مجاز تك درسيك شهر ممنوع بوده و صرفًا براي دروس 

. باشديمدر شرايط خاص موضوع در شوراي بررسي موارد خاص استان قابل بررسي  تبصره:  

دانشجويان  در تمامي موارد ميهماني مبنا، ميهماني، ميهماني دائم و انتقال اولويت با )27ماده 
.باشديم دختر  

بررسي تقاضاي ميهماني و انتقال دانشجوياني كه مشمول يكي از بندهاي اين آئين نامه  )28ماده 
، احتياجي به طرح در جلسات شوراي بررسي موارد خاص و يا شوراي انتقال موسسات باشنديم

آئين نامه، براي كليه  نداشته و ايجاد تسهيل در امر ميهماني يا انتقال بر اساس بندهاي اين
اين آئين نامه در هر موسسه به  مسئوليت نظارت و حسن اجراي. باشديمموسسات الزم االجرا 

. باشديمآن موسسه  عهده رئيس  

ن نامه يا عدم اجراي مفاد آن، تخلف اداري محسوب شده و وفق يهر گونه تخلف از اين آئ )29ماده 
  .گردديممقررات اقدام 

بوده و نتايج  عهده سازمان امور دانشجوياننظارت عالي بر اجراي اين آئين نامه بر  )30ماده 
ي حوزه ستادي در تخصيص اعتبارات، صدور مجوز هامعاونتارزيابي عملكرد موسسات، براي كليه 

. گردديمايجاد رشته و ساير خدمات قابل ارائه، مالك عمل واقع   

به تاييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري  28/2/92در تاريخ تبصره  14ماده  30اين آئين نامه در 
رسيده و از تاريخ تأييد براي مدت دو سال الزم االجراست و از تاريخ تصويب جايگزين آيين نامه 

. گردديمقبلي   

 

 

 


