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بخش اول

مجموعه مقررات
و
آیین نامه آموزشی
دوره

کارشناسی
1

2

بسمه تعالی
پیشگفتار
دانشجوی عزیز ،دانشگاه صنعتی شیراز مقدم شما را به این مح یط مق د
گرامی میدارد .امید است فرصت دوران تحصیل در دانشگاه را مغتنم ش مرده و
همواره تالش و كوشش خود را در راه كسب علم و دانش مستدام بدارید.
آگاهی از مقررات و آئین نامههای آموزشی از وظائف اولی ه ه ر دانش جو ب ه
شمار میآید ،در عین حال نا آگاهی دانشجو از مق ررات آموزش ی از وی س لب
مسئولیت ننموده و مانع اجرای مقررات نخواهد بود.
كتابچه حاضر حاوی مقررات و آئین نامههای آموزشی است .توصی ه
میشود این كتابچه را به خوبی مطالعه و مفاد آن را كامالً رعایت كنید تا از بروز
هرگونه خللی در امر تحصیل شما جلوگیری شود .افزون به راین كتابچه ،در
مواقع ضروری اطالعیههای مختلفی در ارتباط با تغییرات آئین نامه و دیگر
برنامههای آموزشی در تابلوی اعالنات مدیریت امور آموزشی و تحصیالت
تکمیلی نصب خواهد شد كه تمامی آنها جنبه رسمی دارد و دانشجویان ملزم
به رعایت مفاد آن هستند .حوزه معاونت آموزشی و مدیریت امور آموزشی و
تحصیالت تکمیلی دانشگاه همواره آماده پاسخگویی به پرسشهای شما خواهند
بود.
توفیق روزافزون فرهیختگان و دانش پژوهان عزیز در راه خدمت به میهن
اسالمی و اعتالی فرهنگ و ادب این سرزمین مقد را از خداوند سبحان
خواستاریم.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی
دانشگاه صنعتی شیراز

3

بسم اهلل الرحمن الرحیم
آیین نامه آموزشی
دورههای کاردانی ،کارشناسی پیوسته و ناپیوسته
مصوب مورخ  1393/12/16شورای عالی برنامه
ریزی آموزشی برای دانشجویان ورودی سال
تحصیلی  1393-94به بعد
این آئین نامه كه در جلسه  859مورخ  1393/12/16به تصویب شورای عالی
برنامه ریزی آموزشی رسیده است و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی -94
 1393و پس از آن و نیز تمام دانشجویانی كه در زمان ابالغ این آیین نامه،
شاغل به تحصیل هستند به شرطی كه خللی در تحصیل ایشان ایجاد نکند الزم
االجراء است و تمام آییننامهها و بخشنامههای مغایر با آن لغو و بال اثر اعالم
میشود.

4

مقدمه
به استناد بندهای  8 ،2و  12ماده  3آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی
آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (مصوب  ،)93/7/28آیین نامه زیر
تدوین و به اجرا گذاشته میشود.
ماده  :1هدف
هدف تدوین این آیین نامه ،تنظیم امور آموزش دانشگاه برای تربیت نیروی
انسانی متخصص ،متعهد و متناسب با نیازهای جامعه و ایجاد هماهنگی در
فعالیتهای آموزشی دانشگاهها و موسسههای آموزش عالی كشور و استفاده
بهینه از ظرفیتهای موجود در ارتقای كیفیت آموزشی دانشجویان است.
ماده  :2تعاریف
 .1.2وزارت :منظور وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری است.
 .2.2دانشگاه :منظور هر یک از دانشگاهها و موسسههای آموزش عالی و
پژوهشی (اعم از دولتی و غیر دولتی ) است كه دارای مجوز تاسیس از
مراجع ذیربط بوده و مجری هر یک از دورههای كاردانی ،كارشناسی
ناپیوسته و كارشناسی پیوسته هستند.
 .3.2آموزش رایگان :منظور آموزش رایگان دانشجو در طول سنوات
مجاز دوره تحصیلی بدون پرداخت هزینه در دانشگاههایی است كه از
بودجه عمومی دولت استفاده میكنند.
 .4.2دانشجو :فردی است كه در یکی از دورههای آموزش عالی برابر
ضوابط معین ،پذیرفته شده ،ثبت نام كرده و مشغول به تحصیل است.
 .5.2حضوری :منظور شیوهای از آموزش است كه دانشجو به صورت تمام
وقت در فعالیتهای آموزشی دانشگاه شركت میكند.
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 .6.2غیر حضوری :منظور شیوهای از آموزش است كه حضور فیزیکی
دانشجو در فعالیتهای آموزشی الزامی نیست.
 .7.2نیمه حضوری :منظور شیوهای از آموزش است كه بخشی از آن به
صورت حضوری و بخشی از آن به صورت غیر حضوری انجام میشود.
 .8.2راهنمای آموزشی :عضو هیأت علمی آگاه و مسلط به امور آموزشی
است كه از سوی دانشگاه انتخاب میشود تا راهنمای تحصیلی دانشجو از
تاریخ ورود تا دانش آموختگی باشد.
 .9.2برنامه درسی :منظور مجموعه به پیوستهای از درو

هر رشته

تحصیلی است كه هدف مشخصی را دنبال میكند و برنامه آن توسط
شورای عالی به تصویب رسیده است.
 .10.2واحد درسی :میزان درسی است كه مفاد آن برای هر واحد نظری
 16ساعت ،عملی یا آزمایشگاهی  32ساعت ،كارگاهی یا عملیات میدانی
(بازدید علمی)  48ساعت ،كارورزی یا كار در عرصه  64ساعت و كارآموزی
 120ساعت در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی و طبق برنامه
درسی مصوب اجرا میشود.
 .11.2درس جبرانی :درسی است كه به تشخیص گروه آموزشی ،گذراندن
آن برای رفع كمبود دانش یا مهارت دانشجو ،در آغاز دوره تحصیلی مربوط
ضروری است.
 .12.2رشته تحصیلی :یکی از شعب فرعی از گروههای علمی است كه به
لحاظ موضوع كامالً مشخص است و از موضوعات گروههای علمی دیگر
متمایز بوده و حداقل به یک كارایی مشخص میانجامد.
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 .13.2گرایش تحصیلی :هر یک از شعب یک رشته تحصیلی كه ناظر بر
در دو گرایش از یک رشته نباید از 7

تخصص آن باشد ،كه اختالف درو

درصد كل واحدهای رشته كمتر و از 30درصد كل واحدها بیشتر باشد.
 .14.2دوره کاردانی پیوسته :دوره تحصیلی كه از دوره متوسطه آغاز
میشود و شامل دانش آموختگانی است كه بدون گذراندن دوره پیش
دانشگاهی وارد دوره كاردانی شده و حداقل با گذراندن  68واحد درسی
طبق برنامه درسی مصوب به دریافت مدارک كاردانی منتهی میشود.
 .15.2دوره کاردانی نا پیوسته :دوره تحصیلی كه پس از دوره متوسطه
آغاز میشود و شامل دانش آموختگانی است كه با گذراندن دوره پیش
دانشگاهی وارد دوره كاردانی شده و حداقل با گذراندن  68واحد درسی
طبق برنامه درسی مصوب به دریافت مدرک كاردانی منتهی میشود.
 .16.2دوره کارشناسی پیوسته :دوره تحصیلی است كه پس از دوره
متوسطه آغاز میشود و حداقل با گذراندن 130واحد درسی طبق برنامه
درسی مصوب به دریافت مدرک كارشناسی منتهی میشود.
 .17.2دوره کارشناسی ناپیوسته :دوره تحصیلی است كه پس از دوره
كاردانی (پیوسته و ناپیوسته) آغاز میشود و حداقل با گذراندن  68واحد
درسی طبق برنامه درسی مصوب به دریافت مدرک كارشناسی منتهی می-
شود.
 .18.2گروه آزمایشی :مجموعه رشتههای مختلف تحصیلی در دوره
متوسطه است كه با توجه به مواد آزمونی مشترک ،دستهبندی میشود.
 .19.2گروه آموزشی :بنیادیترین واحد سازمانی دانشگاهی متشکل از
تعدادی عضو هیأت علمی دارای تخصص مشترک در یک رشته علمی است
كه با ایجاد و راهاندازی آن رشته تحصیلی ،در دانشگاه تشکیل میشود.
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 .20.2شورای آموزشی :یکی از شوراهای تخصصی اولین سطح سیاست
گذاری بخشی دانشگاه میباشد كه در حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت
تکمیلی به ریاست معاون آموزشی تشکیل میشود و نسبت به سیاست
گذاری و برنامه ریزی به منظور ایجاد هماهنگی در امور اجرایی در بخش
مربوط و ارائه به شورای دانشگاه و هیأترئیسه اقدام مینماید .شورای
آموزشی میتواند اختیارات مشخص شده در این آیین نامه را به گروه
آموزشی با كمیته منتخب تفویض كند.
 .21.2دانش آموخته :فردی است كه یکی از دورههای تحصیلی را با
موفقیت به پایان رسانده و برابر ضوابط معین ،گواهی یا مدارک تحصیلی
مربوط را دریافت كرده باشد.
 .22.2نیمسال تحصیلی :هر نیمسال تحصیلی شامل  16هفته آموزش و
دو هفته امتحانات پایانی است.
 .23.2دوره تابستان :شامل  6هفته آموزش و یک هفته امتحانات پایانی
است.
ماده  :3شرایط عمومی و اختصاصی ورود به دوره
 .1.3داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی برابر مصوبات وزارت.
 .2.3احراز توانمندی علمی مطابق مصوبات وزارت.
ماده  :4نحوه اجرای دوره
آموزش در دانشگاه مبتنی بر نظام واحدی و به زبان فارسی انجام میشود.
تبصره :دانشگاه اختیار دارد در صورت توانایی ،برنامه درسی مصوب شورای
عالی برنامه ریزی آموزشی را منحصراً برای دانشجویان خارجی در صورتی كه
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به حد نصاب الزم برای تشکیل كال
به زبان انگلیسی ارائه نماید.

برسد با رعایت ضوابط و مقررات مربوط،

ماده  :5دانشگاه موظف است ،برنامههای آموزشی و درسی مصوب شورای عالی
برنامه ریزی آموزشی را برای دورهای كه در آن با مجوز شورای گسترش
آموزش عالی دانشجو پذیرفته است ،اجرا نماید.
تبصره :دانشگاه اختیار دارد حداكثر ده درصد از واحدهای درسی هر دوره را با
اولویت درو پایه و عمومی به جز درو مجموعه معارف اسالمی و فارسی
عمومی به صورت الکترونیکی (مجازی) با تاكید بر محتوای الکترونیکی و
رعایت استانداردهای مصوب وزارت ارائه نماید.
ماده  :6دانشگاه موظف است،برای هدایت تحصیلی دانشجو از زمان پذیرش،
یکی از مدرسان مرتبط با رشته تحصیلی دانشجو را به عنوان راهنمای آموزشی
تعیین و اعالم كند.
ماده  :7دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است حداقل  12و حداكثر
20واحد درسی انتخاب كند .حداكثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستان 6
واحد درسی است.
تبصره  .1اگر میانگین نمرات دانشجویی در یک نیمسال حداقل  17باشد ،در
این صورت دانشجو با تایید گروه آموزشی در نیمسال تحصیلی بعد میتواند
حداكثر تا  24واحد درسی اخذ نماید.
تبصره  .2چنانچه دانشجو در نیمسال آخر برای دانش آموختگی ،حداكثر 24
واحد درسی باقی داشته باشد،به شرطی كه میانگین كل وی باالی 10باشد،
میتواند تا  24واحد درسی اخذ نماید.
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تبصره  .3در شرایط خاص كه دانشجو با گذراندن حداكثر  8واحد درسی
دانش آموخته شود ،با تایید گروه آموزشی ،میتواند واحدهای مذكور در دوره
تابستان اخذ نماید.
تبصره  .4دانشجو همزمان نمیتواند از مفاد تبصره 2و  3این ماده استفاده
كند
تبصره  .5در صورتی كه واحدهای انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان هر
نیمسال به تشخیص گروه آموزشی ،بنا به دالیل موجه و خارج از اراده دانشجو
به كمتر از  12واحد درسی برسد در این صورت این نیمسال به عنوان یک
نیمسال كامل در سنوات تحصیلی وی محسوب میشود ،اما در مشروط شدن
یا ممتاز شدن دانشجو (موضوع تبصره 1همین ماده) بیتأثیر است (به عبارت
دیگر ،در شرایط مذكور ،اگر میانگین دانشجو كمتر از 12شد مشروط نیست و
اگر  17و باالتر شد ممتاز محسوب نمیشود).
ماده  :8در صورتی كه دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی برای دانش
آموختگی حداكثر دو در نظری داشته باشد ،با تایید گروه آموزشی وبا
رعایت سقف واحدهای آن نیمسال (موضوع تبصرههای 2و  3ماده)7میتواند
درو را به صورت معرفی به استاد در آن نیمسال یا دوره تابستان بگذراند.
تبصره :چنانچه دانشجویی قبالً یک در

عملی -نظری را اخذ ولی نمره

قبولی كسب نکند اما دوره عملی در فوق را گذرانده باشد ،میتواند با رعایت
مفاد این ماده ،بخش نظری آن در را به صورت معرفی به مدر اخذ نماید.
ماده  :9چگونگی و ترتیب ارائه تمامی درو
پیش نیاز (تقدم و تا خر)هر در
آموزشی است.

هر دوره و هر رشته با رعایت

طبق برنامه درسی مصوب بر عهده گروه
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تبصره :دانشجو در آخر نیمسال تحصیلی از رعایت مقررات مربوط به این ماده
معاف است.
ماده  :10تعداد واحدهای جبرانی با تشخیص گروه آموزشی صرفاً برای دوره
كارشناسی ناپیوسته حداكثر  6واحد میباشد و نمره درو
نیمسال و كل محاسبه نمیشود.

جبرانی در میانگین

تبصره :دانشگاه اختیار دارد برای دانش آموختگان دوره كاردانی پیوسته (فاقد
مدرک پیش دانشگاهی) كه معدل كل آنها زیر  14است و در دوره كارشناسی
ناپیوسته در رشته غیر مرتبط (به تشخیص گروه آموزشی) پذیرفته شدهاند
حداكثر  20واحد درسی جبرانی ارائه كند .نمره این درو در میانگین
نیمسال و كل محاسبه نمیشود.
ماده  :11آموزش رایگان برای هر دانشجو ،در هر دوره تحصیلی صرفاً یکبار و
در یک رشته تحصیلی امکان پذیر است.
ماده  :12دانشجوی مشمول آموزش رایگان در دانشگاههای دولتی ،در صورت
حذف یا عدم كسب نمره قبولی در هر در  ،برای انتخاب مجدد آن در  ،در
صورتی كه سنوات مجاز تحصیلی دانشجو تمام شده باشد موظف به پرداخت
هزینه مربوط طبق مصوبه هیأت امنای دانشگاه میباشد.
ماده  :13دانشجوی مشمول این آیین نامه میتواند در دورههای غیر حضوری
كه منتهی به مدرک تحصیلی میشود ،مطابق مصوبات مربوط به صورت
همزمان تحصیل كند.
تبصره :تحصیل همزمان دانشجویان استعدادهای درخشان بر اسا
شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت انجام میشود.
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مصوب

ماده  :14برنامه ریزی و تصمیم گیری درباره چگونگی و زمان حذف و اضافه،
حذف اضطراری در  ،اعالم و ثبت نمره ،تاریخ تجدید نظر و غیره طبق شیوه
نامه اجرایی مصوب شورای آموزشی دانشگاه انجام میشود.
ماده  :15مدت مجاز تحصیل در دورههای كاردانی ( اعم از پیوسته و ناپیوسته)
و كارشناسی ناپیوسته دو سال و در دورههای كارشناسی پیوسته چهار سال
است.
تبصره  :1دانشگاه اختیار دارد در شرایط خاص و با تصویب شورای آموزشی
دانشگاه  ،حداكثر یک نیمسال برای دورههای كاردانی و كارشناسی ناپیوسته و
حداكثر دو نیمسال برای دوره كارشناسی پیوسته  ،مدت مجاز تحصیل را
افزایش دهد.چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود از ادامه تحصیل
محروم خواهد شد.
تبصره  .2هزینه افزایش سنوات تحصیلی طبق تعرفه مصوب هیأت امناء
دانشگاه از دانشجویان مشمول آموزش رایگان دریافت میشود.
ماده  :16ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر در

توسط مدر

آن

در و بر اسا حضور و فعالیت در كال  ،انجام تکالیف و نتایج امتحانات
انجام میشود و به صورت عددی از صفر تا بیست محاسبه میشود.
تبصره  .1برگزاری آزمون كتبی برای درو
تبصره  .2نمرات درو

نظری الزامی است.

تمرین دبیری ،كارآموزی و كارورزی ،عملیات

صحرایی ،كار در عرصه و دروسی كه در برنامه درسی مصوب ،با پروژه ارائه
میشود در صورتی كه به تشخیص مدر و تایید گروه آموزشی مربوط ،
تکمیل آنها در طول یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد ،ناتمام تلقی میشود،
قطعی شدن نمره ناتمام طبق شیوه نامه ماده  14انجام میشود.
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ماده  :17حضور دانشجو در تمام جلسات در

دورههای حضوری الزامی است.

تبصره  .1اگر دانشجو در درسی بیش از  3/16جلسات یا در جلسه امتحان
پایان نیمسال آن در غیبت كند،چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شورای
آموزشی دانشگاه غیر موجه تشخیص داده شود ،نمره آن در صفر و در
صورت تشخیص موجه ،آن در حذف میشود .در این صورت رعایت حد
نصاب  12واحد در طول نیمسال برای دانشجو الزامی نیست ولی نیمسال
مذكور به عنوان یک نیمسال كامل جزو سنوات تحصیلی وی محسوب میشود.
تبصره  .2در شرایط خاص ،حذف تمام درو

یک نیمسال تحصیلی با

درخواست كتبی دانشجو و تایید شورای آموزشی دانشگاه قبل از شروع
امتحانات و با احتساب در سنوات تحصیلی امکان پذیر است.
تبصره  .3دانشجو میتواند با رعایت مفاد تبصره  1این ماده ،در صورت
اضطرار تا دو هفته قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال ،صرفاً یک در
نظری را با تایید گروه آموزشی حذف كند به شرط آن كه تعداد واحدهای
باقیمانده دانشجو كمتر از  12واحد نشود.
ماده  :18حداقل نمره قبولی در هر در

10است.

تبصره  .1دانشجویی كه در هر نیمسال در یک یا چند در

نمره قبولی كسب

نکند چنانچه در نیمسالهای بعدی ،در یا درو مذكور را با نمره قبولی
بگذارند ،نمره یا تمام نمرههای مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو،
فقط ثبت و باقی میماند اما این نمرهها در محاسبه میانگین كل دوره بی اثر و
صرفاً آخرین نمره قبولی در آن در مالک محاسبه میانگین كل دوره خواهد
بود.
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تبصره  .2گذراندن درو

با استفاده از تبصره  ،1صرفاً برای محاسبه میانگین

كل دوره تحصیلی در هنگام دانش آموختگی میباشد و مشروطی دانشجو در
نیمسالهای قبل را خنثی نمیكند.
تبصره  .3تسهیالت این ماده شامل دانشجویانی كه به دلیل تقلب یا حکم
كمیته انضباطی  ،نمره مردودی دریافت میكنند ،نمیشود.
ماده  :19چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی كمتر از 12
باشد ،دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی میشود و در نیمسال بعدی حداكثر
میتواند تا  14واحد درسی انتخاب كند.
تبصره .چنانچه دانشجویی در دوره كاردانی و كارشناسی ناپیوسته دو نیمسال
و دوره كارشناسی پیوسته  3نیمسال اعم از متوالی یا متناوب مشروط شده
باشد ،از تحصیل محروم میشود.
ماده  :20دانشجو میتواند با رعایت سنوات مجاز تحصیل ،در دوره كاردانی و
كارشناسی ناپیوسته  ،یک نیمسال و در دوره كارشناسی پیوسته حداكثر دو
نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده كند.
تبصره  .1مدت مجاز مرخصی زایمان  ،دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب
در سنوات تحصیلی است.
تبصره  .2مدت مجاز مرخصی پزشکی ،در صورت در صورت تایید پزشک
معتمد دانشگاه و شورای آموزشی  ،حداكثر دو نیمسال تحصیلی و بدون
احتساب در سنوات تحصیلی است.
تبصره  .3بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی (مانند مأموریت همسر یا
والدین و  )...حداكثر تا دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات مجاز،
در اختیار شورای آموزشی دانشگاه است.
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تبصره  .4دانشجو میتواند با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه از مجموع
مرخصیهای مذكور در این ماده و تبصرههای مندرج در آن بهرهمند شود.
ماده  :21ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی ،انصراف از تحصیل
محسوب میشود.
تبصره .تصمیم گیری در مورد بازگشت به تحصیل دانشجو منصرف از تحصیل
بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است.
ماده  :22دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل ،باید درخواست خود را شخصاً
و به صورت كتبی به اداره آموزش دانشگاه تسلیم كند .دانشجو مجاز است فقط
برای یک بار و تا دو ماه از تاریخ ارائه در خواست ،تقاضای انصراف خود را پس
بگیرد در غیر این صورت ،پس از انقضای این مهلت ،حکم انصراف از تحصیل
وی صادر میشود.
ماده  :23دانشجوی دوره كاردانی و كارشناسی پیوسته با داشتن شرایط زیر
میتواند از یک رشته یا گرایش به رشته یا گرایش دیگر تحصیلی در همان
دانشگاه تغییر رشته یا گرایش دهد:
الف) وجود رشته یا گرایش مورد تقاضای دانشجو در دانشگاه.
ب) موافقت گروه آموزشی مبدأ و مقصد و با تایید شورای آموزشی دانشگاه.
ج) كمتر نبودن نمرههای اكتسابی دانشجو در آزمون سراسری گروه آزمایشی
ذیربط از نمره آخرین فرد پذیرفته شده در آن رشته یا گرایش در دانشگاه و
در سال پذیرش با تایید سازمان سنجش آموزش كشور.
د) امکان ادامه تحصیل دانشجو در رشته یا گرایش جدید در سنوات مجاز
باقیمانده.
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تبصره .دانشجو صرفاً در هر دوره تحصیلی برای یک بار میتواند با رعایت
شرایط این ماده ،تغییر رشته یا گرایش دهد.
ماده  :24تغییر رشته از دورههای پایین به دورههای باالتر ،از غیر دولتی به
دولتی ،از شبانه به روزانه ،از غیر حضوری به نیمه حضوری و حضوری ممنوع
است ولی بر عکس آن مجاز است.
تبصره .تغییر رشته دانشجویی كه پذیرش وی در دوره از طریق بدون آزمون
میباشد به رشتههایی كه پذیرش در آنها از طریق آزمون سراسری صورت
گرفته باشد ،ممنوع است.
ماده  :25تغییر رشته دانشجو در دوره كارشناسی ناپیوسته ممنوع است ،اما
تغییر گرایش با داشتن شرایط و ضوابط ذكر شده در ماده  23امکان پذیر است.
ماده  :26میهمانی و انتقال دانشجو مطابق آیین نامه میهمانی و انتقال
دانشجویان دورههای كاردانی و كارشناسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
دولتی و غیر دولتی مصوب وزارت انجام میشود.
ماده  :27انتقال توأم با تغییر رشته یا گرایش در صورت احراز شرایط (موضوع
مواد  )25،26،27،28و با كسب موافقت دانشگاههای مبدأ و مقصد ،فقط برای
یک بار امکان پذیر است.
ماده  :28معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو بر
اسا

دستورالعمل اجرایی مصوب شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.

تبصره  .1به ازای هر  12تا 20واحد از درو

معادل سازی شده ،یک نیمسال

از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو كاسته میشود.
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تبصره  .2معادل سازی درو

صرفاً در شیوههای آموزشی هم عرض زیر

صورت میگیرد.
الف) واحدهای گذرانده دانشجوی حضوری به دورههای حضوری ،نیمه
حضوری یا غیر حضوری.
ب) نیمه حضوری به نیمه حضوری و غیر حضوری.
ج)غیر حضوری به غیر حضوری.
ماده  :29مالک دانشآموختگی برای دورههای كاردانی  ،كارشناسی پیوسته و
ناپیوسته داشتن میانگین كل حداقل  12در پایان دوره است.
تبصره .چنانچه میانگین كل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدهای درسی
آن دوره كمتر از  12باشد تنها یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات
تحصیلی به وی فرصت داده میشود تا با اخذ مجدد حداكثر  20واحد از
در های كه با نمره كمتر از  12گذرانده است ،میانگین كل درو اخذ شده
خود را به حداقل  12برساند و مدرک تحصیلی دوره را دریافت كند در غیر این
صورت از تحصیل محروم میشود.
ماده  :30در صورتی كه دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره
كارشناسی پیوسته حداقل  68واحد درسی (شامل حداكثر 10واحد عمومی و
مابقی از سایر درو دوره ) را با نمره قبولی گذرانده و میانگین كل درو
گذرانده وی  12یا باالتر باشد ،در این صورت میتواند مدرک دوره كاردانی
همان رشته را دریافت كند .در غیر این صورت ،به دانشجوی مذكور و همچنین
به دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره كاردانی و كارشناسی
ناپیوسته  ،فقط گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده شده داده خواهد شد.
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تبصره  .1در صورتی كه دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره
كارشناسی پیوسته بیش از واحدهای مورد نیاز دوره كاردانی را با نمره قبولی
گذرانده باشد در این صورت دانشگاه دروسی را مالک میانگین كل برای صدور
مدرک كاردانی قرار میدهد كه میانگین كل دانشجو در آن در  12 ،یا باالتر
شود.
تبصره  .2صدور مدرک كاردانی حسب تقاضای دانشجو و صرف نظر از وجود
دوره كاردانی مصوب در آن رشته یا مجری بودن دانشگاه محل تحصیل
دانشجو انجام میشود.
ماده  :31تاریخ دانش آموختگی ،زمان ثبت آخرین نمره در

دانشجو در اداره

آموزش دانشگاه است.
ماده  :32مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه و هر گونه پاسخگویی قانونی
مترتب بر آن بر عهده دانشگاه است و نظارت بر اجرا و تفسیر مفاد آن بر عهده
معاون آموزشی وزارت است.
ماده  :33این آیین نام ه در ی ک مقدم ه و  33م اده و  24تبص ره در جلس ه
شماره  859مورخ  1393/12/16به تصویب شورای عالی برنامه ریزی آموزش ی
رسید و برای دانشجویان ورودی سال تحص یلی  1393-94و پ س از آن و نی ز
تمام دانشجویانی كه در زمان ابالغ این آیین نامه ،شاغل به تحصیل هستند ب ه
شرطی كه خللی در تحصیل ایشان ایجاد نکند الزماالج را اس ت و تم ام آی ین
نامهها و بخشنامههای مغایر با آن لغو و بال اثر اعالم میشود.
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آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان
دورههای کاردانی و کارشناسی مصوب مورخ
1392/2/28
الف :کلیات
ماده  )1تعاریف
سازمان :سازمان امور دانشجویان.
موسسه :كلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی.
میهمان مبنا :مواردی كه دانشجو بر اسا

نمره آزم ون و طب ق دس تورالعمل

سازمان سنجش آموزش كشور به موسسه دیگری معرفی میشود.
میهمان :مواردی كه دانشجو برای نیمسالهای تحصیلی مشخص ی ب ه ص ورت
موقت اقدام به تغییر محل تحصیل خود مینماید ،به عنوان دانشجوی میهم ان
برای همان نیمسالها در موسسه مقصد شناخته میشود.
میهمان دائم :دانشجوئی كه تمام واحدهای باقیمانده تحصیلی را در مقصد ب ه
صورت میهمان میگذراند و در پایان هر نیمسال تحص یلی ری ز نم رات وی ب ه
موسسه مبدأ ارسال و در صورت تایید پایان تحصیالت توس ط موسس ه مقص د،
مدرک دانشجو توسط موسسه مبدأ صادر میگردد.
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انتقال :تغییر محل تحصیل دانشجو از یک موسسه به موسسه دیگ ر در هم ان
رشته ،همان دوره و همان مقطع تحصیلی.
سامانه :سامانههایی كه توسط ساازمان ب ا ه دف تس هیل ام ور متقاض یان و
نظارت بر عملکرد موسس ات در خص وص میهم انی و انتق ال طراح ی و م ورد
استفاده قرار میگیرد.
کمیته نظارت بر میهمانی و انتقال :كمیته نظارت ب ر میهم انی و انتق ال ب ه
منظور نظارت بر عملکرد میهمانی و انتقال كلیه موسسات و ارائ ه پیش نهادهای
تشویقی و تنبیهی به سایر حوزههای ستادی تشکیل میگردد .حسب اقتضا این
كمیته در خصوص نهایی شدن موارد اختالفی میهمانی و انتقال بین موسسات
تصمیم گیری نموده و آرای صادره برای كلیه موسسات الزم االجرا میباشد.
ب :میهمانی
ماده  )2میهمان مبنا :در صورتی كه سکونت دائمی خانواده دانشجو در
نزدیکترین محل به شهر موسسه مقصد باشد ،دانشجو میتواند پس از اعالم
قبولی از طرف سازمان سنجش آموزش كشور طبق جدول زیر و بر اسا
دستورالعمل اجرایی این ماده كه توسط سازمان سنجش تنظیم خواهد شد،
میهمان مبنا شود .بر این اسا دانشجویان در صورت داشتن  %90نمره آزمون
سراسری آخرین فرد پذیرفته شده در همان رشته در موسسه مقصد میتوانند از
ابتدای شروع به تحصیل حداكثر برای مدت چهار نیمسال در مقطع كارشناسی
پیوسته و دو نیمسال در مقطع كاردانی و كارشناسی ناپیوسته میهمان مبنا
شوند .پس از آن دانشجو در صورت احراز شرایط ،انتقال یافته و در صورت عدم
احراز شرایط انتقال ،میتواند از طریق سامانه برای تمدید میهمانی اقدام نماید.
قبولی در آزمون

قابل معرفی جهت میهمانی مبنا

مالحظات

روزانه یا نوبت دوم

روزانه یا نوبت دوم

پس از اتمام مدت میهمانی مبنا
در صورت احراز شرایط ،انتقال
یافته و در صورت عدم احراز
شرایط انتقال ،میتواند از طریق
سامانه برای تمدید میهمانی اقدام
نماید
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غیرانتفاعی

غیرانتفاعی ،پردیسهای خودگردان
دانشگاهی

پس از اتمام مدت میهمانی مبنا
میتواند از طریق سامانه برای
تمدید میهمانی اقدام نماید.

پردیسهای خودگردان
دانشگاهی

پردیسهای خودگردان دانشگاهی،
غیر انتفاعی

میهمانی مبنا به موسسات
غیرانتفاعی توام با انتقال میباشد.

نیمه حضوری

نیمه حضوری

مجازی

مجازی

دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه فرهنگیان

فنی حرفهای

فنی حرفهای و غیرانتفاعی

تبصره  :1ثبت تقاضای میهمانی مبنا برای پذیرفته شدگان همان سال ورود و
همان دوره امکان پذیر میباشد.
تبصره  :2ظرفیت میهمانی مبنا  %5تعداد پذیرش كل دانشجویان ورودی همان
سال تحصیلی میباشد.
ماده )3میهمان :در صورتی كه دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی را در
موسسه مبدأ با میانگین كل حداقل  13گذرانده باشد ،میتواند تقاضای دو
نیمسال میهمان شدن را از طریق سامانه ارائه نماید.
تبصره :1حداكثر مدت میهمانی برای مقطع كارشناسی پیوسته چهار نیمسال و
برای مقاطع كاردانی و كارشناسی ناپیوسته دو نیمسال تحصیلی میباشد .ادامه
وضعیت میهمانی در صورت موافقت مبدأ و مقصد تا پایان دوره بالمانع است.
تبصره  :2انتخاب واحدهای درسی دانشجوی میهمان ،چه به صورت تک در
و چه به صورت نیمسال تحصیلی كامل ،باید با تأیید موسسه مبدأ و طبق
شرایط موسسه مقصد باشد.
تبصره  :3واحدهایی را كه دانشجوی میهمان در موسسه مقصد میگذراند ،عیناً
در كارنامه او در موسسه مبدأ ثبت و نمرات آنها در محاسبات میانگین نیمسال
و میانگین كل او منظور خواهد شد.
تبصره  :4مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی میهمان در كلیه حالتهای
میهمانی توسط موسسه مبدأ صادر میشود.
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ماده )4میهمانی از موسسات غیردولتی به موسسسات دولتی در صورت موافقت
مبدأ و مقصد بالمانع ولی بعکس آن ممنوع است .شهریه موسسه مقصد بر
اسا شهریه دانشجویان نوبت دوم خواهد بود.
ماده  )5میهمانی از موسسات دولتی و غیردولتی به مراكز علمی كاربردی
ممنوع است.
ماده  )6میهمانی از موسسات غیردولتی به دانشکدههای فنی و حرفهای و
بعکس بالمانع میباشد.
ماده  )7سقف پذیرش دانشجوی میهمان موضوع این آئین نامه در هر سال
تحصیلی برای كلیه موسسات دولتی  %20و برای موسسات غیردولتی %15
تعداد پذیرش كل دانشجویان ورودی همان سال تحصیلی میباشد .موسسات
موظفند در صورت تطبیق درخواست میهمانی دانشجو با مفاد این آئین نامه ،تا
سقف فوق الذكر با تقاضاها موافقت نمایند.
ماده  )8میهمان دائم :دانشجوی میهمان در صورت كسب مع دل ك ل  13در
چهار نیمسال در مقطع كارشناسی پیوسته و دو نیمس ال در مقط ع ك اردانی و
كارشناسی ناپیوسته در موسسه مقصد میتوان د ب ا موافق ت موسس ات مب دأ و
مقصد میهمان دائم شود.
تبصره :در صورت میهمانی دائم ،نیازی به مراجعه دانشجو در ه ر نیمس ال ب ه
موسسه مبدأ نمیباشد و صرفاً در پایان هر نیمسال ،كارنامه دانشجو به موسس ه
مبدأ ارسال و در پایان تحصیل با اعالم فراغت از تحصیل دانشجو توسط موسسه
مقصد ،مدرک توسط موسسه مبدأ صادر خواهد شد.
ماده  )9در صورتی كه نظر موسسه مقصد در مورد میهمانی یا انتقال مغ ایر ب ا
نظر موسسه مبدأ باشد ،دانشجو برای یک نیمسال در موسس ه مقص د میهم ان
شده و موسسه مقصد موظ ف اس ت ح داكثر ت ا پای ان نیمس ال اول تحص یلی
دانشجوی میهمان ،مراتب را كتباً به موسسه مبدأ اعالم و هم اهنگی الزم ب رای
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رفع اختالف نظر بین دو موسسه معمول و نتیج ه نه ایی را ب ه دانش جو اب الغ
نماید ،در غیر این صورت مالک ،اظهار نظر موسسه مبدأ خواهد بود
ماده  )10در شرایط برابر ،اولویت میهمان شدن با متقاضیانی است ك ه ح داقل
دارای یکی از شرایط زیر میباشند:
الف -دانشجوی دختر
ب -فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده و یا از كارافت ادگی پ در و م ادر در
زمان دانشجویی به طوری كه عمالً منجر به سرپرستی خانواده توس ط دانش جو
شده و یا دانشجو به تشخیص مراجع قانونی به عن وان كفی ل خ انواده ش ناخته
شود.
ج  -بیماری خاص ،صعب العالج و العالج دانشجو به تأیید مراجع ذیصالح
د -معلولیت موثر در زمان دانشجویی و یا دانشجویان معلولی كه قب ل از زم ان
دانشجوئی تحت حمایت سازمان بهزیستی میباشند.
ه -ازدواج دانشجوی دختر ( در زمان دانشجویی) در صورتی كه مح ل اش تغال
دائم همسر دانشجو ،قبل از ازدواج ،در نزدیکترین محل به موسسه مقصد باشد.
و -در مواردی كه یکی از والدین دارای شرایط خ اص و ی ا بیم اری خ اص ب ه
تشخیص مراجع ذیصالح میباشند.
ز -دانشجویان خانم متأهل دارای فرزند در صورتی كه محل اشتغال دائم همسر
دانشجو در نزدیکترین محل به موسسه مقصد باشد.
ح -دانشجویان تحت پوشش كمیته امداد.
ت -دانشجوی پسر متأهل (ازدواج بعد از قب ولی) ك ه همس ر وی نی ز دانش جو
باشد.
تبصره :حسب تشخیص موسس ات میتوانن د ب دون لح اظ ش رایط ف وق ب رای
میهمانی دانشجو اقدام نمایند.
ج -انتقال
ماده  )11انتقال دانشجو به موسسه دیگ ر ،مش روط ب ه كس ب مع دل ب االتر از
میانگین معدل دانشجویان ورودیهای همان س ال و هم ان رش ته در موسس ه
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مقصد ،در مدت حداقل چهار نیمسال میهمانی برای مقطع كارشناسی پیوس ته
و دو نیمسال برای مقاطع ك اردانی و كارشناس ی ناپیوس ته و موافق ت مب دأ و
مقصد میباشد.
تبصره :دانشجویان متقاضی انتقال توام با تغییر رشته میتوانند كما فی السابق
و خارج از سامانه تعیین شده تقاضای خود را به موسسه مبدأ ارائه تا در صورت
احراز شرایط مطابق آیین نامه آموزشی و شورای بررسی موارد خاص با موافق ت
مبدأ و مقصد ،انتقال توام با تغییر رشته آنها انجام شود.
ماده )12انتقال از دوره شبانه به روزانه ،از پیام نور به دورههای روزانه و شبانه،
از غیردولتی به دولت ی و از غیردولت ی ب ه دانش کدههای فن ی و مراك ز علم ی
كاربردی ممنوع میباشد.
ماده  )13انتقال از دانشکدههای فنی و حرفهای به موسسات غیردولتی بالم انع
است.
ماده  )14انتقال از موسسات دولتی به مراكز پی ام ن ور و موسس ات غیردولت ی
بالمانع میباشد.
ماده  )15دانشجویانی كه به دلیل عدم ح د نص اب الزم تع داد دانش جو ب رای
تشکیل كال در موسسه مبدأ ،به عنوان میهمان و یا انتقال به موسسات دیگ ر
معرفی میشوند ،از پرداخت هرگونه شهریه ثابت و متغیر به موسسه مبدأ معاف
میباشند.
ماده  )16اعضای كمیته نظارت بر میهمانی و انتقال با تركی ب زی ر و ب ا حک م
معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان فعالیت مینمایند:
 معاون امور دانشجویان داخل سازمان (رئیس) مدیر امور دانشجویان داخل (دبیر) رئیس مركز نظارت و ارزیابی وزارت علوم معاون فنی و آماری سازمان سنجش مدیر كل دفتر گسترش آموزش عالی مدیر كل بودجه و تشکیالت وزارت علوم24

 مدیر كل دفتر موسسات آموزش عالی غیردولتید :شهریه
ماده  )17دانشجویان دوره روزانه در دوران میهمانی و انتقال ملزم ب ه پرداخ ت
شهریه مطابق تعرفه دانشجویان نوبت دوم به مقصد میباشند.
تبصره :دانشجویان دوره روزانه متقاضی انتقال در صورت دارا بودن نم ره دوره
روزانه در مقصد از پرداخت شهریه معاف میباشند.
ماده  )18دانشجویان نوبت دوم در طول دوره میهمانی مبنا و میهمانی ،ملزم به
پرداخت شهریه ثابت به مبدأ و كل شهریه ثابت و متغیر به مقصد میباشند.
ماده  )19دانشجویان موسس ات غیردولت ی در ط ول دوره در كلی ه حالته ای
میهمانی ملزم به پرداخت شهریه ثابت و متغیر (متناسب با واحدهای اخذ ش ده
در مقصد) به موسسه مبدأ و پرداخت شهریه متغیر به موسسه مقصد میباشند.
ه -شیوه اجرا
ماده  )20دانشجویان متقاضی میهمانی باید درخواس ت خ ود را در اردیبهش ت
ماه هر سال برای دو نیمسال (نیمسال اول و دوم سال تحصیلی) در سامانه ثبت
نمایند.
ماده  )21موسسه مبدأ موظف است بر اسا

مفاد این آی ین نام ه ،درخواس ت

دانشجو را بررسی و در صورت داشتن شرایط حداكثر تا پانزدهم تی ر (ب رای دو
نیمسال تحصیلی) موافقت خود را از طریق سامانه اعالم و ریز نمرات دانشجو را
به موسسه مقصد ارسال نماید .موسسه مقصد مکلف است حداكثر تا پایان مرداد
ماه نظر خود را (برای دو نیمسال تحصیلی) از طریق سامانه به موسس ه مب دأ و
متقاضی اعالم نماید.
تبصره  :1در صورت عدم موافقت با درخواست دانشجو از طرف مبدأ و یا مقصد،
اعالم دالیل عدم موافقت با درخواست دانشجو از طریق سامانه ضروری میباشد.
تبصره  :2پس از عدم موافقت مبدأ و مقص د در ص ورتی ك ه دانش جو خ ود را
واجد شریط خاص بداند میتواند با ارائه مدارک از شورای بررسی م وارد خ اص
25

موسسه یا استان تقاضای رسیدگی نمای د .در ص ورت ع دم موافق ت ش وراهای
مذكور ،دانشجو میتواند مجدداً مدارک مربوطه را با رای مخالفت شورای بررسی
موارد خاص استان برای بررسی نهایی به كمیته نظارت ارائه نماید .در هر ح ال
آرای شورای بررسی موارد خاص استان و كمیته نظارت برای كلی ه موسس ات و
دانشجوی متقاضی الزم االجرا میباشد.
ماده  )22اعالم نظر موسسات به درخواستهای دانش جویان بایس تی در زم ان
مقرر و به صورت موافقت یا مخالفت در سامانه ثبت شود .ع دم اظه ار نظ ر ب ه
منزله مخالف ت ب ا درخواس ت دانش جویان متقاض ی تلق ی ش ده و در ارزی ابی
موسسات لحاظ میشود.
ماده  )23در صورت انتقال ،واحدهای گذرانده شده دانشجو در مبدأ كه با نمره
 12و باالتر میباشد عیناً در مقصد پذیرفته میشود .پذیرفتن واحدهای با نم ره
كمتر از  12در اختیار موسسه مقصد میباشد.
تبصره :تمام نمرات درسی دانشجو (در موسسه مبدأ و مقصد) اعم از قبولی و یا
ردی و سوابق آموزشی ،عیناً در كارنامه دانشجوی انتقالی ثبت و نم رات درو
پذیرفته شده در محاسبه میانگین كل او محسوب میشود.
ماده  )24مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی انتق الی توس ط موسس ه مقص د
صادر میشود.
ماده  )25انتقال دانشجو در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار مجاز میباشد.
ماده  )26انجام میهمانی و انتقال در كلیه حالتهای میهمانی از یک موسسه به
موسسه دیگر در یک شهر ممنوع ب وده و ص رفاً ب رای درو
میباشد.

ت ک در

مج از

تبصره :در شرایط خاص موضوع در شورای بررسی م وارد خ اص اس تان قاب ل
بررسی میباشد.
ماده  )27در تمامی موارد میهمانی مبن ا ،میهم انی ،میهم انی دائ م و انتق ال
اولویت با دانشجویان دختر میباشد.
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ماده  )28بررسی تقاضای میهمانی و انتقال دانشجویانی ك ه مش مول یک ی از
بندهای این آئین نامه میباشند ،احتیاجی به طرح در جلس ات ش ورای بررس ی
موارد خاص و یا شورای انتقال موسسات نداشته و ایجاد تسهیل در امر میهمانی
یا انتقال بر اسا بندهای ای ن آئ ین نام ه ،ب رای كلی ه موسس ات الزم االج را
میباشد .مسئولیت نظارت و حسن اجرای این آئین نامه در هر موسس ه ب ه
عهده رئیس آن موسسه میباشد.
ماده  )29هر گونه تخلف از این آئین نامه یا عدم اجرای مفاد آن ،تخل ف اداری
محسوب شده و وفق مقررات اقدام میگردد.
ماده  )30نظارت عالی بر اجرای ای ن آئ ین نام ه ب ر عهاده ساازمان اماور
دانشجویان بوده و نتایج ارزیابی عملکرد موسس ات ،ب رای كلی ه معاونته ای
حوزه ستادی در تخصیص اعتبارات ،صدور مجوز ایجاد رش ته و س ایر خ دمات
قابل ارائه ،مالک عمل واقع میگردد.
این آئین نامه در  30ماده  14تبصره در تاریخ  92/2/28ب ه تایی د وزی ر عل وم،
تحقیقات و فناوری رسیده و از تاریخ تأیید برای مدت دو سال الزم االجراست و
از تاریخ تصویب جایگزین آیین نامه قبلی میگردد.
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بخش دوم

مجموعه مقررات
و
آیین نامه آموزشی
دوره
کارشناسی ارشد
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بسمه تعالی
پیشگفتار
بدین وسیله ورود شما را به دوره كارشناسی ارشد دانشگاه ص نعتی ش یراز
صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نماییم و از صمیم قلب به شما خ وش
آمد می گوئیم و از درگاه ایزد متعال میخواهیم ك ه در ان دوختن ص حیح
دانش و با بهره گیری از حداكثر توان و اس تعداد خ دادادی خ ود در ام ور
تحصیلی موفق و مؤید و برای م یهن اس المی ای ران ف ردی مفی د و م ؤثر
باشید .امید است با مطالعه این راهنما و هماهنگ با آن برنامههای آموزشی
و پژوهشی خود را دنبال كنید و توجه داشته باش ید ب ه عن وان ی ک اص ل
حق وقی ،بی اطالعی از قانون موجب تعطیل اجرای قانون و تخطی از
آن نمیشود.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی
دانشگاه صنعتی شیراز

چند نکته مهم
 -1در صورت وجود هرگونه ابهام در مفاد این آئین نامه به اساتید مشاور یا
مسئولین دانشکده مربوطه مراجعه كنید.
 -2صدور هر نوع گواهی اش تغال ب ه تحص یل طب ق ض وابط راس اً توس ط
مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه انجام میپذیرد
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« آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته »
مصوبه نهایی جلسه شماره  866شورای عالی برنامه ریزی آموزشی
مورخ 1394/7/4

مقدمه
به استناد بند  12ماده  3آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری (مصوب  ،)93/7/28این آییننامه تدوین و به اجرا
گذاشته میشود:
ماده  .1هدف
تعیین چارچوب قانونی برای اجرای صحیح دوره كارشناسی ارشد ناپیوسته در
تمامی زیر نظامهای آموزش عالی
ماده  .2تعاریف
 .1وزارت :وزارت علوم تحقیقات و فناوری است.
 .2مؤسسه :هریک از دانشگاهها و مراكز آموزش عالی و پژوهشی (اعم از
دولتی و غیر دولتی) است كه دارای مجوز تاسیس از وزارت هستند.
 .3آموزش رایگان :تسهیالتی قانونی كه به موجب آن دانشجویان می-
توانند بدون پرداخت شهریه و صرفاً با سپردن تعهد خدمت ،تحصیل
كنند.
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 .4دانشجو :فردی كه در یکی از رشتههای دوره تحصیلی كارشناسی
ارشد ناپیوسته ،برابر ضوابط ،پذیرفته شده ،ثبت نام كرده و مشغول به
تحصیل است.
 .5دانش آموخته :فردی كه یکی از دورههای تحصیلی را با موفقیت به
پایان رسانده و برابر ضوابط معین ،گواهی یا مدرک تحصیلی مربوط را
دریافت كرده است.
 .6مرخصی تحصیلی :مدت زمان مشخصی كه دانشجو ،برابر ضوابط
معین ،به طور موقت به تحصیل اشتغال ندارد.
 .7انصراف تحصیلی :فرایندی كه در آن دانشجو به طور خودخواسته از
ادامه تحصیل خودداری كند.
 .8حضوری :شیوهای از آموزش است كه دانشجو در آن تمام تحصیل
خود را به صورت چهره به چهره و تمام وقت به انجام میرساند.
 .9غیر حضوری :شیوهای از آموزش است كه حضور فیزیکی دانشجو در
تمام طول تحصیل الزامی نیست.
 .10نیمه حضوری :شیوهای از آموزش است بخشی از آن به صورت
حضوری و بخشی از آن به صورت غیر حضوری انجام میشود.
 .11استاد راهنما :یکی از اعضای هیات علمی دارای مدرک دكتری است
كه مسئولیت راهنمایی دانشجو را در انجام پروژه ،پایاننامه و رساله به
عهده دارد و از میان اعضای هیات علمی همان مؤسسه (یا خارج از
مؤسسه با مجوز مؤسسه مبدا) انتخاب میشود*.
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 .12استاد مشاور :یکی از اعضای هیات علمی است كه مسئولیت مشاوره
دانشجو را در انجام پروژه ،پایاننامه و یا رساله به عهده دارد و از میان
اعضای هیات علمی همان مؤسسه و یا متخصصان خارج از مؤسسه
انتخاب میشود*.
 .13مدرس :فردی كه به آموزش و مهارت آموزی در یک مؤسسه به
صورت تمام وقت ،نیمه وقت یا پاره وقت اشتغال دارد.
 .14برنامه درسی :مجموعه به هم پیوستهای از درو

و فعالیتهای هر

رشته تحصیلی است كه اهداف مشخصی را دنبال میكند.
 .15واحد درسی :مقدار مفاهیم یا مهارتهایی كه برای فراگیری دانشجو
در طول یک نیمسال تحصیلی یا زمان معادل آن در نظر گرفته می-
شود .هر واحد درسی نظری  16ساعت ،عملی یا آزمایشگاهی 32
ساعت ،كارگاهی یا عملیات میدانی (بازدید عملی)  48ساعت ،كارورزی
یا كار در عرصه  64ساعت و كارآموزی  120ساعت در طول یک
نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی و طبق برنامه درسی مصوب اجرا
میشود.
 .16گروه آموزشی :بنیادیترین واحد علمی مؤسسه ،متشکل از تعدادی
عضو هیات علمی است كه دارای تخصص مشترک در یک رشته علمی
هستند.
 .17درس جبرانی :درسی است كه به تشخیص گروه آموزشی ،گذراندن
آن برای رفع كمبود دانش یا مهارت دانشجو ،ضروری است.
 .18رشته تحصیلی :یک برنامه آموزشی است كه با محتوا و روش شناسی
خاص ،در قالب برنامه درسی اجرا میشود.
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 .19دوره کارشناسی ارشد :یک دوره تحصیلی كه پس از دوره
كارشناسی آغاز میشود و حداقل شامل  28تا  32واحد درسی است.
 .20شیوه آموزشی و پژوهشی :شیوهای است كه محتوای برنامه درسی
مربوط به آن عالوه بر واحدهای درسی ،مشتمل بر پایاننامه نیز می-
باشد.
 .21شیوه آموزشی :شیوهای است كه دانشجو پس از گذراندن واحدهای
درسی و بدون گذراندن پایاننامه دانش آموخته میشود.
 .22نیمسال تحصیلی :هر نیمسال تحصیلی شامل  16هفته آموزش و دو
هفته امتحانات پایانی است.
 .23پایاننامه :بخشی از شیوه آموزشی  -پژوهشی است كه در یک زمینه
مشخص رشته تحصیلی و با راهنمایی استاد راهنما انجام میشود.
 .24هیات داوران :اعضای هیات علمی هستند كه ارزیابی پایاننامه
دانشجو در دوره كارشناسی ارشد مطابق دستورالعمل اجرایی مصوب
مؤسسه انتخاب میشوند.
ماده  .3شرایط ورود به دوره
 داشتن صالحیتهای عمومی ورود به دوره برابر ضوابط؛ دارا بودن مدرک رسمی پایان دوره كارشناسی اعم از پیوسته وناپیوسته مورد تایید وزارت؛
 قبولی در آزمون ورودی و یا كسب پذیرش از مؤسسه طبق مقرراتمصوب وزارت.
ماده  .4آموزش در مؤسسه مبتنی بر نظام واحدی و به زبان فارسی انجام می-
شود.
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تبصره .مؤسسه اختیار دارد در صورت توانایی ،برنامه درسی مصوب را با
رعایت ضوابط برای دانشجویان خارجی و یا دورههای بین المللی به زبان
غیر فارسی ارائه نماید.
ماده  .5مؤسسه موظف است ،برنامههای آموزشی و درسی مصوب شورای عالی
برنامه ریزی آموزشی وزارت را برای دورهای كه در آن با مجوز شورای گسترش
آموزش عالی دانشجو پذیرفته است ،اجرا كند.
ماده  .6مدت مجاز تحصیل در دوره كارشناسی ارشد ،دو سال (چهار نیمسال)
است.
تبصره .در صورتی كه دانشجوی مشمول آموزش رایگان ،در مدت مقرر
دانش آموخته نشود ،مؤسسه اختیار دارد مدت تحصیل وی را حداكثر تا دو
نیمسال افزایش دهد .افزایش سنوات تحصیلی در نیمسال اول به صورت
رایگان و در نیمسال دوم با دریافت هزینه طبق تعرفه مصوب هیات امنای
مؤسسه انجام میشود .چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود از
ادامه تحصیل محروم است*.
ماده  .7تعداد واحدهای درسی در دوره كارشناسی ارشد حداقل  28و حداكثر
 32واحد است كه از این تعداد ،در شیوه آموزشی -پژوهشی  4تا  6واحد مربوط
به پایاننامه و مابقی به صورت واحدهای آموزشی میباشد.
تبصره .دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است حداقل  8و حداكثر 14
واحد درسی انتخاب كند .دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی از شرط اخذ
حداقل واحد آموزشی معاف است*.
ماده  .8چگونگی و ترتیب ارائه درو
رعایت پیش نیاز هر در
است.

هر دوره تحصیلی ،رشته و یا گرایش با

طبق برنامه درسی مصوب ،بر عهده گروه آموزشی
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ماده  .9تعداد واحدهای درو

جبرانی به تشخیص گروه آموزشی حداكثر 12

واحد است*.
تبصره  .1كسب نمره قبولی  12در درو

جبرانی ،الزامی است ولی نمره

مذكور در میانگین نیمسال و كل دانشجو محاسبه نمیشود و هزینه این
درو طبق تعرفه مصوب هیات امناء مؤسسه از دانشجو دریافت میشود.
تبصره  .2زمان استفاده شده برای درو

جبرانی در سقف سنوات

تحصیلی دانشجو محاسبه نمیشود.
ماده  .10در مؤسسههای آموزش عالی دولتی ،آموزش رایگان برای هر دانشجو،
در دوره كارشناسی ارشد صرفا یک بار امکانپذیر است.
تبصره .دانشجوی مشمول آموزش رایگان ،در صورت حذف غیر موجه
در به تشخیص مؤسسه یا عدم كسب نمره قبولی در هر در  ،برای
انتخاب مجدد آن در  ،موظف به پرداخت هزینه در مربوط مطابق
تعرفه مصوب هیات امناء مؤسسه است*.
ماده  .11تحصیل همزمان در دوره كارشناسی ارشد در مؤسسهها (اعم از دولتی
و غیر دولتی) ممنوع است.
ماده  .12برنامهریزی و تصمیمگیری درباره تقویم آموزشی ،چگونگی اعالم و
ثبت نمره ،زمان حذف و اضافه ،حذف اضطراری درو  ،نحوه اعتراض به نتایج
امتحانات ،تاریخ تجدید نظر و غیره طبق شیوه نامه اجرایی مصوب مؤسسه انجام
میشود*.
ماده  .13ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر در

از سوی مدر

آن

در و بر اسا حضور و فعالیت دانشجو در كال  ،انجام تکالیف و نتایج
آزمون كتبی مستمر و پایانی برای درو نظری در طول و پایان هر نیمسال
تحصیلی انجام میشود و بر مبنای عددی از صفر تا بیست قابل محاسبه است.
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ماده  .14حضور دانشجو در تمام جلسات كال

در

الزامی است.

تبصره  .1اگر دانشجو در طول نیمسال تحصیلی در یک در

بیش از سه

جلسه یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن در غیبت كند ،نمره آن
در صفر و در صورت تشخیص موجه بودن غیبت از سوی مؤسسه ،آن
در حذف میشود*.
تبصره  .2در صورتی كه واحدهای انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان هر
نیمسال به تشخیص مؤسسه ،بنا به دالیل موجه و خارج از اراده دانشجو به
كمتر از  8واحد درسی برسد ،در این صورت این نیمسال به عنوان یک
نیمسال كامل در سنوات تحصیلی وی محسوب میشود ،اما میانگین نمرات
این نیمسال در مشروط شدن دانشجو بیتاثیر است*.
تبصره  .3نحوه حضور دانشجو در جلسات كال

در

در دورههای نیمه-

حضوری و غیرحضوری طبق شیوه نامه مصوب مؤسسه انجام میشود.
ماده  .15در شرایط خاص ،حذف یک یا تمام درو

یک نیمسال تحصیلی با

درخواست كتبی دانشجو و تایید مؤسسه قبل از شروع امتحانات و با رعایت و
احتساب در سنوات تحصیلی امکان پذیر است*.
ماده  .16حداقل نمره قبولی در هر در

 12و میانگین كل قابل قبول در هر

نیمسال  14است.
تبصره  .1دانشجویی كه در هر نیمسال در یک در

نمره قبولی كسب

نکند ،چنانچه در نیمسالهای بعدی ،در یا درو مذكور را با نمره
قبولی بگذراند ،نمره یا نمرههای مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی
دانشجو فقط ثبت و باقی میماند .اما این نمرهها در محاسبه میانگین كل
دوره بی اثر و صرفاً آخرین نمره قبولی در آن در مالک محاسبه میانگین
كل دوره خواهد بود*.
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تبصره  .2گذراندن درو

با استفاده از تبصره  ،1مشروطی دانشجو در

نمیسالهای قبل را خنثی نمیكند.
تبصره  .3تسهیالت تبصره  1شامل دانشجویانی كه به دلیل تقلب و یا
حکم كمیته انضباطی ،نمره مردودی دریافت میكنند ،نمیشود.
ماده  .17چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی ،كمتر از 14
باشد ،دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی میشود.
تبصره .دانشجویی كه دو نیمسال تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب
مشروط شود ،از تحصیل محروم میشود.
ماده  .18دانشجو میتواند با احتساب سنوات تحصیل ،یک نیمسال از مرخصی
تحصیلی استفاده كند*.
تبصره .بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی ،مانند :مرخصی زایمان،
مرخصی پزشکی در صورت تایید پزشک معتمد مؤسسه ،ماموریت همسر یا
والدین ،بدون احتساب در سنوات تحصیلی در اختیار مؤسسه است.
ماده  .19دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل ،باید درخواست انصراف خود را
شخصاً و به صورت كتبی به اداره تحصیالت تکمیلی تسلیم كند .دانشجو مجاز
است فقط یکبار و تا دوماه از تاریخ ارائه درخواست ،تقاضای انصراف خود را پس
بگیرد ،در غیر این صورت ،پس از انقضای این مهلت ،حکم انصراف از تحصیل
وی صادر میشود.
تبصره .تصمیمگیری برای بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از
تحصیل ،بر عهده مؤسسه است.
ماده  .20تغییر رشته ،انتقال و میهمانی در دوره كارشناسی ارشد ممنوع است.
تبصره  .1معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو در
مؤسسه قبلی ،طبق شیوه نامه مصوب مؤسسه امکان پذیر است.
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تبصره  .2به ازای هر  8تا  14واحد از درو

معادل سازی شده ،یک

نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو كاسته میشود.
ماده  .21دانشجو موظف است قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی ،موضوع
پایاننامه خود را با نظر استاد راهنما و تایید گروه آموزشی انتخاب كند.
تبصره  .1شرایط و نحوه انتخاب استاد راهنمای خارج از مؤسسه یا در
رشتههایی كه عضو هیات علمی با مرتبه علمی استادیار وجود نداشته باشد،
طبق شیوه نامه مؤسسه انجام میشود.
تبصره  .2انتخاب استاد مشاور ،به پیشنهاد استاد راهنما و تایید گروه
آموزشی ،از اعضای هیات علمی همان گروه یا خارج از مؤسسه امکان پذیر
است.
ماده  .22دانشجو پس از تدوین پایاننامه و تایید استاد راهنما ،موظف است با
رعایت ضوابط مؤسسه در حضور هیات داوران از پایاننامه خود دفاع كند.
ماده  .23نمره پایاننامه در میانگین كل محاسبه نمیشود و ارزشیابی آن به
صورت كیفی و به شرح زیر انجام میشود:
 مردود (كمتر از )14

 متوسط ()14 - 15/99
 خوب ()16 - 17/99
 خیلی خوب ()18 - 18/99
 عالی ()19 - 20
ماده  .24مالک دانش آموختگی ،داشتن میانگین كل حداقل  14بر اسا
واحدهای گذرانده آموزشی ،و دفاع از پایاننامه است.
تبصره .چنانچه میانگین كل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدهای
آموزشی دوره كمتر از  14باشد ،دانشجو اجازه دفاع از پایاننامه را ندارد و
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تنها یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده
میشود تا با اخذ مجدد حداكثر  10واحد از درسهایی كه با نمره كمتر از
 14گذرانده است ،میانگین كل واحدهای گذرانده را به حداقل  14برساند،
در این صورت اجازه دفاع از پایاننامه به وی داده میشود.
ماده  .25چنانچه دانشجویی تمام واحدهای آموزشی دوره را با میانگین كل
حداقل  14واحد گذرانده باشد ولی نتواند یا نخواهد از پایاننامه خود دفاع كند،
باید در مدت مجاز تحصیلی ،معادل تعداد واحد پایاننامه و طبق نظر گروه
آموزشی ،واحد یا واحدهای درسی مرتبط را با رشته تحصیلی اخذ و با میانگین
كل حداقل  14بگذراند تا در دوره مذكور به شیوه آموزشی دانش آموخته شود.
نوع شیوه دانش آموختگی در دانشنامه قید میشود.
تبصره .دانشجویی كه به هر دلیل نتواند دوره تحصیلی را به پایان برساند،
فقط گواهی گذراندن واحدهای درسی به وی اعطا میشود.
ماده  .26چنانچه دانشجو درحین تدوین پایاننامه اقدام به تخلف علمی (سرقت
علمی ،جعل ،تقلب ،كپیبرداری و غیره) نماید و این موضوع از سوی مؤسسه
اثبات شود ،از ادامه تحصیل محروم و صرفاً گواهی مبنی بر تعداد واحدهای
گذرانده دریافت میكند.
تبصره .احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام پایاننامه از سوی
مؤسسه ،منجر به ابطال مدرک تحصیلی صادر شده خواهد شد.
ماده  .27تاریخ دانش آموختگی ،روز دفاع قابل قبول از پایاننامه در شیوه
آموزشی -پژوهشی ،و یا زمان ثبت آخرین نمره در

در شیوه آموزشی است*.

ماده  .28مؤسسه میتواند بخشی از اختیارات خود در این آیین نامه را به گروه
آموزشی یا یک كمیته منتخب ،تفویض كند.
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ماده  .29مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه و هرگونه پاسخگویی قانونی
مترتب بر آن ،بر عهده مؤسسه است و نظارت بر اجرا و تفسیر مفاد آن بر عهده
معاون آموزشی وزارت است.
ماده  .30این آیین نامه در یک مقدمه 30 ،ماده و  21تبصره در جلسه شماره
 866مورخ  1394/7/4به تصویب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی رسید و
برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی  1394-95و پس از آن الزماالجر است/.
*******
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شیوهنامه اجرایی در قالب بندهای الحاقی به آیین نامه دوره کارشناسی
ارشد ناپیوسته مصوب شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه
مورخ 1395/5/12
بند الحاقی به ماده :2
 .11استاد راهنما :یکی از اعضای هیات علمی دارای مدرک دكتری است
كه مسئولیت راهنمایی دانشجو را در انجام پروژه ،پایاننامه و یا رساله به
عهده دارد و از میان اعضای هیات علمی همان مؤسسه (یا خارج از مؤسسه
با مجوز مؤسسه مبدا) انتخاب میشود.
 .12استاد مشاور :یکی از اعضای هیات علمی است كه مسئولیت مشاوره
دانشجو را در انجام پروژه ،پایاننامه و یا رساله به عهده دارد و از میان
اعضای هیات علمی همان مؤسسه و یا متخصصان خارج از مؤسسه با مجوز
مؤسسه انتخاب میشود.
منظور از مجوز مؤسسه در تعریف استاد راهنما و استاد مش اور موافق ت گ روه
آموزشی ،دانشکده مربوط و شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه میباشد.
بند الحاقی به تبصره ماده :6
مدت سنوات مجاز آموزش رایگان دانشجویان كارشناسی ارشد  4نیمسال است.
در موارد خاص ،با تصویب هیات رئیسه دانشگاه ،تا یک نیمسال به این نیمسال-
ها اضافه میشود.
بند  1الحاقی به تبصره ماده :7
در خصوص دانشجویان كارشناسی ارشد كه ملزم به اخ ذ درو جبران ی م ی-
باشند ،سقف واحدها در نیمسال مربوط به  16واحد افزایش می یابد من وط ب ه
اینکه تعداد واحدهای درو غیر جبرانی دانشجو بیش از  12واحد نباشد.
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بند  2الحاقی به تبصره ماده :7
در صورتیکه بنا به دالیل غیرموجه تعداد واحدهای اخذ شده دانشجو در هر
نیمسال به كمتر از  8واحد برسد ،كلیه درو اخذ شده آن نیمسال حذف و
دانشجو فقط میتواند در آن نیمسال تقاضای مرخصی تحصیلی نماید.
بند  3الحاقی به تبصره ماده :7
در شرایطی كه تعداد واحدهای درو جبرانی در یک نیمسال تحصیلی  6و یا
بیش از  6واحد شود ،رعایت حداقل  8واحد در آن نیمسال الزامی نمیباشد.
بند الحاقی به ماده :9
در خصوص دانشجویان مقطع كارشناسی ارشد كه ملزم به اخذ و گذراندن
درو جبرانی هستند و دانشکده مربوطه مقطع كارشناسی آن رشته را ارائه
نمینماید ،اگر تعداد درو جبرانی حداكثر  2در باشد ،آن دو در میتواند
به صورت معرفی به استاد به دانشجو ارائه شود و در غیر این صورت دانشجو
باید درو مربوطه را در دانشگاه دیگری به صورت میهمان اخذ و با موفقیت به
پایان برساند.
بند الحاقی به تبصره ماده :10
دانشجوی مش مول آم وزش رایگ ان ،در ص ورت ح ذف غی ر موج ه در ب ه
تشخیص مؤسسه یا عدم كسب نمره قبولی در هر در  ،برای انتخاب مجدد آن
در یا در جایگزین ،موظف به پرداخت هزینه در مرب وط مط ابق تعرف ه
مصوب هیات امناء مؤسسه است.
بند  1الحاقی به ماده :12
دانشجو در هر نیمسال تحصیلی ،فقط در زم ان مق رر ح ذف و اض افه مط ابق
تقویم آموزشی دانشگاه ،میتواند حداكثر دو در را حذف ،انتخاب یا جا به جا
كند ،مشروط بر آن كه تعداد واحدهای انتخابی وی از مح دوده مج از (تبص ره
ماده  )7خارج نشود.
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بند  2الحاقی به ماده :12
ترک تحصیل یا عدم ثبت نام در هر نیمسال بدون كسب مجوز از موسسه محل
تحصیل ،انصراف از تحصیل به شمار میآید و دانشجوی منصرف از تحصیل ،حق
ادامه تحصیل ندارد.
تبصره .در موارد استثنایی كه دانشجوی منصرف از تحص یل ب ا دالی ل موج ه
درخواست بازگشت به تحصیل دارد ،باید دالیل خود را حداقل یک ماه پ یش از
پایان همان نیمسال به موسسه ارائه دهد .در صورت تأیی د موج ه ب ودن ت رک
تحصیل توسط دانشگاه ،آن نیمس ال ج زء مرخص ی تحص یلی ب ا احتس اب در
سنوات دانشجو به شمار میآید.
بند  3الحاقی به ماده :12
دانشجویان كارشناسی ارشد كلیه رشتهها به غی ر از رش ته مهندس ی عم ران،
ملزم به اخذ در روش تحقیق سمینار صفر واحدی ،كه به صورت قابل قبول و
غیر قابل قبول ارزیابی میگردد ،به عنوان پیش نیاز اخذ در سمینار ،هستند.
بند  4الحاقی به ماده :12
فاصله زمانی بین تاریخ تصویب طرح تحقیق پایاننامه كارشناسی ارشد در گروه
مربوط تا روز دفاع از پایاننامه حداقل سه ماه است.
بند  5الحاقی به ماده : 12
ارزشیابی پایاننامه مقطع كارشناسی ارشد بصورت زیر انجام میپذیرد:
 در صورت وجود استاد (اساتید) مشاور:

دو برابر میانگین نمرات اساتید راهنما  +میانگین نمرات اساتید مشاور +مجموع نمرات داوران
تعداد داوران3+

 در صورت عدم وجود استاد مشاور:

دو برابر میانگین نمرات اساتید راهنما  +مجموع نمرات داوران
تعداد داوران 2 +
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بند  6الحاقی به ماده :12
دانشجویان كارشناسی ارشد ،پس از تاریخ دفاع از پایاننام ه ح داكثر س ه م اه
فرصت دارند كه پایاننامه خود را مطابق با تصحیحات كمیته داوری پایاننامه به
استاد راهنما تحویل دهند و حداكثر شش ماه پ س از ت اریخ دف اع م یبایس ت
فرایند تسویه حس اب خ ود را انج ام دهن د (ارس ال پرون ده ب ه اداره آم وزش
دانشگاه) .در غیر اینصورت دانشجو باید برای ترم جدید مطابق ب ا هزین هه ای
مصوب هیات امناء ثبت نام و مجدداً از پایاننامه خود دفاع نماید .تاریخ فراغ ت
از تحصیل دانشجو تاریخ جلسه دفاع جدید است.
بند الحاقی به تبصره  1ماده :14
اگر دانش جو در ط ول نیمس ال تحص یلی در ی ک در ب یش از  3مجم وع
16
ساعات آن در  ،یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن در غیبت كند ،نم ره
آن در صفر و در صورت تشخیص موجه ب ودن غیب ت از س وی مؤسس ه ،آن
در حذف میشود.
بند الحاقی به تبصره  2ماده :14
در صورتیکه بنا به دالیل غیرموجه تعداد واحدهای اخذ شده دانشجو در هر
نیمسال به كمتر از  8واحد برسد ،كلیه درو اخذ شده آن نیمسال حذف و
دانشجو فقط میتواند در آن نیمسال تقاضای مرخصی تحصیلی نماید.
بند  1الحاقی به ماده :15
در صورت اضطرار ،دانشجو میتواند در زمان تعیین شده برای حذف نه ایی در
تقویم آموزشی ،فقط یکی از در های نظری خود را با تأیید گ روه آموزش ی و
دانشکده مربوطه حذف كند؛ مشروط بر آنک ه اوالً غیب ت دانش جو در آن در
بیش از  3مجموع ساعات آن در نباشد و ثانیاً تع داد واح دهای باقیمان ده
16
وی از  8واحد كمتر نشود.
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بند  2الحاقی به ماده :15
حذف تمام درو اخذ شده در یک نیمسال ،فقط در صورتی مجاز است كه بنا
به تشخیص گ روه آموزش ی ،دانش کده مربوط ه و ش ورای تحص یالت تکمیل ی
دانشگاه ،دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمس ال نباش د .در ای ن ص ورت
نیمسال مذكور ج زء س نوات مج از تحص یل دانش جو محس وب خواه د ش د.
درخواست حذف ترم باید نهایتاً  2هفته قبل از شروع امتحانات پای ان نیمس ال،
توسط دانشجو در سیستم اتوماسیون آموزشی ثبت گردد.
بند الحاقی به تبصره  1ماده :16
دانشجویی كه در هر نیمسال در یک در یا چن د در نم ره قب ولی كس ب
نکند ،چنانچه در نیمسالهای بعدی ،در یا درو مذكور را ب ا نم ره قب ولی
بگذراند ،نمره یا نمرههای مردودی قبلی در ریز نمرات تحص یلی دانش جو فق ط
ثبت و باقی میماند .اما این نمرهها در محاسبه میانگین كل دوره بی اثر و صرفاً
آخرین نمره قبولی در آن در مالک محاسبه میانگین كل دوره خواهد بود
بند الحاقی به ماده :18
دانشجوی متقاضی مرخصی تحصیلی ،باید تقاضای خود را نهایتاً دو هفته قبل از
شروع ثبت نام اصلی (اینترنتی) در سیستم اتوماسیون آموزشی ثبت نماید.
بند الحاقی به ماده :21
ظرفیت راهنمایی دانشجویان كارشناسی ارشد در هر سال تحص یلی ب ر اس ا
مرتبه علمی عضو هیات علمی بصورت زیر میباشد:
حداکثر تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد در هر سال
مرتبه علمی

دوره روزانه و
استعداد درخشان

استادیار

*

4

نوبت دوم ،بورسیه و
تبدیل خارج به داخل

پردیس دانشگاهی

*

*

2

2

دانشیار

6

3

3

استاد

8

4

4
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استادیاران در بدو شروع همکاری با دانشگاه ابتدا میتوانند راهنمایی فقط 1
دانشجوی كارشناسی ارشد را بر عهده گرفته ،در سال دوم  2دانشجوی
كارشناسی ارشد دیگر میتوانند تحت راهنمایی قرار داده ،در سال سوم 3
دانشجوی كارشناسی ارشد دیگر میتوانند تحت راهنمایی قرار داده و نهایتاً از
سال چهارم به بعد میتوانند راهنمایی حداكثر  4دانشجو كارشناسی ارشد در
هر سال را بر عهده داشته باشند .این ظرفیت مربوط به دوره روزانه و پذیرش از
طریق آیین نامه استعداد درخشان میباشد.
استادیاران ،دانشیاران و استادان میتوانند معادل  %50ظرفیت ذكر شده در
دوره روزانه و پذیرش از طریق آیین نامه استعداد درخشان را در دورههای نوبت
دوم بورسیه و تبدیل از خارج به داخل و همچنین  %50در دوره پردیس
خودگردان ،دانشجوی كارشناسی ارشد تحت راهنمایی قرار دهند.
در صورت به حد نصاب نرسیدن ظرفیت راهنمایی دانشجویان مقطع كارشناسی
ارشد در دورههای نوبت دوم ،بورسیه و تبدیل خارج به داخل ،این ظرفیت می-
تواند در پذیرش دانشجویان پردیس دانشگاهی استفاده گردد.
بند الحاقی به ماده :27
آخرین مهلت دفاع از پایاننامه در نیمسال اول هر سال تحصیلی ،یک روز قب ل
از شروع نیمسال دوم همان سال تحصیلی و در نیمسال دوم هر سال تحص یلی،
یک روز قبل از شروع نیمسال اول سال تحصیلی بعد ،مطابق با تقویم آموزش ی
دانشگاه ،میباشد.

موفق باشید
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بخش سوم

مجموعه مقررات
و
آیین نامه آموزشی
دوره
دکتری )(Ph.D
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بسمه تعالی
پیشگفتار
بدین وسیله ورود شما را به دوره دكتری دانشگاه صنعتی شیراز ص میمانه
تبریک و تهنیت عرض می نماییم و از ص میم قل ب ب ه ش ما خ وش آم د
می گوئیم و از درگاه ایزد متعال میخواهیم كه در اندوختن صحیح دانش و
با بهره گیری از حداكثر توان و استعداد خدادادی خ ود در ام ور تحص یلی
موفق و مؤید و برای میهن اسالمی ایران فردی مفید و م ؤثر باش ید .امی د
است با مطالعه این راهنما و هماهنگ با آن برنامههای آموزشی و پژوهش ی
خود را دنبال كنید و توجه داشته باشید به عنوان یک اص ل حق وقی ،بای
اطالعی از قاانون موجاب تعطیال اجارای قاانون و تخطای از آن
نمیشود.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی
دانشگاه صنعتی شیراز

چند نکته مهم
 -1در صورت وجود هرگونه ابهام در مفاد این آئین نامه به اساتید مشاور یا
مسئولین دانشکده مربوطه مراجعه كنید.
 -2صدور هر نوع گواهی اشتغال به تحصیل طبق ضوابط راساً توسط مدیریت
امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه انجام میپذیرد.
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« آیین نامه دوره دکتری تخصصی )» (Ph.D.
مصوبه نهایی جلسه  871شورای عالی برنامه ریزی مورخ 1394/11/24
مقدمه:
به استناد بند  12مادۀ  3آییننامۀ شورای عالی برنامهریزی آموزشی وزارت
علوم ،تحقیقات و فنّاوری (مصوب  )1393/7/28این آیین نامه تدوین و به اجراء
گذاشته میشود:
بخش اول :اهداف و تعاریف
مادۀ  .1هدف از تدوین این آییننامه تعیین چارچوبی برای اجرای صحیح دورۀ
دكتری تخصصی در تمامی زیر نظامهای آموزش عالی است.
مادۀ  .2در این آییننامه و برای رعایت اختصار؛ تعاریف زیر استفاده شده است.
 .1وزارت :وزارت علوم ،تحقیقات و فنّاوری است.
 .2مؤسسه :دانشگاهها و مراكز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی است كه
دارای مجوز پذیرش دانشجوی دوره دكتری از وزارت هستند.
 .3آموزش رایگان :نظام آموزش عالی كه دانشجویان بدون پرداخت
شهریه و صرفاً با سپردن تعهد خدمت ،تحصیل میكنند.
 .4شورا :شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت است.
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 .5دانشجو :فردی است كه در یکی از رشتههای دورۀ تحصیلی دكترای
تخصصی ،برابر ضوابط معین پذیرفته شود و در آن دوره ثبت نام كند و
به تحصیل اشتغال ورزد.
 .6دانش آموخته :فردی است كه یکی از دورههای تحصیلی آموزش عالی
را با موفقیت به پایان رساند و برابر ضوابط معین ،مدرک تحصیلی آن
دوره را دریافت كند.
 .7مرخصی تحصیل :مدت زمان مشخصی است كه دانشجو برابر ضوابط
معین و به طور موقت به تحصیل اشتغال ندارد.
 .8انصراف تحصیلی :فرایندی است كه در آن دانشجو به طور
خودخواسته از ادامۀ تحصیل خودداری كند.
 .9آموزش حضوری :شیوهای از آموزش است كه دانشجو در آن ،تمام
تحصیل خود را به صورت تمام وقت انجام میدهد.
 .10ارزیابی جامع :آزمونی تخصصی است كه پس از گذراندن واحدهای
دوره آموزشی ،با هدف ارزشیابی توانمندیهای آموزشی و پژوهشی
دانشجو برگزار میشود.
 .11مدرس :عضو هیأت علمی و یا كسانی كه صالحیت تدریس آنها به
تأیید مؤسسه رسیده باشد.
 .12رشتۀ تحصیلی :یکی از حوزههای تخصصی علوم بر اسا

تقسیم

بندی وزارت است.
 .13برنامه درسی :مجموعه به هم پیوستهای از درو

و فعالیتهای هر

رشتۀ تحصیلی است كه اهداف مشخصی را دنبال میكند.
 .14واحد درسی :دانش یا مهارتهایی است كه برای یادگیری دانشجو در
طول یک نیمسال تحصیلی یا زمان معادل آن در نظر گرفته میشود.
 .15گروه آموزشی :مجموعهای متشکل از تعدادی عضو هیأت علمی كه
دارای تخصص مشابه در یک رشتۀ علمی هستند.
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 .16دورۀ دکتری تخصصی :دورۀ تحصیلی كه پس از دورۀ كارشناسی
ارشد یا دكتری حرفهای آغاز میشود و دانشجو طبق برنامۀ درسی
مصوب ،مدرک دكتری دریافت میكند.
 .17رساله :گزارش مکتوب حاصل از یک فعالیت پژوهشی دانشجوی دوره
دكتری تخصصی است كه در یک زمینۀ مشخص از یک رشتۀ تحصیلی
و با راهنمایی استاد /استادان راهنما و استاد /استادان مشاور تدوین
میشود.
 .18هیأت داوران :مجموعهای متشکل از اعضای هیأت علمی و یا
متخصصان حرفهای است كه مسئولیت ارزیابی رساله دانشجو را بر
عهده دارند.
 .19متخصصان حرفهای :صاحبنظران یا كارشناسان با تجربه غیر هیأت
علمی در سایر بخشهای جامعه هستند كه دارای مهارت و صالحیت
حرفهای به تأیید مؤسسه هستند.
 .20استاد راهنما :یکی از اعضای هیأت علمی دارای مدرک دكتری
تخصصی است كه مسئولیت راهنمایی دانشجو را در طول دوره دكتری
به عهده دارد.
 .21استاد مشاور :یکی از اعضای هیأت علمی دارای مدرک دكتری
تخصصی یا متخصصان حرفهای است كه مسئولیت مشاورۀ دانشجو را
در انجام رساله به عهده دارد.
 .22دوره بین المللی :هر یک از دورههای تخصصی دكتری است كه
براسا ضوابط مصوب وزارت و با مشاركت مؤسسههای آموزش عالی و
پژوهشی غیر ایرانی برگزار میشود.
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بخش دوم :شرایط و ضوابط پذیرش
مادۀ  .3شرایط عمومی و اختصاصی ورود به دوره دكتری تخصصی عبارتند از:
.1

.2
.3
.4

دارا بودن مدرک رسمی پایان دورۀ كارشناسی ارشد اعم از پیوسته،
ناپیوسته یا دكتری حرفهای مورد تأیید وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و
فنّاوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،
داشتن صالحیتهای علمی ورود به مؤسسه برابر ضوابط معین،
داشتن صالحیتهای عمومی ورود به مؤسسه برابر ضوابط معین،
احراز توانایی در زبان خارجی طبق شیوه نامه مصوب مؤسسه،

تبصره  :1پذیرش دانشجوی مشمول مقررات استعدادهای درخشان طبق
مصوبات شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت و پذیرش داوطلبان
خارجی طبق مصوبات مراجع ذی ربط انجام میشود.
تبصره  :2دانشجوی دوره دكتری تخصصی مؤسسه خارج میتواند طبق آیین
نامه انتقال دانشجویان خارج به داخل ،مصوب وزارت به یکی از مؤسسههای
داخل منتقل شود.
مادۀ  .4آموزش رایگان برای هر دانشجو در دورۀ تحصیلی دكتری تخصصی
صرفاً یکبار امکان پذیر است.
مادۀ  .5تحصیل در دوره دكتری تخصصی به صورت تمام وقت است .همچنین
تحصیل همزمان دانشجوی این دوره در همان دوره یا سایر دورههای تحصیلی
ممنوع است.
مادۀ  .6تغییر رشته و انتقال دانشجوی دوره دكتری تخصصی در همان مؤسسه
یا سایر مؤسسهها اعم از دولتی و غیر دولتی ،ممنوع است.
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بخش سوم :ضوابط و مقررات آموزشی
مادۀ  .7مؤسسه موظف است ،برنامه درسی مصوب را برای دورهای كه در آن با
مجوز وزارت دانشجو پذیرفته است ،اجرا كند.
مادۀ  .8آموزش در دوره دكتری تخصصی در مؤسسه مبتنی بر نظام واحدی
انجام میشود.
تبصره :هر نیمسال تحصیلی هجده هفته ،شامل شانزده هفته آموزش و دو
هفته ارزشیابی پایان نیمسال است.
مادۀ  .9مدت تحصیل در دورۀ دكتری تخصصی ،حداقل شش نیمسال تحصیلی
و حداكثر هشت نیمسال تحصیلی است.
تبصره :در صورتی كه دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود ،مؤسسه
اختیار دارد به پیشنهاد استاد راهنما ،مدت تحصیل را حداكثر تا دو نیمسال
تحصیلی افزایش دهد .برای دانشجوی مشمول آموزش رایگان ،تحصیل در
نیمسال اول كماكان به صورت رایگان اما در نیمسال دوم منوط به پرداخت
هزینه ثابت است كه طبق تعرفۀ هیأت امنا تعیین و طبق شیوه نامه مصوب
مؤسسه دریافت میشود .چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود،
پرونده وی برای تصمیم گیری درخصوص ادامۀ تحصیل به كمیسیون موارد
خاص مؤسسه ارجاع میشود.
مادۀ  .10تعداد واحدهای درسی دورۀ دكتری تخصصی  36واحد است كه از این
تعداد 12 ،تا  18واحد آموزشی و  18تا  24واحد پژوهشی است كه در برنامۀ
درسی هر رشته تحصیلی لحاظ میشود.
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تبصره :دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است ،حداقل  6و حداكثر 10
واحد درسی انتخاب كند.
مادۀ  .11حداقل نمرۀ قبولی در هر در

 14از  20و میانگین كل قابل قبول

پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی  16از  20است.
تبصره  :1چنانچه میانگین كل نمرات دانشجو پس از گذراندن تمام واحدهای
آموزشی كمتر از  16باشد دانشجو موظف است با نظر استاد راهنما و تأیید
گروه ،فقط در یک نیمسال تحصیلی دروسی را برای ترمیم میانگین كل اخذ
كند و با موفقیت بگذراند و در غیر اینصورت از ادامه تحصیل محروم میشود.
تبصره  :2محاسبۀ میانگین كل نمرات دانشجو صرفاً براسا

آخرین نمرۀ

قبولی وی انجام میشود.
تبصره  :3دانشجوی مشمول آموزش رایگان ،در صورت عدم كسب نمرۀ قبولی
در هر در یا حذف غیر موجه آن ،موظف است برای انتخاب مجدد همان
در یا در جایگزین ،هزینۀ مربوط به آن را بر اسا تعرفۀ مصوب هیأت
امناء مؤسسه پرداخت كند.
مادۀ  .12ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر در  ،از سوی مدر

(یا

مدرسان) آن در و بر اسا حضور و فعالیت در كال  ،انجام تکالیف و نتایج
آزمون كتبی مرحلهای و پایانی برای درو نظری و نظری عملی در هر
نیمسال تحصیلی صورت میپذیرد و بر مبنای عددی از صفر تا بیست تعیین
میشود.
مادۀ  .13چنانچه دانشجو در طول نیمسال تحصیلی ،در یک در

بیش از سه

شانزدهم از كال های یک در یا در جلسۀ امتحان پایان نیمسال آن در
غیبت كند ،این غیبت غیر موجه تلقی شده و آن در حذف میشود .در این
صورت ،رعایت حداقل شش واحد در طول نیمسال برای دانشجو الزامی نیست
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ولی نیمسال مذكور به عنوان یک نیمسال كامل جزو مدت مجاز دوره تحصیلی
وی محسوب میشود.
مادۀ  .14برای ورود به مرحلۀ ارزیابی جامع ،كسب میانگین كل حداقل  16از
تمام واحدهای آموزشی دوره الزامی است.
مادۀ  .15حداقل نمرۀ قبولی در ارزیابی جامع  16است ،در غیر این صورت،
دانشجو مجاز است صرفاً یکبار دیگر ،در ارزیابی جامع شركت كند و آن را با
موفقیت بگذراند واال پرونده دانشجو برای تصمیم گیری درخصوص امکان
شركت مجدد در ارزیابی جامع به كمیسیون موارد خاص مؤسسه ارجاع میشود.
تبصره .نحوۀ اجرای ارزیابی جامع كه به منظور ارزشیابی توانمندیهای
آموزشی و پژوهشی دانشجو انجام میشود ،طبق شیوه نامۀ مصوب مؤسسه
خواهد بود.
بخش چهارم :ضوابط و مقررات پژوهشی
مادۀ  .16گذراندن موفقیت آمیز ارزیابی جامع و تصویب طرح پیشنهادی رساله
در گروه آموزشی شرط الزم برای شروع فعالیتهای پژوهشی در دوره دكتری
تخصصی است.
مادۀ  .17دانشجوی دوره دكتری تخصصی مجاز است عالوه بر استاد راهنمای
اصلی ،استاد راهنمای دوم نیز داشته باشد .استاد راهنمای اصلی به درخواست
دانشجو و از میان اعضای هیأت علمی مؤسسه محل تحصیل و با مرتبۀ علمی
حداقل استادیاری و با تأیید گروه آموزشی تعیین میشود.
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تبصره  :1داشتن حداقل سه سال سابقه تدریس در دورۀ تحصیالت تکمیلی و
راهنمایی حداقل دو دانشجوی كارشناسی ارشد برای استاد راهنما با مرتبه
استادیاری ضروری است.
تبصره  :2شرایط و نحوۀ انتخاب استاد راهنمای دوم (داخل یا خارج از
مؤسسه) طبق شیوه نامۀ مصوب مؤسسه انجام میشود.
تبصره  :3انتخاب استاد/استادان مشاوره ،به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید گروه
آموزشی ،از بین اعضای هیأت علمی یا متخصصان حرفهای مرتبط با رشته
تحصیلی دانشجو امکان پذیر است.
مادۀ  .18دانشجو مجاز است در زمان تدوین رساله دكتری و برای ادامه
فعالیتهای پژوهشی خود طبق آییننامه مصوب وزارت در مدت مجاز تحصیلی
با عنوان فرصت تحقیقاتی به یکی از مؤسسههای آموزش عالی داخلی یا خارجی
سفر كند.
مادۀ  .19دانشجو پس از تدوین رساله به شرط كفایت دستاوردهای علمی و
چاپ یک مقالۀ علمی پژوهشی مستخرج از رساله ،با تأیید استاد/استادان
راهنما مجاز است در حضور هیأت داوران از رسالۀ خود دفاع كند.
تبصره :هیأت داوران متشکل از تعداد سه عضو هیأت علمی (عالوه بر استادان
راهنما و مشاور) با حداقل مرتبۀ استادیاری هستند كه یک عضو از داخل و دو
عضو نیز از خارج از گروه آموزشی انتخاب میشوند .یکی از داوران خارجی می-
تواند از متخصصان حرفهای انتخاب شود.
مادۀ  .20نمرۀ رساله در میانگین كل محاسبه نمیشود و ارزشیابی آن به شرح
زیر انجام میشود:
الف :مردود (كمتر از )16؛
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ب :قبول با درجه خوب ( 16تا )17/99؛ خیلی خوب ( 18تا )18/99؛ عالی(19
تا .)20
تبصره  :1چنانچه ارزشیابی رساله مردود اعالم شود ،با تأیید هیأت داوران،
حداكثر یک نیمسال در سقف مدت مجاز تحصیل به دانشجو اجازه داده میشود
تا دوباره در جلسۀ دفاع شركت و از رسالۀ خود دفاع كند.
تبصره  :2دانشجویی كه در فرصت تعیین شده نتواند از رسالۀ خود با درجه
قبولی دفاع كند ،فقط گواهی گذراندن واحدهای درسی به وی اعطاء میشود.
مادۀ  .21تاریخ دانش آموختگی ،روز دفاع و كسب درجه قبولی از رساله است.
بخش پنجم :ضوابط و مقررات نظارت بر اجرای آیین نامه
مادۀ  .22چنانچه دانشجو در حین تدوین رساله اقدام به تخلف علمی (دستبرد
ادبی ،جعل ،تقلب ،رونوشت برداری) كند و این موضوع طبق شیوه نامه مصوب
مؤسسه برای مؤسسه اثبات شود ،مطابق با قوانین و آییننامهها و دستور العمل-
های مصوب اقدام خواهد شد.
تبصره :احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام رساله ،منجر به ابطال
مدرک تحصیلی وی خواهد شد.
مادۀ  .23ضوابط مربوط به بررسی و تصویب طرح پیشنهادی برای انجام رسالۀ
دكتری ،حذف تمام درو یک نیمسال تحصیلی ،حضور و غیاب دانشجو،
مرخصی تحصیلی ،انصراف از تحصیل ،تقویم آموزشی ،چگونگی ثبت و اعالم
نمره ،تصمیم گیری در موارد خاص و سایر موارد اجرایی این آییننامه براسا
شیوه نامۀ اجرایی مصوب مؤسسه و اصول مندرج در این آیین نامه انجام می-
شود.
57

مادۀ  .24مسئولیت حسن اجرای این آییننامه و پاسخگویی قانونی مترتب بر
آن ،بر عهدۀ مؤسسه است.
مادۀ  .25نظارت بر حسن اجراء و تفسیر مفاد آن بر عهدۀ معاونت آموزشی
وزارت است.
مادۀ  .26این آیین نامه مشتمل بر یک مقدمه 26 ،ماده و  15تبصره در جلسۀ
شمارۀ  871مورخ  1394/11/24شورای عالی برنامه ریزی آموزشی به تصویب
رسید و اجرای آن برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی  1395 -96و پس از
آن الزامی است.
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شیوه نامه اجرایی دورهی دکتری ()Ph.D.
دانشگاه صنعتی شیراز
مقدمه
در اجرای ماده  23آئین نامه دوره دكتری ( )Ph.D.مصوب شورای عالی برنام ه
ریزی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مورخ  1394/11/24این شیوه نامه تهیه
و در تاریخ  1395/6/2به تصویب شورای تحصیالت تکمیل ی دانش گاه ص نعتی
شیراز رسیده است.
ماده  :1تعاریف
برای رعایت اختصار ،واژههای زیر در این شیوه نامه به كار میرود.
وزارت :منظور وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری است.
دانشگاه :منظور دانشگاه صنعتی شیراز و مؤسسههای وابسته به آن است.
شورا :منظور شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی شیراز است.
دانشکده :منظور هر یک از دانشکدههای دانشگاه صنعتی شیراز است.
گروه :منظور كوچکترین واحد سازمانی آموزشی و یا پژوهشی دانشگاه است.
دوره :منظور دوره دكتری ) (Ph.D.و باالترین دوره تحصیلی آموزش عالی است
كه به اعطاء مدرک تحصیلی میانجامد.
كمیته پیشنهاد رساله دكتری :كمیتهای متش کل از اس تاد (اس تادان) راهنم ا،
استاد (استادان) مشاور و دو نفر عضو هیأت علمی با حداقل مرتبه استادیاری به
پیشنهاد استاد راهنما و تصویب گروه مربوطه است.
كمیته رساله دكتری :كمیتهای متشکل از تعداد سه عضو هیأت علمی (عالوه بر
استادان راهنما و مشاور) با حداقل مرتبۀ استادیاری هستند كه یک عضو از
داخل و دو عضو نیز از خارج از گروه آموزشی انتخاب میشوند .با تشخیص
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شورای دانشگاه و بر اسا تبصره ماده  19آیین نامه یکی از داوران خارجی
میتواند از متخصصان حرفهای1انتخاب شود.
تبصره  :1حداقل یکی از اعضاء كمیته پیشنهاد رساله دكت ری و كمیت ه رس اله
دكتری باید دارای مرتبه حداقل دانشیاری باشد.
تبصره  :2نویسندگان مقاالت مستخرج از رساله دكتری دانشجو نمیتوانن د ب ه
عنوان داور كمیته پیشنهاد رساله دكتری و داور كمیته رساله دكت ری انتخ اب
شوند.
آئین نامه :منظور آئین نامه دوره دكتری مصوب وزارت است.
ماده  :2شرایط عمومی و اختصاصی
شرایط عمومی و اختصاصی ورود به دوره دكتری تخصصی عبارتند از:
 .1دارا بودن مدرک رسمی پایان دورۀ كارشناسی ارشد اعم از پیوسته،
ناپیوسته یا دكتری حرفهای مورد تأیید وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و
فنّاوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،
 .2داشتن صالحیتهای علمی ورود به دانشگاه برابر ضوابط معین،
 .3داشتن صالحیتهای عمومی ورود به دانشگاه برابر ضوابط معین،
 .4احراز توانایی در زبان خارجی طبق بند  8ماده  13این شیوه نامه،
تبصره  :1پذیرش دانشجوی مشمول مقررات استعدادهای درخشان طبق
مصوبات شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت و پذیرش داوطلبان
خارجی طبق مصوبات مراجع ذیربط انجام میشود.
تبصره  :2دانشجوی دوره دكتری تخصصی مؤسسه خارج میتواند طب ق آی ین
نامه انتقال دانشجویان خارج به داخل ،مصوب وزارت ب ه یک ی از مؤسس هه ای
داخل منتقل شود.

 1بر اسا آیین نامه ،متخصصان حرفهای ،صاحبنظران یا كارشناسان با تجربه غیر هیأت علمی در سایر بخش-
های جامعه هستند كه دارای مهارت و صالحیت حرفهای به تأیید دانشگاه هستند.
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ماده  :3استاد راهنما و مشاور
مسئولیت راهنمایی دانشجو از نخستین نیمسال تحصیلی بر عهده استاد راهنما
است كه به پیشنهاد دانشجو از میان اعضای هیأت علمی با مرتبه استادیاری ی ا
باالتر و با موافقت عضو هیأت علمی و تصویب گروه ذیربط تعیین میشود .پس
از تعیین استاد راهنما ،مراتب از طریق شورای گروه و شورای تحصیالت تکمیلی
دانشکده به امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال میگردد .تا زمانی
كه استاد راهنما انتخاب نشده است ،رئیس گروه وظایف استاد راهنما را بر عهده
دارد.
تبصره  :1در صورت نی از ،ب ه پیش نهاد اس تاد راهنم ا و تائی د گ روه ذیرب ط
مسئولیت راهنمایی رساله دانشجو را دو استاد راهنما به طور مشترک عهده دار
میشوند .مشروط ب ه اینک ه اس تاد راهنم ای اص لی ( اول) ح داقل  60درص د
هدایت رساله را بر عهده داشته باشد.
تبصره  :2انتخاب استاد/استادان مشاور ،به پیش نهاد اس تاد راهنم ا و تص ویب
گروه آموزشی ،از بین اعضای هیأت علمی یا متخصصان حرفهای مرتبط با رشته
تحصیلی دانشجو امکان پذیر است.
تبصره  :3در صورتی كه ارتباط استاد راهنما به ه ر دلیل ی ب ا دانش گاه قط ع
گردد ،استاد راهنمای جایگزین با رعایت شرایط ماده  4این شیوه نام ه انتخ اب
میشود.
تبصره  :4همکاری با اعضای هی أت علم ی ی ا متخصص ان حرف های خ ارج از
دانشگاه به عنوان عضو كمیته پیشنهاد رساله دكتری و كمیت ه رس اله دكت ری
منوط به اخذ مجوز از شورای دانشگاه است.
ماده  :4شرایط تدریس ،راهنمایی و مشاوره
شرایط تدریس ،راهنمایی رساله و مشاوره رساله دانشجویان در دوره دكتری:
الف) تدریس
 -1داشتن مدرک دكتری با مرتبه استادیاری یا باالتر.
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 -2موافقت شورای گروه.
ب ) راهنمایی رساله
شرایط راهنمایی رساله دوره دكت ری به شرح زیر میباشد.
 -1داشتن حداقل شش نیمسال سابقه ت دریس در دورۀ تحص یالت تکمیل ی و
دانش آموختگی حداقل دو دانشجوی كارشناسی ارشد توسط اس تاد راهنم ا ب ا
مرتبه استادیاری ضروری است.
 -2یکی از موارد زیر:
الف :چاپ (یا ارائه پذیرش) حداقل سه مقاله در مجلههای معتبر علمی پژوهشی
طی سه سال گذشته.
ب :چاپ (یا ارائه پذیرش) حداقل دو مقاله در مجلههای معتبر علمی پژوهشی و
در حال انجام یک طرح تحقیقاتی برون دانشگاهی طی سه سال گذشته.
 -3موافقت شورای گروه و شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه.
تذكر :عضو هیأت علمی متقاضی راهنمایی دانشجوی دكتری باید ح داقل ی ک
ماه قبل از مصاحبه داوطلبان ورود به دوره شرائط فوق را احراز نموده باشند.
تبصره  :1ظرفیت راهنمایی دانشجویان دكتری در هر سال تحصیلی و بصورت
همزمان بر اسا

مرتبه علمی عضو هیات علمی بصورت زیر میباشد:
حداکثر تعداد دانشجوی دکتری در هر سال

مرتبه علمی

دوره روزانه و
استعداد درخشان

نوبت دوم ،بورسیه و
تبدیل خارج به داخل

پردیس دانشگاهی

استادیار

*1

*0/5

*0/5

دانشیار

2

1

1

استاد

2

1

1
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حداکثر تعداد همزمان دانشجوی دکتری
مرتبه علمی

دوره روزانه و
استعداد درخشان

استاد یار

*

4

نوبت دوم  ،بورسیه2و
تبدیل خارج به داخل

پردیس دانشگاهی

*

*

2

2

دانشیار

6

3

3

استاد

8

4

4

* استادیاران پس از احراز شرایط فوق الذكر ،مجاز به راهنمایی دانشجوی
دكتری میباشند.
در صورت به حد نصاب نرسیدن ظرفیت راهنمایی دانشجویان مقطع دكتری در
دوره های نوبت دوم ،بورسیه و تبدیل خارج به داخل ،این ظرفیت م یتوان د در
پذیرش دانشجویان پردیس دانشگاهی استفاده گردد.
تبصره  :2در صورت وجود اساتید راهنمای مشترک ،ظرفیت پ ذیرش دانش جو
توسط هر استاد با توجه به در صد مشاركت اساتید راهنما تعیین میگردد.
ج) مشاوره رساله
 -1داشتن مدرک دكتری با مرتبه استادیاری یا باالتر.
 -2راهنمایی یا مشاوره حداقل یک پایاننامه كارشناسی ارشد دفاع شده.
 -3پیشنهاد استاد راهنما و موافقت شورای گروه.
تبصره  :3به تشخیص شورا ،انتخاب استاد مشاور از بین متخصص ان حرف های
خارج از دانشگاه نیز بالمانع است.
ماده  :5تعداد واحد
تعداد واحدهای درسی دورۀ دكتری تخصصی  36واحد است كه از این تعداد،
 12تا  18واحد آموزشی و  18تا  24واحد پژوهشی است كه در برنامۀ درسی
هر رشته تحصیلی لحاظ میشود .میزان دقیق واحد آموزشی هر رشته -گرایش
بر اسا برنامه مصوب ،به پیشنهاد دانشکده و تصویب شورا تعیین میگردد.

 2منظور دانشجویان بورسیه ورودی بدون آزمون و دارای معرفی نامه از وزارت علوم تحقیقات و فناوری میباشد.
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تبصره  :1دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است ،حداقل  6و حداكثر 10
واحد درسی انتخاب كند .در صورتی كه بنا به دالیل غیرموجه تعداد واحدهای
اخذ شده دانشجو در هر نیمسال به كمتر از  6واحد برسد ،كلیه درو اخذ
شده آن نیمسال حذف و دانشجو تنها میتواند در آن نیمسال تقاضای مرخصی
تحصیلی نماید .حداقل واحدهای هر نیمسال بدون در نظر گرفتن واحد درو
جبرانی محاسبه میشود.
تبصره  :2در صورت نیاز ،به پیشنهاد استاد راهنما و تائید گروه ،دانشجو موظف
است حداكثر  8واحد از در های دوره كارشناسی ارشد و یا كارشناسی را ب ه
عنوان در جبرانی ( با حداقل نمره  )14بگذراند .نمره در جبرانی در تعیین
میانگین كل محاسبه نمیگردد و هزینه این درو طبق تعرف ه مص وب هی ات
امناء دانشگاه از دانش جو دریاف ت م یش ود .گذران دن درو جبران ی موج ب
افزایش حداكثر سنوات تحصیلی دانشجو نمیگردد.
مادۀ  :6نمره
حداقل نمرۀ قبولی در هر در  14از  20و میانگین كل قابل قبول پس از
گذراندن تمام واحدهای آموزشی  16از  20است.
تبصره  :1چنانچه میانگین كل نمرات دانشجو پس از گذراندن تمام واحدهای
آموزشی كمتر از  16باشد دانشجو موظف است با نظر استاد راهنما و تأیید
گروه ،فقط در یک نیمسال تحصیلی دروسی را برای ترمیم میانگین كل اخذ
كند و با موفقیت بگذراند .در صورت عدم موفقیت در ترمیم میانگین ،دانشجو از
ادامه تحصیل محروم میشود.
تبصره  :2محاسبۀ میانگین كل نمرات دانشجو صرفاً براسا

نمرات قبولی وی

انجام میشود.
تبصره  :3دانشجوی مشمول آموزش رایگان و دانشجوی شهریه پرداز ،در
صورت عدم كسب نمرۀ قبولی در هر در
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یا حذف غیر موجه آن ،موظف است

برای انتخاب مجدد همان در یا در جایگزین ،هزینۀ مربوط به آن را بر
اسا تعرفۀ مصوب هیأت امناء دانشگاه پرداخت كند.
ماده  : 7ارزیابی جامع
در شیوه آموزشی پژوهشی دانشجو موظف است پس از گذراندن درو دوره
آموزشی در ارزیابی جامع شركت نماید .ارزیابی جامع زیر نظ ر ش ورای گ روه و
شورای تحصیالت تکمیلی دانش کده و ب ا نظ ارت نماین ده تحص یالت تکمیل ی
دانشگاه ،توسط كمیته ارزیابی جامع مركب از حداقل  3عضو هی ات علم ی ب ا
مرتبه حداقل اس تادیاری و ش رایط ت دریس دوره دكت ری بش رح زی ر برگ زار
میشود.
 -1استاد (استادان) راهنما.
 -2حداقل  2نفر عضو هیأت علمی عالوه ب ر اس تاد (اس تادان) راهنم ا ك ه ب ه
پیشنهاد شورای گروه و تصویب شورای تحصیالت تکمیل ی دانش کده برگزی ده
میشوند.
دستورالعمل ارزیابی جامع:
 .1برای ورود به مرحلۀ ارزیابی جامع ،كسب میانگین كل ح داقل  16از تم ام
واحدهای آموزشی دوره الزامی است.
 .2میانگین نمرات آزمون كتبی  %70و میانگین نم رات آزم ون ش فاهی %30
نمره نهایی را تشکیل میدهد و میانگین ك ل نم رات دانش جو در ارزی ابی
جامع نباید از ( 16از  )20كمتر باشد .در غیر این ص ورت ،دانش جو مج از
است صرفاً یکبار دیگر ،در تمام درو ارزیابی جامع شركت كند و آن را با
موفقیت بگذراند ،و صورت عدم موفقیت در بار دوم ،پرونده دانش جو ب رای
تص میم گی ری درخص وص امک ان ش ركت مج دد در ارزی ابی ج امع ب ه
كمیسیون موارد خاص دانشگاه ارجاع میشود.
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سواالت آزمون كتبی از محتوای حداقل  3در به پیشنهاد استاد راهنما و
تصویب گروه مربوط در سطح تحصیالت تکمیلی تهیه میگردد.
سواالت آزمون شفاهی از محتوای حداقل  3در به پیشنهاد استاد راهنما
و تصویب گروه مربوط تهیه میگردد .درو آزمون ش فاهی م یتوان د ب ا
درو آزمون كتبی متفاوت باشد .درو آزمون شفاهی بای د ح داكثر ت ا
یک ماه پس از آزمون كتبی برگزار گردد.
ارزیابی جامع حداكثر دو بار در سال به پیش نهاد گ روه و پ س از تص ویب
دانشکده به شورا اعالم میگردد.
گروه موظف است نتیجه ارزیابی جامع (كتبی و ش فاهی) را ح داكثر ی ک
هفته پس از برگ زاری امتح ان ش فاهی ،از طری ق دانش کده ب ه م دیریت
آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه گزارش نماید.

ماده  :8تصویب طرح تحقیق
 -1دانشجو موظف است حداكثر تا پایان نیمسال بعد از نیمس الی ك ه امتح ان
جامع خود را با موفقیت گذرانده است طرح تحقیق رساله خود را مطابق با ف رم
طرح تحقیق مصوب دانشگاه و با همکاری استاد (اس تادان) راهنم ا تهی ه و ب ه
شورای گروه ارائه داده و از آن دفاع نماید.
تبصره  :1ب ه پیش نهاد اس تاد راهنم ا و تص ویب ش ورای تحص یالت تکمیل ی
دانشکده مدت فوق میتواند تا یک نیمسال دیگر تمدید گردد .پ س از گذش ت
این مدت (پایان دو نیمسال بعد از نیمسالی كه دانشجو امتحان جامع خود را با
موفقیت گذرانده است) ،در صورت ع دم تص ویب ط رح ،موض وع امک ان ادام ه
تحصیل دانشجو در شورا مطرح و تصمیم گیری خواهد شد.
 -2بررسی و تصویب طرح تحقیق رساله در جلس های علن ی ب ا حض ور اعض اء
كمیته پیشنهاد رساله و با مدیریت نماینده تحصیالت تکمیلی انجام میپذیرد و
دانشجو موظف است در جلسه حضور داشته باشد و از طرح تحقیق رساله خ ود
دفاع كند.
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تبصره  :2در صورتی كه دانشجو در نوبت اول نتواند از پیشنهاد رساله خ ود ب ا
موفقیت دفاع كند ،با رعای ت مف اد تبص ره  1ب ه او اج ازه داده میش ود ت ا در
جلسهای دیگر نسبت ب ه دف اع از پیش نهاد رس اله خ ود اق دام نمای د .در غی ر
اینصورت از ادامه تحصیل محروم میگردد.
تبصره  :3دانشجوی دكتری باید در پایان هر نیمس ال تحص یلی (و در ص ورت
استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از دانشگاه ،بعد از فرصت مطالع اتی) گ زارش
پیشرفت تحصیلی خود را بر اسا طرح تحقیق مص وب ب ه ص ورت كتب ی ب ه
استاد راهنما ارائه نماید .در صورت صالحدید اس تاد راهنم ا ،گ زارش پیش رفت
تحصیلی ،در حضور كمیته پیشنهاد رساله ارائه میگردد.
ماده  : 9دفاع از رساله
دانشجو پس از تدوین رساله و تائید استاد راهنما و به شرط كفایت دستاوردهای
علمی رس اله ،موظ ف اس ت در حض ور كمیت ه رس اله و ب ا م دیریت نماین ده
تحصیالت تکمیلی از رساله خود دفاع كند.
تبصره  :1احراز كفای ت دس تاوردهای علم ی رس اله (مط ابق ب ا اه داف ط رح
تحقیق) متناسب با موضوع رساله ،قبل از دفاع از طریق چاپ ی ا اخ ذ پ ذیرش
نهایی حداقل یک مقاله مستخرج از رساله برای دانشجویان در شیوه آموزشی -
پژوهشی و دو مقاله برای دانشجویان در شیوه پژوهشی در مجالت معتبر  ISIیا
مجالت معتبر علمی پژوهش ی داخل ی (در زم ان تحص یل دانش جو در مقط ع
دكت ری) و ب ا تائی د اس تاد راهنم ای اول و گ روه مرب وط ص ورت میگی رد.
دستاوردهای علمی یاد شده باید با ذكر نام دانشجو ،حداقل نام استاد راهنم ای
اول و نام"دانشگاه صنعتی شیراز" باشد.
تبصره  :2پس از احراز كفایت دستاوردهای علمی (موضوع تبصره  1ماده  )9و
تائید حداقل یکی از داوران كمیته رساله ،تاریخ دفاع تعیین ش ده و ح داقل دو
هفته قبل از دفاع ،نسخه تایید شده رساله توسط استاد راهنمای اول ،از طری ق
دانشجو به داوران تحویل میگردد.
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تبصره  :3جلسه دفاع از رساله با حضور نماینده تحصیالت تکمیلی دانشگاه ب ه
عنوان ناظر و مدیر جلسه و اعضاء كمیته رساله رسمیت مییابد.
تبصره  :4حداقل زمان الزم بین تصویب ط رح تحقی ق در دانش گاه و دف اع از
رساله یک سال تمام است.
ماده  :10ارزیابی رساله
ارزیابی رساله بر اسا كیفی ت علم ی پ ژوهش انج ام ش ده ،می زان ن وآوری،
چگونگی دفاع از یافتههای پژوهشی و نحوه نگارش رساله انجام میشود.
تبصره  :1در پایان جلسه دفاع ،اعضای هیأت داوران ،نمره رساله دانشجو را ب ر
مبنای  20تعیین مینمایند .نماینده تحصیالت تکمیلی دانشگاه میانگین وزن ی
نمرات را بصورت زیر محاسبه مینماید.
 در صورت وجود استاد (اساتید) مشاور:

دو برابر میانگین نمرات اساتید راهنما  +میانگین نمرات اساتید مشاور +مجموع نمرات داوران
تعداد داوران3+

 در صورت عدم وجود استاد مشاور:

دو برابر میانگین نمرات اساتید راهنما  +مجموع نمرات داوران
تعداد داوران 2 +

تبصره  :2نمره رساله در میانگین ك ل نم رات دانش جو محاس به نم یش ود و
ارزشیابی آن با توجه به جدول زیر ،به ص ورت قب ول (ع الی  ،خیل ی خ وب ی ا
خوب) یا مردود اعالم میگردد.
جدول ارزیابی
نمره

درجه

 19تا 20

عالی

18تا 18.99

خیلی خوب

 16تا 17.99

خوب

كمتر از 16

مردود
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تبصره  :3چنانچه ارزشیابی رساله مردود اعالم شود ،با تأیید هیأت داوران،
حداكثر یک نیمسال در سقف مدت مجاز تحصیل به دانشجو اجازه داده میشود
تا دوباره در جلسۀ دفاع شركت و از رسالۀ خود دفاع كند.
تبصره  :4دانشجویی كه در فرصت تعیین شده نتواند از رسالۀ خود با درجه
قبولی دفاع كند ،فقط گواهی گذراندن واحدهای درسی به وی اعطاء میشود.

ماده  :11دانش آموختگی
دانشجو پس از گذراندن واحدهای درسی و كسب درجه قبولی از رس اله خ ود،
دانش آموخت ه دوره دكت ری ش ناخته میش ود و ب ه دریاف ت درج ه دكت ری
تخصصی نایل میگردد .تاریخ دانش آموختگی ،روز دفاع و كسب درجه قبولی از
رساله است.
ماده  :12طول دوره تحصیل
مدت تحصیل در دورۀ دكتری تخصصی ،حداقل شش نیمسال تحصیلی و
حداكثر هشت نیمسال تحصیلی است .دفاع از رساله در نیمسال ششم مشروط
به رعایت سایر موارد آیین نامه و شیوه نامه مجاز است.
تبصره :در صورتی كه دانشجو در مدت مق رر دان ش آموخت ه نش ود ،دانش گاه
اختیار دارد به پیشنهاد استاد راهنما ،مدت تحص یل را ح داكثر ت ا دو نیمس ال
تحصیلی افزایش دهد .برای دانش جوی مش مول آم وزش رایگ ان ،تحص یل در
نیمسال اول با مجوز هیات رئیسه دانشگاه میتواند به صورت رایگان باشد اما در
نیمسال دوم منوط به پرداخت هزینه ثابت است ك ه طب ق تعرف ۀ هی أت امن ا
تعیین و طبق شیوه نامه مصوب دانشگاه دریافت میش ود .چنانچ ه دانش جو در
این مدت دانش آموخته نشود ،پرونده وی برای تصمیم گیری درخصوص ادام ۀ
تحصیل به كمیسیون موارد خاص دانشگاه ارجاع میشود.
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ماده  :13حذف و اضافه ،مرخصی ،حذف ترم ،انصراف از تحصیل ،تار
تحصیل ،مهلت دفاع و سایر موارد
 .1دانشجو در هر نیمسال تحصیلی فقط در زمان مقرر حذف و اضافه مط ابق
تقویم آموزشی میتواند حداكثر دو در را حذف ،انتخاب یا جابج ا كن د،
مشروط بر آنکه تعداد واحدهای انتخابی وی از محدوده تعیین شده خ ارج
نشود.
 .2دانشجو میتواند در طول دوره تحصیل با موافق ت اس تاد راهنم ا ،گ روه و
دانشکده با رعایت مدت مج از تحص یل ،ح داكثر از دو نیمس ال مرخص ی
تحصیلی یا ح ذف ت رم ب ا احتس اب در س نوات تحص یلی اس تفاده كن د.
درخواست مرخصی تحص یلی در اول ین نیمس ال تحص یلی مج از نیس ت.
دانشجوی متقاضی مرخصی تحصیلی باید تقاضای خود را ،نهایتاٌ دو هفت ه
قبل از شروع ثبت نام اصلی (اینترنتی) در سیستم اتوماسیون آموزشی ثبت
نماید.
 .3دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل ،باید درخواست انصراف خود را
شخصا و به صورت كتبی به اداره تحصیالت تکمیلی تسلیم كند .دانشجو
مجاز است فقط یکبار و تا یک ماه از تاریخ ارائه درخواست ،تقاضای انصراف
خود را پس بگیرد در غیر این صورت ،پس از انقضای این مهلت حکم
انصراف از تحصیل وی صادر میشود.
 .4ترک تحصیل یا عدم ثبت نام در هر نیمسال بدون كسب مجوز از دانش گاه
محل تحصیل ،انصراف از تحصیل به شمار میآید و دانش جوی منص رف از
تحصیل ،حق ادامه تحصیل ندارد.
تبصره  :1در موارد استثنایی كه دانشجوی منص رف از تحص یل ب ا دالی ل
موجه درخواست بازگشت به تحصیل دارد ،باید دالئل خود را ح داقل ی ک
ماه پیش از پایان همان نیمسال به دانش گاه ارائ ه ده د .در ص ورت تأیی د
موجه بودن ت رک تحص یل توس ط دانش گاه ،آن نیمس ال ج زء مرخص ی
تحصیلی با احتساب در سنوات دانشجو به شمار میآید.
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تبصره  :2تصمیم گیری برای بازگشت به تحص یل دانش جوی منص رف از
تحصیل ،بر عهده دانشگاه است.
آخرین مهلت دفاع از رساله برای نیمسال اول سال تحصیلی یک روز قب ل
از شروع نیمس ال دوم هم ان س ال تحص یلی و ب رای نیمس ال دوم س ال
تحصیلی یک روز قبل از شروع نیمسال اول سال تحصیلی بع د مط ابق ب ا
تقویم آموزشی دانشگاه میباشد.
تسهیالت تبصره  2ماده  11آئین نامه شامل دانشجویانی كه به دلیل تقلب
و یا حکم كمیته انضباطی ،نمره مردودی دریافت میكنند ،نمیشود.
حداكثر تعداد درو اخذ شده با هر استاد برای هر دانشجوی دكتری 2
در میباشد و برای اخذ در سوم با استادی كه قبالً دو در را اخذ
نموده ،موضوع باید در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه مطرح شود.
نمره بسندگی زبان انگلیسی دانشجویان دكتری به قرار زیر میباشد:
نام آزمون

حداقل نمره قابل قبول

Academic IELTS

6

TOEFL PBT

550

TOEFL IBT

70

TOLIMO

550

)MSRT (MCHE

60

آزمون های دانشگاههای داخل

60%

آزمون نیمه متمركز كنکور دكتری

50%

مهلت ارائه نمره بسندگی زبان قبل از دفاع از طرح تحقیق رساله است.
 .9دانشجوی دوره دكتری پس از گذراندن موفقیت آمیز امتحان جامع ،ملزم
طرح تحقیق رساله دكتری صفر واحدی در تمامی
به اخذ در
نیمسالهای تحصیلی قبل از دفاع از پیشنهاد رساله است.
 .10دانشجویان دكتری ،پس از تاریخ دفاع از رساله ،ح داكثر س ه م اه فرص ت
دارند كه رساله خود را مطابق با تصحیحات كمیته رساله به اس تاد راهنم ا
تحویل دهند و حداكثر شش ماه پس از تاریخ دفاع میبایست فرایند تسویه
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حساب خود را انجام دهند (ارسال پرونده به اداره آموزش دانشگاه) .در غیر
اینصورت دانشجو باید برای ترم جدید مطابق با هزینهه ای مص وب هی ات
امناء ثبت نام نموده و مجدداً از رساله خود دفاع نمای د و ت اریخ فراغ ت از
تحصیل نامبرده تاریخ جلسه دفاع جدید است.
ماده  :14محرومیت از ادامه تحصیل
در موارد زیر دانشجو از ادامه تحصیل در دوره دكتری محروم میشود:
الف) میانگین كل نمرههای درسی دانشجو (ب ا رعای ت تبص ره  1و  2م اده 11
آئین نامه) كمتر از  16شود.
ب) عدم كسب نمره قابل قبول پس از حداكثر دو بار شركت در آزمون ارزی ابی
جامع (با رعایت ماده  15آئین نامه).
ج) عدم موفقیت در دفاع از پیشنهاد رساله حداكثر بعد از دو مرتبه.
د) غیر قابل قبول ارزیابی شدن رساله دانشجو (با رعایت تبصره  3ماده .)10
ه) به پایان رسیدن مدت مجاز تحصیل دانشجو ( با رعایت تبصره ماده .)12
و) عدم ثبت نام در هر نیمسال بدون درخواست اخذ مرخصی در زمان مقرر.
تبصره :در صورت محروم شدن یا انص راف دانش جو از ادام ه تحص یل در دوره
دكتری ،دانشگاه مجاز است با رعایت ضوابط و مقررات مربوط ،صرفاً گواهینامه-
ای را بر اسا كارنامه تحصیلی دانشجو صادر كند.
ماده :15
تفسیر و نظارت بر حسن اجرای این شیوه نامه و بررسی موارد خاص دیگ ر ب ر
عهده شورا است.
ماده :16
این شیوه نامه مشتمل بر  1مقدمه 16 ،ماده و  31تبصره در تاریخ 1395/6/2
به تصویب تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی شیراز رسید و الزم اجرا میباشد.
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بخش چهارم
راهنمای تدوین و نگارش

پایاننامه
و
فرمهای مربوطه
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فرم شماره 1
بسمه تعالی
پیشنهاد موضوع تحقیق پایاننامه کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی  ....................................................شماره دانشجوئی  ...................................رشته
عنوان به فارسی .................................................................................................................................................................................................................
عنوان به انگلیسی ...........................................................................................................................................................................................................
 -1مقدمه :

.................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................

 -2پیشینه تحقیق:
..............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................

 -3تعریف مسئله  ،هدف ضرورت اجرای طرح پایاننامه:
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................

 -4روشها و فنون اجرائی طرح پایاننامه:
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................

 -5مراجع:
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................

مالکیت نتایج :كلیه حقوق مادی مترتب بر نتایج تحقیق پایاننامه متعلق به دانش گاه و انتش ار نت ایج نی ز ت ابع
مقرارت دانشگاهی است و با موافقت استاد راهنما صورت میگیرد.
امضاء دانشجو
تاریخ
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ریاست محترم گروه :
در صورت تصویب موضوع تحقیق پیشنهادی بدین وسیله آمادگی خود برای راهنمائی دانش جو در كلی ه مراح ل
انجام و ارائه تحقیق و مشاركت در ارزیابی پایاننامه بر اسا ضوابط دانشگاه و دانشکده اعالم مینمایم
امضاء
تاریخ
نام و نام خانوادگی استاد راهنما :
امضاء
تاریخ
نام و نام خانوادگی استاد مشاور
________________________________________________________________
ریاست محترم دانشکده :

□
□ تصویب نشد

با فرم فعلی مورد تصویب قرار گرفت

□

به شرط اعمال اصالحات و تغییرات زیر به تصویب رسید

..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................

نام و نام خانوادگی رئیس گروه:
تاریخ

امضاء

نظر دانشکده:

□
□ تصویب نشد

با فرم فعلی مورد تصویب قرار گرفت

□

به شرط اعمال اصالحات و تغییرات زیر به تصویب رسید

..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................

نام و نام خانوادگی رئیس دانشکده :
تاریخ

امضاء

تاریخ
مدیریت محترم امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه
شماره ...............................
طرح پایاننامه فوق مورد تائید دانشکده قرار گرفته و با كد رهگیری  ......................................در سایت پژوهشگاه عل وم
و فناوری اطالعات ایران به ثبت رسیده است.
.................................

تاریخ

نام و نام خانوادگی رئیس دانشکده :

امضا

__________________________________________________________________
طرح پایاننامه در سایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران به تائید رسید.
نام و نام خانوادگی مدیر امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه:

تاریخ
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امضاء

(فرم شماره )2
تعیین نماینده دانشکده جهت شرکت در جلسه دفاع از پایاننامه/رساله
این فرم بایستی حداقل ده روز قبل از برگزاری جلسه دفاع از پایاننامه/رساله به دفتر ریاست دانشکده رسیده باشد

ریاست محترم دانشکده
با سالم  ،احتراماً چون قرار است جلسه دفاع از پایاننامه/رساله آقای  /خانم
 ..............................................................................دانشجوی مقطع كارشناسی ارشد رشته ...........................................................
شماره دانشجوئی  ................................تحت عنوان :
..............................................................................................................................................................................................................................................................

در ساعت  ..............روز .......................در محل ...............................................برگزار شود  .لذا خواهشمند است دستور
فرمایید ضمن صدور مجوز برگزاری جلسه دفاع نماینده دانشکده جهت شركت در جلسه دفاع از
پایاننامه/رساله مشخص و معرفی شوند.
اعضاء کمیته پایاننامه/رساله شامل :
استاد راهنما آقای  /خانم دكتر .......................................................................................................................و سایر اعضاء به ترتیب
 ............................................................................... ، .......................................................................................و .................................................................
میباشند.
نکات مهم و ضمایم :
□ پایاننامه تایپ شده بدون صحافی در جلسه دفاع توسط دانشجو ارائه میگردد.
□ بسندگی زبان خارجی مورد تائید است.
□ نامبرده كلیه واحدهای درسی الزم برای اخذ درجه كارشناسی ارشد با معدل كل  ......گذرانده است.
□ نامبرده ورودی مهر  /بهمن سال  ...............میباشد و مشکل سقف سنوات تحصیلی ندارد  /دارد.
تاریخ :
امضاء رئیس گروه
____________________________________________________________
ریاست محترم گروه ......................................................................
با سالم  ،احتراماً بدین وسیله آقای  /خانم دكتر .....................................................................عضو محترم هیئت علمی
دانشکده جهت شركت در جلسه دفاع از پایاننامه/رساله نامبرده معرفی میشوند.
امضاء رئیس دانشکده

تاریخ :

رونوشت :
جهت استحضار آقای  /خانم دكتر  .....................................................................عضو محترم هیئت علمی دانشکده
جهت استحضار و شركت در جلسه فوق و اعالم گزارش از نتیجه جلسه .
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فرم شماره 3
صورتجلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد

ریاست محترم گروه
بدینوسیله به اطالع میرساند جلسه دفاع نهایی از پایاننامه آقای  /خانم
دانشجوی كارشناسی ارشد رشته ........................................................شماره دانشجویی

....................................................

.........................................................

تحت عنوان :
........................................................................................................................................................................................................................

با حضور اعضاء كمیته پایاننامه شامل خانم  /آقای دكتر ( ....................................استاد راهنما)
و سایر اعضاء به ترتیب خانم/آقای دكتر .............................................و

..........................................

و

..........................................

در تاریخ  ...............................ساعت  ......................در محل  ..................................................تشکیل و بر اسا

محتوی

و چگونگی ارائه پایاننامه با نمره  ....................................و درجۀ:
□ عالی ( نمره از  19تا ) 20

□ خیلی خوب (نمره از  18تا )18/99

□ خوب (نمره  16تا )17/99

□ متوسط (نمره از  14تا )15/99

□ مردود (نمره از  14كمتر )

□ بدون تغییر □
□ مورد تصویب اعضاء كمیته قرار نگرفت و مقرر گردید دانشجو در اسرع وقت ( ظرف مدت حداكثر
با اصالحات جزئی مورد تصویب اعضاء كمیته قرار گرفت .

یک ماه ) اشکاالت ذكر شده به شرح پیوست توسط هیئت داوران را برطرف نموده و به تأیید استاد
راهنما برساند.
□ پایاننامه دارای اشکاالت اساسی به شرح پیوست میباشد و بنابراین مورد تصویب قرار نگرفت و
دانشجو باید پس از رفع آنها ( حداكثر ظرف مدت

□

ماه ) مجدداً دفاع نماید.

پایان نامه از نظر هیئت داوران غیر قابل قبول است و دانشجو باید طبق تبصره ماده 20

آیین نامه كارشناسی ارشد عمل كند.

امضاء اعضاء كمیته :
-1

استاد راهنما

-2

عضو كمیته

-3

عضو كمیته

 -4عضو كمیته

-5

نماینده دانشکده

ریاست محترم دانشکده
با سالم ،احتراماً مراتب جهت اطالع و اقدام مقتضی اعالم میگردد.
امضاء

نام و نام خانوادگی رئیس گروه
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تاریخ

فرم شماره 4
گزارش فارغالتحصیلی (مقطع كارشناسی ارشد )

________________________________________________
ریاست محترم دانشکده
با سالم  ،احتراماً چون آقای  /خانم ........................................................دانشجوی رشته ...........................................
شماره دانشجویی  .............................................كلیه واحدهای الزم برای اخذ درجه كارشناسی ارشد را با
معدل كل  .......................................گذرانده و دفاع از پایاننامه خود را تحت عنوان :
......................................................................................................................................................................................................................................................

در تاریخ  .....................................با موفقیت به انجام رسانده است .لذا از نظر این گروه حائز شرایط
فارغالتحصیلی میباشد .خواهشمند است دستور فرمایید مراتب جهت اقدامات بعدی به
مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه اعالم گردد.
نکات و ضمایم :
□ تعداد( ......حداقل  2نسخه) نسخه پایاننامه كه به امضاء اعضاء كمیته پایاننامه رسیده است.
□ لوح فشرده (دو نسخه) حاوی پوشه پایاننامه با فرمت (  ) pdfو چکیده به زبان فارسی
و انگلیسی (با فرمت  Wordیا  Latexفارسی) توسط دانشجو ارائه میشود( .توجه :لوح
فشرده پس از اصالح نهایی پایاننامه و تأیید دانشکده توسط دانشجو تهیه و ارائه گردد) .
□ لیست كلیه درو جبرانی  ،الزامی(اصلی یا تخصصی) و اختیاری گذرانده دانشجو با قید
شماره در  ،تعداد واحد و نمره كه مورد تائید گروه میباشد .
□ (فرم شماره )3صورتجلسه دفاع از پایاننامه كه به تأیید استاد راهنما رسیده است
□ ضمیمههای الف و ب (فرم شماره )4به ترتیب نحوه ارزشیابی پایاننامه و گزارش نماینده
دانشکده.
□ ارائه گواهی مبنی بر كسب نمره قابل قبول از آزمونهای استاندارد زبان خارجی و یا
قبولی دانشجو در آزمون بسندگی.
□ برگ تسویه حساب با واحدهای دانشگاه
□ كارت دانشجویی.
□ فرم ثبت و توصیف پایاننامه در كتابخانه ملی ایران
□ فرم تائید نهایی پایاننامه در سایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران (ایران داک)
□ فرم تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویی
□ فرم تسویه حساب مالی
تاریخ :
امضاء رئیس گروه :
تاریخ  ..........................شماره .............................

مدیر محترم امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

با سالم  ،احتراماً ضمن تأیید موارد فوق  ،خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به فراغت
از تحصیل مشارالیه اقدام گردد.
امضاء رئیس دانشکده
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ضمیمه الف (فرم شماره )4
گزارش نحوه ارزشیابی پایاننامه کارشناسی ارشد
(مخصوص استاد راهنما و اعضاء کمیته )

نماینده محترم تحصیالت تکمیلی دانشکده:
احتراماً ،اینجانب  ......................................................................عضو هیات علمی گروه .......................................................................
دانشکده  ..................................................................با مرتبه علمی  ...............................به عنوان استاد راهنما
عضو كمیته درجلسه دفاع از پایاننامه خانم  /آقای  ........................................................................................شماره
دانشجویی .............................................دانشجوی كارشناسی ارشد رشته .........................................................تحت
عنوان ........................................................................................................................................................................................................................ :
كه در ساعت  ...............صبح بعدازظهر روز  .........................در محل  ..............................................................برگزار
گردید شركت و ضمن استماع دفاعیات و بررسی نسخه مکتوب پایاننامه نامبرده ،ارزشیابی
به شرح زیر به حضورتان تقدیم میگردد.
سقف نمره

عنوان
 1تالش و عالقه و دقت نظر دانشجو

2

 2آرایش و تنظیم پایاننامه ،تدوین مطالب و حسن نگارش

2

 3سطح علمی و كاربردی مطالب ارائه شده

4

 4وضعیت استفاده از منابع و به روز بودن منابع

2

 5تجزیه و تحلیل بحث و نتیجه گیری

4

 6بدیع بودن و نوآوری پایاننامه

2

 7نحوه ارائه در جلسه دفاع

2

 8توانایی در پاسخ به سؤاالت

1/3

جمع بدون احتساب بند 9

19/3

 -9-1پذیرش مقاالت كنفرانس یا داده تجربی)0/3 + 0/4( 1

0/7

 -9-2پذیرش مقاالت مجالت  ISIیا علمی-پژوهشی)0/1+7( 2

1/7

 -9-3پایاننامه

نمره دانشجو

ساخت3

0/5

 -9-4قرارداد پژوهشی خارجی ،پژوهانه صنعتی دانشجویی و ارتباط با
جمع کل

صنعت4

1/7

1
(20 )+1

 )1به ارائه یا پذیرش به همراه گواهی ثبت نام اولین مقاله كنفرانس حداكثر  0/4نمره و دومین مقاله كنفرانس یا استخراج
دادههای تجربی در پایاننامه حداكثر  0/3نمره تعلق میگیرد.
 )2به پذیرش اولین مقاله مجالت حداكثر  1نمره و به پذیرش دومین مقاله مجالت حداكثر  0/7نمره تعلق میگیرد.
 )3تشخیص پایاننامه ساخت به عهده اعضاء كمیته داوری پایاننامه و بر اسا مصوبه گروه میباشد.
 )4این موضوع قبل از برگزاری جلسه دفاع ،در جلسه گروه مربوطه مطرح با توجه به حجم و كیفیت همکاری حداكثر یک
نمره اختصاص مییابد.
سقف مجموع سه بند  9-2 ،1-9و  3-9به میزان  1/7میباشد .نمره هر عضو كمیته حداكثر میتواند  20باشد.
به مقاالت مجالت ارسالی كه جواب نهایی مبنی بر پذیرش آنها دریافت نشده باشد نمره تعلق نمیگیرد.
فقط به مقاالت مستخرج از پایاننامه نمره تعلق میگیرد كه تشخیص آن به عهده كمیته داوری میباشد.

امضاء استاد راهنما یا عضو كمیته :
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تاریخ :

ضمیمه ب (فرم شماره )4

محرمانه

گزارش نماینده دانشکده در جلسه دفاع از پایاننامه دانشجو کارشناسی ارشد
ریاست محترم دانشکده ....................................................
با سالم  ،احتراماً جلسه دفاع از پایاننامه آقای  /خانم  ...................................شماره دانشجویی......................................
دانشجوی كارشناسی ارشد رشته .....................................در تاریخ  .......................در محل................................................
انجام شد .بدینوسیله نتیجه این جلسه به شرح زیر جهت استحضار و اقدام مقتضی اعالم میگردد.
نمره

معدل نمره استادان راهنما (ضریب :)2
-1
معدل نمره استادان مشاور (ضریب :)1
-1
نمره سایر اعضاء هیئت داوران (ضریب :)1

نمره

-1
-2
جمع
معدل نمره به حروف :
ارزش پایاننامه
 عالی  19 20:خیلی خوب 18 18/99 :خوب 16 17/99
 متوسط  14 15/99:مردود  :كمتر از 14
نحوه محاسبه نمره نهایی رساله دکتری دانشجو:
در صورت وجود استاد (اساتید) مشاور:
دو برابر میانگین نمرات اساتید راهنما  +میانگین نمرات اساتید مشاور +مجموع نمرات داوران
تعداد داوران3+
در صورت عدم وجود استاد (اساتید) مشاور:
دو برابر میانگین نمرات اساتید راهنما  +مجموع نمرات داوران
تعداد داوران 2 +
نظر نماینده دانشکده در جلسه دفاع دانشجو (لطفاً مواردی كه انجام شده با عالمت  مشخص بفرمایید)
 كلیه اعضاء  /هیئت داوران در تمام مدت برگزاری جلسه دفاع در جلسه حضور داشتند.
 جلسه دفاع رأ ساعت شروع و طبق برنامه خاتمه یافت.
 بازبینی پایاننامه و بررسی شکل ظاهری آن از نظر تایپ ،فصل بندی مطالب و صفحه عنوان و چکیده
فهرستها و  ..........................................................................................انجام شده و ایرادی نداشت.
(لطفاً اگر نظر دیگری در مورد جلسه دفاع دارید در زیر و در چند جمله مرقوم بفرمایید).
...........................................................................................................................................................................................................
امضاء نماینده دانشکده :
تاریخ :
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ضمیمه ب (فرم شماره )4

محرمانه

گزارش نماینده دانشکده در جلسه دفاع از رساله دانشجو دکتری تخصصی
ریاست محترم دانشکده .....................................................
با سالم  ،احتراماً جلسه دفاع از رساله آقای  /خانم  .....................................شماره دانشجویی......................................
دانشجوی دكتری رشته ..........................................در تاریخ  .......................در محل ................................................انجام
شد .بدینوسیله نتیجه این جلسه به شرح زیر جهت استحضار و اقدام مقتضی اعالم میگردد.
نمره

معدل نمره استادان راهنما (ضریب :)2
-1
معدل نمره استادان مشاور (ضریب :)1
-1

نمره

نمره سایر اعضاء هیئت داوران (ضریب :)1
-1
-2
-3
جمع
معدل نمره به حروف :

 عالی19 20:

ارزش پایاننامه
 خیلی خوب  18 18/99 :خوب 16 17/99
 مردود  :كمتر از 16

نحوه محاسبه نمره نهایی رساله دکتری دانشجو:
در صورت وجود استاد (اساتید) مشاور:
دو برابر میانگین نمرات اساتید راهنما  +میانگین نمرات اساتید مشاور +مجموع نمرات داوران
تعداد داوران3+
در صورت عدم وجود استاد (اساتید) مشاور:
دو برابر میانگین نمرات اساتید راهنما  +مجموع نمرات داوران
تعداد داوران 2 +
نظر نماینده دانشکده در جلسه دفاع دانشجو (لطفاً مواردی كه انجام شده با عالمت  مشخص بفرمایید)
 كلیه اعضاء  /هیئت داوران در تمام مدت برگزاری جلسه دفاع در جلسه حضور داشتند.
 جلسه دفاع رأ ساعت شروع و طبق برنامه خاتمه یافت.
 بازبینی رساله و بررسی شکل ظاهری آن از نظر تایپ ،فصل بندی مطالب و صفحه عنوان و چکیده
فهرستها و  ..........................................................................................انجام شده و ایرادی نداشت.
(لطفاً اگر نظر دیگری در مورد جلسه دفاع دارید در زیر و در چند جمله مرقوم بفرمایید).
...........................................................................................................................................................................................................
تاریخ :

امضاء نماینده دانشکده :
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ضمیمه ج (فرم شماره )4
لیست تمام دروس گذرانده در مقطع کارشناسی ارشد
شماره

دانشجو.......................................................... :

نام و نام خانوادگی :
دانشکده:

دوره.......................................................... :

..........................................................

واحد اخذ

..........................................................

گروه آموزشی
رشته:

مقطع:

.......................................................... :

ردیف

نام در

شده.......................................... :

واحد گذرانده:
معدل كل:

.....................................................................

شماره در

..........................................................

نام استاد

تعداد واحد

.............................................

..................................

نمره

نوع در

*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
* جبرانی  ،تخصصی ،اصلی

تعداد واحد الزم برای اخذ درجه كارشناسی ارشد  ...........................واحد
تاریخ دفاع از پایاننامه ............................
امضاء رئیس دانشکده

امضاء رئیس گروه

تذكر :به جای تکمیل این فرم میتوان از گزارش شماره  490سیستم اتوماسیون آموزشی
دانشگاه (گلستان) استفاده كرد.
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فرم شماره 5
درخواست هزینه پایاننامه کارشناسی ارشد/رساله دکتری

ریاست محترم دانشکده
بدینوسیله گواهی میشود آقای  /خانم  ................................................................به شماره دانشجوئی

................................................

دانشجوی كارشناسی ارشد /دكتری رشته  .............................................دانشکده  ...............................................ورودی نیمسال
اول /دوم سال تحصیلی .............................كه در تاریخ  .....................................از پایاننامه/رساله خود دفاع كرده است.
پایاننامه/رساله نامبرده بصورت صحرایی  آزمایشگاهی  تئوری  بوده است .
نکات ضروری :



مشارالیه در مقطع كارشناسی ارشد/دكتری جمعاً تعداد  ..............نیمسال مشغول تحصیل بوده است.

خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به پرداخت هزینه پایاننامه/رساله نامبرده اقدام گردد.
امضاء رئیس گروه :

امضاء استاد راهنما:

معاون محترم فرهنگی دانشگاه
با سالم
احترام ًا ضمن تائید مراتب فوق ،خواهشمند است نسبت به پرداخت هزینه پایاننامه/رساله امر به اقدام فرمایید.
امضاء رئیس دانشکده :
تاریخ :
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بخش دوم
راهنمای تدوین و نگارش پایاننامه تحصیلی
مقدمه:
دانشجوی گرامی  :اینک كه به یاری خداوند متعال با گذراندن مراحل
آموزشی قصد تدوین و نگارش پایاننامه تحصیلی خود را دارید به شما توصیه
میشود .مطالب این راهنما را به دقت مطالعه نمایید .این راهنما به شیوه
سادهای نگاشته شده و میتواند شما را تا رسیدن به یک پایاننامه كامل
همراهی نماید.
پایاننامه به عنوان بخشی از فعالیتهای الزم برای اخذ درجه در رشته
و مقطع تحصیلی مربوطه میباشد كه شامل شناسائی ،طرح مسئله علمی ،بیان
فرضیه ،هدف ،روش تحقیق ،مراحل تحقیق ،بحث و نتیجه گیری است  .لذا
بایستی به طور منطقی و علمی نگاشته شود.
یکی از دالئل تهیه این راهنما ایجاد هماهنگی از نظر شکل ظاهری،
نحوه تایپ ،صحافی و صفحه پردازی پایاننامه تحصیلی دانشجویان دوره
تکمیلی میباشد به نحوی كه شیوههای تدوین پایاننامه در رشتههای مختلف
دچار تشتت نگردد و تا حد امکان استقالل علمی رشتهها نیز حفظ شود .الزم
است دانشجویان پایاننامه خود را به زبان فارسی تنظیم نمایند .پایاننامههایی
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كه از استانداردهای تعیین شده برخوردار نباشند مورد قبول دانشگاه قرار
نخواهد گرفت.

فصل اول
تنظیم مطالب پایاننامه
الف ا صفحات مقدماتی
* روی جلد :
صفحه روی جلد به ترتیب سمت راست به زبان فارسی و در سمت چپ
به زبان انگلیسی در دو طرف پایاننامه قرار میگیرد و شامل آرم دانشگاه
صنعتی شیراز  ،نام و نام خانوادگی نویسنده و استاد راهنما و تاریخ تهیه پایان-
نامه میباشد .به نمونه آورده شده در صفحات  94و  105مراجعه شود.
*صفحه سفید :
بعد از جلد و همچنین در آخر پایاننامه قبل از جلد صفحه سفید قرار
میگیرد.
* صفحه بسم اهلل الرحمن الرحیم :
این صفحه بعد از صفحه سفید قرار میگیرد و بایستی به شکل ساده و
مشخص صفحه آرایی شود .از به كار بردن هرگونه كادر و تزئین در این صفحه
خودداری شود.
* صفحه تأییدیه اعضاء کمیته :
این صفحه بیانگر كلیات پایاننامه میباشد و توسط اعضاء كمیته
امضاء میشود برای آگاهی بیشتر به نمونهای كه در صفحه  96آورده شده
مراجعه شود.
* صفحه تقدیم :
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این صفحه اختیاری است و اختصاص به ذكر نام فرد یا افرادی دارد كه
پایاننامه به ایشان تقدیم میشود .اگر چه متن این صفحه به سلیقه شخصی
بستگی دارد .اما با توجه به شئونات ملی و فرهنگ اسالمی كشور بایستی متن
آن مورد تأیید مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه نیز باشد.
* صفحه سپاسگزاری (اختیاری):
در این صفحه از افرادی كه در انجام پایاننامه به نحو مؤثری همکاری
نمودهاند سپاسگزاری میشود  .عنوان این صفحه به فاصله  3سطر از لبه كادر به
صورت وسط چین نوشته شده و متن اصلی به فاصله دو سطر در زیر آن نوشته
میشود .برای آگاهی بیشتر نمونه آورده شده در صفحه  97مراجعه نمایید.
* صفحه چکیده :
چکیده حداكثر در یک صفحه  ،شامل خالصهای از مسئله تحقیق،
روش تحقیق  ،ابزار  ،مواد  ،نتایج حاصله و پیشنهادات احتمالی است .در ضمن
چکیده بایستی مختصر و مفید باشد .متن صفحه چکیده با فونت بی نازنین
( )14و فاصله سطرها ( )1.5واحد نگارش میشود .
* صفحه فهرست مطالب :
این صفحه شامل عناوین فصول و فهرست رئو كلیه مطالب مندرج
در متن پایاننامه میباشد .كه به ترتیب با عنوان و شماره صفحه همراه است.
تذکر  : 1صفحاتی كه قبل از صفحه فهرست مطالب میآید در این صفحه ذكر
نمیشود.
تذکر  : 2چنانچه فهرستی بیش از یک صفحه باشد در صفحات بعدی
سرستونها با فاصله  4سانتی متر از باالی صفحه تایپ میشود .برای آگاهی
بیشتر به نمونه آورده شده در صفحه  99مراجعه شود.
* صفحه فهرست جداول :
این صفحه شامل عنوان شماره و صفحه جدولهای موجود در متن
میباشد برای آگاهی بیشتر به نمونه آورده شده در صفحه  100مراجعه شود.
* صفحه فهرست شکلها و تصاویر:
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این صفحه شامل فهرست كلیهی تصاویر  ،نمودارها و عکسهای موجود
در متن است كه همگی تحت عنوان شکل آورده میشود .به نمونه آورده شده
در صفحه  101مراجعه شود.
*فهرست نشانههای اختصاری :
در صورت لزوم و با توجه به متن پایاننامه جهت اطالع خوانندگان
فهرستی از عالئم اختصاری همراه با معادل آنها تهیه میگردد .توجه شود كه
در متن پایاننامه در مرتبه اول از واژگان اصلی و پس از آن عالئم اختصاری
استفاده میشود .به نمونه آورده شده در صفحه  102مراجعه شود.
ب ا متن اصلی پایاننامه :
همانطور كه اشاره شد متن پایاننامه معموالً با فصلی تحت عنوان
مقدمه شروع شده و با ارائه فهرست منابع و پیوستها پایان میپذیرد.
تذکر :اولین صفحه شماره دار پایاننامه صفحه مقدمه است .صفحات قبل از
مقدمه با حروف الفبا شماره گذاری میشوند و شماره صفحات در پایین صفحه
به صورت وسط چین به فاصله  2سانتی متر از لبه پایینی كاغذ نوشته میشود.
توجه شود كه هر فصل تنها یک عنوان اصلی دارد كه به فاصله سه سانتی متر
از كادر باالئی در وسط صفحه ظاهر میشود .ضمناً هر فصل شماری عناوین
فرعی دارد كه اولین عنوان فرعی به فاصله دو سطر شروع میشود عناوین فرعی
همواره به فاصله دو سطر از قسمت قبلی نگاشته میشود برای كسب آگاهی
بیشتر به مطالب زیر مراجعه شود.
1ا مقدمه :
مقدمه متن اصلی پایاننامه میباشد و هدف از آن آشنایی خواننده با
موضوع مورد تحقیق است مطالب مندرج در مقدمه باید به نحوی باشد كه با
جمالت بسیار ساده اهمیت مسأله مورد تحقیق اهداف و محدودیتهای تحقیق
چهارچوب نظری را مشخص نموده و با روش منطقی و هدف دار خواننده را به
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سوی موضوع مورد تحقیق هدایت نماید ارائه تعریف واژهها متغیرها و بعضی
دیگر از توضیحات در متن مقدمه باعث جذابیت آن خواهد شد.
2ا مروری بر تحقیقات انجام شده :
در این قسمت نویسنده نسبت به ارائه و بحث پیرامون نظرات محققینی
كه در موضوع پایاننامه مورد استفاده قرارگرفته است اقدام مینماید .این
قسمت بایستی حتی االمکان به طور خالصه و حاوی مطالب كلی باشد .ضمن ًا
ذكر نام نویسنده مورد نظر و سال تحقیق او نیز در متن ضروریست  .توجه شود
منظور از ارائه این فصل صرفاً به نقل قول از مراجع و منابع مختلف نیست بلکه
باید همراه با خالصهای از این نظرات و بحث كلی باشد به نحوی كه خواننده را
ارضاء نماید.
3ا روش انجام کار (آزمایشات  ،مدل سازی و روش حل معادالت )...
در این قسمت روش انجام آزمایشات  ،مدل سازی  ،حل معادالت و ....
مورد بحث قرار میگیرد و محقق روشهای جمع آوری اطالعات ،تجزیه و
تحلیل دادهها و شیوه حل را گزارش مینماید .توجه شود كه قسمت اعظم
گزارش تحقیقی شما در این قسمت قرار میگیرد.
 4ا نتایج بحث و پیشنهادات :
در این قسمت نتایج كلی حاصل از تحقیق توضیح داده میشود .این
نتایج میتواند به صورت نمودار جدول یا تصاویر نیز باشد .بحث در مورد نتایج
بدست آمده و استنباط حاصله پیشنهادات در زمینه موضوع برای پژوهشگران
بعدی از جمله مواردی است كه در این قسمت ارائه میشود.
ج ا فهرست منابع  ،نحوه ارجاع در متن و شیوه استفاده از منابع
اینترنتی :
در این قسمت نویسنده باید فهرستی از منابع و ارجاعات مورد استفاده
در متن پایاننامه مانند (كتاب ،مقاله ،مصاحبه و اینترنت ) را به شرح زیر ارائه
نماید.
*نحوه ارجاع در متن  :به یکی از دو روش زیر مجاز است:
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 -1نام خانوادگی نویسنده و سال
 -2با شماره در داخل براكت

*فهرست منابع :
صفحه فهرست منابع در انتهای متن پایاننامه و قبل از پیوستها ارائه
میشود دانشجویان بایستی با استفاده از روش حروف الفبا به شرح زیر نسبت
به تهیه فهرست منابع اقدام نمایند.
*مقاله به ترتیب
نام خانوادگی نویسنده ،نام یا حرف اول نام نویسنده ،عنوان اثر ،عنوان
مجله ،شماره جلد مجله ،صفحات ،سال انتشار .نمونههای زیر را مالحظه
فرمایید:
 .1برادران ،مینا .سادات كیانی ،سید محمود .شرفی ،علیرضا" .ناحیه
پایداری مناسب برای طیف سنج جرمی دام یون چهار قطبی  RFبا ولتاژ
ضربهای "،علوم و فنون هستهای ،شماره ،41صفحات.1386 ،8-1
Salehi, M.R. and Dehghani, M.J., ``Influence of Optical
Microwave Mixing on Conversion of FM-to-Intensity Noise in
Microwave Modulated Interferometric Systems,`` Journal of
Optical Communications, pp. 230-233, 2010.
Saadatmand-Tarzjan, M., Khademi, M., Akbarzadeh, M.R. and
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3.

کتاب به ترتیب :
نام خانوادگی نویسنده ،نام یا حرف اول نام نویسنده .عنوان اثر ،ناشر
محل نشر  ،سال انتشار اثر .نمونههای زیر را مالحظه فرمایید:
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علی قنبری ،نصرت اهلل .اصول مدارهای منطقی و طراحی برای  FPGAبا
 ،VHDLانتشارات ملک سلیمان :شیراز.1388 ،
Mazidi,M.A.,McKinlay,R. and Causey,D., Pic Microcontroller and
Embedded system, Endlwood Cliffs, NJ:Printice Hall, Inc.2010.

*شیوه استناد به منابع اینترنتی :
در استناد به منابع اینترنتی بایستی مواردی از قبیل  :مؤلف یا
پدیدآورنده اثر ،عنوان مدرک ،عنوان مركز یا سازمان انتشار دهنده ،تاریخ انتشار
و آدر سایت گنجانده شود .در ضمن چون هر لحظه ممکن است نشانی یک
سایت تغییر كند ضروری است تاریخ مشاهده نیز قید شود .البته شیوه نامههای
متعددی در ارتباط با استناد به منابع الکترونیکی تدوین شده مانند,NLM :
 APAو  . MLAضمناً برای استناد به منابع اینترنتی از قبیل كتاب و مجموعه
مقاالت طبق نمونه زیر عمل شود.
کتاب و مجموعه مقاالت :
نام خانوادگی ،نام مؤلف ،عنوان كتاب ،محل نشر :ناشر ،تاریخ انتشار .
تاریخ آخرین ویرایش (در صورت موجود بودن) ] .نوع رسانه [ < .نشانی
دسترسی> ] .تاریخ مشاهده [.
Rijsberjen C.J.Van. “Information Retrieval ”.London: Butterworth.
1976. 17 Aug 1999.
]online].<http:www.des.gla.ac.uk/ketih/preface.htm1>.[12 Feb 2004

د :پیوستها
ه :چکیده انگلیسی
و :صفحه تائیدیه اعضاء کمیته پایاننامه به انگلیسی
ز :صفحه روی جلد به انگلیسی
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فصل دوم
راهنمایی در مورد ترکیب ظاهری پایاننامه (امور فنی)
یک پایاننامه خوب باید دارای شکل و قطع مناسب و ظاهری آراسته
باشد نویسنده پایاننامه باید در مواردی از قبیل  :امال و انشاء صحیح كلمات
بکار بردن اصول و قواعد نگارش  ،ویرایش قبل از نگارش و  ...توجه و دقت كافی
مبذول دارد .اگر چه نگارش پایاننامه در هر نرم افزار فارسی نگار قابل چاپ
است در عین حال دانشجویان بایستی از برنامه  Microsoft Wordیا Latex
فارسی با فونت بی نازنین برای تدوین پایاننامه استفاده نمایند.
*نوع کاغذ :
اندازه رسمی كاغذ برای نگارش پایاننامه كاغذ  A4میباشد .دانشجویان
میتوانند متن كامل پایاننامه را قبل از تایپ بر روی كاغذ  A4و به همان
ترتیبی كه میخواهند نگارش نمایند و پس از اطمینان از اینکه مطابق با
استانداردهای تعیین شده باشد نسبت به تایپ آن اقدام كنند.
*حاشیه صفحات :
حواشی صفحات بایستی از سمت راست  4و از باال ،سمت چپ و پایین
هر كدام  3سانتیمتر باشد .این حاشیهها در تمام صفحات پایاننامه فارسی ثابت
است .فاصله سطرها در هر صفحه  1واحد باشد و به این ترتیب در هر صفحه
پایاننامه  30تا  33سطر میتواند قرار گیرد .برای اطالع از نحوه تنظیم حواشی
صفحات به نمونه آورده شده در صفحه  95مراجعه شود.
*شماره گذاری صفحات :
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صفحات مقدماتی باید با حروف الفباء و متن اصلی پایاننامه به صورت
عددی شماره گذاری شود شماره صفحات بایستی در وسط و پایین صفحه و به
فاصله  2سانتیمتر از لبه پایین صفحه كاغذ قرار گیرد.
نحوه تنظیم روی جلد  ،صفحه تأییدیه اعضاء کمیته و صفحه چکیده به
زبان انگلیسی :
الزم است در آخر پایاننامه و بعد از صفحات فارسی و از چپ به راست به
ترتیب روی جلد ،یک صفحه سفید ،صفحه تأییدیه اعضاء كمیته و چکیده
پایاننامه به زبان انگلیسی قرار گیرد  .در ضمن حاشیه صفحات از سمت چپ 4
و از سمت راست ،باال و پایین  3سانتیمتر باشد و صفحه چکیده حتیالمقدور در
یک صفحه تایپ شود به نمونههای آورده شده در صفحات  106و  107مراجعه
شود
*پیوستها :
نامهها  ،نمونه و پرسشنامهها بررسیها مطالب مکمل آمار و ارقام و
غیره كه به نحوی مورد استفاده قرار گرفتهاند به صورت پیوستهای جداگانه
آورده میشوند  .در صورتی كه این پیوستها دارای موضوع یا طبیعت مختلف
باشند دسته بندی شده و تحت عنوان پیوست یک ،دو و  ...آورده میشود .اگر
در موقع نگارش متن رساله الزم باشد كه به این پیوستها اشاره یا مراجعه
گردد درج شماره پیوست در داخل پرانتز الزامی است .آرایش صفحات پیوستها
همانند بقیه صفحات متن صورت میگیرد.
*چند نکته تکمیلی :
اولین سطر هر بند (پاراگراف ) با  ./5سانتی متر تورفتگی نسبت به كادر
اصلی شروع میشود .بجز بند شروع هر عنوان اصلی یا فرعی.
فاصله بین دو بند برابر فاصله معمولی بین دو سطر است.
عنوانهای فرعی از بند كادر اصلی بدون تورفتگی شروع میشود.
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نقل قول طوالنی ( بیش از سه سطر ) ،با كادری كه از هر دو طرف كادر اصلی
به اندازه هشت حرف فاصله داشته باشد  ،تایپ میشود و فاصله سطرهای آن
نصف فاصله سطرهای معمولی خواهد بود و معموالً به صورت مورب مشخص
میشود.
جدولها و تصویرها در متن پایاننامه هر كدام بطور جداگانه و بطور مسلسل
با عدد یا حرف شماره گذاری میشود.
توصیه میشود شماره گذاری عنوانهای فرعی با دو یا چند عدد صحیح كه با
خط تیره از هم جدا میشوند صورت پذیرد
فاصله باالنویسی جدول تا سطر قبلی و زیرنویسی تصویر (شکل ) تا سطر
بعدی برابر  1/5واحد در نظر گرفته میشود.
جهت نمایش مراحل مختلف یک فرآیند یا آزمایش شمارههای مراحل در اول
سطر درج شده سپس یک خط تیره ( )و به دنبال آن متن درج میگردد.
ارائه پایاننامه به مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه :
پس از تدوین پایاننامه مطابق با راهنمای صفحات قبل الزم است نسبت
به صحافی پایاننامه و تکثیر آن با چاپگر لیزری و همچنین تهیه لوح فشرده از
پایاننامه اقدام گردد .در زیر نحوه تکثیر و ارائه لوح فشرده آورده شده است  .در
ضمن طبق مصوبه شورای آموزشی و پژوهشی دانشگاه جلد پایاننامه میبایست
به رنگ قهوهای باشد .
مراحل تحویل پایاننامه صحافی شده و تهیه لوح فشرده ( ) CD
دانشجویان كارشناسی ارشد میبایست پایاننامه خود را كه بر اسا
دستورالعمل فوق تکمیل شده و به تائید استاد راهنما رسیده است را در 5
نسخه (دانشجو  ،استاد راهنما و دانشکده هر كدام یک نسخه) صحافی نماید.
دانشجویان تحصیالت تکمیلی میبایست  2جلد از پایاننامه صحافی شده
بعالوه  2نسخه از متن كامل پایاننامه به صورت لوح فشرده (  ) CDدر قالب
 pdfرا به دانشکده تحویل دهند تا دانشکده آنها را بانضمام سایر مدارک به
امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه ( یک نسخه برای ارسال به
پژوهشکده اطالعات و مدارک علمی ایران ،یک نسخه برای كتابخانه مركزی
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دانشگاه) ارسال نماید .ضمناً چکیده به زبان فارسی و انگلیسی با فورمت Word

یا  Latexفارسی بطور جداگانه روی  CDقرار گیرد .بعالوه روی قاب محافظ لوح
فشرده میبایست به ترتیب نام خانوادگی ،نام ،رشته تحصیلی و تاریخ دفاع از
پایاننامه درج شود.

ا نمونه روی جلد به فارسی :

دانشگاه صنعتی شیراز
دانشکده .............................گروه

.............................

پایاننامه کارشناسی ارشد
در رشته و گرایش
عنوان پایاننامه
نگارش:
نام و نام خانوادگی دانشجو
استاد راهنما:
نام و نام خانوادگی استاد راهنما
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ماه سال
نمونه تنظیم حاشیه صفحات پایاننامه :
 3سانتیمتر

3

4

سانتیمتر

سانتیمتر
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 3سانتیمتر
نمونه صفحه تأیید اعضاء کمیته :

بسمه تعالی
 2سطر
عنوان پایاننامه کارشناسی ارشد
 2سطر
پایاننامه ارائه شده به عنوان بخشی از فعالیتهای تحصیلی
 2سطر
نگارش:
 1سطر
نام و نام خانوادگی دانشجو
 2سطر
برای اخذ درجه کارشناسی ارشد
 1سطر
گروه

...............................

دانشکده

.............................................

دانشگاه صنعتی شیراز

ارزیابی پایاننامه توسط هیات داوران با درجه

................................ :

دکتر نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی (استاد راهنما )
دکتر نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی (استاد مشاور)
دکتر نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی (داور)
______________________________________________________
مدیر امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه :
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حق چاپ محفوظ و مخصوص به دانشگاه صنعتی شیراز است.
ا نمونه صفحه سپاسگزاری :

 3سطر
سپاسگزاری
اکنون که این رساله به پایان رسیده است بر خود فرض میدانم که از استاد
ارجمند
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ا نمونه صفحه چکیده ( حداکثر در یک صفحه ) :
 3سطر
چکیده
 2سطر
عنوان پایاننامه
 1سطر
نگارش :
1سطر
نام و نام خانوادگی دانشجو
 2سطر
چکیده مطالب پایاننامه

........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................
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ا نمونه صفحه فهرست مطالب :

 2سطر
فهرست مطالب
 2سطر
صفحه

عنوان
1سطر
فصل اول  :مقدمه
1ا  1کلیات
1ا 2هدف تحقیق
1ا 3اهمیت تحقیق
1ا 4گفتارهای پایاننامه
فصل دوم  :مروری بر تحقیقات انجام شده
2ا1ا
2ا2ا
فصل پنجم  :نتایج بحث و پیشنهادات
ا فهرست منابع و نحوه ارجاع و شیوه استناد به منابع اینترنتی
ا پیوستها
ا ارائه پایاننامه به دانشگاه

ا روی جلد  ،صفحه تأییدیه اعضاء کمیته و چکیده به زبان انگلیسی
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ا نمونه صفحه فهرست جدولها :

 3سطر
فهرست جدولها
 2سطر
صفحه

عنوان و شماره
جدول شماره ------------- : 1

-----

جدول شماره ------------- : 2

----

-

جدول شماره ------------ : 6
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-----

ا نمونه صفحه فهرست شکلها و تصویرها :

 3سطر
فهرست شکلها
2سطر
صفحه

عنوان
شکل شماره  1ا -------------

---

شکل شماره 2ا ------------

---

شکل شماره  19ا -------------
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----

ا نمونه صفحه نشانههای اختصاری :

 3سطر
فهرست نشانههای اختصاری

ا = اسم
ف= فعل
0
0
0
0
ن= نفی
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ا نمونه صفحات متن اصلی :

 3سطر
مقدمه
 2سطر
سیستمهای دیجیتال چنان نقش مهمی در زندگی روزمره ما دارند که
میتوان عصر فناوری فعلی را عصر دیجیتال نامید .
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...............................

ا نمونه صفحات عناوین اصلی و فرعی :

 3سطر
3ا معماری بلو های منطقی
 2سطر
3ا1ا بلو های منطقی کوچک
 1سطر
این بلو های منطقی از لحااظ انادازه  ،تاا حاد چناد ترانزیساتور
هسااتند و بساایار شاابیه  MFPGهااا میباشااند  ،امااا در ایاان بلو هااا ،
ترانزیستورها میتوانند به صورت برنامه ریزی شده به هم متصل شوند .نمونه
این نوع بلو

منطقی در

...................................

2سطر
3ا2ا بلو های منطقی بزرگ
1سطر
همانطور که از اسم این نوع بلو

مشخص است  ،قابلیت پیااده ساازی

توابع بزرگتر را نسبت باه حالات قبلای دارد  .همنناین تعاداد تاوابعی کاه
میتوانند پیاده کنند زیاد است این نوع بلو ها معماوال دارای یاک دو ضاربهای
داخلی برای ساخت مدارات ترتیبی هستند ،که در بعضی از این بلو ها
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: ا نمونه روی جلد به انگلیسی
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: ا نمونه صفحه چکیده به انگلیسی
Abstract
We describe the fabrication and digital logic operation of
superconducting nanotransistors. The nanotransistor is a superconducting weaklink device that has integrated hot-phonon injector heaters to control its switching
critical current. The fabrication process utilizes a self-aligned method, where the
heater acts as a mask for reactive ion etching to define the device pattern. This
device is much simpler to fabricate than previously reported controllable
superconducting transistors and the principle operation makes it possible to use a
single nanotransistor connected to a load resistor as a NOT logic gate, allowing
lower power consumption and improved levels of integration.
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