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 بسمه تعالی
 پیشگفتار

ط مق د  ین مح یراز مقدم شما را به ایش یدانشگاه صنعت ،زیعز یدانشجو
 و مغتنم ش مرده ل در دانشگاه راید است فرصت دوران تحصی. امداردیم یگرام

 د.یدانش مستدام بدار كوشش خود را در راه كسب علم و همواره تالش و
و ب ه دانش ج ه ه ری از وظائف اول یآموزش یهانامهن یمقررات و آئ از یآگاه
 س لب یاز و یمق ررات آموزش  دانشجو از یآگاه ن حال نای، در عدیآیمشمار 
 مقررات نخواهد بود. یمانع اجرا ت ننموده ویمسئول

ه    یاست. توص یآموزش یهانامهن یآئ مقررات و یحاو كتابچه حاضر
روز ا از بد تینت كیمفاد آن را كامالً رعا مطالعه و ین كتابچه را به خوبیا شودیم

در  كتابچه، راین بهشود. افزون  یریل شما جلوگیدر امر تحص یهرگونه خلل
گر یو د ن نامهیرات آئییتغ ارتباط بار د یمختلف یهاهیاطالع یمواقع ضرور

ت و تحصیال یت امور آموزشیریاعالنات مد یدر تابلو  یآموزش یهابرنامه
ملزم  انیدارد و دانشجو یجنبه رسم هاآن یشد كه تمام نصب خواهد تکمیلی
و  یآموزشر ت امویریو مد  یحوزه معاونت آموزش ت مفاد آن هستند.یبه رعا

واهند خ شما یهاپرسشبه  ییدانشگاه همواره آماده پاسخگو تحصیالت تکمیلی
 بود.
هن یز در راه خدمت به میختگان و دانش پژوهان عزیق روزافزون فرهیتوف
 از خداوند سبحانسرزمین مقد  را ن یفرهنگ و ادب ا یو اعتال یاسالم
 م. یخواستار
 

    ت تکمیلیتحصیالو  معاون آموزشی                                        
 رازیش یانشگاه صنعتد                                                         
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 

آیین نامه آموزشی

 کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته یهادوره

برنامه  عالی شورای 16/12/1393مصوب مورخ 

برای دانشجویان ورودی سال  یریزی آموزش

 به بعد 1393-94تحصیلی 

 
 لیعا به تصویب شورای 16/12/1393مورخ   859جلسه  دراین آئین نامه كه 

-94 برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی و است هرسید یبرنامه ریزی آموزش

ه، ن نامو پس از آن و نیز تمام دانشجویانی كه در زمان ابالغ این آیی 1393

زم الشاغل به تحصیل هستند به شرطی كه خللی در تحصیل ایشان ایجاد نکند 

اعالم  غو و بال اثرلمغایر با آن  یهابخشنامهو  هانامهآیین تمامء است و االجرا

 .شودیم
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 مقدمه 
یزی رآیین نامه شورای عالی برنامه  3ماده  12و  8، 2به استناد بندهای 

یر ز(، آیین نامه 28/7/93آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )مصوب 

 د.شوتدوین و به اجرا گذاشته می

 هدف  :1ماده 

 یرویهدف تدوین این آیین نامه، تنظیم امور آموزش دانشگاه برای تربیت ن

ر دانسانی متخصص، متعهد و متناسب با نیازهای جامعه و ایجاد هماهنگی 

فاده های آموزش عالی كشور و استها و موسسههای آموزشی دانشگاهفعالیت

  آموزشی دانشجویان است.های موجود در ارتقای كیفیت بهینه از ظرفیت

 تعاریف  :2ماده 

 منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.  وزارت:. 1.2

ی آموزش عالی و هاها و موسسهمنظور هر یک از دانشگاه دانشگاه:. 2.2

ز اپژوهشی )اعم از دولتی و غیر دولتی ( است كه دارای مجوز تاسیس 

ی های كاردانی، كارشناسهربط بوده و مجری هر یک از دورمراجع ذی

 ناپیوسته و كارشناسی پیوسته هستند. 

منظور آموزش رایگان دانشجو در طول سنوات  آموزش رایگان:. 3.2

ز هایی است كه امجاز دوره تحصیلی بدون پرداخت هزینه در دانشگاه

 كنند. بودجه عمومی دولت استفاده می

ر آموزش عالی براب هایفردی است كه در یکی از دوره دانشجو:. 4.2

 ضوابط معین، پذیرفته شده، ثبت نام كرده و مشغول به تحصیل است.

ام ای از آموزش است كه دانشجو به صورت تممنظور شیوه حضوری:. 5.2

 كند.های آموزشی دانشگاه شركت میوقت در فعالیت
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ای از آموزش است كه حضور فیزیکی منظور شیوه غیر حضوری:. 6.2

 یست. نهای آموزشی الزامی الیتدانشجو در فع

ای از آموزش است كه بخشی از آن به منظور شیوهنیمه حضوری: . 7.2

 شود. آن به صورت غیر حضوری انجام می صورت حضوری و بخشی از

شی عضو هیأت علمی آگاه و مسلط به امور آموز راهنمای آموزشی:. 8.2

و از تحصیلی دانشج شود تا راهنمایاست كه از سوی دانشگاه انتخاب می

 تاریخ ورود تا دانش آموختگی باشد. 

 ای از درو  هر رشتهمنظور مجموعه به پیوسته برنامه درسی:. 9.2

كند و برنامه آن توسط تحصیلی است كه هدف مشخصی را دنبال می

 شورای عالی به تصویب رسیده است. 

 نظری میزان درسی است كه مفاد آن برای هر واحد واحد درسی:. 10.2

نی ساعت، كارگاهی یا عملیات میدا 32ساعت، عملی یا آزمایشگاهی  16

آموزی ساعت و كار 64ساعت، كارورزی یا كار در عرصه  48)بازدید علمی( 

امه ساعت در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی و طبق برن 120

 شود. درسی مصوب اجرا می

 یص گروه آموزشی، گذراندندرسی است كه به تشخ درس جبرانی:. 11.2

وط مرب آن برای رفع كمبود دانش یا مهارت دانشجو، در آغاز دوره تحصیلی

 ضروری است. 

ه بهای علمی است كه یکی از شعب فرعی از گروه رشته تحصیلی:. 12.2

های علمی دیگر لحاظ موضوع كامالً مشخص است و از موضوعات گروه

 انجامد. مشخص میمتمایز بوده و حداقل به یک كارایی 
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هر یک از شعب یک رشته تحصیلی كه ناظر بر  گرایش تحصیلی:. 13.2

 7ز تخصص آن باشد، كه اختالف درو  در دو گرایش از یک رشته نباید ا

 . درصد كل واحدها بیشتر باشد30های رشته كمتر و از درصد كل واحد

ز ه آغادوره تحصیلی كه از دوره متوسط دوره کاردانی پیوسته:. 14.2

شود و شامل دانش آموختگانی است كه بدون گذراندن دوره پیش می

رسی واحد د 68دانشگاهی وارد دوره كاردانی شده و حداقل با گذراندن 

 شود.طبق برنامه درسی مصوب به دریافت مدارک كاردانی منتهی می

سطه دوره تحصیلی كه پس از دوره متو دوره کاردانی نا پیوسته:. 15.2

ش شود و شامل دانش آموختگانی است كه با گذراندن دوره پییآغاز م

رسی واحد د 68دانشگاهی وارد دوره كاردانی شده و حداقل با گذراندن 

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

دوره تحصیلی است كه پس از دوره  دوره کارشناسی پیوسته:. 16.2

مه واحد درسی طبق برنا130حداقل با گذراندن شود و متوسطه آغاز می

 شود. درسی مصوب به دریافت مدرک كارشناسی منتهی می

 دوره تحصیلی است كه پس از دوره دوره کارشناسی ناپیوسته:. 17.2

واحد  68شود و حداقل با گذراندن كاردانی )پیوسته و ناپیوسته( آغاز می

-ک كارشناسی منتهی میدرسی طبق برنامه درسی مصوب به دریافت مدر

 شود. 

های مختلف تحصیلی در دوره مجموعه رشته گروه آزمایشی:. 18.2

 .شودبندی میمتوسطه است كه با توجه به مواد آزمونی مشترک، دسته

ز اترین واحد سازمانی دانشگاهی متشکل بنیادی گروه آموزشی:. 19.2

علمی است تعدادی عضو هیأت علمی دارای تخصص مشترک در یک رشته 

 . شودیاندازی آن رشته تحصیلی، در دانشگاه تشکیل مكه با ایجاد و راه
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 یکی از شوراهای تخصصی اولین سطح سیاست شورای آموزشی:. 20.2

ت باشد كه در حوزه معاونت آموزشی و تحصیالگذاری بخشی دانشگاه می

 شود و نسبت به سیاستتکمیلی به ریاست معاون آموزشی تشکیل می

ش ر بخری و برنامه ریزی به منظور ایجاد هماهنگی در امور اجرایی دگذا

ی نماید. شورارئیسه اقدام میمربوط و ارائه به شورای دانشگاه و هیأت

وه تواند اختیارات مشخص شده در این آیین نامه را به گرآموزشی می

 آموزشی با كمیته منتخب تفویض كند. 

 های تحصیلی را باکی از دورهفردی است كه ی دانش آموخته:. 21.2

ی حصیلموفقیت به پایان رسانده و برابر ضوابط معین، گواهی یا مدارک ت

 مربوط را دریافت كرده باشد. 

هفته آموزش و  16هر نیمسال تحصیلی شامل  نیمسال تحصیلی:. 22.2

 دو هفته امتحانات پایانی است. 

یانی ه امتحانات پاهفته آموزش و یک هفت 6شامل  دوره تابستان:. 23.2

 است. 

 شرایط عمومی و اختصاصی ورود به دوره  :3ماده 

 ت.داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی برابر مصوبات وزار .1.3

 احراز توانمندی علمی مطابق مصوبات وزارت.. 2.3

 : نحوه اجرای دوره 4 ماده

  ود.شام میآموزش در دانشگاه مبتنی بر نظام واحدی و به زبان فارسی انج

دانشگاه اختیار دارد در صورت توانایی، برنامه درسی مصوب شورای  تبصره:

عالی برنامه ریزی آموزشی را منحصراً برای دانشجویان خارجی در صورتی كه 
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به حد نصاب الزم برای تشکیل كال  برسد با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، 

 به زبان انگلیسی ارائه نماید.

عالی  های آموزشی و درسی مصوب شورایگاه موظف است، برنامهدانش :5ماده 

ای كه در آن با مجوز شورای گسترش برنامه ریزی آموزشی را برای دوره

 آموزش عالی دانشجو پذیرفته است، اجرا نماید. 

ا با روره ددانشگاه اختیار دارد حداكثر ده درصد از واحدهای درسی هر  تبصره:

سی ومی به جز درو  مجموعه معارف اسالمی و فاراولویت درو  پایه و عم

ی و عمومی به صورت الکترونیکی )مجازی( با تاكید بر محتوای الکترونیک

 رعایت استانداردهای مصوب وزارت ارائه نماید. 

رش، دانشگاه موظف است،برای هدایت تحصیلی دانشجو از زمان پذی :6ماده 

زشی آمو جو را به عنوان راهنماییکی از مدرسان مرتبط با رشته تحصیلی دانش

 تعیین و اعالم كند.

 و حداكثر 12دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است حداقل  :7ماده 

 6تان واحد درسی انتخاب كند. حداكثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابس20

 واحد درسی است.

در  د،باش 17اگر میانگین نمرات دانشجویی در یک نیمسال حداقل  .1 تبصره

 واندتاین صورت دانشجو با تایید گروه آموزشی در نیمسال تحصیلی بعد می

 واحد درسی اخذ نماید.  24حداكثر تا 

 24ر چنانچه دانشجو در نیمسال آخر برای دانش آموختگی، حداكث .2 تبصره

شد، با10شرطی كه میانگین كل وی باالی  واحد درسی باقی داشته باشد،به

 درسی اخذ نماید.  واحد 24تواند تا می
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 واحد درسی 8در شرایط خاص كه دانشجو با گذراندن حداكثر  .3تبصره 

وره در د تواند واحدهای مذكوردانش آموخته شود، با تایید گروه آموزشی، می

 تابستان اخذ نماید. 

ین ماده استفاده ا 3و 2تواند از مفاد تبصره زمان نمیدانشجو هم .4 تبصره

 كند 

ر همانده دانشجو در پایان صورتی كه واحدهای انتخابی یا باقی در .5 تبصره

نشجو ه دانیمسال به تشخیص گروه آموزشی، بنا به دالیل موجه و خارج از اراد

ک یصورت این نیمسال به عنوان  واحد درسی برسد در این 12به كمتر از 

 شود، اما در مشروط شدننیمسال كامل در سنوات تحصیلی وی محسوب می

تأثیر است )به عبارت همین ماده( بی 1ا ممتاز شدن دانشجو )موضوع تبصرهی

یست و شد مشروط ن12دیگر، در شرایط مذكور، اگر میانگین دانشجو كمتر از 

 شود.( و باالتر شد ممتاز محسوب نمی 17اگر 

در صورتی كه دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی برای دانش  :8 ماده

با   نظری داشته باشد، با تایید گروه آموزشی وآموختگی حداكثر دو در

ند توا(می7ماده 3و 2های رعایت سقف واحدهای آن نیمسال )موضوع تبصره

 د.گذرانآن نیمسال یا دوره تابستان ب درو  را به صورت معرفی به استاد در

ولی نمره  نظری را اخذ -چنانچه دانشجویی قبالً یک در  عملی تبصره:

عایت با ر توانداما دوره عملی در  فوق را گذرانده باشد، می قبولی كسب نکند

 .مایدمفاد این ماده، بخش نظری آن در  را به صورت معرفی به مدر  اخذ ن

عایت رچگونگی و ترتیب ارائه تمامی درو  هر دوره و هر رشته با  :9 ماده

وه خر(هر در  طبق برنامه درسی مصوب بر عهده گر تا پیش نیاز )تقدم و

 موزشی است.آ
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ده ین مادانشجو در آخر نیمسال تحصیلی از رعایت مقررات مربوط به اتبصره: 

 معاف است.

دوره  تعداد واحدهای جبرانی با تشخیص گروه آموزشی صرفاً برای :10 ماده

میانگین  باشد و نمره درو  جبرانی درواحد می 6كارشناسی ناپیوسته حداكثر 

 شود.نیمسال و كل محاسبه نمی

 )فاقد وستهدانشگاه اختیار دارد برای دانش آموختگان دوره كاردانی پی بصره:ت

 است و در دوره كارشناسی 14ها زیر مدرک پیش دانشگاهی( كه معدل كل آن

اند ناپیوسته در رشته غیر مرتبط )به تشخیص گروه آموزشی( پذیرفته شده

 ر میانگینواحد درسی جبرانی ارائه كند. نمره این درو  د 20حداكثر 

 شود.نیمسال و كل محاسبه نمی

بار و  یکآموزش رایگان برای هر دانشجو،  در هر دوره تحصیلی صرفاً  :11 ماده

 پذیر است.  در یک رشته تحصیلی امکان

های دولتی ،در صورت دانشجوی مشمول آموزش رایگان در دانشگاه :12 ماده

در  خاب مجدد آن در ،حذف یا عدم كسب نمره قبولی در هر در ، برای انت

ت صورتی كه سنوات مجاز تحصیلی دانشجو تمام شده باشد موظف به پرداخ

 باشد. هزینه مربوط طبق مصوبه هیأت امنای دانشگاه می

ضوری حهای غیر تواند در دورهدانشجوی مشمول این آیین نامه می :13 ماده

صورت شود، مطابق مصوبات مربوط به كه منتهی به مدرک تحصیلی می

 زمان تحصیل كند. هم

اسا  مصوب  زمان دانشجویان استعدادهای درخشان برتحصیل هم تبصره:

 شود. شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت انجام می



 12 

ضافه، ابرنامه ریزی و تصمیم گیری درباره چگونگی و زمان حذف و  :14 ماده

یوه شو غیره طبق  ثبت نمره، تاریخ تجدید نظر حذف اضطراری در ، اعالم و

 شود. نامه اجرایی مصوب شورای آموزشی دانشگاه انجام می

ته( ناپیوس های كاردانی ) اعم از پیوسته ومدت مجاز تحصیل در دوره :15 ماده

سال  های كارشناسی پیوسته چهارو كارشناسی ناپیوسته دو سال و در دوره

 است.

وزشی با تصویب شورای آم دانشگاه اختیار دارد در شرایط خاص و :1 تبصره

ته و اپیوسهای كاردانی و كارشناسی ندانشگاه ، حداكثر یک نیمسال برای دوره

ا حداكثر دو نیمسال برای دوره كارشناسی پیوسته ، مدت مجاز تحصیل ر

یل تحص افزایش دهد.چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود از ادامه

 محروم خواهد شد. 

افزایش سنوات تحصیلی طبق تعرفه مصوب هیأت امناء  هزینه .2 تبصره

 شود. دانشگاه از دانشجویان مشمول آموزش رایگان دریافت می

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر در  توسط مدر  آن  :16 ماده

ت حانادر  و بر اسا  حضور و فعالیت در كال ، انجام تکالیف و نتایج امت

 شود. دی از صفر تا بیست محاسبه میشود و به صورت عدانجام می

 . برگزاری آزمون كتبی برای درو  نظری الزامی است. 1 تبصره

نمرات درو  تمرین دبیری، كارآموزی و كارورزی، عملیات  .2 تبصره

 رائهاصحرایی، كار در عرصه و دروسی كه در برنامه درسی مصوب، با پروژه 

د گروه آموزشی مربوط ، شود در صورتی كه به تشخیص مدر  و تاییمی

، شودها در طول یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد، ناتمام تلقی میتکمیل آن

 شود. انجام می 14قطعی شدن نمره ناتمام طبق شیوه نامه ماده 



 13 

 ست.اهای حضوری الزامی حضور دانشجو در تمام جلسات در  دوره :17 ماده

ان سات یا در جلسه امتحجل 16/3اگر دانشجو در درسی بیش از  .1 تبصره

ی پایان نیمسال آن در  غیبت كند،چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شورا

آموزشی دانشگاه غیر موجه تشخیص داده شود، نمره آن در  صفر و در 

شود. در این صورت رعایت حد صورت تشخیص موجه، آن در  حذف می

ی نیمسال واحد در طول نیمسال برای دانشجو الزامی نیست ول 12نصاب 

 . شودمذكور به عنوان یک نیمسال كامل جزو سنوات تحصیلی وی محسوب می

در شرایط خاص، حذف تمام درو  یک نیمسال تحصیلی با  .2 تبصره

درخواست كتبی دانشجو و تایید شورای آموزشی دانشگاه قبل از شروع 

 پذیر است.  امتحانات و با احتساب در سنوات تحصیلی امکان

ورت این ماده، در ص 1تواند با رعایت مفاد تبصره انشجو مید .3 تبصره

 در  اضطرار تا دو هفته قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال، صرفاً یک

ای نظری را با تایید گروه آموزشی حذف كند به شرط آن كه تعداد واحده

 واحد نشود. 12مانده دانشجو كمتر از باقی

 است.10در   هر حداقل نمره قبولی در :18ماده 

كسب  دانشجویی كه در هر نیمسال در یک یا چند در  نمره قبولی .1 تبصره

بولی قهای بعدی، در  یا درو  مذكور را با نمره نکند چنانچه در نیمسال

شجو، ی دانهای مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلبگذارند، نمره یا تمام نمره

 و اثر وره بیر محاسبه میانگین كل دها دماند اما این نمرهفقط ثبت و باقی می

 واهدخصرفاً آخرین نمره قبولی در آن در  مالک محاسبه میانگین كل دوره 

 بود. 
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ه میانگین ، صرفاً برای محاسب1گذراندن درو  با استفاده از تبصره  .2 تبصره

ر دباشد و مشروطی دانشجو كل دوره تحصیلی در هنگام دانش آموختگی می

 كند.را خنثی نمی های قبلنیمسال

کم حتسهیالت این ماده شامل دانشجویانی كه به دلیل تقلب یا  .3 تبصره

 شود. كنند، نمیكمیته انضباطی ، نمره مردودی دریافت می

 12از  چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی كمتر :19 ماده

ر داكثمسال بعدی حشود و در نیباشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می

 واحد درسی انتخاب كند.  14تواند تا می

سال نیم چنانچه دانشجویی در دوره كاردانی و كارشناسی ناپیوسته دو تبصره.

شده  نیمسال اعم از متوالی یا متناوب مشروط 3و دوره كارشناسی پیوسته 

 شود. باشد، از تحصیل محروم می

 واردانی وات مجاز تحصیل، در دوره كتواند با رعایت سندانشجو می :20 ماده

 ر دوكارشناسی ناپیوسته ، یک نیمسال و در دوره كارشناسی پیوسته حداكث

 نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده كند. 

اب مدت مجاز مرخصی زایمان ، دو نیمسال تحصیلی و بدون احتس .1 تبصره

 در سنوات تحصیلی است. 

صورت در صورت تایید پزشک  مدت مجاز مرخصی پزشکی، در .2 تبصره

 معتمد دانشگاه و شورای آموزشی ، حداكثر دو نیمسال تحصیلی و بدون

 احتساب در سنوات تحصیلی است. 

 یا بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی )مانند مأموریت همسر. 3 تبصره

از، ات مج( حداكثر تا دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوو ...والدین 

 ار شورای آموزشی دانشگاه است. در اختی
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وع تواند با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه از مجمدانشجو می .4 تبصره

 مند شود. های مندرج در آن بهرههای مذكور در این ماده و تبصرهمرخصی

حصیل تثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی، انصراف از  :21 ماده

 شود.محسوب می

یل یری در مورد بازگشت به تحصیل دانشجو منصرف از تحصتبصره. تصمیم گ

 بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است. 

خصاً شدانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست خود را  :22 ماده

قط ست فاو به صورت كتبی به اداره آموزش دانشگاه تسلیم كند. دانشجو مجاز 

س د را پف خوائه در خواست، تقاضای انصرابرای یک بار و تا دو ماه از تاریخ ار

حصیل صورت، پس از انقضای این مهلت، حکم انصراف از ت بگیرد در غیر این

 شود. وی صادر می

 ط زیردانشجوی دوره كاردانی و كارشناسی پیوسته با داشتن شرای :23ماده 

 تواند از یک رشته یا گرایش به رشته یا گرایش دیگر تحصیلی در همانمی

 نشگاه تغییر رشته یا گرایش دهد: دا

 وجود  رشته یا گرایش مورد تقاضای دانشجو در دانشگاه. الف(

 .شگاهموافقت گروه آموزشی مبدأ و مقصد و با تایید شورای آموزشی دان ب(

 مایشیهای اكتسابی دانشجو در آزمون سراسری گروه آزكمتر نبودن نمره ج(

اه و آن رشته یا گرایش در دانشگ ده درته شربط از نمره آخرین فرد پذیرفذی

 در سال پذیرش با تایید سازمان سنجش آموزش كشور. 

از امکان ادامه تحصیل دانشجو در رشته یا گرایش جدید در سنوات مج د(

 مانده.باقی
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 عایترتواند با دانشجو صرفاً در هر دوره تحصیلی برای یک بار می تبصره.

 گرایش دهد.  شرایط این ماده، تغییر رشته یا

به  یر دولتیغهای باالتر، از های پایین به دورهتغییر رشته از دوره :24 ماده

وع ممن دولتی، از شبانه به روزانه، از غیر حضوری به نیمه حضوری و حضوری

 است ولی بر عکس آن مجاز است. 

 زمونتغییر رشته دانشجویی كه پذیرش وی در دوره از طریق بدون آ تبصره.

ورت ها از طریق آزمون سراسری صهایی كه پذیرش در آند به رشتهباشمی

 ممنوع است.  گرفته باشد،

 ت، اماتغییر رشته دانشجو در دوره كارشناسی ناپیوسته ممنوع اس :25ماده 

 ذیر است. امکان پ 23تغییر گرایش با داشتن شرایط و ضوابط ذكر شده در ماده 

تقال طابق آیین نامه میهمانی و انمیهمانی و انتقال دانشجو م :26ماده 

لی ها و مؤسسات آموزش عاهای كاردانی و كارشناسی دانشگاهدانشجویان دوره

 شود. دولتی و غیر دولتی مصوب وزارت انجام می

ضوع یط )موانتقال توأم با تغییر رشته یا گرایش در صورت احراز شرا :27 ماده

های مبدأ و مقصد، فقط برای ه( و با كسب موافقت دانشگا25،26،27،28مواد 

 پذیر است.  یک بار امکان

ر معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو ب :28ماده 

 ست. اسا  دستورالعمل اجرایی مصوب شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر ا

یمسال واحد از درو  معادل سازی شده، یک ن20تا  12به ازای هر  .1 تبصره

 شود. مجاز تحصیلی دانشجو كاسته می از سنوات
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های آموزشی هم عرض زیر معادل سازی درو  صرفاً در شیوه .2 تبصره

 گیرد. صورت می

های حضوری، نیمه واحدهای گذرانده دانشجوی حضوری به دوره الف(

 حضوری یا غیر حضوری. 

  .نیمه حضوری به نیمه حضوری و غیر حضوری ب(

 ی. غیر حضوری به غیر حضورج(

یوسته و های كاردانی ، كارشناسی پآموختگی برای دورهمالک دانش :29ماده 

 در پایان دوره است.  12ناپیوسته داشتن میانگین كل حداقل 

رسی دچنانچه میانگین كل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدهای  تبصره.

 تباشد تنها یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوا 12آن دوره كمتر از 

ز واحد ا 20شود تا با اخذ مجدد حداكثر تحصیلی به وی فرصت داده می

ه گذرانده است، میانگین كل درو  اخذ شد 12های كه با نمره كمتر از در 

غیر این  برساند و مدرک تحصیلی دوره را دریافت كند در 12خود را به حداقل 

 شود. صورت از تحصیل محروم می

وی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره در صورتی كه دانشج :30ماده 

 وواحد عمومی 10واحد درسی )شامل حداكثر  68كارشناسی پیوسته حداقل 

كل درو   گذرانده و میانگین  مابقی از سایر درو  دوره ( را با نمره قبولی

اردانی كتواند مدرک دوره یا باالتر باشد، در این صورت می 12گذرانده وی 

ن مچنیهكند. در غیر این صورت، به دانشجوی مذكور و  همان رشته را دریافت

 به دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره كاردانی و كارشناسی

 شد.  واهدناپیوسته ، فقط گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده شده داده خ
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در صورتی كه دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره  .1 تبصره

بولی قمره ته بیش از واحدهای مورد نیاز دوره كاردانی را با نكارشناسی پیوس

ور ی صدگذرانده باشد در این صورت دانشگاه دروسی را مالک میانگین كل برا

ا باالتر ی 12دهد كه میانگین كل دانشجو در آن در ، مدرک كاردانی قرار می

 شود.

 از وجودصدور مدرک كاردانی حسب تقاضای دانشجو و صرف نظر  .2 تبصره

دوره كاردانی مصوب در آن رشته یا مجری بودن دانشگاه محل تحصیل 

 شود. دانشجو انجام می

ه ر ادارتاریخ دانش آموختگی، زمان ثبت آخرین نمره در  دانشجو د :31 ماده

 آموزش دانشگاه است. 

انونی قمسئولیت حسن اجرای این آیین نامه و هر گونه پاسخگویی   :32 ماده

هده عن بر آآن بر عهده دانشگاه است و نظارت بر اجرا و تفسیر مفاد مترتب بر 

 معاون آموزشی وزارت است. 

تبص ره در جلس ه  24م اده و  33این آیین نام ه در ی ک مقدم ه و  :33ماده 

به تصویب شورای عالی برنامه ریزی آموزش ی  16/12/1393مورخ  859شماره 

آن و نی ز  و پ س از 1393-94رسید و برای دانشجویان ورودی سال تحص یلی 

ند ب ه تمام دانشجویانی كه در زمان ابالغ این آیین نامه، شاغل به تحصیل هست

االج را اس ت و تم ام آی ین شرطی كه خللی در تحصیل ایشان ایجاد نکند الزم

 شود.های مغایر با آن لغو و بال اثر اعالم میها و بخشنامهنامه
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انتقال دانشجویان انتقال دانشجویان   میهمانی ومیهمانی ون نامه ن نامه ییییآآ

مصوب مورخ مصوب مورخ   کاردانی و کارشناسیکاردانی و کارشناسی  ییهاهادورهدوره

2828//22//13921392  
 الف: کلیات

 ( تعاریف 1ماده 

 .سازمان امور دانشجویان ان:سازم

 و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی. هادانشگاهكلیه  موسسه:

 : مواردی كه دانشجو بر اسا  نمره آزم ون و طب ق دس تورالعملمیهمان مبنا

 . شودیمن سنجش آموزش كشور به موسسه دیگری معرفی سازما

ب ه ص ورت  مشخص ی تحصیلی یهامسالینمواردی كه دانشجو برای  میهمان:

ان ، به عنوان دانشجوی میهم دینمایمموقت اقدام به تغییر محل تحصیل خود 

 .شودیمدر موسسه مقصد شناخته  هامسالینبرای همان 

ه ب مقصد در واحدهای باقیمانده تحصیلی را  دانشجوئی كه تمام میهمان دائم:

 و در پایان هر نیمسال تحص یلی ری ز نم رات وی ب ه گذراندیمصورت میهمان 

موسسه مبدأ ارسال و در صورت تایید پایان تحصیالت توس ط موسس ه مقص د، 

 .گرددیممدرک دانشجو توسط موسسه مبدأ صادر 
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ه موسسه دیگ ر در هم ان تغییر محل تحصیل دانشجو از یک موسسه بانتقال: 

  .رشته، همان دوره و همان مقطع تحصیلی

 ب ا ه دف تس هیل ام ور متقاض یان و ساازمانكه توسط  ییهاسامانهسامانه: 

نظارت بر عملکرد موسس ات در خص وص میهم انی و انتق ال طراح ی و م ورد 

  .ردیگیماستفاده قرار 

ه ب  هم انی و انتق الكمیته نظارت ب ر میکمیته نظارت بر میهمانی و انتقال: 

دهای منظور نظارت بر عملکرد میهمانی و انتقال كلیه موسسات و ارائ ه پیش نها

ین ا. حسب اقتضا گرددیمل یستادی تشک یهاحوزهتشویقی و تنبیهی به سایر 

 ساتكمیته در خصوص نهایی شدن موارد اختالفی میهمانی  و انتقال بین موس

  .باشدیمی كلیه موسسات الزم االجرا گیری نموده و آرای صادره براتصمیم 

 ب: میهمانی 

 در صورتی كه سکونت دائمی خانواده دانشجو درمیهمان مبنا:  (2ماده 

پس از اعالم  تواندیممحل به شهر موسسه مقصد باشد، دانشجو  نیترکینزد

قبولی از طرف سازمان سنجش آموزش كشور طبق جدول زیر و بر اسا  

 ین ماده كه توسط سازمان سنجش تنظیم خواهد شد،دستورالعمل اجرایی ا

زمون آنمره  %90میهمان مبنا شود. بر این اسا  دانشجویان در صورت داشتن 

 از توانندیمسراسری آخرین فرد پذیرفته شده در همان رشته در موسسه مقصد 

اسی ابتدای شروع به تحصیل حداكثر برای مدت چهار نیمسال در مقطع كارشن

بنا مدو نیمسال در مقطع كاردانی و كارشناسی ناپیوسته میهمان پیوسته و 

دم عورت شوند. پس از آن دانشجو در صورت احراز شرایط، انتقال یافته و در ص

 . نماید اقدام از طریق سامانه برای تمدید میهمانی تواندیماحراز شرایط انتقال، 

 مالحظات قابل معرفی جهت میهمانی مبنا قبولی در آزمون

پس از اتمام مدت میهمانی مبنا  روزانه یا نوبت دوم روزانه یا نوبت دوم

در صورت احراز شرایط، انتقال 

یافته و در صورت عدم احراز 

از طریق  تواندیمشرایط انتقال، 

سامانه برای تمدید میهمانی اقدام 

 نماید
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خودگردان  یهاسیپردغیرانتفاعی،  غیرانتفاعی

 دانشگاهی

    دت میهمانی مبنا     پس از اتمام م

از طریق سامانه برای  تواندیم

 تمدید میهمانی اقدام نماید.

خودگردان  یهاسیپرد

 دانشگاهی

    خودگردان دانشگاهی،         یهاسیپرد

 غیر انتفاعی

میهمانی مبنا به موسسات 

 .باشدیمغیرانتفاعی توام با انتقال 

  نیمه حضوری نیمه حضوری

  مجازی مجازی

  دانشگاه فرهنگیان دانشگاه فرهنگیان

  و غیرانتفاعی یاحرفهفنی  یاحرفهفنی 

رود و وثبت تقاضای میهمانی مبنا برای پذیرفته شدگان همان سال  :1تبصره  

 . باشدیمهمان دوره امکان پذیر 

مان هتعداد پذیرش كل دانشجویان ورودی  %5ظرفیت میهمانی مبنا  :2تبصره 

 . باشدیمسال تحصیلی 

 در صورتی كه دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی را در میهمان: (3ماده

تقاضای دو  تواندیمگذرانده باشد،  13موسسه مبدأ با میانگین كل حداقل 

 نیمسال میهمان شدن را از طریق سامانه ارائه نماید. 

ال و حداكثر مدت میهمانی برای مقطع كارشناسی پیوسته چهار نیمس :1تبصره

مه . اداباشدیمبرای مقاطع كاردانی و كارشناسی ناپیوسته دو نیمسال تحصیلی 

 .است وضعیت میهمانی در صورت موافقت مبدأ و مقصد تا پایان دوره بالمانع

 تک در انتخاب واحدهای درسی دانشجوی میهمان، چه به صورت  :2تبصره 

 بدأ و طبقو چه به صورت نیمسال تحصیلی كامل، باید با تأیید موسسه م

  شرایط موسسه مقصد باشد.

 ، عیناً گذراندیمواحدهایی را كه دانشجوی میهمان در موسسه مقصد  :3تبصره 

سال نگین نیمدر محاسبات میا هاآندر كارنامه او در موسسه مبدأ ثبت و نمرات 

 و میانگین كل او منظور خواهد شد.

 یهاحالتلیه مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی میهمان در ك :4تبصره 

  .شودیممیهمانی توسط موسسه مبدأ صادر 
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فقت میهمانی از موسسات غیردولتی به موسسسات دولتی در صورت موا (4ماده

 شهریه موسسه مقصد بر مبدأ و مقصد بالمانع ولی بعکس آن ممنوع است.

 اسا  شهریه دانشجویان نوبت دوم خواهد بود. 

دی غیردولتی به مراكز علمی كاربرمیهمانی از موسسات دولتی و  (5ماده 

 ممنوع است. 

و  یاحرفهفنی و  یهادانشکدهمیهمانی از موسسات غیردولتی به  (6ماده 

 . باشدیمبعکس بالمانع 

 سقف پذیرش دانشجوی میهمان موضوع این آئین نامه در هر سال (7ماده 

 %15و برای موسسات غیردولتی  %20تحصیلی برای كلیه موسسات دولتی 

. موسسات باشدیمتعداد پذیرش كل دانشجویان ورودی همان سال تحصیلی 

تا  امه،موظفند در صورت تطبیق درخواست میهمانی دانشجو با مفاد این آئین ن

 سقف فوق الذكر با تقاضاها موافقت نمایند.   

در  13انشجوی میهمان در صورت كسب مع دل ك ل د میهمان دائم: (8ماده 

 ع كارشناسی پیوسته و دو نیمس ال در مقط ع ك اردانی ودر مقطنیمسال  چهار

مب دأ و  موسس اتب ا موافق ت  توان دیم كارشناسی ناپیوسته در موسسه مقصد

 مقصد میهمان دائم شود. 

ه ب دانشجو در ه ر نیمس ال  : در صورت میهمانی دائم، نیازی به مراجعهتبصره

وسس ه مبه امه دانشجو نیمسال، كارن و صرفاً در پایان هر باشدینممبدأ  موسسه

وسسه با اعالم فراغت از تحصیل دانشجو توسط م مبدأ ارسال و در پایان تحصیل

 مبدأ صادر خواهد شد. موسسه، مدرک توسط مقصد

 

در صورتی كه نظر موسسه مقصد در مورد میهمانی یا انتقال مغ ایر ب ا  (9ماده 

قص د میهم ان نظر موسسه مبدأ باشد، دانشجو برای یک نیمسال در موسس ه م

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 

 دأ خواهد بود نماید، در غیر این صورت مالک، اظهار نظر موسسه مب

اقل در شرایط برابر، اولویت میهمان شدن با متقاضیانی است ك ه ح د (10ماده 

 : باشندیمدارای یکی از شرایط زیر 

 دانشجوی دختر  -الف

در م ادر  وو یا از كارافت ادگی پ در  فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده  -ب

و اده توس ط دانش جعمالً منجر به سرپرستی خانوزمان دانشجویی به طوری كه 

ه به تشخیص مراجع قانونی به عن وان كفی ل خ انواده ش ناخت شده و یا دانشجو

 شود. 

  صالحیذدانشجو به تأیید مراجع یماری خاص، صعب العالج و العالج ب -ج 

ب ل از زم ان یی و یا دانشجویان معلولی كه قدانشجودر زمان معلولیت موثر  -د

  .باشندیم ستیدانشجوئی تحت حمایت سازمان بهزی

ش تغال اازدواج دانشجوی دختر ) در زمان دانشجویی( در صورتی كه مح ل  -ه

  باشد. مقصد موسسهمحل به  نیترکینزددائم همسر دانشجو، قبل از ازدواج، در 

ه یکی از والدین دارای شرایط خ اص و ی ا بیم اری خ اص ب ه در مواردی ك -و

 . باشندیم صالحیذتشخیص مراجع 

اشتغال دائم همسر  صورتی كه محلجویان خانم متأهل دارای فرزند در دانش -ز

  مقصد باشد. موسسهمحل به  نیترکینزد در دانشجو

 انشجویان تحت پوشش كمیته امداد. د -ح

متأهل )ازدواج بعد از قب ولی( ك ه همس ر وی نی ز دانش جو  دانشجوی پسر -ت

 باشد. 

ح اظ ش رایط ف وق ب رای ب دون ل توانن دیمحسب تشخیص موسس ات  تبصره:

 میهمانی دانشجو اقدام نمایند. 

 انتقال -ج

دیگ ر، مش روط ب ه كس ب مع دل ب االتر از  موسسهانتقال دانشجو به  (11ماده 

 موسس ههمان س ال و هم ان رش ته در  یهایورودمیانگین معدل دانشجویان 



 24 

میهمانی برای مقطع كارشناسی پیوس ته  چهار نیمسال مقصد، در مدت حداقل 

و موافق ت مب دأ و كارشناس ی ناپیوس ته  دو نیمسال برای مقاطع ك اردانی و و 

 .باشدیممقصد 

السابق  كما فی توانندیمدانشجویان متقاضی انتقال توام با تغییر رشته  تبصره:

ر صورت را به موسسه مبدأ ارائه تا دد و خارج از سامانه تعیین شده تقاضای خو

فق ت وزشی و شورای بررسی موارد خاص با موااحراز شرایط مطابق آیین نامه آم

 . انجام شود هاآنمبدأ و مقصد، انتقال توام با تغییر رشته 

انه، روزانه و شب یهادورهانتقال از دوره شبانه به روزانه، از پیام نور به  (12ماده 

لم ی فن ی و مراك ز ع یهادانش کدهاز غیردولتی به دولت ی و از غیردولت ی ب ه 

 . باشدیمع كاربردی ممنو

ی بالم انع به موسسات غیردولت یاحرفهفنی و  یهادانشکدهانتقال از  (13ماده 

 است. 

ت ی انتقال از موسسات دولتی به مراكز پی ام ن ور و موسس ات غیردول (14ماده 

 . باشدیمبالمانع 

 دانشجویانی كه به دلیل عدم ح د نص اب الزم تع داد دانش جو ب رای (15ماده 

یگ ر موسسه مبدأ، به عنوان میهمان و یا انتقال به موسسات دتشکیل كال  در 

عاف م، از پرداخت هرگونه شهریه ثابت و متغیر به موسسه مبدأ شوندیممعرفی 

 . باشندیم

ک م حاعضای كمیته نظارت بر میهمانی و انتقال با تركی ب زی ر و ب ا  (16ماده 

 : ندیمانیممعاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان فعالیت 

 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 علوم  -
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 تیمدیر كل دفتر موسسات آموزش عالی غیردول -

 د: شهریه

رداخ ت پدانشجویان دوره روزانه در دوران میهمانی و انتقال ملزم ب ه  (17ماده 

 . باشندیمشهریه مطابق تعرفه دانشجویان نوبت دوم به مقصد 

دوره  دانشجویان دوره روزانه متقاضی انتقال در صورت دارا بودن نم ره تبصره:

  .باشندیمروزانه در مقصد از پرداخت شهریه معاف 

لزم به دانشجویان نوبت دوم در طول دوره میهمانی مبنا و میهمانی، م (18ماده 

 . باشندیمپرداخت شهریه ثابت به مبدأ و كل شهریه ثابت و متغیر به مقصد 

 یه احالتدانشجویان موسس ات غیردولت ی در ط ول دوره در كلی ه  (19ماده 

ده ش با واحدهای اخذ  میهمانی ملزم به پرداخت شهریه ثابت و متغیر )متناسب

 . باشندیمدر مقصد( به موسسه مبدأ و پرداخت شهریه متغیر به موسسه مقصد 

 

 شیوه اجرا -ه

 متقاضی میهمانی باید درخواس ت خ ود را در اردیبهش ت اندانشجوی (20ماده 

 بتثدر سامانه  (تحصیلیو دوم سال اول )نیمسال  نیمسالدو ماه هر سال برای 

 د.ننمای

مبدأ موظف است بر اسا  مفاد این آی ین نام ه، درخواس ت  موسسه (21ماده 

و دب رای سی و در صورت داشتن شرایط حداكثر تا پانزدهم تی ر )دانشجو را برر

شجو را تحصیلی( موافقت خود را از طریق سامانه اعالم و ریز نمرات داننیمسال 

 ادیان مردپامقصد مکلف است حداكثر تا  به موسسه مقصد ارسال نماید. موسسه

أ و مب د تحصیلی( از طریق سامانه به موسس هنیمسال دو برای نظر خود را ) ماه

 اعالم نماید.  متقاضی

 ،صدت با درخواست دانشجو از طرف مبدأ و یا مققدم موافدر صورت ع :1تبصره 

 .باشدیماز طریق سامانه ضروری دالیل عدم موافقت با درخواست دانشجو اعالم 

در ص ورتی ك ه دانش جو خ ود را عدم موافقت مبدأ و مقص د پس از  :2تبصره 

م وارد خ اص از شورای بررسی مدارک با ارائه  تواندیمخاص بداند ط یواجد شر
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ش وراهای در ص ورت ع دم موافق ت نمای د. رسیدگی  تقاضای موسسه یا استان

ی بررسی با رای مخالفت شورامدارک مربوطه را مجدداً  تواندیممذكور، دانشجو 

در هر ح ال  .ارائه نماید به كمیته نظارت نهاییاستان برای بررسی  رد خاصموا

و  موسس اتبرای كلی ه  كمیته نظارتبررسی موارد خاص استان و  شورایآرای 

 .باشدیمالزم االجرا  دانشجوی متقاضی

ان دانش جویان بایس تی در زم  یهادرخواستاعالم نظر موسسات به  (22ماده 

ه ب ت یا مخالفت در سامانه ثبت شود. ع دم اظه ار نظ ر مقرر و به صورت موافق

منزله مخالف ت ب ا درخواس ت دانش جویان متقاض ی تلق ی ش ده و در ارزی ابی 

 . شودیمموسسات لحاظ 

نمره  در صورت انتقال، واحدهای گذرانده شده دانشجو در مبدأ كه با (23ماده 

با نم ره  رفتن واحدهای. پذیشودیممقصد پذیرفته عیناً در  باشدیمو باالتر  12

 . باشدیمدر اختیار موسسه مقصد   12كمتر از 

و یا  ه مبدأ و مقصد( اعم از قبولیموسسدر تمام نمرات درسی دانشجو ) تبصره:

رو  دثبت و نم رات  ی انتقالیانشجودر كارنامه د، عیناً سوابق آموزشیردی و 

 .شودیم شده در محاسبه میانگین كل او محسوب پذیرفته

مقص د  موسس همدرک فراغت از تحصیل دانشجوی انتق الی توس ط  (24اده م

 .شودیمصادر 

 . باشدیمانتقال دانشجو در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار مجاز  (25ماده 

وسسه به از یک ممیهمانی  یهاحالتكلیه در انجام میهمانی و انتقال  (26ماده 

 مج از ت ک در درو   موسسه دیگر در یک شهر ممنوع ب وده و ص رفاً ب رای

  .باشدیم

در شرایط خاص موضوع در شورای بررسی م وارد خ اص اس تان قاب ل  تبصره:

 . باشدیمبررسی 

ق ال در تمامی موارد میهمانی مبن ا، میهم انی، میهم انی دائ م و انت (27ماده 

 .باشدیم دانشجویان دختر اولویت با
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 نی ك ه مش مول یک ی ازبررسی تقاضای میهمانی و انتقال دانشجویا (28ماده 

ی ، احتیاجی به طرح در جلس ات ش ورای بررس باشندیمبندهای این آئین نامه 

همانی موارد خاص و یا شورای انتقال موسسات نداشته و ایجاد تسهیل در امر می

ج را یا انتقال بر اسا  بندهای ای ن آئ ین نام ه، ب رای كلی ه موسس ات الزم اال

این آئین نامه در هر موسس ه ب ه  جرایمسئولیت نظارت و حسن ا. باشدیم

 . باشدیمآن موسسه  عهده رئیس

اداری  ن نامه یا عدم اجرای مفاد آن، تخل فیهر گونه تخلف از این آئ (29ماده 

  .گرددیممحسوب شده و وفق مقررات اقدام 

عهاده ساازمان اماور نظارت عالی بر اجرای ای ن آئ ین نام ه ب ر  (30ماده 

 یه امعاونتایج ارزیابی عملکرد موسس ات، ب رای كلی ه بوده و نت دانشجویان

حوزه ستادی در تخصیص اعتبارات، صدور مجوز ایجاد رش ته و س ایر خ دمات 

 . گرددیمقابل ارائه، مالک عمل واقع 

ل وم، عب ه تایی د وزی ر  28/2/92تبصره در تاریخ  14ماده  30این آئین نامه در 

راست و ید برای مدت دو سال الزم االجتحقیقات و فناوری رسیده و از تاریخ تأی

 . گرددیماز تاریخ تصویب جایگزین آیین نامه قبلی 
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 بخش دوم

 مجموعه مقررات

 و  

 آموزشی  آیین نامه

 دوره 

  ارشد کارشناسی
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 بسمه تعالی
 پیشگفتار

راز دانشگاه ص نعتی ش ی كارشناسی ارشدوسیله ورود  شما را به دوره ن بدی

و از صمیم قلب به شما خ وش  میینماانه تبریک و تهنیت عرض می صمیم

ح ك ه در ان دوختن ص حی میخواهیمآمد می گوئیم و از درگاه ایزد متعال 

ور دانش و با بهره گیری از حداكثر توان و اس تعداد خ دادادی خ ود در ام 

تحصیلی موفق و مؤید و برای م یهن اس المی ای ران ف ردی مفی د و م ؤثر 

آموزشی  یهابرنامهید است با مطالعه این راهنما و هماهنگ با آن باشید. ام

و پژوهشی خود را دنبال كنید و توجه داشته باش ید ب ه عن وان ی ک اص ل 

قانون موجب تعطیل اجرای قانون و تخطی از  بی اطالعی از حق وقی، 

 . شودینمآن 

 

 میلیتحصیالت تکمعاون آموزشی و                                   

 صنعتی شیرازدانشگاه                                         

 

 

 

 

 چند نکته مهم

ا  د هرگونه ابهام در مفاد این آئین نامه به اساتید مشاور یدر صورت وجو -1

 دانشکده مربوطه مراجعه كنید. نیمسئول

 دور هر نوع گواهی اش تغال ب ه تحص یل طب ق ض وابط راس اً توس طص -2

 ردیپذیمدانشگاه انجام و تحصیالت تکمیلی ور آموزشی اممدیریت 
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 «دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته  آموزشی آیین نامه» 

 آموزشی شورای عالی برنامه ریزی 866 شماره مصوبه نهایی جلسه

 4/7/1394مورخ 
 

 مقدمه
وزارت  یآموزش یزیبرنامه ر یعال ینامه شورا نییآ 3ماده  12به استناد بند  

اجرا  و به نیتدو نامهنییآ نی(، ا28/7/93)مصوب  یو فناور قاتی، تحقعلوم

 :شودیگذاشته م

 هدف .1ماده 

 ته درتعیین چارچوب قانونی برای اجرای صحیح دوره كارشناسی ارشد ناپیوس 

 های آموزش عالیتمامی زیر نظام

 تعاریف .2ماده 

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری است.  وزارت: .1

م از ها و مراكز آموزش عالی و پژوهشی )اعک از دانشگاههری مؤسسه: .2

 .دولتی و غیر دولتی( است كه دارای مجوز تاسیس از وزارت هستند

-تسهیالتی قانونی كه به موجب آن دانشجویان می آموزش رایگان: .3

ل با سپردن تعهد خدمت، تحصی توانند بدون پرداخت شهریه و صرفاً

 كنند.
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های دوره تحصیلی كارشناسی از رشتهفردی كه در یکی  دانشجو: .4

به  شغولبرابر ضوابط، پذیرفته شده، ثبت نام كرده و م ،ارشد ناپیوسته

 تحصیل است. 

ه بهای تحصیلی را با موفقیت فردی كه یکی از دوره دانش آموخته: .5

ا وط رپایان رسانده و برابر ضوابط معین، گواهی یا مدرک تحصیلی مرب

 دریافت كرده است. 

مدت زمان مشخصی كه دانشجو، برابر ضوابط  تحصیلی: مرخصی .6

 معین، به طور موقت به تحصیل اشتغال ندارد.

ز فرایندی كه در آن دانشجو به طور خودخواسته ا انصراف تحصیلی: .7

 ادامه تحصیل خودداری كند.

ای از آموزش است كه دانشجو در آن تمام تحصیل شیوه حضوری: .8

 رساند. تمام وقت به انجام می خود را به صورت چهره به چهره و

ای از آموزش است كه حضور فیزیکی دانشجو در شیوه غیر حضوری: .9

 تمام طول تحصیل الزامی نیست.

ای از آموزش است بخشی از آن به صورت شیوه نیمه حضوری: .10

 شود. حضوری و بخشی از آن به صورت غیر حضوری انجام می

دارای مدرک دكتری است یکی از اعضای هیات علمی  استاد راهنما: .11

نامه و رساله به كه مسئولیت راهنمایی دانشجو را در انجام پروژه، پایان

عهده دارد و از میان اعضای هیات علمی همان مؤسسه )یا خارج از 

 . *شودمؤسسه با مجوز مؤسسه مبدا( انتخاب می
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یکی از اعضای هیات علمی است كه مسئولیت مشاوره  استاد مشاور: .12

نامه و یا رساله به عهده دارد و از میان را در انجام پروژه، پایاندانشجو 

اعضای هیات علمی همان مؤسسه و یا متخصصان خارج از مؤسسه 

 . *شودانتخاب می

فردی كه به آموزش و مهارت آموزی در یک مؤسسه به  مدرس: .13

 صورت تمام وقت، نیمه وقت یا پاره وقت اشتغال دارد. 

ر ای از درو  و فعالیتهای هبه هم پیوسته مجموعه برنامه درسی: .14

 كند. رشته تحصیلی است كه اهداف مشخصی را دنبال می

شجو هایی كه برای فراگیری دانمقدار مفاهیم یا مهارت واحد درسی: .15

-در طول یک نیمسال تحصیلی یا زمان معادل آن در نظر گرفته می

 32ی ساعت، عملی یا آزمایشگاه 16شود. هر واحد درسی نظری 

ورزی ساعت، كار 48ساعت، كارگاهی یا عملیات میدانی )بازدید عملی( 

ساعت در طول یک  120ساعت و كارآموزی  64یا كار در عرصه 

ا نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی و طبق برنامه درسی مصوب اجر

 شود. می

 ترین واحد علمی مؤسسه، متشکل از تعدادیبنیادی گروه آموزشی: .16

لمی است كه دارای تخصص مشترک در یک رشته علمی عضو هیات ع

 هستند. 

درسی است كه به تشخیص گروه آموزشی، گذراندن  درس جبرانی: .17

 آن برای رفع كمبود دانش یا مهارت دانشجو، ضروری است.

یک برنامه آموزشی است كه با محتوا و روش شناسی  رشته تحصیلی: .18

 شود.خاص، در قالب برنامه درسی اجرا می
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یک دوره تحصیلی كه پس از دوره  ه کارشناسی ارشد:دور .19

  واحد درسی است. 32تا  28شود و حداقل شامل كارشناسی آغاز می

ای است كه محتوای برنامه درسی شیوه شیوه آموزشی و پژوهشی: .20

-می نامه نیزمربوط به آن عالوه بر واحدهای درسی، مشتمل بر پایان

 باشد. 

ه دانشجو پس از گذراندن واحدهای ای است كشیوه شیوه آموزشی: .21

 شود. نامه دانش آموخته میدرسی و بدون گذراندن پایان

هفته آموزش و دو  16هر نیمسال تحصیلی شامل  نیمسال تحصیلی: .22

 هفته امتحانات پایانی است. 

ه در یک زمینه كپژوهشی است  -بخشی از شیوه آموزشی  نامه:پایان .23

 شود. استاد راهنما انجام می مشخص رشته تحصیلی و با راهنمایی

نامه اعضای هیات علمی هستند كه ارزیابی پایان هیات داوران: .24

 دانشجو در دوره كارشناسی ارشد مطابق دستورالعمل اجرایی مصوب

 شوند. مؤسسه انتخاب می

 . شرایط ورود به دوره3ماده 

 های عمومی ورود به دوره برابر ضوابط؛داشتن صالحیت -

ک رسمی پایان دوره كارشناسی اعم از پیوسته و دارا بودن مدر -

 ناپیوسته مورد تایید وزارت؛

قبولی در آزمون ورودی و یا كسب پذیرش از مؤسسه طبق مقررات  -

 مصوب وزارت.

-ام میآموزش در مؤسسه مبتنی بر نظام واحدی و به زبان فارسی انج .4ماده 

 شود. 
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 ا بارنامه درسی مصوب مؤسسه اختیار دارد در صورت توانایی، بر تبصره.

ن ه زباهای بین المللی برعایت ضوابط برای دانشجویان خارجی و یا دوره

 غیر فارسی ارائه نماید.

لی های آموزشی و درسی مصوب شورای عامؤسسه موظف است، برنامه .5ماده 

رش ی گستای كه در آن با مجوز شورابرنامه ریزی آموزشی وزارت را برای دوره

 دانشجو پذیرفته است، اجرا كند.آموزش عالی 

سال( مدت مجاز تحصیل در دوره كارشناسی ارشد، دو سال )چهار نیم. 6ماده 

 است. 

در صورتی كه دانشجوی مشمول آموزش رایگان، در مدت مقرر  تبصره.

 ا دوتدانش آموخته نشود، مؤسسه اختیار دارد مدت تحصیل وی را حداكثر 

ت ات تحصیلی در نیمسال اول به صورنیمسال افزایش دهد. افزایش سنو

 منایارایگان و در نیمسال دوم با دریافت هزینه طبق تعرفه مصوب هیات 

 د ازنشو شود. چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموختهمؤسسه انجام می

 .*ادامه تحصیل محروم است

اكثر و حد 28تعداد واحدهای درسی در دوره كارشناسی ارشد حداقل  .7ماده 

واحد مربوط  6 تا 4پژوهشی  -در شیوه آموزشی ،واحد است كه از این تعداد 32

 باشد. نامه و مابقی به صورت واحدهای آموزشی میبه پایان

 14و حداكثر  8. دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است حداقل تبصره

واحد درسی انتخاب كند. دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی از شرط اخذ 

 . *حد آموزشی معاف استحداقل وا

 ایش باچگونگی و ترتیب ارائه درو  هر دوره تحصیلی، رشته و یا گر .8ماده 

ی رعایت پیش نیاز هر در  طبق برنامه درسی مصوب، بر عهده گروه آموزش

 است. 
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 21تعداد واحدهای درو  جبرانی به تشخیص گروه آموزشی حداكثر . 9ماده 

  .*واحد است

مره در درو  جبرانی، الزامی است ولی ن 12قبولی كسب نمره  .1تبصره 

ین اشود و هزینه مذكور در میانگین نیمسال و كل دانشجو محاسبه نمی

 . شوددرو  طبق تعرفه مصوب هیات امناء مؤسسه از دانشجو دریافت می

زمان استفاده شده برای درو  جبرانی در سقف سنوات . 2تبصره 

  شود.تحصیلی دانشجو محاسبه نمی

انشجو، های آموزش عالی دولتی، آموزش رایگان برای هر ددر مؤسسه. 10ماده 

 پذیر است. در دوره كارشناسی ارشد صرفا یک بار امکان

. دانشجوی مشمول آموزش رایگان، در صورت حذف غیر موجه تبصره

در  به تشخیص مؤسسه یا عدم كسب نمره قبولی در هر در ، برای 

وظف به پرداخت هزینه در  مربوط مطابق انتخاب مجدد آن در ، م

 . *تعرفه مصوب هیات امناء مؤسسه است

 دولتی ها )اعم ازتحصیل همزمان در دوره كارشناسی ارشد در مؤسسه .11ماده 

 و غیر دولتی( ممنوع است. 

عالم و اگیری درباره تقویم آموزشی، چگونگی ریزی و تصمیمبرنامه. 12ماده 

 تایجاضافه، حذف اضطراری درو ، نحوه اعتراض به ن ثبت نمره، زمان حذف و

نجام سه اامتحانات، تاریخ تجدید نظر و غیره طبق شیوه نامه اجرایی مصوب مؤس

 . *شودمی

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر در  از سوی مدر  آن . 13ماده 

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 

 شود و بر مبنای عددی از صفر تا بیست قابل محاسبه است. تحصیلی انجام می
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 حضور دانشجو در تمام جلسات كال  در  الزامی است. . 14ماده 

اگر دانشجو در طول نیمسال تحصیلی در یک در  بیش از سه . 1تبصره 

نمره آن  ،ه یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن در  غیبت كندجلس

در  صفر و در صورت تشخیص موجه بودن غیبت از سوی مؤسسه، آن 

 . *شوددر  حذف می

هر  پایان در صورتی كه واحدهای انتخابی یا باقیمانده دانشجو در .2تبصره 

به  شجوه داننیمسال به تشخیص مؤسسه، بنا به دالیل موجه و خارج از اراد

ک واحد درسی برسد، در این صورت این نیمسال به عنوان ی 8كمتر از 

رات شود، اما میانگین نمنیمسال كامل در سنوات تحصیلی وی محسوب می

 . *تاثیر استاین نیمسال در مشروط شدن دانشجو بی

-های نیمهنحوه حضور دانشجو در جلسات كال  در  در دوره. 3تبصره 

 شود. ضوری طبق شیوه نامه مصوب مؤسسه انجام میحضوری و غیرح

 در شرایط خاص، حذف یک یا تمام درو  یک نیمسال تحصیلی با. 15ماده 

 وایت درخواست كتبی دانشجو و تایید مؤسسه قبل از شروع امتحانات و با رع

 . *احتساب در سنوات تحصیلی امکان پذیر است

ر هر دو میانگین كل قابل قبول  12حداقل نمره قبولی در هر در   .16ماده 

 است.  14نیمسال 

دانشجویی كه در هر نیمسال در یک در  نمره قبولی كسب . 1تبصره 

ره های بعدی، در  یا درو  مذكور را با نمنکند، چنانچه در نیمسال

صیلی های مردودی قبلی در ریز نمرات تحقبولی بگذراند، نمره یا نمره

ل كانگین ها در محاسبه میاند. اما این نمرهمدانشجو فقط ثبت و باقی می

ین یانگمآخرین نمره قبولی در آن در  مالک محاسبه  ه بی اثر و صرفاً ردو

 . *كل دوره خواهد بود
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ر د، مشروطی دانشجو 1راندن درو  با استفاده از تبصره . گذ2تبصره 

 كند.های قبل را خنثی نمینمیسال

ا ینشجویانی كه به دلیل تقلب و شامل دا 1تسهیالت تبصره . 3تبصره 

 شود. كنند، نمیحکم كمیته انضباطی، نمره مردودی دریافت می

 14از  چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی، كمتر .17ماده 

 شود. باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می

تناوب دانشجویی كه دو نیمسال تحصیلی اعم از متوالی یا متبصره. 

 شود.از تحصیل محروم می ،مشروط شود

تواند با احتساب سنوات تحصیل، یک نیمسال از مرخصی دانشجو می. 18ماده 

 . *تحصیلی استفاده كند

 بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی، مانند: مرخصی زایمان، تبصره.

 مرخصی پزشکی در صورت تایید پزشک معتمد مؤسسه، ماموریت همسر یا

 بدون احتساب در سنوات تحصیلی در اختیار مؤسسه است.  والدین،

ود را دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست انصراف خ. 19ماده 

ز مجا و به صورت كتبی به اداره تحصیالت تکمیلی تسلیم كند. دانشجو شخصاً

 پس را خود است فقط یکبار و تا دوماه از تاریخ ارائه درخواست، تقاضای انصراف

 حصیلحکم انصراف از ت ،در غیر این صورت، پس از انقضای این مهلت ،بگیرد

 شود. وی صادر می

گیری برای بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تصمیم تبصره.

 تحصیل، بر عهده مؤسسه است. 

 ت. نوع استغییر رشته، انتقال و میهمانی در دوره كارشناسی ارشد مم .20ماده 

در  ل سازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانشجومعاد .1تبصره 

 مؤسسه قبلی، طبق شیوه نامه مصوب مؤسسه امکان پذیر است. 
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یک  ،واحد از درو  معادل سازی شده 14تا  8به ازای هر  .2تبصره 

 شود. نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو كاسته می

ل سوم تحصیلی، موضوع مسایدانشجو موظف است قبل از شروع ن .21ماده 

 د. اب كننامه خود را با نظر استاد راهنما و تایید گروه آموزشی انتخپایان

در  شرایط و نحوه انتخاب استاد راهنمای خارج از مؤسسه یا .1تبصره 

شد، ته باهایی كه عضو هیات علمی با مرتبه علمی استادیار وجود نداشرشته

 شود. طبق شیوه نامه مؤسسه انجام می

 د گروهانتخاب استاد مشاور، به پیشنهاد استاد راهنما و تایی .2تبصره 

ر پذی آموزشی، از اعضای هیات علمی همان گروه یا خارج از مؤسسه امکان

 است. 

با  وظف استنامه و تایید استاد راهنما، مدانشجو پس از تدوین پایان .22ماده 

 ند. نامه خود دفاع كنرعایت ضوابط مؤسسه در حضور هیات داوران از پایا

بی آن به شود و ارزشیانامه در میانگین كل محاسبه نمینمره پایان. 23ماده 

 شود:صورت كیفی و به شرح زیر انجام می

  (14مردود )كمتر از 

 ( 14 - 99/15متوسط) 

 ( 16 - 99/17خوب) 

 ( 18 - 99/18خیلی خوب) 

 ( 19 - 20عالی ) 

بر اسا   14میانگین كل حداقل  مالک دانش آموختگی، داشتن .24ماده 

 نامه است. و دفاع از پایان ،واحدهای گذرانده آموزشی

چنانچه میانگین كل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدهای  تبصره.

نامه را ندارد و باشد، دانشجو اجازه دفاع از پایان 14آموزشی دوره كمتر از 
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لی به وی فرصت داده تنها یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصی

واحد از درسهایی كه با نمره كمتر از  10شود تا با اخذ مجدد حداكثر می

برساند،  14گذرانده است، میانگین كل واحدهای گذرانده را به حداقل  14

 شود. نامه به وی داده میدر این صورت اجازه دفاع از پایان

ن كل ره را با میانگیچنانچه دانشجویی تمام واحدهای آموزشی دو .25ماده 

 ع كند،ود دفانامه خواحد گذرانده باشد ولی نتواند یا نخواهد از پایان 14حداقل 

 گروه نامه و طبق نظرباید در مدت مجاز تحصیلی، معادل تعداد واحد پایان

ین یانگمآموزشی، واحد یا واحدهای درسی مرتبط را با رشته تحصیلی اخذ و با 

 ه شود.در دوره مذكور به شیوه آموزشی دانش آموخت بگذراند تا 14كل حداقل 

 شود. نوع شیوه دانش آموختگی در دانشنامه قید می

ساند، ن بردانشجویی كه به هر دلیل نتواند دوره تحصیلی را به پایا تبصره.

 شود. فقط گواهی گذراندن واحدهای درسی به وی اعطا می

 می )سرقتامه اقدام به تخلف علنچنانچه دانشجو درحین تدوین پایان. 26ماده 

ؤسسه برداری و غیره( نماید و این موضوع از سوی معلمی، جعل، تقلب، كپی

ی حدهااثبات شود، از ادامه تحصیل محروم و صرفاً گواهی مبنی بر تعداد وا

 كند. گذرانده دریافت می

وی ساز  نامهاحراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام پایان تبصره.

 شده خواهد شد.  حصیلی صادرمؤسسه، منجر به ابطال مدرک ت

در شیوه  نامهخ دانش آموختگی، روز دفاع قابل قبول از پایانتاری .27ماده 

 .*و یا زمان ثبت آخرین نمره در  در شیوه آموزشی است ،پژوهشی -شیزآمو

ه گرو ا بهرتواند بخشی از اختیارات خود در این آیین نامه مؤسسه می. 28ماده 

 آموزشی یا یک كمیته منتخب، تفویض كند. 
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ونی مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه و هرگونه پاسخگویی قان .29ماده 

هده عبر  مترتب بر آن، بر عهده مؤسسه است و نظارت بر اجرا و تفسیر مفاد آن

 معاون آموزشی وزارت است. 

شماره  بصره در جلسهت 21ماده و  30این آیین نامه در یک مقدمه،  .30ماده 

 وبه تصویب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی رسید  4/7/1394مورخ  866

 است./ االجرو پس از آن الزم 1394-95برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 

******* 
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آیین نامه دوره کارشناسی بندهای الحاقی به  نامه اجرایی در قالبشیوه

شی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه  شورای آموز مصوب  ارشد ناپیوسته

 12/5/1395مورخ 

 
 :2الحاقی به ماده  بند

ست یکی از اعضای هیات علمی دارای مدرک دكتری ا استاد راهنما:. 11

 اله بهرس ای نامه وكه مسئولیت راهنمایی دانشجو را در انجام پروژه، پایان

 ؤسسهاز معهده دارد و از میان اعضای هیات علمی همان مؤسسه )یا خارج 

 .شودبا مجوز مؤسسه مبدا( انتخاب می

ره یکی از اعضای هیات علمی است كه مسئولیت مشاو استاد مشاور:. 12

 ز میاند و انامه و یا رساله به عهده داردانشجو را در انجام پروژه، پایان

ز مؤسسه با مجواعضای هیات علمی همان مؤسسه و یا متخصصان خارج از 

 ود. شانتخاب می مؤسسه

ه موافق ت گ رو در تعریف استاد راهنما و استاد مش اور مؤسسهاز مجوز منظور 
 باشد.آموزشی، دانشکده مربوط و شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه می

 

 :6تبصره ماده الحاقی به  بند

 .استنیمسال  4مدت سنوات مجاز آموزش رایگان دانشجویان كارشناسی ارشد 
-سالمین نیبه ا مسالین کیتا  ،دانشگاه سهیرئ تایه بیبا تصو ،در موارد خاص

 .شودیاضافه م ها
 

 :7ماده  تبصره الحاقی به 1بند 
-یم  یارشد كه ملزم به اخ ذ درو  جبران  یكارشناس انیدر خصوص دانشجو
ه من وط ب  ابدی یم شیواحد افزا 16به  در نیمسال مربوط باشند، سقف واحدها

 .نباشدواحد  12از  شیدانشجو ب یغیر جبراندرو   یتعداد واحدها نکهیا
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 :7ماده  تبصره الحاقی به 2بند 
 ر هرصورتیکه بنا به دالیل غیرموجه تعداد واحدهای اخذ شده دانشجو د در

و  واحد برسد، كلیه درو  اخذ شده آن نیمسال حذف 8نیمسال به كمتر از 

 در آن نیمسال تقاضای مرخصی تحصیلی نماید. تواندمی فقطدانشجو 

:7ماده  تبصره الحاقی به 3د بن

ا یو  6 تحصیلی در شرایطی كه تعداد واحدهای درو  جبرانی در یک نیمسال

 اشد. بواحد در آن نیمسال الزامی نمی 8رعایت حداقل  ،واحد شود 6بیش از 
 

:9ماده  الحاقی به بند

در خصوص دانشجویان مقطع كارشناسی ارشد كه ملزم به اخذ و گذراندن 

ائه و دانشکده مربوطه مقطع كارشناسی آن رشته را ار هستندانی درو  جبر

 تواندیم آن دو در  ،در  باشد 2اگر تعداد درو  جبرانی حداكثر  ،نمایدنمی

و انشجبه صورت معرفی به استاد به دانشجو ارائه شود و در غیر این صورت د

ت به فقیا مودرو  مربوطه را در دانشگاه دیگری به صورت میهمان اخذ و ب باید

 .پایان برساند
 

:10ماده   تبصره الحاقی به بند

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 

، موظف به پرداخت هزینه در  مرب وط مط ابق تعرف ه در  جایگزینیا  در 
 مؤسسه است. مصوب هیات امناء

 

 :12الحاقی به ماده  1 بند
زم ان مق رر ح ذف و اض افه مط ابق فقط در  ،لییدانشجو در هر نیمسال تحص
جا ه ب ، انتخاب یا جاحذف در  را دو حداكثر تواندیم ،تقویم آموزشی دانشگاه

 )تبص ره مج ازوده ح دمتعداد واحدهای انتخابی وی از  كه بر آن، مشروط كند
 د.خارج نشو (7ماده 
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 :12الحاقی به ماده  2 بند
محل  موسسهاز  مجوزبدون كسب  یا عدم ثبت نام در هر نیمسال ترک تحصیل

آید و دانشجوی منصرف از تحصیل، حق تحصیل، انصراف از تحصیل به شمار می
  ادامه تحصیل ندارد.

ی منصرف از تحص یل ب ا دالی ل موج ه در موارد استثنایی كه دانشجو .تبصره
ز ارا حداقل یک ماه پ یش  خودل ی، باید دالگشت به تحصیل دارددرخواست باز

 ارائه دهد. در صورت تأیی د موج ه ب ودن ت رک موسسهپایان همان نیمسال به 
ب ا احتس اب در مرخص ی تحص یلی  ءاه، آن نیمس ال ج زتحصیل توسط دانشگ

 آید.دانشجو به شمار میسنوات 
 

 :12الحاقی به ماده  3 بند
 ،رش ته مهندس ی عم رانبه غی ر از  هاكلیه رشته ارشد دانشجویان كارشناسی

 وصورت قابل قبول ه كه ب، یصفر واحد ناریسم قیدر  روش تحقملزم به اخذ 
 ستند.، هناریدر  سم اخذ ازین شیپعنوان ه د، بگردیم یابیقابل قبول ارز ریغ
 

 :12الحاقی به ماده  4 بند
روه گدر ارشد  ینامه كارشناسانیپا قیطرح تحق بیتصو خیتار نیب یفاصله زمان
 .استسه ماه  حداقل نامهانیتا روز دفاع از پامربوط 

 

 : 12الحاقی به ماده  5 بند
 پذیرد:بصورت زیر انجام میارشد  ینامه مقطع كارشناسانیپا یابیارزش

 ( مشاور:دیدر صورت وجود استاد )اسات 

 نت داوراع نمرامجمو مشاور+ دیت اساتنمرا نیانگیم + راهنما دینمرات اسات نیانگیدو برابر م

 3تعداد داوران+

 :در صورت عدم وجود استاد مشاور 

 راهنما + مجموع نمرات داوران دینمرات اسات نیانگیدو برابر م

 2تعداد داوران + 
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 :12الحاقی به ماده  6 بند
م اه  نام ه ح داكثر س هانیدفاع از پا خی، پس از تارارشد یكارشناس انیدانشجو

ه نامه بانیپا یداور تهیكم حاتینامه خود را مطابق با تصحانیرصت دارند كه پاف
 س تباییدف اع م  خیدهند و حداكثر شش ماه پ س از ت ار لیاستاد راهنما تحو

حس اب خ ود را انج ام دهن د )ارس ال پرون ده ب ه اداره آم وزش  هیتسو ندیراف
 یه ان هیمطابق ب ا هز دیترم جد یبرا بایددانشجو  صورتنیا ریدانشگاه(. در غ
 فراغ ت خیتارد. ینامه خود دفاع نماانیامناء ثبت نام و مجدداً از پا اتیمصوب ه
 .است دیجلسه دفاع جد دانشجو تاریخ لیاز تحص

 :14ماده  1تبصره  بند الحاقی به

اگر دانش جو در ط ول نیمس ال تحص یلی در ی ک در  ب یش از 
16
مجم وع  3

نم ره  ،یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن در  غیبت كند در ، ساعات آن

آن در  صفر و در صورت تشخیص موجه ب ودن غیب ت از س وی مؤسس ه، آن 

 شود.در  حذف می

 

 :14ماده  2تبصره  بند الحاقی به
 ر هرصورتیکه بنا به دالیل غیرموجه تعداد واحدهای اخذ شده دانشجو د در

و  د برسد، كلیه درو  اخذ شده آن نیمسال حذفواح 8نیمسال به كمتر از 

 در آن نیمسال تقاضای مرخصی تحصیلی نماید. توانددانشجو فقط می

 :15الحاقی به ماده   1 بند
ه ایی در ندر زمان تعیین شده برای حذف تواند در صورت اضطرار، دانشجو می

و ی آموزش نظری خود را با تأیید گ روه  یهادر ، فقط یکی از تقویم آموزشی

 مشروط بر آنک ه اوالً غیب ت دانش جو در آن در  ؛حذف كند همربوطدانشکده 

 بیش از
16
مجموع ساعات آن در  نباشد و ثانیاً تع داد واح دهای باقیمان ده  3

 نشود. واحد كمتر 8 وی از
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 :15الحاقی به ماده  2 بند
ا صورتی مجاز است كه بنحذف تمام درو  اخذ شده در یک نیمسال، فقط در 

تحص یالت تکمیل ی ش ورای دانش کده مربوط ه و گ روه آموزش ی، به تشخیص 
ت در ای ن ص ور .ادامه تحصیل در آن نیمس ال نباش د بهر دانشگاه، دانشجو قاد

 .ش دمحس وب خواه د  مج از تحص یل دانش جو س نوات ءج ز مذكور نیمسال
، مس المتحانات پای ان نیهفته قبل از شروع ا 2 باید نهایتاًدرخواست حذف ترم 

 گردد. توسط دانشجو در سیستم اتوماسیون آموزشی ثبت

 :16ماده  1تبصره  بند الحاقی به
نم ره قب ولی كس ب  یا چن د در  دانشجویی كه در هر نیمسال در یک در 

لی های بعدی، در  یا درو  مذكور را ب ا نم ره قب ونکند، چنانچه در نیمسال
ق ط فمردودی قبلی در ریز نمرات تحص یلی دانش جو های بگذراند، نمره یا نمره
 اًثر و صرفه بی ارها در محاسبه میانگین كل دوماند. اما این نمرهثبت و باقی می

 آخرین نمره قبولی در آن در  مالک محاسبه میانگین كل دوره خواهد بود

 :18الحاقی به ماده  بند
از ل قبدو هفته  تاًنهای خود راتقاضای باید  ،دانشجوی متقاضی مرخصی تحصیلی

  .نمایددر سیستم اتوماسیون آموزشی ثبت  ثبت نام اصلی )اینترنتی(شروع 

 :21الحاقی به ماده  بند
ظرفیت راهنمایی دانشجویان كارشناسی ارشد در هر سال تحص یلی ب ر اس ا  

 باشد:مرتبه علمی عضو هیات علمی بصورت زیر می
 در هر سال کارشناسی ارشدحداکثر تعداد دانشجوی 

 دوره

 مرتبه علمی

  روزانه و

 استعداد درخشان

 نوبت دوم، بورسیه و

 تبدیل خارج به داخل 

 پردیس دانشگاهی 

 2* 2* 4* استادیار

 3 3 6 دانشیار

 4 4 8 استاد
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 1 قطایی فتوانند راهنممی دانشگاه ابتدا با استادیاران در بدو شروع همکاری

دانشجوی  2عهده گرفته، در سال دوم  را بر دانشجوی كارشناسی ارشد

 3م توانند تحت راهنمایی قرار داده، در سال سومی دیگر كارشناسی ارشد

از  هایتاًنتوانند تحت راهنمایی قرار داده و می دیگر دانشجوی كارشناسی ارشد

شد در كارشناسی ار دانشجو 4 توانند راهنمایی حداكثرسال چهارم به بعد می

ش از پذیر ودوره روزانه این ظرفیت مربوط به  هده داشته باشند.را بر ع هر سال

 باشد. می استعداد درخشانطریق آیین نامه 

 ده درذكر ش ظرفیت %50 معادل توانندمی استادیاران، دانشیاران و استادان

بت های نودر دورهرا استعداد درخشان پذیرش از طریق آیین نامه دوره روزانه و 

در دوره پردیس  %50دیل از خارج به داخل و همچنین دوم بورسیه و تب

 تحت راهنمایی قرار دهند. ، دانشجوی كارشناسی ارشدخودگردان

ی كارشناسدر صورت به حد نصاب نرسیدن ظرفیت راهنمایی دانشجویان مقطع 

-یفیت مهای نوبت دوم، بورسیه و تبدیل خارج به داخل، این ظردر دوره ارشد

استفاده گردد. دانشگاهی جویان پردیستواند در پذیرش دانش

 

 :27بند الحاقی به ماده 
ب ل قیک روز  ،ل تحصیلیسا هر نیمسال اول درنامه دفاع از پایان مهلت آخرین

 ،ل تحص یلیسا هر نیمسال دوم درو  از شروع نیمسال دوم همان سال تحصیلی
ی آموزش مطابق با تقویم  ،یک روز قبل از شروع نیمسال اول سال تحصیلی بعد

 . باشدمی ،دانشگاه
 

 موفق باشید
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  بخش سوم 

 مجموعه مقررات

 و  

 آموزشی  آیین نامه

 دوره 

 (Ph.D) دکتری
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 بسمه تعالی
 پیشگفتار

انه دانشگاه صنعتی شیراز ص میمدكتری وسیله ورود  شما را به دوره ن بدی

و از ص میم قل ب ب ه ش ما خ وش آم د  میینماتبریک و تهنیت عرض می 

نش و كه در اندوختن صحیح دا میخواهیمگوئیم و از درگاه ایزد متعال  می

لی با بهره گیری از حداكثر توان و استعداد خدادادی خ ود در ام ور تحص ی

می د موفق و مؤید و برای میهن اسالمی ایران فردی مفید و م ؤثر باش ید. ا

ژوهش ی و پآموزشی  یهابرنامهاست با مطالعه این راهنما و هماهنگ با آن 

بای خود را دنبال كنید و توجه داشته باشید به عنوان یک اص ل حق وقی، 

اطالعی از  قاانون موجاب تعطیال اجارای قاانون و تخطای از آن 

 . شودینم

 

 یتحصیالت تکمیلمعاون آموزشی و                                   

  یرازصنعتی ش دانشگاه                                         

 

 

 

 

 چند نکته مهم

ا  د هرگونه ابهام در مفاد این آئین نامه به اساتید مشاور یدر صورت وجو -1

 دانشکده مربوطه مراجعه كنید. نیمسئول

گواهی اشتغال به تحصیل طبق ضوابط راساً توسط مدیریت  صدور هر نوع -2

 .ردیپذیمامور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه انجام 
 



 49 

 

 « (.Ph.D) تخصصی دکترینامه دوره  آیین» 
 24/11/1394 شورای عالی برنامه ریزی مورخ  871مصوبه نهایی جلسه 

 

  :مقدمه

 
وزارت  ریزی آموزشینامۀ شورای عالی برنامهآیین 3مادۀ  12به استناد بند 

به اجراء  ( این آیین نامه تدوین و28/7/1393علوم، تحقیقات و فنّاوری )مصوب 

 شود: گذاشته می

 

 بخش اول: اهداف و تعاریف

 

یح دورۀ نامه تعیین چارچوبی برای اجرای صحهدف از تدوین این آیین .1مادۀ 

 های آموزش عالی است.دكتری تخصصی در تمامی زیر نظام

 

ست. ده شده انامه و برای رعایت اختصار؛ تعاریف زیر استفادر این آیین. 2مادۀ 

 فنّاوری است. وزارت علوم، تحقیقات و وزارت: .1

ت كه ها و مراكز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی اسدانشگاه مؤسسه: .2

 دارای مجوز پذیرش دانشجوی دوره دكتری از وزارت هستند.

نظام آموزش عالی كه دانشجویان بدون پرداخت  آموزش رایگان: .3

 كنند.شهریه و صرفاً با سپردن تعهد خدمت، تحصیل می

 ریزی آموزشی وزارت است.: شورای عالی برنامه شورا .4
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 های دورۀ تحصیلی دكترایفردی است كه در یکی از رشته دانشجو: .5

 ند وكتخصصی، برابر ضوابط معین پذیرفته شود و در آن دوره ثبت نام 

 به تحصیل اشتغال ورزد.

ی های تحصیلی آموزش عال: فردی است كه یکی از دورهدانش آموخته .6

ن لی آرابر ضوابط معین، مدرک تحصیرا با موفقیت به پایان رساند و ب

 دوره را دریافت كند.

بط امدت زمان مشخصی است كه دانشجو برابر ضو مرخصی تحصیل: .7

 معین و به طور موقت به تحصیل اشتغال ندارد.

فرایندی است كه در آن دانشجو به طور انصراف تحصیلی:  .8

 خودخواسته از ادامۀ تحصیل خودداری كند.

از آموزش است كه دانشجو در آن، تمام  ایشیوه آموزش حضوری: .9

 دهد.تحصیل خود را به صورت تمام وقت انجام می

آزمونی تخصصی است كه پس از گذراندن واحدهای  ارزیابی جامع: .10

 های آموزشی و پژوهشیدوره آموزشی، با هدف ارزشیابی توانمندی

 شود.دانشجو برگزار می

تدریس آنها به  عضو هیأت علمی و یا كسانی كه صالحیت مدرس: .11

 تأیید مؤسسه رسیده باشد.

اسا  تقسیم  های تخصصی علوم بریکی از حوزه رشتۀ تحصیلی: .12

 بندی وزارت است.

ر های های از درو  و فعالیتمجموعه به هم پیوستهبرنامه درسی:  .13

 كند.رشتۀ تحصیلی است كه اهداف مشخصی را دنبال می

ر دای یادگیری دانشجو هایی است كه بردانش یا مهارت واحد درسی: .14

 شود.طول یک نیمسال تحصیلی یا زمان معادل آن در نظر گرفته می

ای متشکل از تعدادی عضو هیأت علمی كه مجموعه گروه آموزشی: .15

 دارای تخصص مشابه در یک رشتۀ علمی هستند.
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دورۀ تحصیلی كه پس از دورۀ كارشناسی  دورۀ دکتری تخصصی: .16

ی شود و دانشجو طبق برنامۀ درسمیای آغاز ارشد یا دكتری حرفه

 كند.مصوب، مدرک دكتری دریافت می

گزارش مکتوب حاصل از یک فعالیت پژوهشی دانشجوی دوره  رساله: .17

دكتری تخصصی است كه در یک زمینۀ مشخص از یک رشتۀ تحصیلی 

وین ر تدو با راهنمایی استاد/ استادان راهنما و استاد/ استادان مشاو

 شود.می

ای متشکل از اعضای هیأت علمی و یا مجموعه ران:هیأت داو .18

 ای است كه مسئولیت ارزیابی رساله دانشجو را برمتخصصان حرفه

 عهده دارند.

 صاحبنظران یا كارشناسان با تجربه غیر هیأت ای:متخصصان حرفه .19

های جامعه هستند كه دارای مهارت و صالحیت علمی در سایر بخش

 ند.ای به تأیید مؤسسه هستحرفه

یکی از اعضای هیأت علمی دارای مدرک دكتری  استاد راهنما: .20

 تخصصی است كه مسئولیت راهنمایی دانشجو را در طول دوره دكتری

 به عهده دارد.

یکی از اعضای هیأت علمی دارای مدرک دكتری  استاد مشاور: .21

ای است كه مسئولیت مشاورۀ دانشجو را تخصصی یا متخصصان حرفه

 ه عهده دارد.در انجام رساله ب

های تخصصی دكتری است كه هر یک از دوره دوره بین المللی: .22

 وهای آموزش عالی براسا  ضوابط مصوب وزارت و با مشاركت مؤسسه

 شود.پژوهشی غیر ایرانی برگزار می
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 بخش دوم: شرایط و ضوابط پذیرش

 

 از:  شرایط عمومی و اختصاصی ورود به دوره دكتری تخصصی عبارتند. 3مادۀ 

ه، دارا بودن مدرک رسمی پایان دورۀ كارشناسی ارشد اعم از پیوست .1

ت و حقیقاهای علوم، تای مورد تأیید وزارتخانهناپیوسته یا دكتری حرفه

 فنّاوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،

 های علمی ورود به مؤسسه برابر ضوابط معین،داشتن صالحیت .2

 مؤسسه برابر ضوابط معین،های عمومی ورود به داشتن صالحیت .3

 احراز توانایی در زبان خارجی طبق شیوه نامه مصوب مؤسسه، .4

پذیرش دانشجوی مشمول مقررات استعدادهای درخشان طبق  :1 تبصره

مصوبات شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت و پذیرش داوطلبان 

 شود.خارجی طبق مصوبات مراجع ذی ربط انجام  می

 تواند طبق آیینی دوره دكتری تخصصی مؤسسه خارج میدانشجو :2 تبصره

 هاینامه انتقال دانشجویان خارج به داخل، مصوب وزارت به یکی از مؤسسه

 داخل منتقل شود.

 

 آموزش رایگان برای هر دانشجو در دورۀ تحصیلی دكتری تخصصی .4مادۀ 

 بار امکان پذیر است.صرفاً یک

 

 صی به صورت تمام وقت است. همچنینتحصیل در دوره دكتری تخص .5مادۀ 

یلی های تحصتحصیل همزمان دانشجوی این دوره در همان دوره یا سایر دوره

 ممنوع است.

 

ؤسسه تغییر رشته و انتقال دانشجوی دوره دكتری تخصصی در همان م .6مادۀ 

 ها اعم از دولتی و غیر دولتی، ممنوع است.یا سایر مؤسسه
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 آموزشی بخش سوم: ضوابط و مقررات

 

ن با آای كه در مؤسسه موظف است، برنامه درسی مصوب را برای دوره .7مادۀ 

 مجوز وزارت دانشجو پذیرفته است، اجرا كند.

 

 آموزش در دوره دكتری تخصصی در مؤسسه مبتنی بر نظام واحدی .8مادۀ 

 شود.انجام می

دو  هر نیمسال تحصیلی هجده هفته، شامل شانزده هفته آموزش و تبصره:

 هفته ارزشیابی پایان نیمسال است.

 

مدت تحصیل در دورۀ دكتری تخصصی، حداقل شش نیمسال تحصیلی  .9مادۀ 

 و حداكثر هشت نیمسال تحصیلی است.

در صورتی كه دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود، مؤسسه  تبصره:

سال نیم اختیار دارد به پیشنهاد استاد راهنما، مدت تحصیل را حداكثر تا دو

تحصیلی افزایش دهد. برای دانشجوی مشمول آموزش رایگان، تحصیل در 

اخت نیمسال اول كماكان به صورت رایگان اما در نیمسال دوم منوط به پرد

وب هزینه ثابت است كه طبق تعرفۀ هیأت امنا تعیین و طبق شیوه نامه مص

 نشود، شود. چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموختهمؤسسه دریافت می

ون موارد یپرونده وی برای تصمیم گیری درخصوص ادامۀ تحصیل به كمیس

 شود.خاص مؤسسه ارجاع می

 

این  واحد است كه از 36تعداد واحدهای درسی دورۀ دكتری تخصصی  .10مادۀ 

رنامۀ واحد پژوهشی است كه در ب 24تا  18واحد آموزشی و  18تا  12تعداد، 

 شود.درسی هر رشته تحصیلی لحاظ می
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 10و حداكثر  6دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است، حداقل  تبصره:

 واحد درسی انتخاب كند.

 

قبول  و میانگین كل قابل 20از  14حداقل نمرۀ قبولی در هر در   .11مادۀ 

 است. 20از  16پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی 

دهای ذراندن تمام واحچنانچه میانگین كل نمرات دانشجو پس از گ :1تبصره 

أیید باشد دانشجو موظف است با نظر استاد راهنما و ت 16آموزشی كمتر از 

خذ گروه، فقط در یک نیمسال تحصیلی دروسی را برای ترمیم میانگین كل ا

 د.شویمكند و با موفقیت بگذراند و در غیر اینصورت از ادامه تحصیل محروم 

ۀ انشجو صرفاً براسا  آخرین نمرمحاسبۀ میانگین كل نمرات د :2 تبصره

 شود.قبولی وی انجام می

ی دانشجوی مشمول آموزش رایگان، در صورت عدم كسب نمرۀ قبول :3تبصره 

در هر در  یا حذف غیر موجه آن، موظف است برای انتخاب مجدد همان 

أت در  یا در  جایگزین، هزینۀ مربوط به آن را بر اسا  تعرفۀ مصوب هی

 رداخت كند.امناء مؤسسه پ

 

یا ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر در ، از سوی مدر  ) .12مادۀ 

یج نتا مدرسان( آن در  و بر اسا  حضور و فعالیت در كال ، انجام تکالیف و

ر ای و پایانی برای درو  نظری و نظری   عملی در هآزمون كتبی مرحله

ین صفر تا بیست تعی پذیرد و بر مبنای عددی ازنیمسال تحصیلی صورت می

 شود.می

 

چنانچه دانشجو در طول نیمسال تحصیلی، در یک در  بیش از سه  .13مادۀ 

های یک در  یا در جلسۀ امتحان پایان نیمسال آن در  شانزدهم از كال 

شود. در این غیبت كند، این غیبت غیر موجه تلقی شده و آن در  حذف می

نیمسال برای دانشجو الزامی نیست صورت، رعایت حداقل شش واحد در طول 
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ولی نیمسال مذكور به عنوان یک نیمسال كامل جزو مدت مجاز دوره تحصیلی 

 شود.وی محسوب می

 

 از 16 برای ورود به مرحلۀ ارزیابی جامع، كسب میانگین كل حداقل .14 ۀماد

 تمام واحدهای آموزشی دوره الزامی است.

 

ورت، است، در غیر این ص 16بی جامع حداقل نمرۀ قبولی در ارزیا .15 ۀماد

با  ن رادانشجو مجاز است صرفاً یکبار دیگر، در ارزیابی جامع شركت كند و آ

 ت بگذراند واال پرونده دانشجو برای تصمیم گیری درخصوص امکانیموفق

 ود.ششركت مجدد در ارزیابی جامع به كمیسیون موارد خاص مؤسسه ارجاع می

ی هابی جامع كه به منظور ارزشیابی توانمندینحوۀ اجرای ارزیا تبصره.

شود، طبق شیوه نامۀ مصوب مؤسسه آموزشی و پژوهشی دانشجو انجام می

 خواهد بود.

 

 بخش چهارم: ضوابط و مقررات پژوهشی 

 

 رساله گذراندن موفقیت آمیز ارزیابی جامع و تصویب طرح پیشنهادی .16مادۀ 

تری های پژوهشی در دوره دكالیتدر گروه آموزشی شرط الزم برای شروع فع

 تخصصی است.

 

مای دانشجوی دوره دكتری تخصصی مجاز است عالوه بر استاد راهن .17ۀ دما

ست رخواداصلی، استاد راهنمای دوم نیز داشته باشد. استاد راهنمای اصلی به 

می دانشجو و از میان اعضای هیأت علمی مؤسسه محل تحصیل و با مرتبۀ عل

 شود.ری و با تأیید گروه آموزشی تعیین میحداقل استادیا
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و  داشتن حداقل سه سال سابقه تدریس در دورۀ تحصیالت تکمیلی :1تبصره 

 رتبهراهنمایی حداقل دو دانشجوی كارشناسی ارشد برای استاد راهنما با م

 استادیاری ضروری است.

 زشرایط و نحوۀ انتخاب استاد راهنمای دوم )داخل یا خارج ا: 2تبصره 

 شود.مؤسسه( طبق شیوه نامۀ مصوب مؤسسه انجام می

گروه  تأیید وانتخاب استاد/استادان مشاوره، به پیشنهاد استاد راهنما  :3تبصره 

ه ای مرتبط با رشتآموزشی، از بین اعضای هیأت علمی یا متخصصان حرفه

 تحصیلی دانشجو امکان پذیر است.

 

ه رساله دكتری و برای ادامدانشجو مجاز است در زمان تدوین  .18مادۀ 

یلی نامه مصوب وزارت در مدت مجاز تحصهای پژوهشی خود طبق آیینفعالیت

ی خارج های آموزش عالی داخلی یابا عنوان فرصت تحقیقاتی به یکی از مؤسسه

 سفر كند.

 

و  دانشجو پس از تدوین رساله به شرط كفایت دستاوردهای علمی .19مادۀ 

 ادانژوهشی مستخرج از رساله، با تأیید استاد/استچاپ یک مقالۀ علمی   پ

 راهنما مجاز است در حضور هیأت داوران از رسالۀ خود دفاع كند.

ان ستادهیأت داوران متشکل از تعداد سه عضو هیأت علمی )عالوه بر ا تبصره:

دو  خل وراهنما و مشاور( با حداقل مرتبۀ استادیاری هستند كه یک عضو از دا

-یمارجی شوند. یکی از داوران خارج از گروه آموزشی انتخاب میعضو نیز از خ

 ای انتخاب شود.تواند از متخصصان حرفه

 

 به شرح شود و ارزشیابی آننمرۀ رساله در میانگین كل محاسبه نمی .20مادۀ 

 شود:زیر انجام می

 (؛16مردود )كمتر از  الف:
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 19ی)(؛ عال99/18تا  18(؛ خیلی خوب )99/17تا  16قبول با درجه خوب ) ب:

 (.20تا 

، اوراندچنانچه ارزشیابی رساله مردود اعالم شود، با تأیید هیأت  :1تبصره 

 شودحداكثر یک نیمسال در سقف مدت مجاز تحصیل به دانشجو اجازه داده می

 باره در جلسۀ دفاع شركت و از رسالۀ خود دفاع كند.تا دو

رجه دنتواند از رسالۀ خود با  دانشجویی كه در فرصت تعیین شده :2تبصره 

 ود.شقبولی دفاع كند، فقط گواهی گذراندن واحدهای درسی به وی اعطاء می

 

 ه است.تاریخ دانش آموختگی، روز دفاع و كسب درجه قبولی از رسال .21مادۀ 

 

 بخش پنجم: ضوابط و مقررات نظارت بر اجرای آیین نامه

 

دستبرد اله اقدام به تخلف علمی )چنانچه دانشجو در حین تدوین رس .22مادۀ 

صوب مادبی، جعل، تقلب، رونوشت برداری( كند و این موضوع طبق شیوه نامه 

-لعملتور اها و دسنامهمؤسسه برای مؤسسه اثبات شود، مطابق با قوانین و آیین

 های مصوب اقدام خواهد شد.

بطال ه ار باحراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام رساله، منج :تبصره

 مدرک تحصیلی وی خواهد شد.

 

سالۀ رضوابط مربوط به بررسی و تصویب طرح پیشنهادی برای انجام . 23مادۀ 

دكتری، حذف تمام درو  یک نیمسال تحصیلی، حضور و غیاب دانشجو، 

م مرخصی تحصیلی، انصراف از تحصیل، تقویم آموزشی، چگونگی ثبت و اعال

سا  برا نامهص و سایر موارد اجرایی این آییننمره، تصمیم گیری در موارد خا

-م میشیوه نامۀ اجرایی مصوب مؤسسه و اصول مندرج در این آیین نامه انجا

 شود.
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تب بر نامه و پاسخگویی قانونی مترمسئولیت حسن اجرای این آیین. 24مادۀ 

 آن، بر عهدۀ مؤسسه است.

 

زشی هدۀ معاونت آمونظارت بر حسن اجراء و تفسیر مفاد آن بر ع. 25مادۀ 

 وزارت است.

 

ر جلسۀ تبصره د 15ماده و  26این آیین نامه مشتمل بر یک مقدمه،  .26 ۀماد

یب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی به تصو 24/11/1394مورخ  871شمارۀ 

ز و پس ا 1395 -96رسید و اجرای آن برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 

 آن الزامی است.
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 ( Ph.D).دکتری  یدورهه اجرایی شیوه نام

 دانشگاه  صنعتی شیراز
 

 مقدمه 

م ه ( مصوب شورای عالی برنا.Ph.Dآئین نامه دوره دكتری ) 23در اجرای ماده 

یه تهشیوه نامه این  24/11/1394ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ 

 ص نعتی دانش گاهتحصیالت تکمیل ی تصویب شورای  به 2/6/1395تاریخ ر و د

 شیراز رسیده است.

 

 : تعاریف 1ماده 

 .رودیمنامه به كار شیوه زیر در این  یهاواژهبرای رعایت اختصار، 

 منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.: وزارت

 .وابسته به آن است یهامؤسسه: منظور دانشگاه صنعتی شیراز و دانشگاه

 صنعتی شیراز است. : منظور شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاهشورا

 دانشگاه صنعتی شیراز است. یهادانشکدهیک از ر : منظور هدانشکده

 ت.اسدانشگاه واحد سازمانی آموزشی و یا پژوهشی  نیتركوچکمنظور  :گروه

ست او باالترین دوره تحصیلی آموزش عالی   (.Ph.D)منظور دوره دكتری : دوره

 .انجامدكه به اعطاء مدرک تحصیلی می

نم ا، متش کل از اس تاد )اس تادان( راه یاتهیكم: دكتریپیشنهاد رساله  كمیته

به  یاریحداقل مرتبه استادبا  استاد )استادان( مشاور و دو نفر عضو هیأت علمی

 است.  پیشنهاد استاد راهنما و تصویب گروه مربوطه

متشکل از تعداد سه عضو هیأت علمی )عالوه بر  ایكمیته: دكتری كمیته رساله

تادان راهنما و مشاور( با حداقل مرتبۀ استادیاری هستند كه یک عضو از اس

با تشخیص  شوند.داخل و دو عضو نیز از خارج از گروه آموزشی انتخاب می
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یکی از داوران خارجی  آیین نامه 19شورای دانشگاه و بر اسا  تبصره ماده 

 انتخاب شود. 1ایتواند از متخصصان حرفهمی

له پیشنهاد رساله دكت ری و كمیت ه رس ا یکی از اعضاء كمیتهحداقل  :1 تبصره

 دانشیاری باشد. حداقل باید دارای مرتبه دكتری

ه ب توانن د نویسندگان مقاالت مستخرج از رساله دكتری دانشجو نمی :2 تبصره

خ اب پیشنهاد رساله دكتری و داور كمیته رساله دكت ری انت عنوان داور كمیته

 شوند.

 است.مصوب وزارت ر آئین نامه دوره دكتری : منظوآئین نامه

 

 : شرایط عمومی و اختصاصی2ماده 

 شرایط عمومی و اختصاصی ورود به دوره دكتری تخصصی عبارتند از: 

ه، دارا بودن مدرک رسمی پایان دورۀ كارشناسی ارشد اعم از پیوست .1

 ت وحقیقاهای علوم، تای مورد تأیید وزارتخانهناپیوسته یا دكتری حرفه

 فنّاوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،

 برابر ضوابط معین، دانشگاههای علمی ورود به داشتن صالحیت .2

 برابر ضوابط معین، دانشگاههای عمومی ورود به داشتن صالحیت .3

 ،هنام شیوهاین  13ماده  8بند احراز توانایی در زبان خارجی طبق  .4

دهای درخشان طبق پذیرش دانشجوی مشمول مقررات استعدا :1تبصره 

مصوبات شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت و پذیرش داوطلبان 

 شود.ربط انجام  میخارجی طبق مصوبات مراجع ذی

تواند طب ق آی ین دانشجوی دوره دكتری تخصصی مؤسسه خارج می :2تبصره 

 ه اینامه انتقال دانشجویان خارج به داخل، مصوب وزارت ب ه یک ی از مؤسس ه

 منتقل شود.داخل 

 

                                                           
-بخش ریدر سا یعلم أتیه ریكارشناسان با تجربه غ ایصاحبنظران  ،یامتخصصان حرفه ،بر اسا  آیین نامه 1

 هستند. دانشگاه دییبه تأ ایحرفه تیمهارت و صالح یجامعه هستند كه دارا های



 61 

 : استاد راهنما و مشاور3ماده 

نما عهده استاد راهر مسئولیت راهنمایی دانشجو از نخستین نیمسال تحصیلی ب

ری ی ا است كه به پیشنهاد دانشجو از میان اعضای هیأت علمی با مرتبه استادیا

 . پسشودیمتعیین  ربطیذگروه  تصویبباالتر و با موافقت عضو هیأت علمی و 

کمیلی از تعیین استاد راهنما، مراتب از طریق شورای گروه و شورای تحصیالت ت

. تا زمانی گرددیمآموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال ر دانشکده به امو

عهده ر بكه استاد راهنما انتخاب نشده است، رئیس گروه وظایف استاد راهنما را 

 دارد.

 رب طیذاس تاد راهنم ا و تائی د گ روه  در صورت نی از، ب ه پیش نهاد :1تبصره 

ه دار مسئولیت راهنمایی رساله دانشجو را دو استاد راهنما به طور مشترک عهد

درص د  60. مشروط ب ه اینک ه اس تاد راهنم ای اص لی ) اول( ح داقل شوندیم

 هدایت رساله را بر عهده داشته باشد.

 یبتص ود راهنم ا و ، به پیش نهاد اس تاانتخاب استاد/استادان مشاور :2تبصره 

شته ای مرتبط با رگروه آموزشی، از بین اعضای هیأت علمی یا متخصصان حرفه

 تحصیلی دانشجو امکان پذیر است.

ط ع در صورتی كه ارتباط استاد راهنما به ه ر دلیل ی ب ا دانش گاه ق :3تبصره 

تخ اب ان این شیوه نام ه 4با رعایت شرایط ماده گردد، استاد راهنمای جایگزین 

 .شودیم

خ ارج از  ایاعضای هی أت علم ی ی ا متخصص ان حرف ههمکاری با  :4تبصره 

 یدانشگاه به عنوان عضو كمیته پیشنهاد رساله دكتری و كمیت ه رس اله دكت ر

 منوط به اخذ مجوز از شورای دانشگاه است.

 

 : شرایط تدریس، راهنمایی و مشاوره4ماده 

 ی:ه دانشجویان در دوره دكترو مشاوره رسال رساله شرایط تدریس، راهنمایی

 الف( تدریس

 .باالتر یاداشتن مدرک دكتری با مرتبه استادیاری  -1
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 موافقت شورای گروه. -2

 

 ب ( راهنمایی رساله

 . باشدیمبه شرح زیر دوره دكت ری  شرایط راهنمایی رساله

سال سابقه ت دریس در دورۀ تحص یالت تکمیل ی و شش نیمداشتن حداقل  -1

اس تاد راهنم ا ب ا  توسطحداقل دو دانشجوی كارشناسی ارشد  گیدانش آموخت

 مرتبه استادیاری ضروری است.

 یکی از موارد زیر:  -2

ژوهشی پمعتبر علمی  یهامجلهمقاله در  سهحداقل )یا ارائه پذیرش( چاپ الف: 

 طی سه سال گذشته. 

و  ژوهشیمعتبر علمی پ یهامجلهحداقل دو مقاله در )یا ارائه پذیرش( چاپ ب: 

 تحقیقاتی  برون دانشگاهی طی سه سال گذشته.در حال انجام یک طرح 

 .دانشگاه موافقت شورای گروه و شورای تحصیالت تکمیلی -3

تذكر: عضو هیأت علمی متقاضی راهنمایی دانشجوی دكتری باید ح داقل ی ک 

 .اشندبماه قبل از مصاحبه داوطلبان ورود به دوره شرائط فوق را احراز نموده 

بصورت ظرفیت راهنمایی دانشجویان دكتری در هر سال تحصیلی و   :1 تبصره

 باشد:بر اسا  مرتبه علمی عضو هیات علمی بصورت زیر می همزمان

 
 حداکثر تعداد دانشجوی دکتری در هر سال

 دوره

 مرتبه علمی

  روزانه و

 استعداد درخشان

 نوبت دوم، بورسیه و

 تبدیل خارج به داخل 

 گاهی پردیس دانش

 5/0* 5/0* 1* استادیار

 1 1 2 دانشیار

 1 1 2 استاد
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 حداکثر تعداد همزمان دانشجوی دکتری

 دوره 

 مرتبه علمی

  روزانه و

 استعداد درخشان

 و 2، بورسیه نوبت دوم

 تبدیل خارج به داخل

 پردیس دانشگاهی

 2* 2* 4* استاد یار

 3 3 6 دانشیار

 4 4 8 استاد

جوی س از احراز شرایط فوق الذكر، مجاز به راهنمایی دانشپاستادیاران  *

 . باشنددكتری می

در صورت به حد نصاب نرسیدن ظرفیت راهنمایی دانشجویان مقطع دكتری در 

در  توان ددوره های نوبت دوم، بورسیه و تبدیل خارج به داخل، این ظرفیت م ی

 استفاده گردد. دانشگاهی پذیرش دانشجویان پردیس

در صورت وجود اساتید راهنمای مشترک، ظرفیت پ ذیرش دانش جو  :2تبصره 

 . گرددیمتوسط هر استاد با توجه به در صد مشاركت اساتید راهنما تعیین 

 ج( مشاوره رساله

 .باالتر یااشتن مدرک دكتری با مرتبه استادیاری د -1

 .ارشناسی ارشد دفاع شدهكنامه حداقل یک پایانیا مشاوره راهنمایی  -2

 گروه.موافقت شورای پیشنهاد استاد راهنما و  -3

 ایحرف ه انتخاب استاد مشاور از بین متخصص ان ،به تشخیص شورا :3 تبصره

 نیز بالمانع است. دانشگاهخارج از 

 

 : تعداد واحد5ماده 

د، واحد است كه از این تعدا 36تعداد واحدهای درسی دورۀ دكتری تخصصی 

سی رنامۀ درواحد پژوهشی است كه در ب 24تا  18واحد آموزشی و  18تا  12

گرایش  -میزان دقیق واحد آموزشی هر رشته شود.میهر رشته تحصیلی لحاظ 

 .گرددیمبر اسا  برنامه مصوب، به پیشنهاد دانشکده و تصویب شورا تعیین 

                                                           
 باشد.بورسیه ورودی بدون آزمون و دارای معرفی نامه از وزارت علوم تحقیقات و فناوری میمنظور دانشجویان  2
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 10 و حداكثر 6دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است، حداقل  :1 تبصره

 احدهایكه بنا به دالیل غیرموجه تعداد و صورتی در كند. واحد درسی انتخاب

خذ اواحد برسد، كلیه درو   6اخذ شده دانشجو در هر نیمسال به كمتر از 

رخصی در آن نیمسال تقاضای م تواندشده آن نیمسال حذف و دانشجو تنها می

و  در واحد بدون در نظر گرفتن ی هر نیمسالحداقل واحدها تحصیلی نماید.

 .شودیمنی محاسبه جبرا

و موظف ، دانشجشنهاد استاد راهنما و تائید گروهبه پی ،صورت نیازر د :2تبصره 

ا ب ه كارشناسی رو یا  ارشدكارشناسی دوره  یهادر واحد از   8 است حداكثر

عیین تدر نمره در  جبرانی ( بگذراند. 14عنوان در  جبرانی ) با حداقل نمره 

و هزینه این درو  طبق تعرف ه مص وب هی ات  دگردینممحاسبه كل میانگین 

موج ب گذران دن درو  جبران ی . ش وداز دانش جو دریاف ت م ی دانشگاهامناء 

  .گرددینمافزایش حداكثر سنوات تحصیلی دانشجو 

 

  : نمره6مادۀ 

ز او میانگین كل قابل قبول پس  20از  14حداقل نمرۀ قبولی در هر در  

 است. 20از  16گذراندن تمام واحدهای آموزشی 

دهای چنانچه میانگین كل نمرات دانشجو پس از گذراندن تمام واح :1تبصره 

أیید باشد دانشجو موظف است با نظر استاد راهنما و ت 16آموزشی كمتر از 

ذ ن كل اخگروه، فقط در یک نیمسال تحصیلی دروسی را برای ترمیم میانگی

و از انشجددر ترمیم میانگین،  صورت عدم موفقیت در كند و با موفقیت بگذراند.

 شود.محروم میادامه تحصیل 

ی وی قبول نمراتمحاسبۀ میانگین كل نمرات دانشجو صرفاً براسا   :2تبصره 

 شود.انجام می

، در و دانشجوی شهریه پرداز دانشجوی مشمول آموزش رایگان :3تبصره 

ف است صورت عدم كسب نمرۀ قبولی در هر در  یا حذف غیر موجه آن، موظ
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برای انتخاب مجدد همان در  یا در  جایگزین، هزینۀ مربوط به آن را بر 

 پرداخت كند. دانشگاهاسا  تعرفۀ مصوب هیأت امناء 

 

 : ارزیابی جامع  7ماده 

گذراندن درو  دوره ز دانشجو موظف است پس اپژوهشی  شیوه آموزشی ر د

 و گ روهنظ ر ش ورای  یرآموزشی در ارزیابی جامع شركت نماید. ارزیابی جامع ز

ب ا نظ ارت نماین ده تحص یالت تکمیل ی شورای تحصیالت تکمیلی دانش کده و 

ا عضو هی ات علم ی ب  3مركب از حداقل ارزیابی جامع  توسط كمیتهدانشگاه،  

بش رح زی ر برگ زار  مرتبه حداقل اس تادیاری و ش رایط ت دریس دوره دكت ری

 .شودیم

 .ان( راهنمااستاد) استاد -1

 هب ك ه عالوه ب ر اس تاد )اس تادان( راهنم ا  علمی هیأتنفر عضو  2 حداقل -2

و تصویب شورای تحصیالت تکمیل ی دانش کده برگزی ده  گروهپیشنهاد شورای 

 . شوندیم

 

 دستورالعمل ارزیابی جامع:

ام از تم  16برای ورود به مرحلۀ ارزیابی جامع، كسب میانگین كل ح داقل  .1

 واحدهای آموزشی دوره الزامی است.

 %30 میانگین نم رات آزم ون ش فاهی و %70آزمون كتبی میانگین نمرات  .2

ی و میانگین ك ل نم رات دانش جو در ارزی اب دهدیمنمره نهایی را تشکیل 

از در غیر این ص ورت، دانش جو مج  ( كمتر باشد.20)از  16جامع نباید از 

ا ا بت كند و آن رارزیابی جامع شرك تمام درو  است صرفاً یکبار دیگر، در

ای پرونده دانش جو ب ر، و صورت عدم موفقیت در بار دوم، موفقیت بگذراند

تص  میم گی  ری درخص  وص امک  ان ش  ركت مج  دد در ارزی  ابی ج  امع ب  ه 

 شود.ارجاع می دانشگاهكمیسیون موارد خاص 
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ا و در  به پیشنهاد استاد راهنم 3محتوای حداقل آزمون كتبی از سواالت  .3

 . گرددیمتهیه ت تکمیلی سطح تحصیالر دتصویب گروه مربوط 

ما در  به پیشنهاد استاد راهن 3محتوای حداقل از آزمون شفاهی سواالت  .4

توان د ب ا درو  آزمون ش فاهی م ی .گرددیمتهیه  و تصویب گروه مربوط

آزمون شفاهی بای د ح داكثر ت ا  درو  آزمون كتبی متفاوت باشد. درو 

 یک ماه پس از آزمون كتبی برگزار گردد.

ب جامع حداكثر دو بار در سال به پیش نهاد گ روه و پ س از تص وی ارزیابی .5

 .گرددیمدانشکده به شورا اعالم 

ی ک )كتبی و ش فاهی( را ح داكثر  موظف است نتیجه ارزیابی جامعگروه  .6

 ، از طری ق دانش کده ب ه م دیریت امتح ان ش فاهیته پس از برگ زاری هف

 گزارش نماید.شگاه تحصیالت تکمیلی دانو آموزشی 

 : تصویب طرح تحقیق8 دهما

 پایان نیمسال بعد از نیمس الی ك ه امتح ان تاحداكثر دانشجو موظف است  -1

رم ف ا مطابق ب قیق رساله خود راتحطرح خود را با موفقیت گذرانده است  جامع

ه ب  و( راهنم ا تهی ه اس تادان) و با همکاری استاد طرح تحقیق مصوب دانشگاه

 دفاع نماید. داده و از آنارائه  گروهشورای 

ب ه پیش نهاد اس تاد راهنم ا و تص ویب ش ورای تحص یالت تکمیل ی  :1تبصره 

 تمدید گردد. پ س از گذش ت تا یک نیمسال دیگر تواندیمدانشکده مدت فوق 

را با  امتحان جامع خود دانشجو )پایان دو نیمسال بعد از نیمسالی كه این مدت

موض وع امک ان ادام ه  در صورت ع دم تص ویب ط رح، موفقیت گذرانده است(،

 تحصیل دانشجو در شورا مطرح و تصمیم گیری خواهد شد.

علن ی ب ا حض ور اعض اء  یاجلس هتصویب طرح تحقیق رساله در و بررسی  -2

و  ردیپذیمانجام  نماینده تحصیالت تکمیلیرساله و با مدیریت  پیشنهاد كمیته

ق رساله خ ود طرح تحقیز جلسه حضور داشته باشد و ار دانشجو موظف است د

 دفاع كند.



 67 

ود ب ا در صورتی كه دانشجو در نوبت اول نتواند از پیشنهاد رساله خ : 2 تبصره

ت ا در  ش ودیمب ه او اج ازه داده  1موفقیت دفاع كند، با رعای ت مف اد تبص ره 

ر در غی  دیگر نسبت ب ه دف اع از پیش نهاد رس اله خ ود اق دام نمای د. یاجلسه

 گردد.م میاینصورت از ادامه تحصیل محرو

)و در ص ورت س ال تحص یلی نیمدانشجوی دكتری باید در پایان هر  :3 تبصره

ارش گ زاستفاده از فرصت مطالعاتی خارج از دانشگاه، بعد از فرصت مطالع اتی( 

كتب ی ب ه اسا  طرح تحقیق مص وب ب ه ص ورت ر پیشرفت تحصیلی خود را ب

فت گ زارش پیش رهنم ا، در صورت صالحدید اس تاد را .ارائه نماید استاد راهنما

 گردد.، در حضور كمیته پیشنهاد رساله ارائه میتحصیلی

 

 : دفاع از رساله 9ماده 

وردهای تائید استاد راهنما و به شرط كفایت دستاو دانشجو پس از تدوین رساله 

كمیت ه رس اله و ب ا م دیریت نماین ده حض ور ر علمی رس اله، موظ ف اس ت د

 فاع كند.از رساله خود د تحصیالت تکمیلی

)مط ابق ب ا اه داف ط رح  احراز كفای ت دس تاوردهای علم ی رس اله :1تبصره 

ش تحقیق( متناسب با موضوع رساله، قبل از دفاع از طریق چاپ ی ا اخ ذ پ ذیر

 -ی برای دانشجویان در شیوه آموزشمقاله مستخرج از رساله یک نهایی حداقل 

یا  ISI ردر مجالت معتبو دو مقاله برای دانشجویان در شیوه پژوهشی پژوهشی 

داخل ی )در زم ان تحص یل دانش جو در مقط ع  وهش یژعلمی پ مجالت معتبر

. ردی  گیمص  ورت گ  روه مرب  وط و  ی اولراهنم  ا اس  تادب  ا تائی  د و  دكت  ری(

ی هنم اار استاد حداقل نام ،دانشجوذكر نام دستاوردهای علمی یاد شده باید با 

 باشد. "دانشگاه صنعتی شیراز"و نام اول

 و( 9ماده  1تبصره پس از احراز كفایت دستاوردهای علمی )موضوع  :2صره تب

ل دو ح داق تاریخ دفاع تعیین ش ده وتائید حداقل یکی از داوران كمیته رساله، 

طری ق  ، نسخه تایید شده رساله توسط استاد راهنمای اول، ازهفته قبل از دفاع

 . گرددمی دانشجو به داوران تحویل
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 ب هه فاع از رساله با حضور نماینده تحصیالت تکمیلی دانشگاجلسه د :3 تبصره

 . یابدمیو اعضاء كمیته رساله رسمیت  یر جلسهدو م ناظر عنوان

دف اع از  حداقل زمان الزم بین تصویب ط رح تحقی ق در دانش گاه و :4تبصره 

 . استیک سال تمام رساله 

 

 : ارزیابی رساله 10ماده 

، می زان ن وآوری ،انج ام ش ده پ ژوهش علم ی اسا  كیفی ت رارزیابی رساله ب

 .شودیمپژوهشی و نحوه نگارش رساله انجام  هاییافتهچگونگی دفاع از 

را ب ر  داوران، نمره رساله دانشجو هیأتدر پایان جلسه دفاع، اعضای  :1تبصره 

وزن ی انگین . نماینده تحصیالت تکمیلی دانشگاه مینمایندمیتعیین  20مبنای 

  .نمایدمی محاسبهرت زیر بصونمرات را 

 ( مشاور:دیدر صورت وجود استاد )اسات 

 نت داوراع نمرامجمو مشاور+ دینمرات اسات نیانگیم + راهنما دینمرات اسات نیانگیدو برابر م

 3تعداد داوران+

 :در صورت عدم وجود استاد مشاور 

 راهنما + مجموع نمرات داوران دینمرات اسات نیانگیدو برابر م

 2د داوران + تعدا

ش ود و محاس به نم ی نم رات دانش جو نمره رساله در میانگین ك ل :2تبصره 

 ی اخ وب  خیل یع الی ، قب ول )، به ص ورت زیرتوجه به جدول  باارزشیابی آن 

 .گرددمیاعالم  مردود( یا خوب

 جدول ارزیابی                         
 درجه نمره

 عالی 20تا  19

 خوب خیلی 18.99تا 18

 خوب 17.99تا  16

 مردود 16كمتر از 
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، اوراندچنانچه ارزشیابی رساله مردود اعالم شود، با تأیید هیأت  :3تبصره 

 شودحداكثر یک نیمسال در سقف مدت مجاز تحصیل به دانشجو اجازه داده می

 تا دوباره در جلسۀ دفاع شركت و از رسالۀ خود دفاع كند.

رجه دتعیین شده نتواند از رسالۀ خود با دانشجویی كه در فرصت  :4تبصره 

 ود.شقبولی دفاع كند، فقط گواهی گذراندن واحدهای درسی به وی اعطاء می

 

 

 : دانش آموختگی11ماده 

از رس اله خ ود،  یقبولدانشجو پس از گذراندن واحدهای درسی و كسب درجه 

و ب ه دریاف ت درج ه دكت ری  ش ودیمدانش آموخت ه دوره دكت ری ش ناخته 

بولی از تاریخ دانش آموختگی، روز دفاع و كسب درجه ق .گرددمیصصی نایل تخ

 رساله است.

 

 : طول دوره تحصیل12ماده 

مدت تحصیل در دورۀ دكتری تخصصی، حداقل شش نیمسال تحصیلی و 

ط دفاع از رساله در نیمسال ششم مشرو حداكثر هشت نیمسال تحصیلی است.

 یوه نامه مجاز است.به رعایت سایر موارد آیین نامه و ش

 دانش گاهدر صورتی كه دانشجو در مدت مق رر دان ش آموخت ه نش ود، تبصره: 

مس ال اختیار دارد به پیشنهاد استاد راهنما، مدت تحص یل را ح داكثر ت ا دو نی

تحصیلی افزایش دهد. برای دانش جوی مش مول آم وزش رایگ ان، تحص یل در 

اما در  باشد به صورت رایگان واندتبا مجوز هیات رئیسه دانشگاه مینیمسال اول 

نیمسال دوم منوط به پرداخت هزینه ثابت است ك ه طب ق تعرف ۀ هی أت امن ا 

ر ش ود. چنانچ ه دانش جو ددریافت می دانشگاهتعیین و طبق شیوه نامه مصوب 

این مدت دانش آموخته نشود، پرونده وی برای تصمیم گیری درخصوص ادام ۀ 

 شود.ارجاع می انشگاهدون موارد خاص یتحصیل به كمیس
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تار  حذف ترم، انصراف از تحصیل، حذف و اضافه، مرخصی، : 13ماده 

 و سایر موارد ، مهلت دفاعتحصیل

مط ابق  زمان مقرر حذف و اضافهلی فقط در یدانشجو در هر نیمسال تحص .1
، د، انتخاب یا جابج ا كن حذف در  رادو  حداكثر تواندیمتقویم آموزشی 

ج وده تعیین شده خ ارحدمد واحدهای انتخابی وی از مشروط بر آنکه تعدا
 نشود.

و  گ روه در طول دوره تحصیل با موافق ت اس تاد راهنم ا، تواندمیدانشجو  .2
ح داكثر از دو نیمس ال مرخص ی  مدت مج از تحص یل،دانشکده با رعایت 

 تحصیلی یا ح ذف ت رم ب ا احتس اب در س نوات تحص یلی اس تفاده كن د.
 اول ین نیمس ال تحص یلی مج از نیس ت. درخواست مرخصی تحص یلی در

 دو هفت ه تاٌیخود را، نها یتقاضا دیبا یلیتحص یمرخص یمتقاض یدانشجو
بت ث یآموزش ونیاتوماس ستمی( در سینترنتی)ا یقبل از شروع ثبت نام اصل

 .دینما
دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست انصراف خود را  .3

جو تحصیالت تکمیلی تسلیم كند. دانش شخصا و به صورت كتبی به اداره

راف ای انصماه از تاریخ ارائه درخواست، تقاضیک مجاز است فقط یکبار و تا 

خود را پس بگیرد در غیر این صورت، پس از انقضای این مهلت حکم 

 شود. انصراف از تحصیل وی صادر می

 هدانش گااز  مجوزبدون كسب  یا عدم ثبت نام در هر نیمسال ترک تحصیل .4
آید و دانش جوی منص رف از محل تحصیل، انصراف از تحصیل به شمار می

  تحصیل، حق ادامه تحصیل ندارد.
ی منص رف از تحص یل ب ا دالی ل در موارد استثنایی كه دانشجو :1تبصره 

را ح داقل ی ک  خود، باید دالئل موجه درخواست بازگشت به تحصیل دارد
ی د ارائ ه ده د. در ص ورت تأی دانش گاهماه پیش از پایان همان نیمسال به 

مرخص ی  ءاه، آن نیمس ال ج زموجه بودن ت رک تحص یل توس ط دانش گ
 آید.دانشجو به شمار میبا احتساب در سنوات تحصیلی 



 71 

تصمیم گیری برای بازگشت به تحص یل دانش جوی منص رف از  :2تبصره 
 است. دانشگاهتحصیل، بر عهده 

 سال تحصیلی یک روز قب لبرای نیمسال اول  رسالهآخرین مهلت دفاع از  .5
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 

 باشد. تقویم آموزشی دانشگاه می
ل تقلب شامل دانشجویانی كه به دلی آئین نامه 11ماده  2تسهیالت تبصره  .6

 شود.كنند، نمیاطی، نمره مردودی دریافت میو یا حکم كمیته انضب

 2 استاد برای هر دانشجوی دكتری هر حداكثر تعداد درو  اخذ شده با .7

اخذ  ی كه قبالً دو در  راو برای اخذ در  سوم با استاد باشددر  می

 در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه مطرح شود. باید نموده، موضوع

 :باشدمیشجویان دكتری به قرار زیر نمره بسندگی زبان انگلیسی دان .8

 حداقل نمره قابل قبول نام آزمون
Academic IELTS 6 

TOEFL PBT 550 
TOEFL IBT 70 
TOLIMO 550 

MSRT (MCHE) 60 
 %60 های داخلآزمون های دانشگاه

 %50 آزمون نیمه متمركز كنکور دكتری

 .است تحقیق رسالهدفاع از طرح قبل از  بسندگی زبان مهلت ارائه نمره 

لزم مدانشجوی دوره دكتری پس از گذراندن موفقیت آمیز امتحان جامع،   .9

  در تمامی صفر واحدی دكتریطرح تحقیق رساله  به اخذ در 

 .استهای تحصیلی قبل از دفاع از پیشنهاد رساله نیمسال

فرص ت  ح داكثر س ه م اه ،رسالهدفاع از  خی، پس از تاردكتری انیدانشجو .10
به اس تاد راهنم ا  رساله تهیكم حاتیخود را مطابق با تصح رسالهكه  دارند
 هیتسو ندیراف ستباییدفاع م خیاز تار حداكثر شش ماه پسدهند و  لیتحو
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 ریحساب خود را انجام دهند )ارسال پرونده به اداره آموزش دانشگاه(. در غ
 اتی مص وب ه یه انهیمطابق با هز دیترم جد یبرا بایددانشجو  نصورتیا

فراغ ت از  خیت ار و دی خود دفاع نما رسالهو مجدداً از  هامناء ثبت نام نمود
 .است دیجلسه دفاع جد تاریخ نامبرده لیتحص

 

  : محرومیت از ادامه تحصیل 14 ماده

 :شودیممحروم  یدر موارد زیر دانشجو از ادامه تحصیل در دوره دكتر

 11 م اده 2و  1 ی ت تبص ره)ب ا رعادرسی دانشجو  هاینمرهالف( میانگین كل 

 شود. 16آئین نامه( كمتر از 

بی بار شركت در آزمون ارزی ا وب( عدم كسب نمره قابل قبول پس از حداكثر د

 .آئین نامه( 15)با رعایت ماده  جامع

 ج( عدم موفقیت در دفاع از پیشنهاد رساله حداكثر بعد از دو مرتبه.

 .(10ماده  3با رعایت تبصره )و رساله دانشجغیر قابل قبول ارزیابی شدن ( د

 (.12ماده  مدت مجاز تحصیل دانشجو ) با رعایت تبصرهبه پایان رسیدن ( ه

 و( عدم ثبت نام در هر نیمسال بدون درخواست اخذ مرخصی در زمان مقرر.

در دوره  در صورت محروم شدن یا انص راف دانش جو از ادام ه تحص یل تبصره:

-ینامهایت ضوابط و مقررات مربوط، صرفاً گواهبا رعدكتری، دانشگاه مجاز است 

 ای را بر اسا  كارنامه تحصیلی دانشجو صادر كند.

 

 : 15 ماده

 رب و بررسی موارد خاص دیگ ر نامه شیوه حسن اجرای این  رنظارت بو  تفسیر 

 است.  عهده شورا

 

 :16ماده 

 2/6/1395تاریخ  تبصره در  31ماده و  16 مقدمه، 1مشتمل بر شیوه نامه این 

 .اشدبیمبه تصویب  تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی شیراز رسید و الزم اجرا 
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  بخش چهارم 

 راهنمای تدوین و نگارش

 نامه پایان

 و  
 مربوطه هایفرم
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 1فرم شماره 

 بسمه تعالی

 کارشناسی ارشدنامه پیشنهاد موضوع تحقیق پایان

 
 .................................................................رشته  ...................................شماره دانشجوئی  ....................................................نام و نام خانوادگی 

 .................................................................................................................................................................................................................  عنوان به فارسی

 ........................................................................................................................................................................................................... عنوان به انگلیسی 

 مقدمه : -1
............................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 نامه:هدف ضرورت اجرای طرح پایان تعریف مسئله ، -3
......................................................................................................................................................................................................................................................... .....

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

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

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

 :نامهو فنون اجرائی طرح پایان هاروش -4
......................................................................................................................................................................................................................................................... ....

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

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

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

 

 مراجع: -5

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

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

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

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

 

ر نت ایج نی ز ت ابع متعلق به دانش گاه و انتش ا نامه یق پایانكلیه حقوق مادی مترتب بر نتایج تحق مالکیت نتایج:

 .گیردمیمقرارت دانشگاهی است و با موافقت استاد راهنما صورت 

 امضاء دانشجو   تاریخ                                                                    
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 ریاست محترم گروه :

راح ل موسیله آمادگی خود برای راهنمائی دانش جو در كلی ه  نی بدیدر صورت تصویب موضوع تحقیق پیشنهاد

 نمایممیم نامه بر اسا  ضوابط دانشگاه و دانشکده اعالانجام و ارائه تحقیق و مشاركت در ارزیابی پایان

 امضاء تاریخ                                                             نام و نام خانوادگی استاد راهنما :

 مضاءا                نام و نام خانوادگی استاد مشاور                                             تاریخ      
________________________________________________________________ 

 ریاست محترم دانشکده :

 صویب رسیدعمال اصالحات و تغییرات زیر به تبه شرط ا □با فرم فعلی مورد تصویب قرار گرفت           □

 تصویب نشد □ 
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ....

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

  نام و نام خانوادگی رئیس گروه:

 تاریخ                  امضاء                                                                        

 نظر دانشکده:

 صویب رسیدتل اصالحات و تغییرات زیر به به شرط اعما □با فرم فعلی مورد تصویب قرار گرفت           □ 

 تصویب نشد □ 
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ....

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

  نام و نام خانوادگی رئیس دانشکده :

 تاریخ                  امضاء                                                                        

 

 .................................تاریخ     مدیریت محترم امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

 ...............................شماره  

وم هشگاه عل ودر سایت پژ . .....................................نامه فوق مورد تائید دانشکده قرار گرفته و با كد رهگیری طرح پایان

 و فناوری اطالعات ایران به ثبت رسیده است. 

 

 مضاا                  دانشکده :                                             تاریخ   نام و نام خانوادگی رئیس 

 
__________________________________________________________________ 

 

 نامه در سایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران به تائید رسید.طرح پایان

 ر آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه: مدیر امو خانوادگینام و نام 

 

 

 اریخ                   امضاء    ت                                                                                      
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 (2)فرم شماره 
   رساله/نامهتعیین نماینده دانشکده جهت شرکت در جلسه دفاع از پایان

 باشد به دفتر ریاست دانشکده رسیده رساله/نامهحداقل ده روز قبل از برگزاری جلسه دفاع از پایاناین فرم بایستی 

 دانشکده ریاست محترم 
آقای / خانم  رساله/نامهبا سالم ، احتراماً چون قرار است جلسه دفاع از پایان

 ...........................................................ه رشت رشداسی ادانشجوی مقطع كارشن ..............................................................................
 : عنوان تحت  ................................شماره دانشجوئی 

..............................................................................................................................................................................................................................................................         
ار شود . لذا خواهشمند است دستور برگز ...............................................محل رد .......................روز ..............در ساعت 
 ع ازه جهت شركت در جلسه دفاکدضمن صدور مجوز برگزاری جلسه دفاع نماینده دانش فرمایید
 مشخص و معرفی شوند.  رساله/نامهپایان
 

 شامل :  رساله/نامهاعضاء کمیته پایان
 تیبعضاء به ترا ریو سا .......................................................................................................................استاد راهنما آقای / خانم دكتر

  ................................................................. و ...............................................................................،  .......................................................................................
 .باشندمی
 

 :  ضمایمنکات مهم و 
 . گرددمینامه تایپ شده بدون صحافی در جلسه دفاع توسط دانشجو ارائه پایان □
 .خارجی مورد تائید استبسندگی زبان  □
 ت. سا گذرانده ...... الزم برای اخذ درجه كارشناسی ارشد با معدل كلدرسی ه كلیه واحدهای نامبرد □
 ارد.دندارد /  صیلی و مشکل سقف سنوات تح باشدمی  ............... نامبرده ورودی مهر / بهمن سال □

 
 اریخ :ت              گروه    امضاء رئیس                                               

____________________________________________________________ 

 ...................................................................... گروه  ریاست محترم
م هیئت علمی رتحعضو م .....................................................................وسیله آقای / خانم دكتر نبا سالم ، احتراماً بدی

 .شوندمینامبرده معرفی  رساله/نامهجهت شركت در جلسه دفاع از پایان دانشکده
 

 اریخ :ت              رئیس دانشکده  امضاء                                                         
 
 

 رونوشت : 
ده یئت علمی دانشکهترم حعضو م .....................................................................جهت استحضار آقای / خانم دكتر 

 جهت استحضار و شركت در جلسه فوق و اعالم گزارش از نتیجه جلسه . 
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  3فرم شماره 

  نامه کارشناسی ارشدصورتجلسه دفاع از پایان

 گروهریاست محترم 

 .................................................... نامه آقای / خانماز پایان نهاییجلسه دفاع  رساندمیوسیله به اطالع نبدی

  .........................................................ویی انشجشماره د ........................................................دانشجوی كارشناسی ارشد رشته

 تحت عنوان :

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

هنما( ار د) استا ....................................نامه شامل خانم / آقای دكترانبا حضور اعضاء كمیته پای

 ..........................................و   ..........................................و  .............................................خانم/آقای دكترو سایر اعضاء به ترتیب 

  محتوی اسا رتشکیل و ب ..................................................در محل  ......................ساعت  ...............................ر تاریخ د

 و درجۀ:     .................................... نامه با نمرهو چگونگی ارائه پایان

 ( 99/18ا ت 18خوب )نمره از  خیلی □             ( 20تا  19نمره از ) عالی  □        

 ( 99/15تا  14)نمره از   متوسط □          (  99/17تا  16خوب )نمره  □        

 كمتر ( 14)نمره از     مردود □                           

  مورد تصویب اعضاء كمیته قرار گرفت .با اصالحات جزئی  □ بدون تغییر □

كثر دت حدادانشجو در اسرع وقت ) ظرف مد مورد تصویب اعضاء كمیته قرار نگرفت و مقرر گردی □

ستاد أیید اتهیئت داوران را برطرف نموده و به   یک ماه ( اشکاالت ذكر شده به شرح پیوست توسط

 راهنما برساند.

فت و یب قرار نگررد تصوو بنابراین مو باشدمینامه دارای اشکاالت اساسی به شرح پیوست پایان □

 .) حداكثر ظرف مدت      ماه ( مجدداً دفاع نماید هاآندانشجو باید پس از رفع 

 20ماده تبصره ق است و دانشجو باید طب  قبول  غیر قابل  داوران هیئت   نظر  از  نامه ایان پ □ 

 ارشد عمل كند. كارشناسی  آیین نامه

 : امضاء اعضاء كمیته

 ماینده دانشکدهن -5    عضو كمیته -4         هعضو كمیت -3     عضو كمیته -2      ااستاد راهنم -1

 ریاست محترم دانشکده

 .گرددمیمقتضی اعالم مراتب جهت اطالع و اقدام با سالم، احتراماً 

 اریخ     ت          امضاء                           نام و نام خانوادگی رئیس گروه          
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 4فرم شماره 
 )مقطع كارشناسی ارشد (  التحصیلیفارغگزارش 

________________________________________________ 
 دانشکده  ریاست محترم

 ........................................... رشته ی.دانشجو.......................................................با سالم ، احتراماً چون آقای / خانم 
ا باسی ارشد را ه كارشنخذ درجكلیه واحدهای الزم برای ا ............................................. شماره دانشجویی

ان :  حت عنوتنامه خود را گذرانده و دفاع از پایان ....................................... معدل كل
...................................................................................................................................................................................................................................................... 
حائز شرایط  گروهنظر این  لذا از .با موفقیت به انجام رسانده است ..................................... در تاریخ
اقدامات بعدی به  مراتب جهت فرمایید. خواهشمند است دستور باشدمی التحصیلیفارغ

 دانشگاه اعالم گردد.و تحصیالت تکمیلی  مدیریت امور آموزشی
 :  ضمایمنکات و 

 .تاسنامه رسیده نامه كه به امضاء اعضاء كمیته پایاناننسخه پای( نسخه 2حداقل ) ......تعداد □
 فارسی  بان ز به  ( و چکیده  pdfفرمت )  نامه باپوشه پایان حاوی)دو نسخه( لوح فشرده  □
  : لوحشود. )توجهارائه می  توسط دانشجو ( فارسی Latexیا  Word فرمت با ) انگلیسی  و

 ارائه گردد. (  دانشجو تهیه و ه توسطکددانش تأیید  ونامه پایان نهایی پس از اصالح فشرده
 جو با قید، الزامی)اصلی یا تخصصی( و اختیاری گذرانده دانشجبرانیكلیه درو  لیست   □

 . باشدمیشماره در ، تعداد واحد و نمره كه مورد تائید گروه 
 یده است رس ابه تأیید استاد راهنمكه نامه از پایان  ( صورتجلسه دفاع3)فرم شماره □
 گزارش نماینده ونامه پایان ترتیب نحوه ارزشیابی به (4)فرم شماره ب و الف هایضمیمه  □
  .هکددانش
ا یبان خارجی و استاندارد ز هایآزمونارائه گواهی مبنی بر كسب نمره قابل قبول از    □

 قبولی دانشجو در آزمون بسندگی.
 هبرگ تسویه حساب با واحدهای دانشگا   □
 . كارت دانشجویی   □
 نامه در كتابخانه ملی ایرانفرم ثبت و توصیف پایان  □
 ک(ران دایران )اینامه در سایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات افرم تائید نهایی پایان  □
 فرم تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویی □
 فرم تسویه حساب مالی  □

 اریخ : ت               :        گروهامضاء رئیس                                                
                                                                                         

 ............................. شماره .......................... ختاری                                                                   
 دانشگاه تحصیالت تکمیلی  ومدیر محترم امور آموزشی 

راغت فبت به نس فرماییدبا سالم ، احتراماً ضمن تأیید موارد فوق ، خواهشمند است دستور  
 از تحصیل مشارالیه اقدام گردد. 

 دانشکده   رئیس امضاء                                                                  
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 (4ضمیمه الف )فرم شماره 

 نامه کارشناسی ارشد گزارش نحوه ارزشیابی پایان

 )مخصوص استاد راهنما و اعضاء کمیته ( 
                                                                                            

 شکده:تحصیالت تکمیلی دان محترم نماینده 
 .......................................................................ه لمی گروات ععضو هی ......................................................................احتراماً، اینجانب 

 اد راهنما تسا به عنوان ...............................با مرتبه علمی    ..................................................................دانشکده 
شماره  ........................................................................................ نامه خانم / آقایجلسه دفاع از پایاندر عضو كمیته
تحت  .........................................................دانشجوی كارشناسی ارشد رشته .............................................دانشجویی
 ........................................................................................................................................................................................................................عنوان : 
برگزار  ..............................................................در محل  .........................روز  بعدازظهر صبح ............... در ساعتكه 

شیابی زرا ،نامه نامبردهپایانمکتوب نسخه و بررسی  استماع دفاعیات ضمن شركت وگردید 
  . گرددمیبه شرح زیر به حضورتان تقدیم 

 نمره دانشجو سقف نمره عنوان

  2   تالش و عالقه و دقت نظر دانشجو1

  2 نامه، تدوین مطالب و حسن نگارش   آرایش و تنظیم پایان2

  4   سطح علمی و كاربردی مطالب ارائه شده 3

  2 وضعیت استفاده از منابع و به روز بودن منابع  4

  4   تجزیه و تحلیل بحث و نتیجه گیری 5

  2 نامه  بدیع بودن و نوآوری پایان 6

  2   نحوه ارائه در جلسه دفاع 7

  3/1   توانایی در پاسخ به سؤاالت  8

  3/19 9بند بدون احتساب  جمع

 7/0 (3/0+  4/0) 1تجربی پذیرش مقاالت كنفرانس یا داده -1-9

7/1 

 

  7/1 (1/0+7) 2پژوهشی-یا علمی ISIت مجالت پذیرش مقاال -2-9

  5/0  3نامه ساختپایان -3-9

  1 4هشی خارجی، پژوهانه صنعتی دانشجویی و ارتباط با صنعتقرارداد پژو -4-9

  20+( 1) جمع کل

یا استخراج  قاله كنفرانسنمره و دومین م 4/0 حداكثر ین مقاله كنفرانساول یا پذیرش به همراه گواهی ثبت نام به ارائه( 1

 گیرد.نمره تعلق می 3/0 حداكثر نامههای تجربی در پایانداده

 گیرد.لق مینمره تع 7/0 حداكثر دومین مقاله مجالت پذیرشنمره و به  1 حداكثر اولین مقاله مجالت پذیرشبه ( 2

 باشد.میو بر اسا  مصوبه گروه نامه عهده اعضاء كمیته داوری پایاننامه ساخت به تشخیص پایان( 3

اكثر یک اری حداین موضوع قبل از برگزاری جلسه دفاع، در جلسه گروه مربوطه مطرح با توجه به حجم و كیفیت همک( 4

 یابد.نمره اختصاص می

 باشد. 20تواند میته حداكثر مینمره هر عضو ك باشد.می 7/1به میزان  3-9و  2-9 ،1-9سقف مجموع سه بند 

 گیرد. دریافت نشده باشد نمره تعلق نمی هاآنارسالی كه جواب نهایی مبنی بر پذیرش مجالت مقاالت به 

 د.باشگیرد كه تشخیص آن به عهده كمیته داوری مینامه نمره تعلق میفقط به مقاالت مستخرج از پایان

   :  اریخت                : یا عضو كمیته امضاء استاد راهنما                                        
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 ( 4ضمیمه ب )فرم شماره                                 محرمانه

 کارشناسی ارشد نامه دانشجوه در جلسه دفاع از پایانکدگزارش نماینده دانش
 ....................................................ه کددانش محترم ریاست 

.... ..................................انشجویید هشمار ...................................نامه آقای / خانم با سالم ، احتراماً جلسه دفاع از پایان

....... .........................................ر محلد. ...................... در تاریخ .....................................رشته دانشجوی كارشناسی ارشد

 .گرددمیانجام شد. بدینوسیله نتیجه این جلسه به شرح زیر جهت استحضار و اقدام مقتضی اعالم 

 نمره (:2نمره استادان راهنما )ضریب معدل 

1-  

  (:1)ضریب  مشاورنمره استادان معدل 
1-  

 نمره (:1)ضریب نمره سایر اعضاء هیئت داوران 

1-  
2-  

  جمع 

  معدل نمره به حروف : 

 

 

 

 

 

 نحوه محاسبه نمره نهایی رساله دکتری دانشجو:

 ( مشاور:دیدر صورت وجود استاد )اسات

 رانمجموع نمرات داو مشاور+ دینمرات اسات نیانگیم + راهنما دینمرات اسات نیانگیدو برابر م

 3تعداد داوران+

 ( مشاور:دید استاد )اساتوجوعدم در صورت 

 راهنما + مجموع نمرات داوران دینمرات اسات نیانگیدو برابر م

 2تعداد داوران + 

 بفرمایید( مشخص ه در جلسه دفاع دانشجو )لطفاً مواردی كه انجام شده با عالمت کدنظر نماینده دانش

  ه حضور داشتند. كلیه اعضاء / هیئت داوران در تمام مدت برگزاری جلسه دفاع در جلس 

  .جلسه دفاع رأ  ساعت شروع و طبق برنامه خاتمه یافت 

  ه ه عنوان و چکیدظاهری آن از نظر تایپ، فصل بندی مطالب و صفح  شکل  بررسی  و  نامهپایان  بازبینی

 یرادی نداشت. اده و ش م. انجا........................................................................................و . هافهرست

 (لطفاً اگر نظر دیگری در مورد جلسه دفاع دارید در زیر و در چند جمله مرقوم بفرمایید.)

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

 :  هکدامضاء نماینده دانش                                                 

 تاریخ :                            

 نامهارزش پایان

:19  20عالی18   99/18خوب:  خیلی 16  99/17خوب

14  99/15:متوسط14: كمتر از  مردود
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 ( 4ضمیمه ب )فرم شماره                                 محرمانه

 دکتری تخصصی دانشجو رسالهه در جلسه دفاع از کددانشگزارش نماینده 
 .....................................................ه کددانش محترم ریاست 

. .....................................جویینشاد شماره .....................................آقای / خانم  رسالهاع از با سالم ، احتراماً جلسه دف

م اانج......... .......................................محل رد........... ............ در تاریخ ..........................................رشته دكتریدانشجوی 

 .گرددمیشد. بدینوسیله نتیجه این جلسه به شرح زیر جهت استحضار و اقدام مقتضی اعالم 

 نمره (:2ستادان راهنما )ضریب نمره امعدل 

1-  

  (:1)ضریب  مشاورنمره استادان معدل 
1-  

 نمره (:1نمره سایر اعضاء هیئت داوران )ضریب 

1-  
2-  
3-  

  جمع 

  معدل نمره به حروف : 

 

 

 

 
 نحوه محاسبه نمره نهایی رساله دکتری دانشجو:

 ( مشاور:دیدر صورت وجود استاد )اسات

 رانمجموع نمرات داو مشاور+ دینمرات اسات نیانگیم + راهنما دینمرات اسات نیانگیم دو برابر

 3تعداد داوران+

 ( مشاور:دیوجود استاد )اساتعدم در صورت 

 راهنما + مجموع نمرات داوران دینمرات اسات نیانگیدو برابر م

 2تعداد داوران + 

 بفرمایید( مشخص اردی كه انجام شده با عالمت ه در جلسه دفاع دانشجو )لطفاً موکدنظر نماینده دانش

   .كلیه اعضاء / هیئت داوران در تمام مدت برگزاری جلسه دفاع در جلسه حضور داشتند 

  .جلسه دفاع رأ  ساعت شروع و طبق برنامه خاتمه یافت 

  ن و چکیده واظاهری آن از نظر تایپ، فصل بندی مطالب و صفحه عن  شکل  بررسی  و  رساله  بازبینی

 ایرادی نداشت.  شده و ما. انج........................................................................................و . هافهرست

 (لطفاً اگر نظر دیگری در مورد جلسه دفاع دارید در زیر و در چند جمله مرقوم بفرمایید.)

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

 تاریخ :                            :  هکدامضاء نماینده دانش

 

 نامهارزش پایان

:19  20عالی18   99/18خوب:  خیلی 16  99/17خوب

16: كمتر از  مردود
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 (4ضمیمه ج )فرم شماره 

 دروس گذرانده در مقطع کارشناسی ارشد تمام لیست 

                                                                                            

 ..........................................................مقطع:    .......................................................... شماره دانشجو:

 .......................................................... دوره:    ..........................................................: نام و نام خانوادگی 

 .......................................... واحد اخذ شده:   ..........................................................دانشکده: 

 .............................................واحد گذرانده:    .......................................................... گروه آموزشی :

 ..................................: دل كلمع   .....................................................................رشته: 

 نوع در  * نمره تعداد واحد نام استاد نام در  در  شماره  ردیف

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       

 * جبرانی ،  تخصصی، اصلی

       واحد      ........................... ارشد تعداد واحد الزم برای اخذ درجه كارشناسی

 ............................نامه تاریخ دفاع از پایان

 

 دانشکده رئیس امضاء                                                گروهامضاء رئیس    

 

 

 

ون آموزشی ماسیسیستم اتو 490از گزارش شماره  توانمیتذكر: به جای تکمیل این فرم 

 دانشگاه )گلستان( استفاده كرد.
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 5فرم شماره 

 رساله دکتری/نامه کارشناسی ارشددرخواست هزینه پایان

                                                            

 محترم دانشکده ریاست 

 ................................................ نشجوئیره داابه شم ................................................................آقای / خانم  شودیماهی بدینوسیله گو

سال مین ورودی ............................................... دانشکده .............................................رشته  دكتری /دانشجوی كارشناسی ارشد

رده است. كخود دفاع  رساله/هنامنااز پای  .....................................در تاریخ  كه............................. دوم سال تحصیلی اول/

 است .  بوده تئوری      آزمایشگاهی   صحرایینامبرده بصورت  رساله/نامهپایان

 نکات ضروری : 

 است.  یل بودهنیمسال مشغول تحص  ..............جمعاً تعداد  دكتری/مشارالیه در مقطع كارشناسی ارشد

 د. نامبرده اقدام گرد رساله/نامهنسبت به پرداخت هزینه پایان فرماییدخواهشمند است دستور 

 :  گروه ئیسرامضاء                         امضاء استاد راهنما:                                 

                                                                                                            

 دانشگاه فرهنگی  معاون محترم

 با سالم

 .اییدفرمقدام ار به ام رساله/نامهاحترامًا ضمن تائید مراتب فوق، خواهشمند است نسبت به پرداخت هزینه پایان

  

 دانشکده : رئیسمضاء ا                                                                                         

 اریخ : ت                                                                                      
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 بخش دوم 
 

 نامه تحصیلیو نگارش پایان راهنمای تدوین

 
  :مقدمه

راحل ینک كه به یاری خداوند متعال با گذراندن م: ادانشجوی گرامی 

ا توصیه را دارید به شم تحصیلی خود  نامهتدوین و نگارش پایانآموزشی قصد 

ه شیوه مطالعه نمایید. این راهنما ب دقت به. مطالب این راهنما را شودیم

نامه كامل شما را تا رسیدن به یک پایان تواندمینگاشته شده و  ایساده

 همراهی نماید.

الزم برای اخذ درجه در رشته  هایفعالیتنامه به عنوان بخشی از پایان 

می، بیان كه شامل شناسائی، طرح مسئله عل باشدمیو مقطع تحصیلی مربوطه 

 جه گیری است . لذافرضیه، هدف، روش تحقیق، مراحل تحقیق، بحث و نتی

 بایستی به طور منطقی و علمی نگاشته شود. 

یکی از دالئل تهیه این راهنما ایجاد هماهنگی از نظر شکل ظاهری،  

نامه تحصیلی دانشجویان دوره نحوه تایپ، صحافی و صفحه پردازی پایان

مختلف  هایرشتهنامه در تدوین پایان هایشیوهبه نحوی كه  باشدمیتکمیلی 

نیز حفظ شود. الزم  هارشتهار تشتت نگردد و تا حد امکان استقالل علمی دچ

 ییهانامهتنظیم نمایند. پایانزبان فارسی نامه خود را به  است دانشجویان پایان
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كه از استانداردهای تعیین شده برخوردار نباشند مورد قبول دانشگاه قرار 

 نخواهد گرفت. 

 

 فصل اول
  امهنتنظیم مطالب پایان  

 

 الف ا صفحات مقدماتی 

 : روی جلد *

صفحه روی جلد به ترتیب سمت راست به زبان فارسی و در سمت چپ   

 م دانشگاهو شامل آر گیردمینامه قرار طرف پایان به زبان انگلیسی در دو

-نه پایاخ تهیشیراز ، نام و نام خانوادگی نویسنده و استاد راهنما و تاریصنعتی 

 ود. مراجعه ش 105و  94به نمونه آورده شده در صفحات . باشدمینامه 

 : صفحه سفید*

نامه قبل از جلد صفحه سفید قرار بعد از جلد و همچنین در آخر پایان  

 .گیردمی

 هلل الرحمن الرحیم :صفحه بسم ا *

و بایستی به شکل ساده و  گیردمیاین صفحه بعد از صفحه سفید قرار   

ه صفح ز به كار بردن هرگونه كادر و تزئین در اینمشخص صفحه آرایی شود. ا

 خودداری شود.

 ه اعضاء کمیته : یصفحه تأیید *

و توسط اعضاء كمیته  باشدمینامه این صفحه بیانگر كلیات پایان  

شده  آورده 96كه در صفحه  اینمونهبرای آگاهی بیشتر به  شودیمامضاء 

 مراجعه شود.

 صفحه تقدیم : *
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تیاری است و اختصاص به ذكر نام فرد یا افرادی دارد كه این صفحه اخ 

شخصی  . اگر چه متن این صفحه به سلیقهشودیمنامه به ایشان تقدیم پایان

تن تی مبستگی دارد. اما با توجه به شئونات ملی و فرهنگ اسالمی كشور بایس

 اشد.بدانشگاه نیز مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی آن مورد تأیید 

  :)اختیاری(صفحه سپاسگزاری  *

نامه به نحو مؤثری همکاری این صفحه از افرادی كه در انجام پایان رد 

ز لبه كادر به اسطر  3. عنوان این صفحه به فاصله  شودیمسپاسگزاری  اندنموده

شته صورت وسط چین نوشته شده و متن اصلی به فاصله دو سطر در زیر آن نو

 ید.مراجعه نمای 97یشتر نمونه آورده شده در صفحه . برای آگاهی بشودیم

  صفحه چکیده : *

 از مسئله تحقیق، ایخالصهچکیده حداكثر در یک صفحه ، شامل  

ضمن  . درروش تحقیق ، ابزار ، مواد ، نتایج حاصله و پیشنهادات احتمالی است

 نبی نازنیچکیده بایستی مختصر و مفید باشد. متن صفحه چکیده با فونت 

 .  شودیم( واحد نگارش 1.5( و فاصله سطرها )14)

  صفحه فهرست مطالب : *

این صفحه شامل عناوین فصول و فهرست رئو  كلیه مطالب مندرج  

 ت. حه همراه اس. كه به ترتیب با عنوان و شماره صفباشدمینامه در متن پایان

حه ذكر صفدر این  آیدمیصفحاتی كه قبل از صفحه فهرست مطالب :  1تذکر  

 .شودنمی

چنانچه فهرستی بیش از یک صفحه باشد در صفحات بعدی  : 2تذکر  

. برای آگاهی شودیمسانتی متر از باالی صفحه تایپ  4سرستونها با فاصله 

 مراجعه شود. 99بیشتر به نمونه آورده شده در صفحه 

  صفحه فهرست جداول :  *

موجود در متن  یهاجدولاین صفحه شامل عنوان شماره و صفحه  

 جعه شود.مرا 100برای آگاهی بیشتر به نمونه آورده شده در صفحه  باشدمی

  و تصاویر: هاشکلصفحه فهرست  *
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موجود  هایعکستصاویر ، نمودارها و  یكلیهاین صفحه شامل فهرست  

ده ش. به نمونه آورده شودیمدر متن است كه همگی تحت عنوان شکل آورده 

 اجعه شود. مر 101در صفحه 

 

 اختصاری :  هاینشانهفهرست *

نامه جهت اطالع خوانندگان صورت لزوم و با توجه به متن پایان رد 

ه . توجه شود كگرددمیتهیه  هاآنفهرستی از عالئم اختصاری همراه با معادل 

ری اختصا اصلی و پس از آن عالئم واژگاننامه در مرتبه اول از در متن پایان

 مراجعه شود. 102. به نمونه آورده شده در صفحه ودشیماستفاده 

 :  نامهب ا متن اصلی پایان

نامه معموالً با فصلی تحت عنوان كه اشاره شد متن پایان طورهمان 

 . پذیردمیپایان  هاپیوستمقدمه شروع شده و با ارائه فهرست منابع و 

از  صفحات قبل نامه صفحه مقدمه است.اولین صفحه شماره دار پایان تذکر:

ایین صفحه و شماره صفحات در پ شوندمیمقدمه با حروف الفبا شماره گذاری 

 .شودیمسانتی متر از لبه پایینی كاغذ نوشته  2به صورت وسط چین به فاصله 

ر ی متتوجه شود كه هر فصل تنها یک عنوان اصلی دارد كه به فاصله سه سانت

وین . ضمناً هر فصل شماری عناودشیماز كادر باالئی در وسط صفحه ظاهر 

ی عناوین فرع شودیمفرعی دارد كه اولین عنوان فرعی به فاصله دو سطر شروع 

ی آگاهكسب برای  شودیمهمواره به فاصله دو سطر از قسمت قبلی نگاشته 

 مراجعه شود.مطالب زیر بیشتر به 

 ا مقدمه : 1

شنایی خواننده با و هدف از آن آ باشدمینامه مقدمه متن اصلی پایان 

موضوع مورد تحقیق است مطالب مندرج در مقدمه باید به نحوی باشد كه با 

تحقیق  هایمحدودیتاهداف و جمالت بسیار ساده اهمیت مسأله مورد تحقیق 

چهارچوب نظری را مشخص نموده و با روش منطقی و هدف دار خواننده را به 



 88 

متغیرها و بعضی  هاواژهریف سوی موضوع مورد تحقیق هدایت نماید ارائه تع

 دیگر از توضیحات در متن مقدمه باعث جذابیت آن خواهد شد. 

 ا مروری بر تحقیقات انجام شده : 2

نویسنده نسبت به ارائه و بحث پیرامون نظرات محققینی  قسمتاین  رد 

. این نمایدمینامه مورد استفاده قرارگرفته است اقدام پایانموضوع  كه در

نًا ستی حتی االمکان به طور خالصه و حاوی مطالب كلی باشد. ضمقسمت بای

ود شوجه ذكر نام نویسنده مورد نظر و سال تحقیق او نیز در متن ضروریست . ت

 ت بلکهنیس منظور از ارائه این فصل صرفاً به نقل قول از مراجع و منابع مختلف

ه را خوانند حوی كهاز این نظرات و بحث كلی باشد به ن ایخالصهباید همراه با 

 ارضاء نماید. 

 ا روش انجام کار )آزمایشات ، مدل سازی و روش حل معادالت ...( 3

... .روش انجام آزمایشات ، مدل سازی ، حل معادالت و  قسمتاین  رد 

جزیه و ت ،جمع آوری اطالعات هایروشو محقق  گیردمیمورد بحث قرار 

اعظم  توجه شود كه قسمت .مایدنمیرا گزارش و شیوه حل  هادادهتحلیل 

 .گیردمیگزارش تحقیقی شما در این قسمت قرار 

 ا نتایج بحث و پیشنهادات :  4

. این شودیمنتایج كلی حاصل از تحقیق توضیح داده  قسمتدر این  

تایج ث در مورد نبه صورت نمودار جدول یا تصاویر نیز باشد. بح تواندمینتایج 

ران له پیشنهادات در زمینه موضوع برای پژوهشگبدست آمده و استنباط حاص

 . شودیمارائه  قسمتبعدی از جمله مواردی است كه در این 

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  

ئه یر ارازشرح  د )كتاب، مقاله، مصاحبه و اینترنت ( را بهنامه مانندر متن پایان

 نماید.

 :به یکی از دو روش زیر مجاز استنحوه ارجاع در متن : *
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 نویسنده و سال خانوادگینام  -1

 داخل براكت با شماره در -2

 

 

 فهرست منابع : *

ارائه  هاپیوستنامه و قبل از صفحه فهرست منابع در انتهای متن پایان 

 نسبت به شرح زیر از روش حروف الفبادانشجویان بایستی با استفاده  شودیم

 به تهیه فهرست منابع اقدام نمایند.

 مقاله به ترتیب *

وان عن ر،اثنام یا حرف اول نام نویسنده، عنوان ، نام خانوادگی نویسنده

زیر را مالحظه  هاینمونه مجله، شماره جلد مجله، صفحات، سال انتشار. 

 یید: فرما

ه ناحی"برادران، مینا. سادات كیانی، سید محمود. شرفی، علیرضا.   .1

اژ با ولت RFپایداری مناسب برای طیف سنج جرمی دام یون چهار قطبی 

 .1386، 8-1، صفحات41ای، شمارهعلوم و فنون هسته "ای،ضربه

 
2. 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. 

3. Saadatmand-Tarzjan, M., Khademi, M., Akbarzadeh, M.R. and 

Abrishami Moghaddam, H., " A Novel Constructive-Optimizer 

Neural Network for the Traveling Salesman Problem," IEEE 

Transaction on system, Man, and Cybernetics-part 

B:Cybernetics. Vol. 37, No.4, pp.754-770, 2007 

 

 کتاب به ترتیب : 

ناشر  اثر،عنوان  .نام یا حرف اول نام نویسنده،  نام خانوادگی نویسنده 

  زیر را مالحظه فرمایید: هاینمونه سال انتشار اثر. ، محل نشر 
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با  FPGAاصول مدارهای منطقی و طراحی برای . نصرت اهلل، علی قنبری

VHDL،  1388ملک سلیمان: شیراز، انتشارات. 
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

 هاینامهالبته شیوه  .سایت تغییر كند ضروری است تاریخ مشاهده نیز قید شود

 NLM,متعددی در ارتباط با استناد به منابع الکترونیکی تدوین شده مانند: 

APA    و. MLA   ضمناً برای استناد به منابع اینترنتی از قبیل كتاب و مجموعه

 مقاالت طبق نمونه زیر عمل شود.

 

 جموعه مقاالت : کتاب و م   

 عنوان كتاب، محل نشر: ناشر، تاریخ انتشار . نام خانوادگی، نام مؤلف،  

 نشانی >. ]رسانه  نوع [تاریخ آخرین ویرایش )در صورت موجود بودن(. 

 . ]تاریخ مشاهده  [. <دسترسی

 
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] 

 
 هاپیوستد: 

 ه: چکیده انگلیسی

 نامه به انگلیسیو: صفحه تائیدیه اعضاء کمیته پایان

 ز: صفحه روی جلد به انگلیسی
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 فصل دوم
 نامه )امور فنی(راهنمایی در مورد ترکیب ظاهری پایان

مه خوب باید دارای شکل و قطع مناسب و ظاهری آراسته نایک پایان 

لمات حیح كصنامه باید در مواردی از قبیل : امال و انشاء باشد نویسنده پایان

كافی  دقت وبکار بردن اصول و قواعد نگارش ، ویرایش قبل از نگارش و ... توجه 

اپ چابل قر نامه در هر نرم افزار فارسی نگامبذول دارد. اگر چه نگارش پایان

 Latexیا   Microsoft Wordاست در عین حال دانشجویان بایستی از برنامه

 نامه استفاده نمایند. برای تدوین پایان بی نازنینبا فونت فارسی 

 نوع کاغذ : *

. دانشجویان باشدمی A4نامه كاغذ اندازه رسمی كاغذ برای نگارش پایان    

و به همان   A4روی كاغذ  رقبل از تایپ بنامه را متن كامل پایان توانندمی

ه مطابق با نگارش نمایند و پس از اطمینان از اینک خواهندمیترتیبی كه 

 استانداردهای تعیین شده باشد نسبت به تایپ آن اقدام كنند. 

 حاشیه صفحات : *

سمت چپ و پایین ، و از باال 4حواشی صفحات بایستی از سمت راست  

ت ه فارسی ثابنامدر تمام صفحات پایان هاحاشیهباشد. این  سانتیمتر 3هر كدام 

فحه واحد باشد و به این ترتیب در هر ص 1است. فاصله سطرها در هر صفحه 

نحوه تنظیم حواشی  قرار گیرد. برای اطالع از تواندمیسطر  33تا  30نامه پایان

 مراجعه شود.  95صفحات به نمونه آورده شده در صفحه 

 ری صفحات : شماره گذا*



 92 

نامه به صورت صفحات مقدماتی باید با حروف الفباء و متن اصلی پایان 

ه بعددی شماره گذاری شود شماره صفحات بایستی در وسط و پایین صفحه و 

 صفحه كاغذ قرار گیرد.  پایینسانتیمتر از لبه  2فاصله 

 

 صفحه تأییدیه اعضاء کمیته و صفحه چکیده به، نحوه تنظیم روی جلد 

 زبان انگلیسی : 

ت به ه راسبنامه و بعد از صفحات فارسی و از چپ الزم است در آخر پایان      

صفحه تأییدیه اعضاء كمیته و چکیده ، دیصفحه سف، یک ترتیب روی جلد

 4 مت چپنامه به زبان انگلیسی قرار گیرد . در ضمن حاشیه صفحات از سپایان

 رد المقدورحتییمتر باشد و صفحه چکیده سانت 3و از سمت راست، باال و پایین 

راجعه م 107 و 106 آورده شده در صفحات هاینمونهیک صفحه تایپ شود به 

 شود 

 :  هاپیوست*

مطالب مکمل آمار و ارقام و  هابررسی هاپرسشنامه، نمونه و  هانامه 

ه جداگان هایپیوستبه صورت  اندگرفتهغیره كه به نحوی مورد استفاده قرار 

بیعت مختلف طدارای موضوع یا  هاپیوست. در صورتی كه این  شوندمیآورده 

 گرا. شودیمباشند دسته بندی شده و تحت عنوان پیوست یک، دو و ... آورده  

ه اشاره یا مراجع هاپیوستدر موقع نگارش متن رساله الزم باشد كه به این 

 هاستپیوآرایش صفحات  گردد درج شماره پیوست در داخل پرانتز الزامی است.

 . گیردمیهمانند بقیه صفحات متن صورت 

 چند نکته تکمیلی : *

ه كادر نسبت ب تورفتگی. سانتی متر /5  اولین سطر هر بند )پاراگراف ( با  

 . بجز بند شروع هر عنوان اصلی یا فرعی. شودیماصلی شروع 
 .   فاصله بین دو بند برابر فاصله معمولی بین دو سطر است

 .شودیمفرعی از بند كادر اصلی بدون تورفتگی شروع  هایعنوان  
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صلی ا راد  نقل قول طوالنی ) بیش از سه سطر (، با كادری كه از هر دو طرف ك

ی آن و فاصله سطرها شودیمبه اندازه هشت حرف فاصله داشته باشد ، تایپ 

ب مشخص نصف فاصله سطرهای معمولی خواهد بود و معموالً به صورت مور

 . شودیم

سل بطور مسل نامه هر كدام بطور جداگانه وو تصویرها در متن پایان هاجدول  

 .شودیمشماره گذاری با عدد یا حرف 

حیح كه با صفرعی با دو یا چند عدد  هایعنوانشماره گذاری  شودیم  توصیه 

 صورت پذیرد شوندمیخط تیره از هم جدا 

طر سقبلی و زیرنویسی تصویر )شکل ( تا  طر  فاصله باالنویسی جدول تا س

 .شودیمواحد در نظر گرفته  5/1بعدی برابر 

مراحل در اول  هایشماره  جهت نمایش مراحل مختلف یک فرآیند یا آزمایش 

 .گرددمیآن متن درج  دنبال بهسطر درج شده سپس یک خط تیره ) (و 

 : دانشگاهتکمیلی  مدیریت امور آموزشی و تحصیالتنامه به ارائه پایان

ست نسبت انامه مطابق با راهنمای صفحات قبل الزم پس از تدوین پایان       

ده از ح فشرنامه و تکثیر آن با چاپگر لیزری و همچنین تهیه لوبه صحافی پایان

در  .ه است ده شدنامه اقدام گردد. در زیر نحوه تکثیر و ارائه لوح فشرده آورپایان

 بایستمینامه دانشگاه جلد پایان آموزشی و پژوهشیرای ضمن طبق مصوبه شو

 .  باشد ایقهوه رنگبه 

 ( CDنامه صحافی شده و تهیه لوح فشرده ) مراحل تحویل پایان

اسا   خود را كه برنامه پایان بایستمیكارشناسی ارشد  دانشجویان  
 5ر ا ددستورالعمل فوق تکمیل شده و به تائید استاد راهنما رسیده است ر

 اید. نمصحافی و دانشکده هر كدام یک نسخه( استاد راهنما  نسخه )دانشجو ،
نامه صحافی شده جلد از پایان 2 بایستمیدانشجویان تحصیالت تکمیلی   

( در قالب  CDلوح فشرده ) نامه به صورت نسخه از متن كامل پایان 2بعالوه 
pdf   را بانضمام سایر مدارک به  هاآنتحویل دهند تا دانشکده ه کدبه دانشرا

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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  Word. ضمناً چکیده به زبان فارسی و انگلیسی با فورمتدانشگاه( ارسال نماید

بعالوه روی قاب محافظ لوح قرار گیرد.  CDی بطور جداگانه رو فارسی Latexیا 
به ترتیب نام خانوادگی، نام، رشته تحصیلی و تاریخ دفاع از  بایستمیفشرده 
 نامه درج شود. پایان

 نمونه روی جلد به فارسی :ا 

 

 

 

 

   

 

 

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

 نامه کارشناسی ارشدپایان

 در رشته و گرایش

 

 نامهعنوان پایان

 

 :نگارش

 نام خانوادگی دانشجو و نام

 

 استاد راهنما:

 نام و نام خانوادگی استاد راهنما
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 ماه سال

 
 نامه :نمونه تنظیم حاشیه صفحات پایان

 

 سانتیمتر  3           

 

 

 

          

 

 

                                         

 

 

 

    4                                                                                                                 3 

 نتیمتر        سانتیمتر                                                                                                    سا
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 تیمترسان 3                                                                             

 

 یته :نمونه صفحه تأیید اعضاء کم

 

 

 بسمه تعالی

 سطر 2       

 نامه کارشناسی ارشدعنوان پایان

 سطر  2       

 نامه ارائه شده به عنوان بخشی از فعالیتهای تحصیلیپایان

 سطر 2        

 :نگارش

 سطر 1        

 نام و نام خانوادگی دانشجو

 سطر 2                                   

 رشناسی ارشدبرای اخذ درجه کا

 سطر  1                                    

 .............................................دانشکده    ............................... گروه

 دانشگاه صنعتی شیراز 

 

 

 

 ................................ :نامه توسط هیات داوران  با درجه ارزیابی پایان

 ( )استاد راهنما   رشته تحصیلی   مرتبه علمی    نام و نام خانوادگیر  دکت

  )استاد مشاور(  رشته تحصیلی   مرتبه علمی    نام و نام خانوادگیدکتر   

 )داور(  رشته تحصیلی   مرتبه علمی    نام و نام خانوادگیدکتر   
______________________________________________________ 

 دیر امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه :م
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 حق چاپ محفوظ و مخصوص به دانشگاه صنعتی شیراز است.

 

 ا نمونه صفحه سپاسگزاری :

 

 سطر 3                                                              

 
 سپاسگزاری 

که از استاد  دانممیخود فرض  راکنون که این رساله به پایان رسیده است ب 

 ارجمند
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 ا نمونه صفحه چکیده ) حداکثر در یک صفحه ( :

  

 سطر  3                                                                

 چکیده

 سطر 2                                                                 

 

 نامهایانعنوان پ

 سطر 1                                                                 

 

 : نگارش

 سطر1                                                                

 

 نام و نام خانوادگی دانشجو

 رسط 2                                                               

 

 ........................................................................................................................................................................ نامه چکیده مطالب پایان        

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

 

 سطر  2                                                               

                                                                                                                  

 فهرست مطالب   

 سطر 2                                                    

 صفحه                                          عنوان     

 سطر1           

 فصل اول : مقدمه   

  

                          کلیات                                                      1ا 1   

  هدف تحقیق 2ا1    

 اهمیت تحقیق 3ا1  

 نامهگفتارهای پایان 4ا1    

 ری بر تحقیقات انجام شدهفصل دوم : مرو 

 ا1ا2 

 ا2ا2 

 فصل پنجم : نتایج بحث و پیشنهادات   

 ا فهرست منابع و نحوه ارجاع و شیوه استناد به منابع اینترنتی  

 هاپیوستا  

                                      نامه  به دانشگاها ارائه پایان   

  و چکیده به زبان انگلیسیا روی جلد ، صفحه تأییدیه اعضاء کمیته    
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 : هاجدولا نمونه صفحه فهرست 

 

 سطر  3                                                             

                                                                                                                  

 هاولجدفهرست 

 سطر 2                                                    

   

 صفحه                                                                        عنوان و شماره                 

 -----                                               -------------:  1جدول شماره  

----                                               -------------:  2جدول شماره  

- 

 

 

  -----                                               ------------:  6جدول شماره  
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 و تصویرها : هاشکلا نمونه صفحه فهرست 

 

 سطر  3                                                    

                                                                                                                  

 هاشکلفهرست 

 سطر 2                                                    

 صفحه                                                                                           عنوان       

 ---                                                -------------ا   1شکل شماره  

 ---                                                 ------------ا    2شکل شماره  

        

 

    

 ----                                           -------------ا   19شکل شماره  
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 اختصاری : هاینشانها نمونه صفحه 

 

 سطر  3                                                              

                                                                                                                  

 اختصاری هاینشانهفهرست 

                                                 

 

 اسم  =ا    

                                                                 فعل                                                        =ف 

 0           

 0  

 0 

 0 

 نفی  =ن 
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 ا نمونه صفحات متن اصلی  :

 

 سطر   3

                                                                                                                  

 مقدمه

 سطر 2

دیجیتال چنان نقش مهمی در زندگی روزمره ما دارند که  هایسیستم  

 ...............................دیجیتال نامید .  رعصر فناوری فعلی را  عص توانمی
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 ه صفحات عناوین اصلی و فرعی :ا نمون

 

 سطر  3                                                              

                                                                                                                  

 منطقی   هایبلو ا معماری 3         

 سطر 2                                                    

 منطقی کوچک هایبلو ا 1ا3 

 سطر 1      

منطقی از لحااظ  انادازه ، تاا حاد  چناد  ترانزیساتور   هایبلو این        

،  هااابلو ،  امااا  در ایاان   باشااندمیهااا     MFPGهسااتند و  بساایار  شاابیه    

وند. نمونه شبه  صورت  برنامه ریزی  شده  به  هم  متصل     توانندمیترانزیستورها  

 ...................................این نوع بلو  منطقی در 

                                                                         سطر2                                 

 گ  منطقی بزر هایبلو ا 2ا3         

 سطر1     

ده ساازی که از اسم این نوع بلو   مشخص است ، قابلیت پیاا طورهمان                 

 را   نسبت  باه  حالات قبلای  دارد . همنناین تعاداد  تاوابعی کاه  تربزرگتوابع  

 ایضاربه ودمعماوال  دارای یاک   هابلو پیاده کنند زیاد   است این نوع  توانندمی

                                      هابلو اخت مدارات ترتیبی هستند،  که در بعضی از این داخلی برای س
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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 weak-

link 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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