معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

آیین نامه و مقررات دورههای تحصیلی
کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

مقدمه
با استناد به قانون اهداف ،وظایف و تشکیالت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مصوب  1383/5/18مجلس شورای اسالمی
و در اجرای مفاد ماده " 2سیاست ها و ضوابط اجرائی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسالمی ایران" (موسوم به
طرح آمایش) مصوب  1394/12/18شورای عالی انقالب فرهنگی ،آیین نامه دوره های تحصیلی به شرح زیر تدوین می گردد.
این آیین نامه در دو بخش عمومی و اختصاصی همراه با پیوست تعاریف ،تنظیم شده است.
ماده  .1هدف
هدف از تدوین این آیین نامه ،انتظام بخشیدن به امور تحصیلی دانشجویان از طریق تعیین چارچوب قانونی برای اجرای
هماهنگ ،یکپارچه و صحیح برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور به منظور تربیت
نیروی انسانی متخصص ،متعهد ،آشنا با علم و آخرین دستاوردهای علمی و منطبق با نیازهای جامعه ،در راستای بهره گیری
بهینه از ظرفیت های موجود برای ارتقای سطح کیفی آموزش و پژوهش در دوره کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد و
دکتری تخصصی است .دوره های تحصیلی "دکتری عمومی رشته دامپزشکی" و"دستیاری دوره های تخصصی" ،با شیوه
های پذیرش مانند "کارشناسی ارشد پیوسته""،دکتری مستقیم"" ،دکتری پیوسته" ،دارای مقررات ویژه خود هستند و از
آیین نامه های جداگانه پیروی می کنند.
بخش نخست :مواد عمومی
ماده  .2شرط ورود به دانشگاه ،تأیید شایستگی های عمومی از طریق پذیرفته شدن در آزمون ورودی و یا کسب پذیرش
از دانشگاه طبق ضوابط و مقررات مصوب وزارت است.
ماده  .3آموزش در دانشگاه مبتنی بر نظام واحدی است.
تبصره .دانشگاه اختیار دارد در صورت توانایی ،برنامه درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی و یا برنامه های
بازنگری شده در هر یک از دانشگاههای گروه یک را منحصراً برای دانشجویان خارجی در صورتی که به حدنصاب الزم
برای تشکیل کالس برسد با رعایت ضوابط و مقررات مربوط ،به زبان انگلیسی ارائه نماید.
ماده  .4دانشگاه موظف است برای دوره ای که مجوز آن را از مراجع قانونی دریافت نموده است ،دانشجو بپذیرد و فقط
برنامه های آموزشی و درسی که بر اساس ضوابط ابالغی وزارت تدوین گردیده است ،را اجرا نماید.
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تبصره .دانشگاههای دارای هیئت ممیزه مستقل میتوانند برنامه درسی پیشنهادی را پس از تصویب شورای برنامهریزی
درسی دانشگاه به اجرا بگذارند.
ماده  .5آموزش رایگان برای هر دانشجو ،در هر دوره تحصیلی صرفاً یکبار امکان پذیر است.
تبصره  .1دانشجوی مشمول آموزش رایگان ،در صورت حذف غیرموجه درس به تشخیص دانشگاه یا به دست نیاوردن
نمره قبولی در هر درس ،برای انتخاب مجدد همان درس یا درس جایگزین آن ،موظف به پرداخت هزینه درس مطابق
تعرفه مصوب هیئت امنای دانشگاه است.
ماده  .6حضور دانشجو در تمام جلسات کالس درس دورههای تحصیلی حضوری الزامی است.
تبصرهي  .1اگر دانشجو در درسی بیش از  3/16جلسات کالس و یا در جلسه امتحان پایان نیم سال همان درس غیبت
کند ،نمره آن درس صفر خواهد شد .در صورتی که به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه ،غیبت دانشجو موجه تشخیص
داده شود ،آن درس صفر ،از مجموع درس های آن نیم سال حذف می شود .در این صورت رعایت حد نصاب تعداد واحد
در طول نیم سال برای دانشجو الزامی نیست ولی نیم سال مذکور به عنوان یک نیم سال کامل جزو سنوات تحصیلی وی
محسوب میشود.
تبصرهي  .2در شرایط خاص ،حذف تمام درسهای یک نیم سال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و تأیید شورای
آموزشی دانشگاه قبل از شروع امتحانات پایان نیم سال و با احتساب در سنوات تحصیلی امکان پذیر است.
ماده  .7پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس ،توسط عضو هیأت علمی یا مدرس همان درس و بر اساس حضور،
شرکت در فعالیت های کالسی و نتایج امتحانات ارزشیابی می شود.

تبصره  .برگزاری آزمون کتبی در پایان نیم سال تحصیلی برای درس های نظری الزامی است.
ماده  .8سقف مدت مجاز تحصیل در هر دوره محدود است و با اتمام سنوات مجاز ،امکان تحصیل در آن دوره از دانشجو
سلب می شود.
تبصره .ادامه تحصیل دانشجوی مشروط "در سنوات مجاز" ،منوط به تأیید مراجع قانونی دانشگاه است.
بخش دوم :مواد اختصاصی
الف -دوره کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)
ماده  .9مدت مجاز تحصیل در دوره کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ناپیوسته  4نیم سال و در دوره کارشناسی
پیوسته  8نیم سال است.
تبصرهي  .1دانشگاه اختیار دارد در شرایط خاص و با تصویب شورای آموزشی دانشگاه ،حداکثر یک نیم سال برای
دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و حداکثر دو نیم سال برای دوره کارشناسی پیوسته ،مدت مجاز تحصیل را
افزایش دهد .چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.
تبصرهي  .2هزینه افزایش سنوات تحصیلی مازاد بر مدت مجاز تحصیل ،طبق تعرفه مصوب هیئت امناء دانشگاه از
دانشجویان مشمول آموزش رایگان دریافت میشود.
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ماده  .10تحصیل همزمان دانشجوی دوره کارشناسی به شیوه حضوری در کلیه دانشگاهها (دولتی و غیردولتی) ممنوع
است.
تبصرهي  .1دانشگاه اختیار دارد در صورت موافقت گروه آموزشی ،حداکثر ده درصد از واحدهای درسی هر دوره را با
اولویت دروس پایه و عمومی به صورت الکترونیکی (مجازی) با تأکید بر محتوای الکترونیکی و رعایت استانداردهای
مصوب وزارت ارائه نماید.
تبصرهي  .2دانشجوی دوره کارشناسی می تواند همزمان ،در دوره های غیر حضوری که منتهی به مدرک تحصیلی می
شود ،تحصیل کند.
تبصرهي  .3تحصیل همزمان دانشجویان استعدادهای درخشان دوره کارشناسی بر اساس مصوبات مراجع قانونی وزارت
علوم انجام می شود.
ماده  .11انتخاب حداقل  12واحد و حداکثر  20واحد درسی در هر نیم سال برای دانشجو با نظر استاد مشاور آموزشی
الزامی است .حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستان  6واحد درسی است.
تبصرهي  .1تعداد واحد های دوره کارشناسی بر اساس نظر بخش (گروه) حداقل  130واحد و حداکثر  140واحد است.
تبصرهي  .2اگر میانگین نمرات دانشجویی در یک نیم سال حداقل  17باشد ،در اینصورت دانشجو با تأیید گروه آموزشی
در نیم سال تحصیلی بعد میتواند حداکثر تا  24واحد درسی اخذ نماید.

تبصرهي  .3چنانچه دانشجو برای دانش آموختگی حداکثر 27واحد درسی باقی داشته باشد ،در صورت داشتن
میانگین کل نمرات باالی  ،12حتی در صورت مشروطی نیم سال قبل ،با تأیید گروه آموزشی میتواند حداکثر
 24واحد را در همان نیمسال گرفته و حداکثر دو درس نظری را به صورت معرفی به استاد در دوره تابستان یا
نیمسال بعد اخذ نماید.
تبصرهي  .4در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن حداکثر  8واحد درسی دانش آموخته شود با تأیید گروه آموزشی،
میتواند واحدهای مذکور را در دوره تابستان اخذ نماید .تحت هیچ شرایطی واحدهای تابستان بیشتر از  8واحد درسی
نشود.
تبصرهي  .5دانشجو نمی تواند همزمان از هر دو تبصرهي  3و  4این ماده استفاده کند.
تبصره  .6در صورتی که واحدهای انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان هر نیم سال به تشخیص گروه آموزشی ،بنا به
دالیل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از  12واحد درسی برسد ،در اینصورت این نیم سال به عنوان یک نیم سال
کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب میشود و در مشروط شدن تأثیر دارد و اما ممتاز شدن دانشجو (موضوع تبصرهي
 2همین ماده) بی تأثیر است (به عبارت دیگر ،در شرایط مذکور ،اگر میانگین دانشجو کمتر از  12شد مشروط می باشد
و اگر  17و باالتر شد ممتاز محسوب نمیشود).
تبصرهي  .7در صورتی که دانشجو در آخرین نیم سال تحصیلی برای دانش آموختگی حداکثر دو درس نظری داشته
باشد ،با تأیید گروه آموزشی و با رعایت سقف واحدهای آن نیم سال (موضوع تبصرههای  3و  4این ماده) میتواند
درسهایی را به صورت معرفی به استاد در آن نیم سال یا دوره تابستان بگذراند (دروس استثنایی با نظر بخش (گروه)
در شروع تحصیل باید به اطالع دانشجو رسانیده شود) .اخذ درس تبصره در تابستان همراه با دروس کارآموزی و پروژه
بالمانع است.
تبصرهي  .8چگونگی و ترتیب ارائه تمامی دروس هر دوره و هر رشته با رعایت پیشنیاز (تقدم و تأخر) هر درس طبق
برنامه درسی مصوب بر عهده گروه آموزشی است.
تبصرهي  .9دانشجو در آخرین نیم سال تحصیلی از رعایت مقررات مربوط به تبصرهي  8این ماده معاف است.
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تبصرهي  .10تعداد واحدهای جبرانی با تشخیص گروه آموزشی صرفاً برای دوره کارشناسی ناپیوسته حداکثر  6واحد
می باشد و نمره دروس جبرانی در میانگین نیم سال و کل محاسبه نمیشود.
تبصرهي  .11دانشگاه اختیار دارد برای دانش آموختگان دوره کاردانی پیوسته (فاقد مدرک پیش دانشگاهی) که معدل
کل آنها زیر  14است و در دوره کارشناسی ناپیوسته در رشته غیر مرتبط (به تشخیص گروه آموزشی) پذیرفته شدهاند
حداکثر  20واحد درسی جبرانی ارائه کند .نمره این دروس در میانگین نیم سال و کل محاسبه نمیشود.
تبصرهي  .12اخذ بیش از  24واحد در نیم سال آخر به اضافه یک درس به صورت تبصره  7ماده ( 11حداکثر  )27واحد
باقی مانده در نیم سال آخر جهت دانشجویان مقطع کارشناسی که دانش آموخته میشوند ،در صورت عدم مشروطی
در نیم سال قبل بالمانع است.
تبصرهي  .13دانشجو دوره کارشناسی میتواند در طول دوره تحصیل ،حداکثر دو مرتبه (درس نظری) با توجه به ضوابط
(یک درس در هر نیم سال) و موافقت بخش (گروه) و دانشکده از حذف اضطراری استفاده نماید.
تبصرهي  .14در صورت اضطرار دانشجو میتواند ،تا دو هفته قبل از شروع امتحانات پایان نیم سال ،صرفاً یک درس
نظري را با تأیید گروه آموزشی حذف کند ،به شرط آن که تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو در آن نیم سال کمتر از
 12واحد نشود.
تبصرهي  .15معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو بر اساس دستورالعمل اجرایی مصوب
شورای آموزشی دانشگاه امکانپذیر است.
 .1به ازای هر  12تا  20واحد از دروس معادل سازی شده ،یک نیم سال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته میشود.
 .2معادل سازی دروس صرفاً در شیوههای آموزشی هم عرض زیر با نظر بخش (گروه) صورت میگیرد:
الف) واحدهای گذرانده دانشجوی حضوری به دورههای حضوری ،نیمه حضوری یا غیرحضوری؛
ب) نیمه حضوری به نیمه حضوری و غیرحضوری؛
ج) غیرحضوری به غیرحضوری.
ماده  .12دانشجوی دوره های کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته می تواند در صورت دارا بودن شرایط "درهمان
دانشگاه" و در صورت موافقت دانشگاه ،مشروط به امکان ادامه تحصیل در "سنوات مجاز باقیمانده" ،از یک رشته یا
گرایش به رشته یا گرایش دیگر تحصیلی در همان دانشگاه تغییر رشته یا گرایش دهد:
تبصرهي  .1دانشجو در هر دوره تحصیلی فقط یک بار می تواند با رعایت ضوابط با تأیید بخش (گروه) تغییر رشته یا
گرایش دهد.
تبصرهي  .2تغییر رشته دانشجو در دوره کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته ممنوع است .تغییر رشته دانشجویی
که پذیرش وی در دوره از طریق بدون آزمون می باشد به رشته هایی که پذیرش در آنها از طریق آزمون سراسری صورت
گرفته باشد ،ممنوع است.
تبصرهي  .3در صورت تغییر رشته ،معادل سازی دروس فقط در دوره های هم عرض و با تشخیص بخش (گروه) مجاز
است.
تبصرهي  .4شرایط اختصاصی تغییر رشته به شرح زیر است:
 .1وجود رشته یا گرایش مورد تقاضای دانشجو در دانشگاه؛
 .2موافقت گروه آموزشی مبدأ و مقصد و با تأیید شورای آموزشی دانشگاه؛
 .3نمره اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری گروه آزمایشی ذیربط از نمره آخرین فرد پذیرفته شده در آن رشته یا
گرایش در دانشگاه و در سال پذیرش با تأیید سازمان سنجش آموزش کشور ،کمتر نباشد.
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ماده  .13انتقال و مهمانی دانشجو ،در صورت تأیید دانشگاه مبدأ و موافقت دانشگاه مقصد ،بالمانع است.
تبصره .انتقال و مهمانی دانشجو از دانشگاه غیردولتی به دولتی ،از شهریه پرداز به رایگان ،از غیرحضوری به نیمه
حضوری و حضوری ممنوع ،ولی عکس آن مجاز است.
ماده  .14دانشگاه موظف است برای هدایت تحصیلی دانشجویان از زمان پذیرش ،یکی از اعضای هیأت علمی مرتبط با
رشته تحصیلی دانشجو را به عنوان "مشاور آموزشی" تعیین و بر اساس سازوکار مصوب دانشگاه ،بر نحوه عملکرد او
نظارت کند.
ماده  .15نمره ارزشیابی از هر درس به صورت عددی از صفر تا  20محاسبه می شود و حداقل نمره قبولی در هر درس
 10و میانگین کل قابل قبول در هر نیم سال  12است و چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیم سال تحصیلی کمتر
از  12باشد ،آن نیم سال ،مشروط تلقی می شود .سقف مجاز مشروط اعم از متوالی یا متناوب ،در دوره کاردانی و
کارشناسی ناپیوسته دو نیم سال و در دوره کارشناسی پیوسته  3نیم سال است.
تبصرهي  .1نمرات دروس تمرین دبیری ،کارآموزی و کارورزی ،عملیات صحرایی ،کار در عرصه و دروسی که در برنامه
درسی مصوب ،با پروژه ارائه میشود ،در صورتی که به تشخیص مدرس و تأیید گروه آموزشی مربوط ،تکمیل آنها در
طول یک نیم سال تحصیلی میسر نباشد ،ناتمام تلقی میشود .براساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه به تاریخ
 1396/9/26مهلت ثبت نمرات دروس یاد شده به شرح زیر میباشد و صرفا در بازههای زمانی اعالم شده امکانپذیر بوده
و پس از مهلت مقررثبت نمره امکان پذیر نبوده و به صورت خودکار نمره صفر برای درس مربوطه درج شود
 آخرین مهلت ورود نمرات دروس فوق که دانشجو در نیم سال اول هرسال تحصیلی اخذ می نماید تا 15
شهریورماه همان سال تحصیلی میباشد؛

 آخرین مهلت ورود نمرات دروس فوق که دانشجو در نیم سال دوم هر سال تحصیلی اخذ می نماید تا  15بهمن
ماه سال تحصیلی بعد میباشد؛
 آخرین مهلت ورود نمرات دروس فوق که دانشجو در تابستان هرسال تحصیلی اخذ می نمایدو این نیم سال
آخرین نیم سال تحصیلی آنها نیست تا  15تیرماه سال تحصیلی بعد میباشد؛
 آخرین مهلت ورود نمرات دانشجویانی که تابستان آخرین نیم سال تحصیلی آنهاست و دروس فوق را در
تابستان همان سال اخذ نموده اند تا  15بهمن ماه سال تحصیلی بعد میباشد.
تبصرهي  .2استاد موظف است نمره نهایی هر درس را حداکثر ظرف  10روز پس از برگزاری امتحان آن درس در سامانه
اتوماسیون آموزشی ثبت و به اداره آموزش دانشکده ارسال نماید .اداره آموزش هر دانشکده یا واحد ذی ربط در هر
دانشگاه موظف است نمرات دانشجویان را حداکثر تا دو هفته پس از برگزاری آخرین امتحان هر نیم سال و پس از
بازبینی برگه ها توسط دانشجویان و رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و رفع اشتباهات احتمالی تایید و به اداره آموزش
دانشگاه ارسال نماید.
ماده  .16در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته حداقل  68واحد درسی
(شامل حداکثر  10واحد دروس عمومی و مابقی از سایر دروس دوره) را نمره قبولی بگذراند و میانگین کل واحدهای
اخذ شده وی  12یا باالتر باشد ،می تواند مدرک دوره کاردانی همان رشته را دریافت کند .در غیر این صورت به چنین
دانشجویی و همچنین به دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ،فقط یک
گواهی ،مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده شده داده خواهد شد.
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تبصره .مدرک کاردانی حسب تقاضای مستند دانشجو و صرف نظر از وجود دوره کاردانی مصوب در آن رشته یا مجری
بودن دانشگاه محل تحصیل دانشجو ،صادر می شود.
ماده  .17مالک دانش آموختگی برای دورههای کاردانی ،کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ،گذراندن کلیه واحدهای دوره و
داشتن میانگین کل حداقل  12در پایان دوره است.
تبصره .چنانچه میانگین کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدهای درسی آن دوره کمتر از  12باشد تنها یک نیم
سال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده میشود تا با اخذ مجدد حداکثر  20واحد از درسهایی
که با نمره کمتر از  12گذرانده است ،میانگین کل دروس اخذ شده خود را به حداقل  12برساند و مدرک تحصیلی دوره
را دریافت کند در غیر اینصورت از ادامه تحصیل محروم میشود.
ماده  .18تاریخ دانش آموختگی زمان ثبت آخرین نمره درس دانشجو در اداره آموزش دانشگاه است.
تبصره .دانشجو از زمان انتخاب درسهای ذکر شده در تبصرهي  1ماده  15تا نیم سالی که نمره آن ثبت می شود،
موظف است طبق تقویم دانشگاه و با رعایت سنوات مجاز ،در نیم سال های بعد برای آن ثبت نام و ادامه آن درس را
صفر واحدی انتخاب نماید.

ب -دوره کارشناسی ارشد
ماده  .19مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد  4نیم سال یا  2سال است.
تبصرهي  .1در صورتی که دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود ،دانشگاه اختیار دارد مدت تحصیل وی را حداکثر تا
دو نیم سال افزایش دهد.
تبصرهي  .2تحصیل هم زمان دانشجوی دوره کارشناسی ارشد در کلیه شیوه های آموزشی و در کلیه دانشگاهها (دولتی و
غیر دولتی) ممنوع است.
تبصرهي  .3افزایش سنوات تحصیلی در نیم سال اول به صورت رایگان و در نیم سال دوم با پرداخت شهریه ،طبق تعرفهی
مصوب هیئت امنای دانشگاه انجام میشود .چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود ،از ادامهی تحصیل محروم است.
تب صرهي  .4چنانچه دانشگگگاه نتواند حداقل واحدهای درسگگی را در یک نیم سگگال تحصگگیلی ارائه دهد ،به نسگگبت کسگگر
واحدهای ارائه شده ،به طول دورهی تحصیل دانشجو افزوده می شود .در هر صورت طول دورهی تحصیل نباید از  3سال (6
نیم سال) بیشتر شود.

ماده  .20تعداد واحدهای درسی در دوره کارشناسی ارشد ،حداقل  28و حداکثر  32است که از این تعداد  4تا 6
واحد مربوط به پایان نامه و باقی مانده به صورت واحدهای آموزشی است.
تبصرهي  .1تعداد کل واحد های درسی هر رشته-گرایش دوره کارشناسی ارشد ،با احتساب واحدهای پایان نامه حداقل 28
و حداکثر  32واحد است که الزم است به تصویب شورای برنامهریزی درسی دانشگاه برسد.
تب صره  .2مطابق برنامهی م صوب دان شگاه ،تعداد واحدهای پایاننامهی کار شنا سی ار شد برای همهی ر شتهها بین  6تا 8
واحد است.
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تب صرهي  .3به ت شخیص شورای بخش (گروه) و تأیید شورای تح صیالت تکمیلی دان شکده ،چنانچه گذراندن تعدادی از
واحدهای در سی دورهی کار شنا سی ،به عنوان درسهای جبرانی ،برای دان شجو ،ضروری ت شخیص داده شود ،وی مکلف
ا ست آن درسها را بر ا ساس برنامهی م صوب ،ا ضافه بر واحدهای در سی مقرر در دورهی کار شنا سی ار شد و مطابق این
آییننامه بگذراند.
تبصرهي  .4حداکثر درسهای جبرانی  12واحد می باشد که در ابتدای دوره ،قبل از درسهای اصلی ارائه میشود.
تب صرهي  .5در صورتی که تعداد واحدهای جبرانی بین  8تا  12واحد با شد و تمام درسهای نیم سال اول دان شجو نیز
جبرانی با شد ،آن نیم سال جزو سنوات تح صیلی ( 4نیم سال) دان شجو مح سوب نمی شود و یک نیم سال به حداکثر
سنوات مجاز تحصیلی ( 4نیم سال) دانشجو افزوده میشود.
تب صرهي  .6دان شجویانی که باید درسهای جبرانی را بگذرانند ،برا ساس تعرفهی م صوب هیئت امنای دان شگاه ،ملزم به
پرداخت شهریه هستند.
تبصرهي  .7بر اساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه ،دانشجویان کارشناسی ارشد میتوانند با پرداخت شهریه حداکثر
 3واحد درس مازاد اخذ کنند.

ماده  .21انتخاب حداقل  8واحد در هر نیم سال برای دانشجو الزامی است.
تبصرهي  .1در صورتی که دانشگاه به هر دلیل با حذف واحدهای درسی دانشجو موافقت کند و این امر منجر به کاهش تعداد
واحدهای دانشجو از حد نصاب شود ،آن نیم سال به عنوان یک نیم سال کامل جزو سنوات تحصیلی وی محسوب می شود.
تبصرهي  .2حداکثر تعداد واحدهای درسی در هر نیم سال تحصیلی  12و دانشجو در آخرین نیم سال تحصیلی ،از شرط
گرفتن حداقل  8واحد درسی معاف است.
تب صرهي  .3دان شجو در طول تح صیل میتواند با ارائهی درخوا ست کتبی ،قبل از شروع امتحانات پایان نیم سال یک درس
غیرجبرانی و یک درس جبرانی را با رعایت تمام شرایط مصوب حذف درس ،حذف نماید.

ماده « .22تغییر رشته» یا «انتقال» دانشجوی دوره کارشناسی ارشد در همان دانشگاه یا سایر دانشگاهها (دولتی و
غیر دولتی) ممنوع است.
تبصره  .تصمیمگیری در خصوص تغییر گرایش و میهمانی در موارد خاص و استثنایی بر عهدهی شورای تحصیالت تکمیلی
دانشگاه است.

ماده  .23نمره ارزشیابی هر درس به صورت عددی از صفر تا  20محاسبه می شود و حداقل نمره قبولی در هر
درس  12است .میانگین کل قابل قبول در هر نیم سال  14است و چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیم سال
تحصیلی کمتر از  14باشد دانشجو در آن نیم سال مشروط تلقی می شود .سقف مجاز مشروط ،اعم از متوالی یا
متناوب ،در دوره کارشناسی ارشد  2نیم سال است.
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تبصرهي  .1کسب نمرهی قبولی  12در درسهای جبرانی و مازاد الزامی است .نمرهی این درسها در کارنامهی دانشجو ثبت
میشود؛ اما در میانگین نمرات نیم سال تحصیلی و میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه نمیشود.
تبصرررهي  .2نمرهی تمام درسهایی که دانشگگگجو میگیرد (بجز درسهای جبرانی و مازاد) در کارنامه ثبت و در میانگین
نمرات هر نیم سال و میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه میشود.
تب صرهي  .3اگر دان شجو در دو نیم سال تح صیلی ،اعم از متوالی یا متناوب ،م شروط آموز شی شود ،از ادامهی تح صیل
محروم میشود.
تب صرهي  .4در صورتی که واحدهای انتخابی دان شجو در هر نیم سال به ت شخیص دان شگاه ،بنا به دالیل موجه و خارج از
ارادهی دان شجو کمتر از  8واحد در سی (غیر از درسهای جبرانی و مازاد) با شد ،در این صورت این نیم سال به عنوان یک
نیم سال کامل در سنوات تح صیلی وی به شمارمیرود؛ اما میانگین نمرات این نیم سال در مشروط شدن دان شجو بیتأثیر
است.
تب صرهي  .5در صورتی که واحدهای انتخابی دان شجو در ابتدای نیم سال بین  8تا  12واحد با شد ،پس از حذف درس (به
هر دلیلی) و کاهش واحدها به کمتر از  8واحد ،این نیم سال به عنوان یک نیم سال کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب
میشود و مشروطی این نیم سال نیز محاسبه میشود.
تب صرهي  .6صگگدور اخطار آموزشگگی به دانشگگجویان مشگگروط آموزشگگی ،با رعایت ضگگوابط و ابال ،به موقع آن ،طبق تقویم
دان شگاهی ،پس از یک نیم سال م شروطی و قبل ازمحروم شدن از ادامهی تح صیل بر عهدهي بخش (گروه) و دانشکده
است.
تبصرهي  .7جلوگیری از ادامهی تحصیل دانشجویانی که دو نیم سال مشروط آموزشی شدهاند ،بر عهدهی بخش (گروه) و
دان شکده است و صدور حکم اخراج بر اساس گزارش دان شکده ،طبق تقویم دان شگاهی از طریق مدیریت تح صیالت تکمیلی
دانشگاه انجام میشود.
تبصرهی  .8حداقل نمرهی میانگین کل قابل قبول در دورهی کارشناسی ارشد ( 14چهارده) است.

ماده  .24دان شجو پس از انجام کار تحقیقاتی خود و تدوین پایان نامه و تأیید ا ستاد راهنما ،مجاز ا ست در ح ضور
هیأت داوران از پایان نامه خود دفاع کند.
تبصرهي  .1تدوین پایاننامه آخرین بخش دورهی کار شنا سی ار شد ا ست که طی آن دان شجو موظف ا ست در یک زمینهی
مربوط به رشتهی تحصیلی خود ،زیر نظر استاد(های) راهنما ،تحقیق و پژوهش کند.
تبصرهي  .2ا ستاد راهنما به پیشنهاد دانشجو و با موافقت استاد و تأیید شورای بخش (گروه) و شورای تحصیالت تکمیلی
دانشکده ،از اعضای هیئت علمی دانشگاه تعیین میشود.
تبصرهي  .3انتخاب استاد راهنما توسط دانشجو باید حداکثر تا پایان نیم سال دوم تحصیلی صورت گیرد.
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تب صرهي  .4ا ستاد م شاور به پی شنهاد ا ستاد راهنما و تأیید شورای بخش (گروه) و شورای تح صیالت تکمیلی دان شکده ،از
اعضای هیئت علمی دانشگاه تعیین میشود.
تبصرهي  .5در صورت نیاز ،انتخاب استاد راهنمای دوم داخلی با پیشنهاد استاد راهنمای اول و انتخاب استاد مشاور دوم با
پی شنهاد شورای بخش (گروه) و با ذکر دالیل توجیهی ،با تأیید شورای بخش (گروه) و شورای تح صیالت تکمیلی دان شکده
از اعضای هیئت علمی دانشگاه بالمانع است.
تبصرهي  .6انتخاب استاد راهنما یا مشاور دوم خارج از دانشگاه ،با پیشنهاد استاد راهنمای اول (داخل دانشگاه) و با ذکر
دالیل توجیهی ،با تأیید شورای بخش (گروه) ،دان شکده و شورای تح صیالت تکمیلی دان شگاه ،از اع ضای هیئت علمی سایر
دانشگاهها و مؤسسات آموزشی یا پژوهشی با مرتبهی حداقل استادیاری امکانپذیر است.
تب صرهي  .7حداکثر یک نفر از اع ضای هیئت علمی سایر دان شگاهها و مؤ س سات آموز شی یا پژوه شی میتواند به عنوان
استاد راهنما یا مشاور در کمیتهی پایاننامه حضور داشته باشد.
تبصرهي  .8دانشجو موظف است پس از پایان نیم سال اول و قبل از پایان نیم سال سوم تحصیلی ،موضوع پایاننامهی خود
را با نظر استاد(های) راهنما و تأیید شورای بخش (گروه) مربوط انتخاب کند.
تب صرهي  .9مو ضوع پایاننامه پس از ت صویب شورای تح صیالت تکمیلی دان شکده قطعیت مییابد .شروع دورهی پژوه شی
دانشجو ،تاریخ تصویب طرح تحقیق در دانشکده است.
تب صرهي  .10هرگونه تغییر در مو ضوع و عنوان پایاننامه پس از تأیید اع ضای کمیتهی پایاننامه ،ت صویب شورای بخش
(گروه) و شورای تح صیالت تکمیلی دان شکده ،طبق مقررات ،قبل یا بعد از صدور مجوز دفاع یا بعد از برگزاری جل سه دفاع،
باید به تحصیالت تکمیلی دانشگاه گزارش شود.
تبصرهي  .11دانشجو پس از اتمام دورهی آموزشی و اتمام پژوهش و نگارش پایاننامه ،با تأیید استاد(های) راهنما و مشاور
و در سقف سنوات مجاز تحصیلی میتواند با رعایت ضوابط دانشگاه در حضور کمیتهی دفاع (هیئت داوران) از
پایاننامهی خود دفاع کند.
تب صرهي  .12قبل از دفاع از پایاننامه ،باید نمرات تمامی درسهای اخذ شگگده توسگگط دانشگگجو ،درکارنامهی وی با نمرهی
قبول و وضعیت تأیید شده ،ثبت شده باشد.
تبصرهي  .13حداقل فاصلهی زمانی بین تصویب طرح تحقیق پیشنهادی در دانشکده و دفاع از پایاننامه در سقف سنوات
مجاز تحصیلی ،چهار ماه تمام است.
تبصرهي  .14پس از تصویب طرح تحقیق در بخش (گروه) با رعایت تبصره  15مادهی  ،24به پیشنهاد شورای بخش (گروه)
و تأیید شگگورای تحصگگیالت تکمیلی دانشگگکده ،یک نفر از اعضگگای هیئت علمی دانشگگگاه (اسگگتادیار و باالتر) که در زمینهی
تحقیق دانشجو تخصص داشته باشد ،به عنوان داور متخصص داخلی برای ارزیابی پایاننامه تعیین میشود.
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تبصرهي  .15نحوه انتخاب داور متخصص داخلی پایاننامههاي کارشناسی ارشد :حداقل دو نفر با پیشنهاد شورای
بخش (گروه) ،به شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده معرفی میشوند .انتخاب داور براساس مصوبهی شورای تحصیالت تکمیلی
دانشکده از بین افراد معرفی شده صورت میگیرد .همچنین شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده اختیار دارد فرد متخصص
دیگری را به تشخیص و تصمیم خود (غیر از افراد معرفی شده) انتخاب و معرفی کند.
تب صرهي  .16دان شجو باید حداقل  20روز قبل از تاریخ دفاع ،پایاننامهی خود را برای ار سال به داور متخ صص داخلی به
رئیس بخش (گروه) تحویل دهد .تأیید برگزاری جلسگگگهی دفاع توسگگگط رئیس بخش (گروه) منوط به دریافت نظر داور
متخصص داخلی است.
تبصرهي  .17شرح وظایف داور متخصص داخلی پایاننامهی کارشناسی ارشد طبق مصوبه شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه
است.
تب صرهي  .18در صورتی که نظر داور مبنی بر تغییر تاریخ تعیین شده برای دفاع از پایاننامه به دلیل م شکالت ا سا سی،
بیش از یک ماه باشگگگد ،از طرف بخش (گروه) کمیتهای متشگگگکل از حداقل  5نفر عضگگگو شگگگامل اسگگگتاد(های) راهنما،
ا ستاد(های) م شاور ،داور و دو تن از ا ستادهای متخ صص ،به انتخاب شورای بخش (گروه) ت شکیل می شود و با توجه به
مستندات کتبی داور ،تصمیم نهایی در مورد دفاع از پایاننامه گرفته میشود.
تبصرهي  .19دانشجو موظف است فاصلهی زمانی حداقل  10روز را بین ثبت زمان درخواست دفاع در سیستم اتوماسیون
آموزشی و تاریخ دفاع از پایاننامه رعایت کند.
تبصرهي  .20ترکیب کمیتهي دفاع از پایاننامه (هیئت داوران) به شرح زیر است:
 -1استاد(های) راهنما
 -2استاد(های) مشاور
 -3داور متخصص داخلی
 -4نمایندهی تحصیالت تکمیلی دانشگاه
تبصرهي  .20نمایندهی تحصیالت تکمیلی دانشگاه صرفاً جهت نظارت بر حسن برگزاری جلسهی دفاع ،توسط تحصیالت
تکمیلی دانشکده از میان اعضای هیئت علمی سایر بخشهاي دانشگاه (استادیار و باالتر) تعیین میشود.
تب صرهي  .21اعضگگای کمیتهی پایاننامهی دانشگگجو ،اعم از اسگگتاد(های) راهنما ،مشگگاور(های) ،داور متخصگگص داخلی و
نمایندهی تحصیالت تکمیلی دانشگاه نباید با یکدیگر و با دانشجو نسبت خویشاوندی داشته باشند.

ماده  .25نمره پایان نامه در میانگین کل محا سبه نمی شود و ارز شیابی آن به صورت کیفی و به شرح زیر انجام
می شود:
 مردود (کمتر از )14 قبول با درجه  :متوسط ( - )14 -15/99خوب ( - )16 -17/99خیلی خوب ( -)18 -18/99عالی (.)20-1910

تبصرررهي  .1ارزشگگیابی کیفی پایاننامه بر مبنای نمرهی ( 20بیسگگت) صگگورت میگیرد .برای تعیین نمرهی پایاننامهی
دان شجو ،نمرهی ا ستاد راهنما با ضریب دو و نمرهی ا ستاد م شاور و داور متخ صص داخلی با ضریب یک در نظر گرفته
میشود.
تبصرهي  .2چنانچه دانشجو دو نفر استاد راهنما داشته باشد ،میانگین نمرات آنان با ضریب دو منظور میشود.
تب صرهي  .3چنانچه دان شجو بیش از یک نفر ا ستاد م شاور دا شته با شد ،میانگین نمرات آنان با ضریب یک منظور می
شود.

ماده  .26مالک دانش آموختگی ،گذراندن کلیه واحدهای دوره ،داشتن میانگین کل حداقل  14و موفقیت در دفاع
از پایان نامه است.
تبصره  .1چنانچه میانگین کل دانشجوی کارشناسی ارشد پس از گذراندن تمام واحدهای درسی دوره کمتر از  14باشد
اجازه دفاع از پایان نامه را ندارد .تنها یک نیم سال «با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی» به وی فرصت داده می شود تا
مجدداً با انتخاب حداکثر  8واحد از درسهایی که در آن نمره بین  12تا  14را احراز کرده است ،میانگین کل دوره را به
استثنای پایان نامه به  14برساند تا به وی اجازه دفاع از پایان نامه داده شود.
تبصره  .2دانشگاه می تواند به دانشجویی که به هر دلیل نتواند در سنوات مجاز دوره تحصیلی را به پایان برساند ،برابر ضوابط
فقط گواهی گذراندن واحدهای درسی را اعطا کند.
تبصره  .3تاریخ دانش آموختگی ،روز دفاع و کسب درجه قبولی از پایان نامه است.
تبصرهي  .4چنانچه دانشجویی تمام واحدهای درسی دوره را با میانگین کل حداقل  14گذرانده باشد ،ولی نتواند از پایان
نامهی خود دفاع کند ،پس از موافقت بخش (گروه) ،دانشکده و دانشگاه باید در مدت مجاز تحصیلی ،طبق نظر
بخش (گروه) ،معادل تعداد واحد پایان نامه از واحدهای درسی مرتبط با رشتهی تحصیلی را اخذ و با میانگین
کل حداقل  14بگذراند تا در دورهی مذکور به شیوهي آموزشی (آموزش محور) دانش آموخته شود .نوع شیوهی
دانش آموختگی در دانشنامه درج میشود.

ماده  .27چنانچه دانشجو در حین تحصیل و انجام پژوهش و تدوین پایان نامه مرتکب تخلف علمی (جعل ،تقلب،
کپی برداری ،و مانند اینها) شود و تخلف او از سوی دانشگاه تأیید گردد ،از ادامه تحصیل محروم و اخراج می شود.
تبصره .احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام تحصیالت از سوی دانشگاه ،منجر به ابطال مدرک تحصیلی
صادر شده خواهد شد.
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ج  -دوره دکتری تخصصی
ماده  .28مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری تخصصی حداقل  6و حداکثر  8نیم سال است و تحصیل در این دوره
به صورت تمام وقت است.
تبصره .1در صورتی که دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود ،دانشگاه اختیار دارد مدت تحصیل وی را حداکثر تا دو
نیم سال افزایش دهد.
تبصرهي  .2ثبت نیم سال نهم از سنوات تحصیلی دانشجو ،با تأیید استاد راهنما و موافقت بخش (گروه) و تحصیالت
تکمیلی دانشکده ،بر مبنای گزارشهای پیشرفت رسالهی دانشجو ،انجام میپذیرد.
تبصرهي  .3تمدید نیم سال دهم از سنوات تحصیلی دانشجو ،با بررسی عملکرد و پیشرفت رسالهی دانشجو (ذکر دالیل به
طول انجامیدن دورهی تحصیلی ،درصد پیشرفت رساله ،وضعیت چاپ مقالهی مستخرج از رساله و تاریخ تقریبی دفاع از
رساله) با تأیید استاد (های) راهنما و موافقت شورای بخش (گروه) ،شوراهای تحصیالت تکمیلی دانشکده و دانشگاه ،با
پرداخت شهریه ،طبق تعرفهی مصوب هیئت امنای دانشگاه انجام میشود.
تبصره  .4تحصیل هم زمان دانشجوی این دوره در همان دوره با سایر دورههای تحصیلی ممنوع است.

ماده  .29تعداد واحدهای درسی دوره دکتری تخصصی  36واحد است که از این تعداد 12 ،تا  18واحد آموزشی و
 18تا  24واحد پژوهشی است که در برنامهی درسی هر رشته تحصیلی لحاظ می شود.
تبصرهي  .1تعداد  18واحد دوره دکتري آموزشی و  18واحد آن پژوهشی (رساله) است.
تبصرهي  .2در شرایط خاص و در صورت نیاز ،به تشخیص استاد راهنما و تأیید شورای بخش (گروه) ذیربط ،دانشجو موظف
است افزون بر  18واحد مصوب ،حداکثر  8واحد از درسهای دورههای تکمیلی را بگه عنوان درسهای جبرانی (با حداقل
نمره  )14بگذراند .گذراندن این درسها اجباری است؛ اما در میانگین (معدل) نمرههای دانشجو محاسبه نمیشود .بخش
(گروه) موظف است درسهای جبرانی هر دانشجو را (مگر در موارد استثنایی) در نیم سال اول تحصیلی ،به طور دقیق مشخص
و ارائه نماید و دانشجو در همان نیم سال این دروس را بگیرد .در هر صورت گذراندن درسهای جبرانی نباید موجب افزایش
حداکثر سنوات تحصیلی دانشجو شود.
تبصرهي  .3دانشجو در مرحلهی آموزشی ،موظف است در هر نیم سال حداقل  6و حداکثر  10واحد درسی انتخاب کند؛
مگر آنکه واحدهای باقیمانده از  6واحد کمتر باشد .حداقل واحدها بدون در نظر گرفتن درسهای جبرانی محاسبه میشود؛
ولی در هر صورت سقف حداکثر  10واحد باید رعایت شود.
تبصرهي  .4درسهایی که دانشجو الزم است افزون بر سقف واحدهای درسی ،برای جبران میانگین کل بگذراند باید در
برنامهی درسی دورهی دکتری رشته پیشبینی و مصوب شده باشد .دانشجو در موارد استثنایی میتواند با پیشنهاد استاد
راهنما و موافقت شورای بخش (گروه) و شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده درسهایی را از دورهی دکتری سایر رشتهها نیز
اخذ نماید.
تبصرهي  .5بخش (گروه) موظف است تمامی درسهای مورد نیاز دانشجو را حداکثر در چهار نیم سال اول تحصیل دانشجو
ارائه دهد .و دانشجو نیز موظف است تمامی درسهای خود را حداکثر در چهار نیم سال اول تحصیل خود بگذراند.
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ماده  .30نمره ارزشیابی از هر درس به صورت عددی از صفر تا  20محاسبه می شود .حداقل نمره قبولی در هر
درس  14و میانگین کل قابل قبول پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی  16است.
تبصرهي  .1این میانگین براساس نمرههای همهی درسهای اخذ شده محاسبه میشود و در صورتی که مقدار آن کمتر از
 16باشد ،دانشجو مجاز است با نظر استاد راهنما و تأیید شورای بخش (گروه) ،حداکثر در یک نیم سال تحصیلی درسهای
جدید یا اخذ شده با نمره کمتر از 16را افزون بر سقف واحدهای درسی ( 18واحد) برای جبران میانگین کل (با رعایت
تبصرهی  3مادهی  )29اخذ کرده و بگذراند نماید و بگذراند .در غیر این صورت از ادامه تحصیل محروم می شود.
تبصرهي  .2برای ورود به مرحله ارزیابی جامع ،کسب میانگین کل حداقل  16از تمام دروس دوره الزامی است.
الف ) ارزیابی جامع
دانشجو موظف است پس از گذراندن درسهای الزم با میانگین قابل قبول (حداقل  16از  )20و قبولی در آزمون بسندگی
زبان انگلیسی (یا آزمونهای معادل) ،در ارزیابی جامع شرکت کند .ارزیابی جامع به صورت دو آزمون کتبی و شفاهی زیر
نظر شورای بخش (گروه) ،شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده و توسط کمیتهای مرکب از حداقل  6نفر به شرح زیر برگزار
میشود:
 -1استاد(های) راهنما
 -2حداقل  4نفر عضو هیئت علمی که با پیشنهاد شورای بخش (گروه) و تصویب شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده با
حداقل مرتبه استادیاری (آموزشی ،پژوهشی) و دو سال سابقهی تدریس یا تحقیق در دورههای تحصیالت تکمیلی انتخاب
میشوند.
 -3نمایندهی تحصیالت تکمیلی دانشگاه به عنوان ناظر
تبصرهي  .1دانشجو موظف است حداقل یک ماه قبل از برگزاری ارزیابی جامع ،از طریق سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه
شرکت در ارزیابی جامع را درخواست کند.
تبصرهي  .2دانشکده موظف است حداقل  2هفته قبل از برگزاری ارزیابی جامع ،مجوز شرکت دانشجو در ارزیابی جامع را از
مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه کسب کند.
تبصرهي  .3درصورتی که دانشجو از شرکت در ارزیابی جامع منصرف شود ،باید حداقل یک هفته قبل از تاریخ برگزاری
ارزیابی جامع ،از طریق سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه درخواست دهد.
تبصرهي  .4ارزیابی جامع در هر رشته  /گرایش حداکثر دو بار در سال و به فاصلهی  6ماه برگزار میشود .برنامهی زمانبندی
ارزیابی جامع مطابق تقویم تحصیالت تکمیلی دانشگاه ،به پیشنهاد بخش (گروه) و پس از تصویب دانشکده به دانشگاه اعالم
میشود.
تبصرهي  .5ارزیابی جامع در دو مرحلهی کتبی و شفاهی برگزار میشود و در صورتیکه دانشجو آزمون کتبی را با موفقیت
بگذراند (کسب حداقل میانگین نمرهی  14از  )20مجاز به شرکت در آزمون شفاهی میباشد.
تبصرهي  .6چنانچه دانشجو در مرحلهی کتبی ارزیابی جامع مردود شود ،بخش (گروه) موظف است در آزمون جامع بعدی
از تمام مواد امتحانی ،از وی آزمون بگیرد.
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ب ) دستورالعمل برگزاري ارزیابی جامع
 -1آزمون کتبی  65درصد و آزمون شفاهی  35درصد نمرهی کل را تشکیل می دهد .میانگین کل نمرات دانشجو در ارزیابی
جامع در مجموع آزمونهای کتبی و شفاهی نباید از  80( 16از  )100کمتر باشد.
 - 2آزمون کتبی شامل دو یا سه درس یا زمینهی اصلی به تصویب شورای تحصیالت تکمیلی بخش (گروه) است.
 -3آزمون شفاهی شامل سؤاالتی در زمینهی توان علمی ،قدرت بیان و استدالل منطقی دانشجو و طرح تحقیق رسالهی
دانشجو به تشخیص کمیتهی برگزاری ارزیابی جامع است.
تبصرهي  .1دانشجو در صورت کسب حداقل میانگین  15از آزمون کتبی ،باید حداکثر ظرف مدت دو هفته در آزمون شفاهی
شرکت کند.
تبصرهي  .2بخش (گروه) موظف است نتیجهی ارزیابی جامع (کتبی و شفاهی) را حداکثر دو هفته پس از برگزاری ،از طریق
دانشکده به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه گزارش دهد.
تبصرهي  .3چنانچه دانشجو در آزمون کتبی ،حداقل نمرهی الزم (نمره  15از ) 20را بگیرد ولی در آزمون شفاهی موفق به
کسب نمرهی قبولی و احراز حداقل میانگین قابل قبول ارزیابی جامع نشود( ،در صورت تقاضای دانشجو) در ارزیابی جامع
بعدی ،می تواند صرفاً در آزمون شفاهی شرکت کند.
تبصرهي  .4در صورت عدم موفقیت در ارزیابی جامع ،دانشجو میتواند تنها برای یک بار دیگر با رعایت مدت مجاز تحصیل
در ارزیابی جامع بعدی شرکت کند و آن را با موفقیت بگذراند.
تبصرهي  .5دانشجو باید تا نیم سال پنجم در ارزیابی جامع قبول شده باشد.

ماده « .31تغییر رشته» یا «انتقال» دانشجوی دوره دکتری تخصصی در همان دانشگاه یا سایر دانشگاهها (دولتی و
غیر دولتی) ممنوع است.
تبصره  .1دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز نمی تواند در سایر دانشگاه ها بصورت مهمان تحصیل نماید.
تبصره . 2دانشجوی دکتری سایر دانشگاه ها میتواند فقط تعدادی درس را با مجموع زیر حد نصاب یک نیم سال (زیر 6
واحد) از طریق عقد قرارداد با دفتر همکاری های علمی – مشاوره ای با دانشگاه شیراز و بدون دریافت شماره دانشجویی و
ثبت در سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه به صورت میهمان اخذ کند.

ماده  .32تصویب طرح پیشنهادی رساله در گروه آموزشی پس از گذراندن موفقیت آمیز ارزیابی جامع ،شرط الزم
برای اجرای رساله در دوره دکتری تخصصی است.
تبصرهي  .1رویکردها و سیاست های کالن برای جهت دهی به محورهای مطالعاتی و تحقیقاتی دانشجویان در انتخاب موضوع
و نگارش رساله از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تعیین و ضوابط و شرایط اختصاصی انجام آن در قالب رساله را
شورای آموزشی دانشگاه تصویب می کند.
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 -1دانشجو موظف است حداکثر یک نیم سال پس از قبولی در ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیم سال ششم تحصیلی،
طرح تحقیق رسالهی خود را که مطابق با فرم طرح تحقیق مصوب دانشگاه است و با همکاری استاد(های) راهنما تهیه
میشود ،به شورای بخش (گروه) ارائه دهد.
 -2بررسی و تصویب طرح تحقیق رساله در بخش (گروه) مربوط در جلسهای با حضور استاد(های) راهنما ،انجام میشود
و دانشجو موظف است در جلسه حضور داشته باشد و از طرح تحقیق رسالهی خود دفاع کند.
تبصره  .2بخش (گروه) میتواند جلسهی دفاع از طرح تحقیق رسالهی دانشجو را به صورت علنی برگزار کند.
 - 3کمیتهی رساله متشکل از استاد(های) راهنما و حداقل دو نفر استاد مشاور متخصص در زمینهی پژوهش رسالهی
دانشجو است که یکی از آنها به انتخاب استاد راهنما و مابقی به انتخاب بخش (گروه) و پس از تأیید دانشکده تعیین
میشوند و رسماً به تحصیالت تکمیلی دانشگاه اعالم میگردد.
 -4چنانچه دانشجو تا پایان نیم سال پنجم تحصیلی ،نتواند طرح تحقیق رسالهی خود را به تصویب برساند ،مراتب به
تحصیالت تکمیلی دانشگاه گزارش میشود و در صورتی که شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه دالیل تأخیر را موجه
تشخیص دهد ،به دانشجو فرصت داده میشود تا پایان نیم سال ششم ،طرح تحقیق رسالهی خود را به تصویب نهایی
برساند .در غیر این صورت از ادامهی تحصیل محروم خواهد شد.
 -5شورای بخش (گروه) و شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده موظفند پس از دریافت طرح تحقیق پیشنهادی دانشجو،
حداکثر تا سه هفته آن را بررسی و نتیجه را اعالم کنند.
تبصرهي  .3دانشجو پس از تصویب طرح تحقیق رساله ،موظف است تا زمانی که از رسالهی خود دفاع نکرده است براساس
تقویم دانشگاهی در نیم سالهای بعد برای رسالگگه انتخاب واحد و ثبتنام کند؛ در غیر اینصورت مشمول مقررات آموزشی
دانشگاه میشود .عدم ثبتنام به منزلهی انصراف از تحصیل تلقی شده و بازگشت به تحصیل دانشجو منوط به تأیید شورای
بخش (گروه) ،شوراهای تحصیالت تکمیلی دانشکده و دانشگاه و پرداخت جریمهی دیرکرد است .میزان جریمهی دیرکرد در
هر نیم سال معادل شهریهی ثابت همان نیم سال در همان سال است.
تبصرهي  .4دانشجوی دکتری باید پس از تصویب طرح تحقیق ،در شش ماه اول ،گزارش کتبی پیشرفت رسالهی خود را
مطابق فرم مخصوص فرآیند گزارش پیشرفت رساله در اتوماسیون آموزشی دانشگاه ،برای استاد(های) راهنما و مشاور ارسال
کند و شش ماه دوم نیز ،مطابق تقویم تحصیالت تکمیلی دانشگاه ،در حضور اعضای کمیتهی رساله ،گزارش پیشرفت رسالهی
خود را براساس طرح تحقیق مصوب ،به صورت شفاهی ارائه کند و نتیجهی آن را در فرم مخصوصی که باید از طریق
اتوماسیون آموزشی به تأیید استاد(های) راهنما ،استادهای مشاور و رئیس بخش (گروه) و همچنین تأیید دانشکده رسیده
باشد ،به تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال کند .ارائهی گزارش شش ماههی کتبی و شفاهی پیشرفت رساله تا پایان تحصیل
دانشجو الزامی و عدم ارائهی آنها به منزلهی انصراف از تحصیل تلقی میشود .ثبتنام نیم سالهای بعدی دانشجو منوط به
ارائهی گزارشهای پیشرفت رساله است.
تبصرهي  .5مجوز کتبی ثبتنام را تحصیالت تکمیلی دانشکده پس از دریافت گزارش پیشرفت رسالهی دانشجو صادر میکند
و نظارت بر اجرای ثبتنام بر عهدهی بخش (گروه) مربوط است.

ماده  .33دانشجوی دوره دکتری تخصصی مجاز است عالوه بر استاد راهنمای اصلی ،استاد راهنمای دوم نیز داشته
ب اشد .استاد راهنما به درخواست دانشجو و از میان اعضای هیأت علمی دارای شرایط دانشگاه محل تحصیل و با
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مرتبهی علمی حداقل استادیاری با تأیید گروه آموزشی تعیین می شود .انتخاب استاد /استادان مشاور به پیشنهاد
استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی از میان اعضای هیأت علمی با افراد دارای صالحیت با تخصص مرتبط ،امکان
پذیر است.
تبصرهي  .1مسؤولیت راهنمایی دانشجو از نخستین نیم سال تحصیلی بر عهدهی استاد راهنمای اول است.
تبصرهي  .2استاد راهنما باید حداکثر تا پایان نیم سال دوم سال تحصیلی دانشجو ،تعیین شود .تا زمانی که استاد راهنما
انتخاب نشده است ،رئیس بخش (گروه) وظایف استاد راهنما را بر عهده دارد.
تبصرهي  .3در صورت نیاز ،به پیشنهاد استاد راهنمای اول و تأیید شورای بخش (گروه) ،مسؤولیت راهنمایی رسالهی دانشجو
را دو استاد راهنما به طور مشترک ،عهدهدار میشوند.
تبصرهي  .4انتخاب استاد راهنمای دوم با پیشنهاد استاد راهنمای اول و موافقت شورای بخش (گروه) و شوراهای تحصیالت
تکمیلی دانشکده و دانشگاه ،از میان متخصصان عضو هیئت علمی داخل دانشگاه با حداقل مرتبه استادیاری و عضو هیأت
علمی خارج از دانشگاه با حداقل مرتبه دانشیاری امکانپذیراست .در این صورت همزمان با ارائهی طرح تحقیق ،دالیل توجیهی
و بیوگرافی علمی ( )CVعضو خارج از دانشگاه باید جهت تصمیمگیری در شورای بخش (گروه) ،شوراهای تحصیالت تکمیلی
دانشکده و دانشگاه ارائه شود.
تبصرهي  .5دو نفر استاد مشاور ،یک نفر به پیشنهاد استاد(های) راهنما و یک نفر به پیشنهاد شورای بخش (گروه) و تأیید
شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده از میان اعضای هیئت علمی دانشگاه با مرتبهی استادیاری و باالتر با حداقل یک سال
سابقهی تدریس در رشتهی مربوط در دانشگاه ،تعیین میشود.
تبصرهي  .6با پیشنهاد استاد راهنما و موافقت شورای بخش (گروه) ،شوراهای تحصیالت تکمیلی دانشکده و دانشگاه ،انتخاب
استاد مشاور از میان متخصصان عضو هیئت علمی خارج از دانشگاه (با مدرک دکتری) یا از میان متخصصان حرفهای مرتبط
با رشتهی تحصیلی امکانپذیر است .در این صورت همزمان با ارائهی طرح تحقیق ،دالیل توجیهی و بیوگرافی علمی ()CV
عضو خارج از دانشگاه باید جهت تصمیمگیری در شورای بخش (گروه) ،شوراهای تحصیالت تکمیلی دانشکده و دانشگاه ارائه
شود.
تبصرهي  .7انتخاب واحد دانشجو در نیم سال سوم از سنوات تحصیلی ،منوط به تعیین استاد راهنما و درج در سیستم
اتوماسیون آموزشی دانشگاه است.

ماده  .34دانشجو پس از تدوین رساله و مشروط بر تأیید استاد /استادان راهنما از حداقل کفایت دستاورهای علمی
(چاپ یک مقاله علمی – پژوهشی معتبر و مستخرج از رساله و یا ثبت پتنت خارجی )؛ مجاز است در حضور هیئت
داوران از رساله خود دفاع کند.
تبصرهي  .1محدوده شاخص های کفایت دستاوردهای علمی توسط معاونت آموزشی و با مشارکت معاونت پژوهش و فناوری
تعیین و پس از تصویب در شورای آموزشی دانشگاه قابل اجرا است.
تبصرهي  .2احراز کفایت دستاوردهای علمی رساله (مطابق با اهداف طرح تحقیق) متناسب با موضوع رساله ،قبل از دفاع از
طریق چاپ یا اخذ پذیرش نهایی حداقل یک مقالهی مستخرج از رساله در مجالت معتبر به شرح زیر صورت میگیرد.
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دستاوردهای علمی یاد شده ترجیحاً باید به ترتیب با اسامی دانشجو و استاد(های) راهنما باشد .در هر صورت ذکر نام
استاد(های) راهنما و ذکر نام «دانشگاه شیراز» الزامی است.
الف) چاپ یا پذیرش حداقل یک مقالهی  ISIمستخرج از رساله ،دارای ضریب تأثیر معادل  MIFرشته  -گرایش یا دو
مقاله که مجموع ضریب تأثیر آن معادل  MIFرشته – گرایش باشد ،برای رشته های مهندسی ،علوم پایه ،کشاورزی
و دامپزشکی با تأیید شورای بخش و شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده الزامی است.
ب ) چاپ یا پذیرش حداقل یک مقالهی علمی – پژوهشی مستخرج از رساله در مجالت با نمایهی معتبر (ISI-
 )ISCبرای رشتههای علوم انسانی با تأیید شورای بخش و شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده الزامی است.
تبصرهي  .3برگزاری جلسهی پیش دفاع با حضور استاد(های) راهنما ،استادهای مشاور و داور داخلی با رعایت تبصرهی 7
مادهی  34الزامی است.
تبصرهي  .4آخرین گزارش شش ماههی پیشرفت رساله ،در صورتی که با حضور داور داخلی باشد ،با رعایت تبصرهی 7
مادهی  14میتواند به عنوان جلسهی پیش دفاع از رساله تلقی گردد.
تبصرهي  .5مجوز دفاع از رساله پس از احراز کفایت دستاوردهای علمی (موضوع تبصرهی  1مادهی  )34از سوی تحصیالت
تکمیلی دانشگاه صادر میشود.
تبصرهي  .6ترکیب و وظایف هیئت داوران به شرح زیر است:
 -1استاد(های) راهنما
 -2استادهای مشاور
 -3یک نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه در رشتهی مربوط با مرتبهی استادیاری و باالتر بگا حداقل دو سال سابقهی
تدریس یا تحقیق در دورههای تحصیالت تکمیلگگی و راهنمایی حداقل دو پایان نامهی دفاع شدهی مستقل در دوره های
تحصیالت تکمیلی به پیشنهاد بخش (گروه) و تأیید شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده به عنوان داور متخصص داخلی
 -4یک نفر عضو هیئت علمی خارج از دانشگاه در رشتهی مربوط با مرتبهی دانشیاری و باالتر به پیشنهاد بخش (گروه) و
تأیید شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده به عنوان داور خارجی
 -5نمایندهی تحصیالت تکمیلی دانشگاه از میان اعضای هیئت علمی سایر بخشهاي دانشگاه با مرتبه استادیاری و باالتر
به انتخاب تحصیالت تکمیلی دانشکده ،صرفاً جهت نظارت بر حسن برگزاری جلسهی دفاع
تبصرهي  .7نحوهي انتخاب داور متخصص داخلی و خارج از دانشگاه :حداقل سه نفر به پیشنهاد شورای بخش (گروه)،
برای هریک از داوران داخلی و خارج از دانشگاه به شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده معرفی میشوند .انتخاب داور براساس
مصوبهی شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده است .همچنین شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده اختیار دارد فرد متخصص
دیگری را به تشخیص و تصمیم خود (غیر از افراد معرفی شده) انتخاب و معرفی کند.
تبصرهي  .8زمان انتخاب داور متخصص داخلی و خارج از دانشگاه :داوران رساله پس از پذیرش یا چاپ مقاله و تأیید
آن توسط بخش (گروه) و همچنین تحویل رساله به بخش (گروه) ،با رعایت تبصرهی  7مادهی  ،34انتخاب میشوند .دانشجو
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باید حداقل  40روز قبل از تاریخ دفاع ،رسالهی خود را برای ارسال به داوران متخصص به رئیس بخش (گروه) تحویل دهد.
تأیید برگزاری جلسهی دفاع از رساله ،منوط به دریافت نظرات داوران است.
تبصرهي  .9شرح وظایف داور متخصص داخلی و خارج از دانشگاه رسالهی دکتری ،طبق مصوبه شورای تحصیالت تکمیلی
دانشگاه است.
تبصرهي  .10در صورتی که نظر هر یک از داوران مبنی بر تغییر تاریخ تعیین شده برای دفاع از رساله به دلیل مشکالت
اساسی ،بیش از یک ماه باشد ،کمیتهای از طرف بخش (گروه) متشکل از حداقل  6نفر عضو شامل استاد(های) راهنما،
استادهای مشاور ،داور متخصص داخلی و دو تن از استادان متخصص ،به انتخاب شورای بخش (گروه) تشکیل و با توجه به
مستندات کتبی داوران ،تصمیم نهایی در مورد دفاع از رساله گرفته میشود.
تبصرهي  .11درخواست صدور مجوز دفاع از رساله پس از تأیید استاد راهنما ،باید یک ماه قبل از تاریخ دفاع ،توسط دانشجو
در سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه وارد شود و پس از تأیید بخش (گروه) و تحصیالت تکمیلی دانشکده ،حداقل دو هفته
قبل از تاریخ دفاع به تحصیالت تکمیلی دانشگاه رسیده باشد.
تبصرهي  .12حداقل زمان الزم بین تصویب طرح تحقیق در دانشکده و دفاع از رساله یک سال است.

ماده  .35نمره ی رساله در میانگین کل محاسبه نمی شود و ارزشیابی آن به صورت کیفی و به شرح زیر انجام می
شود:
 مردود (کمتر از )16 قبول با درجه  :خوب ( - )16 -17/99خیلی خوب ( - )18 -18/99عالی (.)19 - 20تبصره  .1چنانچه ارزشیابی رساله ،مردود اعالم شود ،با تأیید هیأت داوران حداکثر یک نیمسال تحصیل به دانشجو اجازه
داده میشود تا پس از اعمال نظرات اصالحی هیأت داوران ،یک بار دیگر در جلسهی دفاع شرکت و از رسالهی
خود دفاع کند.
تبصره  .2دانشجویی که در سنوات مجاز تحصیلی با موفقیت از رسالهی خود دفاع نکند ،با رعایت ضوابط مربوط فقط گواهی
گذراندن واحدهای درسی را دریافت می کند.
تبصرهي  .3در پایان جلسهی دفاع ،اعضای هیئت داوران ،نمرهی رسالهی دانشجو را بر مبنای  20تعیین میکنند .نمایندهی
تحصیالت تکمیلی دانشگاه میانگین نمرات را محاسبه و وارد سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه میکند

ماده  .36مالک دانش آموختگی ،گذراندن کلیه واحدهای دوره ،داشتن میانگین کل حداقل  16و موفقیت در دفاع
از رساله است.
تبصرهي  .1تاریخ دانش آموختگی ،روز دفاع با کسب درجه قبولی از رساله است.
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تبصرهي  .2در صورت محروم شدن یا انصراف دانشجو از ادامهی تحصیل در دورهی دکتری ،دانشگاه مجاز است با رعایت
ضوابط و مقررات مربوط ،صرفاً گواهی درسهای گرفته شده را براساس کارنامهی تحصیلی دانشجو صادر کند و در اختیار
وی قرار دهد.

ماده  .37چنانچه دانشجو در حین تحصیل و انجام پژوهش و تدوین رساله مرتکب تخلف علمی (جعل ،تقلب ،کپی
برداری و مانند این ها) شود و تخلف او از سوی دانشگاه تأیید گردد ،از ادامه تحصیل محروم و اخراج میشود.
تبصره .احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام تحصیالت از سوی دانشگاه ،منجر به ابطال مدرک تحصیلی صادر
شده خواهد شد.

ماده  .38مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه و پاسخگوی قانونی به آن بر عهده دانشگاه و نظارت بر اجرا و تفسیر
مفاد آن بر عهده معاون آموزشی وزارت است.
تبصره .مسئولیت پاسخ گویی و تفسیر مفاد شیوه نامه موارد تفویض اختیار شده ،بر عهده شورای آموزشی وتحصیالت
تکمیلی دانشگاه است.

این آییننامه در شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز مورخ  1397/4/3به تصویب رسید و برای
دانشجویان ورودی سال تحصیلی  1397-98و پس از آن الزم االجرا است و تمام آیین نامه ها و بخشنامههای مغایر
با آن لغو و بالاثر اعالم می شود.

پیوست آیین نامه و مقررات دوره های تحصیلی:
پیوست :1شرایط تدریس ،راهنمایی و مشاورهي پایاننامه در دوره کارشناسی ارشد به شرح زیر است:
الف) شرایط تدریس
 -1داشتن حداقل مرتبه استادیاری
 -2حداقل یک سال سابقهی تدریس در مقطع کارشناسی (در صورت وجود مقطع کارشناسی در رشتهی مربوطه)
 -3موافقت شورای بخش (گروه)
ب) راهنمایی پایاننامه
 -1داشتن حداقل مرتبهی استادیاری
 -2حداقل یک سال سابقه تدریس در دانشگاه (بدون در نظر گرفتن مقطع)
 -3مشاورهی حداقل یک پایاننامهی دفاع شده
 -4موافقت شورای بخش (گروه)
ج) مشاورهي پایان نامه
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 -1داشتن حداقل مرتبهی استادیاری
 -2موافقت شورای بخش (گروه)
تبصره :موارد استثنایی درخصوص بندهای الف و ب و ج با تأیید شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه و تأیید معاون آموزشی
دانشگاه انجام خواهد شد.
شرایط تدریس ،راهنمایی و مشاورهي در دوره دکتري به شرح زیر است:
الف) شرایط تدریس
 -1داشتن مدرک دکتری با مرتبهی استادیاری و باالتر
 -2سه سال سابقهی تدریس در مقطع کارشناسی ارشد یا دکترای حرفهای در رشتهی مربوط
 -3موافقت شورای بخش (گروه)
ب) راهنمایی رساله
 -1داشتن مدرک دکتری با مرتبهی استادیاری و باالتر برای عضو هیئت علمی داخل دانشگاه
 -2حداقل دو سال سابقهی تدریس در مقطع کارشناسیارشد یا دکتری در رشتهی مربوط در دانشگاههای معتبر دولتی
 -3حداقل راهنمایی دو پایاننامهی کارشناسیارشد یا دکترای حرفهای دفاع شده بصورت مستقل
 -4چاپ حداقل یک مقاله در یکی از مجلههای معتبر علمی و پژوهشی (با نمایهی معتبر) ،در طول سه سال گذشته
 -5موافقت شورای بخش (گروه) و شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده
تبصره :موارد خاص در خصوص متخصصان حرفهای با موافقت شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه انجام میشود.
ج) مشاورهي رساله
 -1داشتن مدرک دکتری با مرتبهی استادیاری و باالتر
 -2حداقل یک سال سابقهی تدریس در دانشگاه
 -3موافقت شورای بخش (گروه)
تبصرهي  :موارد استثنایی درخصوص بند ( 1الف ،ب ،ج) با تأیید شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه و تأیید معاون آموزشی
دانشگاه انجام خواهد شد.

پیوست  :2شرایط استاد راهنماي مشترک و استاد مشاور خارج از دانشگاه دوره دکتري
الف) راهنمایی مشترک رساله:
 -1عضو هئیت علمی با شرط داشتن حداقل مرتبهی دانشیاری
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 -2موافقت شوراهای بخش (گروه) ،تحصیالت تکمیلی دانشکده و تحصیالت تکمیلی دانشگاه
 -3موارد خاص در خصوص متخصصان حرفهای پس از موافقت شوراهای بخش و تحصیالت تکمیلی دانشکده ،با موافقت
شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه انجام میشود.
ب) مشاورهي رساله:
 -1داشتن مدرک دکتری با مرتبهی استادیاری و باالتر با رعایت موارد زیر:
الف) عضو هیأت علمی آموزشی :داشتن شرط رسمی آزمایشی و راهنمایی سه پایان نامهی کارشناسیارشد دفاع
شده
ب ) عضو هیأت علمی پژوهشی :داشتن شرط رسمی آزمایشی ،داشتن سه مقالهی علمی – پژوهشی در دو سال
گذشته و دو سال سابقهی کار در زمینهی مرتبط با موضوع رسالهی دانشجو
ج) متخصصان حرفهاي :داشتن سه مقالهی علمی  -پژوهشی در دو سال گذشته و حداقل دو سال سابقهی کار در
زمینهی مرتبط با موضوع رسالهی دانشجو
 -2موافقت شوراهای بخش (گروه) ،تحصیالت تکمیلی دانشکده و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

پیوست :3تعاریف
 .1وزارت :منظور وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری است.
 .2دانشگاه :منظور هر یک از دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی و پژوهشی (اعم از دولتی و غیر دولتی) است
که دارای مجوز تأسیس از مراجع ذی ربط بوده ،و مجری هر یک از دورههای کاردانی ،کارشناسی ناپیوسته،
کارشناسی پیوسته ،کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی هستند.
 .3آموزش رایگان :منظور آموزش دانشجو در طول سنوات مجاز دوره تحصیلی بدون پرداخت هزینه در دانشگاه-
هایی است که از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند.
 .4دانشجو :فردی است که در یکی از دورههای آموزش عالی برابر ضوابط معین ،پذیرفته شده ،ثبت نام کرده و
مشغول به تحصیل است.
 .5دانش آموخته :فردی است که یکی از رشته های دوره های تحصیلی مصوب را با موفقیت به پایان رسانده و
برابر ضوابط معین ،گواهی یا مدرک تحصیلی مربوطه را دریافت کرده است.
 .6حضوري :شیوهای از پذیرش است که دانشجو به صورت تمام وقت در فعالیتهای تحصیلی دانشگاه شرکت
میکند.
 .7غیر حضوري :شیوهای از پذیرش است که دانشجو بدون حضور در دانشگاه ،فعالیت های تحصیلی دارد.
 .8نیمه حضوري :شیوهای از پذیرش است که بخشی از آموزش آن حضوری و بخشی دیگر
غیر حضوری به انجام می رسد.
 .9شهریه پرداز :منظور آموزش دانشجو در یک دوره تحصیلی ،به ازای پرداخت هزینه ها است.
 .10نیمسال تحصیلی :بازه زمانی تعیین شده که شامل  16هفته آموزش و  2هفته امتحانات پایانی است.
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 .11بازه تابستانی :بازه زمانی شامل  6هفته آموزش و ا هفته امتحانات است.
 .12برنامه درسی :مجموعه به هم پیوستهای از دروس هر رشته تحصیلی با هدفی مشخص ،مصوب مراجع قانونی
است.
 .13واحد درسی :ارزش مقدار درسی است که مفاد آن برای هر واحد نظری  16ساعت ،عملی یا آزمایشگاهی 32
ساعت ،کارگاهی یا عملیات میدانی (بازدید علمی)  48ساعت ،کارورزی یا کار در عرصه  64ساعت و کارآموزی
 120ساعت در طول یک نیمسال تحصیلی یا بازه تابستانی است و طبق برنامه درسی مصوب اجرا میشود.
 .14درس جبرانی :درسی است که با تأیید گروه آموزشی ،گذراندن آن برای رفع کمبود دانش یا مهارت دانشجو،
در آغاز دوره تحصیلی ،ضروری تشخیص داده می شود.
 .15مشروطی :وضعیت تحصیلی است که دانشجو در یک نیمسال ،بر حسب مقررات هر دوره تحصیلی ،معدل
کمتر از حد نصاب تعیین شده در آن دوره را کسب کرده باشد.
 .16رشته تحصیلی :یک شعبه فرعی از شاخه های علمی که به لحاظ موضوع دارای قلمرو مشخص و متمایز از
سایر شاخه های علمی است و به احراز دانش تخصصی ،مهارت یا کارآمدی معینی می انجامد.
 .17گرایش تحصیلی :به شعبه ای از یک رشته که ناظر بر وجه تخصصی آن باشد ،اطالق می شود .اختالف درس
ها در دو گرایش از یک رشته ،نباید از  70درصد کل واحد های رشته بیشتر باشد.
 .18کاردانی پیوسته :دوره تحصیلی است که دارندگان مدرک دیپلم( ،در نظام آموزشی دارای پیش دانشگاهی
بدون نیاز به گذراندن دوره پیش دانشگاهی) به آن وارد می شوند و با گذراندن حداقل  68واحد درسی طبق
برنامه مصوب ،به دریافت مدرک کاردانی نائل می آیند.
 .19کاردانی ناپیوسته :دوره تحصیلی پس از دوره متوسطه است که فرد پس از اخذ دیپلم و گذراندن دوره پیش
دانشگاهی (در نظام آموزشی دارای پیش دانشگاهی) به آن وارد می شود و با گذراندن حداقل  68واحد درسی
طبق برنامه مصوب ،به دریافت مدرک کاردانی نائل می شود.
 .20کارشناسی پیوسته :دوره تحصیلی پس از دوره متوسطه است که فرد پس از اخذ دیپلم و گذراندن دوره
پیش دانشگاهی (در نظام آموزشی دارای پیش دانشگاهی) به آن وارد می شود و با گذراندن حداقل  130واحد
درسی طبق برنامه مصوب ،به دریافت مدرک کارشناسی نائل می شود.
 .21کارشناسی ناپیوسته :دوره تحصیلی است که پس از دوره کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) آغاز و با گذراندن
حداقل  68واحد درسی طبق برنامه درسی مصوب به دریافت مدرک کارشناسی منتهی میشود.
 .22کارشناسی ارشد :دوره تحصیلی است که پس از دوره کارشناسی آغاز می شود و شامل  28تا  32واحد درسی
است.
 .23دکتري تخصصی :دوره تحصیلی است که پس از دوره کارشناسی ارشد آغاز می شود و شامل  36واحد درسی
است.
 .24گروه آزمایشی :مجموعه رشتههای تحصیلی در دوره متوسطه است که با توجه به مواد آزمونی مشترک ،دسته
بندی میشود.
 .25گروه آموزشی :بنیادیترین واحد سازمانی دانشگاهی متشکل از تعدادی عضو هیأت علمی با تخصص مشترک
در یک رشته علمی خاص یا چند رشته متجانس ا که به منظور ایجاد و اجرای آن رشته تحصیلی در دانشگاه
تشکیل میشود.
 .26دوره هم عرض :دوره ای است که در مجموعه گروه های آموزشی هم راستا تعریف شوند.
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 .27شوراي آموزشی :یکی از شوراهای تخصصی در نخستین سطح سیاستگذاری و برنامه ریزی راهبردی در امور
آموزشی دانشگاه است که به منظور ایجاد هماهنگی و تسهیل در امور اجرایی مرتبط با تحصیل دانشجو در
حوزه معاونت آموزشی و نحصیالت تکمیلی تشکیل می شود.
 .28شیوه آموزشی  -پژوهشی :شیوه ای تحصیلی در دوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی که برنامه درسی
مربوط به آن ،عالوه بر واحد های درسی ،مشتمل بر اجرای یک پروژه تحقیقاتی است که منجر به پایان نامه و
یا رساله می شود.
 .29شیوه مجازي :شیوه آموزشی در دوره کارشناسی یا کارشناسی ارشد است که دانشجوی آن برابر ضوابط معین
پذیرفته و ثبت نام می شود و به کمک فناوری اطالعات و ارتباطات ،تحصیل می کند .در این شیوه دانشجو
نیمه حضوری یا غیر حضوری تحصیل می کند.
 .30ارزیابی جامع :بررسی همه جانبه از توانمندی های آموزشی و پژوهشی دانشجوی دکتری تخصصی است که
پس از گذراندن واحد های دوره برگزار می شود.
 .31راهنماي آموزشی :عضو هیئت علمی آگاه و مسلط به امور آموزشی و پژوهشی است که از سوی دانشگاه
انتخاب می شود تا از ورود تا پایان دوره تحصیلی ،راهنمای تحصیل دانشجو باشد.
 .32پایان نامه :مستند علمی است که در فرایند تحصیل دانشجوی دوره کارشناسی ارشد و از طریق تحقیق در
یک حوزه معین از رشته یا گرایش تحصیلی و با راهنمایی استاد  /استادان راهنما و حسب مورد بر اساس
استانداردهای پژوهشی تدوین می شود.
 .33رساله :مستند علمی است که در فرایند تحصیل دانشجوی دوره دکتری تخصصی و از طریق تحقیق در یک
حوزه معین از رشته یا گرایش تحصیلی ،با راهنمایی استاد  /استادان راهنما و بر اساس استاندارد های پژوهشی
با هدف توسعه مرزهای دانش تدوین می شود.
 .34استاد راهنما :یکی از اعضای هیئت علمی دارای مدرک دکتری تخصصی است که مسئولیت راهنمایی دانشجو
را در انجام پایان نامه یا رساله بر عهده دارد.
 .35استاد مشاور :یکی از اعضای هیئت علمی و یا فرد دارای صالحیت با تخصص مرتبط است که مسئولیت
مشاوره دانشجو را در انجام پروژه ،پایان نامه و یارساله بر عهده دارد.
 .36هیئت داوران :اعضای هیئت علمی یا افراد متخصص دارای صالحیت دانشگاهی هستند که برای ارزیابی کمی
و کیفی پایان نامه و یا رساله دانشجو در دوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مطابق دستورالعمل اجرایی
مصوب دانشگاه انتخاب می شوند.

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز
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