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  بسمه تعالي
  پيشگفتار
ط مقــدس ين محــيــراز مقدم شما را به ايش يدانشگاه صنعت ،زيعز يدانشجو

 و مغتنم شــمرده ل در دانشگاه رايد است فرصت دوران تحصي. امدارديم يگرام
  د.يدانش مستدام بدار كوشش خود را در راه كسب علم و همواره تالش و

و بــه دانشــج ه هــريــاز وظــائف اول يآموزش يهانامهن يمقررات و آئ از يآگاه
 ســلب ياز و يمقــررات آموزشــ دانشــجو از يآگاه ن حال ناي، در عديآيمشمار 
  مقررات نخواهد بود. يمانع اجرا ت ننموده ويمسئول

ه ـــياست. توص يآموزش يهانامهن يآئ مقررات و يحاو كتابچه حاضر
روز ا از بد تينت كيمفاد آن را كامالً رعا مطالعه و ين كتابچه را به خوبيا شوديم

در  كتابچه، راين بهشود. افزون  يريل شما جلوگيدر امر تحص يهرگونه خلل
گر يو د ن نامهيرات آئييتغ ارتباط بار د يمختلف يهاهياطالع يمواقع ضرور

ت و تحصيال يت امور آموزشيرياعالنات مد يدر تابلو  يآموزش يهابرنامه
ملزم  انيدارد و دانشجو يجنبه رسم هاآن يشد كه تمام نصب خواهد تكميلي
و  يآموزشر ت امويريو مد  يحوزه معاونت آموزش ت مفاد آن هستند.يبه رعا

واهند خ شما يهاپرسشبه  ييدانشگاه همواره آماده پاسخگو تحصيالت تكميلي
  بود.

هن يز در راه خدمت به ميختگان و دانش پژوهان عزيق روزافزون فرهيتوف
 از خداوند سبحانسرزمين مقدس را ن يفرهنگ و ادب ا يو اعتال ياسالم

  م. يخواستار
  

     ت تكميليتحصيالو  معاون آموزشي                                        
  رازيش يانشگاه صنعتد                                                         
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  آيين نامه آموزشي

  كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته يهادوره
برنامه ريزي  عالي شوراي 16/12/1393مصوب مورخ 

- 94براي دانشجويان ورودي سال تحصيلي  يآموزش
  به بعد 1393

  
 ليعا به تصويب شوراي 16/12/1393مورخ   859جلسه  دراين آئين نامه كه 
- 94 براي دانشجويان ورودي سال تحصيلي و است هرسيد يبرنامه ريزي آموزش

ه، ن نامو پس از آن و نيز تمام دانشجوياني كه در زمان ابالغ اين آيي 1393
زم الشاغل به تحصيل هستند به شرطي كه خللي در تحصيل ايشان ايجاد نكند 

اعالم  غو و بال اثرلمغاير با آن  يهابخشنامهو  هانامهآيين تمامء است و االجرا
  .شوديم
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  مقدمه 

يزي رآيين نامه شوراي عالي برنامه  3ماده  12و  8، 2به استناد بندهاي 
ير ز)، آيين نامه 28/7/93آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (مصوب 

  د.شوتدوين و به اجرا گذاشته مي
  هدف  :1ماده 

 يرويهدف تدوين اين آيين نامه، تنظيم امور آموزش دانشگاه براي تربيت ن
ر دانساني متخصص، متعهد و متناسب با نيازهاي جامعه و ايجاد هماهنگي 

فاده هاي آموزش عالي كشور و استها و موسسههاي آموزشي دانشگاهفعاليت
   آموزشي دانشجويان است.هاي موجود در ارتقاي كيفيت بهينه از ظرفيت

  تعاريف  :2ماده 
 منظور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است.  وزارت:. 1,2

ي آموزش عالي و هاها و موسسهمنظور هر يك از دانشگاه دانشگاه:. 2,2
ز اپژوهشي (اعم از دولتي و غير دولتي ) است كه داراي مجوز تاسيس 

ي هاي كارداني، كارشناسهربط بوده و مجري هر يك از دورمراجع ذي
 ناپيوسته و كارشناسي پيوسته هستند. 

منظور آموزش رايگان دانشجو در طول سنوات  آموزش رايگان:. 3,2
ز هايي است كه امجاز دوره تحصيلي بدون پرداخت هزينه در دانشگاه

 كنند. بودجه عمومي دولت استفاده مي

ر آموزش عالي براب هايفردي است كه در يكي از دوره دانشجو:. 4,2
 ضوابط معين، پذيرفته شده، ثبت نام كرده و مشغول به تحصيل است.

ام اي از آموزش است كه دانشجو به صورت تممنظور شيوه حضوري:. 5,2
 كند.هاي آموزشي دانشگاه شركت ميوقت در فعاليت
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اي از آموزش است كه حضور فيزيكي منظور شيوه غير حضوري:. 6,2
 يست. نهاي آموزشي الزامي اليتدانشجو در فع

اي از آموزش است كه بخشي از آن به منظور شيوهنيمه حضوري: . 7,2
 شود. آن به صورت غير حضوري انجام مي صورت حضوري و بخشي از

شي عضو هيأت علمي آگاه و مسلط به امور آموز راهنماي آموزشي:. 8,2
و از تحصيلي دانشج شود تا راهنماياست كه از سوي دانشگاه انتخاب مي

 تاريخ ورود تا دانش آموختگي باشد. 

 اي از دروس هر رشتهمنظور مجموعه به پيوسته برنامه درسي:. 9,2
كند و برنامه آن توسط تحصيلي است كه هدف مشخصي را دنبال مي

 شوراي عالي به تصويب رسيده است. 

 نظري ميزان درسي است كه مفاد آن براي هر واحد واحد درسي:. 10,2
ني ساعت، كارگاهي يا عمليات ميدا 32ساعت، عملي يا آزمايشگاهي  16

آموزي ساعت و كار 64ساعت، كارورزي يا كار در عرصه  48(بازديد علمي) 
امه ساعت در طول يك نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني و طبق برن 120

 شود. درسي مصوب اجرا مي

 يص گروه آموزشي، گذراندندرسي است كه به تشخ درس جبراني:. 11,2
وط مرب آن براي رفع كمبود دانش يا مهارت دانشجو، در آغاز دوره تحصيلي

 ضروري است. 

ه بهاي علمي است كه يكي از شعب فرعي از گروه رشته تحصيلي:. 12,2
هاي علمي ديگر لحاظ موضوع كامالً مشخص است و از موضوعات گروه

 انجامد. مشخص ميمتمايز بوده و حداقل به يك كارايي 
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هر يك از شعب يك رشته تحصيلي كه ناظر بر  گرايش تحصيلي:. 13,2
 7ز تخصص آن باشد، كه اختالف دروس در دو گرايش از يك رشته نبايد ا

 . درصد كل واحدها بيشتر باشد30هاي رشته كمتر و از درصد كل واحد

ز ه آغادوره تحصيلي كه از دوره متوسط دوره كارداني پيوسته:. 14,2
شود و شامل دانش آموختگاني است كه بدون گذراندن دوره پيش مي

رسي واحد د 68دانشگاهي وارد دوره كارداني شده و حداقل با گذراندن 
 شود.طبق برنامه درسي مصوب به دريافت مدارك كارداني منتهي مي

سطه دوره تحصيلي كه پس از دوره متو دوره كارداني نا پيوسته:. 15,2
ش شود و شامل دانش آموختگاني است كه با گذراندن دوره پييآغاز م

رسي واحد د 68دانشگاهي وارد دوره كارداني شده و حداقل با گذراندن 
 شود. طبق برنامه درسي مصوب به دريافت مدرك كارداني منتهي مي

دوره تحصيلي است كه پس از دوره  دوره كارشناسي پيوسته:. 16,2
مه واحد درسي طبق برنا130حداقل با گذراندن شود و متوسطه آغاز مي

 شود. درسي مصوب به دريافت مدرك كارشناسي منتهي مي

 دوره تحصيلي است كه پس از دوره دوره كارشناسي ناپيوسته:. 17,2
واحد  68شود و حداقل با گذراندن كارداني (پيوسته و ناپيوسته) آغاز مي

-ك كارشناسي منتهي ميدرسي طبق برنامه درسي مصوب به دريافت مدر

 شود. 

هاي مختلف تحصيلي در دوره مجموعه رشته گروه آزمايشي:. 18,2
 .شودبندي ميمتوسطه است كه با توجه به مواد آزموني مشترك، دسته

ز اترين واحد سازماني دانشگاهي متشكل بنيادي گروه آموزشي:. 19,2
علمي است تعدادي عضو هيأت علمي داراي تخصص مشترك در يك رشته 

 . شودياندازي آن رشته تحصيلي، در دانشگاه تشكيل مكه با ايجاد و راه
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 يكي از شوراهاي تخصصي اولين سطح سياست شوراي آموزشي:. 20,2
ت باشد كه در حوزه معاونت آموزشي و تحصيالگذاري بخشي دانشگاه مي

 شود و نسبت به سياستتكميلي به رياست معاون آموزشي تشكيل مي
ش ر بخري و برنامه ريزي به منظور ايجاد هماهنگي در امور اجرايي دگذا

ي نمايد. شورارئيسه اقدام ميمربوط و ارائه به شوراي دانشگاه و هيأت
وه تواند اختيارات مشخص شده در اين آيين نامه را به گرآموزشي مي

 آموزشي با كميته منتخب تفويض كند. 

 هاي تحصيلي را باكي از دورهفردي است كه ي دانش آموخته:. 21,2
ي حصيلموفقيت به پايان رسانده و برابر ضوابط معين، گواهي يا مدارك ت

 مربوط را دريافت كرده باشد. 

هفته آموزش و  16هر نيمسال تحصيلي شامل  نيمسال تحصيلي:. 22,2
 دو هفته امتحانات پاياني است. 

ياني ه امتحانات پاهفته آموزش و يك هفت 6شامل  دوره تابستان:. 23,2
 است. 

  شرايط عمومي و اختصاصي ورود به دوره  :3ماده 

  ت.داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي برابر مصوبات وزار .1,3

  احراز توانمندي علمي مطابق مصوبات وزارت.. 2,3

  : نحوه اجراي دوره 4 ماده

   ود.شام ميآموزش در دانشگاه مبتني بر نظام واحدي و به زبان فارسي انج

دانشگاه اختيار دارد در صورت توانايي، برنامه درسي مصوب شوراي  تبصره:
عالي برنامه ريزي آموزشي را منحصراً براي دانشجويان خارجي در صورتي كه 
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به حد نصاب الزم براي تشكيل كالس برسد با رعايت ضوابط و مقررات مربوط، 
  به زبان انگليسي ارائه نمايد.

عالي  هاي آموزشي و درسي مصوب شورايگاه موظف است، برنامهدانش :5ماده 
اي كه در آن با مجوز شوراي گسترش برنامه ريزي آموزشي را براي دوره

  آموزش عالي دانشجو پذيرفته است، اجرا نمايد. 

ا با روره ددانشگاه اختيار دارد حداكثر ده درصد از واحدهاي درسي هر  تبصره:
سي ومي به جز دروس مجموعه معارف اسالمي و فاراولويت دروس پايه و عم

ي و عمومي به صورت الكترونيكي (مجازي) با تاكيد بر محتواي الكترونيك
  رعايت استانداردهاي مصوب وزارت ارائه نمايد. 

رش، دانشگاه موظف است،براي هدايت تحصيلي دانشجو از زمان پذي :6ماده 
زشي آمو جو را به عنوان راهنماييكي از مدرسان مرتبط با رشته تحصيلي دانش

  تعيين و اعالم كند.

 و حداكثر 12دانشجو در هر نيمسال تحصيلي الزم است حداقل  :7ماده 
 6تان واحد درسي انتخاب كند. حداكثر واحد مجاز انتخابي در دوره تابس20

  واحد درسي است.

در  د،باش 17اگر ميانگين نمرات دانشجويي در يك نيمسال حداقل  .1 تبصره
 واندتاين صورت دانشجو با تاييد گروه آموزشي در نيمسال تحصيلي بعد مي

  واحد درسي اخذ نمايد.  24حداكثر تا 

 24ر چنانچه دانشجو در نيمسال آخر براي دانش آموختگي، حداكث .2 تبصره
شد، با10شرطي كه ميانگين كل وي باالي  واحد درسي باقي داشته باشد،به

  درسي اخذ نمايد.  واحد 24تواند تا مي
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 واحد درسي 8در شرايط خاص كه دانشجو با گذراندن حداكثر  .3تبصره 
وره در د تواند واحدهاي مذكوردانش آموخته شود، با تاييد گروه آموزشي، مي

  تابستان اخذ نمايد. 

ين ماده استفاده ا 3و 2تواند از مفاد تبصره زمان نميدانشجو هم .4 تبصره
  كند 

ر همانده دانشجو در پايان صورتي كه واحدهاي انتخابي يا باقي در .5 تبصره
نشجو ه دانيمسال به تشخيص گروه آموزشي، بنا به داليل موجه و خارج از اراد

ك يصورت اين نيمسال به عنوان  واحد درسي برسد در اين 12به كمتر از 
 شود، اما در مشروط شدننيمسال كامل در سنوات تحصيلي وي محسوب مي

تأثير است (به عبارت همين ماده) بي 1ا ممتاز شدن دانشجو (موضوع تبصرهي
يست و شد مشروط ن12ديگر، در شرايط مذكور، اگر ميانگين دانشجو كمتر از 

  شود.) و باالتر شد ممتاز محسوب نمي 17اگر 

در صورتي كه دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلي براي دانش  :8 ماده
با س نظري داشته باشد، با تاييد گروه آموزشي وآموختگي حداكثر دو در

ند توا)مي7ماده 3و 2هاي رعايت سقف واحدهاي آن نيمسال (موضوع تبصره
  د.گذرانآن نيمسال يا دوره تابستان ب دروس را به صورت معرفي به استاد در

ولي نمره  نظري را اخذ - چنانچه دانشجويي قبالً يك درس عملي تبصره:
عايت با ر توانداما دوره عملي درس فوق را گذرانده باشد، مي قبولي كسب نكند

  .مايدمفاد اين ماده، بخش نظري آن درس را به صورت معرفي به مدرس اخذ ن

عايت رچگونگي و ترتيب ارائه تمامي دروس هر دوره و هر رشته با  :9 ماده
وه خر)هر درس طبق برنامه درسي مصوب بر عهده گر تا پيش نياز (تقدم و

  موزشي است.آ



 

 ١١

ده ين مادانشجو در آخر نيمسال تحصيلي از رعايت مقررات مربوط به اتبصره: 
  معاف است.

دوره  تعداد واحدهاي جبراني با تشخيص گروه آموزشي صرفاً براي :10 ماده
ميانگين  باشد و نمره دروس جبراني درواحد مي 6كارشناسي ناپيوسته حداكثر 
  شود.نيمسال و كل محاسبه نمي

 (فاقد وستهدانشگاه اختيار دارد براي دانش آموختگان دوره كارداني پي بصره:ت
 است و در دوره كارشناسي 14ها زير مدرك پيش دانشگاهي) كه معدل كل آن

اند ناپيوسته در رشته غير مرتبط (به تشخيص گروه آموزشي) پذيرفته شده
يمسال نميانگين  واحد درسي جبراني ارائه كند. نمره اين دروس در20حداكثر 

  شود.و كل محاسبه نمي

بار و  يكآموزش رايگان براي هر دانشجو،  در هر دوره تحصيلي صرفاً :11 ماده
  پذير است.  در يك رشته تحصيلي امكان

هاي دولتي ،در صورت دانشجوي مشمول آموزش رايگان در دانشگاه :12 ماده
در  اب مجدد آن درس،حذف يا عدم كسب نمره قبولي در هر درس، براي انتخ

ت صورتي كه سنوات مجاز تحصيلي دانشجو تمام شده باشد موظف به پرداخ
  باشد. هزينه مربوط طبق مصوبه هيأت امناي دانشگاه مي

ضوري حهاي غير تواند در دورهدانشجوي مشمول اين آيين نامه مي :13 ماده
ورت شود، مطابق مصوبات مربوط به صكه منتهي به مدرك تحصيلي مي

  زمان تحصيل كند. هم

اساس مصوب  زمان دانشجويان استعدادهاي درخشان برتحصيل هم تبصره:
  شود. شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت انجام مي
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ضافه، ابرنامه ريزي و تصميم گيري درباره چگونگي و زمان حذف و  :14 ماده
يوه شو غيره طبق ثبت نمره، تاريخ تجديد نظر  حذف اضطراري درس، اعالم و

  شود. نامه اجرايي مصوب شوراي آموزشي دانشگاه انجام مي

ته) ناپيوس هاي كارداني ( اعم از پيوسته ومدت مجاز تحصيل در دوره :15 ماده
سال  هاي كارشناسي پيوسته چهارو كارشناسي ناپيوسته دو سال و در دوره

  است.

وزشي با تصويب شوراي آمدانشگاه اختيار دارد در شرايط خاص و  :1 تبصره
ته و اپيوسهاي كارداني و كارشناسي ندانشگاه ، حداكثر يك نيمسال براي دوره

ا حداكثر دو نيمسال براي دوره كارشناسي پيوسته ، مدت مجاز تحصيل ر
يل تحص افزايش دهد.چنانچه دانشجو در اين مدت دانش آموخته نشود از ادامه

  محروم خواهد شد. 

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

ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در هر درس توسط مدرس آن  :16 ماده
ت حانادرس و بر اساس حضور و فعاليت در كالس، انجام تكاليف و نتايج امت

  شود. ي از صفر تا بيست محاسبه ميشود و به صورت عددانجام مي

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

نمرات دروس تمرين دبيري، كارآموزي و كارورزي، عمليات  .2 تبصره
 رائهاصحرايي، كار در عرصه و دروسي كه در برنامه درسي مصوب، با پروژه 

گروه آموزشي مربوط ،  شود در صورتي كه به تشخيص مدرس و تاييدمي
، شودها در طول يك نيمسال تحصيلي ميسر نباشد، ناتمام تلقي ميتكميل آن

  شود. انجام مي 14قطعي شدن نمره ناتمام طبق شيوه نامه ماده 



 

 ١٣

  ست.اهاي حضوري الزامي حضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره :17 ماده

ان ات يا در جلسه امتحجلس 16/3اگر دانشجو در درسي بيش از  .1 تبصره
ي پايان نيمسال آن درس غيبت كند،چنانچه غيبت دانشجو به تشخيص شورا

آموزشي دانشگاه غير موجه تشخيص داده شود، نمره آن درس صفر و در 
شود. در اين صورت رعايت حد صورت تشخيص موجه، آن درس حذف مي

نيمسال  واحد در طول نيمسال براي دانشجو الزامي نيست ولي 12نصاب 
  . شودمذكور به عنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي وي محسوب مي

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

  پذير است.  امتحانات و با احتساب در سنوات تحصيلي امكان

ورت اين ماده، در ص 1تواند با رعايت مفاد تبصره نشجو ميدا .3 تبصره
 درس اضطرار تا دو هفته قبل از شروع امتحانات پايان نيمسال، صرفاً يك

اي نظري را با تاييد گروه آموزشي حذف كند به شرط آن كه تعداد واحده
  واحد نشود. 12مانده دانشجو كمتر از باقي

  است.10درس هر  حداقل نمره قبولي در :18ماده 

كسب  دانشجويي كه در هر نيمسال در يك يا چند درس نمره قبولي .1 تبصره
بولي قهاي بعدي، درس يا دروس مذكور را با نمره نكند چنانچه در نيمسال
شجو، ي دانهاي مردودي قبلي در ريز نمرات تحصيلبگذارند، نمره يا تمام نمره

 و اثر وره بيمحاسبه ميانگين كل د ها درماند اما اين نمرهفقط ثبت و باقي مي
 واهدخصرفاً آخرين نمره قبولي در آن درس مالك محاسبه ميانگين كل دوره 

  بود. 



 

 ١٤

ه ميانگين ، صرفًا براي محاسب1گذراندن دروس با استفاده از تبصره  .2 تبصره
ر دباشد و مشروطي دانشجو كل دوره تحصيلي در هنگام دانش آموختگي مي

  كند.را خنثي نميهاي قبل نيمسال

كم حتسهيالت اين ماده شامل دانشجوياني كه به دليل تقلب يا  .3 تبصره
  شود. كنند، نميكميته انضباطي ، نمره مردودي دريافت مي

 12از  چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصيلي كمتر :19 ماده
ر داكثسال بعدي حشود و در نيمباشد، دانشجو در آن نيمسال مشروط تلقي مي

  واحد درسي انتخاب كند.  14تواند تا مي

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

 وارداني ات مجاز تحصيل، در دوره كتواند با رعايت سنودانشجو مي :20 ماده
 ر دوكارشناسي ناپيوسته ، يك نيمسال و در دوره كارشناسي پيوسته حداكث

  نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده كند. 

اب مدت مجاز مرخصي زايمان ، دو نيمسال تحصيلي و بدون احتس .1 تبصره
  در سنوات تحصيلي است. 

صورت در صورت تاييد پزشك مدت مجاز مرخصي پزشكي، در  .2 تبصره
 معتمد دانشگاه و شوراي آموزشي ، حداكثر دو نيمسال تحصيلي و بدون

  احتساب در سنوات تحصيلي است. 

 يا بررسي ساير مصاديق مرخصي تحصيلي (مانند مأموريت همسر. 3 تبصره
از، ات مج) حداكثر تا دو نيمسال تحصيلي و بدون احتساب در سنوو ...والدين 
  ر شوراي آموزشي دانشگاه است. در اختيا



 

 ١٥

وع تواند با تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه از مجمدانشجو مي .4 تبصره
  مند شود. هاي مندرج در آن بهرههاي مذكور در اين ماده و تبصرهمرخصي

حصيل تثبت نام نكردن دانشجو در هر نيمسال تحصيلي، انصراف از  :21 ماده
  شود.محسوب مي

يل ري در مورد بازگشت به تحصيل دانشجو منصرف از تحصتبصره. تصميم گي
  بر عهده شوراي آموزشي دانشگاه است. 

خصًا شدانشجوي متقاضي انصراف از تحصيل، بايد درخواست خود را  :22 ماده
قط ست فاو به صورت كتبي به اداره آموزش دانشگاه تسليم كند. دانشجو مجاز 

س د را پف خوئه در خواست، تقاضاي انصرابراي يك بار و تا دو ماه از تاريخ ارا
حصيل صورت، پس از انقضاي اين مهلت، حكم انصراف از ت بگيرد در غير اين

  شود. وي صادر مي

 ط زيردانشجوي دوره كارداني و كارشناسي پيوسته با داشتن شراي :23ماده 
 تواند از يك رشته يا گرايش به رشته يا گرايش ديگر تحصيلي در همانمي
  شگاه تغيير رشته يا گرايش دهد: دان

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

  .شگاهموافقت گروه آموزشي مبدأ و مقصد و با تاييد شوراي آموزشي دان ب)

 مايشيهاي اكتسابي دانشجو در آزمون سراسري گروه آزكمتر نبودن نمره ج)
اه و آن رشته يا گرايش در دانشگ ه درفته شدربط از نمره آخرين فرد پذيرذي

  در سال پذيرش با تاييد سازمان سنجش آموزش كشور. 

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



 

 ١٦

 عايترتواند با دانشجو صرفاً در هر دوره تحصيلي براي يك بار مي تبصره.
  گرايش دهد. شرايط اين ماده، تغيير رشته يا 

به  ير دولتيغهاي باالتر، از هاي پايين به دورهتغيير رشته از دوره :24 ماده
وع ممن دولتي، از شبانه به روزانه، از غير حضوري به نيمه حضوري و حضوري

  است ولي بر عكس آن مجاز است. 

 زمونتغيير رشته دانشجويي كه پذيرش وي در دوره از طريق بدون آ تبصره.
ورت ها از طريق آزمون سراسري صهايي كه پذيرش در آنبه رشته باشدمي

  ممنوع است.  گرفته باشد،

 ت، اماتغيير رشته دانشجو در دوره كارشناسي ناپيوسته ممنوع اس :25ماده 
  ذير است. امكان پ 23تغيير گرايش با داشتن شرايط و ضوابط ذكر شده در ماده 

تقال ابق آيين نامه ميهماني و انميهماني و انتقال دانشجو مط :26ماده 
لي ها و مؤسسات آموزش عاهاي كارداني و كارشناسي دانشگاهدانشجويان دوره

  شود. دولتي و غير دولتي مصوب وزارت انجام مي

ضوع يط (موانتقال توأم با تغيير رشته يا گرايش در صورت احراز شرا :27 ماده
براي  هاي مبدأ و مقصد، فقط) و با كسب موافقت دانشگاه25،26،27،28مواد 

  پذير است.  يك بار امكان

ر معادل سازي و پذيرش واحدهاي درسي گذرانده شده دانشجو ب :28ماده 
  ست. اساس دستورالعمل اجرايي مصوب شوراي آموزشي دانشگاه امكان پذير ا

يمسال واحد از دروس معادل سازي شده، يك ن20تا  12به ازاي هر  .1 تبصره
  شود. مجاز تحصيلي دانشجو كاسته مياز سنوات 



 

 ١٧

هاي آموزشي هم عرض زير معادل سازي دروس صرفاً در شيوه .2 تبصره
  گيرد. صورت مي

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

   .نيمه حضوري به نيمه حضوري و غير حضوري ب)

  . غير حضوري به غير حضوريج)

يوسته و هاي كارداني ، كارشناسي پآموختگي براي دورهمالك دانش :29ماده 
  در پايان دوره است.  12ناپيوسته داشتن ميانگين كل حداقل 

رسي دچنانچه ميانگين كل دانشجويي پس از گذراندن تمام واحدهاي  تبصره.
ت باشد تنها يك نيمسال با رعايت سقف مجاز سنوا 12آن دوره كمتر از 

ز واحد ا 20شود تا با اخذ مجدد حداكثر تحصيلي به وي فرصت داده مي
ه گذرانده است، ميانگين كل دروس اخذ شد 12هاي كه با نمره كمتر از درس

غير اين  برساند و مدرك تحصيلي دوره را دريافت كند در 12خود را به حداقل 
  شود. صورت از تحصيل محروم مي

ي منصرف يا محروم از تحصيل در دوره در صورتي كه دانشجو :30ماده 
 وواحد عمومي 10واحد درسي (شامل حداكثر  68كارشناسي پيوسته حداقل 

كل دروس  گذرانده و ميانگين  مابقي از ساير دروس دوره ) را با نمره قبولي
ارداني كتواند مدرك دوره يا باالتر باشد، در اين صورت مي 12گذرانده وي 

 مچنينهكند. در غير اين صورت، به دانشجوي مذكور و همان رشته را دريافت 
 به دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل در دوره كارداني و كارشناسي

  شد.  واهدناپيوسته ، فقط گواهي مبني بر تعداد واحدهاي گذرانده شده داده خ



 

 ١٨

در صورتي كه دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل در دوره  .1 تبصره
بولي قمره ه بيش از واحدهاي مورد نياز دوره كارداني را با نكارشناسي پيوست

ور ي صدگذرانده باشد در اين صورت دانشگاه دروسي را مالك ميانگين كل برا
ا باالتر ي 12دهد كه ميانگين كل دانشجو در آن درس، مدرك كارداني قرار مي

  شود.

 ز وجودصدور مدرك كارداني حسب تقاضاي دانشجو و صرف نظر ا .2 تبصره
دوره كارداني مصوب در آن رشته يا مجري بودن دانشگاه محل تحصيل 

  شود. دانشجو انجام مي

ه ر ادارتاريخ دانش آموختگي، زمان ثبت آخرين نمره درس دانشجو د :31 ماده
  آموزش دانشگاه است. 

انوني قمسئوليت حسن اجراي اين آيين نامه و هر گونه پاسخگويي   :32 ماده
عهده  ن برآن بر عهده دانشگاه است و نظارت بر اجرا و تفسير مفاد مترتب بر آ

  معاون آموزشي وزارت است. 
تبصــره در جلســه  24مــاده و  33اين آيين نامــه در يــك مقدمــه و  :33ماده 

به تصويب شوراي عالي برنامه ريــزي آموزشــي  16/12/1393مورخ  859شماره 
آن و نيــز  و پــس از 1393-94رسيد و براي دانشجويان ورودي ســال تحصــيلي 

ند بــه تمام دانشجوياني كه در زمان ابالغ اين آيين نامه، شاغل به تحصيل هســت
االجــرا اســت و تمــام آيــين شرطي كه خللي در تحصيل ايشان ايجاد نكنــد الزم

  شود.هاي مغاير با آن لغو و بال اثر اعالم ميها و بخشنامهنامه
  
  
  
  
  



 

 ١٩

  
  
  
  
  

  
انتقال دانشجويان انتقال دانشجويان ميهماني و ميهماني و ن نامه ن نامه ييييآآ
مصوب مورخ مصوب مورخ   كارداني و كارشناسيكارداني و كارشناسي  ييهاهادورهدوره

2828//22//13921392  
  الف: كليات

  ) تعاريف 1ماده 
  .سازمان امور دانشجويان ان:سازم

  و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي. هادانشگاهكليه  موسسه:
 : مواردي كه دانشجو بر اساس نمــره آزمــون و طبــق دســتورالعملميهمان مبنا

  . شوديمسنجش آموزش كشور به موسسه ديگري معرفي  سازمان
بــه صــورت  مشخصــي تحصيلي يهامسالينمواردي كه دانشجو براي  ميهمان:

ان ، به عنوان دانشــجوي ميهمــدينمايمموقت اقدام به تغيير محل تحصيل خود 
  .شوديمدر موسسه مقصد شناخته  هامسالينبراي همان 

ه بــمقصــد در واحدهاي باقيمانده تحصيلي را دانشجوئي كه تمام  ميهمان دائم:
 و در پايان هر نيمسال تحصــيلي ريــز نمــرات وي بــه گذرانديمصورت ميهمان 

موسسه مبدأ ارسال و در صورت تاييد پايان تحصيالت توســط موسســه مقصــد، 
  .گردديممدرك دانشجو توسط موسسه مبدأ صادر 



 

 ٢٠

موسســه ديگــر در همــان  تغيير محل تحصيل دانشجو از يك موسسه بهانتقال: 
   .رشته، همان دوره و همان مقطع تحصيلي

 بــا هــدف تســهيل امــور متقاضــيان و ســازمانكه توسط  ييهاسامانهسامانه: 
نظارت بر عملكــرد موسســات در خصــوص ميهمــاني و انتقــال طراحــي و مــورد 

   .رديگيماستفاده قرار 
ه بــ مــاني و انتقــالكميته نظارت بــر ميهكميته نظارت بر ميهماني و انتقال: 

دهاي منظور نظارت بر عملكرد ميهماني و انتقال كليه موسسات و ارائــه پيشــنها
يــن ا. حسب اقتضا گردديمل يستادي تشك يهاحوزهتشويقي و تنبيهي به ساير 

 ســاتكميته در خصوص نهايي شدن موارد اختالفي ميهماني  و انتقال بين موس
   .باشديمكليه موسسات الزم االجرا  گيري نموده و آراي صادره برايتصميم 

  ب: ميهماني 
 در صورتي كه سكونت دائمي خانواده دانشجو درميهمان مبنا:  )2ماده 

پس از اعالم  توانديممحل به شهر موسسه مقصد باشد، دانشجو  نيتركينزد
قبولي از طرف سازمان سنجش آموزش كشور طبق جدول زير و بر اساس 

 ن ماده كه توسط سازمان سنجش تنظيم خواهد شد،دستورالعمل اجرايي اي
زمون آنمره  %90ميهمان مبنا شود. بر اين اساس دانشجويان در صورت داشتن 

 از تواننديمسراسري آخرين فرد پذيرفته شده در همان رشته در موسسه مقصد 
اسي ابتداي شروع به تحصيل حداكثر براي مدت چهار نيمسال در مقطع كارشن

بنا مو نيمسال در مقطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته ميهمان پيوسته و د
دم عورت شوند. پس از آن دانشجو در صورت احراز شرايط، انتقال يافته و در ص

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

  مالحظات  قابل معرفي جهت ميهماني مبنا  قبولي در آزمون
پس از اتمام مدت ميهماني مبنا   روزانه يا نوبت دوم  روزانه يا نوبت دوم

در صورت احراز شرايط، انتقال 
يافته و در صورت عدم احراز 

از طريق  توانديمشرايط انتقال، 
سامانه براي تمديد ميهماني اقدام 

  نمايد
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خودگردان  يهاسيپردغيرانتفاعي،   غيرانتفاعي
  دانشگاهي

ت ميهماني مبنا   پس از اتمام مد
از طريق سامانه براي  توانديم

  تمديد ميهماني اقدام نمايد.
خودگردان  يهاسيپرد

  دانشگاهي
خودگردان دانشگاهي،       يهاسيپرد

  غير انتفاعي
ميهماني مبنا به موسسات 

  .باشديمغيرانتفاعي توام با انتقال 
    نيمه حضوري  نيمه حضوري

    مجازي  مجازي
    دانشگاه فرهنگيان  دانشگاه فرهنگيان

    و غيرانتفاعي ياحرفهفني   ياحرفهفني 

رود و وثبت تقاضاي ميهماني مبنا براي پذيرفته شدگان همان سال  :1تبصره  
  . باشديمهمان دوره امكان پذير 

مان هتعداد پذيرش كل دانشجويان ورودي  %5ظرفيت ميهماني مبنا  :2تبصره 
  . باشديمسال تحصيلي 

 در صورتي كه دانشجو حداقل يك نيمسال تحصيلي را در ميهمان: )3ماده
تقاضاي دو  توانديمگذرانده باشد،  13موسسه مبدأ با ميانگين كل حداقل 

  نيمسال ميهمان شدن را از طريق سامانه ارائه نمايد. 
ال و حداكثر مدت ميهماني براي مقطع كارشناسي پيوسته چهار نيمس :1تبصره

مه . اداباشديمراي مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته دو نيمسال تحصيلي ب
  .است وضعيت ميهماني در صورت موافقت مبدأ و مقصد تا پايان دوره بالمانع

 تك درسانتخاب واحدهاي درسي دانشجوي ميهمان، چه به صورت  :2تبصره 
 دأ و طبقو چه به صورت نيمسال تحصيلي كامل، بايد با تأييد موسسه مب

   شرايط موسسه مقصد باشد.
 ، عيناًگذرانديمواحدهايي را كه دانشجوي ميهمان در موسسه مقصد  :3تبصره 

سال نگين نيمدر محاسبات ميا هاآندر كارنامه او در موسسه مبدأ ثبت و نمرات 
  و ميانگين كل او منظور خواهد شد.

 يهاحالتيه مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي ميهمان در كل :4تبصره 
   .شوديمميهماني توسط موسسه مبدأ صادر 
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فقت ميهماني از موسسات غيردولتي به موسسسات دولتي در صورت موا )4ماده
 شهريه موسسه مقصد بر مبدأ و مقصد بالمانع ولي بعكس آن ممنوع است.

  اساس شهريه دانشجويان نوبت دوم خواهد بود. 
دي يردولتي به مراكز علمي كاربرميهماني از موسسات دولتي و غ )5ماده 

  ممنوع است. 
و  ياحرفهفني و  يهادانشكدهميهماني از موسسات غيردولتي به  )6ماده 

  . باشديمبعكس بالمانع 
 سقف پذيرش دانشجوي ميهمان موضوع اين آئين نامه در هر سال )7ماده 

 %15و براي موسسات غيردولتي  %20تحصيلي براي كليه موسسات دولتي 
. موسسات باشديمعداد پذيرش كل دانشجويان ورودي همان سال تحصيلي ت

تا  امه،موظفند در صورت تطبيق درخواست ميهماني دانشجو با مفاد اين آئين ن
  سقف فوق الذكر با تقاضاها موافقت نمايند.   

در  13انشجوي ميهمان در صورت كسب معــدل كــل د ميهمان دائم: )8ماده 
 كارشناسي پيوســته و دو نيمســال در مقطــع كــارداني و در مقطعنيمسال  چهار

مبــدأ و  موسســاتبــا موافقــت  توانــديم كارشناسي ناپيوسته در موسسه مقصــد
  مقصد ميهمان دائم شود. 

ه بــدانشجو در هــر نيمســال  : در صورت ميهماني دائم، نيازي به مراجعهتبصره
وسســه مبه مه دانشجو نيمسال، كارنا و صرفاً در پايان هر باشدينممبدأ  موسسه

وسسه با اعالم فراغت از تحصيل دانشجو توسط م مبدأ ارسال و در پايان تحصيل
  مبدأ صادر خواهد شد. موسسه، مدرك توسط مقصد

  
در صورتي كه نظر موسسه مقصد در مورد ميهماني يا انتقال مغــاير بــا  )9ماده 

صــد ميهمــان نظر موسسه مبدأ باشد، دانشجو براي يك نيمسال در موسســه مق
شده و موسسه مقصد موظــف اســت حــداكثر تــا پايــان نيمســال اول تحصــيلي 
دانشجوي ميهمان، مراتب را كتباً به موسسه مبدأ اعالم و همــاهنگي الزم بــراي 
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رفع اختالف نظر بين دو موسسه معمــول و نتيجــه نهــايي را بــه دانشــجو ابــالغ 
  أ خواهد بود نمايد، در غير اين صورت مالك، اظهار نظر موسسه مبد

اقل در شرايط برابر، اولويت ميهمان شدن با متقاضياني اســت كــه حــد )10ماده 
  : باشنديمداراي يكي از شرايط زير 

  دانشجوي دختر  -الف
در مــادر  وو يــا از كارافتــادگي پــدر  فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده  -ب

و ده توســط دانشــجعمالً منجر به سرپرستي خانوازمان دانشجويي به طوري كه 
ه به تشخيص مراجع قانوني به عنــوان كفيــل خــانواده شــناخت شده و يا دانشجو

  شود. 
   صالحيذدانشجو به تأييد مراجع يماري خاص، صعب العالج و العالج ب -ج 
بــل از زمــان يي و يا دانشجويان معلولي كــه قدانشجودر زمان معلوليت موثر  -د

   .باشنديم تيدانشجوئي تحت حمايت سازمان بهزيس
شــتغال اازدواج دانشجوي دختر ( در زمان دانشجويي) در صورتي كــه محــل  -ه

   باشد. مقصد موسسهمحل به  نيتركينزددائم همسر دانشجو، قبل از ازدواج، در 
ه يكي از والدين داراي شــرايط خــاص و يــا بيمــاري خــاص بــه در مواردي ك -و

  . باشنديم صالحيذتشخيص مراجع 
ل اشتغال دائم همســر صورتي كه محويان خانم متأهل داراي فرزند در دانشج -ز

   مقصد باشد. موسسهمحل به  نيتركينزد در دانشجو
  انشجويان تحت پوشش كميته امداد. د -ح
متأهل (ازدواج بعد از قبــولي) كــه همســر وي نيــز دانشــجو  دانشجوي پسر -ت

  باشد. 
اظ شــرايط فــوق بــراي بــدون لحــ تواننــديمحسب تشخيص موسســات  تبصره:

  ميهماني دانشجو اقدام نمايند. 
  انتقال -ج

ديگــر، مشــروط بــه كســب معــدل بــاالتر از  موسسهانتقال دانشجو به  )11ماده 
 موسســههمان ســال و همــان رشــته در  يهايورودميانگين معدل دانشجويان 
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ميهماني براي مقطع كارشناسي پيوســته  چهار نيمسال مقصد، در مدت حداقل 
و موافقــت مبــدأ و كارشناســي ناپيوســته  و نيمسال براي مقاطع كــارداني و و د

  .باشديممقصد 
الســابق  كما في تواننديمدانشجويان متقاضي انتقال توام با تغيير رشته  تبصره:

ر صــورت را به موسسه مبدأ ارائه تا دد و خارج از سامانه تعيين شده تقاضاي خو
فقــت زشي و شوراي بررسي موارد خاص با موااحراز شرايط مطابق آيين نامه آمو

  . انجام شود هاآنمبدأ و مقصد، انتقال توام با تغيير رشته 
انه، روزانه و شــب يهادورهانتقال از دوره شبانه به روزانه، از پيام نور به  )12ماده 

لمــي فنــي و مراكــز ع يهادانشــكدهاز غيردولتي بــه دولتــي و از غيردولتــي بــه 
  . باشديم كاربردي ممنوع

ي بالمــانع به موسسات غيردولت ياحرفهفني و  يهادانشكدهانتقال از  )13ماده 
  است. 
تــي انتقال از موسسات دولتي به مراكــز پيــام نــور و موسســات غيردول )14ماده 

  . باشديمبالمانع 
 دانشجوياني كه به دليل عدم حــد نصــاب الزم تعــداد دانشــجو بــراي )15ماده 

يگــر وسسه مبدأ، به عنوان ميهمان و يا انتقال به موسسات دتشكيل كالس در م
عــاف م، از پرداخت هرگونه شهريه ثابت و متغير به موسسه مبدأ شونديممعرفي 

  . باشنديم
كــم حاعضاي كميته نظارت بر ميهماني و انتقال با تركيــب زيــر و بــا  )16ماده 

  : نديانميممعاون وزير و رئيس سازمان امور دانشجويان فعاليت 
 معاون امور دانشجويان داخل سازمان (رئيس)  -
 مدير امور دانشجويان داخل (دبير)   -
 رئيس مركز نظارت و ارزيابي وزارت علوم  -
 معاون فني و آماري سازمان سنجش  -
 مدير كل دفتر گسترش آموزش عالي  -
 مدير كل بودجه و تشكيالت وزارت علوم  -
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 يمدير كل دفتر موسسات آموزش عالي غيردولت -
  د: شهريه

رداخــت پدانشجويان دوره روزانه در دوران ميهماني و انتقال ملزم بــه  )17ماده 
  . باشنديمشهريه مطابق تعرفه دانشجويان نوبت دوم به مقصد 

دوره  دانشجويان دوره روزانه متقاضي انتقال در صورت دارا بــودن نمــره تبصره:
   .باشنديمروزانه در مقصد از پرداخت شهريه معاف 

لزم به دانشجويان نوبت دوم در طول دوره ميهماني مبنا و ميهماني، م )18ماده 
  . باشنديمپرداخت شهريه ثابت به مبدأ و كل شهريه ثابت و متغير به مقصد 

 يهــاحالتدانشجويان موسســات غيردولتــي در طــول دوره در كليــه  )19ماده 
ده شــبا واحدهاي اخذ ميهماني ملزم به پرداخت شهريه ثابت و متغير (متناسب 

  . باشنديمدر مقصد) به موسسه مبدأ و پرداخت شهريه متغير به موسسه مقصد 
  

  شيوه اجرا -ه
 متقاضي ميهماني بايد درخواســت خــود را در ارديبهشــت اندانشجوي )20ماده 

 بتثدر سامانه  )تحصيليو دوم سال اول (نيمسال  نيمسالدو ماه هر سال براي 
  د.ننماي

مبدأ موظف است بر اساس مفاد اين آيــين نامــه، درخواســت  وسسهم )21ماده 
و دبــراي سي و در صورت داشتن شرايط حداكثر تا پــانزدهم تيــر (دانشجو را برر

شــجو را تحصيلي) موافقت خود را از طريق سامانه اعالم و ريز نمرات داننيمسال 
 ادان مردپايمقصد مكلف است حداكثر تا  به موسسه مقصد ارسال نمايد. موسسه

أ و مبــد تحصيلي) از طريق سامانه به موسســهنيمسال دو براي نظر خود را ( ماه
  اعالم نمايد.  متقاضي
 ،صدت با درخواست دانشجو از طرف مبدأ و يا مققدم موافدر صورت ع :1تبصره 

  .باشديماز طريق سامانه ضروري داليل عدم موافقت با درخواست دانشجو اعالم 
در صــورتي كــه دانشــجو خــود را دم موافقت مبدأ و مقصــد پس از ع :2تبصره 
مــوارد خــاص از شوراي بررسي مدارك با ارائه  توانديمخاص بداند ط يواجد شر
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شــوراهاي در صــورت عــدم موافقــت نمايــد. رسيدگي  تقاضاي موسسه يا استان
ي بررسي با راي مخالفت شورامدارك مربوطه را مجدداً  توانديممذكور، دانشجو 

در هــر حــال  .ارائه نمايد به كميته نظارت نهايياستان براي بررسي  د خاصموار
و  موسســاتبراي كليــه  كميته نظارتبررسي موارد خاص استان و  شورايآراي 

  .باشديمالزم االجرا  دانشجوي متقاضي
ان دانشــجويان بايســتي در زمــ يهادرخواستاعالم نظر موسسات به  )22ماده 

ه بــيا مخالفت در سامانه ثبت شود. عــدم اظهــار نظــر  مقرر و به صورت موافقت
منزله مخالفــت بــا درخواســت دانشــجويان متقاضــي تلقــي شــده و در ارزيــابي 

  . شوديمموسسات لحاظ 
نمره  در صورت انتقال، واحدهاي گذرانده شده دانشجو در مبدأ كه با )23ماده 

ا نمــره بــفتن واحدهاي . پذيرشوديممقصد پذيرفته عيناً در  باشديمو باالتر  12
  . باشديمدر اختيار موسسه مقصد   12كمتر از 
و يا  ه مبدأ و مقصد) اعم از قبوليموسسدر تمام نمرات درسي دانشجو ( تبصره:
روس دثبــت و نمــرات  ي انتقاليانشجودر كارنامه د، عيناً سوابق آموزشيردي و 
  .شوديم شده در محاسبه ميانگين كل او محسوب پذيرفته

مقصــد  موسســهمدرك فراغت از تحصيل دانشــجوي انتقــالي توســط  )24ده ما
  .شوديمصادر 
  . باشديمانتقال دانشجو در هر مقطع تحصيلي فقط يك بار مجاز  )25ماده 
وسسه به از يك مميهماني  يهاحالتكليه در انجام ميهماني و انتقال  )26ماده 

 مجــاز تــك درسدروس موسسه ديگر در يك شهر ممنوع بــوده و صــرفاً بــراي 
   .باشديم

در شرايط خاص موضوع در شوراي بررســي مــوارد خــاص اســتان قابــل  تبصره:
  . باشديمبررسي 

قــال در تمامي موارد ميهمــاني مبنــا، ميهمــاني، ميهمــاني دائــم و انت )27ماده 
  .باشديم دانشجويان دختر اولويت با
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 ي كــه مشــمول يكــي ازبررسي تقاضاي ميهماني و انتقال دانشــجويان )28ماده 
ي ، احتياجي به طرح در جلســات شــوراي بررســباشنديمبندهاي اين آئين نامه 

هماني موارد خاص و يا شوراي انتقال موسسات نداشته و ايجاد تسهيل در امر مي
جــرا يا انتقال بر اساس بندهاي ايــن آئــين نامــه، بــراي كليــه موسســات الزم اال

اين آئين نامه در هــر موسســه بــه  رايمسئوليت نظارت و حسن اج. باشديم
  . باشديمآن موسسه  عهده رئيس

اداري  ن نامه يا عدم اجراي مفاد آن، تخلــفيهر گونه تخلف از اين آئ )29ماده 
   .گردديممحسوب شده و وفق مقررات اقدام 

عهــده ســازمان امــور نظارت عالي بر اجــراي ايــن آئــين نامــه بــر  )30ماده 
 يهــامعاونتيج ارزيابي عملكــرد موسســات، بــراي كليــه بوده و نتا دانشجويان

حوزه ستادي در تخصيص اعتبارات، صدور مجوز ايجــاد رشــته و ســاير خــدمات 
  . گردديمقابل ارائه، مالك عمل واقع 

لــوم، عبــه تاييــد وزيــر  28/2/92تبصره در تاريخ  14ماده  30اين آئين نامه در 
راســت و د براي مدت دو سال الزم االجتحقيقات و فناوري رسيده و از تاريخ تأيي

  . گردديماز تاريخ تصويب جايگزين آيين نامه قبلي 
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  بخش دوم

  مجموعه مقررات
  و  
  آموزشي  آيين نامه

  دوره 
   ارشد كارشناسي
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  بسمه تعالي

  پيشگفتار
راز دانشگاه صــنعتي شــي كارشناسي ارشدوسيله ورود  شما را به دوره ن بدي

و از صميم قلب به شــما خــوش  ميينمانه تبريك و تهنيت عرض مي صميما
ح كــه در انــدوختن صــحي ميخــواهيمآمد مي گوئيم و از درگاه ايزد متعال 

ور دانش و با بهره گيري از حداكثر تــوان و اســتعداد خــدادادي خــود در امــ
تحصيلي موفق و مؤيد و براي مــيهن اســالمي ايــران فــردي مفيــد و مــؤثر 

آموزشــي  يهابرنامهد است با مطالعه اين راهنما و هماهنگ با آن باشيد. امي
و پژوهشي خود را دنبال كنيد و توجه داشته باشــيد بــه عنــوان يــك اصــل 

قانون موجب تعطيل اجراي قانون و تخطــي از  بي اطالعي از حقوقي، 
  . شودينمآن 

  
  يليتحصيالت تكممعاون آموزشي و                                   

  صنعتي شيرازدانشگاه                                         
  
  
  
  

  چند نكته مهم
ا  د هرگونه ابهام در مفاد اين آئين نامه به اساتيد مشاور يــدر صورت وجو -1

  دانشكده مربوطه مراجعه كنيد. نيمسئول
 دور هر نوع گواهي اشــتغال بــه تحصــيل طبــق ضــوابط راســاً توســطص -2

  رديپذيمدانشگاه انجام و تحصيالت تكميلي ر آموزشي امومديريت 



 

 ٣٠

  
  
  
  

  »آيين نامه دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته « 
  5/1/1388شوراي عالي برنامه ريزي مورخ  714مصوبه نهايي جلسه 

  مقدمه
زاره هر عظيم علمي د يهاشرفتيپظهور و سرعت پرشتاب علم و فناوري         

ردي داده است كه، ايجاد تحول راهبــر ايطي قراشرر سوم ، كشورهاي جهان را د
نبــه جهت توســعه همــه جار گامي اساسي دو توسعه امري حياتي  يهابرنامهدر 

ه طــور تمامي كارگزاران نظام علمي كشور و بو اين مبنا آموزش عالي  است و بر
ا بــتحقق اين تحول راهبــردي ـ و تبيين ر كلي نهادهاي مولد انديشه كليدي د

هــوري ســاله جم 20توسعه و اهداف بلنــد ســند چشــم انــداز  يهابرنامه الهام از
  اسالمي ايران ـ خواهند داشت.

گ بــا ريزان حوزه آموزش عالي كشور نيز همســو و هماهنــمتوليان و برنامه      
ي پيش آمــده، در راســتا يهافرصتنهضت تحول خواهي كشور و بهره مندي از 

ر صــدر دها  ضوابط و مقررات آموزشي را نامهارتقاي كيفيت، لزوم بازنگري آئين 
خســت، نگــام ر اند. براي نيل به ايــن مقصــود، دكاري خود قرار داده يهاتياولو

اصــالح  كارشناسي ارشد به لحاظ ضرورتي كه در بــازنگري و يهادورهآئين نامه 
الي عو موسسات آموزش  هادانشگاههماهنگي و ـ با همكاري  شديمآن احساس 

لسات متعدد كارگروه آموزشــي، بــه ســه شــيوه آموزشــي ـ پژوهشــي، و طي ج
  آموزشي، و پژوهشي تدوين شده است.
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  :1ماده 

شــي ـ آموز«كارشناسي ارشد به سه شــيوه  يهادورههدف از تدوين آيين نامه  
هــاي تحصــيالت تقويــت و توســعه دوره» ژوهشــيپ«و » آموزشي«  ،» پژوهشي

زش، نــوين ارائـــه آمــو يهاوهيشــوع بخشــــي بــه تكميلي ، ارتقاي كيفيت ، تن
تحصــيالت  يهــادورهپاسخگويـي مناســب بــه افــزايش تقاضـــا بــراي ورود بــه 

ن بــا آو همسان سازي  هادورهكمي اين و تكميلي، تقويت و ارتقاي سطح كيفي 
منــدي از آن در توسعه و ديگر اسناد راهبردي كشور است تــا بــا بهره يهابرنامه

  سطح كشور بكوشيم.ر ان و پژوهشگران ماهر و برجسته دتربيت متخصص
  :تعاريف ـ2ماده 

ه اي باالتر از دوره كارشناسي اســت كــ: دورهدوره كارشناسي ارشد ناپيوسته
مصوب شوراي گســترش آمــوزش عالـــي، بــه اخــذ مــدرك  يهابرنامهاساس ر ب

  .شوديمكارشناسي ارشـد در رشتـه مربوط منتهي 
اي كــه محتــواي برنامــــه آن مشــتمل بــر دوره :شــيشيوه آموزشي ـ پژوه

  نامه است.درسي و پايان يواحدها
ن با محوريت آموزش است كه دانشجو پس از گذرانــد يادوره  شيوه آموزشي:

  .شوديمواحدهاي درسي و بدون گذراندن پايان نامه دانش آموخته 
 ه فنــاوريبا محوريت پژوهش كــه دســتاورد آن ( ارائــ يادوره شيوه پژوهشي:

شــود و  )جديد ، ارائه نظريه و ايده جديد ، توليد دانش فنــي ، ثبــت اختــراع ... 
  هاي درسي محدود و الزام به ارائه پايان نامه است.مشتمل بر اخذ واحد

لي يك زمينه رشته تحصير فعاليت پژوهشي ـ تحقيقاتي است كه د پايان نامه:
  .رديگيممربوط و تحت راهنمايي استاد راهنما انجام 

و مؤسســات آمــوزش عــالي و پژوهشــي مجــري  هادانشــگاه منظــور مؤسســه:
  كارشناسي ارشد است. يهادوره

  منظور شوراي تحصيالت تكميلي مؤسسه است. شورا:
  تتبع نظري است. منظور تحقيق و سمينار:
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  : 3ماده 

ري، نحـوه اجــراي دوره : اين دوره به صــورت روزانـــه ، شبانـــه، نيمــه حضـــو
  .باشديمطبق ضوابط مربوط قابل اجرا  يالمللنيبجـازي و م

  :شرايط ورود ـ4ماده 
  الف ـ داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي

ســته ب ـ دارا بودن مدرك رسمي پايان دوره كارشناسي اعــم از پيوســته و ناپيو
  مورد تأييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري 

ر تأييد وزارت يا كسب پــذيرش از موسســه بــج ـ قبولي در آزمون ورودي مورد 
  اساس مقررات مصوب

  : ـ دروس جبراني 5ماده 
ايــد چنانچه رشته دوره كارشناسي با رشته دوره تجانس نداشته باشد دانشــجو ب
  به تشخيص گروه آموزشي، تعدادي از دروس را تحت عنوان جبراني بگذراند.

از  كه در ابتــداي دوره قبــل باشديمواحد  12دروس جبراني ر حداكث :1تبصره 
  .شوديمدروس اصلي ارائه 

انتخاب دروس، اولويت بــا دروس جبرانــي اســت تعيــين تعــداد و ر د :2تبصره 
عهده ر ب هاآناساس برنامه مصوب در هر رشته و زمان انتخاب ر عناوين دروس ب

  شوراي گروه است .
رار انده اســت، تكــدوره كارشناسي گذرر كه دانشجو قبالً دا دروسي ر :3تبصره 

اساس سرفصل برنامه مصوب كارشناسي ارشــد ر صورتي كه عنوان درس بر آن د
  باشد مجاز نيست.

 12دروس دوره يــا جبرانــي ز اعــم ا در هــر درسحداقل نمره قبولي  :4تبصره 
  است.
  : 6ماده 

ايــن دوره  مشــاور ر مؤسسه موظف است به تناسب تعــداد پذيرفتــه شــدگان د 
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  يت دانشجويان تعيين نمايد.تحصيلي براي هدا
  

  : 7ماده 
وره ايــن در هر نيمسال تحصيلي در تعداد واحدهاي درسي را كه دانشجو بايد د 

  است. 12حداكثر و  8اخذ نمايد حداقل 
  :ارزشيابي تحصيلي-8ماده 

  باشد. 14ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال  نبايد كمتر از 
  : 9ماده 

و انشجو از شرط اخذ حــداقل واحــد معــاف اســت در آخرين نيمسال تحصيلي د
قــي باشد مشــروط تل 14چنانچه ميانگين نمره دانشجو در اين نيمسال كمتر از 

  .شوديم
  :  10ماده 

ن ايــر كمتــر باشــد، د 14پايــان دوره نبايــد از ر ميانگين كل نمــرات دانشــجو د
  .شودينمصورت دانش آموخته دوره كارشناسي ارشد شناخته 

انشجوئي كه پس از گذرانــدن كليــه دروس در هــر دوره در هــر ســه د :  تبصره
ز صــورتي كــه حــداكثر مجــار كمتر باشــد، د 14شيوه  ميانگين كل نمرات او از 

كمتر از  هاآن كه درا تواند دروسي رمدت تحصيل وي به پايان نرسيده باشد مي
د كمبوصورت جبران ر احراز كرده است، فقط در يك نيمسال تكرار كند و د 14

يــن . دانشجويي كه بــه هــر دليــل نتوانــد از اشوديمميانگين كل دانش آموخته 
  كند.شود و مدركي دريافت نميفرصت استفاده كند از ادامه تحصيل محروم مي

  :غيابو حضور  ـ11ماده 
آموزشــي و  يهــاتيفعالدرســي و ديگــر  يهابرنامــهحضور دانشــجو در تمــامي 

16ت دانشــجو در هــر درس نبايــد از پژوهشي دوره الزامي است. غيب
مجمــوع  3

آن درس صــفر ر غير اين صورت نمره دانشــجو در ساعات آن درس تجاوز كند د
  .شوديممحسوب 
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 يك درس بيش از حد مجــاز بــوده ور صورتي كه غيبت دانشجو در د : 1تبصره 
س انتخــابي از نظر مؤسسه موجه تشخيص داده شــود آن درس از مجموعــه درو

آن نيم ســال ر واحد د 8اين صورت رعايت حد نصاب ر . دشوديمدانشجو حذف 
 الزامي نيست. ولي آن نيمسال از نظر طول تحصيل براي دانشجو يــك نيمســال

  .شوديمكامل محسوب 
ه پژوهشي اخذ شــد يواحدهاغيبت در شيوه پژوهشي ارزيابي ناموفق : 2تبصره 

  .شوديمانجام  23ماده ر هيأت داوران ددر آن نيمسال است كه طبق نظر 
  12ماده 

  .شوديمآن درس ر غيبت غير موجه در امتحان هر درس منجر به نمره صفر د
امتحــان از نظــر مؤسســه  موجــه ر صورتي كــه غيبــت دانشــجو در د :1تبصره 

  .شوديمتشخيص داده شود درس مزبور حذف 
  : مرخصي تحصيلي ـ13ماده 

 تواند حداكثر يــك نيمســالارشد در هر سه شيوه ميدانشجوي دوره كارشناسي 
از مرخصي تحصيلي استفاده نمايد. مدت مذكور جزو سنوات تحصــيلي دانشــجو 

  .شوديممحسوب 
  :ترك تحصيلو انصراف ، اخراج  ـ 14ماده 

ت بايــد تواند به هر دليل از تحصيل اعالم انصراف نمايد. در اين صوردانشجو مي
بعد  انصراف به موسسه تسليم نمايد، چنانچه دانشجور درخواست خود را مبني ب

از يك ماه درخواست خود را پس نگيرد آن مؤسســه نســبت بــه صــدور گــواهي 
  .دينمايمانصراف اقدام 

دانشــجوي انصــرافي يــا اخــراج از تحصــيل ( مشــروطي دو نيمســال،  :1تبصره 
  نمايد. سنوات بيش از حد مجاز) موظف  است به تعهداتي كه سپرده است عمل

 در صــورت تســويه توانــديمدانشجوي انصرافي يا اخــراج از تحصــيل  :2تبصره 
  آزمون شركت نمايد.ر حساب كامل با مؤسسه مجدداً د
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  : طول دوره ـ15ماده 
تحصــيلي  مسالين 4سال مشتمل بر 2طول مدت دوره در هر سه شيوه حداكثر 

  است.
تشــخيص شــوراي ا بــمــوارد اســتثنائي افــزايش طــول مــدت دوره ر د تبصره :

هــر ســه ر تحصيالت تكميلي  دانشگاه مجاز است. در هــر صــورت مــدت دوره د
  سال تجاوز نمايد. 5/2شيوه نبايد از 

  : مهمانو انتقال ، تغيير رشته  ـ 16ماده 
  هر سه شيوه كارشناسي ارشد  ممنوع است.ر انتقال و تغيير رشته د

ضــوري حيمه حضوري و مجازي  بــه انتقال از دوره شبانه به روزانه ، ن :1تبصره 
دولتــي  يهادانشــگاهغيــر دولتــي بــه  يهادانشــگاهاعم از (روزانه  و شبانه) و از 

  ممنوع است.
يــار اختر انتقال از يك شيوه به شيوه ديگر بــا رعايــت ســنوات دوره د :2تبصره 

  موسسه آموزش عالي است.
حــداكثر دو  انــدتويمدانشجو در هر سه شيوه كارشناســي ارشــد ر ه :3تبصره 

  ال را با موافقت موسسه مبدأ و مقصد به عنوان مهمان بگذراند.سنيم
  :17ماده 

ايط ه كارشناسي ارشد با نظر گروه آموزشي و با شــررمعادل سازي دروس در دو 
  زير امكان پذير است.

  الف :  پذيرش وي براي ورود به دوره مورد تأييد وزارت باشد.
  رشته تحصيلي مورد تأييد وزارت باشد.ب : مؤسسه قبلي دانشجو در 

مــه مصــوب شــوراي برنا يهابرنامهاساس ر ج: سرفصل دروس گذرانده دانشجو ب
  ريزي  باشد.

  :استاد راهنما ـ18ماده 
استاد راهنما در دوره كارشناسي ارشد آموزشي ـ پژوهشي به پيشنهاد دانشجو و 

ستادياري و تأييــد شــورا با موافقت يكي از اعضاي هيات علمي با مرتبه حداقل ا



 

 ٣٦

  .شوديمتعيين 
ه بــچنانچه استاد راهنما خارج از مؤسسه آموزش عالي انتخــاب شــود   تبصره :

  جاي شرط استادياري داشتن مدرك دكتري الزامي است.
وه از استاد مشاور به پيشنهاد استاد راهنما پــس از تأييــد شــوراي گــر :19ماده 

  .شوديمرج از دانشگاه انتخاب اعضاي هيأت علمي داخل يا متخصصان خا
   ارزشيابي پايان نامه :20ماده 

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

  : غير قابل قبول 14ب ـ نمره كمتر از 
ســت اچنانچه ارزشيابي پايان نامه غيرقابل قبول باشــد دانشــجو مجــاز  تبصره :

ز مدت مجاز تحصيل در جلسه دفاعيه شركت و مجدداً ار حداكثر يك نيمسال د
ن نامــه پايان نامه دفاع كند. دانشجويي كه در فرصت تعيين شده نتوانــد از پايــا

وم خود با موفقيت دفاع نمايد، از ادامه تحصيل و دريافت مدرك تحصــيلي محــر
  شود.مي

  :21ماده 
، فقط يــك  مانديمبه دانشجوي كارشناسي ارشد كه به هر دليل از تحصيل باز  

گذرانــده اعطــا  يانمــرهگواهي كه دانشجو چه دروسي را در چند واحد و با چه 
  .شوديم

  :22ماده 
  .شوديمن نامه در جلسه دفاعيه توسط هيأت داوران انجام ارزشيابي  پايا 

   : 23ماده 
  شورا است. دستورالعملاساس ر تركيب هيأت  داوران ب



 

 ٣٧

  :24ماده 
ي، گواهينامه پايان دوره كارشناسي ارشد به هر سه شيوه (آموزشــي ـ پژوهشــ 

 تردوره تحصــيلي بــاالر د توانــديمآموزشي و پژوهشي) ارزش يكساني داشــته و 
  ادامه تحصيل دهد.

   :25ماده 
دوره كارشناسي ارشد در هر سه شــيوه (آموزشــي ـ پژوهشــي،  يواحدهاتعداد 

  واحد است. 32حداكثر و  28حسب رشته حداقل ر پژوهشي) بو آموزشي 
                                                  ***  
  الف ـ شيوه آموزشي ـ پژوهشي

   : 26ماده 
اي واحــد درســي بــر 6و حــداكثر  4پايان نامه در اين شيوه حــداقل تعداد واحد 

  .باشديماساس برنامه مصوب ر و ب هارشتههمه 
  :پايان نامه ـ27ماده 

دانشجو موظف است پس از پايان نيمســال اول و قبــل از شــروع نيمســال ســوم 
وه گــرأييد تتحصيلي ، موضوع پايان نامه خود را با نظر استاد يا اساتيد راهنما و 

ميلــي مربوط انتخاب نمايد. موضوع پايان نامه پس از تأييد شوراي تحصيالت تك
  .ابدييمدانشكده قطعيت 

  ب ـ شيوه آموزشي 
   :28ماده 

بود  هاي درسي بدون پايان نامه خواهددر اين شيوه تمامي دوره به صورت واحد
مــي ) الزاتتبع نظريو واحد سمينار ( تحقيق  4و حداكثر 2كه گذراندن حداقل 

  است.
  ج ـ شيوه پژوهشي

   :29ماده 
اين شيوه پذيرش براي مؤسسات پژوهشي بوده و در مــورد مؤسســات آموزشــي 

پايــان نامــه) از محــل  الزحمــهو حق(انجام تحقيق  هانهيهزمنوط به تأمين كل 



 

 ٣٨

  .باشديماختصاصي طرح پژوهشي كاربردي استاد راهنما قابل اجرا  يدرآمدها
   :30ماده 
و طي نيمسال اول موظف است موضــوع پــژوهش خــود را بــا نظــر اســتاد دانشج

  راهنما و تأييد گروه انتخاب نمايد.
   :31ماده 
توانــد واحــد اســت و دانشــجو  مي 10تــا  6درسي در اين شيوه  يواحدهاتعداد 

مــا و پژوهشي خود را با نظر اســتاد راهن يواحدهاآموزشي،  يواحدهاهمزمان با 
  نمايد.تأييد گروه انتخاب 

   : 32ماده 
و  حضور و غياب دانشجو در مرحله پژوهش در اين شيوه بــا نظــر اســتاد راهنمــا

  .رديپذيمايي صورت ماساس تعداد جلسات مشاوره و راهنر تأييد گروه و ب
   :33ماده 

ده روند پيشرفت پژوهش دانشجو در هر نيمسال با حضور اســتاد راهنمــا، نماينــ
نفر از اعضاي هيأت علمي متخصص به انتخاب ك تحصيالت تكميلي موسسه و ي

  گيرد.، مورد ارزشيابي قرار مي ربطيذمدير گروه 
ه و اين شيوه به سه نيمسال تقســيم شــدر پايان نامه  د يواحدهاكل  :1تبصره 

3دانشجو در هر نيمسال يك سوم (
را تحت عنوان بخش اول پايان نامه  هاآن) 1

  .دينمايماخذ 
ر حداقل نمره قبولي پس از داوري روند پيشرفت پژوهش دانشــجو د : 2تبصره 

  است. 14هر نيمسال نمره 
 14چنانچه نمره پيشرفت پژوهشي دانشجو در هــر ارزيــابي كمتــر از  :3تبصره 

  .شوديمآن نيمسال مشروط تلقي ر باشد وي د
   :34ماده 

حصــيل است كه آخــرين مرحلــه تارزيابي نهايي در اين شيوه دفاع از پايان نامه 
  .شوديمدانشجو انجام 
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  ساير مقررات 
   :35ماده 

»  شــيپژوه«  و»  آموزشي« ، »  آموزشي ـ پژوهشي«  هاوهيشاجراي هر يك از 
  در دوره توسط مؤسسه با مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي مجاز است.

  :36ماده 
  .باشديمعهده شورا ر در مواردي كه آيين نامه ساكت است تصميم گيري ب

   :37ماده 
يوه آيين نامه در برگيرنده اصول و ضوابط كلي دوره كارشناسي ارشد به ســه شــ

ب اجرايي آن را در چــارچو دستورالعملمؤسسه موظف است  و  باشديماجرايي 
  آيين نامه تدوين و پس از تصويب در شورا اجرا كند.

  :38ماده 
بهــام ، وزشي وزارت است و در صورت بروز اعهده معاونت آمر تفسير آيين نامه ب 

  نظر معاونت مذكور مورد استناد قرار خواهد گرفت.
  :39ماده 

 تبصــره در جلســه  19مــاده و39آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشــد در  
 شوراي برنامه ريزي آموزش عالي به تصويب وزيــر محتــرم 15/1/88مورخ  714

ه ســبه مدت  88ـ89از نيمسال اول تحصيلي فناوري رسيد و و علوم ، تحقيقات 
دوره  و در  يهايخروجسال قابل اجرا است كه پس از مدت مذكور با ارزيابي از 

و  هانامــهصورت موافقت تمديد خواهد شد. با ابالغ ايــن آيــين نامه،كليــه آيــين 
  .شوديممغاير با آن ملغي اعالم  يهابخشنامه

*******  
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 مصوب  نامه دوره كارشناسي ارشد ناپيوستهآيين بندهاي الحاقي به 
 10/8/1390شوراي آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه  مورخ 

  : 36الحاقي به ماده  1بند 
ع لي فقط در مهلتي كمتر از دو هفته پس از شــرويدانشجو در هر نيمسال تحص

، ، انتخــاب يــا جابجــا كنــدحــذف  درس رافقط يــك  توانديمنيمسال تحصيلي 
  شود.وده تعيين شده خارج نحدمتعداد واحدهاي انتخابي وي از  بر آنكهمشروط 

  
  : 36الحاقي به ماده   2بند

 هفته به پايان نيمسال تحصيلي مانــده، 5تواند تا در صورت اضطرار، دانشجو مي
 هبوطــمرو دانشــكده نظري خود را با تأييد گروه آموزشي  يهادرسفقط يكي از 

16 والً غيبت دانشجو در آن درس بيش ازحذف كند، مشروط بر آنكه ا
مجموع  3

 متــرواحــد ك 8 ساعات آن درس نباشد و ثانياً تعداد واحــدهاي باقيمانــده وي از
  نشود.

  : 36الحاقي به ماده  3بند 
ا حذف تمام دروس اخذ شده در يك نيمسال، فقط در صورتي مجاز است كه بن

ر ددانشگاه، دانشجو قاتحصيالت تكميلي شوراي  دانشكده مربوطه وبه تشخيص 
به ادامه تحصيل در آن نيمســال نباشــد، در ايــن صــورت نيمســال مزبــور جــزو 

-درخواست حذف تــرم مــي محسوب خواهد آمد. حداكثر مجاز تحصيل دانشجو
نشگاه هفته قبل از شروع امتحانات پايان نيمسال به آموزش دا 2بايست حداكثر 

  ارسال گردد.

  : 36الحاقي به ماده  4بند 
بــه صــورت كتبــي، خــود را تقاضــاي دانشجوي متقاضي مرخصي تحصيلي بايد 

اداره آمــوزش دانشــگاه بــه  از شروع نام نويسي هر نيمسالقبل حداقل دو هفته 
دانشــكده موظــف اســت پــس از كســب نظــر اداره آموزش دانشگاه  تحويل دهد.



 

 ٤١

يا عــدم موافقــت بــا درخواســت ويسي، موافقت نپيش از اتمام مهلت نام مربوطه 
  دانشجو را به صورت كتبي به وي ابالغ كند.

  : 36الحاقي به ماده  5بند 
 ترك تحصيل بدون كسب اجازه از دانشگاه محل تحصيل، انصراف از تحصيل به

   آيد و دانشجوي منصرف از تحصيل، حق ادامه تحصيل ندارد.شمار مي
داند، بايــد تحصيل خود را موجه مي در موارد استثنايي كه دانشجو تركتبصره: 

ه دهــد. دالئل آن را حداقل يك ماه پيش از پايان همان نيمسال به دانشگاه ارائــ
در صورت تأييد موجه بودن ترك تحصــيل توســط دانشــگاه، آن نيمســال جــزو 

  آيد.دانشجو به شمار ميبا احتساب در سنوات مرخصي تحصيلي 
  

  : 36الحاقي به ماده  6بند 
 ي كه بخواهد از تحصيل منصرف شود، بايد درخواست انصــراف خــود رادانشجوي

راي شخصاً به اداره آموزش دانشگاه تسليم كند. اين دانشجو مجاز اســت فقــط بــ
تــاريخ درخواســت، تقاضــاي انصــراف خــود را پــس  ازيك بار در فاصله يك ماه 

د و شــوبگيرد. پس از انقضاي اين مهلت، حكم انصراف از تحصيل وي صــادر مي
  دانشجو پس از آن، حق ادامه تحصيل در آن دوره را ندارد

  : 36الحاقي به ماده  7بند 
 اســاسر طبق برنامه مصــوب و بــرا  دانشجويي كه كليه واحدهاي درسي دوره  

آن دوره شــناخته  ليالتحصفارغمقررات اين آيين نامه با موفقيت گذرانده باشد، 
 .شوديم

د دفاع دانشجو از پايان نامه خول، روزي است كه تاريخ فراغت از تحصي تبصره :
ك يــل تحصــيلي . آخرين تاريخ دفاع از پايان نامه براي نيمسال اول ســاكنديم

ل ســا و بــراي نيمســال دوم روز قبل از شروع نيمسال دوم همان سال تحصــيلي
م يك روز قبل از شروع نيمسال اول سال تحصيلي بعد مطابق بــا تقــوي تحصيلي

  . باشدشگاه ميآموزشي دان
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  : 36الحاقي به ماده  8بند 
در صورتي كه تعداد واحدهاي درســي دانشــجو در يــك نيمســال كمتــر از حــد 

 14/-نصاب مقرر در آئين نامه آموزشي باشد و ميــانگين نمــرات آن نيمســال از 
كمتر شود نحوه احتساب مشروطي بدين ترتيب است كه ميانگين اين نيمســال 

ي قبــل (در ســاير نيمســالهايــا  در نيمســال اول دانشــجو)بعد (فقط با نيمسال 
. سپس در صورتي كه ميــانگين شوديمجمع و در يك جا معدل گيري  دانشجو)

باشد به عنــوان يــك نيمســال مشــروطي محســوب  14تجمعي دانشجو كمتر از 
  . شوديم

  : 36الحاقي به ماده  9بند 
دو  پيوسته درناسي ارشد در صورتي كه ميانگين نمرات دانشجو در دوره كارشنا

كه باشــد، از  يادر هر مرحلهباشد،  14نيمسال اعم از متوالي يا متناوب، كمتر از
  .شوديمادامه تحصيل محروم 

  موفق باشيد
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   بخش سوم 

  مجموعه مقررات
  و  
  آموزشي  آيين نامه

  دوره 
 (Ph.D) دكتري
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  بسمه تعالي

  پيشگفتار
انه دانشگاه صنعتي شــيراز صــميمدكتري دوره  وسيله ورود  شما را بهن بدي

و از صــميم قلــب بــه شــما خــوش آمــد  ميينمــاتبريك و تهنيت عرض مي 
نش و كه در اندوختن صحيح دا ميخواهيمگوئيم و از درگاه ايزد متعال  مي

لي با بهره گيري از حداكثر توان و استعداد خــدادادي خــود در امــور تحصــي
ميــد مي ايران فردي مفيــد و مــؤثر باشــيد. اموفق و مؤيد و براي ميهن اسال

ژوهشــي آموزشــي و پ يهابرنامهاست با مطالعه اين راهنما و هماهنگ با آن 
بــي خود را دنبال كنيد و توجه داشته باشيد به عنوان يك اصــل حقــوقي، 

اطالعي از  قــانون موجــب تعطيــل اجــراي قــانون و تخطــي از آن 
  . شودينم
  

  يتحصيالت تكميلمعاون آموزشي و                                   
   صنعتي شيراز دانشگاه                                         

  
  
  
  

  چند نكته مهم
ا  د هرگونه ابهام در مفاد اين آئين نامه به اساتيد مشاور يــدر صورت وجو -1

  دانشكده مربوطه مراجعه كنيد. نيمسئول
ه تحصيل طبق ضوابط راساً توسط مديريت هر نوع گواهي اشتغال ب صدور -2

  .رديپذيمامور آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه انجام 
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  » (.Ph.D)دكتري آيين نامه دوره « 

  8/8/1389 شوراي عالي برنامه ريزي مورخ  775مصوبه نهايي جلسه 
  

   :مقدمه
 رشد پر شتاب علم و فناوري و تحوالت عظيم اجتماعي و اقتصادي بــه خصــوص

يــران، اتوسعه و سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسالمي  يهابرنامهاهداف 
ارت علــوم، و مراكز تحقيقاتي پديد آورده است كه وز هادانشگاهشرايطي را براي 

يشــتر تحقيقات و فناوري براي ايجاد تحول راهبردي در علم و فناوري و توجــه ب
وه ر را از طريق تنــوع در شــيبه پژوهش، تربيت نيروهاي متعهد، متخصص و ماه

  ه است. كاري خود قرار داد يهاتياولوپذيرش دانشجو در دوره دكترا، در صدر 
ورد ن آيين نامه آموزشــي دوره دكتــرا، مــبراي نيل به اهداف پيش روي، آخري  

كارشناســي و  يهاهيــنظرتجديد نظر قرار گرفت و در نهايت، پس از جمع آوري 
ه دو ار گروه آموزشي، آيين نامه جديد دوره دكترا ببررسي در جلسات مختلف ك

ه تدوين شد. الزم به تأكيد است كــ» پژوهشي« و » پژوهشي –آموزشي « شيوه 
جــاز م، صرفاً با مجوز شوراي گسترش آمــوزش عــالي هاوهيشبرگزاري هر يك از 

تخصصــي و  يهاتــهيكمخواهد بود؛ البته در شيوه پژوهشي، پس از تصــويب در 
ارج از ارفرماي مشخص و پيش بيني اعتبارات آن، كه بايد از اعتبارات ختعيين ك

  مؤسسه تأمين شده باشد، اجراء خواهد شد.
  تعاريف:

  :روديماي رعايت اختصار، تعاريف زير در آيين نامه به كار بر )1ماده 
  منظور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است. :وزارت

  ) است..Ph.Dصصي (منظور دوره دكتراي تخ :دوره دكترا
هشــي آمــوزش عــالي و پژو يهامؤسسهو  هادانشگاهمنظور هر يك از  :مؤسسه

  كشور است كه مطابق مقررات وزارت مجازند دوره دكترا برگزار كنند.



 

 ٤٦

  پژوهشي مؤسسه است.  ياواحد سازماني آموزشي  نيتركوچكمنظور  گروه:
  ن نامه دوره دكترا است. يمنظور آي :آيين نامه

: طرح پژوهشي، داراي كارفرمــاي مشــخص اســت پژوهشي تقاضا محورطرح 
 ه همــراهبــكه برابر قرارداد، اجراي آن به مؤسسه واگذار و اعتبارات كامل پــروژه 

رفتــه گنظارت بر آن توسط كارفرما تأمين و نتيجه كــار نيــز تحويــل  يهانهيهز
  . شوديم

 در شــيوه انشــجو رااست كه هــدايت رســاله د ياتهيكممنظور  كميته راهبري:
وه و پژوهشي، استاد راهنما و دو نفر عضو هيأت علمي با انتخــاب گــر –آموزشي 

  در شيوه پژوهشي، مسئول گروه، معاون پژوهشي و كارفرما بر عهده دارد. 
ه منظور هيأتي است كــه ارزيــابي نهــايي رســاله دانشــجو در دور :هيأت داوران

  دكترا را بر عهده دارد. 
 شوراي تحصيالت تكميلي يا آموزشي دانشگاه در شــيوه آموزشــيمنظور  شورا:

  پژوهشي و بر حسب مورد شوراي پژوهشي مؤسسه در شيوه پژوهشي است. –
  

ي دوره دكترا باالترين دوره تحصيلي آموزش عالي اســت كــه بــه اعطــا )2ماده 
 انجامد و رسالت آن تربيت افرادي اســت كــه بــا نــوآوري درمدرك تحصيلي مي

مختلف علوم و فناوري در رفع نيازهــاي كشــور و گســترش مرزهــاي  يهانهيزم
» شــيپژوه« و » پژوهشي  -آموزشي « دانش مؤثر باشند. اين دوره به دو شيوه 

  . شوديمبرگزار 
نــاء و پژوهشي با داشتن برنامه پنج ساله مصوب هيأت ام يهامؤسسه :1تبصره 

متقاضــي بــه  يهادســتگاهاز مورد نيــ يهاپژوهشزير ساخت هاي الزم و تبديل 
نيــز  هاگاهدانشرا اجرا كنند و دوره دكترا پژوهشي  تواننديمپژوهشي  يهاپروژه

يــك نفــر  تواننــديمپژوهشــي  –نفــر دانشــجوي دكتــراي آموزشــي  5هر  يباز
دانشجوي دكترا به شيوه پژوهش محور جذب كننــد مشــروط بــر اينكــه اســتاد 

  ته باشد. راهنما طرح پژوهشي تقاضا محور داش
  



 

 ٤٧

  
   شرايط پذيرش )3ماده 

  الف) داشتن شرايط عمومي ورود با آموزش عالي 
  »   وزارت « ب) داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد مورد تأييد 

  ج) داشتن صالحيت علمي 
  انايي در زبان خارجيشتن تود) دا

 يــيننحوه احراز صالحيت علمي و توانايي در زبان خارجي بر اســاس آ :2تبصره 
  . شوديمت تعيين يمه متمركز ورودي دكترا مصوب وزارن يهاآزموننامه 

  
در  رفيت پذيرش دانشجو با توجه به تعداد استاد راهنما كــه حــداقلظ )4ماده 

كميلــي تحصيالت ت يهادورهمرتبه استاديار با حداقل دو سال سابقه تدريس در 
و مســئوليت  شــوديم و راهنمايي دو پايان نامه كارشناسي ارشــد باشــد، تعيــين

انشجو دراهنمايي هر دانشجو از ابتدا بر عهده استاد راهنماست كه به درخواست 
  . شوديمتعيين  ربطيذو موافقت عضو هيأت علمي و تأييد گروه 

بقه شرايط تعيين استاد راهنما در شيوه پژوهشي به جاي دو سال سا :3تبصره 
كه حداقل  باشديمعنوان مجري  تدريس، به پايان رساندن دو طرح پژوهشي به

  محور خاتمه يافته و يا در دست اقدام باشد. يك طرح بايد پژوهش تقاضا
ليت در صورت نياز، به پيشنهاد اســتاد راهنمــا و تأييــد گــروه، مســئو :4تبصره 

اهنمــاي راهنمايي رساله دانشجو را دو استاد راهنما ( مشروط به اينكــه اســتاد ر
شد) درصد مسئوليت هدايت رساله را بر عهده داشته با 60حداقل » اصلي« اول 

  .شونديمبه طور مشترك عهده دار 
ســتاد يــك يــا دو ا تــوانيماستاد راهنما در صورت نياز، به پيشنهاد  : 5تبصره 

  مشاور براي هدايت دانشجو تعيين كرد. 
 در شرايط خاص و به تشخيص شوراي مؤسسه، انتخاب استاد راهنمــا :6تبصره 

ع ) خــارج از مؤسســه نيــز بالمــان ياور از بين متخصصان ( با مدرك دكتــرو مش
  است. 



 

 ٤٨

  
 –واحد است كه در شــيوه آموزشــي  36دوره دكترا  يواحدهامجموع  )5ماده 

 واحد آن مربــوط  بــه 24تا  18واحد آن واحدهاي درسي و  18تا  12پژوهشي 
ط درسي و مــرتبواحد آن واحدهاي  8تا  3رساله  است و در شيوه پژوهشي نيز 

اســت كــه در  الهواحــد آن مربــوط بــه رســ 33تا  28با موضوع رساله دانشجو و 
  . شوديمبرنامه درسي مصوب هر رشته تعيين 

تعيين حداقل و حداكثر واحدهاي درسي در شــيوه پژوهشــي در هــر  :7تبصره 
 ترزماني از دوره تحصيلي با تشخيص و نظر اســتاد راهنمــا و تأييــد گــروه صــو

  . رديپذيم
ت واحدهاي درسي به منظور تسلط بر مفاهيم نوين هر رشته و تقويــ :8تبصره 

مــا و بــر پژوهشي با نظر اســتاد راهن يهاتيفعالتوان علمي دانشجو براي اجراي 
  .شوديماساس برنامه درسي مصوب هر رشته انتخاب 

 و ميــانگين قابــل قبــول 20از  14حداقل نمره قبــولي در هــر درس،  :9تبصره 
ين اســت. ولــي چنانچــه ميــانگ 20از  16، هــادرسدانشــجو در همــه  يهــارهنم

حــداكثر  باشد، دانشجو مجاز خواهد بود با نظر استاد راهنما 16دانشجو كمتر از 
 را عالوه بر ســقف واحــدهاي درســي بــراي ييهادرسدر يك نيمسال تحصيلي، 

  جبران ميانگين كل بگذراند. 
يــد رت نياز به تشخيص استاد راهنمــا و تأيدر شرايط خاص و در صو :10تبصره 

واحــد درســي را بــه عنــوان  6دانشجو موظف اســت حــداكثر تــا   ربطيذگروه 
  . شودينمجبراني بگذراند. نمره دروس جبراني در تعيين ميانگين كل محاسبه 

پژوهشــي تــا  –موضوع رساله: دانشجو موظف است در شــيوه آموزشــي  )6ماده 
محــور  پژوهشــي تقاضــا يهــاطرحشــيوه پژوهشــي از  پايــان نيمســال اول و در

و پس  همزمان با پذيرش، موضوع رساله خود را با هماهنگي استاد راهنما تعيين
  از تصويب شورا، فعاليت پژوهشي خود را آغاز كند.



 

 ٤٩

پژوهشــي تــا  –طرح پيشنهادي رساله دانشــجو در شــيوه آموزشــي  :11تبصره 
 ل نيمسال اول و پس از تصــويب شــورار شيوه پژوهشي، در طونيمسال سوم و د

  و قابل اجراء است.  ابدييمرسميت 
  ارزيابي جامع  )7ماده 

ست كــه اآموزشي  و پژوهشي دانشجو  يهاتيقابلارزيابي جامع به منظور احراز 
در  پژوهشي، دانشجو بايد  با نظارت معاون آموزشي مؤسسه –در شيوه آموزشي 

 اصلي به انتخــاب اســتاد راهنمــا و تصــويبيك آزمون كه شامل دو يا سه درس 
منــدي، باشــد تــا توان ياگونهگروه آموزشي است شركت كند. اين آزمون بايد به 
ضاي هيأت نفر از اع 3مشاور و تحليل و استنباط دانشجو از نظر اساتيد راهنما و 

آغــاز فعاليــت  مؤسســه بــرايعلمي با پيشنهاد گــروه و تأييــد معــاون آموزشــي 
جو، پژوهشي دانش يهاتيقابلده شود و در شيوه پژوهشي، احراز وهشي سنجيژپ

دو  پژوهشي دانشجو است كــه در پايــان هــر يهاتيفعالبر اساس روند پيشرفت 
  . شوديمنيمسال تحصيلي از كميته راهبري سنجيده 

 پژوهشــي در ارزيــابي –ميانگين نمرات دانشجو در شــيوه آموزشــي  :12تبصره 
متــر از باشد. دانشجويي كه ميانگين ارزيابي جامع وي ك 16جامع نبايد كمتر از 

  در ارزيابي جامع شركت كند. توانديمباشد، تنها يك بار ديگر  16
ه پژوهشــي بــ پژوهشي دانشجو در شيوه يهاتيفعالميزان پيشرفت  :13تبصره 

ابل . در صورت احراز درجه قشوديمقابل قبول سنجيده صورت قابل قبول و غير
پژوهشــي خــود  يهــاتيفعالبــه  توانديمسوي كميته راهبري، دانشجو قبول از 

  ادامه دهد.
 پژوهشــي دانشــجو در شــيوه يهــاتيفعالچنانچه ميــزان پيشــرفت  :14تبصره 

ل قابل قبول سنجيده شود، تنها يك نيمســاپژوهشي از سوي كميته راهبري غير
ح را بــه ســطپژوهشــي خــود  يهاتيفعال به وي فرصت داده خواهد شد تا روند 

  شد. قابل قبول ارتقاء دهد. در غير اين صورت، از ادامه تحصيل محروم خواهد
  



 

 ٥٠

ايــت دانشجو پس از تدوين رساله و تأييد استاد راهنما و بــه شــرط كف )8ماده 
 دستاوردهاي علمي رساله ( چاپ حداقل يك مقاله بــراي دانشــجويان در شــيوه

شيوه پژوهشي در مجالت علمي  ژوهشي و دو مقاله براي دانشجويانپ -آموزشي
ي، بايــد و همچنــين در شــيوه پژوهشــ يالمللنيبپژوهشي داراي نمايه معتبر  –

بــا  استاد راهنما، مسئوليت كفايت كار انجام شده دانشــجو را بــراي پاســخگويي
رســاله  كارفرما يا دستگاه اجرايي بپذيرد). موظف است در حضور هيأت داوران از

  خود دفاع نمايد.
د در شرايط خاص و در صورتي كه دانشجويان هر دو شــيوه از توليــ :15ه تبصر

راجع توسط م ارزيابي و تأييد شده« دانش فني، ثبت اختراع، اكتشاف و نوآوري 
مــورد تأييــد « بــديع هنــري، كتــاب تــأليفي و تصــنيفي  ، آثار»علمي صالحيذ

ائــه ورا از ارپــس از تأييــد هيــأت داوران و شــدار باشند برخور» دستگاه متقاضي
  مقاله معاف خواهد بود.

ه و نحوه تشكيل و شرح وظايف هيأت داوران، چگونگي دفاع از رسال :16تبصره 
يب احراز كفايت دستاوردهاي علمي رساله، تابع دستورالعملي است كه بــه تصــو

  شوراي مؤسسه رسيده باشد. 
اتيد ا يــا اســتركيب هيأت داوران عبارت از: استاد يــا اســاتيد راهنمــ :17تبصره 
ا بــنفر عضو هيأت علمي در رشته مربوط با درجه حــداقل اســتادياري  3 ،مشاور

انتخاب شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده يا شــوراي آموزشــي و يــا پژوهشــي 
خــارج از  يهامؤسســهكه بايد يك نفر از آنــان حــداقل دانشــيار و از  پژوهشكده

ه بــيك نفر را  توانديماضي مؤسسه مجري باشد. در شيوه پژوهشي، دستگاه متق
باشد و بــه  هايداورعنوان استاد مشاور معرفي كند كه مشاور دانشجو در دفاع و 

  عنوان عضو هيأت داوران در جلسات حضور داشته باشد.
ارزيابي رساله بر اســاس كيفيــت علمــي پــژوهش انجــام شــده، ميــزان  )9ماده 

و  شــوديمه نگــارش انجــام پژوهشي و نحــو يهاافتهينوآوري، چگونگي دفاع از 
  : شوديم         نتيجه آن به يكي از دو صورت زير تعيين 

  الف) قبول ( در يكي از سطوح: عالي، بسيار خوب، خوب) 



 

 ٥١

  ب) غير قابل قبول.
 ارزيــابي شــود، بنــا بــه» غيرقابــل قبــول« چنانچه رســاله دانشــجو  :18تبصره 

ر شــش مــاه، بــه شــرط تشخيص هيأت داوران، دانشجو مجاز است طــي حــداكث
له بــه اينكه از حداكثر مجاز مدت تحصيل بيشتر نشود، اصالحات الزم را در رسا

  براي يك بار ديگر از آن دفاع كند.  صرفاًعمل آورد و 
  

 از» قبــول « دانشجو پس از گذراندن واحدهاي درسي و كسب درجه  )10ماده 
  :شوديمدريافت درجه دكترا نائل  رساله خود به

پژوهشــي  –مدرك دوره دكترا حسب مورد با ذكر شيوه ( آموزشــي  :19تبصره 
  . شوديميا پژوهشي ) صادر 

  
 پژوهشي حــداقل-مدت مجاز تحصيل در دوره دكترا در شيوه آموزشي )11ماده 

و  ســال 3سه سال و نيم و حداكثر چهار سال و نيم و در شيوه پژوهشي حداقل 
روه گپيشنهاد استاد راهنما و تأييد سال است و در صورت ضرورت به  4حداكثر 

دت حداكثر تا يك نيمسال تحصيلي به ايــن مــ توانيم، در هر دو شيوه ربطيذ
  افزود:

روز بــدر صورتي كه دانشجو بنا به عللي خارج از اختيــار خــود و يــا  :20تبصره 
پيش بيني، در حداكثر مدت مجاز موفــق بــه اتمــام تحصــيل  مشكالت غيرقابل

ن استاد راهنماي دانشجو و تأييــد شــوراي مؤسســه، كميســيو هادشنيپنشود، به 
 حسب مورد با حضور استاد راهنمــا، وضــعيت دانشــجو رار بررسي موارد خاص ب

ر مورد كمي و كيفي و علمي دانشجو، د يهاتيفعالو متناسب با  كنديمبررسي 
اس، ســمدت و نحوه ادامه تحصيل يا اخراج او تصميم گيري خواهد كرد؛ بر اين ا

  .شوديممدت مذكور جزو حداكثر مجاز تحصيل دانشجو محسوب 
  

  :شوديمدر موارد زير دانشجو از ادامه تحصيل در دوره دكترا محروم  )12ماده 
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 16ز ) كمتــر ا9درسي دانشجو ( بــا رعايــت تبصــره  يهانمرهالف) ميانگين كل 
  شود؛

» رقابــل قبــولغي« ) و دفــاع مجــدد 18ب) رساله دانشجو ( بــا رعايــت تبصــره 
  ارزيابي شود؛

  ) به پايان برسد؛20ج) مدت مجاز تحصيل دانشجو ( با رعايت تبصره 
 د) صالحيت علمي دانشجو براي استمرار فعاليــت پژوهشــي پــس از دو ارزيــابي

  ) احراز نشود؛14جامع ( با رعايت تبصره 
ه در دور در صورت محروم شدن يا انصراف دانشجو از ادامه تحصــيل :21تبصره 

اي امــهبا رعايت ضوابط و مقررات مربوط، صرفاً گواهيندكترا، مؤسسه مجاز است 
  را بر اساس كارنامه تحصيلي دانشجو صادر كند.

 واين آيين نامه در برگيرنــده اصــول كلــي و ضــوابط دوره دكتراســت  )13ماده 
ه ضــمن تدوين كند ك ياگونهاجرايي را به  يهانامهمؤسسه موظف است، شيوه 

گــان اصول كلي آيين نامه، شروطي مغاير با آيين نامه براي دانــش آموخت تحقق
  ايجاد نشود. 

 تفسير مواد اين آيين نامه بــر عهــده معاونــت آموزشــي اســت و در :22تبصره 
ونــت پژوهشــي بــا همــاهنگي معا يهــاتيقابلموارد مربوط به ارزيــابي رســاله و 

  پژوهشي است.
نظارت بر  يهانامهسب وظايف خود، شيوه و مؤسسه به تنا» وزارت «  )14ماده 

 يهاهنامــاجراي دوره دكترا را تنظيم و بر نحوه اجراي اين آيــين نامــه و شــيوه 
  . كننديماجراي آن نظارت 

لســه تبصره در ج 22ماده و  15نامه مشتمل بر يك مقدمه، اين آيين  )15ماده 
و بــراي  شــد شوراي برنامــه ريــزي آمــوزش عــالي تصــويب 8/8/89مورخ  775

آن در دوره دكترا پذيرفته  و پس از 1389-90تحصيلي  دانشجوياني كه از سال
 يهانامــهو آيــين  هابخشــنامهاست و از تاريخ اجراء كليــه  االجراءالزم، شونديم

  ./شوديممغاير با آن آيين نامه لغو 
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  ) Ph.D(.دكتري  يدورهشيوه نامه اجرايي 

  دانشگاه  صنعتي شيراز
  

  مقدمه 
مــه ) مصوب شوراي عــالي برنا.Ph.Dآئين نامه دوره دكتري ( 13در اجراي ماده 

و  تهيــهشيوه نامــه اين  8/8/1389ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مورخ 
 صــنعتي دانشــگاهتحصيالت تكميلي به تصويب شوراي  25/10/1391تاريخ ر د

  شيراز رسيده است.
  : تعاريف 1ماده 

  .روديمنامه به كار شيوه زير در اين  يهااژهوبراي رعايت اختصار ، 
  منظور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است.: وزارت

  .وابسته به آن است يهامؤسسهدانشگاه: منظور دانشگاه صنعتي شيراز و 
  شورا: منظور شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه صنعتي شيراز است.

  ه صنعتي شيراز است.دانشگا يهادانشكدهيك از ر دانشكده: منظور ه
  ت.اسدانشگاه واحد سازماني آموزشي و يا پژوهشي  نيتركوچكمنظور  :گروه
ست او باالترين دوره تحصيلي آموزش عالي   (.Ph.D)منظور دوره دكتري : دوره

  .كه به اعطاء مدرك تحصيلي مي انجامد
مــا، متشــكل از اســتاد (اســتادان) راهن ياتــهيكم: دكتريكميته پيشنهاد رساله 

استاد (استادان) مشاور و دو نفر عضو هيأت علمي به پيشــنهاد اســتاد راهنمــا و 
است. حداقل يكــي از اعضــاء كميتــه مــذكور مــي بايســت  تصويب گروه مربوطه

  .1داراي مرتبه دانشياري باشند
ي متشــكل از اســتاد (اســتادان) راهنمــا، اســتاد اتــهيكم: دكتــري كميته رســاله

نفر عضو هيأت علمي ( يك نفر هيــأت علمــي بــا مرتبــه  سه(استادان) مشاور و 
                                                            

كميته پيشنهاد رساله دكتري و كميته رساله دكتري در جلسه شوراي تحصيالت تكميلي مورخ  تعريف ١
 الح گرديد.اص 1/10/94
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حداقل دانشياري خارج از دانشگاه صنعتي شيراز) بــه پيشــنهاد اســتاد راهنمــا و 
  تصويب گروه مربوطه است.

  
  است.مصوب وزارت آئين نامه: منظور آئين نامه دوره دكتري 

  2ماده 
 :ضوابط ورود داوطلبان به دوره

  دوره بر اساس ضوابط وزارت. ود بهداشتن شرايط عمومي ور الف)
  داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد مورد تائيد وزارت. ب)
  ن مرد.بالمانع بودن ادامه تحصيل از نظر قوانين نظام وظيفه براي داوطلبا ج)
  احراز صالحيت علمي براي ورود به دوره شامل يكي از موارد زير: د)
وره دكتــري، شــركت در مصــاحبه و قبولي اوليــه در آزمــون نيمــه متمركــز د :1

  پذيرش نهايي
  پذيرش بدون آزمون كتبي:  :2
يــدگان علمــي پذيرش دانشجو بر اساس آئين نامه ارائه تسهيالت بــه برگز :2-1

  تحصيلي باالتر. يهادورهبراي ورود به 
آئــين نامــه  پذيرش دانشجو بر اساس سهميه مربيان و با توجه به آخــرين :2-2

  ارت.ارسالي از طرف وز
رســالي از اپذيرش دانشجوي پژوهش محور با توجه به آخرين آئين نامــه  :2-3

  طرف وزارت.
  احراز توانايي در زبان خارجي مورد تائيد شورا. )ه 

  3ماده 
عهده استاد راهنمــا ر مسئوليت راهنمايي دانشجو از نخستين نيمسال تحصيلي ب
با مرتبه استادياري يــا  است كه به پيشنهاد دانشجو از ميان اعضاي هيأت علمي

. پس از شوديمتعيين  ربطيذباالتر و با موافقت عضو هيأت علمي و تائيد گروه 
تعيين استاد راهنما، مراتب از طريق شوراي گروه و شوراي تحصــيالت تكميلــي 

. تا زماني گردديمآموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال ر دانشكده به امو
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عهده ر اب نشده است، رئيس گروه وظايف استاد راهنما را بكه استاد راهنما انتخ
  دارد.

 ربــطيذدر صورت نياز، به پيشــنهاد اســتاد راهنمــا و تائيــد گــروه  :1تبصره 
ه دار مسئوليت راهنمايي رساله دانشجو را دو استاد راهنما به طور مشترك عهــد

درصــد  60. مشروط بــه اينكــه اســتاد راهنمــاي اصــلي ( اول) حــداقل شونديم
  هدايت رساله را بر عهده داشته باشد.

ســتاد ايك يــا دو  توانيمدر صورت نياز، به پيشنهاد استاد راهنما  :2تبصره 
درك مشاور از بين اعضاء هيأت علمي دانشگاه يا متخصصين خارج دانشگاه با مــ

  براي هدايت دانشجو تعيين كرد. ربطيذدكتري و تائيد گروه 
قطــع  رتباط استاد راهنما به هر دليلي بــا دانشــگاهدر صورتي كه ا :3تبصره 

تري از بين متخصصين داراي مدرك دك توانديمگردد، استاد راهنماي جايگزين 
  ردد.گداخل يا خارج از دانشگاه پس از تائيد دانشكده مربوطه و شورا انتخاب 

  4ماده 
  شرايط تدريس، راهنمايي و مشاوره رساله دانشجويان در دوره دكتري :

  الف) تدريس
  .باالتر ياداشتن مدرك دكتري با مرتبه استادياري  -1
ر مقطــع كارشناســي ارشــد دي دروس نظــرســابقه تــدريس چهار نيمســال  -2

  دانشگاه يا ساير مؤسسات آموزشي مورد تائيد گروه و دانشكده مربوطه.
  موافقت شوراي گروه. -3

ر دنيمســال تــدريس  2با موافقت گروه و تائيد دانشــكده مربوطــه،  :1تبصره 
جــايگزين حــداكثر يــك نيمســال تــدريس در مقطــع  توانديمدوره كارشناسي 

 .تحصيالت تكميلي گردد
  ب ) راهنمايي رساله

 40030/22شرايط راهنمايي رساله دوره دكتـري مطابق بــا آئــين نامــه شــماره 
ســير (ارسالي از دفتر معاون محترم آموزشي وزارت)  و بــا تف 26/2/1391مورخ 

  . باشديمن توسط شوراي تحصيالت تكميلي به شرح زير آ
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ر مقــاطع تحصــيالت تكميلــي ددروس نظــري سابقه تــدريس چهار نيمسال  -1
   دانشگاه يا ساير مراكز آموزشي مورد تائيد گروه و دانشكده مربوطه.

  يكي از موارد زير:  -2
ژوهشي پلمي معتبر ع يهامجلهمقاله در  سهحداقل (يا ارائه پذيرش) چاپ الف: 

  طي سه سال گذشته. 
و  ژوهشيمعتبر علمي پ يهامجلهحداقل دو مقاله در (يا ارائه پذيرش) چاپ ب: 

  تحقيقاتي  برون دانشگاهي طي سه سال گذشته.در حال انجام يك طرح 
  موافقت شوراي گروه و شوراي تحصيالت تكميلي. -3

بايــد حــداقل يــك تذكر: عضو هيأت علمي متقاضي راهنمايي دانشجوي دكتري 
  اشند.بماه قبل از مصاحبه داوطلبان ورود به دوره شرائط فوق را احراز نموده 

نشــجوي كيفــي حــداقل دو دا يليالتحصــفارغهر استاديار بعــد از   :2تبصره
ان تا ساليانه يك دانشجوي دكتري و جمعاً بطور همزم توانديمكارشناسي ارشد 

طــور بدانشجوي دكتري و  2دان ساليانه دانشجوي دكتري  و دانشياران و استا 4
  رساله دانشجوي دكتري را راهنمايي نمايند. 8و  6همزمان به ترتيب 

وب،  : پس از ارائه پذيرش اولين مقاله مرتبط با پيشنهاد رســاله مصــ3تبصره
 توانــديمهيأت علمــي و دانشجوي مورد نظر از ظرفيت استاد راهنما خارج و عض

  درخواست دانشجوي جديد نمايد. 4ماده  2با رعايت مفاد تبصره 
در صــورت وجــود اســاتيد راهنمــاي مشــترك، ظرفيــت پــذيرش  :4تبصره 

دانشجو توسط هر استاد با توجــه بــه در صــد مشــاركت اســاتيد راهنمــا تعيــين 
  . گردديم

  ج) مشاوره رساله
  .باالتر يااشتن مدرك دكتري با مرتبه استادياري د -1
  .كارشناسي ارشد دفاع شده اقل يك پايان نامهحديا مشاوره راهنمايي  -2
  گروه.موافقت شوراي پيشنهاد استاد راهنما و  -3

در شرايط خاص و به تشخيص شورا انتخاب اســتاد مشــاور از بــين  :1تبصره
  متخصصان (با مدرك دكتري) خارج از مؤسسه نيز بالمانع است.
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  5ماده 
پژوهشــي،   -آموزشي يوه شر د واحد است كه 36مجموع واحدهاي دوره دكتري 

ست. اواحد باقي مانده پژوهشي (رساله)  24تا  18واحد آن آموزشي و  18 تا12
اس برنامــه مصــوب، بــه گــرايش بــر اســ -ميزان دقيق واحد آموزشي هــر رشــته

 28تعــداد  . در شيوه پژوهشــيگردديمپيشنهاد دانشكده و تصويب شورا تعيين 
ط بــا واحد آن واحدهاي درسي مــرتب 8تا  3واحد دوره مربوط به رساله و  33تا 

  . گردديمموضوع رساله دانشجو است كه با نظر استاد راهنما و تائيد گروه تعيين 
، ربــطيذبه پيشنهاد استاد راهنمــا و تائيــد گــروه  ،صورت نيازر د :1تبصره 

ا و يــ ارشــدكارشناســي دوره  يهادرسواحد از   6 دانشجو موظف است حداكثر
رس دنمــره ) بگذرانــد. 14به عنوان درس جبراني ( با حداقل نمره  كارشناسي را

گذرانــدن دروس جبرانــي . گــرددينممحاســبه كــل ميــانگين تعيين در جبراني 
  .گرددينمموجب افزايش حداكثر سنوات تحصيلي دانشجو 

 مســاليدر هــر نموظف است  پژوهشي -آموزشي شيوهر دانشجو د :2تبصره 
 مگــر اينكــه واحــدهاي د،واحد درسي انتخاب نمايــ 9واحد و حداكثر  6حداقل 

س واحد كمتر باشد. حــداقل واحــدها بــدون در نظــر گــرفتن درو 6باقيمانده از 
  .شوديمجبراني محاسبه 

كــل دروس ميانگين  و 20از  14درس ر ه قبولي در هرحداقل نم :3تبصره 
كــل  يــانگيناست. در صــورتي كــه م 20از  16گذرانده شده در دوران آموزشي 

 بــا نظــرباشد، دانشجو مجاز است حداكثر در يك نيمسال تحصــيلي  16كمتر از 
يــانگين را عالوه بر سقف واحدهاي درسي براي جبران م ييهادرساستاد راهنما 
  كل بگذراند.

  موضوع رساله : 6ماده 
 تا پايان نيمسال اول تحصيلي  پژوهشي -شيوه آموزشير د دانشجو موظف است
، شپژوهشي تقاضا محورهمزمان بــا پــذير يهاطرحمحور از  و در شيوه پژوهش

 همــاهنگي اســتاد راهنمــا تعيــين كنــد و فعاليــت موضوع كلي رساله خود را بــا
 پژوهشي خود را آغاز نمايد. 
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   ارزيابي جامع:  7ماده 
گذرانــدن دروس دوره ز دانشجو موظف است پس اپژوهشي  –شيوه آموزشي ر د

 و گــروهنظــر شــوراي  كت نمايد. ارزيابي جامع زيرآموزشي در ارزيابي جامع شر
بــا نظــارت نماينــده تحصــيالت تكميلــي شوراي تحصيالت تكميلي دانشــكده و 

بی جــامع  توسط كميتهدانشگاه،   گــزار نفــر بشــرح زيــر بر 4مركب از حــداقل ارز
  .شوديم
 .ان) راهنمااستاداستاد( -1
  ) مشاور.استاد (استادان -2
ب و تصــوي گــروهپيشــنهاد شــوراي  هعلمــي كــه بــ هيأتنفر عضو  3حداقل  -3

 . شونديمشوراي تحصيالت تكميلي دانشكده برگزيده 
اي داربقيــه بايــد داراي مرتبــه دانشــياري و  اعضــاء كميتــه حداقل يك نفــر از 

بــا شــرايط تــدريس در دوره وهشــي) ژحداقل مرتبــه اســتادياري (آموزشــي ، پ
 ) باشند .4دكتري (ماده 
  رزيابي جامع:دستورالعمل ا

و ميــانگين  دهــديمنمره نهايي را تشكيل  %30و شفاهي  %70زمون كتبي آ -1
  ) كمتر باشد.20(از  16كل نمرات دانشجو در ارزيابي جامع نبايد از 

راهنمــا و  درس به پيشنهاد استاد 3محتواي حداقل آزمون كتبي از سواالت  -2
  . گردديمتهيه سطح تحصيالت تكميلي ر دتصويب گروه مربوط 

ر زمينــه نيــز دبايد از محتواي دروس كتبي آزمــون و آزمون شفاهي سواالت  -3
س از آزمون شفاهي بايد حد اكثر تا يك ماه پــ دانشجو باشد.موضوع كلي رساله 

  آزمون كتبي برگزار گردد.
ع حداكثر دو بار در ســال بــه پيشــنهاد گــروه و پــس از تصــويب ارزيابي جام -4

  .گردديمعالم دانشكده به شورا ا
يــك هي) را حــداكثر (كتبــي و شــفا موظف است نتيجه ارزيابي جامعگروه   -5
و  آموزشــي ، از طريق دانشكده به مديريت امتحان شفاهيته پس از برگزاري هف

  گزارش نمايد.شگاه تحصيالت تكميلي دان
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ي پژوهشــي در ارزيــاب –ميانگين نمرات دانشجو در شيوه آموزشي  :1تبصره 
متــر از باشد. دانشجويي كه ميانگين ارزيابي جامع وي ك 16ايد كمتر از جامع نب

  در ارزيابي جامع شركت كند. توانديمباشد، تنها يك بار  16
و  18در صورتي كه معدل كل دانشجو در دوره آموزشــي حــداقل  :2تبصره 

راهنما  بيشتر باشد، به پيشنهاد استاد 16نمره تمامي دروس گذرانده دانشجو از 
ه حــذف گــردد. معــدل كــل بــ توانديمو تائيد گروه، آزمون كتبي امتحان جامع 

  عنوان نمره آزمون كتبي منظور خواهد شد.

  تصويب طرح تحقيق: 8ماده
ماه از قبولي در ارزيابي جامع،  6د از گذشت حداكثر بعدانشجو موظف است  -1

و بــا  ا فــرم طــرح تحقيــق مصــوب دانشــگاهمطابق بــ قيق رساله خود راتحطرح 
  ارائه دهد. گروهبه شوراي  و) راهنما تهيه استادانهمكاري استاد(

به پيشنهاد استاد راهنمــا و تصــويب شــوراي تحصــيالت تكميلــي  :1تبصره 
ال سماه ديگر تمديد گردد. پس از گذشت يك  6تا  توانديمدانشكده مدت فوق 

تحصــيل  از ارزيابي جامع و در صورت عدم تصويب طرح، موضــوع امكــان ادامــه
  دانشجو در شورا مطرح و تصميم گيري خواهد شد.

علنــي بــا حضــور اعضــاء  ياجلســهتصويب طرح تحقيق رســاله در و بررسي  -2
اســت  و دانشــجو موظــف رديپذيمكميته رساله و با مديريت استاد راهنما انجام 

  طرح تحقيق رساله خود دفاع كند.ز جلسه حضور داشته باشد و ار د
ود با ختي كه دانشجو در نوبت اول نتواند از پيشنهاد رساله در صور :2تبصره

تــا در  شــوديمبــه او اجــازه داده  1موفقيت دفاع كند، با رعايــت مفــاد تبصــره 
  ديگر نسبت به دفاع از پيشنهاد رساله خود اقدام نمايد. ياجلسه

(و در صــورت دانشجوي دكتري بايد در پايان هــر ســال تحصــيلي  :3تبصره
در حضور فرصت مطالعاتي خارج از دانشگاه، بعد از فرصت مطالعاتي)  استفاده از

اســاس طــرح تحقيــق ر اعضاي كميته رساله، گزارش پيشرفت تحصيلي خود را ب
اعضاي كميته رســاله بايــد نتيجــه ارزيــابي  .مصوب به صورت شفاهي ارائه نمايد
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 كيفي خود را به صــورت(عالي ، خــوب ، متوســط و ضــعيف ) در قالــب گــزارش
  .و مدير تحصيالت تكميلي دانشگاه ارائه دهد مدير گروهپيشرفت تحصيلي به 

  
  دفاع از رساله:  9ماده 

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

(مطــابق بــا اهــداف طــرح  دهاي علمي رســالهاحراز كفايت دستاور :1تبصره 
ش تحقيق) متناسب با موضوع رساله، قبل از دفاع از طريق چــاپ يــا اخــذ پــذير

 -ي براي دانشجويان در شيوه آموزشــمقاله مستخرج از رساله يك نهايي حداقل 
ي علمــر در مجالت معتبو دو مقاله براي دانشجويان در شيوه پژوهشي پژوهشي 

. رديــگيمت صــورگروه مربــوط با تائيد و  يالمللنيبيه معتبر داراي نما وهشيژپ
هنمــا و ان) رااســتاد( اســتاد ،دانشجوذكر نام دستاوردهاي علمي ياد شده بايد با 

  باشد. "دانشگاه صنعتي شيراز"نام
مــاده  1تبصــره پس از احراز كفايت دستاوردهاي علمي (موضوع  :2تبصره 

تكميــل شــده  هايفرميته رساله، مدارك و ) و تائيد حداقل يكي از داوران كم9
بعالوه تاريخ تعيــين شــده بــراي دفــاع، حــداقل دو هفتــه قبــل از دفــاع توســط 
دانشــكده بــراي صــدور مجــوز و درج در پرونــده دانشــجو بــه امــور آموزشــي و 

  . گرددميتحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال 
ه كميلي دانشــگاجلسه دفاع از رساله با حضور نماينده تحصيالت ت :3تبصره

  . يابدميناظر و اعضاء كميته رساله رسميت  عنوان به
ز دفــاع ا حداقل زمان الزم بين تصويب طرح تحقيق در دانشگاه و :4تبصره 

  . باشدمييك سال تمام  13با رعايت مفاد ماده رساله 
   ارزيابي رساله: 10ماده 

، زان نــوآورياساس كيفيــت علمــي پژوهشــي انجــام شــده ميــ رارزيابي رساله ب
 .شوديمپژوهشي و نحوه نگارش رساله انجام  هاييافتهچگونگي دفاع از 
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جو را داوران، نمره رساله دانشــ هيأتدر پايان جلسه دفاع، اعضاي  :1تبصره 
ميــانگين  . نماينــده تحصــيالت تكميلــي دانشــگاهنمايندميتعيين  20بر مبناي 

 رســياعــالي ، بقبول (، به صورت زيرتوجه به جدول  با نمرات را محاسبه ووزني 
  . گرددمياعالم غيرقابل قبول ) يا خوب  ياخوب 

  جدول ارزيابي                         
  درجه  نمره

  عالي  20تا 18,5
  خوب ربسيا  18,49تا 17,5
  خوب  17,49تا  16

  غيرقابل قبول  16كمتر از 
  

، بنــا بــه شــودي ارزيــاب "غيرقابــل قبــول "چنانچه رساله دانشــجو :2تبصره 
دانشجو مجاز است طي حــداكثر شــش مــاه  بــه شــرط  كميته رساله، تشخيص 

له اينكه از حداكثر مدت مجاز تحصيل بيشــتر نشــود، اصــالحات الزم را در رســا
  و صرفاً براي يك بار ديگر از آن دفاع كند.ه بعمل آورد

  11ماده 
رســاله خــود ، از  قبــولدانشجو پس از گذراندن واحدهاي درسي و كسب درجه 

و بــه دريافــت درجــه دكتــري  شــوديمدانــش آموختــه دوره دكتــري شــناخته 
  .گرددميتخصصي نايل 

  : طول دوره تحصيل 12ماده 
در شــيوه آموزشــي، پژوهشــي حــداقل ســه  يمدت مجاز تحصيل در دوره دكتر

ســال و  3و در شــيوه پژوهشــي حــداقل  سال و نيم و حداكثر چهار سال و نــيم
 در صورت ضرورت به پيشنهاد اســتادتمام وقت است.  صورت بهسال  4حداكثر 
يمسال تحصيلي ن حداكثر تا يك توانمي، ربطذيو دانشكده تأييد گروه ، راهنما

  به اين مدت افزود.
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 اهنمــا،ردر طول دوره تحصيل بــا موافقــت اســتاد  تواندميدانشجو  :1تبصره
مســال حــداكثر از دو ني مدت مجاز تحصــيل،با رعايت  ربطذيو دانشكده  گروه

 مرخصي تحصيلي يا حذف ترم با احتساب در ســنوات تحصــيلي اســتفاده كنــد.
  درخواست مرخصي تحصيلي در اولين نيمسال تحصيلي مجاز نيست. 

روز بــدر صورتي كه دانشجو بنا به عللي خارج از اختيار خــود و يــا  :2تبصره
ل بــه اتمــام تحصــيپيش بيني، در حداكثر مدت مجاز موفــق  مشكالت غيرقابل

لســه شــورا در يــك ج، دانشــكدهو تأييد شوراي  نشود، به پيشنهاد استاد راهنما
بــا حضــور اســتاد راهنمــا بررســي و متناســب بــا را خــاص مــورد بررسي مــوارد 

حصــيل تكمي و كيفي و علمي دانشجو، در مورد مدت و نحوه ادامه  هايفعاليت
   .يا اخراج او تصميم گيري خواهد كرد

   : محروميت از ادامه تحصيل 13ماده
  :شوديممحروم  يدر موارد زير دانشجو از ادامه تحصيل در دوره دكتر

مه) كمتــر آئين نا 9(با رعايت تبصره درسي دانشجو  هاينمرهالف) ميانگين كل 
  شود. 16از 

بي بار شركت در آزمــون ارزيــا وب) عدم كسب نمره قابل قبول پس از حداكثر د
  جامع.

  قيت در دفاع از پيشنهاد رساله حداكثر بعد از دو مرتبه.ج) عدم موف
  .10ماده  2رساله دانشجو با رعايت تبصره غير قابل قبول ارزيابي شدن ) د
  ).12ماده  2 مدت مجاز تحصيل دانشجو ( با رعايت تبصرهبه پايان رسيدن ) ه

در  در صورت محروم شدن يا انصــراف دانشــجو از ادامــه تحصــيل :1تبصره 
 بــا رعايــت ضــوابط و مقــررات مربــوط، صــرفاًدكتري، دانشگاه مجاز اســت  دوره

  اي را بر اساس كارنامه تحصيلي دانشجو صادر كند.گواهينامه
  : 14ماده

 ربــو بررسي موارد خاص ديگــر نامه شيوه حسن اجراي اين  رنظارت بو  تفسير 
  است.  عهده شورا

  15ماده 
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  نظر دانشكده:

  صويب رسيدتبه شرط اعمال اصالحات و تغييرات زير به  □    با فرم فعلي مورد تصويب قرار گرفت       □ 

  تصويب نشد □ 
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ....

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

    نام و نام خانوادگي رئيس دانشكده :
  تاريخ                  امضاء                                                                          

  
  .................................تاريخ        مديريت محترم امور آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه

  ...............................شماره  
هشــگاه ودر ســايت پژ . .....................................طرح پايان نامه فوق مورد تائيد دانشكده قرار گرفته و بــا كــد رهگيــري 

  علوم و فناوري اطالعات ايران به ثبت رسيده است. 
  

  مضاا                  ام خانوادگي رئيس دانشكده :                                             تاريخ   نام و ن
  

__________________________________________________________________  



 

 ٦٦

  
  طرح پايان نامه در سايت پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران به تائيد رسيد.

  مدير امور آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه:  خانوادگينام و نام 
  
  

 اريخ                   امضاء    ت                                                                                      
  
  

  )2(فرم شماره 
   تعيين نماينده دانشكده جهت شركت در جلسه دفاع از پايان نامه 

  فرم بايستي حداقل ده روز قبل از برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه به دفتر رياست دانشكده رسيده باشداين 
  دانشكده رياست محترم 

 ..............................................................................با سالم ، احتراماً چون قرار است جلسه دفاع از پايان نامه آقاي / خانم 
  ................................ جوئيششماره دان ...........................................................رشته  دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد

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

ار شود . لذا خواهشمند است دستور برگز ...............................................محل رد .......................روز ..............در ساعت 
پايان  ع ازه جهت شركت در جلسه دفاكدضمن صدور مجوز برگزاري جلسه دفاع نماينده دانش فرماييد

  نامه مشخص و معرفي شوند. 
  

  اعضاء كميته پايان نامه شامل : 
 تيبعضاء به ترا ريو سا .......................................................................................................................استاد راهنما آقاي / خانم دكتر

  ................................................................. و ...............................................................................،  .......................................................................................
  .باشندمي
  

  :  ضمايمنكات مهم و 
  . گرددميپايان نامه تايپ شده بدون صحافي در جلسه دفاع توسط دانشجو ارائه  □
  .خارجي مورد تائيد استبسندگي زبان  □
  ت. سا گذرانده ...... الزم براي اخذ درجه كارشناسي ارشد با معدل كلدرسي ي نامبرده كليه واحدها □
  ارد.دندارد /  صيلي و مشكل سقف سنوات تح باشدمي  ............... نامبرده ورودي مهر / بهمن سال □

  
  اريخ :ت              گروه    امضاء رئيس                                               

____________________________________________________________  
  ...................................................................... گروه  رياست محترم

م هيئت علمي رتحعضو م .....................................................................وسيله آقاي / خانم دكتر نبا سالم ، احتراماً بدي
  .شوندميجهت شركت در جلسه دفاع از پايان نامه نامبرده معرفي  دانشكده

  



 

 ٦٧

  اريخ :ت              رئيس دانشكده  امضاء                                                         
  
  

  رونوشت : 
ده يئت علمي دانشكهترم حعضو م .....................................................................جهت استحضار آقاي / خانم دكتر 

  جهت استحضار و شركت در جلسه فوق و اعالم گزارش از نتيجه جلسه . 
  

   3فرم شماره 
   صورتجلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

  گروهرياست محترم 
 .................................................... انمخاز پايان نامه آقاي /  يينهاجلسه دفاع  رساندميوسيله به اطالع نبدي

   .........................................................ويي انشجشماره د ........................................................دانشجوي كارشناسي ارشد رشته
  تحت عنوان :

 ........................................................................................................................................................................................................................   
هنما) ار د( استا ....................................آقاي دكتر با حضور اعضاء كميته پايان نامه شامل خانم /

 ..........................................و   ..........................................و  .............................................خانم/آقاي دكترو ساير اعضاء به ترتيب 
س محتوي اسا رتشكيل و ب ..................................................در محل  ......................ساعت  ...............................در تاريخ 

  و درجة:     .................................... و چگونگي ارائه پايان نامه با نمره
  ) 99/18تا  18بسيار خوب (نمره از  □             ) 20تا  19نمره از ( عالي  □        

  ) 99/15 تا 14قابل قبول  (نمره از  □          )  99/17تا  16خوب (نمره  □        
  كمتر ) 14غير قابل قبول    (نمره از  □                           

   مورد تصويب اعضاء كميته قرار گرفت .با اصالحات جزئي  □ بدون تغيير □
كثر دت حدادانشجو در اسرع وقت ( ظرف مد د تصويب اعضاء كميته قرار نگرفت و مقرر گرديمور □

ستاد أييد اتهيئت داوران را برطرف نموده و به   يك ماه ) اشكاالت ذكر شده به شرح پيوست توسط
  راهنما برساند.

رفت و يب قرار نگوو بنابراين مورد تص باشدميپايان نامه داراي اشكاالت اساسي به شرح پيوست  □
  .( حداكثر ظرف مدت      ماه ) مجدداً دفاع نمايد هاآندانشجو بايد پس از رفع 

 20ماده تبصره ق است و دانشجو بايد طب  قبول  غير قابل  داوران هيئت   نظر  از  نامه ايان پ □ 
  ارشد عمل كند. كارشناسي  آيين نامه



 

 ٦٨

  : امضاء اعضاء كميته
  كدهنماينده دانش -5    عضو كميته -4         عضو كميته -3     عضو كميته -2      استاد راهنما -1

  رياست محترم دانشكده
  .گرددميمقتضي اعالم مراتب جهت اطالع و اقدام با سالم، احتراماً 

  اريخ     ت          امضاء                           نام و نام خانوادگي رئيس گروه          
  4اره فرم شم

  (مقطع كارشناسي ارشد )  التحصيليفارغگزارش 
________________________________________________  

  دانشكده  رياست محترم
 ........................................... رشته ي.دانشجو.......................................................با سالم ، احتراماً چون آقاي / خانم 

ا باسي ارشد را ه كارشنخذ درجكليه واحدهاي الزم براي ا ............................................. شماره دانشجويي
 نوان : تحت ع گذرانده و دفاع از پايان نامه خود را ....................................... معدل كل

...................................................................................................................................................................................................................................................... 
حائز شرايط  گروهنظر اين  لذا از .با موفقيت به انجام رسانده است ..................................... در تاريخ

اقدامات بعدي به  مراتب جهت فرماييد. خواهشمند است دستور باشدمي التحصيليفارغ
  دانشگاه اعالم گردد.و تحصيالت تكميلي  مديريت امور آموزشي

  :  ضمايمنكات و 
  .ستانامه رسيده  ه كه به امضاء اعضاء كميته پاياننسخه پايان نام) نسخه 2حداقل ( ......تعداد □
 فارسي  بان ز به  ) و چكيده  pdfفرمت (  پوشه پايان نامه با حاوي(دو نسخه) لوح فشرده  □
  : لوحشود. (توجهارائه مي  توسط دانشجو ) فارسي Latexيا  Word فرمت با ( انگليسي  و

   )ارائه گردد.  دانشجو تهيه و ه توسطكددانش يدتأي  پايان نامه و نهايي پس از اصالح فشرده
 جو با قيد، الزامي(اصلي يا تخصصي) و اختياري گذرانده دانشجبرانيكليه دروس ليست   □

  . باشدميشماره درس، تعداد واحد و نمره كه مورد تائيد گروه 
  ه است يدرس به تأييد استاد راهنماكه از پايان نامه   ) صورتجلسه دفاع3(فرم شماره □
 گزارش نماينده وپايان نامه  ترتيب نحوه ارزشيابي به )4(فرم شماره ب و الف هايضميمه  □

   .هكددانش
ا يبان خارجي و استاندارد ز هايآزمونارائه گواهي مبني بر كسب نمره قابل قبول از    □

  قبولي دانشجو در آزمون بسندگي.
  برگ تسويه حساب با واحدهاي دانشگاه   □
  . كارت دانشجويي   □
  فرم ثبت و توصيف پايان نامه در كتابخانه ملي ايران  □
  اك)يران ديران (افرم تائيد نهايي پايان نامه در سايت پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ا  □
  فرم تسويه حساب صندوق رفاه دانشجويي □
  فرم تسويه حساب مالي  □



 

 ٦٩

  اريخ : ت               :        گروهامضاء رئيس                                                
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ............................. شماره .......................... ختاري                                                                   
  دانشگاه تحصيالت تكميلي  ومدير محترم امور آموزشي 

راغت فبت به نس فرماييدبا سالم ، احتراماً ضمن تأييد موارد فوق ، خواهشمند است دستور  
  از تحصيل مشاراليه اقدام گردد. 

  دانشكده   رئيس ءامضا                                                                  
  )4ضميمه الف (فرم شماره 

  گزارش نحوه ارزشيابي پايان نامه كارشناسي ارشد 
  (مخصوص استاد راهنما و اعضاء كميته ) 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  تحصيالت تكميلي دانشكده: محترم نماينده 

 .......................................................................ه لمي گروات ععضو هي ......................................................................احتراماً، اينجانب 
 اد راهنما تسا به عنوان ...............................با مرتبه علمي    ..................................................................دانشكده 

 ........................................................................................ جلسه دفاع از پايان نامه خانم / آقايدر عضو كميته
 .........................................................هدانشجوي كارشناسي ارشد رشت .............................................شماره دانشجويي

  ........................................................................................................................................................................................................................تحت عنوان : 
 ..............................................................در محل  .........................روز  بعدازظهر صبح ............... در ساعتكه 

 ،امبردهپايان نامه نمكتوب نسخه سي استماع دفاعيات و برر ضمن شركت وبرگزار گرديد 
   . گرددميشيابي به شرح زير به حضورتان تقديم زرا

  نمره دانشجو  سقف نمره  عنوان
    2  ـ تالش و عالقه و دقت نظر دانشجو1
    2  ـ آرايش و تنظيم پايان نامه، تدوين مطالب و حسن نگارش 2
    4  ـ سطح علمي و كاربردي مطالب ارائه شده 3
    2  استفاده از منابع و به روز بودن منابع ـ وضعيت4
    4  ـ تجزيه و تحليل بحث و نتيجه گيري 5
    2  ـ بديع بودن و نوآوري پايان نامه 6
    2  ـ نحوه ارائه در جلسه دفاع 7
    3/1  ـ توانايي در پاسخ به سؤاالت  8

    3/19  9بند بدون احتساب  جمع
  7/0  )3/0+  4/0( 1بيپذيرش مقاالت كنفرانس يا داده تجر - 1-9

7/1  

  
    7/1  )1/0+7( 2پژوهشي-يا علمي ISIت مجالت پذيرش مقاال - 2-9
    5/0   3ايان نامه ساختپ - 3-9
    1  4هشي خارجي، پژوهانه صنعتي دانشجويي و ارتباط با صنعتقرارداد پژو - 4-9

    20+) 1(  جمع كل
يا استخراج  قاله كنفرانسنمره و دومين م 4/0 حداكثر له كنفرانساولين مقا يا پذيرش به همراه گواهي ثبت نام به ارائه) 1

 گيرد.نمره تعلق مي 3/0 حداكثر هاي تجربي در پايان نامهداده
 گيرد.لق مينمره تع 7/0 حداكثر دومين مقاله مجالت پذيرشنمره و به  1 حداكثر اولين مقاله مجالت پذيرشبه ) 2



 

 ٧٠

  باشد.ميو بر اساس مصوبه گروه عضاء كميته داوري پايان نامه تشخيص پايان نامه ساخت به عهده ا) 3
اكثر يك اري حداين موضوع قبل از برگزاري جلسه دفاع، در جلسه گروه مربوطه مطرح با توجه به حجم و كيفيت همك) 4

 يابد.نمره اختصاص مي
  باشد. 20تواند داكثر مينمره هر عضو كميته ح باشد.مي 7/1به ميزان  3-9و  2-9 ،1-9سقف مجموع سه بند 

  گيرد. دريافت نشده باشد نمره تعلق نمي هاآنارسالي كه جواب نهايي مبني بر پذيرش مجالت مقاالت به 
  د.باشگيرد كه تشخيص آن به عهده كميته داوري ميفقط به مقاالت مستخرج از پايان نامه نمره تعلق مي
    :  اريخت                : يا عضو كميته اء استاد راهنماامض                                        

  ) 4ضميمه ب (فرم شماره                                 محرمانه
  ه در جلسه دفاع از پايان نامه دانشجوكدگزارش نماينده دانش

  ..................................................................................................ه كددانش محترم رياست 
 ........................................................................................ با سالم ، احتراماً جلسه دفاع از پايان نامه آقاي / خانم

 .............................................................................رشته شددانشجوي كارشناسي ار ......................................دانشجويي شماره
به شرح  تيجه اين جلسهننوسيله د. بديانجام ش ................................................در محل ....................... در تاريخ

  .ددگرميزير جهت استحضار و اقدام مقتضي اعالم 
  نمره  ):2نمره استادان راهنما (ضريب معدل 

1 -   
  نمره  ):1نمره ساير اعضاء هيئت داوران (ضريب 

1 -    
2 -    
3 -    

    جمع 
    معدل نمره به حروف : 

  
  
  
  
  

  
ه در جلسه دفاع دانشجو (لطفاً مواردي كه انجام شده با عالمت كدنظر نماينده دانش  

 (مشخص بفرماييد  
   / ر داشتندهيئت داوران در تمام مدت برگزاري جلسه دفاع در جلسه حضوكليه اعضاء .  
  .جلسه دفاع رأس ساعت شروع و طبق برنامه خاتمه يافت  

  ارزش پايان نامه
 :19 ـ20عالي        :18 ـ 99/18بسيار خوب    16ـ 99/17خوب  

  :14ـ 99/15قابل قبول        14غيرقابل قبول : كمتر از  
 



 

 ٧١

  ب و صفحه ظاهري آن از نظر تايپ، فصل بندي مطال  شكل  بررسي  و  رساله  بازبيني
  يرادي نداشت. ا و هانجام شد ..........................................................................................و  هافهرستعنوان و چكيده 

  )ماييد.م بفرلطفاً اگر نظر ديگري در مورد جلسه دفاع داريد در زير و در چند جمله مرقو(
..............................................................................................................................................................................................................................................................

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

   : هكدامضاء نماينده دانش                                                 
   تاريخ :                           

  
 

  )4ضميمه ج (فرم شماره 
  دروس گذرانده در مقطع كارشناسي ارشد تمام ليست 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ..........................................................ع: مقط      .......................................................... شماره دانشجو:

  .......................................................... دوره:      ..........................................................: نام و نام خانوادگي 

  .......................................... واحد اخذ شده:      ..........................................................دانشكده: 

  .............................................واحد گذرانده:       .......................................................... گروه آموزشي :

  ..................................: معدل كل      .....................................................................رشته: 

  نوع درس *  نمره  تعداد واحد  نام استاد  نام درس  درس شماره   رديف

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              

  ي* جبراني ،  تخصصي، اصل
       واحد      ........................... تعداد واحد الزم براي اخذ درجه كارشناسي ارشد

 ............................تاريخ دفاع از پايان نامه 
  



 

 ٧٢

  دانشكده رئيس امضاء                                                گروهامضاء رئيس    
  
  
  

يون آموزشي سيستم اتوماس 490از گزارش شماره  توانميفرم تذكر: به جاي تكميل اين 
  دانشگاه (گلستان) استفاده كرد.

  
                                                      

  5فرم شماره 

  درخواست هزينه پايان نامه كارشناسي ارشد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  محترم دانشكده رياست 

  ................................................ نشجوئيره داابه شم ................................................................آقاي / خانم  شوديمبدينوسيله گواهي 

يمسال اول/دوم ن يدورو ...............................................انشكدهد .............................................دانشجوي كارشناسي ارشد رشته 

ايان نامه نامبرده اع كرده است . پمه خود دفيان نااز پا  .....................................در تاريخ  كه............................. سال تحصيلي

  بوده است .   تئوري     آزمايشگاهي   صحراييبصورت 

  نكات ضروري : 

  خواهشمند  ه است .نيمسال مشغول تحصيل بود  ..............مشاراليه در مقطع كارشناسي ارشد جمعاً تعداد

  نسبت به پرداخت هزينه پايان نامه نامبرده اقدام گردد.  فرماييداست دستور 

  :  گروه ئيسرامضاء                     امضاء استاد راهنما:                                     
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  دانشگاه فرهنگي  معاون محترم

  با سالم
  .فرماييد قدامه امر به ااحتراماً ضمن تائيد مراتب فوق، خواهشمند است نسبت به پرداخت هزينه پايان نام
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  دانشكده : رئيسمضاء ا                                                                                         
  اريخ : ت                                                                                      

  
  
  
  

  
  

  بخش دوم 
  

  و نگارش پايان نامه تحصيلي دوينراهنماي ت
  

   :مقدمه
راحل ينك كه به ياري خداوند متعال با گذراندن م: ادانشجوي گرامي 

 ا توصيهرا داريد به شم تحصيلي خود  تدوين و نگارش پايان نامهآموزشي قصد 
ه شيوه مطالعه نماييد. اين راهنما ب دقت به. مطالب اين راهنما را شوديم

ان نامه كامل شما را تا رسيدن به يك پاي تواندميشده و نگاشته  ايساده
  همراهي نمايد.

الزم براي اخذ درجه در رشته  هايفعاليتپايان نامه به عنوان بخشي از   
مي، بيان كه شامل شناسائي، طرح مسئله عل باشدميو مقطع تحصيلي مربوطه 

ت . لذا فرضيه، هدف، روش تحقيق، مراحل تحقيق، بحث و نتيجه گيري اس
  بايستي به طور منطقي و علمي نگاشته شود. 
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 يكي از دالئل تهيه اين راهنما ايجاد هماهنگي از نظر شكل ظاهري،  
ه نحوه تايپ، صحافي و صفحه پردازي پايان نامه تحصيلي دانشجويان دور

مختلف  هايشتهرتدوين پايان نامه در  هايشيوهبه نحوي كه  باشدميتكميلي 
 د. الزمنيز حفظ شو هارشتهردد و تا حد امكان استقالل علمي دچار تشتت نگ

 ييهامهناايانتنظيم نمايند. پزبان فارسي است دانشجويان پايان نامه خود را به  
ر قرا كه از استانداردهاي تعيين شده برخوردار نباشند مورد قبول دانشگاه

  نخواهد گرفت. 
  

  فصل اول
   تنظيم مطالب پايان نامه  

  
  ـ صفحات مقدماتي الف 

  : روي جلد *
صفحه روي جلد به ترتيب سمت راست به زبان فارسي و در سمت چپ    

 م دانشگاهو شامل آر گيردميطرف پايان نامه قرار  به زبان انگليسي در دو
ن ه پاياخ تهيشيراز ، نام و نام خانوادگي نويسنده و استاد راهنما و تاريصنعتي 

  د. مراجعه شو 90و  79ورده شده در صفحات . به نمونه آباشدمينامه 
  : صفحه سفيد*

بعد از جلد و همچنين در آخر پايان نامه قبل از جلد صفحه سفيد قرار    
  .گيردمي
  هللا الرحمن الرحيم :صفحه بسم ا *

و بايستي به شكل ساده و  گيردمياين صفحه بعد از صفحه سفيد قرار    
ه صفح دن هرگونه كادر و تزئين در اينمشخص صفحه آرايي شود. از به كار بر

  خودداري شود.
  ه اعضاء كميته : يصفحه تأييد *
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و توسط اعضاء كميته  باشدمياين صفحه بيانگر كليات پايان نامه    
شده  آورده 81كه در صفحه  اينمونهبراي آگاهي بيشتر به  شوديمامضاء 

  مراجعه شود.
  صفحه تقديم : *

اختصاص به ذكر نام فرد يا افرادي دارد كه  اين صفحه اختياري است و  
شخصي  . اگر چه متن اين صفحه به سليقهشوديمپايان نامه به ايشان تقديم 

تن تي مبستگي دارد. اما با توجه به شئونات ملي و فرهنگ اسالمي كشور بايس
  اشد.بدانشگاه نيز مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميلي آن مورد تأييد 

   :(اختياري)سگزاري صفحه سپا *
اين صفحه از افرادي كه در انجام پايان نامه به نحو مؤثري همكاري  رد  

ز لبه كادر به اسطر  3. عنوان اين صفحه به فاصله  شوديمسپاسگزاري  اندنموده
شته صورت وسط چين نوشته شده و متن اصلي به فاصله دو سطر در زير آن نو

  يد.مراجعه نماي 82آورده شده در صفحه . براي آگاهي بيشتر نمونه شوديم
   صفحه چكيده : *

 از مسئله تحقيق، ايخالصهچكيده حداكثر در يك صفحه ، شامل   
ضمن  . درروش تحقيق ، ابزار ، مواد ، نتايج حاصله و پيشنهادات احتمالي است
 نبي نازنيچكيده بايستي مختصر و مفيد باشد. متن صفحه چكيده با فونت 

  .  شوديم) واحد نگارش 1,5ه سطرها () و فاصل14(
   صفحه فهرست مطالب : *

اين صفحه شامل عناوين فصول و فهرست رئوس كليه مطالب مندرج   
  ست. حه همراه ا. كه به ترتيب با عنوان و شماره صفباشدميدر متن پايان نامه 

حه ذكر در اين صف آيدميصفحاتي كه قبل از صفحه فهرست مطالب :  1تذكر  
  .شودينم
چنانچه فهرستي بيش از يك صفحه باشد در صفحات بعدي  : 2تذكر  

. براي آگاهي شوديمسانتي متر از باالي صفحه تايپ  4سرستونها با فاصله 
  مراجعه شود. 84بيشتر به نمونه آورده شده در صفحه 
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   صفحه فهرست جداول :  *
متن موجود در  هايجدولاين صفحه شامل عنوان شماره و صفحه   

  عه شود.مراج 85براي آگاهي بيشتر به نمونه آورده شده در صفحه  باشدمي
   و تصاوير: هاشكلصفحه فهرست  *

موجود  هايعكستصاوير ، نمودارها و  يكليهاين صفحه شامل فهرست   
ده ش. به نمونه آورده شوديمدر متن است كه همگي تحت عنوان شكل آورده 

 مراجعه شود.  86در صفحه 
  
  اختصاري :  هاينشانهفهرست *

صورت لزوم و با توجه به متن پايان نامه جهت اطالع خوانندگان  رد  
ه . توجه شود كگرددميتهيه  هاآنفهرستي از عالئم اختصاري همراه با معادل 

اري اختص اصلي و پس از آن عالئم واژگاندر متن پايان نامه در مرتبه اول از 
  مراجعه شود. 87آورده شده در صفحه . به نمونه شوديماستفاده 

  :  ب ـ متن اصلي پايان نامه
كه اشاره شد متن پايان نامه معموالً با فصلي تحت عنوان  طورهمان  

  . پذيردميپايان  هاپيوستمقدمه شروع شده و با ارائه فهرست منابع و 
 ل ازاولين صفحه شماره دار پايان نامه صفحه مقدمه است. صفحات قب تذكر:

ايين صفحه و شماره صفحات در پ شوندميمقدمه با حروف الفبا شماره گذاري 
  .شوديمسانتي متر از لبه پاييني كاغذ نوشته  2به صورت وسط چين به فاصله 

ر ي متتوجه شود كه هر فصل تنها يك عنوان اصلي دارد كه به فاصله سه سانت
وين صل شماري عنا. ضمناً هر فشوديماز كادر باالئي در وسط صفحه ظاهر 

ي عناوين فرع شوديمفرعي دارد كه اولين عنوان فرعي به فاصله دو سطر شروع 
ي آگاهكسب براي  شوديمهمواره به فاصله دو سطر از قسمت قبلي نگاشته 

  مراجعه شود.مطالب زير بيشتر به 
  ـ مقدمه : 1
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با و هدف از آن آشنايي خواننده  باشدميمقدمه متن اصلي پايان نامه   
با  موضوع مورد تحقيق است مطالب مندرج در مقدمه بايد به نحوي باشد كه

تحقيق  هايمحدوديتاهداف و جمالت بسيار ساده اهميت مسأله مورد تحقيق 
به  چهارچوب نظري را مشخص نموده و با روش منطقي و هدف دار خواننده را

 غيرها و بعضيمت هاواژهسوي موضوع مورد تحقيق هدايت نمايد ارائه تعريف 
  ديگر از توضيحات در متن مقدمه باعث جذابيت آن خواهد شد. 

  ـ مروري بر تحقيقات انجام شده : 2
نويسنده نسبت به ارائه و بحث پيرامون نظرات محققيني  قسمتاين  رد  
 . ايننمايدميپايان نامه مورد استفاده قرارگرفته است اقدام موضوع  كه در

نًا ن به طور خالصه و حاوي مطالب كلي باشد. ضمقسمت بايستي حتي االمكا
ود شوجه ذكر نام نويسنده مورد نظر و سال تحقيق او نيز در متن ضروريست . ت

 ت بلكهنيس منظور از ارائه اين فصل صرفاً به نقل قول از مراجع و منابع مختلف
را  هه خواننداز اين نظرات و بحث كلي باشد به نحوي ك ايخالصهبايد همراه با 
  ارضاء نمايد. 

  ـ روش انجام كار (آزمايشات ، مدل سازي و روش حل معادالت ...) 3
... .روش انجام آزمايشات ، مدل سازي ، حل معادالت و  قسمتاين  رد  

جزيه و ت ،جمع آوري اطالعات هايروشو محقق  گيردميمورد بحث قرار 
سمت اعظم كه ق توجه شود .نمايدميرا گزارش و شيوه حل  هادادهتحليل 

  .گيردميگزارش تحقيقي شما در اين قسمت قرار 
  ـ نتايج بحث و پيشنهادات :  4

. اين شوديمنتايج كلي حاصل از تحقيق توضيح داده  قسمتدر اين   
تايج ث در مورد نبه صورت نمودار جدول يا تصاوير نيز باشد. بح تواندمينتايج 

ران ر زمينه موضوع براي پژوهشگبدست آمده و استنباط حاصله پيشنهادات د
  . شوديمارائه  قسمتبعدي از جمله مواردي است كه در اين 

ج ـ فهرست منابع ، نحوه ارجاع در متن و شيوه استفاده از منابع 
  :  اينترنتي
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در اين قسمت نويسنده بايد فهرستي از منابع و ارجاعات مورد استفاده   
رائه زير ا شرح ، مصاحبه و اينترنت ) را بهدر متن پايان نامه مانند (كتاب، مقاله

  نمايد.
  :به يكي از دو روش زير مجاز استنحوه ارجاع در متن : *
  نويسنده و سال خانوادگينام  -1
  داخل براكت با شماره در -2
  
  
  فهرست منابع : *

ارائه  هاپيوستصفحه فهرست منابع در انتهاي متن پايان نامه و قبل از   
 نسبت به شرح زير از روش حروف الفبان بايستي با استفاده دانشجويا شوديم

  به تهيه فهرست منابع اقدام نمايند.
  مقاله به ترتيب *

وان عن ر،اثنام يا حرف اول نام نويسنده، عنوان ، نام خانوادگي نويسنده
زير را مالحظه  هاينمونه مجله، شماره جلد مجله، صفحات، سال انتشار. 

  فرماييد: 
ه ناحي"، مينا. سادات كياني، سيد محمود. شرفي، عليرضا. برادران  .1

اژ با ولت RFپايداري مناسب براي طيف سنج جرمي دام يون چهار قطبي 
  .1386، 8- 1، صفحات41اي، شمارهعلوم و فنون هسته "اي،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 
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  كتاب به ترتيب : 

ناشر  اثر،عنوان  .نام يا حرف اول نام نويسنده،  نام خانوادگي نويسنده  
   زير را مالحظه فرماييد: هاينمونه . ، سال انتشار اثرمحل نشر 

با  FPGAاصول مدارهاي منطقي و طراحي براي . نصرت اهللا، علي قنبري
VHDL،  1388ملك سليمان: شيراز، انتشارات.  

Mazidi,M.A.,McKinlay,R. and Causey,D., Pic Microcontroller and 
Embedded system, Endlwood Cliffs, NJ:Printice Hall, Inc.2010. 

  
  شيوه استناد به منابع اينترنتي : * 

در استناد به منابع اينترنتي بايستي مواردي از قبيل : مؤلف يا   
پديدآورنده اثر، عنوان مدرك، عنوان مركز يا سازمان انتشار دهنده، تاريخ انتشار 
و آدرس سايت گنجانده شود. در ضمن چون هر لحظه ممكن است نشاني يك 

 هاينامهالبته شيوه  .د ضروري است تاريخ مشاهده نيز قيد شودسايت تغيير كن
 NLM,متعددي در ارتباط با استناد به منابع الكترونيكي تدوين شده مانند: 

APA    و. MLA   ضمناً براي استناد به منابع اينترنتي از قبيل كتاب و مجموعه
 مقاالت طبق نمونه زير عمل شود.

 
   كتاب و مجموعه مقاالت :   

 عنوان كتاب، محل نشر: ناشر، تاريخ انتشار . نام خانوادگي، نام مؤلف،   
 نشاني <. ]رسانه  نوع [تاريخ آخرين ويرايش (در صورت موجود بودن). 

  . ]تاريخ مشاهده  [. >دسترسي
  

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] 

  
  هاپيوستد: 
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  ه: چكيده انگليسي
  و: صفحه تائيديه اعضاء كميته پايان نامه به انگليسي

  ز: صفحه روي جلد به انگليسي
  
  
  
  

  فصل دوم
  راهنمايي در مورد تركيب ظاهري پايان نامه (امور فني)

راي شكل و قطع مناسب و ظاهري آراسته يك پايان نامه خوب بايد دا  
لمات كحيح صباشد نويسنده پايان نامه بايد در مواردي از قبيل : امال و انشاء 

كافي  دقت وبكار بردن اصول و قواعد نگارش ، ويرايش قبل از نگارش و ... توجه 
ل چاپ قاب مبذول دارد. اگر چه نگارش پايان نامه در هر نرم افزار فارسي نگار

 Latexيا   Microsoft Wordدر عين حال دانشجويان بايستي از برنامه است
  براي تدوين پايان نامه استفاده نمايند.  بي نازنينبا فونت فارسي 

  نوع كاغذ : *
. دانشجويان باشدمي A4اندازه رسمي كاغذ براي نگارش پايان نامه كاغذ     
و به همان   A4روي كاغذ  رمتن كامل پايان نامه را قبل از تايپ ب توانندمي

ه مطابق با نگارش نمايند و پس از اطمينان از اينك خواهندميترتيبي كه 
  استانداردهاي تعيين شده باشد نسبت به تايپ آن اقدام كنند. 

  حاشيه صفحات : *
سمت چپ و پايين ، و از باال 4حواشي صفحات بايستي از سمت راست   

در تمام صفحات پايان نامه فارسي  هايهحاشسانتيمتر باشد. اين  3هر كدام 
واحد باشد و به اين ترتيب در هر  1ثابت است. فاصله سطرها در هر صفحه 
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نحوه تنظيم  قرار گيرد. براي اطالع از تواندميسطر  33تا  30صفحه پايان نامه 
  مراجعه شود.  80حواشي صفحات به نمونه آورده شده در صفحه 

  شماره گذاري صفحات : *
فحات مقدماتي بايد با حروف الفباء و متن اصلي پايان نامه به صورت ص  

ه بعددي شماره گذاري شود شماره صفحات بايستي در وسط و پايين صفحه و 
  صفحه كاغذ قرار گيرد.  پايينسانتيمتر از لبه  2فاصله 

  
صفحه تأييديه اعضاء كميته و صفحه چكيده به ، نحوه تنظيم روي جلد 

  : زبان انگليسي 
ست به ه رابالزم است در آخر پايان نامه و بعد از صفحات فارسي و از چپ       

ايان پصفحه تأييديه اعضاء كميته و چكيده ، ديصفحه سف، يك ترتيب روي جلد
و از  4نامه به زبان انگليسي قرار گيرد . در ضمن حاشيه صفحات از سمت چپ 

 رد المقدورحتيحه چكيده سانتيمتر باشد و صف 3سمت راست، باال و پايين 
جعه مرا 92 و 91 آورده شده در صفحات هاينمونهيك صفحه تايپ شود به 

  شود 
  :  هاپيوست*

مطالب مكمل آمار و ارقام و  هابررسي هاپرسشنامه، نمونه و  هانامه  
جداگانه  هايپيوستبه صورت  اندگرفتهغيره كه به نحوي مورد استفاده قرار 

بيعت مختلف طداراي موضوع يا  هاپيوست. در صورتي كه اين  شوندميآورده 
 گرا. شوديمباشند دسته بندي شده و تحت عنوان پيوست يك، دو و ... آورده  

ه اشاره يا مراجع هاپيوستدر موقع نگارش متن رساله الزم باشد كه به اين 
 هاستپيوگردد درج شماره پيوست در داخل پرانتز الزامي است. آرايش صفحات 

  . گيردميهمانند بقيه صفحات متن صورت 
  چند نكته تكميلي : *
ه كادر نسبت ب تورفتگي. سانتي متر /5ـ اولين سطر هر بند (پاراگراف ) با  

  . بجز بند شروع هر عنوان اصلي يا فرعي. شوديماصلي شروع 
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  ـ فاصله بين دو بند برابر فاصله معمولي بين دو سطر است. 
  .شوديمرعي از بند كادر اصلي بدون تورفتگي شروع ف هايعنوانـ 

صلي ا رادـ نقل قول طوالني ( بيش از سه سطر )، با كادري كه از هر دو طرف ك
ي آن و فاصله سطرها شوديمبه اندازه هشت حرف فاصله داشته باشد ، تايپ 

نصف فاصله سطرهاي معمولي خواهد بود و معموالً به صورت مورب مشخص 
  . شوديم

لسل بطور مس و تصويرها در متن پايان نامه هر كدام بطور جداگانه و هاجدولـ 
  .شوديمشماره گذاري با عدد يا حرف 

حيح كه با صفرعي با دو يا چند عدد  هايعنوانشماره گذاري  شوديمـ توصيه 
  صورت پذيرد شوندميخط تيره از هم جدا 

طر سسي تصوير (شكل ) تا قبلي و زيرنوي طرـ فاصله باالنويسي جدول تا س
  .شوديمواحد در نظر گرفته  5/1بعدي برابر 

مراحل در اول  هايشمارهـ جهت نمايش مراحل مختلف يك فرآيند يا آزمايش 
  .گرددميآن متن درج  دنبال بهسطر درج شده سپس يك خط تيره (ـ)و 

  : دانشگاهمديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميلي ارائه پايان نامه به 
ست نسبت اپس از تدوين پايان نامه مطابق با راهنماي صفحات قبل الزم        

 رده ازح فشبه صحافي پايان نامه و تكثير آن با چاپگر ليزري و همچنين تهيه لو
.  ده استده شپايان نامه اقدام گردد. در زير نحوه تكثير و ارائه لوح فشرده آور

دانشگاه جلد پايان نامه  هشيآموزشي و پژودر ضمن طبق مصوبه شوراي 
  .  باشد ايقهوه رنگبه  بايستمي

  ) CDمراحل تحويل پايان نامه صحافي شده و تهيه لوح فشرده ( 
اساس  خود را كه برپايان نامه  بايستميكارشناسي ارشد  دانشجويانـ 

 5ر ددستورالعمل فوق تكميل شده و به تائيد استاد راهنما رسيده است را 
  ايد. نمصحافي و دانشكده هر كدام يك نسخه) استاد راهنما  شجو ،نسخه (دان

جلد از پايان نامه صحافي شده  2 بايستميدانشجويان تحصيالت تكميلي ـ 
) در قالب  CDلوح فشرده ( نسخه از متن كامل پايان نامه به صورت  2بعالوه 

pdf   ير مدارك به را بانضمام سا هاآنتحويل دهند تا دانشكده ه كدبه دانشرا
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امور آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه ( يك نسخه براي ارسال به 
پژوهشكده اطالعات و مدارك علمي ايران، يك نسخه براي كتابخانه مركزي 

  Word. ضمنًا چكيده به زبان فارسي و انگليسي با فورمتدانشگاه) ارسال نمايد
بعالوه روي قاب محافظ لوح قرار گيرد.  CDبطور جداگانه روي  فارسي Latexيا 

به ترتيب نام خانوادگي، نام، رشته تحصيلي و تاريخ دفاع از  بايستميفشرده 
  پايان نامه درج شود. 

  نمونه روي جلد به فارسي :ـ 
  
  
  
  
    
  

  
  دانشگاه صنعتي شيراز

  .............................گروه  .............................دانشكده

  كارشناسي ارشد پايان نامه
  در رشته و گرايش

  
  عنوان پايان نامه

  
  : نگارش

  نام خانوادگي دانشجو و نام
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  استاد راهنما:
  نام و نام خانوادگي استاد راهنما

  
  

  ماه سال
  

  نمونه تنظيم حاشيه صفحات پايان نامه :
 

  سانتيمتر  3            
  
  
  

           
  
  

                                          
  
  
  

    4                                                                                                                 3  
  سانتيمتر                                                                                                    سانتيمتر        
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  تيمترسان 3                                                                             
  

  نمونه صفحه تأييد اعضاء كميته :
  
  
  عاليبسمه ت

  سطر 2       
  عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد

  سطر  2       
  پايان نامه ارائه شده به عنوان بخشي از فعاليتهاي تحصيلي

  سطر 2        
  :نگارش

  سطر 1        
  نام و نام خانوادگي دانشجو

  سطر 2                                   
  براي اخذ درجه كارشناسي ارشد

  سطر  1                                    
  .............................................دانشكده    ............................... گروه

  دانشگاه صنعتي شيراز 
  
  

  
  ................................ :ارزيابي پايان نامه توسط هيات داوران  با درجه 

  ) (استاد راهنما   رشته تحصيلي   مرتبه علمي    نوادگينام و نام خادكتر  
   (استاد مشاور)  رشته تحصيلي   مرتبه علمي    نام و نام خانوادگيدكتر   
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  (داور)  رشته تحصيلي   مرتبه علمي    نام و نام خانوادگيدكتر   
______________________________________________________  

  و تحصيالت تكميلي دانشگاه : مدير امور آموزشي
  
  

  حق چاپ محفوظ و مخصوص به دانشگاه صنعتي شيراز است.
  

  ـ نمونه صفحه سپاسگزاري :
  

  سطر 3                                                              
  
  سپاسگزاري 
اد كه از است دانمميخود فرض  راكنون كه اين رساله به پايان رسيده است ب  
  ارجمند
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  ـ نمونه صفحه چكيده ( حداكثر در يك صفحه ) :
   

  سطر  3                                                                
  چكيده

  سطر 2                                                                 
  

  عنوان پايان نامه
  سطر 1                                                                 

  
  : نگارش

  سطر1                                                                
  

  نام و نام خانوادگي دانشجو
  سطر 2                                                               

  
  ........................................................................................................................................................................ ه مطالب پايان نامه چكيد        

......................................................................................................................................................................................................................................................  
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  ـ نمونه صفحه فهرست مطالب :
  

  سطر  2                                                               
                                                                                                                   

  فهرست مطالب   
  سطر 2                                                    

  صفحه                               عنوان                     
  سطر1            

  فصل اول : مقدمه    
    

                           كليات                                                      1ـ 1    
    هدف تحقيق 2ـ1     

  اهميت تحقيق 3ـ1   
  گفتارهاي پايان نامه 4ـ1     

  نجام شدهفصل دوم : مروري بر تحقيقات ا  
  ـ1ـ2  
  ـ2ـ2  

  فصل پنجم : نتايج بحث و پيشنهادات    
  ـ فهرست منابع و نحوه ارجاع و شيوه استناد به منابع اينترنتي   
  هاپيوستـ   

                                        ـ ارائه پايان نامه  به دانشگاه    
   انگليسي ـ روي جلد ، صفحه تأييديه اعضاء كميته و چكيده به زبان    
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  : هاجدولـ نمونه صفحه فهرست 
  

  سطر  3                                                             
                                                                                                                   

  هاجدولفهرست 
  سطر 2                                                    

     
  صفحه                                                                         عنوان و شماره                 

  ---- -                                               -------------:  1جدول شماره   
--- -                                               -------------:  2جدول شماره   

-  
  
  

   -----                                               ------------:  6جدول شماره   
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  و تصويرها : هاشكلـ نمونه صفحه فهرست 
  

  سطر  3                                                    
                                                                                                                   

  هاشكلفهرست 
  سطر 2                                                    

  صفحه                                                                            عنوان                       
  -- -                                                -------------ـ   1شكل شماره   
  -- -                                                 ------------ـ    2شكل شماره   

         
  

       
  --- -                                           -------------ـ   19شكل شماره   
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  اختصاري : هاينشانهـ نمونه صفحه 
  

  سطر  3                                                              
                                                                                                                   

  اختصاري هاينشانهفهرست 
                                                  

  
  اسم  =ا     
                                                             فعل                                                             =ف  
  0                
  0    
  0  
  0  
  نفي  =ن  
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  ـ نمونه صفحات متن اصلي  :
  

  سطر   3
                                                                                                                   
  مقدمه

  سطر 2
ديجيتال چنان نقش مهمي در زندگي روزمره ما دارند كه  هايسيستم    

  ...............................ديجيتال ناميد .  رعصر فناوري فعلي را  عص توانمي
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  اصلي و فرعي :ـ نمونه صفحات عناوين 
  

  سطر  3                                                              
                                                                                                                   

  منطقي   هايبلوكـ معماري 3         
  سطر 2                                                    

  منطقي كوچك هايبلوكـ 1ـ3  
  سطر 1       

منطقي از لحــاظ  انــدازه ، تــا حــد  چنــد  ترانزيســتور   هايبلوكاين         
ــا     MFPGهســتند و  بســيار  شــبيه     ــن   باشــندميه ــا  در اي ــابلوك،  ام ،  ه

وند. نمونه شه ريزي  شده  به  هم  متصل   به  صورت  برنام  توانندميترانزيستورها  
  ...................................اين نوع بلوك منطقي در 

                                                                           سطر2                                  
  منطقي بزرگ   هايبلوكـ 2ـ3         

  سطر1       
ده ســازي كه از اسم اين نوع بلوك  مشخص است ، قابليت پيا طورهمان                 

 را   نسبت  بــه  حالــت قبلــي  دارد . همچنــين تعــداد  تــوابعي كــه  تربزرگتوابع  
 ايضــربه ودمعمــوالً داراي يــك   هابلوكپياده كنند زياد   است اين نوع  توانندمي

                                        هابلوكبي هستند،  كه در بعضي از اين داخلي براي ساخت مدارات ترتي
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  ـ نمونه روي جلد به انگليسي :
  
  
  
  
  
  

  
  

Shiraz University of Technology 
eCollege and department nam  

  
M.Sc. Thesis 

 
Thesis title 

  
 
By  

Student name 
  
 

Supervisor 
.Ph.D Last name    First name 

 
  
  

Month-year 
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   ـ نمونه صفحه تأييديه اعضاء كميته پايان نامه به انگليسي :
  

IN THE NAME OF GOD 

 
 THESIS TITLE  

  
 
BY  
 

LAST NAME   FIRSTNAME 
 

THESIS 
 

NAME TMENTDEPARSUBMITTED TO THE  

 OF 

 SHIRAZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 IN PARTIAL 

 FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF 

MASTER OF SCIENCE (M.Sc.) 

IN 
NAME  FIELD 

  
  

Thesis committee members:   
Lastname Firstname first letter., Ph.D., Position of  Department name (supervisor) 

Lastname Firstname first letter., Ph.D., Position of  Department name (Advisor) 

Lastname Firstname first letter., Ph.D., Position of  Department name (Referee) 

 

 
  

  

  

 

 
Month Year 
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  ـ نمونه صفحه چكيده  به انگليسي : 
  

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.   

   
 
 

  
  


