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  دوره و نحوه اجراي آن به ورود طشر
 

شرط ورود به دانشگاه، تاييد شايستگي هاي عمومي از طريق پذيرفته شدن در آزمون  .3 ماده
 ورودي و يا كسب پذيرش از دانشگاه طبق ضوابط و مقررات مصوب است.

  .شود مي انجام واحدي نظام بر مبتني دانشگاه در آموزش .4 ماده
 .است پذير امكان يكبار صرفاً تحصيلي دوره هر در دانشجو، هر براي رايگان آموزش .5 ماده

 

  يتحصيل طول دوره
  كارشناسي

 93-96ورودي هاي 

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

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

، مدت مجاز تحصيل را افزايش دهد.چنانچه دانشجو در اين مدت دانش آموخته نشود از پيوسته
   ادامه تحصيل محروم خواهد شد.

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

 به بعد 97ورودي هاي 

  هاي كارشناسي پيوسته هشت نيمسال تحصيلي است.مدت مجاز تحصيل در دوره .7ماده 

 و يگروه آموزش  صيبنا به تشخدر صورتي كه دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود،  تبصره .
براي  . استافزايش  قابل حداكثر تا دو نيمسال تحصيلي وي، مدت تحصيل ، دانشكده مربوطه

تواند به دانشجوي مشمول آموزش رايگان، تحصيل در نيمسال اول با مجوز هيات رئيسه دانشگاه مي
باشد اما در نيمسال دوم منوط به پرداخت هزينه ثابت است كه طبق تعرفة هيأت امنا  صورت رايگان

شود. چنانچه دانشجو در اين مدت دانش آموخته تعيين و طبق شيوه نامه مصوب دانشگاه دريافت مي



 

7 
 

نشود، پرونده وي براي تصميم گيري درخصوص ادامة تحصيل به كميسيون موارد خاص دانشگاه 
  .شودارجاع مي

  ساير مصوبات

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

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

  كارشناسي ارشد
  94-96ورودي هاي 

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

در صورتي كه دانشجوي مشمول آموزش رايگان، در مدت مقرر دانش آموخته نشود،  .6تبصره ماده 
مؤسسه اختيار دارد مدت تحصيل وي را حداكثر تا دو نيمسال افزايش دهد. افزايش سنوات تحصيلي 
در نيمسال اول به صورت رايگان و در نيمسال دوم با دريافت هزينه طبق تعرفه مصوب هيات امناي 

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

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

 به بعد 97ورودي هاي 

   نيمسال تحصيلي است. چهارپيوسته ارشد نا هاي كارشناسي مدت مجاز تحصيل در دوره .6ماده 

 استاد راهنما، صيبنا به تشخدر صورتي كه دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود،  تبصره .
افزايش  قابل حداكثر تا دو نيمسال تحصيلي وي، مدت تحصيل ، دانشكده مربوطه و يگروه آموزش

براي دانشجوي مشمول آموزش رايگان، تحصيل در نيمسال اول با مجوز هيات رئيسه دانشگاه  . است
تواند به صورت رايگان باشد اما در نيمسال دوم منوط به پرداخت هزينه ثابت است كه طبق تعرفة مي

شود. چنانچه دانشجو در اين مدت شگاه دريافت ميهيأت امنا تعيين و طبق شيوه نامه مصوب دان
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دانش آموخته نشود، پرونده وي براي تصميم گيري درخصوص ادامة تحصيل به كميسيون موارد 
   .شودخاص دانشگاه ارجاع مي

  دكتري
  95ورودي هاي ماقبل 

در شيوه آموزشي، پژوهشي حداقل سه سال و نيم و  يمدت مجاز تحصيل در دوره دكتر .12ماده 
صورت تمام وقت  سال به 4سال و حداكثر  3و در شيوه پژوهشي حداقل  حداكثر چهار سال و نيم

حداكثر تا  توانمي، ربطو دانشكده ذيتأييد گروه ، در صورت ضرورت به پيشنهاد استاد راهنمااست. 
   نيمسال تحصيلي به اين مدت افزود. يك

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

با حضور استاد راهنما بررسي را خاص مورد شورا در يك جلسه بررسي موارد ، دانشكدهتأييد شوراي 
كمي و كيفي و علمي دانشجو، در مورد مدت و نحوه ادامه تحصيل يا اخراج  هايفعاليتو متناسب با 

  د.او تصميم گيري خواهد كر

 ورودي هاي 95 و 96
مدت تحصيل در دورة دكتري تخصصي، حداقل شش نيمسال تحصيلي و حداكثر هشت  .12ماده 

دفاع از رساله در نيمسال ششم مشروط به رعايت ساير موارد آيين نامه و  نيمسال تحصيلي است.
  شيوه نامه مجاز است. 

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

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

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

  .شودارجاع مي
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  به بعد 97ورودي هاي  

تحصيل در دورة دكتري تخصصي، حداقل شش نيمسال تحصيلي و حداكثر مجاز مدت  .6ماده 
دفاع از رساله در نيمسال ششم مشروط به رعايت ساير موارد آيين  هشت نيمسال تحصيلي است.

  نامه و شيوه نامه مجاز است.

گروه  استاد راهنما، صيبنا به تشخدر صورتي كه دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود،  تبصره.
. استافزايش  قابل حداكثر تا دو نيمسال تحصيلي وي، مدت تحصيل ، دانشكده مربوطه و يآموزش

- براي دانشجوي مشمول آموزش رايگان، تحصيل در نيمسال اول با مجوز هيات رئيسه دانشگاه مي
تواند به صورت رايگان باشد اما در نيمسال دوم منوط به پرداخت هزينه ثابت است كه طبق تعرفة 

مدت شود. چنانچه دانشجو در اين هيأت امنا تعيين و طبق شيوه نامه مصوب دانشگاه دريافت مي
دانش آموخته نشود، پرونده وي براي تصميم گيري درخصوص ادامة تحصيل به كميسيون موارد 

  .شودخاص دانشگاه ارجاع مي

 ي هر نيمسال تحصيليحداقل و حداكثر واحدها

  كارشناسي
 ورودي هاي 93-96

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

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

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

واحد درسي دانش آموخته شود، با  8در شرايط خاص كه دانشجو با گذراندن حداكثر . 3تبصره 
   تواند واحدهاي مذكور در دوره تابستان اخذ نمايد.زشي، ميتاييد گروه آمو

   ه كند.اين ماده استفاد 3و 2تواند از مفاد تبصره زمان نميدانشجو هم .4تبصره 
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 به بعد 97ورودي هاي 

واحد درسي انتخاب  20و حداكثر  12دانشجو در هر نيمسال تحصيلي الزم است حداقل  .8ماده 
  واحد درسي است. 6كند. حداكثر واحد مجاز انتخابي در دوره تابستان 

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

  واحد آموزشي معاف استدانشجو در آخرين نيمسال تحصيلي از شرط اخذ حداقل . 2 تبصره

واحد درسي باقي  24چنانچه دانشجو در نيمسال آخر براي دانش آموختگي، حداكثر  .3تبصره 
  .واحد درسي اخذ نمايد 24تواند تا باشد، مي10شرطي كه ميانگين كل وي باالي  به داشته باشد،

واحد درسي دانش آموخته شود، با  8در شرايط خاص كه دانشجو با گذراندن حداكثر . 4تبصره 
  .تواند واحدهاي مذكور در دوره تابستان اخذ نمايد، ميو دانشكده تاييد گروه آموزشي

  ه كند.اين ماده استفاد 4و  3تواند از مفاد تبصره زمان نميدانشجو هم .5تبصره 

  كارشناسي ارشد
  94-69ورودي هاي 

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

 به بعد 97ورودي هاي 

واحد درسي انتخاب  14و حداكثر  8دانشجو در هر نيمسال تحصيلي الزم است حداقل  .7ماده 
  كند. 

  .دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلي از شرط اخذ حداقل واحد آموزشي معاف است. تبصره

  دكتري
  95ورودي هاي ماقبل 

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

  .شوديمواحدها بدون در نظر گرفتن دروس جبراني محاسبه 
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  96و  95ورودي هاي 

واحد درسي  10و حداكثر  6دانشجو در هر نيمسال تحصيلي الزم است، حداقل  .5ماده  1تبصره 
صورتي كه بنا به داليل غيرموجه تعداد واحدهاي اخذ شده دانشجو در هر نيمسال  در انتخاب كند.
در آن  تواندواحد برسد، كليه دروس اخذ شده آن نيمسال حذف و دانشجو تنها مي 6به كمتر از 

 واحد بدون در نظر گرفتن ي هر نيمسالحداقل واحدهانيمسال تقاضاي مرخصي تحصيلي نمايد. 
  . شوديمه دروس جبراني محاسب

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

    تحصيالت تكميلي دانشگاه مطرح شود.
  

 به بعد 97ورودي هاي 

واحد درسي انتخاب  10و حداكثر  6دانشجو در هر نيمسال تحصيلي الزم است حداقل  .7ماده 
  كند. 

  .دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلي از شرط اخذ حداقل واحد آموزشي معاف است. 1 تبصره

 

  و انتخاب واحد ناقص درسي ثبت نام ، انتخاب واحد
 كارشناسي

 ورودي هاي 93-96

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

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

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

شود، اما صورت اين نيمسال به عنوان يك نيمسال كامل در سنوات تحصيلي وي محسوب مي در اين
تأثير است (به عبارت ديگر، همين ماده) بي 1يا ممتاز شدن دانشجو (موضوع تبصره در مشروط شدن
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باالتر شد ممتاز و  17شد مشروط نيست و اگر 12در شرايط مذكور، اگر ميانگين دانشجو كمتر از 
  شود.) محسوب نمي

 به بعد 97ورودي هاي 

دانشجو موظف است با توجه به تاريخ هاي تعيين شده در تقويم آموزشي دانشگاه نسبت به  .9 ماده
عدم ثبت نام دانشجو در هر نيمسال تحصيلي بدون كسب انتخاب واحدهاي درسي خود اقدام نمايد. 

   .شوديمانصراف از تحصيل محسوب  دانشگاهاجازه از 

مانده دانشجو در پايان  نيمسال به تشخيص گروه در صورتي كه واحدهاي انتخابي يا باقي .1تبصره 
واحد  12آموزشي، دانشكده و شوراي آموزشي بنا به داليل موجه و خارج از اراده دانشجو به كمتر از 

صورت اين نيمسال به عنوان يك نيمسال كامل در سنوات تحصيلي وي  درسي برسد در اين
موجب مشروط شدن دانشجو  12شود. در شرايط مذكور، كسب ميانگين نمرات كمتر از محسوب مي

   مي گردد.

صورتيكه بنا به داليل غيرموجه تعداد واحدهاي اخذ شده دانشجو در يك نيمسال به  در. 2تبصره 
در  تواندواحد درسي برسد، كليه دروس اخذ شده آن نيمسال حذف و دانشجو فقط مي 12كمتر از 

   نيمسال تقاضاي مرخصي تحصيلي نمايد.آن 
 

 كارشناسي ارشد
 ورودي هاي 94-96

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

   ندارد.
 

داند، بايد دالئل آن را حــداقل در موارد استثنايي كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي .تبصره
يك ماه پيش از پايان همان نيمسال به دانشگاه ارائه دهد. در صورت تأييد موجه بودن ترك تحصــيل 

   آيد.دانشجو به شمار ميبا احتساب در سنوات توسط دانشگاه، آن نيمسال جزو مرخصي تحصيلي 
در صورتي كه واحدهاي انتخابي يا باقيمانده دانشجو در پايان هر نيمسال به  .14ماده  2صره تب

واحد درسي برسد، در اين  8تشخيص مؤسسه، بنا به داليل موجه و خارج از اراده دانشجو به كمتر از 
شود، اما صورت اين نيمسال به عنوان يك نيمسال كامل در سنوات تحصيلي وي محسوب مي

   تاثير است.ميانگين نمرات اين نيمسال در مشروط شدن دانشجو بي
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صورتيكه بنا به داليل غيرموجه تعداد واحدهاي اخذ شده  در .7الحاقي به تبصره ماده  2بند 
واحد برسد، كليه دروس اخذ شده آن نيمسال حذف و دانشجو  8دانشجو در هر نيمسال به كمتر از 

  تقاضاي مرخصي تحصيلي نمايد.در آن نيمسال  تواندفقط مي

 به بعد 97ورودي هاي 

دانشجو موظف است با توجه به تاريخ هاي تعيين شده در تقويم آموزشي دانشگاه نسبت به  .8 ماده
عدم ثبت نام دانشجو در هر نيمسال تحصيلي بدون كسب انتخاب واحدهاي درسي خود اقدام نمايد. 

   .شوديمانصراف از تحصيل محسوب  دانشگاهاجازه از 

مانده دانشجو در پايان  نيمسال به تشخيص گروه در صورتي كه واحدهاي انتخابي يا باقي .1تبصره 
بنا به داليل موجه و خارج از اراده دانشجو به كمتر از  تحصيالت تكميليآموزشي، دانشكده و شوراي 

عنوان يك نيمسال كامل در سنوات تحصيلي وي صورت اين نيمسال به  واحد درسي برسد در اين 8
موجب مشروط شدن دانشجو  14شود. در شرايط مذكور، كسب ميانگين نمرات كمتر از محسوب مي

   مي گردد.

صورتيكه بنا به داليل غيرموجه تعداد واحدهاي اخذ شده دانشجو در يك نيمسال به  در. 2تبصره 
در آن  تواندواحد درسي برسد، كليه دروس اخذ شده آن نيمسال حذف و دانشجو فقط مي 8كمتر از 

   نيمسال تقاضاي مرخصي تحصيلي نمايد.
  

 دكتري
 ورودي هاي 95 و 96

واحد درسي  10و حداكثر  6دانشجو در هر نيمسال تحصيلي الزم است، حداقل  .5ماده  1تبصره 
صورتي كه بنا به داليل غيرموجه تعداد واحدهاي اخذ شده دانشجو در هر نيمسال  در انتخاب كند.
در آن  تواندواحد برسد، كليه دروس اخذ شده آن نيمسال حذف و دانشجو تنها مي 6به كمتر از 

 واحد بدون در نظر گرفتن ي هر نيمسالحداقل واحدهانيمسال تقاضاي مرخصي تحصيلي نمايد. 
  . شوديمه دروس جبراني محاسب

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

   ندارد.
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  به بعد 97ورودي هاي 

دانشجو موظف است با توجه به تاريخ هاي تعيين شده در تقويم آموزشي دانشگاه نسبت به  .8 ماده
عدم ثبت نام دانشجو در هر نيمسال تحصيلي بدون كسب انتخاب واحدهاي درسي خود اقدام نمايد. 

  .شوديمانصراف از تحصيل محسوب  دانشگاهاجازه از 

مانده دانشجو در پايان  نيمسال به تشخيص گروه در صورتي كه واحدهاي انتخابي يا باقي .1تبصره 
بنا به داليل موجه و خارج از اراده دانشجو به كمتر از  تحصيالت تكميليآموزشي، دانشكده و شوراي 

صورت اين نيمسال به عنوان يك نيمسال كامل در سنوات تحصيلي وي  واحد درسي برسد در اين 6
  شود. محسوب مي

صورتيكه بنا به داليل غيرموجه تعداد واحدهاي اخذ شده دانشجو در يك نيمسال به  در. 2تبصره 
در آن  تواندواحد درسي برسد، كليه دروس اخذ شده آن نيمسال حذف و دانشجو فقط مي 6كمتر از 

  نيمسال تقاضاي مرخصي تحصيلي نمايد.
  

  تحصيلي دروس دوره
  كارشناسي
  همه ورودي ها

 واحد است. 142و حداكثر  130حداقل  پيوسته واحدهاي درسي در دوره كارشناسيتعداد  .10ماده 
گرايش بر اساس برنامه مصوب، به پيشنهاد دانشكده و تصويب  - ميزان دقيق واحد آموزشي هر رشته

  .گردديمشوراي آموزشي تعيين 

ر گذرانده است، تكرار آن د داني (پيوسته يا ناپيوسته)دوره كارر كه دانشجو قبالً دا دروسي ر .تبصره
  .اساس سرفصل برنامه مصوب كارشناسي باشد مجاز نيستر صورتي كه عنوان درس ب

  
  ارشد كارشناسي
  همه ورودي ها

واحد  32و حداكثر  28حداقل  ارشد ناپيوسته تعداد واحدهاي درسي در دوره كارشناسي .9ماده 
نامه و مابقي به واحد مربوط به پايان 6تا  4پژوهشي  -در شيوه آموزشي ،كه از اين تعداداست 

گرايش بر اساس برنامه  -ميزان دقيق واحد آموزشي هر رشته باشد.صورت واحدهاي آموزشي مي
  .گردديممصوب، به پيشنهاد دانشكده و تصويب شوراي تحصيالت تكميلي تعيين 
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گذرانده است، تكرار آن شناسي (پيوسته يا ناپيوسته) دوره كارر كه دانشجو قبًال دا دروسي ر .تبصره
  .باشد مجاز نيست ارشد اساس سرفصل برنامه مصوب كارشناسير صورتي كه عنوان درس بر د

  دكتري
  همه ورودي ها

  
 تا12پژوهشي،   -آموزشي شيوه ر د واحد است كه 36دوره دكتري تعداد واحدهاي درسي  .9ماده 

ميزان دقيق واحد  است. واحد باقي مانده پژوهشي (رساله)  24تا  18واحد آن آموزشي و  18
گرايش بر اساس برنامه مصوب، به پيشنهاد دانشكده و تصويب شوراي تحصيالت  -آموزشي هر رشته

 8تا  3واحد دوره مربوط به رساله و  33تا  28تعداد  . در شيوه پژوهشيگردديمتكميلي تعيين 
با موضوع رساله دانشجو است كه با نظر استاد راهنما و تائيد گروه  واحد آن واحدهاي درسي مرتبط

  .گردديمتعيين آموزشي و دانشكده 

صورتي كه ر گذرانده است، تكرار آن دشناسي ارشد دوره كارر كه دانشجو قبًال دا دروسي ر .1 تبصره
  .باشد مجاز نيست دكتري اساس سرفصل برنامه مصوب ر عنوان درس ب

 درس است. 2استاد براي هر دانشجوي دكتري  هر حداكثر تعداد دروس اخذ شده با .2تبصره 
در شوراي تحصيالت  بايد ي كه قبًال دو درس را اخذ نموده، موضوعبراي اخذ درس سوم با استاد

 15/11/92 .تكميلي مطرح شود
 

  نياز و هم نياز پيش
  كارشناسي
  همه ورودي ها

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

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

چگونگي و ترتيب ارائه كليه دروس هر دوره با رعايت پيش نياز (تقدم و تأخر) دروس  .10ماده 
  (طبق برنامه درسي مصوب) بر عهده گروه آموزشي است. 

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

  دكتري
  ها ورودي همه

چگونگي و ترتيب ارائه كليه دروس هر دوره با رعايت پيش نياز (تقدم و تأخر) دروس  .10ماده 
  است.  آموزشي (طبق برنامه درسي مصوب) بر عهده گروه

  س جبرانيودر
 كارشناسي

  ورودي هاي 93-96

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

دانشگاه اختيار دارد براي دانش آموختگان دوره كارداني پيوسته (فاقد مدرك پيش  .تبصره
است و در دوره كارشناسي ناپيوسته در رشته غير مرتبط (به  14ها زير كل آندانشگاهي) كه معدل 

واحد درسي جبراني ارائه كند. نمره اين دروس 20اند حداكثر تشخيص گروه آموزشي) پذيرفته شده
  . شوددر ميانگين نيمسال و كل محاسبه نمي

 به بعد 97ورودي هاي 

 بايد يا ناپيوسته) پيوسته(دانش آموختگان دوره كارداني  به تشخيص گروه آموزشي، .12ماده 
- . نمره اين دروس در ميانگين نيمسال و كل محاسبه نميبگذراندجبراني واحد درس  20حداكثر 

شود. گذراندن هزينه اين دروس طبق تعرفه مصوب هيات امناء دانشگاه از دانشجو دريافت مي .شود
  .گرددينمنوات تحصيلي دانشجو دروس جبراني موجب افزايش حداكثر س
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اساس ر انتخاب دروس، اولويت با دروس جبراني است تعيين تعداد و عناوين دروس بر د .1تبصره 
  .استآموزشي عهده گروه ر ب هاآنبرنامه مصوب در هر رشته و زمان انتخاب 

   .شوديمدروس جبراني محاسبه  واحد بدون در نظر گرفتن ي هر نيمسالحداقل واحدها .2 تبصره

   .شوددر ميانگين نيمسال و كل محاسبه نميجبراني دروس  نمره .22 ماده

  كارشناسي ارشد
  94-69ورودي هاي 

  واحد است.  12تعداد واحدهاي دروس جبراني به تشخيص گروه آموزشي حداكثر  .9ماده 
در دروس جبراني، الزامي است ولي نمره مذكور در ميانگين  12كسب نمره قبولي  .9ماده  1تبصره 

شود و هزينه اين دروس طبق تعرفه مصوب هيات امناء مؤسسه نيمسال و كل دانشجو محاسبه نمي
  شود. از دانشجو دريافت مي

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

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

  نباشدواحد  12از  شيدانشجو ب غير جبرانيدروس  يواحدها
 

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

در خصوص دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد كه ملزم به اخذ و گذراندن  .9بند الحاقي به ماده 
اگر تعداد  ،نمايدو دانشكده مربوطه مقطع كارشناسي آن رشته را ارائه نمي هستنددروس جبراني 

به صورت معرفي به استاد به دانشجو  تواندمي آن دو درس ،درس باشد 2دروس جبراني حداكثر 
دروس مربوطه را در دانشگاه ديگري به صورت ميهمان  بايدارائه شود و در غير اين صورت دانشجو 

   .به پايان برسانداخذ و با موفقيت 

 به بعد 97ورودي هاي 

يا ناپيوسته) بايد پيوسته ( شناسيدانش آموختگان دوره كار به تشخيص گروه آموزشي، .11ماده 
- اين دروس در ميانگين نيمسال و كل محاسبه نمي نمرهبگذراند. جبراني  واحد درس 12حداكثر 
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شود. گذراندن هزينه اين دروس طبق تعرفه مصوب هيات امناء دانشگاه از دانشجو دريافت مي .شود
   .گرددينمدروس جبراني موجب افزايش حداكثر سنوات تحصيلي دانشجو 

اساس ر انتخاب دروس، اولويت با دروس جبراني است تعيين تعداد و عناوين دروس بر د .1تبصره 
   .است آموزشيعهده گروه ر ب هاآنبرنامه مصوب در هر رشته و زمان انتخاب 

   .شوديمدروس جبراني محاسبه  واحد بدون در نظر گرفتن ي هر نيمسالحداقل واحدها .2 تبصره

باشند، سقف يم يارشد كه ملزم به اخذ دروس جبران يكارشناس انيدر خصوص دانشجو .3تبصره 
غير دروس  يتعداد واحدها نكهيمنوط به ا ابدي يم شيواحد افزا 16به  در نيمسال مربوط واحدها
   نباشد.واحد  12از  شيدانشجو ب جبراني

  

 6و يا بيش از  6در شرايطي كه تعداد واحدهاي دروس جبراني در يك نيمسال تحصيلي . 4تبصره 
  باشد. واحد در آن نيمسال الزامي نمي 8واحد شود، رعايت حداقل 

در خصوص دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد كه ملزم به اخذ و گذراندن دروس جبراني  .12ماده 
اگر تعداد دروس جبراني  ،نمايدو دانشكده مربوطه مقطع كارشناسي آن رشته را ارائه نمي هستند

د و در غير به صورت معرفي به استاد به دانشجو ارائه شو تواندمي آن دو درس ،درس باشد 2حداكثر 
دروس مربوطه را در دانشگاه ديگري به صورت ميهمان اخذ و با موفقيت به  بايداين صورت دانشجو 

   .پايان برساند

   .شوددر ميانگين نيمسال و كل محاسبه نميجبراني دروس  نمره .17 ماده

  ساير مصوبات

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

 دكتري
  95ورودي هاي ماقبل 

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

گذراندن . گرددينممحاسبه كل ميانگين تعيين در نمره درس جبراني ) بگذراند. 14با حداقل نمره 
  .گرددينمموجب افزايش حداكثر سنوات تحصيلي دانشجو دروس جبراني 
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  96و  95ورودي هاي 

، دانشجو موظف است و تائيد گروه شنهاد استاد راهنمابه پي ،صورت نيازر د .5ماده  2 تبصره 
كارشناسي را به عنوان درس جبراني ( با و يا  ارشدكارشناسي دوره  يهادرسواحد از   8 حداكثر

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

  .گرددينمموجب افزايش حداكثر سنوات تحصيلي دانشجو 

  به بعد 97ورودي هاي 

گروه آموزشي، دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد بايد  استاد راهنما و به تشخيص  .11ماده 
هزينه اين دروس طبق تعرفه بگذراند. جبراني  واحد درس 12درس با سقف حداكثر  3حداكثر 

شود. گذراندن دروس جبراني موجب افزايش مصوب هيات امناء دانشگاه از دانشجو دريافت مي
  .گرددينمحداكثر سنوات تحصيلي دانشجو 

اساس ر انتخاب دروس، اولويت با دروس جبراني است تعيين تعداد و عناوين دروس بر د .1تبصره 
  .استآموزشي عهده گروه ر ب هاآنبرنامه مصوب در هر رشته و زمان انتخاب 

  .شوديمدروس جبراني محاسبه  واحد بدون در نظر گرفتن ي هر نيمسالحداقل واحدها .2 تبصره

  .شوددر ميانگين نيمسال و كل محاسبه نميجبراني دروس  نمره .18 ماده

  س افتاده يا حذف شدهودر
 كارشناسي 

 ورودي هاي 93-96

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

  باشد. تمام شده باشد موظف به پرداخت هزينه مربوط طبق مصوبه هيأت امناي دانشگاه مي

دانشجويان مشمول آموزش رايگان دوره روزانه، در صورت حذف يا عدم كسب نمره قبولي  .13 ماده
در هر درس، براي انتخاب مجدد آن درس، در صورتي كه سنوات مجاز آموزش رايگان آنها تمام شده 

   باشد موظف به پرداخت هزينه مربوطه مي باشند.
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نيمسال در يك يا چند درس نمره قبولي كسب نكند  دانشجويي كه در هر. 18ماده  1تبصره 
- هاي بعدي، درس يا دروس مذكور را با نمره قبولي بگذارند، نمره يا تمام نمرهچنانچه در نيمسال

ها در ماند اما اين نمرههاي مردودي قبلي در ريز نمرات تحصيلي دانشجو، فقط ثبت و باقي مي
صرفاً آخرين نمره قبولي در آن درس مالك محاسبه ميانگين و  محاسبه ميانگين كل دوره بي اثر

   .كل دوره خواهد بود

حكم  ايتقلب و  ليكه به دل يانيشامل دانشجو 18ماده  1تبصره  التتسهي .18ماده  2بصرهت
   .شودينم كنند،يم افتيدر ينمره مردود ،يانضباط تهيكم

  به بعد 97ورودي هاي 
آموزش رايگان دوره روزانه، در صورت حذف يا عدم كسب نمره قبولي دانشجويان مشمول  .13 ماده

در هر درس، براي انتخاب مجدد آن درس، در صورتي كه سنوات مجاز آموزش رايگان آنها تمام شده 
  باشد موظف به پرداخت هزينه مربوطه مي باشند.

 
نكند چنانچه در دانشجويي كه در هر نيمسال در يك يا چند درس نمره قبولي كسب . 24ماده 

هاي بگذارند، نمره يا تمام نمره 12نمره حداقل هاي بعدي، درس يا دروس مذكور را با نيمسال
ها در محاسبه ماند اما اين نمرهمردودي قبلي در ريز نمرات تحصيلي دانشجو، فقط ثبت و باقي مي

سبه ميانگين كل دوره و صرفاً آخرين نمره قبولي در آن درس مالك محا ميانگين كل دوره بي اثر
  .خواهد بود

نمره  ،يانضباط تهيحكم كم ايتقلب و  ليكه به دل يانيشامل دانشجو 24ماده  التتسهي .1 تبصره
  .شودينم كنند،يم افتيدر يمردود

هاي قبل را خنثي دانشجو در نميسال ، مشروطي24از ماده گذراندن دروس با استفاده  .2تبصره 
  كند. نمي

  ساير مصوبات

دانشجويان مشمول آموزش رايگان دوره روزانه، در صورت حذف يا عدم كسب نمره قبولي  •
در هر درس، براي انتخاب مجدد آن درس، در صورتي كه سنوات مجاز آموزش رايگان آنها 
تمام شده باشد موظف به پرداخت هزينه مربوطه مي باشند. ضمنا درصورتي كه در دوسال 

ر اين مورد وجهي اخذ شده است، با درخواست دانشجو عودت اخير مغاير با اين مصوبه د
  25/11/95داده شود. دستور دهم صورتجلسه هفتم نشست عادي از دور اول هيات امنا 
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  كارشناسي ارشد
  94-69ورودي هاي 

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

   .هزينه درس مربوط مطابق تعرفه مصوب هيات امناء مؤسسه است

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

، موظف به پرداخت هزينه درس مربوط مطابق تعرفه مصوب هيات امناء مؤسسه درس جايگزين
   است.

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

ها در محاسبه ميانگين كل ماند. اما اين نمرهدر ريز نمرات تحصيلي دانشجو فقط ثبت و باقي مي
   كل دوره خواهد بود.آخرين نمره قبولي در آن درس مالك محاسبه ميانگين  ه بي اثر و صرفاًردو

هاي قبل را ، مشروطي دانشجو در نميسال1راندن دروس با استفاده از تبصره گذ .16ماده  2تبصره 
  كند. خنثي نمي

شامل دانشجوياني كه به دليل تقلب و يا حكم كميته  1تسهيالت تبصره  .16ماده  3تبصره 
  شود. كنند، نميانضباطي، نمره مردودي دريافت مي

 به بعد 97هاي ورودي 
  

دانشجويان مشمول آموزش رايگان دوره روزانه، در صورت حذف يا عدم كسب نمره قبولي  .13 ماده
در هر درس، براي انتخاب مجدد آن درس، در صورتي كه سنوات مجاز آموزش رايگان آنها تمام شده 

   باشد موظف به پرداخت هزينه مربوطه مي باشند.

نيمسال در يك يا چند درس نمره قبولي كسب نكند چنانچه در  دانشجويي كه در هر. 18ماده 
هاي بگذارند، نمره يا تمام نمره 14نمره حداقل هاي بعدي، درس يا دروس مذكور را با نيمسال

ها در محاسبه ماند اما اين نمرهمردودي قبلي در ريز نمرات تحصيلي دانشجو، فقط ثبت و باقي مي
صرفاً آخرين نمره قبولي در آن درس مالك محاسبه ميانگين كل دوره و  ميانگين كل دوره بي اثر

   .خواهد بود
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نمره  ،يانضباط تهيحكم كم ايتقلب و  ليكه به دل يانيشامل دانشجو 18ماده  التتسهي .1 تبصره
   .شودينم كنند،يم افتيدر يمردود

هاي قبل را خنثي دانشجو در نميسال ، مشروطي18استفاده از ماده گذراندن دروس با  .2تبصره 
  كند. نمي

  ساير مصوبات

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

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

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

 دكتري
  96و  95ورودي هاي 

 كسب عدم صورتدر پرداز، شهريه دانشجوي و رايگان آموزش مشمول دانشجوي .6ماده   3تبصره 
 يا درس  همان مجدد انتخاب براياست  موظف آن، موجه غير حذف يا درس  هر در قبولي نمرة
  كند. پرداخت دانشگاه امناء هيأت مصوب تعرفة اسسا بر را آن به مربوط هزينة جايگزين، درس

- قبولي وي انجام مي نمراتمحاسبة ميانگين كل نمرات دانشجو صرفاً براساس  .6ماده  2تبصره 
   .شود

  به بعد 97ورودي هاي 

دانشجويان مشمول آموزش رايگان دوره روزانه، در صورت حذف يا عدم كسب نمره قبولي  .12 ماده
تمام شده  در هر درس، براي انتخاب مجدد آن درس، در صورتي كه سنوات مجاز آموزش رايگان آنها

  باشد موظف به پرداخت هزينه مربوطه مي باشند.

دانشجويي كه در هر نيمسال در يك يا چند درس نمره قبولي كسب نكند چنانچه در . 19ماده 
هاي بگذارند، نمره يا تمام نمره 16نمره حداقل هاي بعدي، درس يا دروس مذكور را با نيمسال

ها در محاسبه ماند اما اين نمرهجو، فقط ثبت و باقي ميمردودي قبلي در ريز نمرات تحصيلي دانش
و صرفاً آخرين نمره قبولي در آن درس مالك محاسبه ميانگين كل دوره  ميانگين كل دوره بي اثر

  .خواهد بود
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نمره  ،يانضباط تهيحكم كم ايتقلب و  ليكه به دل يانيدانشجو شامل 19ماده  التتسهي تبصره.
  شودينم كنند،يم افتيدر يمردود

  ساير مصوبات

دانشجويان مشمول آموزش رايگان دوره روزانه، در صورت حذف يا عدم كسب نمره قبولي  •
در هر درس، براي انتخاب مجدد آن درس، در صورتي كه سنوات مجاز آموزش رايگان آنها 
تمام شده باشد موظف به پرداخت هزينه مربوطه مي باشند. ضمنا درصورتي كه در دوسال 

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

  معرفي به استاد تك درس و 

 كارشناسي
 ورودي هاي 93-96

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

  .آن نيمسال يا دوره تابستان بگذراند تواند دروس را به صورت معرفي به استاد در)مي7ماده 3و 2

اما دوره  نمره قبولي كسب نكندنظري را اخذ ولي  -چنانچه دانشجويي قبالً يك درس عملي .تبصره
تواند با رعايت مفاد اين ماده، بخش نظري آن درس را به عملي درس فوق را گذرانده باشد، مي

   صورت معرفي به مدرس اخذ نمايد.

 به بعد 97ورودي هاي 
  

 درس دو حداكثر آموختگي دانش براي تحصيلي نيمسال آخرين در دانشجو كه صورتي در . 14 ماده
 موضوع( لنيمسا آن واحدهاي سقف رعايت بادانشكده و  و آموزشي گروه تاييد با باشد، داشته نظري

 آن در استاد به معرفي تك درس و يا صورت به را دروس تواند مي)  8ماده  5و  4، 3تبصره هاي 
   .بگذراند تابستان دوره يا نيمسال
معرفي به استاد منتهي به دوره تابستاني شود، تك درس و يا در صورتي كه دو درس  .1 تبصره

   .واحد درسي تجاوز نمايد 8سقف واحد نبايد از 
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اما  نظري را اخذ ولي نمره قبولي كسب نكند -چنانچه دانشجويي قبالً يك درس عملي .2 تبصره
تواند با رعايت مفاد اين ماده، بخش نظري آن درس را به دوره عملي درس فوق را گذرانده باشد، مي

   .معرفي به مدرس اخذ نمايدتك درس و يا صورت 

دانشجوي متقاضي اخذ درس يا دروس به صورت تك درس و يا معرفي به استاد در  .15 ماده
يا  نيمسال هاي اول و دوم، الزم است حداكثر تا زمان حذف و اضافه آن نيمسال نسبت به اخذ درس

   دروس مورد نظر اقدام نمايد.
ماه  كي اخذ شده در نيمسال هاي اول و دوم مهلت ثبت نمرات دروس تك درس نيآخر .16 ماده

  .است يليتحص مساليپس از شروع ن
 معرفي به استاد اخذ شده در نيمسال هاي اول و دوممهلت ثبت نمرات دروس  نيآخر .17 ماده

  آن نيمسال در تقويم آموزشي است.مطابق با آخرين مهلت ثبت نمرات 
و يا معرفي به استاد اخذ شده در دوره  مهلت ثبت نمرات دروس تك درس نيآخر .18 ماده

   .است تابستان، آخرين روز دوره
  ساير مصوبات

ماه  كي اخذ شده در نيمسال هاي اول و دوم مهلت ثبت نمرات دروس تك درس نيآخر •
 5/4/97.باشديم و در دوره تابستان، آخرين روز دوره يليتحص مساليپس از شروع ن

  

  درس سمينار و روش تحقيق سمينار
  كارشناسي ارشد

ملزم به اخذ  ،رشته مهندسي عمرانبه غير از  هادانشجويان كارشناسي ارشد كليه رشته. 14ماده 
   ، هستند.ناريدرس سم اخذ ازين شيپبه عنوان  يصفر واحد ناريسم قيدرس روش تحق

  
  است.قابل قبول  ريصورت قابل قبول و غه ب ارزيابي درس روش تحقيق سمينار .19 ماده

 22/12/91. آخرين مهلت ثبت نمره درس سمينار، مشابه ساير دروس است .20 ماده
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  مباحث ويژه و نوين
  دكتري

حداكثر دروس اخذ شده با عنوان مباحث ويژه يا مباحث نوين براي هر  دانشجوي دكتري  .13ماده 
درس مباحث ويژه يا مباحث نوين، موضوع بايد در شوراي  2درس است. جهت اخذ بيش از  2

  9/4/94 تحصيالت تكميلي مطرح شود.
  

  تحقيقطرح درس 
  دكتري

  به بعد 97ورودي هاي 
به  يصفر واحد طرح تحقيقدرس دانشجو پس از گذراندن آزمون جامع، ملزم به اخذ . 14ماده 
  ، است.1رساله درس  اخذ ازين شيپعنوان 

  
  ممنوع است.  1طرح تحقيق جهت درس رساله  رفع پيشنياز درس  تبصره.

  
  است.قابل قبول  ريصورت قابل قبول و غه ب . ارزيابي درس طرح تحقيق20 ماده

  درس رساله
  دكتري

  ورودي هاهمه 
ارائه  4تا  1به صورت چهار درس رساله دكتري پژوهشي واحد رساله -در شيوه آموزشي. 15ماده 

  مي گردد. دانشجو پس از دفاع از طرح تحقيق رساله دكتري مجاز به اخذ دروس رساله  مي باشد.

به صورت كيفي است. درجه ارزيابي همه دروس يكسان و در  4تا  1ارزيابي دروس رساله  .21 ماده
  جلسه دفاع از رساله دانشجو تعيين مي گردد.

 گروه،توسط استاد راهنما  دكتري وي از رساله شرايط دفاع احرازكه يي دانشجو. 7ماده  2تبصره  
اخذ  3را همزمان با رساله   4رساله  رس مي تواند دمورد تاييد قرار گيرد، و دانشكده  آموزشي

  13/4/96نمايد.
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 نمره دروس دوره تحصيلي
 كارشناسي

 ورودي هاي 93-96

ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در هر درس توسط مدرس آن درس و بر اساس حضور  .16ماده 
از صفر تا شود و به صورت عددي و فعاليت در كالس، انجام تكاليف و نتايج امتحانات انجام مي

  شود. بيست محاسبه مي

  .مرجع ارزيابي دانشجو در هر درس، مدرس آن درس است .1تبصره 

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

معيار ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو نمره درس است كه به صورت عددي از صفر تا  .17ماده 
  .باشديم) 0-20بيست (

   .نمره درس پس از قطعي شدن، غيرقابل تغيير است .4تبصره 

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

 به بعد 97ورودي هاي 

ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در هر درس توسط مدرس آن درس و بر اساس حضور  .20ماده 
شود و به صورت و نتايج امتحانات انجام مي پژوهشي -آموزشي  و فعاليت در كالس، انجام تكاليف

  شود. عددي از صفر تا بيست محاسبه مي

  .مرجع ارزيابي دانشجو در هر درس، مدرس آن درس است .1تبصره 

   .برگزاري آزمون كتبي براي دروس نظري الزامي است .2تبصره 

   .نمره درس پس از قطعي شدن، غيرقابل تغيير است .3تبصره 

امتحاني هر درس را به عنوان سابقه درس، حداقل تا دو  يهابرگهمدرس موظف است  .4تبصره 
  نيمسال تحصيلي بعد نگهداري نمايد. 

   .است 10حداقل نمره قبولي در هر درس  .21ماده 
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  ساير مصوبات

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

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

 كارشناسي ارشد
 ورودي هاي 94-96

حضور  ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در هر درس از سوي مدرس آن درس و بر اساس .13ماده 
و فعاليت دانشجو در كالس، انجام تكاليف و نتايج آزمون كتبي مستمر و پاياني براي دروس نظري 

شود و بر مبناي عددي از صفر تا بيست قابل محاسبه در طول و پايان هر نيمسال تحصيلي انجام مي
  است. 

   است. 14يمسال و ميانگين كل قابل قبول در هر ن 12حداقل نمره قبولي در هر درس  .16ماده 

 به بعد 97ورودي هاي 

ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در هر درس توسط مدرس آن درس و بر اساس حضور  .15ماده 
شود و به صورت و نتايج امتحانات انجام مي پژوهشي -آموزشي  و فعاليت در كالس، انجام تكاليف

  شود. عددي از صفر تا بيست محاسبه مي

   .مرجع ارزيابي دانشجو در هر درس، مدرس آن درس است .1تبصره 

   .برگزاري آزمون كتبي براي دروس نظري الزامي است .2تبصره 

   .نمره درس پس از قطعي شدن، غيرقابل تغيير است .3تبصره 

امتحاني هر درس را به عنوان سابقه درس، حداقل تا دو  يهابرگهمدرس موظف است  .4تبصره 
  نيمسال تحصيلي بعد نگهداري نمايد. 

   .است 21حداقل نمره قبولي در هر درس  .16ماده 
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  ساير مصوبات

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

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

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

 3/2/92شد.

 دكتري
 همه ورودي ها

ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در هر درس توسط مدرس آن درس و بر اساس حضور  .16ماده 
شود و به صورت و نتايج امتحانات انجام مي پژوهشي -آموزشي  و فعاليت در كالس، انجام تكاليف

  شود. عددي از صفر تا بيست محاسبه مي

  .مرجع ارزيابي دانشجو در هر درس، مدرس آن درس است .1تبصره 

  .برگزاري آزمون كتبي براي دروس نظري الزامي است .2تبصره 

  .نمره درس پس از قطعي شدن، غيرقابل تغيير است .3تبصره 

امتحاني هر درس را به عنوان سابقه درس، حداقل تا دو  يهابرگهمدرس موظف است  .4تبصره 
  نيمسال تحصيلي بعد نگهداري نمايد. 

  .است 14حداقل نمره قبولي در هر درس  .17ماده 

 ساير مصوبات

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

دانشگاه در سيستم ثبت خواهد نهايي پس از تصميم كميته انضباطي به وسيله آموزش 
 3/2/92شد.
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  دروس خاص نمره
 كارشناسي
 همه ورودي ها

بصورت زير  3مهلت ثبت نمرات دروس پروژه، كارآموزي و پروژه آز الكترونيك  آخرين .23 ماده
  14/10/95است. 

  آخرين مهلت  نيمسال تحصيلي
فرودين 25  نيمسال اول       
مهر 25  نيمسال دوم       

  آبان 25  تابستاندوره 
  
پس از تاريخ هاي ذكر شده در ماده  3موزي و پروژه آز الكترونيك نمره دروس پروژه، كار آ تبصره. 

 23 صفر لحاظ مي شود. 96/1/29
  

 دوره هاي تخصصي آموزشي گذرانده شده در ساير سازمان هاي و موسسات خصوصي .19 ماده
درصد از  100مي تواند به عنوان  و تصويب دانشكده مربوطه آموزشيبسته به درخواست گروه 

 4/2/97 .ساعات مربوط به درس كار آموزي در نظر گرفته شود
 

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

  توضيحات  مسئول درج پيشنهادي  عنوان درس

    استاد پروژه  پروژه كارشناسي

  مخصوص دانشكده برق  استاد درس  3پروژه آز الكترونيك 

 
  كارشناسي ارشد

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

  استاد راهنما  پايان نامه

  استاد راهنما  سمينار

روش تحقيق سمينار 
  ارشد

  كارشناس دانشكده

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

  مسئول درج پيشنهادي  عنوان درس

  استاد راهنما  4تا  1رساله دكتري 

  كارشناس دانشكده  طرح تحقيق رساله دكتري

  كارشناس دانشكده  امتحان جامع دكتري

  

  ايان ترمپ هاي در كالس ها و امتحانغيبت 

 كارشناسي
 ورودي هاي 93-96

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

شود. ميموجه تشخيص داده شود، نمره آن درس صفر و در صورت تشخيص موجه، آن درس حذف 
واحد در طول نيمسال براي دانشجو الزامي نيست ولي نيمسال  12در اين صورت رعايت حد نصاب 

  شود. مذكور به عنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي وي محسوب مي

 به بعد 97ورودي هاي 
 آموزشي و يهاتيفعالدرسي و ديگر  يهابرنامهجلسات و حضور دانشجو در تمامي  .25 ماده

 پژوهشي دوره الزامي است. 
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جلسات يا در جلسه امتحان پايان نيمسال آن  سه شانزدهماگر دانشجو در درسي بيش از تبصره. 
چنانچه غيبت دانشجو به تشخيص شوراي آموزشي غير موجه تشخيص داده كند، درس غيبت 

شود. در اين صورت شود، نمره آن درس صفر و در صورت تشخيص موجه، آن درس حذف مي
واحد در طول نيمسال براي دانشجو الزامي نيست ولي نيمسال مذكور به  12رعايت حد نصاب 

   شود.عنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي وي محسوب مي

 كارشناسي ارشد
 ورودي هاي 94-96

  .حضور دانشجو در تمام جلسات كالس درس الزامي است .14ماده 
  

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

  

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

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

 به بعد 97ورودي هاي 
  

آموزشي و  يهاتيفعالدرسي و ديگر  يهابرنامه جلسات و تماميحضور دانشجو در  .21 ماده
  دوره الزامي است. پژوهشي 

جلسات يا در جلسه امتحان پايان نيمسال آن  سه شانزدهماگر دانشجو در درسي بيش از تبصره. 
غير موجه تشخيص  تحصيالت تكميليچنانچه غيبت دانشجو به تشخيص شوراي كند، درس غيبت 

شود. در اين صورت داده شود، نمره آن درس صفر و در صورت تشخيص موجه، آن درس حذف مي
واحد در طول نيمسال براي دانشجو الزامي نيست ولي نيمسال مذكور به عنوان  8رعايت حد نصاب 

  .شوديك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي وي محسوب مي

  

  



 

32 
 

  ساير مصوبات

دردرسي بيش از سه شانزدهم جلسات عدم حضور داشته، يا در جلسه اگر دانشجويي  •
امتحان پايان نيمسال آن درس غيبت كند چنانچه غيبت دانشجو به تشخيص شوراي 
آموزشي دانشگاه غيرموجه تشخيص داده شود  نمره آن درس صفر  و در صورت تشخيص 

واحد در طول 12موجه بودن آن درس حذف مي شود. دراين حالت رعايت حد نصاب 
نيمسال  براي دانشجو الزامي نيست  ولي نيمسال مذكور بعنوان يك نيمسال كامل جزو 

 27/4/96سنوات تحصيلي وي محسوب مي شود.

  دكتري
  27/4/97 ورودي هاهمه 
آموزشي و  يهاتيفعالدرسي و ديگر  يهابرنامه جلسات و حضور دانشجو در تمامي .22ه ماد

 پژوهشي دوره الزامي است.

جلسات يا در جلسه امتحان پايان نيمسال آن  سه شانزدهماگر دانشجو در درسي بيش از تبصره. 
غير موجه تشخيص  تحصيالت تكميليچنانچه غيبت دانشجو به تشخيص شوراي كند، درس غيبت 

شود. در اين صورت داده شود، نمره آن درس صفر و در صورت تشخيص موجه، آن درس حذف مي
واحد در طول نيمسال براي دانشجو الزامي نيست ولي نيمسال مذكور به عنوان  6رعايت حد نصاب 

  شود.يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي وي محسوب مي

 مشروطي
 كارشناسي

 ورودي هاي 93-96

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

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

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

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

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

 به بعد 97ورودي هاي 

باشد، دانشجو  12نيمسال تحصيلي دانشجو كمتر از  دانشجو در يك  دل نمراتچنانچه مع .26ماده 
. دانشجوي مشروط در نيمسال بعد (جز آخرين نيمسال شوديمدر آن نيمسال مشروط تلقي 
   .واحد درسي را ندارد 14تحصيلي) حق انتخاب بيش از 

تحصيل ادامه ، از شودنيمسال اعم از متوالي يا متناوب مشروط  كه در سهدانشجويي  تبصره.
  شود. محروم مي

 كارشناسي ارشد
 ورودي هاي 94-96

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

از  ،شوددانشجويي كه دو نيمسال تحصيلي اعم از متوالي يا متناوب مشروط  .17ماده  تبصره
  .شودتحصيل محروم مي

 به بعد 97ورودي هاي 
  

باشد، دانشجو  14نيمسال تحصيلي دانشجو كمتر از  دانشجو در يك  چنانچه معدل نمرات .22ماده 
  . شوديدر آن نيمسال مشروط تلقي م

دانشجويي كه در دو نيمسال اعم از متوالي يا متناوب مشروط شود، از ادامه تحصيل محروم  تبصره.
  شود. مي
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 حذف و اضافه

 كارشناسي
 ورودي هاي 93-96

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

   شود.انجام مي

 به بعد 97ورودي هاي 
برنامه ريزي و تصميم گيري درباره چگونگي و زمان حذف و اضافه، حذف اضطراري درس،  .27ماده 
   است.شوراي آموزشي  بر عهدهثبت نمره، تاريخ تجديد نظر و غيره  اعالم و

زمان مقرر حذف و اضافه مطابق تقويم آموزشي فقط در  ،ليينيمسال تحصدانشجو در هر  تبصره.
تعداد  كه بر آن، مشروط ، انتخاب يا جا به جا كندحذف درس راحداكثر دو  توانديم دانشگاه،

   وده مجاز خارج نشود.حدمواحدهاي انتخابي وي از 

  كارشناسي ارشد
  94-69ورودي هاي 

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

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

 به بعد 97ورودي هاي 
 

ريزي و تصميم گيري درباره چگونگي و زمان حذف و اضافه، حذف اضطراري درس، برنامه  .23ماده 
   است. تحصيالت تكميليشوراي  بر عهدهثبت نمره، تاريخ تجديد نظر و غيره  اعالم و

زمان مقرر حذف و اضافه مطابق تقويم آموزشي فقط در  ،لييدانشجو در هر نيمسال تحص .تبصره
تعداد  كه بر آن، مشروط ، انتخاب يا جا به جا كندحذف درس راحداكثر دو  توانديم دانشگاه،

   وده مجاز خارج نشود.حدمواحدهاي انتخابي وي از 
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 دكتري
  96و  95ورودي هاي 

مطابق تقويم  زمان مقرر حذف و اضافهلي فقط در يدانشجو در هر نيمسال تحص .13ماده  1بند 
، مشروط بر آنكه تعداد واحدهاي يا جابجا كند ، انتخابحذف درس رادو  حداكثر توانديمآموزشي 

   وده تعيين شده خارج نشود.حدمانتخابي وي از 

  به بعد 97ورودي هاي 

برنامه ريزي و تصميم گيري درباره چگونگي و زمان حذف و اضافه، حذف اضطراري درس،  .23ماده 
  است. تكميليتحصيالت شوراي  بر عهدهثبت نمره، تاريخ تجديد نظر و غيره  اعالم و

زمان مقرر حذف و اضافه مطابق تقويم آموزشي فقط در  ،لييدانشجو در هر نيمسال تحص .تبصره
تعداد  كه بر آن، مشروط ، انتخاب يا جا به جا كندحذف درس راحداكثر دو  توانديم دانشگاه،

  وده مجاز خارج نشود.حدمواحدهاي انتخابي وي از 
  

 حذف اضطراري (نهايي)

 كارشناسي
 ورودي هاي 93-96

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

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

 به بعد 97ورودي هاي 
در زمان تعيــين شــده بــراي حــذف نهــايي در تقــويم تواند در صورت اضطرار، دانشجو مي. 28ماده 

مشروط بر آنكه اوالً غيبت دانشــجو در آن  ؛حذف كندنظري خود را  يهادرس، فقط يكي از آموزشي
 ثانياً تعــداد واحــدهاي باقيمانــده وي ازمجموع ساعات آن درس نباشد و   سه شانزدهمدرس بيش از

   نشود. واحد كمتر 12
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 كارشناسي ارشد
 ورودي هاي 94-96

در زمــان تعيــين شــده بــراي حــذف تواند در صورت اضطرار، دانشجو مي. 15الحاقي به ماده  1بند 
و دانشــكده نظري خود را بــا تأييــد گــروه آموزشــي  يهادرس، فقط يكي از نهايي در تقويم آموزشي

مجمــوع   ســه شــانزدهممشروط بر آنكه اوالً غيبت دانشجو در آن درس بــيش از ؛حذف كند همربوط
   نشود. واحد كمتر 8 ساعات آن درس نباشد و ثانياً تعداد واحدهاي باقيمانده وي از

 

 به بعد 97ورودي هاي 
 

حــذف نهــايي در تقــويم در زمــان تعيــين شــده بــراي تواند در صورت اضطرار، دانشجو مي. 24ماده 
و دانشكده مربوطه  ياستاد درس، گروه آموزش دييرا با تأنظري خود  يهادرس، فقط يكي از آموزشي

مجموع ســاعات آن   سه شانزدهممشروط بر آنكه اوالً غيبت دانشجو در آن درس بيش از ؛حذف كند
   نشود. واحد كمتر 8 درس نباشد و ثانياً تعداد واحدهاي باقيمانده وي از

 

 تاريخ تاييد حذف اضطراري دروس دانشجويان تحصيالت تكميلي توسط استاد درس، گروه تبصره.
   و دانشكده از روز اول حذف اضطراري هر نيمسال تا يك هفته بعد از آن است. آموزشي

 ساير مصوبات

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

  نيمسال تا يك هفته بعد از آن
 دكتري

  به بعد 97ورودي هاي 

در زمــان تعيــين شــده بــراي حــذف نهــايي در تقــويم تواند در صورت اضطرار، دانشجو مي. 24ماده 
و دانشكده مربوطه  ياستاد درس، گروه آموزش دييرا با تأنظري خود  يهادرس، فقط يكي از آموزشي

مجموع ســاعات آن   سه شانزدهممشروط بر آنكه اوالً غيبت دانشجو در آن درس بيش از ؛حذف كند
  نشود. واحد كمتر 6 درس نباشد و ثانياً تعداد واحدهاي باقيمانده وي از

 

تاريخ تاييد حذف اضطراري دروس دانشجويان تحصيالت تكميلي توسط استاد درس، گروه  تبصره.
  و دانشكده از روز اول حذف اضطراري هر نيمسال تا يك هفته بعد از آن است.آموزشي 
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 ساير مصوبات

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

  نيمسال تا يك هفته بعد از آن
  

 حذف ترم با احتساب و بدون احتساب در سنوات تحصيلي
 كارشناسي

 ورودي هاي 93-96

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

  پذير است.  امكان

 به بعد 97ورودي هاي 
مجاز است كه بنا به  يفقط در صورت مسال،ين كيحذف تمام دروس اخذ شده در  .29ماده 
در آن  ليادامه تحص، دانشجو قادر به آموزشي يدانشكده مربوطه و شورا ،يگروه آموزش صيتشخ

دانشجو محسوب خواهد  ليتحص جازمذكور جزء سنوات م مساليصورت ن نينباشد. در ا مسالين
توسط دانشجو در  مسال،ين انيهفته قبل از شروع امتحانات پا 2 تاًينها ديشد. درخواست حذف ترم با

  ثبت گردد.  يآموزش ونياتوماس ستميس
  

تواند با رعايت مدت مجاز تحصيل، حداكثر از دو بار حذف ميدر شرايط خاص، دانشجو  .30 ماده
   ترم با احتساب در سنوات تحصيلي استفاده كند.

كميسيون موارد در اختيار  تحصيليبدون احتساب در سنوات  حذف ترمبررسي مصاديق تبصره. 
   دانشگاه است. خاص

  ساير مصوبات

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

  امتحانات پايان نيمسال 
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 التيو تحص يدانشجو، امور آموزش مسالني حذف درخواست با دانشكده موافقت صورت در •
دانشگاه نسبت به انجام  يآموزش يتواند بدون طرح موضوع در شورا يدانشگاه م يليتكم

 1/3/97.ديدانشجو اقدام نما مساليامور مربوط به حذف ن
  

 كارشناسي ارشد
 ورودي هاي 94-96

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

  است. 

حذف تمام دروس اخذ شده در يك نيمسال، فقط در صورتي مجاز است  .15الحاقي به ماده  2ند ب
دانشگاه، دانشجو تحصيالت تكميلي شوراي گروه آموزشي، دانشكده مربوطه و به تشخيص ا كه بن
مجاز تحصيل  سنوات ءجز مذكور در اين صورت نيمسال .ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد بهر قاد

هفته قبل از شروع امتحانات پايان  2درخواست حذف ترم بايد نهايتاً  .شدمحسوب خواهد  دانشجو
   نيمسال، توسط دانشجو در سيستم اتوماسيون آموزشي ثبت گردد.

 

 به بعد 97ورودي هاي 
 

مجاز است كه بنا به  يفقط در صورت مسال،ين كيحذف تمام دروس اخذ شده در  .25ماده 
، دانشجو قادر به يليتكم التيتحص يدانشكده مربوطه و شورا ،يگروه آموزش استاد راهنما، صيتشخ

دانشجو  ليتحص جازمذكور جزء سنوات م مساليصورت ن نينباشد. در ا مساليدر آن ن ليادامه تحص
 مسال،ين انيهفته قبل از شروع امتحانات پا 2 تاًينها ديمحسوب خواهد شد. درخواست حذف ترم با

  ثبت گردد.  يآموزش ونياتوماس ستميتوسط دانشجو در س
  

بار حذف ترم يك از  صرفاتواند با رعايت مدت مجاز تحصيل، در شرايط خاص، دانشجو مي .26 ماده
   با احتساب در سنوات تحصيلي استفاده كند.

كميسيون موارد در اختيار  تحصيليبدون احتساب در سنوات  حذف ترمبررسي مصاديق تبصره. 
   دانشگاه است. خاص
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  ساير مصوبات

 التيو تحص يدانشجو، امور آموزش مسالني حذف درخواست با دانشكده موافقت صورت در •
نسبت به انجام  يليتكم التيتحص يتواند بدون طرح موضوع در شورا يدانشگاه م يليتكم

  1/3/97  .ديدانشجو اقدام نما مساليامور مربوط به حذف ن
 دكتري

  95ورودي هاي ماقبل 

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

درخواست مرخصي تحصيلي در اولين نيمسال تحصيلي  احتساب در سنوات تحصيلي استفاده كند.
  مجاز نيست. 

  96و  95ورودي هاي 

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

درخواست مرخصي تحصيلي در اولين نيمسال تحصيلي مجاز نيست.  سنوات تحصيلي استفاده كند.
دو هفته قبل از شروع ثبت نام  تاٌيخود را، نها يتقاضا ديبا يليتحص يمرخص يمتقاض يدانشجو

   .ديثبت نما يآموزش ونياتوماس ستمي) در سينترنتي(ا ياصل
  

  به بعد 97ورودي هاي 
  

مجاز است كه بنا به  يفقط در صورت مسال،ين كيحذف تمام دروس اخذ شده در  .25ماده 
، دانشجو قادر به يليتكم التيتحص يدانشكده مربوطه و شورا ،يگروه آموزش استاد راهنما، صيتشخ

دانشجو  ليتحص جازمذكور جزء سنوات م مساليصورت ن نينباشد. در ا مساليدر آن ن ليادامه تحص
 مسال،ين انيهفته قبل از شروع امتحانات پا 2 تاًينها ديمحسوب خواهد شد. درخواست حذف ترم با

  ثبت گردد.  يآموزش ونياتوماس ستميتوسط دانشجو در س
  

بار حذف دو از  حداكثرتواند با رعايت مدت مجاز تحصيل، در شرايط خاص، دانشجو مي .26 ماده
   ترم با احتساب در سنوات تحصيلي استفاده كند.

كميسيون موارد در اختيار  تحصيليبدون احتساب در سنوات  حذف ترمبررسي مصاديق تبصره. 
   دانشگاه است. خاص

  



 

40 
 

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

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

 التيو تحص يدانشجو، امور آموزش مسالني حذف درخواست با دانشكده موافقت صورت در •
نسبت به انجام  يليتكم التيتحص يتواند بدون طرح موضوع در شورا يدانشگاه م يليتكم

 1/3/97 .ديدانشجو اقدام نما مساليامور مربوط به حذف ن
  

 مرخصي تحصيلي با احتساب و بدون احتساب در سنوات تحصيلي
 كارشناسي

 ورودي هاي 93-96

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

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

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

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

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

 به بعد 97ورودي هاي 
و دانشكده با رعايت مدت آموزشي تواند در طول دوره تحصيل با موافقت گروه دانشجو مي .31ماده 

مجاز تحصيل، حداكثر از دو نيمسال مرخصي تحصيلي با احتساب در سنوات تحصيلي استفاده كند. 
 يمرخص يمتقاض يدانشجودرخواست مرخصي تحصيلي در اولين نيمسال تحصيلي مجاز مي باشد. 

 ستمي) در سينترنتي(ا يدو هفته قبل از شروع ثبت نام اصل تاٌ يخود را، نها يتقاضا ديبا يليتحص
   .ديثبت نما يآموزش ونياتوماس
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كميسيون موارد در اختيار  تحصيليبررسي مصاديق مرخصي بدون احتساب در سنوات تبصره. 
   دانشگاه است. خاص

  ساير مصوبات

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

  شروع نيمسال تحصيلي 
 التيو تحص يدانشجو امور آموزش مرخصي درخواست با دانشكده موافقت صورت در •

دانشگاه امور مربوط به  يآموزش يتواند بدون طرح موضوع در شورا يدانشگاه م يليتكم
 1/3/97دانشجو را انجام دهد. يمرخص

  
 كارشناسي ارشد
 ورودي هاي 94-96

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

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

 مؤسسه است. 

دو هفته  نهايتاً  خود راتقاضاي بايد  ،دانشجوي متقاضي مرخصي تحصيلي .18بند الحاقي به ماده 
  11/3/95. نمايددر سيستم اتوماسيون آموزشي ثبت  ثبت نام اصلي (اينترنتي)از شروع قبل 

 

 به بعد 97ورودي هاي 
 

و دانشكده  آموزشيگروه استاد راهنما، تواند در طول دوره تحصيل با موافقت دانشجو مي .27ماده 
با رعايت مدت مجاز تحصيل، از يك نيمسال مرخصي تحصيلي با احتساب در سنوات تحصيلي 

 يدانشجواستفاده كند. درخواست مرخصي تحصيلي در اولين نيمسال تحصيلي مجاز مي باشد. 
 يدو هفته قبل از شروع ثبت نام اصل تاٌيخود را، نها يتقاضا ديبا يليتحص يمرخص يمتقاض

   .ديثبت نما يآموزش ونياتوماس ستمي) در سينترنتي(ا
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بررسي مصاديق مرخصي بدون احتساب در سنوات مجاز در اختيار كميسيون موارد خاص تبصره. 
   دانشگاه است.

  ساير مصوبات
 التيو تحص يدانشجو امور آموزش مرخصي درخواست با دانشكده موافقت صورت در •

دانشگاه  يليتكم التيتحص يتواند بدون طرح موضوع در شورا يدانشگاه م يليتكم
 1/3/97دانشجو را انجام دهد. يامور مربوط به مرخص

 دكتري
  95ورودي هاي ماقبل 

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

درخواست مرخصي تحصيلي در اولين نيمسال تحصيلي  با احتساب در سنوات تحصيلي استفاده كند.
  مجاز نيست. 

  11/3/95   96و 95ورودي هاي 

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

درخواست مرخصي تحصيلي در اولين نيمسال تحصيلي مجاز نيست.  سنوات تحصيلي استفاده كند.
دو هفته قبل از شروع ثبت نام  تاٌيخود را، نها يتقاضا ديبا يليتحص يمرخص يمتقاض يدانشجو

   .ديثبت نما يآموزش ونياتوماس ستمي) در سينترنتي(ا ياصل

  به بعد 97ورودي هاي 

انشكده و دآموزشي  گروهاستاد راهنما، تواند در طول دوره تحصيل با موافقت دانشجو مي .27ماده 
حداكثر از دو نيمسال مرخصي تحصيلي با احتساب در سنوات  با رعايت مدت مجاز تحصيل،

تحصيلي استفاده كند. درخواست مرخصي تحصيلي در اولين نيمسال تحصيلي مجاز مي باشد. 
دو هفته قبل از شروع ثبت نام  تاٌيخود را، نها يتقاضا ديبا يليتحص يمرخص يمتقاض يدانشجو

  .ديثبت نما يآموزش ونياتوماس ستمي) در سينترنتي(ا ياصل

كميسيون موارد در اختيار  تحصيليبررسي مصاديق مرخصي بدون احتساب در سنوات تبصره. 
   دانشگاه است. خاص
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  ساير مصوبات

 التيو تحص يدانشجو امور آموزش مرخصي درخواست با دانشكده موافقت صورت در •
دانشگاه  يليتكم التيتحص يتواند بدون طرح موضوع در شورا يدانشگاه م يليتكم

 1/3/97دانشجو را انجام دهد. يامور مربوط به مرخص
 

 تغيير رشته و گرايش
 كارشناسي

 ورودي هاي 93-96

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

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

  موافقت گروه آموزشي مبدأ و مقصد و با تاييد شوراي آموزشي دانشگاه. ب)

ربط از نمره دانشجو در آزمون سراسري گروه آزمايشي ذيهاي اكتسابي كمتر نبودن نمره ج)
آن رشته يا گرايش در دانشگاه و در سال پذيرش با تاييد سازمان  آخرين فرد پذيرفته شده در

  سنجش آموزش كشور. 

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

 يدرس يششم واحدها كيپس از گذراندن حداقل  وستهيپ يدوره كارشناس انيدانشجو •
  4/2/97.ي باشندم شيگرا ايرشته  رييمجاز به تغ 23ماده  طيو در صورت دارا بودن شرا

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

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



 

44 
 

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

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

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

  امكان پذير است. 

 ورودي هاي 97 به بعد

از يك رشته يا گرايش  توانديمكارشناسي پيوسته با داشتن شرايط زير  دورهدانشجوي  .32ماده 
به رشته يا گرايش ديگر تحصيلي در آن گروه آزمايشي يا در يك گروه آزمايشي ديگر و در همان 

   .دير رشته يا گرايش دهيتغ» مؤسسه«

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

  موافقت گروه آموزشي مبدأ و مقصد و با تاييد شوراي آموزشي. ب)

ربط از نمره هاي اكتسابي دانشجو در آزمون سراسري گروه آزمايشي ذيكمتر نبودن نمره ج)
آن رشته يا گرايش در دانشگاه و در سال پذيرش با تاييد سازمان  آخرين فرد پذيرفته شده در

  سنجش آموزش كشور. 

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

  يدرس يششم واحدها كيگذراندن حداقل  ه)

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

هاي باالتر، از غير دولتي به دولتي، از شبانه به دورههاي پايين به تغيير رشته از دوره .33ماده 
  روزانه، از غير حضوري به نيمه حضوري و حضوري ممنوع است ولي بر عكس آن مجاز است. 

- باشد به رشتهتغيير رشته دانشجويي كه پذيرش وي در دوره از طريق بدون آزمون مي تبصره. 
  ممنوع است.  صورت گرفته باشد، ها از طريق آزمون سراسريهايي كه پذيرش در آن
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 كارشناسي ارشد
 همه ورودي ها

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

  هاي درسيتطبيق واحدمعادل سازي و 
 كارشناسي
 همه ورودي ها

معادل سازي و پذيرش واحدهاي درسي گذرانده شده دانشجو بر اساس دستورالعمل  .28ماده 
  اجرايي مصوب شوراي آموزشي دانشگاه امكان پذير است. 

واحد از دروس معادل سازي شده، يك نيمسال از سنوات مجاز 20تا  12به ازاي هر . 1تبصره 
  شود. تحصيلي دانشجو كاسته مي

  گيردهاي آموزشي هم عرض زير صورت ميرفاً در شيوهمعادل سازي دروس ص. 2تبصره 

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

   .نيمه حضوري به نيمه حضوري و غير حضوري ب)

  غير حضوري به غير حضوري. ج)

 كارشناسي ارشد
 همه ورودي ها

معادل سازي و پذيرش واحدهاي درسي گذرانده شده دانشجو در مؤسسه قبلي،  . 20ماده  1تبصره 
  طبق شيوه نامه مصوب مؤسسه امكان پذير است. 

يك نيمسال از سنوات  ،واحد از دروس معادل سازي شده 14تا  8به ازاي هر  .20ماده  2تبصره 
  شود.مجاز تحصيلي دانشجو كاسته مي
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 تعيين رتبه دانشجويان كارشناسي
 مصوبات

موضوع لحاظ نمودن دانشجويان انتقالي به دانشگاه صنعتي شيراز در رتبه بندي نفرات برتر  •

دانشگاه مطرح و مقرر گرديد اگر دانشجوي انتقالي از ابتداي نيمسال چهارم يا زودتر به 

تي شيراز دانشگاه صنعتي شيراز انتقال يافته يا ميهمان شده و تا پايان دوره در دانشگاه صنع

واحدهاي خود را گذرانده باشد، مي تواند جزء نفرات برتر لحاظ گردد، مشروط بر اينكه 

معدل دروس گذرانده شده در دانشگاه صنعتي شيراز مالك عمل در رتبه بندي ايشان قرار 

 9/2/93گيرد. 

 به بعد، 94مقرر گرديد رتبه دانشجويان مقطع كارشناسي رشته مهندسي برق ورودي  •

  24/5/96ن در نظر گرفتن گرايش آنها تعيين گردد. بدو 

رتبه دانشجويان انتقالي به دانشگاه صنعتي شيراز منحصرًا بر اساس نمراتي كه دانشجو در دانشگاه 
  6/5/97صنعتي شيراز اخذ نموده است محاسبه مي گردد.

  

 تحويل مدرك كارداني به دانشجويان كارشناسي
 ورودي هاي 93-96

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

تواند مدرك دوره يا باالتر باشد، در اين صورت مي 12گذرانده و ميانگين كل دروس گذرانده وي 
كارداني همان رشته را دريافت كند. در غير اين صورت، به دانشجوي مذكور و همچنين به دانشجوي 
منصرف يا محروم از تحصيل در دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته ، فقط گواهي مبني بر تعداد 

  واحدهاي گذرانده شده داده خواهد شد. 

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

 ورودي هاي 97 به بعد

در صورتي كه دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل در دوره كارشناسي پيوسته حداقل  .36ماده 
  واحد عمومي و مابقي از ساير دروس دوره ) را با نمره قبولي10واحد درسي (شامل حداكثر  68

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

، فقط گواهي مبني بر تعداد وره كارداني و كارشناسي ناپيوستهمنصرف يا محروم از تحصيل در د
   .واحدهاي گذرانده شده داده خواهد شد

در صورتي كه دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل در دوره كارشناسي پيوسته بيش از  .1تبصره 
واحدهاي مورد نياز دوره كارداني را با نمره قبولي گذرانده باشد در اين صورت دانشگاه دروسي را 

 دهد كه ميانگين كل دانشجو در آن درس،مالك ميانگين كل براي صدور مدرك كارداني قرار مي
   .يا باالتر شود 12

مدرك كارداني حسب تقاضاي مستند دانشجو و صرف نظر از وجود دوره كارداني مصوب  .2 تبصره
   در آن رشته يا مجري بودن دانشگاه محل تحصيل دانشجو، صادر مي شود.

 تغيير شيوه از آموزشي-  پژوهشي به آموزش محور
 همه ورودي ها

سمينار خود را به صورت  الزم است دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش محور،  .28ماده  1 تبصره
 3/4/93 .سمينار ويژه تحت راهنمايي يك استاد راهنماي سمينار و يك استاد مشاور ارائه دهند

پژوهشي به  –دانشجويان كارشناسي ارشد متقاضي تغيير شيوه از آموزشي  .28ماده  2 تبصره
با تطيبق درس سمينار ويژه با سمينار، جهت  آموزشي م موافقت گروهآموزش محور، در صورت عد

  29/1/96.اخذ درس سمينار ويژه موظف به پرداخت هزينه مطابق تعرفه مصوب مي باشند

 ورودي هاي 94-96

واحد  14چنانچه دانشجويي تمام واحدهاي آموزشي دوره را با ميانگين كل حداقل . 25ماده  
نامه خود دفاع كند، بايد در مدت مجاز تحصيلي، معادل گذرانده باشد ولي نتواند يا نخواهد از پايان

نامه و طبق نظر گروه آموزشي، واحد يا واحدهاي درسي مرتبط را با رشته تحصيلي تعداد واحد پايان
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بگذراند تا در دوره مذكور به شيوه آموزشي دانش آموخته شود. نوع  14اخذ و با ميانگين كل حداقل 
  . شودشيوه دانش آموختگي در دانشنامه قيد مي

  به بعد 97ورودي هاي 

گذرانده  14چنانچه دانشجويي تمام واحدهاي آموزشي دوره را با ميانگين كل حداقل . 28ماده 
ع كند، بايد در مدت مجاز تحصيلي، معادل تعداد نامه خود دفاباشد ولي نتواند يا نخواهد از پايان

، واحد يا واحدهاي درسي مرتبط را با رشته و دانشكده نامه و طبق نظر گروه آموزشيواحد پايان
بگذراند تا در دوره مذكور به شيوه آموزشي دانش آموخته  14تحصيلي اخذ و با ميانگين كل حداقل 

   .شودشود. نوع شيوه دانش آموختگي در دانشنامه قيد مي

 ساير مصوبات

پذيرش دانشجو در كليه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي در مقطع كارشناسي  مجوز •
عد منحصرا به لغو و از اين سال به ب 96-97ارشد به شيوه آموزش محور از سال تحصيلي 

 11/12/1395مورخ  285763/2پژوهشي انجام مي پذيرد. نامه شماره -صورت آموزشي
 معاون آموزشي وزارت عتف

  معدل كلرميم ت

 كارشناسي(معدل كل كمتر از 12)
 ورودي هاي 93-96

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

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

  شود. حصيل محروم ميصورت از ت

 به بعد 97ورودي هاي 
  

پس از گذراندن تمام واحدهاي درسي آن دوره كمتر نمرات دانشجو چنانچه ميانگين كل  .34ماده 
شود تا با باشد تنها يك نيمسال با رعايت سقف مجاز سنوات تحصيلي به وي فرصت داده مي 12از 

گذرانده است، ميانگين كل دروس  12هاي كه با نمره كمتر از واحد از درس 20اخذ مجدد حداكثر 
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صورت عدم  دربرساند و مدرك تحصيلي دوره را دريافت كند  12اخذ شده خود را به حداقل 
   .شودمحروم ميموفقيت در ترميم ميانگين، دانشجو از ادامه تحصيل 

 رفتهينمره پذ دياخذ نما 12معدل كمتر از  ميدروس را جهت ترم ايدرس  دانشجو چنانچه. تبصره
- يشده دانشجو در معدل كل محاسبه م رفتهيو هر دو نمره پذ ي گرددآن درس حذف نم يشده قبل

   .گردد

 كارشناسي ارشد(معدل كل كمتر از 14)
 ورودي هاي 94-96

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

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

   شود.نامه به وي داده مياجازه دفاع از پايان
  

 به بعد 97ورودي هاي 
پس از گذراندن تمام واحدهاي درسي آن دوره كمتر نمرات دانشجو چنانچه ميانگين كل  .29ماده 

تنها يك نيمسال با رعايت سقف مجاز سنوات  نامه را ندارد ودفاع از پايان، دانشجو اجازه  باشد 14از 
هاي كه با نمره كمتر واحد از درس 10شود تا با اخذ مجدد حداكثر تحصيلي به وي فرصت داده مي

صورت اجازه  نيدر ا .برساند 14گذرانده است، ميانگين كل دروس اخذ شده خود را به حداقل  14از 
صورت عدم موفقيت در ترميم ميانگين، دانشجو از ادامه  در .شود يداده م يبه و نامه نايدفاع از پا
   .شودمحروم ميتحصيل 

 رفتهينمره پذ دياخذ نما 14معدل كمتر از  ميدروس را جهت ترم ايدرس  دانشجو چنانچه. تبصره
- يشده دانشجو در معدل كل محاسبه م رفتهيو هر دو نمره پذ ي گرددآن درس حذف نم يشده قبل

   .گردد

  ساير مصوبات

اخذ  14معدل كمتر از  ميدروس را جهت ترم ايارشد درس  يكارشناس دانشجوي چنانچه •
شده  رفتهيو هر دو نمره پذ ي گرددآن درس حذف نم يشده قبل رفتهينمره پذ دينما

  10/11/96.گردديدانشجو در معدل كل محاسبه م
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 دكتري(معدل كل كمتر از 16)
  95ورودي هاي ماقبل 

كل دروس گذرانده شده در ميانگين  و 20از  14درس ر ه قبولي در هرحداقل نم .5ماده  3تبصره 
باشد، دانشجو مجاز است  16كمتر از يانگين كل است. در صورتي كه م 20از  16دوران آموزشي 

را عالوه بر سقف واحدهاي درسي  ييهادرسبا نظر استاد راهنما حداكثر در يك نيمسال تحصيلي 
   براي جبران ميانگين كل بگذراند.

  96و  95ورودي هاي 

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

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

صورت عدم موفقيت  در ن كل اخذ كند و با موفقيت بگذراند.تحصيلي دروسي را براي ترميم ميانگي
  .شودمحروم ميجو از ادامه تحصيل در ترميم ميانگين، دانش

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

  به بعد 97ورودي هاي 

پس از گذراندن تمام واحدهاي درسي آن دوره كمتر نمرات دانشجو چنانچه ميانگين كل  .28ماده 
تنها يك نيمسال با رعايت  و دانشكده مربوطه،آموزشي  تأييد گروه با نظر استاد راهنما،، باشد 16از 

، يواحد درس 8شود تا با اخذ مجدد حداكثر سقف مجاز سنوات تحصيلي به وي فرصت داده مي
صورت عدم موفقيت در ترميم  در .برساند 16ل ميانگين كل دروس اخذ شده خود را به حداق

  .شودمحروم ميميانگين، دانشجو از ادامه تحصيل 

 رفتهينمره پذ دياخذ نما 16معدل كمتر از  ميدروس را جهت ترم ايدرس  دانشجو چنانچه. تبصره
- يشده دانشجو در معدل كل محاسبه م رفتهيو هر دو نمره پذ ي گرددآن درس حذف نم يشده قبل

  .گردد
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  ساير مصوبات

نمره  دياخذ نما 16معدل كمتر از  ميرا جهت ترم يدروس ايدرس  دكتري دانشجو چنانچه •
شده دانشجو در معدل  رفتهيو هر دو نمره پذ گردديآن درس حذف نم يشده قبل رفتهيپذ

  10/11/96. گردد يكل محاسبه م
درس  يواحد 8 يدر مقطع دكتر 16معدل كل كمتر از  ميحداكثر تعدد واحد جهت ترم •

 10/11/96. ي باشدم

  و بازپس گرفتن درخواست انصراف از تحصيل در خواست انصراف
 كارشناسي

 ورودي هاي 93-96

دانشجوي متقاضي انصراف از تحصيل، بايد درخواست خود را شخصاً و به صورت كتبي به  .22ماده 
اداره آموزش دانشگاه تسليم كند. دانشجو مجاز است فقط براي يك بار و تا دو ماه از تاريخ ارائه در 

صورت، پس از انقضاي اين مهلت، حكم  خواست، تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد در غير اين
   .شودانصراف از تحصيل وي صادر مي

  به بعد 97ورودي هاي 

دانشجوي متقاضي انصراف از تحصيل، بايد درخواست خود را شخصًا و به صورت كتبي به  .35ماده 
تسليم كند. دانشجو مجاز است فقط براي يك بار و تا يك ماه از تاريخ ارائه  گروه آموزشي مربوطه 

صورت، پس از انقضاي اين مهلت، حكم  در غير اينتقاضاي انصراف خود را پس بگيرد. در خواست، 
   .دشوانصراف از تحصيل وي صادر مي

شوراي گيري براي بازگشت به تحصيل دانشجوي منصرف از تحصيل، بر عهده تصميم .1 تبصره
   .تاسآموزشي 

با رعايت ضوابط و مقررات ، دانشگاه مجاز است انصراف دانشجو از ادامه تحصيلدر صورت  .2 تبصره
   .اي را بر اساس كارنامه تحصيلي دانشجو صادر كندمربوط، صرفاً گواهينامه
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 كارشناسي ارشد
 ورودي هاي 94-96

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

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

  يل دانشجوي منصرف از تحصيل، بر عهده مؤسسه است. گيري براي بازگشت به تحصتصميم .تبصره

  به بعد 97ورودي هاي 

دانشجوي متقاضي انصراف از تحصيل، بايد درخواست خود را شخصاً و به صورت كتبي به  .30ماده 
تسليم كند. دانشجو مجاز است فقط براي يك بار و تا يك ماه از تاريخ ارائه در  گروه آموزشي مربوطه

صورت، پس از انقضاي اين مهلت، حكم  در غير اينتقاضاي انصراف خود را پس بگيرد. خواست، 
  .دشوانصراف از تحصيل وي صادر مي

شوراي گيري براي بازگشت به تحصيل دانشجوي منصرف از تحصيل، بر عهده تصميم .1 تبصره
   .تاس تحصيالت تكميلي

با رعايت ضوابط و مقررات ، دانشگاه مجاز است انصراف دانشجو از ادامه تحصيلدر صورت  .2 تبصره
   .اي را بر اساس كارنامه تحصيلي دانشجو صادر كندمربوط، صرفاً گواهينامه

 دكتري
  96و  95ورودي هاي 

دانشجوي متقاضي انصراف از تحصيل، بايد درخواست انصراف خود را شخصا و به  .13از ماده  3بند 
ماه از يك صورت كتبي به اداره تحصيالت تكميلي تسليم كند. دانشجو مجاز است فقط يكبار و تا 

تاريخ ارائه درخواست، تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد در غير اين صورت، پس از انقضاي اين 
  . شوداز تحصيل وي صادر ميمهلت حكم انصراف 

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

 ءاه، آن نيمسال جزارائه دهد. در صورت تأييد موجه بودن ترك تحصيل توسط دانشگ دانشگاهبه 
   .آيددانشجو به شمار ميبا احتساب در سنوات مرخصي تحصيلي 
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تصميم گيري براي بازگشت به تحصيل دانشجوي منصرف از تحصيل،  :13از ماده  4بند  2تبصره 
  .است دانشگاهبر عهده 

  

  به بعد 97ورودي هاي 

دانشجوي متقاضي انصراف از تحصيل، بايد درخواست خود را شخصاً و به صورت كتبي به  .29ماده 
تسليم كند. دانشجو مجاز است فقط براي يك بار و تا يك ماه از تاريخ ارائه در  گروه آموزشي مربوطه

حكم صورت، پس از انقضاي اين مهلت،  در غير اينتقاضاي انصراف خود را پس بگيرد. خواست، 
  .دشوانصراف از تحصيل وي صادر مي

شوراي گيري براي بازگشت به تحصيل دانشجوي منصرف از تحصيل، بر عهده تصميم .1 تبصره
  .تاس تحصيالت تكميلي

با رعايت ضوابط و مقررات ، دانشگاه مجاز است انصراف دانشجو از ادامه تحصيلدر صورت  .2 تبصره
  .اساس كارنامه تحصيلي دانشجو صادر كنداي را بر مربوط، صرفاً گواهينامه

 استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري

 كارشناسي ارشد

 ورودي هاي 94-96
يكي از اعضاي هيات علمي داراي مدرك دكتري است كه مسئوليت راهنمايي  .استاد راهنما

دارد و از ميان اعضاي هيات علمي همان نامه و يا رساله به عهده دانشجو را در انجام پروژه، پايان
  شودمؤسسه (يا خارج از مؤسسه با مجوز مؤسسه مبدا) انتخاب مي

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

هايي كه عضو شرايط و نحوه انتخاب استاد راهنماي خارج از مؤسسه يا در رشته .21ماده  1تبصره 
  .شودهيات علمي با مرتبه علمي استاديار وجود نداشته باشد، طبق شيوه نامه مؤسسه انجام مي
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 ورودي هاي 97 به بعد

استاد راهنماي پايان نامه به پيشنهاد دانشجو از ميان اعضاي هيأت علمي و با موافقت   .31ماده 
كه استاد راهنما . تا زماني شوديمو دانشكده مربوطه تعيين  آموزشيعضو هيأت علمي و تائيد گروه 

   عهده دارد.ر انتخاب نشده است، مدير گروه وظايف استاد راهنما را ب

الزم است موضوع مورد تاييد شوراي انتخاب شود   دانشگاهچنانچه استاد راهنما خارج از  .1تبصره  
   تحصيالت تكميلي نيز قرار گيرد.

در صورت نياز، مسئوليت راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد دانشجو مي تواند بر عهده  .2 تبصره
ساتيد راهنما سهم بيشتري از هدايت بيش از يك استاد راهنما داشته باشد مشروط بر آنكه يكي از ا

   پايان نامه را برعهده داشته باشند.
در صورتي كه ارتباط استاد راهنما به هر دليلي با دانشگاه قطع گردد، استاد راهنماي  .3تبصره 

،  آموزشياز بين اعضاي هيات علمي داخل يا خارج از دانشگاه پس از تائيد گروه  توانديمجايگزين 
   شوراي تحصيالت تكميلي انتخاب گردد.دانشكده و 

  ساير مصوبات

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

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

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

 23/4/94ترم سوم دانشجو مشخص گردد و در سيستم آموزشي گلستان ثبت شود.
د بر عهده در صورت نياز، مسئوليت راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد دانشجو مي توان •

بيش از يك استاد راهنما باشد مشروط بر آنكه يكي از اساتيد راهنما سهم بيشتري از 
 هدايت پايان نامه را برعهده داشته باشند.

  دكتري
  . باشديمشرايط راهنمايي رساله دوره دكتـري به شرح زير .  30ماده 

حداقل  دانش آموختگيسال سابقه تدريس در دورة تحصيالت تكميلي و شش نيمداشتن حداقل  - 1
  استاد راهنما با مرتبه استادياري ضروري است. توسطدو دانشجوي كارشناسي ارشد 
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  يكي از موارد زير:  - 2

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

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

  ، دانشكده  و شوراي تحصيالت تكميلي.آموزشيموافقت گروه  - 3

از  عضو هيأت علمي متقاضي راهنمايي دانشجوي دكتري بايد حداقل يك ماه قبل .1تبصره  
  مصاحبه داوطلبان ورود به دوره شرائط فوق را احراز نموده باشند.

الزم است موضوع مورد تاييد شوراي انتخاب شود   دانشگاهچنانچه استاد راهنما خارج از  .2تبصره 
  تحصيالت تكميلي نيز قرار گيرد.

عهده استاد راهنما است كه ر راهنمايي دانشجو از نخستين نيمسال تحصيلي بمسئوليت   .31ماده 
به پيشنهاد دانشجو از ميان اعضاي هيأت علمي با مرتبه استادياري يا باالتر و با موافقت عضو هيأت 

كه استاد راهنما انتخاب نشده است، . تا زماني شوديمو دانشكده تعيين  آموزشيعلمي و تائيد گروه 
  عهده دارد.ر مدير گروه وظايف استاد راهنما را ب

مسئوليت  آموزشي و دانشكدهدر صورت نياز، به پيشنهاد استاد راهنما و تائيد گروه  .1 تبصره 
. مشروط به اينكه شونديمراهنمايي رساله دانشجو را دو استاد راهنما به طور مشترك عهده دار 

  درصد هدايت رساله را بر عهده داشته باشد. 60استاد راهنماي اصلي ( اول) حداقل 

  
در صورتي كه ارتباط استاد راهنما به هر دليلي با دانشگاه قطع گردد، استاد راهنماي  .2تبصره 

، آموزشياز بين اعضاي هيات علمي داخل يا خارج از دانشگاه پس از تائيد گروه  توانديمجايگزين 
  ).30رعايت شرايط ماده دانشكده و شوراي تحصيالت تكميلي انتخاب گردد (با 
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 استاد مشاور پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري
  كارشناسي ارشد

  94-69ورودي هاي 
يكي از اعضاي هيات علمي است كه مسئوليت مشاوره دانشجو را در انجام پروژه،  استاد مشاور.

نامه و يا رساله به عهده دارد و از ميان اعضاي هيات علمي همان مؤسسه و يا متخصصان خارج پايان
 شود. مجوز مؤسسه انتخاب مياز مؤسسه با 

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

 
انتخاب استاد مشاور، به پيشنهاد استاد راهنما و تاييد گروه آموزشي، از اعضاي  .21ماده  2تبصره 

  هيات علمي همان گروه يا خارج از مؤسسه امكان پذير است. 

 ورودي هاي 97 به بعد

، از و دانشكده مربوطه آموزشياستاد راهنما و تاييد گروه انتخاب استاد مشاور، به پيشنهاد  .32ماده 
  امكان پذير است.  دانشگاهيا خارج از  آموزشي مي همان گروهاعضاي هيات عل

، دانشكده و شوراي تحصيالت تكميلي انتخاب استاد مشاور از آموزشيبه تشخيص گروه  .1تبصره 
   بين متخصصان حرفه اي خارج از دانشگاه نيز بالمانع است.

يك يا بيش از يك استاد مشاور از بين  توانيمدر صورت نياز، به پيشنهاد استاد راهنما  .2تبصره 
آموزشي و اعضاء هيأت علمي دانشگاه يا متخصصين خارج دانشگاه با مدرك دكتري و تائيد گروه 

  براي هدايت دانشجو تعيين كرد. دانشكده 

  ساير مصوبات

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

 9/4/94تحصيالت تكميلي از قبيل مشاور، داور و ... در صورت موافقت گروه استفاده گردد. 
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  دكتري
  .باشديمشرايط استاد مشاور رساله دوره دكتـري به شرح زير .  32ماده 

  .باالتر ياداشتن مدرك دكتري با مرتبه استادياري  -1

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

  .آموزشيگروه موافقت پيشنهاد استاد راهنما و  -3

، دانشكده و شوراي تحصيالت تكميلي انتخاب استاد مشاور از آموزشيبه تشخيص گروه  .1 تبصره
  حرفه اي خارج از دانشگاه نيز بالمانع است. بين متخصصان

يك يا بيش از يك استاد مشاور از بين  توانيمدر صورت نياز، به پيشنهاد استاد راهنما  .2تبصره 
آموزشي و اعضاء هيأت علمي دانشگاه يا متخصصين خارج دانشگاه با مدرك دكتري و تائيد گروه 

  براي هدايت دانشجو تعيين كرد. دانشكده 
  ساير مصوبات 

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

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

  

 ظرفيت راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري

 
  كارشناسي ارشد

ظرفيت راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد در هر سال تحصيلي بر اساس مرتبه علمي  .33ماده 
  .باشدعضو هيات علمي بصورت زير مي
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تحصيلي در هر سال كارشناسي ارشدحداكثر تعداد دانشجوي   

 دوره

 مرتبه علمي

وروزانه   

 استعداد درخشان

 نوبت دوم، بورسيه و
 تبديل خارج به داخل

 پرديس دانشگاهي

 2 2 4 استاديار

 3 3 6 دانشيار

 4 4 8 استاد

  

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

توانند تحت راهنمايي قرار مي ديگر دانشجوي كارشناسي ارشد 3راهنمايي قرار داده، در سال سوم 
كارشناسي ارشد در هر  دانشجو 4 توانند راهنمايي حداكثرداده و نهايتًا از سال چهارم به بعد مي

پذيرش از طريق آيين نامه دوره روزانه و مربوط به  را بر عهده داشته باشند. اين ظرفيت سال
  باشد. مي استعداد درخشان

دوره روزانه و  ذكر شده در ظرفيت %50توانند معادل استادياران، دانشياران و استادان مي .2 تبصره
هاي نوبت دوم بورسيه و تبديل از خارج به در دورهرا استعداد درخشان پذيرش از طريق آيين نامه 

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

در  كارشناسي ارشددر صورت به حد نصاب نرسيدن ظرفيت راهنمايي دانشجويان مقطع  .3 تبصره
تواند در پذيرش دانشجويان ، اين ظرفيت ميهاي نوبت دوم، بورسيه و تبديل خارج به داخلدوره

  .استفاده گردد دانشگاهي پرديس

  دكتري
ظرفيت راهنمايي دانشجويان دكتري در هر سال تحصيلي و بصورت همزمان بر اساس  .33ماده 

  باشد.مرتبه علمي عضو هيات علمي بصورت زير مي
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 حداكثر تعداد دانشجوي دكتري در هر سال

 دوره

 مرتبه علمي

 روزانه و

 استعداد درخشان

 نوبت دوم، بورسيه و
 تبديل خارج به داخل

 پرديس دانشگاهي

/5 1 استاديار  5/0  

 1 1 2 دانشيار

 1 1 2 استاد

 حداكثر تعداد همزمان دانشجوي دكتري

 دوره

 مرتبه علمي

 روزانه و

 استعداد درخشان

، بورسيه و نوبت دوم  

 تبديل خارج به داخل

 پرديس دانشگاهي

 2 2 4 استاد يار

 3 3 6 دانشيار

 4 4 8 استاد

  

منظور دانشجويان بورسيه ورودي بدون آزمون و داراي معرفي نامه از وزارت علوم . 1تبصره 
  باشد.تحقيقات و فناوري مي

  . باشندپس از احراز شرايط فوق الذكر، مجاز به راهنمايي دانشجوي دكتري مياستادياران   .2 تبصره

در صورت به حد نصاب نرسيدن ظرفيت راهنمايي دانشجويان مقطع دكتري در دوره  .3 تبصره
 تواند در پذيرش دانشجويان پرديسهاي نوبت دوم، بورسيه و تبديل خارج به داخل، اين ظرفيت مي

  استفاده گردد. دانشگاهي

با  در صورت وجود اساتيد راهنماي مشترك، ظرفيت پذيرش دانشجو توسط هر استاد .4تبصره 
  . گردديمتوجه به در صد مشاركت اساتيد راهنما تعيين 

  ساير مصوبات

درآمد به دانشگاه تعلق  %10مقرر گرديد در مورد راهنمايي دانشجويان خارج از دانشگاه  •
 30/7/92پژوهشي استاد راهنما لحاظ گردد.  -گيرد تا راهنمايي جزء سوابق آموزشي 
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مرخصي بدون حقوق فرصت مطالعاتي، ماموريت پژوهشي و 
  عضو هيات علمي

استاد  الزم است اعضاء هيات علمي كه براي فرصت مطالعاتي از كشور خارج مي شوند، .34ه ماد
راهنماي مشترك براي كليه دانشجويان تحت راهنمايي خود تعيين نمايند تا در صورت در خواست 

 دومدر زمان عدم حضور هيات علمي تمامي امور به استاد راهنماي  رسالهدانشجو مبني بر دفاع از 
 تفويض گردد. 

امكان پذيرش دانشجوي دكتري براي اعضاي هيات علمي كه از فرصت مطالعاتي يا  .35 ماده
ماموريت پژوهشي استفاده مي نمايند وجود دارد مشروط به اين كه يك عضو هيات علمي به 

 احبه حضور داشته باشد.نمايندگي از وي در جلسه مص

امكان پذيرش دانشجوي دكتري براي اعضاي هيات علمي كه از مرخصي بدون حقوق  .36 ماده
استفاده مي نمايند وجود دارد مشروط به اين كه در جلسه مصاحبه حضور داشته باشد و در مهرماه 

  آغاز به تحصيل دانشجو متعهد به حضور در دانشگاه باشد.

علمي تحت شرايط ذيل مي تواند از مرخصي بدون حقوقي كه مدت زمان آن  عضو هيات .37 ماده
  بيش از شش ماه و حداكثر يك سال مي باشد استفاده نمايد.

  تعداد دانشجو
  
  مقطع

تعداد همزمان دانشجويان دوره 
هاي غير شهريه پرداز تحت 

  راهنمايي فرد متقاضي

دوره  انيتعداد همزمان دانشجو
تحت  پرداز هيشهر هاي

  راهنمايي فرد متقاضي
  0  1  كارشناسي ارشد

  0  2  دكتري
  

صرفا اعضاي هيات علمي كه تعداد همزمان دانشجويان مقطع هاي كارشناسي ارشد و  .1تبصره 
دكتري تحت راهنمايي آنها صفر دانشجو مي باشد مي توانند متقاضي استفاده از مرخصي بدون 

 حقوق با مدت زمان بيش از يكسال باشند. 

در صورتي كه مدت زمان مورد تقاضا در ادامه مرخصي/ مرخصي هاي بدون حقوق قبلي . 2تبصره 
آن به صورت  1و تبصره  37شده ماده عضو هيات علمي باشد، مدت زمان مرخصي بدون حقوق ذكر 

مجموع مدت زمان درخواست شده با مجموع مدت زمان هاي مرخصي هاي استفاده شده منتهي به 
  مي باشد.درخواست فرد 

 در موارد پيش بيني نشده موضوع در شوراي تحصيالت تكميلي مطرح مي گردد.. 3تبصره 
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 تدريس در دوره دكتري 
عضو هيات علمي با مرتبه حداقل استادياري در صورت موافقت گروه آموزشي مجاز به  .38ماده 

  است. تدريس در دوره دكتري

 آزمون جامع
گذراندن دروس دوره آموزشي ز دانشجو موظف است پس اپژوهشي  –شيوه آموزشي ر د  .39ماده 

با نظارت نماينده دانشكده و  گروه آموزشي ونظر  در ارزيابي جامع شركت نمايد. ارزيابي جامع زير
عضو هيات علمي با مرتبه حداقل  3مركب از حداقل ارزيابي جامع  توسط كميتهتحصيالت تكميلي، 

  .شوديمر شرح زير برگزاه باستادياري 

 .ان) راهنمااستاد( استاد -1

 نفر عضو هيأت علمي عالوه بر استاد (استادان) راهنما كه به پيشنهاد شوراي گروه 2حداقل - 2
  . شونديمو تصويب دانشكده برگزيده  آموزشي

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

در بازه آبان و آذر در نيمسال اول و ارديبهشت و خرداد در نيمسال دوم ارزيابي جامع  .2 تبصره
  .گيردمي انجام 

  آزمون جامع شامل آزمون كتبي و شفاهي مي باشد. .40 ماده

درس به پيشنهاد استاد راهنما و تصويب گروه  3محتواي حداقل آزمون كتبي از سواالت  .1 تبصره
  .گردديمتهيه سطح تحصيالت تكميلي ر دو دانشكده مربوطه  آموزشي

درس به پيشنهاد استاد راهنما و تصويب  3محتواي حداقل آزمون شفاهي از سواالت  .2 تبصره
دروس آزمون تواند با دروس آزمون شفاهي مي .گردديمتهيه  گروه آموزشي و دانشكده مربوط

   كتبي متفاوت باشد. دروس آزمون شفاهي بايد حداكثر تا يك ماه پس از آزمون كتبي برگزار گردد.
% نمره نهايي را 30 ميانگين نمرات آزمون شفاهي % و70آزمون كتبي ميانگين نمرات  .3 تبصره

در  ) كمتر باشد.20(از  16و ميانگين كل نمرات دانشجو در ارزيابي جامع نبايد از  دهديمتشكيل 
ت كند و آن ارزيابي جامع شرك تمام دروس غير اين صورت، دانشجو مجاز است صرفاً يكبار ديگر، در

پرونده دانشجو براي تصميم گيري ، و صورت عدم موفقيت در بار دوم، را با موفقيت بگذراند
  .شودارجاع مي دانشگاهدرخصوص امكان شركت مجدد در ارزيابي جامع به كميسيون موارد خاص 
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ته يك هف(كتبي و شفاهي) را حداكثر  موظف است نتيجه ارزيابي جامع آموزشي. گروه 4 تبصره
تحصيالت تكميلي و آموزشي  ، از طريق دانشكده به مديريت امتحان شفاهيپس از برگزاري 

   گزارش نمايد.شگاه دان

  ساير مصوبات

آبان و آذر در نيمسال اول و ارديبهشت و مقرر گرديد برگزاري امتحان جامع دكتري در بازه   •
به  94-95خرداد در نيمسال دوم انجام گيرد اين تاريخ براي دانشجويان ورودي سال تحصيلي

  23/4/94باشد.بعد الزم االجرا مي
                              

  كارشناسي ارشد پروپوزالتصويب 
  كارشناسي ارشد

  94-69ورودي هاي 
نامه خود را با نظر مسال سوم تحصيلي، موضوع پايانيدانشجو موظف است قبل از شروع ن .21ماده 

  .استاد راهنما و تاييد گروه آموزشي انتخاب كند

 ورودي هاي 97 به بعد

و نامه خود را با نظر استاد راهنما و تاييد گروه آموزشي دانشجو موظف است موضوع پايان .38ماده 
   .دابييمموضوع پايان نامه پس از تأييد دانشكده قطعيت  انتخاب كند.دانشكده 

  همه ورودي ها

در گروه ارشد  ينامه كارشناسانيپا موضوع بيتصو خيتار نيب يفاصله زمان .40ماده  2تبصره 
  است.سه ماه  حداقل نامهانيتا روز دفاع از پا آموزشي

 ساير مصوبات
 التيو تحص يارشد به امور آموزش يكارشناس انيقبل از ارسال پروپوزال دانشجو دمقررگردي •

توسط  انيمدرك دانشجو يآموزش، كسر ريدانشگاه جهت امضاء از طرف  مد يليتكم
مدرك پروپوزال به آموزش ارسال  يو در صورت وجود كسر يكارشناس دانشكده بررس

 19/10/96نگردد.
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  تصويب طرح تحقيق رساله دكتري
  دكتري

  همه ورودي ها

ي متشكل از استاد (استادان) راهنما، استاد (استادان) اتهيكم .پيشنهاد رساله دكتريكميته 
مشاور و دو نفر عضو هيأت علمي به پيشنهاد استاد راهنما و تصويب گروه مربوطه است. حداقل يكي 

  . از اعضاء كميته مذكور مي بايست داراي مرتبه دانشياري باشند

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

  است.

  96ورودي ماقبل 

و در شيوه  تا پايان نيمسال اول تحصيلي پژوهشي  -شيوه آموزشير د دانشجو موظف است .6ماده 
 ، موضوع كلي رساله خود را باي پژوهشي تقاضا محورهمزمان با پذيرشهاطرحپژوهش محور از 

  هماهنگي استاد راهنما تعيين كند و فعاليت پژوهشي خود را آغاز نمايد.
  95ورودي هاي ماقبل 

   .8ماده

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

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

   .تصويب طرح، موضوع امكان ادامه تحصيل دانشجو در شورا مطرح و تصميم گيري خواهد شد

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

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

   خود اقدام نمايد.

  96و  95ورودي هاي 

   .8ماده 

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

   داده و از آن دفاع نمايد.ارائه  گروهبه شوراي  و) راهنما تهيه استادان( استاد

 توانديمبه پيشنهاد استاد راهنما و تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده مدت فوق  .1تبصره 
تا يك نيمسال ديگر تمديد گردد. پس از گذشت اين مدت (پايان دو نيمسال بعد از نيمسالي كه 
دانشجو امتحان جامع خود را با موفقيت گذرانده است)، در صورت عدم تصويب طرح، موضوع امكان 

  .ادامه تحصيل دانشجو در شورا مطرح و تصميم گيري خواهد شد

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

   طرح تحقيق رساله خود دفاع كند.ز باشد و ا

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

   گردد.خود اقدام نمايد. در غير اينصورت از ادامه تحصيل محروم مي

  به بعد 97ورودي هاي 

حداكثر تا پايان نيمسال بعد از نيمسالي كه امتحان جامع خود را با دانشجو موظف است   .41ماده 
و با  ا فرم طرح تحقيق مصوب دانشگاهمطابق ب قيق رساله خود راتحموفقيت گذرانده است طرح 

  داده و از آن دفاع نمايد.ارائه  آموزشي گروهبه  و) راهنما تهيه استادان( همكاري استاد

درصورت عدم تاييد دانشكده با تمديد مهلت يك نيسمال تحصيلي جهت تحويل طرح  .1 تبصره
  تحقيق رساله دكتري به دانشكده، دانشجو اجازه ثبت نام در نيمسال بعد تحصيلي را ندارد. 

تا دو نيمسال ديگر تمديد  توانديمبه پيشنهاد استاد راهنما و تصويب دانشكده مدت فوق  .2تبصره 
گردد. پس از گذشت اين مدت (پايان سه نيمسال بعد از نيمسالي كه دانشجو امتحان جامع خود را 
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در با موفقيت گذرانده است)، در صورت عدم تصويب طرح، موضوع امكان ادامه تحصيل دانشجو 
  مطرح و تصميم گيري خواهد شد.موارد خاص دانشگاه  ونيسيكم

ي علني با حضور اعضاء كميته پيشنهاد اجلسهتصويب طرح تحقيق رساله در و بررسي   .42 ماده
جلسه ر و دانشجو موظف است د رديپذيمرساله و با مديريت نماينده تحصيالت تكميلي انجام 

  .طرح تحقيق رساله خود دفاع كندز حضور داشته باشد و ا

 ، به اوپيشنهاد رساله خود با موفقيت دفاع كنددر صورتي كه دانشجو در نوبت اول نتواند از  .تبصره
ي ديگر نسبت به دفاع از پيشنهاد رساله خود اقدام نمايد. در غير اجلسهتا در  شوديماجازه داده 

   گردد.اينصورت از ادامه تحصيل محروم مي

  ساير مصوبات

درصورت عدم تاييد دانشكده با تمديد مدت شش ماهه يا تمديد مهلت يك نيسمال  •
تحصيلي جهت تحويل طرح تحقيق رساله دكتري به دانشكده، به دانشجو اجازه ثبت 

  همه ورودي ها 26/10/96نام در نيمسال بعد تحصيلي داده نمي شود.
در صورت موافقت دانشكده با درخواست دانشجو مبني بر اخذ درس طرح تحقيق رساله  •

نشگاه مي تواند بدون طرح دكتري براي بار سوم،  امور آموزشي و تحصيالت تكميلي دا
موضوع در شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه اقدام الزم در خصوص درخواست دانشجو 

 همه ورودي ها 1/3/97انجام دهد.

در صورت عدم تصويب طرح تحقيق رساله دكتري پس از اخذ مجوز از شوراي  •
حصيل )، موضوع امكان ادامه ت8ماده  1تحصيالت تكميلي دانشگاه (موضوع تبصره 

  4/7/96دانشجو در كميسيون موارد خاص دانشگاه مطرح و تصميم گيري خواهد شد. 
 همه ورودي ها 

كنند مقرر گرديد دانشجويان مقطع دكتري كه از طرح تحقيق رساله خود دفاع مي •
حداكثر يك ماه پس از شروع ترم بعد، تصحيحات خود را انجام دهند در غير اينصورت 

حذف و درس طرح تحقيق رساله براي  1بنا به نامه نگاري دانشكده درس رساله 
باشد. گردد. حسن اجراي اين بند برعهده رياست دانشكده ميدانشجو اخذ مي

 همه ورودي ها 19/11/95
ز ارسال طرح تحقيق رساله دكتري دانشجويان به امور آموزشي و مقرر گرديد قبل ا •

تحصيالت تكميلي دانشگاه جهت امضاء از طرف مدير آموزش، كسري مدرك 
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دانشجويان توسط كارشناس دانشكده بررسي و در صورت وجود كسري مدرك پروپوزال 
 همه ورودي ها 19/10/96به آموزش ارسال نگردد.

 

 بسندگي زبان
 همه ورودي ها

  .باشدنمره بسندگي زبان انگليسي دانشجويان دكتري به قرار زير مي .43ماده 
 

  حداقل نمره قابل قبول  نام آزمون
Academic IELTS  6  

TOEFL PBT  550  
TOEFL IBT  70  
TOLIMO  550  

MSRT (MCHE)  60  
  %60  هاي داخلآزمون هاي دانشگاه

  %50  آزمون نيمه متمركز كنكور دكتري
  

  است. دفاع از طرح تحقيق رسالهقبل از  بسندگي زبان مهلت ارائه نمره .1 تبصره

درصد نمره آزمون بستدگي زبان ساير  80نمره بسندگي زبان دانشجويان شاهد و ايثارگر  .2 تبصره
 باشد.دانشجويان مي

  

  ساير مصوبات

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

17/01/95   

 گزارش پيشرفت تحصيلي
  95ورودي هاي ماقبل 

(و در صورت استفاده از فرصت دانشجوي دكتري بايد در پايان هر سال تحصيلي  .8ماده  3تبصره 
در حضور اعضاي كميته رساله، گزارش پيشرفت مطالعاتي خارج از دانشگاه، بعد از فرصت مطالعاتي) 
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اعضاي كميته رساله  .اساس طرح تحقيق مصوب به صورت شفاهي ارائه نمايدر تحصيلي خود را ب
كيفي خود را به صورت(عالي ، خوب ، متوسط و ضعيف ) در قالب گزارش  بيبايد نتيجه ارزيا

   .و مدير تحصيالت تكميلي دانشگاه ارائه دهد مدير گروهپيشرفت تحصيلي به 

  96و  95ورودي هاي 

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

در صورت صالحديد استاد  .ارائه نمايد كتبي به استاد راهنمااساس طرح تحقيق مصوب به صورت 
   ردد.گ، در حضور كميته پيشنهاد رساله ارائه ميگزارش پيشرفت تحصيليراهنما، 

  به بعد 97ورودي هاي 

دانشجوي دكتري بايد در پايان هر نيمسال تحصيلي (و در صورت استفاده از فرصت  .44ماده 
مطالعاتي خارج از دانشگاه، بعد از فرصت مطالعاتي) در حضور اعضاي كميته گزارش پيشرفت 

اساس طرح ر گزارش پيشرفت تحصيلي خود را ب ،و با نظارت نماينده تحصيالت تكميليتحصيلي 
كيفي خود را به  تحقيق مصوب به صورت شفاهي ارائه نمايد. اعضاي كميته بايد نتيجه ارزيابي

  .دنصورت(عالي ، خوب ، متوسط و ضعيف ) ارائه ده

  متشكل از افراد زير است. گزارش پيشرفت تحصيلي كميته .1 تبصره

   استاد (استادان) راهنما-1

و تصويب دانشكده  آموزشيكه به پيشنهاد گروه رساله  شنهاديپ تهينفر از داوران كم يكحداقل  -2
  .شونديمبرگزيده 

چنانچه ارزشيابي گزارش پيشرفت تحصيلي دانشجو ضعيف باشد، حداكثر يك نيمسال  .2 تبصره 
تحصيلي خود را مدت مجاز تحصيل به دانشجو اجازه داده مي شود تا مجددا گزارش پيشرفت ر د

ارائه نمايد. درصورتي كه ارزشيابي گزارش پيشرفت تحصيلي دانشجو كه در فرصت تعيين شده 
    .شودضعيف باشد، از ادامه تحصيل و دريافت مدرك تحصيلي محروم مي
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  دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري

  كارشناسي ارشد

  94-96ورودي هاي 
  

نامه و تاييد استاد راهنما، موظف است با رعايت ضوابط مؤسسه دانشجو پس از تدوين پايان .22ماده 
  نامه خود دفاع كند. در حضور هيات داوران از پايان

ارشد  ينامه كارشناسانيپا قيطرح تحق بيتصو خيتار نيب يفاصله زمان .12الحاقي به ماده  4بند 
   .استسه ماه  حداقل نامهانيتا روز دفاع از پادر گروه مربوط 

  
ل تحصيلي، يك روز سا هر نيمسال اول درنامه دفاع از پايان مهلت آخرين .27بند الحاقي به ماده 

ل تحصيلي، يك روز قبل از سا و در نيمسال دوم هر قبل از شروع نيمسال دوم همان سال تحصيلي
  . باشددانشگاه، ميشروع نيمسال اول سال تحصيلي بعد، مطابق با تقويم آموزشي 

 

 ارزشيابي پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد بصورت زير انجام مي پذيرد. .12الحاقي به ماده  5بند 
 ) مشاور:ديدر صورت وجود استاد (اسات •
 

  مجموع نمرات داوران مشاور+ دينمرات اسات نيانگيم + راهنما دينمرات اسات نيانگيدو برابر م
  3تعداد داوران+

 
 صورت عدم وجود استاد مشاور:در  •
 

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

 
شود و ارزشيابي آن به صورت كيفي و به شرح نامه در ميانگين كل محاسبه نمينمره پايان .23ماده 

شود:زير انجام مي  
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 جدول ارزيابي
 درجه نمره

20تا  19  عالي 

18,99تا 18 خوب خيلي   

17,99تا  16  خوب 

15,99تا  14  متوسط 

41كمتر از   مردود 

  
  به بعد 97ورودي هاي 

  
واحد درسي براي  6و حداكثر  4حداقل  پژوهشي- آموزشي تعداد واحد پايان نامه در شيوه .39ماده 
  .باشديماساس برنامه مصوب ر و ب هارشتههمه 
اعضاي حضور ر ، موظف است دتائيد استاد راهنماو  پايان نامهدانشجو پس از تدوين  .40 ماده

كميته پايان نامه متشكل از استاد (استادان) راهنما،  خود دفاع كند. پايان نامهاز كميته پايان نامه 
و  آموزشي به پيشنهاد استاد راهنما و تصويب گروه و حداقل يك داوراستاد (استادان) مشاور 

   مربوطه است. دانشكده

نفر افزايش حداقل دو  در صورتي كه دانشجو داراي استاد مشاور نباشد تعداد داوران به  .1 تبصره
  مي يابد.

تا روز  آموزشيدر گروه ارشد  ينامه كارشناسانيپا موضوع بيتصو خيتار نيب يفاصله زمان .2تبصره 
  است.سه ماه  حداقل نامهانيدفاع از پا

عنوان ناظر و مدير جلسه  نامه با حضور نماينده تحصيالت تكميلي بهجلسه دفاع از پايان  .3 تبصره
  يابد. و اعضاء كميته پايان نامه رسميت مي

ل تحصيلي، يك روز قبل از شروع سا هر نيمسال اول درنامه دفاع از پايان مهلت آخرين .41ماده 
قبل از شروع نيمسال ل تحصيلي، يك روز سا و در نيمسال دوم هر نيمسال دوم همان سال تحصيلي

  باشد. اول سال تحصيلي بعد، مطابق با تقويم آموزشي دانشگاه، مي
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تعيــين  20دانشجو را بر مبناي  پايان نامهداوران، نمره  هيأتدر پايان جلسه دفاع، اعضاي  .1تبصره 
   نمايد.مي محاسبهبصورت زير نمرات را وزني . نماينده تحصيالت تكميلي ميانگين نمايندمي

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

  3تعداد داوران+
 

 در صورت عدم وجود استاد مشاور: •
  راهنما + مجموع نمرات داوران دينمرات اسات نيانگيدو برابر م

  2تعداد داوران + 

 
توجه  باشود و ارزشيابي آن نمره پايان نامه در ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه نمي .2تبصره 

  گردداعالم مي يا متوسط) يا مردود خوبخوب،  خيليعالي ، قبول (، به صورت زيربه جدول 

 جدول ارزيابي
 درجه نمره

20تا  19  عالي 

18,99تا 18 خوب خيلي   

17,99تا  16  خوب 

15,99تا  14  متوسط 

41كمتر از   مردود 

  

مردود اعالم شود، با تأييد هيأت داوران، حداكثر يك نيمسال  پايان نامهچنانچه ارزشيابي  .3تبصره 
اع شركت و از پايان شود تا دوباره در جلسة دفدر سقف مدت مجاز تحصيل به دانشجو اجازه داده مي

  نامه خود دفاع كند.

خود با درجه قبولي دفاع كند،  پايان نامهدانشجويي كه در فرصت تعيين شده نتواند از  .4تبصره 
  .شودفقط گواهي گذراندن واحدهاي درسي به وي اعطاء مي
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  همه ورودي ها
  
نامه خود را انينامه حداكثر سه ماه فرصت دارند كه پاانيدفاع از پا خيپس از تار دانشجو .42ماده  

 خيدهند و حداكثر شش ماه پس از تار لينامه به استاد راهنما تحوانيپا تهيكم حاتيمطابق با تصح
ترم  يبرا بايددانشجو  صورتنيا ريحساب خود را انجام دهند. در غ هيتسو نديراف ستباييدفاع م

 خيتاريد. نامه خود دفاع نماانياز پاامناء ثبت نام و مجدداً  اتيمصوب ه يهانهيمطابق با هز ديجد
  .است ديجلسه دفاع جد دانشجو تاريخ ليفراغت از تحص

  
  ساير مصوبات

  
توانند نام ناظر صنعتي را در پايان نامه هاي كارشناسي مقرر گرديد كه دانشكده ها مي  •

ارشد و رساله هاي دكتري درج نمايند كه در جلسه دفاع پايان نامه / رساله شركت نمايند و 
        09/06/95پايان نامه/ رساله را امضاء نمايند ولي حق نمره دادن نداشته باشند. 

رجي، مشاور خارجي، داور خارجي، كه در مقرر گرديد كه حق الزحمه اساتيد راهنماي خا •
كنند پرداخت جلسه دفاع از پايان نامه يا رساله دانشجويان تحصيالت تكميلي شركت نمي

                                       17/01/95نگردد. 
در صورت تجديد جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري بدليل عدم  •

ماه پس از تاريخ دفاع، به تمامي اعضاء  6راغت از تحصيل دانشجو در زمان دريافت پرونده ف
     18/8/95گردد.كميته داوري حق الزحمه معادل حق الزحمه داوري پرداخت مي

مقرر گرديد كه كليه پايان نامه هاي كارشناسي ارشد با حداقل دو داور (در صورت عدم  •
  27/3/93ر دفاع گردند. اختصاص مشاور) يا يك مشاور و حداقل يك داو

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

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

  27/11/94باشد.
مقرر گرديد كه در روي جلد پايان نامه/ رساله هاي دكتري نام استاد مشاوره درج نگردد.  •

26/05/95                                       
مي مقرر گرديد كه تنها از همكاري اعضاء هيات علمي دانشگاه هاي دولتي و اعضاء هيات عل •

باشند در مقاطع صنايع كه داراي مجوز دفتر جذب وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري مي
 9/4/94تحصيالت تكميلي از قبيل مشاور، داور و ... در صورت موافقت گروه استفاده گردد. 
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نامه  انيارشد در صورت عدم حضور در جلسه دفاع از پا ينامه كارشناس انپاي مشاور استاد •
 ضينامه تفو انياول پا ينمره خود را به استاد راهنما ستباييم ارشد يكارشناس

 1/3/97.دينما

 دكتري
  95ورودي هاي ماقبل 

ي متشكل از استاد (استادان) راهنما، استاد (استادان) مشاور و سه اتهيكمكميته رساله دكتري: 
دانشگاه صنعتي نفر عضو هيأت علمي ( يك نفر هيأت علمي با مرتبه حداقل دانشياري خارج از 

  . شيراز) به پيشنهاد استاد راهنما و تصويب گروه مربوطه است
  دفاع از رساله  .9ماده 

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

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

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

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

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

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

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

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

هفته قبل از دفاع توسط دانشكده براي صدور مجوز و درج در پرونده دانشجو به امور آموزشي و 
  گردد.تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال مي
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عنوان ناظر و اعضاء  جلسه دفاع از رساله با حضور نماينده تحصيالت تكميلي دانشگاه به .3تبصره
  يابد. كميته رساله رسميت مي

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

  ارزيابي رساله  .10اده م

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

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

 جدول ارزيابي
 درجه نمره

20 تا18,5  عالي 

18,49تا 17,5 خوب بسيار   

17,49تا  16  خوب 

16كمتر از   غيرقابل قبول 

  

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

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

  96و  95ورودي هاي 

متشكل از تعداد سه عضو هيأت علمي (عالوه بر استادان راهنما و  ايكميتهكميته رساله دكتري: 
مشاور) با حداقل مرتبة استادياري هستند كه يك عضو از داخل و دو عضو نيز از خارج از گروه 
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يكي از  آيين نامه 19با تشخيص شوراي دانشگاه و بر اساس تبصره ماده  شوند.آموزشي انتخاب مي
   انتخاب شود. 1ايمتخصصان حرفه تواند ازداوران خارجي مي

حداقل يكي از اعضاء كميته پيشنهاد رساله دكتري و كميته رساله دكتري بايد داراي  .1تبصره 
  مرتبه حداقل دانشياري باشد

 توانند به عنوان داور كميتهنويسندگان مقاالت مستخرج از رساله دكتري دانشجو نمي .2تبصره 
  .كميته رساله دكتري انتخاب شوندپيشنهاد رساله دكتري و داور 

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

  شد. بانيمسال اول سال تحصيلي بعد مطابق با تقويم آموزشي دانشگاه مي
  

   دفاع از رساله . 9ماده 

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

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

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

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

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

  گردد. توسط استاد راهنماي اول، از طريق دانشجو به داوران تحويل مي

عنوان ناظر و مدير  گاه بهجلسه دفاع از رساله با حضور نماينده تحصيالت تكميلي دانش .3 تبصره
  يابد. جلسه و اعضاء كميته رساله رسميت مي

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

                                                            
 يجامعه هستند كه دارا هايبخش ريدر سا يعلم أتيه ريكارشناسان با تجربه غ ايصاحبنظران  ،يامتخصصان حرفه ،بر اساس آيين نامه 1

 هستند. دانشگاه دييبه تأ ايحرفه تيمهارت و صالح
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، چگونگي دفاع از ميزان نوآوري ،انجام شده پژوهش اساس كيفيت علمي رارزيابي رساله ب .10ماده 
  .شوديمهاي پژوهشي و نحوه نگارش رساله انجام يافته

تعيين  20داوران، نمره رساله دانشجو را بر مبناي  هيأتدر پايان جلسه دفاع، اعضاي  .1تبصره 
   نمايد.مي محاسبهبصورت زير نمرات را وزني . نماينده تحصيالت تكميلي دانشگاه ميانگين نمايندمي

 ) مشاور:ديوجود استاد (اساتدر صورت  •
  مجموع نمرات داوران مشاور+ دينمرات اسات نيانگيم + راهنما دينمرات اسات نيانگيدو برابر م

  3تعداد داوران+
 در صورت عدم وجود استاد مشاور: •

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

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

 جدول ارزيابي
 درجه نمره

20تا  19  عالي 

18,99تا 18 خوب خيلي   

17,99تا  16  خوب 

16كمتر از   مردود 

 

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

   خود دفاع كند.

دفاع كند، فقط دانشجويي كه در فرصت تعيين شده نتواند از رسالة خود با درجه قبولي  .4تبصره 
  .شودگواهي گذراندن واحدهاي درسي به وي اعطاء مي
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  به بعد 97ورودي هاي 

تائيد استاد راهنما و به شرط كفايت دستاوردهاي علمي و دانشجو پس از تدوين رساله  .45ماده 
از رساله خود  كميته رساله و با مديريت نماينده تحصيالت تكميليحضور ر رساله، موظف است د

متشكل از استاد (استادان) راهنما، استاد (استادان) مشاور و سه نفر  كند. كميته رساله دكتريدفاع 
عضو هيأت علمي ( يك نفر هيأت علمي با مرتبه حداقل دانشياري خارج از دانشگاه صنعتي شيراز) 

  .استو دانشكده مربوطه  آموزشي و تصويب گروه ي اولبه پيشنهاد استاد راهنما

 توانند به عنوان داور كميتهنويسندگان مقاالت مستخرج از رساله دكتري دانشجو نمي .1تبصره 
  پيشنهاد رساله دكتري و داور كميته رساله دكتري انتخاب شوند.

يك سال تمام دفاع از رساله  حداقل زمان الزم بين تصويب طرح تحقيق در دانشگاه و .2تبصره 
 باشد.مي

(مطابق با اهداف طرح تحقيق) متناسب با موضوع  احراز كفايت دستاوردهاي علمي رساله .3تبصره 
براي مقاله مستخرج از رساله يك رساله، قبل از دفاع از طريق چاپ يا اخذ پذيرش نهايي حداقل 

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

. دستاوردهاي علمي ياد رديگيمصورت استاد راهنماي اول، گروه آموزشي و دانشكده مربوطه تائيد 
  .باشد "صنعتي شيرازدانشگاه "و نام ي اولاهنمار استاد ، حداقل نامدانشجوذكر نام شده بايد با 

و تائيد حداقل يكي از داوران كميته رساله،  پس از احراز كفايت دستاوردهاي علمي  .4تبصره 
تاريخ دفاع تعيين شده و حداقل دو هفته قبل از دفاع، نسخه تاييد شده رساله توسط استاد راهنماي 

  گردد. اول، از طريق دانشجو به داوران تحويل مي

عنوان ناظر و مدير جلسه و  دفاع از رساله با حضور نماينده تحصيالت تكميلي بهجلسه  .5 تبصره
  يابد. اعضاء كميته رساله رسميت مي

ل تحصيلي، يك روز قبل از شروع سا هر نيمسال اول در رسالهدفاع از  مهلت آخرين .46ماده 
قبل از شروع نيمسال ل تحصيلي، يك روز سا و در نيمسال دوم هر نيمسال دوم همان سال تحصيلي

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

، چگونگي دفاع از ميزان نوآوري ،انجام شده پژوهش اساس كيفيت علمي رارزيابي رساله ب .47ماده 
  .شوديمهاي پژوهشي و نحوه نگارش رساله انجام يافته
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تعيــين  20دانشــجو را بــر مبنــاي  رســالهداوران، نمره  هيأتدر پايان جلسه دفاع، اعضاي  .1تبصره 
   نمايد.مي محاسبهبصورت زير نمرات را وزني . نماينده تحصيالت تكميلي ميانگين نمايندمي

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

  3تعداد داوران+
 

 در صورت عدم وجود استاد مشاور: •
  راهنما + مجموع نمرات داوران دينمرات اسات نيانگيدو برابر م

  2تعداد داوران + 

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

 جدول ارزيابي
 درجه نمره

20تا  19  عالي 

18,99تا 18 خوب خيلي   

17,99تا  16  خوب 

16كمتر از   مردود 

  

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

  خود دفاع كند.

دانشجويي كه در فرصت تعيين شده نتواند از رسالة خود با درجه قبولي دفاع كند، فقط  .4تبصره 
  .شوداندن واحدهاي درسي به وي اعطاء ميگواهي گذر

  همه ورودي ها

خود را  رسالهحداكثر سه ماه فرصت دارند كه پ رسالهدفاع از  خيدانشجو پس از تار .48ماده  
 خيدهند و حداكثر شش ماه پس از تار ليبه استاد راهنما تحو رساله تهيكم حاتيمطابق با تصح
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ترم  يبرا بايددانشجو  صورتنيا ريحساب خود را انجام دهند. در غ هيتسو نديراف ستباييدفاع م
 خيتاريد. خود دفاع نما رسالهاز امناء ثبت نام و مجددًا  اتيمصوب ه يهانهيمطابق با هز ديجد

  .است ديجلسه دفاع جد دانشجو تاريخ ليفراغت از تحص
  

  ساير مصوبات

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مقرر گرديد در صورتي كه پس از گذشت يكسال از تصويب طرح تحقيق رساله دكتري احراز  •
را اخذ نموده توسط استاد راهنما و گروه مورد  3ي دكترايي كه رساله شرايط دفاع براي دانشجو

در آن نيمسال  4تاييد قرار گيرد، با درخواست دانشجو و تاييد استاد راهنما امكان اخذ رساله 
 همه ورودي ها 13/4/96 براي دانشجو ايجاد گردد.
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بايست رساله دكتري مياستاد مشاور رساله دكتري در صورت عدم حضور در جلسه دفاع از  •
 1/3/97نمره خود را به استاد راهنماي اول رساله تفويض نمايد.

  محروم از تحصيلدانش آموختگي و 

 كارشناسي
 ورودي هاي 93-96

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

  به بعد 97ورودي هاي 

تاريخ دانش آموختگي، زمان ثبت آخرين نمره درس دانشجو در اداره آموزش دانشگاه  .37 ماده
   است.
اين صورت دانش ر كمتر باشد، د 12پايان دوره نبايد از ر ميانگين كل نمرات دانشجو د .38ماده 

   .شودينمشناخته  پيوسته آموخته دوره كارشناسي
 شود:در موارد زير دانشجو از ادامه تحصيل در دوره كارشناسي پيوسته محروم مي. 39ماده 

  مرخصي در زمان مقرر.الف) عدم ثبت نام در هر نيمسال بدون درخواست اخذ 

  نيمسال اعم از متوالي يا متناوب سهمشروطي ب) 

  ).7جو ( با رعايت تبصره ماده ج)  به پايان رسيدن مدت مجاز تحصيل دانش

  شود. 12كمتر از ) 34هاي درسي دانشجو (با رعايت ماده د) ميانگين كل نمره 

  )35ل ( با رعايت ماده انصراف از تحصيه) 

با رعايت ضوابط و ، دانشگاه مجاز است دانشجو از ادامه تحصيل در صورت محروم شدن .تبصره
دانشجو چه دروسي را مبني بر اينكه اي را بر اساس كارنامه تحصيلي مقررات مربوط، صرفاً گواهينامه

   .صادر كند گذرانده يانمرهدر چند واحد و با چه 
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 كارشناسي ارشد
 ورودي هاي 94-96

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

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

  كند. گواهي مبني بر تعداد واحدهاي گذرانده دريافت مي

نامه از سوي مؤسسه، منجر به ابطال احراز و اثبات تخلف علمي دانشجو پس از اتمام پايانتبصره. 
  شده خواهد شد.  حصيلي صادرمدرك ت

 ورودي هاي 97 به بعد
دانش آموختگي، زمان ثبت آخرين نمره درس دانشجو در اداره آموزش دانشگاه تاريخ  .43 ماده
   است.
اين صورت دانش ر كمتر باشد، د 14پايان دوره نبايد از ر ميانگين كل نمرات دانشجو د. 44ماده 

  .شودينمشناخته  ارشد ناپيوسته آموخته دوره كارشناسي
 شود:در دوره كارشناسي ارشد نا پيوسته محروم ميدر موارد زير دانشجو از ادامه تحصيل . 45ماده 

  الف) عدم ثبت نام در هر نيمسال بدون درخواست اخذ مرخصي در زمان مقرر.

  نيمسال اعم از متوالي يا متناوب دومشروطي ب) 

  ).6با رعايت تبصره ماده  جو (ج)  به پايان رسيدن مدت مجاز تحصيل دانش

  شود. 14) كمتر از 29شجو (با رعايت ماده هاي درسي داند) ميانگين كل نمره 

  )30ه) انصراف از تحصيل ( با رعايت ماده 

  ).41ماده  3دانشجو (با رعايت تبصره  پايان نامهو) غير قابل قبول ارزيابي شدن 

  نامهدرحين تدوين پايان برداري و غيره)اقدام به تخلف علمي (سرقت علمي، جعل، تقلب، كپيي) 

نامه از سوي مؤسسه، منجر به ابطال اثبات تخلف علمي دانشجو پس از اتمام پايان احراز و. 1 تبصره
  شده خواهد شد. حصيلي صادرمدرك ت
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با رعايت ضوابط و ، دانشگاه مجاز است دانشجو از ادامه تحصيل در صورت محروم شدن .2 تبصره
دانشجو چه دروسي را مبني بر اينكه اي را بر اساس كارنامه تحصيلي مقررات مربوط، صرفاً گواهينامه

  .صادر كند گذرانده يانمرهدر چند واحد و با چه 

 دكتري
  95ورودي هاي ماقبل 

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

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

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

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

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

   ).12ماده  2 تبصره مدت مجاز تحصيل دانشجو ( با رعايتبه پايان رسيدن ) ه

در دوره دكتري، دانشگاه مجاز  در صورت محروم شدن يا انصراف دانشجو از ادامه تحصيل .1تبصره 
اي را بر اساس كارنامه تحصيلي دانشجو با رعايت ضوابط و مقررات مربوط، صرفاً گواهينامهاست 

  .صادر كند

  96و  95ورودي هاي 

  :شوديممحروم  يادامه تحصيل در دوره دكترموارد زير دانشجو از در  .14ماده 

 16آئين نامه) كمتر از  11ماده  2و  1(با رعايت تبصره درسي دانشجو  هاينمرهالف) ميانگين كل 
  شود.

بار شركت در آزمون ارزيابي جامع (با رعايت ماده  ب) عدم كسب نمره قابل قبول پس از حداكثر دو
  آئين نامه). 15

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

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

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

   و) عدم ثبت نام در هر نيمسال بدون درخواست اخذ مرخصي در زمان مقرر.
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در دوره دكتري، دانشگاه مجاز  در صورت محروم شدن يا انصراف دانشجو از ادامه تحصيل .تبصره
اي را بر اساس كارنامه تحصيلي دانشجو با رعايت ضوابط و مقررات مربوط، صرفاً گواهينامهاست 

   .صادر كند

تقلب،  چنانچه دانشجو در حين تدوين رساله اقدام به تخلف علمي (دستبرد ادبي، جعل، .22 ماده
رونوشت برداري) كند و اين موضوع طبق شيوه نامه مصوب مؤسسه براي مؤسسه اثبات شود، مطابق 

 با قوانين و آييننامهها و دستور العملهاي مصوب اقدام خواهد شد. 

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

 ورودي هاي 97 به بعد

تاريخ دانش آموختگي، زمان ثبت آخرين نمره درس دانشجو در اداره آموزش دانشگاه  .49 ماده
  است.
اين صورت دانش ر كمتر باشد، د 16پايان دوره نبايد از ر ميانگين كل نمرات دانشجو د. 50ماده 

  .شودينمشناخته  ارشد آموخته دوره كارشناسي

 شود:دانشجو از ادامه تحصيل در دوره دكتري محروم ميدر موارد زير . 51ماده 

  الف) عدم ثبت نام در هر نيمسال بدون درخواست اخذ مرخصي در زمان مقرر.

بار شركت در آزمون ارزيابي جامع (با رعايت  ب) عدم كسب نمره قابل قبول پس از حداكثر دو
  ).40ماده  3تبصره 

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

  د) كسب درجه ضعيف در گزارش پيشرفت تحصيلي حداكثر بعد از دو مرتبه

  ).6ه)  به پايان رسيدن مدت مجاز تحصيل دانشجو ( با رعايت تبصره ماده 

  شود. 16) كمتر از 28هاي درسي دانشجو (با رعايت تبصره ماده و) ميانگين كل نمره 

  )29رعايت ماده ز) انصراف از تحصيل ( با 

  ).47ماده  3ح) غير قابل قبول ارزيابي شدن رساله دانشجو (با رعايت تبصره 

  درحين تدوين رساله برداري و غيره)اقدام به تخلف علمي (سرقت علمي، جعل، تقلب، كپيي) 
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از سوي مؤسسه، منجر به ابطال  ت تخلف علمي دانشجو پس از اتمام رسالهاحراز و اثبا. 1 تبصره
  شده خواهد شد. حصيلي صادرك تمدر

با رعايت ضوابط و ، دانشگاه مجاز است دانشجو از ادامه تحصيل در صورت محروم شدن .2 تبصره
دانشجو چه دروسي را مبني بر اينكه اي را بر اساس كارنامه تحصيلي مقررات مربوط، صرفاً گواهينامه

  .صادر كند گذرانده يانمرهدر چند واحد و با چه 

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

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

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

هزينه  تومان و 50000هزينه صدور المثني گواهي موقت مبلغ  1392مقرر شد براي سال  •

 22/12/91تومان باشد.  100000ه مبلغ صدور المثني دانشنام

 

 ساير موارد

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

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

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

  خصوص اين درخواست ها در صورتجلسات دانشكده درج گردد. 
 تطبيق دروس - 1
 انصراف از تحصيل -2
 مرخصي تحصيلي با احتساب در سنوات-3
درخواست دانشجويان دانشگاه صنعتي شيراز متقاضي ميهمان / انتقال به ساير دانشكده ها -4
8/4/95 
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مقرر گرديد پرداخت حق التدريس كالسهاي مقطع تحصيالت تكميلي كه به حد نصاب  •
مصوب تعداد دانشجو نرسيده است بصورت نسبت تعداد دانشجوي ثبت نام شده به تعداد 

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

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

مقرر گرديد درج نظرسنجي از مديران گروه و معاون دانشكده درباره اعضاء هيات علمي در   •
نيمسال اول هر سال تحصيلي از روز بعد از آخرين مهلت درج نمرات دروس تحصيالت 
تكميلي همان نيمسال تا پايان سال تقويمي و در نيمسال دوم هر سال تحصيلي از روز بعد از 

دروس تحصيالت تكميلي همان نيمسال تا يك روز قبل از شروع  آخرين مهلت درج نمرات
  29/4/95نيمسال بعد انجام گيرد. 

امتياز و براي اخذ پايه  4مقرر گرديد اعضاء هيأت علمي قرار دادي جهت تمديد قرار داد  •
  30/7/92امتياز   ديگر كسب نمايند. 4ساالنه 

واحد  16التدريس ساالنه آموزشي با توجه به بخش نامه موجود مقرر گرديد كه سقف حق  •
 30/7/92واحد باشد.  52و پژوهشي 

و زيرگروه ها يا گروه هاي  Schoolمقرر گرديد كه معادل انگليسي دانشكده هاي مصوب  •
در مكاتبات انگليسي لحاظ شود و در مقاالت، همه دانشكده ها و  Departmentمستقل 

 26/9/92نند. استفاده كDepartment گروه هاي مستقل از كلمه 
مقرر گرديد كه ورود افراد دانشجو يا غير دانشجو، از خارج دانشگاه و شركت در كالسها تنها  •

 17/2/92از طريق حراست هماهنگ شود و اين موضوع به كليه اساتيد اطالع رساني شود. 
معيارهاي انتخاب تعداد دانشجويان كارشناسي جهت شركت در المپياد دانشجويي به قرار  •

  زير مصوب گرديد. 
گردد و دانشجويان مازاد بر اساس نتايج از هر گروه آموزش به تعداد مساوي دانشجو انتخاب مي

 20/11/94كسب شده در سه سال گذشته انتخاب گردد. 
استعداد درخشان كارشناسي ارشد متقاضي بدون كنكور  مقرر گرديد در پذيرش دانشجويان •

در مقطع دكتري محدوديت معدل دوره كارشناسي اعمال نشود. (الزم االجرا از ورودي هاي 
 8/2/94به بعد ) 1394مهر ماه

 ) بصورت زير محاسبه گردد. Book chapterمقرر گرديد امتياز يك فصل از كتاب (  •
، امتياز كل فصل 10تعداد صفحات فصل كتاب تقسيم بر تعداد صفحات كل كتاب ضربدر 

گردد كه به هر نويسنده مطابق با آئين نامه ارتقاء از اين امتياز محاسبه شده تعلق كتاب مي
گيرد. گيرد. اگر اين امتياز كمتر از يك شود حداقل يك امتياز به نويسنده تعلق ميمي
12/8/94 
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الب راهنمايي يا قساتيد دانشگاه صنعتي شيراز با دانشگاه هاي غير دولتي در همكاري ا •
پژوهشي براي استاد مجري  -مشاوره دانشجويان تحصيالت تكميلي منجر به امتياز آموزشي

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

  گردد. سبه ميبصورت زير محا
(2n+5)/12 

   5/5/95باشد.تعداد دانشجو مي nو           
مقرر گرديد آخرين زمان مهلت ورود نمرات تحصيالت تكميلي در نيمسال اول، ده روز پس  •

باشد. اين مصوبه از از آخرين امتحانات و در نيمسال دوم، يك ماه پس از آخرين امتحان 
 10/12/95است. الزم االجرا  96-97سال تحصيلي 

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

روز بعد از تاريخ امتحان  3مقرر گرديد دانشجويان متقاضي حذف پزشكي درس حداكثر  •
 29/1/96مدارك خود را به آموزش دانشگاه تحويل نمايند. 

مقرر گرديد دانشجو درخواست حذف پزشكي درس  را شخصا به دانشكده تحويل و  •
ه به اين مصوبه تاييد دانشكده پس از بررسي، موضوع را در شوراي خود مطرح نمايد. با توج

 13/4/96 پزشك معتمد الزم نخواهد بود.
مقرر گرديد صدور گواهي آزمون جامع، دفاع از پايان نامه و غيره........ از طرف امور آموزشي  •

وتحصيالت تكميلي، منوط به رعايت قوانين آموزشي گردد و در اين موارد ارسال نامه از 
 13/4/96طرف دانشكده الزم نباشد. 

آخرين زمان ارسال درخواست تمديد سنوات تمامي مقاطع توسط دانشجويان در سيستم  •
 10/5/96گلستان به صورت زير تعيين گرديد.

  شهريور ماه  10تمديد سنوات نيمسال اول: 
تمديد سنوات نيمسال دوم: دو روز كاري پس از آخرين مهلت ورود نمرات پايان نيمسال 

  اول
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  شيوه نامه معادل سازي و تطبيق دروس 
  در دانشگاه صنعتي شيراز

  مقدمه
آيين نامه هاي آموزشي دوره كارشناسي پيوسته و  20ماده  1و تبصره  28در اجراي ماده 

كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب شوراي برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مورخ 
  اين شيوه نامه تهيه گرديده است.  4/7/1394و  16/12/1393

  تعريف ها
  زير در اين شيوه نامه به كار مي رود. براي رعايت اختصار، واژه هاي: 1ماده

  منظور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است. وزارت:

  منظور كليه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي است.  موسسه:

  منظور دانشگاه صنعتي شيراز است. دانشگاه:

  كوچكترين واحد سازماني آموزشي و يا پژوهشي دانشگاه است. گروه آموزشي:

  منظور شوراهاي آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه است. شورا:

شود و حداقل با مقطع تحصيلي است كه پس از مقطع متوسطه آغاز مي مقطع كارشناسي:
  شود.هي ميواحد درسي طبق برنامه درسي مصوب به دريافت مدرك كارشناسي منت130گذراندن 

شود و حداقل مقطع تحصيلي است كه پس از مقطع كارشناسي آغاز مي مقطع كارشناسي ارشد:
  واحد درسي است.  32تا  28شامل 

- مقطع تحصيلي است كه پس از مقطع كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه مقطع دكتري تخصصي:
  كند.مي شود و فرد طبق برنامة درسي مصوب، مدرك دكتري دريافتاي آغاز مي

هاي علمي است كه به لحاظ موضوع كامًال مشخص يكي از شعب فرعي از گروه رشته تحصيلي:
  انجامد.هاي علمي ديگر متمايز بوده و حداقل به يك كارايي مشخص مياست و از موضوعات گروه

  منظور آيين نامه آموزشي مقطع هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد مصوب وزارت است. آيين نامه:

فردي است كه در يكي از مقطع هاي آموزش عالي برابر ضوابط معين، پذيرفته شده، ثبت  دانشجو:
  نام كرده و مشغول به تحصيل است.
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فردي است كه يكي از مقطع هاي تحصيلي را با موفقيت به پايان رسانده و برابر  دانش آموخته:
  باشد. ضوابط معين، گواهي يا مدارك تحصيلي مربوط را دريافت كرده

  فرايندي كه در آن دانشجو به طور خودخواسته از ادامه تحصيل خودداري كند. انصراف تحصيل:

دانشجويي است كه بنا بر يكي از داليل مندرج در آيين نامه وزارت از ادامه  دانشجوي اخراجي:
  تحصيل محروم گرديده است.

نشجو در طول يك نيمسال تحصيلي هايي كه براي فراگيري دامقدار مفاهيم يا مهارت واحد درسي:
  شود.يا زمان معادل آن در نظر گرفته مي

 پذيرفتههاي ورودي موسسه ها  نموآزيكي از  طريقاز نشجو دا كه ستا موسسه ايموسسه مبدا: 
  ست.ا هشد

 و يا لنتقاا ،ميهماني يتقاضا تحصيل مهادا جهت نشجودا كه ستاموسسه اي  :مقصدموسسه 
  .آن را دارد شته بهرر تغيي با امتو لنتقاا

تحت شرايط خاص و در صورت موافقت موسسه هاي مبدا   كه ستا نشجوييدا :نميهما ينشجواد
و مقصد به صورت موقت براي تعداد نيمسال هاي تحصيلي مشخصي اقدام به تغيير محل تحصيل 

  خود مي نمايد.

همان  ديگر در همان رشته، موسسهبه  موسسه تغيير محل تحصيل دانشجو از يك منظور انتقال:
  مي باشد. همان مقطع تحصيليو  دوره

 موسسهبه  موسسه دانشجو از يك يتحصيلو رشته تغيير محل منظور  :توام با تغيير رشته انتقال
  مي باشد. ديگر در همان مقطع تحصيلي

ز نظر عنوان روند بررسي پذيرش درسي است كه دانشجو قبال اخذ نموده است و آن درس ا تطبيق:
  و تعداد واحد با يكي از دروس رشته اي كه در دانشگاه پذيرفته شده است يكسان مي باشد.

روند بررسي پذيرش درسي است كه دانشجو قبال اخذ نموده است و آن درس از نظر  معادل سازي:
عنوان و يا تعداد واحد با هيچ يك از دروس رشته اي كه دانشجو در دانشگاه پذيرفته شده است 

 80يكسان نمي باشد اما سرفصل آن درس با يكي از دروس رشته پذيرفته شده دانشجو بيش از 
  ي دارد. درصد اشتراك محتواي

نظام آموزش عالي كه دانشجويان بدون پرداخت شهريه و صرفًا با سپردن تعهد  آموزش رايگان:
  كنند.خدمت، تحصيل مي

كليه دانشجويان بهره مند از آموزش رايگان  مدت تعهد مي باشد كه تعهد خدمت آموزش رايگان:
  مكلف به خدمت آن در ايران مي باشند.
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  معادل سازيقوانين كلي تطبيق و 

  تطبيق و معادل سازي دروس با نظر گروه آموزشي و با شرايط زير امكان پذير است.: 2ماده

  الف) پذيرش دانشجو براي ورود به دوره مورد تاييد وزارت باشد.

  ب) موسسه قبلي دانشجو در رشته تحصيلي مورد تاييد وزارت باشد.

  رد تاييد وزارت باشد.ج) سرفصل دروس گذرانده دانشجو در رشته تحصيلي مو

تطبيق و معادل سازي دروس صرفا در شيوه هاي و دوره هاي آموزشي به زير صورت مي  :3ماده
  گيرد.

  شيوه آموزشي قابل معادل سازي  شيوه آموزشي
  غير حضوري  نيمه حضوري  حضوري

  *  *  *  حضوري
  *  *    نيمه حضوري
  *      غير حضوري

  

  معادل سازيدوره آموزشي قابل   دوره آموزشي
  الكترونيكي پرديس دانشگاهي  نوبت دوم  روزانه

  *  *  *  *  روزانه
  *  *  *    نوبت دوم

  *  *      پرديس دانشگاهي
  *        الكترونيكي

  

به تشخيص شوراي آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه، دروسي كه دانشجويان دوره تبصره: 
اند، مي تواند در دوره هاي روزانه و نوبت دوم پرديس دانشگاهي با دانشجويان دوره روزانه گذرانده 

  مورد تطبيق و معادل سازي قرار گيرد.

تطبيق و معادل سازي از دروس با واحد درسي كمتر به دروس با واحد درسي بيشتر جهت   :4ماده 
  تمامي متقاضيان مجاز نمي باشد.

و معادل  يقيدروس تطبنحوه محاسبه تعهد خدمت آموزش رايگان براي نيمسال هايي كه : 5ماده
  در آن ثبت شده است، مطابق با دستور العمل مصوب وزارت است.شده  يساز
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  تطبيق و معادل سازي دروس دانش آموختگان، دانشجويان انصرافي و اخراجي
ي دروس دانش آموختگان، دانشجويان انصرافي و اخراجي با درخواست و معادل ساز قيتطب: 6ماده

 رد نظر ايشان بررسي خواهد شد. فرد متقاضي در دروس مو

، 3درصد واحد هاي درسي (بجز دروس پروژه، كارآموزي، پروژه آز الكترونيك  40حداكثر : 1تبصره
سمينار، پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري) مقطع تحصيلي كه فرد در آن پذيرفته شده 

  است، قابل پيشنهاد جهت تطبيق و معادل سازي مي باشد. 

واحد از دروس تطبيقي و معادل سازي شده دانشجويان در مقطع كارشناسي  20به ازاي هر: 2هتبصر
  يك نيمسال از سنوات مجاز تحصيلي دانشجو كاسته مي شود.

در مقطع  انيدانشجوواحد از دروس تطبيقي و معادل سازي شده  14به ازاي هر : 3تبصره
  .شود يدانشجو كاسته م يلياز سنوات مجاز تحص مسالين كي ي ارشدكارشناس

در خصوص دانش آموختگان، دانشجويان انصرافي و اخراجي، به تشخيص گروه آموزشي  : 7ماده 
كليه دروس گذرانده در دانشگاه هاي دولتي و مجتمع و مراكز آموزش عالي و فقط دروس عمومي 

عي با حداقل نمره به گذرانده در دانشگاه هاي پيام نور، دانشگاه آزاد اسالمي و موسسات غيرانتفا
  شرح ذيل پذيرفته مي شود.

  مقطع تحصيلي

  حداقل نمره

دانشگاه هاي 
  دولتي

مجتمع و مراكز آموزش 
  عالي

دانشگاه هاي پيام نور، 
دانشگاه آزاد اسالمي و 
  موسسات غيرانتفاعي

  14  14  12  كارشناسي

هيچ يك از دروس   16  14  كارشناسي ارشد
  پذيرفته نمي شود.

از دروس  كي چيه  16  دكتري
  شود. ينم رفتهيپذ

از دروس  كي چيه
  شود. ينم رفتهيپذ

  

نمرات كليه دروس پذيرفته شده با احتساب در معدل كل و در يك نيمسال تحصيلي با  تبصره:
عنوان دروس انتقالي ثبت و باقي مي ماند. اما رتبه دانشجو صرفا براساس نمرات اخذ شده در 

  دانشگاه صنعتي شيراز محاسبه مي گردد.
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جويان دانشجويان ميهمان به، انتقال از و دانش تطبيق و معادل سازي دروس
  تغيير رشته داده

در مورد دانشجويان متقاضي تغيير رشته، انتقال و يا انتقال توام با تغيير رشته از ساير : 8ماده 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، مي بايست كليه دروس اخذ شده آنها در دانشگاه مبدا، مورد 

  سازي قرار گيرد. تطبيق و معادل

 ايانتقال و به تشخيص گروه آموزشي كليه دروس گذرانده دانشجويان متقاضي تغيير رشته،  :1تبصره
از ساير دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، در دانشگاه هاي دولتي و رشته  رييانتقال توام با تغ

   اين شيوه نامه پذيرفته مي شود. 7مجتمع و مراكز آموزش عالي با حداقل نمره ذكر شده در ماده 

نمرات كليه دروس پذيرفته شده و پذيرفته نشده با احتساب در معدل كل و سنوات مجاز  :2تبصره
تحصيلي دانشجو ثبت و باقي مي ماند. اما رتبه دانشجو صرفا براساس نمرات اخذ شده در دانشگاه 

 صنعتي شيراز محاسبه مي گردد.

موسسات آموزش عالي مورد تطبيق و  كليه دروس دانشجويان ميهمان به ساير دانشگاه ها و :9ماده
معادل سازي قرار مي گيرد. نمرات كليه دروس تطبيقي و معادل سازي شده مطابق نمرات اخذ شده 

و  لسا نيم ميانگينو در  ثبت كارنامه دانشجودر مي باشد. اين نمرات مقصد  هنشگادر دادانشجو 
براساس نمرات اخذ شده در دانشگاه صنعتي اما رتبه دانشجو صرفا شد.  هداخو رمنظو كل ميانگين

 شيراز محاسبه مي گردد.

محاسبه مشروطي در نيمسال هايي كه دروس تطبيقي و معادل سازي شده دانشجويان  :10ماده
متقاضي تغيير رشته، ميهمان به، انتقال از و انتقال توام با تغيير رشته در آن ثبت شده است، مطابق 

  با آيين نامه وزارت است.

نحوه محاسبه سنوات مجاز تحصيلي دانشجويان متقاضي تغيير رشته، ميهمان به، انتقال از  :11ماده
  و انتقال توام با تغيير رشته مطابق آيين نامه وزارت است.

  تفسير، نظارت و تصويب
تفسير و نظارت بر حسن اجراي اين شيوه نامه و بررسي موارد خاص ديگر به حسب مورد : 12ماده 

  است. رازيش يدانشگاه صنعت يليتكم التيو تحص يآموزش يشوراها بر عهده

به تصويب  26/4/97تبصره در تاريخ  7ماده و  13اين شيوه نامه مشتمل بر يك مقدمه، : 13ماده 
  شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه صنعتي شيراز رسيده و از زمان تصويب الزم االجرا است.
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  دانشجويانآيين نامه ميهماني و انتقال 
  دانشگاه صنعتي شيرازدر 

  مقدمه

با توجه به اتمام مهلت اجرايي آيين نامه ميهماني و انتقال دانشجويان دوره هاي كارداني و 
  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، اين شيوه نامه تهيه شده است. 28/2/1392كارشناسي مصوب 

  تعريف ها
  

  نامه به كار مي رود.براي اختصار واژه هاي زير در اين شيوه 

  منظور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است. وزارت:

  منظور كليه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي است. موسسه:

 پذيرفتهيكي از روش هاي مورد تاييد وزارت  طريقاز نشجو دا كه ستا موسسه اي :أمبد موسسه 
  ست.ا هشد

 يتقاضا تحصيل مهادا جهت نشجودا كه ستا آموزش عالي دولتي موسسه :مقصدموسسه 
  ارائه مي دهد.آن را  به لنتقااو ئم دا ميهماني ،ميهماني

موافقت موسسه مبدا و مقصد به صورت  گفته مي شود كه در صورت نشجوييدابه  :عادي نميهما
موقت براي تعداد نيمسال هاي تحصيلي مشخصي اقدام به تغيير محل تحصيل خود مي نمايد. 

  انجام مي شود.مبدأ موسسه  صدور مدارك مورد نياز دانشجوي ميهمان در

تا هنگام دانش خود را باقيمانده تحصيلي واحدهاي يي گفته مي شود كه دانشجوبه  ميهمان دائم:
 موسسهدر پايان هر نيمسال تحصيلي ريز نمرات وي به  و مي گذراندآموختگي در موسسه مقصد 

وضعيت سرفصل دروس گذرانده در  دانشجوي ميهمان دائم، در پايان تحصيل مي شود. ارسالمبدأ 
انجام مي مبدأ موسسه  رشته مورد نظر از طريق موسسه مقصد بررسي و صدور مدارك مورد نياز در

  شود.
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به دانشجويي گفته مي شود كه در صورت موافقت موسسه مبدا و مقصد به صورت دائم  :دائم انتقال
 خود مي نمايد. صدور مدارك مورد نياز دانشجوي انتقال دائم درتغيير محل تحصيل اقدام به 

  انجام مي شود. موسسه مقصد

  منظور سامانه ميهماني و انتقال وزارت است. سامانه:

  ثبت درخواست در سامانه
 

ميهمان عادي،  ستاخووزارت در توسط هشد معالا مانيز تقويمدانشجو بايد بر اساس  :1ماده
 امانهـسدر براي دو نيمسال ( نيمسال اول و دوم سال تحصيلي)  ميهمان دائم و يا انتقال دائم خود را

  نمايد. امقدامربوطه  اركمدو بارگذاري  سكنا به نسبت ستاخودر ردمو به با توجهو  ثبت

عادي،  ميهماني دانشجو، از طرف هشد ئهارا تطالعااز ا هريكوجود مغايرت در  رتصودر  تبصره:  
 دانشجو كان لم يكن خواهد شد. لنتقاا ياميهماني دائم و 

موسسه مبدأ موظف است بر اساس مفاد اين آيين نامه، درخواست دانشجو را بررسي و در  :2ماده 
صورت داشتن شرايط موافقت خود را از طريق سامانه اعالم و ريز نمرات دانشجو را به موسسه مقصد 

  ارسال نمايد. 
است موسسه مبدا تنها در قبال درخواست هايي كه از طريق سامانه ثبت گرديده  تبصره:   

  دارد.را  هيد پاسخ و سيدگير مسئوليت
موسسه مقصد مكلف است نظر خود را (براي دو نيمسال تحصيلي) از طريق سامانه به  :3ماده 

  موسسه مبدأ و متقاضي اعالم نمايد. 
در صورت عدم موافقت با درخواست دانشجو از طرف مبدأ و يا مقصد، اعالم داليل عدم  :4ماده

  .باشديمانشجو از طريق سامانه ضروري موافقت با درخواست د
پس از عدم موافقت مبدأ و مقصد در صورتي كه دانشجو خود را واجد شريط خاص بداند  :5ماده

با ارائه مدارك از شوراي بررسي موارد خاص موسسه يا استان تقاضاي رسيدگي نمايد. در  توانديم
داً مدارك مربوطه را با راي مخالفت مجد توانديمصورت عدم موافقت شوراهاي مذكور، دانشجو 

شوراي بررسي موارد خاص استان براي بررسي نهايي به كميته نظارت ارائه نمايد. در هر حال آراي 
شوراي بررسي موارد خاص استان و كميته نظارت براي كليه موسسات و دانشجوي متقاضي الزم 

  .باشديماالجرا 
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ي دانشجويان بايستي در زمان مقرر و به هادرخواستاعالم نظر موسسه مبدا و مقصد به  :6ماده 
صورت موافقت يا مخالفت در سامانه ثبت شود. عدم اظهار نظر به منزله مخالفت با درخواست 

  . شوديمدانشجويان متقاضي تلقي شده و در ارزيابي موسسه مبدا و مقصد لحاظ 
  

  درخواست ميهمان عادي
احراز تمامي شرايط بر  وطمشر ،در موسسه مقصدنشجو دا ميهمان عادي ستاخودر بررسي: 7هماد

 زير است.

  نشجودا درخواست با أمبدالف) موافقت موسسه    

  أمبددر موسسه فرد متقاضي  تحصيلي لنيمسادو  قلادـحب)  اشتغال به تحصيل   

 مبدا  موسسهدر 14قلاحدكل  ميانگينج) دارا بودن   

  مبدا از نظر مقررات آموزشي  موسسهدر  دانشجوادامه تحصيل د) بال مانع بودن   

فرزندان اعضاي هيات علمي موسسه ها، خانواده هاي شاهد و  ايبرورود  وبداز  ميهماني تبصره:   
 حيصالذ جعامر تأييداز  پس شديد حركتي جسمي معلولينو  لشندرو نشدگا پذيرفتهايثارگر و 

  همچنين براي اين افراد رعايت شرط (ج) الزم نمي باشد. ست.ا يرپذن مكاا

در شرايط يكسان، اولويت ميهمان عادي با متقاضياني است كه حداقل داراي يكي از شرايط  :8ماده 
  زير مي باشند. 

 الف) دانشجويان دختر  

  متاهل ننشجوياداب)    

  موسسه ها يعلم اتيه يفرزندان اعضاج)   

در زمينه المپيادها، جشنواره هاي علمي و برگزيدگان آزمون سراسري  زممتاو  نخبه انينشجوداد)   
   با ارئه گواهي معتبر

ميهمان عادي از مراكز پيام نور، دانشگاه آزاد اسالمي، موسسات غيرانتفاعي و مراكز علمي  :9ماده
  كاربردي به موسسات دولتي و بعكس آن ممنوع است.

  ورت نيمسال كامل در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري ممنوع است.ميهمان عادي به ص : 10ماده
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واحد از دروس عمومي را در دوره تابستان به صورت ميهمان  6مي توانند حداكثر نشجو دا :11ماده
  عادي اخذ نمايد.

به صورت  حداكثر تا ثبت نام اصلي دوره تابستان اين دانشجويان بايد درخواست خود را تبصره:   
  موسسه مقصد تحويل نمايند.به كتبي 

به صورت تابستان دوره  در 3و پروژه آزمايشگاه الكترونيك آموزي پروژه، كارس وخذ درا :12ماده
  .مجاز نمي باشدميهمان عادي 

دانشجويان تمامي مقاطع تحصيلي تحت شرايط زير مي توانند همزمان با تحصيل در  :13ماده
 ك يا چند درس را به صورت ميهمان عادي اخذ نمايند. نيز يموسسه ها موسسه مبدا در ساير 

 عدم ارائه درس يا دروس مذكور در موسسه مبدا در نيمسال مورد درخواست ) 1

 موافقت موسسه مبدا و مقصد با اخذ درس يا دروس  ) 2

اين دانشجويان بايد درخواست خود را حداكثر تا ثبت نام اصلي موسسه مبدا به صورت  :1تبصره   
  تحويل نمايند. موسسه مبداكتبي به 

جمع كل واحدهاي درسي اخذ شده دانشجو در نيمسالي كه در موسسه مبدا و مقصد  :2تبصره   
  مشغول به تحصيل است بايد مطابق با قوانين و مقررات آموزشي وزارت در هر مقطع تحصيلي باشد.

  

  عادي نميهما انينشجوداانتخاب واحد 

با توجه به دروس ارائه شده در موسسه مقصد و مطابق  ملزم استعادي  نميهما ينشجودا :14ماده
  ليست دروس مورد تاييد موسسه مبدا، واحد هاي درسي خود را انتخاب نمايد. 

 ئهارا يحدهاوا اـبموسسه مبدا را  دييمورد تا سيدر يحدهاوا ادتعدو  عنودانشجو بايد  :1تبصره   
 اـي تايرـمغ تي در قبالليمقصد هيچ گونه مسئوموسسه نمايد.  مطابقتموسسه مقصد در  هشد
  .ي درسي ندارددهاـحوا هـئارا مدـع

 تأييدمورد  بايديا معرفي به استاد، و  رستك د نيمسال كامل، رتصو: اخذ درس به 2تبصره   
  .باشد موسسه مقصد يطاشر طبقو  أمبد موسسه
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  درخواست تمديد ميهمان عادي

همان سال و همان رشته  يورود انيمعدل دانشجو ميانگينحداقل  كسبدانشجو به شرط   :15ماده
 ينيمسال تحصيلي در موسسه مقصد به صورت ميهمان عاد 4تواند تا  يدر موسسه مقصد م

 يورود انيمعدل دانشجو ميانگينبه كمتر از حداقل  مسالي. در صورت افت معدل ندينما ليتحص
وجود ندارد و  يبعد مسالين يبرا يهمانيم ديرشته در موسسه مقصد، امكان تمد نهمان سال و هما

  و به موسسه مبدا بازگردد. ديبا موسسه مقصد تسويه حساب نما ديدانشجو با

  

   دائم همانيمدرخواست 

احراز تمامي شرايط بر  وطمشر ،در موسسه مقصدنشجو دا ئمدا ميهماني ستاخودر بررسي :16ماده 
 زير است.

  نشجودا درخواست با أمبدالف) موافقت موسسه   

از نظر مقررات آموزشي و و مقصد  مبدا موسسهدر  دانشجوادامه تحصيل ب) بال مانع بودن   
  انضباطي 

 كميتهدر نتخلفشا هندوپر نشجويانيكهدا از ستهد آن دائم انميهم ستاخودر سيربر تبصره:  
 .دبو هداخو رمذكو جعامررأي  نشد قطعي به طمنو ،رسيدگي است ستد درنضباطي ا

 دانشجوي متقاضي در موسسه مقصد تحصيليقطع م ويش اگر ،شتهرج) وجود    

موسسه مقصد به صورت در دانشجوي متقاضي  تحصيلي لنيمسا د) اشتغال به تحصيل چهار  
 ميهمان عادي

 واحد از دروس غير عمومي در موسسه مقصد 40گذراندن حداقل ه)   

 همان سال و همان رشته در موسسه مقصد يورود انيمعدل دانشجو ميانگينحداقل و) دارا بودن   

 موسسه به لنيمسا هر درصورت موافقت با ميهماني دائم دانشجو، نيازي به مراجعه وي در :17ماده
 نمي باشد. أمبد

  دائم انتقالدرخواست 
  انتقال دانشجو صرفا در شيوه ها و دوره هاي آموزشي به شرح زير صورت مي گيرد. :18ماده 
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  شيوه آموزشي قابل معرفي  شيوه آموزشي
  غير حضوري  نيمه حضوري  حضوري

  *  *  *  حضوري
  *  *    نيمه حضوري
  *      غير حضوري

 

  دوره آموزشي قابل معرفي  دوره آموزشي
  الكترونيكي پرديس دانشگاهي  نوبت دوم  روزانه

  *  *  *  *  روزانه
  *  *  *    نوبت دوم

  *  *      پرديس دانشگاهي
  *        الكترونيكي

  

و  16احراز شرايط ماده بر  وطمشر ،موسسه مقصددر  نشجودا انتقال ستاخودر بررسي :19ماده 
  شرايط زير است.

 دانشجوي متقاضي در موسسه مقصد تحصيليالف) وجود دوره   

  ب) عدم مشروطي در موسسه مقصد   

رشته مورد نظر  يدانش آموختگ يالزم برا يتعداد كل واحد هااز درصد  50از  ج) گذراندن بيش  
  در موسسه مقصد

  انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل در هر مقطع فقط يك بار مجاز است. :20ماده

تبديل انتقال مشروط به انتقال دائم فرزندان اعضاي هيات علمي دانشگاه ها منوط به احراز  :21ماده
  شرايط زير است.

  از نظر مقررات آموزشي و انضباطيموسسه مقصد ادامه تحصيل متقاضي در الف) بال مانع بودن   

صورت ميهمان به  موسسه مقصددر  تحصيلي لنيمسادو  ب) اشتغال به تحصيل فرد متقاضي در  
  عادي

  در موسسه مقصد تحصيلي نيمسال هاي عمجمودر عدم مشروطي بيش از يك ترم  )ج



 

98 
 

در دوره انتقال مشروط، دانشجو در موسسه مقصد واحد مي گيرد و لزومي ندارد از : 1تبصره
  موسسه مبدا فرم ميهماني اخذ نماييد.

ل مشروط در دوره روزانه ممنوع : اخذ شهريه از دانشجويان معرفي شده به صورت انتقا2تبصره
  است.

  

  از ساير موسسه ها رشته رييانتقال توام با تغدرخواست هاي 
  توام با تغيير رشته در تمامي مقاطع ممنوع است. انتقال :22ماده 

  

  شهريه دانشجويان متقاضي نقل و انتقال

 نامه شده (آييني ـبين يشـپ اردوـم جز به يطياشر هردر دانشجويان دوره روزانه  :23ماده
در دوران ميهمان  گر)ريثاو ا شاهد ننشجويادا نامه يينو آ علمي تهيا يعضاا انندزفر تتسهيال

عادي، ميهمان دائم و انتقال دائم ملزم به پرداخت شهريه مطابق تعرفه دانشجويان نوبت دوم به 
 موسسه مقصد مي باشند.

 تتسهيال نامه شده (آييني ـبين يشـپ اردوـم جز به يطياشر هردر دانشجويان نوبت دوم : 24ماده 
 ي وعاد همانيدر دوران م گر)ريثاو ا شاهد ننشجويادا نامه يينآ نيزو  علمي تهيا يعضاا انندزفر
ملزم به پرداخت شهريه ثابت به موسسه مبدا و كل شهريه ثابت و متغير به موسسه  دائم همانيم

  مقصد مي باشند.

  

  ميهمان عادي، ميهمان دائم و انتقال دائم دانشجويانو رتبه نمرات دروس 

ل سازي نمرات دانشجوي ميهمان عادي و انتقال دائم به ترتيب بر اساس دتطبيق و معا :25ماده
  شيوه نامه معادل سازي و تطبيق دروس موسسه مبدا و مقصد است.

انشجو در محاسبه رتبه دانشجويان انتقال دائم صرفا بر اساس نمرات دروس اخذ شده د :26ماده
  موسسه مقصد است. 

ي ميهمان (عادي و دائم) و انتقال دائم به ترتيب پس از تسويه نشجودا اتنمر ليست ارسال: 27ماده
   حساب دانشجو با موسسه مقصد و مبدا صورت مي پذيرد.
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  تفسير، نظارت و تصويب

تفسير و نظارت بر حسن اجراي اين شيوه نامه و بررسي موارد خاص ديگر به حسب مورد  :28ماده 
  است. رازيش يدانشگاه صنعت يليتكم التيو تحص يآموزش يشوراهابر عهده 

به تصويب  19/4/97تبصره در تاريخ  11ماده و  29اين شيوه نامه مشتمل بر يك مقدمه، : 29ماده 
  شوراي آموزشي دانشگاه صنعتي شيراز رسيده و از زمان تصويب الزم االجرا است.

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 
 

 فرايند ارسال گزارش تقلب در جلسات امتحانات پايان نيمسال
مورخ  358در راستاي اجراي آيين نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسالمي مصوب جلسه 

شوراي عالي انقالب فرهنگي، فرايند ذيل در شوراي آموزشي و تحصيالت تكميلي  14/6/1374
در خصوص تقلب در جلسات امتحانات پايان نيمسال  21/2/1395دانشگاه صنعتي شيراز مورخ 

  مصوب گرديد.

در صورتيكه استاد محترم درس يا مراقبين محترم تقلب يا تخلفي را از دانشجويي در هنگام  •
زاري امتحان مشاهده نمودند، موضوع با مسئول برگزاري امتحانات مطرح و صورتجلسه برگ

امتحان در اين خصوص تكميل و بهمراه مستندات و همچنين كپي برگه امتحاني به مسئول 
 گردد. برگزاري امتحانات يا نماينده ايشان تحويل مي

 
تواند تا تخلف، دانشجو مي مدارك دال به تقلب يا الزم به ذكر است پس از توقيف كليه •

پايان امتحان در جلسه حضور داشته و امتحان خود را به پايان برساند. در صورت تمايل 
دانشجو به ادامه امتحان، پاسخنامه قبلي از دانشجو گرفته و پاسخنامه جديد به دانشجو 

 .تحويل گردد تا دانشجو ادامه پاسخ به سواالت را در پاسخنامه جديد درج نمايد

 
مستندات به كميته انضباطي بدوي دانشگاه جهت  گزارش تقلب و تخلف بهمراه كليه •

  گردد.تصميم گيري ارسال مي

 

تواند اوراق امتحاني دانشجوي متخلف را به همراه اوراق ساير دانشجويان استاد درس مي •
ايست بتصيح نمايد ولي نمره ايشان تا تصميم نهايي كميته انضباطي بدوي دانشگاه نمي

اعالم گردد. در اين حالت نمره صفر تا تصميم كميته انضباطي دانشگاه براي دانشجو ثبت 
 گردد.مي

 

پس از تصميم كميته انضباطي دانشگاه، در صورت نياز، نمره دانشجو از استاد درس استعالم  •
 گيرد.و كليه امور درج نمره توسط اداره آموزش دانشگاه انجام مي

 

تصميم گيري نهايي در خصوص احراز تقلب يا تخلف در امتحانات پايان با توجه به اينكه  •
باشد، خواهشمند است اساتيد محترم نيمسال بر عهده كميته انضباطي بدوي دانشگاه مي
 درس يا مراقبين در اين خصوص راساً اقدام ننمايند. 
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 موضوعات قابل طرح در كميسيون موارد خاص دانشگاه
 

 بدون احتساب در سنواتدرخواست مرخصي تحصيلي  •

درخواست مرخصي تحصيلي با احتساب در سنوات بعد از زمان مقرر ( دو هفته قبل از  •
 شروع نيمسال)

 درخواست حذف ترم بدون احتساب در سنوات •

درخواست حذف ترم با احتساب در سنوات بعد از زمان مقرر (دو هفته قبل از شروع  •
 امتحانات)

 حذف اضطراريدرخواست حذف درس بعد از زمان  •

درخواست تمديد سنوات دانشجويان جهت دومين نيمسال پس از اتمام سنوات مجاز  •
 تحصيل مشروط به معافيت نظام وظيفه عمومي

درخواست تمديد سنوات دانشجويان جهت سومين نيمسال پس از اتمام سنوات مجاز  •
 تحصيل مشروط به معافيت نظام وظيفه عمومي

 د از زمان مقرر مشروط به معافيت نظام وظيفه عموميدرخواست بازگشت به تحصيل بع •

 درخواست ادامه تحصيل دانشجويان اخراجي مشروطي  •

 به بعد چهارمدرخواست تمديد مهلت ارائه طرح تحقيق رساله دكتري در مرتبه  •

 درخواست دانش آموختگي عليرغم سپري شدن فرصت شش ماهه پس از دفاع  •

ويان مقطع كارشناسي ساير دانشگاهها و موسسات درخواست ميهماني يا انتقالي دانشج •
 آموزش عالي به دانشگاه صنعتي شيراز 

درخواست انتقالي و ميمهاني دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي به ساير  •
 دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

موسسات  درخواست انتقالي و ميمهاني دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد ساير دانشگاهها و •
 آموزش عالي به دانشگاه صنعتي شيراز

 درخواست انتقال از دوره روزانه به دانشگاه پيام نور و موسسات آموزش عالي غير انتفاعي  •
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 تقويم آموزشي سال تحصيلي 98- 97 دانشگاه صنعتي شيراز
نيمسال اول تقويم آموزشي   

  27/6/97و سه شنبه   26/6/97دوشنبه  ) ينترنتي(ا يثبت نام اصل

 31/6/97شنبه  اول  مسالين شروع

 10/7/97شنبه  و سه 9/7/97دوشنبه  و اضافه حذف

 25/9/97  كشنبهيو   24/9/97شنبه  ينهائ حذف

     8/10/97تا  شنبه   1/10/97شنبه  97- 98دوم  مسالين ينام مقدمات ثبت

 10/97/ 19چهارشنبه  ها كالس انيپا

 5/11/97تا جمعه   22/10/97شنبه  امتحانات

 14/11/97 كشنبهي مهلت ورود نمرات نيآخر 

  نيمسال دوم تقويم آموزشي 

  17/11/97  چهارشنبه و  16/11/97 شنبه	سه ) ينترنتي(ا يثبت نام اصل

 20/11/97شنبه  دوم  مسالين شروع

 30/11/97و سه شنبه   29/11/97دوشنبه  و اضافه حذف

 1/3/98و چهارشنبه   31/2/98سه شنبه  ينهائ حذف

     11/3/98تا  شنبه   4/3/98شنبه  97- 98اول  مسالين ينام مقدمات ثبت

 22/3/98چهارشنبه  ها كالس انيپا

 7/4/98تا جمعه  25/3/98 كشنبهي امتحانات

 31/4/98دو شنبه  مهلت ورود نمرات نيآخر
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  79-89براي سال تحصيلي هاي مختلف  جدول شهريه مقاطع و دوره

 
به  يكنكور سراسر قيشده در دوره روزانه از طر رفتهيپذ يرانيا ريغ انيدانشجو هيشهر •

هشتمين . باشديو همان مقطع م ينوبت دوم همان سال ورود هيدر صد شهر 30 زانيم
 14/6/96نشست عادي از دور اول هيات امناي دانشگاه صنعتي شيراز و ساير موسسات 

پس از  يدكتر انيدانشجو انيدانشجو هيشهر ديامنا مقرر گرد اتيبا مصوبه ه مطابق •
ارشد همان دوره بدون  يمقطع كارشناس هيدو برابر شهر زانيبه م ليسنوات مجاز تحص
 13/2/96هيات رئيسه دانشگاه اخذ گردد.  يرساله دكتر هيلحاظ نمودن شهر

شهريه هر واحد 
دروس خاص (پروژه، 
پايان نامه، سمينار، 

 (ريال) رساله)

شهريه هر واحد 
 (ريال) عملي

شهريه هر واحد 
 (ريال) نظري

  شهريه ثابت
 (ريال)

  مقطع دوره

   پرديس خودگردان 8،500،000 1،700،000 2،500،000 2،500،000
  

 كارشناسي
 و انتقال *دوم، مهماننوبت   3،000،000 600،000 600،000 1،000،000

 تبديل خارج به داخل درصد بيشتر از پرديس خودگردان 10
پس از  اخذ مجدد دروس(روزانه  - 600،000 600،000 1،000،000

اتمام سنوات مجاز اموزش 
  رايگان)

 )**(پس از سنوات مجاز روزانه  3،000،000 600،000 600،000 1،000،000
   پرديس خودگردان 19،500،000 3،870،000 3،870،000 9،600،000

  
كارشناسي 

 ارشد

 و انتقال *نوبت دوم، مهمان 17،800،000 3،550،000 3،550،000 8،900،000
 تبديل خارج به داخل درصد بيشتر از پرديس خودگردان 10

  )اخذ مجدد دروس(روزانه  - 1،584،000 1،584،000 3،960،000
 )**(پس از سنوات مجاز روزانه 6،600،000 1،584،000 1،584،000 3،960،000

ريال مي  730،000،000نيمسال تحصيلي مبلغ  8كل شهريه براي حداكثر 
 باشد.

   پرديس خودگردان
  

ريال مي  730،000،000نيمسال تحصيلي مبلغ  8كل شهريه براي حداكثر  دكتري
 باشد.

 و انتقال *نوبت دوم، مهمان

 تبديل خارج به داخل پرديس خودگرداندرصد بيشتر از  10
- (تمامي دوره اخذ مجدد دروس برابر معادل مقطع كارشناسي ارشد همان دوره دو

 ها)
پس از سنوات مجاز (تمامي  برابر معادل مقطع كارشناسي ارشد همان دوره دو

 **ها)دوره


