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 مقدمه
دوره هاي تحصيلي كارداني/كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري  1/3/97مورخ  آيين نامه پيرو

 زير نامه آيين دولتي)  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 2و  1تخصصي (ويژه دانشگاه هاي سطح 
ورودي سال تحصيلي ارشد ناپيوسته اين آيين نامه براي دانشجويان دوره كارشناسي  .گرديد تدوين

  جرا است.الزم اال 98-97
 هدف

 متخصص، انساني نيروي تربيت براي دانشگاه آموزش امور تنظيم نامه، آيين اين تدوين هدف .1 ماده
 موسسه و ها دانشگاه آموزشي هاي فعاليت در هماهنگي ايجاد و جامعه نيازهاي با متناسب و متعهد
 آموزشي كيفيت ارتقاي در موجود هاي ظرفيت از بهينه استفاده و كشور عالي آموزش هاي

 .است دانشجويان

 ها يفتعر 

  .رود مي كار به آيين نامه اين در زير هاي واژه اختصار، رعايت براي .2 ماده
 .است فناوري و تحقيقات علوم، وزارت منظور  :وزارت 

  دانشگاه صنعتي شيراز است. منظور :دانشگاه
 پرداخت بدون تحصيلي دوره مجاز سنوات طول در دانشجو رايگان آموزش منظور :رايگان آموزش
 .كنند مي استفاده دولت عمومي بودجه از كه است دانشگاههايي در هزينه

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

 آموزشي هاي فعاليت در وقت تمام صورت به دانشجو كه است آموزش از اي شيوه منظور حضوري:
 .كند مي شركت دانشگاه

 آموزشي هاي فعاليت در دانشجو فيزيكي حضور كه است آموزش از اي شيوه منظور حضوري: غير
 .نيست الزامي
 به آن از بخشي و حضوري صورت به آن از بخشي كه است آموزش از اي شيوه منظور :حضوري نيمه

  .شود مي انجام حضوري غير صورت
  شهريه پرداز: منظور آموزش دانشجو در يك دوره تحصيلي، به ازاي پرداخت هزينه ها است.

 .است پاياني امتحانات هفته دو و آموزش هفته 16  شامل تحصيلي نيمسال هر تحصيلي: نيمسال
 مشخص، يهدف با تحصيلي رشته هر دروس از اي پيوسته مبه مجموعه منظور :درسي برنامه

 مصوب مراجع قانوني است.
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 آزمايشگاهي يا عملي ساعت،16  نظري واحد هر براي آن مفاد كه است درسي ميزان درسي: واحد
 64 عرصه در كار يا كارورزي ساعت، )48علمي ازديد(ب  ميداني عمليات يا كارگاهي ساعت، 32

 درسي برنامه طبق و تابستاني دوره يا تحصيلي نيمسال يك طول در ساعت 120 كارآموزي و ساعت
 .شود مي اجرا مصوب
 يا دانش كمبود رفع براي آن گذراندن آموزشي، گروه تشخيص به كه است درسي :جبراني درس
  .است ضروري مربوط تحصيلي دوره آغاز در دانشجو، مهارت
داراي قلمرو  موضوع لحاظ به كه است علمي شاخه هاي از فرعي شعب از يكي :تحصيلي رشته

مشخص و متمايز از ساير شاخه هاي علمي است و به احراز دانش تخصصي، مهارت يا كارآمدي 
 معيني مي انجامد.

 اختالف كه باشد، آن تخصص بر ناظر كه تحصيلي رشته يك شعب از يك هر تحصيلي: گرايش
 .باشد يشتر رشته واحدهاي كل درصد 70 از نبايد رشته يك از گرايش دو در دروس

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

واحد درسي  36دكتري: دوره تحصيلي است كه پس از دوره كارشناسي ارشد آغاز مي شود و شامل 
 است. 
 مواد به توجه با كه است متوسطه دوره در تحصيلي مختلف هاي رشته موعهمج :آزمايشي گروه

 .شود مي بندي دسته مشترك، آزموني
 داراي علمي هيأت عضو تعدادي از متشكل دانشگاهي سازماني واحد ترين بنيادي :آموزشي گروه 

يا چند رشته متجانس كه به منظور ايجاد و اجراي آن رشته  علمي رشته يك در مشترك تخصص
  تحصيلي در دانشگاه تشكيل مي شود.

 دوره اي است كه در مجموعه گروه هاي آموزشي هم راستا تعريف مي شوند. دوره هم عرض:
 دانشگاه بخشي گذاري سياست سطح اولين تخصصي شوراهاي از يكي :تحصيالت تكميلي شوراي

 به نسبت و شود مي تشكيل آموزشي معاون رياست به آموزشي معاونت حوزه در كه باشد مي
 به ارائه و مربوط بخش در اجرايي امور در هماهنگي ايجاد منظور به ريزي برنامه و گذاري سياست
 اختيارات تواند مي تحصيالت تكميلي شوراي  نمايد. مي اقدام رئيسه هيأت و دانشگاه شوراي

  .كند تفويض منتخب كميته با آموزشي گروه به را نامه آيين اين در شده مشخص
يكي از اعضاي هيات علمي داراي مدرك دكتري تخصصي است كه مسئوليت  استاد راهنما:

  بر عهده دارد. رسالهراهنمايي دانشجو را در انجام 
يكي از اعضاي هيات علمي و يا فرد داراي صالحيت با تخصص مرتبط است كه  استاد مشاور:

  برعهده دارد. رسالهمسئوليت مشاوره دانشجو را در انجام 
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در يك و از طريق تحقيق  دكتريمستند علمي است كه در فرايند تحصيل دانشجوي دوره  :رساله
استاد/استادان راهنما و حسب مورد بر اساس حوزه معين از رشته يا گرايش تحصيلي و با راهنمايي 

  استانداردهاي پؤوهشي تدوين مي شود.
شيوه اي تحصيلي در دوره كارشناسي ارشد كه برنامه درسي مربوط به  پژوهشي: - شيوه آموزشي

مي  رسلهآن، عالوه بر واحد هاي درسي، مشتمل بر اجراي يك پروژه تحقيقاتي است كه منجر به 
 شود.

  و نحوه اجراي آن دوره 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

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 

شود. چنانچه دانشجو در اين مدت 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 

  .شوددانشگاه ارجاع ميخاص 

 حداقل و حداكثر واحدهاي هر نيمسال تحصيلي

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

 
  درسيو انتخاب واحد ناقص  انتخاب واحدثبت نام ، 

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. حسوب ميم

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

  نيمسال تقاضاي مرخصي تحصيلي نمايد.
 

  تحصيلي دروس دوره
  مواد عمومي- 1

 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 

اهنما و تائيد گروه واحد آن واحدهاي درسي مرتبط با موضوع رساله دانشجو است كه با نظر استاد ر
  .گردديمتعيين آموزشي و دانشكده 

صورتي كه ر گذرانده است، تكرار آن د شناسي ارشددوره كارر كه دانشجو قبًال دا دروسي ر .1 تبصره
  .باشد مجاز نيست دكتري اساس سرفصل برنامه مصوب ر عنوان درس ب
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 درس است. 2استاد براي هر دانشجوي دكتري  هر حداكثر تعداد دروس اخذ شده با .2 تبصره
در شوراي تحصيالت  بايد ي كه قبًال دو درس را اخذ نموده، موضوعبراي اخذ درس سوم با استاد

 .تكميلي مطرح شود

  نياز و هم نياز پيش- 2

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- 3

بايد ارشد  شناسيدانش آموختگان دوره كار گروه آموزشي، 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

  س افتاده يا حذف شدهودر- 4
نمره قبولي دانشجويان مشمول آموزش رايگان دوره روزانه، در صورت حذف يا عدم كسب  .12 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.

  مباحث ويژه و نوين- 5
دانشجوي دكتري  براي هر  مباحث ويژه يا مباحث نوينحداكثر دروس اخذ شده با عنوان  .13 ماده

در شوراي  بايد موضوع، درس مباحث ويژه يا مباحث نوين 2 جهت اخذ بيش ازاست. درس  2
  .تحصيالت تكميلي مطرح شود

  درس روش تحقيق - 6

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.
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  درس رساله- 7
ارائه  4تا  1به صورت چهار درس رساله دكتري پژوهشي واحد رساله -در شيوه آموزشي. 15 ماده

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

  
  دوره تحصيلي دروس نمره

   مواد عمومي- 1

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 

  دروس جبراني- 2
  .شوددر ميانگين نيمسال و كل محاسبه نميجبراني دروس  نمره .18 ماده

  س افتادهودر- 3
در يك يا چند درس نمره قبولي كسب نكند چنانچه در دانشجويي كه در هر نيمسال . 19ماده 

هاي بگذارند، نمره يا تمام نمره 16نمره 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

ين نمره قبولي در آن درس مالك محاسبه ميانگين كل دوره و صرفاً آخر 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

  درس طرح تحقيق- 4
  است.قابل قبول  ريصورت قابل قبول و غه ب ارزيابي درس طرح تحقيق .20 ماده

  س رسالهدر- 5

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

 غيبت در كالس ها و امتحان هاي پايان ترم
آموزشي و  يهاتيفعالدرسي و ديگر  يهابرنامه جلسات و حضور دانشجو در تمامي .22ه ماد

  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  6رعايت حد نصاب 

  شود.يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي وي محسوب مي

  دانشجودرخواست هاي 
  اضافهحذف و - 1

برنامه ريزي و تصميم گيري درباره چگونگي و زمان حذف و اضافه، حذف اضطراري درس،  .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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  )نهايياضطراري (حذف - 2
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 

  تحصيلي در سنوات و بدون احتساب با احتساب حذف ترم- 3

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 انيقبل از شروع امتحانات پا هفته 2 تاًينها ديمحسوب خواهد شد. درخواست حذف ترم با

  ثبت گردد.  يآموزش ونياتوماس ستميتوسط دانشجو در س
  

حذف بار  دواز  حداكثرتواند با رعايت مدت مجاز تحصيل، دانشجو ميدر شرايط خاص،  .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

  تحصيلي در سنوات و بدون احتساب با احتسابتحصيلي رخصي م- 4
انشكده و دآموزشي  گروهاستاد راهنما، تواند در طول دوره تحصيل با موافقت دانشجو مي .27ماده 

نيمسال مرخصي تحصيلي با احتساب در سنوات  حداكثر از دو 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  تحصيليبدون احتساب در سنوات بررسي مصاديق مرخصي تبصره. 
   دانشگاه است. خاص
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  ترميم معدل كل- 5

پس از گذراندن تمام واحدهاي درسي آن دوره كمتر نمرات دانشجو چنانچه ميانگين كل  .28ماده  
تنها يك نيمسال با رعايت  دانشكده مربوطه،و 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 16ميانگين كل دروس اخذ شده خود را به حداقل 

  .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

  و بازپس گرفتن درخواست انصراف از تحصيل در خواست انصراف- 6
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
صورت، پس از انقضاي اين مهلت، حكم  در غير اينتقاضاي انصراف خود را پس بگيرد. خواست، 
  .دشواز تحصيل وي صادر مي انصراف

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
  .كارنامه تحصيلي دانشجو صادر كنداي را بر اساس مربوط، صرفاً گواهينامه

 استاد راهنماي رساله 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 

  يكي از موارد زير:  - 2

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

  و شوراي تحصيالت تكميلي. ، دانشكده آموزشي موافقت گروه - 3

عضو هيأت علمي متقاضي راهنمايي دانشجوي دكتري بايد حداقل يك ماه قبل از  .1 تبصره
  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 
يا باالتر و با موافقت عضو هيأت  به پيشنهاد دانشجو از ميان اعضاي هيأت علمي با مرتبه استادياري

كه استاد راهنما انتخاب نشده است، . تا زماني شوديمتعيين  و دانشكده آموزشي علمي و تائيد گروه
  عهده دارد.ر گروه وظايف استاد راهنما را ب مدير

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 
 ،آموزشي گروه داخل يا خارج از دانشگاه پس از تائيد اعضاي هيات علمياز بين  توانديمجايگزين 

  .)30رعايت شرايط ماده (با  دانشكده و شوراي تحصيالت تكميلي انتخاب گردد

 استاد مشاور رساله دكتري
  .باشديممشاور رساله دوره دكتـري به شرح زير استاد شرايط   .32ماده 

  .باالتر ياداشتن مدرك دكتري با مرتبه استادياري  -1

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

  .آموزشي گروهموافقت پيشنهاد استاد راهنما و  -3

انتخاب استاد مشاور از  ي تحصيالت تكميليشورا، دانشكده و آموزشي گروهبه تشخيص  .1 تبصره
  بين متخصصان حرفه اي خارج از دانشگاه نيز بالمانع است.
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يك يا بيش از يك استاد مشاور از بين  توانيمدر صورت نياز، به پيشنهاد استاد راهنما  .2تبصره 
آموزشي و مدرك دكتري و تائيد گروه اعضاء هيأت علمي دانشگاه يا متخصصين خارج دانشگاه با 

  براي هدايت دانشجو تعيين كرد. دانشكده 
 ظرفيت راهنمايي دانشجويان دكتري

ظرفيت راهنمايي دانشجويان دكتري در هر سال تحصيلي و بصورت همزمان بر اساس  .33ماده  
  باشد.مرتبه علمي عضو هيات علمي بصورت زير مي

هر سال حداكثر تعداد دانشجوي دكتري در  

 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  

به داخلتبديل خارج   

 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 . 1 تبصره
  باشد.تحقيقات و فناوري مي

  . باشنددكتري ميپس از احراز شرايط فوق الذكر، مجاز به راهنمايي دانشجوي استادياران   .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
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در صورت وجود اساتيد راهنماي مشترك، ظرفيت پذيرش دانشجو توسط هر استاد با  .4تبصره 
  . گردديمتوجه به در صد مشاركت اساتيد راهنما تعيين 

فرصت مطالعاتي، ماموريت پژوهشي و مرخصي بدون حقوق 
  عضو هيات علمي

 
استاد  الزم است اعضاء هيات علمي كه براي فرصت مطالعاتي از كشور خارج مي شوند، .34 هماد

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. 
كه از فرصت مطالعاتي يا  امكان پذيرش دانشجوي دكتري براي اعضاي هيات علمي .35 ماده

ماموريت پژوهشي استفاده مي نمايند وجود دارد مشروط به اين كه يك عضو هيات علمي به 
 نمايندگي از وي در جلسه مصاحبه حضور داشته باشد.

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.

ز مرخصي بدون حقوقي كه مدت زمان آن عضو هيات علمي تحت شرايط ذيل مي تواند ا .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  ارشدكارشناسي 
  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  37 شده مادهعضو هيات علمي باشد، مدت زمان مرخصي بدون حقوق ذكر 
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مجموع مدت زمان درخواست شده با مجموع مدت زمان هاي مرخصي هاي استفاده شده منتهي به 
  درخواست فرد مي باشد.

 در موارد پيش بيني نشده موضوع در شوراي تحصيالت تكميلي مطرح مي گردد.. 3تبصره 

  تدريس در دوره دكتري
مجاز به آموزشي عضو هيات علمي با مرتبه حداقل استادياري در صورت موافقت گروه  .38ماده 

  است. تدريس در دوره دكتري

 آزمون جامع

گذراندن دروس دوره آموزشي ز موظف است پس ادانشجو پژوهشي  –شيوه آموزشي ر د  .39ماده 
با نظارت نماينده دانشكده و  وآموزشي گروه نظر  در ارزيابي جامع شركت نمايد. ارزيابي جامع زير

عضو هيات علمي با مرتبه حداقل  3مركب از حداقل ارزيابي جامع  توسط كميته، تحصيالت تكميلي
  .شوديمشرح زير برگزار ه 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 د همربوطو دانشكده  آموزشي

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

   بايد حداكثر تا يك ماه پس از آزمون كتبي برگزار گردد.كتبي متفاوت باشد. دروس آزمون شفاهي 
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% 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 صرفاً يكبار ديگر، درغير اين صورت، دانشجو مجاز است 
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 
ته يك هف(كتبي و شفاهي) را حداكثر  نتيجه ارزيابي جامعموظف است  آموزشيگروه  .4 تبصره

تحصيالت تكميلي و آموزشي  ، از طريق دانشكده به مديريت امتحان شفاهيپس از برگزاري 
   گزارش نمايد.شگاه دان

  طرح تحقيق رساله دكتريتصويب 

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. 

نيمسال ديگر تمديد  دوتا  توانديمبه پيشنهاد استاد راهنما و تصويب دانشكده مدت فوق  .2تبصره 
نيمسال بعد از نيمسالي كه دانشجو امتحان جامع خود را  سهگردد. پس از گذشت اين مدت (پايان 

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 

متشكل از  كميته پيشنهاد رساله دكتري .طرح تحقيق رساله خود دفاع كندز حضور داشته باشد و ا
استاد (استادان) راهنما، استاد (استادان) 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 عضو  اياعضاي هيأت علمي يا متخصصان حرفههمكاري با . 1تبصره 
كميته پيشنهاد رساله دكتري و كميته رساله دكتري منوط به اخذ مجوز از شوراي تحصيالت 

  تكميلي است
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به  ،در صورتي كه دانشجو در نوبت اول نتواند از پيشنهاد رساله خود با موفقيت دفاع كند .2 تبصره
به دفاع از پيشنهاد رساله خود اقدام نمايد. در غير  ي ديگر نسبتاجلسهتا در  شوديماجازه داده  او

   گردد.اينصورت از ادامه تحصيل محروم مي

 بسندگي زبان
  .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

 گزارش پيشرفت تحصيلي
دانشجوي دكتري بايد در پايان هر نيمسال تحصيلي (و در صورت استفاده از فرصت  .44ماده 

گزارش پيشرفت  اعضاي كميته حضور مطالعاتي خارج از دانشگاه، بعد از فرصت مطالعاتي) در
اساس طرح ر خود را بگزارش پيشرفت تحصيلي  ،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
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و تصويب دانشكده  آموزشيكه به پيشنهاد گروه رساله  شنهاديپ تهينفر از داوران كم يكحداقل  -2
  .شونديمبرگزيده 

حداكثر يك نيمسال باشد،  ضعيفدانشجو  چنانچه ارزشيابي گزارش پيشرفت تحصيلي .2 تبصره 
حصيلي خود را گزارش پيشرفت تمجددا  به دانشجو اجازه داده مي شود تا مدت مجاز تحصيلر د

كه در فرصت تعيين شده  درصورتي كه ارزشيابي گزارش پيشرفت تحصيلي دانشجو. ارائه نمايد
   .شود، از ادامه تحصيل و دريافت مدرك تحصيلي محروم ميضعيف باشد

  

  رساله دكتريدفاع از 
  

دستاوردهاي علمي تائيد استاد راهنما و به شرط كفايت 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 كميتهز رساله دكتري دانشجو نمينويسندگان مقاالت مستخرج ا .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 (در زمان تحصيل دانشجو در مقطع دكتري) و داخلي  وهشيژعلمي پ يا مجالت معتبرISI  رمعتب

. دستاوردهاي علمي ياد رديگيمصورت  همربوطو دانشكده  آموزشي گروهاستاد راهنماي اول، تائيد 
  .باشد "دانشگاه صنعتي شيراز"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
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عنوان ناظر و مدير جلسه و  تحصيالت تكميلي به با حضور نماينده رسالهجلسه دفاع از  .5 تبصره
  يابد. رسميت مي رسالهاعضاء كميته 

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

  باشد.تحصيلي بعد، مطابق با تقويم آموزشي دانشگاه، مياول سال 
   

، چگونگي دفاع از ميزان نوآوري ،انجام شده پژوهش اساس كيفيت علمي رارزيابي رساله ب .47ماده 
  .شوديمهاي پژوهشي و نحوه نگارش رساله انجام يافته

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+

 
 صورت عدم وجود استاد مشاور:در  •

 
  راهنما + مجموع نمرات داوران دينمرات اسات نيانگيدو برابر م

  2تعداد داوران + 
  

توجه به  باشود و ارزشيابي آن در ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه نمي رسالهنمره  .2تبصره 
  گرددمياعالم  ) 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 
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مردود اعالم شود، با تأييد هيأت داوران، حداكثر يك نيمسال در  رساله چنانچه ارزشيابي  .3تبصره 
 رساله اع شركت و ازجلسة دفشود تا دوباره در سقف 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 
  .شودگواهي گذراندن واحدهاي درسي به وي اعطاء مي

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

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
  

  و محروم از تحصيل دانش آموختگي

  دانش آموختگي- 1
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

  محروم از تحصيل- 2
 شود:محروم مي دكتريدر موارد زير دانشجو از ادامه تحصيل در دوره . 51ماده 

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

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

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

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

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

  شود. 16) كمتر از 28ماده  تبصره هاي درسي دانشجو (با رعايت) ميانگين كل نمرهو 
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  )29) انصراف از تحصيل ( با رعايت ماده ز

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

  درحين تدوين رساله برداري و غيره)قدام به تخلف علمي (سرقت علمي، جعل، تقلب، كپياي) 

از سوي مؤسسه، منجر به ابطال  ت تخلف علمي دانشجو پس از اتمام رسالهاحراز و اثبا. 1 تبصره
  شده خواهد شد. حصيلي صادرمدرك ت

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 

  تفسير، نظارت و تصويب
  

يگر به حسب مورد نامه و بررسي موارد خاص د آيينتفسير و نظارت بر حسن اجراي اين  .52ماده 
  تحصيالت تكميلي است.بر عهده شوراي 

به تصويب  24/6/97تبصره در تاريخ  61ماده و  53اين شيوه نامه مشتمل بر يك مقدمه، . 53ماده 
 .شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه صنعتي شيراز رسيده و از زمان تصويب الزم االجرا است


