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تعاریف مهم

تپرداخبدونتحصیلی،دورهمجازسنواتطولدردانشجوآموزشمنظور:رایگانآموزش•

.است(دولتعمومیبودجهازکنندهاستفادههایدانشگاهدر)هزینه

.تاسهاهزینهپرداختازایبهتحصیلی،دورهیکدردانشجوآموزشمنظور:پردازشهریه•

.استپایانیامتحاناتهفته2وآموزشهفته16شاملکهشدهتعیینزمانیبازه:تحصیلینیمسال•

.استامتحاناتهفته1وآموزشهفته6شاملزمانیبازه:تابستانیبازه•

مصوب،مشخصهدفیباتحصیلیرشتههردروسازایپیوستههمبهمجموعه:درسیبرنامه•

.استقانونیمراجع

عمومی مواد 
برای تمامی مقاطع تحصیلی



تعاریف مهم

یاعملیساعت،16نظریواحدهربرایآنمفادکهاستدرسیمقدارارزش:درسیواحد•

درکاریاکارورزیساعت،48(علمیبازدید)میدانیعملیاتیاکارگاهیساعت،32آزمایشگاهی

وتاستابستانیبازهیاتحصیلینیمسالیکطولدرساعت120کارآموزیوساعت64عرصه

.شودمیاجرامصوبدرسیبرنامهطبق

یادانشدکمبورفعبرایآنگذراندنآموزشی،گروهتاییدباکهاستدرسی:جبرانیدرس•

.شودمیدادهتشخیصضروریتحصیلی،دورهآغازدردانشجو،مهارت

عمومی مواد 
برای تمامی مقاطع تحصیلی



تعاریف مهم

تحصیلی،رهدوهرمقرراتبرحسبنیمسال،یکدردانشجوکهاستتحصیلیوضعیت:مشروطی•

.باشدکردهکسبرادورهآندرشدهتعیینحدنصابازکمترمعدل

ومشخصوقلمردارایموضوعلحاظبهکهعلمیهایشاخهازفرعیشعبهیک:تحصیلیرشته•

-یممعینیکارآمدییامهارتتخصصی،دانشاحرازبهواستعلمیهایشاخهسایرازمتمایز

.انجامد

.شودمیاطالقباشد،آنتخصصیوجهبرناظرکهرشتهیکازایشعبهبه:تحصیلیگرایش•

.باشدبیشتررشتهواحدهایکلدرصد70ازنبایدرشته،یکازگرایشدودرهادرساختالف

عمومی مواد 
برای تمامی مقاطع تحصیلی



تعاریف مهم

گذراندنویپلمداخذازپسفردکهاستمتوسطهدورهازپستحصیلیدورۀ:ناپیوستهکاردانی•

حداقلنگذراندباوشدهواردآنبه(دانشگاهیپیشدارایآموزشینظامدر)دانشگاهیپیشدوره

.آیدمینایلکاردانیمدرکدریافتبهمصوب،برنامهطبقدرسیواحد68

گذراندنودیپلمذاخازپسفردکهاستمتوسطهدورهازپستحصیلیدورۀ:پیوستهکارشناسی•

حداقلنگذراندباوشدهواردآنبه(دانشگاهیپیشدارایآموزشینظامدر)دانشگاهیپیشدوره

.آیدمینایلکارشناسیمدرکدریافتبهمصوب،برنامهطبقدرسیواحد130

عمومی مواد 
برای تمامی مقاطع تحصیلی



تعاریف مهم

باوآغاز(ناپیوستهایپیوسته)کاردانیدورهازپسکهاستتحصیلیدورۀ:ناپیوستهکارشناسی•

.شودمیمنتهیکارشناسیمدرکدریافتبهمصوب،برنامهطبقدرسیواحد68حداقلگذراندن

32تا28لشاموشودمیآغازکارشناسیدورهازپسکهاستتحصیلیدورۀ:ارشدکارشناسی•

.استدرسیواحد

شاملوودشمیآغازارشدکارشناسیدورهازپسکهاستتحصیلیدورۀ:تخصصیدکتری•

.استدرسیواحد36

عمومی مواد 
برای تمامی مقاطع تحصیلی



تعاریف مهم

تخصصباعلمیهیئتعضوتعدادیازمتشکلدانشگاهیسازمانیواحدترینبنیادی:آموزشیگروه•

درحصیلیترشتهآناجرایوایجادمنظوربهکهمتجانسرشتهچندیاخاصعلمیرشتهیکدرمشترک،

.شودمیتشکیلدانشگاه

راهبردیزیریبرنامهوگذاریسیاستسطحنخستیندرتخصصیشوراهایازیکی:آموزشیشورای•

تحصیلبامرتبطاجراییاموردرتسهیلوهماهنگیایجادمنظوربهکهاستدانشگاهآموزشیاموردر

.شودمیتشکیلتکمیلیتحصیالتوآموزشیمعاونتحوزهدردانشجو

سویازکهاستپژوهشیوآموزشیاموربهمسلطوآگاهعلمیهیئتعضو:آموزشیراهنمای•

.اشدبدانشجوتحصیلراهنمایتحصیلی،دورهپایانتاورودتاریخازتاشودمیانتخابدانشگاه

عمومی مواد 
برای تمامی مقاطع تحصیلی



رایگانشرایط آموزش . 6ماده 

.استیرامکان پذیک بارصرفاًتحصیلیدورههردردانشجو،هربرایرایگانآموزش•

بهدرسغیرموجهحذفصورتدررایگان،آموزشمشمولدانشجوی.تبصره•

همانجددمانتخاببرایدرس،هردرقبولینمرهنیاوردندستبهیادانشگاهتشخیص

یئتهمصوبتعرفهمطابقدرسهزینهپرداختبهموظفآن،جایگزیندرسیادرس

.استدانشگاهامنای

عمومی مواد 
برای تمامی مقاطع تحصیلی



سقف سنوات مجاز. 7ماده 

ادامه تحصییل دانشیجو در خیارز از . سقف مدت مجاز تحصیل در هر دوره محدود است•

.سنوات مجاز، منوط به تأیید مراجع قانونی دانشگاه خواهد بود

ازمان نظیام وظیفیه برای دانشجویان پسر، سنوات معافیت تحصیلی تابع مقررات س:تبصره•

.عمومی بوده، کسب اطالع و پیگیری های الزم بر عهده شخص دانشجو است

عمومی مواد 
برای تمامی مقاطع تحصیلی



حضور دانشجو. 8ماده 

.استالزامیحضوریتحصیلیهایدورهدرسکالسجلساتتمامدردانشجوحضور•

امتحانجلسهدریاوکالسجلساتشانزدهمسهازبیشدرسیدردانشجواگر.تبصره•

انگینمیدرتأثیربا)شدخواهدصفردرسآننمرهکند،غیبتدرس،هماننیمسالپایان

دانشگاه،شیآموزشورایتشخیصبهکهصورتیدر.(کلمیانگیندرتأثیربدونونیمسال

مجموعازصفر،درسِآنشود،دادهتشخیص(ویارادهازخارز)موجهدانشجوغیبت

.شودمیحذفنیمسالآنهایدرس

عمومی مواد 
برای تمامی مقاطع تحصیلی



...(ادامه)دانشجو ارزیابی پیشرفت تحصیلی . 9ماده 

هماندرسِمیاعلمیهیئتعضوتوسطدرس،هردردانشجوتحصیلیپیشرفت•

شیابیارزامتحاناتنتایجوکالسیفعالیتهایدرشرکتحضور،اساسبرودرس

.می شود

درچهچناننکند،کسبقبولینمرهدرسچندیایکدرنیمسالهردرکهدانشجویی.2تبصره•

قبلیمردودیهاینمرهیانمرهبگذراند،قبولینمرهبارامذکوردروسیادرسبعدی،هاینیمسال

دورهکلگینمیانمحاسبهدرهانمرهاینامامیماند؛باقیوثبتفقطدانشجوتحصیلیریزنمراتدر

.دبوخواهددورهکلمیانگینمحاسبهمالکدرسآندرقبولینمرهآخرینصرفاًواثربی

عمومی مواد 
برای تمامی مقاطع تحصیلی



ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو. 9ماده 

خنثیراقبلهاینیمسالدردانشجومشروطی،2تبصرهازاستفادهبادروسگذراندن.3تبصره•

.کندنمی

نمرهاطی،انضبکمیتهحکمیاوتقلبدلیلبهکهدانشجویانیشامل2تبصرهتسهیالت.4تبصره•

.شودنمیکنند،میدریافتمردودی

عمومی مواد 
برای تمامی مقاطع تحصیلی



حذف درس. 10ماده 

بدونمسال،نیپایانامتحاناتشروعازقبلهفتهدوتاتواندمیدانشجوگروه،تأییدبا•

ایامنهیئتمصوبهزینهپرداختبادرس،امتحانشروعازقبلساعت24تاوهزینه

یماندهباقواحدهایتعدادآنکهشرطبهکند،حذفرانظریدرسیکفقطدانشگاه،

.نشودنیمسالهرواحدهایبرایالزمنصابحدازکمتردانشجو

عمومی مواد 
برای تمامی مقاطع تحصیلی



مرخصی تحصیلی. 11ماده 

ازنیمسالیکمجازنیمسال4هرازایبه،تحصیلسنواتدراحتسابباتواندمیدانشجو•

شروعازلقبراخوددرخواستدانشجواستالزمخصوص،ایندر.کنداستفادهتحصیلیمرخصی

.دهدانجاممراحلسایرتأییدتاراالزمپیگیریوارائهدانشجوییپرتالطریقازتحصیلینیمسال

زایمان،رخصیممانندتحصیلیسنواتدراحتساببدونمرخصیمصادیقبررسی.تبصره•

استمالزخصوصایندر.استدانشگاهاختیاردروالدین،یاهمسرمأموریتپزشکی،مرخصی

پیگیریوهارائدانشجوییپرتالطریقازتحصیلینیمسالشروعازقبلراخوددرخواستدانشجو

.دهدانجاممراحلسایرتأییدتاراالزمهای

عمومی مواد 
برای تمامی مقاطع تحصیلی



حذف نیمسال تحصیلی. 12ماده 

وییدانشجوپرتالطریقازدانشجو،درخواستباتحصیلینیمسالحذف•

یلی،تحصسنواتدراحتسابضمندرخواست،مراحلسایرتأییدپیگیری

پذیرکانامدانشگاهآموزشیتقویممطابقامتحاناتشروعازقبلتاحداکثر

.است

عمومی مواد 
برای تمامی مقاطع تحصیلی



انصراف از تحصیل. 13ماده 

ازانصرافبرایدانشجوییپرتالطریقازبایدتحصیل،ازانصرافمتقاضیدانشجوی•

مجازدانشجو.نمایدپیگیریحسابتصفیهونتیجهحصولتارامراحلواقدامتحصیل

پسراودخانصرافتقاضایدرخواست،ارائهتاریخازماهدوتاویکباربرایفقطاست

.بگیرد

آموزشِتعهداتلغوبهمنجرروزانهدانشجویانبرایتحصیلازانصراف.1تبصره•

.شدنخواهدرایگان

عمومی مواد 
برای تمامی مقاطع تحصیلی



(ادامه از صفحه قبل)انصراف از تحصیل . 13ماده 

نیمسالشروعازقبلپردازشهریهدانشجویتوسطتحصیلازانصرافدرخواستارائهصورتدر.2تبصره•

درخواستهارائصورتدراماشود،نمیدریافتویازنیمسالهزینهدانشگاه،آموزشیتقویمدرمندرزتحصیلی

چنانچه.تاسثابتشهریهپرداختبهملزمویاضافه،وحذفتاریخازقبلتانیمسالشروعهنگامازانصراف

متغیروثابتشهریۀواحد،انتخابصورتدرباشد،اضافهوحذفتاریخازبعدانصرافدرخواستارائهزمان

.می شوددریافتومحاسبهنیمسال

وحصیلیتنیمسالهردر(دانشگاهآموزشیتقویممطابق)دانشجوواحدانتخابعدم.3تبصره•

تحصیلازانصرافمنزلهبهمقرر،مهلتدرتحصیلیمرخصیدرخواستثبتعدمهمچنین

.شودمیمحسوب

عمومی مواد 
برای تمامی مقاطع تحصیلی



مدت مجاز تحصیل. 17ماده 

نیمسیال 4یوسته و کارشناسی ناپ( پیوسته و ناپیوسته)مدت مجاز تحصیل در دوره کاردانی •

.استنیمسال 8و در دوره کارشناسی پیوسته 

افیزایش . افیزایش دهیدنیمسال 2حداکثر دانشگاه اختیار دارد، مدت مجاز را . تبصره•

.سنوات مستلزم پرداخت هزینه مطابق مصوبات هیات امنای دانشگاه خواهد بود

مواد اختصاصی دوره های 
کارشناسیکاردانی و 



واحدهای درسی. 19ماده 

واحید درسیی را انتخیاب 20و حیداکثر12دانشجو الزم است در هر نیمسال تحصییلی حیداقل •

.واحد درسی است6حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستان . نماید

باشید، در ایین صیورت، 17اگر میانگین نمیرات دانشیجو در پاییان نیمسیال حیداقل . 1تبصره •

. واحد درسی اخذ نماید24تواند بیا تأییید گروه در نیمسال تحصیلی بعد تا دانشجو می

، دانشیجو 10در نیمسال آخر، به شرط دانش آموختگی و داشتن میانگین کل بیاالی .2تبصره •

ود دانشیجو چنانچه نیمسال آخر بر نیمسال تابستان منطبق شی. واحید انتخاب نماید24تواند تا می

.واحد درسی انتخاب کند8می تواند تا 

مواد اختصاصی دوره های 
کارشناسیکاردانی و 



(ادامه از صفحۀ قبل)واحدهای درسی . 19ماده 

درس نظیری بیاقی مانیده باشید، دانشیجو 2در صورتی کیه از دروس دانشیجو تنهیا .3تبصره •

.درس را به صورت معرفی به استاد اخذ کند2می تواند با تأیید گروه آموزشی، آن 

ما دوره چنانچه دانشجو یک درس عملی نظری را اخذ ولی نمره قبولی کسب نکند ا.4تبصره •

بیه تواند بخش نظیری آن درس را بیه صیورت معرفییعملیی درس فیوق را گذرانده باشد، می

.انتخیاب نماید( همیین میاده3بیا رعاییت مفیاد تبصیره )استاد 

مواد اختصاصی دوره های 
کارشناسیکاردانی و 



نمره ارزشیابی، میانگین و مشروطی. 21ماده 

.است12و میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال 10حداقل نمره قبولی در هر درس •

باشید، آن 12چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتیر از : 1تبصره •

واحد 14د تا شود، و دانشجو در نیمسال بعدی، حداکثر می توانتلقی میمشروطنیمسال، 

. درسی انتخاب کند

ی سقف مجاز مشروط اعم از متوالی یا متناوب، در دوره کیاردانی و کارشناسی:2تبصره •

.ناپیوسته دو نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته سه نیمسال است

مواد اختصاصی دوره های 
کارشناسیکاردانی و 



تغییر رشته و گرایش. 23ماده 

یکبار مجاز دانشجو در صورت موافقت مبدأ و مقصد، با رعایت ضوابط قانونی، فقط برای•

. به تغییر رشته یا گرایش است

سیته ممنیوع تغییر رشیته دانشیجو در دوره کیاردانی پیوسیته و کارشناسیی ناپیو.1تبصره •

ورای آموزشیی است، اما تغییر گرایش در مقطع کارشناسی ناپیوسته با شیرایط مصیوب شی

. دانشگاه مجاز است

مواد اختصاصی دوره های 
کارشناسیکاردانی و 



(ادامه از صفحه قبل)گرایش تغییر رشته و . 23ماده 

پرداز بیه روزانیه، از غیرحضییوری تر به باالتر، از شهریههای پایینتغییر رشته از دوره.2تبصره •

رشیته از همچنیین تغیییر. بیه نیمیه حضیوری و حضوری ممنوع بوده، ولی عکس آن مجاز است

هیایی کیه تهباشید بییه رشییهایی که پذیرش در آنها صرفا بیر اسیاس سیوابق تحصییلی مییرشته

.پذیرد، ممنوع استپذیرش در آنها از طریق آزمون صورت می

هیای اکتسیابی دانشیجو در شرط الزم برای تغییر رشته یا گرایش، کمتر نبیودن نمیره.3تبصره •

ته ییا آزمون سراسری گروه آزمایشی مربوطه از نمیره آخییرین فییرد پذیرفتییه شیده در آن رشی

.  گرایش در دانشگاه و در سال پذیرش، با تایید سازمان سنجش آموزش کشور است

مواد اختصاصی دوره های 
کارشناسیکاردانی و 



(ادامه از صفحه قبل)گرایش تغییر رشته و . 23ماده 

پییذیر اسییت کییه پییس از تغییییر رشییته یییا گییرایش دانشییجو در صییورتی امکییان.4تبصررره •

این آیین نامه، امکیان ( الف)پیوست 7سازی واحدهای درسی دانشجو بر اساس بند معادل

جیود گذرانیدن واحیدهای موردنییاز رشیته یا گرایش جدید در سنوات مجیاز باقیمانیده و

. داشته باشد

نیمسیال تغییر رشته یا گرایش در درون دانشگاه مستلزم گذراندن حداقل ییک.5تبصره •

.تحصیلی است

مواد اختصاصی دوره های 
کارشناسیکاردانی و 



استاد راهنمای آموزشی. 24ماده 

از اعضیای دانشگاه موظف است برای هدایت تحصیلی دانشجویان از زمان پذیرش، یکیی•

تعییین و « یراهنمای آموزشر»هیئت علمی مرتبط با رشته تحصیلی دانشجو را به عنوان 

.بر اساس سازوکار مصوب دانشگاه، بر نحوه عملکرد او نظارت کند

انتخیاب کلیه امور آموزشیی و تحصییلی خیویش، ماننیدموظف است دانشجو .تبصره•

واحد، حیذف و اضیافه، مرخصیی تحصییلی، حیذف درس و نیمسیال، مهمیانی و انتقیال، 

.را با تأیید استاد راهنمای آموزشی انجام دهد... تغییررشته و 

مواد اختصاصی دوره های 
کارشناسیکاردانی و 



تعهدات دانشگاه در قبال انصراف یا محرومیت دانشجو. 25ماده 

سته حداقل در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیو•

را ( واحد دروس عمومی و مابقی از سایر دروس دوره10شامل حداکثر )واحد درسی 68

توانید یا باالتر باشید، میی12با نمره قبولی بگذراند و میانگین کل واحدهای اخذشده وی 

شجویی در غیر این صورت، به چنین دان. مدرک دوره کاردانی همان رشته را دریافت کند

ی و همچنین به دانشیجوی منصیرف ییا محیروم از تحصییل در دوره کیاردانی و کارشناسی

.دناپیوسته، فقط یک گواهی، مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده شده داده خواهد ش

مواد اختصاصی دوره های 
کارشناسیکاردانی و 



آموختگیمالک دانش. 26ماده 

ته، گذرانیدن های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسمالک دانش آموختگی برای دوره•

.در پایان دوره است12حداقل میانگین کل کلیه واحدهای دوره و داشتن 

مواد اختصاصی دوره های 
کارشناسیکاردانی و 



...(ادامه )آموختگی دانشمالک . 26ماده 

نرسد تنها ییک نیمسیال، 12اگر میانگین کل دانشجو با گذراندن واحدهای دوره به .1تبصره •

خاب درس یا شود تا مجددا با انتبا رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی، به وی فرصت داده می

12کسیب نمیوده اسیت، مییانگین کیل خیود را بیه 12تییا 10هایی که در آنها نمره بیین درس

ته رسیانده و از ایین جهیت، شیرط دریافیت میدرک دوره کیاردانی و ییا کارشناسی همیان رشی

.  را احراز نماید؛ در غیر این صورت، از ادامه تحصیل محروم خواهد شد

پیرداز در هزینه دروس انتخابی جهت جبران معدل مطیابق تعرفیه دانشیجویان شیهریه. 2تبصره •

.سال و نیمسال انتخاب درس بر عهده دانشجو است

مواد اختصاصی دوره های 
کارشناسیکاردانی و 



مدت مجاز تحصیل. 27ماده 

.است(چهار نیمسال)دو سال مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد •

ختیه آمودر صورتی که دانشجوی مشمول آموزش رایگان در مدت مقیرر دانیش.تبصره•

افزایش . هدنشود، مؤسسه اختیار دارد مدت تحصیل وی را حداکثر تا دو نیمسال افزایش د

کمیلیی سنوات مستلزم طی مراحل قانونی مصوب حوزه معاونت آموزشیی و تحصییالت ت

.دانشگاه و پرداخت شهریه تابع مصوبات هیئت امنای دانشگاه است

دورۀ مواد اختصاصی 
کارشناسی ارشد



تغییر رشته، انتقالی و میهمانی. 28ماده 

ایر تغییییر رشییته، انتقییالی و میهمییانی در دوره کارشناسییی ارشیید در همییان دانشییگاه یییا سیی•

.استممنوعدولتی و غیردولتی دانشگاههای 

دورۀ مواد اختصاصی 
کارشناسی ارشد



زمانتحصیل هم. 29ماده 

( اعیم از دولتیی و غییر دولتیی)هیا زمان در دوره کارشناسی ارشید در مؤسسیهتحصیل هم•

.استممنوع

دورۀ مواد اختصاصی 
کارشناسی ارشد



واحدهای درسی. 30ماده 

واحد است که 32و حداکثر 28تعداد واحدهای درسی در دوره کارشناسی ارشد حداقل •

نامیه و میابقی بیه واحید مربیوط بیه پاییان6تیا 4پژوهشیی -از این تعداد در شیوه آموزشی

8اقل دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است حید. باشدصورت واحدهای آموزشی می

رط اخذ دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی از ش. واحد درسی انتخاب کند14و حداکثر 

.حداقل واحد آموزشی معاف است

دورۀ مواد اختصاصی 
کارشناسی ارشد



نمره ارزشیابی، میانگین و مشروطی. 32ماده 

اسیت و 14و میانگین کل قابیل قبیول در هیر نیمسیال 12نمره قبولی در هر درس حداقل •

باشید، دانشیجو در آن 14چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از 

ی اعم از متوالی دانشجویی که دو نیمسال تحصیل. شودتلقی میمشروطنیمسال 

.شودیا متناوب مشروط شود، از تحصیل محروم می

دورۀ مواد اختصاصی 
کارشناسی ارشد



جبران معدل. 33ماده 

متیر از میانگین کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحیدهای آموزشیی دوره کچنانچه •

ا رعاییت بیتنها یک نیمسیالو نامه را ندارد دانشجو اجازه دفاع از پایانباشد، 14

واحید 8ر شود تا با اخذ مجدد حداکثسقف سنوات مجاز تحصیلی به وی فرصت داده می

گذرانده است، میانگین کل واحیدهای گذرانیده را بیه 14از درسهایی که با نمره کمتر از 

.شودنامه به وی داده میبرساند، در این صورت اجازه دفاع از پایان14حداقل 

از هزینه اخذ مجیدد واحیدهای جبیران معیدل، طبیق تعرفیه هیئیت امنیا  مؤسسیه.تبصره•

.شوددانشجو دریافت می

دورۀ مواد اختصاصی 
کارشناسی ارشد



طرح تحقیق. 35ماده 

وع تحصییلی موضیقبرل از شرروع نیمسرال چهرارم دانشجو موظف اسیت حیداکثر •

الت تکمیلیی خود را با هماهنگی استاد راهنما تعیین و به تصویب شورای تحصییپایان نامه 

. گروه و دانشکده برساند

.تقبل از تصویب نهایی طرح تحقیق الزامی اسهمانندجویی ارائه گواهی . 1تبصره •

وط بیه ثبت نام در نیمسال چهارم تحصیلی ضمن رعایت ضوابط آموزشیی، منی.2تبصره •

. تصویب طرح تحقیق دانشجو است

دورۀ مواد اختصاصی 
کارشناسی ارشد



آموختگیمالک دانش. 37ماده 

حداقل داشتن میانگین کلمالک دانش آموختگی گذراندن کلیه واحیدهای دوره، •

.نامه استو موفقیت در دفاع از پایان14

دورۀ مواد اختصاصی 
کارشناسی ارشد



مدت مجاز تحصیل. 38ماده 

8نیمسیال تحصییلی و حیداکثر 6در دوره دکتری تخصصی، حیداقل مدت مجاز تحصیل •

.نیمسال تحصیلی است

دت آموختیه نشیود، دانشیگاه اختییار دارد میدر صورتی که دانشیجو در میدت مقیرر دانیش.تبصره•

ی مراحل قانونی افزایش سنوات مستلزم ط. تحصیل وی را حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی افزایش دهد

وبات هیئیت مصوب حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه و پرداخت شهریه تابع مص

ای ادامیه آموختیه نشیود، تقاضیچنانچه دانشجو در سنوات تمدید شده نیز دانیش. امنای دانشگاه است

.شودتحصیل وی برای تصمیم گیری به کمیسیون موارد خاص مؤسسه ارجاع می

دورۀ مواد اختصاصی 
دکتری تخصصی



تغییر رشته، انتقالی و میهمانی. 39ماده 

ه ییا سیایر تخصصیی در همیان دانشیگادکترریتغییر رشته، انتقیالی و میهمیانی در دوره •

. استممنوعهای دولتی و غیردولتی دانشگاه

دورۀ مواد اختصاصی 
دکتری تخصصی



واحدهای درسی. 41ماده 

تیا 12واحد است که از این تعیداد، 36تعداد واحدهای درسی در دوره دکتری تخصصی •

یلی واحد پژوهشی است که در برنامه درسی هر رشته تحص24تا 18واحد آموزشی و 18

واحید 10و حیداکثر 6دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است حیداقل . شودلحاظ می

د دانشیجو در آخیرین نیمسیال تحصییلی از شیرط اخیذ حیداقل واحی. درسی انتخاب کند

.آموزشی معاف است

دورۀ مواد اختصاصی 
دکتری تخصصی



دروس جبرانی. 42ماده 

.واحد است8تعداد واحدهای دروس جبرانی به تشخیص گروه آموزشی حداکثر •

در دروس جبرانیی الزامیی اسیت ولیی نمیره میذکور در 14کسیب نمیره قبیولی . تبصره•

فیه مصیوب شود و هزینیه ایین دروس طبیق تعرمیانگین نیمسال و کل دانشجو محاسبه نمی

.شودهیئت امنا  مؤسسه از دانشجو دریافت می

دورۀ مواد اختصاصی 
دکتری تخصصی



نمره ارزشیابی و میانگین . 43ماده 

و مییانگین کیل قابیل قبیول پیس از گذرانیدن تمیام 14حداقل نمیره قبیولی در هیر درس •

.است16واحدهای آموزشی، 

16تیر از چنانچه میانگین نمرات کل دانشجو پس از گذراندن تمیام واحیدهای آموزشیی کم. تبصره•

صییلی دروسیی باشد، دانشجو موظف است با نظر استاد راهنما و تأیید گروه، فقط در یک نیمسال تح

ه تحصییل را برای ترمیم میانگین کل اخذ کند و با موفقییت بگذرانید و در غییر ایین صیورت از ادامی

عرفیه دانشجو باید هزینه مربیوط بیه اخیذ دروس تیرمیم مییانگین کیل را بیر اسیاس ت. شودمحروم می

.مصوب هیئت امنا  مؤسسه پرداخت کند

دورۀ مواد اختصاصی 
دکتری تخصصی



ارزیابی جامع. 44ماده 

ای هیپس از گذراندن واحدهای آموزشی، ارزیابی جیامع بیه منظیور ارزشییابی توانمنیدی•

ط دانشیگاه طبیق ضیوابشفاهیو کتبیآموزشی و پژوهشی دانشجو در قالب دو بخیش 

کیل بیرای ورود بیه مرحلیه ارزییابی جیامع، کسیب مییانگین. شیودانجام می( پیوست ت)

.از تمام واحدهای آموزشی دوره الزامی است16حداقل 

دورۀ مواد اختصاصی 
دکتری تخصصی



طرح پیشنهادی رساله. 46ماده 

ییز ارزییابی تصویب طرح پیشنهادی رساله در گروه آموزشی پس از گذراندن موفقیت آم•

سسیه، موجامع و کسب حدنصاب الزم برای احراز توانمندی زبان خارجی طبق مصیوبات 

.شرط الزم برای اجرای رساله در دوره دکتری تخصصی است

دورۀ مواد اختصاصی 
دکتری تخصصی



دفاع از رساله. 48ماده 

أییید اسیتاد و مشروط بر ت( نامه مصوب دانشگاهطبق نگاشت)دانشجو پس از تدوین رساله •

میی طبیق راهنمای اصلی نسبت به تکمیل رساله و احراز حیداقل کفاییت دسیتاوردهای عل

ران از موظف است بیا رعاییت ضیوابط دانشیگاه در حضیور هیئیت داودانشگاه، مصوبات 

.کندرساله خود دفاع 

دورۀ مواد اختصاصی 
دکتری تخصصی



آموختگیمالک دانش. 49ماده 

حداقل داشتن میانگین کلمالک دانش آموختگی گذراندن کلیه واحدهای دوره، •

.و موفقیت در دفاع از رساله است16

دورۀ مواد اختصاصی 
دکتری تخصصی




