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۱ 

 :*مقدمه۱

     ظ  است و   شتن ام  جمسو18/5/1393با استناا  ب  ااون  اداا،  ظااف  ظ شکتالت و ظرا و ومن   شیقتقاو ظ اااظ م وبتنب  

)ونستن  ب  رر   "دا ظ ضتناب  اجراف  اام  بر مواف  مونر  وای     جهون م است و  افرا ستتاست   " ۲  وا ه  وفا   اجرام

گر  . افن  و   شاظفن رفر شتر  ب  شیبتتم   دام   ظ ه  مواو  مفتن   ارداگ  اوق    وای    امشتن  18/1۲/1394مواف ( وبتن   

 وهنو  ظ اخنباص  دهراه با پتنس  شعا ف  شاظت  شاه اس .مفتن واو      ظ بخ  

 

 :۱*ماده

دتا، ار شتاظفن افن مفتن وتاوت  اونظتا  بخکتتتتتا  بت  اون  شیبتتتتم   اوکتتتجنفتا  ار ررفن شعتتن یتا ین  اتاونو  برام اجرام  

  واظن  شربت  دهاداگ فالپا ی  ظ صتیت  برواو  دام مونرشت  ظ پهظدکت   اوکتگاه دا ظ ونستیت  دام مونر  وای  مکتن  ب

گترم بوتا  ردام جاوع      اسنام بورهوتا  با  واطبن  ظ ومه    سناظ  دام ظمخرفن وم   با اامشوترظم اویاو  ونخبص  ونعوا   

ما  او   ما شتااست   ما شتااست  ا شتا ظ  منرم مدام ونجن  برام ا شقام ستط  متف  مونر  ظ پهظد      ظ هار ارات 

 شخبب  اس .

 

 :۲*ماده

شتر  ظ ظ  ب   اوکتگاه شافتا شتافیتنگ  دام وهنو  ار ررفن پتفران  شتا     مرون  ظ ظ م ظ فا میتش پتفر  ار  اوکتگاه   

 ربن ضناب  ظ وقر او وبن  ظرا و اس .

 

 :۳*ماده

 مونر      اوکگاه وبنا  بر وظا  ظااام اس  

 

 :۴*ماده 

دام  برواو  اق   ظ  بپتفر    اوکتتجن  استت    وهن ه    فاا   ااونو  وراجع ار   ا م  وجنر م  ام  ظ ه برام  استت  ونا    اوکتتگاه

 مونرش  ظ   س  م  بر اساس ضناب  اب غ  ظرا و شبتتن گر فاه اس   ا اجرا وهافاا.

    اوکگاه ستینا  ظ بمنیینا  م  وجار ب  بتاروگرم برواو  دام   س  و  باشا برواو  دام   س  باروگرم شاه م  تبصره.  

 ستاه باشا و ك وهل اس  ظ     شن  داف  م  باروگرم وکاه اس  دها  سر ابل وبن    فش شن ام مونرش   اوکگاهب  شبن

 .شن ظرا و ومن  اجرا و 

 

  :۵*ماده 

 م شیبتم  صراا فک با  اوالا  پتفر اس .مونر   افگا  برام در  اوکجن    در  ظ ه

 : *تبصره

صن و ات،ِ  غتر ونج ِ   س ب  شکختص  اوکگاه فا ب   س  وتاظ    وهره ابنی     در   اوکجنم وکهنل مونر   افگا      

م   س وطابن شعرا  وبن  دتأو اواام    س  برام اونخا  وجا  دها    س فا   س جافگزفن م   ونا  ب  پر اخ  دزفا 

  اوکگاه اس . 

 

 :۶*ماده

 ضن م  ایزاو  اس .اضن   اوکجن    شها  جمیاو م س   س  ظ ه دام شیبتم  ا
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۲ 

 : ۱*تبصره 

اگر  اوکجن      س  بت  ار  
3

16
م اونیا  پافا  وتهیال دها    س غتب  ماا  وهره م    س جمیاو م س ظ فا     جمی   

صفر خنادا شا.    صن ش  م  ب  شکختص شن ام مونرش   اوکگاه غتب   اوکجن ونج  شکختص  ا ه شن  م    س صفر ار 

 .   سوام م  وتهیال ات، و  شن وجهنع 

 : ۲تبصره  

 .شن غتب  ابل ار ات، ظ اضاا       ظس  م   اوکجن    روا  ات، ظ اضاا  اخت و  وهافا جزء غتب  دام وجار ویین  و 

 

 :۷*ماده 

اعایت   کترا  شیبتتم   اوکتجن    در   س شنست  وضتن دتأو ومه  فا وا س دها    س ظ بر استاس اضتن   شترم      پت

 شن .دام م س  ظ ونافج اونیاواو ا رشتاب  و 

 :*تبصره

 برگزا م مرون  منب  برام   س دام وظرم ایزاو  اس .

 

 : ۸*ماده  

 سق  واو وجار شیبتل    در  ظ ه ویاظ  اس  ظ با اشها  ساناو وجار  اوالا  شیبتل    م   ظ ه ار  اوکجن سمش و  شن .

 : *تبصره

  اوکجنم وکرظ     ساناو وجار وان  ب  شأفتا وراجع ااونو   اوکگاه اس .ا او  شیبتل 

 

 مواد اختصاصي 

 دوره کارداني و کارشناسي )پيوسته و ناپيوسته(

 

 :۹*ماده 

  8وتهیتال ظ     ظ ه ما شتااست  پتنستن    4واو وجار شیبتتل     ظ ه ما  او  )پتنستن  ظ واپتنستن ( ظ ما شتااست  واپتنستن  

 اس .وتهیال 

 : ۱*تبصره 

وتهیال اازاف   دا. یااوچ   اوکجن    افن واو  او  مونخن  وکن  ار ا او    ۲ اوکگاه اخنتا   ا   واو وجار  ا ااامثر شا  

 شیبتل ویرظ  خنادا شا.   

 : ۲تبصره  

شببره ب   شنج   با  مونر   افگا ) ظراو (   وکهنل  شورف   5وا ه    1م   اوکجنم  ارپر اخ   وجار       واو  شیبتل      ساناو 

 باشا.  وتهیال( وعا، و   1۰)ااامثر

 

 :۱۰*ماده 

 شیبتل دهزوا   اوکجنم  ظ ه ما شااس  ب  شتنه اضن م    ممت   اوکگاه دام  ظین  ظ غتر  ظین  وهانع اس .

 : ۱صره *تب

 شن  شیبتل مااا.  اوکجنم  ظ ه ما شااس  و  شناوا دهزوا      ظ ه دام غتر اضن م م  وانو  ب  وا ك شیبتم  و 

 : ۲*تبصره  

 شن . م ما شااس  بر اساس وبنباو وراجع ااونو  ظرا و اوجا  و شیبتل دهزوا   اوکجنفا  اسنعاا دام   خکا   ظ ه
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۳ 

 

 :۱۱ماده 

 شن .مونر      اوکگاه ب  ربا  اا س  اوجا  و 

 : ۱تبصره

شن ام وای  برواو   فزم مونرش   ا وایبراً برام  اوکجنفا  م    س  وبن    اوکگاه  اخنتا   ا      صن و شناواف   برواو 

 .  ب  ربا  اوگمتی  ا ائ  وهافام س برسا با  واف  ضناب  ظ وقر او وربن م  ب  اا وبا  الر  برام شکالتلخا ج     صن ش 

 :۲تبصره

   صتتا ار ظااا دام   ستت  در  ظ ه  ا با اظینف    ظس پاف  ظ وهنو  ب  جز   ظس وجهنو  1۰ اوکتتگاه اخنتا   ا   ااامثر 

وعا ، است و  ظ اا ست  وهنو  ب  صتن و ایالنرظوتال  )وجارم( با شأمتا بر ویننام ایالنرظوتال  ظ  واف  استناواا   دام وبتن   

 ظرا و ا ائ  وهافا. 

 

 :۱۲*ماده 

اه ونا  است    برام دااف  شیبتتم   اوکتجن ار روا  پتفر    فال  ار وا ستا  ورشب  با  شتن  شیبتتم   اوکتجن  ا ب    اوکتگ

 فعهمالر  اظ وظا و ماا.وانا   اداهام مونرش  شعتتن ظ بر اساس سار ظ ما  وبن   اوکگاه    وینه

 

 :۱۳ماده

  پت  وتار )شقاّ  ظ شأخّر( در   س ربن برواو    ست  وبتن   ب   یگنوگ  ظ شرشتش ا ائ  شهاو    ظس در  ظ ه ظ  شتن  با  واف

 م گرظه مونرش  اس .وواه

 :۱تبصره 

 . اوکجن    مخرفن وتهیال شیبتم  ار  واف  وقر او وربن  ب  افن وا ه وعا، اس 

 :۲تبصره

  . ابل ار وتهیال پاج  اخت وهافاابرام جمنگترم ار وکال و اانهای  ب   اوکجنفا  شنصت  و  شن    ظس شربت  باو   ا شا  

 . دهچاتن    در وتهیال ار اخت بت  ار فک   س وهنو  ار وجهنو    ظس وعا ، اس و  خن  ا م وهافاا 

 

 : ۱۴ماده 

م  ظااا و  باشا ظ وهره  6م ما شااس  واپتنسن  ااامثر  شعاا  ظااادام جبراو  با شکختص گرظه مونرش  صرااً برام  ظ ه

 جبراو     وتاوگتن وتهیال  ظ مل ویاسب  وه  شن .   ظس 

 : تبصره

ظ      14 اوکگاه اخنتا   ا   برام  او  مونخنگا   ظ ه ما  او  پتنسن  ) اااا وا ك پت   اوکگاد  ( م  وعال مل مووا رفر 

ظااا   س  جبراو    ۲۰   ظ ه ما شااس  واپتنسن      شن  غتر ورشب  پتفران  شاه اوا ) ب  شکختص گرظه مونرش  ( ااامثر

 وهره افن   ظس    وتاوگتن وتهیال ظ مل ویاسب  وه  شن .  .ا ائ  ماا

 

 حذف و اضافه، اعالم نمره 

 :۱۵ماده 

برواو   فزم ظ شبتهت  گترم    با ه یگنوگ  ظ روا  ات، ظ اضتاا    ات، اضتطرا م   ظس   او   ظ  ب  وهره   شا فج شجافا  

 .م اجراف  وبن  شن ام  اوکگاه اوجا  و  شن واو وظر ظ غتره ربن شتنه 
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۴ 

   . حذف و اضافه: ۱تبصره 

افن مفتن واو     17ظ  13شن     اوکجن با  واف  ونا   م رواو  م  ار رر، مونر   اوکگاه او   و    ابناام در وتهیال ظ    باره

 . ظس وتهیال خن  اضاا  ماا  س ب      ۲  س خن   ا ات، ظ ااامثر   ۲ب   یخناه وتنناوا شا ااامثر 

   :. حذف اضطراري ۲تبصره  

ظ   13 ا با واف  وا ه     اوکتجن وجار اس  شا فک  ظر ابل ار شرظع اونیاواوِ پافا  وتهیال  فک فا یاا   س .1.2

 ظااا مهنر وباشا. 1۲با شأفتا گرظه مونرش  ات، ماا وکرظ  بر افاال  شعاا  ظااا دام بااتهاواه ار 

م  وا ه 1م    صتن ش  م  ب  اخنتا  ویتب  ب  ات،   س اااا  وهافا   وکتهنل شببتره اوکتجنم شر  مخر  .2.2

 وخنادا بن . 17م  وا ه 5م ظ شببره 13

 . حذف ترم: ۳تبصره  

   شتراف  خا    ات، شها    ظس    فک وتهیتال شیبتتم  با   خناست  منب   اوکتجن ظشأفتا شتن ام   .1.3

 مونرش   اوکگاه ابل ار شرظع اونیاواو ظ با اانیا     ساناو شیبتم  اوالاوپتفر اس . 

ظ  م  ابتت  ظ بعا ار ات،   اوکجنفا  شورف  پر ار    صن و ات، شر   ابل ار ات، ظ اضاا  بافا شتتورف  .2.3

 .م  اب  ظ ونغتتر  ا ب   اوکگاه بپر اروااضاا  شورف 

 . اعالم و ثبت نمره:۴تبصره 

گمیتتنا   ب  ظ بعا ار مگزا م اونیا  پافا  شر   شنستت  وا س م    س بافا    ستتاواو پس ار بر ظر   1۰وهره وواف  ااامثر

 م پاسخگنف  ب  اونراضاو  اوکجنفا    افل گر  . ظره  3ووم  

م   ست   هراو   ظس شهرفن  بترم   ما مونرم ظ ما ظ رم   وهمتاو صتیراف   ما     ورصت  ظ   ظست  م     برواو و:  4-1

وبن   با پرظژه ا ائ  و  شن      صن ش  م  ب  شکختص وا س ظ شأفتا گرظه مونرش  وربن   شالهتل مووا    فک وتهیال 

م  ظر ار شا فج اونیاواو ب  وهره 45ها   بافا ااامثر ار، واو  م واششتن . وهرهشیبتتم  وتیتر وباشتا   واشها  شمق  و 

 اطع  شبافل شن .

م افن   س بافا ااامثر شا  ظ دفن  ابل ار م شابیتنا  وهافا  وهرهیااوچ   اوکتجن اااا  ب  اخت   س پرظژه      ظ ه:  4-۲

 فج    ظس واشها  ات، مونرش  خنادا شا.م اطع  شن . بعا ار افن شا شرظع اونیاواو وتهیال بعا شبافل ب  وهره

 
 

 انتخاب واحد و ارزشيابي

 

 :۱۶ماده 

ظ وتاوگتن مل   1۰ویاسب  و  شن  ظ اااال وهره ابنی     در   س  ۲۰وهره ا رشتاب  ار در   س ب  صن و وا م ار صفر شا  

وتهیتال    م باشتا    1۲است  ظ یااوچ  وتاوگتن وهراو  اوکتجن    در وتهیتال شیبتتم  مهنر ار   1۲اابل ابنل    در وتهیتال 

وتهیتال ظ      ۲وننای  فا ونااظ       ظ ه ما  او  ظ ما شتااست  واپتنستن   شتن . ستق  وجار وکترظ  او  اروکترظ  شمق  و 

 وتهیال اس .  3 ظ ه ما شااس  پتنسن  

 

 :۱۷*ماده 

 ظااا1۲ اوکجن    در وتهیال شیبتم  الر  اس  اااال

 ظااا   س  اس . 6م شابینا   ظااا   س  اونخا  ماا  ااامثرظااا وجار اونخاب      ظ ه۲۰ظ ااامثر 

 : ۱تبصره 

   .یااوچ   اوکجن بت  ار اا وجار ظااا اونخا  ماا  ظااا وارا  با وظر گرظه وربنر  ات، و  شن 
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۵ 

 : ۲تبصره  

باشا      افابن و  اوکجن با شأفتا گرظه مونرش     وتهیال شیبتم    17گر وتاوگتن وهراو  اوکجنف     فک وتهیال اااال  ا

   س  اخت ماا. ظااا   ۲4بعا و  شناوا ااامثر شا 

 :۳تبصره 

 .ظااا   س  اونخا  ماا 14 اوکجن    در وتهیای  م  وکرظ  شن      وتهیال بعام ااامثر و  شناوا شا  

 : ۴*تبصره

   صن ش  م   اوکگاه ب  در  یتل با ات، ظااادام   س   اوکجن ونااق  ماا ظ افن اور واجر ب  ماد  شعاا  ظااادام  

  وتهیال ب  وانا  فک وتهیال ماول جزظ ساناو شیبتم  ظم ویین  و  شن   اوا    وکرظر    اوکجن ار اا وبا  شن   م

 شأ تر اس .فا وهنارم  اوکجن ب 

 : ۵تبصره  

ظااا   س  باا   اشن  باشا   بکرر  م  وتاوگتن مل ظم    ۲4مونخنگ  ااامثر  یااوچ   اوکجن    وتهیال مخر برام  او 

 . ظااا   س  اخت ماا ۲4ظر  شر  ابل   و  شناوا شا باشا صر، وظر ار وکر  1۰باالم 

 : ۶تبصره  

شناوا ظااا دام  ظااا   س   او  مونخن  شن   با شأفتا گرظه مونرش   و   8   شراف  خا  م   اوکجن با گت اوا  ااامثر  

 . م شابینا  اخت وهافاوتمن   ا     ظ ه

 :۷تبصره 

 افن وا ه اسنفا ه ماا.  6ظ 5 اوکجن دهزوا  وه  شناوا ار وفا  شببره 

 

 :۱۸ماده 

م ابنی  میتش والاا یااوچ     وتهیتال دام بعام     س فا   ظس   اوکتجنف  م     در وتهیتال    فک فا یاا   س وهره

م ابنی  بگت اوا   وهره فا شها  وهره دام ور ظ م ابم      فز وهراو شیبتتم   اوکتجن   اق   ب  ظ باا  و   وتمن   ا با وهره

م وتاوگتنِ  م ابنی     م    س و ك ویاسب م وتاوگتنِ ملِ  ظ ه  ب  ا ر ظ صترااً مخرفن وهرهواوا اوا افن وهره دا    ویاستب 

 ملِ  ظ ه خنادا بن .

 : ۱تبصره 

شا ظ  مونخنگ  و  بام شیبتم     داگا   او گت اوا    ظس با اسنفا ه ار افن وا ه   صرااً برام ویاسب  وتاوگتن مل  ظ ه

 . مااوکرظر   اوکجن    وتهیال دام ابل  ا خاث  وه 

 :۲تبصره

 شن . مااا  وه م ور ظ م   فاا  و   وهرهشیوت و افن وا ه شاول  اوکجنفاو  م  ب   یتل شقمش ظ فا اال  مهتن  اوضبار 

 

 :۱۹ماده 

ااامثر  ظ   س وظرم  اشتن  باشتا  با شأفتا گرظه  مونخنگ      صتن ش  م   اوکتجن    مخرفن وتهیتال شیبتتم  برام  او 

شناوا   ظس  ا ب  صتن و وعرا  ب   ( و 17وا ه    6ظ  5دام م  وتهیتال )ونضتنع شببتره دام  مونرشت  ظ با  واف  ستق  ظااا

 م شابینا  بگت اوا.   م  وتهیال فا  ظ ه (۰۰)اسنا  با ما  

 : ۱تبصره 

وهم    س انق  ا گت اواه    مهابنی  میش والاا اوا  ظ   مه ا اخت ظی  وهر  نظري -عملي  يك درس یااوچ   اوکجنف  اب ً

 . اخت وهافا اسنا شناوا با  واف  وفا  افن وا ه   بخ  وظرم م    س  ا ب  صن و وعرا  ب   باشا  و  
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۶ 

 : ۲تبصره  

با   شناواشأفتا گرظه مونرش  وربنر  و م ابنی  میش والر ه باشا  با  ا اخت ظی  وهره يك درس عمليیااوچ   اوکجنف  اب ً 

 م    س  ا ب  صن و وعرا  ب  اسنا  اخت وهافا.   واف  وفا  افن وا ه 

 

 مرخصي تحصيلي 

 

 : ۲۰ماده  

م ما شااس   م ما  او  ظ ما شااس  واپتنسن    فک وتهیال ظ     ظ ه اوکجن و  شناوا با  واف  ساناو وجار شیبتل      ظ ه

 . ااامثر  ظ وتهیال ار ورخب  شیبتم  اسنفا ه مااپتنسن  

 : ۱تبصره 

   . واو وجار ورخب  رافها     ظ وتهیال شیبتم  ظ باظ  اانیا     ساناو و  باشا

 : ۲تبصره  

واو وجار ورخب  پزشال       صن و شأفتا پزشک وعنها  اوکگاه ظ شن ام مونرش    ااامثر  ظ وتهیال شیبتم  ظ باظ   

 ساناو شیبتم  اس . اانیا     

 : ۳تبصره  

....( ااامثر شا  ظ وتهیال شیبتم  ظ باظ  اانیا   .بر س  سافر وبا فن ورخب  شیبتم  )واواا وأون ف  دهیر فا ظایافن ظ 

    ساناو وجار      اخنتا  شن ام مونرش   اوکگاه اس . 

 : ۴تبصره 

ب  دام وتمن     افن وا ه ظ شببره دام واا ج    م   شناوا با شکختص شن ام مونرش   اوکگاه ار وجهنع ورخ اوکجن و 

 واا شن . بوره

 :۵تبصره 

 اوکجنفا  شورف  پر ار    صن و ات، شر   ورخب  با اانیا  فا باظ  اانیا  بافتتا شتتورف   ابتت  وتهیال  ا ب   اوکگاه  

 .بپر اروا

 

 انصراف از تحصيل و بازگشت به تحصيل

 

 : ۲۱ماده  

 .  اوکجن    در وتهیال شیبتم    اوبرا، ار شیبتل ویین  و  شن  ب  وا  والر   

 : ۱تبصره 

 اوکجنف  م  برام  ب  وا     فک وتهیال وراجع  واهافا   شا پافا  وتهیال ارص   ا   شا ب  صن و منب    خناس  ورخب  

 وهافا    غتر افابن و اال  اوبرا، اطع  ظم صا   و  شن . 

 : ۲تبصره  

 .م شن ام مونرش   اوکگاه اس    بارگک  ب  شیبتل  اوکجنم وابر، بر وواهشبهت  گترم    ون

 

 :۲۲ماده  

 اوکجنم ونقاض  اوبرا، ار شیبتل   بافا   خناس  اوبرا، خن   ا شخباً ظ ب  صن و منب  ب  ا ا ه مونر   اوکگاه شیمت   

 اوکجن وجار اس  اق  برام فک با  ظ شا  ظ واه ار شا فج ا ائ     خناس    شقاضام اوبرا، خن   ا پس بگتر  ظ    غتر    .ماا

 افابن و  پس ار اوقضام افن ووم   اال  اوبرا، ار شیبتل ظم صا   و  شن .  
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۷ 

 تغيير رشته

 

 :۲۳*ماده 

 اوکجنم  ظ ه دام ما  او  ظ ما شااس  پتنسن  با  اشنن شراف  رفر و  شناوا ار فک  شن  فا گراف  ب   شن  فا گراف   فگر  

 :شغتتر  شن   دا  اين دانشگاهشیبتم     

 ظجن   شن  فا گراف  ون   شقاضام  اوکجن     اوکگاه؛:  ۲3-1

 ن ام مونرش   اوکگاه؛ونااق  گرظه مونرش  وباأ ظ وقبا ظ با شأفتا ش:  ۲3-۲

م مخرفن ار  پتفران   مهنر وبن   وهره دام امنیتاب   اوکتجن    مرون  ستراسترم گرظه مروافکت  طم  ب  ار وهره:  ۲3-3

 شاه    م   شن  فا گراف      اوکگاه ظ    سال پتفر  با شأفتا ساروا  ساج  مونر  مکن  ؛

 گراف  جافا    ساناو وجار بااتهاواه ؛اوالا  ا او  شیبتل  اوکجن     شن  فا :  ۲3-4*

 :*تبصره

 م شیبتم  اق  فک با  و  شناوا با  واف  ضناب  شغتتر  شن   دا. اوکجن    در  ظ ه

 

 :۲۴*ماده 

شغتتر  شتن  ار  ظ ه دام پافتن ب   ظ ه دام باالشر   ار غتر  ظین  ب   ظین   ار شتباو  ب   ظراو    ار غتر اضتن م ب  وته  اضتن م  

  .اضن م وهانع اس  ظی  بر والس م  وجار اس   ظ

 

 :۲۵ماده 

م ما شتااست  واپتنستن  وهانع است    اوا شغتتر گراف  با  اشتنن شتراف  ظ ضتناب  طمر شتاه    وا ه  شغتتر  شتن   اوکتجن     ظ ه

 اوالا  پتفر اس . ۲4  ظ ۲3

 

 انتقال 

 

 :۲۶*ماده 

 ونااق   اوکگاه وقبا ب واوع اس .اونقال  اوکجن    صن و شأفتا  اوکگاه وباأ ظ  

 :*تبصره

اونقال  اوکتجن ار  اوکتگاه غتر  ظین  ب   ظین   ار شتورف  پر ار ب   افگا   ار غتر اضتن م ب  وته  اضتن م ظ اضتن م وهانع  

 ظی  والس م  وجار اس .

 

 :۲۷ماده 

ظ  با میتش ونااق   اوکگادوام وباأ ظ وقبا   اق   ۲4ظ  ۲3م  اونقال شنأ  با شغتتر  شتن  فا گراف     صتن و اارار شتراف  وا ه

 برام فک با  اوالاوپتفر اس .  

 

 :۲۸ماده 

دام ما  او  ظ ما شااس   اوکگادوا ظ وؤسیاو م وتوهاو  ظ اونقال  اوکجنفا   ظ هوتوهاو  ظ اونقال  اوکجن وطابن مفتن واو 

 .شن و مونر  وای   ظین  ظ غتر  ظین  وبن  ظرا و اوجا  
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۸ 

 معادل سازي دروس 

 

 :۲۹ماده 

م  اوکتجن بر استاس  ستنن ایعهل اجراف  وبتن  شتن ام مونرشت   اوکتگاه  وعا ل ستارم ظ پتفر  ظااا دام   ست ِ گت اواه شتاه

 اوالا  پتفر اس .

 :۱تبصره 

 .شن  اوکجن ماسن  و ظااا ار   ظس وعا ل سارم شاه   فک وتهیال ار ساناو وجار شیبتم   ۲۰شا   1۲ب  ارام در 

 فا مظ م: افن شببره شاول  اوکجنفاو  اس  م  وجا اً    ماالن  شرم  مر ه ظ پتفران  شاه اوا.

 :۲*تبصره 

 :رفر صن و و  گتر  هم عرضوعا ل سارم   ظس  صرااً    شتنه دام مونرش  

 ر اضن م ؛ظااا دام گت اواه  اوکجنم اضن م ب   ظ ه دام اضن م  وته  اضن م فا غت:  ۲-1

 وته  اضن م ب  وته  اضن م ظ غتر اضن م ؛:  ۲-۲

 غتر اضن م ب  غتر اضن م ؛:  ۲-3

 :۳تبصره 

   ظس  و  شناوا وعا ل سارم شن م :

 با   ظس  شن  فا گراف  جافا اشنراك وینناف   اشن  باشا؛:  3-1

 وباشا؛ 1۲مهنر ار   وهراو   ظس وعا ل سارم شاه )ب  جز   ظس وهنو (:  3-۲

   گت اواه شاه باشا. ۲ظ 1   صن ش  اابل شطبتن اس  م      اوکگاه دام سط    1۲شا   1۰وهراو بتن :  3-3

 باشا؛ 1۰وهراو   ظس وهنو  اااال  :  3-4

 : ۴تبصره 

غترشابع  ظرا شتن  اابل    ما بر م   اوکگاه مرا  اس و  ظ  اوکگاه دام-دام غتر اونفاو   ومه   ظس گت اواه شاه     اوکگاه

 .   وعا ل سارم وتی 

 : ۵تبصره  

ار وب    4ظ    3وجهنع ظااادام   ظس غتر وهنو  م   اوکجن     اوکگاه دام سط    گت اواه اس   وبافا    شطبتن ظااا 

 .م شیبتم  اعم  شجاظر مااوجهنع ظااادام   س   شن 

 :۶تبصره 

م   شتن  گراف  مووا شغتتر والاا شهاو  وهراو  ش  اوکتجنفاو  م  ار  اوکتگاه  فگرم ب  افن  اوکتگاه وانقل و  شتنوا     صتن

 شن .م مووا    افن  اوکگاه  ب  و اخت شاه     اوکگاه وباأ )   م ظ ابنی  ( وتااً    ما واو 

 :۷تبصره 

ظااا   ست  باشتا ان استنفا ه ار  5۰م  اوکتجن داگا  شغتتر  شتن  فا گراف  بت  ار یااوچ  ظااادام وعا ل ستارم شتاه

 . ا وخنادا  اش  استعدادهاي درخشانم  و باظ  مرون ِ طمر شاه    مئتن واو شیوت 

 

 دانش آموختگي

 

 :۳۰*ماده 

م ظااادام  ظ ه ظ  اشتتنن و ك  او  مونخنگ  برام  ظ ه دام ما  او   ما شتتااستت  پتنستتن  ظ واپتنستتن   گت اوا  ممت 

    پافا   ظ ه اس .  1۲وتاوگتن مل اااال 
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۹ 

 :تبصره

باشتا  شاوا فک وتهیتال  با  واف    1۲یااوچ  وتاوگتن مل  اوکتجنف  پس ارگت اوا  شها  ظااا دام   ست  م   ظ ه مهنر ار 

  1۲ظااا ار   ستواف  م  با وهر  مهنر ار  ۲۰ستق  وجار ستاناو شیبتتم  ب  ظم ارصت   ا ه و  شتن  شا با اخت وجا ِ ااامثر 

برستاوا ظ وا ك شیبتتم   ظ ه  ا   فاا  ماا    غتر افن   1۲خن   ا ب  اااال    مگت اواه است    وتاوگتن مل   ظس اخت شتاه

 صن و ار شیبتل ویرظ  و  شن .

 

 :۳۱*ماده 

  1۰ظااا   ست  )شتاول ااامثر   68م ما شتااست  پتنستن  اااال    صتن ش  م   اوکتجنم وابتر، فا ویرظ  ار شیبتتل     ظ ه

فا باالشر   1۲م ظم  ظ ه(  ا با وهره ابنی  بگت اوا ظ وتاوگتن مل ظااادام اخت شتاهظااا   ظس وهنو  ظ وابق  ار ستافر   ظس 

م ما  او  دها   شتتتن   ا   فاا  ماا.    غتر افابتتتن و ب  یاتن  اوکتتتجنف  ظ دهچاتن ب   باشتتتا  و  شناوا وا ك  ظ ه

گناد  وبا  بر شعاا  ظااادام    اوکتتجنم وابتتر، فا ویرظ  ار شیبتتتل     ظ ه ما  او  ظ ما شتتااستت  واپتنستتن  اق  فک

 گت اواه شاه   ا ه خنادا شا.

 :۱تبصره 

م ما  او   م ما شتااست  پتنستن  بت  ار ظااادام ون   وتار  ظ ه   صتن ش  م   اوکتجنم وابتر، فا ویرظ  ار شیبتتل     ظ ه

م صتاظ  وا ك ما  او  ارا  و   دا  م ابنی  گت اواه باشتا    افن صتن و  اوکتگاه   ظست   ا و ك وتاوگتن مل برا ا با وهره

 فا باالشر باشا.1۲م  وتاوگتن مل  اوکجن    م    ظس

 :۲*تبصره 

م ما  او ِ وبتن     م   شتن  فا وجرم بن  ِ  اوکتگاه  وا ك ما  او  ایتش شقاضتام ویتناا  اوکتجن ظ صترااظر ار ظجن   ظ ه

 شن .ویلِ شیبتلِ  اوکجن  صا   و 

 

 :۳۲*ماده 

 م   س  اوکجن    ا ا ه مونر   اوکگاه اس . او  مونخنگ   روا   ب  مخرفن وهرهشا فج  

 : تبصره

ماه بعد از تاريخِ فارغ التحصيلي فرصت دارد نسبت به تسويه حساب اقدام کند در غير اين صورت    ۳دانشجو تا  

 ي تأخير خواهد شد. مشمول جريمه

 

،  ۱/۳/۱۳۹۷تاريخ   ۴۳۰۶۹/۲ي ي ابالغي وزارت عتف به شااماارهيکپاارچهي  اين آيين نامه، با حفظ مفاادآيين نامه

و پس از   ۱۳۹۷به تصاوي  رسايد و براي دانشاجويان ورودي  ۲۷/۰۶/۱۳۹۷در شاوراي آموزشاي دانشاگاه به تاريخ  

 شود.آن الزم االجراست و تمام آيين نامه ها و بخشنامه هاي مغاير با آن لغو وبالاثر اعالم مي
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 دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته
 و پس از آن ۱۳۹۷ – ۹۸ورودي هاي سال تحصيلي 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه سيستان و بلوچستان

 تحصيالت تکميلي اداره

 ۱۳۹۷شهريور 
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۱۱ 

 شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه

واظن  ستتاستنگتا م    اون  شیبتت و شالهتم   اوکتگاه  مفتن واو  ظ وقر او  بر ست  برواو  دام مونرشت  جافا ظ ا رفاب  برواو  دام  ب   

مونرشت  ونجن    بر ست    خناست  دام مونرشت   اوکتجنف  ظ شبتهت  ستارم وطابن با شتتنه واو  شفنفا اخنتا او  شتن ام شیبتت و 

 او  وعتن شکالتل جمی  و   دا. اوضاء شن ام شیبت و شالهتم   اوکگاه ب  شر  رفر دیناا:شالهتم   اوکگاه    اناصل رو

 وعاظ  مونرش  ظ شیبت و شالهتم   اوکگاه .1

 وعاظ  پهظدک  ظ اااظ م  اوکگاه  با شنج  ب  ضرظ و اضن     خبن  ونضنواو ورشب  .2

 وافرمل شیبت و شالهتم   اوکگاه .3

 وافرمل خاواو مونرش   اوکگاه .4

 وتن مونرش  ظ شیبت و شالهتم   اوکالاه داوعاظ .5

با شنج  ب  ضتترظ و  وافر استتنعاا  دام   خکتتا   وافر  ظ ه دام مرا   وافر  انر شتتادا ظ افثا گرا  ظ وافر وظا و ظ ا رفاب     .6

 اضن     خبن  ونضنواو ورشب 

 

 شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده ها

بر ست  ویتناااو اعایتنوام مونرشت  ظ پهظدکت  دهالا ا  ظ ان وقر او وبتن   اخت  ب  واظن  شعتتن ارات  پتفر   اوکتجنفا  جافا ظ  

اوضتاء  .  شکتالتل جمیت  و   دا ابناام در ستال شیبتتم       الاهشتن ام شیبتت و شالهتم   اوکت  اوکتجن     ظ ه دام شیبتت و شالهتم    

 بکر  رفر دیناا:  الاهشن ام شیبت و شالهتم   اوک

  ئتس  اوکالاه   .1

 شیبت و شالهتم   اوکالاه  وعاظ  مونرش  ظ .2

 وعاظ  پهظدک   اوکالاه .3

 وافر گرظه دام وجرم  ظ ه دام شیبت و شالهتم  .4

 

 شوراي تحصيالت تکميلي گروه 

ب  واظن  بر س  شقاضادام مونرش   اوکجنفا  ظ ا ائ  وکاظ ه ظ وظراو    خبن  اازاف  متف  ظ مه   ظ ه دام شیبت و شالهتم      

 شکالتل جمی  و   دا. اوضاء شن ام شیبت و شالهتم  گرظه مونرش  شاول اوضاء دتأو ومه  در گرظه مونرش  اس . اناصل رواو  وعتن  

 

 اداره کل تحصيالت تکميلي دانشگاه

افن ا ا ه م  بارظم اجراف  وعاظ  مونرشت  ظ شتن ام شیبتت و شالهتم   اوکتگاه است   رفر وظر وافر مل شیبتت و شالهتم   اوکتگاه اعایت   

وهافا. اوجا  اون  ا ا م وراال وخنم  شیبتتل  اوکتجنفا   ظ ه دام شیبت و شالهتم  واواا:  ب  وا   اا ا اینیبتم   بر س  مه  ظ  و   

متف  شیبتتل  اوکتجنفا  ما شتااست  ا شتا ظ  منرم  ستتاست  گتا م مونرشت  ظ اشخاط شبتهت     ونا   ظفهه ظ دهچاتن پتکتاوا  اصت ااو  

 نا   خا  جو  شبنفش م     مئتن واو  پت  بتا  وکاه اس   بروواه افن ا ا ه مل اس .مئتن واو  ظ پتکاوا  و

 

 وظايف و اختيارات معاون آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشکده  

ظ بر ست    خناست  دام  اوکتجنفا  شیبتت و شالهتم  برام درگنو  اااا  شیبتتم  واواا:  ب    ا ف اوکتجن   ب  ستناالو مونرشت   ف پاستخگن

    ظس  ات، ظ اضتاا    ظس ظ شر   ورخبت  شیبتتم   وظا و    جمیت  اونیاواو ظ شها  اون  وربن  ب  شبتنفش پافا  واو  ظ  ستای   اخت  وا

 وجنر  ااع ار پافا  واو  ظ  سای  ظ واواا مووا ب  شرا  م     مفتن واو  مواه اس .

 

 وظايف و اختيارات مدير گروه   

 اوکتجنفا  ظ بر ست  اظیت    خناست  دام  اوکتجنفا  شیبتت و شالهتم  برام درگنو  اااا  شیبتتم  واواا:  پاستخگنف  ب  ستناالو مونرشت   

 ب  وا    ظس  ات، ظ اضتاا    ظس ظ شر   ورخبت  شیبتتم  ظ شافتا اظیت  اون  وربن  ب  شبتنفش پافا  واو  ظ  ستای   اخت وجنر  ااع ار  

      مفتن واو  مواه اس .پافا  واو  ظ  سای  ظ واواا مووا ب  شرا  م
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۱۲ 

 آيين نامه دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته 

 ل صل اوّفا

 کلاااايات 
 

 : تعريف  ۱ماده 

:  ظ ه ام باالشر ار  ظ ه ما شتااست  است  م  براستاس برواو  دام وبتن  شتن ام گیتنر  مونر  وای    دوره کارشاناساي ارشاد

    شتن  وربنر  وانو  و  شتن . شیبتتل    افن وقطع ببتن و شها  ظا  ظ شابع وقر او   کارشاناساي ارشادب  اخت وا ك  

  اوکگاه و  باشا.

 اس .  واحدهاي درسي و پايان نامهکنهل بر :  ظ ه ام م  ویننام برواو  م  وپژوهشي- شيوه آموزشي

اوجا     راهنمايي اساتاد راهنماشیقتقاش  است  م     فک روتا   شتن  شیبتتم  وربن  ظ شی  -: اعایت  پهظدکت پايان نامه

 و  گتر .

 واظن   اوکگاه دا ظ وؤسیاو مونر  وای  ظ پهظدک  وجرم  ظ ه دام ما شااس  ا شا ظ  منرم اس .  مؤسسه:

 اس .  منظور تحقيق و تتبع نظري:  سمينار

 

 : هدف۲ماده 

است  م  با اراگترم  گساترش دانش و تربيت متخصاصاان و پژوهشاگراني  دا، ار افجا   ظ ه ما شتااست  ا شتا  :  ۲-1

مونر  دام الر  ظ مشاائ  با  ظ  دام پهظد  ومه   ووا و الر   ا برام ا ائ  خاواو ومه    مونرش  ظ پهظدک  پتاا 

 و  مااا.

شقنف  ظ   پژوهشاي- شايوه آموزشايب   تدوين آيين نامه دوره هاي کارشاناساي ارشاد ناپيوساتهدا، ار  :  ۲-۲

شنستع   ظ ه دام شیبتت و شالهتم   ا شقاء متفت  ظ شانع بخکت  ب  شتتنه دام ونفن مونر   پاستخگنف  وااستش ب  

يفي و کمي اين دوره ها و همساان  تقويت و ارتقاء ساط  کاازاف  شقاضتا برام ظ ظ  ب   ظ ه دام شیبتت و شالهتم    

است  شا با بوره واام ار م     شربت  ونخبتبتا  ظ   ساازي آن با برنامه هاي توساعه و ديگر اساناد راهبردي کشاور

 پهظدکگرا  وادر ظ برجین     سط  مکن  بالنشت .

 

 فااصل دوم 

 شاااااارايااااااط ورود
 

 :۳ماده 

 شرايط ورود به دوره به شرح زير است:

  اشنن شراف  وهنو  ظ ظ  ب  مونر  وای .:  1-3

 اشتنن گنادتااو  پافا   ظ ه ما شتااست  فا باالشر ون   شأفتا ظرا و ومن   شیقتقاو ظ اايظ م ظ فا ظرا و بوااشت   :  ۲-3

 .  وا  ظ مونر  پزشال      شن  دام ون   ابنل )ب  شکختص شن ام وای  برواو   فزم(

 شناواف  جیه  الر  ظ ونااسش با  شن  شیبتم .برخن  ا م ار :  3-3

. براستاس بخکتااو  وبتن   اساتفاده از ساهميه اساتعدادهاي درخشاانفا   موفقيت در آزمون ورودي دوره  ۴-۳

ظرا و ومن   شیقتقاو ظ اايظ م    صتا ویاظ م ار  اوکتجنفا  ما شتااست     شتر، اشها  شیبتتل م  اااال شتراف  اتا  

يا   محل تحصايل خودشتتاه    بخکتتااو   ا  ا ا باشتتاا باظ  شتترم     مرون  ظ ظ م و  شناواا    دها   اوکتتگاه  
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۱۳ 

ا او  شیبتتل  داا.   خناست  ظ واا ك الر  جو  ظ ظ  ب   ظ ه ار    رشادمقطع کارشاناساي ا    دانشاگاه هاي ديگر

دفتر اساتعدادهاي افن ررفن بافا ب   انر استتنعاا دام   خکتتا   اوکتتگاه ا ائ  شتتن . ونوا ا ائ    خناستت  ار ررفن 

 او   و  شن .     درخشان دانشگاه 

 

 فااصل سوم 

 واحااادهاي درساااي 
 

 : ۴ماده 

ظ  ۲۸حداقل    بر ایش  شن    احتساب واحد پايان نامه  با  درساي دوره کارشاناساي ارشد ناپيوستهواحدهاي شعاا  مل  

 باشا.  واحد  ۳۲نبايد بيش از ظااا اس .    در اال وجهنع ظااادام  ظ ه ما شااس  ا شا  ۳۲حداکثر 

 :۱تبصره    

 اس .     يك ترم در ميان    ظ ه ما شااس  ا شا ب  صن و  ارائه دروس

 :۲تبصره 

 هيأت رئيساه  ۲۳۳مصاوبه   - ۲اساتناد بند  برام ممت  گرظه دام مونرشت   ظ ه ما شتااست  ا شتا ب   ارائه دروس جبراني

شت     م ستوام  یغن گر فاه است .  اوکتجن     شتن  دام غتر ورشب  والم  است   با وظر گرظه مونر ۱۷/۳/۹۰ اوکتگاه ون   

  ظ ه ما شااس  شرم  ظ شافتاف  شرم   ا    اونوام وتهیال شیبتم  ا ائ  وهافا.

  ظس مهبن  ظ پت  وتار )واطبن بر سترابتل ظرا ش  ظ صتراا با دهتن واووا( م  ب  شافتا شتن ام شیبتت و شالهتم   اوکتگاه  

  ستاه باشا  وکهنل پر اخ  دزفا  وه  شن .

 : ۳تبصره 

جو  اخت   س وهانع است .    صتن شتال  صتراا فک   س برام اا ا   پيش ترم و معرفي به اساتاد شتااست  ا شتا     ظ ه ما

اینیبتتم   اوکتجن باا  واواه باشتا ظ اب   اوکتجن م   ا اخت ظی  پاس واهن ه باشتا ظ    شر  مخر شیبتتم     ستاناو شهافا  

  مشاارکت صافر افتا  اوکتالاه ظ شیبتت و شالهتم  فک   س ب  صتن و وجار )شر  پاج ( ارا   اشتن  باشتا  با پتکتاوا  گرظه ظ ش

اابل ا ائ  است .    افن صتن و گرظه ونا  است   ضتهن دهاداگ  با استنا  وربنر  ظ شعتتن ستاو  ظ شا فج اونیا  برام باره  

 اونیاواو م  وتهیال    س  ا ب  صن و وکا م  صفر شعرف  وهافا.

 :۴تبصره 

  ظ ه وعرا  شاه باشا.   سيالبس درسياس      صن شتال      داقل يك و حداکثر دو واحدواحد سمينار حایش  شن   

 

 :  ۵ماده 

  وطابن برواو   کل دوره     واحد درساي ۶تا  ۴بتن  پژوهشاي- شايوه آموزشايشعاا  ظااا پافا  واو  ما شتااست  ا شتا  برام 

 وبن  شن ام وای  برواو   فزم اس . 

 

 : ۶ماده 

 اس .  واحد  ۸و  ۱۴ظااا دام اخت شاه    در وتهیال     ظ ه ما شااس  ا شا ب  شرشتش  سقف و کف

 :۱تبصره 

شنرفع گر   ظ   طول هفته  اس   بافا برواو    س     به صورت تمام وقتبا شنج  ب  افاال  شیبتل    وقطع ما شااس  ا شا 

 باشا.    دانشگاه و با درج تاريخ، زمان و محل امتحانبر اساس شقنف  مونرش    امتحان پايان ترم
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۱۴ 

 :۲تبصره 

اوالا  اخت    هیتالت   در و   مونرشت  مبرواو  گرظه داظااا   ست  ا ائ  وهافا. یااوچ      8گرظه ونا  است     در شر  اااال  

مشاروطي در آن نيمساال محاسابه نخواهد شاد. اين مورد بايساتي در ابتداي     باشتاو یترت اوکتجن و مظااا برا 8اااال  

 سال تحصيلي به صورت مکتوب به اطالع تحصيالت تکميلي جهت درج در پرونده دانشجو برسد.

 : ۳تبصره

شعاا  ظااادام مونرشتت   اوکتتجن واوام ظااادام  بوهراه   س اخت و  گر   ظ   واحدهاي پايان نامه   وتهیتتال داف  م   

 ظااا و  باشا  وکرظر   اوکجن ویاسب  وه  شن . 8پافا  واو  مهنر ار  

 :۴تبصره 

  ظس  ا   فا وه  شناواا م    س   گت اواه اوادوره کارشاناساي   ا      دروس کارشاناساي ارشاد اوکتتجنفاو  م  برخ  ار 

  ست   ا ب  اا    جمع واحدهاي اختياري، دروس  ا. افن  اوکتجنفا  بافا با گرانن بگت اوا کارشاناساي ارشادوجا اً     ظ ه  

 وبا  واا ج    برواو  وبن  برساواا.

 

 :۷ماده 

 .اس   حذف دروس ارائه شده مجاز ، کارشناسي ارشد   برواو  مونرش  

 :۱تبصره 

ب  ا ا ه شیبتتت و شالهتم     امتحانات پايان ترمشاروع تقويم آموزشاي ار  روز پيش ۷  خناستت  ات، بافیتتن  اااال 

 ظاصل گر  .  

 :۲تبصره 

بالمانع  ظ    صن و شافتا گرظه ظ  اوکالاه  صرفا براي يك بار در طول تحصيلات، شهاو  ظااادام فک وتهیال شیبتم   

ار شترظع   وز قبلر ۷بايد تا . شقاضتا برام ات، شر  سانوات دانشاجو محساوب مي گرددبافو  است  شر  وتمن  جزظ   اسات.

 اونیاواو شر   ب  شیبت و شالهتم   اوکگاه ا سال شن .

 :۳تبصره 

والم  ب     دانشاجويان نوبت دومدهاواا   دانشاجويان روزانهبرام اونخا  وجا    س فا   ظس ات، شتتاه ظ فا ات، شر   

 دتأو اوااء  اوکگاه    م    س فا   ظس دیناا.  شهريه مصوبپر اخ  

 :۴تبصره 

 او  م  ار ات، پزشال  برام غتب  اونیاو  اسنفا ه و  مااا  والم  ب  پر اخ  شورف    س فا   ظس اتا  دیناا. اوکجنف

 :۵تبصره 

ویاستتب  و   واحد به دليل حذف )اعم از پزشاکي و غير پزشاکي(، مشاروطي ترم   ۸کاهش دروس به زير     صتتن و  

 شن . 

 

 :۸ماده 

اوالا  پتفر    با مرتبه اساتادياري يا باالتر  توساط اعاااء هيأت علميشا فس     ظ ه دام ما شتااست  ا شتا واپتنستن  اق  

 اس .
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۱۵ 

 فااصل چااهارم

 حاااور و غاااياب
 

 :۹ماده 

است . غتب   اوکتجن    در    دوره الزامياضتن   اوکتجن    شهاو  برواو  دام   ست  ظ  فگر اعایت  دام مونرشت  ظ پهظدکت  

 ویین  و  شن .   نمره دانشجو در آن درس صفرشجاظر ماا     غتر افن صن و  از  سه جلسه  س وبافا  

 : ۱تبصره 

دانشجو نمي تواند در جلسه امتحان پايان ترم آن اسنا       صتن و  ب  غتب  بت  ار اا  اوکتجن    م س   س شنس 

      ممانعت از شارکت دانشاجو   در صاورت عدم گزارش غيبت تا قبل از شاروع امتحانات ترم  .درس شارکت نمايد

 اس .  خالف مقرراتجمی  اونیا  

 

 :۱۰ماده 

 برام م    س خنادا شا.  نمره صفردر   س ونجش گرانن   غيبت غير موجه در امتحان

 :۱تبصره 

ونج    نظر پزشاك معتمد و از نظر شاوراي تحصايالت تکميلي دانشاگاه   اونیا   ار   غيبت دانشاجو   صتتن ش  م   

 . مزبور حذف مي شودشکختص  ا ه شن     س 

 : ۲تبصره  

ا شالهتل ار  ات، پزشال   ب  پس از يك هفته از غيبت امتحاني  اوکجن جو  اسنفا ه ار ات، پزشال   والم  اس  ااامثر 

 ظ ا ائ  ویناااو ب  پزشک وعنها  اوکگاه وراجع  وهافا.  

 : ۳تبصره  

مکلف به پرداخت    انتخاب واحد مجدد درس پاس نشده يا حذف شده با اختيار يا پزشکيبرام  دانشجويان روزانه  

   س  دهاواا  اوکجنفا  ونب   ظ  دیناا.  شهريه مصوب

 

 فصل پنجم 

 طول دوره، مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل 
 

 

 :۱۱ماده 

  بر استتاس وقر او وربنر  با  عالوه بر پايان نامه ا  دروس تعيين شادهرنل  ظ ه شیبتتتل واش  استت  م   اوکتتجن بافا  

 وناقت  ب  اشها  برساوا.

 :۱تبصره 

اس . شهافا ساناو    شر   دو سال به عالوه يك نيمسال ارفاقي )تمديد سنوات(  واپتنسن    کارشناسي ارشدطول دوره  

پاج  وان  ب   ضتاف  استنا   اداها ار  ظوا پتکترا  ما   اوکتجن است .    صتن و وا   ضتاف  استنا   اداها ظ ظصتنل واو  منب   

تگر  . ار موجافتال  شاختر    اا ا اینیبتتم   اوکتجنفا  دزفا  دام  ار ررفن گرظه ظ  اوکتالاه برام  اوکتجن اال  اخراج صتا   و

 ساگتن وعانم ظ وا م برام خاونا ه دا ظ  اوکگاه  ا    شرجتج بر اراغ  ار شیبتل  اوکجنفا  شا اونوام شر  یوا   اس .
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۱۶ 

 :۲تبصره 

تحصايالت تکميلي مي تواند  درخواسات دانشاجو و تاييد روند کار توساط اساتاد راهنما، گروه و دانشاکده، بر استاس  

 ب  رنل  ظ ه  اوکجن اضاا  وهافا.   فرم تمديد سنوات )فرم غ(شیبتم  )شر  شک (  ا پس ار   فاا     حداکثر يك نيمسال

 :۳تبصره 

تمديد سنوات )ترم ششم(، مانند دانشجويان نوبت دوم نسبت به پرداخت شهريه برام  دانشجويان روزانه مکلفند  

 اااا  وهافاا.  مصوب

 : ۴تبصره 

خنادا    محروموگر    ار ا او  شیبتتل    دفاع از پايان نامهونان ب    شاش نيمساال )ساه ساال(   صتن ش  م   اوکتجن شا پافا   

 شا.

 :۵تبصره 

شیبتتل دهزوا   اوکتجنم  ظ ه ما شتااست  ا شتا    ممت  شتتنه دام مونرشت  ظ    ممت   اوکتگاه دا ) ظین  ظ غتر  ظین (  

 وهانع اس .

 

 :۱۲ماده 

ظ شافتا شیبتت و   موافقت گروه و دانشاکده  با میتش  از يك نيمساال تحصايلي اوکتجنم  ظ ه ما شتااست  ا شتا و  شناوا 

 اسنفا ه ماا.   از مرخصي تحصيلي با احتساب در سنواتشالهتم  

 :۱تبصره 

تحصايالت تکميلي دانشاگاه     ب شاروع ترم تحصايليبافا ابل ار  تاييد گروه و دانشاکده  خناستت  ورخبتت  پس ار  

 ارسال شود.

 :  ۲تبصره 

 .مدت مرخصي تحصيلي جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود

 :     ۳تبصره 

مرخصاي ظ ظ  ب   اوکتگاه     نيمساال اول تحصايلي     ارشاد به صاورت يك ترم در ميانبا شنج  ب  ا ائ    ظس ما شتااست  

  با موافقت گروه و دانشاکده   صتن شتال    ظس شر  اظل پت  وتار شر   ظ  وباشتاا    داده نمي شاود.ب   اوکتجن   تحصايلي

 خنادا بن .  بر عهده دانشجو  خناس   اوکجن اابل اوجا  اس . ونااش واش  ار افن اور وتز 

 : ۴تبصره 

 ه مااا.   خناست  ب      ستاناو شیبتتم  استنفا  بدون احتساابباونا  شتاغل ب  شیبتتل  و  شناواا ار  ظ شر  ورخبت  رافها  

ب  شیبتت و   پزشاك معتمد دانشاگاهواظن  استنفا ه ار ارصت  انق )شالهتل ار  )ل((  بافا با شافتا ویتناااو وربنر  شنست  

 شالهتم   اوکگاه ا سال شن .

 :۵تبصره 

ز ادامه  ثبت نام و انتخاب واحد نداشاته باشاد اشرك شیبتتل وهافا فا    براي يك نيمساال کامل،    صتن ش  م   اوکتجن  

 تحصيل محروم مي شود.
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۱۷ 

 : ۱۳ماده 

   افن صتتن و بافا   خناستت  خن   ا وبا  بر اوبتترا، ب     اعالم انصاراف نمايد. اوکتتجن و  شناوا ب  در  یتل  ار شیبتتتل  

صادور گواهي  اوکتتگاه ویتتب  ب    پس نگيرد،   خناستت  خن   ا   يك ماهشیتتمت  وهافا. یااوچ   اوکتتجن بعا ار   دانشاگاه

 اااا  و  وهافا.  انصراف قطعي

 تبصره:

ريز    هر گونه گواهينامه اوکتتجنم اوبتتراا  فا اخراج  ونا  استت  ب  شعوااش  م  ستتپر ه وهل وهافا. ب  در اال  صتتاظ   

تسااويه حساااب دانشااجو و پرداخت هزينه هاي وان  ب     نمرات و دريافت مجوز شاارکت مجدد در آزمون ورودي

 اس .ان مخصوص دانشجويان دوره روزانه(  آموزشي دانشگاه )آموزش رايگ

 

 فاااصل شاااشم

 ارزشاايابي 
 

 :۱۴ماده 

 اس .  ۱۴ظ وتاوگتن مل اابل ابنل    در وتهیال   ۱۲   در   س  ظ ه ما شااس  ا شا    حداقل نمره قبولي

 :۱تبصره 

به شار  احراز نمره     فک   س فا یاا   س شنست   اوکتجن    فک وتهیتال شیبتتم     عدم کسا  نمره قبولي   صتن و 

اوا    نمره يا نمرات مردودي قبلي در ريز نمرات تحصايلي دانشاجو ثبت و باقي مي ماند.   قبولي در نيمساال هاي بعدي

مالک محاسابه ميانگين     م    س  آخرين نمره قبوليظ صتتراا  محاسابه ميانگين کل دوره بي اثر  وهراو ور ظ م    

  ظ ه خنادا بن .کل  

 :۲تبصره 

 مشروطي دانشجو در نيمسال هاي قبل را خنثي نمي کند.  1ب  اسناا  شببره  گذراندن دروس

 :۳تبصره 

  وهره ور ظ م   فاا  و  مااا   دليل تقل  و يا حکم کميته انااباطي  شتاول  اوکتجنفاو  م  م  ب  1شیتوت و شببتره 

 .نمي شود

 :۴ تبصره

شاوراي    شترافط  م  اوالا  ا ائ    س اخنتا م با  الفل ونج   اااال برام  ظشر  وتیتر وباشتا   اوکتجن و  شناوا با ونااق  

  گروه مکلف.  درس اختياري ديگري را با رعايت ارائه يك ترم در ميان دروس انتخاب نمايد  تحصايالت تکميلي گروه

ب  شیبت و شالهتم    14وا ه   1جو    ج    پرظواه ظ بوره واام  اوکجن ار شببره  اس   افن ونا    ا    ابناام شر  شیبتم  

  اوکگاه واعالس وهافا.

 :۵تبصره

 او   وهافا ظ  سايساتم گلساتانپس ار برگزا م مرون   وهره   س وربنر   ا     حداکثر ده روزاستنا  در   س ونا  است   

مانرل وهافا.   ثبت کليه نمرات گروه هاي آموزشااي را   از برگزاري آخرين امتحانبافا ااامثر  ظ دفن  پس   دانشااکده

عدم ثبت به موقع نمرات بعهده اساتاد درس، مدير و معاون آموزشاي دانشاکده بافو  است  وکتال و مونرشت  واشت  ار 

 خنادا بن .  مربوطه

 :۶تبصره 

 وعنا  واا  .  قبال ثبت نمرهوام    شیبت و شالهتم   اوکگاه  دتچگنو  شع
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۱۸ 

 :۷تبصره 

 نمره ثبت شده در سيستم گلستان پس از انقااء مهلت مقرر غير قابل تغيير است.

 :۸تبصره 

زمان بيش از يك دیتتناا ظ وتار ب   سار فصال مصاوب شاوراي عالي برنامه ريزي داراي پرو هبرام   ظستت  م  ربن 

  س بافا ا ستال شتن .      حداکثر تا چهل روز بعد نمره نهاييهره واشها  ا ستال ظ   ا وا     پافا  دها  وتهیتال و  نيمساال

يك هفته ظ افن  وبتنب  بافا    تصاوي  شاوراي تحصايالت تکميلي گروه مبني بر ناتمام بودن درس الزاميیاتن ونا  م 

گر  . الر  ب  طمر است  م    اوکتگاه ا ستال   آغاز برنامه امتحانات پايان نيمساال تحصايلي به تحصايالت تکميليار  قبل

ظ بر استاس شقنف  مونرشت  اونیاواو پافا     پايان نيمساال اخذ درساونیاواو   ظس  ا ام پرظژه  بافا ربن  ظال وعهنل    

 شر   اوکگاه برگزا  شن .

 

 :۱۵ماده 

باشتا.    صتن شتال    ۱۴نبايد کمتر از      در وتهیتال شیبتتم   ميانگين نمرات  دروس دانشاجو در دوره کارشاناساي ارشاد

دو نيمساال تحصيلي  اوکتجن      ميانگين نمراتامهاا  و  شتن . اگر   مشارو  اوکتجن   شاود،   ۱۴ميانگين نمرات  کمتر از  

 ظ اخراج خنادا شا.  محروم    م   اوکجن ار ا او  شیبتلباشد ۱۴به صورت متوالي يا متناوب کمتر از 

 

 : ۱۶ده ما

 باشا.  ۱۴براي اخذ مجوز دفاع از پايان نامه نبايد ميانگين کل نمرات آموزشي دانشجو کمتر از  

 : ۱تبصره 

 اشتن  باشتا     صتن ش  م    14  وتاوگتن مل وهراو مهنر ار کليه واحدهاي آموزشاي دوره اوکتجنف  م  پس ار گت اوا   

ظااا ار   ظست   ا م    8و  شناوا ب  شکتختص گرظه وربنر   ااامثر ظم ب  پافا  ورستتاه باشتا     حداکثر مدت مجاز تحصايل

مهبن  وتاوگتن مل  ب   جبران  شالرا  ماا ظ    صتتن و    يك نيمساال تحصايلي     گرفته اسات،  ۱۴نمره کمتر از    مووا  

  اوکجن اجاره  ااع ار پافا  واو   ا ه و  شن . 

 

 

 فااصل هاافتم 

 ساامينار و پايان ناماه
 

 : ۱۷ماده 

است . وینه استنفا ه ار واابع   اصاول روش تحقيق و تتبع نظري  مشتااف   اوکتجنفا  ما شتااست  ا شتا  با  ساميناردا، ار ا ائ  

موضاوع ونافج فک شیقتن ار  فگر اداا،    وظر گران  شتاه    ا شبا  با   ارائه کتبي و شافاهيار ع  ستاو  ظ دهچاتن شتتنه 

 اس . سمينار

 

 : ۱۸ماده 

برگزاري امتحانات نيمساال بعد جهت ثبت به تحصايالت تکميلي دانشاگاه    تا دو ماه قبل ازه ستهتاا  بافا ااامثر  وهر

 ارسال گردد.
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۱۹ 

 : ۱۹ماده 

است  م  ر  م   اوکتجن ونا  پژوهشاي  - کارشاناساي ارشاد در شايوه هاي آموزشايمخرفن بخ   ظ ه   انجام پايان نامه

 ب  شیقتن بپر ار .  استاد راهنما،    رفر وظر اس     روتا  وربن  ب   شن  شیبتم  خن

   :۱تبصره 

بوهراه ظ فا پس ار گت اوا  ممت    ظس مونرشت  با وجنر استنا   اداها ظ گرظه مونرشت     مقطع کارشاناساي ارشاد اوکتجنفا  

  ادامه پايان نامه    قبل از اتمام دورهشا    هر ترم   پس از آنظ    ثبت پايان نامه )پروپوزال مصاوب داشاته باشاد(بافا جو   

  ادامه تحصايل محروم بن ه ظ  اوکتجن ار   نصارافا  ب  وازی  عدم ثبت ادامه پايان نامه.  ثبت نمايند ا    ستتیتن  گمیتنا  

  و  گر  .

 :۲تبصره 

اس  پس ار اشها  ارمفاا ات، ظ اضاا  ویب  ب  او   اساو   اوکجنفا  اااا اونخا  ظااا  ب  شیبت و شالهتم    گروه مکلف

 اااا  وهافا.  

 :۳تبصره 

است . ضترظ م است  افن وگا   بر استاس  ستنن ایعهل    الزامي ب  ربا  اا ست   کارشاناساي ارشاد    ظ ه   نگارش پايان نامه

معاونت    <-- معاونت ها  <-- آدرس: سايت دانشگاه س وبالهتم   اوکگاه صن و گتر  )وعرا  شاه    ساف  شیبت و ش

 (.  پايان نامه <-- کارشناسي ارشد  <-- تحصيالت تکميلي دانشگاه  <-- آموزشي و تحصيالت تکميلي

 : ۴تبصره 

ظ    زبان انگليسايفا با  دیتناا ظ یزظوا پافا  واو  خن   ا با  مساتثنيار افن ااواه    برخي از دانشاجويان گروه زبان انگليساي

 )م  س انق ایتمر(  شاظفن وهافاا. دستورالعمل تعيين شدهبر اساس 

 

 :  ۲۰ماده 

اعاااي هيأت علمي   ار  شاوراي تحصايالت تکميلي گروهظ شأفتا    اساتاد مربوطهپس ار ونااق    اساتاد راهنماي دانشاجو، 

 شعتتن و  شن .  رشته ذيربط     استادياريمرتبه با   يك سال سابقه تدريسبا اااال    دانشگاه

 :۱تبصره 

حداقل مدرک  سافر ونسیاو با   يا اساتيد و کارشناسان خبره  اساتيد گروهار   استاد راهنماباا بر پتکتاوا     اساتاد مشااور

   اونخا  و  شن .  کارشناسي ارشد

 :۲تبصره 

 اسنفا ه وهن .  استاد مشاورظ فک    دو استاد راهنما   صن و وتار و  شنا  ااامثر ار  پايان نامه کارشناسي ارشدبرام 

 : ۳تبصره 

 اس .  راهنماي اول و دوم يکسان اوکجنفا  ما شااس  ا شا شنس  اسنا    سهم هدايت پايان نامه

 :۴تبصره 

است  شهاو  اون  پهظدکت   اوکتجن شا  ظر اا ا اینیبتتم  رفر وظر  اداهام اظل ظ با صت اافا ظم خنادا بن .  اوکتجن والم   

 دهاداگ  الر   ا با اسنا   اداهام اظل  اشن  باشا.  

 :۵تبصره 

  ج وا  استنا   اداهام  ظ  ظ وکتاظ     پافا  واو  ایزاو  است .   ج وا  استنا   اداهام  ظ  ظ وکتاظ     وقاالو ایزاو  است .     

واه استنا   اداهام اظل خنادا بن .  صتن و وا    ج وا  مووا باظ   ضتاف  منب   ویتینیت  شخم  پهظدکت  ظ ونااش م  بر و 

الر  است  جو  جمنگترم ار شبعاو  استنا   اداهام اظل    اونخا  استنا   اداهام  ظ  ظ وکتاظ   ا  وهافا. ات، استاو      

پرظپنرال وبتن  ظ ظاصتل شتاه ب  شیبتت و شالهتم  غتر وهالن است .    صتن و وتار ب  دهالا م    وتاو   اه ما دام شیقتقاش   
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۲۰ 

واه ابل ار  ااع   4با پافا  واو   اوکتجن  او   استاو   اداهام  ظ  فا وکتاظ  بافا پس ار شافتا گرظه ظ  اوکتالاه ظ اااال  ورشب 

 ب  شیبت و شالهتم  گزا   شاه باشا. پر اخ  ان ایزاه   اداهاف  ظ وکاظ ه شنس   اوکگاه    یاتن ونا  م وانف  اس . 

 

 : ۲۱ماده 

پس از پايان نيمساال اول و حداکثر در شاروع نيمساال ساوم تحصايلي پهظدکت  و  شناوا  - اوکتجن    شتتنه مونرشت 

 وهافا.   نظر استاد راهنما در گروه آموزشي مربوطه تصوي ونضنع پافا  واو  خن   ا با  

 :۱تبصره 

پس از آن ملزم به .  اوکتتجن و  فابا موضاوع پايان نامه پس از تاييد شاوراي تحصايالت تکميلي دانشاکده قطعيت

 اس .   انتخاب واحد پايان نامه

 :  ۲تبصره 

   شتتن ام  اوکتتالاه ظ او   م    تصاوي  پايان نامهوان  ب  نيمساال ساوم      ثبت نام دانشاجو و انتخاب پايان نامه

 ( ب  شیبت و شالهتم   اوکگاه خنادا بن .صورتجلسه مربوطه)

 : ۳تبصره 

 ب واوع اس .  شروع نيمسال سوم، اخذ واحد پايان نامه در نيمسال سوم  پافا  واو       صن و شبنفش ونضنع 

 : ۴تبصره 

      روا     عواق  ناشاي از عدم ثبت نام آنبن ه ظ ویتینیت     برعهده دانشاجوممت  وراال شبتنفش پافا  واو     پيگيري

 وقر  وننج  شخص  اوکجن اس .

 :  ۵تبصره 

ارساال بن ه ظ   بر عهده دانشاجو و اساتاد راهنما م )شغتتر وانا  فا ونضتنع پافا  واو  ظ ...(  اوجا  درگنو  اصت ااو پتکتاوا

 ایزاو  اس .    يك ماه قبل از برگزاري دفاعيه  اصالحات

 :۶تبصره 

. ارساال صاورتجلساه  وربنر  بافگاو  و  شتن   گروه آموزشاي اوکتجنفا  ما شتااست  ا شتا      اصال پروپوزالهاي مصاوب

بر نام و نام خانوادگي، شاماره شبتنفش شتاه  اوکتجنفا  شیبتت و شالهتم      اوکتالاه دام وربنر  وکتنهل   پروپوزال هاي

تحصايالت   ب  دانشاجويي، عنوان پايان نامه، معرفي اسااتيد راهنما و مشااور و نوع پايان نامه همراه با تاريخ تصاوي 

 اس .  تکميلي دانشگاه الزامي

 :۷تبصره  

  معاونت محترم پژوهشي دانشکدهم  ار ررفن  يك نسخه ديگر    اوکالاه وربنر   ا سال  وي  پروپوزال هاپس از تص

 اس .  حمايت از پايان نامه ها الزامي  جو  اخنبا  دزفا  شوراي پژوهشي دانشگاهب  

 :۸تبصره 

،  ۳دانشاياري و اساتادي به ترتي   اساتادياري،  شعاا   اوکتجنفا  ما شتااست  ا شتا در  ظ ه برام وضتن دتأو ومه     ورشب   

اساتاديار، دانشايار و است . دهچاتن وجهنع ااامثر شعاا   اوکتجنفا  ا شتا دهزوا  شی   اداهاف  وضتن دتأو ومه    ۴و  ۴

 شن .     نفر بيشتر  ۸و   ۸، ۶استاد به ترتي  نبايد از 

 :۹تبصره 

 اضاا  و  شن :  يك نفرسنا  وربنر  رفر ب  سق   اوکجنفا  شی   اداهاف  ااحراز شرايط موارد     صن و 

 ظ شأوتن مل اونبا او پافا  واو     اایش ارا  ا دام خا ج ار  اوکگاه؛  عدم نياز به امکانات مالي دانشگاه  - ۱
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۲۱ 

پهظدکت  اا ست  خا ج ار  اوکتگاه ظ فا وج و اوگمتیت  با وهاف  وعنبر بتن ایهمم  م   -   وج و ومه   داشاتن ساه مقاله - ۲

  پتفر  شاه اوا.    سال ابل

 : ۱۰تبصره 

تعداد دانشاجويان کارشاناساي ارشاد هر عااو هيأت علمي دو   ب  ستق  ااامثر فاقد دوره دکتري   گرظه دام مونرشت  

 اضاا  و  شن .    دانشجو

 :۱۱تبصره 

   ستتال گتشتتن   يك مقاله علمي پژوهشاي با نمايه معتبر بين المللي يا داخلي  حداقل     صتتن و وا  یاي فا پتفر   

  شنست  گرظه مونرشت   ساهميه اخذ دانشاجوي ارشاد و دکتري عااو هيأت علمي در ساال بعدشنست  وضتن دتأو ومه    

 )وضن دتأو ومه   باظ     وظر گرانن اس   اوکجن فا ونفیااه ویینل وقای  وتمن  باشا(. حذف خواهد شد.وربنر  

 :۱۲تبصره 

جو توساط اسااتيد در رشاته هاي مختلف بر اسااس تصاميمات شاوراي شارايط و ظرفيت پذيرش يا عدم پذيرش دانشا 

 آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشگاه قابل تغيير است.

 : ۱۳تبصره 

کميسيون موارد شنس    حکم   اوکجنفاو  م  جو  شهافا ساناو )بعا ار ش  شر ( فا ب   یتل  ظ شر  وکرظر  وتار ب  صاظ 

وعرا  شتنوا. ویتینیت  پاستخگنف     با  وا     ادامه تحصايلفا    نه دفاعيهصاحوبافا جو  اضتن       هرگز ا وا    خاص

  اوکالاه وربنر  اس . مدير گروه آموزشي و معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي واف  ونضنع انق ب  وواه  

 

 :۲۲ماده  

شقمش  مپ  بر ا م ظ واواا  یااوچ   اوکجن    اتن شیبتل ظ اوجا  پهظد  ظ شاظفن پافا  واو  ورشالش شخم  ومه  )جعل   

 افاوا( شن  ظ شخم  اظ ار سنم  اوکگاه شافتا گر    ار ا او  شیبتل ویرظ  ظ اخراج و  شن . 

 : تبصره

اارار ظ ا باو شخم  ومه   اوکجن پس ار اشها  شیبت و ار سنم  اوکگاه  واجر ب  ابطال وا ك شیبتم  صا   شاه  خنادا  

 شا. 
 

 فااصل هااشتم

 پايان نامه دفااع از 
 

 :۲۳ماده 

يك نفر  ظ    اساتاد مشااور   از اساتاد يا اسااتيد راهنما   جمیت   ااع شنست  دتأو  اظ ا   ونکتالل   ارزشايابي پايان نامه

 برگزا  و  گر  .  با حداقل مدرک دکتري  هيأت علميظ  ظ وفر ار اوضام   نماينده تحصيالت تکميلي

 :۱تبصره 

 دانشجو:شرايط دفاع از پايان نامه 

 ؛۱۴کل باالي  ظ ه شنس  گرظه مونرش  با وعال    گذراندن کليه واحدهاي آموزشيای ( شافتا  

 گرو ه آموزشي مربوطه؛وعنا  شنس    ثبت نمراتظ    ( پي گيري 

 گروه آموزشي؛   اوکجن شنس تاييد عدم اتمام سنوات مجاز تحصيلي ج( 

 راجعه و ...( توسط گروه آموزشي.)دو ترم مشروطي، عدم م  مشکل آموزشي ( شافتا وااشنن 
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۲۲ 

نماينده  مونرش  ظ شیبت و شالهتم   اوکالاه وربنر  ظ   معاونمونرش    مدير گروه واف  شراف  انق ابل ار  ااع  ب  وواه  

 اس . تحصيالت تکميلي

 :۲تبصره 

بر ووتاه    پااياان نااماهريااساات جلسااه دفااع  ظ    محااسااباه نمرهظ   آيين نااماه دفااع از پااياان نااماهوظتا و بر  وتافت  ممتت  وفتا   

چرخه اي از ميان است . وهافااه شیبتت و شالهتم  ب  صتن و   مرتبه اساتادياري  با اااال  نماينده تحصايالت تکميلي

 شعتتن و  گر  .  اعااء هيأت علمي توسط شوراي آموزشي گروه

 :۳تبصره 

     از داوراناست . وا  اضتن  درفک   الزاميدفاع     جمیت    نماينده تحصايالت تکميليظ   داور، اساتاد راهنما  ۲اضتن   

  ب  وواه  برگزاري جلساات دفاعيه بدون حااور داورجمیت  خنادا شتا. ویتینیت  پاستخگنف     ابطال  جمیت   ااع باو 

 ظ وعاظو  مونرش  ظ شیبت و شالهتم   اوکالاه وربنر  اس .  مدير گروهوهافااه شیبت و شالهتم   

 :۴تبصره 

ب   فگرم م  ب   )يا ايميل معتبر(    اخت ظمای   دفاعيه   جمیت     موجه اساتاد راهنماي اول يا دوم   صتن و وا  اضتن   

ارساال وکالت نامه همراه با صاورتجلساه دفاع ضاروري  است .  الزامي ستتاه باشتا    نماينده تحصايالت تکميليشافتا  

 است.

 :  ۵تبصره 

ار ررفن حااور يکي از داوران  وربنر   وبا  بر   معاون آموزشاي دانشاکده مدير گروه وظ شافتا   اطالع رسااني  پس ار

دفاعيه، وکالت ايشان به يکي از داوران جهت تنظيم صورتجلسه و فرم )ب( دفاعيه الزامي    جمیت    ويدئو کنفرانس

 اس .  همراه با صورتجلسه دفاع ضروريمعتبر(   ليميايا  )بوده و ارسال وکالت نامه 

 :۶تبصره 

پيشانهاد فال  ب  دو داور دفاعيه      روتا  شخبتبت  پافا  واو  باشتاا. شعتتن  تخصا  کافي  شعتتن شتاه بافا  ا ام   اظ ا

 گرظه اس .  انتخاب و تاييد شوراي تحصيالت تکميليظ  فگرم ب    استاد راهنما

 

 :۲۴ماده 

بر استاس شقنف     شاوراي تحصايالت تکميلي گروهتاييد  ظ   اساتاد راهنماب  پتکتاوا     دفاع پايان نامهجمیت    تاريخ برگزاري

 مونرش   اوکگاه شعتتن و  شن . 

 :۱تبصره   

پس از يك نيمساال تحصايلي از پايان نامه خود     اوکتجنم ما شتااست  ا شتا و  شناوا اااال  اخذ واحد پايان نامهپس ار 

 )ش  واه ار شا فج شبنفش پرظپنرال بافین  گتشن  باشا( وهافا.     دفاع

 

 :۲۵ ماده

از تايياد اوجتا  و  گتر . افن ا رفاب  پس    از پايان نامه "ب"همچنين فرم صاافحاه  ظ  فرم )ه(   ارزيابي دفاع پايان نامه  

 م  صن و و  گتر . قبولي دفاع يا عدم قبولي

 :۱تبصره 

 ارزيابي نمره پايان نامه شامل: 

اس شتر  وبیتن  وعتا دام ا رشت  وعرا   ا رشتتاب  متفت  مونرشت  متفت  ومه  ظ متفت  ا ائ  بر است  نمره ۱۸ •

 فرم )ه( صورتجلسه دفاع.شاه    
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۲۳ 

(  Manuscript)  دسات نوشاتهوربن  ب  پتکترا  پافا  واو  ظ  کليه گزارش هاي دو ماههشتاول    يك نمره •

( است   م  ب  ربا  اا ست  فا بتن ایهمم  )با وظر  Submitted)  يك مقاله علمي پژوهشاي کامل ارساال شاده

انق    يك ساوم نمرها رفاب  و  شتتن .  در انتهاي پايان نامه پيوسات و در جلساه دفاعيهاستتنا   اداها(  

 کيفيت مقاله و دو سوم باقي مانده به گزارش هاي دو ماهه تعلق مي گيرد.وربن  ب  

  Open Accessبا شار  پذيرش آن )مقاالت پولي  چاپ مقاله مساتخرج از پايان نامه شتاول    يك نمره •

ب     ماهه بعد از تاريخ دفاع،  ۴بايد مدرک مساتند مبني بر واريز وجه را داشاته باشاند( حداکثر تا بازه 

 شر  طفل:

  پهظدک     وج و وهاف  شاه    پافگاه دام وعنبر ون   شافتا انره وعاظو  پهظدک   اوکگاه -ااامثر اونتار مل وقاالو ومه 

ظ دهچاتن م  س  اوکتجن  اوکتگاه ستتیتنا  ظ بمنییتنا   "استنا   اداهام"م  س ونفیتااه ویتینل    با شنج  ب  افاال يك نمره،  

 باشا.  

 نمره  ۵/۰شرظفج   -ااامثر اونتار مل وقاالو ومه 

ب  دهراه ات  دام    ااامثر اونتار مل وقاالو دهاف  )بتن ایهمم  ظ وم  وعنبر( با ا ائ  گناد  اضتن  ظ شترم  فا واو  پتفر 

 نمره.  ۵/۰ظا فزم    مافراوس 

ااامثر فک وهره برام پافا  واو  داف  م  باا بر شافتا انره وعاظو  پزظدکت  ظ اااظ م  اوکتگاه ب   ب  ظ شکتالتل ظااا اااظ      

ستو  استنا   اداها ییاو ظ  ورمز  شتا  اوکتگاه واجر و  شتنوا     وظر گران  و  شتن . ااامثر شا فک وهره ب   ب  اخنراو  م  

 با وا   اوکگاه ستینا  ظ بمنجینا  باشا  شعمن و  گتر .

 :۲تبصره 

با ارائه اصت ااو ون   وظر  اظ ا   ا اوجا   ا ه ظ    مدت حداکثر چهار ماه از تاريخ دفاع،  اوکتجن ونا  است  شتخبتا  ار، 

تحصايالت ب  دهراه ستافر واا ك ب    ويه حسااب نهاييمراحل تسا شافتا اصت ااو  اظ ا   شافتا م   ا جو  اوجا    فرم )ح(

ا ائ  وهافا. وا  پتگترم ار ستنم  اوکتجن ویتینیتن  برام ستتیتن  مونرشت   تکميلي دانشاکده حداکثر بمدت ده روز کاري 

 ونرشش وه  ماا.

 :۳تبصره 

 اسنفا ه ااامثرم ار باره رواو  یوا  واه شاول ونا   طفل وه  شن :

 که مشکل نظام وظيفه پيدا مي کنند؛ الف( دانشجويان پسري

شاهريور فارغ التحصايل  ۳۱ب( دانشاجوياني که در همان ساال تحصايلي در دوره دکتري پذيرفته شاده و بايد تا 

 شوند.  

 :۴تبصره 

  نماينده تحصايالت تکميليظ   اساتاد راهنمارفر وظر   عهده داوران وبر  ( "ح")فرم   تاييد اصاالحات مورد نظر داوران

 اس .

 :۵تبصره 

   صتتن ش  م  ارووام  ااوت   اوکتتجن ب  در  یتل پس ار یوا  واه بع ظه  ه  ظر ما م ب  شیبتتت و شالهتم  ظاصتتل وگر     

 دانشجو با لحاظ ساير شرايط آئين نامه آموزشي تجديد دفاع خواهد شد.

 :۶تبصره 

زاو  استت . ویتتینیت  مانرل م  بر وواه استتنا   واف  ارو  شاظفن پافا  واو  وطابن با  ستتنن  ایعهل شیبتتت و شالهتم  ای

  اداها ظ دتأو  اظ ا  اس . 
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۲۴ 

 :۲۶ماده 

ميانگين کل  پافا  واو  شنست  دتأو  اظ ا     پاج   ج  ا رشتتاب  شتاه ظ ووافنا  وهره ام ب  م  شعمن و  گتر .  افن وهره     

 ویاسب  وه  شن .   نمرات دانشجو

   ۲۰شا   19وهره    وای  :

  99/18شا   18وهره    :بیتا  خن

  99/17شا   16وهره      خن :  

  99/15شا   14وهره   اابل ابنل: 

  14وهره مهنر ار                ور ظ :  

 

 :  ۲۷ماده 

است  ونا  است  بر استاس شقنف   اوکتگاد     زماني که آن را به پايان نرسااندهشا    واحد پايان نامه،  اوکتجن پس ار اونخا  

   وتهیتای  م     نمره پايان نامه   دفاعوهافا. پس ار   انتخاب و ثبت ا    ستتیتن  گمیتنا     نيمساال ادامه پايان نامه   در  

و ك اتا ا  دانشااجو واحاد پااياان نااماه را انتخااب نموده ثبات مي گردد. نمره پااياان نااماه در معادل کال بالاثر اساات.  

 اس .ثبت نمره پايان نامه    اوکجن شا فج اینیبتم

 تبصره:

واحد تحصايالت تکميلي دانشاگاه    انره اخنتا او    در سايساتم گلساتان فقط  پافا  واو  ما شتااست  ا شتاثبت نمره  

 .است و پس از ثبت تحت هيچ شرايطي قابل تغيير نمي باشد

 

 :  ۲۸ماده 

حداکثر شکختص  ا ه شن    اوکجن و  شناوا    واش  م  ار   قابل قبولغير     پايان نامه از نظر هيأت داوران   صن ش  م  

ظ اق  فتک بتا   فگر    روتاو  مت  دتتأو  اظ ا  شعتتن و     پااياان نااماه خود را کاامال  مادت مجااز تحصاايال او تجااوز نکناد، 

 وهافا.از آن دفاع مااا   

 تبصره: 

ار ا او  شیبتل ظ   فاا  وا ك شیبتم     موفقيت دفاع کند،    اوکجنف  م     ارص  شعتتن شاه ونناوا ار پافا  واو  خن  با

م  ب  در  یتل ار ا او  شیبتتل بار و     گواهي گذراندن واحدهاي درساي دوره به دانشاجوييو  شتن  ظ اوطام    محروم

پرداخت هزينه هاي آموزشاي رايگان )مخصاوص واوا  ایتتش   خناستت   اوکتتجن پس ار شیتتنف  ایتتا  با  اوکتتگاه ظ  

 اس .  ن دوره روزانه است( بالمانعدانشجويا

 

 فاااصل ناااهم 

 تغيير رشته، انااتااقال و ماااهاماني و تطبيق واحدها
 

 :  ۲۹ماده 

 تغيير رشته و گرايش و مهماني در دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته ممنوع است.

 

 :۳۰ماده 

 اس .  ممنوع      ظ ه ما شااس  ا شا واپتنسن   انتقال
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۲۵ 

 :۱تبصره 

اونقال ار  ظ ه شباو  ب   ظراو   وته  اضن م ظ وجارم ب  اضن م او  ار  ظراو  ظ شباو   ظ ار  اوکگاه دام غتر  ظین  ب   اوکگاه  

 دام  ظین  وهانع اس .

 

 :۳۱ماده 

 اس .  ۱۵   ظ ه ما شااس  ا شا     تطبيق دروس موسسه آموزشي قبليجو    حداقل نمرهپتفر   

 :۱تبصره 

و حوزوي     پر فس  مراکز دانشااگاهي از قبيل پيام نور، آزاد، مجازي، علمي کاربردي، غير انتفاعيونستتیتت  شتتاول  

 .نيست

 :۲تبصره 

   فک وتهیال ار ساناو وجار  اوکجن     ظ ه جافا میر و  شن . واحد تطبيق دروس ۱۴تا  ۸  هرازاء ب  

 :۳تبصره 

شیبتتل مر ه    دوره هاي روزانه و يا نوبت دوم   صتن شتال  ونستیت  ابم   اوکتجن   اوکتگاه ستتیتنا  ظبمنییتنا  باشتا ظ    

 شطبتن اس . دانشجو قابل ۱۲دروس باالي باشا     صن و شافتا گرظه مونرش  وربنر  شهاو   

 :۴تبصره 

نحوه باشتا     پرديس دانشاگاه سايساتان و بلوچساتان   صتن شتال  ونستیت  مونرشت  ابم   اوکتجن     ظ ه ما شتااست  ا شتا  

    ظ ه دام  ظراو  ظ شتباو   اوکتگاه ستتیتنا  ظ بمنییتنا  ب  شتر  طفل    پس از پذيرش دانشاجوظااادام  ظ ه ابل    تطبيق

 اس :

 وربنر  اابل شطبتن اس .  شوراي تحصيالت تکميلي گروه آموزشي ظ باالشر ار م  با وظر 16وهراو   -1

  ا ه و  شن .  ار ظااادام گت اواه شاه ابم  شطبتنواحد    ۱۴حداکثر    -۲

 گت اواه شن .  هماهنگي گروه آموزشي مربوطهبافا با    واحدهاي باقيمانده  -3

  ا بپتفر .شي و برنامه گروه محدوديت هاي آموز اوکجن ونا  اس  جو  ظااادام مونرش  بااتهاواه     -4

 ظااا شطبتن   ظس  فک وتهیال ار ساناو وجار  اوکجن     ظ ه جافا میر و  شن . 14ظااا ظ ااامثر  8ب  اراء اااال   -5

 



 

 

 

 مجموعه مقررات و آيين نامه هاي آموزشي 

 دوره دکتري ناپيوسته
 و پس از آن ۱۳۹۷ – ۹۸ورودي هاي سال تحصيلي 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سيستان و بلوچستاندانشگاه 

 تحصيالت تکميلي اداره

 ۱۳۹۷شهريور 
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۲۷ 

 

 شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه

مونرشت   ب  واظن  ستتاستنگتا م    اون  شیبتت و شالهتم   اوکتگاه  مفتن واو  ظ وقر او  بر ست  برواو  دام مونرشت  جافا ظ ا رفاب  برواو  دام  

ونجن   بر ست    خناست  دام مونرشت   اوکتجنف  ظ شبتهت  ستارم وطابن با شتتنه واو  شفنفا اخنتا او  شتن ام شیبتت و شالهتم   اوکتگاه    

 اناصل رواو  وعتن شکالتل جمی  و   دا. اوضاء شن ام شیبت و شالهتم   اوکگاه بکر  رفر دیناا:

  اوکگاهوعاظ  مونرش  ظ شیبت و شالهتم   .  1

 وعاظ  پهظدک  ظ اااظ م  اوکگاه  با شنج  ب  ضرظ و اضن     خبن  ونضنواو ورشب .  ۲

 وافرمل شیبت و شالهتم   اوکگاه.  3

 وافرمل خاواو مونرش   اوکگاه.  4

 وعاظوتن مونرش  ظ شیبت و شالهتم   اوکالاه دا.  5

با شنج  ب  ضتترظ و اضتتن      دا ظ افثا گرا  ظ وافر وظا و ظ ا رفاب    وافر استتنعاا  دام   خکتتا   وافر  ظ ه دام مرا   وافر  انر شتتا.  6

 خبن  ونضنواو ورشب 

 

 شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده ها

ب  واظن  شعتتن ارات  پتفر   اوکتجنفا  جافا ظ بر ست  ویتناااو اعایتنوام مونرشت  ظ پهظدکت  دهالا ا  ظان وقر او وبتن  اخت  اوکتجن    

اوضتاء شتن ام شیبتت و .  شکتالتل جمیت  و   دا ابناام در ستال شیبتتم       الاهشتن ام شیبتت و شالهتم   اوکت  ظ ه دام شیبتت و شالهتم    

 ر  رفر دیناا:بک  الاهشالهتم   اوک

  ئتس  اوکالاه  .  1

 وعاظ  مونرش  ظ شیبت و شالهتم   اوکالاه.  ۲

 وعاظ  پهظدک   اوکالاه.  3

 وافرگرظه دام وجرم  ظ ه دام شیبت و شالهتم .  4

 

 شوراي تحصيالت تکميلي گروه 

مه   ظ ه دام شیبت و شالهتم     اناصل ب  واظن  بر س  شقاضادام مونرش   اوکجنفا  ظ ا ائ  وکاظ ه ظ وظراو    خبن  اازاف  متف  ظ  

 رواو  وعتن شکالتل جمی  و   دا. اوضاء شن ام شیبت و شالهتم  گرظه مونرش  شاول اوضاء دتأو ومه  در گرظه مونرش  اس . 

 

 اداره کل تحصيالت تکميلي دانشگاه

فر وظر وافر مل شیبت و شالهتم   اوکگاه اعایت  و  وهافا.  ظ شن ام شیبت و شالهتم   اوکگاه اس   ر   افن ا ا ه م  بارظم اجراف  وعاظ  مونرش

اوجا  اون  ا ا م وراال وخنم  شیبتل  اوکجنفا   ظ ه دام شیبت و شالهتم  واواا:  ب  وا   اا ا اینیبتم   بر س  مه  ظ متف  شیبتل  

  کاوا تواو  ظ پ  نتاص ااو مئ  کاوا تپ  نتظ دهچا  ههف   ونا   ظ   تظ اشخاط شبه   مونرش  مگتا    اس تما شااس  ا شا ظ  منرم  س  وکجنفا  ا

 وکاه اس   بروواه افن ا ا ه مل اس .    اتب   تواو  پ  نتم     مئ  شفونا   خا  جو  شبن

 

 وظايف و اختيارات معاون آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشکده  

 اوکتجنفا  شیبتت و شالهتم  برام درگنو  اااا  شیبتتم  واواا:  ب  وا   ظ بر ست    خناست  دام    ا ف اوکتجن   ب  ستناالو مونرشت   ف پاستخگن

اع   ظس  ات، ظ اضتاا    ظس ظ شر   ورخبت  شیبتتم   وظا و    جمیت  اونیاواو ظ شها  اون  وربن  ب  شبتنفش پافا  واو  ظ  ستای   اخت وجنر  ا

 اس .  ار پافا  واو  ظ  سای  ظ واواا مووا ب  شرا  م     مفتن واو  مواه

 

 وظايف و اختيارات مدير گروه   

   پاستخگنف  ب  ستناالو مونرشت   اوکتجنفا  ظ بر ست  اظیت    خناست  دام  اوکتجنفا  شیبتت و شالهتم  برام درگنو  اااا  شیبتتم  واواا:  ب  وا

 ستای   اخت وجنر  ااع ار پافا  واو   ظ  ستای     ظس  ات، ظ اضتاا    ظس ظ شر   ورخبت  شیبتتم  ظ شافتا اظیت  اون  وربن  ب  شبتنفش پافا  واو  ظ  

 ظ واواا مووا ب  شرا  م     مفتن واو  مواه اس .
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۲۸ 

 

 آيين نامه دوره دکتري 

 

 ل صل اوّفا

 کلاااايات 
 

 : تعريف  ۱ماده 

و     مربوطهمدرک دکتري در رشاته و گرايش  است  م  ب  اوطام  باالترين مقطع تحصايلي آموزش عالي  ( .Ph.D ظ ه  منرم )

 اوجاوا ظ وجهنو  ام دهاداگ ار اعایت  دام پهظدک  ظ مونرش  اس .

 

 : هدف۲ماده 

ظ مشتاا شتا  با  ظ  دام پتکتران   احاطه به آثار علمي در يك رشاته خاصدا، ار افجا   ظ ه  منرم  شربت  اارا م است  م  با  

رفع نياازهااي کشااور و بنناواتا بتا ونمظ م    روتات  دتام ومه         جاديادترين مبااني آموزش و پژوهش، شیقتن ظ  ستتتنتتاب  بت   

  س  فاباا.  تازه هايي در جهان دانش و فناوريظ ب   تخصصي خود مؤثر بوده      شن  گسترش مرزهاي دانش

 

 : محور اصلي۳ماده 

. ار افن  ظ  مونر  ظستتم  بررر، پژوهش و کسا  تبحر در يك رشاته خاص علمي اسات  اصتم  اعایت  دام  ظ ه  منرم  وین

 افن  ظ ه اس   شا  اه  ا برام ظصنل ب  اداا،  ظ ه دهنا  سار .  تخصصي دانشجويان –کاستي هاي علمي مر   

 

 : مشخصات کلي دوره۴ماده 

 اس .  و پژوهشي  مرحله آموزشي ظ ه  منرم  ا ام  ظ 

به ارزيابي جامع و دفاع از موضاوع پيشانهادي ار روا  پتفران  شتا   اوکتجن    اونیا  ظ ظ م مغار ظ   مرحله آموزشاي  -1-4

 و  شن . رساله ختم

    استنام   از انتشاار مقاله يا مقاالتيمغار شتاه ظ پس    مرحله آموزشاي و قبولي در ارزيابي جامعپس ار   مرحله پژوهشاي  -۲-4

 ار م  پافا  و  پتفر . تدوين رساله و دفاعونضنع  سای  با 

 تبصره: 

مغار وهافاا ظی  اونخا  ظااا   مرحله آموزشاايخن   ا       تحقيقات اوليه مرحله پژوهشاايو  شناواا   دوره دکتري اوکتتجنفا  

 اس .  موفقيت در ارزيابي جامع و دفاع از موضوع پيشنهاد رساله سای   اوکجن    ورام  پهظدک  وان  ب  

 

 فااصل دوم 

 شاااااارايااااااط ورود

 
 :۵ماده 

 شرايط ورود به دوره به شرح زير است:

  اشنن شراف  وهنو  ظ ظ  ب  مونر  وای   -1-5
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۲۹ 

 

 اشتنن  اوکتااو  ما شتااست  ا شتا فا  منرام ارا  ام فا باالشر ونااستش با  شتن  ون   شقاضتا  ار فال  ار  اوکتگاه دام  اخل    -۲-5

 فا خا ج مکن  م  ایش ون   ب  شأئتا ظرا و ومن   شیقتقاو ظ اااظ م  فا ظرا و بوااش     وا  ظ مونر  پزشال   ستاه باشا.

 ر  ظ ونااسش با  شن  شیبتم .برخن  ا م ار شناواف  جیه  ال  -3-5

ابنی    مرون  منب  ظ وبااب  اخنباص  ظ ظ  ب   ظ ه  منرم بر اساس شراف  واا ج     انری  دام  اداهام ساروا    -4-5

 ساج 

واوتاه و    داوطل  پس از دريافت پذيرش از دانشاگاه و نام نويساي در دوره دکتري، دانشاجوي دوره دکتري - ۵-۵

 شن .

 :۱تبصره 

 ظ  ب   ظ ه  منرم     اوکتگاه ستتیتنا  ظ بمنییتنا  ار ررفن شترم     مرون  ظ ظ م  منرم ) اظرمش مرا   بن ستت   شبافل بن ستت    ظ

مشامول آيين نامه هاي اساتعدادهاي درخشاان مصاوب وزارت علوم ورب   اوکتتگاه ظ ...( اوالا  پتفر استت . اق   اظرمباو  م  

ظ با  واف  شتراف  م  مفتن واو  دا     ظ ه    مي توانند بدون شارکت در آزمون ورودي،  وا   و  گر  و دانشاگاه  تحقيقات و فناوري

  دفتر اساتعدادهاي درخشاان دانشاگاه .   خناست  ظ واا ك الر  جو  ظ ظ  ب   ظ ه ار افن ررفن بافا ب  دکتري پذيرفته شاوند

   گاه او   و  شن .ا ائ  شن . ونوا ا ائ    خناس  ار ررفن  انر اسنعاا دام   خکا   اوک
 

 فااصل سوم 

 استاد راهنما 
 

 :۶ماده 

است  م  ار وتا  اوضتاء دتأو ومه  با ورشب  دانشاجو از نخساتين نيمساال تحصايلي برعهده اساتاد راهنما  ویتینیت   اداهاف   

 شعتتن و  شن .  با موافقت عاو هيأت علمي و تأييد گروه ذيربطاسنا فا م ظ باالشر ظ  

 :۱تبصره 

از ثبت     غتر افن صن و   )فرم الف(.ب  شیبت و شالهتم  ا سال شن    حداکثر تا پايان نيمسال اول اداها بافا   تعيين اساتادار  

ناشاي از عواق  تاخير در انتخاب اساتاد راهنما در    مساووليتب  وهل خنادا موا.   نام دانشاجو در نيمساال دوم جلوگيري

 ونرش  وربنر  اس .  وافر گرظه م موعد مقرر به عهده دانشجو و

 :۲تبصره 

ساه ساال ساابقه با    حداقل داراي مرتبه اساتادياريظ   عااو هيأت علمي دانشاگاه سايساتان و بلوچساتانبافا  اساتاد راهنما  

اق  و  شناواا    اسااتيد راهنماباشتا.   تدريس در دوره تحصايالت تکميلي و اتمام راهنمايي دو پايان نامه کارشاناساي ارشاد

  ظس مونرشت   ظ ه  منرم وربن  ب   اوکتجنفا  خن   ا شا فس وهافاا. پاجاه   صتا بااتهاواه   ظس  ظ ه     صادحداکثر پنجاه در

 بافا شنس  اساشتا  فگر گرظه مونرش  وربنر  شا فس شن .

 :۳تبصره 

ب  رن  وکنرك   اساتاد راهنمادو   صتن و وتار  ب  پتکتاوا  استنا   اداها ظ شأفتا گرظه  و  شناواا ویتینیت   اداهاف   ستای   اوکتجن  ا  

 وواه  ا  شنوا.

 :۴تبصره 

 وینیت  دااف   سای  فالیا  اس . راهنماي اول و دوم درسو  اسنا   

 :  ۵تبصره 

ار اوضتام دتأو ومه  فا ستافر ونخبتبتا  برجیتن  ب  وانا    يك يا دو نفر   پيشانهاد اساتاد راهنما و تأييد گروه  صتن و وتار  ب   

 وکجن شعتتن و  شنوا. اساشتا وکاظ  فال  ار اوضاء دتأو ومه  فا ونخببا  ارا  ام اس . سای   ا  استاد مشاور
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۳۰ 

 

 :۶تبصره 

رفر وظر  اداهام اظل ظ با صت اافا ظم خنادا بن .  اوکتجن والم  است  دهاداگ      مت ظر اا ا اینیبتشهاو  اون  پهظدکت   اوکتجن شا  

 الر   ا با اسنا   اداهام اظل  اشن  باشا.  

 :۷تبصره 

  ج وا  استاشتا  اداهام  ظ   ظ وکتاظ     پافا  واو  ایزاو  است .   ج وا  استاشتا  اداهام  ظ  ظ وکتاظ     وقاالو ایزاو  است       

وا  مووا باظ   ضتاف  منب  ویتنیت  شخم  پهظدکت  ظ ونااش م  بر وواه استنا   اداهام اظل است . الر  است  جو   صتن و وا    ج

جمنگترم ار شبعاو  استنا   اداهام اظل    اونخا  استاشتا  اداهام  ظ  ظ وکتاظ   ا  وهافا. ات، استاو     پرظپنرال وبتن  ظ ظاصتل 

صن و وتا  ب  دهالا م    وتاو   اه ما دام شیقتقاش  ورشب  با پافا  واو   اوکجن  او     شاه ب  شیبت و شالهتم  غتر وهالن اس .   

 واه ابل ار  ااع ب  شیبت و شالهتم  گزا   شاه باشا.  6اساو   اداهام  ظ  فا وکاظ  بافا پس ار شافتا گرظه ظ  اوکالاه ظ اااال  

 :۸تبصره 

ظ  اشنن شجرب  ونان و  شناوا  اداهاف  پافا  واو  دا ظ  سای  دام    در دانشگاهحاور کافي و تمام وقت  ب  شر    هر استاد راهنما

 شیبت و شالهتم   ا ربن جاظل رفر بر وواه  اشن  باشا:

 

 مجموع حداکثر تعداد دانشجويان همزمان  ارشد  دکتري مرتبه علمي 

 ۹ ۶ ۳ استاديار

 ۱۲ ۸ ۴ دانشيار

 ۱۴ ۸ ۶ استاد

 

 :۹تبصره 

 اس . ۲ظ   ۲  1 اوکجنفا   منرم اردر ظ ظ م برام وضن دتأو ومه     ورشب  اسنا فا م   اوکتا م ظ اسنا م ب  شرشتش شعاا   

    صن و اارار شراف  رفر ب  شعاا   سای  دام  منرم شی   اداهاف  وضن دتأو ومه  فک وا  اضاا  و  شن :

دک   اوکگاه با خا ج ار  اوکگاه    ا شبا  با پرظژه دام شیقتقاش   اوکجنفا  ای (  اشنن ارا  ا دام شیقتقاش  ون   شافتا وعاظو  پهظ

  منرم.

پهظدکت  وعنبر اا ست  خا ج ار  اوکتگاه ظ فا وج و اوگمتیت  با پافگاه دام استناا م وعنبر م   – (  اشتنن ست  وقای     وج و ومه 

    فک سال گتشن  ب  یاي  ستاه باشاا.

 :۱۰تبصره 

پهظدکت  وعنبر بتن ایهمم  فا  اخم     ستال گتشتن  شنست  وضتن دتأو ومه   ستوهت  -اي فا پتفر  فک وقای  ومه    صتن و وا  ی

 اخت  اوکجنم  منرم    سال بعا شنس  گرظه مونرش  وربنر  ات، خنادا شا.

 :۱۱تبصره 

تهاو شتن ام مونرشت  ظ شیبتت و شتراف  ظ ارات  پتفر  فا وا  پتفر   اوکتجن شنست  استاشتا     شتن  دام وخنم  بر استاس شبته

 شالهتم   اوکگاه اابل شغتتر اس .

 :۱۲تبصره 

وقاالو وینخرج ار  سای  بافین     وج و وعنبر ون   شافتا انره وعاظو  پهظدک  ظ اااظ م یاي شن . برام ارهتاا  ار وعنبر بن   

 ساواو  پهظدک  وراجع  شن .وج و ب  ساف  وعاظو  پهظدک  ظ اااظ م  ایه  وج و وعنبر ظ فا  

 

 

 



 دانشگاه سيستان و بلوچستان ناپيوسته دکتريمجموعه مقررات و آيين نامه هاي آموزشي دوره  

 

 
۳۱ 

 

 فصل چهارم 

 مرحله آموزشي 
 

 :۷ماده 

نيمساال و به صاورت تمام وقت و تابع   ۸و حداکثر   ۶پژوهشاي حداقل  - شايوه آموزشاي    ظ ه  منرم     مدت مجاز تحصايل

 مقررات وزارت عتف و دانشگاه مي باشد.

 :۱تبصره 

فارغ التحصيل شود، مدت تحصيل وي حداکثر تا دو ترم در صورت رضايت  نيمسال   ۸در صورتيکه دانشجو نتواند در مدت  

 استاد راهنما از عملکرد دانشجو، قابل تمديد است.

 :۲تبصره 

  اوکجنم  ظراو  برام شهافا ساناو شر   د  بافین  شورف   ا وطابن با شعرا  دام  ظ ه ونب   ظ  پر اخ  وهافا.

 :۳تبصره 

 ه  منرم  فگر فا سافر  ظ ه دام شیبتم  وهانع اس .شیبتل دهزوا   اوکجن     ظ 

 

 :  ۸ماده 

واحد آن  ۲۴تا  ۱۸واحد آن درساي و    ۱۸تا  ۱۲  است  م   واحد  ۳۶پژوهشاي - شايوه آموزشايوجهنع ظااادام  ظ ه  منرم     

 م  ربن برواو    س  وبن  در  شن  شعتتن و  شن .  مربو  به رساله است

 :۱تبصره    

با نظر ن  شیتم  بر وفادت  ونفن در  شتن  ظ شقنف  شنا  ومه   اوکتجن برام اجرام اعایت  دام پهظدکت   ظ ه   ظااادام   ست  ب  واظ

به صاورت يك ترم در ميان   برنامه درساي مصاوب هر رشاتهظ براستاس   تأييد شاوراي تحصايالت تکميلي گروه   اساتاد راهنما

 و  شن .  ارائه

 :۲تبصره 

برنامه درسي هر نيمسال     والمفاا  گروه هاي آموزشي  اس  به صاورت تمام وقتوقطع  منرم با شنج  ب  افاال  ا او  شیبتتل    

زماان و محال    درج تااريخبتا    و برنااماه امتحااني پااياان ترم را بر اساااس تقويم آموزشااي دانشااگااه روزهااي هفتاه توزيع ا     

 وکخص وهافاا.  امتحان

 :۳تبصره 

  ۲۰از  ۱۶ميانگين کل قابل قبول نمره هاي دانشااجو در هر نيمسااال تحصاايلي ظ    ۲۰از  ۱۴در هر درس   حداقل نمره قبولي

و تاييد شاوراي گروه  نظر اساتاد راهنما اوکتتجن وجار استت  با    باشاد،   ۱۶ميانگين کل دروس کمتر از     صتتن ش  م    اسات.

ق  ظااادام   ست  برام   س داف   ا و ظه بر ست   سانوات مجاز، ب  شتر   اشتنن  آموزشاي حداکثر در يك نيمساال تحصايلي

 کسا    ۱۶تا  ۱۴نمره بين ار وتا    ظستت  اونخا  و  شتتن  م   اوکتتجن    مووا    دروس پيشانهاديبگت اوا.   جبران ميانگين کل

 مر ه باشا.

 : ۴تبصره 

 ویاسب  وتاوگتن مل وهراو  اوکجن صراا بر اساس مخرفن وهره ابنی  ظم اوجا  و  شن .
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۳۲ 

 

 :۵تبصره 

نر   افگا      صتن و وا  میتش وهره ابنی     در   س  ات، ا ا م فا )ات، پزشتال  اونیا  پافا  شر (   اوکتجنم وکتهنل مو

ونا  است  برام اونخا  وجا  دها    س فا   س جافگزفن  دزفا  وربنر   ا بر استاس شعرا  وبتن  دتأو اوااء  اوکتگاه پر اخ  

 وهافا.

 : ۶تبصره 

 اخراج وتکن .  يدر صورت دو ترم مشروط   اوکجنم  منرم

 

 :۹ماده 

ماا  وگر    ثبت نامظ    واحد درساي را انتخاب ۱۰تا حداکثر    ۶هر نيمساال بين حداقل     بخ  مونرشت    اوکتجن ونا  است     

اخت ظااادام  ستای     در وتهیتال    ، ساقفشنست   اوکتجن انتخاب واحد رساالهظااا   ست  باا  واواه باشتا. پس ار   6موال  مهنر ار  

 اازاف  فابا. واحد  ۱۲و  شناوا شا ااامثر 

 

 :۱۰ماده 

 اوکتجن    در   س غيبت  است .   الزامي اضتن   اوکتجن    شهاو  برواو  دام   ست  ظ  فگر اعایت  دام مونرشت  ظ پهظدکت   ظ ه

شترم    امتحانات پايان ترمم    س شجاظر وهافا     غتر افن صتن و  اوکتجن وه  شناوا    جمیت     مجموع سااعات  ۱۶/۳نبايد از  

   جمیت    ممانعت از شارکت دانشاجو گزارش غيبتوییتن  و  شتن .    صتن و وا     درس صافروهافا ظ وهره  اوکتجن    م  

 اس .   خالف مقرراتاونیا  

 تبصره:

عواق  برگزا  و  شتن .   با تنظيم صاورتجلساه   انات پايان ترم آموزشاي دانشاگاهبازه امتح     امتحانات دروس دوره دکتري

 اس .  به عهده مدير گروه و معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشکده مربوطه   عدم برگزاري امتحاناتار   ناشي

 

 فصل پنجم 

 ارزيابي جامع 
 

 :۱۱ماده 

برخورداري از قوه ومه   اوکتجن  شناواف  برخن   اصتنی  با ویتائل ظ  -  میتش ارهتاا  ار اابمت  دام مونرشت ارزيابي جامع  دا، ار

 اس .  ابتکار و قابليت هاي پژوهشي

 

 :۱۲ماده 

از  عواق  ناشايبرگزا  و  شتن . ویتینیت     زبان خارجيظ اارار شناواف       گذراندن کليه دروس آموزشايا رفاب  جاوع پس ار 

معاونت آموزشاي   ظمدير گروه   ، بر عهده اساتاد درس ، عدم ثبت بموقع نمرات دروس آموزشاي )يکي از شارايط آزمون جامع(

وربنر  اس .    صن و وا  موا گ   اوکجن برام شرم     اظیتن اونیا  جاوع پس ار اشها    ظس  و تحصيالت تکميلي دانشکده

رشت    اوکتجن و  شناوا با اخت    اونظا  اونیا  جاوع ااامثر برام فک شر   شترم     اونیا  جاوع  ا ب  شعنفن بتاواار . افن شر  مون

 جز ساناو  اوکجن ویین  و  گر  .
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۳۳ 

 

 :۱تبصره 

ومز  ب     اخذ مجوز دفاع، وا  شا ابل ار رحداکثر   اوکتتجنفاو  م  شا روا  مرون  جاوع ونان ب  ا ائ  گناد  ابنی  وهره ربا  وکتتنوا   

 ا ائ  گناد  ابنی  ربا  خا ج  دیناا.

 :۲تبصره 

 وهره ابنی     مرون  دام ربا  خا ج  بکر  رفر اس :

  TOLIMOدر امتحان  ۴۶۰میش اااال وهره  -1

  MSRTدر امتحان   ۵۰میش اااال وهره  -2

  IELTSدر امتحان    ۵میش اااال وهره  -3

 TOEFL (PBT)در امتحان   ۵۰۰میش اااال وهره  -4

 TOEFL  (IBT)در امتحان   ۶۰میش اااال وهره    -5

 TOEFL  (CBT)در امتحان  ۱۵۰کس  حداقل نمره    -6

 :۳تبصره 

طريق گروه و دانشکده به تحصيالت پت  ار برگزا م مرون  ار  هفته  ۲حداقل  برگزا م مرون  ا رفاب  جاوع بافا    مجوز    خناست 

 کگاه ا سال شن  )ار   (.   او  تکميلي

 :۴تبصره 

بوهن   15شا   1وورواه ظ مرون  با   ظ     باره    15شا   1مرون  جاوع  ظ با     در ستتال شیبتتتم  برگزا  وتکتتن . مرون  با  اظل    باره  

 واه.

 :۵تبصره 

 اااا  وهافا.  اساس ضوابط و مقرراتبه ارزيابي جامع بر و  شناوا ویب    مجوز از تحصيالت تکميلي دانشگاهگرظه پس ار میش 

 :۶تبصره 

گرظه والم  استت   ر  فک واو  منب  ویتتب  ب   ونو ار استتاشتا ا رفا  مرون  جاوع    والا   شا فج ظ ستتاو  وکتتخص اااا  وهافا.  

اوجا  ظ شینفل   مرون  با برگ  دام وهون  ب  وور گرظه اوجا  شتن . شبتیت  اظ اق بافیتن     اضتن  وافر گرظه ظ    والا  وکتخص شتاه

 گرظه مونرش  شن . 

 :۷تبصره 

    TOEFL   IELTSقبولي گواهي معتبر نمره زبان )   دانشااجويان دوره دکتري که در بدو ورود به دانشااگاه و آغاز دوره

MSRT   وTOLIMO شکتنفن افن   ب  واظن  افجا  اوگتزه ظ  ارائه نمايند   ار اخت م  وگتشتن  باشتا( با شارايط فو  را که دو ساال

  دیناا.  جهت ارزيابي جامع معاف  ابتل  اوکجنفا   ار گت اوا  وجا  مرون  ربا  

 :  ۸تبصره 

ب  جام گناد  ابنی  مرون  دام انق   دانشاگاه هاي تهران و تربيت مدرس( مرونووام ربا  احراز حداقل کف نمرهگناد  ابنی  )

 پتفران  و  شن .

 

 : ۱۳ماده 

برگزا    طبق نظر گروه کتبي و شافاهي اوکتجن است  م  ب  صتن و   آموزشاي و پژوهشايشتاول ا رفاب  اابمت  دام    ارزيابي جامع

 و  شن .

 :۱تبصره 

اساتاد راهنما و تصاوي  شاوراي تحصايالت ار وجهنع   ظس  ظ ه  منرم ب  اونخا  درس   ۳يا   ۲ اوکتجن بافا    فک مرون  شتاول 

 شرم  وهافا.   تکميلي گروه آموزشي
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۳۴ 

 

 :۲بصره ت

  اوکجن    صن و  اشنن وظر وناان گرظه مونرش  با  اشنن شرظ  رفر و  شناوا ار وعاات  دام اونیا  جاوع اسنفا ه وهافا:

 تعداد مقاالت درس  ۲امتحان جامع از   رديف

 اااا وقای    س ۲اونیا  جاوع ار  1

 پهظدک -فک وقای  وعنبر ومه    س 1اونیا  جاوع ار  ۲

 پهظدک -وقای  وعنبر ومه  ۲ اونیا  جاوعباظ    3

 ISIفک وقای    باظ  اونیا  جاوع 4

 

 تعداد مقاالت درس ۳امتحان جامع از   رديف

 اااا وقای    س 3اونیا  جاوع ار  1

 پهظدک -فک وقای  وعنبر ومه    س 1اونیا  جاوع ار  ۲

 پهظدک -وقای  وعنبر ومه  ۲ باظ  اونیا  جاوع 3

 ISIفک وقای    اونیا  جاوعباظ    4

 افن شببره با اخت ستاس  دام انره وعاظو  پهظدک  ظ شبنفش شن ام مونرش   اوکگاه و  شناوا شغتتر فا ات، شن .

 

 :۳تبصره 

وقاالش  اابل ابنل دیتناا م  ویتنخرج ار  ستای   منرم ظ شی  وظر استاشتا  اداها ظ وکتاظ  )   صتن و  اشتنن( ظ  ا ام واو  پتفر   

ع  باشتاا. الر  ب  طمر است  وقاالش  م  با استاو   فگرم )بجز وا  دام استنا   اداها ظ وکتاظ ه( ب  یاي  ستتاه باشتاا  اابل ابنل اط

 وتیناا.

 

 :۱۴ماده 

 وفر ب  شر  رفر برگزا  و  شن :  ۶تا  ۴  ظ شنس  دتأش  ورمش ار گرظه نظر شوراي تحصيالت تکميليرفر   ارزيابي جامع

 اساتيد راهنما و مشاور  •

  شاوراي تحصايالت تکميليب  شافتا    حداقل مرتبه اساتادياري يا اساتاديار پژوهشايار اوضتاء دتأو ومه   ا ام    نفر ۳ •

 گرظه.

 تبصره:

 خنادا بن . آموزشينظر گروه ربن   ارزيابي جامع، فک  اظ  خا ج ار  اوکگاه    جمی   حاور يا عدم حاور

 

 :۱۵ماده 

 شرايط شرکت دانشجو در ارزيابي آزمون جامع عبارتند از:

 با تاييد گروه آموزشي مربوطه. ۱۶گذراندن کليه واحدهاي درسي دوره با ميانگين کل  -1

و شالهتم   ظ شیبتتت   تاييد گروه آموزشااي مربوطهار فال  ار مرونووام وعنبر ستتاروا  ستتاج  ب   ارائه قبولي مدرک زبان   - ۲

 مفتن واو .  1۲ار وا ه   1 اوکگاه ظ فا  واف  شببره 

 تحت نظارت و کنترل گروه آموزشي مربوطه.   عدم نمره معوقه - 3

 .نداشتن منع آموزشي  -4

وربنر    مدير گروه آموزشاي و معاونت آموزشاي و تحصايالت تکميلي دانشاکدهار وا  اارار شتراف  انق ب  وواه    عواق  ناشاي

 اس .
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۳۵ 

 

 :۱۶ماده 

)اابمت  پهظدکت (  درصاد نمره مصاحبه  ۳۰  )اابمت  مونرشت (  ظ درصاد نمره کتبي  ۷۰وهره ابنی  ا رفاب  جاوع )با اانیتا   حداقل

 اس .  ۱۶

 :۱تبصره 

تحصايالت ب  پس ار شا فج برگزا م مرون     حداکثر يك ماهونا  است  وهره ا رفاب  جاوع )ابنی  فا ور ظ م(  ا  گروه و دانشاکده

مدير گروه آموزشاي ب  وواه    ارزيابي جامعا ستتال ب  وناع وهره    )فرم ج(.  عواق  ناشاي از عدماو   ماا   تکميلي دانشاگاه

 وربنر  اس . مربوطه و معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشکده

 :۲تبصره 

شتااخن  و  شتن . ظ    نيمساال مردوداب  جاوع    م  ا رف  نمره   مهلت قانوني     ارساال نمره قبولي ارزيابي جامع  صتن و وا   

 شرم  وهافا.  در يك آزمون ارزيابي جامع ديگر اوکجن اق  و  شناوا 

 :۳تبصره 

و  شناوا    فک مرون  ا رفاب     فقطاست   ظ  اوکتجن   ارزيابي جامع مردودي   اونیا  جاوع وهره   عدم حااور دانشاجو   صتن و 

 جاوع  فگر شرم  وهافا.

 

 :۱۷ماده 

شترم  وهافا ظ وهره ابنی   ا میش ماا.    ارزيابي جامع بعديا رفاب  جاوع   اوکتجن بافا      اولين اوکتجن    عدم قبولي     صتن و 

 خنادا شا. محروم   غتر افن صن و  اوکجن ار ا او  شیبتل     ظ ه  منرم 

 

 ششم فصل 

 موضوع و پيشنهاد طرح پژوهشي رساله )پروپوزال( 
 

 :۱۸ماده 

طرح پيشانهاد پژوهشاي )پروپوزال(  شیبتتم  بافا ار حداکثر تا پايان نيمساال چهارم  ظ    پس از قبولي در ارزيابي جامع اوکتجن  

اخذ مجوز بافا دهاداگ  الر  جو    مدير گروه آموزشاي مربوطهوهافا. بافو  استت    دفاع ستتای   حااور هيأت داورانخن     

  اوکالاه ب  وهل مظ  . معاون آموزشيار پتکاوا  پهظدک   ا با   برگزاري جلسه طرح دفاع

 :۱تبصره 

 ظفالر دا ظ ستتاست  دام م   برام جو   د  ب  وین دام وطایعاش  ظ شیقتقاش   اوکتجنفا     اونخا  ونضتنع ظ وگا    ستای  ار 

ظ م  اوکتگاه پتکتاوا  ظ ووافنا  ضتناب  ظ شتراف  اخنبتاصت  اوجا  م   ا شتن ام مونرشت  ظ شیبتت و شالهتم   ستنم وعاظ  پهظدکت  ظ ااا

  اوکگاه شبنفش و  ماا.

 :۲تبصره 

هيأت    نفر اعااء  ۳حداقل  ظ   مشاور  ظ استاد )اساتيد( راهنماونکالل ار   ترکي  هيأت داوران دفاع از طرح پيشنهاد پژوهشي

وربنر  است .  پيشانهاد اساتاد راهنما و تعيين شاوراي تحصايالت تکميلي گروه آموزشايبا ورشب  استنا فا م فا باالشر ب    علمي

  بر ربن وظر گرظه مونرشت  طرح پيشانهاد پژوهشاي رساالهاضتن  فا وا  اضتن  فک  اظ  خا ج ار  اوکتگاه    جمیت  ا رفاب   ااع ار  

 خنادا بن .
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۳۶ 

 

 :۳تبصره 

دانشاکده ظرف بافا شنست  گرظه ظ وعاظ  مونرشت    موفقيت دفاع از طرح پيشانهاد پژوهشاي رسااله دانشاجو موفقيت يا عدم

 او   شن  )ار   (. تحصيالت تکميلي دانشگاهپس ار برگزا م ب  مدت دو هفته  

 :۴تبصره 

 ا با ونااق  استنا   اداها ظ   دفاعزمان خن   ااع وهافا  و  شناوا  طرح پيشانهاد پژوهشايار   نتواند در زمان مقرریااوچ   اوکتجن  

ساقف زماني کل  با  واف   )حداکثر تا پايان نيمساال شاشام(  شبتنفش شتن ام شیبتت و شالهتم  گرظه ب  واو ااامثر  ظ وتهیتال 

ه  ب  شعنفن اواار . ار موجافتال  شاختر    شبتنفش پرظپنرال ضتهن ستاناش  شتا   اوکتجن وکتال و وای  بر  اوکتجن ظ  اوکتگا  دوره دکتري

شیهتل و  وهافا  شامتا بر شبتنفش پرظپنرال شا اونوام وتهیتال یوا   و  باشتا.  اوکتجن شا روا  شبتنفش پرظپنرال بافیتن     اونظا  

 شبنفش پرظپنرال  ا  ب  وهافا.

 

 :۱۹ماده 

و  شتن . )ونااش    محروم      ااع ار رر  پتکتاوا  پهظدکت    اوکتجن ار ا او  شیبتتل عدم موفقيت يا عدم رعايت زمان   صتن و  

 وربنر  اس (.  عدم گزارش طرح دفاع از پيشنهاد پژوهشي به عهده گروه و معاون آموزشي دانشکدهواش  ار 

 

 

 فصل هفتم 

 مرحله پژوهشي و تدوين رساله 
 

 

 :۲۰ماده 

 صن و و  گتر .  رساله    قبولي در امتحان جامع و دفاع از طرح پيشنهاد پژوهشيشنس   اوکجن  پس ار  انتخاب واحد رساله

 :۱تبصره

ظ پس ار   انتظار امتحان جامعااامثر برام فک شر    هر ترم  پس از گذراندن دروس تخصاصاي آموزشاي اوکتجنفا  وقطع  منرم 

ادامه رسااله    قبل از اتمام دورهشا    هر ترم   اتمام واحدهاي رساالهظ بعا ار  واحد رسااله  وناقت     افن مرون  ظ شبتنفش پرظپنرال  

و  شتن .    محروم  ظ  اوکتجن ار ا او  شیبتتل انصاراف بوده  ب  وازی  عدم ثبت ادامه رسااله ب  وهافاا.   سايساتم گلساتانا     

 وربنر  خنادا بن .  و مدير گروه آموزشي  عهده دانشجوار م   بر  عواق  ناشي

 

 :۲۱ماده 

نبايد  ظ ه  منرم  مجموع واحدهايدر اال  استت .    واحد درساي ۲۴تا   ۱۸مرحله پژوهشاي بين شعاا  ظااادام  ستتای     

 باشا. واحد ۳۶بيش از  

 

 :۲۲ماده 

اساتاد يا اسااتيد  هدايت و نظارت  بافا با  مرحله پژوهشاي و تدوين رسااله اوکتجن       فعاليت هاي علمي و پژوهشايشهاو   

تأييد اساتاد راهنما و مدير گزا   اعایت  دام پهظدکت  خن   ا ب    ساه ماه يکباراست  در   دانشاجو موظفصتن و گتر .  راهنما 

   در جلسه دفاع از رساله به نماينده تحصيالت تکميلي ارائه نمايد )فرم ه(. ساواه ظ  گروه 
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۳۷ 

 

 : ۲۳ماده 

ي معتبر  پژوهشا - چاپ يك مقاله علميوبا  بر مفاف   ستناظ  دام ومه  ) تدوين رسااله و تاييد اساتاد راهنما اوکتجن پس ار  

 (  وجار اس     اضن  دتی   اظ ا  ار  سای  خن   ااع ماا.مستخرج از رساله و يا ثبت پتنت خارجي

 :شرايط برگزاري دفاع از رساله دکتري

 با تاييد گروه آموزشي مربوطه. ۱۶گذراندن کليه واحدهاي درسي دوره با ميانگين کل  -1

 .تاييد تحصيالت تکميلي دانشگاهوعنبر طمر شاه    مئتن واو  ب  ار فال  ار مرونووام ارائه قبولي مدرک زبان   - ۲

 تحت نظارت و کنترل گروه آموزشي مربوطه.   عدم نمره معوقه - 3

 .تحت نظارت و کنترل گروه آموزشي مربوطه   نداشتن دو ترم مشروطي - 4

 ۱۶موفقيت درآزمون جامع با احراز حداقل نمره قبولي    -5

 )پرظپنرال(. دفاع از طرح پيشنهاد پژوهشيوناقت       -6

)يا آنالين( و يا ثبت پتنت خارجي به تاييد حوزه    DOIپژوهشااي معتبر با دارا بودن  - حداقل يك مقااله علمي اشتتتنن   -7

 معاونت پژوهشي دانشگاه. 

 عدم اتمام سنوات مجاز تحصيلي دوره. - ۸

 نداشتن منع آموزشي. - ۹

  مدير گروه آموزشي و معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشکده شراف  انق ایتمر  ب  وواه  يك از  مساووليت رعايت هر

 وربنر  اس .

 :۱تبصره 

استثناء برخي از گرايش  وگا   شن   ب   به زبان فارسي    بافاو زبان فارسي  با دا، اهاف  ظ پاساا م ار ارداگ رساله دکتري

 مواه اس .   "رساله دکتري"قسمت  .  سنن ایعهل وگا    سای     ساف  شیبت و شالهتم    هاي گروه زبان انگليسي

 :۲تبصره 

حوزه معاونت پژوهشاي دانشاکده يا ب  ستاف     نمايه شادن مجالت علميوبا  بر    پايگاه هاي معتبر بين الملليجو  ار ع ار 

 وراجع  وهافاا.دانشگاه 

 :۳تبصره 

معاون   ا ار ( "و"مجوز دفاع از رسااله دکتري )فرم  پت  ار برگزا م جمیتت   ااع     ك ماهحداقل يگرظه مونرشتت  ونا  استت  

   فاا  وهافا. آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشگاه

 :۴تبصره   

 وربنر  شعتتن وتکن . معاون آموزشي دانشکده ظ   تأييد هيات داورانجمی   ااع  سای  پس ار   تاريخ برگزاري

 :۵تبصره 

 وطابن ار  دام وربنر  م  ار ررفن ا ا ه شیبت و شالهتم   اوکالاه صا   و  شن   اوجا  و  گتر . دفاع رسالهارزيابي  

 :۶تبصره 

  منرم: مستخرج از رسالهوقاالو   شر  قبولي

، که مجالت مربوطه در پايگاه هاي معتبر مورد قبول معاونت پژوهشي دانشگاه پژوهشي معتبر- حداقل يك مقاله علمي  -1

داخلي و خارجي موجود در فهرست   ISC، علمي پژوهشي مصوب وزارتين، JCR ،Scopus  ،WOSرست شده باشند )فه

 ( باشد. DOI)داراي   حداقل به صورت آنالين . مقاله بايد نشريات وزارتين(

دانشاجو از دانشاگاه  دانشاجو نويسانده اول مقاالت باشاد و نويسانده مساوول اساتاد راهنماي )راهنماي اول يا دوم(    -۲  

 سيستان و بلوچستان باشد.
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۳۸ 

 

   نام اساتيد راهنما و مشاور )بر اساس آنچه در پروپوزال تدوين و تصوي  شده( بعد از نام دانشجو آمده باشد. -3

 نام استاد يا دانشجوي ديگري در مقام همکار مقاله مستخرج از رساله ذکر نشود.  -4

 از دانشگاه هاي خارج از کشور بالمانع است.  درج نام اساتيد و همکاران مقاله،  - ۵

 

 :۲۴ماده 

 شنس  اساشتا  اداها ظ وکاظ  ظ دتأو  اظ ا  ب  شر  رفر برگزا  و  شن : ارزشيابي رساله درجلسه دفاع

 استاد يا اساتيد راهنما .1

 استاد يا اساتيد مشاور .2

)دو   حداقل اساتادياري  با   ج   هزمينه مربو  به موضاوع رساال اظ  ار اوضتاء دتأو ومه       نفر ۳ااامثر  .3

تأييد شاوراي تحصايالت   استت  ظ بافیتتن  دهگ  ب   پيشانهاد اساتاد راهنمام  ب    يك نفر(  م   ساال ساابقه تدريس

 از خارج دانشگاه و با مرتبه دانشياري و يا باالتر باشد.   ار شرمتش دتی   اظ ا   يك نفربرسا. اااال   تکميلي گروه

 

 :۲۵ماده 

  برعهده نماينده تحصيالت تکميلي بر  واف  ممت  وفا  مئتن واو    ااع ار  ستای  ظ ویاستب  وهره ظ  فاست  جمیت   ااع  ستای    نظارت

 اس .  مرتبه استادياري(  با اااال  "ع")ار   

 تبصره:

شارح    شعتتن و  شتتن  )  ميان اعاااء هيأت علمي و توساط شاوراي گروهب  صتتن و یرخ  ام ار   تکميلينماينده تحصايالت 

 در سايت تحصيالت تکميلي آمده است(. "ع"وظايف نماينده تحصيالت تکميلي در فرم 

 

 :۲۶ماده 

ام پهظدکت  ظ وینه وگا    ستای  براستاس متفت  ومه  ظ پهظدکت  اوجا  شتاه  وتزا  ونمظ م  یگنوگ   ااع ار فاان  د ارزيابي رسااله

 اوجا  و  شن  ظ ونتج  م  ب  فال  ار  ظ صن و رفر شعتتن و  شن :

 قبول )با درجه عالي، بسيار خوب، خوب(   - ۱

   ۲۰تا  ۱۹نمره    عالي :      

   ۹۹/۱۸تا  ۱۸نمره   بسيار خوب:       

   ۹۹/۱۷تا  ۱۶نمره    خوب:     

 (۱۶غير قابل قبول )کمتر از   - ۲

 :۱تبصره 

  داوران حاضاراست  م  در فک ار    ميانگين نمراتيظ دهچاتن   ج  م    قبول يا عدم قبول رساالهو ك شبتهت  گترم   خبتن   

 خناداا  اش .  يك رأي  "   جمی  ب   اوکجن و   داا. وجهنو  اسنا ا   اداها ظ وکاظ  )   صن و شعا (  وجهنوا

 :۲تبصره 

يا علمي پژوهشاي معتبر با پذيرش قطعي يا چاپ شاده   ISIبيش از مقاالت وتويي، مقاله      صتن ش  م   اوکتجنم  ظ ه  منرم

وهره ب    ۵/۰ب  اراء در وقای  اضتاا  ب  شافتا استنا   اداها ظ دتی   اظ ا  و  شنا  ااامثر شا   ( داشاته باشاد، DOI)آنالين يا داراي 

 وهره ا رفاب   سای   اوکجن اخنبا   ا .
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۳۹ 

 

 :۳تبصره 

 ا اوجا   ا ه ظ شائتا مورا جو  اوجا     اصااالحات موردنظر داورانار شا فج  ااع     حداکثر چهار ماه اوکتتتجن ونا  استتت     واو 

 وراال شینف  ایا  وواف  با وظا و وهافااه شیبت و شالهتم   ب  شیبت و شالهتم   اوکگاه ا ائ  وهافا.  

 :۴تبصره 

 عهده يکي از داوران داخلي با اخذ وکالت )ايميل معتبر( است.تائيد اصالحات مورد نظر داور خارجي بر 

 :۵تبصره 

ار   مدت شاش ماها رفاب  شتن   باابر شکتختص دتأو  اظ ا    اوکتجن وجار است  ااامثر ر   »غير قابل قبول«   یااوچ   ستای   اوکتجن

يکبار ا     ستای  اوهال مر ه ظ اق  برام  بتکتنر وکتن   اصت ااو الر    حداکثر مدت مجاز تحصايلشا فج  ااع  ب  شتر  افاال  ار 

 ار  سای  خن   ااع وهافا. ديگر

 :۶تبصره 

 اس . تحصيالت تکميلي دانشگاه     انره اخنتا او  فقط سای   منرم    ستین  گمینا   ثبت نمره  

 :۷تبصره 

شتااخن  و  شتن  ظ ب    دکتريدانش آموخته دوره   کسا  نمره »قبول« در رسااله، ظ    گذراندن واحدهاي درساي اوکتجن پس ار  

 و  شن .    دريافت درجه دکتري نايل

 :۸تبصره 

 واف  ارو  شاظفن پافا  واو  وطابن با  سنن ایعهل شیبت و شالهتم  ایزاو  اس . ویینیت  مانرل م  بر وواه اسنا   اداها ظ دتأو  

  اظ ا  اس . 

 

 فصل هشتم 

 تحصيل موارد اخراج، مرخصي تحصيلي و انصراف از  
 

 :۲۷ماده 

 در موارد زير دانشجو از ادامه تحصيل در دوره دکتري محروم خواهد شد:

 شن . ۱۶مهنر ار درسي  وهره دام   ميانگين کل .1

 اارار وکن .  دو بار شرکت در ارزيابي جامعبرام اسنهرا  اعایت  پهظدک  پس ار   صالحيت علمي دانشجو .2

 يشنهاد پژوهشي )پروپوزال(.دو بار عدم موفقيت در دفاع از طرح پ     صن و .3

 ا رفاب  شن .  رساله دانشجو براي بار دوم »غير قابل قبول«   .4

 به پايان برسد.  سنوات مجاز تحصيل دانشجو .5

 دو بار مشرو  شدن. .6

 :رهتبص

 اوکتگاه وجار است  با  واف  ضتناب  ظ وقر او وربن   پس ار   دانشاجو از ادامه تحصايل در دوره دکتري،    صتن و ویرظ  شتا  

گواهينامه اي بر اساااس کارنامه  "صاارفا تسااويه حساااب با دانشااگاه و پرداخت هزينه هاي آموزش رايگان )دوره روزانه(

 صا   ماا ظ    اخنتا  ظم ارا   دا.     تحصيلي دانشجو

 

 :۲۸ماده 

 ت. تحصيل در دوره دکتري به طور تمام وقت اس
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۴۰ 

 

 :۲۹ماده 

ار شیبتتل شمق  و  شتن .    ونا   استنثاائ  م    انصاراف دانشاجو  ب  وازی  زمان مقرر     نيمساال تحصايلي   در   عدم ثبت نام

حداکثر ظ با  واف   شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه  اوکتجن وت  ونج   اشتن  باشتا  و  شناوا با ونااق  گرظه ظ  اوکتالاه ظ شأفتا  

 )با اانیا     ساناو شیبتم ( اسنفا ه وهافا.  حداکثر تا دو نيمسال از مرخصي تحصيلي   مدت مجاز تحصيل

 :  ۱تبصره 

ب  شتتن ام شیبتتت و گرظه وربن  شیتتمت  ظ    در آن نيمساال تحصايلي  مهلت ترميم ثبت نامبافا ابل ار   درخواسات مرخصاي

 میش شن .  موافقت، دانشکده و تحصيالت تکميلي دانشگاه

 :    ۲تبصره 

اابل    شاوراي تحصايالت  تکميلي گروه     موارد خاص دانشاجو مرخصاي داده نمي شاود.ستال شیبتتم  ب  نيمساال اول     

 بر س  اس  ظ بافین  ب  شافتا شیبت و شالهتم  برسا. ونا ض واش  ار ونااق  بر وواه  اوکجن اس .

 : ۳تبصره 

شیبتتم  استنفا ه  بدون احتسااب در سانوات  مرخصاي زايمان ل تحصايلي متواليساه نيمسااباونا  شتاغل ب  شیبتتل  و  شناواا ار 

مااا.   خناست  ب  واظن  استنفا ه ار ارصت  انق بافا ر  روا  با  ا م ظ با شافتا ویتناااو وربنر  شنست  پزشتک وعنها ظ ا ائ  م  ب   

 شیبت و شالهتم   اوکگاه صن و گتر .

 

 : ۳۰ماده 

 وهافا.    افن صتن و بافا   خناست  خن   ا وبا  بر اوبترا، ب   انصاراف در  یتل  ار شیبتتل او  و  شناوا ب   دانشاجوي دکتري

صادور گواهي قطعي انصاراف    خناست  خن   ا پس وگتر    اوکتگاه ویتب  ب    از يك ماهشیتمت  وهافا. یااوچ   اوکتجن بعا    دانشاگاه

 اااا  و  وهافا.

 

 :۳۱ماده 

از با وناقت  گت اواه باشتاا ظ ب  در  یتل ار ا او  شیبتتل وابتر، فا ونان ب  اشها   ظ ه وکتنوا  پس   ا    امتحان جامع اوکتجنفاو  م  

تأييديه مبني بر باا ب    خناست  و  شناواا  تساويه حسااب با دانشاگاه و پرداخت هزينه هاي آموزشاي رايگان )دوره روزانه(

 گذراندن مرحله آموزشي دوره دکتري دريافت کنند.

 

 نهم فصل 

 ساير مقررات
 

 :۳۲ماده 

مدت   ا با وناقت  گت اواه باشتاا     رنل   مرحله آموزشاي و امتحان جامع و دفاع از پيشانهاد پژوهشاي اوکتجنفاو  م    ظس  

وطتابن وقر او ظرا و ومن   شیقتقتاو ظ    فرصاات مطاالعااتي خاارج ياا داخال کشااورار    مااه  ۶ ظ ه  منرم و  شناواتا بت  وتاو    مجااز

 ا ه مااا.اااظ م اسنف

 ه:تبصر

  ج شتاه است .    صتن و یاي وقای       حوزه معاونت پژوهشاياستنفا ه ار ارصت  وطایعاش   اوکتجنفا   منرم    ستاف    مقررات

  ب  شر  اهاف  دام وای  اسنا   اداهام وقت      اوکگاه وقبا )خا ج ار دانشجوي دکتريارصت  وطایعاش  خا ج ار مکتن  شنست  

 اسنا   اداها ظ  اوکگاه وقبا )خا ج ار مکن (    وقای  وانکره ب واوع اس .مکن (  طمر وا   
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۴۱ 

 

 

 :۳۳ماده 

 در مقطع دکتري مهماني، انتقالي، تغيير رشته و گرايش ممنوع است.

 

 :۳۴ماده 

 پيش ترم و معرفي به استاد جهت اخذ درس ممنوع است.   در دوره دکتري حذف ترم

 

 :۳۵ماده 

شناواا ار پناویتتل دام   ا واا وا. گرظه دام مونرشت  و   حق تدريس در دوره هاي تحصايالت تکميلي   دانشاجويان دوره دکتري

ن ش  م  ست بس   س   )   ص  کالسهاي حل تمرين فقط کارشناسي ارشدظ فا برگزا م   تدريس دوره کارشناسيمونرش  مووا   

 برگزا م ال شهرفن  ا پت  بتا  مر ه باشا( اسنفا ه وهافاا.

 

 : ۳۶ماده  

یااوچ   اوکجن    اتن شیبتل ظ اوجا  پهظد  ظ شاظفن پافا  واو  ورشالش شخم  ومه  )جعل  شقمش  مپ  بر ا م ظ واواا افاوا( شن   

 شیبتل ویرظ  ظ اخراج و  شن .ظ شخم  اظ ار سنم  اوکگاه شافتا شن   ار ا او  

 تبصره: 

 اارار ظ ا باو شخم  ومه   اوکجن پس ار اشها  شیبت و ار سنم  اوکگاه  واجر ب  ابطال وا ك شیبتم  صا   شاه خنادا شا. 
 


