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 فصل اول

 شرايط ورود و ثبت نام
 

 شرايط ورود

هاي فراگير و دانشجوي دكتراي       از طريق آزمون سراسري يا دوره       دانشجوي كارشناسي ارشد ناپيوسته    :١ماده  
نامه پذيرفته   هاي فراگير مطابق ضوابط و شرايط مندرج در بخش اول اين آيين                تخصصي از طريق دوره    

 .شود مي

 

 شرايط ثبت نام

ام و انتخاب   ن  شود براي ثبت   دانشجوي پذيرفته شده موظف است در زماني كه توسط دانشگاه اعالم مي              : ٢ماده  
عدم مراجعه به موقع دانشجوي پذيرفته شده در دومين نيمسال تحصيلي براي ثبت نام،                . واحد مراجعه كند  

 .شود منصرف از تحصيل محسوب مي

پذيرفته شده اي كه داليل موجه براي عدم مراجعه جهت ثبت نام ارائه كند، در صورت موجه شناخته شدن                 : تبصره
 .تواند ثبت نام كند دانشگاه، مي ون موارد خاصداليل وي، با مجوز كميسي

هاي  دانشجو موظف است در زمان مقرر بر اساس تعرفه و مقررات مصوب هيات امناي دانشگاه، شهريه                  : ٣ماده  
 .الزم را پرداخت كند

ه دانشجو موظف است در هر نيمسال تحصيلي، در زماني كه دانشگاه اعالم مي كند، براي انتخاب واحد ب                    : ٤ماده  
عدم مراجعه دانشجو براي ثبت نام بدون اطالع كتبي به مركز در هر نيمسال تحصيلي، در                . مركز مراجعه كند  

 .شود صورت عدم ارائه عذر موجه، به منزله منصرف از تحصيل محسوب مي

 اگر دانشجويي بعد از زمان ثبت نام مراجعه كند، رئيس مركز با بررسي علت تاخير و تشخيص موجه                     :١تبصره  
بودن آن، مشروط بر آنكه مدت تاخير حداكثر تا يك ماه باشد، مي تواند مجوز ثبت نام دانشجو و انتخاب                        

 . واحد درسي را صادر كند٩حداكثر 

 دانشجو موظف است با داليل مستند، عذر موجه خود را در خودداري از ثبت نام به طور مكتوب تا پايان       :٢تبصره  
شوراي آموزشي مركز پس از بررسي داليل و مستندات ارائه شده،             . دهدنيمسال تحصيلي به مركز اطالع       

مي تواند انصراف ناشي از عدم مراجعه يك نيمسال تحصيلي را لغو و مجوز ثبت نام و صدور مرخصي                       
 .تحصيلي براي نيمسال تحصيلي مربوط را صادر كند

 
 

 



 
         جمهوري اسالمي ايران

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
 

 
 بحش سوم ) ٢                                                                                                                                                                                                                   ( 

 
  

ي از عدم مراجعه بيش از يك نيمسال تحصيلي، بر حسب مورد و با عنايت به داليل و                       لغو انصراف ناش  : ٣تبصره  
 .مدارك توجيه كننده علت عدم مراجعه، به عهده كميسيون موارد خاص دانشگاه مي باشد

تحصيلي كه  ) هاي( دانشجويي كه انصراف وي به علت عدم مراجعه لغو مي شود، بايد شهريه ثابت نيمسال                  :٤تبصره  
تحصيلي را با رعايت مفاد فصل هفتم اين       ) هاي(مركز، آن نيمسال    . مراجعه نكرده است را پرداخت كند     ) ها(ندر آ 

 .آيين نامه جزو مرخصي تحصيلي منظور مي كند

 تحصيل همزمان

 دانشجو مجاز است با رعايت ضوابط پذيرش دانشجو در يك زمان اضافه بر تحصيل در دانشگاه، در يكي ديگر             :٥ماده  
 .هاي آموزش عالي به تحصيل اشتغال داشته باشد ها و موسسه  دانشگاهاز
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 فصل دوم

 نظام آموزشي

 نظام واحدي 

يك واحد درسي، مقدار معيني از مطالب و مفاهيم علمي است كه حسب مورد از طريق شانزده ساعت تدريس                       : ٦ماده  
ها به    سي و دو ساعت تدريس آزمايشگاهي، يا چهل و هشت ساعت تدريس كارگاهي يا به ساير روش                       نظري،

 .دانشجو منتقل مي شود

آموزش در دانشگاه به روش باز و از راه دور و مبتني بر نظام واحدي است كه در آن، ارزش هر درس با تعداد                          :٧ماده  
 . لي دانشجو در يك درس، به همان درس محدود استواحد آن درس سنجيده مي شود و قبولي يا عدم قبو

پذيرد و انتقال مطالب و مفاهيم علمي با توجه به نظام آموزشي             تدريس در دانشگاه به روش حضوري انجام نمي        :٨ماده  
هاي رفع اشكال    باز و از راه دور و امكانات دانشگاه از طريق در اختيار قرار دادن مواد آموزشي و تشكيل جلسه                    

 .ها ي رفع اشكال فردي، آزمايشگاهي، كارگاهي و يا ميداني صورت مي گيرد هي و  جلسهگرو
هاي رفع اشكال فردي براي هر واحد درسي تا سقف            هاي رفع اشكال گروهي يا جلسه      هاي جلسه   تعداد ساعت  :١تبصره

ه آموزشي مربوط و    و نوع مواد آموزشي با نظر گرو      ) نظري يا عملي  (مصوب با توجه به ويژگي درس، نوع درس         
شود و براي اجرا در طول يك نيمسال يا ترم تحصيلي در             با تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه تعيين مي       

 . شود هر سال تحصيلي به مراكز ابالغ مي

ها، پژوهش و كسب مهارت در يك رشته خاص علمي              هاي دكتراي تخصصي، محور اصلي فعاليت       در دوره  :٢تبصره
ها است تا راه را براي وصول به         هاي آموزشي دانشجويان اين دوره      وسيله برطرف كردن كاستي    است، وآموزش 

 .اهداف هر دوره هموار كند
 

 سال تحصيلي 
هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال و يك ترم تحصيلي مشتمل بر نيمسال پاييز، نيمسال بهار و ترم تابستان                     : ٩ماده  

 .است

 .رت لزوم برگزار مي شود و دانشجو ملزم به ثبت نام در آن نيست ترم تابستان در صو:تبصره
 

 برنامه درسي 

ها با رعايت پيش نيازها، جابجاكردن       ترتيب درس . هاي درسي مصوب را اجرا كند      دانشگاه موظف است برنامه    :١٠ماده  
 .شود  آموزشي مربوط تعيين مي ريز مواد هر درس و انتخاب منابع درسي توسط گروه
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 اگر دانشجو در درس پيش نياز نمره مردودي بگيرد، با نظر گروه آموزشي مربوط در نيمسال تحصيلي بعد،                       :تبصره
در صورت عدم قبولي در درس پيش نياز،           . تواند آن درس را با پس نياز آن به طور همزمان انتخاب كند                  مي

تحصيلي بعد  ) هاي( قبولي كسب كند آن درس را بالفاصله در نيمسال              دانشجو موظف است تا زماني كه نمره        
 .انتخاب كند
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 فصل سوم

 واحدهاي درسي و طول دوره تحصيل
 

 تعداد واحدهاي درسي 

دن دوره  هاي الزامي، انتخابي و اختياري براي گذران           تعداد واحدهاي درسي الزم شامل واحدهاي درس          : ١١ماده  
 واحد درسي و براي     ٣٢ و حداكثر    ٢٨نامه بر حسب رشته تحصيلي حداقل        ارشد با احتساب واحد پايان     كارشناسي

 واحد  ٥٠ و حداكثر    ٤٢گذراندن دوره دكتراي تخصصي با احتساب واحد رساله بر حسب رشته تحصيلي حداقل                
 .درسي مطابق برنامه مصوب است

 واحد درسي و تعداد واحد رساله در         ١٠ و حداكثر    ٤ر دوره كارشناسي ارشد حداقل       نامه د   تعداد واحد پايان   :١تبصره
 . شود  واحد درسي تعيين مي٣٠ و حداكثر ١٦دوره دكتراي تخصصي حداقل 

در دوره كارشناسي ارشد و     ) نامه و رساله   بدون احتساب واحدهاي پايان   (جمع واحدهاي درسي گذرانده شده      : ٢تبصره
در صورتي كه جمع واحدهاي درسي دانشجو از حداكثر          .  واحد درسي كمتر باشد    ٥٠د از   دكتراي تخصصي نباي  

 .شود  مي١٢ تجاوز كند، تعداد واحد درسي مازاد مشمول ضوابط ماده ١١تعداد واحدهاي درسي موضوع ماده 
 

 درس هاي جبراني و اضافي

ياز رشته تحصيلي، به ترتيب       دانشجوي كارشناسي ارشد در هر رشته تحصيلي، موظف است حسب ن                 : ١٢ماده
هاي جبراني و در صورت لزوم تعدادي درس         هايي كه در دوره كارشناسي نگذرانده است، به عنوان درس           درس

هاي اضافي، و همچنين دانشجوي دكتراي تخصصي در هر             هاي تحصيالت تكميلي به عنوان درس       را از دوره  
هايي كه در دوره كارشناسي يا          ترتيب درس رشته تحصيلي، موظف است حسب نياز رشته تحصيلي، به                

هاي  هاي جبراني و در صورت لزوم تعدادي درس را از دوره              ارشد نگذرانده است به عنوان درس        كارشناسي
هاي اضافي، با تاييد گروه آموزشي مربوط و با تصويب شوراي دانشكده                 تحصيالت تكميلي به عنوان درس     

تعداد واحدهاي درسي موضوع اين ماده، جزو حداكثر          . وب بگذراند هاي مندرج در برنامه مص      عالوه بر درس  
 .شود  منظور نمي١١تعداد واحدهاي درسي موضوع ماده 

 .شود هاي جبراني و اضافي توسط گروه آموزشي مربوط تعيين مي نوع درس و نحوه ارائه درس  :١تبصره

 .ه، تابع مقررات مربوط استهاي مصوب دور هاي جبراني و اضافي مانند درس ارائه درس : ٢تبصره

 كارشناسي ارشد خود را بدون گذراندن درس، تنها با              در صورتي كه دانشجوي دكتراي تخصصي، دوره        : ٣تبصره
 است، موظف است بنا به تشخيص         نامه، تنها با گذراندن درس به پايان رسانده         نامه يا بدون گذراندن پايان     پايان

 .بگذرانددانشگاه تعدادي واحد درسي جبراني 
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تخصصي  واحد و دردوره دكتراي   ٢٤ارشد   هاي جبراني در دوره كارشناسي      حداكثر تعدادواحد درس   :٤تبصره
تخصصي ارشد يادكتراي  هاي كارشناسي  هاي اضافي درهريك ازدوره     واحد وحداكثر تعداد واحد درس     ١٦
 .باشد  واحد مي٨

 .هاي جبراني است درسها، اولويت با  در انتخاب درس: ٥تبصره

 نامي در هر نيمسال تحصيلي تعداد واحد ثبت

 واحد درسي و     ١٤ و حداكثر     ٥تواند در هر نيمسال تحصيلي حداقل           دانشجوي كارشناسي ارشد مي    : ١٣ماده
 واحد درسي طبق     ١٢ و حداكثر     ٥تواند در هر نيمسال تحصيلي حداقل          دانشجوي دكتراي تخصصي مي    

 . معاون آموزشي دانشگاه اخذ كندبرنامه اعالم شده توسط

برنامه درسي دانشجوي دكتراي تخصصي در مرحله آموزشي، كه دانشجو موظف به گذراندن كليه                  :  ١تبصره
باشد، با عنايت به برنامه مصوب با نظر استاد راهنما، و با تاييد گروه                  هاي خود در اين مرحله مي       درس

 .شود ن ميآموزشي مربوط و تصويب شوراي دانشكده تعيي

دانشجو از رعايت شرط حداقل واحد انتخابي معاف           در آخرين نيمسال تحصيلي در مرحله آموزشي،         :٢تبصره  
 .است

در صورتي كه دانشجوي كارشناسي ارشد براي فراغت از تحصيل و دانشجوي دكتراي تخصصي                    : ٣تبصره
تواند در  نظر مركز و تصويب منطقه، ميبراي اتمام مرحله آموزشي تنها يك درس باقيمانده داشته باشد، با  

 .كند شركت كند آزمون آن درس در زماني كه مركز مقرر مي

كند، بجز حسب مورد در آخرين نيمسال تحصيلي يا            دانشجويي كه از معافيت تحصيلي استفاده مي        : ٤تبصره
صيلي انتخاب   واحد درسي را در هر نيمسال تح        ٨آخرين نيمسال تحصيلي مرحله آموزشي  بايد حداقل          

 .كند

 
 طول دوره تحصيل

ها و   زمان گذراندن درس  . دوره دكتراي تخصصي مشتمل بر دو مرحله آموزشي و پژوهشي است             : ١٤ماده  
، و قبولي در اين آزمون، مرحله آموزشي را           )فصل دوازدهم (زمان الزم براي شركت در آزمون جامع          

نجام پژوهش، تدوين رساله و دفاع از آن مرحله         بررسي و تصويب طرح مقدماتي رساله، ا      . دهد تشكيل مي 
 .دهد پژوهشي را تشكيل مي

 . سال است٥/٦ سال و دانشجوي دكتراي تخصصي ٣طول دوره تحصيل دانشجوي كارشناسي ارشد : ١٥ماده

 نيمسال تحصيلي است و     ٧ حداكثر   تخصصيهاي دكتراي     مجاز مرحله آموزشي براي دوره     مدت طول :١تبصره
 .است كليه واحدهاي درسي خود را در اين مدت با نمره قبولي بگذراند موظف دانشجو
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در صورت لزوم به پيشنهاد استاد راهنما با تاييد گروه آموزشي مربوط و تصويب شوراي دانشكده                  :٢تبصره
تراي  نيمسال تحصيلي در دوره دك       ٥ نيمسال تحصيلي در دوره كارشناسي ارشد و تا               ٣حداكثر تا    

در هر صورت حداكثر مدت مجاز تحصيلي         . شود تخصصي به طول دوره تحصيل دانشجو اضافه مي         
 .باشد  سال مي٩ سال و دانشجوي دكتراي تخصصي ٥/٤دانشجوي كارشناسي ارشد 

براي دانشجويي كه از معافيت تحصيلي استفاده مي كند، حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره                         :٣تبصره
ادامه تحصيل دانشجو در حين      .  سال است  ٥/٤سال و در دوره دكتراي تخصصي         ٢كارشناسي ارشد   

در .  مجاز است  ١٥خدمت سربازي يا بعد از آن با رعايت حداكثر مدت مجاز تحصيل موضوع ماده                     
صورتي كه در حين خدمت سربازي ثبت نام نكند، مدت خدمت جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل محسوب                  

 .شود نمي

 ٨ واحد درس جبراني دوره كارشناسي يا          ١٢ثر مدت مجاز تحصيل دانشجويي كه حداقل          به حداك  :٤تبصره
 واحد درس اضافي تحصيالت تكميلي را انتخاب كرده            ٨ارشد يا     جبراني دوره كارشناسي     واحد درس 

 .شود باشد، يك نيمسال تحصيلي افزوده مي

ثر مدت مجاز تحصيل با موفقيت بگذراند و          در صورتي كه دانشجو نتواند واحدهاي دوره را در حداك           :١٦ماده  
 . شود نامه يا رساله خود را تكميل و از آن دفاع كند، دانشجوي اخراجي محسوب مي حسب مورد، پايان

هاي فراگير مجددا در دانشگاه پذيرفته شود، در اين صورت           تواند از طريق دوره    دانشجوي اخراجي مي   :تبصره
نامه   گذرانده است با رعايت ضوابط موضوع فصل يازدهم اين آيين            تعدادي از واحدهاي درسي كه قبالً      

 .باشد سازي و پذيرش مي قابل معادل
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 فصل چهارم

 حضور و غياب
 
 

 حضور در جلسه هاي رفع اشكال درس هاي نظري و عملي 

دي  درس هاي نظري      هاي رفع اشكال گروهي يا جلسه هاي رفع اشكال فر            حضور دانشجو در جلسه    :١٧ماده
 .الزامي نيست

مرزي از طريق ارسال مواد آموزشي، به تشخيص          هاي نظري براي دانشجوي مركز برون       ارائه درس : تبصره
 .باشد دانشگاه در هر نيمسال تحصيلي، طبق برنامه مصوب مي

هايي   درس ، و قسمت عملي   )آزمايشگاهي، كارگاهي، كارورزي  (هاي عملي    حضور دانشجو درجلسه درس   :١٨ماده
هاي آن   باشد وغيبت در بيش از يك چهارم  جلسه          كه بخشي از آن عملي است و يا سمينارها، الزامي مي           

 .درس به منزله حذف درس است
 

 غيبت در آزمون 

 .غيبت غير مجاز در آزمون پايان ترم هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در آن درس است :١٩ماده

 غير مترقبه و يا بيماري حاد كه منجر به بستري شدن دانشجو شود، با                    در صورت وقوع حوادث     :١تبصره
 .تشخيص شوراي آموزشي مركز، درس حذف مي شود

هاي  چنانچه غيبت دانشجو در يك درس عملي بيش از حد مجاز باشد، آن درس از مجموعه درس                      :٢تبصره
واحد درسي در آن نيمسال     در اين صورت رعايت حد نصاب       . شود نام شده توسط دانشجو حذف مي      ثبت

تحصيلي الزامي نيست، ولي آن نيمسال تحصيلي از نظر طول دوره تحصيل براي دانشجو يك نيمسال                    
 .شود تحصيلي محسوب مي
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 فصل پنجم

 حذف واضافه
 
 

 حذف و اضافه 

 از شروع نيمسال     دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي، فقط در مهلتي كمتر از دو هفته، پس                    : ٢٠ماده
هاي اخذ شده اقدام كند، مشروط بر آنكه تعداد درس ها و                   تحصيلي نسبت به حذف و اضافه درس         

 . كمتر يا بيشتر نشود١٣واحدهاي انتخابي وي از حد مجاز مقرر در ماده 
 

 حذف اضطراري درس

، يك يا چند درس از        در صورت اضطرار، دانشجو مي تواند تا يك هفته به پايان نيمسال تحصيلي                : ٢١ماده  
ها و واحدهاي باقيمانده وي از حد         هاي اخذ شده خود را حذف كند، مشروط بر آنكه تعداد درس                درس

 .شود در غير اين صورت كل نيمسال تحصيلي حذف مي.  كمتر نشود١٣مجاز در ماده 

هاي اخذ شده را     ليه درس تواند ك  دانشجو قادر به ادامه تحصيل در يك نيمسال تحصيلي نباشد مي            اگر :٢٢ماده  
 .حذف كند

در صورت حذف نيمسال تحصيلي، آن نيمسال تحصيلي جزو حداكثر مجاز تحصيل دانشجو محسوب                :٢٣ماده
 .شود مي

 روز  ١٥شهريه ثابت غير قابل برگشت است و شهريه متغير درس هاي حذف شده در صورتي كه تا                      :تبصره
در غير اين صورت شهريه     . ردانده و يا ذخيره مي شود      بعد از شروع نيمسال تحصيلي انجام شود بازگ        

 .نور شود نامه اعاده وجوه واريزي به دانشگاه پيام متغير قابل برگشت نمي باشد، مگر آنكه مشمول آيين
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 فصل ششم
 ارزيابي پيشرفت تحصيلي

 
 

 معيارهاي ارزيابي

 درس است و نمره دانشجو در هر درس به صورت             معيار ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو، نمره      : ٢٤ماده  
 .عددي بين صفر تا بيست تعيين مي شود

حداقل نمره قبولي در هر درس اعم از الزامي، انتخابي، اختياري و اضافي در دوره كارشناسي ارشد                     :٢٥ماده  
مي هاي الزا  دانشجويي كه در هر يك از درس       .  است ٢٠ از   ١٤ و در دوره دكتراي تخصصي        ٢٠ از   ١٢

هاي الزامي، انتخابي،     با اين حال نمره درس      . مردود شود، در اولين فرصت ملزم به تكرار آن است              
 .شود اختياري و اضافي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كل منظور مي

 در   و ٢٠ از   ١٢هاي كارشناسي اخذ شود، كسب حداقل نمره         هاي جبراني از دوره     در صورتي كه درس    :١تبصره
نمره .  الزامي است  ٢٠ از   ١٤هاي كارشناسي ارشد اخذ شود، كسب حداقل نمره             صورتي كه از دوره    

هاي جبراني در كارنامه دانشجو با نمره قبول يا مردود ثبت و در نتيجه در محاسبه ميانگين نيمسال          درس
 .شود و ميانگين كل منظور نمي

تواند از   اري يا اضافي مردود شود، به جاي آن درس مي           اگر دانشجويي در يك درس انتخابي، اختي       : ٢تبصره
هاي جبراني يا الزامي، در      براي درس . ها در برنامه مصوب، درس ديگري را انتخاب كند          جدول اين درس  

 .صورت داشتن نمره مردودي، دانشجو موظف به تكرار همان درس است

ادن تكاليف درسي، انجام كارهاي عملي،        پيشرفت دانشجو در هر درس حسب مورد براساس انجام د           : ٢٦ماده  
 .شود  و سمينارها و آزمون هاي ميان ترم و پايان ترم ارزيابي مي ها گزارش

هاي نظري، نمره تكاليف، سمينارها، نمره آزمون ميان ترم و هر گونه فعاليت ديگري كه                  براي درس :  ١تبصره
نمره %) ٢٥(داكثر بيست و پنج درصد        براي هر درس به تاييد گروه آموزشي مربوط رسيده باشد، ح              

 .گيرد نهايي درس را در بر مي

مالك اعمال نمره تكاليف سمينارها، آزمون ميان ترم و يا هر فعاليت ديگري در نمره نهايي، كسب                       :٢تبصره
هاي   در آزمون  ٢٠ از   ١٤ارشد و    هاي كارشناسي  ترم دوره  هاي پايان   در آزمون  ٢٠ از   ١٢حداقل نمره   

 .هاي دكتراي تخصصي است م دورهتر پايان
ها براي دانشجو نمره تكاليف و سمينارها منظور نشود، يا نمره وي               هاي نظري كه در آن       در درس   :٣تبصره

 .شود كمتر از نمره پايان ترم باشد، نمره پايان ترم، نمره نهايي آن درس براي دانشجو محسوب مي
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ها در طول نيمسال يا ترم تحصيلي         هاي عملي و گزارش    ره مربوط به فعاليت   هاي عملي، نم   در درس : ٤تبصره
 .باشد مالك اصلي ارزيابي مي

) هايي كه بخشي از آن نظري و بخش ديگر عملي است            درس( عملي   -نمره پايان ترم هر درس نظري      :٥تبصره  
 .شود بر اساس تعداد واحد بخش نظري و بخش عملي تعيين مي

 .عملي الزامي است-آزمون پايان ترم براي هر درس نظري يا نظريبرگزاري  :٦تبصره 

نامه يا رساله، با پيشنهاد استاد راهنما، و         هاي عملي و پروژه توسط استاد درس و پايان         ارزيابي درس  :٧تبصره
 .گيرد نامه يا رساله صورت مي حسب مورد توسط كميته علمي پايان

 
 درس ناتمام

هايي كه به تشخيص استاد و تأييد         هاي عملي و درس    هايي مانند درس   ي، نمره درس  در موارد استثنائ  : ٢٧ماده  
نمره . شوند ها در طول يك نيمسال تحصيلي ميسر نباشد، ناتمام تلقي مي گروه آموزشي مربوط، تكميل آن

 .ناتمام بايد حداكثر تا پايان نيمسال تحصيلي بعد به نمره قطعي تبديل شود

نامه   و تبصره مربوط در بخش دوم اين آيين           ٢٧ و   ٢٦هاي    نمره دانشجو، ماده    در خصوص اعالم   :تبصره
 .االجرا است الزم

 
 ميانگين نمره ها 

هاي دانشجو در آن نيمسال تحصيلي، به نام ميانگين             در پايان هر نيمسال تحصيلي، ميانگين نمره         :٢٨ماده  
 دوره تحصيل دانشجو تا پايان آن نيمسال        هاي كليه درس هاي گرفته شده از اول        نيمسال و ميانگين نمره   

 .شود تحصيلي، به نام ميانگين كل، محاسبه و در كارنامه وي ثبت مي

هايي كه دانشجو به صورت قبول يا مردود گرفته است، در محاسبه ميانگين                 تعداد واحد و نمره درس      :تبصره
 .شود نيمسال يا ميانگين كل دانشجو محسوب نمي
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 :شود ميانگين نيمسال و ميانگين كل دانشجو به شرح زير محاسبه مي :٢٩ماده 

درس  تحصيلي در نمره آن       شده در آن نيمسال    براي محاسبه ميانگين نيمسال، تعداد واحد هردرس گرفته          -١
 .شود مي شده درآن نيمسال تحصيلي تقسيم ها برتعداد واحدهاي گرفته ضرب شود ومجموع حاصل ضرب مي

محاسبه ميانگين كل، تعداد واحد هر درس گرفته شده تا پايان آخرين نيمسال تحصيلي در نمره آن                    براي   -٢
ها بر تعداد كل واحدهاي گرفته شده تا پايان آخرين نيمسال              ضرب شود و مجموع حاصل    درس ضرب مي  

 . شود تحصيلي تقسيم مي

ول يا مردود نباشد، طبق مفاد فصل        هاي پذيرفته شده، اگر به صورت قب        نمره درس تكدرس و درس     : تبصره  
 .يازدهم تنها در محاسبه ميانگين كل محسوب مي شود

 
 مشروطي 

 ١٦ و دانشجوي دكتراي تخصصي كمتر از          ١٤اگر ميانگين كل دانشجوي كارشناسي ارشد كمتر از           : ٣٠ماده  
 پايان در صورت مشروط شدن دانشجو در. باشد، وضعيت دانشجو به دانشجوي مشروط تبديل مي شود

 . دوره، هيچ نوع مدرك تحصيلي به وي اعطا نمي شود

 هر مركز موظف است وضعيت دانشجوي مشروط را به وي كتباً اطالع دهد تا در صورت تمايل به                         :تبصره
يك نسخه از اخطار در پرونده      . نام كند  ادامه تحصيل با آگاهي از شرايط عدم دريافت مدرك تحصيلي ثبت          

اطالعي  ا اين وصف، قصور در  اخطار به دانشجو از طرف مركز و يا اظهار بي                 ب. شود دانشجو ضبط مي  
 .شود ايشان از اين امر، مانع اجراي مقررات نمي
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 فصل هفتم

 مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل
 

 مرخصي تحصيلي 

يا متناوب و دانشجوي    تواند حداكثر براي دو نيمسال تحصيلي متوالي          دانشجوي كارشناسي ارشد مي   : ٣١ماده
تواند حداكثر براي سه نيمسال تحصيلي متوالي يا متناوب از مرخصي تحصيلي                 دكتراي تخصصي مي  

 .استفاده كند

تواند از مرخصي    كند تنها يك نيمسال تحصيلي مي         دانشجويي كه از معافيت تحصيلي استفاده مي        : ١تبصره  
 .تحصيلي استفاده كند

شود و دانشجو     ، جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو محسوب مي            مدت مرخصي تحصيلي   : ٢تبصره  
. موظف است در مدت استفاده از مرخصي تحصيلي، شهريه ثابت نيمسال تحصيلي مربوط را بپردازد                   

 .صدور مرخصي تحصيلي بدون پرداخت شهريه ثابت فاقد اعتبار است

فته قبل از شروع ثبت نام هر نيمسال          تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي، حداقل دو ه            : ٣٢ماده
موافقت مركز، مشروط به آن كه وضعيت تحصيلي دانشجو         . تحصيلي، توسط دانشجو به مركز ارائه شود      

و ادامه تحصيل ايشان از آن به بعد با مشكل مواجه نشود، پس از تصويب شوراي آموزشي مركز، كتباً                     
 .شود به دانشجو ابالغ مي

به عنوان مامور دولت، همسر يكي از كاركنان دولت، يا همسر يكي از دانشجويان                    دانشجويي كه     :٣٣ماده  
بورسيه، به عنوان همراه، به خارج از كشور اعزام مي شود، مي تواند با ارائه حكم مربوط و به تشخيص                     
و تأييد گروه آموزشي مربوط و تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه، عالوه بر استفاده از ميزان                  

رخصي تحصيلي مجاز در طول دوره تحصيل، در هنگام ماموريت تا چهار سال ديگر نيز از مرخصي                    م
 .تحصيلي بدون احتساب در سنوات تحصيلي و با پرداخت شهريه ثابت بهره مند شود

 
 انصراف از تحصيل 

و ترك تحصيل بدون كسب اجازه از مركز محل تحصيل، انصراف از تحصيل محسوب مي شود،                      : ٣٤ماده  
 .دانشجوي منصرف از تحصيل، حق ادامه تحصيل ندارد

در موارد استثنايي، كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي داند، بايد داليل آن را حداكثر تا زمان                      : تبصره
در صورت تأييد موجه بودن ترك       . ثبت نام نيمسال تحصيلي بعد به مركزمحل تحصيل خود ارائه دهد             

 مركز، آن نيمسال تحصيلي كه دانشجو بدون اطالع ترك تحصيل كرده             تحصيل توسط شوراي آموزشي   
 .است، با پرداخت شهريه ثابت جزو مرخصي تحصيلي وي محسوب مي شود
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و به طور كتبي " دانشجويي كه قصد انصراف از تحصيل دارد، بايد درخواست انصراف خود را شخصا           :٣٥ماده  
از است فقط براي يك بار تا فاصله يك ماه پس از تاريخ درخواست،                اين دانشجو مج  . به مركز ارائه دهد   

پس از انقضاي اين مهلت، حكم انصراف از تحصيل ايشان صادر             . تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد      
 .شده و دانشجو پس از آن، حق ادامه تحصيل در آن دوره را ندارد

شناسي ارشد از طريق آزمون سراسري يا       تحصيل مجدد دانشجوي منصرف ازتحصيل در دوره كار        :١تبصره
هاي فراگير براساس ضوابط مربوط        دوره هاي فراگير و در دوره دكتراي تخصصي از طريق دوره               

 .پذير است امكان

 دانشجوي منصرف يا اخراجي موظف است به كليه تعهداتي كه در دوران تحصيل داشته است،                        :٢تبصره
 و اعطاي ريز نمرات و پذيرفتن مجدد دانشجو به شرح                صدور هر گونه گواهينامه    . شخصاً عمل كند   

 . اين ماده منوط به تسويه حساب دانشجو با دانشگاه است١تبصره 
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 فصل هشتم

 انتقال
 

 ضوابط انتقال 

در شرايطي كه    . باشد هاي تحصيالت تكميلي در داخل كشور ممنوع مي            انتقال دانشجو در دوره     : ٣٦ماده  
نامه و همچنين واجد دو      هاي مربوط به بخش دوم اين آيين        و تبصره  ٣٨ه مشمول ماده    دانشجوي دانشگا 

تواند بيش از نصف واحدهاي درسي خود را در مركز ديگري با رعايت شرايط زير                  شرط زير باشد، مي   
 .بگذراند و به آن مركز منتقل شود

 .دانشجو شرايط ادامه تحصيل در مركز مبدا را داشته باشد -١

 .د مجري رشته تحصيلي مورد تقاضا باشدمركز مقص -٢

 در صورت انتقال، كليه سوابق دانشجو به مركز مقصد ارسال و ارتباط ايشان با مركز مبدا قطع                        :١تبصره  
 .شود مي

 مبـناي تعيين شهـريه دانشجو با انتقال از يك مركز به مركز ديگر، به استثناي انتقال به مركز                           :٢تبصره  
 .كند مرزي، تغيير نمي ز مركز برونمرزي يا انتقال ا برون

 .شود مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي با رعايت اين ماده توسط مركز مقصد صادر مي: ٣تبصره 

 انتقال دانشجوي شاغل به تحصيل در خارج از كشور به دانشگاه با موافقت و ابالغ وزارت علوم،                         :٣٧ماده  
رمان و آموزش پزشكي از طريق گذراندن نيمسال دانشپذيري          تحقيقات و فناوري و يا وزارت بهداشت، د        

 .شود انجام مي

گردد، به شرط تاييد      مرزي كه پيش از اتمام تحصيالت خود به كشور بازمي              دانشجوي مركز برون    :١تبصره
مانده خود را در     هاي باقي  تواند درس  مرزي و موافقت شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه مي         مركز برون 

هاي فراگير    شده از طريق دوره       صورت شهريه ايشان برابر دانشجوي پذيرفته        در اين    . گذراندايران ب 
 .باشد مي

كند، به   دانشجوي هر يك از مراكز كه پيش از اتمام تحصيالت خود به خارج از كشور عزيمت مي                      : ٢تبصره
مانده  هاي باقي  د درس توان مرزي و موافقت شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه، مي         شرط تاييد مركز برون   

در اين صورت شهريه ايشان برابر شهريه تعيين شده براي               . مرزي بگذراند  خود را در مركز برون      
 .باشد مرزي مي دانشجويان برون
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 فصل نهم
 مهمان

 
ت در مواردي كه دانشجو به طور موقت، ناگزير به تغيير محل تحصيل خود باشد، مي تواند با موافق                    : ٣٨ماده  

ديگر دانشگاه يا مركز مبدا و مركز مقصد، به عنوان دانشجوي مهمان، به طور موقت، براي مدت معين،                     
 .محل تحصيل خود را تغيير دهد

مهمان شدن دانشجو در يك مركز، مشروط به اين است كه، دانشجو حداقل يك نيمسال تحصيلي خود                   :٣٩ماده  
 .شدرا در ديگر دانشگاه يا مركز مبدا گذرانده با

مهمان شدن دانشجو براي گذراندن يك يا چند درس، كمتر از نصف كل واحدهاي درسي در ديگر                      : ٤٠ماده  
دانشگاه هايي كه از طريق آزمون سراسري دانشجو مي پذيرند، با تاييد مركز مبدا و گروه آموزشي                       

ر دانشگاه و مركز    اگر محل ديگ  . مربوط و تصويب شوراي دانشكده و موافقت ديگر دانشگاه بالمانع است          
 .شدن دانشجو مشروط به عدم ارائه درس توسط مركز مبدا است مبدا در يك شهر است، موافقت با مهمان

با موافقت ديگر دانشگاه و مركز      ) اعم از دولتي و غير دولتي     (ها    مهمان شدن دانشجو از ديگر دانشگاه      :١تبصره
 .مقصد بالمانع است

هاي  ز برون مرزي براي گذراندن يك يا چند درس در يكي از دانشگاه                مهمان شدن دانشجوي مرك     :٢تبصره  
 .خارج كشور مورد تاييد مركز برون مرزي بالمانع است

هر دانشجو در هر رشته تحصيلي مي تواند واحدهاي درسي جبراني و اضافي و كمتر از نصف كل                      : ٤١ماده  
را به صورت مهمان در مراكز ديگر         واحدهاي درسي الزامي، انتخابي و اختياري رشته تحصيلي خود             

 .بگذراند

انتخاب واحد دانشجوي مهمان، چه به صورت تك درس و يا نيمسال تحصيلي كامل، بايد با اطالع                      : ١تبصره
 .مركز مبدا و طبق شرايط مركز مقصد باشد

ركز يا   نمره هاي دانشجو در پايان نيمسال تحصيلي بايد از طريق دانشگاه يا مركز مقصد به م                        :٢تبصره  
 .دانشگاه مبدا گزارش و در پرونده دانشجو ضبط شود

نامه يا رساله خود را  تواند پايان  واحد پايان نامه يا رساله بايد در مركز مبدا گذرانده شود و دانشجو نمي              :٣تبصره  
 .به صورت مهمان در ديگر دانشگاه يا مركز مقصد بگذراند

تواند بيش از نصف واحدهاي      نشجويي دانشگاه، دانشجو مي    در صورت ضرورت به تشخيص معاون دا        :٤تبصره  
 ٣٦در اين صورت وضعيت ايشان مشمول ماده         . درسي خود را به صورت مهمان در مركز مقصد بگذراند          

 .شود مي
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 فصل دهم
 تغيير رشته تحصيلي

 
 .باشد وع ميتغيير رشته تحصيلي در دوره كارشناسي ارشد و در دوره دكتراي تخصصي ممن : ٤٢ماده 

چنانچه دانشجو به تشخيص كميسيون موارد خاص دانشگاه در دوران تحصيل، دچار بيماري يا                    : ١تبصره
گيري از كارآيي حاصل از      اي شود كه توانايي ادامه تحصيل در آن رشته تحصيلي و يا امكان بهره              سانحه

رات به رشته تحصيلي ديگري     تواند با رعايت ساير مقر     آن را طبق جداول نقص عضو از دست بدهد، مي          
متناسب با رشته تحصيلي خود در همان گروه آموزشي كه از لحاظ نمره آزمون ورودي نزديكترين نمره                 

 .را دارد، تغيير رشته تحصيلي دهد

هاي  در مواردي كه دانشجو به داليل نقص عضو و بيماري، توانايي ادامه تحصيل در هيچ يك از رشته                  :٢تبصره
موزشي مربوط را نداشته باشد، كميسيون موارد خاص دانشگاه پس از بررسي كامل                 تحصيلي گروه آ  

 .گيرد اي در گروه آموزشي ديگر تصميم مي مسأله، نسبت به تغيير رشته تحصيلي دانشجو به رشته

 اين ماده، بايد درخواست خود را همراه          ٢ و   ١هاي   متقاضي تغيير رشته تحصيلي موضوع تبصره      : ٣تبصره
زم، حداقل شش هفته پيش از شروع نيمسال تحصيلي به ديگر دانشگاه و مركز محل تحصيل                    مدارك ال 

 .خود ارائه دهد

در تغيير رشته تحصيلي كه همراه با تغيير مقطع تحصيلي از كارشناسي ارشد به كارشناسي ناپيوسته    : ٤تبصره
رتيب بر مبناي دوره     ارشد است، حداكثر مدت مجاز تحصيل به ت          يا از دكتراي تخصصي به كارشناسي      

 .شود كارشناسي و دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته محاسبه مي
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 فصل يازدهم

 پذيرش واحدهاي درسي

هاي گذرانده شده توسط دانشجوي مهمان يا انتقالي، كه تغيير رشته               معادل سازي و پذيرش درس     : ٤٣ماده  
 :ط زير استتحصيلي داده و يا مجددا دانشجو شده است مشروط به شراي

هاي آموزش عالي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري            واحدهاي درسي در دانشگاه ها و موسسه        -١
 .يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گذرانده شده باشد

 .دانشجو به عنوان دانشجوي رسمي در دوره هاي رسمي، واحدهاي درسي را اخذ كرده باشد -٢

گذرانده شده قبلي با هشتاد درصد محتواي درس مشابه در رشته تحصيلي               هاي   محتواي آموزشي درس   -٣
 .فعلي به تشخيص گروه آموزشي مربوط مطابقت داشته باشد

 و در دوره دكتراي      ١٦ارشد حداقل    ، در دوره كارشناسي    ١٤ حداقل     دانشجو در دوره كارشناسي      نمره -٤
 .اير معيارها باشد در معيار صفر تا بيست و معادل آن در س١٨تخصصي حداقل   

 .مجموع واحدهاي درسي پذيرفته شده كمتر از نصف مجموع واحدهاي درسي رشته تحصيلي فعلي باشد -٥

 .باشد  ارزيابي و پذيرش واحدهاي درسي بر عهده گروه آموزشي مربوط مي:١تبصره

نباشد، تعداد  در صورتي كه تعداد واحد درس پذيرفته شده مساوي تعداد واحد درس گذرانده شده                 : ٢تبصره  
اگر تعداد واحد محسوب شده كمتر از تعداد واحد         . واحد كمتر براي درس پذيرفته شده محسوب مي شود        

درس جايگزين شده در رشته تحصيلي فعلي باشد، در اين صورت دانشجو موظف است با گذراندن                       
 .هاي انتخابي به تشخيص گروه آموزشي مربوط اين كمبود را جبران كند درس

هاي درسي دانشجو در ديگر دانشگاه يا مركز مبدا اعم از قبولي يا مردودي و سوابق                       تمام نمره  :٣تبصره  
 .شود آموزشي عيناً در پرونده دانشجو ثبت مي

 .شود هاي پذيرفته شده در ميانگين كل دانشجو محسوب مي هاي درس  نمره:٤تبصره 

چ تغييري در كارنامه دانشجو از نظر پذيرش يا رد             با انتقال دانشجو از يك مركز به مركز ديگر هي            :٥تبصره  
 .شود هاي درسي ايجاد نمي نمره

هاي گذرانده شده، در صورتي      مرزي پس از شركت در آزمون جامع كليه درس          دانشجوي مركز برون   :٦تبصره  
در هر درس و ميانگين كل حداقل       ١٢شود كه در دوره كارشناسي ارشد حداقل نمره           مي ٥مشمول تبصره   

 را در آزمون جامع    ١٦ در هر درس و ميانگين كل حداقل         ١٤ و در دوره دكتراي تخصصي حداقل نمره         ١٤
 .كسب كند

هاي  هاي روزانه دانشگاه    سازي و پذيرش واحدهاي درسي گذرانده شده دانشجو در دوره               معادل :٧تبصره  
 و در دوره    ١٤د حداقل   ارش ، در دوره كارشناسي   ١٢دولتي، مشروط به آنكه در دوره كارشناسي حداقل          

 .شود  در معيار صفرتا بيست و معادل آن در ساير معيارها باشد، پذيرفته مي١٦دكتراي تخصصي حداقل 
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ها براساس معيار مردود، ضعيف، متوسط، خوب و عالي در معيار صفر تا چهار                در صورتي كه نمره    :٨تبصره  
هاي  هاي كارشناسي ارشد و نمره عالي در دوره         دورهيا دو تا شش ثبت شده باشد، تنها نمره خوب در              

سازي در ساير    معادل. شود صورت قبول در كارنامه دانشجو ثبت مي         دكتراي تخصصي پذيرفته و به     
 .گيرد كند، صورت مي معيارها، در صورت نياز، برمبناي ضوابطي كه دانشگاه تدوين مي

ها را در دانشگاه گذرانده است و        يي كه قبالً اين درس    هاي دانشجو  سازي و پذيرش كليه درس      معادل :٩تبصره  
 . معاف است٥ و ٢شود، از شرايط بندهاي  مجدداً در اين دانشگاه پذيرفته مي

ها را با موفقيت      هايي كه قبالً آن     تواند در آزمون پايان نيمسال تحصيلي كليه درس            دانشجو مي   :١٠تبصره  
ثبت نام براي آزمون اين درس ها الزامي است،         . ست شركت كند   را احراز نكرده ا    ٤گذرانده ولي شرط بند     

 در نيمسال تحصيلي    ١٣ها جزو حداكثر واحد انتخابي مجاز موضوع ماده           ليكن تعداد واحدهاي اين درس    
 .شود محسوب نمي

هاي پذيرفته شده، يك نيمسال تحصيلي از حداكثر مدت مجاز تحصيل              واحد از درس   ٨ به ازاي هر     :١١تبصره  
 .شود نشجو كاسته ميدا

هاي تائيد شده     دانشجو حداكثر تا پايان اولين نيمسال تحصيلي بعد از پذيرش، بايد ريزنمره                    : ١٢تبصره
 .شود ها داده است، ارائه كند و فرصت مذكور تمديد نمي واحدهايي را كه تقاضاي كتبي براي تطبيق آن

 .شود سازي و پذيرفته نمي ن معادلنامه يا رساله به هيچ عنوا واحدهاي درس پايان :١٣تبصره
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 فصل دوازدهم

 آزمون جامع

 
 ماده يازدهم   ٢هاي مرحله آموزشي و آزمون زبان را مطابق بند              دانشجوي دكتراي تخصصي كه درس      :٤٤ماده  

 به صورت   نامه با موفقيت گذرانده باشد، موظف است در آزمون جامع كه            وتبصره مربوط در بخش اول اين آيين       
شود،  كتبي و شفاهي، و در حداقل چهار زمينه علمي مرتبط با رشته تحصيلي دانشجو، توسط دانشگاه برگزار مي                   

 . شركت كند

ها كه از طريق بانك      هاي خود را مشتمل بر كليه درس       مرزي كه درس    دانشجوي كارشناسي ارشد برون    :تبصره
ي با موفقيت گذرانده باشد موظف است اضافه بر          مرزي و به صورت كتب     سوال و با نظارت مركز برون      

اعطاي مدرك  . هاي گذرانده شركت كند     دارابودن ساير شرايط اين فصل، در آزمون جامع كليه درس             
 .باشد تحصيلي به دانشجو منوط به قبولي در آزمون جامع با رعايت ساير ضوابط مي

وي دكتراي تخصصي و موضوع رساله ايشان        گروه آموزشي مربوط با توجه به رشته تحصيلي دانشج           :٤٥ماده
مواد آزمون علمي در هر زمينه      . كند حداقل چهارزمينه علمي، كه هر كدام مشتمل بر چند درس است، را تعيين مي               

متشكل از مطالب علمي مرتبط با آن زمينه علمي است، اعم از آن كه دانشجو در ارتباط با آن مطالب درس گرفته يا                       
 .نگرفته باشد

 در طول دوره پژوهشي دانشجو يك هيات پنج نفر به عنوان كميته علمي رساله مسووليت نظارت بر                          :٤٦ماده
آزمون جامع دكتراي تخصصي دانشجو نيز زير نظر اين           . عملكرد علمي دانشجو را به عهده خود خواهد داشت          

 :كميته علمي رساله مركب از افراد ذيل است. گيرد هيات صورت مي

 )رئيس كميته( تحصيالت تكميلي دانشگاه نماينده شوراي  )١

 استاد راهنما )٢

سه عضو هيأت علمي در رشته تحصيلي مربوط با مرتبه استادياري و باالتر به پيشنهاد استاد راهنما، با                     )٣
تاييد مركز مربوط وبا تصويب گروه آموزشي مربوط، كه در صورت وجود استاد راهنماي همكار و يا                     

 .شوند ، اين اعضا جزو  سه نفر مذكور محسوب مي)٥٢ ماده ٣ و ٢ها  موضوع تبصره(استاد مشاور 

تاريخ . مسووليت برگزاري آزمون جامع دكتراي تخصصي به عهده گروه آموزشي مربوط است                  :١تبصره
اين آزمون با نظارت شوراي       . شود آزمون حداقل دو ماه قبل به مركز مربوط و دانشجو اعالم مي                  

 .شود  مركز مربوط برگزار ميتحصيالت تكميلي دانشگاه در

در صورت وجود دانشجوي متقاضي، آزمون جامع براي هر رشته تحصيلي دوبار در سال برگزار                     : ٢تبصره
 .شود مي
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. شود مرزي تعيين مي مرزي توسط مركز برون ارشد برون نامه آزمون جامع كارشناسي  كميته علمي پايان:٣تبصره
اما در صورتي كه تعداد     . شود مرزي و در حالت كلي در ايران برگزار مي           وناين آزمون با نظارت مركز بر      

 .شود دانشجويان يك كشور به تشخيص دانشگاه به حد نصاب برسد، آزمون جامع در آن كشور برگزار مي

در آزمون جامع   . شود تعيين مي % ٣٠و آزمون شفاهي حداكثر     % ٧٠در ارزيابي، وزن آزمون كتبي حداقل        : ٤٧ماده
در آزمون جامع   .  ضروري است  ١٦ درهر زمينه و حداقل ميانگين        ١٤وره دكتراي تخصصي، كسب حداقل نمره        د

 . ضروري است١٤در هر درس وحداقل ميانگين ١٢مرزي، كسب حداقل نمره  ارشد برون دوره كارشناسي

 ١٤يك زمينه نمره     باشد ولي فقط در      ١٦ دانشجوي دكتراي تخصصي كه ميانگين آزمون جامع وي حداقل           :٤٨ماده
مرزي كه ميانگين آزمون جامع وي حداقل         را كسب نكرده است و همچنين دانشجوي كارشناسي ارشد برون          ٢٠از  
تواند يك بار ديگر در آزمون همان درس          را كسب نكرده است، مي     ٢٠ از   ١٢ باشد ولي تنها در يك درس نمره          ١٤

راري به حد نصاب الزم نرسد، بايستي مجدداً حسب مورد در           اگر ميانگين دانشجو با احتساب نمره تك      . شركت كند 
 .هاي تعيين شده شركت كند ها يا درس آزمون جامع زمينه

شركت مجدد حسب مورد در آزمون يك زمينه        . تواند در آزمون جامع شركت كند       دانشجو فقط دو بار مي     :٤٩ماده
 در آزمون جامع براي مرتبه دوم به منزله          عدم كسب موفقيت  . شود يا يك درس جزو حداكثر دوبار محسوب نمي        

 .شود مردودي قطعي دانشجو در آزمون جامع محسوب مي

 . كند  دانشگاه قبولي يا عدم قبولي دانشجو در آزمون جامع را كتباً به وي اعالم مي:١تبصره

 .باشد مردودي قطعي دانشجو در آزمون جامع به منزله محروميت از ادامه تحصيل مي: ٢تبصره

هاي خود را با موفقيت گذرانده باشد بايد تا موفقيت در آزمون جامع نسبت به ثبت نام                  دانشجويي كه درس   :٥٠دهما
عدم ثبت نام به موقع به منزله انصراف از ادامه تحصيل محسوب            . هاي مترتب، به موقع اقدام كند      و پرداخت شهريه  

 .شود مي
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 فصل سيزدهم

 نامه و رساله پايان
 

ارشد كه كليه واحدهاي درسي را طبق برنامه مصوب و با موفقيت گذرانده باشد و                   دانشجوي كارشناسي  :٥١ماده
تخصصي پس از اعالم قبولي در آزمون جامع موظف است در يك زمينه مربوط به رشته                         دانشجوي دكتراي 

 .ه به تحقيق وتتبع بپردازدنامه يا رسال تحصيلي خود زير نظر استاد راهنما حسب مورد براي تدوين پايان

 .نامه يا رساله، تعيين شده باشد استاد راهنماي دانشجو بايد پيش از تعيين موضوع پايان: ١تبصره

 .تواند تحقيقات اوليه مرحله پژوهشي خود را در مرحله آموزشي نيز آغاز كند دانشجو مي: ٢تبصره

تاد راهنما و با تاييد گروه آموزشي مربوط وبا تصويب             استاد راهنما به پيشنهاد دانشجو وبا موافقت اس         :٥٢ماده
شوراي تحصيالت تكميلي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه يا خارج از دانشگاه با حداقل مرتبه استادياري براي                       

استاديار با حداقل سه سال سابقه تدريس در         . شود نامه و حداقل با مرتبه دانشياري براي رساله تعيين مي            پايان
رشناسي ارشد يا استادياري كه حداقل يك رساله دكتراي تخصصي يا دو پايان نامه كارشناسي ارشد را                   دوره كا 

 .تواند به عنوان استاد راهنما انتخاب شود راهنمايي كرده باشد نيز مي

 استاد  تا زماني كه  . نامه يا رساله تعيين شود      نام دانشجو براي واحد پايان      استاد راهنما بايد قبل از ثبت      : ١تبصره
باشد يا درزمان تغيير استاد راهنما، مديرگروه آموزشي مربوط يا يك نفر با مرتبه حداقل   راهنما انتخاب نشده  

 .گيرد استاديار از طرف ايشان وظايف استادراهنما را به عهده مي

اي در صورت ضرورت، به پيشنهاد استاد راهنما و تاييد گروه آموزشي مربوط و با تصويب شور                     :  ٢تبصره
استاد راهنماي همكار الزمست واجد شرايط        . شود تحصيالت تكميلي، يك استاد راهنماي همكار تعيين مي          

 .مذكور در اين ماده باشد

 در صورت ضرورت، به پيشنهاد استاد راهنما و با تصويب گروه آموزشي مربوط، يك يا دو نفر از                          :٣تبصره
استاد يا استادان مشاور بايد داراي مرتبه       . شوند عيين مي اعضاي هيأت علمي، به عنوان استاد مشاور رساله ت        

در صورت ضرورت در خصوص     . استادياري با حداقل سه سال سابقه فعاليت آموزشي و يا پژوهشي باشند           
اي كه استاد راهنماي همكار      اي كه استاد راهنماي همكار ندارد، يك استاد مشاور و در مورد رساله              نامه پايان

 .شود تاد مشاور تعيين مينيز دارد يك اس

ها، ودانشجوي   ارشد حداكثر تا پايان اولين نيمسال تحصيلي پس از اتمام درس                 دانشجوي كارشناسي :٥٣ماده
تخصصي حداكثر تا پايان اولين نيمسال تحصيلي پس از قبولي در آزمون جامع، موظف است موضوع                       دكتراي
ما تعيين و طرح مقدماتي خود را تدوين وبراي تاييد به گروه                نامه يا رساله خود را با موافقت استاد راهن            پايان

نامه يا موضوع رساله دانشجو را پس از         گروه آموزشي مربوط پذيرش موضوع پايان     . آموزشي مربوط ارائه دهد   
نامه يا رساله، طرح مقدماتي در صورت تــــاييد  پس از تصويب موضوع پايان. كند تصويب كتباً به ايشان ابالغ مي
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نامه اين ابالغ    در مورد پايان  . شود        گروه آموزشي مربوط و تصويب شوراي دانشكده كتباً به دانشجو ابالغ مي           

به منزله تصويب نهايي است،  ولي در مورد رساله اين ابالغ به منزله مجوز تشكيل جلسه دفاع از طرح                            
 .شود مقدماتي تلقي مي

نامه يا رساله در زمان مقرر، به منزله انصراف دانشجـو از ادامه                 ها و يا پايان      درس نام در  عدم ثبت : ١تبصره
 .شود تحصيل تلقي مي

شود از   تخصصي موظف است در زماني كه توسط گروه آموزشي مربوط تعيين مي               دانشجوي دكتراي : ٢تبصره
ر صورت موفقيت دانشجو در د. ، دفاع كند٤٦طرح مقدماتي خود، در حضور كميته علمي رساله موضوع ماده 

جلسه دفاع از طرح مقدماتي رساله و تصويب آن توسط شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه، موضوع رساله                 
 .در غير اينصورت دانشجو ملزم به تكميل يا تغيير آن است. شود مصوب تلقي مي

يان نرسانده است موظف است براساس      نامه يا رساله، تا زماني كه آن را به پا          دانشجو پس از انتخاب پايان    : ٥٤ماده
در پايان هر نيمسال تحصيلي     .نام كند   واحد درسي ثبت   ٦هاي تحصيلي حداكثر براي      تقويم دانشگاه دركليه نيمسال   

 از  ١٦نامه و حداقل      در پايان  ٢٠ از   ١٤حداقل  (استاد راهنما با توجه به ميزان فعاليت دانشجو براي وي نمره قبولي            
نامه يا رساله به صورت قبول يا مردود در كارنامه دانشجو              نمره پايان . كند ردودي ارسال مي  يا م )  در رساله  ٢٠

تواند براي واحدهاي    هاي پژوهشي كافي و كسب نمره قبولي، دانشجو مي           در صورت انجام فعاليت   . شود ثبت مي 
 .نام كند ده ثبتنام كند و در غير اينصورت موظف است مجدداً براي واحدهاي مردود ش باقيمانده ثبت

نام و نمره قبولي دريافت كند، موظف        نامه يا رساله ثبت    در صورتي كه دانشجو براي كليه واحدهاي پايان        : تبصره
در اينصورت دانشجو از پرداخت      . نام كند  نامه يا رساله به تعداد صفر واحد ثبت          است همچنان براي پايان    

 .باشد شهريه ثابت و متغير معاف مي

نامه يا رساله بايد با هدايت       هاي علمي وپژوهشي دانشجو در مرحله پژوهشي و تدوين پايان          يه فعاليت كل: ٥٥ماده
كند، نتيجه   دانشجو موظف است در هر زماني كه استاد راهنما تعيين مي             . ونظارت استاد راهنما صورت بگيرد     
 .تحقيقات خود را به ايشان گزارش كند

كتراي تخصصي موظف است حداقل يك سمينار در ارتباط با                 هر شش ماه يك بار دانشجوي د            :تبصره
 .هاي صورت گرفته در حضور كميته علمي رساله ارائه دهد پژوهش

نامه حداقل يك مقاله و دانشجوي دكتراي تخصصي          دانشجوي كارشناسي ارشد بايد قبل از دفاع از پايان         : ٥٦ماده
 معتبر مورد تاييد يكي از       هاي علمي پژوهشي   ود درنشريه قبل ازدفاع از رساله دو مقاله مرتبط بارشته تحصيلي خ          

هاي علمي معتبر خارجي چاپ      دو وزارت علوم، تحقيقات وفناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا نشريه              
 .كرده و يا تاييد نهايي وقطعي چاپ را دريافت كرده باشد

از اول جهان در ارتباط با موضوع  رساله دانشجوي المللي طر  چاپ يك مقاله دريكـي از مجالت علمي وبين       :١تبصره
 .شود دكتراي تخصصي به جاي دو مقاله مذكور پذيرفته مي
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 .ها بايد به تاييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه برسد  درجه اعتبار نشريه :٢تبصره

جله عملي ترويجي يا مقاله چاپ شده در           نامه مجاز است مقاله چاپ شده در يك م            كميته علمي پايان  : ٣تبصره
مجموعه مقاالت يك كنفرانس علمي يا مقاله مورد تاييد دو عضو هيات علمي را به جاي يك مقاله چاپ شده                      

 .در يك مجله علمي پژوهشي از دانشجوي كارشناسي ارشد بپذيرد

فيت علمي وصحت مطالب آن از طرف       نامه يا رساله پس از تدوين توسط دانشجو و تاييد كي            دفاع از پايان   :٥٧ماده
نامه يا رساله و      نامه يا رساله، مبني بر قابل دفاع بودن پايان            استاد راهنما و اظهار كتبي از كميته علمي پايان            

 .گيرد هاي مربوط، درحضور هيات داوران صورت مي مقاله

ران برسد و اين تاييد در نخستين صفحه        نامه يا رساله بايد به تاييد استاد راهنما و اعضاي هيات داو             پايان :تبصره
 .نامه يا رساله قرار داده شود هر پايان

 :نامه يا رساله به شرح ذيل است  تركيب هيأت داوران پايان:٥٨ماده

  نامه، نماينده گروه آموزشي مربوط در دانشگاه و براي رساله، نماينده شوراي تحصيالت                   براي پايان  )١
 )رئيس هيات(تكميلي دانشگاه 

 تاد راهنمااس )٢

 ٣نامه در صورتي كه تعيين شده باشد، و اعضاي بند              استاد راهنماي همكار يا استاد مشاور براي پايان         )٣
  براي رساله٤٦ماده 

نامه  يك نفر ممتحن خارج از دانشگاه با مرتبه حداقل استادياري به تاييد گروه آموزشي مربوط براي پايان                  ) ٤
 مرتبه حداقل دانشياري به تاييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه براي            و دو نفر ممتحن خارج از دانشگاه با        

 .رساله

جلسه دفاع با حضور رئيس هيات، استاد راهنما و حسب مورد ممتحن يا ممتحنان خارج از دانشگاه                          :٥٩ماده
 آن دفاع   دانشجو موظف است در اين جلسه گزارش كار تحقيقاتي ورساله خود را ارائه كرده واز                . يابد رسميت مي 

 .كند

 جلسه دفاع دانشجوي كارشناسي ارشد با نظارت مستقيم رئيس منطقه مربوط و دانشجوي                              :١تبصره
مرزي و دانشجوي دكتراي تخصصي با نظارت مستقيم معاون آموزشي دانشگاه                 ارشد برون  كارشناسي
 . شود برگزار مي

ت در جلسه دفاع نباشد، يك عضو هيات علمي           اگر استاد راهنما يا استاد راهنماي همكار قادر به شرك            : ٢تبصره
شود، در آن صورت الزمست حسب        واجد شرايط توسط گروه آموزشي مربوط به جاي ايشان انتخاب مي            

 شده مورد نياز به تاييد گروه آموزشي مربوط و در مورد دانشجوي دكتراي                 هاي چاپ  مورد مقاله يا مقاله   
 .نشگاه نيز برسدتخصصي به تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دا

 



 
 

         جمهوري اسالمي ايران

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
 

 
 بخش سوم) ٢٥(                                                                                                                                                                                         

 
 

هيأت داوران در پايان جلسه دفاع، پس از شور و          . شود نامه يا رساله توسط هيات داوران ارزيابي مي        پايان :٦٠ماده
 :كند نامه يا رساله، امتياز آن را به شرح ذيل مشخص مي بررسي درخصوص اصالت و صحت پايان

 ) نامه ي رساله و درجه عالي، درجه خوب يا درجه متوسط براي پاياندرجه عالي يا درجه خوب برا( قبول -الف

  مشروط -ب

  مردود-ج

در مرحله  . باشد گيري راي موافق بيش از نصف كل اعضاي هيأت داوران است، و در دو مرحله مي                  مالك تصميم 
 ١٨جه عالي، حداقل    در صورت قبول بودن، در مرحله دوم تعيين در        . اول تعيين قبولي ، مشروطي يا مردودي است       

 .، است٢٠ از ١٤، يا درجه متوسط، حداقل ٢٠ از ١٦، درجه خوب، حداقل ٢٠از 

شود و در ميانگين كل  مي نامه به صورت قبول با ذكر درجه يا مردود در كارنامه ثبت      نمره رساله يا پايان   : ١تبصره
 .شود محاسبه نمي

را از جهاتي، ناقص تشخيص دهد، در آنصورت قبولي دانشجو نامه يا رساله   چنانچه هيأت داوران پايان  :٢تبصره
بنابراين هيأت داوران، مورد نقص را در راي خود ذكر كرده و از                   . مشروط به رفع نقص خواهد بود       

نامه يا رساله خود را      خواهد  در مدتي كه نبايد از مدت مجاز تحصيل ايشان تجاوز كند، پايان                دانشجو مي 
 .اع كندكامل ومجدداً از آن دف
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 فصل چهاردهم

 فراغت از تحصيل
 

 و دانشجوي دكتراي    ٢٠ از   ١٤ميانگين كل دانشجوي كارشناسي ارشد در پايان تحصيل، بايد حداقل             : ٦١ماده
 باشد تا با رعايت ساير ضوابط، واجد شرايط اعطاي            ٢٠ از   ١٦تخصصي در پايان تحصيل بايد حداقل        

كارشناسي ارشد يا دكتراي تخصصي در رشته تحصيلي مربوط شناخته              ) امهدانشن(مدرك تحصيلي    
 .شود

 و دانشجوي دكتراي تخصصي از      ١٤هاي دانشجوي كارشناسي ارشد از       در صورتي كه ميانگين نمره    : تبصره
 ١٦تواند حداكثر تا      كمتر باشد، چنانچه از نظر سنوات تحصيلي منعي نداشته باشد، حسب مورد مي                ١٦

ارشد و كمتر     در كارشناسي  ١٤هايي را كه با نمره كمتر از         ي در يك نيمسال تحصيلي از درس      واحد درس 
هاي فراگير مجدداً انتخاب و آن           در دكتراي تخصصي گذرانده است، با پرداخت شهريه دوره              ١٦از  

وه بر  هاي تكراري عال   هاي درس  در اين صورت نمره   . ها را تكرار تا ميانگين كل خود را جبران كند           درس
 .شود هاي قبلي، در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كل وي محسوب مي نمره

ارشد  نامه، دانشجوي كارشناسي   دانشجوي كارشناسي ارشد كه كليه واحدهاي درسي دوره و پايان            : ٦٢ماده
صي كه  نامه و آزمون جامع و دانشجوي دكتراي تخص         مرزي كه كليه واحدهاي درسي دوره، پايان        برون

نامه  جامع و رساله را طبق برنامه مصوب وبراساس مقررات اين آيين           كليه واحدهاي درسي دوره، آزمون    
 .گردد شود، وبه ايشان مدرك تحصيلي اعطا مي مي آموخته آن دوره شناخته باموفقيت گذرانده باشد، دانش

نمره درسي وي به آموزش      آن نيمسال تحصيلي است كه آخرين          آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو     :١تبصره
 .مركز تحويل داده مي شود

فراغت از تحصيل دانشجويي كه در نيمسال پاييز، نيمسال بهار و ترم تابستان                 مدرك گواهينامه يا  :٢تبصره
ام شهريور ماه سال مربوط      ام تيرماه و يا سي     ام بهمن ماه، سي    شود، به ترتيب در سي     آموخته مي  دانش

 .شود صادر مي

نامه آموزشي در مدت مجاز تحصيل، موفق به           دانشجوي كارشناسي ارشد كه طبق مقررات و آيين          :٣تبصره
هايي را كه گروه آموزشي      نامه، درس يا درس    تواند معادل تعداد واحد پايان     نامه نشود، مي   گذراندن پايان 

در اين حال اگر    . اندها را با موفقيت بگذر     كند، اخذ و حداكثر در يك نيمسال تحصيلي، آن         مربوط تعيين مي  
 ارشد و با   دوره بدون عنوان كارشناسي  باشد، گواهينامه پايان٢٠ از١٤ دانشجو حداقل  ميانگين كل نمرات
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 .شود ذكر ميانگين كل به ايشان اعطا مي

ز مرزي كه ميانگين كل ايشان در پايان دوره تحصيل و دفاع ا                 به دانشجوي كارشناسي ارشد برون      : ٤تبصره
 باشد، ولي در آزمون جامع مردود قطعي شده باشد، گواهينامه پايان دوره بدون                ٢٠ از   ١٤نامه حداقل    پايان

 .شود عنوان دوره كارشناسي ارشد و با ذكر ميـانگين كل اعطا مي

،  را كسب نكرده است١٤ها را گذرانده ولي ميانگين كل   به دانشجوي دوره كارشناسي ارشد كه كليه درس:٥تبصره
 .شود نامه نگذرانده است، گواهي گذراندن واحدهاي درسي بدون ذكر عنوان دوره داده مي يا پايان

هاي الزم را     نامه آموزشي كليه درس      به دانشجوي دوره دكتراي تخصصي كه طبق مقررات و آيين               :٦تبصره
زمون جامع موفق   گذرانده است، ولي در مدت مجاز تحصيل موفق به گذراندن رساله نشده است، اگر در آ                  

دوره آموزشي با ذكر آنكه دوره        باشد، گواهي پايان   ٢٠ از   ١٦شده باشد و ميانگين كل نمرات ايشان حداقل          
 .شود پژوهشي را نگذرانده است اعطا مي

ها را گذرانده ولي در آزمون جامع مردود قطعي شده باشد،     به دانشجوي دكتراي تخصصي كه كليه درس       :٧تبصره
 .شود لي بدون ذكر عنوان دوره داده ميكارنامه تحصي

 را  ٦٢اگر دانشجو از تحصيل منصرف يا اخراج شود، يا نتواند گواهينامه تحصيلي موضوع ماده                       :٦٣ماده
تواند گواهي تعداد واحدهاي اخذ شده و قبول شده با ذكر ميانگين كل و قيد وضعيت وي                   دريافت كند، مي  

 . آموخته نشده است را درخواست كندكه منجر به خاتمه تحصيالت شده و دانش
نامه لغو و كليه دانشجويان فعلي دانشگاه نيز          نامه هاي مغاير با اين آيين       كليه ضوابط، مقررات و آيين     :٦٤ماده

 .مشمول مفاد اين آيين نامه مي شوند

اه به تصويب    شوراي دانشگ  ٧/١٢/٨١ تبصره در جلسه مورخ      ١٠٥ بند و    ١٦ ماده،   ٦٤ فصل،   ١٤نامه در    اين آيين 
 ف./االجرا است رسيد و از تاريخ تصويب الزم
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