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 ها یفتعر
 

 .رود می کار به آیین نامه این در زیر هاي واژه اختصار، رعایت براي
 .است فناوري و تحقیقات علوم، وزارت منظور  وزارت: 

 دانشگاه صنعتی شیراز است. منظور دانشگاه:
 پرداخت بدون تحصیلی دوره مجاز سنوات طول در دانشجو رایگان آموزش منظور رایگان: آموزش

 .کنند می استفاده دولت عمومی بودجه از که است دانشگاههایی در هزینه
 نام ثبت شده، پذیرفته معین، ضوابط برابر عالی آموزش دورههاي از یکی در که است فردي دانشجو:

 .است تحصیل به مشغول و کرده
 ضوابط برابر و رسانده پایان به موفقیت با را تحصیلی هاي دوره از یکی که است فردي آموخته: دانش
 .باشد کرده دریافت را مربوط تحصیلی مدارك یا گواهی معین،

 آموزشی هاي فعالیت در وقت تمام صورت به دانشجو که است آموزش از اي شیوه منظور حضوري:
 .کند می شرکت دانشگاه

 آموزشی هاي فعالیت در دانشجو فیزیکی حضور که است آموزش از اي شیوه منظور حضوري: غیر
 .نیست الزامی
 به آن از بخشی و حضوري صورت به آن از بخشی که است آموزش از اي شیوه منظور حضوري: نیمه

 .شود می انجام حضوري غیر صورت
 منظور آموزش دانشجو در یک دوره تحصیلی، به ازاي پرداخت هزینه ها است. شهریه پرداز:

 .است پایانی امتحانات هفته دو و آموزش هفته 16  شامل تحصیلی نیمسال هر تحصیلی: نیمسال

مصوب  مشخص، یهدف با تحصیلی رشته هر دروس از اي پیوسته مبه مجموعه منظور درسی: برنامه
 مراجع قانونی است.

 آزمایشگاهی یا عملی ساعت،16  نظري واحد هر براي آن مفاد که است درسی میزان درسی: واحد
 ساعت 64 عرصه در کار یا کارورزي ساعت، )48علمی ازدید(ب  میدانی عملیات یا کارگاهی ساعت، 32

 مصوب درسی برنامه طبق و تابستانی دوره یا تحصیلی نیمسال یک طول در ساعت 120 کارآموزي و
 .شود می اجرا

 یا دانش کمبود رفع براي آن گذراندن آموزشی، گروه تشخیص به که است درسی جبرانی: درس
 .است ضروري مربوط تحصیلی دوره آغاز در دانشجو، مهارت
داراي قلمرو  موضوع لحاظ به که است علمی شاخه هاي از فرعی شعب از یکی تحصیلی: رشته

است و به احراز دانش تخصصی، مهارت یا کارآمدي معینی مشخص و متمایز از سایر شاخه هاي علمی 
 می انجامد.

 اختالف که باشد، آن تخصص بر ناظر که تحصیلی رشته یک شعب از یک هر تحصیلی: گرایش
 .باشد یشتر رشته واحدهاي کل درصد 70 از نباید رشته یک از گرایش دو در دروس
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است که دارندگان مدرك دیپلم، (در نظام آموزشی داراي پیش  تحصیلی دوره پیوسته: کاردانی
 68دانشگاهی بدون نیاز به گذراندن دوره پیش دانشگاهی) به آن وارد می شوند و با گذراندن حداقل 

 .شود می منتهی کاردانی مدارك دریافت بهواحد درسی طبق برنامه 
که فرد پس از اخذ دیپلم و گذراندن است  متوسطه دوره از پس تحصیلی دوره ناپیوسته: کاردانی

و با گذراندن  دوره پیش دانشگاهی ( در نظام آموزشی داراي پیش دانشگاهی) به آن وارد می شود 
 .شود می منتهی کاردانی مدارك دریافت بهواحد درسی طبق برنامه  68حداقل 

است که فرد پس از اخذ دیپلم و گذراندن  متوسطه دوره از پس تحصیلی دوره پیوسته: کارشناسی
و با گذراندن  دوره پیش دانشگاهی ( در نظام آموزشی داراي پیش دانشگاهی) به آن وارد می شود 

 .شود می منتهی شناسیکار مدارك دریافت بهواحد درسی طبق برنامه  130حداقل 
 می آغاز ناپیوسته) یا پیوسته( کاردانی دوره از پس که است تحصیلی دوره ناپیوسته: کارشناسی

 دریافت به مصوب درسی برنامه طبق درسی واحد 70 گذراندن با حداقل و شود
 .شود می منتهی کارشناسی مدرك

 32تا  28دوره تحصیلی است که پس از دوره کارشناسی آغاز می شود و شامل  کارشناسی ارشد:
 واحد درسی است.

واحد درسی  36دوره تحصیلی است که پس از دوره کارشناسی ارشد آغاز می شود و شامل  دکتري:
 است. 

شیوه اي تحصیلی در دوره کارشناسی ارشد که برنامه درسی مربوط به  پژوهشی: -شیوه آموزشی
آن، عالوه بر واحد هاي درسی، مشتمل بر اجراي یک پروژه تحقیقاتی است که منجر به رسله می 

 شود.
 مواد به توجه با که است متوسطه دوره در تحصیلی مختلف هاي رشته موعهمج آزمایشی: وهگر

 .شود می بندي دسته مشترك، آزمونی
 داراي علمی هیأت عضو تعدادي از متشکل دانشگاهی سازمانی واحد ترین بنیادي آموزشی: گروه 

ایجاد و اجراي آن رشته یا چند رشته متجانس که به منظور  علمی یک رشته در مشترك تخصص
 تحصیلی در دانشگاه تشکیل می شود.

 دوره اي است که در مجموعه گروه هاي آموزشی هم راستا تعریف می شوند. دوره هم عرض:
 دانشگاه سوي از که است آموزشی امور به مسلط و آگاه علمی هیأت عضو آموزشی: راهنماياستاد 
 .باشد آموختگی دانش تا ورود تاریخ از دانشجو تحصیلی راهنماي تا شود می انتخاب

یکی از اعضاي هیات علمی داراي مدرك دکتري تخصصی است که مسئولیت راهنمایی  استاد راهنما:
 دانشجو را در انجام رساله بر عهده دارد.

یکی از اعضاي هیات علمی و یا فرد داراي صالحیت با تخصص مرتبط است که  استاد مشاور:
 مسئولیت مشاوره دانشجو را در انجام رساله برعهده دارد.
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مستند علمی است که در فرایند تحصیل دانشجوي دوره کارشناسی ارشد و از طریق  پایان نامه:
هنمایی استاد/استادان راهنما و حسب تحقیق در یک حوزه معین از رشته یا گرایش تحصیلی و با را

 وهشی تدوین می شود.ژمورد بر اساس استانداردهاي پ
مستند علمی است که در فرایند تحصیل دانشجوي دوره دکتري و از طریق تحقیق در یک  :رساله

حوزه معین از رشته یا گرایش تحصیلی و با راهنمایی استاد/استادان راهنما و حسب مورد بر اساس 
 داردهاي پؤوهشی تدوین می شود.استان

 باشد می دانشگاه بخشی گذاري سیاست سطح اولین تخصصی شوراهاي از یکی آموزشی: شوراي

 و گذاري سیاست به نسبت و شود می تشکیل آموزشی معاون ریاست به آموزشی معاونت حوزه در که
 و دانشگاه شوراي به ارائه و مربوط بخش در اجرایی امور در هماهنگی ایجاد منظور به ریزي برنامه
 به را نامه آیین این در شده مشخص اختیارات تواند می آموزشی شوراي. نماید می اقدام رئیسه هیأت

 .کند تفویض منتخب کمیته با آموزشی گروه

 دانشگاه بخشی گذاري سیاست سطح اولین تخصصی شوراهاي از یکی شوراي تحصیالت تکمیلی:
 سیاست به نسبت و شود می تشکیل آموزشی معاون ریاست به آموزشی معاونت حوزه در که باشد می

 شوراي به ارائه و مربوط بخش در اجرایی امور در هماهنگی ایجاد منظور به ریزي برنامه و گذاري
 شده مشخص اختیارات تواند می تحصیالت تکمیلی شوراي  نماید. می اقدام رئیسه هیأت و دانشگاه

 .کند تفویض منتخب کمیته با آموزشی گروه به را نامه آیین این در
منظور آموزش بدون پرداخت هزینه دانشجو در طول سنوات مجاز دوره تحصیلی در  آموزش رایگان:

 دانشگاه هایی است که از بودجه عمومی  دولت استفاده می نمایند.
کلیه دانشجویان بهره مند از آموزش رایگان  تعهد خدمت آموزش رایگان (تعهد خدمت ):

 مکلفند برابر مدت تعهد مندرج در این دستورالعمل در ایران خدمت کنند 

لغو کلیه تعهدات خدمت آموزش رایگان از طریق یکی از  ایفاي تعهد خدمت آموزش رایگان:
 روشهاي مندرج در دستورالعمل وزارت

صیل در مقاطع مختلف آموزش عالی گفته می شود که به دوره هاي تح دوره هاي شهریه پرداز :
شامل دوره هاي نوبت دوم ،  پردیس بین الملل ، دانشگاه آزاد اسالمی ، دانشگاه جامع علمی کار 

بردي ، موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی ، دوره هاي مجازي و نیمه حضوري وسایر دانشجویانی 
هزینه تحصیل شان رادر حین تحصیل پرداخت می  که از آموزش رایگان استفاده نمی نمایند و

 کنند. 
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 مدت تعهد خدمت اموزش رایگان 

، شاهد، خانواده معظم شهدا، ایثارگران، 1براي پذیرفته شدگان سهمیه هاي آزاد منطقه  •
کارشناسی نا  نهضت سواد آموزي، جهاد، جانبازان، آزادگان، پذیرفته شدگان دوره هاي

پیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتري تخصصی، ورودي هاي قبل انقالب فرهنگی 
) 1387ودانشجویان غیر ایرانی پذیرفته شده از طریق کنکور سراسري (ورودیهاي قبل از 

 یک برابر مدت تحصیل می باشد 
و مناطق محروم ، عشایر 2،3،4،5به بعد سهمیه هاي مناطق  62براي پذیرفته شدگان سال  •

 دوبرابر مدت تحصیل می باشد 
 براي پذیرفته شدگان سهمیه استانداري سه برابر مدت تحصیل می باشد  •
پس از استعالم از سازمان سنجش آموزش  3، 2چناچه دانش اموختگان سهمیه مناطق  •

ش کشور وبا توجه به کارنامه محرمانه مندرج در پرونده متقاضی حایز امتیاز حد نصاب گزین
آزاد همان رشته ومحل تححصیلی باشند تعهد خدمت ایشان به صورت سهمیه مناطق آزاد 

 یک برابر مدت تحصیل لحاظ می گردد
از طریق آزمونهاي ورود ي سازمان 1387دانشجویان غیر ایرانی پذیرفته شده پس از سال  •

ده سنجش آموزش کشور جزء دانشجویان شهریه پرداز محسوب شده وتعهد خدمتی بر عه
 ندارند. 
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 دوره و نحوه اجراي آن کلیات
 

شرط ورود به دانشگاه، تایید شایستگی هاي عمومی از طریق پذیرفته شدن در آزمون ورودي  .3 ماده
 و یا کسب پذیرش از دانشگاه طبق ضوابط و مقررات مصوب است.

 .شود می انجام واحدي نظام بر مبتنی دانشگاه در آموزش .4 ماده
 .است پذیر امکان یکبار صرفاً تحصیلی دوره هر در دانشجو، هر براي رایگان آموزش .5 ماده

 

 استاد راهنماي آموزشی

 کارشناسی

اعضاي هیات براي هدایت تحصیلی دانشجو از زمان پذیرش، یکی از  دانشگاه موظف است، .6ماده 
براساس ساز و کار مصوب مرتبط با رشته تحصیلی دانشجو را به عنوان راهنماي آموزشی تعیین و  علمی

 ها يهمه ورود .دانشگاه بر نحوه عملکرد او نظارت کند

 کارشناسی ارشد

تحصیلی براي  این دوره  مشاورر مؤسسه موظف است به تناسب تعداد پذیرفته شدگان د .6ماده 
 همه ورودي ها.نمایدهدایت دانشجویان تعیین 

 یتحصیل طول دوره

 کارشناسی

 93-96ورودي هاي 

هاي کاردانی ( اعم از پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ناپیوسته مدت مجاز تحصیل در دوره .15ماده 
 هاي کارشناسی پیوسته چهار سال است.دو سال و در دوره

شوراي آموزشی دانشگاه ، حداکثر یک دانشگاه اختیار دارد در شرایط خاص و با تصویب  .1تبصره 
یمسال براي دوره کارشناسی هاي کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و حداکثر دو ننیمسال براي دوره

، مدت مجاز تحصیل را افزایش دهد.چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود از ادامه پیوسته
  تحصیل محروم خواهد شد.



 

۱۰ 
 

ات تحصیلی طبق تعرفه مصوب هیأت امناء دانشگاه از دانشجویان هزینه افزایش سنو .2تبصره 
 شود. مشمول آموزش رایگان دریافت می

 به بعد 97ورودي هاي 

 هاي کارشناسی پیوسته هشت نیمسال تحصیلی است.مدت مجاز تحصیل در دوره .7ماده 

 و یگروه آموزش  صیبنا به تشخدر صورتی که دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود،  تبصره .
براي دانشجوي  . استافزایش  قابل حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی ويمدت تحصیل ، دانشکده مربوطه

تواند به صورت رایگان مشمول آموزش رایگان، تحصیل در نیمسال اول با مجوز هیات رئیسه دانشگاه می
فۀ هیأت امنا تعیین و طبق باشد اما در نیمسال دوم منوط به پرداخت هزینه ثابت است که طبق تعر

شود. چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود، پرونده شیوه نامه مصوب دانشگاه دریافت می
 .شودوي براي تصمیم گیري درخصوص ادامۀ تحصیل به کمیسیون موارد خاص دانشگاه ارجاع می

 سایر مصوبات

سنوات ترم نهم دانشجویان دانشکده با تمدید گروه و مقرر گردید در صورت موافقت  •
کارشناسی مالك نظر دانشکده باشد. لذا در این موارد نیازي به طرح موضوع در شوراي 

 17/7/97آموزشی نمی باشد.

به پیشنهاد معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی دانشگاه مقرر گردید آن معاونت محترم از  •
ند تعهدي مبنی بر عدم استفاده از دانشجویان متقاضی تمدید سنوات که نیاز به خوابگاه دار

 14/12/97خوابگاه هاي داخل دانشگاه اخذ نمایند. 

 سال است. 5سنوات مجاز معافیت تحصیلی براي مقطع کارشناسی حداکثر  •

 کارشناسی ارشد

 به بعد 97ورودي هاي 

  نیمسال تحصیلی است. چهارپیوسته ارشد نا هاي کارشناسی مدت مجاز تحصیل در دوره .6ماده 

گروه  استاد راهنما، صیبنا به تشخدر صورتی که دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود،  تبصره .
براي  . استافزایش  قابل حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی ويمدت تحصیل ، دانشکده مربوطه و یآموزش

تواند به دانشجوي مشمول آموزش رایگان، تحصیل در نیمسال اول با مجوز هیات رئیسه دانشگاه می
صورت رایگان باشد اما در نیمسال دوم منوط به پرداخت هزینه ثابت است که طبق تعرفۀ هیأت امنا 

شود. چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته تعیین و طبق شیوه نامه مصوب دانشگاه دریافت می
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دانشگاه ارجاع  نشود، پرونده وي براي تصمیم گیري درخصوص ادامۀ تحصیل به کمیسیون موارد خاص
  .شودمی

 سایر مصوبات

دانشجویان  پنجمدانشکده با تمدید سنوات ترم گروه و مقرر گردید در صورت موافقت  •
مالك نظر دانشکده باشد. لذا در این موارد نیازي به طرح موضوع در شوراي ارشد کارشناسی 

 17/7/97نمی باشد.تحصیالت تکمیلی 

دانشجویی و فرهنگی دانشگاه مقرر گردید آن معاونت محترم از به پیشنهاد معاونت محترم  •
دانشجویان متقاضی تمدید سنوات که نیاز به خوابگاه دارند تعهدي مبنی بر عدم استفاده از 

 14/12/97خوابگاه هاي داخل دانشگاه اخذ نمایند. 

 سال است. 3سنوات مجاز معافیت تحصیلی براي مقطع کارشناسی ارشد حداکثر  •

 دکتري

 95ورودي هاي ماقبل 

در شیوه آموزشی، پژوهشی حداقل سه سال و نیم و  يمدت مجاز تحصیل در دوره دکتر .12ماده 
صورت تمام وقت  سال به 4سال و حداکثر  3و در شیوه پژوهشی حداقل  حداکثر چهار سال و نیم

حداکثر تا  توانمی، ربطذيو دانشکده تأیید گروه ، در صورت ضرورت به پیشنهاد استاد راهنمااست. 
  نیمسال تحصیلی به این مدت افزود. یک

 در صورتی که دانشجو بنا به عللی خارج از اختیار خود و یا بروز مشکالت غیرقابل .12ماده   2تبصره
و تأیید  ل نشود، به پیشنهاد استاد راهنماپیش بینی، در حداکثر مدت مجاز موفق به اتمام تحصی

با حضور استاد راهنما بررسی و را خاص مورد شورا در یک جلسه بررسی موارد ، دانشکدهشوراي 
کمی و کیفی و علمی دانشجو، در مورد مدت و نحوه ادامه تحصیل یا اخراج او  هايفعالیتمتناسب با 

 د.تصمیم گیري خواهد کر

 ورودي هاي 95 و 96

تحصیلی و حداکثر هشت مدت تحصیل در دورة دکتري تخصصی، حداقل شش نیمسال  .12ماده 
دفاع از رساله در نیمسال ششم مشروط به رعایت سایر موارد آیین نامه و شیوه  نیمسال تحصیلی است.

 نامه مجاز است. 
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اختیار دارد به  دانشگاهدر صورتی که دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود،  .12ماده  تبصره
پیشنهاد استاد راهنما، مدت تحصیل را حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی افزایش دهد. براي دانشجوي 

به صورت  تواندبا مجوز هیات رئیسه دانشگاه میمشمول آموزش رایگان، تحصیل در نیمسال اول 
رفۀ هیأت امنا تعیین اما در نیمسال دوم منوط به پرداخت هزینه ثابت است که طبق تع باشد رایگان

شود. چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود، دریافت می دانشگاهو طبق شیوه نامه مصوب 
ارجاع  دانشگاهون موارد خاص یپرونده وي براي تصمیم گیري درخصوص ادامۀ تحصیل به کمیس

 .شودمی

 و بعد از آن 97ورودي هاي  

ي تخصصی، حداقل شش نیمسال تحصیلی و حداکثر هشت تحصیل در دورة دکترمجاز مدت  .6ماده 
دفاع از رساله در نیمسال ششم مشروط به رعایت سایر موارد آیین نامه و شیوه  نیمسال تحصیلی است.

 نامه مجاز است.

گروه  استاد راهنما، صیبنا به تشخدر صورتی که دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود،  تبصره.
. براي استافزایش  قابل حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی ويمدت تحصیل  ،دانشکده مربوطه و یآموزش

تواند به دانشجوي مشمول آموزش رایگان، تحصیل در نیمسال اول با مجوز هیات رئیسه دانشگاه می
صورت رایگان باشد اما در نیمسال دوم منوط به پرداخت هزینه ثابت است که طبق تعرفۀ هیأت امنا 

شود. چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته تعیین و طبق شیوه نامه مصوب دانشگاه دریافت می
نشود، پرونده وي براي تصمیم گیري درخصوص ادامۀ تحصیل به کمیسیون موارد خاص دانشگاه ارجاع 

 .شودمی

 سایر مصوبات

دکتري دانشجویان  نهمدانشکده با تمدید سنوات ترم گروه و مقرر گردید در صورت موافقت  •
تحصیالت تکمیلی مالك نظر دانشکده باشد. لذا در این موارد نیازي به طرح موضوع در شوراي 

 17/7/97نمی باشد.

به پیشنهاد معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی دانشگاه مقرر گردید آن معاونت محترم از  •
مبنی بر عدم استفاده از  دانشجویان متقاضی تمدید سنوات که نیاز به خوابگاه دارند تعهدي

 14/12/97خوابگاه هاي داخل دانشگاه اخذ نمایند. 

 سال است. 6سنوات مجاز معافیت تحصیلی براي مقطع دکتري حداکثر  •
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 ي هر نیمسال تحصیلیحداقل و حداکثر واحدها

 کارشناسی

 ورودي هاي 93-96

واحد درسی انتخاب 20و حداکثر  12دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است حداقل  .7ماده 
 واحد درسی است. 6کند. حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستان 

باشد، در این صورت دانشجو با  17اگر میانگین نمرات دانشجویی در یک نیمسال حداقل  .1تبصره 
 .یدواحد درسی اخذ نما 24تواند حداکثر تا تایید گروه آموزشی در نیمسال تحصیلی بعد می

واحد درسی باقی  24چنانچه دانشجو در نیمسال آخر براي دانش آموختگی، حداکثر  .2تبصره 
 .واحد درسی اخذ نماید 24تواند تا باشد، می10شرطی که میانگین کل وي باالي  به داشته باشد،

واحد درسی دانش آموخته شود، با تایید  8در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن حداکثر . 3تبصره 
  تواند واحدهاي مذکور در دوره تابستان اخذ نماید.گروه آموزشی، می

  ه کند.این ماده استفاد 3و 2تواند از مفاد تبصره زمان نمیدانشجو هم .4تبصره 

 و بعد از آن 97ورودي هاي 

واحد درسی انتخاب  20و حداکثر  12دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است حداقل  .8ماده 
 واحد درسی است. 6کند. حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستان 

 تواندیمباشد، در نیمسال تحصیلی بعد  17اگر معدل دانشجویی در یک نیمسال حداقل  .1تبصره 
 .واحد درسی را اخذ نماید 24حداکثر 

 .شرط اخذ حداقل واحد آموزشی معاف استدانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی از . 2 تبصره

واحد درسی باقی  24چنانچه دانشجو در نیمسال آخر براي دانش آموختگی، حداکثر  .3تبصره 
 .واحد درسی اخذ نماید 24تواند تا باشد، می10شرطی که میانگین کل وي باالي  به داشته باشد،

واحد درسی دانش آموخته شود، با تایید  8در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن حداکثر . 4تبصره 
 .تواند واحدهاي مذکور در دوره تابستان اخذ نماید، میو دانشکده گروه آموزشی

 ه کند.این ماده استفاد 4و  3تواند از مفاد تبصره زمان نمیدانشجو هم .5تبصره 
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 سایر مصوبات

مبلغ هزینه پرداخت معادل تعهد خدمت آموزش رایگان براي هر نیمسال تحصیلی دانش   •
دستورالعمل جامع  42واحد محاسبه می گردد. ماده  12آموختگان مقطع کارشناسی برابر 
 ایفاي تعهد خدمت آموزش رایگان

 کارشناسی ارشد

 و بعد از آن 97ورودي هاي 

 واحد درسی انتخاب کند.  14و حداکثر  8دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است حداقل  .7ماده 

 .دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی از شرط اخذ حداقل واحد آموزشی معاف است. تبصره

 سایر مصوبات

مبلغ هزینه پرداخت معادل تعهد خدمت آموزش رایگان براي هر نیمسال تحصیلی دانش   •
دستورالعمل  42واحد محاسبه می گردد. ماده  8برابر  ارشد آموختگان مقطع کارشناسی

 جامع ایفاي تعهد خدمت آموزش رایگان

 دکتري

 ورودي هاهمه 
 18 تا12پژوهشی،   -آموزشی شیوه ر د واحد است که 36جموع واحدهاي دوره دکتري م .5ماده 

است. میزان دقیق واحد آموزشی هر واحد باقی مانده پژوهشی (رساله)  24تا  18واحد آن آموزشی و 
. در شیوه گرددیمگرایش بر اساس برنامه مصوب، به پیشنهاد دانشکده و تصویب شورا تعیین  -رشته

واحد آن واحدهاي درسی مرتبط با  8تا  3واحد دوره مربوط به رساله و  33تا  28تعداد  پژوهشی
 .گرددیمموضوع رساله دانشجو است که با نظر استاد راهنما و تائید گروه تعیین 

 و بعد از آن 97ورودي هاي 

 واحد درسی انتخاب کند.  10و حداکثر  6دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است حداقل  .7ماده 

 .تحصیلی از شرط اخذ حداقل واحد آموزشی معاف استدانشجو در آخرین نیمسال . 1 تبصره

 سایر مصوبات
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مقرر گردید در صورتی که پس از گذشت یکسال از تصویب طرح تحقیق رساله دکتري احراز   •
را اخذ نموده توسط استاد راهنما و گروه مورد  3شرایط دفاع براي دانشجوي دکترایی که رساله 

در آن نیمسال  4و تایید استاد راهنما امکان اخذ رساله  تایید قرار گیرد، با درخواست دانشجو
 همه ورودي ها 13/4/96 براي دانشجو ایجاد گردد.

مبلغ هزینه پرداخت معادل تعهد خدمت آموزش رایگان براي هر نیمسال تحصیلی دانش   •
دستورالعمل جامع ایفاي  42واحد محاسبه می گردد. ماده  6برابر  دکتريآموختگان مقطع 

 خدمت آموزش رایگان تعهد

 

 و انتخاب واحد ناقص درسی ثبت نام ، انتخاب واحد

 کارشناسی

 ورودي هاي 93-96

») مؤسسه«عدم ثبت نام دانشجو در هر نیمسال تحصیلی (بدون کسب اجازه از  .21ماده  ،23ماده 
  .شودیمانصراف از تحصیل محسوب 

تصمیم گیري در مورد بازگشت به تحصیل دانشجوي منصرف از تحصیل بر عهده شوراي  .تبصره
  .است مؤسسهآموزشی 

مانده دانشجو در پایان هر نیمسال به در صورتی که واحدهاي انتخابی یا باقی. 7ماده  5تبصره 
واحد درسی برسد  12تشخیص گروه آموزشی، بنا به دالیل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از 

شود، اما صورت این نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل در سنوات تحصیلی وي محسوب می در این
تأثیر است (به عبارت دیگر، همین ماده) بی 1در مشروط شدن یا ممتاز شدن دانشجو (موضوع تبصره

باالتر شد ممتاز  و 17شد مشروط نیست و اگر 12در شرایط مذکور، اگر میانگین دانشجو کمتر از 
 شود.) محسوب نمی

 و بعد از آن 97ورودي هاي 

دانشجو موظف است با توجه به تاریخ هاي تعیین شده در تقویم آموزشی دانشگاه نسبت به  .9 ماده
عدم ثبت نام دانشجو در هر نیمسال تحصیلی بدون کسب انتخاب واحدهاي درسی خود اقدام نماید. 

  .شودیمانصراف از تحصیل محسوب  دانشگاهاجازه از 



 

۱٦ 
 

مانده دانشجو در پایان  نیمسال به تشخیص گروه در صورتی که واحدهاي انتخابی یا باقی .1تبصره 
واحد  12آموزشی، دانشکده و شوراي آموزشی بنا به دالیل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از 

نیمسال کامل در سنوات تحصیلی وي محسوب  صورت این نیمسال به عنوان یک درسی برسد در این
  موجب مشروط شدن دانشجو می گردد. 12شود. در شرایط مذکور، کسب میانگین نمرات کمتر از می

صورتیکه بنا به دالیل غیرموجه تعداد واحدهاي اخذ شده دانشجو در یک نیمسال به  در. 2تبصره 
در آن  تواندنیمسال حذف و دانشجو فقط می واحد درسی برسد، کلیه دروس اخذ شده آن 12کمتر از 

  نیمسال تقاضاي مرخصی تحصیلی نماید.
 

 سایر مصوبات

کمتر از حداقل مجاز یک  یا در صورتی که دانشجو در هر نیمسال بیش حداقل مجاز و •
نیمسال تحصیلی به حساب مبلغ یک نیمسال تحصیلی نیز واحد انتخاب کرده باشد شهریه 

دستورالعمل جامع  1-43بند  .نیمسال وي منظور می گرددخدمت آموزش رایگان تعهد 
 ایفاي تعهد خدمت آموزش رایگان

 کارشناسی ارشد

 و بعد از آن 97ورودي هاي 

دانشجو موظف است با توجه به تاریخ هاي تعیین شده در تقویم آموزشی دانشگاه نسبت به  .8 ماده
عدم ثبت نام دانشجو در هر نیمسال تحصیلی بدون کسب انتخاب واحدهاي درسی خود اقدام نماید. 

  .شودیمانصراف از تحصیل محسوب  دانشگاهاجازه از 

مانده دانشجو در پایان  نیمسال به تشخیص گروه در صورتی که واحدهاي انتخابی یا باقی .1تبصره 
بنا به دالیل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از  تحصیالت تکمیلیآموزشی، دانشکده و شوراي 

صورت این نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل در سنوات تحصیلی وي  واحد درسی برسد در این 8
موجب مشروط شدن دانشجو  14شود. در شرایط مذکور، کسب میانگین نمرات کمتر از حسوب میم

  می گردد.

که بنا به دالیل غیرموجه تعداد واحدهاي اخذ شده دانشجو در یک نیمسال به  صورتی در. 2تبصره 
در آن  تواندواحد درسی برسد، کلیه دروس اخذ شده آن نیمسال حذف و دانشجو فقط می 8کمتر از 

  نیمسال تقاضاي مرخصی تحصیلی نماید.
 

 



 

۱۷ 
 

 سایر مصوبات

کمتر از حداقل مجاز یک  یا در صورتی که دانشجو در هر نیمسال بیش حداقل مجاز و •
نیمسال تحصیلی به حساب مبلغ یک نیمسال تحصیلی نیز واحد انتخاب کرده باشد شهریه 

دستورالعمل جامع  1-43بند . نیمسال وي منظور می گرددخدمت آموزش رایگان تعهد 
 ایفاي تعهد خدمت آموزش رایگان

 دکتري

 ورودي هاي 95 و 96

واحد درسی  10و حداکثر  6دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است، حداقل  .5ماده  1تبصره 
صورتی که بنا به دالیل غیرموجه تعداد واحدهاي اخذ شده دانشجو در هر نیمسال به  در انتخاب کند.

در آن نیمسال  تواندواحد برسد، کلیه دروس اخذ شده آن نیمسال حذف و دانشجو تنها می 6کمتر از 
دروس  واحد بدون در نظر گرفتن ي هر نیمسالحداقل واحدهاتقاضاي مرخصی تحصیلی نماید. 

 . شودیمه جبرانی محاسب

محل  دانشگاهاز  مجوزبدون کسب  یا عدم ثبت نام در هر نیمسال ترك تحصیل :13از ماده  4بند 
  آید و دانشجوي منصرف از تحصیل، حق ادامه تحصیل ندارد.تحصیل، انصراف از تحصیل به شمار می

 

 و بعد از آن 97ورودي هاي 

دانشجو موظف است با توجه به تاریخ هاي تعیین شده در تقویم آموزشی دانشگاه نسبت به  .8 ماده
عدم ثبت نام دانشجو در هر نیمسال تحصیلی بدون کسب انتخاب واحدهاي درسی خود اقدام نماید. 

 .شودیمانصراف از تحصیل محسوب  دانشگاهاجازه از 

مانده دانشجو در پایان  نیمسال به تشخیص گروه در صورتی که واحدهاي انتخابی یا باقی .1تبصره 
بنا به دالیل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از  تحصیالت تکمیلیآموزشی، دانشکده و شوراي 

صورت این نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل در سنوات تحصیلی وي  واحد درسی برسد در این 6
 شود. محسوب می

صورتیکه بنا به دالیل غیرموجه تعداد واحدهاي اخذ شده دانشجو در یک نیمسال به  در. 2تبصره 
در آن  تواندواحد درسی برسد، کلیه دروس اخذ شده آن نیمسال حذف و دانشجو فقط می 6کمتر از 

 نیمسال تقاضاي مرخصی تحصیلی نماید.
 

 



 

۱۸ 
 

 سایر مصوبات

کمتر از حداقل مجاز یک  یا ودر صورتی که دانشجو در هر نیمسال بیش حداقل مجاز  •
نیمسال تحصیلی به حساب مبلغ یک نیمسال تحصیلی نیز واحد انتخاب کرده باشد شهریه 

دستورالعمل جامع  1-43. بند نیمسال وي منظور می گرددخدمت آموزش رایگان تعهد 
 ایفاي تعهد خدمت آموزش رایگان

 تحصیلی دروس دوره
 کارشناسی

 همه ورودي ها

 واحد است. 142و حداکثر  130حداقل  پیوسته تعداد واحدهاي درسی در دوره کارشناسی .10ماده 
گرایش بر اساس برنامه مصوب، به پیشنهاد دانشکده و تصویب  -میزان دقیق واحد آموزشی هر رشته

 .گرددیمشوراي آموزشی تعیین 

ر گذرانده است، تکرار آن د ناپیوسته)دانی (پیوسته یا دوره کارر که دانشجو قبالً دا دروسی ر .تبصره
 .اساس سرفصل برنامه مصوب کارشناسی باشد مجاز نیستر صورتی که عنوان درس ب

 سایر مصوبات

 تعهد خدمت  فقط یک بار جزء ،نیمسالهایی که تنها واحدهاي درسی پروژه اخذ شده است •
خدمت آموزش دستورالعمل جامع ایفاي تعهد  14. ماده محسوب می شودآموزش رایگان 

 رایگان
 ارشد کارشناسی

 همه ورودي ها

واحد  32و حداکثر  28حداقل  ارشد ناپیوسته تعداد واحدهاي درسی در دوره کارشناسی .9ماده 
نامه و مابقی به صورت واحد مربوط به پایان 6تا  4پژوهشی  -در شیوه آموزشی ،که از این تعداداست 

گرایش بر اساس برنامه مصوب، به  -میزان دقیق واحد آموزشی هر رشته باشد.واحدهاي آموزشی می
 .گرددیمپیشنهاد دانشکده و تصویب شوراي تحصیالت تکمیلی تعیین 

گذرانده است، تکرار آن شناسی (پیوسته یا ناپیوسته) دوره کارر که دانشجو قبالً دا دروسی ر .تبصره
 .باشد مجاز نیست ارشد مصوب کارشناسی اساس سرفصل برنامهر صورتی که عنوان درس بر د

 



 

۱۹ 
 

 سایر مصوبات

مقرر گردید دانشجویانی که تمام دروس اصلی رشته تحصیلی خود را در مقطع تحصیلی  •
قبلی گذرانده اند، با تایید استاد راهنما، گروه و دانشکده مجاز به جایگزین کردن دروس 

 20/8/99دیگر به جاي دروس اصلی باشند. 
تعهد  فقط یک بار جزء ،اخذ شده است ایان نامهتنها واحدهاي درسی پنیمسالهایی که  •

دستورالعمل جامع ایفاي تعهد خدمت  14. ماده محسوب می شودآموزش رایگان  خدمت 
 آموزش رایگان

 دکتري

 همه ورودي ها
 

 تا12پژوهشی،   -آموزشی شیوه ر د واحد است که 36دوره دکتري تعداد واحدهاي درسی  .9ماده 
میزان دقیق واحد آموزشی  است. واحد باقی مانده پژوهشی (رساله)  24تا  18واحد آن آموزشی و  18

گرایش بر اساس برنامه مصوب، به پیشنهاد دانشکده و تصویب شوراي تحصیالت تکمیلی  -هر رشته
ن واحد آ 8تا  3واحد دوره مربوط به رساله و  33تا  28تعداد  . در شیوه پژوهشیگرددیمتعیین 

آموزشی و واحدهاي درسی مرتبط با موضوع رساله دانشجو است که با نظر استاد راهنما و تائید گروه 
 .گرددیمتعیین دانشکده 

صورتی که ر گذرانده است، تکرار آن دشناسی ارشد دوره کارر که دانشجو قبالً دا دروسی ر .1 تبصره
 .باشد مجاز نیست دکتري اساس سرفصل برنامه مصوب ر عنوان درس ب

براي  درس است. 2استاد براي هر دانشجوي دکتري  هر حداکثر تعداد دروس اخذ شده با .2تبصره 
در شوراي تحصیالت تکمیلی  باید ي که قبالً دو درس را اخذ نموده، موضوعاخذ درس سوم با استاد

 15/11/92 .مطرح شود
 سایر مصوبات

اصلی رشته تحصیلی خود را در مقطع تحصیلی مقرر گردید دانشجویانی که تمام دروس  •
قبلی گذرانده اند، با تایید استاد راهنما، گروه و دانشکده مجاز به جایگزین کردن دروس 

 20/8/99دیگر به جاي دروس اصلی باشند. 
مقرر گردید دانشجویان دکتري حداکثر در چهار نیمسال اول دوره دکتري، دروس دوره  •

ند. در صورت عدم اتمام دروس در این مدت زمان دانشجو از ادامه آموزشی را به پایان برسا
به بعد الزم  1400گردد. این مصوبه براي دانشجویان دکتري ورودي سال تحصیل محروم می

 14/11/99االجرا است. 



 

۲۰ 
 

هایی که واحدهاي رساله  در مقطع دکتري تخصصی در نیمسالآموزش رایگان تعهد خدمت  •
نیمسال محاسبه  4 حداکثر نیمسال و 2توجه به واحدهاي رساله حداقل  با ،اخذ شده است

 دستورالعمل جامع ایفاي تعهد خدمت آموزش رایگان 15ماده  می گردد.
 

 نیاز و هم نیاز پیش
 کارشناسی

 همه ورودي ها

چگونگی و ترتیب ارائه کلیه دروس هر دوره با رعایت پیش نیاز (تقدم و تأخر) دروس (طبق  .9ماده 
 برنامه درسی مصوب) بر عهده شوراي آموزشی گروه است. 

دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی، از رعایت مقررات مربوط به پیش نیاز (تقدم و تأخر)  .تبصره
  .دروس معاف است

 سایر مصوبات

و واحدهاي دروس پیش نیاز نیز جزء تعهد خدمت آموزش رایگان محسوب می نیمسال ها  •
 دستورالعمل جامع ایفاي تعهد خدمت آموزش رایگان 3-43. بند گردد

 کارشناسی ارشد

 ها ورودي همه

چگونگی و ترتیب ارائه کلیه دروس هر دوره با رعایت پیش نیاز (تقدم و تأخر) دروس (طبق  .10ماده 
 برنامه درسی مصوب) بر عهده گروه آموزشی است. 

دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی، از رعایت مقررات مربوط به پیش نیاز (تقدم و تأخر)  .تبصره
  .دروس معاف است

 سایر مصوبات

واحدهاي دروس پیش نیاز نیز جزء تعهد خدمت آموزش رایگان محسوب می نیمسال ها و  •
 دستورالعمل جامع ایفاي تعهد خدمت آموزش رایگان 3-43. بند گردد

 



 

۲۱ 
 

 دکتري

 ها ورودي همه

چگونگی و ترتیب ارائه کلیه دروس هر دوره با رعایت پیش نیاز (تقدم و تأخر) دروس (طبق  .10ماده 
 است.  آموزشی برنامه درسی مصوب) بر عهده گروه

 سایر مصوبات

نیمسال ها و واحدهاي دروس پیش نیاز نیز جزء تعهد خدمت آموزش رایگان محسوب می  •
 خدمت آموزش رایگاندستورالعمل جامع ایفاي تعهد  3-43. بند گردد

 س جبرانیودر

 کارشناسی

  ورودي هاي 93-96

درسی است که به تشخیص گروه آموزشی، گذراندن آن براي رفع کمبود دانش  درس جبرانی. .11.2
 یا مهارت دانشجو، در آغاز دوره تحصیلی مربوط ضروري است

تعداد واحدهاي جبرانی با تشخیص گروه آموزشی صرفاً براي دوره کارشناسی ناپیوسته  .10ماده 
 شود.باشد و نمره دروس جبرانی در میانگین نیمسال و کل محاسبه نمیواحد می 6حداکثر 

دانشگاه اختیار دارد براي دانش آموختگان دوره کاردانی پیوسته (فاقد مدرك پیش دانشگاهی)  .تبصره
است و در دوره کارشناسی ناپیوسته در رشته غیر مرتبط (به تشخیص  14ها زیر که معدل کل آن

گین واحد درسی جبرانی ارائه کند. نمره این دروس در میان 20اند حداکثر گروه آموزشی) پذیرفته شده
 . شودنیمسال و کل محاسبه نمی

 و بعد از آن 97ورودي هاي 

حداکثر  باید یا ناپیوسته) پیوسته(دانش آموختگان دوره کاردانی  به تشخیص گروه آموزشی، .12ماده 
هزینه  .شود. نمره این دروس در میانگین نیمسال و کل محاسبه نمیبگذراندجبرانی واحد درس  20

شود. گذراندن دروس جبرانی این دروس طبق تعرفه مصوب هیات امناء دانشگاه از دانشجو دریافت می
 .گرددینمموجب افزایش حداکثر سنوات تحصیلی دانشجو 



 

۲۲ 
 

اساس ر انتخاب دروس، اولویت با دروس جبرانی است تعیین تعداد و عناوین دروس بر د .1تبصره 
 .استآموزشی عهده گروه ر ب هاآنبرنامه مصوب در هر رشته و زمان انتخاب 

  .شودیمدروس جبرانی محاسبه  واحد بدون در نظر گرفتن ي هر نیمسالحداقل واحدها .2 تبصره

  .شوددر میانگین نیمسال و کل محاسبه نمیجبرانی دروس  نمره .22 ماده

 کارشناسی ارشد

 از آنو بعد  97ورودي هاي 

یا ناپیوسته) باید پیوسته ( شناسیدانش آموختگان دوره کار به تشخیص گروه آموزشی، .11ماده 
 .شوداین دروس در میانگین نیمسال و کل محاسبه نمی نمرهبگذراند. جبرانی  واحد درس 12حداکثر 

شود. گذراندن دروس هزینه این دروس طبق تعرفه مصوب هیات امناء دانشگاه از دانشجو دریافت می
  .گرددینمجبرانی موجب افزایش حداکثر سنوات تحصیلی دانشجو 

اساس ر انتخاب دروس، اولویت با دروس جبرانی است تعیین تعداد و عناوین دروس بر د .1تبصره 
  .است آموزشیعهده گروه ر ب هاآنبرنامه مصوب در هر رشته و زمان انتخاب 

  .شودیمدروس جبرانی محاسبه  واحد بدون در نظر گرفتن نیمسالي هر حداقل واحدها .2 تبصره

باشند، سقف یم یارشد که ملزم به اخذ دروس جبران یکارشناس انیدر خصوص دانشجو .3تبصره 
غیر دروس  يتعداد واحدها نکهیمنوط به ا ابدی یم شیواحد افزا 16به  در نیمسال مربوط واحدها
  نباشد.واحد  12از  شیدانشجو ب جبرانی

 

 6و یا بیش از  6در شرایطی که تعداد واحدهاي دروس جبرانی در یک نیمسال تحصیلی . 4تبصره 
 باشد. واحد در آن نیمسال الزامی نمی 8واحد شود، رعایت حداقل 

در خصوص دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که ملزم به اخذ و گذراندن دروس جبرانی  .12ماده 
اگر تعداد دروس جبرانی  ،نمایدو دانشکده مربوطه مقطع کارشناسی آن رشته را ارائه نمی هستند

به صورت معرفی به استاد به دانشجو ارائه شود و در غیر  تواندمی آن دو درس ،درس باشد 2حداکثر 
دروس مربوطه را در دانشگاه دیگري به صورت میهمان اخذ و با موفقیت به  بایداین صورت دانشجو 

  .پایان برساند

  .شوددر میانگین نیمسال و کل محاسبه نمیجبرانی دروس  نمره .17 ماده



 

۲۳ 
 

 سایر مصوبات

مهلت درج نمرات دروس جبرانی دانشجویان کارشناسی ارشد که از دروس مقطع کارشناسی  •
 27/11/94دروس مقطع کارشناسی مقرر گردید.شود همانند ارائه می

 دکتري

 95ورودي هاي ماقبل 

، دانشجو موظف است ربطيذبه پیشنهاد استاد راهنما و تائید گروه  ،صورت نیازر د . 5ماده  1تبصره 
کارشناسی را به عنوان درس جبرانی ( با و یا  ارشدکارشناسی دوره  يهادرسواحد از   6 حداکثر

گذراندن . گرددینممحاسبه کل میانگین تعیین در نمره درس جبرانی ) بگذراند. 14حداقل نمره 
 .گرددینمموجب افزایش حداکثر سنوات تحصیلی دانشجو دروس جبرانی 

 96و  95ورودي هاي 

 ، دانشجو موظف است حداکثرشنهاد استاد راهنما و تائید گروهبه پی ،صورت نیازر د .5ماده  2 تبصره 
کارشناسی را به عنوان درس جبرانی ( با حداقل نمره و یا  ارشدکارشناسی دوره  يهادرسواحد از   8

و هزینه این دروس طبق  گرددینممحاسبه کل میانگین تعیین در نمره درس جبرانی ) بگذراند. 14
موجب افزایش گذراندن دروس جبرانی . شوداز دانشجو دریافت می دانشگاهتعرفه مصوب هیات امناء 

  .گرددینمحداکثر سنوات تحصیلی دانشجو 

 و بعد از آن 97ورودي هاي 

گروه آموزشی، دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد باید  استاد راهنما و به تشخیص  .11ماده 
هزینه این دروس طبق تعرفه مصوب بگذراند. جبرانی  واحد درس 12درس با سقف حداکثر  3حداکثر 

شود. گذراندن دروس جبرانی موجب افزایش حداکثر سنوات دانشگاه از دانشجو دریافت میهیات امناء 
 .گرددینمتحصیلی دانشجو 

اساس ر انتخاب دروس، اولویت با دروس جبرانی است تعیین تعداد و عناوین دروس بر د .1تبصره 
 .استآموزشی عهده گروه ر ب هاآنبرنامه مصوب در هر رشته و زمان انتخاب 

 .شودیمدروس جبرانی محاسبه  واحد بدون در نظر گرفتن ي هر نیمسالحداقل واحدها .2 تبصره

 .شوددر میانگین نیمسال و کل محاسبه نمیجبرانی دروس  نمره .18 ماده

 



 

۲٤ 
 

 (اخذ و نمره) س افتاده یا حذف شدهودر

 کارشناسی 

 ورودي هاي 93-96

هاي دولتی ،در صورت حذف یا عدم کسب دانشگاهدانشجوي مشمول آموزش رایگان در  .12ماده 
نمره قبولی در هر درس، براي انتخاب مجدد آن درس، در صورتی که سنوات مجاز تحصیلی دانشجو 

 باشد. تمام شده باشد موظف به پرداخت هزینه مربوط طبق مصوبه هیأت امناي دانشگاه می

چند درس نمره قبولی کسب نکند چنانچه  دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا. 18ماده  1تبصره 
هاي مردودي هاي بعدي، درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذارند، نمره یا تمام نمرهدر نیمسال

ها در محاسبه میانگین کل ماند اما این نمرهقبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو، فقط ثبت و باقی می
  .لی در آن درس مالك محاسبه میانگین کل دوره خواهد بودو صرفاً آخرین نمره قبو دوره بی اثر

، صرفاً براي محاسبه میانگین کل 18ماده  1گذراندن دروس با استفاده از تبصره  .18ماده  2بصرهت
هاي قبل را خنثی باشد و مشروطی دانشجو در نیمسالدوره تحصیلی در هنگام دانش آموختگی می

 کند.نمی

 تهیحکم کم ایتقلب و  لیکه به دل یانیشامل دانشجو 18ماده  1تبصره  التتسهی .18ماده  3بصرهت
  .شودینم کنند،یم افتیدر ينمره مردود ،یانضباط

 و بعد از آن 97ورودي هاي 

دانشجویان مشمول آموزش رایگان دوره روزانه، در صورت حذف یا عدم کسب نمره قبولی  .13 ماده
درس، در صورتی که سنوات مجاز آموزش رایگان آنها تمام شده در هر درس، براي انتخاب مجدد آن 

 باشد موظف به پرداخت هزینه مربوطه می باشند.

دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند چنانچه در . 24ماده 
هاي مردودي نمرهبگذارند، نمره یا تمام  12نمره حداقل هاي بعدي، درس یا دروس مذکور را با نیمسال

ها در محاسبه میانگین کل ماند اما این نمرهقبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو، فقط ثبت و باقی می
 .و صرفاً آخرین نمره قبولی در آن درس مالك محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود دوره بی اثر

نمره  ،یانضباط تهیحکم کم ایتقلب و  لیکه به دل یانیشامل دانشجو 24ماده  التتسهی .1 تبصره
  .شودینم کنند،یم افتیدر يمردود



 

۲٥ 
 

هاي قبل را خنثی دانشجو در نمیسال ، مشروطی24از ماده گذراندن دروس با استفاده  .2تبصره 
 کند. نمی

 سایر مصوبات

دانشجویان مشمول آموزش رایگان دوره روزانه، در صورت حذف یا عدم کسب نمره قبولی در  •
انتخاب مجدد آن درس، در صورتی که سنوات مجاز آموزش رایگان آنها تمام  هر درس، براي

شده باشد موظف به پرداخت هزینه مربوطه می باشند. ضمنا درصورتی که در دوسال اخیر 
مغایر با این مصوبه در این مورد وجهی اخذ شده است، با درخواست دانشجو عودت داده شود. 

 25/11/95ادي از دور اول هیات امنا دستور دهم صورتجلسه هفتم نشست ع

 کارشناسی ارشد

 و بعد از آن 97ورودي هاي 

دانشجویان مشمول آموزش رایگان دوره روزانه، در صورت حذف یا عدم کسب نمره قبولی  .13 ماده
در هر درس، براي انتخاب مجدد آن درس، در صورتی که سنوات مجاز آموزش رایگان آنها تمام شده 

  پرداخت هزینه مربوطه می باشند. باشد موظف به

دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند چنانچه در . 18ماده 
هاي مردودي بگذارند، نمره یا تمام نمره 14نمره حداقل هاي بعدي، درس یا دروس مذکور را با نیمسال

ها در محاسبه میانگین کل ماند اما این نمرهقبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو، فقط ثبت و باقی می
  .و صرفاً آخرین نمره قبولی در آن درس مالك محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود دوره بی اثر

نمره  ،یانضباط تهیحکم کم ایتقلب و  لیکه به دل یانیشامل دانشجو 18ماده  التتسهی .1 تبصره
  .شودینم کنند،یم افتیدر يمردود

هاي قبل را خنثی دانشجو در نمیسال ، مشروطی18استفاده از ماده گذراندن دروس با  .2تبصره 
 کند. نمی

 سایر مصوبات

دانشجویان مشمول آموزش رایگان دوره روزانه، در صورت حذف یا عدم کسب نمره قبولی در  •
هر درس، براي انتخاب مجدد آن درس، در صورتی که سنوات مجاز آموزش رایگان آنها تمام 
شده باشد موظف به پرداخت هزینه مربوطه می باشند. ضمنا درصورتی که در دوسال اخیر 



 

۲٦ 
 

این مورد وجهی اخذ شده است، با درخواست دانشجو عودت داده شود.  مغایر با این مصوبه در
 25/11/95دستور دهم صورتجلسه هفتم نشست عادي از دور اول هیات امنا 

 دکتري

 96و  95ورودي هاي 

 کسب عدم صورتدر پرداز، شهریه دانشجوي و رایگان آموزش مشمول دانشجوي .6ماده   3تبصره 
 یا درس  همان مجدد انتخاب براياست  موظف آن، موجه غیر حذف یا درس  هر در قبولی نمرة

 کند. پرداخت دانشگاه امناء هیأت مصوب تعرفۀ اسسا بر را آن به مربوط هزینۀ جایگزین، درس

  .شودقبولی وي انجام می نمراتمحاسبۀ میانگین کل نمرات دانشجو صرفاً براساس  .6ماده  2تبصره 

 و بعد از آن 97ورودي هاي 

دانشجویان مشمول آموزش رایگان دوره روزانه، در صورت حذف یا عدم کسب نمره قبولی  .12 ماده
در هر درس، براي انتخاب مجدد آن درس، در صورتی که سنوات مجاز آموزش رایگان آنها تمام شده 

 باشد موظف به پرداخت هزینه مربوطه می باشند.

چند درس نمره قبولی کسب نکند چنانچه در  دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا. 19ماده 
هاي مردودي بگذارند، نمره یا تمام نمره 16نمره حداقل هاي بعدي، درس یا دروس مذکور را با نیمسال

ها در محاسبه میانگین کل ماند اما این نمرهقبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو، فقط ثبت و باقی می
 .قبولی در آن درس مالك محاسبه میانگین کل دوره خواهد بودو صرفاً آخرین نمره  دوره بی اثر

نمره  ،یانضباط تهیحکم کم ایتقلب و  لیکه به دل یانیدانشجو شامل 19ماده  التتسهی تبصره.
 شودینم کنند،یم افتیدر يمردود

 سایر مصوبات

قبولی در دانشجویان مشمول آموزش رایگان دوره روزانه، در صورت حذف یا عدم کسب نمره  •
هر درس، براي انتخاب مجدد آن درس، در صورتی که سنوات مجاز آموزش رایگان آنها تمام 
شده باشد موظف به پرداخت هزینه مربوطه می باشند. ضمنا درصورتی که در دوسال اخیر 
مغایر با این مصوبه در این مورد وجهی اخذ شده است، با درخواست دانشجو عودت داده شود. 

 25/11/95صورتجلسه هفتم نشست عادي از دور اول هیات امنا  دستور دهم

 



 

۲۷ 
 

 معرفی به استاد  و تک درس

 کارشناسی

 ورودي هاي 93-96

در صورتی که دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی براي دانش آموختگی حداکثر دو درس  .8ماده 
هاي نیمسال (موضوع تبصرهنظري داشته باشد، با تایید گروه آموزشی وبا رعایت سقف واحدهاي آن 

 .آن نیمسال یا دوره تابستان بگذراند تواند دروس را به صورت معرفی به استاد در)می7ماده 3و 2

اما دوره  نظري را اخذ ولی نمره قبولی کسب نکند -چنانچه دانشجویی قبالً یک درس عملی .تبصره
ماده، بخش نظري آن درس را به صورت  تواند با رعایت مفاد اینعملی درس فوق را گذرانده باشد، می

  معرفی به مدرس اخذ نماید.

 و بعد از آن 97ورودي هاي 

 درس دو حداکثر آموختگی دانش براي تحصیلی نیمسال آخرین در دانشجو که صورتی در . 14 ماده
 موضوع( لنیمسا آن واحدهاي سقف رعایت بادانشکده و  و آموزشی گروه تایید با باشد، داشته نظري

 آن در استاد به معرفی تک درس و یا صورت به را دروس تواند می)  8ماده  5و  4، 3تبصره هاي 
  .بگذراند تابستان دوره یا نیمسال
معرفی به استاد منتهی به دوره تابستانی شود، سقف تک درس و یا در صورتی که دو درس  .1 تبصره

  .واحد درسی تجاوز نماید 8واحد نباید از 

اما  نظري را اخذ ولی نمره قبولی کسب نکند -چنانچه دانشجویی قبالً یک درس عملی .2 تبصره
تواند با رعایت مفاد این ماده، بخش نظري آن درس را به دوره عملی درس فوق را گذرانده باشد، می

  .معرفی به مدرس اخذ نمایدتک درس و یا صورت 

دانشجوي متقاضی اخذ درس یا دروس به صورت تک درس و یا معرفی به استاد در  .15 ماده
نیمسال هاي اول و دوم، الزم است حداکثر تا زمان حذف و اضافه آن نیمسال نسبت به اخذ درس یا 

  دروس مورد نظر اقدام نماید.

ماه  کی اخذ شده در نیمسال هاي اول و دوم مهلت ثبت نمرات دروس تک درس نیآخر .16 ماده
  .است یلیتحص مسالیپس از شروع ن

 معرفی به استاد اخذ شده در نیمسال هاي اول و دوممهلت ثبت نمرات دروس  نیآخر .17 ماده
  مطابق با آخرین مهلت ثبت نمرات آن نیمسال در تقویم آموزشی است.



 

۲۸ 
 

و یا معرفی به استاد اخذ شده در دوره تابستان،  مهلت ثبت نمرات دروس تک درس نیآخر .18 ماده
  .است آخرین روز دوره

 سایر مصوبات

ماه پس  کی اخذ شده در نیمسال هاي اول و دوم مهلت ثبت نمرات دروس تک درس نیآخر •
 5/4/97.باشدیم و در دوره تابستان، آخرین روز دوره یلیتحص مسالیاز شروع ن

معاون محترم آموزشی وزارت علوم، درس یا  6/9/98مورخ  231567/2به استناد نامه شماره  •
دروس معرفی به استاد، جزو دروسی هستند که دانشجو صرفا در آخرین نیمسال تحصیلی به 

حداکثر دو درس انتخاب نماید. دروس معرفی به استاد منظور دانش آموختگی می تواند 
قابل تایید گروه و دانشکده و رعایت سقف واحدهاي آن نیمسال از  می باشد که پسنظري 

 12/9/98.صادق است. این موضوع درخصوص درس یا دروس تک درس نیز اخذ می باشد
هاي معرفی به استاد متناسب با واحد انتخاب  بابت درسخدمت آموزش رایگان  مدت تعهد •

 د خدمت آموزش رایگاندستورالعمل جامع ایفاي تعه 12ماده . شده محاسبه می گردد

 درس کارآموزي
 دوره هاي تخصصی آموزشی گذرانده شده در سایر سازمان هاي و موسسات خصوصی .19 ماده

درصد از  100می تواند به عنوان  و تصویب دانشکده مربوطه آموزشیبسته به درخواست گروه 
  .ساعات مربوط به درس کار آموزي در نظر گرفته شود

 تحقیق سمیناردرس سمینار و روش 

 کارشناسی ارشد

ملزم به اخذ  ،رشته مهندسی عمرانبه غیر از  هادانشجویان کارشناسی ارشد کلیه رشته. 14ماده 
  ، هستند.ناریدرس سم اخذ ازین شیپبه عنوان  يصفر واحد ناریسم قیدرس روش تحق

 
 است.قابل قبول  ریصورت قابل قبول و غه ب ارزیابی درس روش تحقیق سمینار .19 ماده

 22/12/91. آخرین مهلت ثبت نمره درس سمینار، مشابه سایر دروس است .20 ماده

 سایر مصوبات

مقرر گردید دانشجویان حداکثر تا آخرین روز حذف نهایی جهت تحویل فرم هاي ارائه  •
سمینار به دانشکده مهلت داشته باشند. تصمیم گیري پس از این زمان بر عهده دانشکده 

 3/12/1400اشد.این مصوبه به مدت یک سال اجرا می گردد. می ب



 

۲۹ 
 

 مباحث ویژه و نوین

 دکتري

 و بعد از آن 94ورودي هاي 

حداکثر دروس اخذ شده با عنوان مباحث ویژه یا مباحث نوین براي هر  دانشجوي دکتري  .13ماده 
درس مباحث ویژه یا مباحث نوین، موضوع باید در شوراي  2درس است. جهت اخذ بیش از  2

  تحصیالت تکمیلی مطرح شود.
 

 صفر واحدي تحقیقطرح درس 

 دکتري

 از آن بعدو  95ورودي هاي 
به عنوان  يصفر واحد طرح تحقیقدرس دانشجو پس از گذراندن آزمون جامع، ملزم به اخذ . 14ماده 

 ، است.1رساله درس  اخذ ازین شیپ
 

 ممنوع است.  1طرح تحقیق جهت درس رساله  رفع پیشنیاز درس  تبصره.
 

 است.قابل قبول  ریصورت قابل قبول و غه ب . ارزیابی درس طرح تحقیق20 ماده

 سایر مصوبات

و  )وزالهایی که دانشجویان مقطع دکتري مشغول به آماده سازي طرح رساله (پروپ نیمسال •
. گردد در مبلغ باز پرداخت تعهد خدمت آموزش رایگان محاسبه نمی ،آزمون جامع هستند

 دستورالعمل جامع ایفاي تعهد خدمت آموزش رایگان 2-43بند 

 کارشناسی ارشد پروپوزال

 کارشناسی ارشد

 ورودي هاي 97 و بعد از آن

و نامه خود را با نظر استاد راهنما و تایید گروه آموزشی دانشجو موظف است موضوع پایان .38ماده 
  .دابییمموضوع پایان نامه پس از تأیید دانشکده قطعیت  انتخاب کند.دانشکده 



 

۳۰ 
 

 همه ورودي ها

 آموزشیدر گروه ارشد  ینامه کارشناسانیپا موضوع بیتصو خیتار نیب یفاصله زمان .40ماده  2تبصره 
 است.سه ماه  حداقل نامهانیتا روز دفاع از پا

 سایر مصوبات
 التیو تحص یارشد به امور آموزش یکارشناس انیقبل از ارسال پروپوزال دانشجو دمقررگردی •

توسط کارشناس  انیمدرك دانشجو يآموزش، کسر ریدانشگاه جهت امضاء از طرف  مد یلیتکم
 19/10/96مدرك پروپوزال به آموزش ارسال نگردد. يو در صورت وجود کسر یدانشکده بررس

 طرح تحقیق رساله دکتري

 دکتري

 همه ورودي ها

ي متشکل از استاد (استادان) راهنما، استاد (استادان) مشاور اتهیکم .کمیته پیشنهاد رساله دکتري
پیشنهاد استاد راهنما و تصویب گروه مربوطه است. حداقل یکی از اعضاء و دو نفر عضو هیأت علمی به 

 . کمیته مذکور می بایست داراي مرتبه دانشیاري باشند

خارج از دانشگاه به عنوان  اياعضاي هیأت علمی یا متخصصان حرفههمکاري با . 3ماده  4تبصره 
تحصیالت عضو کمیته پیشنهاد رساله دکتري و کمیته رساله دکتري منوط به اخذ مجوز از شوراي 

 دانشگاه است.تکمیلی 

 96ورودي ماقبل 

و در شیوه  تا پایان نیمسال اول تحصیلی پژوهشی  -شیوه آموزشیر د دانشجو موظف است .6ماده 
 ، موضوع کلی رساله خود را باپژوهشی تقاضا محورهمزمان با پذیرشي هاطرحپژوهش محور از 

 هماهنگی استاد راهنما تعیین کند و فعالیت پژوهشی خود را آغاز نماید.

 95ورودي هاي ماقبل 

  .8ماده

قیق رساله تحماه از قبولی در ارزیابی جامع، طرح  6حداکثر بعد از گذشت دانشجو موظف است  -1
به شوراي  و) راهنما تهیه استادانو با همکاري استاد( فرم طرح تحقیق مصوب دانشگاها مطابق ب خود را

  ارائه دهد. گروه
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 تواندیمبه پیشنهاد استاد راهنما و تصویب شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده مدت فوق  .1تبصره 
ماه دیگر تمدید گردد. پس از گذشت یک سال از ارزیابی جامع و در صورت عدم تصویب طرح،  6تا 

  موضوع امکان ادامه تحصیل دانشجو در شورا مطرح و تصمیم گیري خواهد شد.

ي علنی با حضور اعضاء کمیته رساله و با مدیریت اجلسهتصویب طرح تحقیق رساله در و بررسی  -2
طرح تحقیق ز جلسه حضور داشته باشد و ار و دانشجو موظف است د ردیپذیماستاد راهنما انجام 

  رساله خود دفاع کند.

در صورتی که دانشجو در نوبت اول نتواند از پیشنهاد رساله خود با موفقیت دفاع کند،  .2تبصره
پیشنهاد رساله ي دیگر نسبت به دفاع از اجلسهتا در  شودیمبه او اجازه داده  1با رعایت مفاد تبصره 

  خود اقدام نماید.

 96و  95ورودي هاي 

  .8ماده 

حداکثر تا پایان نیمسال بعد از نیمسالی که امتحان جامع خود را با موفقیت دانشجو موظف است  -1
 و با همکاري استاد ا فرم طرح تحقیق مصوب دانشگاهمطابق ب قیق رساله خود راتحگذرانده است طرح 

  داده و از آن دفاع نماید.ارائه  گروهبه شوراي  و) راهنما تهیه استادان(

 تواندیمبه پیشنهاد استاد راهنما و تصویب شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده مدت فوق  .1تبصره 
تا یک نیمسال دیگر تمدید گردد. پس از گذشت این مدت (پایان دو نیمسال بعد از نیمسالی که 
دانشجو امتحان جامع خود را با موفقیت گذرانده است)، در صورت عدم تصویب طرح، موضوع امکان 

 ادامه تحصیل دانشجو در شورا مطرح و تصمیم گیري خواهد شد.

ي علنی با حضور اعضاء کمیته پیشنهاد رساله و با اجلسهه در تصویب طرح تحقیق رسالو بررسی  -2
جلسه حضور داشته ر و دانشجو موظف است د ردیپذیممدیریت نماینده تحصیالت تکمیلی انجام 

  طرح تحقیق رساله خود دفاع کند.ز باشد و ا

در صورتی که دانشجو در نوبت اول نتواند از پیشنهاد رساله خود با موفقیت دفاع کند، با  .2تبصره 
ي دیگر نسبت به دفاع از پیشنهاد رساله اجلسهتا در  شودیمبه او اجازه داده  1رعایت مفاد تبصره 

  گردد.خود اقدام نماید. در غیر اینصورت از ادامه تحصیل محروم می
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 از آن بعدو  97ورودي هاي 

حداکثر تا پایان نیمسال بعد از نیمسالی که امتحان جامع خود را با دانشجو موظف است   .41ماده 
و با  ا فرم طرح تحقیق مصوب دانشگاهمطابق ب قیق رساله خود راتحموفقیت گذرانده است طرح 

 ع نماید.داده و از آن دفاارائه  آموزشی گروهبه  و) راهنما تهیه استادان( همکاري استاد

ال تحصیلی جهت تحویل طرح مسدرصورت عدم تایید دانشکده با تمدید مهلت یک نی .1 تبصره
 تحقیق رساله دکتري به دانشکده، دانشجو اجازه ثبت نام در نیمسال بعد تحصیلی را ندارد. 

تا دو نیمسال دیگر تمدید  تواندیمبه پیشنهاد استاد راهنما و تصویب دانشکده مدت فوق  .2تبصره 
گردد. پس از گذشت این مدت (پایان سه نیمسال بعد از نیمسالی که دانشجو امتحان جامع خود را با 

در موفقیت گذرانده است)، در صورت عدم تصویب طرح، موضوع امکان ادامه تحصیل دانشجو 
 مطرح و تصمیم گیري خواهد شد.موارد خاص دانشگاه  ونیسیکم

ي علنی با حضور اعضاء کمیته پیشنهاد اجلسهتصویب طرح تحقیق رساله در و بررسی   .42 ماده
جلسه حضور ر و دانشجو موظف است د ردیپذیمرساله و با مدیریت نماینده تحصیالت تکمیلی انجام 

 .طرح تحقیق رساله خود دفاع کندز داشته باشد و ا

 ، به اوپیشنهاد رساله خود با موفقیت دفاع کنددر صورتی که دانشجو در نوبت اول نتواند از  .تبصره
ي دیگر نسبت به دفاع از پیشنهاد رساله خود اقدام نماید. در غیر اجلسهتا در  شودیماجازه داده 

  گردد.اینصورت از ادامه تحصیل محروم می

 سایر مصوبات

درصورت عدم تایید دانشکده با تمدید مدت شش ماهه یا تمدید مهلت یک نیسمال  •
تحصیلی جهت تحویل طرح تحقیق رساله دکتري به دانشکده، به دانشجو اجازه ثبت نام 

 همه ورودي ها 26/10/96در نیمسال بعد تحصیلی داده نمی شود.

در صورت موافقت دانشکده با درخواست دانشجو مبنی بر اخذ درس طرح تحقیق رساله  •
نشگاه می تواند بدون طرح دکتري براي بار سوم،  امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دا

موضوع در شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه اقدام الزم در خصوص درخواست دانشجو 
 همه ورودي ها 1/3/97انجام دهد.

در صورت عدم تصویب طرح تحقیق رساله دکتري پس از اخذ مجوز از شوراي تحصیالت  •
)، موضوع امکان ادامه تحصیل دانشجو در 8ماده  1تکمیلی دانشگاه (موضوع تبصره 
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همه ورودي  4/7/96کمیسیون موارد خاص دانشگاه مطرح و تصمیم گیري خواهد شد. 
  ها

کنند ز طرح تحقیق رساله خود دفاع میمقرر گردید دانشجویان مقطع دکتري که ا •
حداکثر یک ماه پس از شروع ترم بعد، تصحیحات خود را انجام دهند در غیر اینصورت 

حذف و درس طرح تحقیق رساله براي دانشجو  1بنا به نامه نگاري دانشکده درس رساله 
همه  19/11/95باشد. گردد. حسن اجراي این بند برعهده ریاست دانشکده میاخذ می

 ورودي ها

مقرر گردید قبل از ارسال طرح تحقیق رساله دکتري دانشجویان به امور آموزشی و  •
تحصیالت تکمیلی دانشگاه جهت امضاء از طرف مدیر آموزش، کسري مدرك دانشجویان 
توسط کارشناس دانشکده بررسی و در صورت وجود کسري مدرك پروپوزال به آموزش 

 ودي هاهمه ور 19/10/96ارسال نگردد.

هاي مربوط به تغییر در طرح تحقیق رساله دکتري در کمیته مقرر گردید درخواست •
پیشنهاد رساله دکتري مطرح و تصمیم گیري گردد. نظر کمیته مذکور در سه بخش 

گردد. حداقل فاصله تغییرات جزیی، تغییرات متوسط و تغییرات زیاد دسته بندي می
دکتري جدید و دفاع از رساله دکتري این  زمانی بین دفاع از طرح تحقیق رساله

در زمان دفاع از طرح تحقیق رساله  4یا  3دانشجویان منوط به اخذ درس رساله دکتري 
 14/11/99باشد: دکتري جدید به شرح ذیل می

دکتري رساله از دفاع و جدید دکتري رساله تحقیق طرح از دفاع بین زمانی فاصله حداقل  نوع تغییر 

 جزیی سه ماه

 متوسط شش ماه

 زیاد یکسال

را هنوز  3در صورتیکه دانشجو در زمان دفاع از طرح تحقیق رساله دکتري جدید، درس رساله دکتري 
 رساله از دفاع و جدید دکتري رساله تحقیق طرح از دفاع بین زمانی فاصله حداقل اخذ نکرده باشد،

 باشد:دکتري به شرح ذیل می

دکتري رساله از دفاع و جدید دکتري رساله تحقیق طرح از دفاع بین زمانی فاصله حداقل  نوع تغییر 

هر کدام بیشتر باشد 3بین زمان سه ماه و زمان اخذ درس رساله   جزیی 

هر کدام بیشتر باشد 3بین زمان شش ماه و زمان اخذ درس رساله   متوسط 

هر کدام بیشتر باشد 3بین زمان یکسال و زمان اخذ درس رساله   زیاد 
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 )وزالهایی که دانشجویان مقطع دکتري مشغول به آماده سازي طرح رساله (پروپ نیمسال •
 در مبلغ باز پرداخت تعهد خدمت آموزش رایگان محاسبه نمی ،و آزمون جامع هستند

 دستورالعمل جامع ایفاي تعهد خدمت آموزش رایگان 2-43. بند گردد

 درس رساله

 دکتري

 ورودي هاهمه 
ارائه می  4تا  1به صورت چهار درس رساله دکتري پژوهشی واحد رساله -در شیوه آموزشی. 15ماده 

 گردد. دانشجو پس از دفاع از طرح تحقیق رساله دکتري مجاز به اخذ دروس رساله  می باشد.

به صورت کیفی است. درجه ارزیابی همه دروس یکسان و در  4تا  1ارزیابی دروس رساله  .21 ماده
 جلسه دفاع از رساله دانشجو تعیین می گردد.

 گروه،توسط استاد راهنما  دکتري وي از رساله شرایط دفاع احرازکه یی دانشجو. 7ماده  2تبصره  
 اخذ نماید. 3را همزمان با رساله   4رساله  رس می تواند دمورد تایید قرار گیرد، و دانشکده  آموزشی

 نمره دروس دوره تحصیلی

 کارشناسی

 ورودي هاي 93-96

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس توسط مدرس آن درس و بر اساس حضور و  .16ماده 
تا بیست شود و به صورت عددي از صفر فعالیت در کالس، انجام تکالیف و نتایج امتحانات انجام می

 شود. محاسبه می

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

 .برگزاري آزمون کتبی براي دروس نظري الزامی است .2تبصره 

معیار ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره درس است که به صورت عددي از صفر تا  .17ماده 
 .باشدیم) 0-20بیست (
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  .درس پس از قطعی شدن، غیرقابل تغییر استنمره  .4تبصره 

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

 از آن بعدو  97ورودي هاي 

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس توسط مدرس آن درس و بر اساس حضور و  .20ماده 
شود و به صورت و نتایج امتحانات انجام می پژوهشی -آموزشی  فعالیت در کالس، انجام تکالیف

 شود. عددي از صفر تا بیست محاسبه می

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

  .برگزاري آزمون کتبی براي دروس نظري الزامی است .2تبصره 

  .نمره درس پس از قطعی شدن، غیرقابل تغییر است .3تبصره 

امتحانی هر درس را به عنوان سابقه درس، تا دو نیمسال  يهابرگهمدرس موظف است  .4تبصره 
 تحصیلی نگهداري نماید. 

  .است 10حداقل نمره قبولی در هر درس  .21ماده 

 کارشناسی ارشد

 از آن بعدو  97ورودي هاي 

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس توسط مدرس آن درس و بر اساس حضور و  .15ماده 
شود و به صورت عددي و نتایج امتحانات انجام می پژوهشی-آموزشی  فعالیت در کالس، انجام تکالیف

 شود. از صفر تا بیست محاسبه می

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

  .برگزاري آزمون کتبی براي دروس نظري الزامی است .2تبصره 

  .نمره درس پس از قطعی شدن، غیرقابل تغییر است .3تبصره 

امتحانی هر درس را به عنوان سابقه درس، تا دو نیمسال  يهابرگهمدرس موظف است  .4تبصره 
 تحصیلی نگهداري نماید. 

  .است 21حداقل نمره قبولی در هر درس  .16ماده 
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 دکتري

 همه ورودي ها

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس توسط مدرس آن درس و بر اساس حضور و  .16ماده 
شود و به صورت عددي و نتایج امتحانات انجام می پژوهشی-آموزشی  فعالیت در کالس، انجام تکالیف

 شود. از صفر تا بیست محاسبه می

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

 .برگزاري آزمون کتبی براي دروس نظري الزامی است .2تبصره 

 .نمره درس پس از قطعی شدن، غیرقابل تغییر است .3تبصره 

امتحانی هر درس را به عنوان سابقه درس، تا دو نیمسال  يهابرگهمدرس موظف است  .4تبصره 
 تحصیلی نگهداري نماید. 

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

 دروس خاص نمره

 کارشناسی

 همه ورودي ها

بصورت زیر  3مهلت ثبت نمرات دروس پروژه، کارآموزي و پروژه آز الکترونیک  آخرین .23 ماده
 است. 

 آخرین مهلت تحصیلینیمسال 
دینرفرو 25 نیمسال اول       
مهر 25 نیمسال دوم       

 آبان 25 تابستاندوره 
 
پس از تاریخ هاي ذکر شده در ماده  3موزي و پروژه آز الکترونیک نمره دروس پروژه، کار آ تبصره. 

 23 صفر لحاظ می شود. 
 19/8/94مسئول درج نمرات دروس خاص در سیستم گلستان بصورت ذیل مصوب گردید.  •
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 توضیحات مسئول درج پیشنهادي عنوان درس

  استاد پروژه پروژه کارشناسی

 مخصوص دانشکده برق استاد درس 3پروژه آز الکترونیک 

 
آموزي را در موعد مقرر گردید در صورتی که دانشجو امور مربوط به پروژه کارشناسی یا کار  •

مقرر به دانشکده تحویل ننماید، نمره درس صفر لحاظ گردد. در صورتی که تعلل دانشجو به 
تشخیص کمیسیون موراد خاص دانشگاه موجه تشخیص داده شود، آن درس حذف گردد. 

21/2/1400 
پیشنهاد حضور دانشجویان در شرکت هاي مستقرر در مرکز رشد و گروه هاي نوآوري پذیرش  •

شده در مرکز نوآفرینی و کارآفرینی دانشگاه به منظور گذراندن درس کارآموزي مطرح و مقرر 
به مدت دو سال از تاریخ  شد در مرحله اول، جذب کارآموز در مرکز نوآوري و فناوري دانشگاه

این مصوبه اجرا شود. شایان ذکر است که موضوع پس از بررسی و ارزیابی در پایان این مدت، 
 2/9/1400قابل تمدید خواهد بود.مجددا 

 کارشناسی ارشد

 19/8/94مسئول درج نمرات دروس خاص در سیستم گلستان بصورت ذیل مصوب گردید.  •
 

 مسئول درج پیشنهادي عنوان درس

 استاد راهنما پایان نامه

 استاد راهنما سمینار

 کارشناس دانشکده روش تحقیق سمینار ارشد

 دکتري

 19/8/94مسئول درج نمرات دروس خاص در سیستم گلستان بصورت ذیل مصوب گردید.  •

 مسئول درج پیشنهادي عنوان درس

 استاد راهنما 4تا  1رساله دکتري 

 کارشناس دانشکده طرح تحقیق رساله دکتري

 کارشناس دانشکده امتحان جامع دکتري



 

۳۸ 
 

 )ایان ترمپ هاي در کالس ها و امتحان(غیبت 

 کارشناسی

 ورودي هاي 93-96

جلسات یا در جلسه امتحان پایان  سه شانزدهماگر دانشجو در درسی بیش از . 17ماده  1تبصره 
چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شوراي آموزشی دانشگاه غیر موجه کند، نیمسال آن درس غیبت 

شود. در این میتشخیص داده شود، نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه، آن درس حذف 
واحد در طول نیمسال براي دانشجو الزامی نیست ولی نیمسال مذکور  12صورت رعایت حد نصاب 

 شود. به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی وي محسوب می

 از آن بعدو  97ورودي هاي 
آموزشی و  يهاتیفعالدرسی و دیگر  يهابرنامهجلسات و حضور دانشجو در تمامی  .25 ماده

 پژوهشی دوره الزامی است. 

جلسات یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن  سه شانزدهماگر دانشجو در درسی بیش از تبصره. 
چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شوراي آموزشی غیر موجه تشخیص داده شود، کند، درس غیبت 

شود. در این صورت رعایت حد نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه، آن درس حذف می
واحد در طول نیمسال براي دانشجو الزامی نیست ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال  12نصاب 

  شود.کامل جزو سنوات تحصیلی وي محسوب می

 سایر مصوبات
مقرر گردید به دانشجویانی که داراي کسري مدرك آموزشی در پرونده پرسنلی خود هستند،  •

در امتحانات پایان نیمسال دوم هر یک از سال هاي تحصیلی داده نشود. اجازه شرکت 
2/11/97 

 کارشناسی ارشد

 از آن بعدو  97ورودي هاي 

آموزشی و پژوهشی  يهاتیفعالدرسی و دیگر  يهابرنامه جلسات و حضور دانشجو در تمامی .21 ماده
 دوره الزامی است. 

جلسات یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن  شانزدهمسه اگر دانشجو در درسی بیش از تبصره. 
غیر موجه تشخیص  تحصیالت تکمیلیچنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شوراي کند، درس غیبت 

شود. در این صورت داده شود، نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه، آن درس حذف می



 

۳۹ 
 

می نیست ولی نیمسال مذکور به عنوان واحد در طول نیمسال براي دانشجو الزا 8رعایت حد نصاب 
 .شودیک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی وي محسوب می

 سایر مصوبات

اگر دانشجویی دردرسی بیش از سه شانزدهم جلسات عدم حضور داشته، یا در جلسه امتحان  •
پایان نیمسال آن درس غیبت کند چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شوراي آموزشی دانشگاه 
غیرموجه تشخیص داده شود  نمره آن درس صفر  و در صورت تشخیص موجه بودن آن درس 

واحد در طول نیمسال  براي دانشجو الزامی 12حذف می شود. دراین حالت رعایت حد نصاب 
نیست  ولی نیمسال مذکور بعنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی وي محسوب می 

 27/4/96شود.

جویانی که داراي کسري مدرك آموزشی در پرونده پرسنلی خود هستند، مقرر گردید به دانش •
اجازه شرکت در امتحانات پایان نیمسال دوم هر یک از سال هاي تحصیلی داده نشود. 

2/11/97 

 دکتري

  ورودي هاهمه 

آموزشی و پژوهشی  يهاتیفعالدرسی و دیگر  يهابرنامه جلسات و حضور دانشجو در تمامی .22ه ماد
 الزامی است. دوره

جلسات یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن  سه شانزدهماگر دانشجو در درسی بیش از تبصره. 
غیر موجه تشخیص  تحصیالت تکمیلیچنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شوراي کند، درس غیبت 

شود. در این صورت داده شود، نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه، آن درس حذف می
واحد در طول نیمسال براي دانشجو الزامی نیست ولی نیمسال مذکور به عنوان  6رعایت حد نصاب 

 شود.یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی وي محسوب می

 سایر مصوبات
مقرر گردید به دانشجویانی که داراي کسري مدرك آموزشی در پرونده پرسنلی خود هستند،  •

امتحانات پایان نیمسال دوم هر یک از سال هاي تحصیلی داده نشود. اجازه شرکت در 
2/11/97 

 
 
 



 

٤۰ 
 

 مشروطی

 کارشناسی

 ورودي هاي 93-96

باشد، دانشجو در آن  12چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از  .19ماده 
 واحد درسی انتخاب کند.  14تواند تا شود و در نیمسال بعدي حداکثر مینیمسال مشروط تلقی می

چنانچه دانشجویی در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو نیمسال و دوره  .19ماده  تبصره
 شود. نیمسال اعم از متوالی یا متناوب مشروط شده باشد، از تحصیل محروم می 3کارشناسی پیوسته 

مانده دانشجو در پایان هر نیمسال به در صورتی که واحدهاي انتخابی یا باقی. 7ماده  5تبصره 
واحد درسی برسد  12تشخیص گروه آموزشی، بنا به دالیل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از 

شود، اما صورت این نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل در سنوات تحصیلی وي محسوب می در این
تأثیر است (به عبارت دیگر، همین ماده) بی 1یا ممتاز شدن دانشجو (موضوع تبصره در مشروط شدن

باالتر شد ممتاز و  17شد مشروط نیست و اگر 12در شرایط مذکور، اگر میانگین دانشجو کمتر از 
 شود.) محسوب نمی

 از آن بعدو  97ورودي هاي 

باشد، دانشجو  12نیمسال تحصیلی دانشجو کمتر از  دانشجو در یک  چنانچه معدل نمرات .26ماده 
. دانشجوي مشروط در نیمسال بعد (جز آخرین نیمسال تحصیلی) شودیمدر آن نیمسال مشروط تلقی 

  .واحد درسی را ندارد 14حق انتخاب بیش از 

محروم تحصیل ادامه ، از شودنیمسال اعم از متوالی یا متناوب مشروط  که در سهدانشجویی  تبصره.
 شود.می

مانده دانشجو در پایان  نیمسال به تشخیص در صورتی که واحدهاي انتخابی یا باقی .9ماده  1تبصره 
 12گروه آموزشی، دانشکده و شوراي آموزشی بنا به دالیل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از 

کامل در سنوات تحصیلی وي صورت این نیمسال به عنوان یک نیمسال  واحد درسی برسد در این
موجب مشروط شدن دانشجو  12شود. در شرایط مذکور، کسب میانگین نمرات کمتر از محسوب می

  می گردد.



 

٤۱ 
 

صورتیکه بنا به دالیل غیرموجه تعداد واحدهاي اخذ شده دانشجو در یک نیمسال  در. 9ماده  2تبصره 
در  تواندواحد درسی برسد، کلیه دروس اخذ شده آن نیمسال حذف و دانشجو فقط می 12به کمتر از 

  آن نیمسال تقاضاي مرخصی تحصیلی نماید.

 کارشناسی ارشد 

 از آن بعدو  97ورودي هاي 
 

باشد، دانشجو  14نیمسال تحصیلی دانشجو کمتر از  دانشجو در یک  چنانچه معدل نمرات .22ماده 
 . شودیدر آن نیمسال مشروط تلقی م

دانشجویی که در دو نیمسال اعم از متوالی یا متناوب مشروط شود، از ادامه تحصیل محروم  تبصره.
 شود. می

مانده دانشجو در پایان نیمسال به تشخیص در صورتی که واحدهاي انتخابی یا باقی .8ماده  1تبصره 
بنا به دالیل موجه و خارج از اراده دانشجو به  تحصیالت تکمیلیگروه آموزشی، دانشکده و شوراي 

صورت این نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل در سنوات  واحد درسی برسد در این 8کمتر از 
موجب مشروط  14شود. در شرایط مذکور، کسب میانگین نمرات کمتر از محسوب میتحصیلی وي 

  شدن دانشجو می گردد.

 حذف و اضافه

 کارشناسی

 ورودي هاي 93-96

برنامه ریزي و تصمیم گیري درباره چگونگی و زمان حذف و اضافه، حذف اضطراري درس،  .14ماده 
طبق شیوه نامه اجرایی مصوب شوراي آموزشی دانشگاه ثبت نمره، تاریخ تجدید نظر و غیره  اعالم و

  شود.انجام می

 از آن بعدو  97ورودي هاي 
برنامه ریزي و تصمیم گیري درباره چگونگی و زمان حذف و اضافه، حذف اضطراري درس،  .27ماده 

  است.شوراي آموزشی  بر عهدهثبت نمره، تاریخ تجدید نظر و غیره  اعالم و



 

٤۲ 
 

زمان مقرر حذف و اضافه مطابق تقویم آموزشی فقط در  ،لییهر نیمسال تحص دانشجو در تبصره.
تعداد واحدهاي  که بر آن، مشروط ، انتخاب یا جا به جا کندحذف درس راحداکثر دو  تواندیم دانشگاه،

  وده مجاز خارج نشود.حدمانتخابی وي از 

 کارشناسی ارشد

 از آن بعدو  97ورودي هاي 
 

ریزي و تصمیم گیري درباره چگونگی و زمان حذف و اضافه، حذف اضطراري درس، برنامه  .23ماده 
  است. تحصیالت تکمیلیشوراي  بر عهدهثبت نمره، تاریخ تجدید نظر و غیره  اعالم و

زمان مقرر حذف و اضافه مطابق تقویم آموزشی فقط در  ،لییدانشجو در هر نیمسال تحص .تبصره
تعداد واحدهاي  که بر آن، مشروط ، انتخاب یا جا به جا کندحذف درس راحداکثر دو  تواندیم دانشگاه،

  وده مجاز خارج نشود.حدمانتخابی وي از 

 دکتري

 96و  95ورودي هاي 

مطابق تقویم  زمان مقرر حذف و اضافهلی فقط در یدانشجو در هر نیمسال تحص .13ماده  1بند 
، مشروط بر آنکه تعداد واحدهاي یا جابجا کند، انتخاب حذف درس رادو  حداکثر تواندیمآموزشی 

  وده تعیین شده خارج نشود.حدمانتخابی وي از 

 از آن بعدو  97ورودي هاي 

برنامه ریزي و تصمیم گیري درباره چگونگی و زمان حذف و اضافه، حذف اضطراري درس،  .23ماده 
 است. تحصیالت تکمیلیشوراي  بر عهدهثبت نمره، تاریخ تجدید نظر و غیره  اعالم و

زمان مقرر حذف و اضافه مطابق تقویم آموزشی فقط در  ،لییدانشجو در هر نیمسال تحص .تبصره
تعداد واحدهاي  که بر آن، مشروط ، انتخاب یا جا به جا کندحذف درس راحداکثر دو  تواندیم دانشگاه،

  وده مجاز خارج نشود.حدمانتخابی وي از 

 

 

 



 

٤۳ 
 

 حذف اضطراري (نهایی)

 کارشناسی

 ورودي هاي 93-96

، در صورت اضطرار تا ) 17(ص این ماده 1تواند با رعایت مفاد تبصره دانشجو می. 17ماده 3تبصره 
دو هفته قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال، صرفاً یک درس نظري را با تایید گروه آموزشی حذف 

  واحد نشود. 12مانده دانشجو کمتر از کند به شرط آن که تعداد واحدهاي باقی

 از آن بعدو  97ورودي هاي 

ــجو می. 28ماده  ــطرار، دانش ــورت اض ــده براي حذف نهایی در تقویم در زمان تواند در ص تعیین ش
شجو در آن  ؛حذف کندنظري خود را  يهادرس، فقط یکی از آموزشی مشروط بر آنکه اوالً غیبت دان

شانزدهمدرس بیش از شد و ثانیاً تعداد واحدهاي باقیمانده وي از  سه  ساعات آن درس نبا  مجموع 
  نشود. واحد کمتر 12

 

 کارشناسی ارشد

 از آن بعدو  97ورودي هاي 

ــجو می. 24ماده  ــطرار، دانش ــورت اض ــده براي حذف نهایی در تقویم تواند در ص در زمان تعیین ش
و دانشکده مربوطه  یاستاد درس، گروه آموزش دییرا با تأنظري خود  يهادرس، فقط یکی از آموزشی

ساعات آن مجموع   سه شانزدهممشروط بر آنکه اوالً غیبت دانشجو در آن درس بیش از ؛حذف کند
  نشود. واحد کمتر 8 درس نباشد و ثانیاً تعداد واحدهاي باقیمانده وي از

 

 تاریخ تایید حذف اضطراري دروس دانشجویان تحصیالت تکمیلی توسط استاد درس، گروه تبصره.
  و دانشکده از روز اول حذف اضطراري هر نیمسال تا یک هفته بعد از آن است. آموزشی

 سایر مصوبات

 11/03/95مقرر گردید تاریخ هاي ذیل در سیستم اتوماسیون آموزش گلستان اعمال گردد.  •
* تاریخ تایید حذف اضطراري دروس دانشجویان تحصیالت تکمیلی از روز اول حذف اضطراري هر 

 نیمسال تا یک هفته بعد از آن
 
 
 



 

٤٤ 
 

 دکتري

 از آن بعدو  97ورودي هاي 

ــجو می. 24ماده  ــطرار، دانش ــورت اض ــده براي حذف نهایی در تقویم تواند در ص در زمان تعیین ش
و دانشکده مربوطه  یاستاد درس، گروه آموزش دییرا با تأنظري خود  يهادرس، فقط یکی از آموزشی

مجموع ساعات آن   سه شانزدهممشروط بر آنکه اوالً غیبت دانشجو در آن درس بیش از ؛حذف کند
 نشود. واحد کمتر 6 و ثانیاً تعداد واحدهاي باقیمانده وي ازدرس نباشد 

 

تاریخ تایید حذف اضطراري دروس دانشجویان تحصیالت تکمیلی توسط استاد درس، گروه  تبصره.
 و دانشکده از روز اول حذف اضطراري هر نیمسال تا یک هفته بعد از آن است.آموزشی 

 سایر مصوبات

 11/03/95مقرر گردید تاریخ هاي ذیل در سیستم اتوماسیون آموزش گلستان اعمال گردد.  •
* تاریخ تایید حذف اضطراري دروس دانشجویان تحصیالت تکمیلی از روز اول حذف اضطراري هر 

 نیمسال تا یک هفته بعد از آن
 

 حذف ترم با احتساب و بدون احتساب در سنوات تحصیلی

 کارشناسی

 ورودي هاي 93-96

در شرایط خاص، حذف تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی  .17ماده  2تبصره 
دانشجو و تایید شوراي آموزشی دانشگاه قبل از شروع امتحانات و با احتساب در سنوات تحصیلی 

 پذیر است.  امکان

 از آن بعدو  97ورودي هاي 

 صیمجاز است که بنا به تشخ یفقط در صورت مسال،ین کیحذف تمام دروس اخذ شده در  .29ماده 
نباشد.  مسالیدر آن ن لی، دانشجو قادر به ادامه تحصآموزشی يدانشکده مربوطه و شورا ،یگروه آموزش

دانشجو محسوب خواهد شد. درخواست حذف  لیتحص جازمذکور جزء سنوات م مسالیصورت ن نیدر ا
 ونیاتوماس ستمیتوسط دانشجو در س مسال،ین انیپاهفته قبل از شروع امتحانات  2 تاًینها دیترم با
 ثبت گردد.  یآموزش
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تواند با رعایت مدت مجاز تحصیل، حداکثر از دو بار حذف ترم در شرایط خاص، دانشجو می .30 ماده
  با احتساب در سنوات تحصیلی استفاده کند.

کمیسیون موارد در اختیار  تحصیلیبدون احتساب در سنوات  حذف ترمبررسی مصادیق تبصره. 
  دانشگاه است. خاص

 سایر مصوبات

 11/03/95مقرر گردید تاریخ هاي ذیل در سیستم اتوماسیون آموزش گلستان اعمال گردد.  •
هفته قبل از شروع  2* تاریخ در خواست و تایید حذف ترم کلیه مقاطع تحصیلی حداکثر تا 

 امتحانات پایان نیمسال 
 التیو تحص یدانشجو، امور آموزش مسالنی حذف درخواست با دانشکده موافقت صورت در •

دانشگاه نسبت به انجام امور  یآموزش يتواند بدون طرح موضوع در شورا یدانشگاه م یلیتکم
 1/3/97.دیدانشجو اقدام نما مسالیمربوط به حذف ن

هاي فوق  در صورتی که نیمسال پزشکی و.... ،هاي حذف شده به صورت اضطراري نیمسال •
به صورت نیمسال کامل در مدت تعهد خدمت  ،جزء سنوات تحصیلی آنها محسوب شود

دستورالعمل جامع ایفاي تعهد خدمت آموزش  13. ماده آموزش رایگان محاسبه می شود
 رایگان

 
 کارشناسی ارشد

 از آن بعدو  97ورودي هاي 

 صیمجاز است که بنا به تشخ یفقط در صورت مسال،ین کیحذف تمام دروس اخذ شده در  .25ماده 
، دانشجو قادر به ادامه یلیتکم التیتحص يدانشکده مربوطه و شورا ،یگروه آموزش استاد راهنما،

دانشجو  لیتحص جازمذکور جزء سنوات م مسالیصورت ن نینباشد. در ا مسالیدر آن ن لیتحص
 مسال،ین انیامتحانات پاهفته قبل از شروع  2 تاًینها دیمحسوب خواهد شد. درخواست حذف ترم با

 ثبت گردد.  یآموزش ونیاتوماس ستمیتوسط دانشجو در س
 

بار حذف ترم یک از  صرفاتواند با رعایت مدت مجاز تحصیل، در شرایط خاص، دانشجو می .26 ماده
  با احتساب در سنوات تحصیلی استفاده کند.

کمیسیون موارد در اختیار  تحصیلیبدون احتساب در سنوات  حذف ترمبررسی مصادیق تبصره. 
  دانشگاه است. خاص
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 سایر مصوبات

 11/03/95مقرر گردید تاریخ هاي ذیل در سیستم اتوماسیون آموزش گلستان اعمال گردد.  •
هفته قبل از شروع  2* تاریخ در خواست و تایید حذف ترم کلیه مقاطع تحصیلی حداکثر تا 

 امتحانات پایان نیمسال 
 التیو تحص یدانشجو، امور آموزش مسالنی حذف درخواست با دانشکده موافقت صورت در •

نسبت به انجام  یلیتکم التیتحص يتواند بدون طرح موضوع در شورا یدانشگاه م یلیتکم
  1/3/97.دیدانشجو اقدام نما مسالیامور مربوط به حذف ن

هاي فوق  در صورتی که نیمسال پزشکی و.... ،هاي حذف شده به صورت اضطراري نیمسال •
به صورت نیمسال کامل در مدت تعهد خدمت  ،جزء سنوات تحصیلی آنها محسوب شود

دستورالعمل جامع ایفاي تعهد خدمت آموزش  13. ماده آموزش رایگان محاسبه می شود
 رایگان

 دکتري

 95ورودي هاي ماقبل 

و دانشکده  گروه در طول دوره تحصیل با موافقت استاد راهنما، تواندمیدانشجو  .12ماده  1تبصره
حداکثر از دو نیمسال مرخصی تحصیلی یا حذف ترم با احتساب  مدت مجاز تحصیل،با رعایت ربط ذي

 درخواست مرخصی تحصیلی در اولین نیمسال تحصیلی مجاز نیست.  در سنوات تحصیلی استفاده کند.

 96و  95ورودي هاي 

و دانشکده با  گروه در طول دوره تحصیل با موافقت استاد راهنما، تواندمیدانشجو  .13ه ماد 2بند 
حداکثر از دو نیمسال مرخصی تحصیلی یا حذف ترم با احتساب در سنوات  مدت مجاز تحصیل،رعایت 

 يدانشجودرخواست مرخصی تحصیلی در اولین نیمسال تحصیلی مجاز نیست.  تحصیلی استفاده کند.
) ینترنتی(ا یدو هفته قبل از شروع ثبت نام اصل تاٌیخود را، نها يتقاضا دیبا یلیتحص یمرخص یمتقاض
  .دیثبت نما یآموزش ونیاتوماس ستمیدر س

 
 از آن بعدو  97ورودي هاي 

 صیمجاز است که بنا به تشخ یفقط در صورت مسال،ین کیحذف تمام دروس اخذ شده در  .25ماده 
، دانشجو قادر به ادامه یلیتکم التیتحص يدانشکده مربوطه و شورا ،یآموزشگروه  استاد راهنما،

دانشجو  لیتحص جازمذکور جزء سنوات م مسالیصورت ن نینباشد. در ا مسالیدر آن ن لیتحص
 مسال،ین انیهفته قبل از شروع امتحانات پا 2 تاًینها دیمحسوب خواهد شد. درخواست حذف ترم با

 ثبت گردد.  یآموزش ونیتوماسا ستمیتوسط دانشجو در س
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بار حذف ترم دو از  حداکثرتواند با رعایت مدت مجاز تحصیل، در شرایط خاص، دانشجو می .26 ماده
  با احتساب در سنوات تحصیلی استفاده کند.

کمیسیون موارد در اختیار  تحصیلیبدون احتساب در سنوات  حذف ترمبررسی مصادیق تبصره. 
  دانشگاه است. خاص

 سایر مصوبات
 11/03/95مقرر گردید تاریخ هاي ذیل در سیستم اتوماسیون آموزش گلستان اعمال گردد.  •

هفته قبل از شروع امتحانات  2* تاریخ در خواست و تایید حذف ترم کلیه مقاطع تحصیلی حداکثر تا 
 پایان نیمسال 

 التیو تحص یدانشجو، امور آموزش مسالنی حذف درخواست با دانشکده موافقت صورت در •
نسبت به انجام  یلیتکم التیتحص يتواند بدون طرح موضوع در شورا یدانشگاه م یلیتکم

  1/3/97 .دیدانشجو اقدام نما مسالیامور مربوط به حذف ن
هاي فوق  در صورتی که نیمسال پزشکی و.... ،هاي حذف شده به صورت اضطراري نیمسال •

به صورت نیمسال کامل در مدت تعهد خدمت  ،جزء سنوات تحصیلی آنها محسوب شود
دستورالعمل جامع ایفاي تعهد خدمت آموزش  13. ماده آموزش رایگان محاسبه می شود

 رایگان

 
 مرخصی تحصیلی با احتساب و بدون احتساب در سنوات تحصیلی

 کارشناسی

 ورودي هاي 93-96

تواند با رعایت سنوات مجاز تحصیل، در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ، دانشجو می .20ماده 
 یک نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته حداکثر دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند. 

حداکثر مدت مجاز مرخصی زایمان دانشجو دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات  .1تبصره 
  تحصیلی است.

و شوراي » مؤسسه«مدت مجاز مرخصی پزشکی دانشجو، در صورت تأیید پزشک معتمد  .2تبصره 
 .آموزشی، دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است

) حداکثر تا و ...یا والدین  بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی (مانند مأموریت همسر. 3تبصره 
  در سنوات مجاز، در اختیار شوراي آموزشی دانشگاه است. دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب
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هاي مذکور در تواند با تشخیص شوراي آموزشی دانشگاه از مجموع مرخصیدانشجو می. 4تبصره 
 مند شود. هاي مندرج در آن بهرهاین ماده و تبصره

 از آن بعدو  97ورودي هاي 
و دانشکده با رعایت مدت آموزشی تواند در طول دوره تحصیل با موافقت گروه دانشجو می .31ماده 

مجاز تحصیل، حداکثر از دو نیمسال مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات تحصیلی استفاده کند. 
 یمرخص یمتقاض يدانشجودرخواست مرخصی تحصیلی در اولین نیمسال تحصیلی مجاز می باشد. 

 ستمی) در سینترنتی(ا یدو هفته قبل از شروع ثبت نام اصل تاٌیخود را، نها يتقاضا دیبا یلیتحص
  .دیثبت نما یآموزش ونیاتوماس

 کمیسیون موارد خاصدر اختیار  تحصیلیبررسی مصادیق مرخصی بدون احتساب در سنوات تبصره. 
  دانشگاه است.

 سایر مصوبات

 11/03/95مقرر گردید تاریخ هاي ذیل در سیستم اتوماسیون آموزش گلستان اعمال گردد.  •
هفته قبل از  2* تاریخ در خواست و تایید مرخصی تحصیلی کلیه مقاطع تحصیلی حداکثر تا 

 شروع نیمسال تحصیلی 
 التیو تحص یدانشجو امور آموزش مرخصی درخواست با دانشکده موافقت صورت در •

دانشگاه امور مربوط به  یآموزش يتواند بدون طرح موضوع در شورا یدانشگاه م یلیتکم
 1/3/97دانشجو را انجام دهد. یمرخص

تعلیق و وقفه تحصیلی مشمول تعهد  ،نیمسال هاي مرخصی بدون احتساب در سنوات •
دستورالعمل جامع ایفاي تعهد خدمت آموزش 11. ماده نمی گردندآموزش رایگان خدمت 
 رایگان

یمسال هاي مرخصی با احتساب در سنوات در مدت تعهد خدمت آموزش رایگان محاسبه ن •
 دستورالعمل جامع ایفاي تعهد خدمت آموزش رایگان11ماده می گردد. تبصره 

 کارشناسی ارشد

 از آن بعدو  97ورودي هاي 
و دانشکده با  آموزشیگروه استاد راهنما، تواند در طول دوره تحصیل با موافقت دانشجو می .27ماده 

رعایت مدت مجاز تحصیل، از یک نیمسال مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات تحصیلی استفاده 
 یمتقاض يدانشجوکند. درخواست مرخصی تحصیلی در اولین نیمسال تحصیلی مجاز می باشد. 

) در ینترنتی(ا یدو هفته قبل از شروع ثبت نام اصل تاٌیخود را، نها يتقاضا دیبا یلیتحص یمرخص
  .دیثبت نما یآموزش ونیاتوماس ستمیس
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بررسی مصادیق مرخصی بدون احتساب در سنوات مجاز در اختیار کمیسیون موارد خاص تبصره. 
  دانشگاه است.

 سایر مصوبات
 11/03/95مقرر گردید تاریخ هاي ذیل در سیستم اتوماسیون آموزش گلستان اعمال گردد.  •

هفته قبل از  2* تاریخ در خواست و تایید مرخصی تحصیلی کلیه مقاطع تحصیلی حداکثر تا 
 شروع نیمسال تحصیلی 

 
 التیو تحص یدانشجو امور آموزش مرخصی درخواست با دانشکده موافقت صورت در •

دانشگاه امور  یلیتکم التیتحص يتواند بدون طرح موضوع در شورا یدانشگاه م یلیتکم
 1/3/97دانشجو را انجام دهد. یمربوط به مرخص

تعلیق و وقفه تحصیلی مشمول تعهد  ،نیمسال هاي مرخصی بدون احتساب در سنوات •
دستورالعمل جامع ایفاي تعهد خدمت آموزش 11. ماده نمی گردندآموزش رایگان خدمت 
 رایگان

دمت آموزش رایگان محاسبه نیمسال هاي مرخصی با احتساب در سنوات در مدت تعهد خ •
 دستورالعمل جامع ایفاي تعهد خدمت آموزش رایگان11ماده می گردد. تبصره 

 دکتري

 95ورودي هاي ماقبل 

و دانشکده  گروه در طول دوره تحصیل با موافقت استاد راهنما، تواندمیدانشجو  .12ماده  1تبصره
حداکثر از دو نیمسال مرخصی تحصیلی یا حذف ترم با احتساب  مدت مجاز تحصیل،با رعایت ربط ذي

 درخواست مرخصی تحصیلی در اولین نیمسال تحصیلی مجاز نیست.  در سنوات تحصیلی استفاده کند.

    96و 95ورودي هاي 

و دانشکده با  گروه در طول دوره تحصیل با موافقت استاد راهنما، تواندمیدانشجو  .13ماده  2بند 
حداکثر از دو نیمسال مرخصی تحصیلی یا حذف ترم با احتساب در سنوات  مدت مجاز تحصیل،رعایت 

 يدانشجودرخواست مرخصی تحصیلی در اولین نیمسال تحصیلی مجاز نیست.  تحصیلی استفاده کند.
) ینترنتی(ا یدو هفته قبل از شروع ثبت نام اصل تاٌیخود را، نها يتقاضا دیبا یلیتحص یمرخص یمتقاض
  .دیثبت نما یآموزش ونیاتوماس ستمیدر س
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 از آن بعدو  97ورودي هاي 

انشکده با و دآموزشی  گروهاستاد راهنما، تواند در طول دوره تحصیل با موافقت دانشجو می .27ماده 
حداکثر از دو نیمسال مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات تحصیلی  رعایت مدت مجاز تحصیل،

 يدانشجواستفاده کند. درخواست مرخصی تحصیلی در اولین نیمسال تحصیلی مجاز می باشد. 
) ینترنتی(ا یدو هفته قبل از شروع ثبت نام اصل تاٌیخود را، نها يتقاضا دیبا یلیتحص یمرخص یمتقاض
 .دیثبت نما یآموزش ونیاتوماس ستمیدر س

 کمیسیون موارد خاصدر اختیار  تحصیلیبررسی مصادیق مرخصی بدون احتساب در سنوات تبصره. 
  دانشگاه است.

 سایر مصوبات

 11/03/95مقرر گردید تاریخ هاي ذیل در سیستم اتوماسیون آموزش گلستان اعمال گردد.  •
هفته قبل از  2* تاریخ در خواست و تایید مرخصی تحصیلی کلیه مقاطع تحصیلی حداکثر تا 

 شروع نیمسال تحصیلی 
 التیو تحص یدانشجو امور آموزش مرخصی درخواست با دانشکده موافقت صورت در •

دانشگاه امور  یلیتکم التیتحص يتواند بدون طرح موضوع در شورا یدانشگاه م یلیتکم
 1/3/97دانشجو را انجام دهد. یمربوط به مرخص

تعلیق و وقفه تحصیلی مشمول تعهد  ،نیمسال هاي مرخصی بدون احتساب در سنوات •
دستورالعمل جامع ایفاي تعهد خدمت آموزش 11. ماده نمی گردندآموزش رایگان خدمت 
 رایگان

نیمسال هاي مرخصی با احتساب در سنوات در مدت تعهد خدمت آموزش رایگان محاسبه  •
 دستورالعمل جامع ایفاي تعهد خدمت آموزش رایگان11ماده می گردد. تبصره 

 

 تغییر رشته و گرایش

 کارشناسی

 ورودي هاي 93-96

تواند از یک رشته یا می دانشجوي دوره کاردانی و کارشناسی پیوسته با داشتن شرایط زیر .23ماده 
 گرایش به رشته یا گرایش دیگر تحصیلی در همان دانشگاه تغییر رشته یا گرایش دهد: 
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 وجود رشته یا گرایش مورد تقاضاي دانشجو در دانشگاه. الف)

 دانشگاه. کمیسیون موارد خاصموافقت گروه آموزشی مبدأ و مقصد و با تایید  ب)

ربط از نمره آخرین ی دانشجو در آزمون سراسري گروه آزمایشی ذيهاي اکتسابکمتر نبودن نمره ج)
آن رشته یا گرایش در دانشگاه و در سال پذیرش با تایید سازمان سنجش  فرد پذیرفته شده در

 آموزش کشور. 

 مانده.امکان ادامه تحصیل دانشجو در رشته یا گرایش جدید در سنوات مجاز باقی د)

 یدرس يششم واحدها کیپس از گذراندن حداقل  وستهیپ یدوره کارشناس انیدانشجو •
 4/2/97.ی باشندم شیگرا ایرشته  رییمجاز به تغ 23ماده  طیو در صورت دارا بودن شرا

یط فوق، تغییر رشته یا با رعایت شرا تواندیمدانشجو در هر دوره تحصیلی فقط براي یک بار  .تبصره
  .گرایش دهد

تغییر رشته دانشجو در دوره کارشناسی ناپیوسته ممنوع است، اما تغییر گرایش با داشتن  .25ماده 
 امکان پذیر است.  23شرایط و ضوابط ذکر شده در ماده 

هاي باالتر، از غیر دولتی به دولتی، از شبانه به روزانه، هاي پایین به دورهتغییر رشته از دوره .24ماده 
 ري و حضوري ممنوع است ولی بر عکس آن مجاز است. از غیر حضوري به نیمه حضو

هایی باشد به رشتهتغییر رشته دانشجویی که پذیرش وي در دوره از طریق بدون آزمون میتبصره. 
 ممنوع است.  ها از طریق آزمون سراسري صورت گرفته باشد،که پذیرش در آن

ط به احراز همزمان شرایط تغییر رشته یا گرایش وانتقال توأم با تغییر رشته یا گرایش، مشر .28ماده 
مبدأ و مقصد تنها براي یک بار امکان پذیر » سساتؤم«) و با توافق 27، 26، 25و انتقال (موضوع مواد 

 است. 

 ورودي هاي 97 و بعد از آن

از یک رشته یا گرایش به  تواندیمکارشناسی پیوسته با داشتن شرایط زیر  دورهدانشجوي  .32ماده 
رشته یا گرایش دیگر تحصیلی در آن گروه آزمایشی یا در یک گروه آزمایشی دیگر و در همان 

  .دیر رشته یا گرایش دهیتغ» مؤسسه«

 وجود رشته یا گرایش مورد تقاضاي دانشجو در دانشگاه. الف)
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 موافقت گروه آموزشی مبدأ و مقصد و با تایید شوراي آموزشی. ب)

ربط از نمره آخرین هاي اکتسابی دانشجو در آزمون سراسري گروه آزمایشی ذيکمتر نبودن نمره ج)
آن رشته یا گرایش در دانشگاه و در سال پذیرش با تایید سازمان سنجش  فرد پذیرفته شده در

 آموزش کشور. 

 .ماندهامکان ادامه تحصیل دانشجو در رشته یا گرایش جدید در سنوات مجاز باقی د)

 یدرس يششم واحدها کیگذراندن حداقل  ه)

یط فوق، تغییر رشته یا با رعایت شرا تواندیمدانشجو در هر دوره تحصیلی فقط براي یک بار  .تبصره
  .گرایش دهد

هاي باالتر، از غیر دولتی به دولتی، از شبانه به روزانه، هاي پایین به دورهتغییر رشته از دوره .33ماده 
 از غیر حضوري به نیمه حضوري و حضوري ممنوع است ولی بر عکس آن مجاز است. 

هایی باشد به رشتهتغییر رشته دانشجویی که پذیرش وي در دوره از طریق بدون آزمون می تبصره. 
 ممنوع است.  گرفته باشد، ها از طریق آزمون سراسري صورتکه پذیرش در آن

 کارشناسی ارشد

 همه ورودي ها

 تغییر رشته، انتقال و میهمانی در دوره کارشناسی ارشد ممنوع است. .20ماده 

 سایر مصوبات

هرگونه تغییر رشته یا انتقال براي پذیرفته شدگان با استفاده از سهمیه مناطق درگیر بالیاي  •
 وزارت عتف 26/3/1401مورخ  24448نامه شماره  طبیعی (سیل و زلزله) ممنوع است.

نفر استان هاي محروم ممنوع و انتقال محل تحصیل  500سهمیه  تغییر رشته پذیرفته شدگان •
 آنان منوط به موافقت استانداري ها و در محدوده دانشگاه هاي واقع در قطب دانشگاهی است.

 وزارت عتف 26/3/1401مورخ  24448نامه شماره 

ته و یا انتقال اتباع غیر ایرانی  می بایست با هماهنگی اداره کل امور دانشجویان غیر تغییر رش •
ایرانی سازمان امور دانشجویان صورت پذیرد. الزم به ذکر است اتباع غیر ایرانی پذیرفته شده 
در مناطق ممنوعه (غیرمجاز) می توانند براساس کسب حداقل نمره علمی در اولین کد رشته 

از طبق کارنامه تغییر رشته و کاربرگ انتخاب رشته هاي تحصیلی آزمون تحصیلی مج
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سراسري ادامه دهند. ضمنا دانشگاه محل پذیرش اولیه که جز مناطق غیر مجاز محسوب می 
 شوند ملزم به ارجاع پذیرفته شده غیرایرانی طی مکاتبه مستقیم به سازمان سنجش می باشد.

  وزارت عتف 26/3/1401مورخ  24448نامه شماره 
نامه شماره  تغییر رشته و انتقال پذیرفته شدگان از دوره بدون آزمون به باآزمون ممنوع است. •

 وزارت عتف 26/3/1401مورخ  24448

 تعیین رتبه دانشجویان کارشناسی
 مصوبات

موضوع لحاظ نمودن دانشجویان انتقالی به دانشگاه صنعتی شیراز در رتبه بندي نفرات برتر  •

مطرح و مقرر گردید اگر دانشجوي انتقالی از ابتداي نیمسال چهارم یا زودتر به دانشگاه 

دانشگاه صنعتی شیراز انتقال یافته یا میهمان شده و تا پایان دوره در دانشگاه صنعتی شیراز 

واحدهاي خود را گذرانده باشد، می تواند جزء نفرات برتر لحاظ گردد، مشروط بر اینکه معدل 

شده در دانشگاه صنعتی شیراز مالك عمل در رتبه بندي ایشان قرار گیرد. دروس گذرانده 

9/2/93 

 به بعد، 94مقرر گردید رتبه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مهندسی برق ورودي  •

 24/5/96بدون در نظر گرفتن گرایش آنها تعیین گردد.  

س نمراتی که دانشجو در رتبه دانشجویان انتقالی به دانشگاه صنعتی شیراز منحصراً بر اسا •
 6/5/97دانشگاه صنعتی شیراز اخذ نموده است محاسبه می گردد.

 

 تحویل مدرك کاردانی به دانشجویان کارشناسی
 ورودي هاي 93-96

در صورتی که دانشجوي منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته حداقل  .30ماده 
  عمومی و مابقی از سایر دروس دوره ) را با نمره قبولیواحد 10واحد درسی (شامل حداکثر  68

تواند مدرك دوره یا باالتر باشد، در این صورت می 12گذرانده و میانگین کل دروس گذرانده وي 
کاردانی همان رشته را دریافت کند. در غیر این صورت، به دانشجوي مذکور و همچنین به دانشجوي 
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منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ، فقط گواهی مبنی بر تعداد 
 واحدهاي گذرانده شده داده خواهد شد. 

در صورتی که دانشجوي منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته بیش از  .1تبصره 
رانده باشد در این صورت دانشگاه دروسی را واحدهاي مورد نیاز دوره کاردانی را با نمره قبولی گذ
 12دهد که میانگین کل دانشجو در آن درس، مالك میانگین کل براي صدور مدرك کاردانی قرار می

  یا باالتر شود.

 ورودي هاي 97 و بعد از آن

در صورتی که دانشجوي منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته حداقل  .36ماده 
  واحد عمومی و مابقی از سایر دروس دوره ) را با نمره قبولی10واحد درسی (شامل حداکثر  68

تواند مدرك دوره یا باالتر باشد، در این صورت می 12گذرانده و میانگین کل دروس گذرانده وي 
 کاردانی همان رشته را دریافت کند. در غیر این صورت، به دانشجوي مذکور و همچنین به دانشجوي

، فقط گواهی مبنی بر تعداد وره کاردانی و کارشناسی ناپیوستهمنصرف یا محروم از تحصیل در د
  .واحدهاي گذرانده شده داده خواهد شد

در صورتی که دانشجوي منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته بیش از  .1تبصره 
واحدهاي مورد نیاز دوره کاردانی را با نمره قبولی گذرانده باشد در این صورت دانشگاه دروسی را 

 12دهد که میانگین کل دانشجو در آن درس، مالك میانگین کل براي صدور مدرك کاردانی قرار می
  .االتر شودیا ب

مدرك کاردانی حسب تقاضاي مستند دانشجو و صرف نظر از وجود دوره کاردانی مصوب  .2 تبصره
  در آن رشته یا مجري بودن دانشگاه محل تحصیل دانشجو، صادر می شود.

 سایر مصوبات

پیوسته که با اخذ مدرك مقطع پایین تر از ادامه   دانشجویان مقاطع کارشناسی و باالتر •
تحصیل انصراف یا اخراج می گردند، تا پایان خدمت دوره ضرورت یا اخذ معافیت دایم، مجاز 

) آیین نامه اجرایی معافیت 7) ماده (1به ادامه تحصیل نمی باشند. مگر با رعایت تبصره (
التحصیل شده یعنی مقطع کاردانی  تحصیلی و رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی مقطع فارغ

 را حداکثر دو سال و نیم اخذ کرده باشد. 

تعهد خدمت دانشجویان انصرافی واخراجی مقطع کارشناسی پذیرفته شده بر اساس سهمیه   •
دستورالعمل جامع ایفاي تعهد خدمت آموزش رایگان که واجد شرایط  3هاي مندرج در ماده 
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برابر مدت تحصیل محاسبه ودانشجویان مذکور که واجد  دریافت گواهی کاردانی نباشند یک
شرایط ومتقاضی دریافت گواهی کاردانی هستند بر حسب سهمیه منطقه پذیرفته شده در 

دستورالعمل جامع  8ماده  .سه برابر این مدت تعهد خدمت خواهند داشت دو ویا ،یک3 ماده 
 ایفاي تعهد خدمت آموزش رایگان

دانشجویان انصرافی واخراجی واجد شرایط دریافت گواهی کاردانی که متنقاضی دریافت  •
مدرك کاردانی نمی باشند، تعهد خدمت آموزش رایگان ایشان یک برابر مدت تحصیل 

 دستورالعمل جامع ایفاي تعهد خدمت آموزش رایگان 8ماده محاسبه می گردد. تبصره 

 معدل کلرمیم ت

 کارشناسی(معدل کل کمتر از 12)

 ورودي هاي 93-96

چنانچه میانگین کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدهاي درسی آن دوره  .29تبصره ماده 
شود باشد تنها یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وي فرصت داده می 12کمتر از 

گذرانده است، میانگین کل  12هاي که با نمره کمتر از واحد از درس 20تا با اخذ مجدد حداکثر 
برساند و مدرك تحصیلی دوره را دریافت کند در غیر این  12دروس اخذ شده خود را به حداقل 

 شود. صورت از تحصیل محروم می

 از آن بعدو  97ورودي هاي 
پس از گذراندن تمام واحدهاي درسی آن دوره کمتر نمرات دانشجو چنانچه میانگین کل  .34ماده 

شود تا با باشد تنها یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وي فرصت داده می 12از 
گذرانده است، میانگین کل دروس  12هاي که با نمره کمتر از واحد از درس 20اخذ مجدد حداکثر 

صورت عدم موفقیت  دربرساند و مدرك تحصیلی دوره را دریافت کند  12اخذ شده خود را به حداقل 
  .شودمحروم میترمیم میانگین، دانشجو از ادامه تحصیل در 

 رفتهینمره پذ دیاخذ نما 12معدل کمتر از  میدروس را جهت ترم ایدرس  دانشجو چنانچه. تبصره
شده دانشجو در معدل کل محاسبه  رفتهیو هر دو نمره پذ ی گرددآن درس حذف نم یشده قبل

  .گرددیم
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 کارشناسی ارشد(معدل کل کمتر از 14)

 
 از آن بعدو  97ورودي هاي 

پس از گذراندن تمام واحدهاي درسی آن دوره کمتر نمرات دانشجو چنانچه میانگین کل  .29ماده 
تنها یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات  نامه را ندارد و، دانشجو اجازه دفاع از پایان باشد 14از 

هاي که با نمره کمتر واحد از درس 10شود تا با اخذ مجدد حداکثر تحصیلی به وي فرصت داده می
صورت اجازه  نیدر ا .برساند 14گذرانده است، میانگین کل دروس اخذ شده خود را به حداقل  14از 

صورت عدم موفقیت در ترمیم میانگین، دانشجو از ادامه  در .شود یداده م يبه و نامه انیدفاع از پا
  .شودمحروم میتحصیل 

 رفتهینمره پذ دیاخذ نما 14معدل کمتر از  میدروس را جهت ترم ایدرس  دانشجو چنانچه. تبصره
شده دانشجو در معدل کل محاسبه  رفتهیو هر دو نمره پذ ی گرددآن درس حذف نم یشده قبل

  .گرددیم

 سایر مصوبات

اخذ  14معدل کمتر از  میدروس را جهت ترم ایارشد درس  یکارشناس دانشجوي چنانچه •
شده دانشجو  رفتهیو هر دو نمره پذ ی گرددآن درس حذف نم یشده قبل رفتهینمره پذ دینما

 10/11/96.گرددیدر معدل کل محاسبه م

 دکتري(معدل کل کمتر از 16)

 95ورودي هاي ماقبل 

کل دروس گذرانده شده در میانگین  و 20از  14درس ر ه قبولی در هرحداقل نم .5ماده  3تبصره 
باشد، دانشجو مجاز است  16کمتر از یانگین کل است. در صورتی که م 20از  16دوران آموزشی 

را عالوه بر سقف واحدهاي درسی  ییهادرسبا نظر استاد راهنما حداکثر در یک نیمسال تحصیلی 
  براي جبران میانگین کل بگذراند.

 96و  95ورودي هاي 

و میانگین کل قابل قبول پس از گذراندن تمام  20از  14حداقل نمرة قبولی در هر درس  .6مادة 
  .است 20از  16واحدهاي آموزشی 

چنانچه میانگین کل نمرات دانشجو پس از گذراندن تمام واحدهاي آموزشی کمتر  . 6 ماده 1تبصره 
باشد دانشجو موظف است با نظر استاد راهنما و تأیید گروه، فقط در یک نیمسال تحصیلی  16از 
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صورت عدم موفقیت در ترمیم  در ن کل اخذ کند و با موفقیت بگذراند.دروسی را براي ترمیم میانگی
 .شودمحروم میمیانگین، دانشجو از ادامه تحصیل 

شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته  6ماده  2تسهیالت تبصره  .13از ماده  6بند 
 انضباطی، نمره مردودي دریافت می کنند، نمی شود. 

 از آن بعدو  97ورودي هاي 

پس از گذراندن تمام واحدهاي درسی آن دوره کمتر نمرات دانشجو چنانچه میانگین کل  .28ماده 
تنها یک نیمسال با رعایت  و دانشکده مربوطه،آموزشی  تأیید گروه راهنما،با نظر استاد ، باشد 16از 

، یواحد درس 8شود تا با اخذ مجدد حداکثر سقف مجاز سنوات تحصیلی به وي فرصت داده می
صورت عدم موفقیت در ترمیم میانگین،  در .برساند 16میانگین کل دروس اخذ شده خود را به حداقل 

 .شودمحروم میدانشجو از ادامه تحصیل 

 رفتهینمره پذ دیاخذ نما 16معدل کمتر از  میدروس را جهت ترم ایدرس  دانشجو چنانچه. تبصره
شده دانشجو در معدل کل محاسبه  رفتهیو هر دو نمره پذ ی گرددآن درس حذف نم یشده قبل

 .گرددیم

 سایر مصوبات

نمره  دیاخذ نما 16معدل کمتر از  میرا جهت ترم یدروس ایدرس  دکتري دانشجو چنانچه •
شده دانشجو در معدل  رفتهیو هر دو نمره پذ گرددیآن درس حذف نم یشده قبل رفتهیپذ

 10/11/96. گردد یکل محاسبه م

 یدرس م يواحد 8 يدر مقطع دکتر 16معدل کل کمتر از  میحداکثر تعدد واحد جهت ترم •
 10/11/96. باشد

 و بازپس گرفتن درخواست انصراف از تحصیل در خواست انصراف

 کارشناسی

 ورودي هاي 93-96

دانشجوي متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست خود را شخصاً و به صورت کتبی به  .22ماده 
اداره آموزش دانشگاه تسلیم کند. دانشجو مجاز است فقط براي یک بار و تا دو ماه از تاریخ ارائه در 

انصراف صورت، پس از انقضاي این مهلت، حکم  خواست، تقاضاي انصراف خود را پس بگیرد در غیر این
  .شوداز تحصیل وي صادر می
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») مؤسسه«عدم ثبت نام دانشجو در هر نیمسال تحصیلی (بدون کسب اجازه از  .21ماده  ،23ماده 
  .شودیمانصراف از تحصیل محسوب 

تصمیم گیري در مورد بازگشت به تحصیل دانشجوي منصرف از تحصیل بر عهده شوراي  .تبصره
  .مؤسسه استآموزشی 

 از آن بعدو  97ورودي هاي 

دانشجوي متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست خود را شخصاً و به صورت کتبی به  .35ماده 
تسلیم کند. دانشجو مجاز است فقط براي یک بار و تا یک ماه از تاریخ ارائه در  گروه آموزشی مربوطه 

صورت، پس از انقضاي این مهلت، حکم  در غیر اینتقاضاي انصراف خود را پس بگیرد. خواست، 
  .دشوانصراف از تحصیل وي صادر می

شوراي گیري براي بازگشت به تحصیل دانشجوي منصرف از تحصیل، بر عهده تصمیم .1 تبصره
  .تاسآموزشی 

با رعایت ضوابط و مقررات ، دانشگاه مجاز است انصراف دانشجو از ادامه تحصیلدر صورت  .2 تبصره
  .اي را بر اساس کارنامه تحصیلی دانشجو صادر کندصرفاً گواهینامهمربوط، 

دانشجو موظف است با توجه به تاریخ هاي تعیین شده در تقویم آموزشی دانشگاه نسبت به  .9 ماده
عدم ثبت نام دانشجو در هر نیمسال تحصیلی بدون کسب انتخاب واحدهاي درسی خود اقدام نماید. 

  .شودیمانصراف از تحصیل محسوب  دانشگاهاجازه از 

 سایر مصوبات

دانشجویانی که تمایل به انصراف و شروع به تحصیل مجدد دارند، از نظر نظام وظیفه در طول  •
باشند، مشروط به تحصیالت دانشگاهی (از دیپلم تا دکتري) فقط یکبار مجاز به انصراف می

ان انصراف تا شروع به تحصیل مجدد این که در سنوات اولیه تحصیلی انصراف داده و از زم
ردیس  21/6/97مورخ  3/03/2/23-11بیش از یک سال سپري نشده باشد.  نامه شماره 

 سازمان وظیفه عمومی ناجا
دانشجویان انصرافی و اخراجی نمی توانند از فرصت عدم کاریابی جهت تسویه آموزش رایگان  •

 جامع ایفاي تعهد خدمت آموزش رایگان دستورالعمل 59مقطع ناتمام استفاده نمایند. ماده 

تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان انصرافی و اخراجی صرفا با توجه به مدت تحصیل و  •
دستورالعمل جامع ایفاي تعهد خدمت  9ماده  نیمسال هاي ثبت نام  شده محاسبه می شود.

 آموزش رایگان
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ر کلیه دوره هاي آموزشی مدت تحصیل دانش آموخته و دانشجویان انصرافی و اخراجی د •
دستورالعمل جامع  10ماده عالی به صورت شهریه پرداز مشمو ل آموزش رایگان نمی شوند. 

 ایفاي تعهد خدمت آموزش رایگان

دانشجویان انصرافی یا اخراجی چنانچه پس از ترك تحصیل و یا اخراج و قبل از انجام تعهد  •
و گواهی نامه مقطع قبلی خود را (جهت خدمت آموزش رایگان، تقاضاي دریافت ریز نمرات 

لغو تعهد خدمت آموزش رایگان مقطع قبلی و گرفتن دانشنامه و ریزنمرات رسمی) داشته 
دستورالعمل جامع  47باشند، باید مبلغ تعهد خدمت آموزش رایگان را پرداخت نماید. ماده 

 ایفاي تعهد خدمت آموزش رایگان

صورتی که متقاضی ادامه تحصیل در کلیه دانشگاهها و دانشجویان انصرافی و اخراجی در  •
موسسات عالی باشند (به جزء دانشگاه آزاد اسالمی با توجه به شرایط این دانشگاه) می توانند 
 ایفاي تعهد خدمت آموزش رایگان خود را تا پایان تحصیالت مقطع جدید به تعویق بیاندازند.

 آموزش رایگان دستورالعمل جامع ایفاي تعهد خدمت 63ماده 

 کارشناسی ارشد

 از آن بعدو  97ورودي هاي 

دانشجوي متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست خود را شخصاً و به صورت کتبی به  .30ماده 
تسلیم کند. دانشجو مجاز است فقط براي یک بار و تا یک ماه از تاریخ ارائه در  گروه آموزشی مربوطه

صورت، پس از انقضاي این مهلت، حکم  در غیر اینتقاضاي انصراف خود را پس بگیرد. خواست، 
 .دشوانصراف از تحصیل وي صادر می

شوراي گیري براي بازگشت به تحصیل دانشجوي منصرف از تحصیل، بر عهده تصمیم .1 تبصره
  .تاس تحصیالت تکمیلی

با رعایت ضوابط و مقررات ، دانشگاه مجاز است انصراف دانشجو از ادامه تحصیلدر صورت  .2 تبصره
  .اي را بر اساس کارنامه تحصیلی دانشجو صادر کندمربوط، صرفاً گواهینامه

 سایر مصوبات

دانشجویانی که تمایل به انصراف و شروع به تحصیل مجدد دارند، از نظر نظام وظیفه در طول  •
باشند، مشروط به جاز به انصراف میتحصیالت دانشگاهی (از دیپلم تا دکتري) فقط یکبار م

این که در سنوات اولیه تحصیلی انصراف داده و از زمان انصراف تا شروع به تحصیل مجدد 
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ردیس  21/6/97مورخ  3/03/2/23-11بیش از یک سال سپري نشده باشد.  نامه شماره 
 سازمان وظیفه عمومی ناجا

عدم کاریابی جهت تسویه آموزش رایگان دانشجویان انصرافی و اخراجی نمی توانند از فرصت  •
 دستورالعمل جامع ایفاي تعهد خدمت آموزش رایگان 59مقطع ناتمام استفاده نمایند. ماده 

تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان انصرافی و اخراجی صرفا با توجه به مدت تحصیل و  •
ایفاي تعهد خدمت دستورالعمل جامع  9ماده  نیمسال هاي ثبت نام  شده محاسبه می شود.

 آموزش رایگان

مدت تحصیل دانش آموخته و دانشجوییان انصرافی و اخراجی در کلیه دوره هاي آموزشی  •
دستورالعمل جامع  10ماده عالی به صورت شهریه پرداز مشمو ل آموزش رایگان نمی شوند. 

 ایفاي تعهد خدمت آموزش رایگان

ك تحصیل و یا اخراج و قبل از انجام تعهد دانشجویان انصرافی یا اخراجی چنانچه پس از تر •
خدمت آموزش رایگان، تقاضاي دریافت ریز نمرات و گواهی نامه مقطع قبلی خود را (جهت 
لغو تعهد خدمت آموزش رایگان مقطع قبلی و گرفتن دانشنامه و ریزنمرات رسمی) داشته 

دستورالعمل جامع  47باشند، باید مبلغ تعهد خدمت آموزش رایگان را پرداخت نماید. ماده 
 ایفاي تعهد خدمت آموزش رایگان

دانشجویان انصرافی و اخراجی در صورتی که متقاضی ادامه تحصیل در کلیه دانشگاهها و  •
موسسات عالی باشند (به جزء دانشگاه آزاد اسالمی با توجه به شرایط این دانشگاه) می توانند 

 تحصیالت مقطع جدید به تعویق بیاندازند. ایفاي تعهد خدمت آموزش رایگان خود را تا پایان
 دستورالعمل جامع ایفاي تعهد خدمت آموزش رایگان 63ماده 

 دکتري

 96و  95ورودي هاي 

دانشجوي متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست انصراف خود را شخصا و به  .13از ماده  3بند 
ماه از یک صورت کتبی به اداره تحصیالت تکمیلی تسلیم کند. دانشجو مجاز است فقط یکبار و تا 

تاریخ ارائه درخواست، تقاضاي انصراف خود را پس بگیرد در غیر این صورت، پس از انقضاي این مهلت 
 . شوداز تحصیل وي صادر میحکم انصراف 

محل  دانشگاهاز  مجوزبدون کسب  یا عدم ثبت نام در هر نیمسال ترك تحصیل :13از ماده  4بند 
  آید و دانشجوي منصرف از تحصیل، حق ادامه تحصیل ندارد.تحصیل، انصراف از تحصیل به شمار می
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منصرف از تحصیل با دالیل موجه ي در موارد استثنایی که دانشجو :13از ماده  4بند  1تبصره 
را حداقل یک ماه پیش از پایان همان نیمسال  خود، باید دالئل درخواست بازگشت به تحصیل دارد

 ءاه، آن نیمسال جزارائه دهد. در صورت تأیید موجه بودن ترك تحصیل توسط دانشگ دانشگاهبه 
  .آیددانشجو به شمار میبا احتساب در سنوات مرخصی تحصیلی 

تصمیم گیري براي بازگشت به تحصیل دانشجوي منصرف از تحصیل،  :13از ماده  4بند  2تبصره 
 .است دانشگاهبر عهده 

 

 از آن بعدو  97ورودي هاي 

دانشجوي متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست خود را شخصاً و به صورت کتبی به  .29ماده 
تسلیم کند. دانشجو مجاز است فقط براي یک بار و تا یک ماه از تاریخ ارائه در  گروه آموزشی مربوطه

صورت، پس از انقضاي این مهلت، حکم  در غیر اینتقاضاي انصراف خود را پس بگیرد. خواست، 
 .دشوانصراف از تحصیل وي صادر می

شوراي عهده گیري براي بازگشت به تحصیل دانشجوي منصرف از تحصیل، بر تصمیم .1 تبصره
 .تاس تحصیالت تکمیلی

با رعایت ضوابط و مقررات ، دانشگاه مجاز است انصراف دانشجو از ادامه تحصیلدر صورت  .2 تبصره
 .اي را بر اساس کارنامه تحصیلی دانشجو صادر کندمربوط، صرفاً گواهینامه

دانشجو موظف است با توجه به تاریخ هاي تعیین شده در تقویم آموزشی دانشگاه نسبت به  .8 ماده
عدم ثبت نام دانشجو در هر نیمسال تحصیلی بدون کسب انتخاب واحدهاي درسی خود اقدام نماید. 

 . شودیمانصراف از تحصیل محسوب  دانشگاهاجازه از 

 سایر مصوبات

شروع به تحصیل مجدد دارند، از نظر نظام وظیفه در طول دانشجویانی که تمایل به انصراف و  •
باشند، مشروط به تحصیالت دانشگاهی (از دیپلم تا دکتري) فقط یکبار مجاز به انصراف می

این که در سنوات اولیه تحصیلی انصراف داده و از زمان انصراف تا شروع به تحصیل مجدد 
ردیس  21/6/97مورخ  3/03/2/23-11بیش از یک سال سپري نشده باشد.  نامه شماره 

 سازمان وظیفه عمومی ناجا
دانشجویان انصرافی و اخراجی نمی توانند از فرصت عدم کاریابی جهت تسویه آموزش رایگان  •

 دستورالعمل جامع ایفاي تعهد خدمت آموزش رایگان 59مقطع ناتمام استفاده نمایند. ماده 
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و اخراجی صرفا با توجه به مدت تحصیل و تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان انصرافی  •
دستورالعمل جامع ایفاي تعهد خدمت  9ماده  نیمسال هاي ثبت نام  شده محاسبه می شود.

 آموزش رایگان

مدت تحصیل دانش آموخته و دانشجوییان انصرافی و اخراجی در کلیه دوره هاي آموزشی  •
دستورالعمل جامع  10ماده عالی به صورت شهریه پرداز مشمو ل آموزش رایگان نمی شوند. 

 ایفاي تعهد خدمت آموزش رایگان

نجام تعهد دانشجویان انصرافی یا اخراجی چنانچه پس از ترك تحصیل و یا اخراج و قبل از ا •
خدمت آموزش رایگان، تقاضاي دریافت ریز نمرات و گواهی نامه مقطع قبلی خود را (جهت 
لغو تعهد خدمت آموزش رایگان مقطع قبلی و گرفتن دانشنامه و ریزنمرات رسمی) داشته 

دستورالعمل جامع  47باشند، باید مبلغ تعهد خدمت آموزش رایگان را پرداخت نماید. ماده 
 خدمت آموزش رایگان ایفاي تعهد

دانشجویان انصرافی و اخراجی در صورتی که متقاضی ادامه تحصیل در کلیه دانشگاهها و  •
موسسات عالی باشند (به جزء دانشگاه آزاد اسالمی با توجه به شرایط این دانشگاه) می توانند 

 یاندازند.ایفاي تعهد خدمت آموزش رایگان خود را تا پایان تحصیالت مقطع جدید به تعویق ب
 دستورالعمل جامع ایفاي تعهد خدمت آموزش رایگان 63ماده 

 آزمون جامع

گذراندن دروس دوره آموزشی ز دانشجو موظف است پس اپژوهشی  –شیوه آموزشی ر د  .39ماده 
با نظارت نماینده دانشکده و  گروه آموزشی ونظر  در ارزیابی جامع شرکت نماید. ارزیابی جامع زیر

عضو هیات علمی با مرتبه حداقل  3مرکب از حداقل ارزیابی جامع  توسط کمیتهتحصیالت تکمیلی، 
 .شودیمشرح زیر برگزار ه باستادیاري 

 .ان) راهنمااستاد( استاد -1

 آموزشی نفر عضو هیأت علمی عالوه بر استاد (استادان) راهنما که به پیشنهاد شوراي گروه 2حداقل -2
 . شوندیمو تصویب دانشکده برگزیده 

از تمام واحدهاي آموزشی  16براي ورود به مرحلۀ ارزیابی جامع، کسب میانگین کل حداقل  .1 تبصره
  دوره الزامی است.

در بازه آبان و آذر در نیمسال اول و اردیبهشت و خرداد در نیمسال دوم انجام ارزیابی جامع  .2 تبصره
 .گیردمی 
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 آزمون جامع شامل آزمون کتبی و شفاهی می باشد. .40 ماده

درس به پیشنهاد استاد راهنما و تصویب گروه  3محتواي حداقل آزمون کتبی از سواالت  .1 تبصره
 .گرددیمتهیه سطح تحصیالت تکمیلی ر دو دانشکده مربوطه  آموزشی

درس به پیشنهاد استاد راهنما و تصویب گروه  3محتواي حداقل آزمون شفاهی از سواالت  .2 تبصره
تواند با دروس آزمون کتبی متفاوت دروس آزمون شفاهی می .گرددیمتهیه  آموزشی و دانشکده مربوط

  باشد. دروس آزمون شفاهی باید حداکثر تا یک ماه پس از آزمون کتبی برگزار گردد.
% نمره نهایی را 30 میانگین نمرات آزمون شفاهی % و70آزمون کتبی میانگین نمرات  .3 تبصره
در غیر  ) کمتر باشد.20(از  16و میانگین کل نمرات دانشجو در ارزیابی جامع نباید از  دهدیمتشکیل 

ت کند و آن را با ارزیابی جامع شرک تمام دروس این صورت، دانشجو مجاز است صرفاً یکبار دیگر، در
پرونده دانشجو براي تصمیم گیري درخصوص ، و صورت عدم موفقیت در بار دوم، موفقیت بگذراند

 .شودارجاع می دانشگاهامکان شرکت مجدد در ارزیابی جامع به کمیسیون موارد خاص 
ته پس یک هف(کتبی و شفاهی) را حداکثر  موظف است نتیجه ارزیابی جامع آموزشی. گروه 4 تبصره

شگاه تحصیالت تکمیلی دانو آموزشی  طریق دانشکده به مدیریت  ، ازامتحان شفاهیاز برگزاري 
  گزارش نماید.

 سایر مصوبات

مقرر گردید برگزاري امتحان جامع دکتري در بازه آبان و آذر در نیمسال اول و اردیبهشت و   •
به  94-95خرداد در نیمسال دوم انجام گیرد این تاریخ براي دانشجویان ورودي سال تحصیلی

 23/4/94باشد.االجرا می بعد الزم

 9/7/98نفر تعیین گردید.  3تعداد ممتحن هر ماده درس ارزیابی جامع دکتري حداکثر   •
به درخواست دانشجو  دوم در ارزیابی جامع، دانشجوي دکتري براي بار موفقیت عدم درصورت •

 موارد کمیسیون به جامع ارزیابی در مجدد شرکت درخصوص امکان گیري تصمیم براي پرونده

در صورت مخالفت کمیسیون موارد خاص دانشگاه با درخواست، . می شود ارجاع دانشگاه خاص
 9/7/98گردد. دانشجو از ادامه تحصیل محروم می

و  )وزالهایی که دانشجویان مقطع دکتري مشغول به آماده سازي طرح رساله (پروپ نیمسال •
. بند گردد در مبلغ باز پرداخت تعهد خدمت آموزش رایگان محاسبه نمی ،آزمون جامع هستند

      دستورالعمل جامع ایفاي تعهد خدمت آموزش رایگان 43-2
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 بسندگی زبان
 ورودي هاي ماقبل 98

 .باشدنمره بسندگی زبان انگلیسی دانشجویان دکتري به قرار زیر می .43ماده 
 

 قبولحداقل نمره قابل  نام آزمون
Academic IELTS 6 

TOEFL PBT 550 
TOEFL IBT 70 
TOLIMO 550 

MSRT (MCHE) 60 
 %60 هاي داخلآزمون هاي دانشگاه

 %50 آزمون نیمه متمرکز کنکور دکتري
 

 همه ورودي ها

 است. دفاع از طرح تحقیق رسالهقبل از  بسندگی زبان مهلت ارائه نمره .1 تبصره

دگی زبان سایر درصد نمره آزمون بسن 80و ایثارگر نمره بسندگی زبان دانشجویان شاهد  .2 تبصره
 باشد.دانشجویان می

 

 سایر مصوبات

مقرر گردید در خصوص نحوه برگزاري آزمون بسندگی زبان مقطع دکتري گروهی متشکل از  •
آقایان دکتر سلطانی راد، دکتر اسالمی، دکتر حقیقت و خانم دکتر نزهت تشکیل گردد.  

17/01/95   

 نییسال تع 2داخل  يدانشگاه ها يزبان مربوط به آزمون ها یمدت اعتبار نمره بسندگ •
 30/11/97. دیگرد

 29/08/97.باشدیدانشجویان دکتري به قرار زیر م یسینمره بسندگی زبان انگل •
 حداقل نمره قابل قبول نام آزمون

Academic IELTS 6 
TOEFL PBT 550 
TOEFL IBT 70 
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TOLIMO 550 
MSRT (MCHE) 60 

 %60 هاي داخلآزمون هاي دانشگاه
 

 گزارش پیشرفت تحصیلی
 همه ورودي ها

ي متشکل از استاد (استادان) راهنما، استاد (استادان) مشاور اتهیکم .پیشنهاد رساله دکتريکمیته 
و دو نفر عضو هیأت علمی به پیشنهاد استاد راهنما و تصویب گروه مربوطه است. حداقل یکی از اعضاء 

 . کمیته مذکور می بایست داراي مرتبه دانشیاري باشند

خارج از دانشگاه به عنوان  اياعضاي هیأت علمی یا متخصصان حرفههمکاري با . 3ماده  4تبصره 
عضو کمیته پیشنهاد رساله دکتري و کمیته رساله دکتري منوط به اخذ مجوز از شوراي تحصیالت 

 تکمیلی دانشگاه است.

 95ورودي هاي ماقبل 

(و در صورت استفاده از فرصت دانشجوي دکتري باید در پایان هر سال تحصیلی  .8ماده  3تبصره 
رساله، گزارش  پیشنهاد در حضور اعضاي کمیتهمطالعاتی خارج از دانشگاه، بعد از فرصت مطالعاتی) 

اعضاي کمیته  .اساس طرح تحقیق مصوب به صورت شفاهی ارائه نمایدر پیشرفت تحصیلی خود را ب
متوسط و ضعیف ) در قالب گزارش  کیفی خود را به صورت(عالی ، خوب ، رساله باید نتیجه ارزیابی

  .و مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارائه دهد مدیر گروهپیشرفت تحصیلی به 

 96و  95ورودي هاي 

(و در صورت استفاده از فرصت سال تحصیلی نیمدانشجوي دکتري باید در پایان هر  .8ماده  3تبصره 
اساس طرح ر گزارش پیشرفت تحصیلی خود را بمطالعاتی خارج از دانشگاه، بعد از فرصت مطالعاتی) 

گزارش در صورت صالحدید استاد راهنما،  .ارائه نماید کتبی به استاد راهنماتحقیق مصوب به صورت 
  گردد.، در حضور کمیته پیشنهاد رساله ارائه میپیشرفت تحصیلی

 و بعد از آن 97ورودي هاي 

دانشجوي دکتري باید در پایان هر نیمسال تحصیلی (و در صورت استفاده از فرصت  .44ماده 
مطالعاتی خارج از دانشگاه، بعد از فرصت مطالعاتی) در حضور اعضاي کمیته گزارش پیشرفت تحصیلی 

اساس طرح تحقیق مصوب ر گزارش پیشرفت تحصیلی خود را ب ،و با نظارت نماینده تحصیالت تکمیلی
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کیفی خود را به صورت(عالی ، خوب ،  اهی ارائه نماید. اعضاي کمیته باید نتیجه ارزیابیبه صورت شف
 .دنمتوسط و ضعیف ) ارائه ده

 متشکل از افراد زیر است. گزارش پیشرفت تحصیلی کمیته تبصره.

  استاد (استادان) راهنما-1

و تصویب دانشکده  آموزشیکه به پیشنهاد گروه رساله  شنهادیپ تهینفر از داوران کم یکحداقل  -2
 .شوندیمبرگزیده 

 دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتري

 کارشناسی ارشد

 و بعد از آن 97ورودي هاي 
 

واحد درسی براي  6و حداکثر  4حداقل  پژوهشی-آموزشی تعداد واحد پایان نامه در شیوه .39ماده 
 .باشدیماساس برنامه مصوب ر و ب هارشتههمه 

اعضاي کمیته حضور ر ، موظف است دتائید استاد راهنماو  پایان نامهدانشجو پس از تدوین  .40 ماده
کمیته پایان نامه متشکل از استاد (استادان) راهنما، استاد  خود دفاع کند. پایان نامهاز پایان نامه 

 و دانشکده آموزشی به پیشنهاد استاد راهنما و تصویب گروه و حداقل یک داور(استادان) مشاور 
  مربوطه است.

نفر افزایش می حداقل دو  در صورتی که دانشجو داراي استاد مشاور نباشد تعداد داوران به  .1 تبصره
 یابد.

تا روز  آموزشیدر گروه ارشد  ینامه کارشناسانیپا موضوع بیتصو خیتار نیب یفاصله زمان .2تبصره 
 است.سه ماه  حداقل نامهانیدفاع از پا

عنوان ناظر و مدیر جلسه  جلسه دفاع از پایان نامه با حضور نماینده تحصیالت تکمیلی به .3 تبصره
 یابد. و اعضاء کمیته پایان نامه رسمیت می

ل تحصیلی، یک روز قبل از شروع سا هر نیمسال اول درنامه دفاع از پایان مهلت آخرین .41ماده 
ل تحصیلی، یک روز قبل از شروع نیمسال سا دوم هر و در نیمسال نیمسال دوم همان سال تحصیلی

 باشد. اول سال تحصیلی بعد، مطابق با تقویم آموزشی دانشگاه، می
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تعیین  20دانشجو را بر مبناي  پایان نامهداوران، نمره  هیأتدر پایان جلسه دفاع، اعضاي  .1تبصره 
  نماید.می محاسبهبصورت زیر نمرات را وزنی . نماینده تحصیالت تکمیلی میانگین نمایندمی

 ) مشاور:دیدر صورت وجود استاد (اسات •
 مجموع نمرات داوران مشاور+ دینمرات اسات نیانگیم + راهنما دینمرات اسات نیانگیدو برابر م

 3تعداد داوران+
 

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

 2تعداد داوران + 
توجه به  باشود و ارزشیابی آن نمره پایان نامه در میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه نمی .2تبصره 
 گردداعالم می یا متوسط) یا مردود خوبخوب،  خیلیعالی ، قبول (، به صورت زیرجدول 

 جدول ارزیابی

 درجه نمره

20تا  19  عالی 

18,99تا 18 خوب خیلی   

17,99تا  16  خوب 

15,99تا  14  متوسط 

41کمتر از   مردود 

 

مردود اعالم شود، با تأیید هیأت داوران، حداکثر یک نیمسال  پایان نامهچنانچه ارزشیابی  .3تبصره 
اع شرکت و از پایان شود تا دوباره در جلسۀ دفدر سقف مدت مجاز تحصیل به دانشجو اجازه داده می

 نامه خود دفاع کند.

خود با درجه قبولی دفاع کند،  پایان نامهدانشجویی که در فرصت تعیین شده نتواند از  .4تبصره 
 .شودفقط گواهی گذراندن واحدهاي درسی به وي اعطاء می

 همه ورودي ها
 
نامه خود را انینامه حداکثر سه ماه فرصت دارند که پاانیدفاع از پا خیپس از تار دانشجو .42ماده  

 خیدهند و حداکثر شش ماه پس از تار لینامه به استاد راهنما تحوانیپا تهیکم حاتیمطابق با تصح
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 ترم يبرا بایددانشجو  صورتنیا ریحساب خود را انجام دهند. در غ هیتسو ندیراف ستباییدفاع م
 خیتارید. نامه خود دفاع نماانیاز پاامناء ثبت نام و مجدداً  اتیمصوب ه يهانهیمطابق با هز دیجد

 .است دیجلسه دفاع جد دانشجو تاریخ لیفراغت از تحص
 

 سایر مصوبات
 

توانند نام ناظر صنعتی را در پایان نامه هاي کارشناسی ارشد مقرر گردید که دانشکده ها می  •
و رساله هاي دکتري درج نمایند که در جلسه دفاع پایان نامه / رساله شرکت نمایند و پایان 

       09/06/95نامه/ رساله را امضاء نمایند ولی حق نمره دادن نداشته باشند. 
رجی، مشاور خارجی، داور خارجی، که در مقرر گردید که حق الزحمه اساتید راهنماي خا •

کنند پرداخت جلسه دفاع از پایان نامه یا رساله دانشجویان تحصیالت تکمیلی شرکت نمی
                                      17/01/95نگردد. 

در صورت تجدید جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتري بدلیل عدم دریافت  •
ماه پس از تاریخ دفاع، به تمامی اعضاء کمیته  6راغت از تحصیل دانشجو در زمان پرونده ف

    18/8/95گردد.داوري حق الزحمه معادل حق الزحمه داوري پرداخت می
مقرر گردید که کلیه پایان نامه هاي کارشناسی ارشد با حداقل دو داور (در صورت عدم  •

 27/3/93ر دفاع گردند. اختصاص مشاور) یا یک مشاور و حداقل یک داو

مقررگردید مقاله کنفرانس مشروط به پذیرش و ثبت نام در کنفرانس مربوط، در نمره پایان  •
 26/3/94گردد. نامه کارشناسی ارشد محسوب می

مقرر گردید گواهی دفاع از پایان نامه و رساله در صورتی صادر گردد که دانشجو تمامی مراحل  •
 27/11/94نموده و به آموزش دانشگاه تحویل داده باشد. فارغ التحصیلی خود را اتمام

مقرر گردید که در روي جلد پایان نامه/ رساله هاي دکتري نام استاد مشاوره درج نگردد.  •
26/05/95                                      

می مقرر گردید که تنها از همکاري اعضاء هیات علمی دانشگاه هاي دولتی و اعضاء هیات عل •
باشند در مقاطع صنایع که داراي مجوز دفتر جذب وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري می

 9/4/94تحصیالت تکمیلی از قبیل مشاور، داور و ... در صورت موافقت گروه استفاده گردد. 

نامه  انیارشد در صورت عدم حضور در جلسه دفاع از پا ینامه کارشناس انپای مشاور استاد •
 1/3/97.دینما ضینامه تفو انیاول پا ينمره خود را به استاد راهنما ستباییم ارشد یکارشناس

وزارت محترم عتف،  یمعاون محترم آموزش 30/03/98مورخ  73392/2نامه شماره  رویپ •
 دیسبز، مقرر گرد تیریبه اهداف برنامه مد یابیدر مصرف کاغذ و دست ییبر صرفه جو یمبن

به بعد  98ارشد دفاع شده از مهر ماه   یکارشناس ينامه ها انیپا یکیزیف يتمام نسخه ها
استاد  یکیزیبه استاد مشاور، دانشکده و کتابخانه دانشگاه حذف گردد. نسخه ف لیجهت تحو

 18/4/98. گردد یم هیته شانیا صیراهنما به تشخ
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راهنما یا استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد یک  دمقرر گردید در صورتی که استا •
دانشجو، فارسی زبان نباشد، چکیده مسبوط انگلیسی در پایان نامه /رساله دکتري قرار گیرد. 

 12/9/98در خصوص سایر پایان نامه ها این موضوع به تشخیص استاد راهنما قابل اجرا است. 
د راهنماي و مشاور خارج از کشور (ایرانی و مقرر گردید زمان پرداخت حق التدریس اساتی •

هاي کارشناسی ارشد دانشجویان دانشگاه، مشابه سایر اعضاي هیات غیر ایرانی) پایان نامه
 21/8/98علمی دانشگاه پرداخت گردد. 

حداکثر درصد همانندي پایان نامه کارشناسی ارشد/رساله دکتري با سایر منابع در پایگاه هاي  •
درصد تعیین گردید. کلیه مطالب پایان نامه بجز مراجع و فهرست مطالب  20ر ایرانداك حداکث

جز همانند جویی می باشد. این فرآیند صرفا توسط استاد راهنماي دانشجو تهیه و در زمان 
روز) قبل از دفاع در سیستم  20روز و دکتري حداقل  10مقرر (کارشناسی ارشد حداقل 

عدم بارگذاري گزارش مذکور یا درصد همانندي بیش  گلستان بارگذاري می شود. درصورت
  18/6/99 درصد، دانشجو اجازه دفاع از پایان نامه/رساله را ندارد. 20از 

مقرر گردید پایه و مرتبه علمی اعضاي هیات علمی خارج از کشور که در پارساي دانشجویان  •
ارند، براساس مرتبه دانشگاه صنعتی شیراز به عنوان راهنماي مشترك یا مشاور همکاري د

علمی ذکر شده در وب سایت دانشگاه محل خدمت و میزان سوابق کاري در سمت هیات 
 2/9/1400علمی محاسبه می گردد.

ساکن  شیراز شهر از خارج در استاد راهنما یا استاد مشاور و داور، ی کهصورت در گردید مقرر •
در تصمیم گیري  .باشد مجازي صورت به می تواندجلسه دفاع  ،دانشکده تایید، پس از باشند

 قابل انجام می باشد. رازیش یدانشگاه صنعت سایر موارد خاص با هماهنگی معاونت آموزشی
16/1/1401 

 دکتري

 95ورودي هاي ماقبل 

ي متشکل از استاد (استادان) راهنما، استاد (استادان) مشاور و سه نفر اتهیکمکمیته رساله دکتري: 
نفر هیأت علمی با مرتبه حداقل دانشیاري خارج از دانشگاه صنعتی شیراز) به  عضو هیأت علمی ( یک

 . پیشنهاد استاد راهنما و تصویب گروه مربوطه است

 دفاع از رساله  .9ماده 

تائید استاد راهنما و به شرط کفایت دستاوردهاي علمی رساله، موظف و دانشجو پس از تدوین رساله 
 داوران از رساله خود دفاع کند. هیأتحضور ر است د

(مطابق با اهداف طرح تحقیق) متناسب با موضوع  احراز کفایت دستاوردهاي علمی رساله .1تبصره 
، قبل از دفاع از طریق چاپ یا اخذ پذیرش نهایی حداقل یک مقاله مستخرج از رساله براي رساله
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شجویان در شیوه پژوهشی در مجالت پژوهشی و دو مقاله براي دان -دانشجویان در شیوه آموزشی 
. دستاوردهاي ردیگیمصورت گروه مربوط با تائید ی و المللنیبداراي نمایه معتبر  علمی پژوهشیر معتب

 .باشد "دانشگاه صنعتی شیراز"ان) راهنما و ناماستاد( استاد ،دانشجوذکر نام علمی یاد شده باید با 
 92ماقبل 

(مطابق با اهداف طرح تحقیق) متناسب با موضوع  دستاوردهاي علمی رسالهاحراز کفایت  .1تبصره 
مستخرج از رساله براي ISI ، قبل از دفاع از طریق چاپ یا اخذ پذیرش نهایی حداقل یک مقاله رساله

پژوهشی و دو مقاله براي دانشجویان در شیوه پژوهشی در مجالت  -دانشجویان در شیوه آموزشی 
. دستاوردهاي ردیگیمصورت گروه مربوط با تائید ی و المللنیبداراي نمایه معتبر  علمی پژوهشیر معتب

 باشد. "دانشگاه صنعتی شیراز"ان) راهنما و ناماستاد( استاد ،دانشجوذکر نام علمی یاد شده باید با 
 94و  93، 92

حداقل یکی از ) و تائید 9ماده  1تبصره پس از احراز کفایت دستاوردهاي علمی (موضوع  .2تبصره 
تکمیل شده بعالوه تاریخ تعیین شده براي دفاع، حداقل دو  هايداوران کمیته رساله، مدارك و فرم

هفته قبل از دفاع توسط دانشکده براي صدور مجوز و درج در پرونده دانشجو به امور آموزشی و 
 گردد.تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال می

عنوان ناظر و اعضاء  ضور نماینده تحصیالت تکمیلی دانشگاه بهجلسه دفاع از رساله با ح .3تبصره
 یابد. کمیته رساله رسمیت می

با رعایت مفاد ماده دفاع از رساله  حداقل زمان الزم بین تصویب طرح تحقیق در دانشگاه و .4تبصره 
 باشد. یک سال تمام می 13

، چگونگی دفاع از شده میزان نوآورياساس کیفیت علمی پژوهشی انجام  رارزیابی رساله ب .10اده م
 .شودیمهاي پژوهشی و نحوه نگارش رساله انجام یافته

تعیین  20داوران، نمره رساله دانشجو را بر مبناي  هیأتدر پایان جلسه دفاع، اعضاي  .1تبصره 
ول توجه به جد با نمرات را محاسبه ووزنی . نماینده تحصیالت تکمیلی دانشگاه میانگین نمایندمی
 گردد.اعالم میغیرقابل قبول ) یا خوب  یاخوب  رعالی ، بسیاقبول (، به صورت زیر
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 جدول ارزیابی

 درجه نمره

20 تا18,5  عالی 

18,49تا 17,5 خوب بسیار   

17,49تا  16  خوب 

16کمتر از   غیرقابل قبول 

 

دانشجو  کمیته رساله، ، بنا به تشخیص شودارزیابی  "غیرقابل قبول "چنانچه رساله دانشجو .2تبصره 
مجاز است طی حداکثر شش ماه  به شرط اینکه از حداکثر مدت مجاز تحصیل بیشتر نشود، اصالحات 

 و صرفاً براي یک بار دیگر از آن دفاع کند.ه الزم را در رساله بعمل آورد

 96و  95ورودي هاي 

متشکل از تعداد سه عضو هیأت علمی (عالوه بر استادان راهنما و  ايکمیتهکمیته رساله دکتري: 
مشاور) با حداقل مرتبۀ استادیاري هستند که یک عضو از داخل و دو عضو نیز از خارج از گروه آموزشی 

یکی از داوران  آیین نامه 19با تشخیص شوراي دانشگاه و بر اساس تبصره ماده  شوند.انتخاب می
  اي انتخاب شود.متخصصان حرفه تواند ازخارجی می

حداقل یکی از اعضاء کمیته پیشنهاد رساله دکتري و کمیته رساله دکتري باید داراي مرتبه  .1تبصره 
 حداقل دانشیاري باشد

 توانند به عنوان داور کمیتهنویسندگان مقاالت مستخرج از رساله دکتري دانشجو نمی .2تبصره 
 .کمیته رساله دکتري انتخاب شوندپیشنهاد رساله دکتري و داور 

آخرین مهلت دفاع از رساله براي نیمسال اول سال تحصیلی یک روز قبل از شروع  .13از ماده  5بند 
نیمسال دوم همان سال تحصیلی و براي نیمسال دوم سال تحصیلی یک روز قبل از شروع نیمسال 

 شد. بااول سال تحصیلی بعد مطابق با تقویم آموزشی دانشگاه می
 

  دفاع از رساله . 9ماده 

تائید استاد راهنما و به شرط کفایت دستاوردهاي علمی رساله، موظف و دانشجو پس از تدوین رساله 
 از رساله خود دفاع کند. کمیته رساله و با مدیریت نماینده تحصیالت تکمیلیحضور ر است د
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(مطابق با اهداف طرح تحقیق) متناسب با موضوع  احراز کفایت دستاوردهاي علمی رساله .1تبصره 
براي مقاله مستخرج از رساله یک رساله، قبل از دفاع از طریق چاپ یا اخذ پذیرش نهایی حداقل 

در مجالت و دو مقاله براي دانشجویان در شیوه پژوهشی  پژوهشی –دانشجویان در شیوه آموزشی 
با داخلی (در زمان تحصیل دانشجو در مقطع دکتري) و  وهشیژعلمی پ یا مجالت معتبرISI  رمعتب

ذکر نام . دستاوردهاي علمی یاد شده باید با ردیگیمصورت استاد راهنماي اول و گروه مربوط تائید 
  باشد. "دانشگاه صنعتی شیراز"و نام ي اولاهنمار استاد ، حداقل نامدانشجو

) و تائید حداقل یکی از 9ماده  1تبصره پس از احراز کفایت دستاوردهاي علمی (موضوع  .2تبصره 
داوران کمیته رساله، تاریخ دفاع تعیین شده و حداقل دو هفته قبل از دفاع، نسخه تایید شده رساله 

 گردد. توسط استاد راهنماي اول، از طریق دانشجو به داوران تحویل می

عنوان ناظر و مدیر  رساله با حضور نماینده تحصیالت تکمیلی دانشگاه به جلسه دفاع از .3 تبصره
 یابد. جلسه و اعضاء کمیته رساله رسمیت می

  یک سال تمام است.دفاع از رساله  حداقل زمان الزم بین تصویب طرح تحقیق در دانشگاه و .4تبصره 

، چگونگی دفاع از میزان نوآوري ،انجام شده پژوهش اساس کیفیت علمی رارزیابی رساله ب .10ماده 
  .شودیمهاي پژوهشی و نحوه نگارش رساله انجام یافته

تعیین  20داوران، نمره رساله دانشجو را بر مبناي  هیأتدر پایان جلسه دفاع، اعضاي  .1تبصره 
  نماید.می محاسبهبصورت زیر نمرات را وزنی . نماینده تحصیالت تکمیلی دانشگاه میانگین نمایندمی

 ) مشاور:دیدر صورت وجود استاد (اسات •
 مجموع نمرات داوران مشاور+ دینمرات اسات نیانگیم + راهنما دینمرات اسات نیانگیدو برابر م

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

 راهنما + مجموع نمرات داوران دینمرات اسات نیانگیدو برابر م
 2تعداد داوران + 

توجه به  باشود و ارزشیابی آن نمره رساله در میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه نمی .2تبصره 
  گردد.اعالم می ) یا مردودخوب یاخوب  خیلیعالی ، قبول (، به صورت زیرجدول 
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 جدول ارزیابی

 درجه نمره

20تا  19  عالی 

18,99تا 18 خوب خیلی   

17,99تا  16  خوب 

16کمتر از   مردود 

 

چنانچه ارزشیابی رساله مردود اعالم شود، با تأیید هیأت داوران، حداکثر یک نیمسال در  .3تبصره 
اع شرکت و از رسالۀ شود تا دوباره در جلسۀ دفسقف مدت مجاز تحصیل به دانشجو اجازه داده می

  خود دفاع کند.

درجه قبولی دفاع کند، فقط دانشجویی که در فرصت تعیین شده نتواند از رسالۀ خود با  .4تبصره 
 .شودگواهی گذراندن واحدهاي درسی به وي اعطاء می

 و بعد از آن 97ورودي هاي 

تائید استاد راهنما و به شرط کفایت دستاوردهاي علمی و دانشجو پس از تدوین رساله  .45ماده 
از رساله خود دفاع  کمیته رساله و با مدیریت نماینده تحصیالت تکمیلیحضور ر رساله، موظف است د

متشکل از استاد (استادان) راهنما، استاد (استادان) مشاور و سه نفر عضو  کند. کمیته رساله دکتري
هیأت علمی ( یک نفر هیأت علمی با مرتبه حداقل دانشیاري خارج از دانشگاه صنعتی شیراز) به 

 .استو دانشکده مربوطه  آموزشی و تصویب گروه ي اولپیشنهاد استاد راهنما

 توانند به عنوان داور کمیتهنویسندگان مقاالت مستخرج از رساله دکتري دانشجو نمی .1تبصره 
 پیشنهاد رساله دکتري و داور کمیته رساله دکتري انتخاب شوند.

یک سال تمام دفاع از رساله  حداقل زمان الزم بین تصویب طرح تحقیق در دانشگاه و .2تبصره 
 باشد.می

(مطابق با اهداف طرح تحقیق) متناسب با موضوع  احراز کفایت دستاوردهاي علمی رساله .3تبصره 
براي مقاله مستخرج از رساله یک رساله، قبل از دفاع از طریق چاپ یا اخذ پذیرش نهایی حداقل 

در مجالت و دو مقاله براي دانشجویان در شیوه پژوهشی  پژوهشی –دانشجویان در شیوه آموزشی 
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با داخلی (در زمان تحصیل دانشجو در مقطع دکتري) و  وهشیژعلمی پ یا مجالت معتبرISI  رمعتب
. دستاوردهاي علمی یاد ردیگیمصورت استاد راهنماي اول، گروه آموزشی و دانشکده مربوطه تائید 

 .باشد "صنعتی شیرازدانشگاه "و نام ي اولاهنمار استاد ، حداقل نامدانشجوذکر نام شده باید با 

و تائید حداقل یکی از داوران کمیته رساله، تاریخ  پس از احراز کفایت دستاوردهاي علمی  .4تبصره 
دفاع تعیین شده و حداقل دو هفته قبل از دفاع، نسخه تایید شده رساله توسط استاد راهنماي اول، از 

 گردد. طریق دانشجو به داوران تحویل می

عنوان ناظر و مدیر جلسه و  دفاع از رساله با حضور نماینده تحصیالت تکمیلی بهجلسه  .5 تبصره
 یابد. اعضاء کمیته رساله رسمیت می

ل تحصیلی، یک روز قبل از شروع نیمسال سا هر نیمسال اول در رسالهدفاع از  مهلت آخرین .46ماده 
قبل از شروع نیمسال اول سال ل تحصیلی، یک روز سا و در نیمسال دوم هر دوم همان سال تحصیلی

 باشد.تحصیلی بعد، مطابق با تقویم آموزشی دانشگاه، می
  

، چگونگی دفاع از میزان نوآوري ،انجام شده پژوهش اساس کیفیت علمی رارزیابی رساله ب .47ماده 
 .شودیمهاي پژوهشی و نحوه نگارش رساله انجام یافته

صره  تعیین  20دانشــجو را بر مبناي  رســالهداوران، نمره  هیأتدر پایان جلســه دفاع، اعضــاي  .1تب
  نماید.می محاسبهبصورت زیر نمرات را وزنی . نماینده تحصیالت تکمیلی میانگین نمایندمی

 ) مشاور:دیدر صورت وجود استاد (اسات •
 مجموع نمرات داوران مشاور+ دینمرات اسات نیانگیم + راهنما دینمرات اسات نیانگیدو برابر م

 3تعداد داوران+
 

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

 2تعداد داوران + 
توجه به  باشود و ارزشیابی آن نمره رساله در میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه نمی .2تبصره 
 .گردداعالم می ) یا مردودخوب یاخوب  خیلیعالی ، قبول (، به صورت زیرجدول 

 جدول ارزیابی

 درجه نمره

20تا  19  عالی 

18,99تا 18 خوب خیلی   
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17,99تا  16  خوب 

16کمتر از   مردود 

 

مردود اعالم شود، با تأیید هیأت داوران، حداکثر یک نیمسال در  رساله چنانچه ارزشیابی  .3تبصره 
اع شرکت و از رساله شود تا دوباره در جلسۀ دفسقف مدت مجاز تحصیل به دانشجو اجازه داده می

 خود دفاع کند.

دانشجویی که در فرصت تعیین شده نتواند از رسالۀ خود با درجه قبولی دفاع کند، فقط  .4تبصره 
 .شوداندن واحدهاي درسی به وي اعطاء میگواهی گذر

 همه ورودي ها

خود را مطابق  رسالهحداکثر سه ماه فرصت دارند که  رسالهدفاع از  خیدانشجو پس از تار .48ماده  
-یدفاع م خیدهند و حداکثر شش ماه پس از تار لیبه استاد راهنما تحو رساله تهیکم حاتیبا تصح

مطابق  دیترم جد يبرا بایددانشجو  صورتنیا ریحساب خود را انجام دهند. در غ هیتسو ندیراف ستبای
 لیفراغت از تحص خیتارید. خود دفاع نما رسالهاز امناء ثبت نام و مجدداً  اتیمصوب ه يهانهیبا هز

 .است دیجلسه دفاع جد دانشجو تاریخ
 

 سایر مصوبات

دانشگاه هاي دولتی و اعضاء هیات علمی مقرر گردید که تنها از همکاري اعضاء هیات علمی  •
باشند در مقاطع تحصیالت صنایع که داراي مجوز دفتر جذب وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري می

 9/4/94تکمیلی از قبیل مشاور، داور و ... در صورت موافقت گروه استفاده گردد. 

توانند نام ناظر صنعتی را در پایان نامه هاي کارشناسی ارشد و مقرر گردید که دانشکده ها می •
رساله هاي دکتري درج نمایند که در جلسه دفاع پایان نامه / رساله شرکت نمایند و پایان نامه/ 

     09/06/95رساله را امضاء نمایند ولی حق نمره دادن نداشته باشند. 
ی، مشاور خارجی، داور خارجی، که در جلسه مقرر گردید که حق الزحمه اساتید راهنماي خارج •

کنند پرداخت نگردد. دفاع از پایان نامه یا رساله دانشجویان تحصیالت تکمیلی شرکت نمی
17/01/95                                      

در صورت تجدید جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتري بدلیل عدم دریافت  •
ماه پس از تاریخ دفاع، به تمامی اعضاء کمیته داوري  6غت از تحصیل دانشجو در زمان پرونده فرا

                                      18/08/95گردد. حق الزحمه معادل حق الزحمه داوري پرداخت می
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 مقرر گردید گواهی دفاع از پایان نامه و رساله در صورتی صادر گردد که دانشجو تمامی مراحل •
 27/11/94فارغ التحصیلی خود را اتمام نموده و به آموزش دانشگاه تحویل داده باشد.

مقرر گردید که حق الزحمه اساتید راهنماي خارجی، مشاور خارجی، داور خارجی، که در جلسه  •
کنند پرداخت نگردد. دفاع از پایان نامه یا رساله دانشجویان تحصیالت تکمیلی شرکت نمی

17/01/95                                      
مقرر گردید که در روي جلد پایان نامه/ رساله هاي دکتري نام استاد مشاوره درج نگردد.  •

26/05/95        
مقرر گردید در صورت اضافه شدن استاد مشاور در حین انجام رساله دانشجویان دکتري، میزان  •

 27/5/94گروه مشخص گردد.  حق التدریس با نظر استاد راهنما و تایید

مقرر گردید در صورتی که پس از گذشت یکسال از تصویب طرح تحقیق رساله دکتري احراز  •
را اخذ نموده توسط استاد راهنما و گروه مورد  3شرایط دفاع براي دانشجوي دکترایی که رساله 

در آن نیمسال  4اله تایید قرار گیرد، با درخواست دانشجو و تایید استاد راهنما امکان اخذ رس
 همه ورودي ها 13/4/96 براي دانشجو ایجاد گردد.

بایست نمره استاد مشاور رساله دکتري در صورت عدم حضور در جلسه دفاع از رساله دکتري می •
 1/3/97خود را به استاد راهنماي اول رساله تفویض نماید.

 یوزارت محترم عتف، مبن یمعاون محترم آموزش 30/03/98مورخ  73392/2نامه شماره  رویپ •
تمام نسخه  دیسبز، مقرر گرد تیریبه اهداف برنامه مد یابیدر مصرف کاغذ و دست ییبر صرفه جو

به استاد مشاور،  لیبه بعد جهت تحو 98دفاع شده از مهر ماه   يدکترهاي رساله  یکیزیف يها
 یم هیته شانیا صیاستاد راهنما به تشخ یکیزیدانشکده و کتابخانه دانشگاه حذف گردد. نسخه ف

 18/4/98. گردد
راهنما یا استاد مشاور رساله دکتري یک دانشجو، فارسی زبان مقرر گردید در صورتی که استاد  •

نباشد، چکیده مسبوط انگلیسی در رساله دکتري قرار گیرد. در خصوص سایر پایان نامه ها / 
 12/9/98ما قابل اجرا است. رساله ها این موضوع به تشخیص استاد راهن

مقرر گردید زمان پرداخت حق التدریس اساتید راهنماي و مشاور خارج از کشور (ایرانی و غیر  •
هاي دکتري دانشجویان دانشگاه، مشابه سایر اعضاي هیات علمی دانشگاه پرداخت ایرانی) رساله

 21/8/98گردد. 
درصد  20با سایر منابع در پایگاه هاي ایرانداك  رساله هاي دکتريحداکثر درصد همانندي  •

تعیین گردید. کلیه مطالب پایان نامه بجز مراجع و فهرست مطالب جز همانند جویی می باشد. 
18/6/99  

 اضافه گردد.  96و  95مقرر گردید تبصره زیر به تعریف کمیته رساله دکتري ورودي هاي  •
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تواند شامل ان) راهنما و استاد (استادان) مشاوره میکمیته رساله دکتري عالوه بر استاد (استاد
سه نفر عضو هیات علمی (یک نفر هیات علمی با مرتبه حداقل دانشیاري خارج از دانشگاه صنعتی 
شیراز) به پیشنهاد استاد راهنماي اول و تصویب گروه آموزشی و شوراي دانشکده مربوطه انتخاب 

 23/10/99شوند.  

هاي مربوط به تغییر در طرح تحقیق رساله دکتري در کمیته مقرر گردید درخواست •
پیشنهاد رساله دکتري مطرح و تصمیم گیري گردد. نظر کمیته مذکور در سه بخش 

گردد. حداقل فاصله تغییرات جزیی، تغییرات متوسط و تغییرات زیاد دسته بندي می
له دکتري این زمانی بین دفاع از طرح تحقیق رساله دکتري جدید و دفاع از رسا

در زمان دفاع از طرح تحقیق رساله  4یا  3دانشجویان منوط به اخذ درس رساله دکتري 
 14/11/99باشد: دکتري جدید به شرح ذیل می

 رساله از دفاع و جدید دکتري رساله تحقیق طرح از دفاع بین زمانی فاصله حداقل
 دکتري

 نوع تغییر

 جزیی سه ماه

 متوسط شش ماه

 زیاد یکسال

 
را هنوز  3در صورتیکه دانشجو در زمان دفاع از طرح تحقیق رساله دکتري جدید، درس رساله دکتري 

 رساله از دفاع و جدید دکتري رساله تحقیق طرح از دفاع بین زمانی فاصله حداقل اخذ نکرده باشد،
 باشد:دکتري به شرح ذیل می

 رساله از دفاع و جدید دکتري رساله تحقیق طرح از دفاع بین زمانی فاصله حداقل
 دکتري

 نوع تغییر

هر کدام بیشتر باشد 3بین زمان سه ماه و زمان اخذ درس رساله   جزیی 

هر کدام بیشتر باشد 3بین زمان شش ماه و زمان اخذ درس رساله   متوسط 

هر کدام بیشتر باشد 3بین زمان یکسال و زمان اخذ درس رساله   زیاد 

 
مقرر گردید پایه و مرتبه علمی اعضاي هیات علمی خارج از کشور که در پارساي دانشجویان  •

دانشگاه صنعتی شیراز به عنوان راهنماي مشترك یا مشاور همکاري دارند، براساس مرتبه 
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علمی ذکر شده در وب سایت دانشگاه محل خدمت و میزان سوابق کاري در سمت هیات 
 2/9/1400می گردد.علمی محاسبه 

ساکن  شیراز شهر از خارج در استاد راهنما یا استاد مشاور و داور، ی کهصورت در گردید مقرر •
در تصمیم گیري  .باشد مجازي صورت به می تواندجلسه دفاع  ،دانشکده تایید، پس از باشند

 قابل انجام می باشد. رازیش یدانشگاه صنعت سایر موارد خاص با هماهنگی معاونت آموزشی
16/1/1401 

 

 محروم از تحصیلدانش آموختگی و 

 کارشناسی

 ورودي هاي 93-96

به دانشجوي منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ، فقط  .*30ماده 
 گواهی مبنی بر تعداد واحدهاي گذرانده شده داده خواهد شد. 

 و بعد از آن 97ورودي هاي 

  آموختگی، زمان ثبت آخرین نمره درس دانشجو در اداره آموزش دانشگاه است.تاریخ دانش  .37 ماده
این صورت دانش ر کمتر باشد، د 12پایان دوره نباید از ر میانگین کل نمرات دانشجو د .38ماده 

  .شودینمشناخته  پیوسته آموخته دوره کارشناسی

 شود:کارشناسی پیوسته محروم میدر موارد زیر دانشجو از ادامه تحصیل در دوره . 39ماده 

 الف) عدم ثبت نام در هر نیمسال بدون درخواست اخذ مرخصی در زمان مقرر.

 نیمسال اعم از متوالی یا متناوب سهمشروطی ب) 

 ).7جو ( با رعایت تبصره ماده ج)  به پایان رسیدن مدت مجاز تحصیل دانش

 شود. 12کمتر از ) 34ده هاي درسی دانشجو (با رعایت ماد) میانگین کل نمره 

 )35ل ( با رعایت ماده انصراف از تحصیه) 

با رعایت ضوابط و مقررات ، دانشگاه مجاز است دانشجو از ادامه تحصیل در صورت محروم شدن .تبصره
دانشجو چه دروسی را در چند مبنی بر اینکه اي را بر اساس کارنامه تحصیلی مربوط، صرفاً گواهینامه

  .صادر کند گذرانده يانمرهواحد و با چه 
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 سایر مصوبات

دانشجویان اخراجی دانشگاه ها تا پایان خدمت دوره ضرورت یا اخذ معافیت دایم ، مجاز به  •
نامه  .اند)باشند.(به جز افرادي که قبل از ورود به سن مشمولیت اخراج شدهادامه تحصیل نمی

 رئیس سازمان وظیفه عمومی 21/6/97مورخ  3/03/2/23-11شماره 

شود. بنابراین فارغ التحصیالن هر مقطع معافیت تحصیلی براي هر مقطع فقط یکبار صادر می •
که از نظر نظام وظیفه مشمول می باشند مجاز به تحصیل مجدد در همان مقطع نمی باشند. 

ن مقطع کاردانی مجاز به شروع به تحصیل در مقاطع گردد فارغ التحصیالضمناً تاکید می
کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته و دکتري پیوسته پزشکی، دندانپزشکی، 

رئیس سازمان  21/6/97مورخ  3/03/2/23-11نامه شماره  داروسازي و دامپزشکی نیستند.
 وظیفه عمومی

د دارند، از نظر نظام وظیفه در طول دانشجویانی که تمایل به انصراف و شروع به تحصیل مجد •
باشند، مشروط به تحصیالت دانشگاهی (از دیپلم تا دکتري) فقط یکبار مجاز به انصراف می

این که در سنوات اولیه تحصیلی انصراف داده و از زمان انصراف تا شروع به تحصیل مجدد 
ردیس  21/6/97مورخ  3/03/2/23-11بیش از یک سال سپري نشده باشد.  نامه شماره 

 سازمان وظیفه عمومی ناجا
دانشجویان انصرافی و اخراجی نمی توانند از فرصت عدم کاریابی جهت تسویه آموزش رایگان  •

 دستورالعمل جامع ایفاي تعهد خدمت آموزش رایگان 59مقطع ناتمام استفاده نمایند. ماده 

توجه به مدت تحصیل و تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان انصرافی و اخراجی صرفا با  •
دستورالعمل جامع ایفاي تعهد خدمت  9ماده  نیمسال هاي ثبت نام  شده محاسبه می شود.

 آموزش رایگان

مدت تحصیل دانش آموخته و دانشجوییان انصرافی و اخراجی در کلیه دوره هاي آموزشی  •
لعمل جامع دستورا 10ماده عالی به صورت شهریه پرداز مشمو ل آموزش رایگان نمی شوند. 

 ایفاي تعهد خدمت آموزش رایگان

دانشجویان انصرافی یا اخراجی چنانچه پس از ترك تحصیل و یا اخراج و قبل از انجام تعهد  •
خدمت آموزش رایگان، تقاضاي دریافت ریز نمرات و گواهی نامه مقطع قبلی خود را (جهت 

یزنمرات رسمی) داشته لغو تعهد خدمت آموزش رایگان مقطع قبلی و گرفتن دانشنامه و ر
دستورالعمل جامع  47باشند، باید مبلغ تعهد خدمت آموزش رایگان را پرداخت نماید. ماده 

 ایفاي تعهد خدمت آموزش رایگان
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دانشجویان انصرافی و اخراجی در صورتی که متقاضی ادامه تحصیل در کلیه دانشگاهها و  •
توجه به شرایط این دانشگاه) می توانند  موسسات عالی باشند (به جزء دانشگاه آزاد اسالمی با

 ایفاي تعهد خدمت آموزش رایگان خود را تا پایان تحصیالت مقطع جدید به تعویق بیاندازند.
 دستورالعمل جامع ایفاي تعهد خدمت آموزش رایگان 63ماده 

 کارشناسی ارشد

 ورودي هاي 97 و بعد از آن

  نمره درس دانشجو در اداره آموزش دانشگاه است. تاریخ دانش آموختگی، زمان ثبت آخرین .43 ماده
این صورت دانش ر کمتر باشد، د 14پایان دوره نباید از ر میانگین کل نمرات دانشجو د. 44ماده 

 .شودینمشناخته  ارشد ناپیوسته آموخته دوره کارشناسی

 شود:پیوسته محروم میدر موارد زیر دانشجو از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ارشد نا . 45ماده 

 الف) عدم ثبت نام در هر نیمسال بدون درخواست اخذ مرخصی در زمان مقرر.

 نیمسال اعم از متوالی یا متناوب دومشروطی ب) 

 ).6با رعایت تبصره ماده  جو (ج)  به پایان رسیدن مدت مجاز تحصیل دانش

 شود. 14) کمتر از 29هاي درسی دانشجو (با رعایت ماده د) میانگین کل نمره 

 )30ه) انصراف از تحصیل ( با رعایت ماده 

 ).41ماده  3دانشجو (با رعایت تبصره  پایان نامهو) غیر قابل قبول ارزیابی شدن 

با رعایت ضوابط و ، دانشگاه مجاز است دانشجو از ادامه تحصیل در صورت محروم شدن .1 تبصره
دانشجو چه دروسی را مبنی بر اینکه اي را بر اساس کارنامه تحصیلی مقررات مربوط، صرفاً گواهینامه

 .صادر کند گذرانده يانمرهدر چند واحد و با چه 

 سایر مصوبات

، تاریخ دفاع دانشجو از پایان نامه آموختگی دانشجویان کارشناسی ارشدتاریخ دانش  •
 9/7/98کارشناسی ارشد/ رساله دکتري باشد. 

شگاه ها تا پایان خدمت دوره ضرورت یا اخذ معافیت دایم ، مجاز به دانشجویان اخراجی دان •
اند). نامه باشند.(به جز افرادي که قبل از ورود به سن مشمولیت اخراج شدهادامه تحصیل نمی

 رئیس سازمان وظیفه عمومی 21/6/97مورخ  3/03/2/23-11شماره 
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بنابراین فارغ التحصیالن هر مقطع شود. معافیت تحصیلی براي هر مقطع فقط یکبار صادر می •
که از نظر نظام وظیفه مشمول می باشند مجاز به تحصیل مجدد در همان مقطع نمی باشند. 

گردد فارغ التحصیالن مقطع کاردانی مجاز به شروع به تحصیل در مقاطع ضمناً تاکید می
زشکی، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته و دکتري پیوسته پزشکی، دندانپ

رئیس سازمان  21/6/97مورخ  3/03/2/23-11داروسازي و دامپزشکی نیستند. نامه شماره 
 وظیفه عمومی

دانشجویانی که تمایل به انصراف و شروع به تحصیل مجدد دارند، از نظر نظام وظیفه در طول  •
به باشند، مشروط تحصیالت دانشگاهی (از دیپلم تا دکتري) فقط یکبار مجاز به انصراف می

این که در سنوات اولیه تحصیلی انصراف داده و از زمان انصراف تا شروع به تحصیل مجدد 
ردیس  21/6/97مورخ  3/03/2/23-11بیش از یک سال سپري نشده باشد.  نامه شماره 

 سازمان وظیفه عمومی ناجا
یگان دانشجویان انصرافی و اخراجی نمی توانند از فرصت عدم کاریابی جهت تسویه آموزش را •

 دستورالعمل جامع ایفاي تعهد خدمت آموزش رایگان 59مقطع ناتمام استفاده نمایند. ماده 

تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان انصرافی و اخراجی صرفا با توجه به مدت تحصیل و  •
دستورالعمل جامع ایفاي تعهد خدمت  9ماده  نیمسال هاي ثبت نام  شده محاسبه می شود.

 آموزش رایگان

مدت تحصیل دانش آموخته و دانشجوییان انصرافی و اخراجی در کلیه دوره هاي آموزشی  •
دستورالعمل جامع  10ماده عالی به صورت شهریه پرداز مشمو ل آموزش رایگان نمی شوند. 

 ایفاي تعهد خدمت آموزش رایگان

دانشجویان انصرافی یا اخراجی چنانچه پس از ترك تحصیل و یا اخراج و قبل از انجام تعهد  •
خدمت آموزش رایگان، تقاضاي دریافت ریز نمرات و گواهی نامه مقطع قبلی خود را (جهت 
لغو تعهد خدمت آموزش رایگان مقطع قبلی و گرفتن دانشنامه و ریزنمرات رسمی) داشته 

دستورالعمل جامع  47هد خدمت آموزش رایگان را پرداخت نماید. ماده باشند، باید مبلغ تع
 ایفاي تعهد خدمت آموزش رایگان

دانشجویان انصرافی و اخراجی در صورتی که متقاضی ادامه تحصیل در کلیه دانشگاهها و  •
موسسات عالی باشند (به جزء دانشگاه آزاد اسالمی با توجه به شرایط این دانشگاه) می توانند 

 یفاي تعهد خدمت آموزش رایگان خود را تا پایان تحصیالت مقطع جدید به تعویق بیاندازند.ا
 دستورالعمل جامع ایفاي تعهد خدمت آموزش رایگان 63ماده 
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 دکتري

 95ورودي هاي ماقبل 

 :شودیممحروم  يدر موارد زیر دانشجو از ادامه تحصیل در دوره دکتر .13ماده

 شود. 16آئین نامه) کمتر از  9(با رعایت تبصره درسی دانشجو  هاينمرهالف) میانگین کل 

 بار شرکت در آزمون ارزیابی جامع. ب) عدم کسب نمره قابل قبول پس از حداکثر دو

 ج) عدم موفقیت در دفاع از پیشنهاد رساله حداکثر بعد از دو مرتبه.

 .10ماده  2رساله دانشجو با رعایت تبصره غیر قابل قبول ارزیابی شدن ) د

  ).12ماده  2 مدت مجاز تحصیل دانشجو ( با رعایت تبصرهبه پایان رسیدن ) ه

در دوره دکتري، دانشگاه مجاز  در صورت محروم شدن یا انصراف دانشجو از ادامه تحصیل .1تبصره 
صادر اي را بر اساس کارنامه تحصیلی دانشجو با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، صرفاً گواهینامهاست 
 .کند

 96و  95ورودي هاي 

 :شودیممحروم  يموارد زیر دانشجو از ادامه تحصیل در دوره دکتردر  .14ماده 

 16آئین نامه) کمتر از  11ماده  2و  1(با رعایت تبصره درسی دانشجو  هاينمرهالف) میانگین کل 
 شود.

بار شرکت در آزمون ارزیابی جامع (با رعایت ماده  ب) عدم کسب نمره قابل قبول پس از حداکثر دو
 آئین نامه). 15

 ج) عدم موفقیت در دفاع از پیشنهاد رساله حداکثر بعد از دو مرتبه.

 ).10ماده  3با رعایت تبصره (رساله دانشجو غیر قابل قبول ارزیابی شدن ) د

 ).12ماده  مدت مجاز تحصیل دانشجو ( با رعایت تبصرهبه پایان رسیدن ) ه

  و) عدم ثبت نام در هر نیمسال بدون درخواست اخذ مرخصی در زمان مقرر.

در دوره دکتري، دانشگاه مجاز  در صورت محروم شدن یا انصراف دانشجو از ادامه تحصیل .تبصره
اي را بر اساس کارنامه تحصیلی دانشجو صادر با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، صرفاً گواهینامهاست 
  .کند



 

۸۳ 
 

 ورودي هاي 97 و بعد از آن

 تاریخ دانش آموختگی، زمان ثبت آخرین نمره درس دانشجو در اداره آموزش دانشگاه است. .49 ماده
این صورت دانش ر کمتر باشد، د 16پایان دوره نباید از ر میانگین کل نمرات دانشجو د. 50ماده 

 .شودینمشناخته  دکتريآموخته دوره 

 شود:دانشجو از ادامه تحصیل در دوره دکتري محروم میدر موارد زیر . 51ماده 

 الف) عدم ثبت نام در هر نیمسال بدون درخواست اخذ مرخصی در زمان مقرر.

بار شرکت در آزمون ارزیابی جامع (با رعایت تبصره  ب) عدم کسب نمره قابل قبول پس از حداکثر دو
 ).40ماده  3

 حداکثر بعد از دو مرتبه. عدم موفقیت در دفاع از پیشنهاد رساله ج)

 ).6د)  به پایان رسیدن مدت مجاز تحصیل دانشجو ( با رعایت تبصره ماده 

 شود. 16) کمتر از 28هاي درسی دانشجو (با رعایت تبصره ماده ) میانگین کل نمرهه

 )29) انصراف از تحصیل ( با رعایت ماده و

 ).47ماده  3یت تبصره ) غیر قابل قبول ارزیابی شدن رساله دانشجو (با رعاز

 درحین تدوین رساله برداري و غیره)اقدام به تخلف علمی (سرقت علمی، جعل، تقلب، کپیي) 

 سایر مصوبات

تاریخ دانش آموختگی دانشجویان دکتري، تاریخ دفاع دانشجو از پایان نامه کارشناسی ارشد/  •
 9/7/98رساله دکتري باشد. 

پایان خدمت دوره ضرورت یا اخذ معافیت دایم ، مجاز به دانشجویان اخراجی دانشگاه ها تا  •
اند). نامه باشند.(به جز افرادي که قبل از ورود به سن مشمولیت اخراج شدهادامه تحصیل نمی

 رئیس سازمان وظیفه عمومی 21/6/97مورخ  3/03/2/23-11شماره 

التحصیالن هر مقطع  شود. بنابراین فارغمعافیت تحصیلی براي هر مقطع فقط یکبار صادر می •
که از نظر نظام وظیفه مشمول می باشند مجاز به تحصیل مجدد در همان مقطع نمی باشند. 

گردد فارغ التحصیالن مقطع کاردانی مجاز به شروع به تحصیل در مقاطع ضمناً تاکید می
کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته و دکتري پیوسته پزشکی، دندانپزشکی، 
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رئیس سازمان  21/6/97مورخ  3/03/2/23-11ي و دامپزشکی نیستند. نامه شماره داروساز
 وظیفه عمومی

دانشجویانی که تمایل به انصراف و شروع به تحصیل مجدد دارند، از نظر نظام وظیفه در طول  •
باشند، مشروط به تحصیالت دانشگاهی (از دیپلم تا دکتري) فقط یکبار مجاز به انصراف می

سنوات اولیه تحصیلی انصراف داده و از زمان انصراف تا شروع به تحصیل مجدد این که در 
ردیس  21/6/97مورخ  3/03/2/23-11بیش از یک سال سپري نشده باشد.  نامه شماره 

 سازمان وظیفه عمومی ناجا
دانشجویان انصرافی و اخراجی نمی توانند از فرصت عدم کاریابی جهت تسویه آموزش رایگان  •

 دستورالعمل جامع ایفاي تعهد خدمت آموزش رایگان 59ناتمام استفاده نمایند. ماده مقطع 

تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان انصرافی و اخراجی صرفا با توجه به مدت تحصیل و  •
دستورالعمل جامع ایفاي تعهد خدمت  9ماده  نیمسال هاي ثبت نام  شده محاسبه می شود.

 آموزش رایگان

مدت تحصیل دانش آموخته و دانشجوییان انصرافی و اخراجی در کلیه دوره هاي آموزشی  •
دستورالعمل جامع  10ماده عالی به صورت شهریه پرداز مشمو ل آموزش رایگان نمی شوند. 

 ایفاي تعهد خدمت آموزش رایگان

نجام تعهد دانشجویان انصرافی یا اخراجی چنانچه پس از ترك تحصیل و یا اخراج و قبل از ا •
خدمت آموزش رایگان، تقاضاي دریافت ریز نمرات و گواهی نامه مقطع قبلی خود را (جهت 
لغو تعهد خدمت آموزش رایگان مقطع قبلی و گرفتن دانشنامه و ریزنمرات رسمی) داشته 

دستورالعمل جامع  47باشند، باید مبلغ تعهد خدمت آموزش رایگان را پرداخت نماید. ماده 
 خدمت آموزش رایگان ایفاي تعهد

دانشجویان انصرافی و اخراجی در صورتی که متقاضی ادامه تحصیل در کلیه دانشگاهها و  •
موسسات عالی باشند (به جزء دانشگاه آزاد اسالمی با توجه به شرایط این دانشگاه) می توانند 

 یاندازند.ایفاي تعهد خدمت آموزش رایگان خود را تا پایان تحصیالت مقطع جدید به تعویق ب
 دستورالعمل جامع ایفاي تعهد خدمت آموزش رایگان 63ماده 

 دانشنامه و موقت گواهینامهصدور 
در خصوص صدور مجدد مدارك گواهی موقت و دانشنامه آسیب دیده، مقرر گردید که با  •

پرداخت وجه مشابه صدور مدارك المثنی و منوط به ارائه مدرك آسیب دیده بالمانع باشد 
 11/03/95ولی واژه المثنی در این مدرك درج نگردد. 
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ختگان پردیس خودگردان مقرر گردید در مدارك گواهی نامه موقت و دانشنامه دانش آمو •
     17/01/95دانشگاه عنوان پردیس دانشگاهی درج گردد. 

 استاد راهنماي پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتري

 کارشناسی ارشد

 ورودي هاي 97 و بعد از آن

استاد راهنماي پایان نامه به پیشنهاد دانشجو از میان اعضاي هیأت علمی و با موافقت عضو   .31ماده 
که استاد راهنما انتخاب . تا زمانی شودیمو دانشکده مربوطه تعیین  آموزشیهیأت علمی و تائید گروه 

  عهده دارد.ر نشده است، مدیر گروه وظایف استاد راهنما را ب

الزم است موضوع مورد تایید شوراي انتخاب شود   دانشگاهچنانچه استاد راهنما خارج از  .1تبصره  
  تحصیالت تکمیلی نیز قرار گیرد.

در صورت نیاز، مسئولیت راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو می تواند بر عهده  .2 تبصره
بیش از یک استاد راهنما داشته باشد مشروط بر آنکه یکی از اساتید راهنما سهم بیشتري از هدایت 

  پایان نامه را برعهده داشته باشند.
ی با دانشگاه قطع گردد، استاد راهنماي در صورتی که ارتباط استاد راهنما به هر دلیل .3تبصره 

،  آموزشیاز بین اعضاي هیات علمی داخل یا خارج از دانشگاه پس از تائید گروه  تواندیمجایگزین 
  دانشکده و شوراي تحصیالت تکمیلی انتخاب گردد.

 سایر مصوبات

درآمد به دانشگاه تعلق گیرد  %10مقرر گردید در مورد راهنمایی دانشجویان خارج از دانشگاه  •
 30/7/92پژوهشی استاد راهنما لحاظ گردد.  -تا راهنمایی جزء سوابق آموزشی 

مقرر گردید اعضاء هیات علمی که براي فرصت مطالعاتی از کشور خارج می شوند، استاد  •
راهنماي مشترك براي کلیه دانشجویان تحصیالت تکمیلی تحت راهنمایی خود تعیین نمایند 
تا در صورت در خواست دانشجو مبنی بر دفاع از پایان نامه/ رساله در زمان عدم حضور هیات 

 29/2/94ه استاد راهنماي مشترك تفویض گردد. علمی تمامی امور ب
مقرر گردید استاد راهنماي دانشجویان کارشناسی ارشد حداکثر تا قبل از حذف و اضافه ترم  •

 23/4/94سوم دانشجو مشخص گردد و در سیستم آموزشی گلستان ثبت شود.
 یعلم اتیه يدانشگاه با اعضا یعلم اتیعضو ه ارشد ینامه کار شناس انیپا ییسهم راهنما •

 30/11/97. دیگرد نییدر صد تع 20بازنشسته حداقل 
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 دکتري

 . باشدیمشرایط راهنمایی رساله دوره دکتـري به شرح زیر .  30ماده 

حداقل  دانش آموختگیسال سابقه تدریس در دورة تحصیالت تکمیلی و شش نیمداشتن حداقل  -1
 استاد راهنما با مرتبه استادیاري ضروري است. توسطدو دانشجوي کارشناسی ارشد 

 یکی از موارد زیر:  -2

 طی سه سال گذشته. معتبر علمی پژوهشی  يهامجلهمقاله در  سهحداقل (یا ارائه پذیرش) چاپ الف: 

و در حال انجام یک  معتبر علمی پژوهشی يهامجلهحداقل دو مقاله در (یا ارائه پذیرش) چاپ ب: 
 برون دانشگاهی طی سه سال گذشته.تحقیقاتی  طرح 

 ، دانشکده  و شوراي تحصیالت تکمیلی.آموزشیموافقت گروه  -3

الزم است موضوع مورد تایید شوراي انتخاب شود   دانشگاهچنانچه استاد راهنما خارج از  .تبصره
 تحصیالت تکمیلی نیز قرار گیرد.

عهده استاد راهنما است که به ر تحصیلی براهنمایی دانشجو از نخستین نیمسال مسئولیت   .31ماده 
پیشنهاد دانشجو از میان اعضاي هیأت علمی با مرتبه استادیاري یا باالتر و با موافقت عضو هیأت علمی 

که استاد راهنما انتخاب نشده است، مدیر . تا زمانی شودیمو دانشکده تعیین  آموزشیو تائید گروه 
 عهده دارد.ر گروه وظایف استاد راهنما را ب

مسئولیت  آموزشی و دانشکدهدر صورت نیاز، به پیشنهاد استاد راهنما و تائید گروه  .1 تبصره 
. مشروط به اینکه استاد شوندیمراهنمایی رساله دانشجو را دو استاد راهنما به طور مشترك عهده دار 

 د.درصد هدایت رساله را بر عهده داشته باش 60راهنماي اصلی ( اول) حداقل 

در صورتی که ارتباط استاد راهنما به هر دلیلی با دانشگاه قطع گردد، استاد راهنماي  .2تبصره 
، آموزشیاز بین اعضاي هیات علمی داخل یا خارج از دانشگاه پس از تائید گروه  تواندیمجایگزین 

 ).30رعایت شرایط ماده دانشکده و شوراي تحصیالت تکمیلی انتخاب گردد (با 

 مصوباتسایر 

 به شرح ذیل اصالح گردید.  30از ماده  1بند  •

حداقل دو  دانش آموختگیسال سابقه تدریس در دورة تحصیالت تکمیلی و شش نیمداشتن حداقل 
عضو هیات الزم است  استاد راهنما با مرتبه استادیاري ضروري است. توسط دانشجوي کارشناسی ارشد



 

۸۷ 
 

کارشناسی ارشد را برعهده داشته باشد و همچنین مجموع راهنمایی کامل یک دانش آموخته علمی 
 25/6/99.  دانشجو آموختگان تحت راهنمایی ایشان نباید کمتر از دو باشد

 استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتري

 کارشناسی ارشد

 ورودي هاي 97 و بعد از آن

، از و دانشکده مربوطه آموزشیاستاد راهنما و تایید گروه انتخاب استاد مشاور، به پیشنهاد  .32ماده 
 امکان پذیر است.  دانشگاهیا خارج از  دانشگاهاعضاي هیات علمی میان 

، دانشکده و شوراي تحصیالت تکمیلی انتخاب استاد مشاور از آموزشیبه تشخیص گروه  .1تبصره 
  بین متخصصان حرفه اي خارج از دانشگاه نیز بالمانع است.

یک یا بیش از یک استاد مشاور از بین  توانیمدر صورت نیاز، به پیشنهاد استاد راهنما  .2تبصره 
آموزشی و اعضاء هیأت علمی دانشگاه یا متخصصین خارج دانشگاه با مدرك دکتري و تائید گروه 

 براي هدایت دانشجو تعیین کرد. دانشکده 

 سایر مصوبات

اعضاء هیات علمی دانشگاه هاي دولتی و اعضاء هیات علمی مقرر گردید که تنها از همکاري  •
باشند در مقاطع صنایع که داراي مجوز دفتر جذب وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري می

 9/4/94تحصیالت تکمیلی از قبیل مشاور، داور و ... در صورت موافقت گروه استفاده گردد. 

 دکتري

 .باشدیمکتـري به شرح زیر شرایط استاد مشاور رساله دوره د.  32ماده 

 .باالتر یاداشتن مدرك دکتري با مرتبه استادیاري  -1

 .حداقل یک پایان نامه کارشناسی ارشد دفاع شدهیا مشاوره راهنمایی  -2

 .آموزشیگروه موافقت پیشنهاد استاد راهنما و  -3

استاد مشاور از  ، دانشکده و شوراي تحصیالت تکمیلی انتخابآموزشیبه تشخیص گروه  .1 تبصره
 بین متخصصان حرفه اي خارج از دانشگاه نیز بالمانع است.
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یک یا بیش از یک استاد مشاور از بین  توانیمدر صورت نیاز، به پیشنهاد استاد راهنما  .2تبصره 
آموزشی و اعضاء هیأت علمی دانشگاه یا متخصصین خارج دانشگاه با مدرك دکتري و تائید گروه 

 براي هدایت دانشجو تعیین کرد. دانشکده 
 سایر مصوبات 

مقرر گردید که تنها از همکاري اعضاء هیات علمی دانشگاه هاي دولتی و اعضاء هیات علمی  •
باشند در مقاطع صنایع که داراي مجوز دفتر جذب وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري می

 9/4/94تحصیالت تکمیلی از قبیل مشاور، داور و ... در صورت موافقت گروه استفاده گردد. 

 

فرصت مطالعاتی، ماموریت پژوهشی و مرخصی بدون حقوق 
 عضو هیات علمی

استاد  الزم است اعضاء هیات علمی که براي فرصت مطالعاتی از کشور خارج می شوند، .34ه ماد
راهنماي مشترك براي کلیه دانشجویان تحت راهنمایی خود تعیین نمایند تا در صورت در خواست 

 دومدر زمان عدم حضور هیات علمی تمامی امور به استاد راهنماي  رسالهدانشجو مبنی بر دفاع از 
 تفویض گردد. 

صت مطالعاتی یا ماموریت امکان پذیرش دانشجوي دکتري براي اعضاي هیات علمی که از فر .35 ماده
پژوهشی استفاده می نمایند وجود دارد مشروط به این که یک عضو هیات علمی به نمایندگی از وي 

 در جلسه مصاحبه حضور داشته باشد.

امکان پذیرش دانشجوي دکتري براي اعضاي هیات علمی که از مرخصی بدون حقوق  .36 ماده
این که در جلسه مصاحبه حضور داشته باشد و در مهرماه استفاده می نمایند وجود دارد مشروط به 

 آغاز به تحصیل دانشجو متعهد به حضور در دانشگاه باشد.

عضو هیات علمی تحت شرایط ذیل می تواند از مرخصی بدون حقوقی که مدت زمان آن  .37 ماده
 بیش از شش ماه و حداکثر یک سال می باشد استفاده نماید.

 تعداد دانشجو
 

 مقطع

تعداد همزمان دانشجویان دوره 
هاي غیر شهریه پرداز تحت 

 راهنمایی فرد متقاضی

دوره  انیتعداد همزمان دانشجو
تحت  پرداز هیشهر هاي

 راهنمایی فرد متقاضی
 0 1 کارشناسی ارشد

 0 2 دکتري
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صرفا اعضاي هیات علمی که تعداد همزمان دانشجویان مقطع هاي کارشناسی ارشد و  .1تبصره 
دکتري تحت راهنمایی آنها صفر دانشجو می باشد می توانند متقاضی استفاده از مرخصی بدون حقوق 

 با مدت زمان بیش از یکسال باشند. 

در صورتی که مدت زمان مورد تقاضا در ادامه مرخصی/ مرخصی هاي بدون حقوق قبلی . 2تبصره 
آن به صورت  1و تبصره  37شده ماده عضو هیات علمی باشد، مدت زمان مرخصی بدون حقوق ذکر 

مجموع مدت زمان درخواست شده با مجموع مدت زمان هاي مرخصی هاي استفاده شده منتهی به 
 درخواست فرد می باشد.

 در موارد پیش بینی نشده موضوع در شوراي تحصیالت تکمیلی مطرح می گردد.. 3تبصره 

 سایر مصوبات
امکان پذیرش دانشجوي دکتري براي اعضاي هیات علمی که از مرخصی بدون حقوق/مرخصی  •

هاي ذخیره شده استحقاقی/مرخصی استعالجی (بجز مرخصی زایمان) استفاده می نمایند 
این که در جلسه مصاحبه حضور داشته باشد و در مهرماه آغاز به  وجود دارد مشروط به

تحصیل دانشجو متعهد به حضور در دانشگاه باشد. درخواست هاي مرخصی مربوط به نیمسال 
 30/9/1400و بعد از آن، براساس این مصوبه بررسی می گردد.  01-02اول سال تحصیلی 

صی بدون حقوق/مرخصی هاي ذخیره عضو هیات علمی تحت شرایط ذیل می تواند از مرخ •
شده استحقاقی/مرخصی استعالجی (بجز مرخصی زایمان) که مدت زمان آن بیش از شش 

 30/9/1400ماه و حداکثر یک سال می باشد استفاده نماید.

 تعداد دانشجو

 

 مقطع

تعداد همزمان دانشجویان دوره 
هاي غیر شهریه پرداز تحت 

 راهنمایی فرد متقاضی

دوره  انیدانشجو تعداد همزمان
تحت  پرداز هیشهر هاي

 راهنمایی فرد متقاضی

 0 1 کارشناسی ارشد

 0 2 دکتري

 

صرفا اعضاي هیات علمی که تعداد همزمان دانشجویان مقطع هاي کارشناسی ارشد و دکتري . 1تبصره 
مرخصی بدون حقوق/مرخصی تحت راهنمایی آنها صفر دانشجو می باشد می توانند متقاضی استفاده از 
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با مدت زمان بیش از یکسال هاي ذخیره شده استحقاقی/مرخصی استعالجی (بجز مرخصی زایمان) 
 باشند. 

شش ماه و یکسال ذکر شده در باال، مجموع مدت  در درخواست هاي متوالی، معیار محاسبه. 2تبصره 
 زمان این درخواست ها می باشد.

 تحصیالت تکمیلی مطرح می گردد.آموزشی و شده موضوع در شوراي در موارد پیش بینی ن. 3تبصره 

و بعد از آن، براساس مصوبات  01-02درخواست هاي مرخصی مربوط به نیمسال اول سال تحصیلی 
 باال بررسی می گردد.

 تدریس در دوره دکتري 

عضو هیات علمی با مرتبه حداقل استادیاري در صورت موافقت گروه آموزشی مجاز به  .38ماده 
 است. تدریس در دوره دکتري

 سایر موارد
جهت تعریف دروس در سیستم اتوماسیون آموزشی در خواست دانشکده حداکثر دو هفته   •

           13/12/1393قبل از شروع ثبت نام اصلی به آموزش ارسال گردد. 
روز قبل  45بایست حداقل در خواستهاي همکاري بصورت حق التدریس و استخدام میکلیه  •

                                      05/07/95از شروع هر نیمسال به معاونت محترم آموزشی دانشگاه ارسال گردد. 
مقرر گردید تصمیم گیري در خصوص موارد ذیل به دانشکده ها تفویض شود و الزم است  •

خواست هاي دانشجو در موارد ذیل در شوراي دانشکده مطرح و نتیجه تصمیم گیري در در
 خصوص این درخواست ها در صورتجلسات دانشکده درج گردد. 

 تطبیق دروس -1
 انصراف از تحصیل -2
 مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات-3
درخواست دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز متقاضی میهمان / انتقال به سایر دانشکده ها -4
8/4/95 
مقرر گردید پرداخت حق التدریس کالسهاي مقطع تحصیالت تکمیلی که به حد نصاب مصوب  •

تعداد دانشجو نرسیده است بصورت نسبت تعداد دانشجوي ثبت نام شده به تعداد کف مصوب 
 27/7/95پرداخت گردد. 

مقرر گردید درج نظرسنجی از مدیران گروه و معاون دانشکده درباره اعضاء هیات علمی در  •
نیمسال اول هر سال تحصیلی از روز بعد از آخرین مهلت درج نمرات دروس تحصیالت تکمیلی 
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همان نیمسال تا پایان سال تقویمی و در نیمسال دوم هر سال تحصیلی از روز بعد از آخرین 
نمرات دروس تحصیالت تکمیلی همان نیمسال تا یک روز قبل از شروع نیمسال  مهلت درج

 29/4/95بعد انجام گیرد. 
امتیاز و براي اخذ پایه  4مقرر گردید اعضاء هیأت علمی قرار دادي جهت تمدید قرار داد  •

 30/7/92امتیاز دیگر کسب نمایند. 4ساالنه 
واحد و  16حق التدریس ساالنه آموزشی  با توجه به بخش نامه موجود مقرر گردید که سقف •

 30/7/92واحد باشد.  52پژوهشی 
و زیرگروه ها یا گروه هاي  Schoolمقرر گردید که معادل انگلیسی دانشکده هاي مصوب  •

در مکاتبات انگلیسی لحاظ شود و در مقاالت، همه دانشکده ها و  Departmentمستقل 
 26/9/92ده کنند. استفاDepartment گروه هاي مستقل از کلمه 

مقرر گردید که ورود افراد دانشجو یا غیر دانشجو، از خارج دانشگاه و شرکت در کالسها تنها  •
 17/2/92از طریق حراست هماهنگ شود و این موضوع به کلیه اساتید اطالع رسانی شود. 

زیر  معیارهاي انتخاب تعداد دانشجویان کارشناسی جهت شرکت در المپیاد دانشجویی به قرار •
 مصوب گردید. 

گردد و دانشجویان مازاد بر اساس نتایج از هر گروه آموزش به تعداد مساوي دانشجو انتخاب می
 20/11/94کسب شده در سه سال گذشته انتخاب گردد. 

مقرر گردید در پذیرش دانشجویان استعداد درخشان کارشناسی ارشد متقاضی بدون کنکور  •
دوره کارشناسی اعمال نشود. (الزم االجرا از ورودي هاي در مقطع دکتري محدودیت معدل 

 8/2/94به بعد ) 1394مهر ماه
 ) بصورت زیر محاسبه گردد. Book chapterمقرر گردید امتیاز یک فصل از کتاب (  •

، امتیاز کل فصل 10تعداد صفحات فصل کتاب تقسیم بر تعداد صفحات کل کتاب ضربدر 
مطابق با آئین نامه ارتقاء از این امتیاز محاسبه شده تعلق گردد که به هر نویسنده کتاب می

گیرد. گیرد. اگر این امتیاز کمتر از یک شود حداقل یک امتیاز به نویسنده تعلق میمی
12/8/94 

الب راهنمایی یا مشاوره قهمکاري اساتید دانشگاه صنعتی شیراز با دانشگاه هاي غیر دولتی در  •
پژوهشی براي استاد مجري نخواهد  -نجر به امتیاز آموزشیدانشجویان تحصیالت تکمیلی م

 17/9/94گردید.
مقرر گردید واحد معادل حق التدریس درس کار آموزي صرفه نظر از تعداد واحد آن بصورت  •

 گردد. زیر محاسبه می
(٢n+٥)/١٢ 

  5/5/95باشد.تعداد دانشجو می nو           



 

۹۲ 
 

مقرر گردید آخرین زمان مهلت ورود نمرات تحصیالت تکمیلی در نیمسال اول، ده روز پس  •
باشد. این مصوبه از سال از آخرین امتحانات و در نیمسال دوم، یک ماه پس از آخرین امتحان 

 10/12/95الزم االجرا است.  96-97تحصیلی 
لیست دروسی که داراي  مقرر گردید دانشکده ها حداکثر یک هفته پس از حذف و اضافه •

 10/12/95ظرفیت کمتراز کف مجاز دانشجو هستند را به معاونت آموزشی اعالم نمایند. 
روز بعد از تاریخ امتحان  3مقرر گردید دانشجویان متقاضی حذف پزشکی درس حداکثر  •

 29/1/96مدارك خود را به آموزش دانشگاه تحویل نمایند. 
پزشکی درس  را شخصا به دانشکده تحویل و دانشکده مقرر گردید دانشجو درخواست حذف  •

پس از بررسی، موضوع را در شوراي خود مطرح نماید. با توجه به این مصوبه تایید پزشک 
 13/4/96 معتمد الزم نخواهد بود.

از طرف امور آموزشی  جامع، دفاع از پایان نامه و غیرهمقرر گردید صدور گواهی آزمون  •
به رعایت قوانین آموزشی گردد و در این موارد ارسال نامه از طرف  وتحصیالت تکمیلی، منوط

 13/4/96دانشکده الزم نباشد. 
آخرین زمان ارسال درخواست تمدید سنوات تمامی مقاطع توسط دانشجویان در سیستم  •

 10/5/96گلستان به صورت زیر تعیین گردید.
 شهریور ماه  10تمدید سنوات نیمسال اول: 

 سال دوم: دو روز کاري پس از آخرین مهلت ورود نمرات پایان نیمسال اولتمدید سنوات نیم
مقرر گردید به دانشجویانی که داراي کسري مدرك آموزشی در پرونده پرسنلی خود هستند،  •

اجازه شرکت در امتحانات پایان نیمسال دوم هر یک از سال هاي تحصیلی داده نشود. 
2/11/97 

خروج از کشور سفرهاي مطالعاتی براي مقاطع کارشناسی ارشد با عنایت به دستورالعمل جامع  •
 99934ماه می باشد. نامه شماره  12حداکثر شش ماه و مقطع دکتري تخصصی ناپیوسته حداکثر 

 معاون امور دانشجویان داخل وزارت عتف 6/9/97مورخ 

فته شود. مقرر گردید براي کارشناسان آموزشی دانشکده ها یک کارشناس پشتیبان در نظر گر •
 29/4/1400 این کارشناسان به شرح زیر تعیین گردیدند.

  کارشناس آموزشی دانشکده هاي مهندسی مکانیک و مهندس عمران 
  کارشناس آموزشی دانشکده هاي مهندسی برق، مهندسی فناوري اطالعات و

 مهندسی صنایع 
  کارشناسی آموزشی دانشکده هاي فیزیک، شیمی، ریاضی، مهندسی شیمی و

 ندسی مواد مه
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اعضاي هیات علمی براي برخورداري از امتیازات مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر مقرر شد  •
) دانشگاه صنعتی شیراز affiliationتگی (نسبت به درج وابس ،و همایشهاي داخلی و خارجی

 19/7/1401 مطابق با جدول زیر اقدام فرمایند. ،در آن مقاله
 

 زمان ارسال نسخه اولیه مقاله
مقاالت مستخرج از پارسا (پایان 

 نامه/ رساله) دانشجویان
 سایر مقاالت

در زمان خدمت در دانشگاه 
صنعتی شیراز به عنوان عضو 
 هیات علمی پیمانی / رسمی

فقط وابستگی دانشگاه صنعتی 
 شیراز درج شود

فقط وابستگی دانشگاه صنعتی 
 شیراز درج شود.

بعد از شروع زمان فرصت 
مطالعاتی و ماموریت 

 پژوهشی

وابستگی دانشگاه صنعتی 
سه اي که شیراز همراه با موس

 در آن پژوهش نقش دارد

وابستگی دانشگاه صنعتی 
شیراز همراه با موسسه اي که 

 در آن پژوهش نقش دارد

بعد از شروع زمان مرخصی 
بدون حقوق و مرخصی 

 ذخیره استحقاقی

وابستگی دانشگاه صنعتی 
شیراز همراه با موسسه اي که 

 در آن پژوهش نقش دارد

مشروط به رعایت قوانین و 
ت پژوهشی موجود، مقررا

محدودیتی در ثبت وابستگی 
 .وجود ندارد

 
قرر گردید درصورت تایید استاد راهنما، گروه و دانشکده با درخواست هاي استفاده از فرصت م •

 14/10/1400مطالعاتی با هزینه شخصی، دانشجویان دکتري موافقت گردد. 
 و مطرح پرت هاي داده تشخیص خصوص در و ارزیابی دانشگاه نظارت محترم دفتر پیشنهاد •

 درخواست بررسی مراحل همچنین. موافقت گردید موضوع با کلیات .گرفت قرار بحث مورد
 گروه، رئیس علمی، مدیر هیات عضو صورت زیر تصویب گردید: به ترتیب به پرت هاي داده

 12/11/1400 ارزیابی و نظارت دفتر و رئیس آموزشی دانشکده، معاون
مقرر گردید اساتید راهنما برنامه زمانی و نوع فعالیت متقاضیان حضور در دانشکده پس از  •

یس گروه/دانشکده اعالم و پس از ئفراغت از تحصیل را در هر نیمسال به صورت مکتوب به ر
اخذ موافقت نسبت به نظارت و توجیهات الزم براي نگهداري از امکانات و تجهیزات 

 6/2/1401 هی و آموزشی توسط افراد معرفی شده مبادرت نمایند.آزمایشگا
پذیرش دانشجو براي رشته محل هاي جدید منوط به ارائه درخواست هاي مربوطه، در مقطع  •

دکتري تا پایان آبان ماه و در سایر مقاطع تحصیلی (کارشناسی ارشد، کارشناسی، کارشناسی 
می  "سامانه آموزش عالی"ناپیوسته و کاردانی) حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال و از طریق 

 معاون محترم آموزشی وزارت عتف 24/5/1401مورخ  130733/2شماره باشد. نامه 
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 پیوست ها: دومفصل 
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 دستورالعمل حذف پزشکی درس 
روز پس از  3حداکثر تا  را کامل پزشکیالزم است مدارك  متقاضی حذف پزشکی دانشجویان. 1ماده 

  .تحویل نمایند دانشکده مربوطهجهت تائید پزشک معتمد دانشگاه به درس، امتحان تاریخ 

شوراي آموزشی دانشکده حذف پزشکی پس از تائید توسط پزشک معتمد دانشگاه و تصویب . 2ماده 
  است.انجام قابل  دانشگاه شوراي آموزشی یا تحصیالت تکمیلیو 

با در نظر دانشگاه آموزشی یا تحصیالت تکمیلی بررسی موضوع در شوراي دانشکده و شوراي  .1تبصره 
 است.گرفتن نوع و شدت بیماري و سوابق آموزشی دانشجو 

 نیست. حذف پزشکی درسدارا بودن گواهی استعالجی (از هر مرکز پزشکی) به مفهوم مجوز  .2تبصره 

 .جهت حذف پزشکی پذیرفته نمی شودقابل درمان به صورت سرپایی  بیماريهرگونه  .3ماده

 متقاضی حذف پزشکی می باشند، الزم است بستري در بیمارستاندانشجویانی که به دلیل  .4ماده 
همگی ممهور به مهر که برگه ترخیص از بیمارستان  و برگه پذیرش دربیمارستان، خالصه پرونده

 .را ارائه نمایندبیمارستان باشد 
دانشگاه  29/8/97تبصره در شوراي تحصیالت تکمیلی مورخ  2ماده و  5این دستورالعمل با  .5ماده 

 الزم االجرا است. 97-98صنعتی شیراز تصویب و از نیمسال اول سال تحصیلی 
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به  دستورالعمل برگزاري جلسه دفاع از پایان نامه/رساله
 صورت مجازي

عادي، حضور دانشجو و سایر اعضاي کمیته دفاع از پایان نامه/رساله تا قبل از برقراري شرایط  .1ماده 
 باشد. در جلسات دفاع به صورت مجازي می

بایست پس می ،باشنددانشجویانی که در حال استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور می .تبصره 
دانشجویان مجاز به دفاع قبل از بازگشت به کشور از پایان نامه/رساله خود دفاع نمایند. این دسته از 

 باشند.از بازگشت به کشور حتی به صورت مجازي نمی

دانشجو موظف است در موعد مقرر قبل از جلسه دفاع مطابق مقررات دانشکده مربوطه، فایل  .2ماده 
 پایان نامه خود را به صورت الکترونیکی به استاد راهنما، استاد مشاور و داوران ارسال نماید.

دانشجو موظف است امکانات مورد نیاز خود جهت دفاع غیرحضوري مانند وبکم، میکروفن و . 3ماده 
نرم افزارهاي مورد تایید دانشگاه را تهیه نماید و با هماهنگی و تایید استاد راهنما فایل ویدیویی ارایه 

 را حداقل دو روز قبل از تاریخ دفاع در اختیار کمیته داوري قرار دهد. 

با هدف کاهش زمان پرسش و پاسخ در جلسه دفاع، با درخواست استاد راهنما و موافقت . 4 ماده
 تواند به صورت مجازي برگزار گردد.اساتید داور، جلسه پیش دفاع می

توانند به صورت آنالین یا آفالین از طریق سامانه مدیریت آموزشی در سایر دانشجویان می .5ماده 
 جلسه دفاع شرکت نمایند.
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شیوه نامه تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیالت 
 تکمیلی

بر اساس  دانشکدهمقرر گردید ظرفیت پذیرش دانشجویان تحصیالت تکمیلی هر  -1
نامه جدید (در مقطع دکتري به ازاي هر عضو هیأت علمی با مرتبه استادي ساالنه شیوه

دانشیاري ساالنه یک نفر و هر سه عضو هیات یک نفر، هر دو عضو هیات علمی با مرتبه 
علمی با مرتبه استادیاري ساالنه یک نفر و در مقطع ارشد به ازاي هر عضو هیأت علمی 

نفر و با مرتبه استادیاري ساالنه  3نفر، با مرتبه دانشیاري ساالنه  3با مرتبه استادي ساالنه 
اضی به یک عدد صحیح تبدیل نفر) تعیین و عدد حاصل بر اساس قانون گرد کردن ری 2

 شود.پس از گرد کردن به یک تبدیل می 0,5شود. الزم به ذکر است که عدد 
شیوه نامه نحوه تقسیم ظرفیت مقاطع تحصیالت تکمیلی هر دانشکده بین اساتید آن  -2

 گردد.دانشکده توسط همان دانشکده مشخص می

هاي بدون مجوز دانشکدهپذیرش دانشجوي مقطع دکتري به صورت مشترك بین -3
باشد. الزم به هاي با مجوز پذیرش دانشجوي دکتري امکان پذیر میدکتري و دانشکده

بایست در شوراي تحصیالت ذکر است این موارد پس از تصویب در هر دو دانشکده می
باشد. استاد راهنمایی اصلی باید از تکمیلی مطرح و در صورت تصویب قابل اجرا می

 نشجو انتخاب شود.دانشکده دا

ظرفیت مازاد دانشگاه در مقاطع تحصیالت تکمیلی به پایان  %50مقرر گردید تا سقف -4
هر سال هاي مازاد ظرفیتهاي تقاضا محور اختصاص یابد. تصمیم گیري درخصوص نامه

( منظور از ظرفیت مازاد، ظرفیت استفاده نشده بر عهده هیات رئیسه دانشگاه است. 
هایی است که مجوز دکتري ندارند و از همچنین ظرفیت دکتري دانشکدهها و دانشکده

 اند)این ظرفیت خود بطور مشترك استفاده نکرده

ظرفیت راهنمایی دانشجویان کارشناسی ارشد در هر سال تحصیلی بر اساس مرتبه علمی عضو  -5
 باشد.هیات علمی بصورت زیر می
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هر سال تحصیلیحداکثر تعداد دانشجوي کارشناسی ارشد در   

 دوره

 مرتبه علمی

 روزانه و

 استعداد درخشان

نوبت دوم، بورسیه و 
تبدیل خارج به 

 داخل

 پردیس دانشگاهی

 2 2 4 استادیار

 3 3 6 دانشیار

 4 4 8 استاد

 حداکثر تعداد همزمان دانشجوي کارشناسی ارشد

 دوره                 

 مرتبه علمی    

 روزانه و

 استعداد درخشان

نوبت دوم، بورسیه و 
تبدیل خارج به 

 داخل

 پردیس دانشگاهی

 6 12 استادیار

 7 14 دانشیار

 8 14 استاد

 

توانند راهنمایی می اولین سال درخواست اخذ دانشجوي کارشناسی ارشداستادیاران در  .1 تبصره
 دیگر کارشناسی ارشددانشجوي  2را بر عهده گرفته، در سال دوم  دانشجوي کارشناسی ارشد 1 فقط
توانند تحت می دیگر دانشجوي کارشناسی ارشد 3توانند تحت راهنمایی قرار داده، در سال سوم می

کارشناسی  دانشجو 4 توانند راهنمایی حداکثرراهنمایی قرار داده و نهایتاً از سال چهارم به بعد می
پذیرش از طریق آیین دوره روزانه و ه را بر عهده داشته باشند. این ظرفیت مربوط ب ارشد در هر سال

 باشد. می استعداد درخشاننامه 

دوره روزانه و  ذکر شده در ظرفیت %50توانند معادل استادیاران، دانشیاران و استادان می .2 تبصره
هاي نوبت دوم بورسیه و تبدیل از خارج به در دورهرا استعداد درخشان پذیرش از طریق آیین نامه 

تحت راهنمایی قرار  ، دانشجوي کارشناسی ارشددر دوره پردیس خودگردان %50داخل و همچنین 
  دهند.

در  کارشناسی ارشددر صورت به حد نصاب نرسیدن ظرفیت راهنمایی دانشجویان مقطع  .3 تبصره
تواند در پذیرش دانشجویان ، این ظرفیت میهاي نوبت دوم، بورسیه و تبدیل خارج به داخلدوره

  .استفاده گردد دانشگاهی پردیس
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ظرفیت راهنمایی دانشجویان دکتري در هر سال تحصیلی و بصورت همزمان بر اساس مرتبه علمی  -6
 باشد.عضو هیات علمی بصورت زیر می

 حداکثر تعداد دانشجوي دکتري در هر سال

 دوره

 مرتبه علمی

 روزانه و

 استعداد درخشان

 نوبت دوم، بورسیه و
 تبدیل خارج به داخل

 پردیس دانشگاهی

/5 1 استادیار  5/0  

 1 1 2 دانشیار

 1 1 2 استاد

 حداکثر تعداد همزمان دانشجوي دکتري

 دوره

 مرتبه علمی

 روزانه و

 استعداد درخشان

، بورسیه و نوبت دوم  

 تبدیل خارج به داخل

 پردیس دانشگاهی

 2 2 4 استاد یار

 3 3 6 دانشیار

 4 4 8 استاد

 

منظور دانشجویان بورسیه ورودي بدون آزمون و داراي معرفی نامه از وزارت علوم تحقیقات . 1تبصره 
 باشد.و فناوري می

 . باشندپس از احراز شرایط فوق الذکر، مجاز به راهنمایی دانشجوي دکتري میاستادیاران   .2 تبصره

حد نصاب نرسیدن ظرفیت راهنمایی دانشجویان مقطع دکتري در دوره هاي در صورت به  .3 تبصره
 تواند در پذیرش دانشجویان پردیسنوبت دوم، بورسیه و تبدیل خارج به داخل، این ظرفیت می

 استفاده گردد. دانشگاهی

در صورت وجود اساتید راهنماي مشترك، ظرفیت پذیرش دانشجو توسط هر استاد با توجه  .4تبصره 
 . گرددیمدر صد مشارکت اساتید راهنما تعیین  به

تواند به ظرفیت آزاد هر عضو هیات علمی براي راهنمایی دانشجو در مقطع دکتري می .5تبصره 
اضافه شود (به ازاي هر دانشجوي دکتري  پذیرش دانشجوي کارشناسی ارشدسقف ظرفیت همزمان 

یک دانشجوي کارشناسی ارشد). بدیهی است در صورت اشغال سقف ظرفیت راهنمایی دانشجوي 
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دکتري توسط راهنمایی دانشجوي کارشناسی ارشد، تا قبل از آزاد شدن این ظرفیت، امکان درخواست 
 راهنمایی دانشجوي دکتري وجود نخواهد داشت.

تعیین ظرفیت راهنمایی دانشجویان مقطع تحصیالت تکمیلی براي هر عضو هیات مالك زمان  -7
 باشد. علمی پایان آبان ماه هر سال می

 سایر مصوبات

درآمد به دانشگاه تعلق گیرد  %10مقرر گردید در مورد راهنمایی دانشجویان خارج از دانشگاه  •
 30/7/92پژوهشی استاد راهنما لحاظ گردد.  -تا راهنمایی جزء سوابق آموزشی 

مقرر گردید اعضاء هیات علمی که براي فرصت مطالعاتی از کشور خارج می شوند، استاد  •
راهنماي مشترك براي کلیه دانشجویان تحصیالت تکمیلی تحت راهنمایی خود تعیین نمایند 

ا در صورت در خواست دانشجو مبنی بر دفاع از پایان نامه/ رساله در زمان عدم حضور هیات ت
 29/2/94علمی تمامی امور به استاد راهنماي مشترك تفویض گردد. 

 يدانشگاه با اعضا یعلم اتیعضو ه دکتري رسالهپایان نامه کارشناسی ارشد و  ییسهم راهنما •
 30/11/97. دیگرد نییدر صد تع 20بازنشسته حداقل  یعلم اتیه

افزایش ظرفیت راهنمایی دانشجویان کارشناسی  مقرر گردید در صورتی دانشکده اي قصد •
ارشد و دکتري یکی از اعضاي هیات علمی خود را داشته باشد، موضوع در شوراي تحصیالت 

 19/9/98دانشگاه مطرح و در صورت تصویب، افزایش مذکور صورت پذیرد. 
مقرر گردید دانشکده ها قبل از اعالم ظرفیت پذیرش دانشجویان سال بعد، آمار دانشجویان  •

سیستم گلستان بررسی و مغایرت ها را به  216جاري دانشکده را با آمار موجود در گزارش 
 25/9/99امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه اعالم نمایند. 

 دکتري  از معرفی شدگان با آزمون، ظرفیت مصاحبه انجام از پس صورتی که در گردید مقرر •
تکمیل نگردید، به عضو هیات  روزانه دوره در عضو هیات علمی دکتري دانشجوي پذیرش

علمی امکان تکمیل ظرفیت دوره روزانه خود را از طریق پذیرش دانشجو براساس آیین نامه 
 2/9/1400استعداد درخشان داده شود.
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 شیوه نامه معادل سازي و تطبیق دروس 

 در دانشگاه صنعتی شیراز

 مقدمه

آیین نامه هاي آموزشی دوره کارشناسی پیوسته و کارشناسی  20ماده  1و تبصره  28در اجراي ماده 
و  16/12/1393ارشد ناپیوسته مصوب شوراي برنامه ریزي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري مورخ 

 این شیوه نامه تهیه گردیده است.  4/7/1394

 تعریف ها

 زیر در این شیوه نامه به کار می رود. براي رعایت اختصار، واژه هاي: 1ماده

 منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوري است. وزارت:

 منظور کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی است.  موسسه:

 منظور دانشگاه صنعتی شیراز است. دانشگاه:

 اه است.کوچکترین واحد سازمانی آموزشی و یا پژوهشی دانشگ گروه آموزشی:

 منظور شوراهاي آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه است. شورا:

شود و حداقل با گذراندن مقطع تحصیلی است که پس از مقطع متوسطه آغاز می مقطع کارشناسی:
 شود.واحد درسی طبق برنامه درسی مصوب به دریافت مدرك کارشناسی منتهی می130

شود و حداقل مقطع تحصیلی است که پس از مقطع کارشناسی آغاز می مقطع کارشناسی ارشد:
 واحد درسی است.  32تا  28شامل 

اي مقطع تحصیلی است که پس از مقطع کارشناسی ارشد یا دکتري حرفه مقطع دکتري تخصصی:
 کند.شود و فرد طبق برنامۀ درسی مصوب، مدرك دکتري دریافت میآغاز می

هاي علمی است که به لحاظ موضوع کامالً مشخص است عب فرعی از گروهیکی از ش رشته تحصیلی:
 انجامد.هاي علمی دیگر متمایز بوده و حداقل به یک کارایی مشخص میو از موضوعات گروه

 منظور آیین نامه آموزشی مقطع هاي کارشناسی و کارشناسی ارشد مصوب وزارت است. آیین نامه:

فردي است که در یکی از مقطع هاي آموزش عالی برابر ضوابط معین، پذیرفته شده، ثبت  دانشجو:
 نام کرده و مشغول به تحصیل است.
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فردي است که یکی از مقطع هاي تحصیلی را با موفقیت به پایان رسانده و برابر  دانش آموخته:

 ضوابط معین، گواهی یا مدارك تحصیلی مربوط را دریافت کرده باشد.

 فرایندي که در آن دانشجو به طور خودخواسته از ادامه تحصیل خودداري کند. نصراف تحصیل:ا

دانشجویی است که بنا بر یکی از دالیل مندرج در آیین نامه وزارت از ادامه  دانشجوي اخراجی:
 تحصیل محروم گردیده است.

طول یک نیمسال تحصیلی هایی که براي فراگیري دانشجو در مقدار مفاهیم یا مهارت واحد درسی:
 شود.یا زمان معادل آن در نظر گرفته می

 پذیرفتههاي ورودي موسسه ها  نموآزیکی از  طریقاز نشجو دا که ستا موسسه ايموسسه مبدا: 
 ست.ا هشد

 و یا لنتقاا ،میهمانی يتقاضا تحصیل مهادا جهت نشجودا که ستاموسسه اي  :مقصدموسسه 
 .آن را دارد بهشته رر تغیی با امتو لنتقاا

تحت شرایط خاص و در صورت موافقت موسسه هاي مبدا   که ستا نشجوییدا :نمیهما ينشجواد
و مقصد به صورت موقت براي تعداد نیمسال هاي تحصیلی مشخصی اقدام به تغییر محل تحصیل 

 خود می نماید.

 همان دوره دیگر در همان رشته، موسسهبه  موسسه تغییر محل تحصیل دانشجو از یک منظور انتقال:
 می باشد. همان مقطع تحصیلیو 

 موسسهبه  موسسه دانشجو از یک یتحصیلو رشته تغییر محل منظور  :توام با تغییر رشته انتقال

 می باشد. دیگر در همان مقطع تحصیلی

عنوان  روند بررسی پذیرش درسی است که دانشجو قبال اخذ نموده است و آن درس از نظر تطبیق:
 و تعداد واحد با یکی از دروس رشته اي که در دانشگاه پذیرفته شده است یکسان می باشد.

روند بررسی پذیرش درسی است که دانشجو قبال اخذ نموده است و آن درس از نظر  معادل سازي:
یکسان عنوان و یا تعداد واحد با هیچ یک از دروس رشته اي که دانشجو در دانشگاه پذیرفته شده است 

درصد اشتراك  80نمی باشد اما سرفصل آن درس با یکی از دروس رشته پذیرفته شده دانشجو بیش از 
 محتوایی دارد. 

نظام آموزش عالی که دانشجویان بدون پرداخت شهریه و صرفاً با سپردن تعهد  آموزش رایگان:
 کنند.خدمت، تحصیل می

کلیه دانشجویان بهره مند از آموزش رایگان  مدت تعهد می باشد که تعهد خدمت آموزش رایگان:
 مکلف به خدمت آن در ایران می باشند.



 

۱۰۳ 
 

 قوانین کلی تطبیق و معادل سازي

 تطبیق و معادل سازي دروس با نظر گروه آموزشی و با شرایط زیر امکان پذیر است.: 2ماده

 الف) پذیرش دانشجو براي ورود به دوره مورد تایید وزارت باشد.

 قبلی دانشجو در رشته تحصیلی مورد تایید وزارت باشد.ب) موسسه 

 ج) سرفصل دروس گذرانده دانشجو در رشته تحصیلی مورد تایید وزارت باشد.

 تطبیق و معادل سازي دروس صرفا در شیوه هاي و دوره هاي آموزشی به زیر صورت می گیرد. :3ماده

 شیوه آموزشی
 شیوه آموزشی قابل معادل سازي

 غیر حضوري حضوري نیمه حضوري
 * * * حضوري

 * *  نیمه حضوري
 *   غیر حضوري

 

 دوره آموزشی
 دوره آموزشی قابل معادل سازي

 الکترونیکی پردیس دانشگاهی نوبت دوم روزانه
 * * * * روزانه

 * * *  نوبت دوم
 * *   پردیس دانشگاهی

 *    الکترونیکی
 

تحصیالت تکمیلی دانشگاه، دروسی که دانشجویان دوره پردیس به تشخیص شوراي آموزشی و تبصره: 
دانشگاهی با دانشجویان دوره روزانه گذرانده اند، می تواند در دوره هاي روزانه و نوبت دوم مورد تطبیق 

 و معادل سازي قرار گیرد.

جهت تطبیق و معادل سازي از دروس با واحد درسی کمتر به دروس با واحد درسی بیشتر   :4ماده 
 تمامی متقاضیان مجاز نمی باشد.

و معادل  یقیدروس تطبنحوه محاسبه تعهد خدمت آموزش رایگان براي نیمسال هایی که : 5ماده
 در آن ثبت شده است، مطابق با دستور العمل مصوب وزارت است.شده  يساز
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 تطبیق و معادل سازي دروس دانش آموختگان، دانشجویان انصرافی و اخراجی

ي دروس دانش آموختگان، دانشجویان انصرافی و اخراجی با درخواست و معادل ساز قیتطب: 6ماده
 فرد متقاضی در دروس مورد نظر ایشان بررسی خواهد شد. 

، 3درصد واحد هاي درسی (بجز دروس پروژه، کارآموزي، پروژه آز الکترونیک  40حداکثر : 1تبصره
سمینار، پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتري) مقطع تحصیلی که فرد در آن پذیرفته شده است، 

 قابل پیشنهاد جهت تطبیق و معادل سازي می باشد. 

معادل سازي شده دانشجویان در مقطع کارشناسی  واحد از دروس تطبیقی و 20به ازاي هر: 2تبصره
 یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته می شود.

ی در مقطع کارشناس انیدانشجوواحد از دروس تطبیقی و معادل سازي شده  14به ازاي هر : 3تبصره
 .شود یدانشجو کاسته م یلیاز سنوات مجاز تحص مسالین کی ارشد

انش آموختگان، دانشجویان انصرافی و اخراجی، به تشخیص گروه آموزشی کلیه در خصوص د : 7ماده 
دروس گذرانده در دانشگاه هاي دولتی و مجتمع و مراکز آموزش عالی و فقط دروس عمومی گذرانده 
در دانشگاه هاي پیام نور، دانشگاه آزاد اسالمی و موسسات غیرانتفاعی با حداقل نمره به شرح ذیل 

 ود.پذیرفته می ش

 مقطع تحصیلی

 حداقل نمره

دانشگاه هاي 
 دولتی

مجتمع و مراکز آموزش 
 عالی

دانشگاه هاي پیام نور، 
دانشگاه آزاد اسالمی و 
 موسسات غیرانتفاعی

 14 14 12 کارشناسی

 16 14 کارشناسی ارشد
هیچ یک از دروس 
 پذیرفته نمی شود.

 16 دکتري
از دروس  کی چیه

 شود. ینم رفتهیپذ
از دروس  کی چیه

 شود. ینم رفتهیپذ
 

نمرات کلیه دروس پذیرفته شده با احتساب در معدل کل و در یک نیمسال تحصیلی با عنوان  تبصره:
دروس انتقالی ثبت و باقی می ماند. اما رتبه دانشجو صرفا براساس نمرات اخذ شده در دانشگاه صنعتی 

 شیراز محاسبه می گردد.
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دانشجویان میهمان به، انتقال از و دانشجویان  تطبیق و معادل سازي دروس
 تغییر رشته داده

در مورد دانشجویان متقاضی تغییر رشته، انتقال و یا انتقال توام با تغییر رشته از سایر دانشگاه : 8ماده 
ها و موسسات آموزش عالی، می بایست کلیه دروس اخذ شده آنها در دانشگاه مبدا، مورد تطبیق و 

 رار گیرد.سازي ق معادل

 ایانتقال و به تشخیص گروه آموزشی کلیه دروس گذرانده دانشجویان متقاضی تغییر رشته،  :1تبصره
از سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، در دانشگاه هاي دولتی و مجتمع رشته  رییانتقال توام با تغ

 ه پذیرفته می شود. این شیوه نام 7و مراکز آموزش عالی با حداقل نمره ذکر شده در ماده 

نمرات کلیه دروس پذیرفته شده و پذیرفته نشده با احتساب در معدل کل و سنوات مجاز  :2تبصره
تحصیلی دانشجو ثبت و باقی می ماند. اما رتبه دانشجو صرفا براساس نمرات اخذ شده در دانشگاه 

 صنعتی شیراز محاسبه می گردد.

سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مورد تطبیق و کلیه دروس دانشجویان میهمان به  :9ماده
معادل سازي قرار می گیرد. نمرات کلیه دروس تطبیقی و معادل سازي شده مطابق نمرات اخذ شده 

و  لسا نیم میانگینو در  ثبت کارنامه دانشجودر می باشد. این نمرات مقصد  هنشگادر دادانشجو 
دانشجو صرفا براساس نمرات اخذ شده در دانشگاه صنعتی  اما رتبهشد.  هداخو رمنظو کل میانگین

 شیراز محاسبه می گردد.

محاسبه مشروطی در نیمسال هایی که دروس تطبیقی و معادل سازي شده دانشجویان  :10ماده
متقاضی تغییر رشته، میهمان به، انتقال از و انتقال توام با تغییر رشته در آن ثبت شده است، مطابق 

 ه وزارت است.با آیین نام

نحوه محاسبه سنوات مجاز تحصیلی دانشجویان متقاضی تغییر رشته، میهمان به، انتقال از و  :11ماده
 انتقال توام با تغییر رشته مطابق آیین نامه وزارت است.

 تفسیر، نظارت و تصویب

تفسیر و نظارت بر حسن اجراي این شیوه نامه و بررسی موارد خاص دیگر به حسب مورد بر : 12ماده 
 است. رازیش یدانشگاه صنعت یلیتکم التیو تحص یآموزش يشوراهاعهده 

به تصویب  26/4/97تبصره در تاریخ  7ماده و  13این شیوه نامه مشتمل بر یک مقدمه، : 13ماده 
 صنعتی شیراز رسیده و از زمان تصویب الزم االجرا است.شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
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 آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان

 دانشگاه صنعتی شیرازدر 

 مقدمه

با توجه به اتمام مهلت اجرایی آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دوره هاي کاردانی و کارشناسی 
 این شیوه نامه تهیه شده است. وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، 28/2/1392مصوب 

 تعریف ها

 

 براي اختصار واژه هاي زیر در این شیوه نامه به کار می رود.

 منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوري است. وزارت:

 منظور کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی است. موسسه:

 پذیرفتهیکی از روش هاي مورد تایید وزارت  طریقاز نشجو دا که ستا موسسه اي :أمبد موسسه 
 ست.ا هشد

 ،میهمانی يتقاضا تحصیل مهادا جهت نشجودا که ستا آموزش عالی دولتی موسسه :مقصدموسسه 
 ارائه می دهد.آن را  به لنتقااو ئم دا میهمانی

موافقت موسسه مبدا و مقصد به صورت  گفته می شود که در صورت نشجوییدابه  :عادي نمیهما
صدور موقت براي تعداد نیمسال هاي تحصیلی مشخصی اقدام به تغییر محل تحصیل خود می نماید. 

 انجام می شود.مبدأ موسسه  مدارك مورد نیاز دانشجوي میهمان در

ام دانش تا هنگخود را باقیمانده تحصیلی واحدهاي یی گفته می شود که دانشجوبه  میهمان دائم:
مبدأ  موسسهدر پایان هر نیمسال تحصیلی ریز نمرات وي به  و می گذراندآموختگی در موسسه مقصد 

وضعیت سرفصل دروس گذرانده در رشته  دانشجوي میهمان دائم، در پایان تحصیل می شود. ارسال
 می شود.انجام مبدأ موسسه  مورد نظر از طریق موسسه مقصد بررسی و صدور مدارك مورد نیاز در

به دانشجویی گفته می شود که در صورت موافقت موسسه مبدا و مقصد به صورت دائم  :دائم انتقال
موسسه  خود می نماید. صدور مدارك مورد نیاز دانشجوي انتقال دائم درتغییر محل تحصیل اقدام به 

 انجام می شود. مقصد



 

۱۰۷ 
 

 منظور سامانه میهمانی و انتقال وزارت است. سامانه:

مقطع تحصیلی است که دارندگان مدرك دیپلم (در نظام آموزشی داراري پیش  کاردانی: مقطع
 68دانشگاهی، بدون نیاز به گذراندن دوره پیش دانشگاهی) به آن وارد می شوند و با گذراندن حداقل 

 واحد درسی طبق برنامه درسی مصوب، به دریافت مدرك کاردانی منتهی می گردد.

شود و حداقل با گذراندن مقطع تحصیلی است که پس از مقطع متوسطه آغاز می مقطع کارشناسی:
 شود.واحد درسی طبق برنامه درسی مصوب به دریافت مدرك کارشناسی منتهی می130

شود و حداقل مقطع تحصیلی است که پس از مقطع کارشناسی آغاز می مقطع کارشناسی ارشد:
 واحد درسی است.  32تا  28شامل 

اي مقطع تحصیلی است که پس از مقطع کارشناسی ارشد یا دکتري حرفه کتري تخصصی:مقطع د
 کند.شود و فرد طبق برنامۀ درسی مصوب، مدرك دکتري دریافت میآغاز می

 ثبت درخواست در سامانه

میهمان عادي، میهمان  ستاخووزارت در توسط هشد معالا مانیز تقویمدانشجو باید بر اساس  :1ماده
با و  ثبت امانهـسدر براي دو نیمسال ( نیمسال اول و دوم سال تحصیلی)  یا انتقال دائم خود رادائم و 
 نماید. امقدامربوطه  اركمدو بارگذاري  سکنا به نسبت ستاخودر ردمو به توجه

عادي،  میهمانی دانشجو، از طرف هشد ئهارا تطالعااز ا هریکوجود مغایرت در  رتصودر  تبصره:  
 دانشجو کان لم یکن خواهد شد. لنتقاا یادائم و میهمانی 

موسسه مبدأ موظف است بر اساس مفاد این آیین نامه، درخواست دانشجو را بررسی و در  :2ماده 

صورت داشتن شرایط موافقت خود را از طریق سامانه اعالم و ریز نمرات دانشجو را به موسسه مقصد 
 ارسال نماید. 

 مسئولیتا در قبال درخواست هایی که از طریق سامانه ثبت گردیده است موسسه مبدا تنه تبصره:   
 دارد.را  هید پاسخ و سیدگیر

موسسه مقصد مکلف است نظر خود را (براي دو نیمسال تحصیلی) از طریق سامانه به موسسه  :3ماده 

 مبدأ و متقاضی اعالم نماید. 

مبدأ و یا مقصد، اعالم دالیل عدم موافقت  در صورت عدم موافقت با درخواست دانشجو از طرف :4ماده
 .باشدیمبا درخواست دانشجو از طریق سامانه ضروري 

پس از عدم موافقت مبدأ و مقصد در صورتی که دانشجو خود را واجد شریط خاص بداند  :5ماده

با ارائه مدارك از شوراي بررسی موارد خاص موسسه یا استان تقاضاي رسیدگی نماید. در  تواندیم
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مجدداً مدارك مربوطه را با راي مخالفت شوراي  تواندیمصورت عدم موافقت شوراهاي مذکور، دانشجو 
ي بررسی موارد خاص استان براي بررسی نهایی به کمیته نظارت ارائه نماید. در هر حال آراي شورا

بررسی موارد خاص استان و کمیته نظارت براي کلیه موسسات و دانشجوي متقاضی الزم االجرا 
 .باشدیم

ي دانشجویان بایستی در زمان مقرر و به هادرخواستاعالم نظر موسسه مبدا و مقصد به  :6ماده 

واست صورت موافقت یا مخالفت در سامانه ثبت شود. عدم اظهار نظر به منزله مخالفت با درخ
 . شودیمدانشجویان متقاضی تلقی شده و در ارزیابی موسسه مبدا و مقصد لحاظ 

 درخواست میهمان عادي

احراز تمامی شرایط بر  وطمشر ،در موسسه مقصدنشجو دا میهمان عادي ستاخودر بررسی: 7ماده
 زیر است.

  نشجودا درخواست با أمبدالف) موافقت موسسه    

  أمبددر موسسه فرد متقاضی  تحصیلی لنیمسادو  قلادـحب)  اشتغال به تحصیل   

 مبدا  موسسهدر 14 قلاحدکل  میانگینج) دارا بودن   

 مبدا از نظر مقررات آموزشی  موسسهدر  دانشجوادامه تحصیل د) بال مانع بودن   

و  فرزندان اعضاي هیات علمی موسسه ها، خانواده هاي شاهد ايبرورود  وبداز  میهمانی تبصره:   
 حیصالذ جعامر تأییداز  پس شدید حرکتی جسمی معلولینو  لشندرو نشدگا پذیرفتهایثارگر و 

 همچنین براي این افراد رعایت شرط (ج) الزم نمی باشد.ست. ا یرپذن مکاا

در شرایط یکسان، اولویت میهمان عادي با متقاضیانی است که حداقل داراي یکی از شرایط  :8ماده 
 زیر می باشند. 

 الف) دانشجویان دختر  

  متاهل ننشجویاداب)    

 موسسه ها یعلم اتیه يفرزندان اعضاج)   

در زمینه المپیادها، جشنواره هاي علمی و برگزیدگان آزمون سراسري  زممتاو  نخبه انینشجوداد)   
  با ارئه گواهی معتبر
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میهمان عادي از مراکز پیام نور، دانشگاه آزاد اسالمی، موسسات غیرانتفاعی و مراکز علمی  :9ماده
 کاربردي به موسسات دولتی و بعکس آن ممنوع است.

 میهمان عادي به صورت نیمسال کامل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري ممنوع است. : 10ماده

وس عمومی را در دوره تابستان به صورت میهمان واحد از در 6می توانند حداکثر نشجو دا :11ماده
 عادي اخذ نماید.

به صورت کتبی  حداکثر تا ثبت نام اصلی دوره تابستان این دانشجویان باید درخواست خود را تبصره:
 موسسه مقصد تحویل نمایند.به 

به صورت تابستان دوره  در 3و پروژه آزمایشگاه الکترونیک آموزي پروژه، کارس وخذ درا :12ماده
  .مجاز نمی باشدمیهمان عادي 

دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی تحت شرایط زیر می توانند همزمان با تحصیل در موسسه  :13ماده
 نیز یک یا چند درس را به صورت میهمان عادي اخذ نمایند. موسسه ها مبدا در سایر 

 درخواستعدم ارائه درس یا دروس مذکور در موسسه مبدا در نیمسال مورد  )1

 موافقت موسسه مبدا و مقصد با اخذ درس یا دروس  )2

این دانشجویان باید درخواست خود را حداکثر تا ثبت نام اصلی موسسه مبدا به صورت  :1تبصره   
 تحویل نمایند. موسسه مبداکتبی به 

جمع کل واحدهاي درسی اخذ شده دانشجو در نیمسالی که در موسسه مبدا و مقصد  :2تبصره   
 مشغول به تحصیل است باید مطابق با قوانین و مقررات آموزشی وزارت در هر مقطع تحصیلی باشد.

 عادي نمیهما انینشجوداانتخاب واحد 

با توجه به دروس ارائه شده در موسسه مقصد و مطابق  عادي ملزم است نمیهما ينشجودا :14ماده
 لیست دروس مورد تایید موسسه مبدا، واحد هاي درسی خود را انتخاب نماید. 

 ئهارا يحدهاوا اـبموسسه مبدا را  دییمورد تا سیدر يحدهاوا ادتعدو  عنودانشجو باید  :1تبصره   
 مدـع اـی تایرـمغ تی در قباللیونه مسئوموسسه مقصد هیچ گنماید.  مطابقتموسسه مقصد در  هشد
 .ي درسی ندارددهاـحوا هـئارا

 موسسه تأییدمورد  بایدیا معرفی به استاد، و  رستک د نیمسال کامل، رتصو: اخذ درس به 2تبصره   
 .باشد موسسه مقصد یطاشر طبقو  أمبد
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 درخواست تمدید میهمان عادي

همان  يورود انیمعدل دانشجو میانگینحداقل  کسببه شرط ي مقطع کارشناسی دانشجو .15 ماده
نیمسال تحصیلی در موسسه مقصد به صورت  4تواند تا  یسال و همان رشته در موسسه مقصد م

معدل  میانگینبه کمتر از حداقل  مسالی. در صورت افت معدل ندینما لیتحص يمیهمان عاد
 مسالین يبرا یهمانیم دیمکان تمدرشته در موسسه مقصد، ا نهمان سال و هما يورود انیدانشجو

  و به موسسه مبدا بازگردد. دیبا موسسه مقصد تسویه حساب نما دیوجود ندارد و دانشجو با يبعد

  دائم همانیمدرخواست 

احراز تمامی شرایط بر  وطمشر ،در موسسه مقصدنشجو دا ئمدا میهمانی ستاخودر بررسی :16ماده 
 زیر است.

  نشجودا درخواست با أمبدالف) موافقت موسسه   

 از نظر مقررات آموزشی و انضباطی و مقصد  مبدا موسسهدر  دانشجوادامه تحصیل ب) بال مانع بودن   

 کمیتهدر نتخلفشا هندوپر نشجویانیکهدا از ستهد آن دائم انمیهم ستاخودر سیربر تبصره:  
 .دبو هداخو رمذکو جعامررأي  نشد قطعی به طمنو ،رسیدگی است ستد درنضباطی ا

 دانشجوي متقاضی در موسسه مقصد تحصیلیقطع م ویش اگر ،شتهرج) وجود    

موسسه مقصد به صورت میهمان در دانشجوي متقاضی  تحصیلی لنیمسا د) اشتغال به تحصیل چهار  
 عادي

 واحد از دروس غیر عمومی در موسسه مقصد  40ه) گذراندن حداقل 

 همان سال و همان رشته در موسسه مقصد يورود انیمعدل دانشجو میانگینحداقل و) دارا بودن 

 موسسه به لنیمسا هر درصورت موافقت با میهمانی دائم دانشجو، نیازي به مراجعه وي در :17ماده
 نمی باشد. أمبد

 دائم انتقالدرخواست 

 انتقال دانشجو صرفا در شیوه ها و دوره هاي آموزشی به شرح زیر صورت می گیرد. :18ماده 
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 شیوه آموزشی
 شیوه آموزشی قابل معرفی

 غیر حضوري نیمه حضوري حضوري
 * * * حضوري

 * *  نیمه حضوري
 *   غیر حضوري

 

 دوره آموزشی
 دوره آموزشی قابل معرفی

 الکترونیکی پردیس دانشگاهی نوبت دوم روزانه
 * * * * روزانه

 * * *  نوبت دوم
 * *   پردیس دانشگاهی

 *    الکترونیکی
 

و  16احراز شرایط ماده بر  وطمشر ،موسسه مقصددر  نشجودا انتقال ستاخودر بررسی :19ماده 
 شرایط زیر است.

 دانشجوي متقاضی در موسسه مقصد تحصیلیالف) وجود دوره   

 ب) عدم مشروطی در موسسه مقصد   

رشته مورد نظر  یدانش آموختگ يالزم برا يتعداد کل واحد هااز درصد  50از  ج) گذراندن بیش  
 در موسسه مقصد

 انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل در هر مقطع فقط یک بار مجاز است. :20ماده

هیات علمی دانشگاه ها منوط به احراز  تبدیل انتقال مشروط به انتقال دائم فرزندان اعضاي :21ماده
 شرایط زیر است.

 از نظر مقررات آموزشی و انضباطیموسسه مقصد ادامه تحصیل متقاضی در الف) بال مانع بودن   

به صورت میهمان  موسسه مقصددر  تحصیلی لنیمسادو  ب) اشتغال به تحصیل فرد متقاضی در  
 عادي

 در موسسه مقصد تحصیلی نیمسال هاي عمجمودر عدم مشروطی بیش از یک ترم  )ج
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در دوره انتقال مشروط، دانشجو در موسسه مقصد واحد می گیرد و لزومی ندارد از موسسه : 1تبصره
 مبدا فرم میهمانی اخذ نمایید.

: اخذ شهریه از دانشجویان معرفی شده به صورت انتقال مشروط در دوره روزانه ممنوع 2تبصره
 است.

 از سایر موسسه ها رشته رییانتقال توام با تغدرخواست هاي 

 توام با تغییر رشته در تمامی مقاطع ممنوع است. انتقال :22ماده 

 شهریه دانشجویان متقاضی نقل و انتقال

 تتسهیال نامه شده (آیینی ـبین یشـپ اردوـم جز به یطیاشر هردر دانشجویان دوره روزانه  :23ماده
در دوران میهمان عادي، میهمان  گر)ریثاو ا شاهد ننشجویادا نامه یینو آ علمی تهیا يعضاا انندزفر

دائم و انتقال دائم ملزم به پرداخت شهریه مطابق تعرفه دانشجویان نوبت دوم به موسسه مقصد می 
 باشند.

 تتسهیال نامه شده (آیینی ـبین یشـپ اردوـم جز به یطیاشر هردر دانشجویان نوبت دوم : 24ماده 
 ي وعاد همانیدر دوران م گر)ریثاو ا شاهد ننشجویادا نامه یینآ نیزو  علمی تهیا يضاعا انندزفر
ملزم به پرداخت شهریه ثابت به موسسه مبدا و کل شهریه ثابت و متغیر به موسسه مقصد  دائم همانیم

 می باشند.

 دانشجویان میهمان عادي، میهمان دائم و انتقال دائمو رتبه نمرات دروس 

ل سازي نمرات دانشجوي میهمان عادي و انتقال دائم به ترتیب بر اساس شیوه دتطبیق و معا :25ماده
 نامه معادل سازي و تطبیق دروس موسسه مبدا و مقصد است.

محاسبه رتبه دانشجویان انتقال دائم صرفا بر اساس نمرات دروس اخذ شده دانشجو در  :26ماده
 موسسه مقصد است. 

ي میهمان (عادي و دائم) و انتقال دائم به ترتیب پس از تسویه نشجودا اتنمر لیست ارسال: 27ماده
  حساب دانشجو با موسسه مقصد و مبدا صورت می پذیرد.

 تفسیر، نظارت و تصویب

تفسیر و نظارت بر حسن اجراي این شیوه نامه و بررسی موارد خاص دیگر به حسب مورد  :28ماده 
 است. رازیش یدانشگاه صنعت یلیتکم تالیو تحص یآموزش يشوراهابر عهده 
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به تصویب  19/4/97تبصره در تاریخ  11ماده و  29این شیوه نامه مشتمل بر یک مقدمه، : 29ماده 
 شوراي آموزشی دانشگاه صنعتی شیراز رسیده و از زمان تصویب الزم االجرا است.

 سایر مصوبات

استفاده از سهمیه مناطق درگیر بالیاي هرگونه تغییر رشته یا انتقال براي پذیرفته شدگان با  •
 وزارت عتف 26/3/1401مورخ  24448نامه شماره  طبیعی (سیل و زلزله) ممنوع است.

نفر استان هاي محروم ممنوع و انتقال محل تحصیل  500تغییر رشته پذیرفته شدگان سهمیه  •
 قطب دانشگاهی است.آنان منوط به موافقت استانداري ها و در محدوده دانشگاه هاي واقع در 

 وزارت عتف 26/3/1401مورخ  24448نامه شماره 

تغییر رشته و یا انتقال اتباع غیر ایرانی  می بایست با هماهنگی اداره کل امور دانشجویان غیر  •
ایرانی سازمان امور دانشجویان صورت پذیرد. الزم به ذکر است اتباع غیر ایرانی پذیرفته شده 

جاز) می توانند براساس کسب حداقل نمره علمی در اولین کد رشته در مناطق ممنوعه (غیرم
تحصیلی مجاز طبق کارنامه تغییر رشته و کاربرگ انتخاب رشته هاي تحصیلی آزمون 
سراسري ادامه دهند. ضمنا دانشگاه محل پذیرش اولیه که جز مناطق غیر مجاز محسوب می 

اتبه مستقیم به سازمان سنجش می باشد. شوند ملزم به ارجاع پذیرفته شده غیرایرانی طی مک
  وزارت عتف 26/3/1401مورخ  24448نامه شماره 

نامه شماره  تغییر رشته و انتقال پذیرفته شدگان از دوره بدون آزمون به باآزمون ممنوع است. •
 وزارت عتف 26/3/1401مورخ  24448
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 فرایند ارسال گزارش تقلب در جلسات امتحانات پایان نیمسال
مورخ  358در راستاي اجراي آیین نامه انضباطی دانشجویان جمهوري اسالمی مصوب جلسه 

شوراي عالی انقالب فرهنگی، فرایند ذیل در شوراي آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه  14/6/1374
 در خصوص تقلب در جلسات امتحانات پایان نیمسال مصوب گردید. 21/2/1395صنعتی شیراز مورخ 

صورتیکه استاد محترم درس یا مراقبین محترم تقلب یا تخلفی را از دانشجویی در هنگام در  •
برگزاري امتحان مشاهده نمودند، موضوع با مسئول برگزاري امتحانات مطرح و صورتجلسه 
امتحان در این خصوص تکمیل و بهمراه مستندات و همچنین کپی برگه امتحانی به مسئول 

 گردد. اینده ایشان تحویل میبرگزاري امتحانات یا نم
 

تواند تا پایان مدارك دال به تقلب یا تخلف، دانشجو می الزم به ذکر است پس از توقیف کلیه •
امتحان در جلسه حضور داشته و امتحان خود را به پایان برساند. در صورت تمایل دانشجو به 

به دانشجو تحویل گردد تا  ادامه امتحان، پاسخنامه قبلی از دانشجو گرفته و پاسخنامه جدید
 دانشجو ادامه پاسخ به سواالت را در پاسخنامه جدید درج نماید.

 

مستندات به کمیته انضباطی بدوي دانشگاه جهت تصمیم  گزارش تقلب و تخلف بهمراه کلیه •
  گردد.گیري ارسال می

 

انشجویان تصیح تواند اوراق امتحانی دانشجوي متخلف را به همراه اوراق سایر داستاد درس می •
بایست اعالم گردد. نماید ولی نمره ایشان تا تصمیم نهایی کمیته انضباطی بدوي دانشگاه نمی

 گردد.در این حالت نمره صفر تا تصمیم کمیته انضباطی دانشگاه براي دانشجو ثبت می
 

م پس از تصمیم کمیته انضباطی دانشگاه، در صورت نیاز، نمره دانشجو از استاد درس استعال •
 گیرد.و کلیه امور درج نمره توسط اداره آموزش دانشگاه انجام می

 

با توجه به اینکه تصمیم گیري نهایی در خصوص احراز تقلب یا تخلف در امتحانات پایان  •
باشد، خواهشمند است اساتید محترم نیمسال بر عهده کمیته انضباطی بدوي دانشگاه می

 دام ننمایند. درس یا مراقبین در این خصوص راساً اق

 



 

۱۱٥ 
 

 موضوعات قابل طرح در کمیسیون موارد خاص دانشگاه
 

 درخواست مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات •

درخواست مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات بعد از زمان مقرر ( دو هفته قبل از شروع  •
 نیمسال)

 درخواست حذف ترم بدون احتساب در سنوات •

 سنوات بعد از زمان مقرر (دو هفته قبل از شروع امتحانات) درخواست حذف ترم با احتساب در •

 درخواست حذف درس بعد از زمان حذف اضطراري •

دومین نیمسال پس از اتمام سنوات مجاز حداقل درخواست تمدید سنوات دانشجویان جهت  •
 تحصیل 

 درخواست بازگشت به تحصیل بعد از زمان مقرر مشروط به معافیت نظام وظیفه عمومی •

 است ادامه تحصیل دانشجویان اخراجی مشروطی درخو •

 به بعد چهارمدرخواست تمدید مهلت ارائه طرح تحقیق رساله دکتري در مرتبه  •

 درخواست دانش آموختگی علیرغم سپري شدن فرصت شش ماهه پس از دفاع  •

درخواست میهمانی دانشجویان مقطع کارشناسی سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی  •
 ه صنعتی شیراز به دانشگا

درخواست انتقالی و میمهانی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی به سایر  •
 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

درخواست انتقالی و میمهانی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد سایر دانشگاهها و موسسات  •
 آموزش عالی به دانشگاه صنعتی شیراز

 درخواست انتقال از دوره روزانه به دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی  •
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 شیوه نامه آموزشی دوره کارشناسی ناپیوسته 
 

 مقدمه
 

دوره هاي تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري  1/3/97آیین نامه مورخ  پیرو
 زیر نامه شیوه دولتی)  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، 2و  1تخصصی (ویژه دانشگاه هاي سطح 

-1401این شیوه نامه براي دانشجویان دوره کارشناسی ناپیوسته ورودي سال تحصیلی  .گردید تدوین
 و بعد از آن الزم االجرا است. 1402

 متعهد متخصص، انسانی نیروي تربیت براي دانشگاه آموزش امور تنظیم ،شیوه نامه این تدوین هدف   
 هاي موسسه و ها دانشگاه آموزشی هاي فعالیت در هماهنگی ایجاد و جامعه نیازهاي با متناسب و

 دانشجویان آموزشی کیفیت ارتقاي در موجود هاي ظرفیت از بهینه استفاده و کشور عالی آموزش
  .است

 .رود می کار به نامه شیوه این در زیر هاي واژه اختصار، رعایت براي   
 .است فناوري و تحقیقات علوم، وزارت منظور  وزارت: 

 دانشگاه صنعتی شیراز است. منظور دانشگاه:
 منظور کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی است. موسسه:

 نام ثبت شده، پذیرفته معین، ضوابط برابر عالی آموزش هاي دوره از یکی در که است فردي دانشجو:
 .است تحصیل به مشغول و کرده

 ضوابط برابر و رسانده پایان به موفقیت با را تحصیلی هاي دوره از یکی که است فردي آموخته: دانش
 .باشد کرده دریافت را مربوط تحصیلی مدارك یا گواهی معین،

 .است پایانی امتحانات هفته دو و آموزش هفته 16  شامل تحصیلی نیمسال هر تحصیلی: نیمسال

 .است پایانی امتحانات هفته یک و آموزش هفته 6  شامل  تابستان: دوره

 انتخاب دانشگاه سوي از که است آموزشی امور به مسلط و آگاه علمی هیأت عضو آموزشی: راهنماي
 .باشد آموختگی دانش تا ورود تاریخ از دانشجو تحصیلی راهنماي تا شود می

مصوب  مشخص، یهدف با تحصیلی رشته هر دروس از اي پیوسته مبه مجموعه منظور درسی: برنامه
 مراجع قانونی است.

 آزمایشگاهی یا عملی ساعت،16 نظري واحد هر براي آن مفاد که است درسی میزان درسی: واحد
 ساعت 64 عرصه در کار یا کارورزي ساعت، )48علمی ازدید(ب  میدانی عملیات یا کارگاهی ساعت، 32

 مصوب درسی برنامه طبق و تابستانی دوره یا تحصیلی نیمسال یک طول در ساعت 120 کارآموزي و
 .شود می اجرا
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 یا دانش کمبود رفع براي آن گذراندن آموزشی، گروه تشخیص به که است درسی جبرانی: درس
 .است ضروري مربوط تحصیلی دوره آغاز در دانشجو، مهارت

را کسب نموده  12وضعیت تحصیلی است که دانشجو در یک نیمسال معدل کمتر از  مشروطی:
 .است

داراي قلمرو  موضوع لحاظ به که است علمی شاخه هاي از فرعی شعب از یکی تحصیلی: رشته
مشخص و متمایز از سایر شاخه هاي علمی است و به احراز دانش تخصصی، مهارت یا کارآمدي معینی 

 می انجامد.
 می آغاز یا ناپیوسته) پیوسته( کاردانی دوره از پس که است تحصیلی دوره ناپیوسته: کارشناسی

 کارشناسی مدرك دریافت به مصوب درسی برنامه طبق درسی واحد 70گذراند  با حداقل و شود
 .شود می منتهی
 داراي علمی هیأت عضو تعدادي از متشکل دانشگاهی سازمانی واحد ترین بنیادي آموزشی: گروه

یا چند رشته متجانس که به منظور ایجاد و اجراي آن رشته  علمی یک رشته در مشترك تخصص
 تحصیلی در دانشگاه تشکیل می شود.

 باشد می دانشگاه بخشی گذاري سیاست سطح اولین تخصصی شوراهاي از یکی آموزشی: شوراي
 و گذاري سیاست به نسبت و شود می تشکیل آموزشی معاون ریاست به آموزشی معاونت حوزه در که

 و دانشگاه شوراي به ارائه و مربوط بخش در اجرایی امور در هماهنگی ایجاد منظور به ریزي برنامه
 به را نامه شیوه این در شده مشخص اختیارات تواند می آموزشی شوراي. نماید می اقدام رئیسه هیأت
 .کند تفویض منتخب کمیته با آموزشی گروه

تحت شرایط خاص و در صورت موافقت موسسه هاي مبدا   که ستا نشجوییدا :نمیهما ينشجواد
و مقصد به صورت موقت براي تعداد نیمسال هاي تحصیلی مشخصی اقدام به تغییر محل تحصیل 

 خود می نماید.

همان  دیگر در همان رشته، موسسهبه  موسسه تغییر محل تحصیل دانشجو از یک منظور انتقال:
 می باشد. مقطع تحصیلیهمان و  دوره

 موسسهبه  موسسه دانشجو از یک یتحصیلو رشته تغییر محل منظور  :توام با تغییر رشته انتقال
 می باشد. دیگر در همان مقطع تحصیلی

 پذیرفتهیکی از روش هاي مورد تایید وزارت  طریقاز نشجو دا که ستا موسسه اي :أمبد موسسه
 ست.ا هشد

 ،میهمانی يتقاضا تحصیل مهادا جهت نشجودا که ستا آموزش عالی دولتی موسسه :مقصدموسسه 
 ارائه می دهد.آن را  به لنتقااو ئم دا میهمانی
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گفته می شود که در صورت موافقت موسسه مبدا و مقصد به صورت  نشجوییدابه  :عادي نمیهما
خود می نماید. صدور موقت براي تعداد نیمسال هاي تحصیلی مشخصی اقدام به تغییر محل تحصیل 

 انجام می شود.مبدأ موسسه  مدارك مورد نیاز دانشجوي میهمان در

تا هنگام دانش خود را باقیمانده تحصیلی واحدهاي یی گفته می شود که دانشجوبه  میهمان دائم:
مبدأ  موسسهدر پایان هر نیمسال تحصیلی ریز نمرات وي به  و می گذراندآموختگی در موسسه مقصد 

وضعیت سرفصل دروس گذرانده در رشته  دانشجوي میهمان دائم، در پایان تحصیل می شود. الارس
 انجام می شود.مبدأ موسسه  مورد نظر از طریق موسسه مقصد بررسی و صدور مدارك مورد نیاز در

به دانشجویی گفته می شود که در صورت موافقت موسسه مبدا و مقصد به صورت دائم  :دائم انتقال
موسسه  خود می نماید. صدور مدارك مورد نیاز دانشجوي انتقال دائم درتغییر محل تحصیل اقدام به 

 انجام می شود. مقصد
ظر عنوان روند بررسی پذیرش درسی است که دانشجو قبال اخذ نموده است و آن درس از ن تطبیق:

 و تعداد واحد با یکی از دروس رشته اي که در دانشگاه پذیرفته شده است یکسان می باشد.

روند بررسی پذیرش درسی است که دانشجو قبال اخذ نموده است و آن درس از نظر  معادل سازي:
ت یکسان عنوان و یا تعداد واحد با هیچ یک از دروس رشته اي که دانشجو در دانشگاه پذیرفته شده اس

درصد اشتراك  80نمی باشد اما سرفصل آن درس با یکی از دروس رشته پذیرفته شده دانشجو بیش از 
 محتوایی دارد.

 

 دوره و نحوه اجراي آن به ورود طشر
 

شرط ورود به دانشگاه، تایید شایستگی هاي عمومی از طریق پذیرفته شدن در آزمون ورودي  .1 ماده
 و یا کسب پذیرش از دانشگاه طبق ضوابط و مقررات مصوب است.

 .شود می انجام واحدي نظام بر مبتنی دانشگاه در آموزش .2 ماده
 .است پذیر امکان یکبار صرفاً تحصیلی دوره هر در دانشجو، هر براي رایگان آموزش .3 ماده

 

 استاد راهنماي آموزشی

اعضاي هیات از زمان پذیرش، یکی از  یانبراي هدایت تحصیلی دانشجو دانشگاه موظف است، .4ماده 
براساس سازوکار مصوب مرتبط با رشته تحصیلی دانشجو را به عنوان راهنماي آموزشی تعیین و  علمی

 دانشگاه بر نحوه عملکرد او نظارت کند.
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 تحصیلی طول دوره

 نیمسال تحصیلی است. چهار ناپیوستههاي کارشناسی مدت مجاز تحصیل در دوره .5ماده 

 و یگروه آموزش صیبنا به تشخدر صورتی که دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود،  تبصره .
دانشجوي  براي . استافزایش  قابل حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی ويمدت تحصیل ، دانشکده مربوطه

تواند به صورت رایگان مشمول آموزش رایگان، تحصیل در نیمسال اول با مجوز هیات رئیسه دانشگاه می
باشد اما در نیمسال دوم منوط به پرداخت هزینه ثابت است که طبق تعرفۀ هیأت امنا تعیین و طبق 

آموخته نشود، پرونده شود. چنانچه دانشجو در این مدت دانش شیوه نامه مصوب دانشگاه دریافت می
 .شودوي براي تصمیم گیري درخصوص ادامۀ تحصیل به کمیسیون موارد خاص دانشگاه ارجاع می

 حداقل و حداکثر واحدهاي هر نیمسال تحصیلی

واحد درسی انتخاب  20و حداکثر  12دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است حداقل  .6ماده 
  واحد درسی است. 6کند. حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستان 

 تواندیمباشد، در نیمسال تحصیلی بعد  17اگر معدل دانشجویی در یک نیمسال حداقل  .1تبصره 
 .واحد درسی را اخذ نماید 24حداکثر 

 .واحد آموزشی معاف استدانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی از شرط اخذ حداقل . 2 تبصره

واحد درسی داشته  24چنانچه دانشجو در نیمسال آخر براي دانش آموختگی، حداکثر  .3تبصره 
 .واحد درسی اخذ نماید 24تواند تا باشد، می10شرطی که میانگین کل وي باالي  به باشد،

واحد درسی دانش آموخته شود، با تایید  8در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن حداکثر . 4تبصره 
 .تواند واحدهاي مذکور در دوره تابستان اخذ نماید، میو دانشکده گروه آموزشی

  ه کند.ماده استفاداین  4و  3مفاد تبصره تواند از زمان نمیدانشجو هم .5تبصره 

 و انتخاب واحد ناقص درسی ثبت نام ، انتخاب واحد
دانشجو موظف است با توجه به تاریخ هاي تعیین شده در تقویم آموزشی دانشگاه نسبت به  .7 ماده

عدم ثبت نام دانشجو در هر نیمسال تحصیلی بدون کسب انتخاب واحدهاي درسی خود اقدام نماید. 
 .شودیمانصراف از تحصیل محسوب  دانشگاهاجازه از 
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مانده دانشجو در پایان نیمسال به تشخیص گروه در صورتی که واحدهاي انتخابی یا باقی .1تبصره 
واحد  12آموزشی، دانشکده و شوراي آموزشی بنا به دالیل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از 

صورت این نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل در سنوات تحصیلی وي محسوب  درسی برسد در این
 موجب مشروط شدن دانشجو می گردد. 12شود. در شرایط مذکور، کسب میانگین نمرات کمتر از می

صورتیکه بنا به دالیل غیرموجه تعداد واحدهاي اخذ شده دانشجو در یک نیمسال به  در. 2تبصره 
در آن  تواندواحد درسی برسد، کلیه دروس اخذ شده آن نیمسال حذف و دانشجو فقط می 12کمتر از 

 نیمسال تقاضاي مرخصی تحصیلی نماید.

 تحصیلی دروس دوره

 مواد عمومی -1

 واحد است. 75و حداکثر  70حداقل  ناپیوسته تعداد واحدهاي درسی در دوره کارشناسی .8ماده 
گرایش بر اساس برنامه مصوب، به پیشنهاد دانشکده و تصویب  -میزان دقیق واحد آموزشی هر رشته

 .گرددیمشوراي آموزشی تعیین 

 2-پیش نیاز و هم نیاز 

چگونگی و ترتیب ارائه کلیه دروس هر دوره با رعایت پیش نیاز (تقدم و تأخر) دروس (طبق  .9ماده 
 است.  آموزشی برنامه درسی مصوب) بر عهده گروه

دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی، از رعایت مقررات مربوط به پیش نیاز (تقدم و تأخر)  .تبصره
 .دروس معاف است

 3-دروس جبرانی

حداکثر  باید یا ناپیوسته) پیوسته(دانش آموختگان دوره کاردانی  به تشخیص گروه آموزشی، .10ماده 
هزینه  .شودنیمسال و کل محاسبه نمی. نمره این دروس در میانگین بگذراندجبرانی واحد درس  20

شود. گذراندن دروس جبرانی این دروس طبق تعرفه مصوب هیات امناء دانشگاه از دانشجو دریافت می
 .گرددینمموجب افزایش حداکثر سنوات تحصیلی دانشجو 

 اساسر تعیین تعداد و عناوین دروس ب .انتخاب دروس، اولویت با دروس جبرانی استر د .1تبصره 
 .استآموزشی عهده گروه ر ب هاآنبرنامه مصوب در هر رشته و زمان انتخاب 

 .شودیمدروس جبرانی محاسبه  واحد بدون در نظر گرفتن ي هر نیمسالحداقل واحدها .2 تبصره
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 4-دروس افتاده یا حذف شده

قبولی دانشجویان مشمول آموزش رایگان دوره روزانه، در صورت حذف یا عدم کسب نمره  .11 ماده
در هر درس، براي انتخاب مجدد آن درس، در صورتی که سنوات مجاز آموزش رایگان آنها تمام شده 

 باشد موظف به پرداخت هزینه مربوطه می باشند.

 5-تک درس و معرفی به استاد 

 درس دو حداکثر آموختگی دانش براي تحصیلی نیمسال آخرین در دانشجو که صورتی در . 12 ماده
 واندت می لنیمسا آن واحدهاي سقف رعایت بادانشکده و  و آموزشی گروه تایید با باشد، داشته نظري
 .بگذراند تابستان دوره یا نیمسال آن در استاد به معرفی تک درس و یا صورت به را دروس

معرفی به استاد منتهی به دوره تابستانی شود، سقف تک درس و یا در صورتی که دو درس  .1 تبصره
 .واحد درسی تجاوز نماید 8واحد نباید از 

اما  نظري را اخذ ولی نمره قبولی کسب نکند -چنانچه دانشجویی قبالً یک درس عملی .2 تبصره
تواند با رعایت مفاد این ماده، بخش نظري آن درس را به دوره عملی درس فوق را گذرانده باشد، می

 .معرفی به مدرس اخذ نمایدتک درس و یا صورت 

دانشجوي متقاضی اخذ درس یا دروس به صورت تک درس و یا معرفی به استاد در نیمسال  .13 ماده
یا دروس هاي اول و دوم، الزم است حداکثر تا زمان حذف و اضافه آن نیمسال نسبت به اخذ درس 

 مورد نظر اقدام نماید.

ماه  کی اخذ شده در نیمسال هاي اول و دوم مهلت ثبت نمرات دروس تک درس نیآخر .14 ماده
 .است یلیتحص مسالیپس از شروع ن

و یا معرفی به استاد اخذ شده در دوره تابستان،  مهلت ثبت نمرات دروس تک درس نیآخر .15 ماده
 .است آخرین روز دوره

 دروس دوره تحصیلی نمره

 مواد عمومی-1

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس توسط مدرس آن درس و بر اساس حضور و  .16ماده 
شود و به صورت عددي و نتایج امتحانات انجام می پژوهشی-آموزشی فعالیت در کالس، انجام تکالیف

 شود. از صفر تا بیست محاسبه می

 .مرجع ارزیابی دانشجو در هر درس، مدرس آن درس است .1تبصره 
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 .برگزاري آزمون کتبی براي دروس نظري الزامی است .2تبصره 

 .نمره درس پس از قطعی شدن، غیرقابل تغییر است .3تبصره 

امتحانی هر درس را به عنوان سابقه درس، تا دو نیمسال  يهابرگهمدرس موظف است  .4تبصره 
 تحصیلی بعد نگهداري نماید. 

 .است 10حداقل نمره قبولی در هر درس  .17ماده 

 دروس جبرانی-2

 .شوددر میانگین نیمسال و کل محاسبه نمیجبرانی دروس  نمره .18 ماده

 3-دروس افتاده

یا چند درس نمره قبولی کسب نکند چنانچه در دانشجویی که در هر نیمسال در یک . 19ماده 
هاي مردودي بگذارند، نمره یا تمام نمره 12نمره حداقل هاي بعدي، درس یا دروس مذکور را با نیمسال

ها در محاسبه میانگین کل ماند اما این نمرهقبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو، فقط ثبت و باقی می
 .ه قبولی در آن درس مالك محاسبه میانگین کل دوره خواهد بودو صرفاً آخرین نمر دوره بی اثر

نمره  ،یانضباط تهیحکم کم ایتقلب و  لیکه به دل یانیشامل دانشجو 19اده م التتسهی .1 تبصره
 .ودشینم کنند،یم افتیدر يمردود

خنثی هاي قبل را دانشجو در نمیسال، مشروطی 19استفاده از ماده گذراندن دروس با  .2تبصره 
 کند. نمی

 غیبت در کالس ها و امتحان هاي پایان ترم

آموزشی و پژوهشی  يهاتیفعالدرسی و دیگر  يهابرنامهجلسات و حضور دانشجو در تمامی  .20 ماده
 دوره الزامی است.

جلسات یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن  سه شانزدهماگر دانشجو در درسی بیش از تبصره. 
چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شوراي آموزشی غیر موجه تشخیص داده شود، کند، درس غیبت 

شود. در این صورت رعایت حد نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه، آن درس حذف می
واحد در طول نیمسال براي دانشجو الزامی نیست ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال  12نصاب 

 شود.ی وي محسوب میکامل جزو سنوات تحصیل
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 مشروطی

باشد، دانشجو  12نیمسال تحصیلی دانشجو کمتر از  دانشجو در یک  چنانچه معدل نمرات .21ماده 
. دانشجوي مشروط در نیمسال بعد (جز آخرین نیمسال تحصیلی) شودیمدر آن نیمسال مشروط تلقی 

 .واحد درسی را ندارد 14حق انتخاب بیش از 

تحصیل محروم ادامه ، از شودنیمسال اعم از متوالی یا متناوب مشروط  در دوکه دانشجویی  تبصره.
 شود. می

 درخواست هاي دانشجو

 حذف و اضافه-1
برنامه ریزي و تصمیم گیري درباره چگونگی و زمان حذف و اضافه، حذف اضطراري درس،  .22ماده 

 است.شوراي آموزشی  بر عهدهثبت نمره، تاریخ تجدید نظر و غیره  اعالم و

زمان مقرر حذف و اضافه مطابق تقویم آموزشی فقط در  ،لییدانشجو در هر نیمسال تحص تبصره.
تعداد واحدهاي  که بر آن، مشروط ، انتخاب یا جا به جا کندحذف درس راحداکثر دو  تواندیم دانشگاه،

 وده مجاز خارج نشود.حدمانتخابی وي از 

 2-حذف اضطراري (نهایی)

ــجو می. 23ماده  ــطرار، دانش ــورت اض ــده براي حذف نهایی در تقویم تواند در ص در زمان تعیین ش
شجو در آن  ؛حذف کندنظري خود را  يهادرس، فقط یکی از آموزشی مشروط بر آنکه اوالً غیبت دان

شانزدهمدرس بیش از شد و ثانیاً تعداد واحدهاي باقیمانده وي از  سه  ساعات آن درس نبا  مجموع 
 نشود. واحد کمتر 12

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

 صیمجاز است که بنا به تشخ یفقط در صورت مسال،ین کیحذف تمام دروس اخذ شده در  .24ماده 
نباشد.  مسالیدر آن ن لی، دانشجو قادر به ادامه تحصآموزشی يدانشکده مربوطه و شورا ،یگروه آموزش

دانشجو محسوب خواهد شد. درخواست حذف  لیتحص جازمذکور جزء سنوات م مسالیصورت ن نیدر ا
 ونیاتوماس ستمیتوسط دانشجو در س مسال،ین انیهفته قبل از شروع امتحانات پا 2 تاًینها دیترم با
 ثبت گردد.  یآموزش

 
بار حذف  یکتواند با رعایت مدت مجاز تحصیل، حداکثر از در شرایط خاص، دانشجو می .25 ماده

  ترم با احتساب در سنوات تحصیلی استفاده کند.
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کمیسیون موارد در اختیار  تحصیلیبدون احتساب در سنوات  حذف ترمبررسی مصادیق تبصره. 
  دانشگاه است. خاص

 تحصیلی در سنوات و بدون احتساب با احتسابتحصیلی رخصی م-4

و دانشکده با رعایت مدت آموزشی تواند در طول دوره تحصیل با موافقت گروه دانشجو می .26ماده 
نیمسال مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات تحصیلی استفاده کند.  یکمجاز تحصیل، حداکثر از 

 یمرخص یمتقاض يدانشجودرخواست مرخصی تحصیلی در اولین نیمسال تحصیلی مجاز می باشد. 
 ستمی) در سینترنتی(ا یدو هفته قبل از شروع ثبت نام اصل تاٌیخود را، نها يقاضات دیبا یلیتحص

 .دیثبت نما یآموزش ونیاتوماس

 کمیسیون موارد خاصدر اختیار  تحصیلیبررسی مصادیق مرخصی بدون احتساب در سنوات تبصره. 
  دانشگاه است.

 تغییر رشته و گرایش-5

  ناپیوسته ممنوع است. تغییر رشته در دوره کارشناسی .27ماده 

 ترمیم معدل کل -6

پس از گذراندن تمام واحدهاي درسی آن دوره کمتر نمرات دانشجو چنانچه میانگین کل  .28ماده  
شود تا با باشد تنها یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وي فرصت داده می 12از 

گذرانده است، میانگین کل دروس  12هاي که با نمره کمتر از واحد از درس 20اخذ مجدد حداکثر 
صورت عدم موفقیت  دربرساند و مدرك تحصیلی دوره را دریافت کند  12اخذ شده خود را به حداقل 

 .شودمحروم میدر ترمیم میانگین، دانشجو از ادامه تحصیل 

 رفتهینمره پذ دیاخذ نما 12معدل کمتر از  میدروس را جهت ترم ایدرس  دانشجو چنانچه. تبصره
شده دانشجو در معدل کل محاسبه  رفتهیو هر دو نمره پذ ی گرددآن درس حذف نم یشده قبل

 .گرددیم

 و بازپس گرفتن درخواست انصراف از تحصیل در خواست انصراف-7

دانشجوي متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست خود را شخصاً و به صورت کتبی به  .29ماده 
تسلیم کند. دانشجو مجاز است فقط براي یک بار و تا یک ماه از تاریخ ارائه در  گروه آموزشی مربوطه 
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صورت، پس از انقضاي این مهلت، حکم  در غیر اینتقاضاي انصراف خود را پس بگیرد. خواست، 
 .دشوف از تحصیل وي صادر میانصرا

شوراي گیري براي بازگشت به تحصیل دانشجوي منصرف از تحصیل، بر عهده تصمیم .1 تبصره
 .تاسآموزشی 

با رعایت ضوابط و مقررات ، دانشگاه مجاز است انصراف دانشجو از ادامه تحصیلدر صورت  .2 تبصره
 .تحصیلی دانشجو صادر کنداي را بر اساس کارنامه مربوط، صرفاً گواهینامه

 درخواست میهمان عادي، میهمان دائم و انتقال دائم-8

احراز تمامی شرایط بر  وطمشر ،در موسسه مقصدنشجو دا میهمان عادي ستاخودر بررسی. 30ماده 
 زیر است.

  نشجودا درخواست با أمبدالف) موافقت موسسه    

  أمبددر موسسه فرد متقاضی  تحصیلی لنیمسادو  قلادـحب)  اشتغال به تحصیل   

 مبدا  موسسهدر 14قلاحدکل  میانگینج) دارا بودن   

 مبدا از نظر مقررات آموزشی موسسهدر  دانشجوادامه تحصیل د) بال مانع بودن   
 انیمعدل دانشجو میانگینحداقل  کسببه شرط مقطع کارشناسی ناپیوسته  يدانشجو .31 ماده

نیمسال تحصیلی در موسسه مقصد دو تواند تا  یهمان سال و همان رشته در موسسه مقصد م يورود
 میانگینبه کمتر از حداقل  مسالی. در صورت افت معدل ندینما لیتحص يبه صورت میهمان عاد

 يبرا یهمانیم دیرشته در موسسه مقصد، امکان تمد نهمان سال و هما يورود انیمعدل دانشجو
و به موسسه مبدا  دیبا موسسه مقصد تسویه حساب نما دیوجود ندارد و دانشجو با يبعد مسالین

 بازگردد.

واحد از دروس عمومی را در دوره تابستان به صورت میهمان  6می توانند حداکثر نشجو دا .32ماده 
 عادي اخذ نماید.

ابستان به صورت کتبی این دانشجویان باید درخواست خود را حداکثر تا ثبت نام اصلی دوره ت تبصره.
 به موسسه مقصد تحویل نمایند.

  .مجاز نمی باشدبه صورت میهمان عادي تابستان دوره  آموزي درکار و پروژهس وخذ درا .33ماده 
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دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی تحت شرایط زیر می توانند همزمان با تحصیل در  .34ماده 
 نیز یک یا چند درس را به صورت میهمان عادي اخذ نمایند. موسسه ها موسسه مبدا در سایر 

 عدم ارائه درس یا دروس مذکور در موسسه مبدا در نیمسال مورد درخواست )1

 موافقت موسسه مبدا و مقصد با اخذ درس یا دروس  )2

این دانشجویان باید درخواست خود را حداکثر تا ثبت نام اصلی موسسه مبدا به صورت  .1تبصره 
 موسسه مبدا تحویل نمایند. کتبی به

جمع کل واحدهاي درسی اخذ شده دانشجو در نیمسالی که در موسسه مبدا و مقصد  .2تبصره 
 مشغول به تحصیل است باید مطابق با قوانین و مقررات آموزشی وزارت در هر مقطع تحصیلی باشد.

 ،در موسسه مقصد ستهي مقطع کارشناسی ناپیونشجودا ئمدا میهمانی ستاخودر بررسی  .35ماده  
 احراز تمامی شرایط زیر است.بر  وطمشر

  نشجودا درخواست با أمبدالف) موافقت موسسه   

 از نظر مقررات آموزشی و انضباطی و مقصد  مبدا موسسهدر  دانشجوادامه تحصیل ب) بال مانع بودن   

 دانشجوي متقاضی در موسسه مقصد تحصیلیقطع م ویش اگر ،شتهرج) وجود    

موسسه مقصد به صورت میهمان در دانشجوي متقاضی  تحصیلی لنیمسا دود) اشتغال به تحصیل   
 عادي

 واحد از دروس غیر عمومی در موسسه مقصد 20گذراندن حداقل ه)   

 همان سال و همان رشته در موسسه مقصد يورود انیمعدل دانشجو میانگینحداقل و) دارا بودن   

نضباطی ا کمیتهدر نتخلفشا هندوپر نشجویانیکهدا از ستهد آن دائم انمیهم ستاخودر سیربر تبصره.
 .دبو هداخو رمذکو جعامررأي  نشد قطعی به طمنو ،رسیدگی است ستد در

و  35احراز شرایط ماده بر  وطمشر ،موسسه مقصددر  نشجودا انتقال ستاخودر بررسی .36ماده 
 شرایط زیر است.

 دانشجوي متقاضی در موسسه مقصد تحصیلیالف) وجود دوره   

 ب) عدم مشروطی در موسسه مقصد   
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رشته مورد نظر  یدانش آموختگ يالزم برا يتعداد کل واحد هااز درصد  50از  ج) گذراندن بیش  
 در موسسه مقصد

 ممنوع است.توام با تغییر رشته در مقطع کارشناسی ناپیوسته  انتقال. 37ماده 

موارد مربوط به میهمانی عادي، میهمان دائم و انتقال دائم مطابق آیین نامه بررسی سایر . 38ماده 
  میهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز می باشد.

 تطبیق و معادل سازي دروس-9

ي دروس دانش آموختگان، دانشجویان انصرافی و اخراجی با درخواست و معادل ساز قیتطب .39ماده 
  دروس مورد نظر ایشان بررسی خواهد شد.فرد متقاضی در 

مقطع تحصیلی که فرد  )کارآموزيو درصد واحد هاي درسی (بجز دروس پروژه 40حداکثر  .1تبصره 
  در آن پذیرفته شده است، قابل پیشنهاد جهت تطبیق و معادل سازي می باشد.

ان در مقطع کارشناسی از دروس تطبیقی و معادل سازي شده دانشجویواحد  20هربه ازاي . 2تبصره 
 یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته می شود.ناپیوسته 

در خصوص دانش آموختگان، دانشجویان انصرافی و اخراجی، به تشخیص گروه آموزشی . 40ماده 
کلیه دروس گذرانده در دانشگاه هاي دولتی و مجتمع و مراکز آموزش عالی و فقط دروس عمومی 

دانشگاه هاي پیام نور، دانشگاه آزاد اسالمی و موسسات غیرانتفاعی با حداقل نمره به شرح گذرانده در 
 ذیل پذیرفته می شود.

 مقطع تحصیلی

 حداقل نمره

دانشگاه هاي 
 دولتی

مجتمع و مراکز آموزش 
 عالی

دانشگاه هاي پیام نور، 
دانشگاه آزاد اسالمی و 
 موسسات غیرانتفاعی

ناپیوسته کارشناسی  12 14 14 
 

نمرات کلیه دروس پذیرفته شده با احتساب در معدل کل و در یک نیمسال تحصیلی با عنوان  تبصره.
دروس انتقالی ثبت و باقی می ماند. اما رتبه دانشجو صرفا براساس نمرات اخذ شده در دانشگاه صنعتی 

 شیراز محاسبه می گردد.
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معادل سازي نامه  شیوهمطابق  معادل سازي دروستطبیق و بررسی سایر موارد مربوط به . 41ماده 
  دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز می باشد. و تطبیق دروس در

 و محروم از تحصیل دانش آموختگی

 دانش آموختگی-1

 تاریخ دانش آموختگی، زمان ثبت آخرین نمره درس دانشجو در اداره آموزش دانشگاه است. .42 ماده
این صورت دانش غیر ر کمتر باشد، د 12پایان دوره نباید از ر نمرات دانشجو دمیانگین کل  .43ماده 

 .شودینمشناخته  پیوسته آموخته دوره کارشناسی

 محروم از تحصیل-2

 شود:در موارد زیر دانشجو از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته محروم می. 44ماده 

 اخذ مرخصی در زمان مقرر. الف) عدم ثبت نام در هر نیمسال بدون درخواست

 نیمسال اعم از متوالی یا متناوب دومشروطی ب) 

 ).5تبصره ماده جو ( با رعایت ج)  به پایان رسیدن مدت مجاز تحصیل دانش

 شود. 12کمتر از  )28ده هاي درسی دانشجو (با رعایت ماد) میانگین کل نمره 

 )29ماده ل ( با رعایت انصراف از تحصیه) 

با رعایت ضوابط و مقررات ، دانشگاه مجاز است دانشجو از ادامه تحصیل در صورت محروم شدن .تبصره
دانشجو چه دروسی را در چند مبنی بر اینکه اي را بر اساس کارنامه تحصیلی مربوط، صرفاً گواهینامه

 .صادر کند گذرانده يانمرهواحد و با چه 

 تفسیر، نظارت و تصویب

 آموزشی است. ينامه بر عهده شورا شیوهتفسیر و نظارت بر حسن اجراي این . 45ماده 

به تصویب  28/4/1401تبصره در تاریخ  35ماده و  46نامه مشتمل بر یک مقدمه،  شیوهاین  .46ماده 
 .دانشگاه صنعتی شیراز رسیده و از زمان تصویب الزم االجرا استو تحصیالت تکمیلی  آموزشیشوراي 
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 تقویم آموزشی سال تحصیلی 1402-1401 دانشگاه صنعتی شیراز 

نیمسال اولتقویم آموزشی   

 فعالیت آموزشی
 زمان انجام فعالیت آموزشی

 پایان شروع
 23/6/1401چهارشنبه  22/6/1401سه شنبه  ثبت نام اصلی

 27/6/1401شنبه یک شروع نیمسال اول

 4/7/1401شنبه  دو 2/7/1401شنبه  حذف و اضافه

 20/9/1401  کشنبهی 19/9/1401شنبه  حذف اضطراري

 3/10/1401شنبه  26/9/1401شنبه  00-01ثبت نام مقدماتی نیمسال دوم 

 14/10/1401چهارشنبه  28/9/1401شنبه دو ارزشیابی دانشجویان از اعضاي هیات علمی

 10/1401/ 14چهارشنبه  پایان کالس ها

 3/11/1401  دوشنبه 17/10/1401شنبه  امتحانات

 9/11/1401 کشنبهی آخرین مهلت ورود نمرات

 

دوم نیمسالتقویم آموزشی   

 فعالیت آموزشی
 زمان انجام فعالیت آموزشی

 پایان شروع
 12/11/1401  چهارشنبه 11/11/1401 شنبه سه ثبت نام اصلی

 16/11/1401شنبه یک شروع نیمسال دوم
 25/11/1401شنبه  سه 24/11/1401شنبه دو حذف و اضافه

 24/2/1402شنبه یک 23/2/1402شنبه  حذف اضطراري

 6/3/1402شنبه  30/2/1402شنبه  01-02ثبت نام مقدماتی نیمسال اول 

 17/3/1402چهارشنبه  1/3/1402شنبه دو ارزشیابی دانشجویان از اعضاي هیات علمی

 17/3/1402چهارشنبه  پایان کالس ها

 5/4/1402 دوشنبه 20/3/1402 شنبه امتحانات

31/4/2140 شنبه آخرین مهلت ورود نمرات  
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 1401-2140هاي مختلف براي سال تحصیلی  جدول شهریه مقاطع و دوره

 

 1401ارشد و دکتري دانشگاه صنعتی شیراز در سال هاي شهریه پرداز مقاطع کارشناسیشهریه دوره

شهریه هر واحد دروس خاص (پروژه، 
 (ریال) رساله)پایان نامه، سمینار، 

شهریه هر واحد 
 (ریال) عملی

شهریه هر واحد 
 (ریال) نظري

 شهریه ثابت
 (ریال)

 مقطع دوره

  پردیس خودگردان 12،000،000 2،400،000 3،600،000 3،600،000
 

 کارشناسی
 پیوسته

 و انتقال *نوبت دوم، مهمان 4،800،000 900،000 900،000 1،560،000

 تبدیل خارج به داخل خودگردان درصد بیشتر از پردیس 10

  )**(پس از سنوات مجازروزانه  4،800،000 900،000 900،000 1،560،000

  پردیس خودگردان 19،500،000 3،870،000 3،870،000 9،600،000
 

کارشناسی 
 ارشد

 و انتقال *نوبت دوم، مهمان 17،800،000 3،550،000 3،550،000 8،900،000

 تبدیل خارج به داخل پردیس خودگردان درصد بیشتر از 10

  )**(پس از سنوات مجازروزانه  6،600،000 1،584،000 1،584،000 3،960،000

  پردیس خودگردان ریال می باشد. 1،152،000،000نیمسال تحصیلی مبلغ  8کل شهریه براي حداکثر 
 

 دکتري
 و انتقال *نوبت دوم، مهمان ریال می باشد. 1،152،000،000نیمسال تحصیلی مبلغ  8کل شهریه براي حداکثر 

 شهریه متغیر دانشجویان مهمان تک درس برابر معادل مقطع کارشناسی ارشد همان دوره دو

 تبدیل خارج به داخل درصد بیشتر از پردیس خودگردان 10

 برابر معادل مقطع کارشناسی ارشد همان دوره دو
رایگان          پس از سنوات مجاز آموزش

 )**( تمامی دوره ها

 رانیشهریه دروس جب معادل شهریه دروس دوره و مقطعی که درس از آن مقطع اخذ شده است.       

 شهریه ثابت دانشجویان مهمان داراي تک درس از پرداخت شهریه ثابت مقاطع معافدر کلیه 

 1401آزمون در سال هزینه مصاحبه از متقاضیان دوره دکتري با  1،440،000

1،440،000 
هزینه مصاحبه از متقاضیان دوره دکتري بدون آزمون (استعداد درخشان) ورودي سال 

 1402-1403تحصیلی 

720،000 
هزینه مصاحبه از متقاضیان دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون (استعداددرخشان) ورودي 

  1402-1403سال تحصیلی 

 در همه مقاطع 1401ل نام از دانشجویان ورودي جدید در سا هزینه پذیرش و ثبت 1،320،000

 در همه مقاطع 1401هزینه صدور دانشنامه در سال  480،000

 در همه مقاطع1401هزینه صدور دانشنامه المثنی در سال  2،100،000

 در همه مقاطع 1401هزینه صدور گواهی موقت المثنی در سال  960،000

 در آزمون بسندگی زیان (ویژه دانشجویان دکتري)هزینه شرکت  1،800،000

نیمسال  4نیمسال تحصیلی، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دوره روزانه  8** سنوات آموزش رایگان براي دانشجویان مقطع کارشناسی دوره روزانه 
تصویب هیأت رئیسه تا یک نیمسال به نیمسال هاي آموزش  نیمسال تحصیلی می باشد.در موارد خاص با 8تحصیلی و دانشجویان مقطع دکتري دوره روزانه 

 رایگان اضافه می شود.


	تبصره 2. در صورتیکه بنا به دلایل غیرموجه تعداد واحدهای اخذ شده دانشجو در یک نیمسال به کمتر از 12 واحد درسی برسد، کلیه دروس اخذ شده آن نیمسال حذف و دانشجو فقط میتواند در آن نیمسال تقاضای مرخصی تحصیلی نماید.
	تبصره 2. در صورتی که بنا به دلایل غیرموجه تعداد واحدهای اخذ شده دانشجو در یک نیمسال به کمتر از 8 واحد درسی برسد، کلیه دروس اخذ شده آن نیمسال حذف و دانشجو فقط میتواند در آن نیمسال تقاضای مرخصی تحصیلی نماید.
	تبصره 2. در صورتیکه بنا به دلایل غیرموجه تعداد واحدهای اخذ شده دانشجو در یک نیمسال به کمتر از 6 واحد درسی برسد، کلیه دروس اخذ شده آن نیمسال حذف و دانشجو فقط میتواند در آن نیمسال تقاضای مرخصی تحصیلی نماید.
	تبصره 3. در خصوص دانشجویان کارشناسی ارشد که ملزم به اخذ دروس جبرانی میباشند، سقف واحدها در نیمسال مربوط به ۱۶ واحد افزایش می یابد منوط به اینکه تعداد واحدهای دروس غیر جبرانی دانشجو بیش از ۱۲ واحد نباشد.
	ماده 21. حضور دانشجو در تمامی جلسات و برنامههای درسی و دیگر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دوره الزامی است.
	تبصره 2 ماده 9. در صورتیکه بنا به دلایل غیرموجه تعداد واحدهای اخذ شده دانشجو در یک نیمسال به کمتر از 12 واحد درسی برسد، کلیه دروس اخذ شده آن نیمسال حذف و دانشجو فقط میتواند در آن نیمسال تقاضای مرخصی تحصیلی نماید.
	تبصره. دانشجو در هر نیمسال تحصیلی، فقط در زمان مقرر حذف و اضافه مطابق تقویم آموزشی دانشگاه، میتواند حداکثر دو درس را حذف، انتخاب یا جا به جا کند، مشروط بر آن که تعداد واحدهای انتخابی وی از محدوده مجاز خارج نشود.
	تبصره. دانشجو در هر نیمسال تحصیلی، فقط در زمان مقرر حذف و اضافه مطابق تقویم آموزشی دانشگاه، میتواند حداکثر دو درس را حذف، انتخاب یا جا به جا کند، مشروط بر آن که تعداد واحدهای انتخابی وی از محدوده مجاز خارج نشود.
	ماده 28. در صورت اضطرار، دانشجو میتواند در زمان تعیین شده برای حذف نهایی در تقویم آموزشی، فقط یكی از درسهای نظری خود را حذف كند؛ مشروط بر آنكه اولاً غیبت دانشجو در آن درس بیش ازسه شانزدهم  مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیاً تعداد واحدهای باقیمانده وی...
	ماده 24. در صورت اضطرار، دانشجو میتواند در زمان تعیین شده برای حذف نهایی در تقویم آموزشی، فقط یكی از درسهای نظری خود را با تأیید استاد درس، گروه آموزشی و دانشکده مربوطه حذف كند؛ مشروط بر آنكه اولاً غیبت دانشجو در آن درس بیش ازسه شانزدهم  مجموع ساعات...
	ماده 24. در صورت اضطرار، دانشجو میتواند در زمان تعیین شده برای حذف نهایی در تقویم آموزشی، فقط یكی از درسهای نظری خود را با تأیید استاد درس، گروه آموزشی و دانشکده مربوطه حذف كند؛ مشروط بر آنكه اولاً غیبت دانشجو در آن درس بیش ازسه شانزدهم  مجموع ساعات...
	ماده 41. آخرین مهلت دفاع از پایاننامه در نیمسال اول هر سال تحصیلی، یک روز قبل از شروع نیمسال دوم همان سال تحصیلی و در نیمسال دوم هر سال تحصیلی، یک روز قبل از شروع نیمسال اول سال تحصیلی بعد، مطابق با تقویم آموزشی دانشگاه، میباشد.
	ماده 46. آخرین مهلت دفاع از رساله در نیمسال اول هر سال تحصیلی، یک روز قبل از شروع نیمسال دوم همان سال تحصیلی و در نیمسال دوم هر سال تحصیلی، یک روز قبل از شروع نیمسال اول سال تحصیلی بعد، مطابق با تقویم آموزشی دانشگاه، میباشد.
	تبصره 2. در صورتیکه بنا به دلایل غیرموجه تعداد واحدهای اخذ شده دانشجو در یک نیمسال به کمتر از 12 واحد درسی برسد، کلیه دروس اخذ شده آن نیمسال حذف و دانشجو فقط میتواند در آن نیمسال تقاضای مرخصی تحصیلی نماید.
	ماده 23. در صورت اضطرار، دانشجو میتواند در زمان تعیین شده برای حذف نهایی در تقویم آموزشی، فقط یكی از درسهای نظری خود را حذف كند؛ مشروط بر آنكه اولاً غیبت دانشجو در آن درس بیش ازسه شانزدهم  مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیاً تعداد واحدهای باقیمانده وی...
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