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مقدمه:

با استناد به قانون اهداف ،وظایف و تشکیالت وزارت علوو ،،تقیییوات و فنواور صووو  1383/5/18صجلو

ووورا

اسالصی و در اجرا صفاد صاده  "2سیاست ها و ضوابط اجرائی حاکم بر آصایش آصوزش عالی در جمهور اسالصی ایران"
(صوسو ،به طرح آصایش) صوو  1394/2/18وورا عالی انیوال فرهنیوی ،در چوار چوو آئوینناصوه یکپارچوه دوره
1و 2دولتوی) صووو جلسوه ووماره  889صوور 1396/10/30

تقویلی کاروناسی ارود ویوهه دانشویاه هوا سو

وووورا عووووالی برناصهریز آصوزوی وزارت علو ،،تقیییات و فناور تنظیم وده است.
ماده.1هدف

هدف از تدوین این آیین ناصه ،انتظا ،بخشیدن به اصور تقویلی دانشجویان از طریق تعیین چارچو قانونی برا اجرا
هماهنگ ،یکپارچه و صقی برناصه ها آصوزوی و پهوهشی دانشیاه وهید بهشوتی بوه صنظوور تربیوت نیورو انسوانی
صتخوص ،صتعهد ،آونا با علم و آخرین دستاوردها علمی ،و صن بق با نیازها جاصعه ،در راستا بهره گیر بهینه از
ظرفیت ها صوجود برا ارتیا س

کیفی آصوزش و پهوهش در دوره کاروناسی ارود است.

ماده.2تعاریف

 -1وزارت :صنظور وزارت علو ،،تقیییات و فناور است.
 -2دانشگاه :صنظور دانشیاه وهید بهشتی است.
 -3شورای آموزشی :یکی از ووراها تخووی در نخستین س

سیاستگذار و برناصهریوز راهبورد در اصوور

آصوزوی دانشیاه است که به صنظور ایجاد هماهنیی و تسهیل در اصور اجرایی صورتبط بوا تقوویل دانشوجو در حووزه
صعاونت آصوزوی تشکیل صیوود .
 -4واحد آموزشی :واحد از دانشیاه است که در رده خاصی از علو ،فعالیت صیکند .صانند دانشکده ادبیات و علوو،
انسانی ،پهوهشکده گیاهان و صواد اولیه دارویی ...
 -5شورای واحد آموزشی :وورایی است که در س

واحد آصوزوی بوا حووور رئوی  ،صعواونین واحود و صودیران

گروهها آصوزوی تشکیل صیوود.
 -6گروهِ آموزشی :بنیاد ترین واحد سازصانی دانشیاهی صتشکل از تعداد عوو هیأت علمی با تخووص صشوتر ،
در یک روته علمی خاص یا چند روته صتجان

که به صنظور ایجاد و اجرا آن روتووه تقویلی در دانشیاه تشکیل

صیوود.
 -7دوره کارشناسی ارشد :یک دوره تقویلی که پ

از دوره کاروناسی آغواز صویووود وواصل  28توا  32واحود

درسی است.
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 -8آموزش رایگان :صنظوور آصووزش دانشوجو در طووو سونوات صجواز دوره تقوویلی بودون پرداخوت هزیوونه ،در
دانشیاههایی است که از بودجه عموصی دولت استفاده صیکنند.
 -9دانشجوی شهریهپرداز :صنظور دانشجویی است هزینه دوره تقویلی خود را بر اساس صووبه هیأت اصنا
دانشیاه پرداخت صیکند.
 -10حضوری :ویوه ا از پذیرش است که دانشجو به صورت تما ،وقت در فعالیتها تقویلی دانشیاه ورکت
صیکند.
 -11غیرحضوری :ویوها از پذیرش است که دانشجو بدون حوور در دانشیاه فعالیتها تقویلی دارد.
 -12نیمه حضوری :ویوه ا از پذیرش است که بخشی از آصوزش آن حوور و بخش دییر غیرحوور به انجا،
صیرسد.
 -13شیوه مجازی :ویوه آصوزوی در دوره کاروناسی ارود است که دانشجو آن برابر ضوابط صعین پذیرفته و
ثبووووتنا ،صیوود و به کمک فناور اطالعات و ارتباطات ،تقویل صیکند .در این ویوه دانشجو به صورت نیمه
حوور یا غیر حوور تقویل صیکند.
 -14رشته تحصیییی :یوک ووعبه فرعوی از وواخه هوا علموی کوه بوه لقواو صوضووی دارا قلمورو صشوخص و
صتمایز از سایر واخهها علمی است و به احراز دانش تخووی ،صهارت و یا کارآصد صعینی صیانجاصد.
 -15برنامییه درسییی :صجموعووه بووه هووم پیوسووتها از دروس هوور روووته تقووویلی بووا هوودفی صشووخص ،صوووو
صراجع قانونی است.
 -16واحیید درسییی :ارزش صیوودار درسووی اسووت کووه صفوواد آن بوورا هوور واحوود نظوور  16سوواعت ،عملووی یووا
آزصایشوویاهی  32سوواعت ،کارگوواهی یووا عملیووات صیوودانی (بازدیوود علمووی)  48سوواعت ،کووارورز یووا کووار در عرصووه
 64سوواعت و کووارآصوز  120سوواعت در طوووو یووک نیمسوواو تقووویلی یووا بووازه تابسووتانی اسووت و طبووق برناصووه
درسی صوو اجرا صیوود.
 -17سییات تحصییییی :ووواصل دو نیمسوواو تقووویلی و یووک بووازه تابسووتانی اسووت .هوور نیمسوواو تقووویلی ووواصل
 16هفتووه آصوووزش و  2هفتووه اصتقانووات پایووانی و بووازه تابسووتانی ووواصل  6هفتووه آصوووزش و  1هفتووه اصتقانووات
است.
 -18شیوه آموزشی – پژوهشی :ویوه ا تقویلی در دوره کاروناسی ارود که برناصه درسی صربوط به آن ،عالوه بر
واحدها درسی ،صشتمل بر اجرا یک پروژه تقیییاتی است که صنجر به پایانناصه صیوود.
 -19شیوه آموزشی :ویوها است که دانشووجو پ

از گذراندن واحدها درسوی و بووودون گذرانودن پایوانناصوه

دانش آصوخته صیوود.
 -20مدرس :هر عوو هیوأت علموی یوا فورد کوه بور اسواس صیوررات صربوطوه صسویولیت تودری

دروس نظور

یا عملی را در دانشیاه بر عهده دارد.
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 -21استاد راهنما :یکی از اعوا هیأت علمی دارا صدر

دکتر تخووی است که صسیولیت راهنمایی دانشجو

را در طوو تقویل و انجا ،پروژه ،پایانناصه به عهده دارد و از صیان اعوا هیأت علمی دانشیاه (یا خارج از دانشویاه)
انتخا صیوود.
 -22استاد مشاور :یکی از اعوا هیأت علمی است که صسیولیت صشاوره را در انجا ،پروژه ،پایوان ناصوه بوه عهوده
دارد و از صیان اعوا هیأت علمی دانشیاه و یا صتخووان خارج از دانشیاه انتخا صیوود.
 -23دانشجو :فرد است که در یکی از دورهها آصوزش عالی برابر ضوابط صعین ،پذیرفته ووده ،ثبوتنوا ،کورده و
صشغوو به تقویل است.
 -24مشروطی :وضعیت تقویلی دانشجویی است که در یک نیمساو بور حسوم صیوررات دوره کاروناسوی اروود،
صعدو کمتر از حد نوا تعیین وده را کسم کرده است.
 -25درس جبرانی :درسی است که با تاًًًًًیید گروه آصوزوی ،گذراندن آن برا رفع کمبود دانش یا صهوارت دانشوجو،
در آغاز دوره تقویلی ضرور تشخیص داده صیوود.
 -26پایان نامه :صستند علمی است که در فرآیند تقویل دانشجو دوره کاروناسوی اروود و از طریوق تقییوق در
یک حوزه صعین از روته یوا گورایش تقوویلی و بوا راهنموایی اسوتاد  /اسوتادان راهنموا بور حسوم صوورد براسواس
استانداردها پهوهشی تدوین صیوود.
 -27متخصصان حرفهای :صاحمنظران یا کاروناسان با تجربه غیر هیأت علمی در سایر بخشها جاصعوه هسوتند
که دارا صهارت و صووالحیت حرفها به تأیید صراجع ذ ربط دانشیاه هستند.
 -28هیأت ممتحنین (داوران) :اعوا هیأت علمی یا صتخووان حرفها هستند که برا ارزیابی کمی و کیفی
پایان ناصه دانشجو در دوره کاروناسی ارود ص ابق دستورالعملها صوو دانشیاه انتخا صیووند
 -29دانش آموخته :فرد است که یکی از روتهها دوره کاروناسی ارود صوو را با صوفییت به پایان رسانده و
برابر ضوابط صعین،گواهی یا صدر
 -30دوره مشیتر

تقویلی صربوطه را دریافت کرده است.

بیا دانشیگاههیای خیارجی :هریوک از دورههوا تخوووی اسوت کوه بور اسواس ضوووابط

صوو وزارت و با صشارکت صؤسسهها آصوزش عالی و پهوهشی غیرایرانی برگزار صیوود.
ماده 3

ورط ورود به دانشیاه:
 -1داوتن صدر

صعتبر پایان دوره کاروناسی اعم از پیوسته و ناپیوسته صورد تاًًًًًیید وزارت عتف

 -2تایید وایستییها عموصی ورود به دوره
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 -3قبولی در آزصون ورود و یا کسم پذیرش از دانشیاه طبق صیررات صوو
تبصییره  :1پووذیرش دانشووجو صشووموو صیووررات اسووتعدادها درخشووان و پووذیرش داوطلبووان غیوور ایرانووی طبووق
صووبات وورا هدایت استعدادها درخشان و سایر صراجع ذیربط وزارت و دانشیاه انجا ،صی وود.
تبصییره  :2دانشووجو دوره کاروناسووی ارووود صؤسسووه خووووارج از کشووور صوویتوانوود طبووق آیووینناصووه انتیوواو
دانشووجویان خووارج بووه داخوول ،صوووو وزارت عتووف و دانشوویاه بووه دوره پووردی

خووودگردان دانشوویاه صنتیوول و

اداصه تقویل دهد.
ماده 4

تقویل همزصان دانشوجو کاروناسی ارود در کلیه وویوهها آصووزوی و در کلیووه دانشوویاههوا (اعوم از دولتوی و
غیر دولتی) صمنوی است.
ماده 5

آصوزش در دانشیاه صبتنی بر نظا ،واحد انجا ،صیوود.
ماده 6

واحد آصوزوی صوظف است از زصان پذیرش دانشجو ،یکی از اعوا هیأت علمی را بر اساس ضووابط صربووط بوه عنووان
استاد راهنما دانشجو تعیین و صعرفی نماید.
تبصره :چیونیی انتخا  ،تعیین صیزان صوظفی و وووورح وظایف استاد راهنما بر اسواس دسوتورالعملهوا صربووط و
صووبات صعاونت آصوزوی دانشیاه است.
ماده 7

آصوزش راییان برا هر دانشجو در هر دوره تقویلی صرفاًًًًً یکبار و در یک روته تقویلی اصکان پذیر است.
تبصره  :1دانشجویان صشموو آصوزش راییان در دانشیاه در صورت حذف اض رار  ،غیبت غیورصوجوه در کوالس و یوا
اصتقان درس و عد ،کسم نمره قبولی در هر درس ،برا انتخا صجدد همان درس ،صوظف به پرداخت هزینوه صربووط
طبق صووبه هیأت اصنا دانشیاه است.
تبصره  :2در صورتیکه درس و یا انتخا آن ،اختیار باود و انتخا صجدد همان درس بورا دانشوجو صیودور نباوود
دانشجو صی تواند ضمن پرداخت هزینه ،با نظر گروه و واحد آصوزوی از برناصه درسی صووو  ،درس دییور را انتخوا
کند .واحد آصوزوی الز ،است درس جاییزین آن درس صوردود را قبول از انتخوا واحود هور نیمسواو تقوویلی ،بوه
صدیریت خدصات آصوزوی دانشیاه اعال ،نماید.
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ماده 8

واحد آصوزوی صوظف است جدوو نیمسالی ارائه تماصی دروس هر روته را تا پایان دوره تقویلی ،با رعایت پیش نیاز
(تید ،و تاخر دروس) تدوین و در وروی تقویل دانشجویان به اطالی آنان برساند.
ماده 9

وروی ساو تقویلی ،زصان بند  ،و سایر فرایندها آصوزوی بر اساس تیویم آصوزوی صوو هیأت رئیسه دانشویاه و
سایر دستورالعملها ابالغی از سو صعاونت آصوزوی دانشیاه صورت صیپذیرد.
ماده 10

صدت صجاز تقویل در دوره کاروناسی ارود ،دو سواو (چهار نیمساو) است و با اتما ،سونوات صجواز اصکوان تقوویل از
دانشجو سلم صیوود.
در ورایط خاص در صورتیکه دانشجو در صدت صیرر دانشآصوخته نشود ،به دانشجو اجازه داده صوی ووود بوا پیشونهاد
استاد راهنما ،تایید گروه و واحد آصوزوی ،حداکثر یک نیمساو به تقویل اداصه دهد .اختیوار اع وا سونوات نیمسواو
پنجم به وورا آصوزوی واحد تفویض صیوود .چنانچه دانشجو در این صودت دانوشآصوختوه نشوود ،از اداصوه تقوویل
صقرو ،خواهد ود .تومیم گیر در خووص بازگشت به تقویل و اع ا سنوات نیمساو وشم در اختیوار کمیسویون
بررسی صوارد خاص دانشیاه است.
تبصره :برا دانشجویان صشموو آصوزش راییان اخذ اولین سنوات اضافه تقویلی به صورت راییان و در صوورت اخوذ
سنوات اضافه از کمیسیون بررسی صوارد خاص دانشیاه ،دانشجو صلز ،به پرداخت هزینه طبق تعرفه صوو هیأت اصنا
دانشیاه است.
ماده 11

تعداد کل واحدها درسوی در دوره کاروناسوی اروود حوداقل  28و حوداکثر  32اسوت کوه از ایون تعوداد در ووویوه
آصوزوی–پهوهشی حداقل  4و حداکثر  6واحد صربوط به پایانناصه است.
تبصره  :1جهت تقیق نظم آصوزوی و صدیریت بهینه سنوات تقویلی دانشجویان ،گروهها آصوزوی صوظوفانود کلیوه
واحدها درسی را در دو نیمساو و در صورت ضرورت در سه نیمساو تقوویلی ارائوه نماینود .دانشوجو در هور نیمسواو

تقویلی صوظف است طبق برناصه اعال ،وده گروه آصوزوی خود حداقل  8و حداکثر  14واحد درسی انتخا نماید.
تبصره  :2در صورتی که به دالیل صوجه و صورد تاًًًًًیید واحد آصوزوی و صودیریت خودصات آصوزووی دانشویاه واحودها
انتخابی دانشجو در هر نیمساو به کمتر از  8واحد درسی برسد در این صورت این نیمساو به عنوان یک نیمساو کاصول
صقسو و در صورت عد ،کسم حداقل صیانیین  14در آن نیمساو ،یک تر ،صشروطی برا دانشجو صنظور صیوود.
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ماده 12

تعداد واحدها دروس جبرانی* به تشخیص گروه آصوزوی حداکثر  12واحد است.
تبصره  :1کسم نمره قبولی  12در دروس جبرانی ،الزاصی است ولی نمره صذکور در صیوانیین نیمسواو و کول دانشوجو
صقاسوووووبه نمی وود و هزینه این دروس طبق تومیم و تعرفه صوو هیوأت اصنوا دانشویاه از دانشوجو دریافووووت
صیوود.
تبصره  :2به ازا گذراندن حداقل  8واحد دروس جبرانی ،یک نیمساو به طوو سنوات تقویلی صجاز دانشجو افوزوده
صیوود.
ماده 13

حوور دانشجو در تما ،جلسات کالس و اصتقان درس الوزاصی است.
تبصره  :1اگر دانشجو در درسی بیش از سه وانزدهم جلسات درس یا در جلسه اصتقان پایان نیمساو آن درس غیبوت
کند ،نمره آن درس به صنزله صفر و در صورت تشخیص صوجه بودن غیبت توسط وورا آصوزوی واحد و تاًًًًًیید صدیریت
خدصات آصوزوی دانشیاه ،آن درس حذف صیوود ،در این صورت رعایت حود نووا  8واحود در طووو نیمسواو بورا
دانشجو الزاصی نیست ولی نیمساو صذکور به عنوان یک نیمساو کاصل صقسو و درصورت عد ،کسم حداقل صیوانیین
 14در آن نیمساو ،یک نیمساو صشروطی برا دانشجو صنظور صیوود.
تبصره  :2تشخیص صوجه و غیرصوجه بودن غیبت دانشجو بر اساس دستورالعملها صوو صراجوع ذ ربوط دانشویاه
است.
تبصره  :3دانشجو صی تواند در صورت اض رار تا یک هفته قبل از ووروی اصتقانوات پایوان نیمسواو ،صورفاًًًًً یوک درس
نظر را با ارائه دالیل صوجه و تاًًًًًیید گروه و واحد آصوزوی حذف نماید صشروط بر اینکوه غیبوت دانشوجو بویش از سوه
وانزدهم ساعات آن درس نباود و تعداد واحدها باقیمانده دانشجو نیز کمتر از  8واحد نشود.
تبصره  :4در ورایط خاص ،حذف اض رار تما ،دروس یک نیمساو تقویلی صرفاًًًًً یک بوار بوا رعایوت سونوات صجواز
تقویلی ،با درخواست دانشجو و ارائه صدار

و صستندات با تاًًًًًیید وورا گروه و وورا آصوزوی واحود ،قبول از ووروی

اصتقانووووات دروس (اعم از نظر و عملی) اصکان پذیر است و نیسماو صذکور در سنوات تقویلی صقاسبه صیوود.
دانشجو صتیاضی استفاده از حذف کاصل نیمساو ،الز ،است در خواست خود را در زصان صیرر در ساصانه آصوزوی
دانشیاه ثبت و تایید نماید.
تبصره  :5نقوه حوور دانشجو در جلسات کالس درس در دورهها نیمه حوور و غیرحوور طبق صووبات وزارت
علو،،تقیییات و فناور انجا ،صیوود.
*

این دروس در دفترچه راهنما ثبت نا ،و ور کت در آزصون ورود دوره ها کاروناسی ارود ناپیوسته سازصان سنجش آصوزش کشور تقت عنووان دروس

پیش نیاز قید وده اند.
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ماده 14

ارزویابی پیشرفت تقویلی دانشجو در هر درس توسط صدرس آن درس و بر اساس حوور و فعالیوت درکوالس ،انجوا،
تکالیف ،پروژهها درسی و نتایج اصتقانات (صیان تر ،و پایان تر )،انجا ،و نمره هر درس به صوورت عودد از صوفر توا
بیست صقاسبه صیوود .حداقل نمره قبولی در هر درس  12و صیانیین کل قابل قبوو در هر نیمساو  14است.
تبصره  :1برگزار آزصون کتبی پایان نیمساو برا دروس نظر الزاصی است.
تبصره  :2نمرات دروسی که تکمیل آنها به پیشنهاد واحد آصوزوی و تائیود صودیریت برناصوهریوز و ارزیوابی آصوزووی
دانشیاه در طوو یک نیمساو صیسر نباود ،ناتما ،تلیی صیوود .نمره ناتما ،باید حداکثر تا پایان نیمساو بعود بوه نموره
ق عی تبدیل وود.
تبصره  :3صدرس هر درس و واحد آصوزوی صوظف است ،نسوبت بوه ثبوت و قفول نمورات در زصوان صیورر ،بور اسواس
دستورالعمل ابالغی از سو صعاونت آصوزوی دانشیاه در هر نیمساو اقدا ،نماید.
تبصره  :4نمره هر درس پ

از اعماو قفل نهایی ،غیر قابل تغییر است.

تبصره  .:5نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و رد (غیر از دروس جبرانی ،پایان ناصه و دروس جاییزین پایوان ناصوه) در
صقاسبه صیانیین نیمساو و کل صقاسبه صیوود.
ماده 15

چنانچه صیانیین نمرات دانشجو در هر نیمساو تقویلی کمتر از  14باوود ،دانشوجو در آن نیمسواو صشوووروط تلیوی
صیوود.
تبصره :دانشجویی که دو نیمساو تقویلی اعم از صتوالی یا صتناو صشروط وود از تقویل صقرو ،صیوود.
ماده 16

دانشجو صیتواند با رعایت سنوات صجاز تقویل و با تأیید گروه و واحد آصوزوی ،در دوره کاروناسی ارود ،حداکثر یوک
نیمساو از صرخوی تقویلی با احتسا در سنوات صجاز تقویلی استفاده نماید.
تبصره  :1دانشووجو صتیاضی استفاده از صرخوی تقویلی الز ،است تا قبل از ووروی کالسها هر نیمساو نسبت بوه
ثبت و تاًًًًًیید درخواست خود در ساصانه آصوزوی دانشیاه اقدا ،و از نتیجه آن اطمینان حاصل نماید.
تبصره  :2صدت صجاز صرخوی زایمان دانشجو (بدون احتسا در سنوات تقویلی) تابع آخورین بخشوناصههوا وزارت
علو ،،تقیییات و فناور است .بررسی درخواست صرخوی زایمان پ

از تایید پزوک صعتمد دانشیاه توسط کمیسیون

بررسی صوارد خاص دانشیاه انجا ،صیوود.
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تبصره  :3بررسی درخواست صرخوی پزوکی دانشجو (بدون احتسا در سنوات تقویلی) در صوورت تاًًًًًییود پزوووک
صعتمد دانشیاه و وووورا آصوزوی واحد ،توسط کموویسیون بررسی صوارد خاص دانشوووویاه انجا ،صیوود
تبصره  :4تومیمگیر در خووص سایر صوادیق صرخوی تقویلی (صاننود صاصوریوت همسور یوا والودین و  ).....بودون
احتسا در سنوات صجاز ،توسط کمیسیون بررسی صوارد خاص دانشیاه انجا ،صیوود.
تبصره  :5استفاد از صجموی صرخویها صذکور در این صاده و تبورهها آن در اختیار کمیسیون بررسی صوارد خواص
دانشیاه است.
ماده 17

ثبتنا ،و انتخا واحد در هر نیمساو تقویلی الزاصی است و عد ،ثبتنوا ،و انتخوا واحود دانشوجو در هور نیمسواو
تقویلی ،به صنزله انوراف و از تقویل است و اصکان اداصه تقویل از دانشجو سلم صیوود.
تبصره  :1در صورتیکه دانشجو در زصان صیرر ثبت نا ،ننموده باود ،ضرور است قبل از اتما ،نیمساو تقوویلی بورا
روون ودن وضعیت تقویلی خود به آصوزش واحد صراجعه نماید ،در صورت ارائه صدار

صبنی بور صوجوه بوودن علوت

عد ،ثبت نا ،در زصان صیرر و با تشوخیص وووووورا آصوووزوی واحوووووود ،در سنوات صجاز صیتووان آن نیموووووساو
را به عنوان وقوووفه تقویلی (با احتسا در سنوات) صنظور نمود ،در غیر اینوورت دانشوجو از اداصوه تقوویل صقورو،
خواهد ود.
تبصره  :2دانشجویان ویوه آصوزوی – پهوهشی صوظفاند از زصان اخذ پایانناصوه توا زصوان دفوای از پایوانناصوه در هور
نیمساو تقویلی واحد پایانناصه را اخذ نمایند.
ماده 18

دانشجو صتیاضی انوراف از تقویل ،باید وخوا درخواسوت انووراف خوود را در پیشوخوان سواصانه جواصع آصوزووی
دانشیاه ثبت و تایید کند .دانشجو صجاز است فیط یک بار و تا یک صاه از تاریخ ارائه درخواست ،تیاضا انوراف خوود را
پ

بییرد در غیر اینوورت پ

از انیوا این صهلت ،حکم ق عی انوراف از تقویل و صادر صیوود .دانشجو پ

از

آن حق اداصه تقویل در آن دوره را ندارد.
تبصره  :1دانشجو انورافی باید به کلیه تعهداتی که در دوران تقویل سپرده است ،عمل نماید.
تبصره  :2تقویل صجدد دانشجو انورافی صنوط به ورکت و قبولی در آزصون سراسر بر اساس ضوابط صربوط است.
ماده 19

تومیم گیر در صورد تیاضا بازگشت به تقویل دانشجویان اخراجی یا انورافی که بیش از یکساو از وضعیت اخوراج
یا انوراف آنان نیذوته باود بر عهده کمیسیون بررسی صوارد خاص دانشیاه است.
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ماده 20

تغییر روته یا انتیاو در دوره کاروناسی ارود در همان دانشیاه یا سایر دانشیاه ها (اعم از دولتی یا غیر دولتی) صمنوی
است.
ماده 21

صعادوساز واحدها درسی گذرانده وده دانشجو قبل از پذیرش با ورایط ذیل اصکانپذیر است:
الف -معادتسازی دروسی که دانشجو قبل از ورود به دانشگاه ،در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیهید
بهشتی گذرانده است:
 -1الز ،است دروس گذرانده وده با دروس جدید ،بنا به تشخیص گروه آصوزوی ،صشابهت صقتوایی داوته باود.
 -2نمرات دروس پذیرفته وده فیط در صعدو کل دانشجو صقوواسبووه صیوود.
 -3پذیرش دو درس یکسان (از نظر عنوان و صقتو ) با صیزان واحدها صتفاوت به ورطی اصکان پذیر اسوت کوه صیوزان
واحد درس گذرانده وده بیش از صیزان واحد درسی باود که قرار است ت بیق داده وود( .به طور صثاو :درس سه واحد
به جا درس دو واحد قابل ت بیق است و بالعک

آن اصکانپذیر نیست).

ب -معادتسازی دروسی که دانشجو قبل از ورود به دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد سایر دانشگاههیای
سطح  1گذرانده است:
 -1الز ،است دروس گذرانده وده با دروس جدید ،بنا به تشخیص گروه آصوزوی ،صشابهت صقتوایی داوته باود.
 -2نمرات دروس پذیرفته وده فیط در صعدو کل دانشجو صقوواسبووه صیوود.
-3پذیرش دو درس یکسان (از نظر عنوان و صقتو ) با صیزان واحدها صتفاوت به ورطی اصکانپذیر اسوت کوه صیوزان
واحد درس گذرانده وده بیش از صیزان واحد درسی باود که قرار است ت بیوق داده ووود( .بوه طوور صثواو :درس سوه
واحد به جا درس دو واحد قابل ت بیق است و بالعک
-4حداکثر واحدها

آن اصکانپذیر نیست)

قابل ت بیق و پووذیرش نباید بیش از  %50کل واحوودها

درسی روته (بوودون صقووواسبه

پایان ناصه) باود.
ج -دروس گذرانده وده در دانشیاه ها غیر از س

 1قابل صعادوساز نیست.

تبصره :به ازا هر  11واحد از دروس صعادو ساز وده ،یک نیمساو از سنوات صجاز تقویلی دانشجو کاسته صیوود.
ماده 22

دانشجو صوظف است قبل از وروی نیمساو سو ،تقویلی ،صوضوی پایانناصه خود را با نظر استاد راهنموا ،تائیود گوروه و
واحد آصوزوی انتخا کند .لذا اخذ واحد پایانناصه صنوط به تایید استاد راهنما و توویم صوضوی پایوانناصوه در ووورا
گروه و وورا آصوزوی واحد است.
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تبصره  :1الز ،است استاد راهنما اوو از اعوا هیأت علمی دانشیاه انتخا وود.
در صورت نیاز و ضرورت ،راهنمائی پایانناصه دانشجو توسط دو استاد راهنما ،با تاًًًًًیید گروه بالصوانع اسوت ،صشوروط بوه
اینکه سهم راهنما اوو از هدایت پایان ناصه حداقل  %60باود.
انتخا استاد راهنما دو ،از بین اعوا هیأت علمی و یا صتخووان حرفها خارج از دانشیاه با تائید وورا گوروه و
واحد بالصانع است.
تبصره  :2انتخا استاد صشاور به پیشنهاد استاد راهنما و تاًًًًًیید گروه و واحود آصوزووی از اعووا هیوأت علموی گوروه
اصکانپذیر است.
انتخا و تاًًًًًیید اساتید صشاور خارج از گروه و یا دانشیاه با رعایوت ضووابط صووو دانشویاه از جملوه تکمیول ظرفیوت
پهوهشی اعوا هیأت علمی گروه ،صنوط به تائید وورا گروه و وورا آصوزوی واحد است.
تبصره  :3صجموی سهم حق التقییق گروه راهنماییکننوده پایوانناصوه (اسواتید راهنموا و صشواورین) بیشوتر از %100
نخواهد بود.
ماده 23

دانشجو پ

از تدوین پایانناصه و تاًًًًًیید استاد راهنما ،صوظف است با رعایت ضوابط دانشیاه در حوور هیوأت صمتقنوین

(داوران) از پایانناصه خود دفای کند.
تبصره  :1ترکیم هیأت صمتقنین (داوران)عبارت است از:
 -1استاد یا اساتید راهنما و استاد یا اساتید صشاور (صیانیین نمرات اساتید راهنما و صشاور در کل یوک رأ صقسوو
صیوود).
 -2دو صمتقن (داور) (هر کدا ،یک رأ ) از بین اعوا هیأت علمی یا صتخووان حرفها و صقییان داخل یا خوارج
از دانشیاه.
 -3نماینده صدیریت خدصات آصوزوی دانشیاه که از بین اعوا هیأت علمی واحد با تشخیص صعاون آصوزووی واحود
انتخا صیوود .حوور ایشان بدون حق رأ  ،جهت نظارت در جلسه دفای الز ،است.
تبصره  :2صجموی آرا هیأت صمتقنین (داوران) سه رأ خواهد بود.
تبصره :3حوور تما ،اعوا به جز استاد /اساتید صشاور در جلسه دفای الزاصی است.
تبصره  :4اگر استاد راهنما دو ،غیرایرانی و یا صییم خارج از کشور باود حوور ایشان در جلسه دفای الزاصی نیسوت و
ایشان صیتواند نظرات خود را با هماهنیی استاد راهنما اوو ارائه نمایند.
تبصره  :5برگزار جلسه دفای صنوط به صدور صجوز از سو صدیریت خدصات آصوزوی دانشیاه اسوت .ضورور اسوت
درخواست صجوز دفای طبق فرایند صوجود در ساصانه آصوزوی دانشیاه ،حداکثر وش روز کار قبول از برگوزار جلسوه
دفای از طرف واحد صورد تائید قرار گیرد تا پ

از طی صراتم ،صدور صجوز انجا ،پذیرد.

تبصره  :6در صورتیکه دو استاد راهنما وجود داوته باود تائید هر دو نفر برا صدور صجوز دفای الزاصی است.
تبصره  :7درصورتیکه پایانناصه دارا دو استاد راهنما باود و حووور یکوی از آنوان در جلسوه اصکوانپوذیر نباوود بوا
تشخیص صعاونت آصوزوی واحد تشکیل جلسه با صابیی اعوا هیأت صمتقنین (داوران) بالصانع است.
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تبصره :8طبق صووبه جلسه یکود و چهل و پنجمین وورا دانشیاه صور : 1395/7/12
راهنمایی یا عوویت در هیأت داوران پایانناصه یا رساله همسر ،عروس ،داصاد ،یا بستیان طبیه اوو یا طبیوه دو ،قرابوت
نسبی برا اعوا هیأت علمی دانشیاه صمنوی است
توضیح :قرابت نسبی طبق صاده  1302قانون صدنی صوو 1314به ترتیم طبیات به ورح ذیل است:
طبقه اوت – پدر و صادر و اوالد و اوالد اوالد
طبقه دوم -اجداد و برادر و خواهر و اوالد آن ها
طبقه سوم -اعما ،و عمات و اخواو و خاالت و اوالد آن ها
ماده 24

نمره پایانناصه در صیانیین کل صقاسبه نمیوود و ارزویابی آن به صورت کیفی و به ورح ذیل انجا ،صیوود:
 صردود (کمتر از )14
 صتوسط ()14-15/99
 خو ()16-17/99
 خیلی خو ()18-18/99
 عالی ()19-20
ماده 25

چنانچه دانشجویی به دلیل ضعف علمی با تشخیص و پیشنهاد استاد راهنما و تأییود ووورا آصوزووی گوروه و واحود،
توانایی گذرانودن پایانناصه را نداوته باود ،الز ،است پیشوونهاد واحد آصوووزوی در خوووووص تغییر ویوووه آصوزوی
– پهوهشی به ویوه آصوزوی ،حداکثر تا پایان نیمساو چهار ،به صدیریت خدصات آصوزوی اعال ،وود .دانشوجو بایود در
صدت صجاز تقویلی ،صعادو تعداد واحد پایانناصه ،واحد یا واحدها درسی صرتبط با روته تقویلی را طبق نظور گوروه
آصوزوی اخذ و با صیانیین کل حداقل  14بیذراند تا در دوره صذکور به ویوه آصوزوی دانوشآصوختوه ووود .نووی وویوه
دانشآصوختیی در دانشناصه قید صیوود.
تبصره :1در ویوه آصوزوی نمرات دروس اخذ وده به جا پایانناصه در صیانیین کل دانشجو صقاسبه نمیووود و الز،
است واحد آصوزوی قبل از اعال ،فراغت از تقویل دانشجو ،دروس صعادو پایانناصه را جهت بی اثر ودن نمرات آنها در
صیانیین کل ،به صدیریت خدصات آصوزوی دانشیاه اعال ،نماید.
تبصره  :2چنانچه دانشجویی نتواند برا اولین بار حداکثر در نیمساو چهار ،،پایان ناصه را اخوذ نمایود ایون وورایط از
صوادیق عد ،توانمند دانشجو خواهد بود و ضرور است صراتم تغییر ویوه آصوزووی  -پهوهشوی دانشوجو بوه وویوه
آصوزوی دانشجو طی وود.
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تبصره  :3تغییر ویوه دانشجویان صجاز از ویوه آصوزوی به ویوه آصوزوی  -پهوهشی طبق صووبات وورا آصوزوی
دانشیاه صیدور است.
ماده 26

دانشیاه صجاز است به دانشجویی که به هر دلیل نتواند دوره تقویلی را به پایان برساند ،پ

از تسوویه حسوا و بوا

رعایت سایر ضوابط ،فیط گواهی گذراندن واحدها درسی را اعوووو ا نماید.
ماده 27

چنانچه دانشجو در حین تقویل و انجا ،پهوهش و تدوین پایانناصه صرتکم تخلوووووف علموی (سورقت علموی ،جعول،
تیلم ،کپی بردار و صانند اینها) وود و این صوضوی از سو صعاونت پهوهشوی دانشویاه تاییود ووود ،از اداصوه تقوویل
صقرو ،صیوود.
تبصره :تایید تخلف علمی دانشجو حتی پ

از اتما ،تقویالت و نیز صنجر به اب واو صودر

تقوویلی صوادر ووده

خواهد ود.
ماده 28

صال

دانشآصوختیی در ویوه آصوزوی  -پهوهشی ،گذراندن کلیه واحد ها درسی دوره با صیانیین کل حوداقل  14و

صوفییت در دفای از پایانناصه ،با درجه حداقل صتوسط ،است.
صال

دانشآصوختیی در ویوه آصوزوی گذراندن کلیه واحد ها درسی دوره با صیانیین کل حداقل  14است.

تبصره :صقاسبه صیانیین کل نمرات دانشجو بر اساس نمرات کلیه واحود هوا درسوی اخوذ ووده و (غیور از دروس
جبرانی ،پایان ناصه و دروس جاییزین پایان ناصه) انجا ،صیوود.
ماده29

در ویوه آصوزوی – پهوهشی ،تاریخ دانشآصوختیی روز دفای ازپایانناصه (با درجه حداقل صتوسط) است.
تبصره  :1تشخیص هیأت صمتقنین (داوران) صبنی بر قبوو پایانناصه (با درجوه حوداقل صتوسوط) ،بوه صفهوو ،نادیوده
گرفتن اصالحات احتمالی الز ،در پایانناصه نخواهد بود و پذیرش آن به این صفهو ،اسوت کوه پو

از انجوا ،اصوالحات

صورد نظر هیأت صمتقنین (داوران) ،نیاز به دفای صجدّد از پایانناصه نیست و دانشجو صلز ،است ،پایانناصه نهایی تاًًًًًیید
وده و صدار

صورد نظر واحد آصوزوی را به اداره آصوزش واحد در بازه زصانی صورد نظر آصوزش واحد تقویل نماید.

تبصره  :2واحد آصوزوی صوظف اسوت حداکثر تا سه ماه پو

از برگوزار جلسوه دفوای ،صراتوم فراغوت از تقوویل

دانشجو را به صدیریت خدصات آصوزوی جهت اقداصات بعد اعال ،نماید .در این صورت روز دفای از پایانناصه (بوا درجوه
حداقل صتوسط) ،تاریخ دانشآصوختیی است.
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تبصره  :3در صورتیکه به دلیل تأخیر دانشجو در تقویل پایانناصه تائیود ووده ،صوووودار

صربووط بوه فراغوووووت از

تقووووویل (صورتجلسه دفای ،ریز نمرات تأئید وده) ظرف صدت حداکثر سه صاه بعد از تاریخ برگزار جلسه دفوای بوه
صدیریت خدصات آصوزوی دانشیاه ارساو نشود ،چنانچه وقفه ایجاد وده ،از زصان دفای تا تقویول صودر  ،حوداکثر یوک
ساو وود ،وقفه صذکور با رعایت کلیه ضوابط جزو سنوات تقویلی دانشجو صقاسبه و دانشجو صکلف به پرداخت وهریه
سنوات اضافه (طبق صووبات هیأت اصنا دانشیاه) است و تاریخ فراغت از تقویل دانشوجو تواریخ ارسواو صودار

الز،

برا فراغت از تقویل از آصوزش واحد به صدیریت خدصات آصوزوی دانشیاه خواهد بود و پایان ناصه در نیمسواو صیوارن
با تاریخ فراغت از تقویل در کارناصه دانشجو ثبت خواهد ود.
تبصره  :4در صورتیکه واحد آصوزوی نسبت به ارساو به صوقع صدار

الز ،برا فراغت از تقویل دانشجو به صودیریت

خدصات آصوزوی دانشیاه اقدا ،ننماید تبعات ناوی از آن (از جمله تاخیر در ارسواو وضوعیت نظوا ،وظیفوه دانشوجویان
ذکور ،استخدا ،و تبعات ناخواسته صالی و )..بر عهده واحد آصوزوی خواهد بود.
تبصره  :5در صورتیکه ظرف صدت حداکثر یک ساو صدار

الز ،برا فراغت از تقویل از آصوزش واحود بوه صودیریت

خدصات آصوزوی دانشیاه ارساو نشود ،دانشجو صشموو اخراج آصوزوی خواهد ود.
ماده30

در ویوه آصوزوی تاریخ دانشآصوختیی تاریخ تاًًًًًیید نهایی (قفل نهایی نموره) آخورین نموره در سواصانه جواصع آصوزووی
دانشیاه است.
تبصره :آصوزش واحد صلز ،است حداکثر یک صاه پ

از بازه زصانی درج و قفل نمرات در پایان هر نیمساو(ابالغ وده از

سو صعاونت آص وزوی دانشیاه) ،فراغت از تقویل دانشجو با ویوه آصوزوی را به صودیریت خودصات آصوزووی دانشویاه
اعال ،نماید .تبعات ناوی از عد ،ارساو به صوقع صدار

(از جمله تاخیر در ارساو وضعیت نظا ،وظیفه دانشجویان ذکور،

استخدا ،و تبعات ناخواسته صالی و )..بر عهده واحد آصوزوی خواهد بود.
ماده 31

صسیولیت حسن اجرا این آیینناصه بر عهده واحد آصوزوی دانشیاه و نظارت بر اجرا و تفسیر صفاد آن بر عهده صعاون
آصوزوی دانشیاه است.
ماده 32

این آیین ناصه در یک صیدصه و 32صاده و 53تبوره در جلسه صور  1397/5/30.به توویم وورا آصوزوی دانشویاه
رسید و برا دانشجویان کاروناسی ارود ورود ساو تقوویلی  1397-98الز ،االجورا اسوت و تموا ،آیوین ناصوه و
بخشناصهها صغایر با آن لغو و بال اثر اعال ،صیوود.
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