«آئین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته»

و
« دستورالعمل اجرائی آئین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه قم»

مقدمٍ:

سشػت پشضتبة ػلن ٍ فٌبٍسي ٍ ظَْس پيطشفتّبي ػظين ػلوي دسّضاسُ سَم ،مطَسّبي جْبى سا دس
ضشايغي قشاسدادُ است مِ ،ايجبد تحَل ساّجشدي دس ثشًبهِ ّبي تَسؼِ اهشي حيبتي ٍ گبهي اسبسي دس جْت
تَسؼِ ّوِ جبًجِ است ٍ ثشايي هجٌب آهَصش ػبلي ٍ توابهي مابسگضاساى ًظابم ػلواي مطاَس ٍ ثاِ عاَسملي
ًْبدّبي هَلذ اًذيطِ ًقص مليذي دس تجييي ٍ تحقق ايي تحَل ساّجشدي – ثب الْبم اص ثشًبهِ ّبي تَساؼِ ٍ
اّذاف ثلٌذ سٌذچطن اًذاص  20سبلِ جوَْسي اسالهي ايشاى – خَاٌّذ داضت.
هتَليبى ٍ ثشًبهِ سيضاى حَصُ آهَصش ػبلي مطَس ًيض ّوسَ ٍ ّوبٌّگ ثب ًْضت تحَل خَاّي مطَس ٍ
ثْشُهٌذي اص فشغتّبي پيص آهذُ ،دس ساستبي استقبي ميفيت ،لضٍم ثبصًگشي آييي ًبهِ ّب ،ضَاثظ ٍ هقشسات
آهَصضي سا دس غذس اٍلَيت ّبي مبسي خَد قشاس دادُ اًذ .ثشاي ًيل ثِ ايي هقػَد ،دس گبم ًخست ،آيييًبهاِ
دٍسُّبي مبسضٌبسي اسضذ ثِ لحبػ ضشٍستي مِ دس ثبصًگشي ٍ اغالح آى احساب

هايضاذ  -ثاب ّونابسي ٍ

ّوبٌّگي داًطگبّْب ٍ هؤسسبت آهَصش ػبلي ٍ  -عاي جلسابت هتؼاذد مابسگشٍُ آهَصضاي ،ثاِ ساِ ضايَُ
آهَصضي– پژٍّطي ،آهَصضي ٍ ،پژٍّطي تذٍيي ضذُ است.

مادٌ

دستًرالعمل

آئیه وامٍ

ّذف اص تاذٍيي آيايي ًبهاِ دٍسُ ّابي مبسضٌبساي اسضاذ ثاِ ساِ ضايَُ  .1هددداز تد یدددان د ت دددد ا،دددین تیوه ا ر ددد د ددد ن ت

ت ددد

«آهَصضي -پژٍّطي»« ،آهَصضاي» ٍ «پژٍّطاي» ،تقَيات ٍ تَساؼِ دٍسُ آئ دن هه دٍسُ مبسضٌبساي اسضاذ ًبپيَساتِ هػاَة 1388/1/15
ّبي تحػيالت تنويلي ،استقبي ميفيت ،تٌَع ثخطي ثِ ضيَُ ّابي ًاَيي ضَساي ثشًبهِ سيضي آهَصش ػبلي هيثبضذ.
اسايِ آهَصش ،پبسخگَيي هٌبست ثِ افضايص تقبضب ثشاي ٍسٍد ثاِ دٍسُّابي
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تحػيالت تنويلي ،تقَيت ٍ استقبي سغح ميفاي ٍ مواي اياي دٍسُ ّاب ٍ
ّوسبى سبصي آى ثب ثشًبهِ ّبي تَسؼِ ٍ ديگش اسٌبد ساّجشدي مطَس اسات
تب ثب ثْشُهٌذي اص آى دس تشثيت هتخػػبى ٍ پژٍّطگشاى هابّش ٍ ثشجساتِ
دس سغح مطَس ثنَضين.
تعاریف:

 .2تعاریف:

ديرٌ كارشىاسي ارشد واپیًستتٍ :دٍسُاي ثابتتش اص دٍسُ مبسضٌبساي آئیه وامٍ :ثِ آئيي ًبهِ دٍسُ مبسضٌبسي اسضذ ًبپيَساتِ هػاَة
است مِ ثشاسب ثشًبهِ ّبي هػَة ضَساي گستشش آهَصش ػبلي ،ثِ اخز  1388/1/15ضَساي ثشًبهِ سيضي آهَصش ػبلي اعال ق هيضَد.
هذسك مبسضٌبسي اسضذ دس سضتِ هشثَط هٌتْي هيضَد.
داوشجً :ثِ ّش يل اص پزيشفتِ ضذگبى هقغغ مبسضٌبساي اسضاذ
شیًٌ آمًزشي– پژيَشي :دٍسُاي مِ هحتَاي ثشًبهاِ آى هطاتول ثاش
ًبپيَستِ داًطگبُ قن اعال ق هيضَد.
ٍاحذّبي دسسي ٍ پبيبى ًبهِ است.
شیًٌ آمًزشي :دٍسُاي ثب هحَسيت آهَصش ،اسات ماِ داًطاجَ پا اص
گزساًذى ٍاحذّبي دسسي ٍ ثذٍى گزساًذى پبيبى ًبهِ داًص آهَختِ است.
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شیًٌ پژيَشي :دٍسُاي ثب هحَسيت پاژٍّص ماِ دساتبٍسد آى ااسائاِ فٌابٍسي
جذيذ ،اسائِ ًظشيِ ٍ اياذُ جذياذ ،تَلياذ داًاص فٌاي ،خجات اختاشاع ... ،ضاَد ٍ
هطتول ثش اخز ٍاحذّبي دسسي هحذٍد ٍ الضام ثِ اسايِ پبيبى ًبهِ است.
پایان وامٍ :فؼبليت پژٍّطي– تحقيقبتي است ماِ دس يال صهيٌاِ سضاتِ
تحػيلي هشثَط ٍ تحت ساٌّوبيي استبد ساٌّوب اًجبم هيگيشد.
مؤسسٍ :هٌظَس داًطگبّْب ٍ هؤسسبت آهَصش ػابلي ٍ پژٍّطاي هجاشي
دٍسُّبي مبسضٌبسي اسضذ است.
شًرا :هٌظَس ضَساي تحػيالت تنويلي هؤسسِ است.
سمیىار :هٌظَس تحقيق ٍ تتجغ ًظشي است.
وحًٌ اجراي ديرٌ :ايي دٍسُ ثِ غاَست سٍصاًاِ ،ضاجبًًِ ،يواِ حضاَسي،
هجبصي ٍ ثييالوللي عجق ضَاثظ هشثَط قبثل اجشا هيثبضذ.
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داًطگبُ :هٌظَس داًطگبُ قن هيثبضذ.

مادٌ

دستًرالعمل

آئیه وامٍ

 .3پزيشش داًطجَ دس دٍسُّبي خبظ ًظيش پازيشش داًطاجَيبى

شرایط يريد:

غيشايشاًي ٍ يب اًتقبل داًطجَيبى ايشاًي ضبغل ثِ تحػيل دس خبسج

الف :داضتي ضشايظ ػوَهي ٍسٍد ثِ آهَصش ػبلي.

اص مطَس ثِ داًطگبُ قان ،تابثغ آئاييًبهاِّاب ٍ دساتَسالؼولّابي

ب :داسا ثاَدى هااذسك سسااوي پبيابى دٍسُ مبسضٌبسااي اػاان اص پيَسااتِ ٍ هشثَط است.
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ًبپيَستِ هَسد تأييذ ٍصاست ػلَم ،تحقيقبت ٍفٌبٍسي.
ج :قجَلي دس آصهَى ٍسٍدي هَسد تأييذ ٍصاست يب مست پزيشش اص هؤسسِ
ثشاسب

هقشسات هػَة.
 .4تؼذاد ٍ فْشسات ػٌابٍيي دسٍ

دريس جبراوي:

ججشاًاي ثبيساتي دس ضاَساي

چٌبًچِ سضتِ دٍسُ مبسضٌبسي ثب سضتِ دٍسُ تجبً ًذاضتِ ثبضذ داًطجَ گشٍُ آهَصضي تؼييي ضذُ ٍ غَست جلسِ هشثَط ،اص عشيق هؼبٍى
ثبيذ ثِ تطخيع گشٍُ آهَصضي ،تؼذادي اص دسٍ سا تحت ػٌَاى ججشاًاي
آهَصضااي داًطاانذُ ثااِ هااذيشيت تحػاايالت تنويلااي داًطااگبُ
ثگزساًذ.
اػالم ضَد.
تبصرٌ :1حذامثش دسٍ ججشاًي ٍ 12احذ هي ثبضاذ ماِ دس اثتاذاي دٍسُ
قجل اص دسٍ
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اغلي اسائِ هي ضَد.

ً .5وشات دسٍ

ججشاًي ثبيستي دس مبسًبهِ داًطجَ خجت ضَد اهب

تبصرٌ :2دس اًتخبة دسٍ  ،اٍلَيت ثب دسٍ ججشاًي است تؼييي تؼذاد ٍ ًوشات ايي دسٍ  ،دس هحبسجِ هيبًگيي ًوشات ًينسبل تحػيلي ٍ
ػٌبٍيي دسٍ ثشاسب ثشًبهِ هػَة دس ّش سضاتِ ٍ صهابى اًتخابة آًْاب
ّوچٌيي دس هحبسجِ هيبًگيي مل داًطجَ هٌظَس ًويضَد.
ثشػْذُ ضَساي گشٍُ است.
تبصرٌ :3دسٍسي سا مِ داًطجَ قجالً دس دٍسُ مبسضٌبسي گزساًاذُ اسات،
تنشاس آى دس غَستي ماِ ػٌاَاى دس ثشاساب سشفػال ثشًبهاِ هػاَة تبصرٌ :دس غاَست ػاذم قجاَلي دس ّاش يال اص دسٍ ججشاًاي،
مبسضٌبسي اسضذ ثبضذ ،هجبص ًيست.
تبصرٌ :4حذاقل ًوشُ قجَلي دس ّش دس

اػن اص دسٍ

دٍسُ ياب ججشاًاي

داًطجَ ها تَاًاذ ثاب هَافقات گاشٍُ آهَصضاي ،دس ديگاش اص
هجوَػِ دسٍ ججشاًي هػَة سا ثِ جب آى دس اًتخبة مٌذ.

 12است.
هؤسسِ هؤظد است ثِ تٌبست تؼذاد پزيشفتِ ضذگبى دس ايي دٍسُ ،هطبٍس  .6گااشٍُ آهَصضااي هَظااد اساات دس ٌّگاابم آغاابص ثااِ تحػاايل
تحػيلي ثشاي ّذايت داًطجَيبى تؼييي ًوبيذ.

داًطجَيبى ،ثِ تٌبست تؼذاد پزيشفتِ ضاذگبى دس دٍسُ ،افاشادي اص
ثيي اػضبي ّيبت ػلوي گاشٍُ سا ثاِ ػٌاَاى "هطابٍس تحػايلي"
داًطجَيبى اًتخبة ٍ ضوي اعالع سسبًي هٌبست ثاِ داًطاجَيبى،
اسبهي هطبٍساى سا ثِ ضَساي تحػيالت تنويلاي داًطانذُ اػاالم
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ًوبيذ .هطبٍساى تحػيلي هسئَليت ّذايت تحػيلي داًطجَيبى سا
ثش ػْذُ خَاٌّذ داضت.

مادٌ

دستًرالعمل

آئیه وامٍ

تؼذاد ٍاحذّبي دسسي سا مِ داًطجَ ثبيذ دس ّش ًيوسبل تحػيلي دس اياي  .7تؼااذاد ٍاحااذ دسسااي اغاالي ٍ ججشاًااي مااِ داًطااجَ دس ياال
ًينسبل تحػيلي هيتَاًذ اخز مٌذ ،ثب ًظش گشٍُ آهَصضي حذامثش
دٍسُ اخز ًوبيذ حذاقل  ٍ 8حذامثش  12است.
تب ٍ 16احذ قبثل افضايص اسات ،هطاشٍط ثاش ايٌناِ تؼاذاد دسٍ
اغلي اخز ضذُ ،ثيص اص ٍ 12احذ ًجبضذ.
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ارزشیابي تحصیلي:
هيبًگيي ًوشات داًطجَ دس دٍ ًيوسبل ًجبيذ اص  14موتش ثبضذ.

 .8اگش هيبًگيي ًواشات داًطاجَ دس يال ًيوسابل موتاش اص 14
ثبضذ ،داًطجَ دس آى ًيوسبل هطشٍط تلقي هايضاَد .دس غاَستي
مِ داًطجَ دس دٍ ًين سبل هطشٍط ضَد ،اص اداهِ تحػيل هحشٍم
ضذُ ٍ حنن هحشٍهيت اص تحػيل ثشاي ٍي غبدس خَاّذ ضذ.
تبصرٌ :دس غَستي مِ ثِ دتيل خبسج اص اسادُ داًطاجَّ ،وچاَى
ػذم اهنبى اسائِ ٍاحذ دسسي تَسظ داًطگبُ يب ػذم اهنبى اًتخبة
ٍاحذ مبفي تَسظ داًطجَ ثِ دليل سػبيات پايص ًيابص ياب حازف
دس

يب دسٍسي ثِ دليل ضؼد اهنبًبت داًطگبُ ،تؼذاد ٍاحاذّبي

اًتخبثي ٍي اص حذ ًػبة موتش يبضذً ،ين سبل هاَسد ثحای يال
ًينسبل هستقل هحسَة ًويضَد ٍ .دس غَستي ماِ داًطاجَ دس
ّش يل اص ًين سبلّبي هضثَس هيبًگيي موتش اص حذ ًػابة داضاتِ
ثبضذ ،ثشاي احتسبة هطشٍعي ،هيبًگيي ًينسبل هضثَس ثب ًينسابل
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ثؼذي جوغ ٍ يلجب هؼذل گيشي هايضاَد .تَضايح اياي ماِ دس
غَستي مِ هيبًگيي تجوؼي دٍ ًينسبل داًطجَ موتش اص  14ثبضذ
يل ًينسبل هطشٍعي ثشاي ٍي لحبػ خَاّذ ضذ.
ثب ايي حبل دس غَستي مِ ثِ دليل غيجت هَجِ دس جلسبت دس
تؼذادي اص ٍاحذّبي دسسي داًطجَ حزف گاشدد ،ثاِ عاَسي ماِ
تؼذاد ٍاحذّبي ثبقيوبًذُ داًطجَ دس آى ًين سابل اص حاذ ًػابة
تؼييي ضذُ دس آييي ًبهِ آهَصضي هشثَعِ موتش ثبضاذً ،اينسابل
هضثَس اص حيی هطشٍعي ًينسبل مبهل تلقي هيگشدد.

مادٌ

دستًرالعمل

آئیه وامٍ
آخشيي ًينسبل تحػيلي ،داًطجَ اص ضشط اخز حذاقل ٍاحذ هؼبف است.
تبصرٌ :داًطجَيبى دٍسُ مبسضٌبسي اسضذ دس ًين سابل آخاش دس غاَستي
هطشٍط هيضًَذ مِ:
الف :داًطجَ دس آى ًينسبل حاذاقل ٍ 8احاذ دسساي سا ثاذٍى احتسابة
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ٍاحذ پبيبى ًبهِ اًتخبة مٌذ ٍ هيبًگيي اٍ موتش اص  14ثبضذ.
ب :تؼذاد ٍاحذّبي دسسي ٍ پبيبىًبهِ داًطجَ دس آى ًينسبل ثاِ حاذاقل
ٍ 8احااذ ثشسااذ ٍ ثااب احتساابة هياابًگيي ًوااشات دسٍ
پبيبىًبهِ هيبًگيي اٍ موتش اص  14ضَد.

گزساًااذُ ضااذُ ٍ

قبثل تنشاس هَضَع تجػشُ هبدُ  10آئيي

هيابًگيي ماال ًوااشات داًطااجَ دس پبياابى دٍسُ ًجبيااذ اص  14موتااش ثبضااذ .9 ،حذامثش تؼذاد دسٍ
دس غيااش ايااي غااَست ،داًااص آهَختااِ دٍسُ مبسضٌبسااي اسضااذ ضااٌبختِ ًبهٍِ 16 ،احذ دسسي است.
ًويضَد.
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تبصرٌ :داًطجَيي مِ پ اص گزساًذى مليِ دسٍ دٍسُ دس ّش سِ ضيَُ،
هيبًگيي مل ًوشات اٍ اص  14موتش ثبضذ -دس غاَستي ماِ حاذامثش هاذت
هجبص تحػيل ٍي ثِ پبيبى ًشسيذُ ثبضذ -هيتَاًذ دسٍسي سا ماِ دس آًْاب
ًوشُ موتش اص  14احشاص مشدُ است ،فقظ دس يل ًينسبل تناشاس مٌاذ ٍ دس
غَست ججشاى موجَد هيبًگيي مل ،داًص آهَختِ هي ضَد .داًطجَيي مِ
ثِ ّش دليل ًتَاًٌذ اص ايي فشغت استفبدُ مٌذ ،اص اداهاِ تحػايل هحاشٍم
هيضَد ٍ هذسمي دسيبفت ًويمٌذ.
حضًر يغیاب:
حضَس داًطجَ دس توبهي ثشًبهِّبي دسسي ٍ ديگش فؼبليتّبي آهَصضاي ٍ
پژٍّطي دٍسُ الضاهي اسات .غيجات داًطاجَ دس ّاش دس ًجبياذ اص 3/16
هجوَع سبػبت آى دس تجبٍص مٌذ ،دس غيش ايي غَست ًوشُ داًطاجَ دس
آى دس غفش هحسَة هيضَد.
تبصرٌ :1دس غَستي مِ غيجت داًطجَ دس يل دس  ،ثايص اص حاذ هجابص
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ثَدُ ٍ اص ًظش هؤسسِ ،هَجاِ تطاخيع دادُ ضاَد ،آى دس اص هجوَػاِ
دسٍ اًتخبثي داًطجَ حزف هيضَد .دس ايي غَست سػبيات حاذ ًػابة
ٍ 8احذ دس آى ًيوسبل الضاهاي ًيساتٍ ،لاي آى ًاينسابل اص ًظاش عاَل
تحػيل ثشاي داًطجَ يل ًينسبل مبهل هحسَة هيضَد.
تبصرٌ :2غيجت دس ضيَُ پژٍّطي ،اسصيابثي ًابهَفق ٍاحاذّبي پژٍّطاي
اخز ضذُ دس آى ًينسبل است مِ عجاق ًظاش ّياأت داٍساى دس هابدُ 33
اًجبم هيضَد.

مادٌ

آئیه وامٍ
غيجاات غيااش هَجااِ دس اهتحاابى ّااش دس
دس هيضَد.

12

دستًرالعمل
هٌجااش ثااِ ًوااشُ غاافش دس آى

تبصرٌ :دس غَستي مِ غيجت داًطجَ دس اهتحبى ،اص ًظاش هؤسساِ ،هَجاِ
تطخيع دادُ ضَد ،دس

هضثَس حزف هيضَد.
 .10داًطجَ دس اٍليي ًينسبل تحػيلي هجبص ثِ استفبدُ اص

مرخصي تحصیلي:

هشخػي تحػيلي ًيست ،هگش ثب تػَيت ضَساي تحػيالت
داًطجَي دٍسُ مبسضٌبسي اسضذ دس ّش سِ ضيَُ هايتَاًاذ حاذامثش يال تنويلي داًطنذُ.
ًيوسبل اص هشخػي تحػيلي استفبدُ ًوبياذ ،هاذت هازمَس جاضٍ ساٌَات
 .11دسخَاست هشخػي تحػيلي ثبيذ قجل اص ضشٍع ًبم ًَيسي آى
تحػيلي داًطجَ هحسَة هيضَد.
ًينسبل تحػيلي ثِ آهَصش داًطنذُ تسلين ٍ هَافقات داًطانذُ
اخز گشدد.

13

تبصرٌ :هَافقت داًطنذُ ثب هشخػي تحػايلي داًطاجَ ثبيساتي
هٌَط ثِ ايي اهش ثبضذ مِ داًطجَ دس ًينسبلّبي آتي ثاب هطانل
آهَصضي هَاجِ ًگشدد.
 .12دس غَستي مِ داًطجَ ثذٍى مسات هَافقات داًطاگبُ ،حتاي

اوصراف ،اخراج ي ترك تحصیل:
داًطجَ هيتَاًذ ثِ ّش دليل اص تحػيل اػالم اًػشاف ًوبيذ .دس ايي غَست
ثبيذ دسخَاست خَد سا هجٌي ثش اًػشاف ثِ هؤسسِ تسلين ًوبياذ ،چٌبًچاِ
داًطجَ ثؼذ اص يل هبُ دسخَاست خَد سا پ

هحشٍم هيضَد.

ًگيشد ،آى هؤسسِ ًسجت ثِ تبصرٌ :ػاذم خجات ًابم داًطاجَ دس يال ًاينسابل تحػايلي ٍ

غذٍس گَاّي اًػشاف اقذام هيًوبيذ.
تبصرٌ :1داًطجَي اًػشافي يب اخشاج اص تحػيل اهطاشٍعي دٍ ًاينسابل،
سٌَات ثيص اص حذ هجابص هؤ ظاد اسات ثاِ تؼْاذاتي ماِ ساسشدُ اسات
ػول ًوبيذ.
14

ثااشاي ياال ًااينساابل تااشك تحػاايل ًوبيااذ ،اص اداهااِ تحػاايل

تبصرٌ :2داًطجَي هٌػشف يب اخشاج اص تحػيل هيتَاًذ دس غَست تسَيِ
حسبة مبهل ثب هؤسسِ هجذداً دس آصهَى ضشمت ًوبيذ.

ّوچٌيي ػذم خجت دسخَاست هشخػي تحػيلي دس هْلت هقاشس،
ثِ هٌضلِ تشك تحػيل داًطجَ هيثبضذ.

مادٌ

آئیه وامٍ
طًل ديرٌ:

دستًرالعمل
 .13توذيذ سٌَات داًطجَ ثشاي ًينسبل پاٌجن ثٌاب ثاِ پيطاٌْبد

عَل هذت دٍسُ دسّش سِ ضيَُ حذامثش  2سابل هطاتول ثاش ً 4اينسابل استبد ساٌّوب ،تأييذ گشٍُ آهَصضاي ٍ تػاَيت ضاَساي تحػايالت
تنويلي داًطنذُ قبثل اًجبم است.
تحػيلي است.
تبصرٌ :1توذيذ سٌَات داًطجَيي مِ دس اًتْبي ًينسبل چْابسم
تبصرٌ :دس هَساد استثٌبيي افضايص عَل هذت دٍسُ ثاب تطاخيع ضاَساي پبيبىًبهِ تػَيت ضذُ ًذاسد ،فقاظ دس غاَستي هوناي اسات ماِ
تحػيالت تنويلي داًطگبُ هجبص است .دس ّش غَست هذت دٍسُ دس ّش سِ داًطجَ دس عَل هذت تحػيل يب اص هشخػاي تحػايلي اساتفبدُ
ضيَُ ًجبيذ اص  2/5سبل تجبٍص ًوبيذ.

مشدُ ٍ يب هججَس ثِ گزساًاذى حاذاقل ٍ 10احاذ دسساي ججشاًاي
ثَدُ است.
تبصرٌ :2دس غَستي مِ تب پبيبى ًينسبل چْبسم اساتبد ساٌّوابي
داًطجَ هطخع ًطذُ ثبضذ ،پيطٌْبد افضايص عَل هذت تحػيل
داًطااجَ ثبيسااتي تَسااظ هطاابٍس تحػاايلي ٍي اهَضااَع هاابدُ

15

 6آئيي ًبهِ اسائِ ضَد.
تبصرٌ :3دس هَاسدي مِ داًطاجَ ًيابص ثاِ توذياذ ساٌَات داسد،
هؤظد است دسخَاست خَد سا هغبثق تقَين آهَصضي داًطگبُ ثاِ
اداسُ آهَصش داًطنذُ هشثَعاِ تحَيال دّاذ .آهاَصش داًطانذُ
ثبيسااتي دسخَاساات داًطااجَ سا دس ضااَساي تحػاايالت تنويلااي
داًطنذُ هغشح ٍ ثب اػالم ًظش ،حذامثش تب پبيبى ّفتِ اٍل ًينسبل
هَسد ًظش ثِ هشاجغ ريشثظ اسسبل ًوبيذ .ػَاقت ػاذم هشاجؼاِ دس
صهبى هقشس ثشاي توذيذ ًينسبل ثش ػْذُ داًطجَ است.
اوتقال ،تغییر رشتٍ ي مُمان:
اًتقبل ٍ تغييش سضتِ دس ّش سِ ضيَُ دٍسُ مبسضٌبسي اسضذ هوٌَع است.
تبصرٌ :1اًتقابل اص دٍسُ ضاجبًِ ثاِ سٍصاًاًِ ،يواِ حضاَسي ٍ هجابصي ثاِ
حضَسي اػن اص اسٍصاًِ ٍ ضجبًِ ٍ اص داًطگبُّبي غيشدٍلتي ثِ داًطگبُّبي
دٍلتي هوٌَع است.
تبصرٌ :2اًتقبل اص يل ضيَُ ثاِ ضايَُ ديگاش ثاب سػبيات ساٌَات دٍسُ دس
16

اختيبس هؤسسِ آهَصش ػبلي است.
تبصرٌّ :3ش داًطجَ دس ّش سِ ضيَُ مبسضٌبسي اسضذ هيتَاًذ حذامثش دٍ
ًينسبل سا ثب هَافقت هؤسسِ هجذأ ٍ هقػذ ثِ ػٌَاى هْوبى ثگزساًذ.

 -14هْوبًي داًطجَ اص دٍسُ سٍصاًِ يب ضجبًِ ثِ دٍسُّبي
ًيوِ حضَسي ٍ هجبصي سبيش داًطگبّْب هوٌَع است.

مادٌ

دستًرالعمل

آئیه وامٍ

هؼبدل سبصي دسٍ دس دٍسُ مبسضٌبسي اسضذ ثب ًظاش گاشٍُ آهَصضاي ٍ ثاب  .15ثِ اصاي ّش ٍ 12احذ دسسي هؼبدل سبصي ضذُ ،يل ًينسبل
ضشايظ صيش اهنبى پزيش است.
اص سٌَات تحػيلي هجبص داًطجَ مبستِ هيضَد.
الف :پزيشش ٍي ثشاي ٍسٍد ثِ دٍسُ هَسد تأييذ ٍصاست ثبضذ.
17

ب :هؤسسِ قجلي داًطجَ دس سضتِ تحػيلي هَسد تأييذ ٍصاست ثبضذ.
ج :سشفػل دسٍ

گزساًذُ داًطجَ ثشاساب

ثشًبهاِّابي هػاَة ضاَساي

ثشًبهِسيضي ثبضذ.
 .16دسخَاست تغييش هَضَع ٍ يب تغييش استبد ساٌّوبي پبيبىًبهاِ

استاد راَىما:
استبد ساٌّوب دس دٍسُ مبسضٌبسي اسضذ آهَصضي – پژٍّطي ٍ پژٍّطي ثاِ
پيطٌْبد داًطجَ ٍ ثب هَافقت يني اص اػضبي ّيأت ػلوي ثب هشتجاِ حاذاقل
استبديبسي ٍ تأييذ ضَسا تؼييي هيضَد.
18

تَسظ ضَساي تحػيالت تنويلي داًطنذُ قبثل ثشسسي هيثبضذ.

تبصرٌ :چٌبًچِ اساتبد ساٌّواب خابسج اص هؤسساِ آهاَصش ػابلي اًتخابة
هيضَد ثِ جبي ضشط استبديبسي داضتي هذسك دمتشي الضاهي است.

استبد هطبٍس ثِ پيطٌْبد استبد ساٌّوب پ
19

اص تأييذ ضَساي گشٍُ اص اػضبي

ّيأت ػلوي داخل يب هتخػػبى خبسج اص داًطگبُ اًتخبة هيضَد.

ارزشیابي پایان وامٍ:
الفً :وشُ اص  19تب  :20عالي
ًوشُ اص  18تب  :18/99بسیار خًب
ًوشُ اص  16تب  :17/99خًب

20

ًوشُ اص  14تب  :15/99قابل قبًل
بً :وشُ موتش اص  :14غیر قابل قبًل

تبصرٌ :چٌبًچِ اسصضيبثي پبيبىًبهِ غيش قبثل قجاَل ثبضاذ ،داًطاجَ هجابص
است حذامثش يل ًينسبل دس هذت هجبص تحػيل دس جلسِ دفبػيِ ضاشمت
ٍ هجذداً اص پبيبى ًبهِ دفبع مٌاذ .داًطاجَيي ماِ دس فشغات تؼيايي ضاذُ
ًتَاًذ اص پبيبىًبهِ خَد ثب هَفقيت دفبع ًوبيذ ،اص اداهاِ تحػايل ٍ دسيبفات
هذسك تحػيلي هحشٍم هيضَد.
ثِ داًطجَي مبسضٌبسي اسضذ مِ ثِ ّش دليل اص تحػيل ثبص هيهبًاذ ،فقاظ
21

يل گَاّي مِ داًطجَ چاِ دسٍساي سا دس چٌاذ ٍاحاذ ٍ ثاب چاِ ًواشُاي
گزساًذُ است اػغبء هيضَد.

 .17دس غَست مِ پبيبىًبهِ تذٍيي ضذُ دسجلسِ دفابع غيشقبثال
قجَل تطخيع دادُ ضَد ،تغييش هَضَع ٍ تغييش اساتبد ساٌّوابي
پبيبىًبهِ فقظ ثب سػبيت هبدُ  16ايي دستَسالؼول هجبص هيثبضذ.

مادٌ
22

دستًرالعمل

آئیه وامٍ
اسصضيبثي پبيبىًبهِ دس جلسِ دفبػيِ تَسظ ّيأت داٍساى اًجبم هيضَد.
تشميت ّيأت داٍساى ثشاسب

دستَسالؼول ضَسا است.

ّ .18يأت داٍساى پبيبىًبهِ هتطنل خَاّذ ثَد اص :استبد يب اسبتيذ
ساٌّوب ،اساتبد هطابٍس ادس غاَست ٍجاَد  ،يال ياب دٍ ًفاش اثاِ
پيطٌْبد گشٍُ ٍ تأييذ داًطنذُ هشثَعِ ثِ ػٌَاى اساتبد ًابظشٍ ،
يل ًفش ًوبيٌذُ تحػيالت تنويلي مِ ًظبست ضنلي پبيبىًبهاِ سا
ًيض ثش ػْذُ داسد.

23

تبصرٌ :تغييش ًوشُ پبيبىًبهِ مِ تَسظ ّيأت داٍساى تؼييي ضذُ
ثِ ّيچ ػٌَاى هجبص ًويثبضذ.
گَاّيٌبهاااِ پبيااابى دٍسُ مبسضٌبساااي اسضاااذ ثاااِ ّاااش ساااِ ضااايَُ
24

اآهَصضي -پژٍّطي ،آهَصضي ٍ پژٍّطي اسصش ينسبًي داضتِ ٍ هيتَاًٌذ
دس دٍسُ تحػيلي ثبتتش اداهِ تحػيل دٌّذ.

25

تؼذاد ٍاحذّبي دسٍُ مبسضٌبسي اسضذ دس ّاش ساِ ضايَُ اآهَصضاي– پژٍّطاي،
آهَصضي ٍ پژٍّطي ثش حست سضتِ حذاقل  ٍ 28حذامثش ٍ 32احذ است.

الف :شیًٌ آمًزشي – پژيَشي

پایان وامٍ:
26

تؼذاد ٍاحذ پبيبىًبهِ دس ايي ضيَُ حذاقل  ٍ 4حذامثش ٍ 6احذ دسسي
ثشاي ّوِ سضتِّب ٍ ثشاسب
داًطجَ هؤظد است پ

ثشًبهِ هػَة هيثبضذ.
اص پبيبى ًينسبل اٍل ٍ قجل اص ضشٍع ًاينسابل  .19داًطجَ هَظد است پ

اص تػَيت هَضَع پبيبىًبهاِ ثاشاي

سَم تحػيلي ،هَضَع پبيبىًبهِ خَد سا ثب ًظش استبد يب اسبتيذ ساٌّواب ٍ مليِ ًينسبلّبي تحػيلي ثبقي هبًاذُ خاَد تاب صهابى ثشگاضاسي
تأييذ گشٍُ هشثَط اًتخبة ًوبيذ .هَضَع پبيبىًبهِ پ اص تأيياذ ضاَساي هَفق دفبػيٍِ ،احذ پبيبى ًبهاِ سا اًتخابة ًوبياذ .ػاذم اًتخابة
ٍاحذ پبيبى ًبهِ دس يل ًينسبل ،ثِ هٌضلِ تشك تحػيل داًطاجَ
تحػيالت تنويلي داًطنذُ قغؼيت هييبثذ.
هحسَة هيضَد.
27

 .20ضَساي تحػيالت تنويلي داًطنذُ تصم است حاذامثش يال
هبُ پ اص دسيبفت فشم اسائاِ هَضاَع پبيابى ًبهاِ ،آى سا ثشسساي
ًوَدُ ٍ ًتيجِ سا ثِ داًطجَ اػاالم ًوبياذّ .وچٌايي دس غاَست
تػَيت هَضَع ،تصم اسات ضاوي اثاالؽ ثاِ داًطاجَ ٍ اسابتيذ
ساٌّوااب ٍ هطاابٍس ،هطخػاابت پبياابىًبهااِ هاازمَس دس ثخااص
پبيبىًبهِّبي ًشم افضاس آهَصش داًطگبُ خجت ضَد.

ب :شیًٌ آمًزشي
دس ايي ضيَُ توبهي دٍسُ ثِ غَست ٍاحذّبي دسسي ثذٍى پبيبىًبهِ خَاّاذ ثاَد
28

مااِ گزساًااذى حااذاقل  ٍ 2حااذامثش ٍ 4احااذ سااويٌبس اتحقيااق ٍ تتجااغ ًظااشي
الضاهي است.

ج :شیًٌ پژيَشي
ايي ضيَُ پزيشش ثشاي هؤسسبت پژٍّطي ثاَدُ ٍ دس هاَسد هؤسسابت آهَصضاي
29

هٌَط ثِ تأهيي مل ّضيٌِّب ااًجبم تحقيق ٍ حق الضحواِ پبيابى ًبهاِ اص هحال
دس آهذّبي اختػبغي عشح پژٍّطي مبسثشدي استبد ساٌّوب قبثل اجشا هيثبضذ.

30

داًطجَ عي ًينسبل اٍل هؤ ظد اسات هَضاَع پاژٍّص خاَد سا ثاب ًظاش اساتبد
ساٌّوب ٍ تأييذ گشٍُ اًتخبة ًوبيذ.
تؼااذاد ٍاحااذّبي دسسااي دس ايااي ضاايَُ  6تااب ٍ 10احااذ اساات ٍ داًطااجَ

31

هيتَاًذ ّوضهبى ثب ٍاحذّبي آهَصضيٍ ،احذّبي پژٍّطي خَد سا ثاب ًظاش اساتبد
ساٌّوب ٍ تأييذ گشٍُ اًتخبة ًوبيذ.

32

حضَس ٍغيبة داًطجَ دس هشحلِ پژٍّص دس ايي ضيَُ ثبًظش استبد ساٌّوب ٍ تأييذ
گشٍُ ٍ ثشاسب

تؼذاد جلسبت هطبٍسُ ٍ ساٌّوبيي غَست هيپزيشد.

سًٍذ پيطشفت پژٍّص داًطجَ دس ّش ًيوسبل ثب حضاَس اساتبد ساٌّوابً ،وبيٌاذُ
تحػيالت تنويلي هؤسسِ ٍ يل ًفش اص اػضبي ّيأت ػلوي هتخػع ثِ اًتخابة
هذيش گشٍُ ريشثظ ،هَسد اسصيبثي قشاس هيگيشد.
تبصرٌ  :1مل ٍاحذّبي پبيبىًبهِ دس ايي ضيَُ ثِ ساِ ًيوسابل تقساين ضاذُ ٍ
داًطجَ دس ّش ًينسبل يل سَم آًْب سا تحت ػٌَاى ثخاص اٍل پبيابىًبهاِ اخاز
33

هيًوبيذ.
تبصرٌ  :2حذاقل ًوشُ قجَلي پ

اص داٍسي سًٍذ پيطاشفت پاژٍّص داًطاجَ دس

ّش ًينسبل ًوشُ  14است.
تبصرٌ  :3چٌبًچاِ ًواشُ پيطاشفت پژٍّطاي داًطاجَ دس ّاش اسصيابثي موتاش اص
 12ثبضذ ٍي دس آى ًينسبل هطشٍط تلقي هيضَد.
مادٌ  :34اسصيبثي ًْبيي دس ايي ضيَُ ،دفبع اص پبيبى ًبهاِ اسات ماِ دس آخاشيي

34

هشحلِ تحػيل داًطجَ اًجبم هيضَد.
اسصيبثي ًْبيي دس ايي ضيَُ ،دفبع اص پبيبى ًبهِ است مِ دس آخشيي هشحلِ تحػيل
داًطجَ اًجبم هيضَد.

سایر مقررات
اجااشاي ّااش ياال اص ضاايَُّااب «آهَصضااي -پژٍّطااي» « ،آهَصضااي» ٍ
35

«پژٍّطي» دس دٍسُ تَسظ هؤسسِ ثب هجَص اص ضَساي گستشش آهاَصش
ػبلي هجبص است.

36

دس هَاسدي مِ آييي ًبهِ سابمت اسات تػاوين گياشي ثاش ػْاذُ ضاَسا
هيثبضذ.

37

آييي ًبهِ دس ثشگيشًذُ اغَل ٍ ضَاثظ ملي دٍسُ مبسضٌبسي اسضذ ثِ سِ
ضيَُ اجشايي هيثبضذ ٍ هؤسسِ هؤظد است دستَسالؼول اجشاياي آى سا
دس چبسچَة آييي ًبهِ تذٍيي ٍ پ

اص تػَيت دس ضَسا اجشا مٌذ.

تفسيش آييي ًبهِ ثش ػْذُ هؼبًٍت آهَصضي ٍصاست است ٍ دس غَست ثشٍص
38

اثْبمً ،ظش هؼبًٍت هزمَس هَسد استٌبد قشاس خَاّذ گشفت.
آييي ًبهِ آهَصضي دٍسُ مبسضٌبسي اسضاذ دس  39هابدُ ٍ  19تجػاشُ دس اياااي دساااتَسالؼول دس  20هااابدُ ٍ  8تجػاااشُ دس جلساااِ
جلسِ  714هَسخ  88/1/15ضَساي ثشًبهِ سيضي آهَصش ػبلي ثِ تػَيت ضوبسُ  .....9102..هَسخ  ...91/2/10..ضَساي تحػايالت تنويلاي
ٍصيش هحتشم ػلَم ،تحقيقبت ٍ فٌبٍسي سسيذ ٍ اص ًينسابل اٍل تحػايلي داًطگبُ ثبصثيٌي ٍ ثِ تػَيت سسيذ.

39

 88-89ثِ هذت سِ سبل قبثل اجشا اسات ماِ پا

اص هاذت هازمَس ثاب

اسصيبثي اص خشٍجيّبي دٍسُ ٍ دس غَست هَافقت توذيذ خَاّاذ ضاذ .ثاب
اثالؽ ايي آييي ًبهِ ،مليِ آييي ًبهِّب ٍ ثخطٌبهِّبي هغبيش ثاب آى هلغاي
اػالم هيضَد.

