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  و بعد از آن) 1400(ويژه ورودي هاي  آيين نامه يكپارچه آموزشي تمام مقاطع تحصيلي

  تمام مقاطع تحصيلييكپارچه آموزشي  نامهآيين

  )(ويژه دانشگاه پيام نور

  

  مقدمه 

ــن  ــهآييناي ــ نام ــتناد  هب ــهآييناس ــماره  نام ــه ش ــوب جلس ــاريخ  889مص ــالي  30/10/1396ت ــوراي ع ش
/ كارشناســي ارشــد و  يبــراي مقــاطع كــارداني / كارشناســتحقيقــات و فنــاوري  ،وزارت علــوم ريزيبرنامــه

مــاده  7و  3و  2 بنــدهايدانشــگاه طبــق  مأموريــتبــر اســاس و نيــز  دكتراي تخصصــي دانشــگاه پيــام نــور
  تهيه و تدوين گرديده است.دانشگاه پيام نور  25/04/1396مورخ مصوب اساسنامه  1

  

  هدف  :1ماده 

ــدوين  ــدف از ت ــن ه ــهآييناي ــين  نام ــق تعي ــجويان از طري ــيلي دانش ــور تحص ــه ام ــيدن ب ــام بخش انتظ
آموزشـــي و پژوهشـــي  هايبرنامـــهيكپارچـــه و صـــحيح  ،چـــارچوب قـــانوني بـــراي اجـــراي هماهنـــگ

ــگاه ــور دانش ــام ن ــه پي ــص منظورب ــاني متخص ــروي انس ــت ني ــد ،تربي ــرين  ،متعه ــم و آخ ــا عل ــنا ب آش
موجــود  هــايظرفيتبهينــه از  گيــريبهرهدر راســتاي  ،و منطبــق بــا نيازهــاي جامعــه يمــلدســتاوردهاي ع

ــي آمــوزش و پــژوهش در ــراي ارتقــاي ســطح كيف ــارداني ب ــي ،دوره ك ــد و  ،كارشناس ــي ارش كارشناس
  است.پژوهشي  –آموزشي دكتري تخصصي 
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  و بعد از آن) 1400(ويژه ورودي هاي  آيين نامه يكپارچه آموزشي تمام مقاطع تحصيلي

  مواد عمومي  :خش نخستب

ــاده  ــه دانشــگاه :2م عمــومي از طريــق پذيرفتــه شــدن در علمــي و  هايشايســتگي تأييــد ،شــرط ورود ب
   .رت استاآزمون ورودي و يا كسب پذيرش از دانشگاه طبق ضوابط و مقررات مصوب وز

  

   .است و به زبان فارسي دانشگاه مبتني بر نظام واحدي آموزش در :3ماده 

ــان انگليســي  تبصــره: ــه زب ــه برخــي دروس ب ــراي دانشــجويان در صــورت تشــخيص دانشــگاه، ارائ  غيــرب
  بالمانع است. ايراني

  

كــه مجــوز آن را از مراجــع قــانوني دريافــت نمــوده اســت  ايدورهدانشــگاه موظــف اســت بــراي  :4مــاده 
ــط  ــذيرد و فق ــجو بپ ــهدانش ــدوين  هايبرنام ــي وزارت ت ــوابط ابالغ ــاس ض ــر اس ــه ب ــي و درســي ك آموزش
   .گرديده است را اجرا نمايد

  

امنــا دانشــگاه  هيئــته طبــق مصــوبدانشــجو موظــف بــه پرداخــت شــهريه اســت كــه ميــزان آن  :5مــاده 
   .شودميتعيين 

  

اجرايــي  نامهشــيوهحضــور دانشــجويان در جلســات كــالس مطــابق بــا نظــام آموزشــي دانشــگاه و  : :6ماده 
  .باشدميمربوطه 
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  و بعد از آن) 1400(ويژه ورودي هاي  آيين نامه يكپارچه آموزشي تمام مقاطع تحصيلي

يــا مــدرس همــان درس و  علميهيئــتدر هــر درس، توســط عضــو  پيشــرفت تحصــيلي دانشــجو :7مــاده 
  . شودمينتايج امتحانات ارزشيابي  ياكالسي  هايفعاليتبر اساس شركت در 

ــره ــود  :1 تبص ــخيص خ ــه تش ــگاه ب ــدميدانش ــاطع  توان ــجويان مق ــيلي دانش ــرفت تحص ــيابي پيش ارزش
  متمركز انجام دهد. صورتبهكارشناسي و كارشناسي ارشد را 

الزامــي بــوده و عملــي  –و بخــش نظــريِ دروس نظــري  س نظــريوبــراي در برگــزاري آزمــون :2 تبصــره
همچنــين نحــوه ارزشــيابي  تكميلــي دانشــگاه اســت.نحــوه برگــزاري آن بــا معاونــت آموزشــي و تحصــيالت 

  عملي بر عهده استاد درس مربوطه است.  –دروس عملي و بخش عمليِ دروس نظري 

ــاده  ــاز :8م ــنوات مج ــام س ــا اتم ــدود اســت و ب ــر دوره مح ــيل در ه ــاز تحص ــدت مج ــقف م ــان  ،س امك
   .شودميتحصيل در آن دوره از دانشجو سلب 

  .باشدمياجرايي پيوست قابل افزايش  نامهشيوهسقف مدت مجاز تحصيل طبق  تبصره:
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  و بعد از آن) 1400(ويژه ورودي هاي  آيين نامه يكپارچه آموزشي تمام مقاطع تحصيلي

  مواد اختصاصي  :بخش دوم

  دوره كارداني و كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته) : الف

ـــاده  ـــي  :9م ـــارداني و كارشناس ـــيل در دوره ك ـــاز تحص ـــدت مج ـــته م ـــال و در دوره  7ناپيوس نيمس
ــته  ــي پيوس ــت 14كارشناس ــال اس ــجويان  .نيمس ــيل دانش ــاز تحص ــدت مج ــتفادهم ــت  كنندهاس از معافي

ــا  ــداكثر ت ــته ح ــي ناپيوس ــارداني و كارشناس ــيلي در دوره ك ــي  5تحص ــراي دوره كارشناس ــال و ب نيمس
ــا  ــدت مجــاز تحصــيل دانشــجويان  10پيوســته حــداكثر ت ــرنيمســال  و م ــي غي ــارداني و  ايران در دوره ك

نيمســال   10نيمســال و بــراي دوره كارشناســي پيوســته حــداكثر تــا  4 كارشناســي ناپيوســته حــداكثر تــا
 باشد. مي پذيرامكاننيمسال  2است. همچنين افزايش سنوات براي اين دسته از دانشجويان تا 

  

 صــورتبه توانــدميوزارتــين  تأييــدمــورد  هايدانشــگاهكليــه  دردانشــجوي شــاغل بــه تحصــيل  :10مــاده 
 ادامــه تحصــيل دهــد. دانشــگاهدر تحصــيل همزمــان  نامهشــيوهطبــق همزمان در رشــته تحصــيلي ديگــري 

  از نوع الكترونيكي باشد. بايستميحداقل يكي از تحصيالت همزمان  نامهشيوهطبق اين 

ــره ــيل  :تبص ــانهمتحص ــتعداد زم ــجويان اس ــوبات دانش ــاس مص ــر اس ــي ب ــان دوره كارشناس هاي درخش
   .شودميمراجع قانوني وزارت انجام 

  

حــداكثر واحــد انتخــابي و  واحــد در هــر نيمســال بــراي دانشــجو الزامــي اســت 6انتخــاب حــداقل  :11ماده 
  . شودميمربوطه تعيين  نامهشيوهبر اساس  نيازپيشبا رعايت دروس 

ي دانشــجو موافقــت كنــد و ايــن امــر درســ واحــدهايهــر دليــل بــا حــذف دانشگاه به  كهدرصورتي :تبصره
آن نيمســال جــزو ســنوات تحصــيلي وي  ،شــود حدنصــابو از دانشــج واحــدهاينجــر بــه كــاهش تعــداد م

   .شودميمحسوب 

  



  

 

5 
 

  و بعد از آن) 1400(ويژه ورودي هاي  آيين نامه يكپارچه آموزشي تمام مقاطع تحصيلي

ــاده  ــدميدانشــجوي دوره كارشناســي پيوســته  :12م ــودن شــرايط  توان ــدر صــورت دارا ب و موافقــت ل ذي
ود را خــ، رشــته تحصــيلي وات مجــاز باقيمانــدهنمشــروط بــه امكــان ادامــه تحصــيل در ســ ،مركــز / واحــد

   :دتغيير ده

  12كل  ميانگينواحد گذرانده با حداقل  12حداقل  -
ركــز / واحــد تغييــر فعــال در همــان م هايرشــتهدر  تواننــدميدانشــجويان هــر مركــز / واحــد فقــط  -

   رشته دهند.

   .دهدرشته تغيير  با رعايت ضوابط تواندمي باريكدوره تحصيلي فقط طول دانشجو در  :1تبصره 

جــام مطــابق مقــررات جــاري دانشــگاه اندروس  ســازيمعادل ،در صــورت تغييــر رشــته :2تبصــره 
   .گرددمي

  

ساير انتقال دانشجو  :13ماده  شگاهدر مقطع كارشناسي از  شگاه در تين داخلي مورد تائيد وزار هايدان به دان
صيل صورت  شتن منع ادامه تح شگاه ندا صد  مبدأو موافقت دان ضوابط و مقررات وزو مق ساس  ارتين و و بر ا
   بالمانع است.دانشگاه 

  

ــاده  ــدها  :14م ــز / واح ــدموظفمراك ــذيرش ن ــان پ ــجويان از زم ــيلي دانش ــدايت تحص ــراي ه ــي  ،ب ز ايك
ــا رشــته تحصــيلي ترجيحــاً  علميهيئــتاعضــاي  ــا ندانشــجو را يــا گــروه آموزشــي مــرتبط ب ظــر رئــيس ب

ــه  ــد مربوط ــز / واح ــهمرك ــي عنوانب ــاي آموزش ــيلي) راهنم ــاور تحص ــا (مش ــر اس ــين و ب ــازوكارس تعي  س
   .دنمصوب دانشگاه بر نحوه عملكرد او نظارت كن

  

و حــداقل نمــره  شــودميمحاســبه  20عــددي از صــفر تــا  صــورتبهنمــره ارزشــيابي از هــر درس  :15ماده 
  است.  10قبولي در هر درس 
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  و بعد از آن) 1400(ويژه ورودي هاي  آيين نامه يكپارچه آموزشي تمام مقاطع تحصيلي

دانشــجوي منصــرف يــا محــروم از تحصــيل در دوره كارشناســي پيوســته حــداقل  كهدرصــورتي :16مــاده 
از ســـاير دروس  واحـــد 58حـــداقل واحـــد دروس عمـــومي و  10 حـــداكثرواحـــد درســـي (شـــامل  68

يــا بــاالتر باشــد بــا  12وي  گذرانــده واحــدهايو ميــانگين كــل دوره) را بــا نمــره قبــولي بگذرانــد سرفصــل 
. در غيــر اينصــورت بــه چنــين دانشــجويي و همچنــين بــه دانشــجوي گــرددمي ارزشــيابيه كــارداني درجــ

گــواهي مبنــي بــر تعــداد صــرفاً منصــرف يــا محــروم از تحصــيل در دوره كــارداني و كارشناســي ناپيوســته 
   واحدهاي گذرانده شده داده خواهد شد.

ــره ــب  :تبص ــارداني حس ــدرك ك ــميم ــت رس ــجو و  درخواس ــرفدانش ــارداني  نظرص ــود دوره ك از وج
   .شودميمصوب در آن رشته يا مجري بودن دانشگاه محل تحصيل دانشجو صادر 

  

ــاده  ــراي  آمــوختگيدانشمــالك  :17م ــدن  ،كارشناســي پيوســته و ناپيوســته ،كــارداني هــايدورهب گذران
   .در پايان دوره است 12دوره و داشتن ميانگين كل حداقل مصوب  واحدهايكليه 

  

ــاده  ــاريخ :18م ــوختگيدانش ت ــان  ،آم ــين زم ــتِاول ــره  ثب ــامع آخــرين درس دانشــجو نم در سيســتم ج
   است. دانشگاهي

  

  

  

  

  

  

  



  

 

7 
 

  و بعد از آن) 1400(ويژه ورودي هاي  آيين نامه يكپارچه آموزشي تمام مقاطع تحصيلي

  دوره كارشناسي ارشد : ب

ــاده  و مــدت مجــاز تحصــيل  اســتنيمســال  10مــدت مجــاز تحصــيل در دوره كارشناســي ارشــد  :19م
   نيمسال است. 6 ايراني غيرو دانشجويان  از معافيت تحصيلي كنندگاناستفادهبراي 

ــره ــورتي :1 تبص ــرر  كهدرص ــدت مق ــجو در م ــهدانشدانش ــدت  آموخت ــار دارد م ــگاه اختي ــود دانش نش
ــا  ــزايش  2تحصــيل وي را حــداكثر ت ــن تبصــره شــامل نيمســال اف از معافيــت  كنندگاناســتفادهدهــد. اي

  . باشدمينيز  ايراني غيرتحصيلي و دانشجويان 

تحصــيل همزمــان  نامهشــيوهبــر اســاس تحصــيل همزمــان دانشــجوي دوره كارشناســي ارشــد  :2تبصــره 
  از نوع الكترونيكي باشد. بايستميحداقل يكي از تحصيالت همزمان  نامهشيوهطبق اين . باشدمي

  

يــن ا اســت و از 32و حــداكثر  28درســي در دوره كارشناســي ارشــد حــداقل  واحــدهايتعــداد  :20مــاده 
   .واحدهاي آموزشي است صورتبهو باقيمانده  نامهپايانبه  واحد مربوط 6تا  4تعداد 

ــره: ــايدورهدانشــجويان  تبص ــهالكترونيكــي (مجــازي)  ه ــهپايان جايب ــايگزين نام ، واحــدهاي درســي ج
  .گذرانندميآن را 

  

و حــداكثر واحــد انتخــابي  واحــد در هــر نيمســال بــراي دانشــجو الزامــي اســت 6انتخاب حــداقل  :21ماده 
  . شودميتعيين  سرفصل مصوب دورهبا رعايت 

دانشگاه به هــر دليــل بــا حــذف واحــدهاي درســي دانشــجو موافقــت كنــد و ايــن امــر  كهدرصورتي :تبصره
يــك نيمســال كامــل  عنوانبــهآن نيمســال  ،شــود حدنصــابدانشــجو از  واحــدهايمنجر بــه كــاهش تعــداد 

   .شودميجزو سنوات تحصيلي وي محسوب 
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  و بعد از آن) 1400(ويژه ورودي هاي  آيين نامه يكپارچه آموزشي تمام مقاطع تحصيلي

ســاير  بــه در دانشــگاه يــادانشــجوي دوره كارشناســي ارشــد » انتقــال « يــا » تغييــر رشــته  «  :22مــاده 
   .ممنوع است(دولتي و غيردولتي)  هادانشگاه

  

و حــداقل نمــره  شــودميمحاســبه  20عــددي از صــفر تــا  صــورتبهنمــره ارزشــيابي هــر درس  :23مــاده 
   .است 12قبولي در هر درس 

  

اســتاد راهنمــا، مجــاز  تأييــدو  نامــهپاياندانشــجو پــس از انجــام كــار تحقيقــاتي خــود و تــدوين : 24ماده 
  خود دفاع كند. نامهپاياناز  داورانهيئتاست در حضور 

  

و ارزشــيابي آن  شــودنميدر ميــانگين كــل محاســبه ارزشــيابي شــده و  20از  نامــهپاياننمــره  :25مــاده 
   :شودميكيفي و به شرح زير انجام  صورتبه

 ) 14مردود (كمتر از  -

  :قبول با درجه -
  )14 – 99/15متوسط ( -
  )16 – 99/17خوب ( -
  )18 -99/18( خيلي خوب -
 ) 19-20عالي ( -

 

ــاده  ــالك  :26م ــوختگيدانشم ــه  ،آم ــدن كلي ــدهايگذران ــوب  واح ــتن ،دورهمص ــل  داش ــانگين ك مي
   .است نامهپايانو موفقيت در دفاع از  14حداقل 

بــه دانشــجويي كــه بــه هــر دليــل نتوانــد در ســنوات مجــاز دوره تحصــيلي را  توانــدميدانشــگاه  :1تبصره 
   .درسي را اعطا كند واحدهايبرابر ضوابط فقط گواهي گذراندن  ،به پايان برساند
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  و بعد از آن) 1400(ويژه ورودي هاي  آيين نامه يكپارچه آموزشي تمام مقاطع تحصيلي

ــره  ــاريخ  :2تبص ــوختگيدانشت ــيوه  آم ــاع و كســب درجــه  ،پژوهشــي -آموزشــي دانشــجويان ش روز دف
   .است نامهپايانقبولي از 

ــره  ــيوه آموزشــي :3تبص ــجويان ش ــي دانش ــب الكترونيك ، پــس از گذرانــدن كليــه دروس دوره و كس
ــاريخ  شــوندمي آموختــهدانش 14معــدل حــداقل  ــين  ،ايشــان آمــوختگيدانشو ت آخــرين نمــره  ثبــتِاول

   .باشدمي جامع دانشگاهيدر سيستم درس 

  

ــاده  ــژوهش و چنانچــه دانشــجو در حــين  :27م ــدوين تحصــيل و انجــام پ ــهپايانت ــف ، مرتكــب نام تخل
ــي ( ــد علم ــي و مانن ــتبرد ادب ــرداري، دس ــب، رونوشــت ب ــل، تقل ــااينجع ــود) ه ــق  ش ــوع طب ــن موض و اي

هاي و دســتورالعمل هانامــهآييننامه مصــوب موسســه بــراي موسســه اثبــات شــود، مطــابق بــا قــوانين، شيوه
  مصوب اقدام خواهد شد. 

ــه ، تحصــيالت از ســوي دانشــگاهاحــراز و اثبــات تخلــف علمــي دانشــجو پــس از اتمــام  تبصــره: منجــر ب
   .خواهد شدصادر شده ابطال مدرك تحصيلي 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

10 

 

  و بعد از آن) 1400(ويژه ورودي هاي  آيين نامه يكپارچه آموزشي تمام مقاطع تحصيلي

  دوره دكتري تخصصي  ج:

 كنندگاناســتفادهبــراي دانشــجويان عــادي و مــدت مجــاز تحصــيل در دوره دكتــري تخصصــي  :28مــاده 
نيمســال اســت و تحصــيل در ايــن  8كثر او حــد 6حــداقل از معافيــت تحصــيلي و دانشــجويان غيرايرانــي 

از بــورس تحصــيلي و دانشــجويان  كنندگاناســتفادهمــدت ســنوات مجــاز  .اســت وقــتتمام صــورتبهدوره 
  . هسته تحصيل تابع مقررات مصوب ب مأمور

نشــود دانشــگاه اختيــار دارد مــدت تحصــيل  آموختــهدانشدانشــجو در مــدت مقــرر  كهدرصــورتي تبصــره:
ــا  ــزايش د 2وي را حــداكثر ت ــدنيمســال اف ــدت  ه ــن م ــز چنانچــه دانشــجو در اي ــهدانشني نشــود  آموخت
دانشــگاه ارجــاع  كميســيون مــوارد خــاصدر خصــوص ادامــه تحصــيل بــه  گيريتصــميمپرونــده وي بــراي 

  . گرددمي

ــره: ــا ســاير  تبص ــن دوره در همــان دوره ي ــان دانشــجوي اي ــايدورهتحصــيل همزم ــوع  ه تحصــيلي ممن
  است. 

  

واحد است كه از اين تعداد  36 پژوهشي -آموزشي  درسي دوره دكتري تخصصي واحدهايتعداد  :29ه دما
شي و  ،واحد 18تا  12 صيلي لحاظ  ،واحد 24تا  18آموز شته تح سي هر ر ست كه در برنامه در شي ا پژوه
   .شودمي

واحد درسي اعم از دروس اصلي و  10و حداكثر  6در هر نيمسال تحصيلي حداقل  توانديمدانشجو  تبصره:
شرط حداقل واحد انتخابي  توسط دانشگاه انتخاب نمايد. شدهاعالمجبراني طبق برنامه  در دانشجو از رعايت 

  نيمسال تحصيليِ بخش آموزشي، معاف است.  نيآخر

  

حــداقل نمــره  .شــودميمحاســبه  20عــددي از صــفر تــا  صــورتبهنمــره ارزشــيابي از هــر درس  :30مــاده 
 واحــدهايپــس از گذرانــدن تمــام جهــت اخــذ رســاله و ميــانگين كــل قابــل قبــول  14قبولي در هــر درس 

   .است 16آموزشي 
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  و بعد از آن) 1400(ويژه ورودي هاي  آيين نامه يكپارچه آموزشي تمام مقاطع تحصيلي

ســاير بــه دانشــگاه يــا دانشــجوي دوره دكتــري تخصصــي در »  انتقــال «يــا »  تغييــر رشــته « :31مــاده 
   .(دولتي و غيردولتي) ممنوع است هادانشگاه

  

 ارزيــابي آميزموفقيــتتصــويب طــرح پيشــنهادي رســاله در گــروه آموزشــي پــس از گذرانــدن  :32مــاده 
   .شرط الزم براي اجراي رساله در دوره دكتري تخصصي است ،جامع

بــه محورهــاي مطالعــاتي و تحقيقــاتي  دهيجهــتكــالن بــراي  هايسياســتو  رويكردهــا :تبصــره
دانشــجويان در انتخــاب موضــوع و نگــارش رســاله از ســوي معاونــت پــژوهش و فنــاوري دانشــگاه تعيــين و 

   .كندميضوابط و شرايط اختصاصي انجام آن در قالب رساله را شوراي آموزشي دانشگاه تصويب 

  

ــاده  ــليدانشــجوي دوره دك :33م ــاي اص ــتاد راهنم ــر اس ــالوه ب ــاز اســت ع ــري تخصصــي مج ــتاد  ،ت اس
ــه درخواســت دانشــجو و از ميــان اعضــاي  .نيــز داشــته باشــد دومراهنمــاي   علميهيئــتاســتاد راهنمــا ب
ياري بــا بــا مرتبــه علمــي حــداقل اســتادوزارتــين  تأييــدمــورد  مؤسســاتو  هادانشــگاهيــا ســاير  دانشــگاه

بــه راهنمــاي دوم  /انتخــاب اســتاد / اســتادان مشــاور  .شــودميتعيــين پژوهشــي  –گــروه آموزشــي  تأييــد
يــا افــراد داراي  علميهيئــتاز ميــان اعضــاي  پژوهشــي - گــروه آموزشــي تأييــدپيشــنهاد اســتاد راهنمــا و 
   .است پذيرامكانصالحيت با تخصص مرتبط 

  

اســتاد / اســتادان راهنمــا از حــداقل كفايــت  تأييــددانشجو پــس از تــدوين رســاله و مشــروط بــر  :34ماده 
پژوهشــي معتبــر و مســتخرج از رســاله و يــا ثبــت پتنــت  –يــك مقالــه علمــي  انتشــاردستاوردهاي علمي (

   .از رساله خود دفاع كند داورانهيئتخارجي) مجاز است در حضور 

ــدميدانشــجو  :1تبصــره  ــه  توان ــذيرش مقال ــه پ ــا ارائ ــب ــد ول ــاع نماي ــه از رســاله خــود دف ــه مقال يكن ارائ
  الزامي است. حسابتسويههنگام  شدهچاپ
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  و بعد از آن) 1400(ويژه ورودي هاي  آيين نامه يكپارچه آموزشي تمام مقاطع تحصيلي

ا مشــاركت بــكفايــت دســتاوردهاي علمــي توســط معاونــت آموزشــي و  هايشــاخصمحــدوده  :2 تبصــره
   .است اجراقابلمعاونت پژوهش و فناوري تعيين و پس از تصويب در شوراي آموزشي دانشگاه 

  

ــاده  ــاله  :35م ــره رس ــده و  20از نم ــيابي ش ــبه ارزش ــل محاس ــانگين ك ــودنميدر مي ــيابي آن  ش و ارزش
   :شودميكيفي و به شرح زير انجام  صورتبه

 ) 16مردود (كمتر از  -

  :قبول با درجه -
 )16-99/17خوب ( -
  )18-99/18خيلي خوب ( - 
 ) 19-20عالي ( - 

حــداكثر يــك نيمســال  داورانهيئــت تأييــداعــالم شــود بــا  چنانچــه ارزشــيابي رســاله مــردود :1تبصــره 
ــه دانشــجو اجــازه داده  ي در قالــب ســنوات مجــازتحصــيل ــا پــس از اعمــال نظــرات اصــالحي  شــودميب ت
   .نمايدو از رساله خود دفاع كرده ديگر در جلسه دفاع شركت  باريك داورانهيئت

يــت دانشــجويي كــه در ســنوات مجــاز تحصــيلي بــا موفقيــت از رســاله خــود دفــاع نكنــد بــا رعا :2تبصره 
   .كندميدرسي را دريافت  واحدهايضوابط مربوط فقط گواهي گذراندن 

  

ــاده  ــالك  :36م ــوختگيدانشم ــه  ،آم ــدن كلي ــدهايگذران ــوب  واح ــل مص ــانگين ك ــتن مي دوره، داش
   .از رساله استموفقيت در دفاع  و 16حداقل 

   .روز دفاع با كسب درجه قبولي از رساله است آموختگيدانشتاريخ  :تبصره

  

خلــف علمــي مرتكــب تتــدوين رســاله تحصــيل و انجــام پــژوهش و چنانچــه دانشــجو در حــين  :37مــاده 
 نامهشــيوهو ايــن موضــوع طبــق  شــود) هــااينو ماننــد  دســتبرد ادبــيجعــل، تقلــب، رونوشــت بــرداري، (
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  و بعد از آن) 1400(ويژه ورودي هاي  آيين نامه يكپارچه آموزشي تمام مقاطع تحصيلي

مصــوب  هايدســتورالعملو  هانامــهآيينمصــوب موسســه بــراي موسســه اثبــات شــود، مطــابق بــا قــوانين، 
  اقدام خواهد شد. 

ــه  تبصــره: احــراز و اثبــات تخلــف علمــي دانشــجو پــس از اتمــام تحصــيالت از ســوي دانشــگاه، منجــر ب
  خواهد شد.  صادرشدهابطال مدرك تحصيلي 

  

ــاده  ــهآيينحســن اجــراي ايــن  تمســئولي :38م ــر عهــده دانشــگاه و  نام ــه آن ب ــانوني ب و پاســخگويي ق
   .استوزارت بر عهده معاون آموزشي نظارت بر اجرا و تفسير مفاد آن 

ــن  ــهآييناي ــتناد  نام ــه اس ــهآيينب ــماره  نام ــه ش ــوب جلس ــاريخ  889مص ــالي  30/10/1396ت ــوراي ع ش
وزارت علــوم، تحقيقــات و فنــاوري بــراي مقــاطع كــارداني / كارشناســي / كارشناســي ارشــد و  ريزيبرنامــه

 ،يــك مقدمــه ابــدانشــگاه و تحصــيالت تكميلــي معاونــت آموزشــي  حــوزهدر  دانشــگاهدكتــراي تخصصــي 
ــاده 38 ــده تبصــره  27 و م ــه گردي ــراي دانشــجويان ورودي ســال تحصــيلي تهي پــس و  1400-1401و ب

اســـت و تمـــام  االجـــراالزمتصـــويب در شـــوراي دانشـــگاه و معاونـــت آموزشـــي وزارت  از آن در صـــورت
ــهآيين ــر  هايبخشــنامهو  هانامهشــيوه، هانام ــا آن لغــو و بالاث ــاير ب ــدميدانشــگاه  .شــودميمغ حســب  توان

اقــدام  نامــهآيينجديــد در خصــوص مفــاد ايــن  هايدســتورالعملو  هانامهشــيوهمــورد نســبت بــه تــدوين 
و  آموزشــيشــوراي در حســب مــورد پــس از تصــويب  جديــد هايدســتورالعملو  هانامهشــيوهنمايــد. ايــن 

 اجرا دارد. قابليتدانشگاه تحصيالت تكميلي 
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  شيوه نامه اجرايي مربوط به آيين نامه يكپارچه آموزشي 

  افزايش سنوات: 1پيوست 

  مقطع كارشناسي

افزايش ســنوات دانشــجويان تــا چهــار نيمســال بــيش از ســقف مجــاز بــر عهــده شــوراي آموزشــي  -1
  است. هااستان

ــوراي   -2 ــط ش ــده توس ــين ش ــقف تعي ــيش از س ــال ب ــا دو نيمس ــجويان ت ــنوات دانش ــزايش س اف
  بر عهده كميسيون موارد خاص دانشگاه است. هااستانآموزشي 

ــنوات  -3 ــزايش س ــراي اف ــد ب ــز / واح ــا توســط مرك ــومي ناج ــه عم ــازمان وظيف ــت از س ــذ موافق اخ
ــجويان  ــتفادهدانش ــات و  كنندهاس ــوم، تحقيق ــت از وزارت عل ــذ موافق ــيلي و اخ ــت تحص از معافي

 تعيين شده، الزامي است.بيش از حد  ايراني غيرفناوري براي افزايش سنوات دانشجويان 

  مقطع كارشناسي ارشد

افزايش ســنوات دانشــجويان تــا چهــار نيمســال بــيش از ســقف مجــاز بــر عهــده شــوراي آموزشــي  -4
  است. هااستان

افزايش سنوات دانشــجويان تــا دو نيمســال بــيش از ســقف تعيــين شــده توســط شــوراي آموزشــي  -5
  بر عهده كميسيون موارد خاص دانشگاه است. هااستان

  طع دكتري تخصصيمق

افزايش سنوات دانشجويان تــا دو نيمســال بــيش از ســقف مجــاز بــه پيشــنهاد اســتاد راهنمــا و بــا   -6
  است. پذيرامكانشوراي آموزشي استان / منطقه  تأييد

ــوراي   -7 ــط ش ــده توس ــين ش ــقف تعي ــيش از س ــال ب ــا دو نيمس ــجويان ت ــنوات دانش ــزايش س اف
  د خاص دانشگاه است.آموزشي استان / منطقه بر عهده كميسيون موار
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  شيوه نامه اجرايي مربوط به آيين نامه يكپارچه آموزشي 

  : انتخاب واحد2پيوست 

    مقطع كارشناسي

ــداقل  -1 ــجو ح ــل دانش ــال قب ــدل نيمس ــه مع ــايينو  12چنانچ ــجو  17از  ترپ ــد، دانش ــدميباش  توان
  انتخاب نمايد.  نيازپيشواحد درسي را با رعايت دروس  20حداكثر 

ــاالتر از آن باشــد، دانشــجو  17چنانچــه معــدل نيمســال قبــل دانشــجو  -2 ــا ب ــدميي  24حــداكثر  توان
  انتخاب نمايد. نيازپيشواحد درسي را با رعايت دروس 

ــدميباشــد، دانشــجو  12چنانچــه معــدل نيمســال قبــل دانشــجو كمتــر از  -3 واحــد  14حــداكثر  توان
  انتخاب نمايد. نيازپيشدرسي را با رعايت دروس 

واحــد از  24حــداكثر  نيــازپيشطبــق مقــررات و بــدون رعايــت  توانــدميدانشــجوي نيمســال آخــر  -4
  دروس باقيمانده خود را انتخاب نمايد. 

  نيمسال تحصيلي، معاف است.  نيدر آخردانشجو از رعايت شرط حداقل واحد انتخابي  -5
ـــجويي كه به دليل رعايت  -6 گروه  تأييدبا انتخاب نمايد  الزم را نتواند حداقل واحد نيازپيشبه دانش

درس را  عنوان چنديك يا  ،حداقل واحد انتخابي ســقف تا شــودمياجازه داده پژوهشــي  –آموزشــي 
 انتخاب نمايد. نيازپيشبدون رعايت 

واحــد درســي در دوره تابســتان در صــورت ارائــه، طبــق مقــررات  9حــداكثر  تواننــدميدانشــجويان  -7
 اب نمايند. انتخ

آن دو  تواندميدانشجو براي فراغت از تحصيل تنها دو درس نظري باقيمانده داشته باشد،  كهدرصورتي -8
  معرفي به استاد بگذراند.  صورتبهدرس را 

از معافيــت  كنندهاســتفادهواحــد بــراي هــر نيمســال بــراي دانشــجويان  12انتخــاب حــداقل  -9
 است. تحصيلي و دانشجويان غير ايراني الزامي 

ــورتي -10 ــجو دروس  كهدرص ــازپيشدانش ــرد  ني ــردودي بگي ــره م ــد و از آن نم ــاب كن ــدميرا انتخ  توان
 بعدي انتخاب نمايد.  هاينيمسالهمزمان در  طوربه نيازپسآن درس را همراه با 

  مقطع كارشناسي ارشد

شجو كمتر از  -11 سال قبل دان شجو  14چنانچه معدل نيم شد، دان سي را با  9حداكثر  تواندميبا واحد در
  انتخاب نمايد.  نيازپيشرعايت دروس 

شجو  -12 سال قبل دان شجو  14چنانچه معدل نيم شد، دان سي را با  14حداكثر  تواندميو باالتر با واحد در
  انتخاب نمايد.  نيازپيشرعايت دروس 
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  شيوه نامه اجرايي مربوط به آيين نامه يكپارچه آموزشي 

  : انتخاب واحد2پيوست 

ـــجويي كه به دليل رعايت  -13 گروه  تأييدبا انتخاب نمايد  الزم را نتواند حداقل واحد نيازپيشبه دانش
درس را  عنوان چنديك يا  ،حداقل واحد انتخابي ســقف تا شــودمياجازه داده پژوهشــي  –آموزشــي 

 انتخاب نمايد. نيازپيشبدون رعايت 

صورتي -14 شد،  كهدر شته با شي تنها يك درس نظري باقيمانده دا شجو براي اتمام بخش آموز  تواندميدان
 بگذراند.  نامهپاياني به استاد و قبل از اخذ معرف صورتبهآن درس را 

واحد بدون رعايت  14طبق مقررات، حداكثر  تواندميدانشـــجو در آخرين نيمســـال بخش آموزشـــي  -15
 انتخاب نمايد.  نيازپيش

  نيمسال تحصيليِ بخش آموزشي، معاف است.  نيدر آخردانشجو از رعايت شرط حداقل واحد انتخابي   -16
ــدميدانشــجو  -17 ــي كارشناســي و  9حــداكثر  توان ــذيريدانشواحــد درســي از دروس جبران در دوره  پ

 تابستان انتخاب نمايد. 

ــورتي -18 ــجو دروس  كهدرص ــازپيشدانش ــرد  ني ــردودي بگي ــره م ــد و از آن نم ــاب كن ــدميرا انتخ  توان
 . نمايد انتخاب بعدي هاييمسالن در همزمان طوربه يازنپس با همراه را درس آن
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  شيوه نامه اجرايي مربوط به آيين نامه يكپارچه آموزشي 

  معادلسازي: 3پيوست 

  مواد عمومي

صرافي و تغيير رشتهصرفاً ب -1 سازي دانشجويان اخراجي، ان همان كه دروسي را در  ررسي تقاضاي معادل
  وزارتين گذرانده باشند مقدور است. تأييددوره رسمي مورد 

شده جديد  -2 شجوي پذيرفته  ستيمدان سبت به  باي در اولين نيمسال تحصيليِ ممكن بعد از پذيرش، ن
  خود به آموزش مركز / واحد مربوطه اقدام نمايد.  ييدشدهتأدرخواست معادلسازي و ارائه ريزنمرات 

ا بيشتر فقط با يك عنوان درسي دانشگاهي كه هر عنوان درسي گذرانده شده با تعداد واحد مساوي ي -3
شي و  80حداقل با  شخيص گروه آموز شد به ت شته با شي تطابق دا صد) محتواي آموز شتاد در % (ه

شد  ست. چنانچه تعداد واحد يك درس كمتر با سازي ا شي مربوطه قابل معادل  صورتبه توانيمپژوه
ميانگين نمرات  درهرصورتعادلسازي نمود. عنوان درس م يكبا تلفيقي چند عنوان درسي مرتبط را، 

 نمرات تعيين شده كمتر باشد. حدنصابدروس معادلسازي شده نبايد از 

 درصد كل واحدهاي گذرانده شده قابل معادلسازي است. 50حداكثر  -4

 گذشته باشد، قابل معادلسازي نيستند. هاآنسال از زمان گذراندن  5دروسي كه بيش از  -5

  عملي قابل معادلسازي نيستند. –دروس عملي و نظري  -6
 . گردديمكل محاسبه  يانگيندر مهاي معادلسازي شده كليه نمرات درس -7

 هاآن توانديم، بنابراين دانشجو شونديمدروس معادلسازي شده همانند دروس گذرانده شده محسوب  -8
  دروس جبران ميانگين يا ارتقاء ميانگين انتخاب نمايد.  عنوانبهرا در صورت نياز 

شجو  -9 ستيمدان صوب هيات امنا پرداخت  باي شهريه م شده خود را طبق  سازي  شهريه دروس معادل
 نمايد.

علمي و با هماهنگي با  يهابخشباشد توسط  20كه خارج از معيار ارزشيابي مرسوم صفر تا  ييهانمره -10
  . شونديمابق سرفصل جديد) بررسي اداره كل خدمات آموزشي (مط

  غيردولتي يهادانشـــگاهآموزشـــي و پژوهشـــي و  مؤســـســـاتو  هادانشـــگاهواحدهاي درســـي در  -11
وزارتين و دروس گذرانده شده سطح يك، سطح دو و سطح سه حوزه عليمه قم و خراسان  ييدتأمورد  

حوزه علميه قم با رعايت ســاير مقررات براي مقطع كارشــناســي قابل  ييدتأعلميه مورد  يهاحوزهو 
 .باشديممعادلسازي 

در دانشــگاه گذرانده باشــد و به داليلي از تحصــيل  قبالًچنانچه دانشــجو دروســي را در همان مقطع  -12
 .باشنديمانصراف داده يا عدم مراجعه داشته باشد، آن دروس قابل بررسي 
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  شيوه نامه اجرايي مربوط به آيين نامه يكپارچه آموزشي 

  معادلسازي: 3پيوست 

  مواد اختصاصي

  كارشناسيمقطع 

سي همان مقطع كه قبالً در  -1 شگاهواحدهاي در ساتو  هادان س شي و  مؤ شي و پژوه شگاهآموز  يهادان
يدتأغيردولتي مورد  نده  ي گذرا ندشــــدهوزارتين  يت معلمي جهت  يهادورهو دروس عمومي  ا ترب

 باشند. معادلسازي قابل بررسي مي

شجو در هر درس حداقل  يهانمره -2 ساير معيارها جهت  ياردر مع 10دان صفر تا بيست و معادل آن در 
 معادلسازي قابل پذيرش است. 

اين پيوست  1با رعايت بند  شونديمدروس جبراني كارشناسي كه در مقطع كارشناسي ارشد گذرانده  -3
  . باشنديمكارشناسي قابل بررسي  يهادورهبراي 

دانشجويان پذيرفته شده در مقطع كارشناسي پيوسته كه داراي مدرك كارداني پيوسته و فاقد مدرك  -4
گاهييشپ ـــ ــــازي  دانش عادلس بل م قا نان  كارداني آ هاي مقطع  حد يك از وا ند، هيچ  ـــت   هس

  . باشدينم
 دانشجويان دانشگاه چنانچه تغيير رشته بدهند كليه دروس عمومي و نيز واحدهاي مشترك كه داراي -5

سرفصل، تعداد واحد يكسان و كد درس مشترك باشند نيازي به تطبيق واحد نداشته و عينًا  عناوين، 
  . مانديمبا همان نمره در كارنامه دانشجو باقي 

  مقطع كارشناسي ارشد

شجو در هر درس حداقل  يهانمره -1 ساير معيارها جهت  ياردر مع 12دان صفر تا بيست و معادل آن در 
  پذيرش است. معادلسازي قابل 

ـــازي نبايد از حداكثر  -2 ـــي قابل معادلس واحد مجموع تعداد واحدهاي  12مجموع تعداد واحدهاي درس
شگاه به  شته در دان شده همان ر صيلي فعلي تجاوز نمايد، لكن كليه دروس گذرانده  شته تح سي ر در

  . باشديمپژوهشي قابل معادلسازي  –تشخيص گروه آموزشي 
 .باشندينمو درس سمينار (تحقيق و تتبع نظري) قابل معادلسازي  نامهيانپاواحد درسي   -3

  . باشدينمفراگير قابل معادلسازي  يهادورهبراي دانشجويان  يريپذدانشدروس نيمسال  -4
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  شيوه نامه اجرايي مربوط به آيين نامه يكپارچه آموزشي 

  معادلسازي: 3پيوست 

  مقطع دكتري تخصصي

 .باشدنمي پذيرامكانمعادلسازي در دوره دكتري  -5
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  شيوه نامه اجرايي مربوط به آيين نامه يكپارچه آموزشي 

  معرفي به استاد: 4پيوست 

 مواد عمومي

ستاد طبق تقويم آموزشي دانشگاه بوده و تاريخ آزمون  -1 ستاد  هاآناخذ دروس معرفي به ا با هماهنگي ا
 . شودميمربوطه تعيين 

ـــي كه با  -2 بخش علمي ثبت  تأييدانتخاب ارائه دروس عملي، كارآموزي، كارورزي، پروژه و تمام دروس
صيلي نياز دارد،  يكبه بيش از  هاآننمره  سال تح ستاد در تمامي  صورتبهنيم  هايدورهمعرفي به ا

  .باشدميتحصيلي ممنوع 
تقاضاي خود را از طريق پيشخوان دانشجو موظف است پس از اطمينان از گذراندن كليه دروس دوره،  -3

ستاد،  شرايط معرفي به ا صورت عدم احراز  ستان ارائه نمايد. در  ستم جامع گل سي شگاه در  خدمت دان
سئوليت ست. آموزش مركز يا واحد مربوط نيز، بايد پس از ثبت كليه  م ضي ا شجوي متقا بر عهده دان

تحصيلي وي و محرز شدن اين موضوع،  نمرات دروس دانشجو در سامانه گلستان و بررسي كليه سوابق
شجو ملزم به گذراندن مجدد دروس  تأييداقدام به  ستاد نمايد. در غيراينصورت دان ضاي معرفي به ا تقا

ــل مطابق  ــرفص ــتاد به همراه دروس باقيمانده س ــي در اولين  نامهآيينمعرفي به اس و مقررات آموزش
  .هستموزش مركز / واحد اجراي آن به عهده كارشناس آ مسئوليتنيمسال است. 

اوليه را انجام و در صورت احراز  هايبررسيآموزش مركز / واحد بايد حداكثر ظرف مدت ده روز كاري  -4
شرايط، دانشجو را با هماهنگي مدير رشته و معاون مركز / واحد مربوط، به استاد واجد شرايط معرفي 

روز توسط استاد درس به آموزش اعالم گرديده يا در سيستم  10نمايد. نمره درس نيز بايد ظرف مدت 
ــتان ثبت گردد. كليه امور مربوط به معر ــگاه بايد جامع گلس ــي دانش ــتاد طبق تقويم آموزش في به اس

  روز كاري به اتمام رسيده و نمره در سامانه گلستان ثبت شود. 20حداكثر در مدت 
شده و  -5 ست در تاريخ اعالم  ستاد درس مربوط موظف ا سمي با نظارت آموزشي مركز يا واحد  طوربها ر

بي) اقدام و نمره و برگه امتحان دانشجو كت صورتبهنسبت به برگزاري امتحان درس معرفي به استاد (
كه آموزش يا  ايبرنامهرا به اداره امتحانات مركز يا واحد تحويل دهد. دانشــجو نيز موظف اســت طبق 

  نسبت به شركت در جلسه امتحان اقدام نمايد. كندمياستاد مشخص 
ــتاد غيبت نمايد يا نمره قبولي كســب نكند، غيبت يا  -6 ــجو در امتحان درس معرفي به اس چنانچه دانش

نمره مردودي در ســامانه گلســتان درج و در ســوابق تحصــيلي وي ثبت خواهد شــد. در اين شــرايط 
 دانشــجويان تا گونهاين .معرفي به اســتاد اقدام نمايد صــورتبهبه اخذ مجدد درس  تواندميدانشــجو 

شموليت  سنوات يا م شكل  شند، امكان اخذ  وظيفهنظامزماني كه م شته با  صورتبهدرس، مجدد ندا
  معرفي به استاد را دارند.

  . باشدميدانشجوي معرفي به استاد، ملزم به پرداخت شهريه طبق مصوب هيات امناء دانشگاه   -7
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  شيوه نامه اجرايي مربوط به آيين نامه يكپارچه آموزشي 

  معرفي به استاد: 4پيوست 

شــرايط انتخاب اســتاد براي انتخاب درس معرفي به اســتاد، توجه شــود كه عنوان درس با در بررســي  -8
رشته تحصيلي استاد مطابقت داشته باشد. استاد ترجيحاً از اعضاي هيات علمي دانشگاه پيام نور مركز 

ب واحد يا ساير مراكز همجوار انتخاب شود. در صورت عدم دسترسي به عضو علمي پيام نور، به ترتي /
آموزشي و پژوهشي و سپس مدرسان مدعو با مدرك دكتري تخصصي در  مؤسساتاعضاي علمي ساير 

صالحيت مورد راولويت قرار گيرند. در دروس معا سان داراي  سالمي بايد مدر نمايندگي نهاد  تأييدف ا
 رهبري استفاده شوند.

شود. ائز شرايط، پرداخت ميبه استاد ح التدريسحقبه ازاي هر دانشجوي معرفي به استاد، دو ساعت  -9
واحد نظري) و در  3ســاعت (معادل  48تا  تواندميهر عضــو علمي در هر نيمســال تحصــيلي حداكثر 

التدريس مربوط را واحد نظري) درس معرفي به استاد اخذ و حق 1ساعت (معادل  16دوره تابستان تا 
  . باشديمممنوع  شدهتعيينپرداخت خارج از سقف  هرگونهدريافت نمايد. 

واحد  3در صورت كسر ساعت موظف تدريس در نيمسال اول و دوم، در هر نيمسال تحصيلي حداكثر  -10
واحد معادل در ســامانه گلســتان، براي عضــو علمي  عنوانبه الزحمهحقبدون پرداخت  تواندميمعادل 

سامانه گلستان اين بخش رئيس استان و پس از بررسي و اعمال آن در  تأييدثبت و لحاظ گردد. مرجع 
 .باشدميآموزشي سازمان مركزي  ريزيبرنامهاز طريق مديريت 

  مواد اختصاصي

  مقطع كارشناسي

شته  -1 دانشجوي دوره كارشناسي پيوسته كه براي فراغت از تحصيل تنها دو درس نظري باقيمانده دا
امتحان آن دو درس را خارج از تاريخ امتحانات اعالم شـــده در تقويم دانشـــگاهي از  تواندميباشـــد 

  طريق معرفي به استاد بگذراند. 

  مقطع كارشناسي ارشد

شيوه آموزشي -2 شيوه آموزشي الكترونيكي - دانشجوي دوره كارشناسي ارشد اعم از  ، كه پژوهشي و 
ـــيل تنها يك درس نظري اعم از دروس ـــل دوره يا جبراني  براي فراغت از تحص ـــرفص باقيمانده س

شد ( شته با سي دا شنا سمينار)  جزبهكار آن درس را خارج از تاريخ  تواندميدروس روش تحقيق و 
معرفي به استاد انتخاب و بگذراند. دانشجوي شيوه  صورتبهامتحانات اعالم شده در تقويم دانشگاهي 

  .باشدميذ و گذراندن درس معرفي به استاد مجاز به اخ نامهپايانپژوهشي قبل از اخذ  -آموزشي 
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  شيوه نامه اجرايي مربوط به آيين نامه يكپارچه آموزشي 

  معرفي به استاد: 4پيوست 

  مقطع دكتري تخصصي

 .باشدميمعرفي به استاد ممنوع  صورتبهانتخاب دروس تحت هر شرايطي  -3
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  شيوه نامه اجرايي مربوط به آيين نامه يكپارچه آموزشي 

  دروس جبراني كارشناسي: 5پيوست 

  مقطع كارشناسي ارشد

واحد از دروس كارشناسي يا سرفصل مربوط به  12تعداد واحدهاي دروس جبراني هر رشته حداكثر  -1
صي ذيربط  ص شوراي علمي تخ شخيص  شدميت سبه كل ميانگين در جبراني دروس نمرات. با  محا

شجو. هست 12 جبراني دروس در قبولي نمره حداقل و شودينم ست موظف دان  نيمسال اولين در ا
  جبراني را انتخاب نموده و بگذراند.س درو ممكن

تغييراتي در برنامه مصــوب وزارت صــورت گيرد، تغييرات دروس جبراني بر اســاس  كهدرصــورتي -2
 .باشدميتغييرات وزارتي 

  .گردندميپژوهشي تعيين  –دروس جبراني به تشخيص گروه آموزشي  -3

  مقطع دكتري تخصصي

خاص و در صورت نياز به تشخيص استاد راهنما و تائيد شوراي تخصصي دكتري ذيربط،  طيدر شرا -4
س جبراني بگذراند. نمره دروس جبراني ودر عنوانبهواحد درسي را   6دانشجو موظف است حداكثر 

  است.  14و حداقل نمره قبولي در دروس جبراني  شودينمدر ميانگين كل محاسبه 
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  شيوه نامه اجرايي مربوط به آيين نامه يكپارچه آموزشي 

  كالسدر حضور : 6پيوست 

  مواد عمومي

اجرايــي  نامهشــيوهحضــور دانشــجويان در جلســات كــالس مطــابق بــا نظــام آموزشــي دانشــگاه و   -1
  . باشدميمربوطه 

  مواد اختصاصي

  مقطع كارشناسي

  تمام جلسات دروس عملي الزامي است.حضور دانشجو در  -2
ــراي آن درسِ  -3 ــت ب ــت غيب ــث ثب ــي باع ــات در دروس عمل ــانزدهم جلس ــه ش ــيش از س ــت ب غيب

  .شودميدانشجو 
  .باشدميارائه دروس عمومي معارفي تابع مقررات خاص خود  -4

  مقطع كارشناسي ارشد

  حضور دانشجو در تمام جلسات دروس عملي الزامي است. -5
ــراي آن درسِ  -6 ــت ب ــت غيب ــث ثب ــي باع ــات در دروس عمل ــانزدهم جلس ــه ش ــيش از س ــت ب غيب

  .شودميدانشجو 

  مقطع دكتري تخصصي

  حضور دانشجوي مقطع دكتري تخصصي در تمام جلسات كالس درس الزامي است. -7
غيبــت بــيش از ســه شــانزدهم جلســات در دكتــراي تخصصــي باعــث ثبــت غيبــت بــراي آن درسِ  -8

  .شودميدانشجو 
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  شيوه نامه اجرايي مربوط به آيين نامه يكپارچه آموزشي 

  مرخصي: 7پيوست 

 مواد عمومي

   شودميمدت مرخصي تحصيلي، جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو محسوب  -1
پرداخت و دانشجو موظف است در مدت استفاده از مرخصي تحصيلي، شهريه طبق مصوب هيات امناء 

  نمايد.
  كتبي، حداقل دو هفته قبل از شروع  صورتبهتقاضاي مرخصي تحصيلي بايد  -2

هر نيــــم سال تحصيلي، توسط دانشجو به مركز / واحد ارائه شود. موافقت مركز / واحد،  نامثبت
 تأييد، كه پس از باشدميمشروط به بررسي وضعيت تحصيلي و امكان اتمام دوره در سنوات باقيمانده 

  .شودميتوسط مركز / واحد، به دانشجو ابالغ 
نيمسال  5مدت مجاز مرخصي براي هر زايمان براي تمام دانشجويان خانم در تمام مقاطع تحصيلي  -3

تحصـيلي (يك نيمسـال قبل از زايمان و چهار نيمسـال بعد از زايمان) بدون احتسـاب در سـنوات و 
ست كه با ارائه مدارك شهريه ا ستندات الزم و پس از  بدون پرداخت  سيون موارد  تأييدو م در كمي

 است.  اجراقابلخاص دانشگاه 

 2در تمام مقاطع تحصــيلي  ايراني غيرمدت مجاز مرخصــي براي هر زايمان براي دانشــجويان خانم  -4
نيمســال تحصــيلي بدون احتســاب در ســنوات و بدون پرداخت شــهريه اســت كه با ارائه مدارك و 

  است.  اجراقابلدر كميسيون موارد خاص دانشگاه  تأييداز مستندات الزم و پس 
  يا همسر  ،همسر يكي از كاركنان دولت ،دولت مأمور عنوانبهدانشجويي كه  -5

   ،شودميهمراه به خارج از كشور اعزام  عنوانبهيكي از دانشجويان بورسيه 
  مربوط پژوهشي  –گروه آموزشي  تأييدبا ارائه حكم مربوط و به تشخيص و  تواندمي

و تصويب در كميسيون موارد خاص، عالوه بر استفاده از ميزان مرخصي تحصيلي مجاز در طول دوره 
تا چهار سال ديگر نيز از مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات  مأموريتدر هنگام  ،تحصيل

 شود. مندبهرهتحصيلي و با پرداخت شهريه 

  مواد اختصاصي

  مقطع كارشناسي

ــدمياز معافيــت تحصــيلي  كنندهاســتفادهدانشــجويان  -6 نيمســال مرخصــي تحصــيلي در  2از  توانن
طــول دوره اســتفاده نماينــد. بــراي آن دســته از دانشــجوياني كــه درخواســت اســتفاده از بــيش از 
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  شيوه نامه اجرايي مربوط به آيين نامه يكپارچه آموزشي 

  مرخصي: 7پيوست 

ــد  2 ــي دارن ــت مرخص ــيلي جه ــال تحص ــتمينيمس ــام  بايس ــان اتم ــيلي و امك ــرفت تحص پيش
 ه مدنظر قرار گيرد.تحصيل در طي سنوات مجاز اولي

ــي  -7 ــر ايران ــجويان غي ــدميدانش ــتفاده  2از  توانن ــول دوره اس ــيلي در ط ــي تحص ــال مرخص نيمس
 نمايند. 

ــجويان  -8 ــاير دانش ــدميس ــيل از  توانن ــول تحص ــي  2در ط ــارداني و كارشناس ــال  در دوره ك نيمس
نيمســـال در دوره كارشناســـي پيوســـته از مرخصـــي تحصـــيلي بـــا احتســـاب در  4ناپيوســـته و 

  استفاده نمايند.  امناهيئتنوات طبق شهريه مصوب س
  

  مقطع كارشناسي ارشد

و ساير دانشجويان حـــــــداكثر  ايراني غيراز معافيت تحصيلي، دانشجويان  كنندهاستفادهدانشجويان  -9
سنوات مجاز تحصيلي از  4و  1، 2به ترتيب از  توانندمي نيمسال تحصيلي متوالي يا متناوب در قالب 

 مرخصي تحصيلي استفاده نمايند. 

نيمســال  در دوره كارشــناســي ارشــد از مرخصــي  2در طول تحصــيل از  توانندميســاير دانشــجويان  -10
  يند. استفاده نما امناهيئتتحصيلي با احتساب در سنوات طبق شهريه مصوب 

  مقطع دكتري تخصصي

ــيلي براي   -11 ــي تحص ــتفادهمدت مرخص ــجويان  كنندگاناس ــيلي و دانش دو  ايراني غيراز معافيت تحص
حـــــــداكثر براي سه نيمسال تحصيلي متوالي يا متناوب  توانندمينيمسال است. ساير دانشجويان 

  از مرخصي تحصيلي استفاده نمايند.
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  شيوه نامه اجرايي مربوط به آيين نامه يكپارچه آموزشي 

  عدم مراجعه: 8پيوست 

  مواد عمومي

دانشجو در موعد مقرر بدون ثبت درخواست مبني بر مرخصي يا انصراف از تحصيل، عدم  نامثبتعدم  -1
  گواهي يا مدرك تحصيلي به دانشجو ارائه نخواهد شد.  گونههيچمراجعه محسوب شده و 

 عدمبا درخواســت كتبي به مركز/ واحد محل تحصــيل تقاضــاي لغو  تواندميدانشــجوي عدم مراجعه  -2
 و صدور مرخصي تحصيلي نمايد. مراجعه

  عدم مراجعه دانشــجو به مرخصــي تحصــيلي با احتســاب هاينيمســالدر صــورت لغو عدم مراجعه،  -3
جزو سنوات مجاز  هانيمسالو با پرداخت شهريه طبق مصوب هيات امنا تبديل شده و اين در سنوات  

  شوند.تحصيل محسوب مي
  .باشدمي پذيرامكاندر طول تحصيل  باريكلغو عدم مراجعه فقط براي  -4
 .باشدميتحصيلي به عهده مركز/ واحد  مرخصي ولغو عدم مراجعه در طول مدت مجاز سنوات  -5

ستان  -6 شي ا شوراي آموز صيلي بر عهده  صي تح سنوات و مرخ شتر از مدت مجاز  لغو عدم مراجعه بي
 . باشدمي

چنانچه دانشــجو يك يا چند نيمســال عدم مراجعه داشــته باشــد، درس يا دروســي كه پس از مراجعه  -7
 پذيرمكاناقبل  هاينيمسالو انتقال دروس به  شدهثبت، در همان نيمسال گذراندميانتخاب نموده و 

 .شودميعدم مراجعه طبق شهريه مصوب هيئت امنا تعيين  هاينيمسال. شهريه باشدنمي

سازمان ذيربط را ارائه   نامهموافقت بايستميبراي بازگشت به تحصيل  هاسازماندانشجوي متعهد به  -8
 دهد. 

شجوي مشمول نظام وظيفه بيش از  -9 صورت عدم مراجعه دان سال، مركز / واحد موظف است  2در  نيم 
 لغو معافيت تحصيلي وي را به سازمان وظيفه عمومي اعالم نمايد. 

مشمول (با بيش از دو نيمسال عدم مراجعه يا انصراف)، با ارائه كارت پايان خدمت سربازي  دانشجويان -10
 از مقررات لغو عدم مراجعه استفاده نمايند. نندتوامييا معافيت دائم 

 از شرايط لغو عدم مراجعه استفاده نمايند.  توانندنمي ايراني غيردانشجويان  -11

  مواد اختصاصي

  مقطع كارشناسي

شجو به ازاي هر  -1 سي  15دان شنا ستميواحد درسي باقيمانده در مقطع كار سنوات  باي يك نيمسال 

   .مجاز داشته باشد
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  شيوه نامه اجرايي مربوط به آيين نامه يكپارچه آموزشي 

  عدم مراجعه: 8پيوست 

در حال تحصيل و عدم مراجعه نبايد  هاينيمسالتحصيلي دانشجو مشتمل بر  هاينيمسالمجموع  -2
 از سنوات مجاز تحصيل فراتر رود. 

از دو نيمسال لغو عدم مراجعه استفاده  توانندمياز معافيت تحصيلي فقط  كنندهاستفادهدانشجويان  -3
  نمايند. 

  مقطع كارشناسي ارشد

يك نيمســال  بايسـتميواحد درسـي باقيمانده در مقطع كارشـناســي ارشـد  6دانشـجو به ازاي هر  -4
  .الزامي است نامهپايانداشتن حداقل يك نيمسال سنوات مجاز براي درس  .سنوات مجاز داشته باشد

  . شودميعدم مراجعه جزو سنوات مجاز تحصيل محسوب  هاينيمسال -5
از دو نيمسال لغو عدم مراجعه استفاده  توانندميعافيت تحصيلي فقط از م كنندهاستفادهدانشجويان   -6

  نمايند. 

  مقطع دكتري تخصصي

يك نيمسال سنوات مجاز  بايستميواحد درس باقيمانده در مرحله آموزشي  6دانشجو به ازاي هر   -7
  . شودميداشته باشد. حداقل دو نيمسال براي درس رساله از سنوات مجاز دانشجو در نظر گرفته 

از يك نيمسال لغو عدم مراجعه استفاده  توانندمياز معافيت تحصيلي فقط  كنندهاستفادهدانشجويان  -8
  نمايند. 
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  شيوه نامه اجرايي مربوط به آيين نامه يكپارچه آموزشي 

  انصراف: 9پيوست 

  مواد عمومي

نموده و پس از يك ماه،  ثبت بايد درخواســت خود را انصــراف دهدي كه بخواهد از تحصــيل يشــجودان -1
ستم ثبت  سي شده و در  شجو قطعي  صراف دان ست به كليه. داگرددميان صرافي موظف ا شجوي ان  ن

  . تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است عمل نمايد
ـــورتي -2 ـــجو  كهدرص مهمعرفيدانش ها و  اينا گان ـــراف براي ار يد انص تائ مانمبني بر  ــــاز    هاس

ـــراف موظف اســــت  باشــــد جهت لغو انص فت كرده  يا مهدر طه  اينا مان مربو يا ســــاز گان    از ار
انصــراف ارائه  زمانمدتاز مزاياي آن ســازمان در  منديبهرهمبني بر بالمانع بودن لغو انصــراف و عدم 

  نمايد. 
ه و ملزم به اخذ مدت وقفه تحصيلي دانشجوي لغو انصراف شده، جزو سنوات تحصيلي محسوب گرديد -3

 . باشدميمرخصي تحصيلي و پرداخت شهريه طبق مصوب هيئت امنا 

ستان با  -4 شوراي آموزشي ا صويب  ست كتبي و ت صرافي پس از درخوا شجوي مشمول نظام وظيفه ان دان
  تقاضاي لغو انصراف و اعاده به تحصيل نمايد:  تواندميشرايط زير 

 سپري نشده باشد. لسا يكاز تاريخ انصراف، ترك تحصيل بيش از  -5

  در سنوات اوليه، انصراف داده باشد. -6
به خدمت، ارائه كارت پايان خدمت و يا  اعزام وبه خدمت اعزام نشــده باشــد. (در صــورت لغو معافيت  -7

  معافيت دائم براي لغو انصراف از طريق شوراي آموزشي استان الزامي است.)
  (سنوات اوليه + ارفاقي) وجود داشته باشد.امكان فراغت از تحصيل در سقف مجاز سنوات تحصيلي  -8
ستم ناجا  -9 سي صرافي كه معافيت تحصيلي آنان لغو و در  شجويان ان اتمام  عنوانبهمعافيت تحصيلي دان

ست  شده ا صيلي ثبت  صورتيمعافيت تح شگاه  كهدر شته/ دان صراف، در ر سال پس از تاريخ ان تا يك 
ســطح پذيرفته شــوند، در طول مدت تحصــيل در جديد در همان مقطع يا يك حوزه علميه در همان 

شد، فقط  صورت گرفته با سنوات اوليه تحصيلي  صراف در مدت  شروط به اينكه ان شگاهي م مقاطع دان
سنوات تحصيلي جديد محسوب  باريك صورت مدت تحصيل قبلي جزو  ست كه در اين  قابل تمديد ا

شجويي شد. همچنين دان شده اخراج لي،سنوات تحصي اتمام دليل به كه نخواهد  است  و لغو معافيت 
شخصي يكي از مدارك تواند با ارائهمي ضعيت  يكنندهم صيل  وظيفهنظامو سبت به بازگشت به تح ن

  نمايد. درخواستخود 
نمونه جهت خريد خدمت مشموالن غائب)  عنوانبهاخذ معافيت دائم ( منظوربهدانشجوي مشمولي كه  -10

  ت.به لغو انصراف و ادامه تحصيل در رشته قبلي نيس، مجاز دهدمياز تحصيل انصراف 
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  شيوه نامه اجرايي مربوط به آيين نامه يكپارچه آموزشي 

  انصراف: 9پيوست 

سوب گرديده و  -11 صيلي مح سنوات تح شده، جزو  صراف  شمول لغو ان شجوي م صيلي دان مدت وقفه تح
 . باشدمي امناهيئتملزم به اخذ مرخصي تحصيلي طبق شهريه مصوب 

اســتفاده مركز/ واحد موظف اســت پس از قطعي شــدن انصــراف دانشــجويي كه از معافيت تحصــيلي  -12
 كند موضوع انصراف را به سازمان وظيفه عمومي ناجا اعالم نمايد.مي

ــراف  -13 ــتان /  حيطه درلغو انص ــي اس ــوراي آموزش ــيالت  مركز اموراختيارات ش بين الملل / مركز تحص
 .باشدميتكميلي 

مالي  حســابتســويهصــدور هر گونه گواهينامه، اعطاي ريزنمرات و پذيرفتن مجدد دانشــجو منوط به  -14
  دانشجو با دانشگاه است.

  مواد اختصاصي

  مقطع كارشناسي

  درخواست لغو انصراف دهد. تواندنميدانشجويي كه مدرك كارداني اخذ كرده باشد،  -1
شجو به ازاي هر  -2 سي باقيمانده  15دان ستميواحد در شد.  باي شته با سنوات مجاز دا سال  يك نيم

در حال تحصيل وي نبايد از تعداد  هاينيمسالوقفه تحصيلي دانشجو و  هاينيمسالمجموع تعداد 
 كل سنوات مجاز فراتر رود.

  مقطع كارشناسي ارشد

سنوات مجاز داشته باشد. براي  بايستميواحد درسي باقيمانده  6ازاي هر دانشجو به  -3 يك نيمسال 
 داشتن حداقل يك نيمسال سنوات مجاز الزامي است.  نامهپاياندرس 

تحصيل مجدد دانشجوي منصرف از تحصيل در دوره كارشناسي ارشد از طريق آزمون سراســـري يا  - 4
  .است پذيرامكانضوابط مربوط  اساس برفراگيـــر   هايدوره

  مقطع دكتري تخصصي

سنوات مجاز داشته باشد. براي  بايستميواحد درسي باقيمانده  6ازاي هر دانشجو به  -5 يك نيمسال 
درس رساله داشتن حداقل دو نيمسال سنوات مجاز الزامي است. 
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  شيوه نامه اجرايي مربوط به آيين نامه يكپارچه آموزشي 

  موقت / مهمان دائم مهمان: 10پيوست 

  مقطع كارشناسي

ــجو  -1 ــهريه  مبدأاز مزاياي مهمان موقت و دائم با موافقت مركز/ واحد  تواندميدانش ــد طبق ش و مقص
 ناء در طول تحصيل استفاده نمايد.مصوب هيئت ام

شدن خود را طبق تقويم آموزشي دانشگاه به  تواندميدانشجوي متقاضي مهمان  -2 درخواست مهمان 
 ) ارائه نمايد. مبدأمركز / واحد آموزش محل تحصيل (مركز 

اولويت مهمان شدن با دانشجويان داراي شرايط ذيل است، وليكن در ساير موارد نيز به تشخيص و با  -3
  :باشدمي پذيرامكانو مقصد، مهمان موقت / دائم دانشجو  مبدأموافقت رئيس مركز / واحد 

 تغيير محل زندگي -

  دانشــجو محل اشــتغال دائم همســر  كهدرصــورتيازدواج دانشــجوي دختر در زمان دانشــجويي  -
  محل به دانشگاه مقصد باشد. تريننزديكقبل از ازدواج، در 

ـــجويي،  - ــــت خــانواده، در زمــان دانش ـــرپرس ــــدن س   كــه وي  طوربــهفوت يــا معلول ش
  كفيل خانواده شناخته شود. عنوانبهبه تشخيص مراجع  قانوني 

  مراجع ذيصالح تأييدبيماري خاص دانشجو به  -
  دانشجويي صورت گرفته باشددانشجو كه در زمان  مؤثرمعلوليت  -
  تغيير محل اشتغال دانشجو يا همسر وي به شهر ديگر با ارائه مستندات معتبر  -

عدم ارائه درس  شرطبهوزارتين  تأييدمورد  هايدانشگاهمهمان شدن دانشجوي نيمسال آخر به ساير  -4
  . باشدميو مقصد بالمانع  مبدأدر دانشگاه و موافقت 

با  كهدرصــورتيوزارتين  تأييدمورد  هايدانشــگاهمهمان شــدن دانشــجو در دوره تابســتان به ســاير  -5
 آموختهدانشعملي  –انتخاب ســقف واحدهاي مجاز در دوره تابســتان اعم از نظري، عملي يا نظري 

  و مقصد بالمانع است. مبدأعدم ارائه درس در دانشگاه و موافقت  شرطبهشود، 
تابع مقررات ويژه اين مراكز بوده و پس  المللبينشرايط استفاده از مهمان موقت و دائم از / به مراكز  -6

ـــد با  مبدأمركز / واحد  تأييداز  ـــي مقدور  تأييدو مقص ـــدمياداره كل خدمات آموزش . هرگونه باش
 ممنوع است. المللبين هاينمايندگيدرخواست مهمان موقت / دائم از / به 

شجوي مركز  -7 سي بايد حداقل دو  المللبيندان شنا ضي مهمان موقت / مهمان دائم در دوره كار متقا
  مبدأ گذرانده باشد. المللبيننيمسال تحصيلي را در مركز 

شجوي مركز  -8 ست خود را با ذكر دليل،  المللبيندان ضي مهمان موقت / مهمان دائم بايد درخوا متقا
  .تسليم كند المللبينمطابق تقويم آموزشي به مركز 
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  شيوه نامه اجرايي مربوط به آيين نامه يكپارچه آموزشي 

  موقت / مهمان دائم مهمان: 10پيوست 

در مقطع كارشناسي كه به مراكز و واحدهاي داخل كشور مهمان موقت  المللبيندانشجويان مراكز  -9
 اقدام مرزيبروندانشجويان  نامهآيين، جهت اخذ مدرك تحصيلي بايد مطابق اندشدهمهمان دائم   /

 نمايند.

  مقطع كارشناسي ارشد 

مهمان  صــورتبهكليه يا قســمتي از واحدهاي بخش آموزشــي را در طول تحصــيل  تواندميدانشــجو  -10
  و مقصد و طبق شهريه مصوب هيئت امناء انتخاب نمايد.  مبدأموقت با موافقت مركز / واحد 

  . باشدنمي پذيرامكان نامهپاياناستفاده از مهمان موقت در درس  -11
 .باشدمي مهمان دائم براي دانشجويان كارشناسي ارشد ممنوع -12

ضي مهمان  -13 شجوي متقا شگاه به  تواندميدان شي دان شدن خود را طبق تقويم آموز ست مهمان  درخوا
 ) ارائه نمايد. مبدأمركز / واحد آموزش محل تحصيل (مركز 

اولويت مهمان شدن با دانشجويان داراي شرايط ذيل است، وليكن در ساير موارد نيز به تشخيص و با   -14
  :باشدمي پذيرامكانو مقصد، مهمان موقت دانشجو  مبدأواحد موافقت رئيس مركز / 

 تغيير محل زندگي -

  محل اشــتغال دائم همســر دانشــجو  كهدرصــورتيازدواج دانشــجوي دختر در زمان دانشــجويي  -
  محل به دانشگاه مقصد باشد. تريننزديكقبل از ازدواج، در 

ـــجويي،  - ــــت خــانواده، در زمــان دانش ـــرپرس ــــدن س   كــه وي  طوربــهفوت يــا معلول ش
  كفيل خانواده شناخته شود. عنوانبهبه تشخيص مراجع  قانوني 

  مراجع ذيصالح تأييدبيماري خاص دانشجو به  -
  دانشجو كه در زمان دانشجويي صورت گرفته باشد مؤثرمعلوليت  -
  تغيير محل اشتغال دانشجو يا همسر وي به شهر ديگر با ارائه مستندات معتبر -

ساير  -15 شدن دانشجوي نيمسالِ آخر بخش آموزشي به   شرطبهوزارتين  تأييدمورد  هايدانشگاهمهمان 
  . باشدميو مقصد بالمانع  مبدأعدم ارائه درس در دانشگاه و موافقت 

با انتخاب  كهدرصورتيوزارتين  تأييدمورد  هايدانشگاهمهمان شدن دانشجو در دوره تابستان به ساير  -16
يا نظري  ـــتان اعم از نظري، عملي  تابس ـــي در دوره  ـــقف واحدهاي مجاز بخش آموزش عملي  –س

  و مقصد بالمانع است. مبدأعدم ارائه درس در دانشگاه و موافقت  شرطبهآموخته شود، دانش
 تأييدپس از  تابع مقررات ويژه اين مراكز بوده و المللبينشرايط استفاده از مهمان موقت از / به مراكز  -17

. هرگونه درخواست مهمان هستاداره كل خدمات آموزشي مقدور  تأييدو مقصد با  مبدأمركز / واحد 
  ممنوع است. المللبين هاينمايندگيموقت از / به 
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  شيوه نامه اجرايي مربوط به آيين نامه يكپارچه آموزشي 

  موقت / مهمان دائم مهمان: 10پيوست 

صيلي را در  -18 سال تح شد بايد حداقل يك نيم سي ار شنا ضي مهمان موقت در دوره كار شجوي متقا دان
  باشد. مبدأ گذرانده المللبينمركز 

ــجوي مركز  -19 متقاضــي مهمان موقت بايد درخواســت خود را با ذكر دليل، مطابق تقويم  المللبيندانش
  تسليم كند. المللبينآموزشي به مركز 

شجويان مراكز  -20 شور مهمان  المللبيندان شد كه به مراكز و واحدهاي داخل ك سي ار شنا در مقطع كار
 نمايند. اقدام مرزيبروندانشجويان  نامهآيين، جهت اخذ مدرك تحصيلي بايد مطابق اندشدهموقت 

  مقطع دكتري تخصصي

  . باشدميمهمان موقت / مهمان دائم در مقطع دكتري تخصصي ممنوع  -21
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 شيوه نامه اجرايي مربوط به آيين نامه يكپارچه آموزشي 

  : دوره هاي الكترونيكي و تغيير شيوه11پيوست 

  مواد عمومي

الكترونيكـــي مربوطـــه  هـــايآموزش نامـــهآيينتـــابع آمـــوزش الكترونيكـــي  هـــايدورهدانشـــجويان  -1
 باشند.مي

  مقطع كارشناسي ارشد

ــي  -2 ــيوه آموزش ــجويان ش ــي  –دانش ــورتيپژوهش ــداقل  كهدرص ــال ح ــك نيمس ــل ي ــهپايانكام را  نام
را تكميــل كننــد، در صــورت موافقــت  نامــهپاياناخذ كــرده باشــند و پــس از آن نخواهنــد يــا نتواننــد 

تغييــر  تواننــدميپژوهشــي  –گــروه آموزشــي (در صــورت وجــود) و موافقــت اســتاد راهنمــا و مشــاور 
 دهند. آموزشي الكترونيكيشيوه به شيوه 
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 شيوه نامه اجرايي مربوط به آيين نامه يكپارچه آموزشي 

  : تغيير رشته12پيوست 

 مقطع كارشناسي

شرايط زير  -1 شتن  شجوي دوره كارشناسي پيوسته با دا يا گرايش به رشته يا  رشتهيكاز  تواندميدان
شي ديگر و در همان مركز / واحد  شي يا در يك گروه آزماي صيلي در آن گروه آزماي گرايش ديگر تح

  تغيير رشته يا گرايش دهد:

  وجود رشته يا گرايش مورد تقاضاي دانشجو در همان مركز / واحد -

   12) با معدل حداقل واحد درسي (غير از دروس جبراني و معادلسازي شده 12گذراندن حداقل  -

  امكان ادامه تحصيل دانشجو در سنوات مجاز باقيمانده -

  است. پذيرامكانو در همان مقطع  باريكتغيير رشته / گرايش فقط براي  -2
توانند شوراي آموزشي استان مي تأييددانشجويان هر گروه آزمايشي در صورت موافقت مركز/ واحد و  -3

  گروه آزمايشي ديگر تغيير رشته / گرايش دهند.  به هر رشته / گرايش ديگري از هر
شته به  -4 شتهتغيير ر شجويان  هاير شي  هايگروهفني و مهندسي، هنر و معماري فقط براي دان آزماي

  .هست پذيرامكانرياضي فيزيك  دانشگاهيپيشعلوم رياضي يا دانشجويان داراي مدارك ديپلم يا 
، امكان تغيير رشــته / گرايش براي ايشــان كنندميمهمان دائم تحصــيل  صــورتبهدانشــجوياني كه  -5

  .باشدنمي پذيرامكان

 مقطع كارشناسي ارشد

  تغيير رشته / گرايش براي دانشجويان كارشناسي ارشد ممنوع است. -6

  مقطع دكتري تخصصي

  ممنوع است. دكتري تخصصيتغيير رشته / گرايش براي دانشجويان  -7
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 شيوه نامه اجرايي مربوط به آيين نامه يكپارچه آموزشي 

  : انتقال13پيوست 

 مواد عمومي

ــجو بين مراكز /  -1 ــگاه انتقال دانش ــان در كليه مراكز / واحدهاي دانش ــدور مدارك يكس با توجه به ص
  .  باشدميواحدهاي دانشگاه ممنوع 

شگاهانتقال از  -2 شند، با موافقت كميته انتقال وزارتين  هايدان شور كه مورد تائيد وزارتين با خارج از ك
  .باشدمييا كميته انتقال دانشگاه مجاز 

 مواد اختصاصي

  مقطع كارشناسي

شگاهانتقال از  -3 ضوابط و مقررات  هايدان ساس  سي بر ا شنا داخلي مورد تائيد وزارتين، در مقطع كار
   .هستوزارتين و دانشگاه مجاز 

شــهريه دانشــجويان روزانه دولتي انتقالي به پيام نور مطابق شــهريه دانشــجويان آزمون ســراســري  -4
صوب هيات امناء  شان طبق م شهريه اي شجويان انتقالي  ساير دان ست. در مورد  شگاه پيام نور ا دان

 . شودميتعيين 

  مقطع كارشناسي ارشد

  قطع كارشناسي ارشد ممنوع است. داخلي مورد تائيد وزارتين، در م هايدانشگاهانتقال از  -5

 مقطع دكتري تخصصي

  داخلي مورد تائيد وزارتين، در مقطع دكتري تخصصي ممنوع است.  هايدانشگاهانتقال از  -6
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  شيوه نامه اجرايي مربوط به آيين نامه يكپارچه آموزشي 

 ارزشيابي : آزمون، ثبت نمرات و14پيوست 

 مواد عمومي

  ارزشيابي جايگزين استفاده نمايند. هايشاخصاز  توانندمي المللبينمراكز  -1
شگاه در  -2 شي دان شجويان را طبق تقويم آموز شيابي نهايي دان ست، نمرة ارز مدرس هر درس موظف ا

  سيستم جامع دانشگاهي ثبت نمايد.
نمراتي . رديگيمبر اساس آخرين نمرات قبولي وي انجام  صرفاًمحاسبه ميانگين كل نمرات دانشجو  -3

، در كارنامه باقي و در ميانگين كل شوندميكه به دليل تقلب و يا حكم كميته انضباطي مردود اعالم 
  . گرددميمحاسبه 

ضاي  -4 شيابي درس، تقا سبت به نمره ارز شجويي كه ن شد،  تجديدنظردان شته با ظرف مدت  تواندميدا
جامع آموزشي دانشگاهي ثبت  سيستم درخود را  تجديدنظريك هفته از تاريخ اعالم نمره، تقاضاي 

ـــت، ظرف مدت ـــگاه موظف اس ـــاي ي نموده و دانش ، به تجديدنظرك هفته، از تاريخ دريافت تقاض
   .اعتراضات دانشجويان رسيدگي نموده و پاسخ دهد

 مواد اختصاصي

  مقطع كارشناسي

مــون كالســي يــا آز هــايفعاليت صــورتبهبــراي هــر درس  ترمميــاندر صــورت انجــام ارزشــيابي  -5
ــان ــدمي، دانشــجو ترممي ــاآندر  توان ــدرس درس موظــف  ه ــورت م ــن ص ــوده و در اي ــركت نم ش

  دانشجو را طبق ضوابط درج نمايد.  ترممياناست نمره 

  مقطع كارشناسي ارشد

كالســي يــا آزمــون  هــايفعاليت صــورتبهبــراي هــر درس  ترمميــاندر صــورت انجــام ارزشــيابي  -6
ــان ــدمي، دانشــجو ترممي ــاآندر  توان ــدرس درس موظــف  ه ــورت م ــن ص ــوده و در اي ــركت نم ش

  دانشجو را طبق ضوابط درج نمايد.  ترممياناست نمره 
ـــب نمره قبولي در كليه دروس  -7 و رعايت كليه مفاد مندرج در دفترچه آزمون براي  پذيريدانشكس

  دانشجويان فراگير الزامي است.
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  شيوه نامه اجرايي مربوط به آيين نامه يكپارچه آموزشي 

 ارزشيابي : آزمون، ثبت نمرات و14پيوست 

  مقطع دكتري تخصصي

ــر ارزشــيابي پيشــرفت تحصــيلي دانشــجو  -8 در هــر درس، از ســوي مــدرس / مدرســان آن درس و ب
ــون  ــايج آزم ــداف درس و نت ــر اه ــي ب ــاليف مبتن ــام تك ــالس، انج ــت در ك ــور و فعالي ــاس حض اس

ــري  ــري و نظ ــراي دروس نظ ــاني ب ــويني و پاي ــي تك ــيلي  –كتب ــال تحص ــر نيمس ــي در ه عمل
  .پذيردميصورت 
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 مربوط به آيين نامه يكپارچه آموزشي  شيوه نامه اجرايي

  : حذف  دروس/ بي اثر شدن نمرات دروس15پيوست 

 مواد عمومي

 هايسرفصلبه خاطر مشكالت سيستم جامع گلستان يا ناشي از  هاآنهرگونه حذف دروس كه اخذ  -1
 واحدهاو مراكز /  باشدميموجود باشد فقط از طريق طرح در كميسيون موارد خاص دانشگاه مقدور 

  مجاز به حذف اين دروس نيستند.
بعد از اتمام مهلت تعيين شده حذف و اضافه در تقويم آموزشي دانشگاه هرگونه حذف درس ممنوع  -2

 . باشدمي

ــــال در يــك يــا چنــد درچنــانچــه  -3 ـــجويي در هر نيمس ــــب نكنــد دانش   س نمره قبولي كس
بعدي، درس يا دروس مذكور را با نمره قبولي بگذراند، نمره يا تمام نمرات مردودي  هاينيمسالو در 

شجو، ثبت و  سبه همان و در ميانگين  ماندهباقينيمسال قبل در ريزنمرات تحصيلي دان نيمسال محا
ـــودمي ـــرفاً آخرين نمر اثربياما در ميانگين كل دوره  ش ـــبه و ص ه قبولي در آن درس مالك محاس

د. چنانچه دانشــجو دروســي را از ليســت دروس اختياري انتخاب نموده ميانگين كل دوره خواهد بو
ـــود و در  هاآنوليكن موفق به گذراندن  ـــالنش  عنوانبهبعدي دروس اختياري ديگري را  هاينيمس

ياري مردود شــــ ند، نمرات درس اخت گذرا خاب نموده و ب يانگين نيمســــال جايگزين انت ده در م
اثر وليكن در ميانگين كل دوره بي ماندميو در ريزنمرات تحصيلي دانشجو، ثبت و باقي  شدهمحاسبه

 خواهد بود.

شــدن نمره دروس مردودي شــامل دانشــجوياني كه به دليل تقلب و يا حكم كميته انضــباطي  اثربي -4
  .شودنمي، اندكردهدريافت  0,25نمره مردودي يا 

سي كه كد  -5 ستورالعملو طبق  تغييريافته هاآنحذف درو ستميابالغي  هايد درس با كد جديد  باي
 است. پذيرامكاندر همان ترم ثبت گردد، 

 مواد اختصاصي

  مقطع كارشناسي

  است. پذيرامكانثبت درس با كد جديد  منظوربهحذف دروس عمومي صرفاً بعد از تغيير رشته  -6
سرترم دانشپذيري آن دسته از دانشجويان مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد فراگير ورودي سال  -7

فيزيكي به مركز مربوطه  صـــورتبهولي مدارك الزم را  اندكردهنام اينترنتي و قبل از آن كه ثبت 93
 اند، حذف گردد. در اين مورد به نكات زير توجه شود:تحويل نداده
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 مربوط به آيين نامه يكپارچه آموزشي  شيوه نامه اجرايي

  : حذف  دروس/ بي اثر شدن نمرات دروس15پيوست 

شي نيز حذف ميبا توجه به اينكه پ  - سابقه آموز شپذيري  شپذيران س از حذف دروس دان شود، دان
ضاي  ضاي حذف دروس و اينكه تقا شپذيري بايد تعهدي مبني بر تقا سرترم دان ضي حذف  متقا
كارنامه دانشــپذيري ندارند را در دبيرخانه مركز/ واحد ثبت و پس از دســتور رئيس مركز/ واحد، 

شماره ثبت نامه، سرترم دروس را در سامانه آموزشي گلستان  كارشناس محترم ذيربط به استناد
  حذف نمايد.

بايست ها) مي(جهت معادلسازي يا ارائه به سازمان باشندميدانشپذيراني كه متقاضي اخذ كارنامه   -
 .باشدنمي پذيرامكانمطابق مقررات بدهي ايجاد شده را پرداخت نمايند و حذف سرترم 

  مقطع كارشناسي ارشد

سرترم دانشپذيري آن دسته از دانشجويان مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد فراگير ورودي سال  -8
ـــورتبهولي مدارك الزم را  اندكردهنام اينترنتي ثبت كهآنو قبل از  93 فيزيكي به مركز مربوطه  ص

  اند، حذف گردد. در اين مورد به نكات زير توجه شود:تحويل نداده
شي نيز حذف ميبا توجه به اينكه پ  - سابقه آموز شپذيري  شپذيران س از حذف دروس دان شود، دان

ضاي  ضاي حذف دروس و اينكه تقا شپذيري بايد تعهدي مبني بر تقا سرترم دان ضي حذف  متقا
ستور رئيس مركز/ واحد،  شپذيري ندارند، را در دبيرخانه مركز/ واحد ثبت و پس از د كارنامه دان

د شماره ثبت نامه، سرترم دروس را در سامانه آموزشي گلستان كارشناس محترم ذيربط به استنا
  حذف نمايد.

بايست ها) مي(جهت معادلسازي يا ارائه به سازمان باشندميدانشپذيراني كه متقاضي اخذ كارنامه   -
 .باشدنمي پذيرامكانمطابق مقررات بدهي ايجاد شده را پرداخت نمايند و حذف سرترم 
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 مقطع كارشناسي

سي موفق به كسب ميانگين كل حداقل  -1 شنا شجوياني كه پس از گذراندن كليه واحدهاي كار  12دان
ـــوند،  ـــگاه يا  توانندمينش ـــده در دانش براي جبران ميانگين، از بين تمام دروس نظري گذرانده ش

سازي  شدمي 99/11تا  10بين  هاآنكه نمره  ايشدهمعادل دروس جبران ميانگين و در  عنوانبه با
  قالب سنوات مجاز تحصيلي اخذ نمايند. 

شاغل به تحصيل كه هنوز  -2 سي  شنا شجويان مقطع كار شاندان ضعيت موقت تغيير  التحصيلفارغبه  و
شان  شند و ميانگين كل دوره اي صل گذرانده با سرف شد، تمام دروس خود را مطابق  يا  12نكرده با

جهت ارتقاي ميانگين كل دوره خود با  توانندميباالتر بوده و داراي ســنوات مجاز تحصــيل هســتند، 
صوب هيئت امنا، درو شهريه م شهريه (اعم از ثابت و متغير) طبق  ، مجدد دلخواهبهسي را پرداخت 

  انتخاب نموده و بگذرانند.
شجويان  -3 شامل دان ستفادهارتقاي ميانگين  سنوات مجاز اوليه  كنندها به  هاآناز معافيت تحصيلي كه 

سيده  شجويان شودنميپايان ر سنوات مجاز اوليه  ايراني غير. دان ست در  هاآنكه  سيده ا به پايان ر
 توانندمي، هاآنصورت موافقت كميسيون موارد خاص وزارت عتف با افزايش سنوات و تمديد  اقامت 

سازمان ديگر نيز  شگاه يا هر  ستفاده نمايند. متعهدين به دان پس از ارائه  توانندمياز مزاياي اين بند ا
  تفاده نمايند.از سازمان ذيربط از مزاياي اين بند اس نامهموافقت

ـــامل دروس عملي، دروس نظري  -4 ـــي كه   –جبران ميانگين و ارتقاء ميانگين ش عملي و تمام دروس
  .شودنمينيمسال جهت تكميل و ثبت نمره دارند،  بيش از يكبخش علمي نياز به  تأييدطبق 

ــي مي -5 ــناس ــجويان مقطع كارش احد و 20توانند جهت جبران ميانگين و ارتقاء ميانگين حداكثر دانش
 درسي در هر نيمسال انتخاب نمايند.

ـــنوات مجاز  -6 تعداد كل واحدهاي قابل انتخاب جهت جبران ميانگين و ارتقاء ميانگين در چارچوب س
 تحصيل فاقد محدوديت است.

ـــورت  -7 ندندر ص باالتر ثبت و نمره  گذرا يانگين، نمره  قاء م يانگين و ارت در  ترپاييندرس جبران م
 ماند.تمام نمرات در كارنامه ريزنمرات دانشجو باقي مي درهرحال، باشدمي اثربيميانگين كل دوره 

تعداد دفعات انتخاب و گذراندن هر درس جبران ميانگين و ارتقاء ميانگين در چارچوب سنوات مجاز  -8
 تحصيل فاقد محدوديت است.

مســـال همزمان با دروس معرفي به اســـتاد در يك ني صـــورتبهامكان اخذ دروس جبران ميانگين  -9
 تحصيلي در سامانه جامع آموزشي گلستان مقدور نيست.
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، اندنكردهمعرفي به اســتاد اســتفاده  درستكدانشــجويان تا پايان تحصــيالت از مزاياي  كهدرصــورتي -10
ستان  توانندمي شي گل سامانه جامع آموز سط كاربر مركز در  سرترم دروس جبران ميانگين كه تو در 

) توسط كاربر مركز 99/11تا  10عنوان درس (نمرات بين  2، براي مقطع كارشناسي تا شودميايجاد 
سبت به برگزاري آزمون در خارج از بازه زماني  تأييدانتخاب نموده و پس از  شناس آموزش، مركز ن كار
 امتحانات، اقدام نمايد.

باشد، كاربر مركز موظف است معرفي به استاد استفاده نموده  درستكچنانچه دانشجو قبالً از مزاياي  -11
مجدداً ســرترم جبران ميانگين را در ســامانه براي نيمســال بعدي لحاظ نمايد و دروس، توســط كاربر 

ـــجو در پايان  تأييدمركز انتخاب و پس از  ـــناس آموزش و رعايت قوانين جبران ميانگين، دانش كارش
ست عناوين دروس  شايان ذكر ا سقف مجاز آموزشي انتخاب مطاب موردنظرنيمسال امتحان دهد.  ق با 

 .شودمي

 مقطع كارشناسي ارشد

شد موفق به كسب ميانگين كل حداقل  -12 سي ار شنا شجوياني كه پس از گذراندن كليه واحدهاي كار دان
براي جبران ميانگين، از بين تمام دروس نظري گذرانده شـــده در دانشـــگاه يا  توانندمينشـــوند،  14

دروس جبران ميانگين و در قالب  عنوانبه هست 99/13تا  12بين   اهآنكه نمره  ايشدهمعادلسازي 
  سنوات مجاز تحصيلي اخذ نمايند. 

صيل كه  -13 شاغل به تح شد  سي ار شنا شجويان مقطع كار شاندان ضعيت صيلفارغبه  و موقت تغيير  التح
يا باالتر  14نكرده باشد، تمام دروس خود را مطابق سرفصل گذرانده باشند و ميانگين كل دوره ايشان 

ــتند،  ــنوات مجاز جهت تحصــيل هس جهت ارتقاي ميانگين كل دوره خود با  توانندميبوده و داراي س
، مجدد دلخواهبهپرداخت شــهريه (اعم از ثابت و متغير) طبق شــهريه مصــوب هيئت امنا، دروســي را 

  انتخاب نموده و بگذرانند.
شجويان  -14 شامل دان ستفادهارتقاي ميانگين  سنوات مجاز اوليه  كنندها صيلي كه  به  هاآناز معافيت تح

سيده  شجويان شودنميپايان ر سنوات مجاز اوليه  ايراني غير. دان ست در  هاآنكه  سيده ا به پايان ر
سنوات و تمديد  اقامت  سيون موارد خاص وزارت عتف با افزايش  توانند ، ميهاآنصورت موافقت كمي

سازمان از مزاياي ارتقاء ميانگين در چار سنوات مجاز استفاده نمايند. متعهدين به دانشگاه يا هر  چوب 
ـــازمان ذيربط از مزاياي ارتقاء ميانگين در چارچوب  نامهموافقتپس از ارائه  توانندميديگر نيز  از س

  سنوات مجاز استفاده نمايند.
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شي   -15 شيوه آموز شد  سي ار شنا شجويان مقطع كار شي كه اقدام به انتخاب  –دان نكرده  نامهپايانپژوه
  از مزاياي ارتقاء ميانگين در چارچوب سنوات مجاز استفاده نمايند. توانندميباشند، 

عملي، دروس ســمينار و تمام   –جبران ميانگين و ارتقاء ميانگين شــامل دروس عملي، دروس نظري  -16
ـــي كه طبق  ـــال جهت تكميل و ثبت نمره دارند،  بيش از يكبخش علمي نياز به  تأييددروس نيمس

  .شودنمي
واحد  14توانند جهت جبران ميانگين و ارتقاء ميانگين حداكثر دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد مي -17

 در هر نيمسال انتخاب نمايند.

ـــنوات مجاز  -18 تعداد كل واحدهاي قابل انتخاب جهت جبران ميانگين و ارتقاء ميانگين در چارچوب س
يل و ن ـــ قد تحص فا يانگين  قاء م يانگين و ارت ندن هر درس جبران م گذرا خاب و  عات انت عداد دف يز ت

 محدوديت است.

در ميانگين  ترپاييندر صورت گذراندن درس جبران ميانگين و ارتقاء ميانگين، نمره باالتر ثبت و نمره  -19
 .ماندميي تمام نمرات در كارنامه ريزنمرات دانشجو باق درهرحال، باشدمي اثربيكل دوره 

اخذ دروس جبران ميانگين با  نامهپايانپژوهشــي قبل از انتخاب  -آموزشــي براي دانشــجويان شــيوه  -20
 .باشدمي پذيرامكانرعايت مفاد بخشنامه 

همزمان با دروس معرفي به استاد در يك نيمسال تحصيلي  صورتبهامكان اخذ دروس جبران ميانگين  -21
 ور نيست. در سامانه جامع آموزشي گلستان مقد

، اندنكردهمعرفي به اســتاد اســتفاده  درستكدانشــجويان تا پايان تحصــيالت از مزاياي  كهدرصــورتي -22
ستان  توانندمي شي گل سامانه جامع آموز سط كاربر مركز در  سرترم دروس جبران ميانگين كه تو در 

) را توســط 99/13تا  12، براي مقطع كارشــناســي ارشــد يك عنوان درس (نمرات بين شــودميايجاد 
كارشناس آموزش، مركز نسبت به برگزاري آزمون در خارج از  تأييدكاربر مركز انتخاب نموده و پس از 

 بازه زماني امتحانات، اقدام نمايد.

معرفي به استاد استفاده نموده باشد، كاربر مركز موظف است  درستكچنانچه دانشجو قبالً از مزاياي  -23
را در ســامانه براي نيمســال بعدي لحاظ نمايد و دروس، توســط كاربر مجدداً ســرترم جبران ميانگين 

ـــجو در پايان  تأييدمركز انتخاب و پس از  ـــناس آموزش و رعايت قوانين جبران ميانگين، دانش كارش
ست عناوين دروس  شايان ذكر ا سقف مجاز آموزشي انتخاب  موردنظرنيمسال امتحان دهد.  مطابق با 

 .شودمي

 



  

 

44 

 

 شيوه نامه اجرايي مربوط به آيين نامه يكپارچه آموزشي 

  ارتقاء ميانگين /: جبران ميانگين 16پيوست 

 مقطع دكتري تخصصي

، باشـــد 16 چنانچه ميانگين كل نمرات دانشـــجو پس از گذراندن تمام واحدهاي آموزشـــي كمتر از  -24
براي  باشديم 99/15تا  14فقط در يك نيمسال تحصيلي دروسي را كه نمره آن بين  توانديمدانشجو 

از ادامه تحصــيل محروم  صــورت نياجبران ميانگين كل خود اخذ نموده و با موفقيت بگذراند، در غير 
در ميانگين كل دوره  ترپايينپس از گذراندن درس جبران ميانگين، نمره باالتر ثبت و نمره . شــوديم

  .شودمي اثربي
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 عموميمواد 

سازمان سنجش آموزش كشور صورت گرفته  تأييدمورد  هايروشدانشجو از طريق  نامثبتپذيرش و  -1
  باشد. 

  .كسب نمايند را كشور آموزش سنجش سازمان ضوابط بايد دوم رشته در نامثبت براي دانشجويان -2
  شهريه مصوب هيئت امناء محاسبه خواهد شد. طبق دوم رشته در پذيرش شهريه -3
شجويان -4 سر دان صيلي معافيت از كه پ ستفاده تح شته در تحصيالت ،توانندمي نمايندمي ا  بر را دوم ر

ساس صيلي معافيت ا شته در شده صادر تح شگاه / ر شته دوم معافيت  ادامه اول دان دهند و براي ر
شد. اين دسته از دانشجويان  ايجداگانهتحصيلي  صادر نخواهد  در ابتداي هر  بايستميدرخواست و 

 ارائه دهند. شاناوليهترم گواهي اشتغال به تحصيل از محل تحصيل 

 برحســب را دانشــجو شــده اصــل برابر مداركِ بايســتمي اول) رشــته در قبولي اول (محل دانشــگاه -5
 .نمايد وصول اعالم تقاضاي و ارسال رسمي، اداري نامه و با دوم قبوليِ دانشگاه درخواستِ

  :باشدمي ذيل شرح به مدارك اهم -6
 دوره (براي مقطع كارشـــناســـي) و گواهينامه دانشـــگاهيپيش و متوســـطه دوره گواهينامه -

 كارشناسي (براي مقطع كارشناسي ارشد)

 كارشناسي (براي مقطع كارشناسي ارشد) دوره ريزنمرات -

 وظيفهنظام كنندهمشخص مدرك -

 اول دانشگاه / رشته در گذرانده دروس كلي كارنامه -

در  نامثبت از قبل بايســتمي باشــندمي بورس يا دارند تعهد خاص هايدســتگاه به كه دانشــجوياني -7
  .نمايند اخذ را كننده بورس موسسه يا سازمان كتبي موافقت دانشگاه، آزمون

شگاه مدارك ساير همانند آموختگيدانش مدارك -8 سمي دان صيل ادامه امكان و بوده ر مقاطع  در تح
 .داشت خواهد را باالتر

 معادلسازي در تحصيل همزمان مجاز نيست.  -9

تداخل  تا نمايند توجه امتحانات تاريخ به واحد انتخاب در هنگام بايد همزمان تحصــيل دانشــجويان -10
  با دانشجو خواهد بود.  مسئوليتدر صورت وجود تداخل  .باشند نداشته امتحاني

  .بود خواهد دانشگاه آموزشي نامهآئين مطابق تحصيلي مقررات ساير -11
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  مواد اختصاصي

  مقطع كارشناسي

آموزشي دانشگاه، تحصيل همزمان دانشجو در يك رشته ديگر و در مقطع كارشناسي  نظامبهبا توجه  -1
شگاه پيام نور  شگاه ديگر و يا در دان سي ارشد در يك دان شنا ست،  عنوانبهيا كار رشته دوم بالمانع ا

سري  سرا ساس كنكور  شروط بر آنكه هر دو ورود او بر ا شد و م شان متفاوت با سال ورود شد،  نبا
  حداقل يكي از اين تحصيالت به شيوه آموزشي الكترونيكي باشد.

   

  مقطع كارشناسي ارشد

مقطع كارشناسي آموزشي دانشگاه، تحصيل همزمان دانشجو در يك رشته ديگر و در  نظامبهبا توجه  -2
شگاه پيام نور  شگاه ديگر و يا در دان سي ارشد در يك دان شنا ست،  عنوانبهيا كار رشته دوم بالمانع ا

سري  سرا ساس كنكور  شروط بر آنكه هر دو ورود او بر ا شد و م شان متفاوت با سال ورود شد،  نبا
  حداقل يكي از اين تحصيالت به شيوه آموزشي الكترونيكي باشد.

  تخصصيمقطع دكتري 

هر نوع تحصيل همزمان با مقطع دكتري اعم از اينكه مقطع ديگر كارشناسي يا كارشناسي ارشد يا  -3
  دكتري باشد، ممنوع است.
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  چه آموزشي شيوه نامه اجرايي مربوط به آيين نامه يكپار

  آزمون زبان دانشجويان دكتري: 18پيوست 

  مقدمه

 24/11/94) مصوب جلسه مورخ PH.D آموزشي دوره دكتري تخصصي ( نامهآيين 3ماده  4بر اساس بند   
آموزشي وزارت علوم تحقيقات و فناوري و در راستاي اجرايي نمودن اهداف دانشگاه  ريزيبرنامهشوراي عالي 

يك آزمون  عنوانبه ) PNUETپيام نور در ارتقاي آموزش، آزمون زبان انگليسي عمومي دانشگاه پيام نور (
اي دوره صورتبهرد در سطح آزمون تافل، توسط مركز سنجش و آزمون و در چارچوب اين دستورالعمل استاندا

گردد. دانشجويان دوره دكتري تخصصي دانشگاه پيام نور، ملزم به ارائه گواهي قبولي در اين آزمون برگزار مي
باشند. در اين ي آزمون جامع ميهاي استاندارد مندرج در اين دستورالعمل تا قبل از برگزاريا ساير آزمون

  شود.دانشگاه ناميده مي اختصاربهدستورالعمل، دانشگاه پيام نور 

  

  : ساختار آزمون1ماده 

اي و به چهارگزينه سؤال 100) طراحي شده و شامل TOFELاين آزمون در موارد ذيل در سطح آزمون تافل (
  شرح ذيل است:

  سؤال Grammar and Structure 30  دستور زبان ( گرامر) - 
  سؤال Vocabulary and Written Expressions 30  واژه و كاربرد اصطالحات - 
  سؤال Reading  Comprehension 40  خواندن و درك مطلب - 

  

 High 70-100 /   intermediat   60-69 /  Low Pass( باشدمي 100از  50نمره قبولي اين آزمون 
59-50 (  

 آزمون ، درPNUET از آزمون 100از  40 نمره كسب با توانندمي تخصصي، دكتري دوره دانشجويان :1تبصره 
 ارائه را آزمون اين قبولي گواهي رساله، از دفاع از قبل بايد دانشجويان گونهاين ولي. نمايند شركت جامع
  .نيست ميسر رساله از دفاع جلسه برگزاري امكان صورت اين غير در. نمايند

از  40در اين آزمون براي دانشجويان دوره دكتري تخصصي شاهد و ايثارگر  موردقبولنمره  صرفاً: 2تبصره 
ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي  سالهپنجاست. برابر بند پ قانون برنامه  100

  ايران افراد واجد شرايط اين تبصره با ارائه گواهي معتبر به شرح زير هستند:
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  چه آموزشي شيوه نامه اجرايي مربوط به آيين نامه يكپار

  آزمون زبان دانشجويان دكتري: 18پيوست 

 همسران شهدافرزندان و 

 و باالتر %15جانبازان 

 آزادگان و همسر و فرزندان آنان

 درصد و باالتر وپنجبيستهمسر و فرزند جانبازان 

  رزمنده با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه

  .هست 100از  70: نمره قبولي براي دانشجويان دكتراي رشته آموزش زبان انگليسي 3تبصره 

  

  زمون: چارچوب اجرايي آ2ماده

، طراحي، تعيين محل برگزاري، اعالم نتايج، نامثبتريزي، مركز سنجش و آزمون دانشگاه مسئوليت برنامه
  ها و صدور گواهي مربوط به اين آزمون را بر عهده دارد.بررسي اعتراض

كارگروه تخصصي آزمون زبان عمومي با تركيب و شرح وظايف زير، با مركز سنجش و آزمون، در اين 
  نمايد.همكاري ميخصوص 

  اعضاي كارگروه تخصصي زبان عمومي  2-1

 رئيس مركز سنجش و آزمون (رئيس كارگروه) - 

 دبير شوراي تخصصي يا مدير گروه زبان انگليسي در سازمان مركزي (دبير كارگروه) - 

دو نفراز اعضاي علمي گروه زبان انگليسي دانشگاه به پيشنهاد و انتخاب شوراي تخصصي گروه زبان  - 
 سال 2انگليسي و با حكم معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي به مدت 

 سازيآزمونرئيس گروه  - 

تواند از ساير متخصصان اين امر دعوت به عمل آورد. همچنين تبصره: رئيس كارگروه حسب مورد مي
وراي بايست از دبير شاين دستورالعمل باشد، مي 6و  5موضوع مورد بررسي مرتبط با مواد  كهدرصورتي

  تخصصي زبان عربي و نيز از متخصصان زبان عربي دعوت به عمل آيد.
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  چه آموزشي شيوه نامه اجرايي مربوط به آيين نامه يكپار

  آزمون زبان دانشجويان دكتري: 18پيوست 

  وظايف اين كارگروه عبارت است از: 2-2

تعيين و معرفي طراحان، ويراستاران و در صورت نياز مصححان هر دوره از آزمون از بين متخصصان  - 
 زبان انگليسي

  الملليبينافزايش گستره آن در سطح  جهت ارتقاي كمي و كيفي اين آزمون با رويكرد ريزيبرنامه - 
 هاآزمونتعيين روايي، پايايي، درجه دشواري و تميز  - 

 بررسي نقدها، اعتراضات و پيشنهادهاي واصله - 

 هاي مورد قبول دانشگاهقابل پذيرش ساير آزمون هايحدنصابتعيين  - 

 الت تكميليبه مركز سنجش و آزمون و شوراي تحصي هاآزمونارائه مشاوره تخصصي در خصوص  - 

  .شودميجلسات كارگروه به دعوت رئيس كارگروه برگزار  2-3

  
  : برنامه زماني آزمون3ماده 

مركز سنجش و آزمون برگزار  ريزيبرنامهحداقل در چهار نوبت در سال با تشخيص و   PNUETآزمون 
  .گرددمي
  

  زبان انگليسي معتبر هايآزمون: پذيرش نمرات 4ماده 
هاي معتبر زبان انگليسي نيز بر اساس جدول ذيل براي دانشجويان ، نمرات آزمونPNUET عالوه بر آزمون

  .هستدوره دكتري تخصصي دانشگاه مورد قبول 
مورد قبول براي دانشجويان شاهد و  حدنصاب

  ايثارگر 
  مندرج در تبصره ماده يك) بنديگروه(

  

مورد قبول  حدنصاب
 دانشجويان براي

  دكتري تخصصي

  
  آزموننام 

  

360  450  TOFEL(PBT)
TOLIMO

120  150  TOFEL(CBT)  
52  64  TOFEL(IBT)  
4  5  IELTS Academic

40  50  MSRT(MCHE)

48  60  UTEPT )  (دانشگاه تهران 
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  چه آموزشي شيوه نامه اجرايي مربوط به آيين نامه يكپار

  آزمون زبان دانشجويان دكتري: 18پيوست 

زبان و ادبيات فارسي، زبان و ادبيات  هايرشتهبراي  ) UTEPT (: در خصوص آزمون دانشگاه تهران 1تبصره 
قابل قبول است  50عرب، فقه و مباني حقوق اسالمي، علوم قرآن و حديث و مدرسي معارف اسالمي نمره 

 است). 48قابل قبول،   حدنصابها، (براي دانشجويان شاهد و ايثارگر اين رشته

هي آزمون زبان انگليسي بين دانشگاه و همكاري در پذيرش متقابل گوا نامهتفاهم: در صورت عقد 2تبصره 
، نمره قبولي مربوط موردنظرنامه و ساختار آزمون آموزشي و پژوهشي بر اساس متن تفاهم مؤسساتساير 

  شود.تعيين و از طرف معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي ابالغ مي

زبان عمومي دانشگاه معارف  توانند گواهي قبولي آزمون: دانشجويان رشته مدرسي معارف اسالمي مي3تبصره
  اسالمي قم را نيز ارائه نمايند.

هاي انگليسي زبان : دانشجويان دوره دكتري كه يك مقطع تحصيلي پيشين را در يكي از دانشگاه4تبصره 
دوره  كهاينمورد تأييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري و در كشور انگليسي زبان گذرانده باشند، مشروط به 

  باشند.ده حضوري بوده باشد، از ارائه گواهي موفقيت در آزمون زبان خارجي معاف ميگذرانده ش

  

هاي علوم وزارت عتف، دانشجويان رشته 24/9/97مورخ  236751/21/2با توجه به بخشنامه شماره  :5ماده 
تاريخ اسالم، ، فقه و مباني حقوق اسالمي، فلسفه و كالم اسالمي، البالغهنهجقرآن و حديث، علوم و معارف 

هاي زبان انگليسي، شركت در آزمون جايبهتوانند فلسفه دين و مدرسي معارف اسالمي در صورت تمايل مي
ها را ارائه هاي بسندگي زبان عربي مورد تأييد دانشگاه شركت كنند و گواهي موفقيت در اين آزموندر آزمون

 نمايند.

بسندگي زبان عربي مورد  هايآزمونكميلي، تعيين سطح شوراي تحصيالت ت 24/1/98بر اساس مصوبه مورخ 
  تأييد دانشگاه به شرح زير تعيين شده است:

 

 حداقل نمره مورد پذيرش نام دانشگاه مجري آزمون

 100 60مره از ن -دانشگاه تهران

 100 55مره از ن -دانشگاه فردوسي مشهد

  
علمي و كارگروه تخصصي زبان عمومي و تأييد ها به پيشنهاد بخش : افزايش يا كاهش اين رشته1تبصره 

  شوراي تحصيالت تكميلي ميسر است.
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  چه آموزشي شيوه نامه اجرايي مربوط به آيين نامه يكپار

  آزمون زبان دانشجويان دكتري: 18پيوست 

ها هاي بسندگي زبان عربي، آزمون اين دانشگاههاي دولتي مجري آزموندر صورت افزايش دانشگاه :2تبصره 
توسط  . نمره مورد پذيرشباشدميدر كارگروه تخصصي زبان عمومي، مورد پذيرش  تأييدنيز  پس از بررسي و 

  .شودميكارگروه تخصصي زبان عمومي، تعيين 
  

، كه يك مقطع تحصيلي پيشين را در يكي از           5هاي موضوع ماده دانشجويان دوره دكتري در رشته :6ماده 
 عرب زبان مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و در يك كشور عرب زبان گذرانده باشند، هايدانشگاه

دوره گذرانده شده حضوري  بوده باشد،  در صورت تأييد كارگروه تخصصي زبان عمومي  كهنيامشروط به 
  .باشند) از ارائه  گواهي موفقيت در آزمون زبان خارجي معاف مي2دانشگاه، (موضوع ماده 

  

  : ساير موارد7ماده 

ي دوره دكتري تخصصي ارائه شده از سوي متقاضي بر عهده مركز مجر هايگواهيبررسي صحت و اصالت  7-1
  .باشدميبوده و در صورت نياز، رئيس مركز/ واحد مجري ملزم به استعالم از مراجع ذيربط 

و نمرات مربوط  شدگانقبولها، فهرست مركز سنجش و آزمون دانشگاه پس از برگزاري هر دوره از آزمون 7-2
ي تخصصي، مكلفند گواهي ارائه شده از طرف دارد. مراكز مجري دوره دكتررا از طريق سامانه اداري ارسال مي

  متقاضي را با اين فهرست مطابقت داده و در صورت مغايرت از مركز سنجش و آزمون استعالم نمايند.

گواهي صادره براي قبول شدگان به امضاي رئيس مركز سنجش و آزمون معتبر بوده و بايد در آن نمره   7-3
 هايگواهيزاري آزمون و مدت اعتبار درج گردد. مدت اعتبار هر يك از اخذ شده، نمره مورد قبول، تاريخ برگ

  باشد.سال از تاريخ برگزاري آزمون مي 2اخذ شده 

و ابالغ معاون آموزشي  تأييدمرجع تفسير و رفع ابهام اين دستورالعمل، كارگروه تخصصي زبان عمومي و با  7-4
  .باشدميو تحصيالت تكميلي 

دانشگاه توسط معاونت اداري، مالي و عمراني  امنايهيئتبرابر مصوبات  PNUETآزمون  نامثبتهزينه  7-5
، ويراستاران و عوامل اجرايي اين آزمون سؤالطراحان  الزحمهحق. همچنين شودميدر ابتداي هر سال تعيين 

  .شودميمشخص  رئيسههيئتبرابر مصوبه 
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 شيوه نامه اجرايي مربوط به آيين نامه يكپارچه آموزشي 

  : ارزيابي جامع19پيوست 

 مقطع دكتري تخصصي

ــي، با هدف  -1 ــي اســت كه پس از گذراندن تمام واحدهاي دوره آموزش ــص ارزيابي جامع، آزموني تخص
. حداقل شودميبرگزار  كنندهارزيابي هيئتآموزشي و پژوهشي دانشجو توسط  هايتوانمنديارزشيابي 

ست. در غير  16نمره ميانگين قبولي در ارزيابي جامع  صرفاً  صورت اينا ست،  شجو مجاز ا  باريكدان
شجو  ست دان صورت با درخوا شركت كند و آن را با موفقيت بگذراند، در غيراين ديگر، در ارزيابي جامع 

به كميســيون  در خصــوص امكان شــركت مجدد در ارزيابي جامع گيريتصــميمپرونده دانشــجو براي 
  .شودميموارد خاص دانشگاه، ارجاع 

سال  -2 شجوياني كه به كميسيون موارد خاص ار  باريككميسيون فقط  تأييد، پس از گرددميپرونده دان
  در ارزيابي جامع مجدد شركت نمايند. تواندمي

كه توسط دبير شوراي تخصصي در مركز تحصيالت تكميلي  كنندهارزيابي هيئتارزيابي جامع توسط  -3
  :شودمي، متشكل از افراد ذيل انجام شوندميانتخاب  ايمنطقه /يا مدير گروه استاني 

ستاني  - صيالت تكميلي يا مدير گروه ا صي در مركز تح ص شوراي تخ ستاندر  ايمنطقه /دبير   هاا
  )هيئت(دبير 

 علميهيئتنفر از اعضاي گروه داراي حداقل مرتبه دانشياري. در مراكزي كه فاقد عضو  3حداقل  -
شيار  شندميبا مرتبه دان ضاي  با سابقه  هيئتحداكثر يك نفر از اع ستاديار و با  سال  3با مرتبه ا

 .شوندميتدريس در دوره دكتري انتخاب 
از ساير  تواندميي تخصص مربوطه (اين عضو حداقل يك نفر عضو مدعو خارج از گروه مربوط دارا -

ساير اعضاي  هايگروه شگاه داراي تخصص مرتبط، يا  ستانآموزشي دان ساير  هاا  هايموسسهيا 
 پژوهشي وابسته به وزارتين باشد) –آموزشي 

باالي  -4 جامع، كســـب نمرات  يابي  به مرحله ارز ـــلي،  14براي ورود  در هر درس (اعم از جبراني، اص
ــ ــي، اض ــص ــي دوره (نمرات دروس  16افي و ...) و ميانگين كل حداقل تخص از تمام واحدهاي آموزش

ـــاس  هايزبانندارد) و ارائه مدارك توانايي  تأثيرجبراني در ميانگين كل  ـــگاه بر اس خارجي به دانش
 .باشدميدوره دكتري تخصصي الزامي  دانشجويانآزمون زبان  نامهشيوه

و كارنامه كلي دانشجو در سامانه گلستان پژوهشي  272در گزارش  تمام نمرات (اختصاصي و جبراني) -5
 بايد ثبت شود.

 كامل مالي توسط دانشجو صورت گيرد. حسابتسويهقبل از برگزاري ارزيابي جامع،  -6

ـــط مدير گروه مربوط در مركز  -7 ـــال قبل از برگزاري توس مواد امتحاني ارزيابي جامع بايد يك نيمس
ــتان  ــد. عناوين مواد منطقه  /تحصــيالت تكميلي يا در اس به نحو مقتضــي به اطالع دانشــجويان برس
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 شيوه نامه اجرايي مربوط به آيين نامه يكپارچه آموزشي 

  : ارزيابي جامع19پيوست 

ست، بايد به  5و حداكثر  3امتحاني كه حداقل  سي ا صي در مركز  تأييدعنوان در ص شوراي تخ دبير 
 مربوط برسد.منطقه  /حصيالت تكميلي يا مدير گروه آموزشي و پژوهشي استان ت

  .باشدمي 20از  6و آزمون شفاهي در نمره نهايي  20از  14كتبي در نمره نهايي  هايآزمونسهم  -8
تشريحي و حداكثر در  صورتبهآزمون كتبي از محتواي دروس رشته مربوط در دوره دكتري تخصصي  -9

سريع در روند  منظوربه. شودميار دو روز كاري برگز شجويان، نتايج آزمون  هايفعاليتت شي دان پژوه
شوراي تخصصي مربوط در مركز تحصيالت تكميلي  15كتبي بايد ظرف مدت  روز كاري توسط دبير 

  به رئيس مركز مجري اعالم شود. ايمنطقه /يا مدير گروه آموزشي و پژوهشي استاني 
و ارائه آن به رئيس مركز مجري بر عهده  1بر اساس كاربرگ پيوست  جلساتصورتتنظيم  مسئوليت -10

 ايمنطقه/  دبير شوراي تخصصي در مركز تحصيالت تكميلي يا مدير گروه آموزشي و پژوهشي استاني
  است.

نه برگزاري آزمون  -11 ته پس از اعالم نمره كتبي زمي يك هف مدت  حداكثر ظرف  رئيس مركز مجري 
 هايقابليتارزشــيابي  منظوربه كنندهارزيابي هيئتآزمون شــفاهي توســط . كندميشــفاهي را فراهم 

رئيس مركز مجري و دعوت  تأييدپژوهشــي، آموزشــي و توانايي دانشــجو در انجام پژوهش مســتقل با 
ـــودميمدير گروه مربوط حداكثر دو هفته بعد از آزمون كتبي برگزار  ـــاس ش ـــفاهي بر اس . آزمون ش

شي دوره يا حوزه  شجو در دروس آموز شجو به  ترعاماطالعات و توانايي علمي دان صي دان ص شته تخ ر
شفاهي  70. آزمون كتبي آيدميعمل  صد و آزمون  شجو  30در صد در نمره نهايي آزمون جامع دان در

  باشند. اثرگذار مي
ــجوياني كه با توجه به موارد  -12 ــرا الذكرفوقدانش ــند بايد يط شــركت در ارزيابي جامع را دارا ميش باش

شوراي  2كاربرگ  شركت در ارزيابي جامع به كارشناس مربوط تكميل نموده تا در  (پيوست) را جهت 
 طرح شود.پژوهشي  –آموزشي  هايگروهتخصصي دكتري در مركز تحصيالت تكميلي يا شوراي 

، ولي در يك درس نمره كمتر از اندكردهكســب  در ارزيابي جامع 16دانشــجوياني كه معدل كل باالي  -13
سب  14 سوب اندكردهك شروط مح و بايد مجدداً در ارزيابي جامع بعدي  شوندمي، در ارزيابي جامع م

كســب كرده بودند، شــركت نمايند.  14شــركت كرده و فقط در آزمون همان درســي كه نمره كمتر از 
ـــرفاً براي ـــركت در آزمون يك زمينه يا يك درس ص  بار دوبوده و جزء حداكثر  پذيرامكان باريك ش

  .شودنميفرصت آزمون محسوب 
شجوياني كه معدل كل كمتر از   -14 شند مردود و بايد كليه دروس  16دان سب كرده با در ارزيابي جامع ك

  ارزيابي جامع را مجدداً امتحان دهند.
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، ســؤاالتدر مراكز و واحدهاي داخل كه حفاظت آزمون (زير نظر حراســت دانشــگاه) وجود دارد، اخذ  -15
ــي مربوط و  ــي و پژوهش تكثير و برگزاري آزمون با همكاري حفاظت آزمون بر عهده مدير گروه آموزش
شور و مراكز مجري كه حفاظت آزمون وجود ندارد، اين  شعب خارج از ك ست. در  رئيس مركز مجري ا

  وظايف بر عهده مركز سنجش و آزمون دانشگاه است.
نظارت بر ارزيابي جامع در داخل و خارج از كشــور و بررســي اعتراضــات در خصــوص نحوه  مســئوليت -16

  برگزاري اين آزمون بر عهده مركز سنجش و آزمون دانشگاه است.
  محل برگزاري ارزيابي جامع، محل تحصيل دانشجو است. -17
اول و دوم برگزار خواهد شـد كه تاريخ برگزاري  هاينيمسـالدر سـال در  بار دوآزمون جامع، حداكثر  -18

. دانشــجو مجاز اســت در ســرترم شــودميآزمون توســط مركز مجري مطابق با تقويم دانشــگاه تعيين 
 شدهتعريفنمايد. تاريخ و زمان برگزاري ارزيابي جامع در هر رشته با رعايت بازه زماني  نامثبتمربوطه 
روز قبل به حراست استان، معاونت آموزشي استان و مركز سنجش  15ط مركز مجري حداقل بايد توس

  و آزمون دانشگاه اعالم شود.
ــتاد  -19 ــط اس ــود، پس از يك مهلت  موقعبهاگر نمرات برخي از مواد امتحاني ارزيابي جامع توس اعالم نش

تهكتبي  ـــي مربوط و رئيس مر ايدوهف ـــي و پژوهش مدير گروه آموزش با تنظيم به وي،  كز مجري 
ستاد متخصص ديگري صورتجلسه  گيريتصميماي نسبت به واگذاري تصحيح اوراق امتحاني توسط ا

  .شودميو عضو جهت بررسي موضوع به معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي معرفي  نمايندمي
اهي تعداد گو صــرفاًدانشــجو در دو نوبت آزمون جامع حداقل نمره الزم را كســب نكند،  كهدرصــورتي -20

  .گرددميواحدهاي گذرانده شده به وي اعطاء 
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  1كاربرگ شماره 
  مركز      در مورخ      گرايش      برگزاري ارزيابي جامع دوره دكتري تخصصي رشته جلسهصورت

  عنوان درس اول:
  عنوان درس دوم:
  عنوان درس سوم:

  عنوان درس چهارم:
  عنوان درس پنجم:

نام و نام خانوادگي   شماره دانشجويي  رديف
  دانشجو

  )20نمره كتبي (هر درس از 
  عنوان 5و حداكثر  3حداقل 

ميانگين 
آزمون كتبي 

  از بيست

نمره 
مصاحبه از 

  بيست

  نمره نهايي 
 70(بر اساس 

درصد نمره آزمون 
درصد  30كتبي + 

  مصاحبه)

نتيجه نهايي 
  (قبول / مردود)

نمره 
درس 
  اول

نمره 
درس 
  دوم

نمره 
درس 
  سوم

نمره 
درس 
  چهارم

نمره 
درس 
  پنجم

1                        
2                        
3                        
4                        
5                        

  نام و امضاي دبير شوراي تخصصي رشته / مدير گروه 
  

  كنندهارزيابينام و امضاي عضو دوم گروه   كنندهارزيابينام و امضاي عضو اول گروه 

 كنندهارزيابينام و امضاي عضو سوم گروه 

  

 كنندهارزيابينام و امضاي عضو پنجم گروه  كنندهارزيابينام و امضاي عضو چهارم گروه 

 امضاي نماينده معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي

  
  امضاي رئيس مركزنام و 



  

 

56 
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  2كاربرگ شماره 

  تقاضانامه شركت در ارزيابي جامع دوره دكتري تخصصي

  

  به شماره ملي      فرزند        احتراماً، اينجانب

  رشته      به شماره دانشجويي   دانشجوي مقطع دكتري ورودي سال

و ميانگين  14با توجه به اينكه كليه دروس دوره آموزشــي خود را با نمرات حداقل       گرايش
  و هيچگونه بدهي شهريه به دانشگاه ندارم، متقاضي شركت در آزمون جامع مورخ امگذرانده 16حداقل 

  .باشممي

دانشگاه مجاز  امنداشتهابي جامع اين نوبت را مشخص شود، شرايط شركت در ارزي كهدرصورتيبديهي است 
اعتراض و پيگيري قانوني را از خود  هرگونهاســت، طبق ضــوابط و مقررات مربوط اقدام نموده و اينجانب حق 

  .نمايمميسلب 

  

  نام و امضاء دانشجو                    

  تاريخ                      
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  : همانندجويي20پيوست 

 مقطع كارشناسي ارشد

بندي (محرمانه دانشجويان تحصيالت تكميلي كه فاقد طبقه هاينامهپايان) و هاپروپوزالپيشنهاده ها ( -1
ستند،  ستميو ...) ه شگاه علوم و فناوري اطالعات ايران (ايرانداك)  هايسامانهدر  باي اطالعاتي پژوه

كنند. ارائه گواهي ثبت و بارگذاري فايل  جويي همانندكرده و فايل تمام متن و نتيجه را  تأييدثبت و 
پرداخت مالي به اســتادان راهنما، مشــاور و  هرگونهاين مدارك براي  جويي همانندتمام متن و نتيجه 
  و همچنين دانشجويان الزامي است. هاآنمتياز در ترفيع و ارتقاي داور و تخصيص ا

ــنهاده (پروپوزال)  هاينامهپايان -2 ــيالت تكميلي و پيش ــجويان تحص ــد دانش ــي ارش ــناس كه  هاآنكارش
سامانه ثبت  بنديطبقه شاني نامهپايان(محرمانه و ...) ندارند، پس از دفاع، در  شنهاده به ن ساله و پي ، ر

SABT.IRANDOC.AC.IR  بارگذاري شود.  هاآنثبت و تمام متن 

كارشــناســي ارشــد و همچنين تمام متن گزارش  هاينامهپاياناصــالت محتواي پيشــنهاده (پروپوزال)  -3
ــــامــانــه هــاآنپــايــاني  ـــويــب و دفــاع، بــا كــاربرد س ــــاني  جو همــاننــد، پيش از تص بــه نش

TIK.IRANDOC.AC.IR  شود. رايانامه سي   CRM@EMAIL.IRANDOC.AC.IRبرر
سامانه ثبت  آموختگاندانشبراي دانشجويان و  ، رساله و پيشنهاده نامهپايانجهت پيگيري و تماس با 

 اســـتفادهقابل جو همانندبراي تماس با ســـامانه  INFO@TIK.IRANDOC.AC.IRو رايانامه 
 است. 

ــناســي  هاينامهپايانپيش از تصــويب پيشــنهاده (پروپوزال)  -4 ــد، پيشــينه كارش را با كاربرد  هاآنارش
ـــامانه ـــگاه علوم و فناوري اطالعات ايران (ايرانداك) مانند پايگاه اطالعات علمي ايران  هايس پژوهش

به نشــــاني  به نشــــاني  GANJ.IRANDOC.AC.IR(گنج)  نه پژوهش  ـــي نه پيش ما يا ســــا
PISHINEH.IRANDOC.AC.IR .بررسي كنند 

ــنهاده (پروپوز هانامهپايان -5 ــويب در  بنديطبقهرا كه  هاآنال) و پيش (محرمانه و ...) ندارند، پيش از تص
 همانندجويي كنند. TIK.IRANDOC.AC.IRموسسه، در سامانه همانند جو به نشاني 

(محرمانه و ...) ندارند، پس از تصـــويب در  بنديطبقهرا كه  هاآنو پيشـــنهاده (پروپوزال)  هانامهپايان -6
 SABT.IRANDOC.AC.IR، رساله و پيشنهاده به نشاني نامهپايانبت موسسه، در سامانه ملي ث

 را بارگذاري كنند.  هاآنو تمام متن  تأييدثبت و 
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  مقطع دكتري تخصصي

ساله) و هاپروپوزال( هاپيشنهاده  -1 شجويان تحصيالت تكميلي كه فاقد طبقه هاير بندي (محرمانه و دان
اطالعاتي پژوهشــگاه علوم و فناوري اطالعات ايران (ايرانداك)  هايســامانهدر  بايســتمي...) هســتند، 

كرده و فايل تمام متن و نتيجه را همانندجويي كنند. ارائه گواهي ثبت و بارگذاري فايل  تأييدثبت و 
ــاور و  هرگونهتمام متن و نتيجه همانندجويي اين مدارك براي  ــتادان راهنما، مش پرداخت مالي به اس

  و همچنين دانشجويان الزامي است. هاآنياز در ترفيع و ارتقاي داور و تخصيص امت
(محرمانه  بنديطبقهكه  هاآندكتري دانشجويان تحصيالت تكميلي و پيشنهاده (پروپوزال)  هايرساله -2

بت  نه ث ما فاع، در ســــا ند، پس از د ندار يانو ...)  مهپا به نشــــاني نا هاده  ـــن له و پيش ، رســــا
SABT.IRANDOC.AC.IR بارگذاري شود.  هاآنام متن ثبت و تم 

ــنهاده (پروپوزال)  -3 ــالت محتواي پيش ــالهاص ، هاآندكتري و همچنين تمام متن گزارش پاياني  هايرس
شاني  سامانه همانندجو به ن صويب و دفاع، با كاربرد  سي  TIK.IRANDOC.AC.IRپيش از ت برر

جهت  آموختگاندانشبراي دانشجويان و  CRM@EMAIL.IRANDOC.AC.IRشود. رايانامه 
ــــامــانــه ثبــت  ــا س ــايــانپيگيري و تمــاس ب ــامــهپ ــامــه ن ــان ـــنهــاده و راي ــــالــه و پيش ، رس

INFO@TIK.IRANDOC.AC.IR  .براي تماس با سامانه همانندجو قابل استفاده است 

 هايســامانهرا با كاربرد  هاآندكتري، پيشــينه  هايرســالهپيش از تصــويب پيشــنهاده (پروپوزال)  -4
شگاه علو شاني پژوه م و فناوري اطالعات ايران (ايرانداك) مانند پايگاه اطالعات علمي ايران (گنج) به ن

GANJ.IRANDOC.AC.IR  ــي ــه نشـــــان ــش ب ــژوه ــه پ ــن ــيشـــــي ــه پ ــان ــا ســـــام ي
PISHINEH.IRANDOC.AC.IR .بررسي كنند 

يب در (محرمانه و ...) ندارند، پيش از تصـــو بنديطبقهرا كه  هاآنو پيشـــنهاده (پروپوزال)  هارســـاله -5
 همانندجويي كنند. TIK.IRANDOC.AC.IRموسسه، در سامانه همانند جو به نشاني 

ـــاله -6 ـــنهاده (پروپوزال)  هارس ـــويب در  بنديطبقهرا كه  هاآنو پيش (محرمانه و ...) ندارند، پس از تص
 SABT.IRANDOC.AC.IR، رساله و پيشنهاده به نشاني نامهپايانموسسه، در سامانه ملي ثبت 

 را بارگذاري كنند.  هاآنو تمام متن  تأييد ثبت و
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 شيوه نامه اجرايي مربوط به آيين نامه يكپارچه آموزشي 
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 مقطع كارشناسي ارشد

با گذراندن كليه واحدهاي بخش آموزشــي (از قبيل دروس اصــلي، الزامي، اختياري،  تواندميدانشــجو  -1
 نامهپاياننمره  كهماداميجبراني كارشناسي، دروس دانشپذيري و ...) بدون احتساب نمرات مردودي (

  اقدام نمايد.  نامهپاياننسبت به انتخاب  14) با كسب حداقل ميانگين كل شودنميدر معدل محاسبه 
شجويي كه ميانگين كل د -2 يك عنوان درس به غير  نامهپايانهمراه با  تواندميرا احراز كرده باشد  14ان

ـــال، ميانگين كل وي كمتر از  ـــود،  14از روش تحقيق انتخاب نمايد و چنانچه در انتهاي نيمس بش
ير را كسب نمايد حسب ضرورت فقط يك درس نظري غ 14حداقل ميانگين كل  كهمادامي بايستمي

سرترم جبران ميانگين همزمان با  صل در قالب  سرف انتخاب نمايد.  نامهپاياناز روش تحقيق را مطابق 
ـــرايطي دفاع از  ـــاب حداقل  نامهپاياندر هر ش ـــي و اكتس فقط بعد از ثبت تمام نمرات بخش آموزش

  مقدور خواهد بود.  14ميانگين كل 
شجو و  -3 شنهاد دان ستاد راهنما به پي شي و پژوهشي تعيين شوراي گ تأييدا . مطابق با گرددميروه آموز

عضو علمي دانشگاه يا حسب ضرورت عضو علمي  بايستميعلمي، اساتيد راهنما  هايفعاليت نامهآيين
وزارتين با حداقل مرتبه علمي اســتادياري و داراي مدرك  تأييدمورد  مؤســســاتو  هادانشــگاهســاير 

ر صورت ضرورت استاد راهنماي همكار يا استاد مشاور به دكتراي تخصصي در رشته مربوطه باشند. د
 هايفعاليت نامهآيينشوراي گروه آموزشي و پژوهشي و مطابق با  تأييدپيشنهاد استاد راهنما و پس از 

ضاي  صان  علميهيئتعلمي از اع ص ستاديار به باال يا متخ شگاه با مرتبه علمي ا داخل يا خارج از دان
  .شودميرك تحصيلي حداقل دكتراي تخصصي انتخاب خارج از دانشگاه با مد

صورتي -4 شاور به هر دليلي امكان ادامه همكاري در  كهدر ستاد راهنما يا م شند،  نامهپايانا شته با را ندا
 مربوط صورت خواهد گرفت. نامهشيوهتغيير استاد راهنما يا مشاور بر اساس 

كيفيت علمي و صحت مطالب آن از طرف استاد  تأييدپس از تدوين توسط دانشجو و  نامهپاياندفاع از  -5
عبارتند  داورانهيئت. تركيب گيردميصــورت  داورانهيئتراهنما مبني بر قابل دفاع بودن در حضــور 

ضو علمي داخل يا خارج از  ستاد داور (يك ع شاور، ا ستاد م ستاد راهنماي همكار، ا ستاد راهنما، ا از: ا
ه با مرتبه علمي اســتاديار به باال با مدرك تحصــيلي حداقل دكتراي گروه آموزشــي يا خارج از دانشــگا

صيالت تكميلي مي صي) و نماينده تح ص ساتيد راهنما، راهنماي تخ ضور ا سه دفاع با ح شد كه جل با
شاور و داور برگزار مي صيالت تكميلي بدون حق همكار يا م شركت  رأيگردد و نماينده تح سه  در جل

 باشد. داورانهيئتاز اعضاي علمي يا تواند يكي و مي نمايدمي

ماه پس از تصويب طرح پيشنهاده تحقيق (پروپوزال) است مشروط بر  3حداقل  نامهپايانزمان دفاع از  -6
  را انتخاب كرده باشد.  نامهپايانآنكه پيش از دفاع، 
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  بالمانع است. وليكن تمديد آن در دوره تابستان  باشدنميدر دوره تابستان ميسر  نامهپايانانتخاب  -7
آن را به پايان نرسانده است موظف است بر اساس تقويم  كه زماني، تا نامهپاياندانشجو پس از انتخاب  -8

شگاه در كليه  شهريه مصوب هيئت  نامهپايانتحصيلي براي  هاينيمسالدان صفر واحد طبق  به تعداد 
  نمايد.  نامثبتامناء 

ويدئوكنفرانس يا دفاع در مركزي  صورتبه نامهپاياندر صورت ضرورت، امكان برگزاري جلسه دفاع از  -9
 است. پذيرامكانمربوطه  نامهشيوهخارج از مركز مجري طبق 

، حداكثر يك نيمســـال در داورانهيئت تأييدمردود اعالم شـــود، با  نامهپايانچنانچه نمره ارزشـــيابي  -10
سنوات مج شتن  شجو اجازه داده صورت دا صيل به دان شركت  شودمياز تح سه دفاع  تا دوباره در جل

ـــجويي كه نتواند از پايان نامهپاياننموده و از  نامه خود با درجه قبول دفاع كند، خود دفاع نمايد. دانش
  .شودميگواهي واحدهاي درسي گذرانده شده به وي اعطاء  صرفاً

 مقطع دكتري تخصصي

 16پژوهشي براي ورود به مرحله پژوهشي نياز است حداقل ميانگين كل  –شي دانشجويان شيوه آموز -1
آزمون  هاينامهشــيوهزبان و ارزيابي جامع نيز طبق  هايآزموناز بخش آموزشــي را كســب نموده و از 

شيوه  شجويان  سب نمايند. همچنين براي دان شجويان دكتري و ارزيابي جامع نمرات قبولي ك زبان دان
ــي و قبولي در آزمون زبان طبق  16پژوهشــي كســب حداقل ميانگين كل  ــيوهاز بخش آموزش  نامهش

  آزمون زبان دانشجويان دكتري جهت ورود به مرحله پژوهشي الزامي است. 
س -2 ضرورت ا صورت  ستاد راهنما و پس از در  شنهاد ا شاور به پي ساتيد م  تأييدتاد راهنماي همكار يا ا

شي و پژوهشي / مركز تحصيالت تكميلي و مطابق با  علمي از  هايفعاليت نامهآيينشوراي گروه آموز
داخل يا خارج از دانشــگاه با مرتبه علمي اســتاديار به باال يا متخصــصــان خارج از  علميهيئتاعضــاي 

 .شودمياه با مدرك تحصيلي حداقل دكتراي تخصصي انتخاب دانشگ

استاد راهنما يا مشاور به هر دليلي امكان ادامه همكاري در رساله را نداشته باشند، تغيير  كهدرصورتي  -3
 مربوط صورت خواهد گرفت. نامهشيوهاستاد راهنما يا مشاور بر اساس 

شجويان دكتري موظفند  -4 شرفت  ،ماههسه هايبازهدر جامع، پس از قبولي در آزمون دان فرم گزارش پي
 اساتيد راهنما و مشاور برسانند.و امضاي  تأييد، رؤيتخود را تكميل و امضا نموده و به  رساله

پس از تصويب طرح پيشنهادي با رعايت قوانين و مقررات مربوط  سال يكدانشجويان دكتري حداقل  -5
 .باشندمياخذ درس رساله، مجاز به دفاع از رساله دكتري خود  شرطبهو 
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شجو و  -6 سط دان ساله پس از تدوين تو ستاد  تأييددفاع از ر صحت مطالب آن از طرف ا كيفيت علمي و 
عبارتند  داورانهيئت. تركيب گيردميصــورت  داورانهيئتراهنما مبني بر قابل دفاع بودن در حضــور 

ستاد ستاد راهنما، ا ضو علمي  از: ا ساتيد داور (داور داخلي از يك ع شاور، ا ساتيد م راهنماي همكار، ا
داخل و داور خارجي يك عضو علمي داخل يا خارج از گروه آموزشي يا خارج از دانشگاه با مرتبه علمي 

صيلي حداقل دكتراي تخصصي) و نماينده تحصيالت تكميلي  ستاديار به باال با مدرك تح ستا كه  ه
ــاور و داوران برگزار مي ــاتيد راهنما، راهنماي همكار يا مش ــور اس ــه دفاع با حض گردد و نماينده جلس

تواند يكي از اعضــاي علمي يا و مي نمايدميدر جلســه شــركت  رأيتحصــيالت تكميلي بدون حق 
 باشد. داورانهيئت

ساله -7 سات دفاع از ر ضرورت، امكان برگزاري هر يك از مراحل جل صورت  (اعم از دفاع از پروپوزال،  در 
سمينارها، پيش دفاع و دفاع نهايي)  ويدئوكنفرانس يا دفاع در مركزي خارج از مركز  صورتبهجلسات 

  است. پذيرامكانمربوطه  نامهشيوهمجري طبق 
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سي  ارزيابي جامع: -1 صي  هايتوانمندياز  جانبههمهبرر ص شجوي دكتري تخ شي دان شي و پژوه آموز
 .شودمياست، كه پس از گذراندن واحدهاي دوره برگزار 

ستاد راهنما: -2 داراي مدرك دكتري تخصــصــي مرتبط با حداقل مرتبه  علميهيئتيكي از اعضــاي  ا
 يا رساله بر عهده دارد. نامهپايانه مسئوليت راهنمايي دانشجو را در انجام استاديار به باال است ك

و يا فرد داراي صالحيت با تخصص مرتبط با مرتبه استاديار  علميهيئتيكي از اعضاي  استاد مشاور: -3
 و يا رساله بر عهده دارد. نامهپايانبه باال است كه مسئوليت مشاوره دانشجو را در انجام پروژه، 

از دروس هر رشته تحصيلي با هدفي مشخص، مصوب مراجع  ايپيوستههمبهمجموعه  نامه درسي:بر -4
 قانوني است. 

شد و از طريق  :نامهپايان -5 سي ار شنا شجوي دوره كار صيلي دان ست كه در فرايند تح ستند علمي ا م
اهنما و حسب تحقيق در يك حوزه معين از رشته يا گرايش تحصيلي و با راهنمايي استاد / استادان ر

 .شودميمورد بر اساس استانداردهاي پژوهشي تدوين 
ــجو  تحصــيل همزمان: -6 ــته غيرهمنام، يا در دو  طوربهچنانچه دانش همزمان در يك مقطع در دو رش

سان غيرمقطع  سان در حال  يك سان يا غير يك شگاه يك شته همنام يا غير همنام كه در دو دان در دو ر
سال ورود  در دو  هاآنتحصيل باشد و حداقل يك نيمسال اين تحصيالت با هم تالقي زماني داشته و 

 .شودميسال متفاوت باشد، تحصيل همزمان محسوب 
شجو  ايشيوه حضوري: -7 ست كه دان شگاه  هايفعاليتدر  وقتتمام صورتبهاز پذيرش ا صيلي دان تح

 .كندميشركت 
تحصــيلي مصــوب را با موفقيت به پايان  هايدوره هايرشــتهفردي اســت كه يكي از  :آموختهدانش -8

 رسانده و برابر ضوابط معين، گواهي يا مدرك تحصيلي مربوط را دريافت كرده است. 

شجو: -9 ست كه در يكي از  دان شده،  هايدورهفردي ا ضوابط معين پذيرفته   نامثبتآموزش عالي برابر 
 كرده و به تحصيل مشغول است. 

واحد و در مقطع  24دانشـــجويي كه در مقطع كارشـــناســـي حداكثر  دانشــجوي نيمســال آخر: -10
 واحد جهت اتمام سرفصل دوره نياز داشته باشد. 14كارشناسي ارشد حداكثر 

شور ديگري اخذ كرده و  يرانيا ريغتبعه : ايراني غيردانشجوي  -11 كه مدرك تحصيلي پايه خود را از ك
شگاه  ويپذيرش  شور) برابر زمان در دان شي  نامثبت(در مراكز/ واحدها داخل ك مندرج در تقويم آموز

صرفاً  شگاه،  صورت دان سوابق تحصيلي  ست يا با توجه به  كه مدرك تحصيلي  يرانيا ريغتبعه گرفته ا
و شـــعب خارج از كشـــور  هايندگينمادر شـــور ديگر اخذ كرده و پذيرش آن كايران يا پايه خود را از 
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با توجه به سوابق تحصيلي صورت مندرج در تقويم آموزشي دانشگاه، صرفاً  نامثبتبرابر زمان  ،دانشگاه
مقيم جمهوري اسالمي ايران و داراي اقامت قانوني كه مدارك تحصيلي  يرانيا ريغتبعه يا  گرفته است

شركت پايه را  ست، مجاز به  از مدارس يا مراكز آموزشي معتبر در جمهوري اسالمي ايران اخذ نموده ا
 ســازماناز طريق و  دانشــگاه بر اســاس ســوابق تحصــيليهاي هاي ســراســري و رشــته محلدر آزمون
شد آموزش كشورسنجش  شجويان تابع اين  .با شجويان مربوط  نامهشيوهو  نامهآييناين دان  غيربه دان

  . باشندمي ايراني
 ،هاآنو همسر و فرزندان  % و باالتر 25جانبازان همسر و فرزندان شهدا،  دانشجوي شاهد و ايثارگر: -12

كه در يكي از مقاطع تحصيلي در دانشگاه مشغول به تحصيل هستند  هاآنو همسر و فرزندان  آزادگان
سهيالت آموزشي از قانون جامع  تواننديم سانخدماتعالوه بر ت ستفاده نمايند. عالوه  ير به ايثارگران ا

و  % جانبازي و ســـه ماه ســـابقه حضـــور داوطلبانه در جبهه 15با حداقل ان جانباز، الذكرفوقبر افراد 
ضور داوطلبانه در جبهه گانرزمند سابقه ح شش ماه  شي  تواننديم با حداقل  سهيالت آموز صرفاً از ت

مربوط به دانشجويان  نامهوهيش و نامهنييآاين دانشجويان تابع اين  تخصيص داده شده استفاده نمايند.
 .باشنديمشاهد و ايثارگر 

 منظور دانشگاه پيام نور است. دانشگاه: -13

شگاه مورد  -14 شگاهمنظور هر يك از  وزارتين: تأييددان سهو  هادان س شي  هايمو آموزش عالي و پژوه
كارداني، كارشناسي ناپيوسته، كارشناسي  هايدورهكه مجري  ربطذياز مراجع  تأسيسداراي مجوز 

 پيوسته، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي هستند.

ست كه با  درس جبراني: -15 سي ا شنا ، گذراندن آن پژوهشي –گروه آموزشي  تأييددرسي از مقطع كار
ضروري  صيلي  شد در آغاز دوره تح سي ار شنا شجوي مقطع كار براي رفع كمبود دانش يا مهارت دان

 . شودميخيص داده تش

درسي است كه فقط داراي عمليات آزمايشگاهي، كارگاهي، ميداني و صحرائي، كارورزي درس عملي:  -16
 يا كارآموزي بوده و ممكن است خارج از محوطه كالس درس تشكيل گردد.

درســي اســت كه فاقد هر گونه عمليات آزمايشــگاهي، كارگاهي، ميداني و صــحرائي،  درس نظري: -17
 از دروس سرفصل دوره يا دروس جبراني باشد. تواندميكارآموزي باشد. اين درس كارورزي و 

ساعات آن كالس عملي:  –درس نظري  -18 صوب، بخشي از  صل م سرف ست كه طبق   صورتبهدرسي ا
  عملي برگزار گردد. صورتبهنظري و بخشي ديگر 



  

 

64 

 

  شيوه نامه اجرايي مربوط به آيين نامه يكپارچه آموزشي 

  : تعاريف22پيوست 

شد آغاز  دكتري تخصصي: -19 سي ار شنا ست كه پس از دوره كار صيلي ا شامل  شودميدوره تح  36و 
 واحد درسي است. 

بازه زماني حدفاصل نيمسال دوم سال تحصيلي قبل تا نيمسال اول سال تحصيلي بعد  دوره تابستان: -20
شدمي ستان  با ستورالعمل دوره تاب شد دروس مطابق با د سي ار شنا سي و كار شنا كه براي مقاطع كار

. طول اين شــودنميي در اين دوره ارائه همان ســال ارائه گرديده و براي مقطع دكتري هيچ نوع درســ
 كه يك هفته آن مختص امتحانات است.  باشدميهفته تحصيلي  7دوره به مدت 

 تعريف شوند.  راستاهمآموزشي  هايگروهاست كه در مجموعه  ايدوره دوره هم عرض: -21

شي: -22 ضو  راهنماي آموز ست، كه ا علميهيئتع شي ا شي و پژوه سلط به امور آموز سوي آگاه و م ز 
 تا از تاريخ ورود تا پايان دوره تحصيلي، راهنماي تحصيل دانشجو باشد.  شودميدانشگاه انتخاب 

مستند علمي است كه در فرايند تحصيل دانشجوي دوره دكتري تخصصي و از طريق تحقيق  رساله: -23
ــتادان راهنما و ب ــتاد / اس ــيلي، با راهنمايي اس ــته يا گرايش تحص ــاس در يك حوزه معين از رش ر اس

 .شودمياستانداردهاي پژوهشي با هدف توسعه مرزهاي دانش تدوين 
صيلي: -24 شته تح شعبه فرعي از  ر شخص و  هايشاخهيك  ضوع داراي قلمرو م علمي كه به لحاظ مو

 . انجامدميعلمي است و به احراز دانش تخصصي، مهارت با كارآمدي معيني  هايشاخهمتمايز از ساير 

ستفادهجوياني كه جزو دانشجويان دانش ساير دانشجويان: -25 از معافيت تحصيلي و دانشجويان  كنندها
 نباشند.  ايراني غير

سنوات): -26 مدت ســنوات تحصــيلي اســت كه مراجع ذيصــالح دانشــگاه به  سنوات ارفاقي (افزايش 
 دهد.دانشجو عليرغم استفاده از حداكثر سنوات مجاز اوليه، براي اتمام واحدهاي دوره ارائه مي

، نامهنييآ بر اساسكه  شوديمبه طول مدت دوره تحصيلي گفته سنوات مجاز اوليه (سنوات مجاز):  -27
دانشجوي مشمول دانشجو مجاز است واحدهاي درسي خود را به پايان برساند. طول مدت دوره تحصيلي 

 .شوديمتعيين بر اساس مدت زمان دوره معافيت تحصيلي  ،نظام وظيفه

راهبردي  ريزيبرنامهو  گذاريسياستز شوراهاي تخصصي در نخستين سطح يكي ا شوراي آموزشي: -28
ايجاد هماهنگي و تسهيل در امور اجرايي مرتبط با تحصيل  منظوربهدر امور آموزشي دانشگاه است كه 

 . شودميدانشجو در حوزه معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي تشكيل 

ضاي  7تا  3متشكل از  شوراي تخصصي (گروه علمي): -29 ستاديار به  علميهيئتنفر از اع شگاه (ا دان
سال سابقه استادياري در دانشگاه) است كه توسط رئيس دانشگاه  5باال) آن رشته تخصصي (با حداقل 
 و انتصاب مجدد آنان بالمانع است. شوندميبه مدت دو سال انتخاب و منصوب 
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 است.  هاهزينهدوره تحصيلي به ازاي پرداخت  منظور آموزش دانشجو در يك شهريه پرداز: -30

شي  -31 صصي كه  ايشيوه پژوهشي: –شيوه آموز شد و دكتري تخ سي ار شنا صيلي در دوره كار تح
برنامه درسي مربوط به آن عالوه بر واحدهاي درسي، مشتمل بر اجراي يك پروژه تحقيقاتي است كه 

 .شودميو يا رساله  نامهپايانمنجر به 
شي شيوه  -32 ست كه  الكترونيكي:آموز شد ا سي ار شنا سي يا كار شنا شي در دوره كار شيوه آموز

و به كمك فناوري اطالعات و ارتباطات  شــودمي نامثبتدانشــجوي آن برابر ضــوابط معين پذيرفته و 
 .كندمييا غيرحضوري تحصيل  حضورينيمه صورتبه

ضوري: -33 ش ايشيوه غيرح ضور در دان شجو بدون ح ست كه دان صيلي  هايفعاليتگاه، از پذيرش ا تح
 دارد. 

ــته: -34 ـــي داراي  كارداني پيوس ـــت كه دارندگان مدرك ديپلم (در نظام آموزش ـــيلي اس دوره تحص
واحد  68و با گذراندن  شوندمي) به آن وارد دانشگاهيپيشبدون نياز به گذراندن دوره  دانشگاهيپيش

 . آيندمي نائلدرسي طبق برنامه مصوب به مدرك كارداني 

سته: -35 ست كه فرد پس از اخذ ديپلم و گذراندن  كارداني ناپيو سطه ا صيلي پس از دوره متو دوره تح
 68و با گذراندن حداقل  واردشده) به آن دانشگاهيپيش(در نظام آموزشي داراي  دانشگاهيپيشدوره 

 . آيدمي نائلواحد درسي طبق برنامه مصوب به دريافت مدرك كارداني 

سي آغاز دور كارشناسي ارشد: -36 شنا ست كه پس از دوره كار شامل  شودميه تحصيلي ا  32تا  28و 
 واحد درسي است. 

دوره تحصيلي پس از دوره متوسطه كه فرد پس از اخذ ديپلم و گذراندن دوره  كارشناسي پيوسته: -37
شگاهيپيش شي داراي  دان شگاهيپيش(در نظام آموز شده و با گذراندن حداقل دان  130) به آن وارد 
 . آيدمي نائلدرسي طبق برنامه درسي مصوب به دريافت مدرك كارشناسي  واحد

سته: -38 سي ناپيو شنا سته) آغاز و با  كار سته و ناپيو ست كه پس از دوره كارداني (پيو صيلي ا دوره تح
 . آيدمي نائلواحد درسي طبق برنامه مصوب، به دريافت مدرك كارشناسي  68گذراندن حداقل 

ستاد امور  -39 ستاد):كميته منتخب  شگاه ( شاهد و ايثارگر دان شجويان  متشــكل از معاون  دان
شگاه،  شي و تحصيالت تكميلي دان ضاي  مديركلآموز شاهد و ايثارگر و يك نفر از اع شجويان  امور دان

آموزشــي  هايدرخواســتدانشــگاه اســت كه وظيفه تســهيل و تســريع در رســيدگي به  علميهيئت
 دارد. دانشجويان شاهد و ايثارگر را بر عهده



  

 

66 

 

  شيوه نامه اجرايي مربوط به آيين نامه يكپارچه آموزشي 

  : تعاريف22پيوست 

. اختالف شودمياز يك رشته كه ناظر بر وجه تخصصي آن باشد اطالق  ايشعبهبه  گرايش تحصيلي: -40
 رشته بيشتر باشد.  واحدهايدرصد كل  70در دو گرايش از يك رشته نبايد از  هادرس

شي: -41 تحصــيلي در دوره متوســطه اســت كه با توجه به مواد آزموني  هايرشــتهمجموعه  گروه آزماي
 .شودمي بنديدسته مشترك

با تخصص  علميهيئتواحد سازماني دانشگاهي متشكل از تعدادي عضو  ترينبنيادي گروه آموزشي: -42
ايجاد و اجراي آن رشــته  منظوربهمشــترك، در يك رشــته علمي خاص و يا چند رشــته متجانس كه 

 . شودميتحصيلي در دانشگاه تشكيل 

شي  -43 ستان / منطقه پژوهشي –گروه آموز شكل از : ا ضاي  7تا  3مت شگاه  علميهيئتنفر از اع دان
ستاني  ست كه در هر يك از  ايمنطقه /ا صي ا ص شته تخ شگاهدر يك ر ستاني  هايدان  ايمنطقه /ا
شكيل  شي شودميت شكيل يك گروه آموز ستاني  -. ت شگاه ا شي در هر دان منوط به  ايمنطقه /پژوه

ضو علمي  سه ع ست. با مرتبه  وقتتماموجود حداقل  صي خاص ا ص شته تخ ستادياري در ر حداقل ا
 و انتصاب مجدد آنان بالمانع است. شوندميمنصوب ي گروه توسط رئيس دانشگاه استان / منطقه اعضا

شي دكتري:  -44 شي و پژوه شكل از گروه آموز ضاي  7تا  3مت شگاه با مرتبه  علميهيئتنفر از اع دان
اال) در يك رشته تخصصي است كه در مركز تحصيالت استادياري به باال (حداقل يك نفر دانشيار به ب
. اعضــاي گروه توســط رئيس مركز تحصــيالت شــودميتكميلي / مركز مجري مقطع دكتري تشــكيل 

 و انتصاب مجدد آنان بالمانع است. شوندميتكميلي / رئيس استان مجري مقطع دكتري منصوب 

 نامــهآيينيــين شــده در ايــن چنانچــه دانشــجويي طبــق مقــررات و ضــوابط تع مرخصي تحصــيلي: -45
ــاب در  ــا احتس ــال ب ــد، آن نيمس ــتفاده نماي ــيلي اس ــي تحص ــيلي از مرخص ــال تحص ــك نيمس در ي

  براي وي محاسبه خواهد شد. امناهيئتسنوات و طبق شهريه مصوب 
شجو در يك نيمسال بر حسب مقررات هر دوره تحصيلي،  مشروطي: -46 وضعيت تحصيلي است كه دان

 تعيين شده در آن دوره را كسب كرده باشد.  حدنصابمعدلِ كمتر از 

ستاد: -47 شجو براي فراغت از تحصيل تنها يك عنوان درس نظري باقيمانده  كهدرصورتي معرفي به ا دان
شد،  شته با سي) دا شنا شد) يا دو عنوان درس نظري باقيمانده (در مقطع كار سي ار شنا (در مقطع كار

 بگذراند.  معرفي به استاد صورتبهاين درس را  تواندمي

هفته امتحانات پاياني است  2هفته آموزش و  16كه شامل  شدهتعيينبازه زماني  نيمسال تحصيلي: -48
 .باشدميو پايان آن آخرين روز امتحانات  هاكالسكه شروع آن از شروع 
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ست كه بخشي از آموزش آن حضوري و بخش ديگر غيرحضوري  ايشيوه :حضورينيمه -49 از پذيرش ا
 . سدرميبه انجام 

سي: -50 ارزش مقداري درســي اســت كه مفاد آن براي هر واحد نظري،  عملي، آزمايشــگاهي،  واحد در
صوبات  ساس م صه) و كارآموزي بر ا كارگروهي يا عمليات ميداني (بازديد علمي)، كارورزي (كار در عر

 . شودميشوراي آموزشي دانشگاه اجرا 

  منظور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است. وزارت: -51

يا افراد متخصــص داراي صــالحيت دانشــگاهي هســتند كه براي  علميهيئتاعضــاي  :داورانهيئت -52
شيابي كمي و كيفي  صي  نامهپايانارز ص شد و دكتري تخ سي ار شنا شجو در دوره كار ساله دان و يا ر

 . شوندميمطابق دستورالعمل اجرايي مصوب دانشگاه انتخاب 
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  مواد عمومي

سال  هايآزمونبرگزاري  كهمادامي -1 سنجش و  تأييدمورد  باكيفيتمتمركز و  صورتبهپايان نيم مركز 
ـــجويان مراكز  ـــوي مركز  هاآزمونكيفيت  تأييدنبوده و  پذيرامكان المللبينآزمون براي دانش از س

براي اين  نامهشــيوه، رعايت ضــوابط اين ســنجش و آزمون به اطالع اداره كل خدمات آموزشــي نرســد
  دسته از دانشجويان الزامي است.

  مواد اختصاصي

  مقطع كارشناسي

سرفصل مصوب  -2 دانشجويان مقطع كارشناسي مراكز خارج از كشور پس از گذراندن كليه دروس برابر 
ش سي از مجموعه دروس ر شت واحد در شش و حداكثر ه شتمل بر حداقل  ته، در آزمون جامع كه م

ــركت مي ــت، ش ــته (به غير دروس عمومي) اس نمايند و ملزم به كســب نمره همان مقطع و همان رش
ـــند. اين دروس و منابع آن از طرف مي 20از  10قبولي  علمي مربوط با رعايت حجم  هايبخشباش

به منبع درسي (ترجيحاً منابع منتشره توسط دانشگاه پيام نور)  مرزيبروندانشجو  منابع و دسترسي
  شود.مشخص مي

شجويان  -3 شرايط زير از گذراندن آزمون جامع معاف هستند كه مرجع بررسي و  مرزيبروندان  تأييددر 
  است: المللبينمركز امور اين موارد 

شند (دروس درصد واحدهاي خود را در  50بيش از  كهدرصورتي - يكي از مراكز داخل گذرانده با
آن نيز در داخل برگزار شــده نيز در  ترمپايان هايآزمونمعادلســازي از محل تحصــيل قبلي كه 

  درصد قابل محاسبه است). 50
شته  هايآزموناز طريق يكي از  - شور در همان ر سنجش ك سازمان  سط  شده تو ورودي برگزار 

 مقطع پذيرفته شده باشند.

ـــنجش و آزمون انجام  تأييدبرخط مورد  هايآزمونبراي  هاآندروس  ترمايانپآزمون  - مركز س
 شده باشد.

دانشجويان كارشناسي كه تقاضاي دريافت مدرك كارداني را دارند، بايد در آزمون حداكثر دو درس از  -4
سط  صورتبهدوره كه  ستاد تو شخص  المللبين مركز امورمعرفي به ا شركت نمايند و در شودميم  ،

 مدرك كارداني را دريافت نمايند. توانندميصورت موفقيت 
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(رئيس كميته)، رئيس  المللبينرئيس مركز امور متشـــكل از  ايكميتهبرگزاري آزمون جامع زير نظر  -5
. شــودميمركز ســنجش و آزمون و معاون حفاظت فيزيكي و آزمون حراســت مركزي دانشــگاه، برگزار 

  يته به شرح زير است:وظايف اين كم
  تنظيم و تصويب برنامه زماني آزمون در هر سال -
شيوه برگزاري آن (كاغذي،  هايمحل تأييد - شور و  برگزاري آزمون مذكور در داخل و خارج از ك

 الكترونيكي يا برخط)

 تعيين ناظران و برگزاركنندگان آزمون -

 در خصوص اعتراضات و مشكالت احتمالي گيريتصميمبررسي و  -

 نهايي كيفيت برگزاري آزمون ييدتأ -

 .شودميبه كميته ارجاع  صالحذيساير مواردي كه از طرف مراجع  -
، كندميكه كميته فوق مشــخص  هاييزماندر هر ســال (بهار و پاييز) در  بار دوآزمون جامع حداقل   -6

هاي پاياني مون، در آزشــدهاعالم هايزمانعالوه بر  توانندمي. ضــمناً واجدين شــرايط شــودميبرگزار 
شود، نيز شركت نموده و هر نيمسال كه زير نظر مركز سنجش و آزمون برگزار مي شدهمشخصدروس 

 .شودميدر صورت موفقيت، قبولي در آزمون جامع محسوب 
تهيه فهرست داوطلبان آزمون، تمهيدات الزم براي برگزاري آزمون در مراكز خارج از كشور  مسئوليت  -7

ـــده بر عهده دفتر  تأييد(كاغذي و برخط) و اعزام ناظران  اســـت.  المللبينو هماهنگي  ريزيبرنامهش
سال  شتيباني سؤاالتطراحي و ار ه مركز جامع الكترونيكي و برخط و اعالم نتايج بر عهد هايآزمون، پ

. اعالم نظر در خصــوص نمايندگان اعزامي در كميته فوق و نحوه ارســال و باشــدميســنجش و آزمون 
  بر عهده دفتر حراست مركزي است. سؤاالتدريافت 

شجوياني كه  -8 صورت عدم كسب نمره قبولي كنندميشركت  مرزيبروندر آزمون جامع  باريكدان ، در 
  همان درس هستند. هر درس، ملزم به شركت مجدد در آزمون

سي  -9 شنا صورت عدم كسب نمره قبولي، متقاضي در مقطع كار در آزمون حداكثر دو درس  تواندميدر 
ــور المللبين مركز اموررا زير نظر  ــرفاً در داخل كش ــورتبه، با رعايت مقررات مربوط، ص معرفي به  ص

  استاد بگذراند.
سي   -10 سب با واحدهاي در شهريه متغير دروس متنا شجو ملزم به پرداخت  شده براي  نظر دردان گرفته 

  اين آزمون، طبق شهريه مصوب هيئت امناء است.
شجويان اتباع  -11 شركت در آزمون جامع معاف  ايراني غيردان سي از  شنا صيل در مقطع كار شاغل به تح

  هستند.
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  مقطع كارشناسي ارشد 

شجويان مقطع كا -12 صل دان سرف شور پس از گذراندن كليه دروس برابر  شد مراكز خارج از ك سي ار شنا ر
سي از مجموعه  شت واحد در شش و حداكثر ه شتمل بر حداقل  شته، در آزمون جامع كه م صوب ر م

ــركت مي ــته اســت، ش  20از  12نمايند و ملزم به كســب نمره قبولي دروس همان مقطع و همان رش
علمي مربوط با رعايت حجم منابع و دســترســي  هايبخشاز طرف  باشــند. اين دروس و منابع آنمي

  شود.به منبع درسي (ترجيحاً منابع منتشره توسط دانشگاه پيام نور) مشخص مي مرزيبروندانشجو 
شجويان  -13 شرايط زير از گذراندن آزمون جامع معاف هستند كه مرجع بررسي و  مرزيبروندان  تأييددر 

  است: المللبينمركز امور اين موارد 
شند (دروس  50بيش از  كهدرصورتي - درصد واحدهاي خود را در يكي از مراكز داخل گذرانده با

آن نيز در داخل برگزار شــده نيز در  ترمپايان هايآزمونمعادلســازي از محل تحصــيل قبلي كه 
  درصد قابل محاسبه است). 50

سا هايآزموناز طريق يكي از  - سط  شده تو شته ورودي برگزار  شور در همان ر سنجش ك زمان 
 مقطع پذيرفته شده باشند.

ـــنجش و آزمون انجام  تأييدبرخط مورد  هايآزمونبراي  هاآندروس  ترمپايانآزمون  - مركز س
 شده باشد.

(رئيس كميته)، رئيس  المللبين رئيس مركز امورمتشـــكل از  ايكميتهبرگزاري آزمون جامع زير نظر  -14
. شــودميون حفاظت فيزيكي و آزمون حراســت مركزي دانشــگاه، برگزار مركز ســنجش و آزمون و معا

 وظايف اين كميته به شرح زير است:

  تنظيم و تصويب برنامه زماني آزمون در هر سال -
شيوه برگزاري آن (كاغذي،  هايمحل تأييد - شور و  برگزاري آزمون مذكور در داخل و خارج از ك

 الكترونيكي يا برخط)

 زاركنندگان آزمونتعيين ناظران و برگ -

 در خصوص اعتراضات و مشكالت احتمالي گيريتصميمبررسي و  -

 نهايي كيفيت برگزاري آزمون تأييد -

 .شودميبه كميته ارجاع  صالحذيساير مواردي كه از طرف مراجع  -
، كندميكه كميته فوق مشــخص  هاييزماندر هر ســال (بهار و پاييز) در  بار دوآزمون جامع حداقل   -15

هاي پاياني اعالم شــده، در آزمون هايزمانعالوه بر  توانندمي. ضــمناً واجدين شــرايط شــودمي برگزار
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  شيوه نامه اجرايي مربوط به آيين نامه يكپارچه آموزشي 

  : آزمون جامع دانشجويان مراكز بين الملل23پيوست 

شود، نيز شركت نموده دروس مشخص شده هر نيمسال كه زير نظر مركز سنجش و آزمون برگزار مي
 .شودميو در صورت موفقيت، قبولي در آزمون جامع محسوب 

وليت تهيه فهرست داوطلبان آزمون، تمهيدات الزم براي برگزاري آزمون در مراكز خارج از كشور ئمس  -16
اســـت. طراحي و ارســـال  المللبين مركز امورشـــده بر عهده  تأييد(كاغذي و برخط) و اعزام ناظران 

آزمون  جامع الكترونيكي و برخط و اعالم نتايج بر عهده مركز سنجش و هايآزمون، پشتيباني سؤاالت
شدمي سال و دريافت با صوص نمايندگان اعزامي در كميته فوق و نحوه ار بر  سؤاالت. اعالم نظر در خ

  عهده دفتر حراست مركزي است.
شجوياني كه  -17 صورت عدم كسب نمره قبولي كنندميشركت  مرزيبروندر آزمون جامع  باريكدان ، در 

  ند.هر درس، ملزم به شركت مجدد در آزمون همان درس هست
در مقطع كارشناسي ارشد يك درس را زير نظر الزم است در صورت عدم كسب نمره قبولي، متقاضي  -18

  معرفي به استاد بگذراند. صورتبه، با رعايت مقررات مربوط، صرفاً در داخل كشور المللبين مركز امور
سي   -19 سب با واحدهاي در شهريه متغير دروس متنا شجو ملزم به پرداخت  شده براي گرف نظر دردان ته 

  اين آزمون، طبق شهريه مصوب هيئت امناء است.
شجويان اتباع  -20 شركت در آزمون جامع  ايراني غيردان شد از  سي ار شنا صيل در مقطع كار شاغل به تح

  معاف هستند.

  

  

  


