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  مقدمه
مجلس شوراي  ١٨/٥/٨٣مصوب  (عتف)با استناد به قانون اهداف، وظايف و تشكيالت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

و ضوابط اجرايي حاكم بر آمايش آموزش عالي در جمهوري اسالمي ها سياست ٢اسالمي و در اجراي مفاد ماده 
 ٤٣٠٦٩/٢شماره و همچنين ابالغيه  شوراي عالي انقالب فرهنگي ١٨/١٢/٩٤ايران(موسوم به طرح آمايش) مصوب 

- دورهآموزشي جامع نامه شيوهبه تدوين ١٣٩٧ماه  وريدر شهرمشهد  يسدانشگاه فردو ،١/٣/٩٧به تاريخ وزارت عتف 
   نمود.اقدام  به شرح زير و دكتري تخصصي كارشناسي(پيوسته و ناپيوسته)، كارشناسي ارشد ،كاردانيصيلي تح هاي

  هدف -١ماده 
شجويان از طريق تعيين چارچوب قانوني براي اجراي  ساماندهينامه، شيوههدف از تدوين اين  صيلي دان به امور تح

شگاهموآهاي هماهنگ برنامه شي دان شي و پژوه سطح  در جهتموجود هاي گيري بهينه از ظرفيتبهره و ،ز ارتقاي 
صي هاي كيفي آموزش و پژوهش در دوره ص شد و دكتري تخ سي ار شنا سي، كار شنا  تيتربدر نتيجه و كارداني، كار

هاي است. دوره جامعه يازهايمنطبق با ن يعلم يدستاوردها نيمتخصص، متعهد و آشنا با علوم و آخر يانسان يروين
و نيز  »تخصــصــيهاي دســتياري دوره«، »دكتري عمومي رشــته دامپزشــكي«، »دكتري پژوهش محور«تحصــيلي 

و  را داشته ويژه خودمقررات » يوستهدكتري پ« و» دكتري مستقيم« ،»كارشناسي ارشد پيوسته«هايي همچون دوره
  كنند.مي جداگانه پيرويهاي نامهشيوهاز 

  تعاريف -٢ماده 
 منظور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است. زارت:و . ١
كه داراي مجوز  آموزش عالي و پژوهشي(اعم از دولتي و غيردولتي)هاي ها و موسسهيك از دانشگاه هر گاه:دانش . ٢

، ناپيوســته و پيوســتهكارداني، كارشــناســي هاي از دوره يكي /يك ربط بوده و مجري هرتاســيس از مراجع ذي
 هستند. هاي تخصصيو دستياري دوره دكتري تخصصي ،دكتري عموميكارشناسي ارشد، 

شگاه به آموزش و  ي: فردمدرس . ٣ صورت تمام وقت، ن ياددهيكه در دان شتغال  ايوقت  مهيمهارت به  پاره وقت ا
 دارد.

 ليشده، و پس از ثبت نام به تحص رفتهيبراساس ضوابط پذ يآموزش عال يهااز دوره يكيكه در  يفرد :دانشجو . ٤
  .پردازديم

صيلمنظور  رايگان:آموزش  . ٥ سنوات مجاز دوره ندا تح شيشجو در طول  ست. بدون پرداخت هزينه  آموز در ا
تعرفه آن مطابق دانشـــجوي ، شـــود هزينهپرداخت  مشـــمول آموزش رايگان ملزم به صـــورتي كه دانشـــجوي

 .باشدميپرداز نوبت دوم دانشگاه شهريه
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شجو  پرداز:شهريه انشجويد . ٦ ست كه به ازاي تحصيل ددان  نهيپرداخت هزملزم به  تحصيلير طول دوره يي ا

 .استاز سوي دانشگاه مربوطه مصوب 
 هاي درس دوره مربوطكالس همهدر  حضور اب به صورت تمام وقت و  كه دانشجوآموزش اي از شيوه حضوري: . ٧

 .پردازدتحصيلي مي فعاليتبه 
 پردازد.ميتحصيلي  فعاليتبه  كالس درساي از آموزش كه دانشجو بدون حضور در شيوه غيرحضوري: . ٨
 رسد. مي اي از آموزش كه بخشي از آن حضوري و بخش ديگر غيرحضوري به انجامشيوه حضوري:نيمه . ٩

 دانشجو يليتحص تيهدابراي كه  ،يآگاه و مسلط به امور آموزش يعلم اتيعضو ه :تحصيليراهنماي استاد  . ١٠
 .شودمي انتخاب آموزشي گروه ياز سواز ابتداي تحصيل و 

 هفته امتحانات پاياني است.  ٢هفته آموزش و  ١٦بازه زماني تعيين شده كه شامل  نيمسال تحصيلي:  . ١١
 است.  پاياني هفته امتحانات ١هفته آموزش و  ٦شامل  كه دوره زماني دوره تابستاني:  . ١٢
مصوب كه داراي هدف مشخصي بوده و  اي از دروس هر رشته تحصيليمجموعه به هم پيوسته درسي:برنامه   . ١٣

 مراجع قانوني است.
سي: . ١٤  ٣٢ســاعت، عملي يا آزمايشــگاهي  ١٦كه مفاد آن براي هر واحد نظري  ،ارزش مقداري درســي واحد در

 و كارآموزي ساعت ٦٤ساعت، كارورزي يا كار در عرصه  ٤٨ساعت، كارگاهي يا عمليات ميداني(بازديد علمي) 
ست و طبق برنامه درسي مصوب  ١٢٠ آموزييا مهارت ساعت در طول يك نيمسال تحصيلي يا بازه تابستاني ا

  شود. مي اجرا
ــي ودر درس/ رس جبراني:د . ١٥ ــيلي مربوط گذراندن آن  گروه اييدت اب كهس رفع كمبود براي در آغاز دوره تحص

رســاله، به  نامه/و يا به دليل ارتباط با موضــوع پايان شــودمي تشــخيص دادهروري ضــ دانش يا مهارت دانشــجو
 تشخيص استاد راهنما، موظف به گذراندن آن است.

ست كه نيازدرس پيش . ١٦ شجو : درس/ دروسي ا به دليل عدم تناسب مدرك قبلي با رشته قبولي و تشخيص دان
 گروه آموزشي موظف به گذراندن آن است.

شجو در يك نيمسال معدل كمتر از  مشروطي: . ١٧ شناسي ١٢وضعيت تحصيلي كه دان و را در دورة تحصيلي كار
  . يدنماكسب  كارشناسي ارشد را در دورة تحصيلي ١٤معدل كمتر از 

صيلي: . ١٨ شته تح شاخه ر شعبه فرعي از  شخص و متمايز از هاي يك  ضوع داراي قلمرو م علمي كه به لحاظ مو
 انجامد.مي علمي است و به احراز دانش تخصصي، مهارت يا كارآمدي معينيهاي ساير شاخه

صيلي: گرايش . ١٩ شته يك شعب ازكدام  هر تح صيلي ر صص بر ناظر كه تح شد آن تخ  ٢ در اختالف دروس. با
 .باشد بيشترها واحد كل درصد ٣٠ از و كمتر رشته واحدهاي كل درصد ٧ از نبايد رشته يك از گرايش

  اشتغال ندارد. ليطور موقت به تحصبه نيكه دانشجو برابر ضوابط مع يمدت زمان مشخص :يليتحص يمرخص . ٢٠
  كند.مي يخوددار لياز ادامه تحص اختياريكه در آن دانشجو به طور  ينديفرآ :يليتحص انصراف . ٢١
سته:كدوره  . ٢٢ دانشــگاهي (در نظام آموزشــي داراي پيش دوره تحصــيلي كه دارندگان مدرك ديپلم ارداني پيو

سي  ٦٨گذراندن حداقل مسـتلزم شـوند و مي دانشـگاهي) به آن واردبدون نياز به گذراندن دوره پيش واحد در
 .است طبق برنامه مصوب
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كه فرد پس از اخذ ديپلم و گذراندن دوره  ،تحصـــيلي پس از دوره متوســـطهدوره دوره كارداني ناپيوســته:  . ٢٣
شي داراي پيشپيش شگاهي (در نظام آموز ستلزم گذراندن حداقل دان شود و م شگاهي) به آن وارد مي   ٦٨دان

 واحد درسي طبق برنامه مصوب است.
واحد درسي طبق ١٤٠حداكثر و  ١٣٠گذراندن حداقل مستلزم  كه دوره تحصيلي دوره كارشناسي پيوسته: . ٢٤

   .است برنامه درسي مصوب
مستلزم و  شده دوره تحصيلي كه پس از دوره كارداني(پيوسته و ناپيوسته) آغاز كارشناسي ناپيوسته: ورهد . ٢٥

 .است طبق برنامه درسي مصوب واحد درسي ٧٢و حداكثر  ٦٨حداقل گذراندن 
س . ٢٦ شنا شد: يدوره كار ص ار س يليدوره تح شنا ستلزم گذراندن  شودمي آغاز يكه پس از دوره كار الي  ٢٨و م

 واحد مي باشد. ٣٢
و دانشجو  شدهكارشناسي ارشد يا دكتري عمومي آغاز  دورهتحصيلي كه پس از  : دورهدكتري تخصصي دوره . ٢٧

 . باشدواحد درسي مشتمل رساله مي ٣٦ به گذراندنموظف 
تخصــصــي دكتري كه بر اســاس ضــوابط مصــوب وزارت و با مشــاركت هاي هر يك از دوره المللي:دوره بين . ٢٨

 شود.هاي آموزش عالي و پژوهشي غير ايراني برگزار ميمؤسسه
ستند علم نامه:انيپا . ٢٩ ست كه در فرآ يم ص نديا شجو ليتح س يدان شنا شد و از طر يدوره كار در  قيتحق قيار

حســب مورد براســاس مشــاور ن) راهنما و ااســتاد( ييو با راهنما يليتحصــ شيگرا اياز رشــته  نيحوزه مع كي
 شود.مي نيتدو يپژوهش ياستانداردها

كه پس از گذراندن واحدهاي دوره آموزشي در دوره دكتري تخصصي، با است آزمون تخصصي  جامع: آزمون . ٣٠
 شود.هاي آموزشي و پژوهشي دانشجو برگزار ميهدف ارزشيابي توانمندي

 يمشخص ةدر زمين هك است يتخصص يدوره دكتر يگزارش مكتوب حاصل از فعاليت پژوهشي دانشجو رساله: . ٣١
  .شودمي نيراهنما و مشاور تدو )ان(راهنمايي استادتحصيلي و با  ةرشت كياز 

ضا داوران: أتيه . ٣٢ ص يمدرك دكتر يدارا يعلم اتيه ياع ص ص ايو  يتخ ص  تيصالح يدارا ياحرفه انمتخ
شگاه ساله /نامهانيپا يفيو ك يكم يابيارز يكه برا، يدان ستورالعمل اجرار شگاه انتخاب ييمطابق د صوب دان  م

 شوند.مي
 يكه برنامه درسدكتري تخصصي  و ارشد يدر دوره كارشناس ليتحصاز  ياوهيش :يپژوهش-يآموزش وهيش . ٣٣

س يمربوط به آن، عالوه بر واحدها شتمل بر اجرا ،يدر ست كه منجر به پا يقاتيپروژه تحق كي يم يا نامه انيا
 شود.مي رساله

دانشجو را در  ييراهنما تيكه مسئول )Ph.D(يتخصص يمدرك دكتر يدارا يعلم أتيعضو ه استاد راهنما: . ٣٤
 بر عهده دارد.رساله /نامهانيانجام پا

 تيكه مسئول يامتخصص حرفه ايو  )Ph.D(يتخصص يمدرك دكتر يدارا يعلم أتيعضو ه مشاور: استاد . ٣٥
 .بر عهده دارد رساله/نامهانيمشاوره دانشجو را در انجام پا

ــص . ٣٦ فه متخص حب :ياحر ناس يا نظرصــــا ـــ به كارش يات باتجر ـــيلي مدرك با علمي غيره  دكتري تحص
مورد تاييد شوراي تحصيالت  ايكه داراي مهارت و صالحيت حرفه ،هاي جامعهدر ساير بخش (Ph.D)تخصصي

مقطع كارشــناســي ارشــد  تقاضــامحور يا كاربردي يهانامهپاياندر  ،در شــرايط خاص باشــد.تكميلي گروه مي
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در و همچنين مربي باسابقه دانشگاه فردوسي مشهد  كارشناسي ارشدبا مدرك اي استفاده از متخصصان حرفه
 بالمانع است. هنامانيمشاور پا سمت

شي: . ٣٧ ــته گروه آزماي ــيلي در دوره هاي مجموعه رش ــت كه با توجه به مواد آزموني مختلف تحص متوســطه اس
 د.نشومي بنديمشترك دسته

شي گروه . ٣٨ ــازماني دانشــگاهيبنيادي :آموز ــو هيات علمي با تخصــص  ،ترين واحد س متشــكل از تعدادي عض
كه به منظور ايجاد و اجراي آن رشـــته  ،متجانس هاي/  مشـــترك در يك رشـــته علمي خاص يا چند رشـــته

 شود. مي تحصيلي در دانشگاه تشكيل
شي . ٣٩ شگاه شوراي آموز ست :دان سيا سطح  ستين  صي در نخ ص شوراهاي تخ ريزي گذاري و برنامهيكي از 

شي  صيالت تكميلي راهبردي در امور آموز سهيل در امور و تح ست كه به منظور ايجاد هماهنگي و ت شگاه ا دان
 دانشگاه شود. شوراي آموزشيمي مرتبط با تحصيل دانشجو به رياست معاون آموزشي دانشگاه تشكيلاجرايي 

 يا كميته منتخب تفويض كند.دانشكده نامه را به شيوهتواند اختيارات مشخص شده در اين مي
به پايان تحصــيلي مصــوب را با موفقيت هاي دورههاي يا گرايش فردي اســت كه يكي از رشــته آموخته:دانش . ٤٠

 رسانده و برابر ضوابط معين، گواهي يا مدرك تحصيلي مربوطه را دريافت كرده است.
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  مواد عمومي
  تحصيلي) (مربوط به تمام دوره هاي

  
شگاه  -٣ ماده ست كه بايد  قبليدارا بودن مدركِ پايانِ دوره شرط ورود به دان تحقيقات و  وزارت علوم،تاييد مورد ا

طريق از و اختصاصي  عموميهاي شايستگيباشد. عالوه بر آن،  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارتفنّاوري 
 .احراز خواهد شد آزمون ورودي و يا كسب پذيرش از دانشگاه طبق مقررات مصوب وزارتدر  قبولي قطعي

صره  شجويانِپذيرش  -١تب س دان شوراي هدايت ا صوبات  شان طبق م ستعدادهاي درخ شمول مقررات ا تعدادهاي م
  شود.درخشان وزارت انجام مي

صره  شجو -٢تب شوردان سه خارج از ك س صيل در مو شغول به تح انتقال  نامه وزارتيآيين مطابقتواند مي ي ايراني م
  .منتقل شود دانشگاهبه جهت ادامه تحصيل  ،خارج به داخل از دانشجويان

دانشجويان  در خصوص )١زشي دانشگاه (پيوستآمواحراز توانايي در زبان خارجي طبق مصوبات شوراي  -٣تبصره 
  .دوره دكتري تخصصي الزامي است

 . است ملزم به كسب حد نصاب نمره زبان فارسي ،در بدو ورود ،پذيرش شده غير ايرانيدانشجوي  -٤تبصره 
  شود.مي آموزش در دانشگاه مبتني بر نظام واحدي و به زبان فارسي انجام -٤ماده 

بازنگري شده در هاي ريزي آموزشي و يا برنامهبرنامه درسي مصوب شوراي عالي برنامه مجاز استدانشگاه  -تبصره
شگاه سي ارائه هر يك از دان صورت امكان به زبان غير فار ضوابط و مقررات مربوطه و در  سطح يك را با رعايت  هاي 

  نمايد.
ست فقط براي دوره -٥ماده  شگاه موظف ا شجو  يهايدان  وكه مجوز آن را از مراجع قانوني دريافت نموده  بپذيرددان
  ضوابط وزارت است.در چارچوب درسي را اجرا نمايد كه هاي برنامهصرفا 

 تيرا با اولو يدوره كارشناس يدرس يدرصد از واحدها ستيحداكثر ب ،هاگروه يبا همكار توانديدانشگاه م -تبصره
ستانداردها تيضمن رعا ،يو عموم هيدروس پا صورت مجاز ،يكيالكترون يبر محتوا ديصوب وزارت و تأكم يا  يبه 
  .دي) ارائه نمايكي(الكترون
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  است. ضروري حضوريتحصيلي هاي دورهدرس كالس جلسات تمام حضور دانشجو در  -٦ماده 
اما در آن درس نمره  ،كند بتي(سه شانزدهم) جلسات غ ١٦/٣از  شيب يكه دانشجو در درس يدر صورت -١ تبصره

 يدكتر يبرا ١٢ارشـد و تا  يكارشـناسـ يبرا ١٠تا  ،يكارشـناسـ يبرا ٨مسـتمر داشـته باشـد، امكان درج نمره تا 
  صورت، نمره درس فوق صفر منظور خواهد شد. نيا رياست؛ در غ سريم يتخصص

امكان درج  ولي نمره مستمر داشته باشد، درس شركت نكند مسالين انيجلسه امتحان پا دردانشجو اگر  -٢تبصره 
  .  شودمي ترم محروم انياز نمره پا فقط همين ماده وجود داشته و دانشجو ١نمره مطابق تبصره 

صره  شجو  بتيچنانچه غ -٣تب صيليدان سه امتحان پايان نيمسال تح ش يشورا صيبه تشخ در جل شگاه  يآموز دان
  شود.مي آن درس حذف شد،داده  صيموجه تشخ

دروس (تقدم و تأخر)  ينيازرعايت پيش ، ضــمنچگونگي و ترتيب ارائه تمامي دروس هر دوره و هر رشــته -٧ماده 
  گروه است. در اختيار ،مصوب طبق برنامه درسي

  دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلي از رعايت مقررات مربوط به اين ماده معاف است. -تبصره
  نظري الزامي است.هاي صورت كتبي براي درسه نيمسال ب برگزاري آزمون پاياني در هر -٨ماده 

  غير قابل تغيير است.تاييد نهايي استاد نمره درس پس از  -تبصره
صيلي رايگان براي هر آموزش -٩ماده  شجو، در هر دوره تح صيلي امكانيك صرفا ،دان شته تح پذير بار و در يك ر
  است.

صره ستاد درس و تأبا  -١ تب شجو ،گروه دييموافقت ا شروع امتحانات پا تواندمي دان سال،ين انيتا دو هفته قبل از   م
حد كمتر از در آن نيمســال دانشــجو  ماندهيباق يبه شــرط آن كه تعداد واحدها ،را حذف كند يدرس نظر كيفقط 

  نشود.مربوطه تحصيلي دوره  الزمنصاب 
موظف  ،نمره قبولي در هر درسعدم كسب ، در صورت حذف درس يا رايگان آموزشدانشجوي مشمول  -٢تبصره 

حذف تشخيص موجه بودن در صورت  .است دانشگاه پردازدانشجوي شهريهمطابق تعرفه  (ها)به پرداخت هزينه درس
شورا (ها)درس سط  ش يتو شجو يآموز شگاه، دان شمول  يدان شهر گانيرا آموزشم درس  ريمتغ هيملزم به پرداخت 

اي باقيمانده دانشــجو كمتر از حداقل واحد انتخابي مجاز شــود، نيمســال . در صــورتي كه واحدهنيســتحذف شــده 
شته و  صيلي تاثير ندا سال تح سال و  شجو در همان نيم سالين كيبه عنوان مذكور در رتبه بندي دان كامل جزو  م

  دارد. ريدر مشروط شدن دانشجو تأثشده و محسوب  يو يليسنوات تحص
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ساليحذف ن -١٠ماده  ص م شجو يليتح ست دان شجو قياز طر ،با درخوا مراحل  ريسا دييتأ يريگيو پ ييپرتال دان
 يآموزشــ ميتقو مطابقشــروع امتحانات تاريخ حداكثر تا قبل از  ،يلياحتســاب در ســنوات تحصــ ضــمن ،درخواســت

شگاه ست. دان ريپذامكان دان شمول  يشجوا صورت حذف غ رايگان، آموزشم  نهيموظف به پرداخت هز ،موجه ريدر 
  باشد.مي دانشگاهپرداز دانشجويان شهريهدروس حذف شده مطابق تعرفه  ريمتغ

شجو -١١ماده  ض يدان ص يمتقا صراف از تح شجو قياز طر ديبا ل،يان ص يبرا ييپرتال دان صراف از تح اقدام و  ليان
پس بار و تا دو ماه كي ي. دانشجو مجاز است فقط برانمايد يريگيحساب پ هيو تصف جهيرا تا حصول نت يمراحل بعد

  .رديانصراف خود را پس بگ يدرخواست، تقاضا خياز تار
قبل از شروع نيمسال تحصيلي پرداز شهريهدانشجوي توسط از تحصيل  انصرافارائه درخواست  در صورت -تبصره

شيآتقويم  مندرج در شگاه، موز ساله نيزه دان ستصورت  در اما .شوددريافت نمي از وي نيم صراف ارائه درخوا از  ان
زمان ارائه  چنانچه وي ملزم به پرداخت شــهريه ثابت اســت. ،اضــافهو  حذفتاريخ  قبل از شــروع نيمســال تاهنگام 

شهريه ثابت  ،توسط دانشجو يا دانشكده در صورت انتخاب واحدباشد، اضافه  حذف وتاريخ  از انصراف بعددرخواست 
  .شودمي دريافت از وي محاسبه ونيمسال  متغير و

شجو -١٢ماده  صيل  عدم انتخاب واحد دان صراف از تح صيلي، ان سال تح شگاه) در هر نيم شي دان (مطابق تقويم آموز
  شود.مي محسوب

  است.دانشگاه عهدة  بر ليمنصرف از تحص يدانشجو ليدر مورد بازگشت به تحص يريگميتصم -١٣ماده 
صميمبرنامه -١٤ماده  ضافه، حذف گيري درباره تقويم آموزشي، ريزي و ت چگونگي اعالم و ثبت نمره، زمان حذف و ا

شيوه ضطراري دروس، نحوه اعتراض به نتايج امتحانات، مهلت تجديد نظر و غيره طبق  شگاه ا صوب دان نامه اجرايي م
  شود.مي انجام
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  كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته يلتحصي هايدوره آموزشي نامهشيوه -الف

از زمان پذيرش، يكي از اعضاي دوره كارشناسي، دانشگاه موظف است براي هدايت تحصيلي دانشجويان  -١٥ماده 
اساس ساز و كار  بر نمايد تارا به عنوان استاد راهنماي تحصيلي تعيين ايشان هيات علمي مرتبط با رشته تحصيلي 

  نظارت كند. دانشجومصوب دانشگاه بر نحوه عملكرد 
. حداكثر نمايدانتخاب  را واحد درسي ٢٠و حداكثر ١٢در هر نيمسال تحصيلي حداقل الزم است دانشجو  -١٦ماده 

  است.  به صورت حضوري واحد درسي ٦تابستان  ترمواحد مجاز انتخابي در 
صره  با تأييد گروه در نيمسـال تواند مي ويباشـد،  ١٧نيمسـال حداقل  پاياناگر ميانگين نمرات دانشـجو در  -١تب

  واحد درسي اخذ نمايد. ٢٤تا  تحصيلي بعد
شرط ،آخر مساليدر ن -٢تبصره  شتن ميانگين كل باالي  يآموختگدانش به  شجو ، ١٠و دا واحد  ٢٤تواند تا ميدان

حداكثر  ي مجاز استليتحص مساليدر آن ندر صورت عدم ارائه برخي از دروس نظري، دانشجو  .دينما انتخاب يدرس
از سوي معرفي به استاد به شكل درس انتخاب در صورت . انتخاب كندبه صورت معرفي به استاد را واحد درسي  ٨تا 

ست رايگان، وي مي آموزشدانشجوي مشمول  (شهريه متغير  پردازهيشهردانشجوي درس  تعرفهمعادل هزينه را باي
  .براي درس انتخابي پرداخت نمايد مساليسال و نهمان در  درس/ دروس)

صره   ، ويآموخته شــود، پس از تاييد گروهواحد درســي نظري دانش ٨چنانچه دانشــجو با گذراندن حداكثر  -٣تب
  نمايد.تابستان به صورت معرفي به استاد انتخاب  ترمتواند واحدهاي مذكور را در مي

صره  شجو يك درس عملي -٤تب سب نكند اما دوره عملي درس فوق ظري را اخذ ن -چنانچه دان   ولي نمره قبولي ك
شد، ستاد (بمي را گذرانده با صورت معرفي به ا صره تواند آن درس را به    انتخاب  ماده) همين ٣و  ٢ا رعايت مفاد تب

  نمايد.
، بنا به داليل موجه ر پايان هر نيمسال به تشخيص گروهباقيمانده دانشجو داي انتخابي يا هواحد چنانچه -٥تبصره 

در اين صــورت رعايت حد نصــاب تعداد واحد در طول  ،واحد درســي برســد ١٢و خارج از اراده دانشــجو به كمتر از 
، مسالينمان هدانشجو در  بنديدر رتبه ريعدم تاث رغميعل مذكور مسالين يول ،نيمسال براي دانشجو الزامي نيست

  دارد. ريتأث ويو در مشروط شدن شده محسوب  دانشجو يليكامل جزو سنوات تحص مسالين كيبه عنوان 
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 واحد ٦براي دوره كارشناسي ناپيوسته حداكثر  با تشخيص گروه صرفا جبراني / نيازپيشتعداد واحدهاي  -١٧ماده 
طبق تعرفه  ازنيشيدروس پ نهيهز شـــود.در ميانگين نيمســـال و كل محاســـبه نمي نيازپيشنمره دروس  اســـت.
  .شوديم افتيانتخاب دروس از دانشجو در مساليدانشگاه در سال و ن پردازهيشهر انيدانشجو
دانشگاهي) كه معدل كل آموختگان دوره كارداني پيوسته (فاقد مدرك پيشدانشگاه اختيار دارد براي دانش -تبصره

شده ١٤آنها زير  شته غيرمرتبط پذيرفته  سته در ر سي ناپيو شنا ست و در دوره كار شياند، ا شخيص گروه آموز  به ت
  .شودارائه كند. نمره اين دروس در ميانگين نيمسال و كل محاسبه نمي نيازپيشبه عنوان واحد درسي  ٢٠حداكثر 

سط مدرس آن درس و بر -١٨ماده  شجو در هر درس تو صيلي دان شرفت تح ضور و فعاليت در  ارزيابي پي ساس ح ا
  شود.مي و به صورت عددي از صفر تا بيست محاسبه شده برگزاركالس، انجام تكاليف و نتايج امتحانات 

صره سي مانند كارآموزي، كارورزي،  -تب شنا سآموزي، مهارتدروس دوره كار صحرايي،  در  ...مينار، پروژه و عمليات 
اساس مصوبه شوراي آموزشي دانشگاه، مهلت  كه تكميل آنها در طول يك نيمسال تحصيلي ميسر نباشد، بر صورتي

ميسر نبوده ثبت نمره امكان  ،رپس از مهلت مقر. است پذيرثبت نمرات دروس يادشده تا پايان نيمسال بعدي امكان
  .  شودمي درجمردودي  نمرهو 

  .باشدمي ١٠حداقل نمره قبولي در هر درس  -١٩ماده 
صره  بعدي، عينا همان هاي در نيمســال و دانشــجويي در يك يا چند درس نمره قبولي كســب نكندچنانچه  -١تب

مردودي قبلي در ريز نمرات تحصيلي دانشجو هاي درس يا دروس مذكور را با نمره قبولي بگذراند، نمره يا تمام نمره
ــده و صــرفااثر اما در محاســبه ميانگين كل دوره بي ،ماندمي ثبت و باقي آخرين نمره قبولي در آن درس مالك  ش

  محاسبه ميانگين كل دوره خواهد بود.
صره  ــره  -٢تب ــتفاده از تبص ــرفا ١گذراندن دروس با اس ــيلي در هنگام  ص ــبه ميانگين كل دوره تحص براي محاس

 .كندقبل را خنثي نميهاي و مشروطي دانشجو در نيمسال است آموختگيدانش
با و مردودي)  انگين تمامي دروس اخذ شده (قبوليمي، التيجهت استفاده از تسه بندي دانشجودر رتبه -٣تبصره 

  منظور خواهد شد. ١٧رعايت ماده 
صره  شجو -٤تب ضباط تهيحكم كم ايتقلب و  ليكه به دل ييدان شمول كند، مي افتيدر ينمره مردود يان صرهم  تب

  نخواهد شد.ماده  نيابه  مربوطهاي 
باشــد، دانشــجو در آن نيمســال  ١٢چنانچه ميانگين نمرات دانشــجو در هر نيمســال تحصــيلي كمتر از  -٢٠ماده 

  .نمايدانتخاب را واحد درسي  ١٤تا  حداكثرتواند مي يو در نيمسال بعد شده مشروط تلقي
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 ،نيمسال ٣نيمسال و در دوره كارشناسي پيوسته  ٢چنانچه دانشجو در دورة كارداني و كارشناسي ناپيوسته  -تبصره
دانشجو جهت اطالع الزم است  خصوص،. در اين خواهد شد ، از تحصيل محرومشودعم از متوالي يا متناوب مشروط ا

  . كندرا پيگيري  الزمت ضرورت اقدامات و در صورنموده مراجعه  خويشمرتبا به پرتال از وضعيت تحصيلي خود 
شود، مي هاي غيرحضوري كه منتهي به مدرك تحصيليتواند در دورهنامه ميشيوهدانشجوي مشمول اين  -٢١ماده 

   زمان تحصيل كند.مطابق مصوبات مربوط به صورت هم
هدايت استعدادهاي درخشان اساس مصوبات شوراي  زمان دانشجويان استعدادهاي درخشان برتحصيل هم -تبصره

  شود.مي وزارت انجام
سته  -٢٢ ماده سي ناپيو شنا سته) و كار سته و ناپيو صيل در دوره كارداني (پيو سال و در دوره  ٤مدت مجاز تح نيم

  نيمسال است.  ٨كارشناسي پيوسته 
  نيمسال افزايش دهد.  ٢را حداكثر تا  تحصيل دانشگاه اختيار دارد مدت مجاز -١تبصره 
در  ليتحصاز دو نيمسال تبصره فوق،  ،گانيرا آموزشمشمول  ي كارشناسي پيوستهدانشجو خصوص در -٢تبصره 

با كه ي است ليتحصو نيمسال سال همان  هينوط به پرداخت شهرم دوم مساليدر نو  گانيه صورت راب اول مسالين
  . استمحروم  ليتحص دامهنشود از ا آموختهمدت دانش نيچنانچه دانشجو در ا موافقت شده است.سنوات  ديتمد

نيمسال اول بر اين ماده، پرداخت شهريه در  ١در خصوص دانشجويان شهريه پرداز، از دو نيمسال تبصره  -٣تبصره 
ساس روال معمول و ست كه با تمديد  ا صيلي ا سال تح سال و نيم شهريه همان  سال دوم منوط به پرداخت  در نيم

  سنوات موافقت شده است.
شجو -٢٣ ماده صمي دان سنوات تح ساب در  سالين دو ل،يتواند با احت ص م ص ياز مرخ ستفاده كند. در ا يليتح  نيا

صوص، شروع ن خ ست خود را قبل از  شجو درخوا ست دان ساليالزم ا ص م شجو قياز طر يليتح و  ارائه ييپرتال دان
  .مراحل انجام دهد ريسا دييتا تأ را الزم يريگيپ

صره س -تب صاد يبرر ص قيم ص يِمرخ سنوات تح ساب در  ص يليبدون احت ص مان،يزا يمانند مرخ شك يمرخ  ،يپز
سر  تيمامور ست. در ا اريدر اخت نيوالد ايهم شگاه ا ست خود را قبل از  نيدان شجو درخوا ست دان صوص، الزم ا خ

  مراحل انجام دهد. ريسا دييتأ تاالزم را  يريگيارائه و پ ييپرتال دانشجو قياز طر يليتحص مساليشروع ن
تواند در صورت موافقت دانشگاه و امكان ادامه مي كارشناسي پيوسته ياكارداني ناپيوسته  دانشجوي دوره -٢٤ماده 

شته شي مجاز باقيمانده، ر سنوات آموز صيل در  شگاه/تح صيلي خود را در همان دان شرايط زير  منوط به ،گرايش تح
  تغيير دهد:

  دانشگاه؛ گرايش مورد تقاضاي دانشجو در /الف) وجود رشته
  ؛ب) موافقت گروه مبدأ و مقصد و تأييد شوراي آموزشي دانشگاه



  )كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته( هاي تحصيلي دانشگاه فردوسي مشهدنامه جامع آموزشي دورهشيوه     ١٤
  

شي هاي ج) كمتر نبودن نمره سري گروه آزماي سرا شجو در آزمون  سابي دان از نمره آخرين فرد پذيرفته  مربوطهاكت
  با تاييد سازمان سنجش آموزش كشور؛ ،گرايش در دانشگاه و در سال پذيرش /شده در آن رشته

صره صيلي براي يك -تب صرفاً در هر دورة تح شجو  شتهمي باردان شرايط اين ماده، تغيير ر گرايش  /تواند با رعايت 
  دهد.

حضوري پرداز به روزانه، از غيرحضوري به نيمهتر به باالتر، از شهريهپايينهاي از دوره گرايش /تغيير رشته -٢٥ماده 
  ولي عكس آن مجاز است. بوده و حضوري ممنوع

 /به رشتهاست  اساس سوابق تحصيلي صرفا بر در آنهاپذيرش هايي كه گرايش /از رشته گرايش /غيير رشتهت -هتبصر
  ، ممنوع است.پذيردصورت ميهايي كه پذيرش در آنها از طريق آزمون گرايش
شجو مطابق  -٢٦ماده  شجويان دورهشيوهميهماني و انتقال دان سي هاي نامه ميهماني و انتقال دان شنا كارداني و كار

پس از تاييد دانشگاه مبداء و موافقت دانشگاه  ،و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي مصوب وزارتها دانشگاه
  شود.  مي مقصد انجام

حضوري و پرداز به روزانه، از غيرحضوري به نيمهانتقال دانشجو از دانشگاه غيردولتي به دولتي، از شهريه -١ تبصره
  ولي عكس آن مجاز است.  ممنوع بودهحضوري 
حضوري پرداز به روزانه، از غيرحضوري به نيمهميهماني دانشجو از دانشگاه غيردولتي به دولتي، از شهريه -٢تبصره 

  و حضوري ممنوع است.
مبداء و مقصد، هاي گرايش در صورت احراز شرايط و با كسب موافقت دانشگاه /انتقال توأم با تغيير رشته -٢٧ماده 

  پذير است.امكان نوبتفقط براي يك 
 بر اخراجي قبولي مجدد يادانشــجوي انصــرافي ســازي و پذيرش واحدهاي درســي گذرانده شــده معادل -٢٨ماده 

  :استپذير امكان زير عايت مواردو صرفا با راساس دستورالعمل اجرايي مصوب شوراي آموزشي دانشگاه 
و سوابق  حضوريغير ،حضوريحضوري، نيمههاي حضوري به دوره سابقواحدهاي گذرانده دانشجوي  پذيرشالف)   

  قابل بررسي است. تحصيلي
  قابل بررسي است. حضوري و غيرحضوريحضوري به نيمهنيمه سابق يگذرانده دانشجو يواحدها پذيرشب) 
  قابل بررسي است. غيرحضوري به غيرحضوري سابق يگذرانده دانشجو يواحدها پذيرشج) 
 غير دولتي -ها و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعيدانشگاهآزاد اسالمي و هاي واحدهاي عمومي دانشگاه پذيرشد) 

  قابل بررسي است.
شجويپذيرش ) ه صيلي، به دوره پذيرش  قبلي واحدهاي گذرانده دان سوابق تح شده با  صيلي باپذيرش  ، سوابق تح

  قابل بررسي است. حضوري و غيرحضورينيمه



  )كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته( هاي تحصيلي دانشگاه فردوسي مشهدنامه جامع آموزشي دورهشيوه     ١٥
  
سازي شده براي دانشجوي قبولي مجدد، يك نيمسال از سنوات مجاز واحد از دروس معادل ٢٠تا  ١٢) به ازاي هر و

  شود.تحصيلي دانشجو كاسته مي
  

صيلي دريافت نموده اند -٢٩ ماده شجويان كه قبال مدرك تح صره  صرفا پذيرش دروس عمومي دان (با عنايت به تب
  قابل بررسي مي باشد. )،١٨هاي ماده 

ــي و كاردانيهاي آموختگي براي دورهمالك دانش -٣٠ماده  ــناس ــته( كارش ــته و ناپيوس ميانگين كل  احراز )پيوس
  در پايان دوره است. ١٢حداقل 

صره  شجو با گذراندن واحدهاي دوره به  اگر -١تب سقف مجاز  ١٢ميانگين كل دان سال با رعايت  سد تنها يك نيم نر
صت داده صيلي به وي فر آنها  دركه هايي درس يا درسواحد از  ٢٤حداكثر شود تا مجددا با انتخاب مي سنوات تح

ست  ١٢تا  ١٠نمره بين  ساند ١٢ميانگين كل خود را به كسب نموده ا مدرك دوره ين جهت، شرط دريافت از اه و ر
  محروم خواهد شد.  ليتحص دامهاز ا ،در غير اين صورت احراز نمايد؛كارداني و يا كارشناسي همان رشته را 

صره ــجويان  -٢ تب ــهريههزينه دروس انتخابي جهت جبران معدل مطابق تعرفه دانش ــال  درپرداز ش ــال و نيمس س
  . است عهده دانشجو انتخاب درس بر

 واحد درسي ٦٨كه دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل در دوره كارشناسي پيوسته حداقل  صورتي در -٣١ماده 
شامل حداكثر  را ساير دروس دوره) با نمره قبولي گذرانده و ميانگين كل دروس ١٠( واحد دروس عمومي و مابقي از 

، به حالتدر غير اين  نمايد.تواند مدرك دوره كارداني همان رشته را دريافت مي باشد،از آن يا باالتر  ١٢گذرانده وي 
دانشجوي مذكور و همچنين به دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل در دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته فقط 

  خواهد شد. تحويلتعداد واحدهاي گذرانده شده  گواهيِ
مورد نياز دوره هاي تحصيل در دوره كارشناسي پيوسته بيش از واحد دانشجوي منصرف يا محروم از اگر -١تبصره 

ــد ــگاه  ،كارداني را با نمره قبولي گذرانده باش ــدور مدرك كاردان يرابدانش  قرار را مالك ميانگين كلهايي سدري ص
  باشد.١٢باالتر از آنها نمره كه  خواهد داد

صره  صرف -٢تب نظر از وجود دوره كارداني مصوب در آن رشته يا صدور مدرك كارداني حسب تقاضاي دانشجو و 
  شود.مي مجري بودن دانشگاه محل تحصيل دانشجو انجام

ــتاد درس تاريخ دانش -٣٢ماده  ــط اس ــيلي يا آموختگي، زمان ورود آخرين نمره توس ــال تحص پايان آخرين نيمس
) مي باشد.١٨دانشجو (با عنايت به تبصره ماده 



  )كارشناسي ارشد ناپيوسته( هاي تحصيلي دانشگاه فردوسي مشهدنامه جامع آموزشي دورهشيوه     ١٦
  

  كارشناسي ارشد ناپيوسته ة تحصيليدورنامه شيوه -ب
  

  مدت مجاز تحصيل در دوره كارشناسي ارشد دو سال (چهار نيمسال) است. -٣٣ماده 
صره آموخته نشــود، دانشــگاه اختيار دارد مدت تحصــيل وي را در صــورتي كه دانشــجو در مدت مقرر دانش -١ تب

نيمسال اول رايگان در  آموزشبراي دانشجوي مشمول حداكثر تا دو نيمسال افزايش دهد. افزايش سنوات تحصيلي 
سال دوم با دريافت هزينه طبق تعرفه به شهريه صورت رايگان و در نيم شجوي  شگاه در  پردازدان سال و همان دان

شجو در اين مدت دانش ست. چنانچه دان شده ا سنوات موافقت  ست كه با تمديد  سالي ا شود از ادامه نيم آموخته ن
  تحصيل محروم است.

ر اين ماده، پرداخت شهريه در نيمسال اول ب ١در خصوص دانشجويان شهريه پرداز، از دو نيمسال تبصره  -٢تبصره 
ست كه با تمديد  صيلي ا سال تح سال و نيم شهريه همان  سال دوم منوط به پرداخت  ساس روال معمول و در نيم ا

  سنوات موافقت شده است.
تا  ٤ن تعداد، از اي .واحد است ٣٢و حداكثر  ٢٨درسي در دوره كارشناسي ارشد حداقل هاي تعداد واحد -٣٤ماده 

  . خواهد بود آموزشيهاي صورت واحد نامه و مابقي بهواحد مربوط به پايان ٦
صره  سي در تعداد -١تب شته برخي از واحدهاي در شدهار سي ار شنا ست  ي دوره كار صل  برممكن ا سر ف ساس  ا

  .افزايش يابد واحد ٣٨تا ريزي درسي دانشگاه برنامه كميتهيا دروس وزارت علوم 
واحد  ١٤و حداكثر  ٨حداقل جبراني، بايد  /نيازپيشبا احتساب دروس  ،دانشجو در هر نيمسال تحصيلي -٢ تبصره
  از شرط اخذ حداقل واحد معاف است. دانشجو . در آخرين نيمسال تحصيلي نمايدانتخاب  درسي
بايد به  ويباشـد نهمخوان  دانشـجو ا رشـته دوره كارشـناسـي ارشـدب چنانچه رشـته دوره كارشـناسـي -٣٥ماده 

ــخيص گروه حداكثر  ــ واحد ١٢تش ــورت درس ترجيحا در ابتداي دوره و قبل از دروس  ،جبراني / نيازپيشي را به ص
  بگذراند.همان رشته كارشناسي هاي از ميان درس ، واصلي

در ميانگين نيمسال و كل درس نمره  الزامي است وليي جبران /ازنيشيپدر دروس  ١٢كسب نمره قبولي  -١تبصره 
سبه نمي شجو محا شهريهطبق تعرفه ي جبران /ازنيشيپ هزينه دروس. شوددان شجويان  شگاه پرداز دان سال و دان در 

  شود.مي انتخاب دروس از دانشجو دريافت مسالين
شود. در مي جبراني يك نيمسال به سنوات آموزشي دانشجو اضافه /ازنيشيپواحد  ١٢به ازاي گذراندن  -٢تبصره 

هفته به ســنوات آموزشــي دانشــجو از شــروع ٥/١ازاي هر واحد باشــد به  ١٢كمتر از ها اين واحدتعداد صــورتي كه 
  شود.مي نيمسال افزوده



  )كارشناسي ارشد ناپيوسته( هاي تحصيلي دانشگاه فردوسي مشهدنامه جامع آموزشي دورهشيوه     ١٧
  

صيل هم -٣٦ماده  شدتح سي ار شنا شيهاي شيوه تماميدر  ،زمان در دوره كار شگاه تمامي ،آموز هاي و دورهها دان
  (اعم از دولتي و غير دولتي) ممنوع است. تحصيلي

شجو -٣٧ماده  صيلي دان شرفت تح سوي مدرس آن ارزيابي پي ضور و فعاليت  و بر درس در هر درس از  ساس ح ا
صيلي انجام سال تح ستمر و پاياني هر نيم شجو در كالس، انجام تكاليف و نتايج آزمون كتبي م و بر مبناي  شده دان

  عددي از صفر تا بيست قابل محاسبه است. 
  باشد.مي ٢٠از  ١٠سهم نمره اختصاص يافته به آزمون كتبي پاياني حداقل  -تبصره

  است. ضروريجلسات كالس درس در شيوه حضوري تمام حضور دانشجو در  -٣٨ماده 
صره سات كالنحوه  -تب شجو در جل ضور دان ضوري نيمههاي س درس در دورهح شگاه شيوه مطابقح صوب دان نامه م

  .است
 يليتحص ياز مرخص مسالين كي ل،يتواند با احتساب در سنوات تحصمي دانشجو -يليتحص يمرخص -٣٩ماده 

ستفاده كند. در ا شروع ن نيا ست خود را قبل از  شجو درخوا ست دان ساليارتباط الزم ا ص م پرتال  قياز طر يليتح
  .مراحل انجام دهد ريسا دييتا تأ را الزم يريگيو پ ارائه ييدانشجو
صره س - تب صاد يبرر ص قيم ص يِمرخ سنوات تح ساب در  ص يليبدون احت ص مان،يزا يمانند مرخ شك يمرخ  ،يپز

 مساليدرخواست خود را قبل از شروع ن دياست دانشجو با يهيدانشگاه است. بد اريدر اخت نيوالد ايهمسر  تيمامور
  مراحل انجام دهد. ريد ساييالزم را تا تأ يريگيارائه و پ ييپرتال دانشجو قياز طر يليتحص

  است. ١٤قبول در هر نيمسال  و ميانگين كل قابل ١٢حداقل نمره قبولي در هر درس  -٤٠ماده 
صره  همان  نايع ،يبعد يهامســاليكســب نكند و در ن يچند درس نمره قبول اي كيدر  ييچنانچه دانشــجو -١تب

دانشجو  يلينمرات تحص زيدر ر يقبل يمردود يهاتمام نمره ايبگذراند، نمره  يدروس مذكور را با نمره قبول ايدرس 
در آن درس مالك  ينمره قبول نيآخر اشــده و صــرف اثريكل دوره ب نيانگياما در محاســبه م ماند،يم يثبت و باق
  كل دوره خواهد بود. نيانگيمحاسبه م

صره  شجو بنديدر رتبه -٢تب سهيالت دان ستفاده از ت شده (قبول يتمام نيانگي، مجهت ا ) يو مردود يدروس اخذ 
  .)٣٥ماده  ١(با عنايت به تبصره  منظور خواهد شد

صره  ستفاده از  -٣تب صره گذراندن دروس با ا سبه م يصرفا براهمين ماده  ١تب ص نيانگيمحا در  يليكل دوره تح
 .كندينم يقبل را خنث يهامساليدانشجو در ن ياست و مشروط آموختگيهنگام دانش

صره  شجو -٤تب ضباط تهيحكم كم ايتقلب و  ليه به دلك ييدان شمول كند، مي افتيدر ينمره مردود ،يان صره م تب
  نخواهد بود.ماده  هاي مربوط به اين



  )كارشناسي ارشد ناپيوسته( هاي تحصيلي دانشگاه فردوسي مشهدنامه جامع آموزشي دورهشيوه     ١٨
  

باشــد، دانشــجو در آن نيمســال  ١٤چنانچه ميانگين نمرات دانشــجو در هر نيمســال تحصــيلي كمتر از  -٤١ماده 
  شود.مي مشروط تلقي

صره شودچنانچه  -تب شروط  صيلي اعم از متوالي يا متناوب م سال تح شجو در دو نيم صيل محروم ،دان خواهد  از تح
مراجعه نموده  شيخود، مرتبا به پرتال خو يليتحص تيخصوص، الزم است دانشجو جهت اطالع از وضع نيدر ا. شد

  كند. يريگيو در صورت ضرورت اقدامات الزم را پ
  انتقال در دوره كارشناسي ارشد ممنوع است. وتغيير رشته  -٤٢ماده 

  دانشگاه است. در اختيارگيري در خصوص تغيير گرايش و ميهماني در موارد خاص تصميم - تبصره
 و پذيرفتهكرده در آزمون تحصيالت تكميلي شركت مجددا درخصوص دانشجويان انصرافي و اخراجي كه  -٤٣ ماده
شدهفقط واحدهاشوند، مي شگاهدر  ي گذرانده  سجهت پذيرش  دولتيهاي دان ست يقابل برر  ١٤تا  ٨ هر به ازاي .ا

  شود. مي كاستهشدگان قبول مجدد پذيرفته واحد از دروس معادل سازي شده، يك نيمسال از سنوات مجاز تحصيليِ
شاور -٤٤ماده  ستاد راهنما و م اســتاد راهنما به پيشــنهاد دانشــجو، موافقت اســتاد و تاييد شــوراي  -انتخاب ا

  شود.تحصيلي تعيين ميتحصيالت تكميلي گروه حداكثر تا شروع نيمسال دوم 
شتن دو نيم -١ تبصره ستاد راهنما دا بايد آن  تدريس السحداقل يك نيم ضروري است؛ سال سابقه تدريسبراي ا

 باشد.بوده در تحصيالت تكميلي 
ستاد راهنماي اول از ميان اعضاي هيات علمي گروه ،ظرفيت تعداد راهنمايي رعايتبا  -٢ تبصره شود. انتخاب مي ا

تواند ، به پيشنهاد استاد راهنماي اول و تاييد شوراي تحصيالت تكميلي گروه، استاد راهنماي دوم ميدر صورت نياز
 از ميان اعضاي هيات علمي داخل يا خارج از دانشگاه انتخاب شود. 

صره تواند از ســاير اول ميدر موارد خاص و به تشــخيص شــوراي تحصــيالت تكميلي گروه، اســتاد راهنماي  -٣ تب
  هاي دانشگاه انتخاب شود.گروه

در صورت نياز، استاد(ان) مشاور به پيشنهاد استاد راهنماي اول و تاييد شوراي تحصيالت تكميلي گروه  -٤ تبصره
 شوند.انتخاب مي

صره  شدنامه ميهر پايان -٥تب شته با شاور دا ستاد م صورت .تواند حداكثر دو ا ستا ،در هر  دان راهنما و مجموع ا
شود.نبايد  مشاور سه نفر بيشتر  ش از  سان آموز شنا سي مشهد يكار شگاه فردو توانند به مي نيز يمدرك دكتر با دان

 .نامه را داشته باشندانيدو پاحداكثر صورت همزمان مشاوره 
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به هر دليل، امكان ادامه راهنمايي و مشـــاوره براي اســـتاد(ان) راهنما و  ،نامهاگر در طول اجراي پايان -٦ تبصــره
ستاد  صيالت تكميلي گروه، ا شوراي تح ستاد راهنما و تاييد  ست ا شخيص گروه يا با درخوا شد، به ت شاور مقدور نبا م

 شود. نامه تعيين ميراهنما و يا مشاور جديد براي پايان
توانند راهنمايي، دانشجو (پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر و فرزند) نميهيچ يك از بستگان درجه يك  -٧ تبصره

  .نامه وي را بر عهده گيرندمشاوره و يا داوري پايان
دانشجو موظف است حداكثر تا شروع نيمسال سوم  -نامهضوع و تصويب پيشنهاده پايانانتخاب مو -٤٥ماده 

  . استاد راهنما تعيين و به تصويب شوراي تحصيالت تكميلي گروه برساندنامه خود را با هماهنگي تحصيلي موضوع پايان
  .است نامهنام در نيمسال سوم تحصيلي ضمن رعايت ضوابط آموزشي، منوط به تصويب موضوع پايان ثبت -١تبصره 
استاد(ان) راهنما،  اههو كارر زمينه تخصصي ،نامه با توجه به عاليق دانشجو، سوابقانتخاب موضوع پايان -٢تبصره 

  .پذيردميهاي پژوهشي دانشگاه و شوراي عتف صورت محورهاي پژوهشي مصوب گروه و از ميان اولويت
دانشجو موظف است پس از مشخص شدن استاد(ان) راهنما، پيشنهاده را با نظر استاد(ان) راهنما تدوين  -٣تبصره 

ستاد ر شجويي ثبت نمايد تا با تاييد ا صيالت تكميلي گروه به مدير گروه و در پرتال دان شوراي تح صويب  اهنما و ت
سال و  سوم به سپس ار ارسال  معاون/ معاون پژوهش و فناوري دانشكدهجهت تاييد نهايي حداكثر تا پايان نيمسال 

  گردد.
ت شوراي تحصيالاز سوي تصويب ، اما نيازمند اختياري است شنهادهيپدفاع از با نظر شوراي دانشكده،  -٤تبصره 

  است. تكميلي گروه
) ان(استاد حضور با ايجلسه در پيشنهاده نهايي تصويب است، ضروري پيشنهاده از دفاع كه هاييدر گروه -٥تبصره 
صيالت نماينده ،راهنما صورت لزوم ،و تكميلي تح صيالت تكميلي گروه ا ،در  شوراي تح شخيص   نجامداور(ان) به ت
از سوي شوراي تحصيالت تكميلي گروه مسئول نظارت بر حسن برگزاري نماينده تحصيالت تكميلي  .گرفت خواهد

  باشد.جلسه تصويب پيشنهاده، تنظيم صورتجلسات مربوط و تاييد انجام اصالحات پيشنهاده مي
  تصويب پيشنهاده الزامي است.  قبل از (اصالت محتوا)ارائه گواهي همانندجويي -٦ تبصره

صره  شنهاده  -٧تب شنهاده، كاربرگ الكترونيكي پي صويب پي سه ت سه دفاع يا جل حداكثر يك ماه پس از برگزاري جل
سال و با تاييد مدير گروه، جهت تاييد نهايي به معاون/ معاون پژوهش و فناوري  ستاد راهنما به مدير گروه ار توسط ا

  گردد. دانشكده ارجاع مي
صره  صورت  بندي مذكور برتبعات احتمالي عدم رعايت زمان -٨تب ستاد راهنما خواهد بود و در  شجو و ا عهده دان

  .است دانشگاهمجوز  مندبندي مذكور، ادامه تحصيل دانشجو نيازعدم رعايت زمان
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صره  ــميت مي -٩تب ــكده رس ــنهاده با تاييد نهايي معاون/ معاون پژوهش و فناوري دانش ــجو پيش با  بايديابد. دانش
 ي از تصويب نهايي پيشنهاده خود اطمينان حاصل نمايد. مراجعه به پرتال دانشجوي

نامه و تاييد كفايت علمي آن توسط استاد(ان) راهنما و دانشجو پس از تدوين پايان -نامهاز پايان دفاع-٤٦ماده
و در حضور هيأت داوران از نموده نامه اقدام نسبت به درخواست صدور مجوز دفاع از پايان ،رعايت ضوابط مربوط

  .نمايد نامه خود دفاعپايان
  نياز جهت صدور مجوز دفاع: مستندات مورد -١ تبصره
  ؛نامه در قالب مصوبنويس پايانپيش -
 ؛ربطشده مجوز دفاع مورد تاييد مراجع ذيكاربرگ تكميل -
 ؛)https://sabt.irandoc.ac.ir( نامه، رساله و پيشنهادهپايانگواهي ثبت پيشنهاده در سامانه ملي ثبت  -
 ؛ربطنامه (در صورت وجود) مورد تاييد مراجع ذيشده درخواست ارزيابي دستاوردهاي پايانكاربرگ تكميل -
 ؛نامهپايان متن كاملگواهي همانندجويي  -
 .اهاز حسابداري معاونت آموزشي دانشگتصفيه حساب مالي گواهي  -

  .گيردصدور مجوز دفاع توسط شوراي تحصيالت تكميلي گروه با ارائه مستندات مذكور صورت مي -٢ تبصره
  . است روز كاري ١٠فاصله زماني الزم بين صدور مجوز دفاع و زمان انجام دفاع  حداقل -٣تبصره 
صره  صيالت تكميلي -٤تب ضور نماينده تح سه دفاع با ح شاور و هيات داوران جل ستاد(ان) م ستاد(ان) راهنما، ا ، ا

  يابد.رسميت مي
صره  ــتاد(ان) راهنما و مشــاور) با حداقل مرتبه  -٥تب هيات داوران متشــكل از دو عضــو هيات علمي (عالوه بر اس
ستاديار و  يك داور از گروه و يا دانشكده گردد. حداقلين ميكه توسط شوراي تحصيالت تكميلي گروه تعي است يا

  تواند يكي از داوران باشد.اي انتخاب شود. نماينده تحصيالت تكميلي ميتواند از متخصصان حرفهيك داور مي
راهنما به داليل موجه نتواند در جلسه دفاع شركت كند، بايد موضوع را به ان از استاد يدر صورتي كه يك -٦تبصره 

شـوراي تحصـيالت تكميلي گروه  ،صـورت كتبي به اطالع شـوراي تحصـيالت تكميلي گروه برسـاند. در موارد خاص
 تواند جلسه دفاع را با حضور يك نفر از استادان راهنما برگزار نمايد.مي

  .استعدم حضور استاد(ان) مشاور در جلسه دفاع بالمانع  ،در موارد خاص -٧تبصره 
  ماه است. ٤نامه حداقل پاياناز تا تاريخ برگزاري جلسه دفاع  تصويب پيشنهادهاز  فاصله زماني -٨تبصره 
  شود.رساني قبلي برگزار ميدانشگاه و با اطالع كاريجلسه دفاع در روزهاي  -٩تبصره 
  اداره جلسه و نظارت بر حسن اجرا و رعايت ضوابط و مقررات بر عهده نماينده تحصيالت تكميلي است. -١٠تبصره 
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كيفيت علمي و ، ارائه گزارش مورد تاييد استاد راهنمااساس  نامه برارزيابي پايان -نامهارزيابي پايان -٤٧ماده  

شود و نتيجه آن به نحوه نگارش انجام مي و هاي پژوهشدستاوردهاي آن، ميزان نوآوري، چگونگي دفاع از يافته
  گردد.تعيين مي متوسط) و مردودح: عالي، خيلي خوب، خوب و صورت قبول (در يكي از سطو

صره  صميم -١تب صوص رد يا قبول پايانمالك ت ست كه هر گيري درخ نامه و همچنين درجه آن، ميانگين نمراتي ا
شجو مي سه به دان شاور(ان) در جل ستاد(ان) راهنما و م ضر و ا ست كه داوران يك از داوران حا دهند. الزم به ذكر ا

  (ان) راهنما و مشاور(ان) در مجموع يك نمره خواهند داشت. هركدام به طور مستقل و استاد
  شود و ارزيابي آن به شرح ذيل است:نامه در معدل كل دانشجو محاسبه نمينمره پايان -٢تبصره 

   ؛قبول با درجه عالي ٢٠تا  ١٩الف) از نمره   
   ؛قبول با درجه خيلي خوب ٩٩/١٨تا  ١٨ب) از نمره 

   ؛بول با درجه خوبق ٩٩/١٧تا  ١٦) از نمره پ
  ؛قبول با درجه متوسط ٩٩/١٥تا  ١٤) ) از نمره ت
  .مردود ١٤) كمتر از ث

صره  شود، با تچنانچه پايان -٣تب شجو مردود اعالم  سقف مدت اييد هيات داوران حداكثر يك نيمنامه دان سال در 
  نامه خود دفاع كند. شود تا دوباره در جلسه دفاع شركت و از پايانمجاز تحصيل به دانشجو اجازه داده مي

صره  كاربرگ ارزشــيابي  همچنين و ٢پيوســت مبنايبر ، ي آنبا توجه به دســتاوردهانامه پايانحداكثر نمره  -٤تب
و توســـط نماينده  تعييندانشـــكده  و فناوري پژوهش معاون توســـط) ٢-٦و  ١-٦شـــماره  هاي(كاربرگ نامهپايان

شود. هر يك از داوران تا سقف نمره اعالم شده نسبت به مي تحصيالت تكميلي در جلسه دفاع به هيات داوران اعالم
  شود.  مي محاسبه ٤٧ماده   ٢ ثبت نمره خود اقدام و نهايتا نمره نهايي مطابق تبصره

صره  ها و تعيين درصــد ننامه، كيفيت آهيات داوران درخصــوص تعيين مســتخرج بودن دســتاوردها از پايان -٥تب
  نمايند.پوشاني احتمالي آنها و نمره دستاوردها اظهارنظر ميهم

نامه، نسبت به اعمال اصالحات و پاياناز  مورد قبول روز پس از دفاع ٣٠ضروري است دانشجو حداكثر تا  -٦تبصره 
نامه روز پس از دريافت پايان ١٥آن به نماينده تحصــيالت تكميلي اقدام نمايد. اســتاد راهنما نيز حداكثر تا تحويل 
شــده اقدام و نتيجه را به شــده از نماينده تحصــيالت تكميلي نســبت به تاييد يا عدم تاييد اصــالحات اعمال  اصــالح

  .نماينده تحصيالت تكميلي اعالم نمايد

را با تاييد استاد راهنما و  نامههرگونه دستاورد از پايانانتشار  استدانشجو متعهد  -دستاوردهاانتشار  -٤٨ماده 
ستخرج از پايان ستاوردهاي م ساند. همچنين د شگاه به انجام ر شامل نام مطابق مقررات و با حفظ مالكيت دان نامه 

ل بايد يكي از اسـتادان راهنماي دانشـگاه باشـد. نويسـنده مسـئودانشـجو (نفر اول)، اسـتاد(ان) راهنما و مشـاور مي
 فردوسي مشهد باشد.
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  . استگيري بر عهده شوراي دانشكده در موارد خاص، تصميم -١تبصره 
هاي خارج از دانشگاه، نويسنده مسئول نامه با سازماندر صورت وجود قرارداد همكاري در راهنمايي پايان -٢تبصره 

  شود.تاييد معاونت/ معاونت پژوهش و فناوري دانشكده تعيين ميدر مقاله بر اساس قرارداد مورد 
  درج نشاني دوم صرفا براي دانشجويان غير ايراني بالمانع است.  -٣تبصره 
رساني خود را در قالب مصوب تدوين و نسخه نهايي چاپي آن را به مركز اطالع نامهپاياندانشجو بايستي  -٤تبصره 

هاي (چاپي/ الكترونيكي) مطابق مصوبات تحويل نمايد. دانشجو صرفا مجاز به تهيه نسخهو كتابخانه مركزي دانشگاه 
  .استدانشگاه 

ــ ـــ -٥ره تبص ـــب مجكس ـــتاوردهاي آن در جهت ارائه پايان كدهوز از معاونت پژوهش و فناوري دانش نامه يا دس
  ها، سمينارها و ... الزامي است.ها، همايشنمايشگاه
صره  نامه ه به تاييد اســتاد(ان) راهنما و دانشــجو رســيده اســت ضــميمه پايانك نامهپايانرســاله/نامه اصــالت -٦تب

  گردد.مي
و دفاع قابل قبول  ١٤گذراندن كليه واحدهاي دوره، داشـــتن ميانگين كل حداقل آموختگي، مالك دانش -٤٩ ماده

  نامه است.از پايان
صر شي  نمراتكل  نيانگيچنانچه م -١ هتب س يگذراندن تمام واحدهاپس از آموز شد  ١٤آن دوره كمتر از  يدر با

شجو اجازه دفاع از پا ص تيبا رعا . در اين حالت،نامه را نداردانيدان سنوات تح سالين كيتنها  ي،ليسقف مجاز  به  م
گذرانده اســت  ١٤ ازرا كه با نمره كمتر  ييهاواحد از درس ١٠شــود تا با اخذ مجدد حداكثر مي فرصــت داده يو
ـــانده  ١٤گذرانده را به حداقل  يكل واحدها نيانگيم در  .نمايدرا دريافت  نامهانيزه دفاع از پااجابدين ترتيب  ورس

ساليدرس(ها) در ن نيا ارائهصورت عدم  ست درس م شجو مجاز ا شخ يگريدمرتبط هاي مورد نظر، دان  صيرا به ت
ستاد شجو يدروس انتخاب نهيهز. كندراهنما انتخاب  ا همان در  پردازشهريه انيجهت جبران معدل مطابق تعرفه دان

از ادامه  ،آموخته نشــودمدت دانش ني. چنانچه دانشــجو در ااســت عهده دانشــجو انتخاب درس بر مســاليســال و ن
  محروم خواهد شد. ليتحص
ص ساند، -٢ رهتب صيلي را به پايان ر شجويي كه به هر دليل نتواند دوره تح ساب دان صفيه ح  يِفقط گواه ،پس از ت

  خواهد شد. ليتحوبه وي گذرانده شده  يتعداد واحدها
(جعل، تقلب،  يمرتكب تخلف علمدانشــجو نامه پايان نيو انجام پژوهش و تدو ليتحصــ نيچنانچه در ح -٥٠ماده 

ــاس قانون پ يبرداريكپ ــود و بر اس ــورا يآثار علم هيو مقابله با تقلب در ته يريشــگيو .....) ش  يمصــوب مجلس ش
در اين گردد،  دييتادانشگاه  يتخلف او از سو يمرتبط وزارتهاي نامهشيوهن و يقوان ريو سا١٣٩٦ وريدر شهر ياسالم

   .شودمنجر اخراج  ايو  لياز ادامه تحص تيتواند به محروممي وشده مطابق مقررات اقدام صورت 
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صره تواند به ابطال مدرك مي ،التيپس از اتمام تحصــ ،دانشــگاه ياز ســودانشــجو  ياحراز و اثبات تخلف علم -تب
  .ه بيانجامدصادر يليتحص
زمان ثبت  ايو  پژوهشـــي – يآموزشـــ وهيدر شـــ نامهانيروز دفاع قابل قبول از پا ،آموختگيدانش خيتار -٥١ ماده
ش نيآخر ستاد درس و  آموزش محور -مجازي وهينمره درس در  سط ا سال ايتو انتخاب درس مي  پايان آخرين نيم

  باشد.
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شورا -٥٢ دهام صوبات  ش يطبق م شگاه يآموز ستي(پ دان شج١و ص يدوره دكتر يو)، دان ص ست ح يتخ  نيملزم ا
 .محرز گرداند يخود را در زبان خارج يتوانمند ليتحص

صره شكده -تب صاب نمره زبان را مي اجازه دادهها به دان شگاه، حد ن شي دان شوراي آموز سب مجوز  شود پس از ك
  افزايش دهند.

صورت تمام وقت  -٥٣ ماده صي به  ص صيل در دوره دكتري تخ صيل هم بودهتح شجوي اين دوره در و تح زمانِ دان
  هاي تحصيلي ممنوع است. همان دوره يا ساير دوره

ها اعم از دولتي و تغيير رشته و انتقال دانشجوي دوره دكتري تخصصي در همان مؤسسه يا ساير مؤسسه -٥٤ ماده
  غير دولتي ممنوع است.

و  نموده در آزمون تحصــيالت تكميلي شــركتمجددا درخصــوص دانشــجويان انصــرافي و اخراجي كه  - ٥٥ ماده
به ازاي  .است يقابل بررسجهت پذيرش  ١دولتي سطح هاي دانشگاه ي گذرانده شدهفقط واحدهاشوند، مي پذيرفته

صيلي  ١٢ تا ٦هر  سنوات مجاز تح سال از  شده، يك نيم سازي  شدگان قبول براي پذيرفتهواحد از دروس معادل 
  شود.مي مجدد كاسته

ــي گروه  -٥٦ماده  ــ واحد ٦تواند حداكثر ميآموزش و ترجيحا در ابتداي دوره و قبل از  نيازپيش عنواني را به درس
   دروس اصلي براي دانشجويان تعيين نمايد.

الزامي است ولي نمره مذكور در ميانگين نيمسال و كل  جبرانينياز/پيشدر دروس  ١٢كسب نمره قبولي  -١تبصره 
سبه نمي شجو محا شگاه  پردازشهريه دانشجوي شهريهطبق تعرفه مذكور  هزينه دروس .شوددان سال و همان در دان

  شود.مي انتخاب دروس از دانشجو دريافت مسالين
صره  ضافه جبرانينياز/پيشواحد  ٦به ازاي گذراندن  -٢تب شجو ا شي دان سنوات آموز سال به  شود. در مي يك نيم

 آموزشي دانشجو از شروع نيمسال هفته به سنوات ٣ ،به ازاي هر واحد ،دنواحد باش ٦كمتر از ها صورتي كه اين واحد
  شود.مي افزوده پنجم
  ست. انيمسال  ٨و حداكثر  ٦مدت مجاز تحصيل در دوره دكتري تخصصي حداقل  -٥٧ماده 

ستاد راهنما، در صورتي كه دانشجو در مدت مقرر دانش -١ تبصره شود، مؤسسه اختيار دارد به پيشنهاد ا آموخته ن
صيل  شمول وي مدت تح شجوي م صيلي افزايش دهد. براي دان سال تح صيل  ،رايگان آموزشرا حداكثر تا دو نيم تح

 پردازدانشــجوي شــهريهطبق تعرفة  ،نه ثابتاما در نيمســال دوم منوط به پرداخت هزي بدون هزينهدر نيمســال اول 
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آموخته چنانچه دانشجو در اين مدت دانش .شودميسال و نيمسال تحصيلي است كه با تمديد سنوات موافقت همان 
  .خواهد شدارجاع  دانشگاهگيري در خصوص ادامة تحصيل به نشود، پرونده وي براي تصميم

اين ماده، پرداخت شهريه در نيمسال اول بر  ١از دو نيمسال تبصره  در خصوص دانشجويان شهريه پرداز، -٢تبصره 
ست كه با تمديد  صيلي ا سال تح سال و نيم شهريه همان  سال دوم منوط به پرداخت  ساس روال معمول و در نيم ا

  سنوات موافقت شده است.
صي  -٥٨ماده  ص سي دوره دكتري تخ ست ٣٦تعداد واحدهاي در شي و  ١٨تا  ١٢ ،از اين تعداد .واحد ا واحد آموز

  شود.مي واحد پژوهشي است كه در برنامه درسي هر رشته تحصيلي لحاظ ٢٤تا  ١٨
صره  صيلي  -١تب سال تح شجو در هر نيم ساب دان واحدِ  ١٠و حداكثر ٦حداقل بايد جبراني نياز/پيش دروسبا احت

  . نمايدانتخاب  را درسي
صره  شيدوره هاي تمامي درسبايد  گروه -٢تب شجو ارائه  سهرا حداكثر در  آموز صيل دان سال اول تح و دهد نيم

در صورت عدم  .را حداكثر در چهار نيمسال اول تحصيل خود بگذراندمذكور  وسموظف است تمامي در دانشجو نيز
مجوز شــوراي تحصــيالت تكميلي گروه و در  ،براي ادامه تحصــيل ،بندي مذكور به ميزان يك نيمســالرعايت زمان

  . الزم است موارد بيش از اين مقدار، مجوز شوراي آموزشي دانشگاه
مدرس آن درس و بر  ياز ســو عملي -نظري يا نظري دانشــجو در هر درس يليتحصــ شــرفتيپ يابيارز -٥٩ ماده

ضور و فعال ساس ح شجو در كالس، انجام تكال تيا ستمر و پا يآزمون كتب جيو نتا فيدان ساليهر ن يانيم ص م  يليتح
  . قابل محاسبه است ستياز صفر تا ب يعدد يانجام شده و بر مبنا

 ١٦و ميانگين كل قابل قبول پس از گذراندن تمام واحدهاي آموزشي  ١٤حداقل نمره قبولي در هر درس  -٦٠اده م
  است.

صره  همان  نايع ،يبعد يهامســاليكســب نكند و در ن يچند درس نمره قبول اي كيدر  ييچنانچه دانشــجو -١تب
دانشجو  يلينمرات تحص زيدر ر يقبل يمردود يهاتمام نمره ايبگذراند، نمره  يدروس مذكور را با نمره قبول ايدرس 

در آن درس مالك  ينمره قبول نيآخر اشــده و صــرف اثريكل دوره ب نيانگياما در محاســبه م ماند،يم يثبت و باق
  كل دوره خواهد بود. نيانگيمحاسبه م

شود مي در دوره آموزشي به دانشجو تنها يك نيمسال فرصت داده ١٦در صورت عدم كسب ميانگين كل  -٢تبصره 
ـــت ١٦ نمره كمتر از با هايي كهدرس يا درسمجدد با انتخاب ترجيحا تا   ١٦ميانگين كل دوره را به  ،گذرانده اس

  .خواهد شداز ادامه تحصيل محروم  ،در غير اين صورت برساند.
صره  ست كه را هايي درس -٣تب شجو الزم ا سي براي جبران ميانگين كل بگذراند افزون دان سقف واحدهاي در بر 

با پيشنهاد استاد راهنما و موافقت  ،مصوب شده باشد. در موارد استثناييآن رشته بايد در برنامه درسي دوره دكتري 
  نيز اخذ نمايد.ي مرتبط براي جبران ميانگين كل هاهايي را از دوره دكتري ساير رشتهدرستواند دانشجو مي گروه،
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سال و نيمسال همان در  پردازشهريههزينه دروس انتخابي جهت جبران معدل مطابق تعرفه دانشجويان  -٤تبصره 
  . است عهده دانشجو انتخاب درس بر

صيليمر -٦١ماده  صي تح شجو -خ صتواند با مي دان سنوات تح ساب در  ساليندو  ل،ياحت ص م ص ياز مرخ  يليتح
ستفاده كند. در ا شروع ن نيا ست خود را قبل از  شجو درخوا ست دان ساليارتباط الزم ا ص م پرتال  قياز طر يليتح

  مراحل انجام دهد. ريسا دييتا تأ را الزم يريگيو پ ارائه ييدانشجو
صره س - تب صاد يبرر ص قيم صيل  يِمرخ ستوات تح ساب در  صبدون احت ص مان،يزا يمانند مرخ شك يمرخ  ،يپز

سر  تيمامور ست. در ا اريدر اخت نيوالد ايهم شگاه ا ست خود را قبل از  نيدان شجو درخوا ست دان صوص، الزم ا خ
  .مراحل انجام دهد. ريسا دييتأ تاالزم را  يريگيارائه و پ ييپرتال دانشجو قياز طر يليتحص مساليشروع ن

ـــب ميانگين كل حداقل  آزمونبراي ورود به مرحله  -جامع آزمون -٦٢ ماده از تمام دروس دوره  ١٦جامع، كس
   .)٦٠ماده ١(با عنايت به تبصره  الزامي است

هاي به منظور احراز قابليتشي دانشجو و پس از پايان دوره آموزپژوهشي -در شيوه آموزشي جامع آزمون -١تبصره 
   .پذيردبه دو صورت كتبي و شفاهي انجام ميوهشي وي آموزشي و پژ

  باشند.مي جامع آزمونول برگزاري ئمسآموزشي دانشكده  نبا نظارت معاو هاگروه -٢تبصره 
  است. ١٦جامع  آزمونميانگين قابل قبول در  -٣تبصره 

گروه موظف است براي دانشجويان هر ورودي دو نوبت تاريخ آزمون جامع تعيين نمايد و همه دانشجويان  -٤بصره ت
هســتند. عدم شــركت دانشــجو در آزمون جامع اولين نوبت آزمون  موظف به شــركت در يدوره آموزشــ انيپس از پا

سط گروهتعيي شده تو ساب در ن  صيلي بدون احت صي تح ستمنزله  سنوات) به به هر دليل (به جز مرخ . مردودي ا
در آن موفق به كســب نمره قبولي شــركت نكرده و يا شــده آزمون برگزار چنانچه دانشــجو در اولين نوبت بنابراين، 

شركت در آزمون شود، تنها يك نوبت ديگر مجاز به  ست ن نوبت آزمون، دومين  . در صورت عدم موفقيت دانشجو درا
گيري درخصوص اعاده به تحصيل دانشجو تصميمشود. مي و دانشجو اخراج شده از ادامه تحصيل دانشجو جلوگيري

در سامانه  آن ايجمعاونت آموزشي دانشكده موظف به ثبت نتبرگزاري آزمون، از هر نوبت . در است دانشگاهدر اختيار 
 باشد.مي آموزشي
بايد در امتحان جامع شركت نمايند حداقل زمان اعالم عناوين دروس امتحاني و اسامي دانشجوياني كه  -٥ تبصره

  راي شركت در امتحان جامع ثبت نام كرده باشند.ب. دانشجويان مذكور بايد است دو ماه قبل از زمان امتحان
كل نمره  %٣٠و سهم نمره شفاهي  %٧٠و سهم نمره كتبي  استشفاهي –به صورت كتبيجامع امتحان  -٦ تبصره

  خواهد بود.
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  جامع آزمون دهي بهجدول نمره -٧تبصره 
 

  نوع 
درصد از   موضوع  امتحان

  كل نمره
حداكثر 

  نمره

 شفاهي

 پردازي و تجزيه و تحليل علميسنجش قدرت ايده 
  ربط (گواهي مستند صادره از گروه و مورد تائيد معاون ذيهمكاري با گروه

  از جمله : دانشكده)
آزمايشگاه / همكاري  هاي جديد آزمايشگاهي دراندازي و كاربردي كردن تكنيكراه -

 هاي عملي يا دستياري آموزشي/پژوهشيدر برگزاري كالس
  نامه و رسالهحضور فعال در سمينارهاي درون گروه و يا جلسات دفاع پايان -

٦  %٣٠  

  كتبي

 در دو بخش :
با نظر كميته تخصصي تحصيالت تكميلي گروه مواد امتحاني امتحان از دانش پايه ( -١

هاي ارشد و دكتري درسي گذرانده شده در طول تحصيل دورهاساس موضوعات  و بر
 .گردد)مشخص مي

  صره: سقف صفحات متني براي هر گروه بايستي قبًال توسط گروه معين شود.تب -
مروري) كه از  پژوهشي/-علمي مقاله ٦امتحان از متون مقاالت تخصصي (ترجيحًا  -٢

   .قبل در اختيار دانشجو قرار گرفته است

١٤  %٧٠  

شاور -٦٣ماده  ستاد راهنما و م اســتاد راهنما به پيشــنهاد دانشــجو، موافقت اســتاد و تاييد شــوراي  -انتخاب ا
  شود.تحصيالت تكميلي گروه حداكثر تا شروع نيمسال دوم تحصيلي تعيين مي

صره سه نيم -١ تب شتن حداقل  صيالت تكميلي و راهنمايي حداقل دو دا سابقه تدريس در دوره تح شجوي سال  دان
 با مرتبه استادياري ضروري است.ارشناسي ارشد براي استاد راهنما ك

ستاد راهنماي اول از ميان اعضاي هيات علمي گروه انتخاب مي -٢ تبصره ، به پيشنهاد استاد شود. در صورت نيازا
عضاي هيات علمي داخل تواند از ميان اراهنماي اول و تاييد شوراي تحصيالت تكميلي گروه، استاد راهنماي دوم مي

 . است يا خارج از دانشگاه انتخاب شود. مشاركت استادان راهنما در كليه امور مربوط به رساله به نسبت مساوي
صره تواند از ســاير در موارد خاص و به تشــخيص شــوراي تحصــيالت تكميلي گروه، اســتاد راهنماي اول مي -٣ تب

  هاي دانشگاه انتخاب شود.گروه
در صورت نياز، استاد(ان) مشاور به پيشنهاد استاد راهنماي اول و تاييد شوراي تحصيالت تكميلي گروه  -٤ تبصره

 شوند.انتخاب مي
 تواند حداكثر دو استاد مشاور داشته باشد. هر رساله مي -٥تبصره 
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صره ستاد -٦ تب شاوره براي ا ساله به هر دليل، امكان ادامه راهنمايي و م شاور اگر در طول اجراي ر (ان) راهنما و م
ستاد ست ا شخيص گروه يا با درخوا شد، به ت ستاد  (ان)مقدور نبا صيالت تكميلي گروه، ا شوراي تح راهنما و تاييد 

 شود. نامه تعيين ميراهنما و يا مشاور جديد براي پايان
صره سر و فرزند) نم -٧ تب شجو (پدر، مادر، خواهر، برادر، هم ستگان درجه يك دان توانند راهنمايي، يهيچ يك از ب

  مشاوره و يا داوري رساله وي را بر عهده گيرند.
ساله -٦٤ماده  ضوع ر ساله  -انتخاب مو صيلي موضوع ر سوم تح سال  شروع نيم ست حداكثر تا  شجو موظف ا دان

  خود را با هماهنگي استاد راهنما تعيين و به تصويب شوراي تحصيالت تكميلي گروه برساند. 
صره  ساله -١تب صويب موضوع ر شي، منوط به ت ضوابط آموز ضمن رعايت  صيلي  سوم تح  انتخاب واحد در نيمسال 

  باشد.مي
استاد(ان) راهنما، محورهاي پژوهشي  و كارراهه زمينه تخصصي، انتخاب موضوع رساله با توجه به سوابق -٢تبصره 

  .پذيردمي هاي پژوهشي دانشگاه و شوراي عتف صورتمصوب گروه و از ميان اولويت
ــورت عدم رعايت زمان -٣تبصـره  ــال در ص ــوراي بندي مذكور به ميزان يك نيمس براي ادامه كار نياز به مجوز ش

  باشد. مي مجوز شوراي آموزشي دانشگاهنياز به  ،تحصيالت تكميلي گروه و در موارد بيش از اين مقدار
ساله -٦٥ماده  شنهادي ر صويب طرح پي صله پس از موفقيت در  -ت ست بالفا شجو موظف ا  و جامع آزموندان

سال پس از آن، تا حداكثر  شجويييك نيم شاور(ان) تدوين و در پرتال دان ستاد(ان) راهنما و م شنهاده را با نظر ا  پي
دستوركار جلسه ثبت نمايد تا با تاييد استاد راهنما به مدير گروه ارسال و جهت تصويب اوليه و تعيين تيم داوري در 

ست سيا صيالت تكميلي گروه قرار گيرد. رويكردها و  دهي به محورهاي مطالعاتي و كالن براي جهتهاي شوراي تح
شگاه سوي معاونت پژوهش و فناوري دان ساله از  ضوع و نگارش ر شجويان در انتخاب مو ضوابط و  ،تحقيقاتي دان و 

  .شودتعيين مياي آموزشي شوراز سوي شرايط اختصاصي انجام آن در قالب رساله 
  تصويب نهايي پيشنهاده الزامي است.  قبل از (اصالت محتوا)ارائه گواهي همانندجويي -١تبصره 

صره  اي با حضــور اســتاد(ان) راهنما، هيات داوران و نماينده تحصــيالت تصــويب نهايي پيشــنهاده در جلســه -٢تب
  تكميلي انجام خواهد گرفت. حضور استاد(ان) مشاور در جلسه تصويب ضروري نيست.

صره  صيالت تكميلي از -٣تب سن برگزاري  نماينده تح سئول نظارت بر ح صيالت تكميلي گروه م شوراي تح سوي 
  باشد. ه تصويب پيشنهاده، تنظيم صورتجلسات مربوط و تاييد انجام اصالحات پيشنهاده ميجلس

پيشنهاده توسط استاد راهنما ارسال و برگزاري جلسه دفاع، كاربرگ الكترونيكي پس از  يك ماهحداكثر  -٤ تبصره
  گردد. ارسال ميبه معاون/ معاون پژوهش و فناوري دانشكده  تاييد نهاييبا تاييد مدير گروه جهت 
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ــورت عدم رعايت زمان -٥تبصــره  ــال در ص ــوراي بندي مذكور به ميزان يك نيمس براي ادامه كار نياز به مجوز ش
  .باشدمي تحصيالت تكميلي گروه و در موارد بيش از اين مقدار، نياز به مجوز شوراي آموزشي دانشگاه

صره  ــميت -٦تب ــكده رس ــنهاده با تاييد نهايي معاون/ معاون پژوهش و فناوري دانش ــجو يابدمي پيش با  بايد. دانش
  مراجعه به پرتال دانشجويي از تصويب نهايي پيشنهاده خود اطمينان حاصل نمايد. 

رساله، تدوين و اجراي هاي مورد نظر استاد(ان) راهنما در طول دانشجو موظف است عالوه بر ارائه گزارش -٦٦ماده 
با ارائه گزارش به صــورت رســمي ارائه نمايد. جلســات  با فاصــله زماني حداقل شــش ماه حداقل دو گزارش شــفاهي

ستاد(ان) راهنما، مشاور با درج  و در صورت ضرورت داور(ان) نماينده تحصيالت تكميلي ،هماهنگي گروه، با حضور ا
شر شود.برگزار مينمره  سه دفاع كاربرگ گزارش پي شجو بايگاني و در جل شي دان در نمره نهايي فت در پرونده پژوه

  شود. مي محاسبه
هاي پژوهشي خود به مدت حداكثر فعاليت در راستايدانشجو مجاز است در زمان تدوين رساله دكتري و  -٦٧ ماده

 ها و يادانشــگاه به يكي ازفرصــت تحقيقاتي كوتاه مدت عنوان  ذيل ،تحصــيلســنوات در مدت مجاز  ،يك ســال
  داخلي يا خارجي سفر كند. معتبر هاي آموزش عاليمؤسسه
صره صت  -تب ضوابط اجرايي فر صد و  سه مق س شيو تحقيقاتي كوتاه مدتشرايط انتخاب مؤ ساس  نامه اجرايي هبر ا
  .است دانشگاهمصوب 

ساله -٦٨ماده  ساله و ت -دفاع از ر شجو پس از تدوين ر ستادادان ستاوردهاي  (ان)ييد ا شرط كفايت د راهنما و به 
  .نمايد، نسبت به درخواست صدور مجوز دفاع از رساله اقدام ميعلمي رساله

  نياز جهت صدور مجوز دفاع: مستندات مورد -١تبصره 
  ؛نويس رساله در قالب مصوبپيش -
 ؛ربطشده مجوز دفاع مورد تاييد مراجع ذيكاربرگ تكميل -
ـــده معتبر (ناچاپ  مقاله - ـــدهمه پذيرش و متن مقاله پذيرشش ـــورت تاييد معاون پژوهش ش  و فناوري در ص

  )؛دانشكده
 ؛(thesis.irandoc.ac.ir) هپيشنهادنامه، رساله و انه ملي ثبت پايانرسيد ثبت پيشنهاده در سامگواهي  -
 ؛ربطشده درخواست ارزيابي دستاوردهاي رساله مورد تاييد مراجع ذيكاربرگ تكميل -
  ؛قابل پذيرش زبان گواهي نمره -
 مدارك گزارش پيشرفت كار؛ -
  ؛گواهي همانندجويي متن كامل -
 .دانشگاه و معاونت پژوهش و فناوري گواهي تصفيه حساب مالي از حسابداري معاونت آموزشي -

  معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه صادر مي شود. از سويمجوز دفاع  -٢تبصره 
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  .است روز كاري ١٥بين صدور مجوز دفاع و زمان انجام دفاع حداقل فاصله زماني الزم  -٣تبصره 
صره  صيالت تكميلي -٤تب ضور نماينده تح سه دفاع با ح شاور و هيات داوران جل ستاد(ان) م ستاد(ان) راهنما، ا ، ا

  يابد.رسميت مي
صره  شاور)  -٥تب ستاد(ان) راهنما و م ضو هيات علمي (عالوه بر ا سه ع شكل از  ستهيات داوران مت ضو از  .ا يك ع

ستادياري داخل گروه  ضو با حداقل مرتبه ا شگاه بيرون ازو حداقل يك ع شكده/ دان شياري دان و  و باالتر با مرتبه دان
، گروه شوراي تحصيالت تكميليضرورت و به تشخيص در صورت شود. انتخاب ميسطح يك هاي ترجيحا از دانشگاه

تواند در شرايط خاص يكي از داوران خارجي مي .افزود هيات داوران تعدادبه  گروه)از خارج  (داخل/ يك داور توانمي
  .اي انتخاب شوداز متخصصان حرفه

از استادان راهنما به داليل موجه نتواند در جلسه دفاع شركت كند، بايد موضوع را به  يدر صورتي كه يك -٦تبصره 
صــورت كتبي به اطالع شــوراي تحصــيالت تكميلي گروه برســاند. در موارد خاص شــوراي تحصــيالت تكميلي گروه 

  تواند جلسه دفاع را با حضور يك نفر از استادان راهنما برگزار نمايد.مي
  باشد.رد خاص عدم حضور استاد(ان) مشاور در جلسه دفاع بالمانع ميدر موا -٧تبصره 
صره  صورت ويدئو كنفرانس  -٨تب ضور داور خارجي به  صيالت تكميلي گروه، ح شوراي تح در موارد خاص و تاييد 

  بالمانع است.
صره  صله زماني  -٩تب صويب از فا شنهاده تا نهايي ت سه دفاع تاريخ برگزاري جپي ساله حداقلاز ل سي  ١٢ ر شم ماه 

  است.
   برگزار شود.و با اطالع رساني قبلي در ساعات كاري دانشگاه  دجلسه دفاع باي -١٠تبصره 
  اداره جلسه و نظارت بر حسن اجرا و رعايت ضوابط و مقررات بر عهده نماينده تحصيالت تكميلي است. -١١تبصره 

ــاله -٦٩ماده  ـــاله ارزيابي  -ارزيابي رس ـــتاد راهنما، كيفيت علمي و رس ـــاس ارائه گزارش مورد تاييد اس بر اس
ـــتاوردهاي آن، ميزان نوآوري، چگونگي دفاع از يافته ـــود و نتيجه آن به هاي پژوهش و نحوه نگارش انجام ميدس ش

  گردد.و مردود تعيين مي )خوبو صورت قبول (در يكي از سطوح: عالي، خيلي خوب، 
است كه هر يك ي ميانگين نمرات ن،همچنين درجه آ قبول رساله و درخصوص رد يامالك تصميم گيري  -١تبصره 

الزم به ذكر است كه داوران هركدام دهند. در جلسه به دانشجو مي (ان)راهنما و مشاور تاد(ان)اسو داوران حاضر  از
  خواهند داشت.  نمرهدر مجموع يك و مشاور راهنما  )ان(استادبه طور مستقل و 

  شود و ارزيابي آن به شرح ذيل است:نمره رساله در معدل كل دانشجو محاسبه نمي -٢تبصره 
  ؛درجه عاليقبول با  ٢٠تا  ١٩الف) از نمره  

   ؛خوب خيليبا درجه قبول  ٩٩/١٨تا  ١٨ ب) از نمره
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  ؛با درجه خوبقبول  ٩٩/١٧تا  ١٦نمره  ج) از
  .مردود ١٦د) كمتر از 

 رساله يابيكاربرگ ارزش نيو همچن ٣ وستيپ يآن، بر مبنا يوجه به دستاوردهاحداكثر نمره رساله با ت -٣تبصره 
در جلسه  يليتكم التيتحص ندهيو توسط نما نيينشكده تعدا و فناوري معاون پژوهش از سوي) ١٠(كاربرگ شماره 

 تايشده نسبت به ثبت نمره خود اقدام و نها ماز داوران تا سقف نمره اعال كي. هر شوديداوران اعالم م اتيدفاع به ه
  .شودياسبه ممح ٦٩ ماده ٢مطابق تبصره  يينمره نها
صره  ساله، كيفيت آنها -٤تب ستاوردها از ر ستخرج بودن د صد  ،هيات داوران موظفند درخصوص تعيين م تعيين در

  پوشاني احتمالي آنها و نمره دستاوردها اظهارنظر نمايند.هم
ستخرج از رساله توسط هيات داوران، م )ينويس مقاله(هابا درخواست كتبي دانشجو و تاييد اصالت پيش -٥تبصره 

 ،ماهه از زمان برگزاري جلسه دفاع ٦در فرصت زماني در صورت كسب نمره قبولي رساله، دانشجو مجاز خواهد بود 
مقاله(ها) و تاييد  چاپ /پذيرش ارائهدر صورت يا نامه پذيرش مقاله(ها) اقدام نمايد.  شده چاپ صورتنسبت به ارائه 

ـــط يكي از داوران داخلي به نمايندگي از هيات داوران، نمره  ـــط معاون/معاون پژوهش و فناوري  مقالهآن توس توس
آموخته در فرصت زماني مذكور، به نمره التحصيلي توسط دانشدر صورت عدم دريافت مدرك فارغدانشكده تعيين و 

آموختگي حساب مرتبط با دانش صفيهانجام امور تپس از برگزاري جلسه دفاع . بديهي است خواهد شدنهايي اضافه 
  .شودانجام ميمشابه ساير دانشجويان  ياندانشجواين دسته از 

با تاييد هيات داوران، حداكثر يك نيمسال در سقف مدت مجاز شود،  اعالم مردودچنانچه رساله دانشجو  -٦تبصره 
شجو اجازه داده مي صيل به دان صورتي كه تح ساله خود دفاع كند. در  شركت و از ر سه دفاع  شود تا دوباره در جل

صت تعيين شجو در فر سي دان ساله خود با درجه قبولي دفاع كند، فقط گواهي گذراندن واحدهاي در شده نتواند از ر
  .صادر خواهد شدوي  ايبر

  شود.مي دوره دستياري دامپزشكي مطابق دستورالعمل مصوب دانشگاه انجامرساله  دهي بهنحوه نمره -٧تبصره 
رساله، نسبت به اعمال اصالحات و تحويل آن به از روز پس از دفاع  ٣٠دانشجو موظف است حداكثر تا  -٨تبصره 

شــده از   روز پس از دريافت رســاله اصــالح ١٥تاد راهنما نيز حداكثر تا نماينده تحصــيالت تكميلي اقدام نمايد. اســ
صالحات اعمال سبت به تاييد يا عدم تاييد ا صيالت تكميلي ن صيالت نماينده تح شده اقدام و نتيجه را به نماينده تح

  تكميلي اعالم نمايد.
  .استرجه قبولي با كسب داز رساله برگزاري جلسه دفاع  روزآموختگي، تاريخ دانش -٩تبصره 

ستاوردها -٧٠ماده  شار د ستاد راهنما و مطابق  -انت ستاوردها را با تاييد ا شار د ست هر گونه انت شجو موظف ا دان
ستخرج از  ستاوردهاي م ساند. همچنين د شگاه به انجام ر سالهضوابط و مقررات و با حفظ مالكيت دان شامل نام  ر
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باشـد. نويسـنده مسـئول بايد يكي از اسـتادان راهنماي دانشـگاه مي دانشـجو (نفر اول)، اسـتاد(ان) راهنما و مشـاور
 فردوسي مشهد باشد.

هاي خارج از دانشگاه، نويسنده مسئول در در صورت وجود قرارداد همكاري در راهنمايي رساله با سازمان -١تبصره 
  شود.ن ميمقاله بر اساس قرارداد مورد تاييد معاونت/ معاونت پژوهش و فناوري دانشكده تعيي

شوند طبق مصوبات شوراي دستاوردهايي كه از نتايج فرصت تحقيقاتي شش ماهه دانشجو استخراج مي -٢تبصره  
  پژوهش و فناوري دانشگاه خواهد بود.

صره  درج نشـاني دوم صـرفا براي دانشـجويان غير ايراني و تنها درخصـوص دسـتاوردهاي غيرموظف بالمانع  -٣تب
  است. 

سخه نهايي مصوبدانشجو بايستي رساله خود را در قالب  -٤تبصره  رساني و آن را به مركز اطالع چاپي تدوين و ن
شگاه تحويل نم شجو  ايد.كتابخانه مركزي دان سخدان صوبات ( چاپي/ الكترونيكي) هاي هصرفا مجاز به تهيه ن مطابق م

  باشد.دانشگاه مي
صره  ش -٥تب شجو كسب مجوز از معاونت پژوهش و فناوري دان سط دان ساله يا دستاوردهاي آن كده تو جهت ارائه ر

  الزامي است.   ها، سمينارها و ...ها، همايشاهدر نمايشگ
چنانچه دانشجو در حين تحصيل و انجام پژوهش و تدوين رساله مرتكب تخلف علمي (جعل، تقلب، كپي  -٧١ماده 

آثار علمي مصوب مجلس شوراي اسالمي در  يشگيري و مقابله با تقلب در تهيهبر اساس قانون پود و ) ش.....برداري و 
ساير قوانين و ١٣٩٦شهريور  شگاه مرتبط وزارتي هاي نامهشيوهو  سوي دان صورت تاييد گردد، تخلف او از  در اين 

  شود. منجر و يا اخراج از ادامه تحصيل ه محروميت بتواند مي وشده مطابق مقررات اقدام 
ــره ـــجو -تبص ـــو احراز و اثبات تخلف علمي دانش ـــگاه ياز س ـــيالت،پس ا ،دانش به ابطال تواند مي ز اتمام تحص

  . ه بيانجامدتحصيلي صادرمدرك
ــن اجراي اين  -٧٢ماده  ــئوليت حس ــيوهمس ــخگويي قانونيش ــير و نظارت بر اجراي  نامه و پاس آن بر عهده و تفس

  دانشگاه است. 
تمامي مصــوبات آموزشــي و پژوهشــي كه پس از تصــويب اين شــيوه نامه ابالغ مي شــود، براي تمامي  -٧٣ماده 

  االجرا است.دانشجويان الزم
ــير مواد اين  -٧٤ ماده ــيوهتفس ــت و در موارد مربوط به فعاليتش ــگاه اس ــي دانش هاي نامه بر عهده معاونت آموزش

 .خواهد بود ش و فناوري دانشگاهپژوهش و فناوري با هماهنگي معاونت پژوه
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به تصويب  ١٨/٦/١٣٩٧مورخ  پيوست، در جلسه تبصره و سه ١٥٦ماده،  ٧٥، مقدمهنامه با يك شيوهاين  -٧٥ماده 
صيلي  شوراي سال تح شجويان ورودي  سيد و براي دان شهد ر سي م شگاه فردو شي دان و پس از آن  ٩٨ – ٩٧آموز

االجرا است.الزم
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  هاپيوست  
  

نمره زبان  خصوص در قبول قابل نمره و هاآزمونمقررات، جداول : ١پيوست
  )Ph.D(يتخصص يدكتر ةدور انيدانشجوخارجي 

ستناد به ماده  ش نامهوهيش ٥٢با ا ص يهادوره يجامع آموز سي مشهد يليتح شگاه فردو شجويان دوره دان ، تمامي دان
صي ص ساله، ملزم به ارائه نمره  ٩٧ ورودي (Ph.D)دكتري تخ شنهاده و نيز دفاع از ر و پس از آن، جهت دفاع از پي

  باشند: قبولي آزمون زبان خارجي مطابق جداول زير مي
  انگليسي، عربي و فارسي  هاينمره قابل قبول زبان وها جدول آزمون

 TOLIMO TOEFL شامل سامفا
PAPER 

TOEFL 
COMPUTER 

TOEFL 
IBT 

IELTS 
EQUIVALENT TELP MSRT 

(MCHE) 
 نام آزمون 

  موضوع    
 جهت دفاع از پيشنهاده  ٤٤  ٤٤  ٥/٤  ٤٨-٤٥ ١٣٨ ٤٠٠ ٤٠٠  ٤٤  -

 جهت دفاع از رساله  ٥٥ ٥٥ ٥/٥ ٦٠-٥٦ ١٧٣ ٥٠٠ ٥٠٠  ٥٥  ١٢٠٠٠

  نمره قابل قبول زبان فرانسه و هاجدول آزمون
TCF TP DALF DELF                                نام آزمون 

  موضوع     
٥٠  ٣٠٠  B١   

  جهت دفاع از پيشنهاده  
٥٠ ٤٠٠ Bجهت دفاع از رساله   ٦٠با نمره حداقل     ٢ 

  
ــره ـــوص انتخاب نوع . ١ تبص ـــجوزبان خارجيدر خص ـــت اني، دانش اني مبهاي علوم قرآن و حديث، فقه و هرش

مجاز به انتخاب  يفارس اتيادب واسالمي، مباني نظري اسالم، آشنايي با منابع اسالمي، حكمت متعاليه و زبان حقوق
ــيانگل اي يعرب يهازبان ــجود ي؛س ــته انيانش ــي  يهامجاز به انتخاب زبان يخارج يهازبان يهارش  ايعربي، انگليس

   .باشندينگليسي يا فرانسه ما يهارشته حقوق مجاز به انتخاب زبان انيدانشجو؛ و فرانسه
هاي عالوه بر انتخاب آزمون يدامپزشك يتخصص يدوره دكترا انيدانشجو. در خصوص انتخاب نوع آزمون، ٢ تبصره

شركت كرده و حد نصاب نمره الزم را كسب نيز  MHLE در آزمون تواننديمزبان انگليسي مندرج در جدول فوق،  
  .ندينما

ــجوياني كه به . ٣ تبصــره ــيه دانش در بدو ورود نمره مورد قبول زبان خارجي را طبق جداول فوق ارائه ندهند، توص
شگاهشود مي سال اول ورود به دان سطح در نيم شگاه برگزار ميدر آزمون  گردد، بندي زبان خارجي، كه از طرف دان

سطح ساس نمره آزمون  سطح دانش شركت كنند. بر ا ستاي ارتقاي  شجو ميبندي و در را تواند در زبان خارجي، دان
هاي زبان خارجي مذكور هاي جبراني زبان كالج دانشگاه ثبت نام نمايد. دانشجوياني كه بر اين اساس در كالسكالس
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رســـانند، از ارائه نمره زبان دوره آموزش زبان خارجي را با موفقيت به پايان ميمطابق تاييد كالج،  شـــركت نموده و
  . خواهند بوداز پيشنهاده معاف خارجي براي دفاع 
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  نامهدهي به دستاوردهاي پاياندستورالعمل نحوه نمره : ٢پيوست
دانشگاه فردوسي مشهد و  هاي تحصيلينامه جامع آموزشي دورهشيوه ٤٧ماده  ٤تبصره اين دستورالعمل به استناد 

شريح ن ستاوردهاي پاياحوه نمرهبه منظور ت ست. ندهي به د شده ا ساب حداكثر نمره پاياننامه تدوين  نامه بدون احت
ستاوردهاي آن  شد.مي ١٨نمره د شته با شتهدر برخي از ر شامل ر ساني  سالمي، هاي علوم ان هاي الهيات و معارف ا

ــابه به تشــخيص يك از زبانمطالعات ادبي و زباني (در هر  ــاير موارد مش ها)، زبانشــناســي نظري، تاريخ، حقوق و س
ـــگاه، حداكثر نمره  ـــاب از مي ٤٩/١٨ نامهپايانمعاونت پژوهش و فناوري دانش ـــد. حداكثر امتياز قابل احتس باش

  شود.ميها نمره داده پوشانيباشد و به دستاوردها با در نظر گرفتن هممي نمره ٤دستاوردها 
ستخرج از پايان ستاوردهاي م سط داوران مطابق د شكده، تو شجو پس از تاييد معاونت پژوهش و فناوري دان نامه دان

   دهي خواهد شد.اين دستورالعمل نمره
 مقاله) ١

  دهي به مقالهنحوه نمره -)١جدول (
  حداكثر نمره  نوع مقاله  رديف

  هر مقاله
  حداكثر نمره
  هر موضوع

    ٤  JCR – Q١٬٢مقاله   ١
  
٤  

  ٥/٣  JCR – Q٣٬٤مقاله   ٢
  ٣  هاي تخصصي تاييد شدهو يا فهرست نمايه WOS ،Scopusمقاله   ٣
  ٥/٢ مقاله علمي پژوهشي معتبر داخلي  ٤
  ١  ١  مقاله علمي ترويجي معتبر داخلي  ٥
    ٧٥/٠  مقاله كامل همايش معتبر  ٦

  ٥/٠  چكيده مبسوط همايش معتبر  ٧  ١
  ٢٥/٠  خالصه) ٢معتبر(حداكثر خالصه همايش   ٨

ــريه -١-١ ــامل نش ــي و علمي ترويجي معتبر داخلي ش ــريه علمي پژوهش ــوراي عالي نش ــوب وزارتين و ش هاي مص
  باشد.هاي علميه ميحوزه

نامعتبر داخلي و خارجي  هايهاي مندرج در جدول فوق، به شــرط آن كه در فهرســت نشــريه صــرفا به مقاله -٢-١
  گيرد. نباشد، نمره تعلق مي

  گردد. ) با توجه با موضوع تخصصي مقاله منظور ميQرتبه هر نشريه ( -٣-١
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نامه بوده و شامل نام دانشجو (نفر الذكر بايد مستخرج از تحقيقات اصلي پايانهاي مندرج در جدول فوقمقاله -٤-١
باشد. نويسنده مسئول مقاله، بايد يكي از استادان راهنماي دانشگاه فردوسي مشهد اول)، استاد(ان) راهنما و مشاور 

  باشد.
ـــده از رديف  -٥-١ ـــب ش هاي (مقاله ٨و  ٧و  ٦نمره و رديف هاي  ١(مقاله ترويجي)  ٥حداكثر مجموع نمره كس

  باشد.نمره مي ١همايشي (كامل، چكيده، خالصه) نيز 
 دانشكده مهندسياختصاصي  -) دستاوردهاي فناورانه٢

   دهي به دستاوردهاي فناورانهنحوه نمره –) ٢جدول (
  نوع دستاورد  رديف

حداكثر نمره 
به ازاي هر 

  مورد
حداكثر 

نمره 
  موضوع

حداكثر 
نمره 

  دستاورد

  خلق دانش فني   ١

هاي آمادگي فناوري   خلق دانش فني (داراي كليه سطح
٤ TRL ١-(  

آزمايشگاهي -يد، بررسي تئوري(شامل پيشنهاده ايده جد
طراحي، ساخت و اعتبار سنجي نمونه در محيط آن، 

هاي واقعي و گزارش آزمايشگاهي و يا با استفاده از داده
  اقتصادي) -اوليه مطالعات توجيهي فني

٤  ٤  
٤  

 دانش فني (طبق سطح آمادگي فناوريادامه خلق 
TRL يا در مقياس نيمه صنعتي)٦-٥  

  براي هر
TRL ٥/٠  

١  

  ثبت اختراع  ٢
  ١  ٧٥/٠  گواهي ثبت اختراع داخلي داراي تاييديه علمي

-USمعادل  (Filing)المللي ثبت سفارش اختراع بين  ٤
Patent ٥/١  ١  

  ٤  ٣  (US-Patent)المللي معادل گواهي ثبت اختراع بين
  ٥/١  ٥/١  ٥/١  نامهتقاضا محور بودن پايان  ٣
  ٢  ٢  ١  جشنواره معتبركسب رتبه اول تا سوم در   ٤
  ٧٥/٠  ٧٥/٠  ٧٥/٠  استخراج استاندارد ملي  ٥

نامه كارشناسي هاي پايانتعريف خلق دانش فني در سطح كارشناسي ارشد: از مهمترين دستاوردهاي پژوهش -١-٢
باشد. فعاليت هاي علمي اساسا بر سه محور معطوف مي باشد: هاي علوم كاربردي، خلق دانش فني ميارشد در رشته

ول مهندســي ج) تحقق اثربخشــي از طريق طبق اصــها ها ب) اثبات اثربخشــي يافتهالف) كشــف و اثبات ناشــناخته
 فناوري.
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صل تلفيق يافته سي نوآورانه هاي علمي پايه و جنبهدانش فني حا ست كه از طريق طراحي مهند هاي كاربردي آنها ا
(Creative Engineering Design)  و ســـاخت(Manufacturing) شـــود. به بيان ديگر قابل اســـتفاده مي

شــود كه يافته هاي تحقيقات علمي پايه به كاربري مفيد منجر خالقيت در يك محصــول نوآورانه، زماني محقق مي
ستفاده از تكنيك ساخت) منجر به عرضه به يك دانش فني يا شود. اين مهم با ا سي) و مهارتي ( هاي طراحي (مهند

  د.محصول جديد اوليه خواهد ش
پايان ـــت آمده از  ـــطحعمق دانش فني بدس ـــد از س ـــي ارش ـــناس   هاي آمادگي فناوري يك تا چهار،نامه كارش

 TRL طراحي، ساخت و اعتبار سنجي نمونه در آزمايشگاهي آن،  -، بررسي تئوري(شامل پيشنهاده ايده جديد٤-١
ــگاهي و گزارش اوليه مطالعات توجيهي فني ــادي) برخوردار  -محيط آزمايش ــامل اقتص ــت. هر دانش فني كه ش اس

هاي كاربردي نامه كارشناسي ارشد در رشتههرچهارمورد اين مراحل باشد، بالقوه موضوعي مطلوب براي تعريف پايان
صورت عدم دستيابي پايانتلقي مي سي ارشد به شود و در  شنا عنوان دانش دستاوردهاي آن به ٤-١ TRLنامه كار

  باشد.فني قابل ارزيابي نمي
ظار اين اســت كه در اين شــرايط، عملي بودن ايده در مقياس نمونه آزمايشــگاهي به اثبات رســيده و نوآوري آن انت
هاي فني اقتصادي تا حد ممكن ايجاد ارزش افزوده (خلق ثروت) را نويد دهد.به عبارت گونه اي باشد كه با بررسيبه

افزار يا نرم افزار) بصورت نيمه صنعتي و نهايتا نمونه ديگر قابليت تبديل شدن بالقوه به يك محصول ( اعم از سخت 
  باشد.ها مينامههاي اصلي اين پايانقابل تجاري شدن از شاخصه

شنهاده پايان بايد ١خلق دانش فني مطابق تعريف بند  -٢-٢ سط در پي شود و تو شريح  شفاف ت داوران نامه بطور 
صص با موضــوع فناوري ذكر شــده (حداقل يك داور خارج از دانشــگاه)، مورد ارزيابي قرار گرفته و در شــوراي  متخ

 تحصيالت تكميلي گروه تصويب گردد. اخذ تاييديه نهايي پيشنهاده از معاونت پژوهش و فناوري نيز ضروري است.
شامل جشنواره -٣-٢ زي، عالمه طباطبايي، فارابي و هنري فجر المللي داخلي خوارزمي، راهاي بينجشنواره معتبر 

 باشد.المللي ميهاي معتبر بينبهايي و جشنوارهو شيخ
اي اســت كه منجر به گره گشــايي از مشــكالت و معضــالت جامعه نامهنامه تقاضــا محور، پايانمنظور از پايان -٤-٢

شود. مسئوليت تاييد تقاضا ز دانشگاه انجام ميها خارج انامه بنا به سفارش و با حمايت مالي سازمانشود، اين پايان
 نامه با مديريت توسعه و انتقال فناوري دانشگاه است.محور بودن پايان

نامه مبتني بر خلق دانش فني، عالوه بر داوراني كه طبق آيين نامه براي انتخاب داوران دفاع نهايي از پايان -٥-٢
ضافه مي اي باشوند، يك متخصص حرفهجاري انتخاب مي شد نيز به تيم داوري ا سي ار شنا شود. مدرك حداقل كار

اي، براي كفايت دســتاوردهاي فناورانه را قبل از برگزاري جلســه دفاع اخذ نمايد. دانشــجو بايســتي تاييد داور حرفه
ي اي به عهده شــوراي تحصــيالت تكميلي گروه و تاييد مديريت توســعه و انتقال فناورانتخاب داور متخصــص حرفه

  دانشگاه است.
باشد.بر عهده معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ميفوق هرگونه تفسير مفاد دستورالعمل 



  )٣پيوست( هاي تحصيلي دانشگاه فردوسي مشهدنامه جامع آموزشي دورهشيوه     ٣٩
  

  رساله يبه دستاوردها دهيدستورالعمل نحوه نمره: ٣پيوست
ستناد  با صره  به ا شي دورهشيوه ٦٩ماده   ٣تب صيلينامه جامع آموز شهد اي تح سي م شگاه فردو ستاوردها، دان  يد

شجو پس از تا ساله دان ستخرج از ر سط داوران مطابق جداول ذ يمعاون/معاون پژوهش و فناور دييم شكده تو  ليدان
 باشدمي ١٧حداكثر نمره رساله بدون احتساب نمره دستاوردهاي آن الزم به يادآوري است كه . خواهد شد يدهنمره

  .است نمره ٥حداكثر امتياز قابل احتساب از دستاوردها  هايوشانپبا در نظر گرفتن هم و 
  مقاله -١

  دهي به مقاله موظفيجدول نمره -)١جدول (
  حداكثر نمره مقاله براي  نوع مقاله  رديف

  گروه علوم محض و تجربي
  حداكثر نمره مقاله 

  براي گروه علوم انساني
  (ب)  (الف)

  ٥  ٥  ٥/٢  JCR – Q١يك مقاله   ١
  ٧٥/٣  ٥/٣  ٧٥/١  JCR – Q٢يك مقاله   ٢
  ٧٥/٢  ٥/٢  ٢٥/١  JCR – Q٣يك مقاله   ٣
  ٢٥/٢  ٢  ٩٩/٠  JCR – Q٤يك مقاله   ٤
  و WOS ،Scopusيك مقاله   ٥

  ٥/١  ١  ٢٥/٠ هاي تخصصي تاييد شدهفهرست نمايه
  ٩٩/٠  ٥/٠  حداقل شرط دفاع  يك مقاله علمي پژوهشي معتبر داخلي  ٦



  )٣پيوست( هاي تحصيلي دانشگاه فردوسي مشهدنامه جامع آموزشي دورهشيوه     ٤٠
  

ها (به جز موظفي)دهي به ساير مقالهنمرهجدول  -)٢جدول (  

  حداكثر نمره مقاله براي  نوع مقاله  رديف
  گروه علوم محض و تجربي 

  حداكثر نمره مقاله 
  براي گروه علوم انساني

  (ب)  (الف)
  ٥  ٥  ٣  JCR – Q١هر مقاله   ١
  ٤  ٧٥/٣  ٢٥/٢  JCR – Q٢ هر مقاله  ٢
  ٣  ٧٥/٢  ٧٥/١  JCR – Q٣هر مقاله   ٣
  ٥/٢  ٢٥/٢  ٢٥/١  JCR – Q٤هر مقاله   ٤
  و WOS ،Scopusهر مقاله   ٥

  ٧٥/١  ٥/١  ٧٥/٠ هاي تخصصي تاييد شدهفهرست نمايه
  ١  ٧٥/٠  ٥/٠  هر مقاله علمي پژوهشي معتبر داخلي  ٦

هاي دامپزشـــكي، علوم، علوم رياضـــي، كشـــاورزي، مهندســـي، علوم محض و تجربي شـــامل رشـــته گروه -١-١
  باشد.هاي زيستي و ساير واحدهاي پژوهشي مرتبط ميهاي علوم گياهي، هوا خورشيد، فناوريپژوهشكده

شته -٢-١ ساني (الف): ر شته پذيرها امكانهايي كه پژوهش ميداني و تجربي در آنگروه علوم ان شامل ر ست  هاي ا
شناسي، علوم اجتماعي، حسابداري، اقتصاد، مديريت، آموزش و دانش روانشناسي، علوم تربيتي، علم اطالعات

سي، عربي)، جغرافيا، زبان سه، رو سي، فران سي مقابلهزبان (انگلي سازي، شنا شهر سي، معماري،  سيا اي، علوم 
  د مشابه.اي و ساير موارعلوم ورزشي، مطالعات ميان رشته

ـــته -٣-١ ـــاني (ب): رش ـــامل هايي كه امكان كمتري براي پژوهشگروه علوم انس هاي ميداني و تجربي دارند. ش
شته سالمي، مطالعات ادبي و زباني (در هريك از زبانر سي نظري، تاريخ، ها)، زبانهاي الهيات و معارف ا شنا

  حقوق و ساير موارد مشابه. 
  باشد.هاي داخلي مصوب وزارتين و حوزه علميه ميشامل نشريه نشريه علمي پژوهشي معتبر -٤-١
علوم محض و تجربي و گروه علوم انساني (الف) حداكثر به دو و در گروه علوم انساني (ب) حداكثر به  در گروه -٥-١

  .هاي موظفي و غيرموظفي)گيرد (مجموع مقالهنمره تعلق ميداخلي سه مقاله علمي پژوهشي معتبر 
در گروه علوم محض و تجربي و گروه علوم انساني (الف) حداكثر به دو و در گروه علوم انساني (ب) حداكثر به  -٦-١

هاي گيرد (مجموع مقالههاي تخصصي تاييد شده نمره تعلق ميو فهرست نمايه Scopus و WOS سه مقاله
  .)يو غيرموظف يموظف

شرط الزماي نمره تعلق ميبه مقاله -٧-١ شريه گيرد كه  ست ن شته و در عين حال در فهر نامعتبر  هاياعتبار را دا
  داخلي و خارجي نباشد. 



  )٣پيوست( هاي تحصيلي دانشگاه فردوسي مشهدنامه جامع آموزشي دورهشيوه     ٤١
  
  گردد. ) با توجه با موضوع تخصصي مقاله منظور ميQرتبه هر نشريه ( -٨-١
ــهاي مندرج در جدول فوقمقاله -٩-١ ــتخرج از تحقيقات اص ــجو  يلالذكر بايد مس ــامل نام دانش ــاله بوده و ش   رس

ستادان راهنما عالوه بر اين، نستاد(ان) راهنما و مشاور باشد. (نفر اول)، ا عضو  وويسنده مسئول بايد يكي از ا
  باشد. هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد

 ي رساله متعاقبا تدوين و ابالغ خواهد شد.ساير دستاوردهادهي به نحوه نمره: ساير دستاوردها -٢
  .باشديدانشگاه م يمعاونت پژوهش و فناوربر عهده فوق مفاد دستورالعمل  ريهر گونه تفس

  
 
  


