مقدمه
سیاستهای آموزشی دانشگاهها با توجه به رشد سریع علم و فناوری در جهان نیازمند بازنگری مداوم
بر اساس نیازهای جامعه و رویکردهای ملی و بینالمللی میباشد .بر این اسااس در سا و وزارع علاوم
تحقیقاع و فنآوری پویایی در تدوین آییننامههای آموزشی برای مقاطع مختلا تحیایلی وجاود دارد.
معاونت آموزشی دانشگاه نیز با همکاری مدیران و اعضای شورای آموزشی و تحیایتع تکمیلای جهات
اجرایی نمودن هرچه بهتر آییننامههای باالدستی اقدام به تدوین شیوهنامههای ماورد نیااز ماینمایاد .از
سوی دیگر تعدد آییننامهها و شیوهنامههای آموزشی و پویایی آنها میتواند بهطور بالقوه منجر به باروز
اشتباهاتی ناشی از عدم آشنایی کامل با قاوانین و مقارراع آموزشای توساد دانشاجویان کارشناساان و
همکاران محترم هیأع علمی گردد .تبیین وظاای و اهاداو و همیناین آئاینناماههاای موجاود بارای
دانشجویان گام مهمی در راستای آگاهی بخشی و جلوگیری از بروز مشکتع احتمالی میباشد .در همین
راستا معاونت آموزشی و تحییتع تکمیلی دانشاگاه جهات تیاهیل دسترسای کارشناساان و همکااران
محترم هیأع علمی به آییننامهها و شیوهنامههای آموزشی و فرمهای مربوطه و همینین آگاهی بخشای
هرچه بهتر به دانشجویان اقدام باه گاردآوری و تادوین کتاام مجموعاه قاوانین و مقارراع آموزشای و
تحییتع تکمیلی نموده است.
در بخشهای ابتدایی این کتام به معرفی دانشگاه رشتههاای دایار در مقااطع مختلا تحیایلی و
بخشهای مختل معاونت آموزشی به همراه شرح وظای هریک از آنها پرداختهشده است .در ادامه و در
قالب فیول مجزا آییننامهها شیوهنامه و فارمهاای مق اع کارشناسای کارشناسای ارشاد و دکتاری و
همینین آییننامهها و شیوهنامههای مشترک کلیه مقاطع تحییلی بیان گردیده است .همکاران محترم و
دانشجویان گرامی ضمن م العه دقیق این مجموعه جهت اطتع از آخرین میوباع آموزشی با معاونات
آموزشی دانشکده خود در ارتباط بوده و ومسایت معاونت آموزشی دانشگاه را نیز متحظاه نمایناد .امیاد
است کتام حاضر مورد استفاده همکاران محترم هیأع علمی کارشناسان معاونت آموزشای و تحیایتع
تکمیلی کارشناسان آموزشی دانشکدهها و کلیه دانشاجویان قرارگرفتاه و موجاب ارتقااک کیفای آماوز
دانشگاه و تیهیل امور گردد.
با آرزوی توفیق الهی
معاونت آموزشی و تحییتع تکمیلی دانشگاه
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معرفی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

در یازدهم مهرماه  0336نخیتین پایههای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی با افتتاح آموزشاگاه عاالی
جنگل و مرتع توسد وزیر کشاورزی در گرگان پیریزی شد .این آموزشگاه در سال  0355به مدرسه عاالی مناابع
طبیعی تبدیل گردید .پس از پیروزی انقتم شکوهمند استمی ایران در سال  0358با موافقت وزارع کشااورزی
و وزارع علوم مدرسه عالی به وزارع علوم ملحق گشت و تحت پوشش دانشاگاه مازنادران باه دانشاکده مناابع
طبیعی تبدیل شد .تا این زمان شش دوره جنگلداری ( 0338تا  )0343چهار دوره فوقدیپلم جنگل و مرتع (0345
تا  )0358و چهار دوره کارشناسای ناپیوساته در ساه گارایش جنگال مرتاع و حفاظات خااک ( 0354تاا )0357
فارغالتحییل شده بودند.
پس از انقتم فرهنگی همزمان با بازگشایی مجدد دانشگاهها و مؤسیاع آموز عالی در سال 0360در این
دانشکده چهار گاروه آموزشای شاامل جنگلاداری مرتاع و آبخیاز چاوم شناسای و صانایع چاوم و شایتع و
محیدزییت تشکیل شد .این گروههای آموزشی در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته فعالیت داشتند .آماوز
دورههای کارشناسی با دایر شدن رشتههای جنگلداری ( )0361آبخیزداری ( )0360چوم شناسی و صنایع چاوم
( )0360و شیتع ( )0364آغاز شد .دانشکده منابع طبیعی گرگاان در ساال  0367باه مجتماع دانشاگاهی علاوم
کشاورزی و منابع طبیعی ارتقاک یافت و از دانشگاه مازندران منفک شد .در سال  0370این مجتمع دانشاگاهی باه
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی تبدیل گردید و فعالیت اولین دانشگاه تخییی کشاورزی و مناابع طبیعای
در ایران آغاز شد .در حال حاضر این دانشگاه شامل  9دانشکده شیتع و محیدزییت مرتع و آبخیازداری علاوم
جنگل مهندسی چوم و کاغذ صنایع غذایی علوم دامی تولید گیاهی مهندسی آم و خاک و مدیریت کشاورزی
می باشد.
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دارای هیأع ممیزه و هیأع امناک میتقل است و بعنوان هیااع
ممیزه معین برای دانشگاه های گلیتان گنبد کاووس و سایر واحدهای آموز عاالی اساتان انجاام وظیفاه مای
نماید .در حال حاضر در این دانشگاه  018رشته تحییلی شامل  08رشته کارشناسی  56رشته کارشناسی ارشاد و
 34رشته دکتری تخییی دایر است .تعداد دانشجویان شاغل به تحییل  4375نفر است که  52درصد ( 869نفر
دکتری و  0390نفر کارشناسی ارشد) آنها دانشجوی تحییتع تکمیلی میباشند .تعداد اعضای هیأع علمی این
دانشگاه  077نفر شامل  08نفر استاد  88نفر دانشیار  65نفر استادیار و  6نفر مربی میباشد .توساعه تحیایتع
تکمیلی توسعه دورههای میانرشتهای تقویت آزمایشگاههای تحقیقاتی افزایش انتشاراع علمی پژوهشی بهباود
کیفیت آموز ارتقاک فعالیتهای فرهنگی اجتماعی افازایش کیفیات خادماع رفااهی توساعه رواباد علمای و
فرهنگی با دانشگاههای داخل و خارج و افزایش فضای کالبدی از مهمترین برنامههای آتی این دانشگاه هیتند.

مجموعه قوانين و مقررات آموزشی و تحصيالت تکميلی 3 /

معرفی معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

معاونت آموزشی و تحییتع تکمیلی یکی از معاونتهای دانشگاه است که در حوزههای مختل آموزشی در
حال خدمترسانی به دانشجویان و اعضاک هیأع علمی است .این معاونت از سه مدیریت شامل مدیریت آموزشی
مدیریت تحییتع تکمیلی و مدیریت آموز های آزاد و مجازی تشکیل شده است که در قالب بخشهای
مختل مثل واحد پذیر و ثبتنام مرکز رایانه واحد امور مشمولین و نظاموظیفه دفتر حمایت از استعدادهای
درخشان امور دانشجویان غیر ایرانی واحد دانشآموختگان مرکز جذم ارتقاک و امور اعضاک هیأع علمی واحد
بایگانی نگهداری اسناد و مدارک و دبیرخانه مشغول فعالیت می باشند.
شرح وظایف بخشهای مختلف معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

معاون آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشگاه
 برنامهریزی تهیه و تنظیم اصول کلی برنامههای آموزشی و ارائه خد مشی سیاستهای آموزشی به هیاأع
رئییه دانشگاه و نظارع بر حین اجرای آنها پس از تیویب؛
 بررسی آییننامههای آموزشی و ارائه پیشنهادهای الزم به شورای گیتر و برنامهریزی وزارع متبوع برای
بازنگری و بهبود آنها؛
 ارزشیابی و ارزیابی میتمر وضعیت تحییلی دانشجویان و م العه و اتخاذ تیمیم دربااره میاائل آموزشای
دانشجویان از لحاظ پیشرفتهای علمی و عملی آنان و ارائه گزار های الزم به رئیس دانشگاه؛
 ایجاد و توسعه آموز مبتنی بر تحقیقاع و کارآفرینی؛
 تعری فرآیندی فعالیتهای آموزشی در جهت شفاوسازی این فعالیتها؛
 بررسی کیفیت آموزشی در دانشگاه و ارزیابی عملکرد آموزشای اعضاای هیاأععلمای و مادیران آموزشای
واحدهای مختل ؛
 نظارع بر حین اجرای مقرراع و آییننامههای آموزشی؛
 برنامهریزی جهت ارتقاک کیفیت تدریس و فراهم نمودن زمینههای الزم بهمنظور ایجاد ختقیات و ناوآوری
در آموز ؛
 برنامهریزی برای حمایت از دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان؛
 ارتباط با دانشگاههای داخل و خارج و توسعه همکاریهای بینالمللی بهمنظور جذم دانشجویان غیر ایرانی؛
 همکاری با وزارع متبوع در خیوص برگزاری آزمونهای متمرکز سازمان سنجش آموز کشور؛
 مدیریت جلیاع شورای آموزشی و تحییتع تکمیلی دانشگاه و ابتغ میوباع آن جهت اجرا؛
 نظارع عالی بر روند امتحاناع و برگزاری صحیو و سالم امتحاناع در دانشگاه؛
 امور مربوط به صدور دانشنامه به دانشآموختگان دانشگاه؛
 بررسی و تأیید صتحیت علمی داوطلبان عضویت در هیأع علمی دانشگاه؛
 ایجاد زمینه رشد و توسعه انفورماتیک و خدماع رایانهای امور آموزشی جهت پیشبرد اهداو آموزشی؛
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تقویت سییتم اتوماسیون اداری جهت انجام فعالیتهای خدماع آموزشی در حوزه ستادی و دانشکدهها؛
انجام بررسیهای الزم در زمینه تغییر یا توسعه مقاطع تحییلی رشتهها گرایشهاا و برناماههاای درسای
دانشگاه و ت بیق برنامهها با نیازهای علمی کشور؛
اعزام اعضای هیأع علمی به بورسهای داخل و خارج از کشور جهت تقویت بنیه علمای کاادر آموزشای و
اصتح هرم مرتبه علمی اعضاک هیأععلمی دانشگاه
برنامهریزی و نظارع بر دورههای آموز آزاد و کوتاهمدع در دانشگاه؛
برگزاری کارگاههای آموزشی متناسب با نیاز اساتید؛
برگزاری کارگاههای آموزشی جهت ارتقاک توان تخییی کارشناسان؛
تیویب و ابتغ تقویم آموزشی دانشگاه؛
عضویت در شوراهای مختل دانشگاه مانند هیأع رئییه شورای دانشاگاه هیاأع اجرایای جاذم هیاأع
ممیزه و کمیییونهای تخییی و موارد خاص شورای فرهنگی دانشگاه؛

مدیر آموزشی

















دبیری شورای آموزشی دانشگاه و تنظیم تدوین و ابتغ میوباع این شورا؛
تهیه و ابتغ تقویم دانشگاه و دستورالعمل اجرایی امور آموزشی در هر نیمیال؛
نظارع بر اجرای آییننامهها بخشنامهها شیوهنامهها و سایر میوباع آموزشی در دانشکدهها؛
نظارع بر برنامهریزی درسی و ارائه دروس توسد گروههای آموزشی؛
اعتم رشتهها و ظرفیت پذیر دانشجو در آزمون سراسری به سازمان سنجش آموز کشور؛
رسیدگی به مشکتع آموزشی دانشجویان؛
انجام امور ثبتنام دانشجویان و اعمال دستورالعملهای صادره در خیوص ثبتنام پذیرفتهشادگان در هار
سال تحییلی؛
دریافت فهرست پذیرفتهشدگان کنکور سراسری از سازمان سنجش آموز کشور؛
نظارع بر برگزاری دروس تئوری عملی و بازدیدهای علمی دانشجویان؛
نظارع بر امور مربوط به انتخام واحد دانشجویان؛
صدور گواهی موقت و دانشنامه دانشآموختگان مق ع کارشناسی؛
ارسال تأییدیه تحییلی دانشآموختگان مقاطع کاردانی و کارشناسی به دانشگاهها و سایر مراجع ذییتح؛
انجام امور مربوط به کمییون موارد خاص دانشگاهی و استانی؛
حفظ و نگهداری سوابق تحییلی دانشآموختگان دانشگاه؛
انجام امور مربوط به نظام وظیفه پذیرفتهشدگان و دانشآموختگان دانشگاه؛
نظارع بر فعالیت گروه دروس عمومی دانشگاه؛
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 نظارع بر فعالیت گروه معارو استمی دانشگاه؛
 امور آموزشی مربوط به دانشجویان غیر ایرانی؛
 انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق؛
مدیر تحصيالت تکميلی




















دبیری شورای تحییتع تکمیلی دانشگاه و تنظیم تدوین و ابتغ میوباع این شورا؛
نظارع بر امور ثبتنام دانشجویان جدیدالورود تحییتع تکمیلی؛
نظارع بر پذیر دانشجویان استعدادهای درخشان؛
نظارع بر پیشرفت تحییلی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری؛
نظارع بر برنامهریزی و ارائه دروس دورههای تحییتع تکمیلی؛
رسیدگی به مشکتع آموزشی دانشجویان تحییتع تکمیلی؛
نظارع بر روند برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری تخییی؛
نظارع بر امور مربوط به ت بیق واحدها تیویب پیشنهادیه و دفاع از پایاننامه و رسالهها؛
انجام امور مربوط به آزمون تحییتع تکمیلی و پذیر دانشجو در سامانه سازمان سنجش کشور آموز
کشور؛
نظارع بر بارگذاری اطتعاع در سامانه ملی ثبت پایاننامه رساله و پیشنهادیه (ایران داک)؛
نظارع بر امور مربوط به دفاع دانشجویان تحییتع تکمیلی؛
نظارع بر کیفیت تدوین پایاننامهها و رسالههای دانشجویی؛
مکاتبه با دانشگاهها در خیوص تأییدیه مدارک و ریزنمراع مقاطع قبلی دانشجویان؛
نظارع بر اجرای تقویم آموزشی و دستورالعمل اجرایی امور تحییتع تکمیلی؛
نظارع بر اجرای آییننامهها بخشنامهها شیوهناماههاا و ساایر میاوباع آموزشای دورههاای تحیایتع
تکمیلی؛
صدور گواهی موقت و دانشنامه دانشآموختگان تحییتع تکمیلی؛
ارسال تأییدیه تحییلی دانشآموختگان تحییتع تکمیلی به دانشگاهها و سایر مراجع ذییتح؛
حفظ و نگهداری سوابق تحییلی دانشآموختگان؛
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق؛

مدیر دفتر هماهنگی و برنامهریزی آموزشی
 بررسی نیاز به ایجاد رشتههای جدید در گروههای مختل آموزشی؛
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امور مربوط به اخذ مجوز رشتهها از وزارع علوم تحقیقاع و فناوری؛
بازنگری حذو ادغام جایگزینی و تغییر دروس رشتههای موجود در چارچوم آییننامههای میوم شورای
عالی برنامهریزی؛
بررسی وضعیت دانشجویان به منظور ارزیابی علل رشد یا افت تحییلی آنها؛
تهیه تنظیم و نگهداری برنامههای میوم آموزشی دانشجویان و تدوین مقرراع و شیوهنامههای مربوط؛
ایجاد بانک اطتعاتی طرح درسهای آموزشی دانشگاه؛
نظارع بر اجرای طرح درسها و محتوای دروس ارائهشده توسد اعضای هیأع علمی؛
برگزاری کارگاههای توانمندسازی اعضای هیأع علمی؛
مدیریت فرآیندی و میتمر ارزشیابی کیفیت آموزشی اعضاک هیأع علمی دانشگاه؛
تهیه و تنظیم گزار های تحلیلی ارزیابی کیفیت تدریس در هر نیمیال تحییلی؛
برگزاری جلیاع شورای برنامهریزی درسی؛
تهیه آمار دانشجویان جاری و دانشآموختگان؛
نظارع بر امور اساتید مدعو؛
محاسبه حقالتدریس اعضای هیأع علمی و مدرسان مدعو دانشگاه و امور مرباوط باه حاقالزحماه داوری
رساله/پایاننامه؛
پیگیری وضعیت اشتغال دانشآموختگان دانشگاه؛
برنامهریزی و برگزاری مراسم گرامیداشت روز استاد انتخام اساتید برگزیده آموزشای و برناماههاای دهاه
سرآمدی آموز ؛
بررسی و بازنگری آئیننامهها و دستورالعملهای مرتبد با امور آموزشی اعضاک هیأع علمی؛
توسعه سامانههای آموزشی جدید و الکترونیک در امور آموزشی؛
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق؛

مدیر آموزشهای آزاد و مجازی







اطتعرسانی و تبلیغاع دورههای آموزشی جهت توسعه و ارتقای س و علمی دانشجویان و دانشآموختگان؛
ثبتنام و ساماندهی متقاضیان شرکت در کارگاهها و سمینارهای آموزشی؛
برگزاری دورههای آموزشی آزاد پیشنهادی اعضای هیأع علمی دانشگاه با استفاده از امکاناع دانشگاه؛
جلب همکاری اعضاک هیأع علمی دانشگاه و سایر مدرسین برای اجرای دورههای آموزشی الزم؛
انجام کلیه هماهنگیهای الزم جهت برگزاری دورههای آموزشی کارگاهی و سمینارها؛
برگزاری دورههای آموزشی تخییی برای دانشجویان و اعضاک هیأع علمی؛
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برگزاری دورههای رسمی دانشگاهی (کارشناسی و کارشناسی ارشد) میوم بهصورع مجازی م ابق
مقرراع وزارع علوم تحقیقاع و فناوری؛
ارائه دروس به شیوه مجازی و ترکیبی در قالب تکدرس م ابق مقرراع وزارع علوم تحقیقاع و فناوری؛
تهیه و تنظیم شیوهنامه پرداخت حقالزحمه مدرسین در دورههای آموزشی برگزارشده؛
برنامهریزی و هماهنگی جهت تولید محتوی الکترونیک توسد اعضاک هیأع علمی؛
کنترل و نظارع کیفی بر کلیه مراحل اجرای دورههای آموز آزاد و دورههای مجازی و تولید محتوای
دروس؛
برگزاری دورههای آموزشی مجازی؛
تهیه و اع ای گواهی/مدرک پایان دورههای آموزشی آزاد/مجازی؛
ارائه گزار فعالیتهای انجامشده به معاونت آموزشی و تحییتع تکمیلی و تهیه بانک اطتعاتی مربوط؛

واحد پذیرش و ثبتنام















دانشاجویان جدیادالورود قبال از شاروع ساال

تهیه مقدماع و اطتعیههای مربوط به ثباتناام و پاذیر
تحییلی؛
ثبتنام بررسی مدارک و تشکیل پرونده دانشجویان جدیدالورود بعد از اعتم نتایج از سوی سازمان سنجش
آموز کشور؛
ثبتنام دانشجویان بورسیه معرفیشده از وزارع علوم تحقیقاع و فناوری؛
درخواست تأییدیه تحییلی و ریزنمراع مق ع قبلی دانشجویان؛
اعتم مغایرعهای معدل و ت بیق عکس دانشجویان جدیدالورود به سازمان سنجش؛
دریافت ریزنمراع دانشجویان مهمان و انتقال از دانشگاههای دیگر و ارسال آن به دانشکده مربوطه؛
انجام امور مربوط به مهمانی و انتقالی دانشجویان و مکاتبه با سایر دانشگاهها؛
بررسی تقاضای مهمان و انتقالی دانشجویان در سامانه مربوطه؛
انجام امور مرخیی تحییلی حذو نیمیال تمدید سنواع ت بیق واحد و تغییر رشته دانشجویان واجد شراید؛
کنترل پرونده آموزشی دانشجویان و اطتعرسانی جهت رفع نقص؛
دریافت فهرست اسامی کاارع آزماون و کارناماه پذیرفتاهشادگان از ساازمان سانجش و درج در پروناده
دانشجویان؛
اعمال دستورالعملهای صادره در خیوص انتخام واحد پذیرفتهشدگان در هر نیمیال؛
ابتغ نامه اخراجی به دانشجویانی که از نظر قوانین آموزشی منع تحییل دارند؛
بررسی درخواست انیراو و بازگشت به تحییل دانشجویان؛
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تغییر وضعیت دانشجویان در سامانه اعام از اخاراج عادم مراجعاه انیاراو مهماان انتقاالی مشاروطی
بیشازحد مجاز و ...؛
بررسی پرونده دانشجویان تحییتع تکمیلی برای تیویب طرح پیشنهادیه و یا اصتح آن؛
بررسی پرونده آموزشی دانشجویان دکتری جهت صدور مجوز آزمون جامع؛
بررسی پرونده آموزشی دانشجویان تحییتع تکمیلی جهت صدور مجوز دفاع؛
بررسی نمراع آزمون زبان دانشجویان دکتری؛
صدور گواهی اشتغال به تحییل برای دانشجویان تحییتع تکمیلی؛
معرفی دانشجویان به وزارتخانهها و مؤسیاع پژوهشی جهت همکاری در موضوع پایاننامه یا رساله آنها؛
بازنگری و بروز رسانی فرمهای مربوط به امور آموزشی و تحییتع تکمیلی؛
انجام امور مربوط به فرصت م العاتی دانشجویان تحییتع تکمیلی؛
تهیه گزار فعالیتهای انجامشده و انعکاس به مدیران امور آموزشی و تحییتع تکمیلی؛
تهیه و تنظیم و ارائه آمار و اطتعاع در خیوص دانشجویان مهمان و انتقالی؛
انجام امور مربوط به ت بیق واحد و دروس جبرانی دانشجویان؛
انجام امور مربوطه به دانشجویان عدم مراجعه مشروطی و عدم رعایت پیشنیاز؛
بررسی پروندههای دانشجویان از نظر آموزشی جهت ارسال به کمیییون موارد خاص؛
اعمال رأی کمیییون موارد خاص در سوابق دانشجویان و سامانه و اعتم به دانشکده مربوطه؛
مکاتبه با کلیه دانشکدهها و درخواست اسامی و مشخیاع مورد نیاز و معدل کل فارغالتحییتن رتبه اول
و بررسی نتایج آن؛
معرفی فارغالتحییتن رتبههای اول کارشناسی در هر گرایش به سازمان سنجش آموز کشور؛
همکاری مؤثر با کارشناسان آموز دانشکدهها؛
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق؛

مرکز رایانه آموزش دانشگاه







اعم از اساتید کارکنان و دانشجویان؛

مدیریت کاربران سییتم نرمافزار آموز
زمانبندی فرایندهای آموزشی در سامانه؛
ایجاد حیام کاربری انتیام پیتهای اداری در سامانه س و دسترسی و تغییار رمزهاای فراماو شاده
کاربران و ...؛
ثبت اطتعاع دانشجویان جدیدالورود از سازمان سنجش و دانشجویان مهمان و انتقالی و ...؛
پشتیبانی از سامانه در زمان انتخام واحد و حذو و اضافه نیمیالهای اول و دوم و بازه تابیتان؛
بررسی و رفع اشکاالع نرمافزار آموزشی دانشجویان؛

مجموعه قوانين و مقررات آموزشی و تحصيالت تکميلی 9 /














بروزرسانی اطتعاع اعضای هیأع علمی در سامانه مربوطه؛
پشتیبانی از سایت معاونت آموزشی و تحییتع تکمیلی دانشگاه؛
پشتیبانی از امور مربوط به محاسبه حقالتدریس اساتید؛
ایجاد حیام کاربری برای اساتید راهنمای آموزشی؛
ایجاد حیام کاربری برای اساتید مدعو؛
امور مربوط به ارزشیابی اساتید کارع ورود به جلیه و ایجااد فهرسات نماراع دانشاجویان در پایاان هار
نیمیال؛
پشتیبانی از سامانه و بررسی نحوه ارتقاک نرمافزار آموز ؛
آموز کارکنان اعضاک هیأع علمی و مدیران گروهها جهت کار با سامانه آموز ؛
اعمال شهریه ابتغی در سامانه جهت کلیه دانشجویان شهریهپرداز تمدید سنواع انتخام واحد باا تاأخیر
کمیییون موارد خاص و ...
بررسی کدینگ دروس بارگذاری شده توسد گروهها برای کلیه رشتهها و مقاطع تحییلی؛
اعمال قوانین و شیوهنامهها در سامانه آموز ؛
پاسخگویی به کارشناسان دانشکدهها؛
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق؛

واحد امور مشمولين و نظاموظيفه












هماهنگی با اداره نظاموظیفه در ابتدای هر سال تحییلی جهت اجرای قوانین و مقرراع وظیفه عمومی؛
بررسی درخواست دانشجویان جدیدالورود کارشناسی کارشناسیارشد و دکتری جهت معافیت تحییلی؛
ارسال نامه درخواست صدور معافیت تحییلی دانشجویان جدیدالورود واجد شراید به نظاموظیفه؛
ثبت معافیتهای تحییلی صادره در سامانه آموزشی؛
پیگیری مشکتع مشمولین که معافیت تحییلی آنها با مشکل مواجه شده؛
معرفی دانشجویان انتقالی و تغییر رشته از دانشگاههای دیگر به نظام وظیفه؛
معرفی دانشجویان اخراجی و انیرافی کلیه مقاطع به نظام وظیفه؛
استعتم موارد ابتغی کمیییون موارد خاص از نظام وظیفه؛
معرفی دانشجویان متقاضی به سفر علمی و زیارتی خارج از کشور به نظاموظیفه؛
اب ال معافیتهای تحییلی دانشآموختگان؛
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق؛
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واحد حمایت از استعدادهای درخشان










اقدام و پیگیری اجرای بخشنامهها و آییننامه های مرباوط باه دفتار اساتعدادهای درخشاان و المپیادهاای
دانشجویی؛
تنظیم اطتعیه و بارگذاری فرمهای مربوط به استعداد درخشان و اطتعرسانی آن در هر سال تحییلی؛
انجام امور ثبتنام متقاضیان پذیر بدون آزمون و اعتم آن به سازمان سنجش آموز کشور؛
شناسایی دانشجویان واجد شراید آییننامهها و دستورالعملهای مربوط به استعدادهای درخشان؛
مدیریت و انجام کلیه فرایندهای اجرایی مربوط به متقاضیان تحییل همزمان در دو رشته؛
ارائه خدماع مشاوره و اطتعرسانی به دانشجویان استعدادهای درخشان؛
اعتم اسامی دانشجویان واجد شراید تخفی شهریه در پایان هر نیمیال تحییلی؛
برگزاری کارگاههای توانمندسازی دانشجویان استعداد درخشان و شرکتکننده در المپیادهای دانشجویی؛
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق؛

واحد امور دانشجویان غير ایرانی










انجام امور مربوط به پذیر دانشجویان غیر ایرانی بورسیه و غیر بورسیه؛
ثبتنام پذیرفتهشدگان در دانشگاه اخذ مجوز اقامت دانشجویی از مراکز ذیربد کشور؛
ارائه معرفینامه به دانشجویان برای سکونت در خوابگاههای دانشگاه؛
صدور گواهی اشتغال به تحییل جهت تمدید مجوز اقامت و صدور مجوز خروج از کشور دانشاجویان غیار
ایرانی؛
پیگیری صدور دفترچه بیمه خدماع درمانی دانشجویان غیر ایرانی؛
معرفی فارغالتحییتن برای شرکت در مراسم سالیانه جشن دانشآموختگی دانشجویان غیر ایرانی؛
امور مربوط به اطتعرسانی تبلیغاع و شرکت در نمایشگاههای بینالمللای جهات جاذم دانشاجویان غیار
ایرانی؛
همکاری با دفتر روابد بینالملل دانشگاه جهت تهیه کاتالوگ بروشور فیلمهای تبلیغاتی و ...؛
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق؛

واحد دانشآموختگان
 دریافت پروندههای دانشآموختگان از واحد پذیر و ثبتنام؛
 بررسی تائیدیههای تحییلی دیپلم و پیشدانشگاهی؛
 دریافت تیویهحیامهای ارسالی از امور دانشجویان دانشگاه و یا صندوق رفاه دانشجویان و بایگانی در پرونده؛
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بررسی فرم تکمیلشده تیویهحیام دانشجویی و دریافت کارع دانشجویی دانشآموختگان و منیارفان از
تحییل؛
اعتم موارد نقص پرونده دانشآموختگان؛
معرفی دانشآموختگان مشمول به اداره نظاموظیفه؛
صدور گواهی موقت دانشآموختگان واجد شراید؛
امور مربوط به صدور تائیدیههای تحییلی و ریزنمراع و ارسال پاسخ به سایر دانشگاهها اداراع و نهادها؛
ارسال تائیدیه و گواهی فارغالتحییلی و ریزنمراع به سازمان امور دانشجویان؛
انجام مکاتباع الزم در صورع عدم ارسال پرونده به اداره فارغالتحییتن در زمان صدور تأییدیه تحییلی؛
تهیه فهرست اسامی دانشجویان فارغالتحییل؛
بایگانی نیخه دوم تائیدیه تحییلی و کلیه مدارک و مکاتباع مربوطه؛
بررسی پرونده متقاضیان دریافت دانشنامه م ابق با دستورالعمل لغو تعهد آموز رایگان و سایر قوانین؛
بررسی سامانه لغو تعهد آموز رایگان دانشآموختگان و تأیید مدارک مربوطه؛
دریافت میتنداع صدور دانشنامه از متقاضی؛
صدور دانشنامه و ریزنمراع دانشآموختگان واجد شراید؛
انجام امور جهت درج آگهی مفقود شدن گواهی موقت و دانشنامه در روزنامههای رسمی؛

واحد دبيرخانه










تحویل نامههای وارده و ارجاع به مدیریتها؛
ثبت نامههای وارده و تحویل آن به واحدهای ذیربد؛
ثبت و تحویل پروندههای ارسالی از دانشکدهها به کارشناسان؛
اسکن نامهها و واردکردن آنها به سییتم اتوماسیون اداری؛
هماهنگی جهت ارسال پیتی نامههای حوزه معاونت؛
پیگیری سوابق نامهها و ارسال به واحدهای مربوطه؛
ارسال نامههای مربوطه به بایگانی؛
پاسخگویی به اربامرجوع و راهنمایی در خیوص پیگیری وضعیت نامهها؛
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق؛

واحد بایگانی و نگهداری اسناد و مدارک
 حفظ نگهداری و تنظیم پروندههای کلیه دانشجویان و دانشآموختگان؛

02
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بایگانی مکاتباع مربوط به هر دانشجو در پرونده تحییلی نامبرده؛
آمادهسازی مقدماع ثبتنام و پذیر دانشجویان ورودی جدید؛
صورعبرداری طبقهبندی و کدگذاری پروندهها طبق دستورالعمل مربوطه؛
تفکیک و توزیع نامهها برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها؛
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق؛

دفتر جذب ،ارتقاء و امور اعضاء هيأت علمی













شناسایی و تعیین نیازهای جذم اعضای هیأع علمی در گروههای آموزشی؛
انجام فراخوان عمومی برای جذم اعضای هیأع علمی دانشگاه؛
امور مربوط به استخدام اعضای هیأع علمی اعم از قراردادی پیمانی رسامی-آزمایشای رسامی-ق عای
هیأع علمی طرح سربازی مأموریت و انتقال اعضای هیاأع علمای در چاارچوم آیاینناماههاا و مقارراع
مربوطه؛
ارائه گزار میتمر سالیانه حیب مورد به هیأع مرکزی جذم وزارع علوم تحقیقاع و فناوری؛
هماهنگی جهت برگزاری جلیاع هیأع اجرایی جذم اعضای هیأع علمی دانشگاه؛
پیگیری اجرای میوباع هیأع اجرایی جذم دانشگاه؛
امور مربوط به ترفیع ساالنه تبدیل وضعیت و ارتقاک مرتبه اعضاک هیأع علمی دانشگاه؛
بررسی اع ا پایه تشویقی به اعضای هیأع علمی دانشگاه؛
بررسی رکود علمی اعضای هیأع علمی دانشگاه؛
حفظ و نگهداری سوابق ترفیع و تبدیل وضعیت و بروز نمودن اطتعاع در سامانه مربوطه؛
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق؛

شورای آموزشی دانشگاه
ترکيب شورای آموزشی دانشگاه
.0
.2
.3
.4
.5

معاون آموزشی و تحییتع تکمیلی دانشگاه (رئیس شورا)؛
مدیر آموزشی دانشگاه؛
مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر حیب نیاز؛
معاونین آموزشی دانشکدهها؛
دو تن از اعضای هیأع علمی به پیشنهاد معاون آموزشی و تحییتع تکمیلی و حکم رئیس دانشگاه؛
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وظایف و اختيارات شورای آموزشی دانشگاه
 .0همکاری با معاون آموزشی و تحییتع تکمیلی دانشگاه برای ایجاد زمینه اجرای میوباع شورای دانشگاه و
تیمیماع هیأع رئییه؛
 .2تدوین و پیشنهاد برنامههای مختل آموزشی به شورای دانشگاه ازجمله:
ا برنامههای مختل آموزشی در مقاطع کاردانی و کارشناسی بهصورع تفکیکی؛
ا تغییراع الزم در نحوه اجرای برنامههای درسی در چارچوم میوباع؛
ا آییننامهها و شیوهنامههای آموزشی و اظهارنظر درباره آنها؛
ا طرحهای مناسب آموزشی غیررسمی کوتاهمدع و میانمدع؛
ا برآورد ظرفیت پذیر دانشجوی جدید در دورههای کاردانی و کارشناسی؛
 . 3بررسی و اظهارنظر درباره میائلی که شورای دانشگاه یا معاون آموزشی و تحییتع تکمیلی دانشگاه به
شورا ارجاع میدهد؛
 .4بررسی و اظهارنظر در خیوص کیفیت آموزشی دانشگاه در مقاطع و دورههای کاردانای و کارشاناسی و
بررسی کیفیات آموز اعضای هایأع علمی جهت ارائه به شورای دانشگاه؛
 .5بررسی پیشنهاد تأسیس رشتهها و دورههای جدید دانشگاه در مقاطع کاردانی و کارشناسی؛
 .6بررسی متون جزواع و کتامهای ارائهشده از طرو اعضای هیأع علمی از لحاظ ت بیق با سرفیلهای
میوم و ارائه نتیجه به شورای دانشگاه؛
 .7بررسی دعوع از استادان خارجی در رشتههای مورد نیاز بنا به پیشنهاد گروههای آموزشی و تأیید دانشکده
برای ارائه و کیب مجوز از معاون آموزشی و تحییتع تکمیلی و سایر مراجع قانونی؛
 .8تدوین گزار های دورهای و تحلیلی از وضعیت رشتهها مقاطع و برنامههای آموزشی در موضوعاع
مختل و پیشنهاد راهکارهای عملی جهت بهبود وضعیت موجود و ارائه به شورای دانشگاه؛
شورای تحصيالت تکميلی دانشگاه
ترکيب شورای تحصيالت تکميلی دانشگاه
.0
.2
.3
.4
.5

معاون آموزشی و تحییتع تکمیلی دانشگاه (رئیس شورا)؛
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه؛
مدیر تحییتع تکمیلی دانشگاه؛
مدیر آموزشی دانشگاه؛
معاونین تحییتع تکمیلی دانشکدهها؛

فصل اول  /کليات

04

وظایف و اختيارات شورای تحصيالت تکميلی دانشگاه
 .0همکاری با معاون آموزشی و تحییتع تکمیلی دانشگاه جهت ایجاد زمینههای اجرایی میوباع شورای
دانشگاه تیمیماع هیأع رئییه و آئیننامهها و برنامههای میوم؛
 .2تدوین و پیشنهاد برنامههای مختل دورههای تحییتع تکمیلی به شورای دانشگاه از جمله:
ا برنامههای آموزشی دورههای کارشناسی ارشد و دکتری؛
ا پیشنهاد تغییراع الزم در نحوه اجرای برنامههای درسی در چارچوم ضوابد میوم؛
ا بررسی آییننامههای تحییتع تکمیلی و اظهار نظر درباره آنها؛
ا پیشنهاد طرحهای مناسب آموزشی غیر رسمی کوتاهمدع و میانمدع به شورای دانشگاه؛
ا برآورد ظرفیت پذیر دانشجوی جدید در دورههای تحییتع تکمیلی و ارائه آن به شورای دانشگاه؛
 .3بررسی و اظهار نظر درباره میائلی که توسد شورای دانشگاه یا معاون آموزشی و تحییتع تکمیلی
دانشگاه به شورا ارجاع میشود؛
 .4بررسی کیفیت آموزشی دورههای تحییتع تکمیلی در دانشگاه و بررسی کیفیت آموزشی اعضای هیأع
علمی فعال در این دورهها و ارائه گزار آن به شورای دانشگاه؛
 .5بررسی پیشنهاد تأسیس رشتهها و دورههای تکمیلی جدید دانشگاه؛
 .6بررسی پیشنهادهای ارائهشده از شورای آموزشی ا پژوهشی دانشکدهها در خیوص تعداد پذیر
دانشجویان تحییتع تکمیلی جهت ارائه به شورای دانشگاه؛
 .7تدوین گزار های دورهای و تحلیلی از وضعیت رشتهها مقاطع و برنامههای آموزشی در موضوعاع
مختل و پیشنهاد راهکارهای عملی جهت بهبود وضعیت موجود و ارائه به شورای دانشگاه.
عناوین رشته گرایشهای دایر در مقاطع مختلف تحصيلی
در حال حاضر در این دانشگاه  018رشته تحییلی شامل  08رشته کارشناسی  56رشته کارشناسی ارشد و
 34رشته دکتری تخییی دایر است.
رشته گرایشهای مقطع کارشناسی
ردیف

اسامی رشتهها

0
2
3
4
5

اقتیاد کشاورزی
ترویج و آموز کشاورزی پایدار
علوم دامی
علوم و مهندسی آم
علوم و مهندسی باغبانی
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6
7
8
9
01
00
02
03
04
05
06
07
08

علوم و مهندسی جنگل
علوم و مهندسی خاک
علوم و مهندسی شیتع
علوم و مهندسی صنایع غذایی
علوم و مهندسی محید زییت
گیاهپزشکی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مهندسی صنایع چوم و فرآوردههای سلولزی
مهندسی صنایع مبلمان
مهندسی طبیعت
مهندسی فضای سبز
مهندسی ماشینهای صنایع غذایی
مهندسی مکانیک بیوسییتم

رشته گرایشهای مقطع کارشناسیارشد
ردیف

رشتههای مقطع کارشناسی ارشد

0
2
3
4
5
6
7
8
9
01
00
02
03
04
05

اقتیاد کشاورزی -اقتیاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
اقتیاد کشاورزی -اقتیاد منابع طبیعی و محیدزییت
اقتیاد کشاورزی -سیاست و توسعه کشاورزی
اگرو اکولوژی
اگرو تکنولوژی -فیزیولوژی گیاهان زراعی
اگرو تکنولوژی -اکولوژی گیاهان زراعی
اگرو تکنولوژی -علوم و تکنولوژی بذر
اگرو تکنولوژی -علوم عل های هرز
بیماری شناسی گیاهی
بیوتکنولوژی کشاورزی
ترویج و آموز کشاورزی پایدار -ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی
ترویج و آموز کشاورزی پایدار -نوآوری و کارآفرینی کشاورزی
توسعه روستایی
حشرهشناسی کشاورزی
ژنتیک و بهنژادی گیاهی

06
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06
07
08
09
21
20
22
23
24
25
26
27
28
29
31
30
32
33
34
35
36
37
38
39
41
40
42
43
44
45
46
47
48

علوم دامی -تغذیه دام
علوم دامی -تغذیه طیور
علوم دامی -ژنتیک و اصتح دام و طیور
علوم دامی -فیزیولوژی دام و طیور
علوم و مهندسی آم -آبیاری و زهکشی
علوم و مهندسی آم -سازههای آبی
علوم و مهندسی آم -منابع آم
علوم و مهندسی آبخیزداری -حفاظت آموخاک
علوم و مهندسی آبخیزداری -مدیریت حوزههای آبخیز
علوم و مهندسی باغبانی -تولید محیوالع گلخانهای
علوم و مهندسی باغبانی -درختان میوه
علوم و مهندسی باغبانی -سبزیها
علوم و مهندسی باغبانی -گیاهان زینتی
علوم و مهندسی باغبانی -گیاهان دارویی
علوم و مهندسی جنگل -علوم زییتی جنگل
علوم و مهندسی جنگل -مدیریت جنگل
علوم و مهندسی شیتع -بومشناسی آبزیان
علوم و مهندسی شیتع -تکثیر و پرور آبزیان
علوم و مهندسی شیتع -صید و بهرهبرداری آبزیان
علوم و مهندسی شیتع -فرآوری محیوالع شیتتی
علوم و مهندسی صنایع غذایی -زییتفناوری مواد غذایی
علوم و مهندسی صنایع غذایی -شیمی مواد غذایی
علوم و مهندسی صنایع غذایی -صنایع غذایی
علوم و مهندسی صنایع غذایی -فناوری مواد غذایی
علوم و مهندسی محیدزییت -آلودگیهای محیدزییت
علوم و مهندسی محیدزییت -ارزیابی و آمایش سرزمین
علوم و مهندسی محیدزییت -مدیریت و حفاظت تنوع زییتی
علوم و مهندسی مرتع -اصتح و احیای مرتع
علوم و مهندسی مرتع -گیاهان دارویی و صنعتی
علوم و مهندسی مرتع -مدیریت مرتع
مدیریت حاصلخیزی و زییتفناوری خاک -بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
مدیریت حاصلخیزی و زییتفناوری خاک -شیمی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
مدیریت منابع خاک -فیزیک و حفاظت خاک
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49
51
50
52
53
54
55
56

مدیریت منابع خاک -منابع خاک و ارزیابی اراضی
مدیریت و کنترل بیابان
مهندسی مکانیک بیوسییتم -انرژیهای تجدید پذیر
مهندسی مکانیک بیوسییتم -طراحی و ساخت
مهندسی مکانیک بیوسییتم -فناوری پس از برداشت
مهندسی صنایع چوم و فرآوردههای سلولزی -حفاظت و اصتح
مهندسی صنایع چوم و فرآوردههای سلولزی -صنایع سلولزی
مهندسی صنایع چوم و فرآوردههای سلولزی -کامپوزیتهای لیگنوسلولزی

رشته گرایشهای مقطع دکتری تخصصی
ردیف

رشتههای مقطع دکتری

0
2
3
4
5
6
7
8
9
01
00
02
03
04
05
06
07
08
09
21

آگرواکولوژی
آگروتکنولوژی -اکولوژی گیاهان زراعی
آگروتکنولوژی -فیزیولوژی گیاهان زراعی
بیماریشناسی گیاهی
حشرهشناسی کشاورزی
ژنتیک و بهنژادی گیاهی
علوم دامی -تغذیه دام
علوم دامی -تغذیه طیور
علوم دامی -فیزیولوژی دام و طیور
علوم و مهندسی آم -آبیاری و زهکشی
علوم و مهندسی آم -سازههای آبی
علوم و مهندسی آبخیز -حفاظت آموخاک
علوم و مهندسی آبخیز -مدیریت حوزههای آبخیز
علوم و مهندسی باغبانی -اصتح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی
علوم و مهندسی باغبانی -فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی
علوم و مهندسی جنگل -علوم زییتی جنگل
علوم و مهندسی جنگل مدیریت جنگل
علوم و مهندسی صنایع غذایی -زییتفنّاوری مواد غذایی
علوم و مهندسی صنایع غذایی -شیمی مواد غذایی
علوم و مهندسی صنایع غذایی -صنایع غذایی

08

فصل اول  /کليات

20
22
23
24
25
26
27
28
29
31
30
32
33
34

علوم و مهندسی صنایع غذایی -فنّاوری مواد غذایی
علوم و مهندسی شیتع -بومشناسی آبزیان
علوم و مهندسی شیتع -تکثیر و پرور آبزیان
علوم و مهندسی شیتع -صید و بهرهبرداری آبزیان
علوم و مهندسی شیتع  -فراوری محیوالع شیتتی
علوم و مهندسی محیدزییت
علوم و مهندسی مرتع
مدیریت حاصلخیزی و زییتفنّاوری خاک -شیمی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
مدیریت حاصلخیزی و زییتفنّاوری خاک -بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
مدیریت منابع خاک -فیزیک و حفاظت خاک
مدیریت منابع خاک -منابع خاک و ارزیابی اراضی
مدیریت و کنترل بیابان
مهندسی صنایع چوم و فرآوردههای سلولزی -صنایع سلولزی
مهندسی صنایع چوم و فرآوردههای سلولزی -کامپوزیتهای لیگنوسلولزی

فصل دوم  /فرمها و آئنینامههای مقطع
اکرشنایس
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فرمها و آئیننامههای مقطع کارشناسی

شيوهنامه اجرایی آیيننامه آموزشی دورههای تحصيلی کاردانی و کارشناسی
مقدمه
با استناد به قانون اهداف ،وظائف و تشکیالت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مصوو 8111/5/81
مجلس شورای اسالمی و در اجرای مفاد ماده " 2سیاستها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمووز عوا ی در
جمهوری اسالمی ایران" (موسوم به طرح آمایش) مصو  8131/82/81شورای عا ی انقال فرهنگی ،و
پیرو ابالغ آئیننامه یکپارچه آموزشی دورههای تحصیلی کاردانی /کارشناسی ،کارشناسیارشد و دکتوری
تخصصی مصو جلسه  113مورخ  39/83/13شورای عا ی برنامهریزی آموزشی وزارت علوم ،تحقیقوات
و فناوری و تفویض اختیار صوورت ررفتوه بوه دانشوگاههوای سو  8و  2دو توی در خصووت تودوین
شیوهنامه اجرایی آییننامه فوقا ذکر موضوع نامه شماره  2/93113مورخ  39/1/8معاون آموزشی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری ،بدینوسیله شیوهنامه اجرایی آییننامه آموزشی دورههای تحصیلی کواردانی و
کارشناسی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ررران به شرح زیر تصووی و جهوت اجورا ابوالغ
میرردد:
تعاریف
 .1وزارت :منظور ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری است.
 .2دانشگاه :منظور هر یک از دانشگاهها و موسسوههوای آمووز

عوا ی و پشوهشوی (اعوم از دو توی و

غیردو تی) است که دارای مجوز تأسیس از مراجع ذیربط بوده و مجری هر یک از دورههوای کواردانی،
کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته هستند.
 .3آموزش رایگان :منظور آموز

دانشجو در طول سنوات مجاز دوره تحصیلی بدون پرداخت هزینوه

در دانشگاههای استفادهکننده از بودجه عمومی دو ت است.
 .4دانشجو :فردی است که در یکی از دورههای آموز

عا ی برابر ضوابط معین پذیرفتهشده ،ثبتنوام

کرده و مشغول به تحصیل است.
 .5دانشآموخته :فردی است که یکی از رشتههای دورههای تحصیلی مصو را با موفقیوت بوه پایوان
رسانده و برابر ضوابط معین ،رواهی یا مدرک تحصیلی مربوط را دریافت کرده است.
 .6حضوری :شیوه ای از پذیر
شرکت میکند.

است که دانشجو بهصورت تماموقت در فعا یتهای تحصویلی دانشوگاه
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 .7غیرحضوری :شیوه ای از پذیر

است که دانشجو بدون حضور در دانشگاه ،فعا یوتهوای تحصویلی

دارد.
 .8نیمهحضوری :شیوه ای از پذیر

است که بخشی از آموز

آن حضوری و بخش دیگر غیرحضوری

به انجام میرسد.
 .9شهریهپرداز :منظور آموز

دانشجو در یک دوره تحصیلی ،به ازای پرداخت هزینهها است.

 .11نیمسال تحصیلی :بازه زمانی تعیینشده که شامل  89هفته آموز

و دو هفتوه امتحانوات پایوانی

است.
 .11بازه تابستانی :بازه زمانی شامل  9هفته آموز

و یک هفته امتحانات پایانی است.

 .12برنامه درسی :مجموعه بههمپیوستهای از دروس هور رشوته تحصویلی باهودفی مشوخو ،مصوو
مراجع قانونی است.
 .13واحد درسی :ارز

مقداری درسی است که مفاد آن برای هر واحد نظوری  89سواعت ،عملوی یوا

آزمایشگاهی  12ساعت ،کارراهی یا عملیات میدانی (بازدیود علموی)  11سواعت ،کوارورزی یوا کوار در
عرصه  91ساعت و کارآموزی  823ساعت در طول یک نیمسال تحصیلی یا بازه تابستانی اسوت و طبو
برنامه درسی مصو اجرا میشود.
 .14درس جبرانی :درسی است که با تأیید رروه آموزشی ،رذرانودن آن بورای رفوع کمبوود دانوش یوا
مهارت دانشجو ،در آغاز دوره تحصیلی ،ضروری تشخیو داده میشود.
 .15مشروطی :وضعیت تحصیلی است که دانشجو در یک نیمسال ،برحس مقررات هر دوره تحصیلی،
معدل کمتر از حدنصا تعیینشده در آن دوره را کس کرده باشد.
 .16رشته تحصیلی :یک شعبه فرعی از شاخههای علمی که به حاظ موضوع دارای قلمورو مشوخو و
متمایز از سایر شاخههای علمی است و به احراز دانش تخصصی ،مهارت یا کارآمدی معینی میانجامد.
 .17گرایش تحصیلی :به شعبه ای از یک رشته که ناظر بر وجه تخصصی آن باشود ،اطوالق مویشوود.
اختالف درسها در دو ررایش از یک رشته ،نباید از  93درصد کل واحدهای رشته بیشتر باشد.
 .18کاردانی پیوسته :دوره تحصویلی اسوت کوه دارنودران مودرک دیوپلم (در نظوام آموزشوی دارای
پیشدانشگاهی بدون نیاز به رذراندن دوره پیشدانشگاهی) به آن وارد میشوند و بوا رذرانودن حوداقل
 91واحد درسی طب برنامه مصو  ،به دریافت مدرک کاردانی نائل میآید.
 .19کاردانی ناپیوسته :دوره تحصویلی پوس از دوره متوسو ه اسوت کوه فورد پوس از اخوذ دیوپلم و
رذراندن دوره پیشدانشگاهی(در نظام آموزشی دارای پیشدانشگاهی) به آن وارد میشود و با رذرانودن
حداقل  91واحد درسی طب برنامه درسی مصو  ،به دریافت مدرک کاردانی نائل میآید.
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 .21کارشناسی پیوسته :دوره تحصیلی است پس از دوره متوس ه است که فرد پس از اخذ دیوپلم و
رذراندن پیشدانشگاهی (در نظام آموزشی دارای پیشدانشگاهی) به آن واردشده و با رذرانودن حوداقل
 813واحد درسی طب برنامه مصو به دریافت مدرک کارشناسی نائل میآید.
 .21کارشناسی ناپیوسته :دوره تحصیلی است که پوس از دوره کواردانی (پیوسوته و ناپیوسوته) آغواز
میشود و حداقل با رذراندن  91واحد درسی طب برنامه درسی مصو  ،به دریافت مودرک کارشناسوی
منتهی میشود.
 .22گروه آزمایشی :مجموعه رشتههای تحصیلی در دوره متوس ه است که با توجه بوه موواد آزموونی
مشترک ،دستهبندی میشود.
 .23گروه آموزشی :بنیادی ترین واحد سازمانی دانشگاهی متشکل از تعودادی عضوو هیوأت علموی بوا
تخصو مشترک ،در یک رشته علمی خات یا چند رشته متجانس که بهمنظور ایجاد و اجرای آن رشته
تحصیلی در دانشگاه تشکیل میشود.
 .24دوره همعرض :دورهای است که در مجموعه رروههای آموزشی همراستا تعریف شوند.
 .25شورای آموزشی :یکی از شوراهای تخصصی در نخستین سو

سیاسوتروذاری و برناموهریوزی

راهبردی در امور آموزشی دانشگاه است که به منظور ایجاد هماهنگی و تسهیل در امور اجرایی مرتبط با
تحصیل دانشجو در حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی تشکیل میرردد.
 .26شیوه مجازی :شیوه آموزشی در دوره کارشناسوی اسوت کوه دانشوجوی آن برابور ضووابط معوین
پذیرفتهشده و ثبتنام میشود و به کمک فناوری اطالعات و ارتباطات ،تحصیل میکنود .در ایون شویوه
دانشجو نیمهحضوری یا غیرحضوری تحصیل میکند.
 .27راهنمای آموزشی :عضو هیأت علمی آراه و مسلط به امور آموزشی و پشوهشی است کوه از سووی
دانشگاه انتخا میشود تا از تاریخ ورود تا پایان دوره تحصیلی ،راهنمای تحصیل دانشجو باشد.
ماده  .0هدف
هدف از تدوین این شیوهنامه ،انتظام بخشیدن به امور تحصیلی دانشجویان از طری تعیین چارچو
قانونی برای اجرای هماهنگ ،یکپارچه و صحی برنامههای آموزشی و پشوهشی دانشگاهها و موسسههای
آموز عا ی کشور به منظور تربیت نیروی انسانی متخصو ،متعهد ،آشنا با علم و آخرین دسوتاوردهای
علمی و من ب با نیازهای جامعه ،در راستای بهرهریری بهینه از ظرفیتهای موجود برای ارتقای س
کیفی آموز و پشوهش در دوره کاردانی و کارشناسی است.
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بخش نخست :مواد عمومی
ماده  .2شرط ورود به دانشگاه تأیید شاییتگیهای عمومی از طریق پذیرفته شدن در آزمون ورودی و یا کیب
پذیر از دانشگاه طبق ضوابد و مقرراع میوم وزارع است.
ماده  .3آموز

در دانشگاه مبتنی بر نظام واحدی است.

ماده  .4دانشگاه موظ است برای دورهای که مجوز آن را از مراجع قانونی دریافت نموده است دانشجو بپذیرد و
فقد برنامههای آموزشی و درسی که بر اساس ضوابد ابتغی وزارع تدوین گردیده است را اجرا نماید.
تبصره  .0برنامهریزی و تیمیمگیری درباره انتخام واحد حذو و اضافه حذو تکدرس برگزاری امتحاناع
اعتم و ثبت نمره بر اساس تقویم آموزشی سال تحییلی و طبق دستورالعمل اجرایی امور آموزشی و دستورالعمل
امتحاناع میوم شورای آموزشی دانشگاه انجام میشود.
تبصره  .2سق تعداد واحد برای هر رشته گرایش بر اساس سرفیلهای میوم و ابتغی از سوی وزارع
میباشد و عددی ثابت است.
تبصره  .3دانشگاه اختیار دارد حداکثر تا ده درصد از واحدهای درسی پایه و عمومی دوره را بهصورع الکترونیک
(مجازی) با تأکید بر محتوی الکترونیکی و استانداردهای میوم وزارع ارائه نماید.
ماده  .5آموز
است.
تبصره  .0دانشجوی مشمول آموز رایگان در صورع حذو غیرموجه درس به تشخیص دانشگاه یا به دست
نیاوردن نمره قبولی در هر درس برای انتخام مجدد همان درس یا درس جایگزین آن موظ به پرداخت هزینه
درس م ابق تعرفه میوم هیأع امنای دانشگاه است.
تبصره  .2دانشجو میتواند با رعایت مفاد تبیره  0این ماده در صورع اض رار تا دو هفته قبل از شروع
امتحاناع پایان نیمیال صرفاً یک درس نظری را با رعایت کلیه شراید زیر و با تیویب شورای آموزشی دانشکده
و به شرطی که هم نیاز نباشد و تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو کمتر از  02واحد نشود حذو نماید.
تبصره  .3در شراید خاص حذو تمام دروس یک نیمیال تحییلی با درخواست کتبی دانشجو و با تأیید گروه
آموزشی و تشخیص شورای آموزشی دانشکده قبل از شروع امتحاناع و با احتیام در سنواع تحییلی امکانپذیر
است و دانشجو موظ است شهریه دروس حذوشده را برابر تعرفه میوم هیأع امنای دانشگاه پرداخت نماید.
تبصره  .4حذو موجه یک یا چند درس با تأیید گروه آموزشی تحت شراید زیر و با ارسال مدارک و تیویب در
شورای آموزشی دانشکده امکانپذیر است:
رایگان برای هر دانشجو در هر دوره تحییلی صرفاً یکبار و در یکرشته تحییلی امکانپذیر
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 دانشجویانی که به دالیل پزشکی در بیمارستان بیتری بوده و مدارک درمانی (ختصه پرونده بیتری
گواهی ترخیص گواهی پزشک معالج و نیخههای دارویی) را حداکثر  48ساعت پس از ترخیص از
بیمارستان به معاونت آموزشی دانشکده ارائه نمایند.
 در صورع فوع یکی از اقوام درجه اول در تاریخ امتحان و پسازآن با ارائه گواهی فوع
تبصره  .5درخواست حذو کلیه دروس نیمیال به علت بیماری یا حادثه تنها در صورتی قابل بررسی است که
دانشجو در هیچ امتحانی شرکت نکرده باشد .همینین امکان بررسی حذو پزشکی درس پس از امتحان وجود
ندارد.
تبصره  .6حذو کلیه دروس نیمیال به دالیل پزشکی پس از طرح و تیویب در شورای دانشکده در مواردی
که منجر به مرخیی بدون احتیام در سنواع شود الزم است به تأیید شورای آموزشی دانشگاه و کمیییون
موارد خاص دانشگاه برسد.
ماده  .6حضور دانشجو در تمام جلیاع کتس درس دورههای تحییلی حضوری الزامی است.
تبصره  .0اگر دانشجو در درسی بیش از  3/06جلیاع کتس و یا در جلیه امتحان پایان نیمیال همان درس
غیبت کند نمره آن درس صفر خواهد شد و درصورتیکه به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه غیبت دانشجو
موجه تشخیص داده شود آن درس صفر از مجموع واحدهای آن نیمیال حذو میشود.
تبصره  .2غیبت قبل از حذو و اضافه در دروسی که دانشجو در زمان حذو و اضافه انتخام مینماید جزو
غیبتهای دانشجو محیوم میشود.
ماده  .7پیشرفت تحییلی دانشجو در هر درس توسد عضو هیأع علمی یا مدرس همان درس و بر اساس
حضور و شرکت در فعالیتهای کتسی و نتایج امتحاناع ارزشیابی میشود.
تبصره  .0برگزاری آزمون کتبی برای درسهای نظری الزامی است.
تبصره  .2نمراع دروس مهارعآموزی کارآموزی کارورزی عملیاع صحرایی کار در عرصه و دروسی که در
برنامه درسی میوم بهعنوان پروژه و دروس انفرادی دانشجو ارائه میشود درصورتیکه به تشخیص مدرس و
تأیید گروه آموزشی مربوطه تکمیل آنها در طول یک نیمیال تحییلی مییر نباشد ناتمام تلقی میشود و
حداکثر یک نیمیال پس از اخذ درس برای ق عی شدن نمره آن مهلت خواهد بود و در غیر این صورع نمره آن
درس صفر منظور میشود.
ماده  .8سق مدع مجاز تحییل در هر دوره محدود است و با اتمام سنواع مجاز امکان ادامه تحییل در آن
دوره از دانشجو سلب میشود.
تبیره .ادامه تحییل دانشجوی مشروط «در سنواع مجاز» منوط به تأیید مراجع قانونی دانشگاه است.
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بخش دوم :مواد اختصاصی
ماده  .9مدع مجاز تحییل در دوره کاردانی(پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ناپیوسته  4نیمیال و در دوره
کارشناسی پیوسته  8نیمیال است.
تبصره  .0دانشگاه اختیار دارد مدع مجاز را حداکثر تا دو نیمیال افزایش دهد بنابراین سنواع مجاز تحییل در
دورههای کاردانی و کارشناسی بهترتیب  6و  01نیمیال تعیین میشود و چنانیه دانشجو در این مدع
دانشآموخته نشود از ادامه تحییل محروم خواهد شد.
تبصره  .2در صورع موافقت کمیییونهای موارد خاص ذییتح با ادامه تحییل مجدد دانشجو هزینه افزایش
سنواع دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته از نیمیال هفتم به بعد و برای دانشجویان کارشناسی
پیوسته از نیمیال یازدهم و بعدازآن طبق تعرفه میوم دانشجویان نوبت دوم هر ورودی از دانشجویان مشمول
آموز رایگان در قالب شهریه ثابت و متغیر دریافت میشود.
ماده  .01چگونگی و ترتیب ارائه تمامی دروس هر دوره و هر رشته با رعایت پیشنیاز (تقدم و تأخر) هر درس
طبق برنامه درسی میوم وزارع بر عهده گروه آموزشی است.
تبصره  .0انتخام دروس بدون رعایت پیشنیاز ممنوع میباشد و در صورع انتخام در هر زمان درس مربوطه
از مجموع واحدهای دانشجو حذو میگردد.
تبصره  .2درصورتیکه دانشجو قبتً پیشنیاز یک درس را انتخام ولی موفق به کیب نمره قبولی نشده باشد
میتواند تا دو بار در طول دوره تحییل با تأیید گروه آموزشی هر دو درس را در یک نیمیال و بهصورع هم نیاز
انتخام نماید.
ماده  .00دانشجو می تواند با رعایت سنواع مجاز تحییل در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته یک نیمیال و
در دوره کارشناسی پیوسته حداکثر دو نیمیال از مرخیی تحییلی استفاده کند .دانشجو موظ است تقاضای
مرخیی خود را حداکثر تا قبل از انتخام واحد همان نیمیال به آموز دانشکده تحویل دهد.
تبصره  .0مدع مجاز مرخیی زایمان با دریافت میتنداع پزشکی دو نیمیال تحییلی و بدون احتیام در
سنواع تحییلی پس از تأیید کمیییون موارد خاص دانشگاه میباشد.
تبصره  .2مدع مجاز مرخیی پزشکی با ارائه میتنداع و در صورع تأیید پزشک معتمد دانشگاه و با تیویب
کمیییون موارد خاص دانشگاه حداکثر تا دو نیمیال تحییلی و بدون احتیام در سنواع تحییلی میباشد.
تبصره  .3بررسی سایر میادیق مرخیی تحییلی (مانند؛ مأموریت همیر یا والدین و  )...حداکثر تا دو نیمیال
تحییلی و بدون احتیام در سنواع مجاز با تیویب کمیییون موارد خاص دانشگاه صورع میگیرد.
تبصره  .4دانشجو میتواند با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه از مجموع مرخییهای مذکور در این ماده و
تبیرههای مندرج در آن بهرهمند شود.
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تبصره  .5دانشجویان شهریه پرداز در صورع اخذ مرخیی (با احتیام و یا بدون احتیام) باید شهریه ثابت
نیمیال را بپردازند و در صورع حذو ترم باید شهریه ثابت و متغیر را پرداخت نمایند.
ماده  .02تحییل همزمان دانشجوی دوره کارشناسی به شیوه حضوری در کلیه دانشگاهها (دولتی و غیردولتی)
ممنوع است.
تبصره  .0دانشجوی دوره کارشناسی میتواند همزمان در دورههای غیرحضوری که منتهی به مدرک تحییلی
میشود تحییل کند.
تبصره  .2تحییل همزمان دانشجویان استعدادهای درخشان دوره کارشناسی بر اساس میوباع مراجع قانونی
وزارع انجام میشود.
تبصره  .3تحییل همزمان در دانشگاه پیام نور که بهصورع نیمهحضوری میباشد ممنوع است.
ماده  .03دانشجوی متقاضی انیراو از تحییل باید درخواست انیراو خود را شخیاً و بهصورع کتبی به
اداره آموز دانشکده تیلیم نماید .دانشجو مجاز است فقد برای یکبار و تا یک ماه از تاریخ ارائه درخواست
تقاضای انیراو خود را پس بگیرد؛ در غیر این صورع و پس از انقضای مهلت یکماهه از تاریخ تقاضا حکم
انیراو از تحییل دانشجو صادر میشود.
تبصره  .0ثبتنام نکردن دانشجو در هر نیمیال تحییلی انیراو از تحییل محیوم میشود و درصورتیکه
دانشجو تا هفته سوم از شروع نیمیال مراجعه نماید با پرداخت هزینه دیرکرد میتواند انتخام واحد نماید و در
صورع مراجعه پسازآن الزم است برای آن نیمیال تقاضای مرخیی نماید.
تبصره  .2تیمیمگیری در مورد بازگشت دانشجوی منیرو از تحییل تنها در نیمیال بعد بر عهده شورای
آموزشی دانشگاه است .درهرحال متقاضی انیراو از تحییل تا قبل از تیویب حکم انیراو دانشجو بوده و
موظ به رعایت قوانین و مقرراع دانشگاه است.
تبصره  .3دانشجویان دوره نوبت دوم در صورع انیراو پس از شروع کتسها ملزم به پرداخت مبلغ شهریه
ثابت و متغیر هیتند .دانشجویان دوره روزانه در صورع انیراو پس از شروع کتسها ملزم به پرداخت تعهد
آموز رایگان سنواع تحییلی خود هیتند.
ماده  .04انتخام حداقل  02واحد در هر نیمیال برای دانشجو الزامی است.
تبیره .درصورتی که دانشگاه به هر دلیل با حذو واحدهای درسی دانشجو موافقت کند و این امر منجر به کاهش
تعداد واحدهای دانشجو از حدنیام شود آن نیمیال بهعنوان یک نیمیال کامل جزو سنواع تحییلی وی
محیوم میشود اما مشروطی و ممتازی معدل دانشجو در آن نیمیال بیاثر محیوم میشود.
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ماده  .05دانشجوی دورههای کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته میتواند در صورع دارا بودن شراید «در
همان دانشگاه» و در صورع موافقت دانشگاه مشروط به امکان ادامه تحییل در «سنواع مجاز باقیمانده» رشته
تحییلی خود را تغییر دهد.
تبصره  .0دانشجو در هر دوره تحییلی فقد یکبار میتواند با رعایت ضوابد تغییر رشته دهد.
تبصره  .2تغییر رشته دانشجو در دوره کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته ممنوع است .بنابراین تغییر رشته از
دورههای غیردولتی به دولتی از شبانه به روزانه از غیرحضوری به نیمهحضوری و حضوری ممنوع است ولی
برعکس آن مجاز است .همینین تغییر رشته دانشجویی که پذیر وی در دوره از طریق بدون آزمون و صرفاً با
سوابق تحییلی میباشد به رشتههایی که پذیر در آن با آزمون صورع گرفته باشد ممنوع است.
تبصره  .3در صورع تغییر رشته معادلسازی دروس فقد در دورههای همعرض مجاز است.
تبصره  .4معادلسازی برای دروس با بیش از  71درصد اشتراک محتوایی با نمره قبولی و صرفاً در شیوههای
آموزشی همعرض با تأیید گروه آموزشی صورع میگیرد و در معدل دانشجو محیوم میشود .دروسی معادل
دارای اشتراک محتوایی که در آن دانشجو موفق به اخذ نمره قبولی نشده است با احتیام در معدل ثبت میگردد
و الزم است مجدد آن دروس توسد دانشجو انتخام و نمره قبولی اخذ شود.
تبصره  .5به ازای هر  02تا  21واحد دروس معادلسازی شده یک نیمیال از سنواع مجاز تحییلی دانشجو
کاسته میشود.
ماده  .06انتقال دانشجو در صورع تأیید دانشگاه مبدأ و موافقت دانشگاه مقید بتمانع است.
تبصره  .0انتقال دانشجو از دانشگاه غیردولتی به دولتی از شهریهپرداز بهرایگان از غیرحضوری به نیمهحضوری
و حضوری ممنوع ولی عکس آن مجاز است.
تبصره  .2انتقال توأم با تغییر رشته یا گرایش در صورع احراز سایر شراید و دریافت کارنامه محرمانه آزمون
سراسری دانشجو از سوی سازمان سنجش فقد برای یکبار با موافقت گروه دانشکده و شورای آموزشی دانشگاه
امکانپذیر است .درهرحال نباید نمرههای احتیابی دانشجو در آزمون سراسری گروه آزمایشی مربوطه از نمره
آخرین فرد پذیرفتهشده در آن رشته یا گرایش در دانشگاه و در سال پذیر کمتر باشد.
تبصره  .3دانشجویان انتقالی به رشته یا گرایش یکیان تمامی دروس مشابه یا معادلسازی شده با هر نمرهای
(بین صفرتا  )21موردپذیر قرارگرفته و عیناً در کارنامه ثبت میگردد .ضمن اینکه تمامی سوابق مشروطی
دانشجو عیناً در کارنامه وی باقی میماند .حتی اگر در مواردی درسی در یک نیمیال از دوره قبلی پذیرفته نشود و
باعث کاهش واحدهای درسی یا معدل دانشجو به کمتر از  02گردد.
تبصره  .4به ازای  02تا  21واحد از دروس معادلسازی شده مربوط به سابقه تحییلی دانشجو قبل از شرکت
در آزمون سراسری و منجر به قبولی در رشته حاضر یک نیمیال از سنواع مجاز تحییلی دانشجو کاسته میشود.
ماده  .07دانشگاه موظ است برای هدایت تحییلی دانشجویان از زمان پذیر

یکی از اعضای هیأع علمی
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مرتبد با رشته تحییلی دانشجو را بهعنوان «راهنمای آموزشی» تعیین و بر اساس سازوکار میوم دانشگاه بر
نحوه عملکرد او نظارع کند.
ماده  .08نمره ارزشیابی از هر درس بهصورع عددی از صفرتا  21محاسبه میشود و حداقل نمره قبولی در هر
درس  01و میانگین کل قابلقبول  02است و چنانیه میانگین نمراع دانشجو در هر نیمیال تحییلی کمتر از 02
باشد آن نیمیال مشروط تلقی میشود .سق مشروطی اعم از متوالی یا متناوم در دوره کاردانی و کارشناسی
ناپیوسته دو نیمیال و در دوره کارشناسی پیوسته سه نیمیال است.
تبصره  .0اگر میانگین نمراع دانشجو در یک نیمیال حداقل  07باشد در این صورع دانشجو با تأیید گروه
آموزشی در آن نیمیال ممتاز محیوم شده و میتواند در نیمیال تحییلی بعد حداکثر تا  24واحد درسی اخذ
نماید.
تبصره  .2دانشجو مکل است در نیمیال پس از مشروطی حداکثر  04واحد انتخام نماید و حذو نیمیال
مرخیی و یا هر نوع وقفه تحییلی مانع از انجام این کار نمیشود.
تبصره  .3دانشجویانی که سق مشروطی مجاز در دوره تحییلی آنها به اتمام رسیده است محروم از تحییل
محیوم می شوند و باید حداکثر تا قبل از شروع نیمیال بعد وضعیت تحییلی خود را از طریق کمیییون موارد
خاص ذییتح مشخص نمایند.
ماده  .09درصورتیکه دانشجوی منیرو یا محروم از تحییل در دوره کارشناسی پیوسته حداقل  68واحد
درسی (شامل حداکثر  01واحد دروس عمومی و مابقی از سایر دروس دوره) را با نمره قبولی بگذراند و میانگین
کل واحدهای اخذشده وی  02یا باالتر باشد میتواند مدرک دوره کاردانی همان رشته را دریافت کند .در غیر این
صورع به چنین دانشجویی و همینین به دانشجوی منیرو یا محروم از تحییل در دوره کاردانی و کارشناسی
ناپیوسته فقد یک گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده شده داده خواهد شد.
تبصره  .0مدرک کاردانی حیب تقاضای میتند دانشجو و صرونظر از وجود دوره کاردانی میوم در آن رشته
یا مجری بودن دانشگاه محل تحییل دانشجو صادر میشود.
تبصره  .2درصورتیکه دانشجوی منیرو یا محروم از تحییل در دوره کارشناسی پیوسته بیش از واحدهای
موردنیاز دوره کاردانی را با نمره قبولی گذرانده باشد و معدل کل وی کمتر از  02باشد در این صورع دانشگاه با
رعایت مفاد ماده  06دروسی را متک میانگین کل برای صدور مدرک کاردانی قرار میدهد که میانگین کل
دانشجو در آن دروس  02شود.
ماده  .21متک دانشآموختگی برای دورههای کاردانی کارشناسی پیوسته و ناپیوسته گذراندن کلیه واحدهای
دوره و داشتن میانگین کل حداقل  02در پایان دوره است.
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تبصره  .0چنانیه معدل کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدهای درسی آن دوره کمتر از  02باشد تنها
یک نیمیال با رعایت سق مجاز سنواع تحییلی به وی فرصت داده میشود تا با اخذ مجدد حداکثر  21واحد از
درسهایی که با نمره کمتر از  02گذرانده است میانگین کل دروس اخذشده خود را به حداقل  02برساند و
مدرک تحییلی دوره را دریافت کند در غیر این صورع از تحییل محروم میشود.
تبصره  .2چنانیه دانشجو در نیمیال آخر برای دانشآموختگی حداکثر 24واحد درسی باقیمانده داشته باشد به
شرطی که میانگین کل وی بیشتر از  01باشد میتواند تا حداکثر  24واحد درسی اخذ نماید و درصورتیکه معدل
کل وی کمتر از  01باشد تا حداکثر  21واحد مجاز به انتخام میباشد.
تبصره  .3در شراید خاص که دانشجو با گذراندن حداکثر  8واحد درسی دانشآموخته شود با تأیید شورای گروه
آموزشی و در صورع ارائه این دروس میتواند واحدهای مذکور را در دوره تابیتان اخذ نماید و در غیر از نیمیال
فارغالتحییلی حداکثر واحد مجاز انتخابی در بازه تابیتان  6واحد درسی است.
تبصره  .4اخذ  24واحد درسی در نیمیال آخر و یا  8واحد در نیمیال تابیتانی به شرطی صورع میگیرد که
دانشجو پس از بهرهمندی از امتیاز استفاده از سق واحدهایی که در تبیره  2و  3مشخص گردیده است
فارغالتحییل گردد و هیچ واحد ماندهای اعم از کارآموزی کارورزی معرفی به استاد و  ...نداشته باشد .درهرحال
دانشجو همزمان نمیتواند از مفاد تبیره  2و  3این ماده استفاده کند.
تبصره  .5درصورتیکه دانشجو در آخرین نیمیال تحییلی خود بیش از  21واحد درسی اخذ نماید امکان حذو
تکدرس را نخواهد داشت مگر آنکه با حذو یک درس تعداد واحدهای باقیمانده به  21واحد یا کمتر تقلیل یابد.
ماده  .20درصورتیکه دانشجو در آخرین نیمیال تحییلی برای دانشآموختگی حداکثر دو درس نظری داشته
باشد با تأیید شورای گروه آموزشی و با رعایت سق واحدهای آن نیمیال میتواند دروس را بهصورع معرفی به
استاد انتخام نماید.
تبصره  .0چنانیه دانشجویی قبتً یک درس عملی -نظری را اخذ ولی موفق به کیب نمره قبولی نشده باشد
میتواند آن درس را بهصورع معرفی به استاد انتخام نماید .درهرحال دروس عملی -نظری در صورتی میتواند
بهصورع معرفی به استاد اخذ شود که تعداد واحد عملی آن حداکثر تا نی واحدهای کل درس باشد.
تبصره  .2زمان اخذ درس معرفی به استاد پس از گذراندن تمامی دروس و ثبت نهایی نمره دروس و با شروع
نیمیال بعدی امکانپذیر است و باییتی نمره آن حداکثر تا پایان همان نیمیال ثبت گردد .در غیر این صورع
غیبت تلقی میگردد و الزم است مجدداً آن درس انتخام شود.
ماده  .22تاریخ دانشآموختگی زمان ثبت آخرین نمره درس دانشجو در اداره آموز

دانشگاه است.

تبصره  .0برای دانشجویانی که کلیه واحدهای درسی را با نمره قبولی به اتمام میرسانند تاریخ دانشآموختگی
شامل تاریخهای میوم پایان هر نمییال یعنی  30تیرماه یا  31بهمنماه و پایان بازه تابیتان یعنی 30
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شهریورماه میباشد.
تبصره  .2برای دانشجویانی که در نیمیال آخر دارای درس معرفی به استاد میباشند تاریخ فارغالتحییلی
زمان ثبت نمره آن درس میباشد.
تبصره  .3اع ای هرگونه ارز تحییلی (تأییدیه تحییلی و یا ریزنمراع) رتبه و یا گواهی فارغالتحییلی پس
از بررسی و تکمیل پرونده تحییلی و تیویهحیام کامل با دانشگاه صورع میپذیرد.
تبصره  .4اع ای گواهی موقت دانشآموختگی پس از ارائه دفترچه اقیاط یا تیویهحیام با صندوق رفاه و تنها
برای دانشآموختگانی امکانپذیر است که به لحاظ مقرراع نظاموظیفه منعی ندارند.
تبصره  .5دانشجو حداکثر سه ماه فرصت دارد تا پس از دانشآموختگی جهت تیویهحیام مراجعه نماید و در
غیر این صورع به ازای هرماه مبلغ معینی بر اساس تعرفه میوم هیأع امنای دانشگاه پرداخت خواهد کرد.
ماده  .23میئولیت حین اجرای آییننامه و شیوهنامه اجرایی و پاسخگویی قانونی بر عهده معاونت آموزشی و
تحییتع تکمیلی دانشگاه است و نظارع بر اجرا و تفییر مفاد آن بر عهده معاون آموزشی وزارع است.
این شيوهنامه با یک مقدمه 23 ،ماده و  56تبصرره ،در چهارصرد و هفتراد و پنجمرين جلسره
شورای آموزشی دانشگاه علوم کشاورزی و منرابع طبيعری گرگران ،مرور  0397/6/24بره
تصررویب رسرريد و برررای دانشررجویان ورودی  0397و بعرردازآن مزمامجرررا اسررت و تمررام
شيوهنامهها و دستورالعملهای مغایر با آن برای این دانشجویان لغو و بالاثر اعالم میشود.
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آیين نامه ميهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی پيوسته و ناپيوسته
موسسات آموزش عالی دولتی و غير دولتی
الف) کليات
ماده  )0تعاریف
سازمان :سازمان امور دانشجویان
موسسه :کلیه دانشگاه ها و موسیاع آموز

عالی دولتی و غیر دولتی

ميهمان مبنا :مواردی که دانشجو بر اساس نمره آزمون و طبق دستورالعمل سازمان سنجش آموز
موسیه دیگری معرفی می شود.
ميهمان :مواردی که دانشجو برای نیمیال های تحییلی مشخیی بیورع موقت اقدام به تغییر محل تحییل
خاود می نماید به عنوان دانشجوی میهمان برای همان نیمیال در موسیه مقید شناخته می شود.
ميهمان دائم :دانشجویی که تمام واحدهای باقی مانده تحییلی را در مقید به صورع میهمان می گذراند و در
پایان هر نیمیال تحییلی ریزنمراع وی به موسیه مبدأ ارسال و در صورع تایید پایان تحییتع توسد موسیه
مقید مدرک دانشجو توسد موسیه مبدأ صادر می گردد.
انتقال :تغییر محل تحییل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته همان دوره و همان مق ع
تحییلی.
سامانه :سامانه هایی که توسد سازمان با هدو تیهیل امور متقاضیان و نظارع بر عملکرد موسیاع در
خیوص میهمانی و انتقال طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.
کميته نظارت بر ميهمانی و انتقال :کمیته نظارع بر میهمانی و انتقال به منظور نظارع بر عملکرد میهمانی
و انتقال کلیه موسیاع و ارائه پیشنهادهای تشویقی و تنبیهی به سایر حوزه های ستادی تشکیل می گردد .حیب
اقتضا این کمیته در خیوص نهایی شدن موارد اختتفی میهمانی و انتقال بین موسیاع تیمیم گیری نموده و
آرای صادره برای کلیه موسیاع الزم االجرا می باشد.
کشور به

ب) ميهمانی
ماده  )2ميهمان مبنا :در صورتی که سکوع دائمی خانواده دانشجو در نزدیکترین محل به شهر موسیه
مقید باشد دانشجو میتواند پس از اعتم قبولی از طرو سازمان سنجش آموز کشور طبق جدول زیر و بر
اساس د ستورالعمل اجرایی این ماده که تو سد سازمان سنجش تنظیم خواهد شد میهمان مبنا شود .بر این
اساس دانشجویان در صورع داشتن  % 91نمره آزمون سرا سری آخرین فرد پذیرفته شده در همان رشته در
موسیه مقید می توانند از ابتدای شروع به تحییل حداکثر برای مدع چهار نیمیال در مق ع کارشناسی
پیوسته و دو نیم سال در مق ع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته میهمان مبنا شوند .پس از آن دانشجو در صورع
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احراز شراید انتقال یافته و در صورع عدم احراز شراید انتقال می تواند از طریق سامانه برای تمدید میهمانی
اقدام نماید.
قبولی در آزمون

قابل معرفی جهت
ميهمانی مبنا
روزانه یا نوبت دوم

مالحظات

پس از اتمام مدع میهمانی مبنا در صورع احراز
روزانه یا نوبت دوم
شراید انتقال یافته و در صورع عدم احراز شراید
انتقال می تواند از طریق سامانه برای تمدید
میهمانی اقدام نماید.
غیر انتفاعی پردیس های پس از اتمام مدع میهمانی مبنا می تواند از طریق
غیر انتفاعی
سامانه برای تمدید میهمانی اقدام نماید.
خودگردان دانشگاهی
پردیس های خودگردان پردیس های خودگردان میهمانی مبنا به موسیاع غیر انتفاعی توام با انتقال
می باشد.
دانشگاهی غیر انتفاعی
دانشگاهی
نیمه حضوری
نیمه حضوری
مجازی
مجازی
دانشگاه فرهنگیان
دانشگاه فرهنگیان
فنی و حرفه ای
فنی و حرفه ای
تبیره  -0ثبت تقاضای میهمانی مبنا صرفاً برای پذیرفته شدگان همان سال ورود و همان دوره امکان پذیر می
باشد.
تبیره  -2ظرفیت میهمانی مبنا  %5تعداد پذیر کل دانشجویان ورودی همان سال تحییلی می باشد.
ماده  )3ميهمان :در صورتی که دانشجو حداقل یک نیمیال تحییلی را در موسیه مبدأ با میانگین کل
حداقل  03گذرانده باشد می تواند تقاضای دو نیمیال میهمان شدن را از طریق سامانه ارائه نماید.
تبیره  -0حداکثر مدع میهمانی برای مق ع کارشناسی پیوسته چهار نیمیال و برای مقاطع کاردانی و
کارشناسی ناپیوسته دو نیمیال تحییلی می باشد .ادامه وضعیت میهمانی در صورع موافقت مبدأ و مقید تا
پایان دوره بتمانع است.
تبیره  -2انتخام واحدهای درسی دانشجوی میهمان چه به صورع تکدرس و چه به صورع نیمیال تحییلی
کامل باید با تأیید موسیه مبدأ و طبق شراید موسیه مقید باشد.
تبیره  -3واحدهایی را که دانشجوی میهمان در موسیه مقید می گذراند عیناً در کارنامه او در موسیه مبدأ
ثبت و نمراع آنها در محاسباع میانگین نیمیال و میانگین کل او منظور خواهد شد.
تبیره  -4مدرک فراغت از تحییل دانشجوی میهمان در کلیه حالتهای میهمانی توسد موسیه مبدأ صادر می
شود.
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ماده  )4میهمانی از موسیاع غیردولتی به موسیاع دولتی در صورع موافقت مبدأ و مقید بتمانع ولی
بالعکس آن ممنوع است .شهریه موسیه مقید بر اساس شهریه دانشجویان نوبت دوم خواهد بود.
ماده  )5میهمانی از موسیاع دولتی و غیردولتی به مراکز علمی کاربردی ممنوع است.
ماده  )6میهمانی از موسیاع غیردولتی به دانشکده های فنی و حرفه ای و بالعکس بتمانع می باشد.
ماده  )7سق پذیر دانشجوی میهمان مو ضوع این آیین نامه در هر سال تحییلی برای کلیه موسیاع
دولتی  %21و برای موسیاع غیردولتی  %05تعداد پذیر کل دانشجویان ورودی همان سال تحییلی می
باشد .موسیاع مبدأ موظفند در صورع ت بیق درخواست میهمانی دانشجو با مفاد این آئین نامه تا سق فوق
الذکر با تقاضاها موافقت نمایند.
ماده  )8ميهمان دائم :دانشجوی میهمان در صورع کیب معدل کل  03در چهار نیمیال در مق ع
کارشناسی پیوسته و دو نیمیال در مق ع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در موسیه مقید میتواند با موافقت
موسیاع مبدأ و مقید میهمان دائم شود.
تبیره  -0در صورع میهمانی دائم نیازی به مراجعه دانشجو در هر نیم سال به موسیه مبدأ نمی باشد و صرفاً
در پایان هر نیمیال کارنامه دانشجو به موسیه مبدأ ارسال و در پایان تحییل با اعتم فراغت از تحییل
دانشجو توسد موسیه مقید مدرک توسد موسیه مبدأ صادر خواهد شد.
ماده  )9در صورتی که نظر موسیه مقید در مورد میهمانی یا انتقال مغایر با نظر موسیه مبدأ باشد دانشجو
برای یک نیمیال در موسیه مقید میهمان شده و موسیه مقید موظ است حداکثر تا پایان نیمیال اول
تحییلی دانشجوی میهمان مراتب را کتباً به موسیه مبدأ اعتم و هماهنگی الزم برای رفع اختتو نظر بین
دو موسیه معمول و نتیجه نهایی را به دانشجو ابتغ نماید در غیر این صورع متک اظهارنظر موسیه مبدأ
خواهد بود.
ماده  )01در شراید برابر اولویت میهمان شدن با متقاضیانی است که حداقل دارای یکی از شراید زیر می
باشند:
 دانشجوی دختر
 فوع یا معلول شدن سرپرست خانواده و یا از کارافتادگی پدر و مادر در زمان دانشجویی به طوری که
عمتً منجر به سرپرستی خانواده توسد دانشجو شده و یا دانشجو به تشخیص مراجع قانونی به عنوان
کفیل خانواده شناخته شود.
 بیماری خاص صعب العتج و العتج دانشجو به تأیید مراجع ذییتح.
 معلولیت موثر در زمان دانشجویی و یا دانشجویان معلولی که قبل از زمان دانشجویی تحت حمایت
سازمان بهزییتی می باشند.
 ازدواج دانشجوی دختر(در زمان دانشجویی) در صورتی که محل اشتغال دائم همیر دانشجو قبل از
ازدواج در نزدیکترین محل به موسیه مقید باشد.
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 در مواردی که یکی از والدین دارای شراید خاص و یا بیماری خاص به تشخیص مراجع ذییتح می
باشند.
 دانشجویان خانم متأهل دارای فرزند در صورتی که محل اشتغال دائم همیر دانشجو در نزدیکترین
محل به موسیه مقید باشد.
 دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد
 دانشجوی پیر متأهل (ازدواج بعد از قبولی) که همیر وی نیز دانشجو باشد.
تبیره  -0حیب تشخیص موسیاع می توانند بدون لحاظ شراید فوق برای میهمانی دانشجو اقدام نمایند.
ج) انتقال
ماده  )00انتقال دانشجو به موسیه دیگر مشروط به کیب معدل باالتر از میانگین معدل دانشجویان ورودی
های همان سال و همان رشته در موسیه مقید در مدع حداقل چهار نیمیال میهمانی برای مق ع کارشناسی
پیوسته و دو نیمیال برای مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و موافقت مبدأ و مقید میباشد.
تبیره  -0دانشجویان متقاضی انتقال توأم با تغییر رشته می توانند کما فی الیابق و خارج از سامانه تعیین شده
تقاضای خود را به موسیه مبدأ ارائه تا در صورع احراز شراید م ابق آیین نامه آموزشی و شورای بررسی موارد
خاص با موافقت مبدأ و مقید انتقال توأم با تغییر رشته انجام شود.
ماده  )02انتقال از دوره شبانه به روزانه از پیام نور به دوره های روزانه و شبانه از غیردولتی به دولتی و از
غیردولتی به دانشکده های فنی حرفه ای و مراکز علمی کاربردی ممنوع است.
ماده  )03انتقال از دانشکده های فنی و حرفه ای به موسیاع غیردولتی بتمانع است.
ماده  )04انتقال از موسیاع دولتی به مراکز پیام نور و موسیاع غیردولتی بتمانع می باشد.
ماده  )05دانشجویانی که به دلیل عدم حدنیام الزم تعداد دانشجو برای تشکیل کتس در موسیه مبدأ به
عنوان میهمان و یا انتقال به موسیاع دیگر معرفی می شوند از پرداخت هرگونه شهریه ثابت و متغیر به موسیه
مبدأ معاو می باشند.
ماده  )06اعضای کمیته نظارع بر میهمانی و انتقال با ترکیب زیر و با حکم معاون وزیر و رئیس سازمان امور
دانشجویان فعالیت می نمایند:
 معاون امور دانشجویان داخل سازمان (رییس)
 مدیر کل امور دانشجویان داخل(دبیر)
 رئیس مرکز نظارع و ارزیابی وزارع علوم
 معاون فنی و آماری سازمان سنجش
 مدیر کل دفتر گیتر آموز عالی
 مدیر کل بودجه و تشکیتع وزارع علوم
 مدیر کل دفتر موسیاع آموز عالی غیردولتی
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د) شهریه
ماده  )07دانشجویان دوره روزانه در دوران میهمانی و انتقال ملزم به پرداخت شهریه م ابق تعرفه دانشجویان
نوبت دوم به مقید می باشند.
تبیره -دانشجویان دوره روزانه متقاضی انتقال در صورع دارا بودن نمره قبولی دوره روزانه در مقید از پرداخت
شهریه معاو می باشند.
ماده  )08دانشجویان نوبت دوم در طول دوره میهمانی مبنا و میهمانی ملزم به پرداخت شهریه ثابت به مبدأ و
کل شهریه ثابت و متغیر به مقید می باشند.
ماده  )09دانشجویان موسیاع غیردولتی در طول دوره در کلیه حالت های میهمانی ملزم به پرداخت شهریه
ثابت و متغیر (متناسب با واحدهای اخذ شده در مقید) به موسیه مبدأ و پرداخت شهریه متغیر به موسیه مقید
می باشند.
ه) شيوه اجرا
ماده  )21دانشجویان متقاضی میهمانی باید درخواست خود را در اردیبهشت ماه هر سال برای دو نیمیال
(نیمیال اول و دوم سال تحییلی) در سامانه ثبت نمایند.
ماده  )20موسیه مبدأ موظ است بر اساس مفاد این آیین نامه درخواست دانشجو را بررسی و در صورع
داشتن شراید حداکثر تا پانزدهم تیر (برای دو نیمیال تحییلی) موافقت خود را از طریق سامانه اعتم و
ریزنمراع دانشجو را به موسیه مقید ارسال نماید .مقید مکل است حداکثر تا پایان مردادماه نظر خود را
(برای دو نیمیال تحییلی) از طریق سامانه به موسیه مبدأ و متقاضی اعتم نماید.
تبیره  -0در صورع عدم موافقت با درخواست دانشجو از طرو مبدأ و مقید اعتم دالیل عدم موافقت با
درخواست دانشجو از طریق سامانه ضروری می باشد.
تبیره  -2پس از عدم موافقت مبدأ و یا مقید در صورتی که دانشجو خود را واجد شراید خاص بداند می تواند
با ارائه مدارک از شورای بررسی موارد خاص موسیه یا استان تقاضای رسیدگی نماید .در صورع عدم موافقت
شورای مذکور دانشجو می تواند مجدداً مدارک مربوطه را با رأی مخالفت شورای بررسی موارد خاص استان
برای بررسی نهایی به کمیته نظارع ارائه نماید .در هر حال آرای شورای بررسی موارد خاص استان و کمیته
نظارع برای کلیه موسیاع و دانشجوی متقاضی الزم االجرا می باشد.
ماده  )22اعتم نظر موسیاع به درخواستهای دانشجویان باییتی در زمان مقرر و به صورع موافقت یا
مخالفت در سامانه ثبت شود .عدم اظهار نظر به منزله مخالفت با درخواست دانشجویان متقاضی تلقی شده و در
ارزیابی موسیاع لحاظ می شود.
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ماده  )23در صورع انتقال واحدهای گذرانده شده دانشجو در مبدأ که با نمره  02و باالتر می باشد عیناً در
مقید پذیرفته می شود .پذیرفتن واحدهای با نمره کمتر از  02در اختیار موسیه مقید می باشد.
تبیره -تمام نمراع درسی دانشجو (در موسیه مبدأ و مقید) اعم از قبولی و یا ردی و سوابق آموزشی عیناً در
کارنامه دانشجوی انتقالی ثبت و نمراع دروس پذیرفته شده در محاسبه میانگین کل او محیوم می شود.
ماده  )24مدرک فراغت از تحییل دانشجوی انتقالی توسد موسیه مقید صادر می شود.
ماده  )25انتقال دانشجو در هر مق ع تحییلی فقد یک بار مجاز می باشد.
ماده  )26انجام میهمانی و انتقال در کلیه حالتهای میهمانی از یک موسیه به موسیه دیگر در یک شهر
ممنوع بوده و صرفاً برای دروس تکدرس مجاز می باشد.
تبیره -در شراید خاص موضوع در شورای بررسی موارد خاص استان قابل بررسی می باشد.
ماده  )27در تمامی موارد میهمانی مبنا میهمانی میهمانی دائم و انتقال اولویت با دانشجویان دختر می باشد.
این آیین نامه در تاریخ  92/2/28به تایید وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری رسیده است.
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شيوه نامه "استاد راهنمای آموزشی" دانشجویان مقطع کارشناسی
به استناد ماده  04آئین نامه آموزشی دوره های تحییلی کااردانی /کارشناسای کارشناسای ارشاد و دکتاری
تخییی میوم جلیه  889مورخ  96/01/31شورای عاالی برناماه ریازی آموزشای وزارع علاوم تحقیقااع و
فناوری و به منظور بهبود کیفیت آموزشی هدایت تحییلی و نظارع میتمر بر روند تحییلی دانشجویان و فراهم
کردن زمینه آموز مهارعهای مبتنی بر کارآفرینی ارتقاک علمی پژوهشی و فردی دانشجویان شیوه نامه اساتاد
راهنمای آموزشی دانشجویان کارشناسی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از تاریخ ورود تا داناش
آموختگی ابتغ می گردد.
ماده  .0دانشگاه موظ است برای هدایت تحییلی دانشجویان از زمان پذیر یکی از اعضای هیاأع علمای
مرتبد با رشته تحییلی دانشجو را به عنوان «راهنمای آموزشی» تعیین و بر اساس ساز و کار میوم دانشگاه بر
نحوه عملکرد او نظارع کند .راهنامای آموزشی عضو هیاأع علمی آگاه و میالد باه اماور آموزشای اسات کاه
راهنمای تحییلی دانشجو از بدو ورود تا دانش آموختگی را بر عهده دارد.
ماده  .2گروه آموزشی موظ است برای هدایت علمی و آموزشی دانشجویان کارشناسی هر ورودی پس از ثبت
نام یکی از اعضای هیاأع علمی خود با حداقل سه سال سابقه تدریس در مق اع کارشناسای در دانشاگاه را باه
عنوان استاد راهنمای آموزشی تعیین و به دانشکده پیشنهاد نماید .پس از معرفی استاد راهنماای آموزشای در هار
رشته تحییلی از سوی گروه ابتغ مربوط توسد رئیس دانشکده صادر خواهد شد.
تبصره  .0هر عضو هیاع علمی تنها مجاز است کاه همزماان نقاش اساتاد راهنماای آموزشای یاک ورودی از
دانشجویان را بر عهده داشته باشد.
تبصره  .2احکام اساتید راهنمای آموزشی به مدع یک سال از آغاز شروع سال تحییلی صادر می شود و پس از
ارزشیابی عملکرد در پایان هر سال تحییلی قابل تمدید میباشد.
ماده  .3نظارع بر فعالیتهای استاد راهنمای آموزشی بر عهده مدیر گروه مربوطه است و استاد راهنمای آموزشی
موظ است گزار کلی وضعیت دانشجویان آن ورودی را قبل از شروع سال تحییلی جدید به شورای گروه
ارائه نماید.
ماده  .4معاونت آموزشی و تحییتع تکمیلی دانشگاه در آغاز هر سال تحییلی کارگاههایی به منظور آشنایی
با قوانین و مقرراع آموزشی اصول و فنون راهنمایی و مشاوره برای اساتید راهنمای آموزشی برگزار می نماید.
ماده  .5استاد راهنمای آموزشی الزم است دانشجویان را در انتخام واحدهای درسی و آشنایی کامل با قوانین و
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آیین نامه های آموزشی راهنمایی کند و ترتیبی برقرار سازد که انتخام درسهای دانشجویان با رعایت بیشترین
واحد ممکن م ابق با برنامه مدون گروه و توانایی دانشجو صورع گیرد.
ماده  .6حضورتمام وقت استاد راهنمای آموزشی در ایام انتخام واحد حذو و اضافه دانشجویان در دانشکده و
ارائه مشاوره الزم در هر نیمیال برای جلوگیری از حذو بی مورد دروس و کاهش واحدها به زیر حد نیام الزم
و مشاوره به دانشجویان مشروطی و انتقالی الزامی است .همینین تایید فرمهای انتقالی میهمانی حذو نیمیال
انیراو از تحییل و کمیییون موارد خاص بر عهده استاد راهنمای آموزشی دانشجو است.
ماده  .7اساتید راهنمای دانشجویان ورودی جدید در شروع هر سال تحییلی الزم است همکاری مناسب را در
برگزاری جلیه معارفه و آشنایی دانشجویان جدیدالورود با بخش های مختل دانشگاه ضوابد آموزشی پژوهشی
و دانشجویی و آشنایی دانشجویان با مهارعهای مبتنی بر کارآفرینی داشته باشند.
ماده  .8اختیاص حداقل هفته ای دو ساعت برای دانشجویان کارشناسی تحت راهنمایی و درج زمان آن در
برنامه هفتگی محل کار در دانشکده و حضور در ساعت تعیین شده الزامی است.
ماده  .9همکاری عضو هیاع علمی دانشگاه در ایفای نقش اساتاد راهنامای آموزشای حداکثر تا دو امتیاز
اجرایی در هر سال تحییلی به ازای حداقل  05دانشجو در هر ورودی محیوم می شود.
ماده  .01مرکز رایانه آموز موظ است دسترسی الزم را جهت بررسی کارنامه و تاییدیه نیمیال دانشجویان
بر اساس چارع تحییلی رشته در اختیار اساتید راهنمای آموزشی مربوطه قرار دهد.
این شيوهنامه در  01ماده و دو تبصره در تاریخ  97/6/01به تصویب شورای آموزشی
دانشگاه رسيده است و از تاریخ ابالغ برای کليه دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی  95و
بعد از آن مزم امجرا است.
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شيوهنامه اعطای کمکهزینه تحصيلی به دانشجویان مقطع کارشناسی پيوسته
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بهمنظور تربیت نیروی کارشناس متخیص در کلیه رشتههای
تحییلی علوم کشاورزی و منابع طبیعی از ورودی سال تحییلی  0397-98کمکهزینه تحییلی پرداخت
مینماید:
شرایط داوطلب:
ال  -شراید عمومی
 داوطلب حداکثر تا تاریخ  98/6/30فارغالتحییل شده باشد. دارای ملیت ایرانی باشند .الزم به ذکر است پذیر دانشجویان غیر ایرانی برای این منظور فقد بامعرفی وزارع علوم تحقیقاع و فناوری امکانپذیر است.
 حداکثر سن متقاضی در شروع تحییل  21سال ( متولدین  0378/7/0و بعدازآن) باشد. داوطلب دارای شراید میوم شورای سنجش و پذیر دانشجو باشد. داوطلب قبتً از مزایای تحییل آموز رایگان دانشگاهها استفاده نکرده باشد و دانشجوی انیرافی واخراجی قبلی دانشگاهها نباشد.
 داوطلب دانشجوی همزمان در هیچیک از دانشگاهها و مؤسیاع آموز عالی دولتی غیردولتی وغیرانتفاعی نباشد.
 داوطلبین پیر واجد شراید دارای منع مقرراع وظیفه عمومی برای ادامه تحییل نباشند.م -شراید اختیاصی (دارا بودن یکی از شراید زیر توسد داوطلبین الزم میباشد)
 داوطلبین ثبتنام در این دانشگاه در صورع داشتن رتبه کل پایینتر از  05111کشوری در کنکورسراسری گروه آزمایشی علوم تجربی و پایینتر از  01111کشوری در گروه آزمایشی علوم ریاضی و
فنی که از طریق با آزمون در رشتههای تحییلی این دانشگاه پذیرفته میشوند.
 داوطلبین بدون آزمون (صرفاً با سوابق تحییلی) فارغالتحییل برتر دیپلم گروههای علوم تجربی وریاضی و فنی که دارای معدل کل دیپلم باالتر از  09باشد.
 داوطلبین بدون آزمون (صرفاً با سوابق تحییلی) فارغالتحییل برتر دیپلم و پیشدانشگاهی گروههایعلوم تجربی و ریاضی و فنی که معدل دیپلم و پیشدانشگاهی آنها باالتر از  09باشد.
نحوه پرداخت کمکهزینه تحصيلی:
 پرداخت کمکهزینه به حداکثر  05درصد از دانشجویان هر ورودی رشتههای تحییلی دانشگاه به ترتیباولویت شراید اختیاصی تعلق میگیرد.
تبیره  -0کمکهزینه تحییلی به دانشجویان بورسیه پذیرفتهشده حائز شراید ذکرشده فوق به میزان مبلغ
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 0 511 111ریال (یکمیلیون و پانید هزار ریال) حداکثر به مدع هشت نیمیال تعیین میگردد.
تبیره  -2پرداخت کمکهزینه تحییلی دانشجویان بورسیه از نیمیال دوم به بعد منوط به کیب معدل باالی
 07در هر نیمیال میباشد و در صورع عدم احراز شرط معدل در هر نیمیال کمکهزینه تحییلی دانشجو در
نیمیال بعد ق ع خواهد شد.
این شيوهنامه در جلسه  672مور  97/00/04هيئترئيسه دانشگاه تصویب و در جلسه ....
به تایيد هيات امنا رسيد.
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شيوهنامه اجرایی ارائه درس کارآفرینی
مقدمه
با توجه بهضرورع توسعه فرهنگ کار و کارآفرینی در برنامهریزی درسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان و بهمنظور آشنایی دانشجویان با زمینهها و فرصتهای کارآفرینی مبانی رفتاری و فرآیندی کیب
و کارآفرینی و پرور ختقیت و نوآوری آنها با تأکید بر کار و کارآفرینی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی
شیوهنامه اجرایی درس کارآفرینی با توجه به میوبه جلیه شماره 093مورخ  0396/3/0شورای دانشگاه در مورد
الزامی بودن ارائه درس کارآفرینی در دورههای کارشناسی به شرح زیر ارائه میگردد .امید است برگزاری م لوم
کتسهای درس کارآفرینی اثر قابلتوجهی برافزایش توانمندیهای حرفهای دانشجویان در کنار رشد علمی آنان
داشته باشد.
اهداف درس کارآفرینی
 آشنایی دانشجویان با زمینهها و فرصتهای کارآفرینی آشنایی با مبانی رفتاری و فرآیندی کیب و کارآفرینی و پرور ختقیت و نوآوری آشنایی با فرآیند راهاندازی کیبوکارهای کوچک زودبازده و با سرمایه اندک در بخش کشاورزی و منابعطبیعی
 آشنایی با نحوه تدوین طرح کیبوکار بر اساس تحلیل بازار و فرصتهای شغلی زودبازده آشنایی با کارآفرینان بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قرار گرفتن در محید کیبوکار واقعی ایجاد انگیزه و اشتیاق در بین دانشجویان برای خوداشتغالی و کارآفرینی.مقررات آموزشی برگزاری درس کارآفرینی
 -0اخذ این درس برای کلیه دانشجویان دورههای کارشناسی ورودی  95به بعد الزامی است.
 -2ارائه درس کارآفرینی عتوه بر واحدهای عمومی پایه تخییی و اختیاری مندرج در سرفیل میوم
رشته مربوطه محیوم میگردد.
 -3این درس از نیمیال پنجم به بعد تحییلی دورههای کارشناسی ارائه میشود.
 -4مدرسین درس با پیشنهاد شورای آموزشی دانشکده و با هماهنگی شورایی متشکل از مدیر امور آموزشی
دانشگاه مدیر دفتر هماهنگی و برنامهریزی آموزشی دانشگاه مدیر مرکز کارآفرینی دانشگاه مدیر امور
فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه و مدیر مرکز رشد دانشگاه توسد شورای آموزشی دانشگاه انتخام
میشوند .ضروری است در برگزاری بخش عملی درس از ظرفیت اساتید گروههای آموزشی(اساتید مشاور
کارآفرینی اساتید باتجربه و باانگیزه درزمینه کارآفرینی) و دیگر کارآفرینان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
بهره گرفته شود.
 -5کتسهای کارآفرینی با بیش از  45نفر دانشجو قابلتقییم به دو گروه میباشد.
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نمره درس کارآفرینی مانند نمراع سایر دروس در کارنامه دانشجو منظور شده و در معدل کل محاسبه
میشود بهطوریکه دانشجو بدون اخذ نمره قبولی در این درس فارغالتحییل نخواهد شد.
اخذ این درس بهصورع معرفی به استاد امکانپذیر نمیباشد .اما درصورتیکه دانشجو یکبار موفق به
گذراندن این درس نگردد برای بار بعدی میتواند در صورع فارغالتحییلی درس را بهصورع معرفی به
استاد انتخام نماید.
امکان حذو این درس بهصورع حذو تکدرس مقدور نمیباشد.
پذیر دانشجوی مهمان جهت اخذ این درس در دانشگاه با پرداخت شهریه مانند دانشجوی نوبت دوم
امکانپذیر میباشد.

سرفصل و شيوه نامه ارائه درس کارآفرینی در دانشرگاه علروم کشراورزی و منرابع طبيعری
گرگان در جلسره  465شرورای آموزشری دانشرگاه مرور  0396/01/9تصرویب و بررای
دانشجویان ورودی  95به بعد مزمامجرا میباشد.
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دستورالعمل اجرای درس کارآفرینی
سرفصل درس کار کارآفرینی
عنوان درس به زبان فارسی:
کارآفرینی
عنوان درس به انگلییی:
Entrepreneurship

نوع واحد 0 :واحد نظری دروس پیشنیاز:
تعداد واحد2:
ندارد
 0واحد عملی
الزامی
تعداد ساعت48 :
ندارد□
دارد
آموز تکمیلی عملی:
سمینار■
آزمایشگاه□
کارگاه■
سفر علمی■

هدف:
آشنایی دانشجویان با زمینهها و فرصتهای کارآفرینی مبانی رفتاری و فرآیندی کیب و کارآفرینی و پرور
ختقیت و نوآوری آنها با تأکید بر راهاندازی کیبوکارهای کوچک زودبازده و با سرمایه اندک در بخش
کشاورزی و منابع طبیعی
رئوس مطالب:
 نظری:تاریخیه کارآفرینی مفهوم کارآفرینی و کیبوکار اهمیت و نقش کارآفرینی مشخیاع رفتاری کارآفرینان
انواع کارآفرینی و کیبوکار فرآیند و مراحل کارآفرینی و توسعه کیبوکار تحلیل محید کیبوکار فرصتهای
کارآفرینی در کشاورزی و منابع طبیعی شناسایی ارزیابی امکانسنجی و انتخام ایده کارآفرینی و تدوین طرح
کیبوکار همراه با طراحی جداول و محاسباع طرح کیبوکار با نرمافزار رویههای اداری قوانین و مقرراع
مرتبد با ثبت تأسیس و اداره کیبوکارها (معرفی قوانین کار و تأمین اجتماعی بیمه مالیاع مقرراع بانکی
تجاری و گمرکی قوانین و مقرراع بهداشتی ایمنی محیدزییت منابع طبیعی و سایر قوانین انواع عقود
استمی) مدیریت مالی کیبوکارها (تأمین سرمایه اولیه و سرمایهگذاری مخاطره پذیر) مدیریت منابع انیانی در
کیبوکارها تحلیل بازار و مدیریت بازاریابی شامل ارتباط با مشتری فرو و تبلیغاع و برند سازی مدیریت
رییک در کیبوکار کاربرد اینترنت و شبکههای اجتماعی در امور کیبوکار ارز های اختقی در کیبوکار
میائل پایداری و زییتمحی ی در توسعه کیبوکار.
 عملی: م العه موردی و تهیه گزار از یک و کیبوکار موفق گزار تحلیل بازار و معرفی فرصتهای شغلی در رشته مربوطه در قالب بوم مدل کیب شناسایی و خلق ایدهها و فرصتها و تدوین طرح کیبوکار -بازدید از کیبوکارهای مرتبد بخش کشاورزی و منابع طبیعی
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تجربه آنها

 شرکت در سخنرانی یک کارآفرین نمونه یا مراجعه به کارآفرینان موفق و گزار شرکت در کارگاه مهارعآموزی کارآفرینانه مشارکت در رویدادهای برگزارشده توسد مرکز کارآفرینی دانشگاه (جشنواره ایده رویداد از ایده تا کیبوکار و )... با توجه به نظر استاد درس تمام امتیازبخش عملی برای دانشجویان زیر قابلمحاسبه میباشد: -0درصورتیکه دانشجو بهصورع فردی یا گروهی اقدام به راهاندازی کیبوکار نماید و در مرحله عرضه کاال و
خدماع خود به بازار باشد.
 -2درصورتیکه دانشجو در قالب تیمهای کیبوکار دانشجویی با تأیید مرکز کارآفرینی دانشگاه چرخه مربوطه را
طی کرده باشد.
 -3درصورتیکه دانشجو نیبت به ثبت و تجاریسازی اختراع علمی خود اقدام نموده باشد و یا در جشنوارههای
مرتبد حائز عنوان باشد.
روش ارزیابی (درصد)
ارزشيابی مستمر

آزمون ميانترم

آزمون پایانترم

پروژه /کار عملی

5

01

35

51
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فرآیند اجرایی فارغالتحصيلی دانشجویان کارشناسی پيوسته
دانشجویان مق ع کارشناسی پیوسته الزم است کلیه واحدهای موردنیاز برای دانشآموختگی خود را م ابق
سرفیل میوم دفتر برنامهریزی آموز عالی وزارع علوم تحقیقاع و فناوری و با رعایت پیشنیاز دروس بر
اساس برنامه اعتمی گروه آموزشی اخذ و با موفقیت در سنواع مجاز تحییلی بگذرانند .پس از ثبت تمامی نمراع
در کارنامه تحییلی الزم است تقاضای بررسی و ارسال پرونده دانشجو به آموز دانشکده ارائه گردد .الزم به
ذکر است دانشجویان مق ع کارشناسی باید حداکثر تا  3ماه پس از ثبت آخرین نمره جهت انجام مراحل
فارغالتحییلی خود مراجعه نمایند و در غیر این صورع مشمول پرداخت تعرفه بر اساس میوبه هیأع امنای
دانشگاه خواهند شد .در این مرحله ابتدا پرونده ازنظر رعایت مقرراع آموزشی رعایت پیشنیازها رعایت سنواع
مجاز تحییل و اخذ مجوزهای ادامه تحییل برای دانشجویان مشروطی و  ...توسد آموز دانشکده بررسی و
سپس به مدیریت آموزشی دانشگاه ارسال میگردد .پس از تلفیق پرونده ارسالی از دانشکده با پرونده موجود در
بایگانی معاونت آموزشی و تحییتع تکمیلی دانشگاه پرونده آموزشی دانشجو مجدداً ازنظر رعایت کلیه مقرراع
آموزشی طبق آییننامهها شیوهنامهها و سرفیل میوم در واحد ثبتنام و پذیر دانشگاه بررسی و کنترل
نهایی میگردد و درنهایت پروندههای تائید شده به واحد فارغالتحییتن جهت انجام تیویهحیام و صدور مدرک
متناسب ارجاع میگردد.
مدارک مزم جهت صدور گواهی موقت مقطع کارشناسی پيوسته
 .0مدارک دیپلم و پیشدانشگاهی شامل اصل گواهی موقت و ریزنمراع
 .2دریافت تأییدیه تحییلی دیپلم و پیشدانشگاهی
 .3تکمیل فرم تیویهحیام و تحویل آن به واحد دانشآموختگان دانشگاه
 .4عودع اصل کارع دانشجویی
 .5داشتن دفترچه اقیاط صندوق رفاه یا تائید عدم بدهی به صندوق
 .6پرداخت هزینه اب ال تمبر
 .7ارائه اصل کارع ملی
 .8دو ق عه عکس جدید 3*4
 .9دانشآموختگان آقا با دارا بودن یکی از شراید ذیل میتوانند گواهی موقت دریافت نمایند.
 ارائه اصل و کپی کارع پایان خدمت یا معافیت
 ارائه اصل و کپی برگ اعزام به خدمت با تاریخ معتبر و بدون درج غیبت
 ارائه گواهی اشتغال به خدمت از محل خدمت سربازی بدون درج غیبت
 در مورد دانشجویان کارشناسی ارشد گواهی اشتغال به تحییل از دانشگاه مق ع محل تحییل با ذکر
شماره معافیت تحییلی به همراه کپی کارع دانشجویی
تبصره :دانشآموختگان آقا که شراید چهارگانه فوق را نداشته باشند بجای گواهی موقت فارغالتحییلی نامه
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معرفی به نظاموظیفه مبنی بر اتمام تحییل دانشجو و لغو معافیت تحییلی صادره دریافت میکنند و دانشآموخته
برای انجام مراحل وظیفه عمومی آن را به سازمان نظاموظیفه ارائه مینماید.
 .01دانشآموختگان بورسیه و مأمور به تحییل مجاز به دریافت گواهی موقت نبوده و فقد گواهی فراغت از
تحییل (تأییدیه تحییلی) به وزارع علوم تحقیقاع و فناوری و یا مرجع اع ای بورس صادر میشود و تا
زمان اعتم لغو تعهد بورس قادر به دریافت مدرک نمیباشند.
مدارک مزم جهت صدور دانشنامه و اصل ریزنمرات کارشناسی پيوسته
 .0ارائه برگ کد اصالت آزادسازی مدرک از سامانه سازمان امور دانشجویان وزارع علوم (فقد مخیوص
دانشآموختگان دوره روزانه)
 .2تحویل اصل گواهی موقت کارشناسی پیوسته جهت دریافت دانشنامه
 .3عکس جدید تمامرخ ( 3×4دو عدد)
 .4ارائه اصل کارع ملی
 .5ارائه نامه تیویهحیام از صندوق رفاه دانشجویان مبنی بر عدم بدهی
 .6ارائه اصل و تیویر کارع پایان خدمت یا کارع معافیت الکترونیک برای دانشآموختگان (مختص آقایان)
 .7ارائه مدرکی مبنی بر نحوه انجام لغو تعهد آموز رایگان دانشآموخته:
تبصره  :0دانشجویان روزانه پذیرفتهشده از من قه  0شاهد و آزاد یک برابر مدع تحییل تعهد خدمت در
ایران دارند و دانشجویان پذیرفتهشده من قه  2و  3دو برابر مدع تحییل تعهد خدمت دارند که برای انجام تعهد
خدمت باییتی در سازمانهای دولتی و یا غیردولتی مشغول به کار بوده و نامهای از آن سازمان به همراه سوابق
بیمهای خ ام به دانشگاه مبنی بر اشتغال به کار با ذکر تاریخ شروع و پایان صادر گردیده و توسد دانشآموخته
در سامانه سجاد ( http://portall.saorg.irسامانه جامع امور دانشجویان وزارع علوم تحقیقاع و فناوری)
بارگذاری گردد .الزم است مدعزمان اشتغال به کار و سوابق بیمهای موردنیاز جهت لغو تعهد پس از
فارغالتحییلی دانشجو باشد و به سوابق قبل از دانشآموختگی دانشجویان مشمول آموز رایگان ترتیب اثر داده
نخواهد شد.
تبصره  :2دانشآموختگان شاغل عتوه بر مدارک فوق جهت دریافت دانشنامه و اصل ریزنمراع میباییت
یکی از موارد ذیل را نیز ارائه نمایند.
 آخرین حکم کارگزینی کارکنان رسمی سازمانها و اداراع دولتی
 گواهی اشتغال به کار با تاریخ شروع به کار ( )--/--/--در سایر ارگانهای دولتی بهصورع شرکتی و...
 متعهدین خدمت به آموز وپرور و افراد بورسیه نامه مبنی بر اتمام تعهد خدمت از محل خدمت و یا محل
بورس
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 گواهی اشتغال به کار برای افرادی که در سازمان و یا شرکتهای خیوصی مشغول به کار میباشند (با اعتم
تاریخ شروع به کار( )--/--/--و مهر و امضاک رسمی شماره و تاریخ ثبت و داشتن کپای آگهای ثبات شارکت)
اعتم شماره بیمه و سوابق بیمهای از سازمان بیمهگر مربوطه با مهر و امضا رسمی
تبصره  :3دانشآموختگان میتوانند حداکثر تا  6ماه پس از تاریخ فارغالتحییلی و یا  6ماه پس از تاریخ صادور
کارع پایان خدمت یا معافیت خدمت پس از فارغالتحییلی جهت کاریابی به اداره کار و امور اجتماعی استان محل
سکونت خود مراجعه نمایند .برای این منظور دانشآموختگان پس از فراغت از تحییل (در ششماهه اول پاس از
فارغالتحییلی) با کپی گواهینامه موقت به دفتر کاریابی محل سکونت خود مراجعه نموده و ثبتنام مینماید .پس
از سپری شدن یک سال از تاریخ فراغت از تحییل و بهشرط رعایت حداقل شش ماه نوبات بیکااری در صاورع
عدم کاریابی به اداره کار و امور اجتماعی مربوطه مراجعه نموده و درنهایت از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی
استان نامهای مبنی بر عدم کاریابی خ ام به دانشگاه محل تحییل و یا وزارع علوم تحقیقاع و فناوری دریافت
مینماید .تاریخ صدور و تاریخ اعتبارنامه صادره باییتی مدنظر قرار گیرد که در بازه زمانی مجاز باشد .الزم به ذکر
است که اشتغال به کار و یا گواهی (نامه) صادره از اداره کل کار و تعاون مبنی بر عدم کاریابی همزمان با اشتغال
به تحییل در دانشگاههای دولتی و دوره روزانه قابلقبول نمیباشد.
تبصره  :4افراد بازنشیته درصورتیکه بازنشیتگی آنها پاس از تااریخ داناشآماوختگی باشاد باا ارائاه حکام
بازنشیتگی نیازی به نامه انجام کار ندارند.
تبصره  :5دانش آموختگانی که شاغل نبوده و از فرصت کاریابی نیز استفاده نکرده باشند الزم است هزینه ریالی
مدع تعهد خدمت آموز رایگان خود را طبق تعرفه وزارع علوم تحقیقاع و فناوری و متناساب باا ساال ورود و
سنواع تحییلی از طریق سامانه سجاد  http://portall.saorg.irپرداخات نمایاد و پاس از طای ساایر مراحال
دانشنامه خود را دریافت نمایند.
تبصره  :6اخذ و ارائه نامه عدم کاریابی جهت افارادی کاه در مق اع بااالتر دوره روزاناه مشاغول باه تحیایل
میباشند قابلقبول نخواهد بود  .همینین چنانیه در زمان ارائه نامه عدم کاریابی در پرونده آموزشی فرد هرگوناه
تأییدیه استخدامی و یا تأییدیه ادامه تحییل در مق ع باالتر دوره روزانه و یا سابقه انجام کار و یاا پرداخات بیماه
موجود باشد نامه عدم کاریابی قابلقبول و پذیر نخواهد بود.
 .8دانشآموختگانی که در چند مق ع از آموز رایگان در دانشگاهها بهرهمند بودهاند جهت دریافت دانشنامه و
ریزنمراع تائید شده باییتی از مقاطع پایینتر جهت لغو تعهد اقدام نمایند.
 .9جهت آزادسازی مدرک و دریافت نامه لغو تعهد الزم است قبل از هار اقادامی اطتعااع خواساته شاده در
سامانه سجاد  http://portall.saorg.irرا تکمیل نموده و پاس از تائیاد آن ابتادا از طارو دانشاگاه محال
تحییل و سپس تائید وزارع علوم پرینت نامه لغو تعهد را همراه با نامه سازمان یا اداره کال تعااون کاار و
رفاه اجتماعی به دانشگاه محل تحییل تحویل و به همراه ساایر مادارک جهات صادور دانشانامه و اصال
ریزنمراع کارشناسی پیوسته (شامل اصل گواهی موقت اصل نامه اداره کل کار و یا دار بودن سابقه اشاتغال
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و بیمه تائید شده اصل نامه عدم بدهی به صندوق رفاه و اصل کارع پایاان خادمت بارای آقایاان) جهات
دریافت دانشنامه اقدام نمایند .لذا مراحل صدور دانشنامه و ریزنماراع پاس از پایاان مراحال ساامانه ساجاد
امکانپذیر خواهد بود.
 .01دانشآموختگانی که به هر دلیل نتوانند جهت دریافت مدرک (گواهینامه موقت و دانشنامه) به دانشگاه
مراجعه کنند میتوانند با دادن وکالتنامه محضری شخص دیگری را به دانشگاه معرفی نموده تا مدارک به
وکیل قانونی آنها تحویل داده شود.
مدارک مزم جهت صدور ریزنمرات و تأیيدیه تحصيلی
 .0درخواست از دانشگاه مق ع باالتر یا هم مق ع در حال تحییل
 .2ارائه فرم تعهدنامه محضری جهت دانشآموختگانی که در دانشگاه آزاد استمی مشغول به تحیایل باوده و
تعهد خدمت دارند (جهت دریافت فرم کلیک نمایید)
 .3پرداخت بدهی و ارائه برگ تیویهحیام صندوق رفاه برای دانشجویان سنواع قدیم (قبل از سال )0376
تبصره  :0دانشآموختگانی که در مق ع باالتر مشغول به تحییل میشوند باید از دانشگاه محل تحییل جدید
درخواست نمایند تا ریزنمراع و تأییدیه تحییلی آنها را از دانشگاه قبلی از طریق مکاتبه دریافت نماید.
تبصره  :2تأییدیه تحییلی و ریزنمراع بهصورع محرمانه به دانشگاه محل درخواست ارسال میگردد.
تبصره  :3ارسال ریزنمراع دانشجویان انیرافی و اخراجی که قید تحییل در دانشگاهها را دارند تنهاا باا لغاو
تعهد آموز رایگان بهصورع کامل امکانپذیر میباشد.
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فرمها
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فصل سوم  /فرمها و آئنینامههای مقطع
اکرشنایس ارشد
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فرمها و آئیننامههای مقطع کارشناسیارشد
شيوهنامه اجرایی آیيننامه آموزشی دوره تحصيلی کارشناسیارشد
مقدمه
با استناد به قانون اهداو وظائ و تشکیتع وزارع علوم تحقیقاع و فناوری میاوم  0383/5/08مجلاس
شورای استمی و در اجرای مفاد ماده " 2سیاستها و ضوابد اجرایی حاکم بر آموز عالی در جمهوری اساتمی
ایران" (موسوم به طرح آمایش) میوم  0394/02/08شورای عالی انقاتم فرهنگای و پیارو اباتغ آئاینناماه
یکپارچه آموزشی دورههای تحییلی کاردانی /کارشناسی کارشناسی ارشد و دکتری تخییی میوم جلیه 889
مورخ  96/01/31شورای عالی برنامهریزی آموزشی وزارع علوم تحقیقااع و فنااوری و تفاوی اختیاار صاورع
گرفته به دانشاگاههای س و  0و  2دولتی در خیوص تدوین شیوهنامه اجرایی آییننامه فوقالذکر موضاوع ناماه
شماره  2/69431مورخ  97/3/0معاون آموزشی وزارع علوم تحقیقاع و فناوری بدینوسایله شایوهناماه اجرایای
آییننامه آموزشی دوره تحییلی کارشناسیارشد در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان باه شارح زیار
تیویب و جهت اجرا ابتغ میگردد.
تعاریف
 .0وزارت .منظور وزارع علوم تحقیقاع و فناوری است.
 .2دانشگاه .منظور هر یک از دانشگاهها و موسیههای آموز عالی و پژوهشی (اعام از دولتای و غیردولتای)
است که دارای مجوز تأسیس از مراجع ذیربد بوده و مجری دورههای کارشناسی ارشد ناپیوسته هیتند.
 .3آموزش رایگان .منظور آموز دانشجو در طول سانواع مجااز دوره تحیایلی بادون پرداخات هزیناه در
دانشگاههای استفادهکننده از بودجه عمومی دولت است.
 .4دانشجو .فردی است که دریکی از دورههای آموز عالی برابر ضوابد معین پذیرفتهشده ثباتناام کارده و
مشغول به تحییل است.
 .5دانشآموخته .فردی است که یکی از رشتههای دورههای تحییلی میوم را با موفقیت به پایان رساانده و
برابر ضوابد معین گواهی یا مدرک تحییلی مربوط را دریافت کرده است.
 .6حضوری .شیوهای از پذیر است که دانشجو بهصورع تماموقت در فعالیتهای تحییلی دانشاگاه شارکت
میکند.
 .7غيرحضوری .شیوهای از پذیر است که دانشجو بدون حضور در دانشگاه فعالیتهای تحییلی دارد.
 .8نيمهحضوری .شیوه ای از پذیر
انجام میرسد.
 .9شهریه پرداز .منظور آموز دانشجو در یک دوره تحییلی به ازای پرداخت هزینهها است.
است که بخشی از آموز

آن حضوری و بخاش دیگار غیرحضاوری باه

 .01نيمسال تحصيلی .بازه زمانی تعیینشده که شامل  06هفته آموز

و دو هفته امتحاناع پایانی است.
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 .00برنامه درسی .مجموعه به هم پیوستهای از دروس هر رشته تحییلی باهدفی مشاخص میاوم مراجاع
قانونی است.
 .02واحد درسی .ارز مقداری درسی اسات کاه مفااد آن بارای هار واحاد نظاری  06سااعت عملای یاا
آزمایشگاهی  32ساعت کارگاهی یا عملیاع میدانی (بازدید علمی)  48ساعت کارورزی یا کار در عرصاه 64
ساعت و کارآموزی  021ساعت در طول یک نیمیال تحییلی یا بازه تابیتانی اسات و طباق برناماه درسای
میوم اجرا میشود.
 .03درس جبرانی .درسی است که با تأیید گروه آموزشی گذراندن آن بارای رفاع کمباود داناش یاا مهاارع
دانشجو در آغاز دوره تحییلی ضروری تشخیص داده میشود.
 .04مشروطی .وضعیت تحییلی است که دانشجو در یک نیمیال برحیب مقرراع هر دوره تحییلی معادل
کمتر از حدنیام تعیینشده در آن دوره را کیب کرده باشد.
 .05رشته تحصيلی .یک شعبه فرعی از شاخههای علمی که به لحاظ موضوع دارای قلمرو مشخص و متماایز
از سایر شاخههای علمی است و به احراز دانش تخییی مهارع یا کارآمدی معینی میانجامد.
 .06گرایش تحصيلی .به شعبهای از یکرشته که ناظر بر وجه تخییی آن باشد اطتق میشاود .اخاتتو
درسها در دو گرایش از یکرشته نباید از  71درصد کل واحدهای رشته بیشتر باشد.
 .07کارشناسی ارشد .دوره تحییلی است که پس از دوره کارشناسی آغاز میشود و شامل  28تاا  32واحاد
درسی است.
 .08گروه آموزشی .بنیادی ترین واحد سازمانی دانشگاهی متشکل از تعدادی عضو هیأع علمای باا تخیاص
مشترک در یکرشته علمی خاص یا چند رشته متجانس که بهمنظور ایجاد و اجارای آن رشاته تحیایلی در
دانشگاه تشکیل میشود.
 .09شورای آموزشی .یکی از شوراهای تخییی در نخیتین س و سیاستگذاری و برنامهریزی راهبردی در
امور آموزشی دانشگاه است که بهمنظور ایجاد هماهنگی و تیهیل در امور اجرایی مرتبد با تحیایل دانشاجو
در حوزه معاونت آموزشی و تحییتع تکمیلی تشکیل میگردد.
 .21شيوه آموزشی -پژوهشی .شیوهای تحییلی در دوره کارشناسی ارشد که برنامه درسی مرباوط باه آن
عتوه بر واحدهای درسی مشتمل بر اجرای یک پروژه تحقیقاتی است که منجر به پایاننامه یا رسااله مای-
شود.
 .20پایاننامه .میتند علمی است که در فرایند تحییل دانشجوی دوره کارشناسیارشد و از طریق تحقیاق در
یک حوزه معین از رشته یا گرایش تحییلی و با راهنمایی استاد /استادان راهنماا و حیاب ماورد بار اسااس
استانداردهای پژوهشی تدوین میشود.
 .22استاد راهنما .یکی از اعضای هیأععلمی دارای مدرک دکتری است که میئولیت راهنمایی دانشجو را در
انجام پایاننامه بر عهده دارد.
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 .23استاد مشاور .یکی از اعضای هیأععلمی و یا فرد دارای صتحیت با تخیص مرتبد است که میائولیت
مشاوره دانشجو را در انجام پایاننامه بر عهده دارد.
 .24هيأت داوران .اعضای هیأع علمی یا افراد متخیص دارای صتحیت دانشگاهی هیتند که برای ارزیاابی
کمی و کیفی پایاننامه دانشجو در دوره کارشناسی ارشد م ابق دستورالعمل میوم دانشگاه انتخام میشوند.
مواد و تبصرهها
ماده  .0هدف
هدو از تدوین این شیوه نامه انتظام بخشیدن به امور تحییلی دانشجویان از طریق تعیین چاارچوم قاانونی
برای اجرای هماهنگ یکپارچه و صحیو برنامههای آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و موسیههای آماوز عاالی
کشور بهمنظور تربیت نیروی انیانی متخیص متعهد آشنا با علام و آخارین دساتاوردهای علمای و من باق باا
نیازهای جامعه در راستای بهرهگیری بهینه از ظرفیتهای موجود برای ارتقای س و کیفی آموز و پاژوهش در
دوره کارشناسی ارشد است.
ماده  .2شرط ورود به دانشگاه تأیید شاییتگیهای عمومی از طریق پذیرفته شدن در آزمون ورودی و یا کیاب
پذیر از دانشگاه طبق ضوابد و مقرراع میوم وزارع است.
ماده  .3آموز

در دانشگاه مبتنی بر نظام واحدی است.

ماده .4دانشگاه موظ است برای دورهای که مجوز آن را از مراجع قانونی دریافت نموده است دانشجو بپذیرد و
فقد برنامههای آموزشی و درسی که بر اساس ضوابد ابتغی وزارع تدوین گردیده است را اجرا نماید.
تبصره  .0برنامهریزی و تیمیمگیری درباره تقویم آموزشی چگونگی اعتم و ثبت نمره زمان حاذو و اضاافه
حذو اض راری دروس نحوه اعتراض به نتایج امتحاناع تاریخ تجدیدنظر و غیره بر اساس تقویم آموزشی ساال
تحییلی و طبق دستورالعمل اجرایی امور آموزشی و دستورالعمل امتحاناع میوم شورای آموزشی دانشگاه انجام
میشود.
تبصره  .2چگونگی و ترتیب ارائه دروس هر دوره تحییلی رشته و یا گرایش یا رعایت پیشنیاز هر درس طبق
برنامه درسی میوم بر عهده گروه آموزشی است.
تبصره  .3دانشجویان موظ به ثبتنام و انتخام واحد در تمامی نیمیاالهاای تحیایلی هیاتند .ثباتناام و
انتخام واحد با تأخیر در هر نیمیال تحییلی تا قبل از اتمام حذو و اضافه با ارائه دالیل موجه با پرداخت هزیناه
دیرکرد همراه بوده و پسازآن دانشجو باییتی در آن نیمیال از مرخیی تحییلی اساتفاده نمایاد .درصاورتیکاه
دانشجو در مهلت مقرر ثبتنام ننماید و تا پایان نیمیال درخواست مرخیی نکرده باشد باهعناوان عادم مراجعاه
تلقی و از ادامه تحییل محروم میگردد.
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تبصره  .4در مق ع کارشناسی ارشد ارائه دروس بهصورع معرفی به استاد و خودخوان امکانپذیر نمیباشد.
تبصره  .5سق تعداد واحد برای هر رشته گرایش بر اساس سرفیلهاای میاوم و ابتغای از ساوی وزارع
میباشد و عددی ثابت است.
ماده  .5آموز
است.
تبصره  .0دانشجوی مشمول آموز رایگان در صورع حذو غیرموجه درس به تشخیص دانشگاه یا به دسات
نیاوردن نمره قبولی در هر درس برای انتخام مجدد همان درس یا درس جایگزین آن موظ به پرداخت هزینه
درس م ابق تعرفه میوم هیأع امنای دانشگاه است.
تبصره  .2در شراید خاص حذو یک یا تمام دروس یک نیمیال تحییلی با درخواست کتبی دانشجو و تأییاد
دانشگاه قبل از شروع امتحاناع و با رعایت احتیام در سنواع تحییلی امکانپذیر است.
تبصره  .3حذو اض راری بهصورع موردی (حذو تکدرس) با رعایت کلیه شراید زیار و باا تیاویب شاورای
آموزشی دانشکده امکانپذیر است:
 رعایت مقرراع حداقل واحد قابل اخذ در نیمیال
 پرداخت هزینه درس اخذشده
 رعایت پیشنیازی درس (درس موردنظر جزک دروس پیشنیاز نباشد).
 در مهلت اض راری برابر تقویم دانشگاه
تبصره  .4در شراید خاص حذو تمام دروس یک نیمیال تحییلی با درخواست کتبی دانشجو و با تأیید گاروه
آموزشی و تشخیص شورای آموزشی دانشکده قبل از شروع امتحاناع و با احتیام در سنواع تحییلی امکانپذیر
است و دانشجو موظ است شهریه دروس حذوشده را برابر تعرفه میوم هیأع امنای دانشگاه پرداخت نماید.
تبصره  .5حذو موجه یک یا چند درس با تأیید گروه آموزشی تحت شاراید زیار و باا ارساال مادارک و تیاویب در
شورای آموزشی دانشکده امکانپذیر است:
 دانشجویانی که به دالیل پزشکی در بیمارستان بیتری بوده و مدارک درمانی (ختصه پرونده بیتری گاواهی
ترخیص گواهی پزشک معالج و نیخههای دارویی) را حداکثر  48سااعت پاس از تارخیص از بیمارساتان باه
معاونت آموزشی دانشکده ارائه نمایند.
 در صورع فوع یکی از اقوام درجه اول در تاریخ امتحان با ارائه گواهی فوع
تبصره  .6درخواست حذو کلیه دروس نیمیال به علت بیماری یا حادثه تنها در صورتی قابلبررسی اسات کاه
دانشجو در هیچ امتحانی شرکت نکرده باشد .همینین امکان بررسی حذو پزشکی درس پاس از امتحاان وجاود
ندارد.
تبصره  .7حذو کلیه دروس نیمیال به دالیل پزشکی پس از طرح و تیویب در شورای دانشکده در ماواردی
رایگان برای هر دانشجو در هر دوره تحییلی صرفاً یکبار و در یکرشته تحییلی امکانپاذیر
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که منجر به مرخیی بدون احتیام در سنواع شود الزم است به تأییاد شاورای آموزشای دانشاگاه و کمییایون
موارد خاص دانشگاه برسد.
ماده  .6حضور دانشجو در تمام جلیاع کتس درس دورههای تحییلی حضوری الزامی است.
تبصره  .0اگر دانشجو در درسی بیش از  3/06جلیاع کتس و یا در جلیه امتحان پایان نیمیال همان درس
غیبت کند نمره آن درس صفر خواهد شد و درصورتیکه به تشخیص شورای آموزشی دانشکده غیبت دانشجو
موجه تشخیص داده شود آن درس صفر از مجموع واحدهای آن نیمیال حذو میشود.
تبصره  .2غیبت قبل از حذو و اضافه در دروسی که دانشجو در زمان حذو و اضافه انتخام مینماید جزو
غیبتهای دانشجو محیوم میشود.
ماده  .7پیشرفت تحییلی دانشجو در هر درس توسد عضو هیأع علمی یا مدرس همان درس و بر اساس
حضور و شرکت در فعالیتهای کتسی و نتایج امتحاناع ارزشیابی میشود.
تبصره  .0برگزاری آزمون کتبی برای درسهای نظری الزامی است.
تبصره  .2مدرس دروس کارشناسیارشد باید دارای حداقل مرتبه استادیاری یا مدرک دکتری تخییی و حداقل
یک نیمیال سابقه تدریس دروس نظری در دوره کارشناسی باشد.
تبصره  .3جهت اعتم نمره بهصورع ناتمام استاد مربوطه باید دالیل توجیهی آن را حداقل  05روز قبل از
شروع امتحاناع به تأیید شورای گروه آموزشی مربوطه رسانده و در شورای آموزشی دانشکده به تیویب برسد .در
این صورع نمره آن درس باید حداکثر  8هفته پس از پایان امتحاناع آن نیمیال گزار گردد.
تبصره  .4در خیوص دروس انفرادی مانند میئله مخیوص موضوع ویژه سمینار و  ...دانشجو موظ است
حداکثر دو هفته پس از آخرینمهلت حذو و اضافه نیمیال انتخام درس هماهنگی الزم را برای تعیین استاد
راهنما و عنوان کلی موضوع با گروه و استاد مربوطه انجام دهد .در صورع عدم مراجعه دانشجو برای تعیین عنوان
و استاد راهنما در مهلت مقرر و با گزار مدیر گروه درس انتخامشده از آن نیمیال حذو میشود .گزار
نهایی درس بهتر است پس از تنظیم تحت نظر استاد درس در همان نیمیال تحییلی به استاد درس تحویل داده
شود .نمره دروس انفرادی تا پایان نیمیال دوم پس از انتخام درس (به انضمام تابیتان) باییتی توسد استاد
درس ثبت شود .در صورع عدم ثبت نمره در مهلت مقرر نمره درس در کارنامه صفر منظور خواهد شد .در چنین
شرای ی دانشجو باید درس را مجدداً انتخام نماید.
تبصره  .5درصورتیکه در سرفیل دروس انفرادی ارائه سخنرانی پیشبینیشده باشد الزم است دانشجو
گزار را در تاریخی که گروه برای این منظور در هر نیمیال تنظیم میکند بهصورع سخنرانی ارائه دهد.
ماده  .8سق مدع مجاز تحییل در هر دوره محدود است و با اتمام سنواع مجاز امکان ادامه تحییل در آن
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دوره از دانشجو سلب میشود.
تبصره .ادامه تحییل دانشجوی مشروط «در سنواع مجاز» منوط به تأیید مراجع قانونی دانشگاه است.
ماده  .9مدع مجاز تحییل در دوره کارشناسی ارشد  4نیمیال یا  2سال است.
تبصره  .0درصورتیکه دانشجو در مدع مقرر دانشآموخته نشود دانشگاه اختیار دارد مدع تحییل وی را
حداکثر تا دو نیمیال افزایش دهد.
تبصره  .2تحییل همزمان دانشجوی دوره کارشناسی ارشد در کلیه شیوههای آموزشی و در کلیه دانشگاهها
(دولتی و غیردولتی) ممنوع است.
تبصره  .3افزایش سنواع در نیمیال پنجم بهصورع رایگان با تیویب شورای آموزشی دانشکده و در نیمیال
ششم با دریافت هزینه طبق تعرفه میوم هیأع امنای دانشگاه با مجوز کمیییون موارد خاص دانشگاه انجام
میشود .چنانیه دانشجو در این مدع دانشآموخته نشود از ادامه تحییل محروم است.
تبصره  .4دانشجویان متقاضی افزایش سنواع میباییت درخواست خود را حداکثر تا یک ماه قبل از شروع
نیمیال بعد به آموز دانشکده ارائه دهند .هرگونه تأخیر در ارائه درخواست با ذکر دالیل موجه تا قبل از اتمام
زمان حذو و اضافه مشمول پرداخت هزینه دیرکرد خواهد بود .به درخواستهایی که پسازاین زمان ارائه شود
ترتیب اثر داده نشده و دانشجو باییتی از مرخیی تحییلی با احتیام در سنواع استفاده نماید .در صورع عدم
مراجعه نیز محروم از تحییل خواهد بود.
تبصره  .5به دانشجوی کارشناسی ارشد که به هر دلیل از ادامه تحییل محروم شود گواهی واحدهای گذرانده
اع ا خواهد شد .صدور ریزنمراع و هرگونه تأییدیه دیگر منوط به لغو تعهداع آموز رایگان میباشد .این دسته
از دانشجویان مشمول دریافت مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن نخواهند شد.
ماده  .01تعداد واحدهای درسی در دوره کارشناسی ارشد حداقل  28و حداکثر  32است که از این تعداد  4تا 6
واحد مربوط به پایاننامه و باقیمانده بهصورع واحدهای آموزشی است.
ماده  .00انتخام حداقل  8واحد در هر نیمیال برای دانشجو الزامی است.
تبصره  .0درصورتیکه دانشگاه به هر دلیل با حذو واحدهای درسی دانشجو موافقت کند و این امر منجر به
کاهش تعداد واحدهای دانشجو از حدنیام شود آن نیمیال بهعنوان یک نیمیال کامل جزو سنواع تحییلی
وی محیوم میشود .میانگین نمراع این نیمیال در مشروط شدن دانشجو بیتأثیر است.
تبصره  .2دانشجو در هر نیمیال تحییلی الزم است حداقل  8و حداکثر  04واحد درسی انتخام کند .دانشجو
در آخرین نیمیال از شرط اخذ حداقل واحد معاو است.
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ماده  .02تعداد واحدهای دروس جبرانی به تشخیص گروه آموزشی حداکثر  02واحد است.
تبصره  .0کیب نمره قبولی  02در دروس جبرانی الزامی است ولی نمره مذکور در میانگین نیمیال و کل
دانشجو محاسبه نمیشود و هزینه این دروس طبق تعرفه میوم هیأع امنای دانشگاه از دانشجو دریافت میشود.
تبصره  .2زمان استفادهشده برای دروس جبرانی در سق سنواع تحییلی دانشجو محاسبه نمیشود.
تبصره  .3دروس جبرانی باییتی در ابتدای دوره توسد گروه آموزشی تعیین و در اولین سال تحییلی اخذ گردد.
در صورع عدم وصول ریزنمراع تعیین دروس جبرانی بهصورع خود اظهاری توسد دانشجو انجام خواهد شد.
تبصره  .4ارائه دروس جبرانی برای دانشجویانی مجاز میباشد که رشته تحییلی کارشناسی و کارشناسی ارشد
آنها نامتجانس باشد.
تبصره  .5به ازای گذراندن  8تا  02واحد جبرانی یک نیمیال به سنواع مجاز دانشجو اضافه میشود.
ماده « .03تغییر رشته» یا «انتقال» دانشجوی دوره کارشناسی ارشد در همان دانشگاه یا سایر دانشگاهها (دولتی
و غیردولتی) ممنوع است.
تبصره  .0به ازای هر  8تا  04واحد از دروس معادلسازی شده یک نیمیال از سنواع مجاز تحییلی دانشجو کاسته
میشود.
تبصره  .2معادلسازی و پذیر واحدهای درسی گذرانده دانشجو در موسیه قبلی طبق شیوهنامه میوم دانشگاه با
رعایت شراید زیر امکانپذیر است:
 واحدهای گذرانده در موسیه قبلی م ابق شیوهنامه شورای عالی برنامهریزی باشد.
 واحدهای گذرانده در موسیه قبلی برابر نظر گروه آموزشی مربوطه با دروس جدید حداقل  71درصد
اشتراک محتوایی داشته باشد.
 نمراع دروس پذیرفتهشده باید حداقل  04باشد.
 لییت دروس پذیرفتهشده به تیویب شورای گروه آموزشی مربوطه و شورای آموزشی دانشکده برسد.
 دروس پذیرفتهشده در یک نیمیال تحت عنوان دروس انتقالی از موسیه قبل در ریزنمراع تحییلی
ثبتشده و در تعداد کل واحدهای گذرانده و میانگین کل دانشجو محاسبه میگردد.
 دانشجویان دوره شهریه پرداز در صورع درخواست میهمانی ملزم به پرداخت شهریه ثابت نیمیال هیتند.
 نمراع مربوط به میهمانی میباییتی حداکثر تا قبل از شروع امتحاناع نیمیال بعد از میهمانی وصول شود.
 دانشجویان روزانه مجاز به اخذ واحد در دوره شبانه پیام نور و غیرانتفاعی نییتند.
 درصورتیکه اخذ دروس با شراید تعیینشده در دانشگاه مقید مییر نباشد ضروری است دانشجو در اسرع
وقت جهت انتخام واحد به دانشگاه مراجعه نماید.
ماده  .04نمره ارزشیابی هر درس بهصورع عددی از صفرتا بییت محاسبه میشود و حداقل نمره قبولی در هر
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درس  02است .میانگین کل قابلقبول در هر نیمیال  04است و چنانیه میانگین نمراع دانشجو در هر نیمیال
تحییلی کمتر از  04باشد دانشجو در آن نیمیال مشروط تلقی میشود .سق مجاز مشروط اعم از متوالی یا متناوم
در دوره کارشناسی ارشد  2نیمیال است.
تبصره .دانشجویان دارای سه نیمیال مشروطی پس از ارائه مدارک و میتنداع با رأی کمیییون موارد خاص استان
میتوانند به تحییل بازگردند .در صورع عدم پذیر در کمیییون موارد خاص استانی پرونده آنها به همراه مدارک و
میتنداع به کمیییون موارد خاص وزارع عت ارسال خواهد شد.
ماده  .05استاد راهنمای پایاننامه در دوره کارشناسی ارشد به پیشنهاد دانشجو و تأیید شورای گروه آموزشی از
میان اعضای هیأع علمی با مرتبه حداقل استادیاری تعیین میشود.
تبصره  .0استاد راهنمای پایاننامه باییتی دارای سابقه حداقل یک نیمیال تدریس در دوره کارشناسی و یک
نیمیال تدریس در دوره کارشناسی ارشد باشد و برای اولین بار میتواند راهنمایی پایاننامه تنها یک دانشجو را بر
عهده گیرد.
تبصره  .2چنانیه استاد راهنمای دوم خارج از دانشگاه انتخام شود باید دارای مرتبه حداقل استادیاری در رشته
مرتبد با پایاننامه دانشجو باشد.
تبصره  .3استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنمای اول پس از تأیید شورای گروه از بین اعضای هیأع علمی یا
متخییان داخل یا خارج از دانشگاه با مدرک حداقل کارشناسی ارشد انتخام میشود.
تبصره  .4مجموع تعداد استاد راهنما و مشاور حداقل یک نفر و حداکثر چهار نفر (با ترکیب حداقل یک و حداکثر
دو استاد راهنما) خواهد بود.
ماده  .06دانشجو میتواند با احتیام سنواع تحییلی یک نیمیال از مرخیی تحییلی استفاده کند.
تبصره  .0درخواست مرخیی تحییلی باید حداقل دو هفته قبل از شروع کتسها به آموز دانشکده تیلیم
گردد .درخواست مرخیی تحییلی پس از شروع کتسها الزاماً باید با ارائه مدارک میتند و معتبر همراه باشد.
درخواستهایی که بعد از شروع کتسها به آموز دانشکده تیلیم شود باید توسد شورای آموزشی دانشکده
بررسی و در صورع موافقت به تحییتع تکمیلی دانشگاه ارسال گردد .مرخیی تحییلی جزو سنواع تحییلی
دانشجو محیوم میشود.
تبصره  .2مدع مجاز مرخیی زایمان با دریافت میتنداع پزشکی دو نیمیال تحییلی و بدون احتیام در
سنواع تحییلی پس از تأیید کمیییون موارد خاص دانشگاه میباشد.
تبصره  .3مدع مجاز مرخیی پزشکی با ارائه میتنداع و در صورع تأیید پزشک معتمد دانشگاه و با تیویب
کمیییون موارد خاص دانشگاه حداکثر تا دو نیمیال تحییلی و بدون احتیام در سنواع تحییلی میباشد.
تبصره  .4بررسی سایر میادیق مرخیی تحییلی (مانند؛ مأموریت همیر یا والدین و  )...حداکثر تا دو نیمیال
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تحییلی و بدون احتیام در سنواع مجاز با تیویب کمیییون موارد خاص دانشگاه صورع میگیرد.
تبصره  .5دانشجو میتواند با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه از مجموع مرخییهای مذکور در این ماده و
تبیرههای مندرج در آن بهرهمند شود.
تبصره  .6دانشجویان شهریه پرداز در صورع اخذ مرخیی (با احتیام و یا بدون احتیام) باید شهریه ثابت
نیمیال را بپردازند و در صورع حذو نیمیال باید شهریه ثابت و متغیر را پرداخت نمایند.
ماده  .07دانشجوی متقاضی انیراو از تحییل باید درخواست انیراو خود را شخیاً و بهصورع کتبی به
آموز دانشکده تیلیم کند .دانشجو مجاز است فقد یکبار و تا یک ماه از تاریخ ارائه درخواست تقاضای
انیراو خود را پس بگیرد در غیراینیورع پس از انقضای این مهلت حکم انیراو از تحییل وی صادر میشود.
تبصره  .0تیمیمگیری برای بازگشت به تحییل دانشجوی منیرو از تحییل بر عهده دانشگاه است.
تبصره  .2درخواستهای انیراو از تحییل پس از سپری شدن مدع یک ماه از تاریخ درخواست در شورای
آموزشی دانشکده تیویب و حکم انیراو از تحییل دانشجو صادر میشود .متقاضی انیراو از تحییل تا قبل
از تیویب حکم انیراو در شورای دانشکده دانشجو بوده و موظ به رعایت قوانین و مقرراع دانشگاه است.
تبصره  .3بررسی بازگشت به تحییل دانشجوی منیرو از تحییل تا قبل از سپری شدن یک نیمیال از
تاریخ درخواست دانشجو با رعایت ضوابد وظیفه عمومی و در سنواع مجاز و نیز به شرطی که قبتً از مرخیی
تحییلی با احتیام در سنواع تحییلی استفاده نکرده باشد توسد دانشگاه امکانپذیر است.
تبیره  .4دانشجویان دوره شهریه پرداز در صورع انیراو پس از شروع کتسها ملزم به پرداخت مبلغ شهریه
ثابت و متغیر هیتند .دانشجویان دوره روزانه در صورع انیراو پس از شروع کتسها ملزم به پرداخت تعهد
آموز رایگان طبق آییننامه وزارع عت هیتند.
ماده  .08دانشجو موظ است قبل از شروع نیمیال سوم تحییلی موضوع پایاننامه خود را با نظر استاد راهنما
و تأیید گروه آموزشی مربوطه انتخام کند.
تبصره  .0آن دسته از دانشجویانی که در نیمیال اول و دوم کلیه واحدهای آموزشی را میگذرانند ضمن
انتخام موضوع پایاننامه میباییت در نیمیال سوم واحد پایاننامه را انتخام نمایند .آن دسته از دانشجویانی که
در نیمیال سوم بیش از  8واحد درسی دارند ضمن انتخام موضوع پایاننامه خود در نیمیال چهارم برای
پایاننامه ثبتنام مینمایند
تبصره  .2دانشجو موظ است پس از تیویب طرح پیشنهادی پایاننامه در هر نیمیال بر اساس تقویم آموزشی
دانشگاه نیبت به انتخام واحد پایاننامه اقدام نماید .عدم انتخام واحد پایاننامه در هر نیمیال درصورتیکه دیگر
واحدها گذرانده شده باشد بهمنزله انیراو از تحییل خواهد بود .هرگونه تأخیر در انتخام واحد با پرداخت هزینه
دیرکرد م ابق میوباع هیأع امنای دانشگاه همراه خواهد بود.
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تبصره  .3دانشجو تنها یکبار پس از تیویب طرح پیشنهادی پایاننامه میتواند جهت اصتح طرح پیشنهادی
اقدام نماید مشروط بر اینکه اصتحاع پیشنهادی نباییتی منجر به تغییر کلی عنوان و طرح پیشنهادی میوم
شود.
تبصره  .4دانشجو حداقل  6ماه پس از تیویب طرح پیشنهادی پایاننامه در شورای آموزشی دانشکده و در
صورع ارائه اصتحیه حداقل  2ماه پس از تیویب اصتحیه در شورای آموزشی دانشکده میتواند از پایاننامه خود
دفاع کند.
ماده  .09دانشجو پس از انجام کار تحقیقاتی خود و تدوین پایاننامه و تأیید استاد راهنما مجاز است در حضور هیأع
داوران از پایاننامه خود دفاع کند.
تبصره  .0ترکیب هیأع داوران و ضوابد جلیه دفاع از پایاننامه شامل:
 جلیه دفاع از پایاننامه پس از تأیید استاد راهنمای پایاننامه و احراز شراید دفاع برگزار خواهد شد.
 دو نفر از اعضای هیأع علمی با تأیید گروه آموزشی مربوطه بهعنوان داور انتخام میشوند.
 جلیه دفاع با حضور استاد راهنما (در صورع داشتن دو استاد راهنما استاد راهنمای اول) و دو داور رسمیت
مییابد.
 استاد داور اول بهعنوان نماینده تحییتع تکمیلی میئولیت اداره جلیه را بر عهده دارد.
تبصره  .2نحوه ارزشیابی پایاننامه به شرح زیر میباشد:
الف) استاد /اساتید راهنما حداکثر  01نمره
ب) حداکثر  0/5از نمره پایاننامه میتواند بر اساس موارد پژوهشی مرتبد با پایاننامه به شرح ذیل کیب گردد:
 -0چاپ مقاله در همایشهای دانشجویی یک مقاله  1/05نمره من قهای یک مقاله  1/2نمره ملی یا بینالمللای
و سمپوزیومها هر مورد تا  1/35نمره و درمجموع حداکثر  1/5نمره
 -2چاپ یا گواهی پذیر ق عی مقاله در مجلههای معتبر ترویجی مجتع خارجی غیر ( ISIمشروط باه آنکاه
در لییت سیاه وزارع علوم نباشند) و یا ارائه مقاله کوتاه در مجتع علمی پژوهشی تا  0نمره
 -3چاپ یا گواهی پذیر ق عی مقاله در مجلههای علمی پژوهشی داخلی و بینالمللی تا  0/5نمره
-4ارائه گواهی تأییدیه ثبت اختراع از سازمان ثبت مالکیتهای صنعتی هر مورد تا  1/4نمره و حداکثر  1/75نمره
-5ارائه گواهی تأییدیه ثبت اختراع از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی تا  0/5نمره
 -6گواهی یا چاپ کتاام باا حجام حاداقل  011صافحه توساد انتشااراع دانشاگاهی تاا  0نماره و انتشااراع
غیردانشگاهی تا  1/5نمره
 پذیر مقاله در همایش یا سمپوزیوم مشروط به آنکه تا حداکثر یک ماه پس از تاریخ دفاع همایش برگازار
گردد قابل نمره دهی است.
 بررسی مدرک و نمره دهی دیگر بندها تا  3ماه پس از تاریخ دفاع ممکن است.
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 نوییندگان مقاالع یا انتشاراع باید شامل دانشجو استاد/اساتید راهنما و مشاور باشند .تعیین ترتیب اسامی
نوییندگان در انتشار نتایج میتخرج از پایاننامه و هرگونه تفاوع احتمالی در آن با فهرست میوم اسامی
هیأع راهبری پایاننامه با تأیید استاد راهنمای اول خواهد بود.
 نام کامل دانشگاه (فارسی و انگلییی) بهعنوان محل تحییل دانشجو در انتشاراع ارائهشده باید نوشتهشده
باشد .در غیر این صورع نمرهای برای آن در نظر گرفته نخواهد شد.
ج) ارزیابی کیفیت نگار پایاننامه توسد داوران و نماینده تحییتع تکمیلی در زمان تحویل به آنها حداکثر
 1/5نمره
د) هیأع داوران (کلیه افراد حاضر موضوع تبیره  0ماده  24جلیه دفاع بهغیراز نماینده تحییتع تکمیلی) حداکثر
 8نمره
 بند (د) شامل محتوای علمی  4نمره نحوه ارائه  2نمره و پاسخ به سؤاالع  2نمره است .مدعزمان ارائه
پایاننامه حداکثر  35دقیقه و مدعزمان پرسش و پاسخ حداکثر  05دقیقه خواهد بود.
تبصره  .3حضور دانشجو در جلیه دفاع پایاننامه الزامی است و امکان برگزاری جلیه دفاع بدون حضور دانشجو و
بهصورع ویدئوکنفرانس وجود ندارد.
ماده  .21نمره پایاننامه در میانگین کل محاسبه نمیشود و ارزشیابی آن بهصورع کیفی و به شرح زیر انجام
میشود.
 مردود (کمتر از )04
 قبول با درجه؛ متوسد ( )04-05/99خوم ( )06-07/99خیلی خوم ( )08-08/99و یا عالی ()09-21
تبصره  .0اگر پایان نامه دانشجو بدون اصتحاع پذیرفته شود دانشجو موظ است حداکثر ظرو یک هفته
پایاننامه جلد شده خود را به داور تحویل دهد .اگر پایاننامه با نیاز به اصتحاع/ارائه میتنداع پژوهشی پذیرفته
شود دانشجو موظ است حداکثر سه ماه پس از تاریخ دفاع پایاننامه اصتحشده خود را به نماینده تحییتع
تکمیلی تحویل دهد .تأیید اصتحاع و اعتبار میتنداع پژوهشی بر اساس فرم  345انجام خواهد شد.
درصورتیکه در زمان تعیینشده اصتحاع پایاننامه قابلتأیید تشخیص داده نشود یا میتنداع پژوهشی ارائه
نشود و یا دانشجو برای انجام مراحل فارغالتحییلی مراجعه ننماید دانشگاه راسا نیبت به فارغالتحییلی دانشجو
با نمره بدون انجام اصتحاع اقدام خواهد نمود .در مواردی که پایاننامه کمتر از ( 04مردود) ارزیابی شود دانشجو
میتواند با رعایت سنواع مجاز و پس از رفع نقص یکبار دیگر از پایاننامه خود دفاع نماید.
ماده  .20متک دانشآموختگی گذراندن کلیه واحدهای دوره داشتن میانگین کل حداقل  04و موفقیت در
دفاع از پایاننامه است.
تبصره  .0چنانیه میانگین کل دانشجوی کارشناسی ارشد پس از گذراندن تمام واحدهای درسی دوره کمتر از
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 04باشد اجازه دفاع از پایاننامه را ندارد و تنها یک نیمیال «با رعایت سق مجاز سنواع تحییلی» به وی
فرصت داده میشود تا مجدداً با انتخام حداکثر  8واحد از درسهایی که در آن نمره بین  02تا  04را احراز کرده
است میانگین کل دوره را بهاستثنای پایاننامه به  04برساند تا به وی اجازه دفاع از پایاننامه داده شود.
تبصره  .2دانشگاه میتواند به دانشجویی که به هر دلیل نتواند در سنواع مجاز دوره تحییلی را به پایان برساند
برابر ضوابد فقد گواهی گذراندن واحدهای درسی را اع ا کند.
تبصره  .3تاریخ دانشآموختگی روز دفاع و کیب درجه قبولی از پایاننامه است.
تبصره  .4هزینه دروسی که برای ترمیم معدل اخذ میشود برابر با میوباع دانشگاه باییتی پرداخت شود.
تبصره  .5اعطای هرگونه ارزش تحصیلی (تأییدیه تحییلی و یا ریزنمراع) ،گواهی رتبه و یا گواهی
فارغالتحییلی پس از بررسی و تکمیل پرونده تحییلی و تیویهحیام کامل با دانشگاه صورع میپذیرد.
تبصره  .6اعطای گواهی موقت دانشآموختگی پس از ارائه دفترچه اقیاط صندوق رفاه و مدرک
گواهی موقت کارشناسی و تنها برای دانشآموختگانی امکانپذیر است که به لحاظ مقرراع نظاموظیفه منعی
ندارند.
تبصره  .7دانشجو حداکثر شش ماه فرصت دارد تا پس از دانشآموختگی جهت تیویهحیام مراجعه نماید و در
غیر این صورع به ازای هرماه مبلغ معینی بر اساس تعرفه میوم هیأع امنای دانشگاه پرداخت خواهد کرد.
ماده  .22چنانیه دانشجو در حین تحییل و انجام پژوهش و تدوین پایاننامه مرتکب تخل علمی (جعل
تقلب کپیبرداری و مانند اینها) شود و تخل او از سوی دانشگاه تأیید گردد از ادامه تحییل محروم و اخراج
میشود.
تبصره  .0احراز و اثباع تخل علمی دانشجو پس از اتمام تحییتع از سوی دانشگاه منجر به اب ال مدرک
تحییلی صادرشده خواهد شد.
تبصره  .2یکی از س وح زیر برای مدت محدود جهت نشر متن پایاننامه منظور خواهد شد:

 س و اول :تمام پایاننامه به پیشنهاد استاد راهنما تا موعد مقرر (حداکثر  24ماه) غیرقابل نشر در نظر گرفته شود.
 س و دوم :فیل یا فیولی از پایاننامه به تأیید استاد راهنما تا موعد مقرر (حداکثر  24ماه) غیرقابل نشر باشد.
 س و سوم :بدون محدود نشر.

این شيوهنامه در  23ماده و  66تبصره در جلسه 401مور 0397/16/24شورای آموزشری و
تحصيالت تکميلی دانشگاه به تصویب رسيده و برای دانشجویان ورودی سال تحصيلی -98
 0397و پسازآن مزمامجرا میباشد.
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شيوهنامه تشویق رتبههای برتر آزمون کارشناسی ارشد
این شیوهنامه در راستای جذم و تشویق رتبههای برتر آزمون کارشناسی ارشد که دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان را برای ادامه تحییل انتخام میکنند و دانشجویان ممتاز دانشگاه تدوینشده است.
ماده  .0به رتبههای برتر اول تا سوم دوره روزانه (بر اساس آزمون و ارائه گواهی رتبه سازمان سنجش) در رشته-
هایی که حداقل در  3دانشگاه پاذیر دانشاجو داشاته باشاند و نماره تاراز بااالی  7111کیاب کارده باشاند
تیهیتتی به شرح ذیل پرداخت میشود:
 )0-0پرداخت مبلغ  3میلیون تومان به رتبه اول  2میلیون تومان به رتبه دوم و  0میلیون تومان به رتبه سوم
تبصره .یکدوم مبلغ هدیه در نیمیال اول و مابقی پس از گذراندن کلیه دروس مشاروط باه کیاب میاانگین حاداقل 08
پرداخت خواهد شد.
 )0-2میزان گرنت دانشجویان حائز شراید ماده  0این شیوهنامه تا  51درصد دانشجویان دیگار افازایش خواهاد
یافت.
 )0-3این دانشجویان در اولویت دریافت وام خوابگاه و تیهیتع فرهنگی قرار میگیرند.
ماده  .2فارغالتحییتن رتبه اول تا سوم مق ع کارشناسی مؤسیاع آموز عالی دولتای (مشاروط باه داشاتن
میانگین کل  08و باالتر در مق ع کارشناسی) در صورع انتخام این دانشگاه برای ادامه تحییل مایتوانناد از دو
نیمیال خوابگاه رایگان و یا معادل هزینه آن استفاده نمایند.
این شيوهنامه در دو ماده و یک تبصره در جلسه  672مور  97/00/04هيات رئيسه دانشرگاه
به تصویب رسيده و برای دانشجویان ورودی سال تحصريلی  0397-98و پرس از آن قابرل
امجرا میباشد.

مجموعه قوانين و مقررات آموزشی و تحصيالت تکميلی 69 /

آیيننامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصيلی کارشناسی ارشد
مقدمه
در اجرای سیاستهای حمایت و هدایت استعدادهای درخشان میاوم جلیاه  409ماورخ  77/2/22شاورای
عالی انقتم فرهنگی و بند  5بخش ج از ماده  2قانون اهاداو وظاای و تشاکیتع وزارع علاوم تحقیقااع و
فناوری میوم جلیه مورخ  83/5/08مجلس شورای استمی مبنی بر برنامهریازی بارای شناساایی و حمایات از
استعدادهای درخشان و هدایت آنها به سمت اولویت راهبرد کشور در حوزههای مختل علوم و نیز اجارای مااده
 08قانون پنج ساله توسعه جمهوری استمی ایران مبنی بر حمایاتهاای هدفمناد ماادی و معناوی از نخبگاان و
نوآوران علمی و فناوری و بهمنظور تیهیل ادامه تحییل برگزیدگان علمی آییننامه زیر تدوین میشود:
تعاریف
بهمنظور رعایت اختیار واژههای زیر در این آییننامه به کار میرود:
وزارت :وزارع علوم تحقیقاع و فناوری؛
شورای هدایت :شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارع علوم تحقیقاع و فناوری؛
سازمان سنجش :سازمان سنجش آموز

کشور؛

دانشگاه :هر یک از دانشگاهها و موسیههای آموز عالی و پژوهشای کشاور طباق مقارراع وزارتاین علاوم
تحقیقاع و فناوری و بهداشت درمان و آموز پزشکی فعالیت میکنند؛
کد محل تحصيل :هر یک از کدهای محل تحییل مندرج در دفترچه راهنمای انتخام رشتههای تحیایلی در
سال ورود دانشجو به دانشگاه؛
هم رشته-هم ورودی :دانشجویان ورودی در هر یک از کد محلهای تحییلی منادرج در دفترچاه راهنماای
انتخام رشته تحییلی آزمونهای سراسری و تحییتع تکمیلی سازمان سنجش.
مواد و تبصرهها
ماده  :0دانشگاه اختیار دارد حداکثر ده درصد از ظرفیت دوره روزانه کارشناسی ارشد خود در هر رشته-محل را به
دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته (مجموع روزانه و شبانه) بهصورع مازاد بار ظرفیات پاذیر باا آزماون و باا
رعایت شراید زیر اختیاص دهد:
 .0-0پس از  6نیمیال تحییلی با گذراندن حداقل  001واحد درسی به لحاظ میانگین کل جزو ده درصاد برتار
دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشد.
 .2-0حداکثر در مدع هشت نیمیال تحییلی دانشآموخته شود.
 .3-0پذیر

برای نیمیال تحییلی بتفاصله پس از دانشآموختگی و صرفاً برای یکبار امکانپذیر است.

 .4-0پذیر

در رشتهه ای تحییلی مارتبد باه تشاخیص گاروه آموزشای و تأییاد شاورای آموزشای دانشاگاه
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امکانپذیر است.
 .5-0احراز شراید اختیاصی دانشگاه.
تبصره  :0دانشگاه اختیار دارد متقاضیانی را که در طول شش نیمیال تحییلی دانشآموخته شاوند و باه لحااظ
میانگین کل در مقاییه با دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود جزو ده درصد برتر باشند باهصاورع ماازاد بار
ظرفیت پذیر بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد همان سال پذیر کند.
تبصره  :2چنانیه ده درصد برتر دانشجویان حائز شراید این ماده به دلیل انیراو یا عدم تقاضاا از تیاهیتع
مربوط استفاده نکردند یا ظرفیت ده درصد دوره کارشناسی ارشد تکمیل نشد در این صاورع دانشاگاه مجااز باه
جایگزینی صرفاً ده درصد برتر بعدی همان دانشگاه با اولویت رتبه متقاضیان در آن رشته میباشد.
تبصره  :3دانشگاه اختیار دارد درخواست دانشجویی که در طول مدع تحییتتش به دالیلی خارج از اختیار خود
(مانند بیماری مأموریت والدین یا همیر و یا به دلیل زایمان) حداکثر دو نیمیال تحییلی بیش از مدع مجاز
مذکور در این آییننامه بشود را پس از تأیید کمییون موارد خاص دانشگاه محل تحییل برای استفاده از
تیهیتع این آییننامه بررسی کند.
ماده  :2دانشگاه اختیار دارد برگزیدگان رتبههای اول تا پانزدهم نهایی المپیاد علمی -دانشجویی را برای ورود به
همان رشته یا رشتههای مرتبد به تشخیص شورای عالی برنامهریزی آموزشی وزارع با ارائه معرفینامه از
دبیرخانه المپیاد بهصورع مازاد بر ظرفیت پذیر با آزمون پذیر کند.
ماده  :3تغییر رشته یا محل تحییل افراد پذیرفتهشده بر اساس این آییننامه مجاز نییت.
ماده  :4دانشگاه پیام نور آزاد استمی غیردولتی -غیردولتی علمی -کاربردی و پردیسهای بینالملل
(خودگردان) مجاز به استفاده از این آییننامه برای پذیر استعداد درخشان نییتند.
ماده  :5دانشگاه میتواند با رعایت شراید مندرج در این آییننامه فقد یکبار تا اول شهریورماه هرساال نیابت
به پذیر حائزان شراید اقدام نماید .اسامی پذیرفته شدگان باید توساد معااون آموزشای دانشاگاه بارای تأییاد
صتحیت عمومی به سازمان سنجش ارسال شود و ق عی شدن ثبتنام منوط به تأیید سازمان مذکور است.
ماده  :6میئولیت حین اجرا این آیین نامه و هرگونه پاسخگویی قانونی مرتبد بر آن بر عهده دانشاگاه پذیرناده
است و نظارع بر اجرا به عهده سازمان سنجش و شرح تفییر مفاد بر عهده معاونت آموزشی وزارع خواهد بود.
ماده  :7این آییننامه مشتمل بر یک مقدمه هفت ماده و سه تبیره در تاریخ  0393/4/00باه تیاویب شاورای
هدایت استعدادهای درخشان در وزارع علوم تحقیقاع و فناوری رسید و جایگزین آیینناماه ارائاه تیاهیتع باه
برگزیدگان علمی برای ورود به مقاطع تحییلی باالتر (ابتغیه شماره /22354و مورخ  )90/3/2و تماام میاوباع
مربوط به پذیر بدون آزمون برگزیدگان علمی در دوره کارشناسی ارشد میشود و برای پذیر دانشجو از سال
تحییلی  0394-95الزماالجراست.
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اصالحيه آیيننامه پذیرش در آزمون استعدادهای درخشان کارشناسیارشرد و دکترری بررای
اجرا از سال 97-98
با عنایت به میوباع شیت و پنجمین جلیه شورای هادایت اساتعدادهای درخشاان در تااریخ 96/02/02
تغییراتی در آئیننامه پذیر بدون آزماون اساتعدادهای درخشاان در دوره تحیایلی کارشناسای ارشاد از ساال
تحییلی  97-98اعمال میگردد:
 -0سق ظرفیت پذیر بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد به شرح زیر افزایش مییابد:
 -0-0دانشگاههای س و یک و دو حداکثر بهاندازه  41درصد ظرفیت پذیر با آزمون
 -2-0دانشگاه س و سه حداکثر بهاندازه  31درصد ظرفیت پذیر با آزمون
 -3-0سایر دانشگاهها حداکثر بهاندازه  21درصد ظرفیت پذیر با آزمون
 -2دانشگاههای س و یک موظ اند یکسوم از پذیرفتاهشادگان بادون آزماون خاود را از متقاضایان ساایر
دانشگاهها پذیر نمایند.
 -2ماده  0آییننامه پذیر بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحییلی کارشناسی ارشد نیز باه شارح
زیر اصتح میشود:
بند  :0-0پس از  6نیمیال تحییلی و با گذراندن حداقل سهچهارم واحدهای درسی به لحاظ میانگین کل
جزو پانزده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشد.
تبیره  :0دانشگاه اختیار دارد متقاضیانی را که در طول شش نیمیال تحیایلی داناشآموختاه شاوند و باه
لحاظ میانگین کل در مقاییه با میانگین کل هشت نیمیال دانشجویان هم رشته و غیار هام ورودی خاود
جزو پانزده درصد برتر باشند بهصورع مازاد بر ظرفیت پذیر بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد هماان
سال پذیر کند.
تبیره  : 2چنانیه پانزده درصد برتر دانشجویان حائز شراید این ماده به دلیال انیاراو یاا عادم تقاضاا از
تیهیتع مربوط استفاده نکردند و ظرفیت پذیر بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد رشتهای ( متناسب باا
س و دانشگاه) تکمیل نشد در این صورع دانشگاه مجاز به جایگزینی صرفاً ده درصاد برتار بعادی هماان
دانشگاه به اولویت رتبه متقاضیان در آن رشته میباشد.
 -3اختیار تعیین شاخصها و نحوه محاسبه امتیازاع جدول شماره  0آییننامه پذیر بدون آزمون استعدادهای
درخشان در دوره تحییلی دکتری ( تا سق  41امتیاز) به دانشگاهها س و یک و دو تفوی میشود.
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فرآیند اجرایی فارغالتحصيلی دانشجویان کارشناسی ارشد
پس از اتمام دروس و دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد و بررسی پرونده آموزشی در دانشکدهها (بررسی
پرونده ازنظر آموزشی رعایت پیشنیاز و .....بر عهده دانشکده میباشد) پرونده دانشجو به مدیریت تحییتع
تکمیلی دانشگاه ارسال شده و پس از تلفیق با پرونده موجود در بایگانی معاونت آموزشی و تحییتع تکمیلی
دانشگاه نیبت به صدور مدارک دانشآموختگی اقدام میشود .دانشجویان و دانشآموختگان پس از دفاع و انجام
امور مربوط به فارغالتحییلی در دانشکده جهت دریافت فرم تیویهحیام و مدارک (گواهی موقت دانشنامه
تأییدیه تحییلی گواهی فراغت از تحییل و ).....به واحد دانشآموختگان دانشگاه مراجعه نمایند.
 )0مدارک الزم جهت صدور گواهی موقت مق ع کارشناسی ارشد
 .00مدارک کارشناسی شامل اصل گواهی موقت تأییدیه تحییلی و ریزنمراع دوره کارشناسی
 .02تکمیل فرم تیویهحیام و تحویل آن به واحد دانشآموختگان دانشگاه
 .03داشتن دفترچه اقیاط صندوق رفاه و یا تأیید عدم بدهی
 .04دو ق عه عکس جدید 3*4
تبصره  :0دانشآموختگان مرد با دارا بودن یکی از شراید ذیل میتوانند گواهی موقت دریافت نمایند.
 اصل و کپی کارع پایان خدمت یا معافیت
 برگ اعزام به خدمت با تاریخ معتبر و بدون درج غیبت
 گواهی اشتغال به خدمت از محل خدمت سربازی بدون درج غیبت
 در مورد دانشجویان دکتری گواهی اشتغال به تحییل از دانشگاه مق ع محل تحییل با ذکر شماره
معافیت تحییلی به همراه کپی کارع دانشجویی
تبصره  :2دانشآموختگان مرد که شراید چهارگانه تبیره  0را نداشته باشند برگ نظاموظیفه جهت معرفی به
اداره نظاموظیفه دریافت خواهند نمود.
تبصره  :3دانشآموختگان توجه داشته باشند که هیچگونه مغایرتی بین عنوان پایاننامه در فرم تیویب
پیشنهادیه صورعجلیه دفاع رسید پذیر پایاننامه ایرانداک ( )irandocو بر روی کتابیه وجود نداشته باشد
و هرگونه تغییر یا اصتحی در عنوان یا متن را با تکمیل فرم اصتحاع ارائه دهند.
تبصره  :4دانشآموختگان بورسیه و مأمور به تحییل مجاز به دریافت گواهی موقت نبوده و فقد گواهی فراغت
از تحییل (تأییدیه تحییلی) به وزارع علوم و محل بورس (محل اشتغال) صادر میشود و تا زمان اعتم لغو
تعهد خدمت از محل بورس (اشتغال) قادر به دریافت مدرک نمیباشند.
 )2مدارک الزم جهت صدور دانشنامه و اصل ریزنمراع مق ع کارشناسیارشد
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 .00ارائه (تحویل) اصل گواهی موقت کارشناسی ارشد جهت دریافت دانشنامه
 .02کپی برابر با اصل دانشنامه دوره کارشناسی و کپی فرم لغو تعهد خدمت جهت داناشآموختگاانی کاه تعهاد
خدمت داشتهاند.
 .03عکس جدید تمامرخ ( 3*4دو عدد)
 .04ارائه نامه تیویهحیام از صندوق رفاه دانشجویان مبنی بر پرداخت بدهی (در صورع داشتن بدهی)
 .05ارائه اصل و کپی کارع پایان خدمت یا معافیت برای دانشآموختگان مرد
 .06ارائه مدرکی مبنی بر لغو تعهد آموز رایگان
تبیره :الف) دانشآموختگان شاغل عتوه بر مدارک فوق جهت دریافت دانشنامه و اصل ریزنمراع مایباییات
یکی از موارد ذیل را نیز ارائه نمایند.
 آخرین حکم کارگزینی کارکنان رسمی سازمانها و اداراع دولتی
 گواهی اشتغال به کار با تاریخ شروع به کار ( )--/--/--در سایر ارگانهای دولتی بهصاورع شارکتی
و...
 متعهدین خدمت به آموز وپرور و افراد بورسیه نامه مبنی بر اتمام تعهد خدمت از محل خدمت و یا
محل بورس
 گواهی اشتغال به کار برای افرادی که در سازمان و یا شرکتهای خیوصی مشغول به کار میباشند (با
اعتم تاریخ شروع به کار( )--/--/--و مهر و امضاک رسمی شماره و تاریخ ثبت و داشتن کپی آگهای
ثبت شرکت) شماره بیمه و سوابق بیمهای از سازمان مربوطه
ب) دانشآموختگان غیر شاغل و یا آن دسته از دانشآموختگانی که امکان اشتغال در مدعزمانی مشخص را پیدا
ننمودهاند میباییت گواهی عدم کاریابی از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان را ارائه نمایند .ثبتنام
در دفاتر کاریابی و دریافت گواهی عدم کاریابی تنها با حضور شخص دانشآموخته امکانپاذیر اسات .بارای
این منظور دانشآموختگان پس از فراغت از تحییل (در ششماهه اول پس از فراغت) باا کپای گواهیناماه
موقت به دفتر کاریابی محل سکونت خود مراجعه نموده و ثبتنام مینماید .پس از سپری شدن یک سال از
تاریخ فراغت از تحییل و بهشرط رعایت حداقل شش ماه نوبت بیکاری در صورع عدم کاریابی دوبااره باه
آن محل مراجعه نموده و درنهایت از اداره کل تعاون کار و رفااه اجتمااعی اساتان ناماهای مبنای بار عادم
کاریابی خ ام به دانشگاه محل تحییل دریافت میکند .تاریخ صدور و تااریخ اعتبارناماه صاادره باییاتی
مدنظر قرار گیرد .اشتغال به کار و یا گواهی (نامه) صادره از اداره کل کار و تعاون مبنای بار عادم کاریاابی
همزمان با اشتغال به تحییل در دانشگاههای دولتی و دوره روزانه قابالقباول نمایباشاد .همیناین بارای
دانشجویان مرد باید یک سال از تاریخ پایان خدمت یا معافیت گذشته باشد (مبنی بر اینکه در ششماهه اول
پس از دریافت کارع معافیت یا پایان خدمت ثبتنام نمایند و کارع پایان خدمت یا معافیت خاود را پاس از
فراغت از تحییل دریافت کرده باشند)
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ج) دانشآموختگانی که شاغل نبوده و از فرصت کاریابی نیز استفاده نکرده باشند مایتوانناد هزیناه مادع تعهاد
خدمت خود را طبق جدول وزارع علوم متناسب با سال ورود پرداخت کرده و دانشنامه خود را آزاد کنند.
 .07جهت آزادسازی مدرک و دریافت نامه لغو تعهد الزم است قبال از هار اقادامی اطتعااع خواساتهشاده در
سامانه سجاد ( saorg.irسامانه جامع امور دانشجویان) را تکمیل نموده و پاس از تأییاد آن ابتادا از طارو
دانشگاه محل تحییل و سپس تأیید وزارع علوم پرینت نامه لغو تعهد را همراه با نامه سازمان یا اداره کال
تعاون کار و رفاه اجتماعی به دانشگاه محل تحییل تحویل و سپس جهت دریافت دانشنامه اقدام نمایند
 )3مدارک الزم جهت صدور ریزنمراع و تأییدیه تحییلی
 .4درخواست از دانشگاه مق ع باالتر یا هم مق ع در حال تحییل
 .5ارائه فرم تعهدنامه محضری جهت دانشآموختگانی که در دانشگاه آزاد استمی مشغول به تحییل باوده و
تعهد خدمت دارند (جهت دریافت فرم کلیک نمایید)
 .6پرداخت بدهی و ارائه برگ تیویهحیام صندوق رفاه برای دانشجویان سنواع قدیم (قبل از سال )0376
تبصره  :0دانشآموختگانی که در مق ع باالتر مشغول به تحییل میشوند باید از دانشگاه محل تحییل جدید
درخواست نمایند تا ریزنمراع و تأییدیه تحییلی آنها را از دانشگاه قبلی از طریق مکاتبه دریافت نماید.
تبصره  :2تأییدیه تحییلی و ریزنمراع بهصورع محرمانه به دانشگاه محل درخواست ارسال میگردد.
تبصره  :3ارسال ریزنمراع دانشجویان انیرافی و اخراجی که قید تحییل در دانشگاهها را دارند تنهاا باا لغاو
تعهد آموز رایگان بهصورع کامل امکانپذیر میباشد.
نکات مهم
 پس از دریافت پرونده از دانشکده در واحد دانشآموختگان و یا پس از درخواست دانشآموخته بارای صادور
گواهی موقت دانشنامه و ریزنمراع حداقل  01روز کاری زمان نیاز میباشد.
 دانشآموختگانی که به هر دلیل نتوانند جهت دریافت مادرک (گواهیناماه موقات و دانشانامه) باه دانشاگاه
مراجعه کنند میتوانند با دادن وکالتنامه محضری شخص دیگری را به دانشگاه معرفای نماوده و مادارک
آنها با وکالتنامه محضری تحویل داده شود.
 دانشآموختگان جهت دریافت هرگونه گواهی (فراغت از تحییل رتباه و  )...الزم اسات درخواسات کتبای
خود را به مدیر تحییتع تکمیلی دانشگاه ارائه دهند (مدعزمان الزم حداقل سه روز کاری)
دانشآموختگان میتوانند قبل از مراجعه حضوری با شاماره تمااسهاای زیار از وضاعیت پروناده خاود در واحاد
دانشآموختگان م لع شوند 20 .و  10732221321و  12و  14و  10732250710داخلی 300
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فصل چهارم  /فرمها و آينینامههاي مقطع
دکرتي تخصصي

 014فصل چهارم  /فرمها و آیيننامههای مقطع دکتری تخصصی

فرمها و آئیننامههای مقطع دکتری تخصصی
شيوهنامه اجرایی آیيننامه آموزشی دوره تحصيلی دکتری تخصصی
مقدمه
با استناد به قانون اهداو وظائ و تشکیتع وزارع علوم تحقیقاع و فناوری میاوم  0383/5/08مجلاس
شورای استمی و در اجرای مفاد ماده  "2سیاستها و ضوابد اجرایی حاکم بر آموز عالی در جمهوری اساتمی
ایران" (موسوم به طرح آمایش) میوم  0394/02/08شورای عالی انقاتم فرهنگای و پیارو اباتغ آئاینناماه
یکپارچه آموزشی دورههای تحییلی کاردانی/کارشناسی کارشناسی ارشد و دکتری تخییی میوم جلیاه 889
مورخ  96/01/31شورای عالی برنامهریزی آموزشی وزارع علوم تحقیقااع و فنااوری و تفاوی اختیاار صاورع
گرفته به دانشاگاههای س و  0و  2دولتی در خیوص تدوین شیوهنامه اجرایی آییننامه فوقالذکر موضاوع ناماه
شماره  2/69431مورخ  97/3/0معاون آموزشی وزارع علوم تحقیقاع و فناوری بدینوسایله شایوهناماه اجرایای
آییننامه آموزشی دوره تحییلی دکتری در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به شرح زیر تیاویب و
جهت اجرا ابتغ میگردد.
تعاریف
 .0وزارت :منظور وزارع علوم تحقیقاع و فناوری است.
 .2دانشگاه :منظور هر یک از دانشگاهها و موسیههای آموز عالی و پژوهشی (اعم از دولتی و غیردولتی)
است که دارای مجوز تأسیس از مراجع ذیربد بوده و مجری دوره دکتری تخییی هیتند.
 .3آموزش رایگان :منظور آموز دانشجو در طول سنواع مجاز دوره تحییلی بدون پرداخت هزینه در
دانشگاههای استفادهکننده از بودجه عمومی دولت است.
 .4دانشجو :فردی است که در یکی از دورههای آموز عالی برابر ضوابد معین پذیرفتهشده ثبتنام کرده و
مشغول به تحییل است.
 .5دانشآموخته :فردی است که یکی از رشتههای دورههای تحییلی میوم را با موفقیت به پایان رسانده و
برابر ضوابد معین گواهی یا مدرک تحییلی مربوط را دریافت کرده است.
 .6حضوری :شیوهای از پذیر است که دانشجو بهصورع تماموقت در فعالیتهای تحییلی دانشگاه شرکت
میکند.
 .7شهریهپرداز :منظور آموز دانشجو در یک دوره تحییلی به ازای پرداخت هزینهها است.
 .8نيمسال تحصيلی :بازه زمانی تعیینشده که شامل  06هفته آموز
 .9بازه تابستانی :بازه زمانی شامل  6هفته آموز

و دو هفته امتحاناع پایانی است.

یک هفته امتحاناع پایانی است.

 .01برنامه درسی :مجموعه به هم پیوستهای از دروس هر رشته تحییلی باهدفی مشخص میوم مراجع
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قانونی است.
 .00واحد درسی :ارز مقداری درسی است که مفاد آن برای هر واحد نظری  06ساعت عملی یا
آزمایشگاهی  32ساعت کارگاهی یا عملیاع میدانی (بازدید علمی)  48ساعت کارورزی یا کار در عرصه 64
ساعت و کارآموزی  021ساعت در طول یک نیمیال تحییلی یا بازه تابیتانی است و طبق برنامه درسی میوم
اجرا میشود.
 .02درس جبرانی :درسی است که با تأیید گروه آموزشی گذراندن آن برای رفع کمبود دانش یا مهارع
دانشجو در آغاز دوره تحییلی ضروری تشخیص داده میشود.
 .03رشته تحصيلی :یک شعبه فرعی از شاخههای علمی که به لحاظ موضوع دارای قلمرو مشخص و متمایز
از سایر شاخههای علمی است و به احراز دانش تخییی مهارع یا کارآمدی معینی میانجامد.
 .04گرایش تحصيلی :به شعبهای از یکرشته که ناظر بر وجه تخییی آن باشد اطتق میشود .اختتو
درسها در دو گرایش از یکرشته نباید از  71درصد کل واحدهای رشته بیشتر باشد.
 .05دکتری تخصصی :دوره تحییلی است که پس از دوره کارشناسی ارشد آغاز میشود و شامل  36واحد
درسی است.
 .06گروه آموزشی :بنیادیترین واحد سازمانی دانشگاهی متشکل از تعدادی عضو هیأع علمی با تخیص
مشترک در یکرشته علمی خاص یا چند رشته متجانس که بهمنظور ایجاد و اجرای آن رشته تحییلی در
دانشگاه تشکیل میشود.
 .07شورای آموزشی :یکی از شوراهای تخییی در نخیتین س و سیاستگذاری و برنامهریزی راهبردی در
امور آموزشی دانشگاه است که بهمنظور ایجاد هماهنگی و تیهیل در امور اجرایی مرتبد با تحییل دانشجو در حوزه
معاونت آموزشی و تحییتع تکمیلی تشکیل میگردد.
 .08شيوه آموزشی-پژوهشی :شیوهای تحییلی در دوره دکتری تخییی که برنامه درسی مربوط به آن
عتوه بر واحدهای درسی مشتمل بر اجرای یک پروژه تحقیقاتی است که منجر به رساله میشود.
 .09ارزیابی جامع :بررسی همهجانبه از توانمندیهای آموزشی و پژوهشی دانشجوی دکتری تخییی است
که پس از گذراندن واحدهای دوره برگزار میشود.
 .21رساله :میتند علمی است که در فرایند تحییل دانشجوی دوره دکتری تخییی و از طریق تحقیق در یک
حوزه معین از رشته یا گرایش تحییلی با راهنمایی استاد/استادان راهنما و حیب مورد بر اساس استانداردهای پژوهشی
باهدو توسعه مرزهای دانش تدوین میشود.
 .20استاد راهنما :یکی از اعضای هیأع علمی دارای مدرک دکتری است که میئولیت راهنمایی دانشجو را
در انجام رساله بر عهده دارد.
 .22استاد مشاور :یکی از اعضای هیأع علمی و یا فرد دارای صتحیت با تخیص مرتبد است که میئولیت
مشاوره دانشجو را در انجام رساله بر عهده دارد.

 016فصل چهارم  /فرمها و آیيننامههای مقطع دکتری تخصصی

 .23هيأت داوران :اعضای هیأع علمی یا افراد متخیص دارای صتحیت دانشگاهی هیتند که برای ارزیابی
کمی و کیفی رساله دانشجو در دوره دکتری تخییی م ابق دستورالعمل میوم دانشگاه انتخام میشوند.
مواد و تبصرهها
ماده  .0هدف
هدو از تدوین این شیوه نامه انتظام بخشیدن به امور تحییلی دانشجویان از طریق تعیین چارچوم قانونی برای
اجرای هماهنگ یکپارچه و صحیو برنامههای آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و موسیههای آموز عالی کشور
بهمنظور تربیت نیروی انیانی متخیص متعهد آشنا با علم و آخرین دستاوردهای علمی و من بق با نیازهای
جامعه در راستای بهرهگیری بهینه از ظرفیتهای موجود برای ارتقای س و کیفی آموز و پژوهش در دوره
دکتری است.
ماده  .2شرط ورود به دانشگاه تأیید شاییتگیهای عمومی از طریق پذیرفته شدن در آزمون ورودی و یا کیب
پذیر از دانشگاه طبق ضوابد و مقرراع میوم وزارع است.
ماده  .3آموز

در دانشگاه مبتنی بر نظام واحدی است.

ماده  .4دانشگاه موظ است برای دورهای که مجوز آن را از مراجع قانونی دریافت نموده است دانشجو بپذیرد و
فقد برنامههای آموزشی و درسی که بر اساس ضوابد ابتغی وزارع تدوین گردیده است را اجرا نماید.
تبصره  .0برنامهریزی و تیمیمگیری درباره تقویم آموزشی چگونگی اعتم و ثبت نمره زمان حذو و اضافه
حذو اض راری دروس نحوه اعتراض به نتایج امتحاناع تاریخ تجدیدنظر و غیره بر اساس تقویم آموزشی سال
تحییلی و طبق دستورالعمل اجرایی امور آموزشی و دستورالعمل امتحاناع میوم شورای آموزشی دانشگاه انجام
میشود.
تبصره  .2چگونگی و ترتیب ارائه دروس هر رشته و یا گرایش و رعایت پیشنیاز هر درس طبق برنامه درسی میوم
بر عهده گروه آموزشی است.
تبصره  .3دانشجویان موظ به ثبتنام و انتخام واحد در تمامی نیمیالهای تحییلی هیتند .ثبتنام و
انتخام واحد با تأخیر در هر نیمیال تحییلی تا قبل از اتمام زمان حذو و اضافه با ارائه دالیل موجه با پرداخت
هزینه دیرکرد همراه بوده و پسازآن دانشجو باییتی در آن ترم از مرخیی تحییلی استفاده نماید .درصورتیکه
دانشجو در مهلت مقرر ثبتنام ننماید و تا پایان نیمیال درخواست مرخیی نکرده باشد بهعنوان عدم مراجعه
تلقی و از ادامه تحییل محروم میگردد.
تبصره  .4در مق ع دکتری ارائه دروس بهصورع معرفی به استاد امکانپذیر نمیباشد.
تبصره  .5سق تعداد واحد برای هر رشته گرایش بر اساس سرفیلهای میوم و ابتغی از سوی وزارع میباشد و
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عددی ثابت است.
ماده  .5آموز
است.
تبصره  .0دانشجوی مشمول آموز رایگان در صورع حذو غیرموجه درس به تشخیص دانشگاه یا به دست
نیاوردن نمره قبولی در هر درس برای انتخام مجدد همان درس یا درس جایگزین آن موظ به پرداخت هزینه
درس م ابق تعرفه میوم هیأع امنای دانشگاه است.
تبصره  .2در شراید خاص حذو یک یا تمام دروس یک نیمیال تحییلی با درخواست کتبی دانشجو و تأیید
دانشگاه قبل از شروع امتحاناع و با رعایت احتیام در سنواع تحییلی امکانپذیر است.
تبصره  .3حذو اض راری بهصورع موردی (حذو تکدرس) با رعایت کلیه شراید زیر و با تیویب شورای آموزشی
دانشکده امکانپذیر است:
 رعایت مقرراع حداقل واحد قابل اخذ در نیمیال
 پرداخت هزینه درس اخذشده
 رعایت پیشنیازی درس (درس موردنظر جزک دروس پیشنیاز نباشد)
 در مهلت اض راری برابر تقویم دانشگاه
تبصره  .4حذو کلیه دروس یک نیمیال تحییلی (حذوترم) تا  01روز قبل از شروع امتحاناع با درخواست کتبی
دانشجو و تیویب در شورای آموزشی دانشکده با رعایت سنواع مجاز تحییل امکانپذیر است .نیمیال مذکور جزو
سنواع مجاز تحییل محیوم شده و دانشجو موظ است شهریه دروس حذوشده را برابر تعرفه میوم هیأع امنای
دانشگاه پرداخت نماید.
تبصره  .5حذو موجه یک یا چند درس با تأیید گروه آموزشی تحت شراید زیر و با ارسال مدارک و تیویب در
شورای آموزشی دانشکده امکانپذیر است:
 دانشجویانی که به دالیل پزشکی در بیمارستان بیتری بوده و مدارک درمانی (ختصه پرونده بیتری
گواهی ترخیص گواهی پزشک معالج و نیخههای دارویی) را حداکثر  48ساعت پس از ترخیص از
بیمارستان به معاونت آموزشی دانشکده ارائه نمایند.
 در صورع فوع یکی از اقوام درجه اول در تاریخ امتحان با ارائه گواهی فوع
تبصره  .6درخواست حذو کلیه دروس نیمیال به علت بیماری یا حادثه تنها در صورتی قابلبررسی است که
دانشجو در هیچ امتحانی شرکت نکرده باشد .همینین امکان بررسی حذو پزشکی درس پس از امتحان وجود
ندارد.
تبصره  .7حذو کلیه دروس نیمیال به دالیل پزشکی پس از طرح و تیویب در شورای دانشکده در مواردی
که منجر به مرخیی بدون احتیام در سنواع شود الزم است به تأیید شورای آموزشی دانشگاه و کمیییون
رایگان برای هر دانشجو در هر دوره تحییلی صرفاً یکبار و در یکرشته تحییلی امکانپذیر
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موارد خاص دانشگاه برسد.
ماده  .6حضور دانشجو در تمام جلیاع کتس درس دورههای تحییلی حضوری الزامی است.
تبصره  .0اگر دانشجو در درسی بیش از  3/06جلیاع کتس و یا در جلیه امتحان پایان نیمیال همان درس
غیبت کند نمره آن درس صفر خواهد شد و در صورتیکه به تشخیص شورای آموزشی دانشکده غیبت دانشجو
موجه تشخیص داده شود آن درس صفر از مجموع واحدهای آن نیمیال حذو میشود .در این صورع رعایت
حداقل شش واحد در طول نیمیال برای دانشجو الزامی نییت ولی نیمیال مذکور بهعنوان یک نیمیال کامل
جزو مدع مجاز سنواع تحییلی وی محیوم میشود و در مشروطی دانشجو نیز مؤثر است.
تبصره  .2غیبت قبل از حذو و اضافه در دروسی که دانشجو در زمان حذو و اضافه انتخام مینماید جزو غیبتهای
دانشجو محیوم میشود.
تبصره  .3حضور دانشجو در تمامی برنامههای درسی و دیگر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دوره زیر نظر استاد
راهنما الزامی است.
ماده  .7پیشرفت تحییلی دانشجو در هر درس توسد عضو هیأع علمی یاا مادرس هماان درس و بار اسااس
حضور و شرکت در فعالیتهای کتسی و نتایج امتحاناع ارزشیابی میشود.
تبصره  .0برگزاری آزمون کتبی برای درسهای نظری الزامی است.
تبصره  .2مدرس دروس دکتری باید دارای حداقل مرتبه استادیاری و حداقل یک نیمیال سابقه تدریس دروس
نظری در دوره کارشناسی و یک نیمیال سابقه تدریس دروس نظری در دوره کارشناسی ارشد باشد.
تبصره  .3جهت اعتم نمره بهصورع ناتمام استاد مربوطه بایاد دالیال تاوجیهی آن را حاداقل  05روز قبال از
شروع امتحاناع به تأیید شورای گروه آموزشی مربوطه رسانده و در شورای آموزشی دانشکده به تیویب برسد .در
این صورع نمره آن درس باید حداکثر  8هفته پس از پایان امتحاناع آن نیمیال گزار گردد.
تبصره  .4در خیوص دروس انفرادی مانند میئله مخیوص موضوع ویژه سمینار و  ...دانشجو موظا اسات
حداکثر دو هفته پس از آخرینمهلت حذو و اضافه نیمیال انتخام درس هماهنگی الزم را بارای تعیاین اساتاد
راهنما و عنوان کلی موضوع با گروه و استاد مربوطه انجام دهد .در صورع عدم مراجعه دانشجو برای تعیین عنوان
و استاد راهنما در مهلت مقرر و با گزار مدیر گروه درس انتخام شده از آن نیمیال حاذو مایشاود .گازار
نهایی درس بهتر است پس از تنظیم تحت نظر استاد درس در همان نیمیال تحیایلی باه اساتاد درس تحویال
داده شود .نمره دروس انفرادی تا پایان نیمیال دوم پس از انتخام درس (به انضمام تابیتان) باییتی توسد استاد
درس ثبت شود .در صورع عدم ثبت نمره در مهلت مقرر نمره درس در کارنامه صفر منظور خواهد شد .در چناین
شرای ی دانشجو باید درس را مجدداً انتخام نماید.
تبصره  .5درصورتیکه در سرفیل درس ارائه سخنرانی پیشبینی شده باشد الزم است دانشجو گزار را در
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تاریخی که گروه برای این منظور در هر نیمیال تنظیم میکند بهصورع سخنرانی ارائه دهد.
ماده  .8سق مدع مجاز تحییل در هر دوره محدود است و با اتمام سنواع مجاز امکان ادامه تحییل در آن دوره از
دانشجو سلب میشود.
تبصره .ادامه تحییل دانشجوی مشروط «در سنواع مجاز» منوط به تأیید مراجع قانونی دانشگاه است.
ماده  .9مدع مجاز تحییل در دوره دکتری تخییی حداقل  6و حداکثر  8نیمیال است و تحییل در این دوره
بهصورع تماموقت است.
تبصره  .0درصورتیکه دانشجو در مدع مقرر دانشآموخته نشود دانشگاه اختیار دارد مدع تحییل وی را
حداکثر تا دو نیمیال تحییلی افزایش دهد.
تبصره  .2تحییل همزمان دانشجوی این دوره در همان دوره یا دورههای تحییلی ممنوع است.
تبصره  .3برای دانشجوی مشمول آموز رایگان تحییل در نیمیال نهم کماکان بهصورع رایگان اما در
نیمیال دهم و پسازآن منوط به پرداخت شهریه است که م ابق میوبه هیأع امنا تعیینشده است و طبق
شیوهنامه میوم دانشگاه دریافت میشود .چنانیه دانشجو در این مدع دانشآموخته نشود پرونده وی برای
تیمیمگیری در خیوص ادامه تحییل به کمیییون موارد خاص دانشگاه ارجاع میشود .کمیییون موارد خاص
با حضور استاد راهنما وضعیت دانشجو را بررسی میکند و متناسب با فعالیتهای علمی دانشجو در مورد مدع و
نحوه ادامه تحییل یا اخراج وی تیمیمگیری ق عی خواهد کرد.
ماده  .01تعداد واحدهای درسی دوره دکتری تخییی  36واحد است که از این تعداد  02تا  08واحد آموزشی
و  08تا  24واحد پژوهشی (رساله) است که در برنامه درسی هر رشته تحییلی لحاظ شده است.
تبصره .دانشجو در هر نیمیال تحییلی مجاز به انتخام حداقل  6و حداکثر 01واحد درسی است.
ماده  .00نمره ارزشیابی از هر درس بهصورع عددی از صفر تا  21محاسبه میشود .حداقل نمره قبولی در هر
درس  04و میانگین کل قابلقبول پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی  06است.
تبصره  .0برای ورود به مرحله ارزیابی جامع کیب میانگین کل حداقل  06از تمام دروس دوره الزامی است.
تبصره  .2در شراید خاص و در صورع نیاز به تشخیص استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی دانشجو موظ
است حداکثر تا  6واحد درسی را تحت عنوان جبرانی بگذراند .هزینه این دروس م ابق تبیره  0ماده  5پرداخت
خواهد شد .نمره دروس کمبود در تعیین میانگین کل نمراع محاسبه نمیشود .حداقل نمره دروس کمبود همانند
دیگر دروس دوره دکتری  04است.
تبصره  .3چنانیه میانگین کل نمراع دانشجو پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی کمتر از  06باشد دانشجو
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موظ است با نظر استاد راهنما و تأیید گروه فقد در یک نیمیال تحیایلی حاداکثر  01واحاد درسای را بارای
ترمیم معدل کل اخذ کند .هزینه این دروس م ابق تبیره  0ماده  5پرداخت خواهد شد .در صاورع عادم کیاب
معدل باالی  06پس از اخذ دروس ترمیم معدل از ادامه تحییل محروم خواهد شد.
تبصره  .4دانشجویی که در اولین ارزیابی جامع نمره کمتر از  06کیب کرده است مجاز اسات صارفاً یاکباار
دیگر در ارزیابی جامع شرکت کند و آن را با موفقیت بگذراند .پرونده دانشجویی که برای بار دوم نمره کمتر از 06
کیب کند جهت تیمیمگیری در خیوص امکان شرکت مجدد در ارزیابی جامع به کمییون موارد خاص دانشگاه
ارجاع میشود.
تبصره  .5نمره ارزیابی جامع و طرح پیشنهادی رسااله دکتاری (حاداقل  )06در میاانگین معادل کال محاسابه
نمیگردد اما پیشنیاز انتخام درس رساله است.
تبصره  .6دانشجو میباییت بهمنظور شرکت در ارزیابی جامع حائز شراید ذیل باشد:
 )0گذراندن تمام واحدهای آموزشی با میانگین حداقل 06
 )2انتخام درس ارزیابی جامع توسد دانشجو
 )3تیویب موضوع کلی طرح پیشنهادی رساله دکتری و مشخص شدن استاد راهنما در گروه آموزشی
 )4تیویهحیام مالی دانشجویان شهریه پرداز بورسیه یا مؤسیاع اجرایی طبق حکم بورسیه یا مفاد قرارداد
 )5موافقت استاد راهنما با تقاضای دانشجو جهت شرکت در ارزیابی جامع تعیین ارزیابان و موافقت گروه و اعاتم
آن به معاون دانشکده
 )6اطمینان از کامل بودن پرونده آموزشی و اداری دانشجو در حوزه تحییتع تکمیلی دانشگاه
تبصره  .7نحوه اجرا گرد کار و قوانین ارزیابی جامع م ابق با شیوهنامه اجرایی ارزیابی جامع و دفاع از طارح
پیشنهادی رساله دکتری انجام میشود.
ماده « .02تغییر رشته» یا «انتقال» دانشجوی دوره دکتری تخییی در همان دانشگاه یا سایر دانشاگاههاا (دولتای و
غیردولتی) ممنوع است.
تبصره  .0دانشجو در دوره دکتری میتواند حداکثر یک نیمیال تحییلی را با موافقات دانشاگاه مبادأ و مقیاد
بهعنوان مهمان در دانشگاههای دولتی بگذراند .دانشجو مجاز به گذراندن دروسی انفرادی مانند میئله مخیوص
میئله ویژه موضوع ویژه سمینار و رساله بهصورع مهمان در دانشگاه مقید نییت.
ماده  .03تیویب طرح پیشنهادی رساله در گروه آموزشی پس از گذراندن موفقیتآمیز ارزیابی جامع شرط الزم
برای اجرای رساله در دوره دکتری تخییی است.
تبصره  .0رویکردها و سیاستهای کتن برای جهتدهی به محورهای م العاتی و تحقیقاتی دانشاجویان در انتخاام
موضوع و نگار رساله از سوی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه تعیین و ضاوابد و شاراید اختیاصای انجاام آن در
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قالب رساله در شورای آموزشی دانشگاه تیویب میشود.
ماده  .04دانشجوی دوره دکتری تخییی مجاز است عتوه بر استاد راهنمای اصلی استاد راهنمای دوم نیز
داشته باشد .استاد راهنما به درخواست دانشجو و از میان اعضای هیأع علمی دارای شراید دانشگاه محل تحییل
و با مرتبه علمی حداقل استادیاری با تأیید گروه آموزشی تعیین میشود .انتخام استاد/استادان مشاور به پیشنهاد
استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی از میان اعضای هیأع علمی یا افراد دارای صتحیت با تخیص مرتبد امکان-
پذیر است.
تبصره  .0دانشجو موظ است در اولین نیمیال ورود به دانشگاه جهت انتخام استاد راهنما و موضوع کلی
رساله اقدام نماید .در این راستا گروه آموزشی موظ است حداقل یک جلیه توجیهی با دانشجویان در نیمیال
اول تحییلی برگزار نماید .انتخام واحد نیمیال دوم دانشجو منوط به تعیین استاد راهنما و مشخص شدن
موضوع کلی رساله دکتری است.
تبصره  .2میئولیت راهنمایی دانشجو از نخیتین نیمیال تحییلی بر عهده استاد راهنما است که با رعایت
شیوهنامه ظرفیت راهنمایی اساتید و موافقت عضو هیأع علمی و تأیید گروه آموزشی تعیین میشود.
تبصره  .3داشتن حداقل سه سال سابقه تدریس در دوره تحییتع تکمیلی و دانشآموخته کردن حداقل سه
دانشجوی کارشناسی ارشد برای استاد راهنمای اول ضروری است.
تبصره  .4استاد راهنمای اول حداقل  61درصد میئولیت هدایت رساله را بر عهده دارد .استاد راهنمای دوم نیز
باید عضو هیأع علمی یکی از دانشگاهها و یا مؤسیاع آموز عالی و یا پژوهشی باشد و راهنمایی سه پایاننامه
کارشناسی ارشد را عهدهدار باشد.
تبصره  .5حداقل تعداد اعضای هیأع راهبری در دوره دکتری  2نفر است.
ماده  .05دانشجوی دوره دکتری میتواند حداکثر یک نیمیال از مرخیی تحییلی استفاده نماید مدع مذکور
جزو سنواع تحییلی دانشجو محیوم میشود.
تبصره  .0تقاضای مرخیی باید قبل از شروع نیمیال با موافقت استاد راهنما مدیر گروه و تأیید معاون آموزشی
دانشکده انجام شود .تقاضای مرخیی بعد از شروع نیمیال باید با ارائه مدارک همراه باشد و در صورع تأیید مدیر
گروه و شورای آموزشی دانشکده قابلبررسی است .تقاضا و میادیق مرخیی بدون احتیام در سنواع در
کمیییون موارد خاص دانشگاه بررسی میشود.
ماده  .06دانشجوی متقاضی انیراو از تحییل باید درخواست انیراو خود را شخیاً و بهصورع کتبی به
آموز دانشکده تیلیم کند .دانشجو مجاز است فقد یکبار و تا یک ماه از تاریخ ارائه درخواست تقاضای
انیراو خود را پس بگیرد در غیراینیورع پس از انقضای این مهلت حکم انیراو از تحییل وی صادر میشود.
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تبصره  .0تیمیمگیری برای بازگشت به تحییل دانشجوی منیرو از تحییل بر عهده دانشگاه است.
تبصره  .2درخواستهای انیراو از تحییل پس از سپری شدن مدع یک ماه از تاریخ درخواست در شورای
آموزشی دانشکده تیویب و حکم انیراو از تحییل دانشجو صادر میشود .متقاضی انیراو از تحییل تا قبل
از تیویب حکم انیراو در شورای دانشکده دانشجو بوده و موظ به رعایت قوانین و مقرراع دانشگاه است.
تبصره  .3بررسی بازگشت به تحییل دانشجوی منیرو از تحییل تا قبل از سپری شدن یک نیمیال از
تاریخ درخواست دانشجو با رعایت ضوابد وظیفه عمومی و در سنواع مجاز و نیز به شرطی که قبتً از مرخیی
تحییلی با احتیام در سنواع تحییلی استفاده نکرده باشد توسد دانشگاه امکانپذیر است.
تبصره  .4دانشجویان شهریه پرداز در صورع انیراو پس از شروع کتسها ملزم به پرداخت مبلغ شهریه ثابت
و متغیر هیتند .دانشجویان دوره روزانه در صورع انیراو پس از شروع کتسها ملزم به پرداخت تعهد آموز
رایگان طبق آییننامه وزارع عت هیتند.
ماده  .07در موارد زیر دانشجو از ادامه تحییل در دوره دکتری محروم میشود:
 میانگین کل نمرههای تمامی درسهایی که دانشجو گذرانده است با احتیام واحدهای ترمیمی کمتر از 06
شود.
 دو بار در ارزیابی جامع نمره قبولی کیب نکند و کمیییون موارد خاص نیز مجوز شرکت در ارزیابی جامع را برای
بار سوم صادر ننماید.
 رسالهی دانشجو پس از دفاع مجدد غیرقابلقبول ارزیابی شود.
 مدع مجاز تحییل دانشجو به پایان برسد.
تبصره  .0در صورع محروم شدن یا انیراو دانشجو از ادامهی تحییل در دورهی دکتری موسیه مجاز است
با رعایت ضوابد و مقرراع مربوط (پس از تیویهحیام مالی) و در صورع درخواست دانشجو صرفاً گواهینامهای
مبنی بر واحدهای آموزشی گذرانده صادر و در اختیار وی قرار دهد.
تبصره  .2دانشجوی محروم از تحصیل موظف است به تعهداتی که سپرده است عمل نماید.
ماده  .08ارزیابی و تیویب اولیه طرح پیشنهادی رساله از نیمیال دوم تحییلی دانشجو قابل انجام است.
تیویب نهایی و استمرار پژوهش رساله منوط به قبولی در ارزیابی جامع و تیویب طرح پیشنهادی است .دریافت
کمکهزینه پژوهشی رساله (گرنت) پس از تأیید طرح پیشنهادی توسد هیأع داوران و تأیید دانشکده و شورای
تحییتع تکمیلی دانشگاه ممکن خواهد بود.
تبصره  .0بهصورع معمول تیویب طرح پیشنهادی رساله همزمان یا پس از ارزیابی جامع صورع میگیرد اما
در شراید خاص تیویب طرح پیشنهادی م ابق شیوهنامه مرتبد قبل از ارزیابی جامع نیز امکانپذیر است.
تبصره  .2تیویب طرح پیشنهادی رساله میباییت حداکثر تا یک نیمیال پس از ارزیابی جامع انجام شود.
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بههرحال کلیه دانشجویان میباییت تا پایان نیمیال ششم ارزیابی جامع و دفاع از طرح پیشنهادی رساله دکتری
را با موفقیت پشت سر گذاشته باشند.
ماده  .09دانشجو میتواند در زمان انجام و تدوین رساله دکتری از فرصت تحقیقاتی کوتاهمدع در داخل/خارج
کشور م ابق شیوهنامه وزارع عت و دستورالعمل اجرایی دانشگاه استفاده نماید.
ماده  .21دانشجو پس از تدوین رساله و مشروط بر تأیید استاد/استادان راهنماا از حاداقل کفایات دساتاوردهای
علمی (چاپ یک مقاله علمی-پژوهشی معتبر و میتخرج از رساله و یا ثبت پتنت خارجی) مجاز اسات در حضاور
هیأع داوران از رساله خود دفاع کند.
تبصره  .0حداقل فاصله زمانی از تیویب طرح پیشنهادی رساله در شورای دانشکده تاا تااریخ دفااع دوازده مااه
میباشد .درهرصورع دانشجو نمیتواند زودتر از سه سال دفاع نماید.
تبصره  .2دانشجو میتواند پس از تیویب طرح پیشنهادی حداکثر یکبار نیبت به اصتح طرح پیشنهادی خود
اقدام نماید .در این صورع حداقل فاصله زمانی از تیویب اصتحیه در شورای دانشکده تا تاریخ دفااع شاش مااه
خواهد بود.
تبصره  .3الزم است پیشنویس رساله مورد تأیید استاد راهنمای دانشجو حداقل یک ماه قبل از دفااع از طریاق
گروه آموزشی برای داوران ارسال گردد .پس از تأیید داوران مبنی بر قابل دفاع باودن رسااله اداماه فرایناد دفااع
ممکن خواهد بود.
تبصره  .4هیأع داوران متشکل از سه عضو هیأع علمی (عتوه بر اسااتید هیاأع راهباری) باا حاداقل مرتباه
استادیاری شامل حداقل یک عضو خارج از دانشگاه با مرتبه دانشیاری و باالتر است.
تبصره  .5نماینده تحییتع تکمیلی بهعنوان رئیس هیأع داوران مدیر برگزاری جلیه و ناظر شاروع و پایاان
دفاع بدون حق رأی در نمره دهی است .جمعبندی نمراع اعضای حاضر تکمیل فرمها تأییاد اعماال اصاتحاع
الزم رساله توسد دانشجو و ارائه میتنداع پژوهشی پس از سه مااه ت بیاق نگاار رسااله باا قالاب ماوردنظر
دانشگاه اعتم نمره در جلیاه دفااع تکمیال فارم مربوطاه و ورود اطتعااع آن در ساامانه باه عهاده نمایناده
تحییتع تکمیلی است.
تبصره  .6شرط دفاع از رساله برای دانشجویان دکتری چاپ یا پذیر حداقل یک مقاله در مجتع علمی--
پژوهشی دارای نمایه معتبر است .مجتع علمی-پژوهشی دارای نمایه معتبر عبارعاند از
 مجتع تحت پوشش  ISIکه ضریب تأثیر برای آنها محاسبه میشود (موسوم به لییت )JCR
 مجتع تحت پوشش SCOPUS
 مجتع علمی -پژوهشی تحت پوشش  ISCکه همزمان مورد تأیید وزارع علوم و یا وزارع بهداشت نیز
باشند.
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تبصره  .7دانشجویانی که از دوره فرصت تحقیقاتی داخل/خارج استفاده نمودهاند میباییت قبل از دفاع نیبت
به تیویهحیام دوره اقدام نموده باشند در غیر این صورع مجوز دفاع آنها صادر نخواهد شد.
تبصره  .8حضور دانشجو در جلیه دفاع رساله الزامی است و امکان برگزاری جلیه دفاع بدون حضور دانشجو و
بهصورع ویدئوکنفرانس وجود ندارد.
ماده  .20نمره رساله در میانگین کل محاسبه نمیشود و ارزشیابی آن بهصورع کیفی و به شرح زیر انجام
میشود:
 مردود (کمتر از )06؛ قبول با درجه خوم ( 06تا  )07/99خیلی خوم ( 08تا  )08/99و یا عالی ( 09تا .)21تبصره  .0چنانیه ارزشیابی رساله مردود اعتم شود با تأیید هیأع داوران حداکثر یک نیمیال تحییلی به
دانشجو اجازه داده میشود تا پس از اعمال نظراع اصتحی هیأع داوران یکبار دیگر در جلیه دفاع شرکت و از
رساله خود دفاع کند.
تبصره  .2دانشجویی که در سنواع مجاز تحییلی با موفقیت از رساله خود دفاع نکند با رعایت ضوابد مربوط
فقد گواهی گذراندن واحدهای درسی را دریافت میکند.
تبصره  .3نمره رساله دانشجو عتوه بر نظر کمیته داوران با توجه به فعالیتهای وی م ابق با حداکثرهای زیر
تعیین میگردد:
در ارزیابی رساله دکتری حداکثر نمره رساله  09است و کیب نمره باالتر از آن با رعایت شراید زیر ممکن است:
 چاپ یا پذیر مقاله میتخرج از رساله در مجتع فهرست  JCRتا  0نمره
 چاپ یا پذیر مقاله میتخرج از رساله در مجتع فهرست  SCOPUSتا  1/75نمره
 چاپ یا پذیر مقاله علمی-پژوهشی میتخرج از رساله در مجتع مورد تأیید وزارع علوم و وزارع
بهداشت تا  1/5نمره
 اختراع و اکتشاو مرتبد با موضوع رساله دارای تأییدیه علمی از مراجع معتبر تا  1/75نمره
تبصره  .4مقاله ارائهشده بهعنوان شرط دفاع برای اخذ نمره باالتر از  09قابلاستفاده نییت همینین افزایش
نمره در هر بند نمیتواند از حداکثر تعیینشده بیشتر باشد حتی اگر تعداد موارد ارائهشده در آن بند بیشتر از یکی
باشد.
تبصره  .5ارائه میتنداع پژوهشی تا  3ماه پس از تاریخ دفاع قابل نمره دهی است .این تبیره شامل مقاله ارائهشده
برای شرط دفاع نمیباشد.
تبصره  .6ارائه نمره قبولی زبان تا قبل از تاریخ دفاع الزامی است .در صورع عدم ارائه نمره زبان امکان
برگزاری دفاع و فارغالتحییلی نخواهد بود .حداقل نمره زبان قابلقبول در آزمون TOEFL IELTS 5.5
 TOLIMO 470 TOEFL-IBL 61 470و  MSRT 50است .تمدید سنواع به دلیل عدم ارائه نمره
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زبان صرفاً برای یک نیمیال ممکن خواهد بود.
ماده  .22متک دانشآموختگی گذراندن کلیه واحدهای دوره داشتن میاانگین کال حاداقل  06و موفقیات در
دفاع از رساله است.
تبصره .تاریخ دانشآموختگی روز دفاع با کیب درجه قبولی از رساله است.
تبصره  .2دانشجو حداکثر شش ماه فرصت دارد تا پس از دانشآموختگی جهت تیویهحیام مراجعه نماید و در
غیر این صورع به ازای هرماه مبلغ معینی بر اساس تعرفه میوم هیأع امنای دانشگاه پرداخت خواهد کرد.
تبصره  .3درصورتیکه دانشجو پس از زمان تعیینشده برای انجام مراحل فارغالتحییلی مراجعه ننماید دانشگاه
رأساً نیبت به انجام مراحل قانونی اقدام خواهد کرد.
تبصره  .4اعطای هرگونه ارزش تحصیلی (تأییدیاه تحیایلی و یاا ریزنماراع) ،رتبهه و یها گهواهی
فارغالتحییلی پس از بررسی و تکمیل پرونده تحییلی و تیویهحیام کامل با دانشگاه صورع میپذیرد.
تبصره  .5اع ای مدرک دانشنامه دکتری تنها به دانشآموختگانی امکانپذیر است که تعهد و بدهی به وزارع یا
دانشگاه نداشته باشند با صندوق رفاه تیویه حیام کرده باشند و به لحاظ نظاموظیفه منعی نداشته باشند.
ماده  .23چنانیه دانشجو در حین تحییل و انجام پژوهش و تدوین رساله مرتکب تخل علمی (جعل تقلب
کپیبرداری و مانند اینها) شود و تخل او از سوی دانشگاه تأیید گردد از ادامه تحییل محروم و اخراج میشود.
تبیره .احراز و اثباع تخل علمی دانشجو پس از اتمام تحییتع از سوی دانشگاه منجر به اب ال مدرک
تحییلی صادرشده خواهد شد.
تبصره  .1در انتشار رسا ه یکی از س وح زیر برای مدت محدود جهت نشر تمام یا قسمتی از آن منظور
خواهد شد:

 س و اول :تمام رساله ممکن است به پیشنهاد استاد راهنما تا موعد مقرر (حداکثر  24ماه) غیرقابل نشر در نظر
گرفته شود.
 س و دوم :فیل یا فیولی از رساله به تأیید استاد راهنما تا موعد مقرر (حداکثر  24ماه) غیرقابل نشر باشد.
 س و سوم :بدون محدودیت نشر.

این آیيننامه مشتمل بر یک مقدمه 24 ،ماده و  69تبصره در جلسه شماره  401مور
 0397/16/24شورای تحصيالت تکميلی دانشگاه به تصویب رسيد و اجرای آن برای
دانشجویان ورودی سال تحصيلی  0397-98و پسازآن الزامی است.
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آیيننامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصيلی دکتری
مقدمه
در اجرای سیاستهای حمایت و هدایت استعدادهای درخشان میوم جلیه  409ماورخ  77/2/22شاورای عاالی
انقتم فرهنگی و بند  5بخش ج از ماده  2قانون اهداو وظای و تشکیتع وزارع علاوم تحقیقااع و فنااوری
میوم جلیه مورخ  583/08مجلس شورای استمی مبنی بر برنامهریزی برای شناسایی و حمایت از استعدادهای
درخشان و هدایت آنها به سمت اولویتهای راهبردی کشور در حوزههای مختل علوم و نیز در اجرای مااده 08
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری استمی ایران مبنای بار حمایاتهاای هدفمناد ماادی و معناوی از
نخبگان و نوآوران علمی و فناوری و بهمنظور تیهیل ادامه تحیایل برگزیادگان علمای آیاینناماه زیار تادوین
میشود؛
تعاریف
بهمنظور رعایت اختیار واژههای زیر در این آییننامه به کار میرود:
وزارت :وزارع علوم تحقیقاع و فناوری؛
شورای هدایت :شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارع علوم تحقیقاع و فناوری؛
سازمان سنجش :سازمان سنجش آموز

کشور؛

دانشگاه :هر یک از دانشگاهها و موسیههای آموز عالی و پژوهشی کشور طبق مقرراع وزارع علوم
تحقیقاع و فناوری و بهداشت درمان و آموز پزشکی فعالیت میکنند؛
کد رشته محل تحصيل :هر یک از کدهای محل تحییل مندرج در دفترچه راهنمای انتخام رشتههای
تحییلی در سال ورود دانشجو به دانشگاه؛
مواد و تبصرهها
ماده  :0دانشگاه اختیار دارد حداکثر معادل بییت درصد از ظرفیت پذیر با آزمون شیوه آموزشی-پژوهشی دوره
روزانه دکتری خود در هر کد رشته محل تحییل را از بین دانشآموختگان دوره کارشناسی ارشد داخل کشور و
مورد تأیید وزارع بهصورع مازاد بر ظرفیت با رعایت شراید زیر پذیر کند:
 .0-0داشتن میانگین کل  06و باالتر در دوره کارشناسی و میانگین کل  07و باالتر بدون احتیام نمره پایاننامه
در دوره کارشناسی ارشد
 .2-0بیش از دو سال از تاریخ دانشآموختگی متقاضی نگذشته باشد؛
 .3-0کیب حداقل  71امتیاز از فعالیتهای آموزشی پژوهشی و میاحبه م ابق جدول ارزشیابی پیوست (کیب
حداقل  01امتیاز از ردی شماره  0بخش امتیازاع پژوهشی و کیب حداقل  4امتیاز از ردی شماره  00مربوط به
مدرک زبان بخش امتیازاع آموزشی الزامی است)
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تبصره  :0دانشگاه پیام نور آزاد استمی غیردولتی-غیرانتفاهی و پردیسهای بینالملل (خودگردان) مجاز به
استفاده از این آییننامه برای پذیر استعدادهای درخشان در دوره دکتری نییتند.
تبصره  :2پذیر دانشآموختگان حائز شراید این آییننامه بدون پرداخت شهریه تحییلی است.
ماده  :2دانشگاه میتواند فقد یکبار تا اول شهریورماه هرسال نیبت به پذیر حائزان شراید اقدام نماید.
اسامی پذیرفتهشدگان باید توسد معاون آموزشی دانشگاه برای تأیید سازمان مذکور است.
ماده  :3پذیر افراد مشمول این آییننامه در همان رشته تحییلی یا رشتههای تحییلی مرتبد رشته تحییل
دوره کارشناسی ارشد متقاضی به تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای آموزشی دانشگاه امکانپذیر است.
ماده  :4تغییر رشته یا محل تحییل افراد پذیرفتهشده بر اساس این آییننامه مجاز نییت.
ماده  :5میئولیت حین اجرای این آییننامه و هرگونه پاسخگویی قانونی مرتبت بر آن بر عهده دانشگاه پذیرنده
است نظارع بر اجرا بر عهده سازمان سنجش و شرح و تفییر مفاد آن بر عهدۀ معاونت آموزشی وزارع خواهد
بود.
ماده  :6این آییننامه مشتمل بر یک مقدمه شش ماده و دو تبیره در تاریخ  0393/3/27به تیویب شورای
هدایت استعدادهای درخشان وزارع علوم تحقیقاع و فناوری رسید و جایگزین ماده ( 8آییننامه ارائه تیهیتع به
برگزیدگان علمی برای ورود به دورههای تحییلی باالتر) (ابتغیه شماره /22354و مورخ  )90/2/2و سایر
میوباع مربوط به پذیر بدون آزمون در دوره دکتری میشود و برای پذیر دانشجو از سال تحییلی -95
 0394الزماالجراست/.
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جدول ارزشيابی داوطلبان بدون آزمون دکتری ()Ph.D
جدول -0نحوه محاسبه امتيازات پژوهشی (حداکثر  41امتياز)
نحوه ارزیابی (طبق نظر کمیته
حداکثر
حداقل
نوع فعالیت
میاحبهکننده)
امتیاز
امتیاز
-0-0مقاالع علمی-پژوهشی (داخلی و
هر مقاله تا  7امتیاز م ابق آییننامهخارجی) مرتبد با پایاننامه
ارتقاک
-2-0گواهی ثبت اختراع مورد تأیید
گواهی ثبت اختراع بینالمللی تا  7امتیاز 22امتیاز
 01امتیاز
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
و داخلی تا  5امتیاز
-3-0برگزیدگی در جشنوارههای علمی
برگزیدگی داخلی تا  3و خارجی تا 7معتبر بینالمللی (خوارزمی فارابی رازی و
امتیاز
ابنسینا)
هر مقاله تا  3امتیاز م ابق آییننامه
 6امتیاز
مقاالع علمی-ترویجی مرتبد با پایاننامه
ارتقاک
هر مقاله خارجی تا  2و هر مقاله آییننامه
مقاالع چاپشده در کنفرانسهای معتبر
 4امتیاز
ارتقاک
(داخلی و خارجی)
تألی یا ترجمه کتام مرتبد با رشته
 4امتیاز
تحییلی
عالی تا  4و بییا-ر خوم تا  3امتیاز
 4امتیاز
کیفیت پایاننامه ارشد
41
01
جمع

ردی

0

2
3
4
5

ردی
6
7
8
9
01
00


جدول -2نحوه محاسبه امتيازات آموزشی (حداکثر  31امتياز)
حداکثر
حداقل
نحوه ارزیابی (طبق نظر کمیته میاحبهکننده)
نوع فعالیت
امتیاز
امتیاز
معدل و کیفیت دانشگاه محل
تا  6امتیاز
تحییل دوره کارشناسی
معدل و کیفیت دانشگاه محل
تا  5امتیاز
تحییل دوره کارشناسی ارشد
ناپیوسته
 6نیم سال  3امتیاز  7نیم سال  2امتیاز و  8نیم
طول مدع تحییل در دوره
 3امتیاز
سال  0امتیاز
کارشناسی
 2نیمیال  3امتیاز  3نیم سال  2امتیاز و  4نیمیال
طول مدع تحییل در دوره
 3امتیاز
 0امتیاز
کارشناسی ارشد ناپیوسته
رتبه  0تا  3 5امتیاز رتبه  4تا  4 6امتیاز رتبه  7تا
برگزیدگان المپیاد علمی
 3 9امتیاز رتبه  01تا  2 02امتیاز و رتبه  03تا 05
 5امتیاز
دانشجویی
 0امتیاز
طبق جدول شماره 4
 8امتیاز
4
داشتن مدرک زبان معتبر
31
4
جمع

امتیاز
مکتیبه

امتیاز
مکتیبه

رشتههایی که طبق شورای برنامهریزی آموز عالی در دوره کارشناسی برای  9نیمیال و کارشناسی ارشد ناپیوسته برای  5نیم سال تیویبشدهاند و
دانشآموختگان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته (با حداکثر  02نیمیال تحییلی) با نظر کمیته میاحبهکننده میتوانند از مجموع امتیاز بندهای  8و  9بهرهمند شوند.
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جدول  -3امتيازات مصاحبه (حداکثر  31امتياز)
حداکثر
شاخص ارزیابی
امتیاز
 3امتیاز
تیلد در تجزیهوتحلیل میائل علمی و پاسخگویی به سؤاالع
 3امتیاز
وسعت نظر نوآوری و کارآفرینی
 3امتیاز
شخییت متانت و نحوه تعامل
 3امتیاز
نگر و اطتعاع فناورانه مرتبد با رشته تحییلی
 3امتیاز
توانایی فن بیان و انتقال
 05امتیاز
همراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویتهای علمی اعضای گروه
31
جمع

ردی
02
03
04
05
06
07

امتیاز مکتیبه طبق نظر کمیته
میاحبهکننده

جدول  -4همترازی نمرات آزمونهای ملی و بینالمللی زبان انگلیسی
MSRT
)(MCHE

IELTS
Equivalent

TOFEL
IBT

TOFEL
Computer

TOFEL
PAPER+
TOLIMO
925-913

حداکثر امتیاز

833-35

9.5-3

881-823

291-133

33

9

833

253

933

15

9.9

33-38

212

595

9

13

9

93-13

281

553

9

95

5.5

93-93

839

525

5

93

5

59-93

891

533

1

95

1.5

13-53

852

195

55

1

13-13

811

153

15

1.5

23-13

881

125

1

امتیازی تعل
نمیریرد
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شيوهنامه تشویق رتبههای برتر آزمون دکتری
این شیوهنامه در راستای جذ و تشوی رتبههای برتر آزمون دکتری که دانشگاه علوم کشواورزی و
منابع طبیعی ررران را برای ادامه تحصیل انتخا میکنند و دانشجویان ممتاز ،تدوینشده است.
ماده  .1به رتبه های برتر اول تا سوم دوره روزانه (بر اساس آزمون کتبوی و ارائوه روواهی رتبوه سوازمان
سنجش) در رشتههایی که حداقل در  1دانشگاه پذیر دانشجو داشته باشند و نمره تراز بوایی 9333
از آزمون متمرکز سازمان سنجش کس کرده باشند ،تسهیالتی به شرح ذیل پرداخت میشود:
 )8-8پرداخت مبلغ  5میلیون تومان به رتبه اول 1 ،میلیون تومان به رتبوه دوم و  1میلیوون توموان بوه رتبوه
سوم
تبصره .یک دوم مبلغ هدیه در نیمسال اول و مابقی پس از رذراندن کلیوه دروس مشوروط بوه کسو میوانگین
حداقل  81پرداخت خواهد شد.
 )8-2میزان ررنت دانشجویان حائز شرایط ماده  8این شیوهنامه ،تا  53درصد دانشجویان دیگر افوزایش
خواهد یافت.
 )8-1این دانشجویان در او ویت دریافت وام ،خوابگاه و تسهیالت فرهنگی قرار میریرند.
ماده  .2فارغا تحصیالن رتبه اول مق ع کارشناسی ارشد مؤسسات آموز عوا ی دو توی (مشوروط بوه
داشتن میانگین کل  81و بایتر در مق ع کارشناسی ارشد) در صورت انتخا این دانشگاه بورای اداموه
تحصیل میتوانند از دو نیمسال خوابگاه رایگان و یا معادل هزینه آن استفاده نمایند.
این شیوهنامه در دو ماده و یک تبصره در جلسه  672مورخ  97/11/14هیئت رئیسه دانشهگاه
به تصویب رسیده و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی  1397-98و پس ازآن قابل االجرا
میباشد.

مجموعه قوانين و مقررات آموزشی و تحصيالت تکميلی 020 /

شيوهنامه اجرایی برگزاری آزمون ارزیابی جامع و مراحل تصویب طرح پيشنهادی رساله دکتری
ارزیابی جامع
 )0ارزیابی جامع عبارع از آزمونی شامل دو یا سه درس اصلی (انتخام درس از هر سه مق ع مجاز است) به
پیشنهاد استاد راهنما و تیویب گروه است که دانشجویان دوره دکتری پس از گذراندن واحدهای درسی و
مشروط به کیب معدل  06یا بیشتر ملزم به شرکت در آن هیتند.
 )2ثبتنام از کلیه دانشجویان دکتری در ترم  5مشروط به گذراندن ارزیابی جامع و تیویب طرح پیشنهادی
رساله است .آن دسته از دانشجویانی که یکبار در ارزیابی جامع رد شده باشند یک نیمیال بیشتر فرصت
خواهند داشت یعنی ثبتنام در نیمیال  6مشروط به گذراندن ارزیابی جامع و تیویب طرح پیشنهادی رساله
خواهد بود .در غیر این صورع از این دانشجویان در نیمیال بعدی ثبتنام به عمل نخواهد آمد و اخراج
خواهند شد.
تبصره :برای دانشجویان ورودی  95و پسازآن در صورع پس از دو بار عدم قبولی در آزمون جامع پرونده
دانشجو جهت تیمیمگیری در خیوص امکان شرکت مجدد در آزمون جامع به کمیییون موارد خاص
دانشگاه ارسال خواهد شد.
 )3این ارزیابی بهصورع کتبی توسد هیأع ارزیابان شامل استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم یا یکی از
اساتید مشاور و  3نفر اعضای هیأع علمی بهعنوان ارزیام به پیشنهاد گروه تأیید دانشکده و معاون آموزشی
دانشگاه انجام میپذیرد .هر ارزیام میتواند از یک یا دو یا همه دروس سؤال طرح نماید ولی مدعزمان
امتحان  45تا  021دقیقه به ازای هر ارزیام بوده و باید قبتً اطتعرسانی شود.
 )4ارزیابان باید استاد یا دانشیار و یا استادیار مجاز به تدریس در مق ع دکتری باشند .انتخام ارزیابان توسد
گروه آموزشی بدون محدودیت از میان اعضای هیأع علمی واجد شراید داخل یا خارج دانشگاه مجاز است.
چنان چه ارزیابان از مراکز و مؤسیاع تحقیقاتی باشند باید دانشیار یا استاد پژوهشی باشند.
 )5برای قبولی در ارزیابی جامع کیب نمره  06از  21ضروری است .نمره استاد راهنمای اول با ضریب  2در
معدلگیری منظور میشود.
 )6بررسی و تیویب طرح پیشنهادی رساله جزئی از ارزیابی جامع نییت.
 )7دانشکدهها باید ارزیابی جامع را یکبار در هر نیمیال و قبل از تاریخ آخرین امتحان آموزشی آن نیمیال
بهصورع متمرکز برای کلیه گروههای آموزشی برگزار نمایند و نتیجه ارزیابی حداکثر تا  2هفته پس از
برگزاری آزمون جامع اعتم شود .تاریخ مذکور باید در شورای آموزشی دانشکده تأیید شود و به اطتع
مدیریت تحییتع تکمیلی دانشگاه برسد.
 )8معاون آموزشی دانشکده و مدیران گروههای آموزشی میئولیت جمعآوری و تنظیم سؤاالع را بر عهده
خواهند داشت و گروهها و اعضای هیأع علمی موظ به همکاری هیتند.
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با انتخام درس "ارزیابی

 )9در ابتدای نیمیال دانشجویان واجد شراید شرکت در آزمون در سییتم آموز
جامع" ثبتنام میکنند.
 )01حداقل  2ماه پیش از برگزاری آزمون جامع اسامی دانشجویان متقاضی باییتی بهصورع یکجا و بهمنظور
بررسی پرونده و صدور مجوز آزمون جامع از دانشکدهها به مدیریت تحییتع تکمیلی دانشگاه ارسال شود.
دانشجویانی که دارای نقص پرونده بوده و در زمان مقرر اعتمشده نیبت به رفع نقص اقدام ننمایند مجوز
حضور در ارزیابی جامع را نخواهند داشت.
 )00کلیه دانشجویان موظ هیتند حداکثر تا  2هفته پیش از برگزاری آزمون جامع نیبت به تکمیل فرم 431/0
اقدام نمایند .به همراه داشتن این فرم پس از تأیید معاون آموزشی دانشکده در روز جلیه ارزیابی الزامی است.
 )02نمره آزمون جامع باییتی حداکثر  2هفته پس از آزمون توسد استاد راهنما در سامانه ثبت شود .در هنگام
ثبت نمره نام استاد(ان) راهنما مشاور و داوران باییتی بهطور کامل در سییتم ثبتشده باشد .در غیر این
صورع پیش از ثبت نمره نیبت بهاضافه نمودن و تکمیل آن اقدام الزم صورع گیرد.
 )03دانشجویان ورودی  94باید تا پیش از ارزیابی جامع نمره زبان ارائه دهند .در صورع عدم ارائه نمره زبان تا
زمان ارزیابی جامع نمره رساله از  09تعیین میگردد .در صورع عدم ارائه نمره زبان تا زمان دفاع از رساله
نمره رساله از  08تعیین خواهد شد و س و قبولی دفاع از رساله "خوم" در نظر گرفته میشود که پایینترین
س و ممکن قبولی است.
 )04برای دانشجویان ورودی  95و بعدازآن ارائه نمره قبولی زبان تا پیش از دفاع رساله الزامی است .در صورع
عدم ارائه نمره زبان امکان برگزاری دفاع و فارغالتحییلی وجود نخواهد داشت.
 )05نمره زبان معتبر :در صورع برگزاری آزمون زبان توسد دانشگاه حد قبولی  51درصد موردنیاز است و در مورد
سایر آزمونها م ابق جدول زیر عمل خواهد شد:
آزمون زبان

حداقل نمره قابلقبول

توضیو

IELTS

5/5

نمره کل

TOEFL

471

نمره کل

TOEFL-IBT

60

نمره کل

TOLIMO

471

نمره کل

MCHE

51

نمره کل
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مراحل تصویب طرح پيشنهادی رساله دکتری
 )0ثبتنام دانشجویان دکتری در نیمیال دوم مشروط به این است که استاد راهنما و عنوان اولیه رساله
مشخصشده باشد و به تأیید گروه رسیده باشد .در غیر این صورع دانشجو مجاز به انتخام واحد در نیمیال
دوم نخواهد بود.
 )2مراحل ارزیابی و تیویب طرح پیشنهادی رساله دکتری عبارعاند از:
(ال ) ارائه طرح پیشنهادی کامل و نهایی شده (در قالب فرم مربوطه) توسد استاد راهنما در گروه و بررسی و
تأیید آن
(م) تعیین داوران (حداقل  3داور استادیار با سه سال سابقه و باالتر و بدون محدودیت از داخل یا خارج دانشگاه)
(ج) ارسال طرح پیشنهادی و دریافت نظراع داوران بهصورع کتبی یا استفاده از پیت الکترونیک توسد مدیر
گروه
(د) ارائه نظراع داوران به استاد راهنما جهت انجام اصتحاع و یا پاسخگویی
(ه) برگزاری جلیه دفاع از طرح پیشنهادی پس از اصتح طرح پیشنهادی با حضور داوران و تیویب یا رد آن
(و) طرح مجدد در جلیه گروه و درج در صورعجلیه گروه و ارسال به شورای تحییتع تکمیلی دانشکده
(ز) بررسی و تیویب اولیه در شورای تحییتع تکمیلی دانشکده
(ح) بررسی و تیویب نهایی در شورای تحییتع تکمیلی دانشگاه پس از گذراندن ارزیابی جامع
 )3جلیه دفاع از طرح پیشنهادی با حضور نماینده تحییتع تکمیلی استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم یا
یکی از اساتید مشاور  3داور طرح پیشنهادی رساله رسمیت مییابد .این افراد با نمره دهی در خیوص رد یا
تیویب طرح پیشنهادی تیمیمگیری خواهند کرد .حضور در جلیه از طریق ویدئو کنفرانس بتمانع است.
 )4نمره طرح پیشنهادی رساله دکتری میباییت حداکثر  01روز پس از دفاع طرح پیشنهادی توسد استاد راهنما
در سامانه ثبت شود .در هنگام ثبت نمره نام استاد(ان) راهنما مشاور و داوران باییتی بهطور کامل در سییتم
ثبتشده باشد .در غیر این صورع پیش از ثبت نمره نیبت بهاضافه نمودن و تکمیل آن اقدام الزم صورع
گیرد.
 )5نمره دهی با توجه به سه جنبه تیلد علمی دانشجو در حوزه تحقیق طرح پیشنهادی (پاسخ به سؤاالع)
محتوای علمی طرح پیشنهادی و نحوه نگار طرح پیشنهادی صورع میگیرد (جدول پیشنهادی ضمیمه
است).
 )6ارزیابی و تیویب اولیه طرح پیشنهادی رساله از ابتدای نیمیال دوم تحییلی دانشجو قابلاجراست و برای
شروع پژوهش رساله و پرداخت گرنت مربوطه (در صورع عدم وجود موانع قانونی دیگر) کافی است .اما
تیویب نهایی و استمرار پژوهش رساله منوط به قبولی در آزمون ارزیابی جامع خواهد بود.
 )7برگزاری جلیاع دفاع از طرح پیشنهادی میتواند بهصورع سمینار یکروزه با حضور اعضای گروه و
دانشجویان تحییتع تکمیلی انجام شود.
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 )8گروهها و دانشکدهها می توانند مقرراع و ضوابد خاص خود را تعری و عمل نمایند طوری که خارج از
چارچوم آییننامه آموزشی دوره دکترای تخییی و این شیوهنامه اجرایی نباشد.
 )9در موارد پیشبینینشده شورای تحییتع تکمیلی دانشگاه تیمیمگیری خواهد نمود.
 )01اجرای این شیوهنامه برای دانشجویان دکتری ورودی  93به بعد الزماالجراست و برای ورودیهای قبل از آن
در صورع موافقت گروه و دانشکده قابلاجرا خواهد بود.
 )00این شیوهنامه در جلیه  418مورخ  0397/4/25در شورای آموزشی و تحییتع تکمیلی دانشگاه مورد بازبینی
قرار گرفت و به تیویب رسید.
جدول پیشنهادی برای نمره دهی به ارزیابی طرح پیشنهادی:
مورد
تسلط دانشجو بر مباحث علمی مرتبط با طرح پیشنهادی ( 7امتياز)

امتياز
حداکثر  7امتیاز

محتوای طرح پیشنهادی ( 8امتياز)

اهمیت موضوع و ضرورع انجام تحقیق
همخوانی موضوع با رشته تحییلی
تناسب حجم کار با تعداد واحد رساله
تازگی و غیرتکراری بودن موضوع

حداکثر  2امتیاز
حداکثر  2امتیاز
حداکثر  2امتیاز
حداکثر  2امتیاز

نحوه نگارش طرح پیشنهادی ( 5امتياز)

عنوان رساله
چگونگی بیان میئله
نه تحقیق
مرور م العاع انجامشده درزمیٔ
مواد و رو ها
کیفیت نگارشی

حداکثر  0امتیاز
حداکثر  0امتیاز
حداکثر  0امتیاز
حداکثر  0امتیاز
حداکثر  0امتیاز

ارزیابی کلی (جمع موارد  01گانه فوق)

حداقل الزم 06

مجموعه قوانين و مقررات آموزشی و تحصيالت تکميلی 025 /

دستورالعمل اجرایی فرصت تحقيقاتی کوتاهمدت (داخل/خارج کشور)
مقدمه
این دستورالعمل اجرایی با استناد به شیوهنامه اجرایی فرصت کوتاهمدع در داخل و خارج کشور (شماره 4/53608
مورخ  )0394/6/0تهیهشده است .دانشگاه میتواند طبق این شیوهنامه تعداد مشخیی از متقاضیان واجد شراید
خود را انتخام و به فرصت م العاتی داخل یا خارج کشور اعزام کند .سهمیه دانشگاه همهساله بر اساس نیازمندی
کشور و منابع موجود طبق میوباع شورای مرکزی بورس تعیین و از سوی اداره کل بورس به دانشگاهها ابتغ
میشود.
مواد و تبصرهها
ماده  :0شرایط متقاضی
 )0دانشجوی تماموقت دورههای روزانه حضوری دانشگاه یا بورسیه دانشگاه و مؤسیاع آموز عالی و
دستگاههای اجرایی باشد.
تبصره  .0به دانشجویان واجد شراید شاغل به تحییل در دوره دکتری نوبت دوم (شبانه) در صورع اخذ ویزا
تیهیتع ارزی با تقبل هزینه توسد دانشجو تعلق میگیرد.
 )2متقاضی آزمون جامع خود را با موفقیت گذرانده و طرح پیشنهادی رساله دکتری وی نیز تیویبشده باشد.
 )3متقاضی درزمینه همراستا با موضوع رساله دکتری خود از یک دانشگاه معتبر نامه پذیر را ارائه نماید.
 )4به هنگام معرفی از طرو دانشگاه از شروع به تحییل متقاضی بیش از سه سال نگذشته باشد.
تبصره  :2حداکثر مدعزمان جهت ارائه رویداد و خروج از کشور و دوره تحقیقاتی خارج از کشور از زمان شروع
به تحییل  48ماه میباشد.
 )5حدنیام  51درصد از نمره زبان  TOEFL MSRTیا  TOLIMOیا معادل آن از آزمونهای معتبر دیگر
به تشخیص اداره کل بورس احرازشده باشد.
 )6رعایت شئوناع اختقی من بق بر موازین و مقرراع جمهوری استمی ایران در تمامی مراحل الزماالجراست.
تبصره  :3با توجه به محدودیت سهمیهای دانشگاهها در شراید میاوی اولویت اعزام با دانشجویانی است که به
تشخیص دانشگاه از سوابق علمی پژوهشی بهتری برخوردارند.
تبصره  :4س و نمراع زبان قابلقبول موضوع بند  5ماده  0جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی ششماهه
داخل/خارج به شرح جدول ذیل میباشد.

خارج
داخل

MSRT

TOLIMO

IELTS

TOEFL.PBT

TOEFL.IBL

51
41

481
384

5
4

481
384

61
48
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تبصره  :5استاد راهنما رساله نمیتواند بهعنوان استاد راهنمای فرصت داخل دانشجو انتخام شود .برای
دانشجویانی که از فرصت خارج از کشور استفاده میکنند این محدودیت وجود ندارد.
تبصره  :6حداکثر زمان تشکیل پرونده برای متقاضیان خارج از کشور  36ماه و برای متقاضیان داخل کشور 42
ماه از زمان شروع به تحییل میباشد (مرخیی تحییلی بدون احتیام در سنواع جزو مدع مجاز تشکیل پرونده
محیوم نمیشود).
تبصره  :7پس از تشکیل پرونده و صدور نامه حمایت مالی التین توسد وزارع دانشجو تا پایان  48ماه از شروع
تحییل فرصت دارد جهت اخذ روادید و خروج از کشور اقدام نماید.
تبصره  :8پس از موفقیت ق عی دانشگاه مبدأ کلیه مدارک فرصت باییتی توسد دانشجو در سامانه سجاد
وزارع عت بارگذاری شود.
تبصره  :9ثبتنام و اخذ واحد رساله در نیمیالی که دانشجو در فرصت تحقیقاتی داخل/خارج به سر میبرد
الزامی استپ
تبصره  :01کلیه مکاتباع در خیوص پذیر گزار اختتام و تقاضای تمدید فرصت باییتی از طریق معاونت
آموزشی و تحییتع تکمیلی انجام پذیرد .لذا دانشکدهها از انجام هرگونه مکاتباع اخذ پذیر با دانشگاهها و
مؤسیاع خودداری نمایند.
ماده  :2روند اجرایی
دانشگاه باید ضمن رعایت کلیه موارد شیوهنامه و طی مراحل زیر مدارک موردنیاز برای اعزام متقاضیان فرصت
تحقیقاتی را تهیه و به اداره کل بورس ارسال کنند:
 )0کاربرگ اطتعاع مزبور به کلیه دانشجویان متقاضی استفاده از فرصت م العاتی تکمیل و همراه با معرفینامه
معاونت آموزشی یا پژوهشی دانشگاه در اول و پانزدهم هرماه از طریق نماینده دانشگاه به اداره کل بورس
ارسال گردد.
 )2از دانشجویان منتخب تعهد محضری که در آن عتوه بر ضرورع عمل به تعهداع مربوط به آموز رایگان
خدمت نظاموظیفه و استفاده از بورس تحییلی انجام خدمت داخل کشور به مدع دو برابر مدعزمان استفاده
از فرصت م العاتی ذکرشده باشد به تشخیص دفتر حقوقی سازمان اخذ شود.
تبصره  :0اسناد تعهد مأخوذه باییتی توسد دفتر حقوقی سازمان مورد تأیید قرار گیرد.
 )3نامههای الزم برای وزارع امور خارجه و حمایت مالی از اداره کل بورس دریافت میشود .کلیه این نامهها از
طرو اداره کل بورس به دانشگاه محل تحییل دانشجویان از طریق نمایندگان دانشگاهها ارسال خواهد شد و
تحویل نامهها به دانشجویان امکانپذیر نییت.
تبصره  :2نامه معرفی به بانک بهمنظور دریافت ارز پس از اخذ رویداد و با مراجعه دانشجو به امور مالی سازمان
و نامه اخذ مجوز خروج از کشور به اداره وظیفه عمومی از اداره کل دانشجویان داخل دریافت شود.
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تبصره  :3مدارک موردنیاز برای کلیه دانشجویان (متقاضی خارج از کشور و یا داخل کشور) به شرح ذیل
میباشد:
 )0اصل پذیر تحییلی با سربرگ دانشگاه مقید با ذکر تاریخ دقیق (ماه و سال) پذیر در متن مذکور
 )2تعهدنامه محضری به همراه احکام کارگزینی برابر اصل شده ضامنین یا تعهد محضری وثیقه ملکی
 )3تکمیل کاربرگ اطتعاع دانشجو (به فارسی)(فرم شماره )010
 )4تکمیل کاربرگ تعهدنامه استرداد اضافه دریافتی ارز و ریال (فرم شماره )013
 )5تکمیل فرم (015فرایند اداری فرصت تحقیقاتی کوتاهمدع  6ماهه داخل/خارج دانشجویان دکتری)
 )6تیویر صفحاع شناسنامه و کارع ملی دانشجو
 )7تیویر کارنامه نمره انگلییی از مراجع معتبر با تاریخ اعتباری برای فرصت داخل/خارج (تأییدیه قابلقبول
نییت)
 )8تیویر حکم بورس برای دانشجویان بورسیه وزارع علوم (در صورع عدم ارائه حکم بورس در کاربرگ
اطتعاع دانشجو گزینه غیر بورسیه انتخام گردد).
 )9تکمیل فرم ( 016طرح پیشنهادی فرصت تحقیقاتی کوتاهمدع داخل/خارج کشور)
تبصره  :4دانشجویان اعزام به خارج عتوه بر مدارک بند ال مدارک ذیل را باییتی ارائه نمایند.
 )0تیویر صفحه اول گذرنامه
 )2تکمیل کاربرگ اطتعاع مربوط به گذرنامه (فرم شماره )012
 )3تکمیل کاربرگ خروج از کشور و تحویل آن به حراست دانشگاه
 )4تکمیل کاربرگ دالیل توجیهی (برای کشورهای آمریکا و کانادا)
تبصره  :5پذیر فرصت داخل صرفاً از دانشگاههای س و  0و  2قابلقبول است.
تبصره  :6استاد راهنمای فرصت داخل باییتی شراید پذیر دانشجو دکتری طبق شیوهنامه دکتری (داشتن
حداقل سه سال سابقه تدریس در دوره تحییتع تکمیلی و دانشآموخته کردن حداقل سه دانشجوی کارشناسی
ارشد) را داشته باشد.
تبصره  :7دانشجو باییتی کلیه میتنداع/مدارک بندهای فوق بهاستثناک تعهدنامه محضری را به دانشکده
تحویل نماید.
تبصره  :8شراید ضامنین به شرح زیر میباشد:
 )0کارمند رسمی ق عی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی از قبیل شهرداریها و نیز نهادهای مأمور به خدماع
عمومی از قبیل سازمان تأمین اجتماعی و هتلاحمر و غیره باشند.
 )2کارکنان شرکتهای سهامی عام از قبیل تمامی بانکهای خیوصی و دولتی مشروط بر اینکه به خالص
دریافتی حقوق و مزایای آنها برحیب آخرین حکم کارگزینی حداقل  0/21مبلغ وثیقه مربوطه باشد.
 )3دارندگان مشاغل آزاد از قبیل تجار و کیبه با ارائه پروانه کیب معتبر مشروط بر اینکه به تشخیص دفتر
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حقوقی مؤسیاع توان پرداخت خیارع را داشته باشند.
 )4بازنشیتگان کشوری و نهادهای عمومی با ارائه گواهی کیر از حقوق به مبلغ  0/25هزینههایی که مقرر است
در روز معرفی برای دانشجو انجام شود مشروط بر اینکه از بیتگان درجه اول و دوم دانشجو باشد.
 )5در خیوص کارکنان و بازنشیتگان نیروهای میلو پذیر ضمانت موکول به معرفی نهاد مربوطه است.
 )6طتم حوزه علمیه و روحانیان با گواهی مرکز مدیریت حوزه علمیه شهر مربوطه.
 )7کارکنان شرکتهایی غیر از شرکتهای سهامی عام و بیمهشدگان تأمین اجتماعی و همینین کشاورزان
درصورتیکه حداقل یکی از ضامنین بیتگان درجه اول و دوم دانشجو باشند.
 )8کارکنان رسمی و اعضای هیئتعلمی رسمی دانشگاههای غیرانتفاعی در صورع رسمی نبودن صرفاً برای
بیتگان درجه اول موردقبول است.
 )9غیر از موارد فوق در صورع تأیید ضمانت توسد دفتر حقوقی دانشگاه و یا مؤسیاع ضمانت موردقبول خواهد
بود.
تبصره  :9برای آزادسازی مدارک تحییلی کارشناسی و کارشناسی ارشد برای هر مق ع مبلغ 011/111/111
ریال در سند تعهد قید گردد.
تبصره  :01مبلغ تعهد هزینه فرصت تحقیقاتی خارج برای دانشجویان بورسیه  411/111/111ریال و برای
دانشجویان غیر بورسیه  211/111/111ریال و مبلغ تعهد فرصت تحقیقاتی داخل  051/111/111ریالی باشد.
توصیه میشود سند تعهد تحت عنوان تعهد دانشجویی تنظیم گردد.
تبصره  :00پاسخنامهها از وزارع شامل نامه التین مبنی بر حمایت مالی دو نامههای آزادسازی مدرک تحییلی
از طریق نماینده دانشگاه از وزارع عت به دانشگاه ارسال میشود.
تبصره  :02درصورتیکه دانشجو پس از ارسال مدارک به هر دلیلی موفق به استفاده از فرصت کوته مدع
تحقیقاتی نشود باید انیراو خود را به معاونت آموزشی و تحییتع تکمیلی دانشگاه اعتم نماید تا پس از تأیید
مراحل لغو سند تعهد انجام شود.
تبصره  :03پس از دریافت نامه حمایت مالی چنانیه به هر دلیلی تاریخ خروج از کشور تغییر یابد الزم است
فرم  010و نامه دانشگاه مقید اصتحشده و نامه حمایت مالی قبلی ضمیمه درخواست جدید با تأیید استاد راهنما
و معاون دانشکده گردد و به همراه صورعجلیه تأییدشده مجدداً با معاونت آموزشی و تحییتع تکمیلی دانشگاه
مکاتبه گردد.
تبصره  :04متقاضیان استفاده از فرصت خارج پس از دریافت نامه حمایت مالی باییتی تیویر گذرنامه ویزا
بلیت و فرم تکمیلشده شماره  013با قید شمارهحیام را به معاونت آموزشی و تحییتع تکمیلی دانشگاه
تحویل نمایند .مدارک فوق از سوی دانشگاه به سازمان امور دانشجویان ارسالشده و دانشجو میتواند با مراجعه
به سازمان امور دانشجویان نامههای معرفی به بانک جهت دریافت کمکهزینه را دریافت نمایند.
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ماده  :3مزایا
پرداخت هزینهها و سایر مزایای دانشجویان منتخب بر اساس موارد مندرج در آییننامه به نحو زیر صورع خواهد
گرفت:
 )0به دانشجویان بورسیه حواله دریافت شش ماه مقرری ارزی به میزان میوباع هیئت محترم وزیران به انضمام
کمکهزینه ریالی بابت جبران بخشی از هزینه بلیت رفتوبرگشت و بیمه که از طرو شورای مرکزی بورس
تعیین میشود پرداخت خواهد شد .الزم به ذکر است که معادل ریالی مقرری ارزی از جانب سازمان به بانک
کارگزار تیلیم میشود.
تبصره  :0ارائه الشه بلیت رفتوبرگشت و گواهی جهت تیویهحیام کمکهزینه ریالی الزامی است.
 )2به دانشجویان غیر بورسیه حواله دریافت شش ماه مقرری ارزی (به شرح بند  )0بهعتوه  51درصد معادل
ریالی مقرری ارزی به نرخ رسمی و  51درصد کمکهزینههای ریالی (به شرح بند  )0پرداخت میشود.
 )3کمکهزینه پژوهش و هزینه خوابگاه برای اعزام دانشجویان دکتری به فرصت تحقیقاتی کوتاهمدع در داخل
کشور بهمنظور تأمین بخشی از هزینههای تحقیقاع و خوابگاه وی همهساله (به تفکیک برای دانشجویان بورسیه
و غیر بورسیه) با تیویب شورای مرکزی بورس تعیین و با ارائه گواهی از دانشگاه محل تحییل از سوی اداره
کل بورس به دانشگاه یا موسیه محل انجام تحقیقاع پرداخت میگردد.
تبصره  :2دانشجو موظ است محل انجام تحقیقاع در داخل کشور را از میان دانشگاهها و مؤسیاع وابیته به
وزارع علوم تحقیقاع و فناوری انتخام نماید.
تبصره  :3در طول مدع استفاده دانشجو از فرصت تحقیقاتی داخل هر شهر غیر از محل تحییل وی مقرر
ریالی طبق حکم ویژه فرصت تحقیقاتی بر مبنای مقرر بورس موسیه محل تحقیق پرداخت میشود .درصورتیکه
دانشگاه محل تحییل دانشگاهی غیر از محل تحقیق اما در همان شهر باشد تنها  51درصد مقرری ریالی قابل
پرداخت است.
تبصره  :4مقرری برای محل تحقیقاتی که در لییت مقرر دانشجویان بورسیه وزارع نباشد به میزان مقرری
دانشگاه محل تحییل میباشد.
تبصره  :5درصورتیکه دوره فرصت تحقیقاتی کوتاهمدع  6ماهه خارج از کشور منجر به افزایش سنواع
تحییلی دانشجو گردد یک نیمیال از سنواع مازاد دانشجو که منجر به پرداخت جریمه میباشد بخشوده خواهد
شد.
تبصره  :6درصورتیکه دانشجو طی دوره فرصت تحقیقاتی کوتاهمدع  6ماهه خارج از کشور موفق به اخذ
پذیر و یا چاپ مقاله یا استاد فرصت خارج از کشور در مجتع معتبر بینالمللی (لییت  JCRرتبه  Q1یا )Q2
شود میتواند با همان یک مقاله از رساله دکتری خود (با در نظر گرفتن نمره کامل رساله) دفاع نماید مشروط بر
آنکه موضوع مقاله در راستای اهداو قیدشده پیشنهاد رساله بوده و آدرس دانشجو در مقاله دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ذکر شود.
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تبصره  :7درصورتیکه استفاده از دوره فرصت تحقیقاتی کوتاهمدع خارج از کشور دانشجو منجر به چاپ مقاله
مشترک با استاد میزبان خارج از کشور شود و درصورتیکه مجله در زمره  %41اول مجتع مربوطه باشد (بر
مبنای س و  ) JCRو یا تیت ضریب تأثیر مجله به ضریب تأثیر میانگین دسته مربوطه در رشته برابر با بزرگتر
از یک باشد مبلغ  21میلیون ریال بهعنوان تشویقی به دانشجو تعلق خواهد گرفت (شیوهنامه تشویق فعالیتهای
پژوهشی دانشگاه و قابلاجرا از سال .)97
ماده  :4تمدید و تسویهحساب
 )0دانشجویان موظ هیتند پس از بازگشت از فرصت تحقیقاتی ضمن اعتم مراجعت گزار کاملی از
فعالیتهای علمی و تحقیقاتی خود را که به تأیید استاد راهنما رسیده باشد به دانشگاه ارائه نمایند .ارائه ختصه
گزار فرصت تحقیقاتی تأییدشده به اداره کل بورس نیز برای تیویهحیام نهایی الزامی است.
تبصره  :0جهت تیویهحیام فرصت داخل گزار تحقیقاع انجامشده توسد دانشجو پس از تأیید استاد راهنما
فرصت و نامه دانشگاه یا موسیه به محل انجام فرصت داخل به دانشگاه مبدأ (محل تحییل دانشجو) ارسال
شود.
تبصره  :2جهت تیویهحیام فرصت خارج گزار و تأیید تحقیقاع انجامشده از استاد راهنمای فرصت خارج
از کشور بلیت رفتوبرگشت رسید پرداخت بیمه تیویر ویزا و گذرنامه با مهر ورود و خروج به معاونت آموزشی و
تحییتع تکمیلی دانشگاه ارائه شود.
تبصره  :3گزار فرصت داخل/خارج در قالب فرم  017پس از وصول از دانشگاه/موسیه مقید جهت تأیید
استاد راهنمای رساله گروه و دانشکده ارسال خواهد شد.
 29دانشجو موظ است در صورع انجام تحقیقاع کمتر از شش ماه به تشخیص اداره کل بورس یا اداره
کل امور مالی سازمان مبالغ اضافی دریافتی را تیویه نماید.
تبصره  :4متک عمل تیویهحیام فرصت خارج از کشور مدع اقامت دانشجو در محل تحقیق و برای فرصت
کوتاهمدع داخل مدع اقامت در دانشگاه محل تحقیق میباشد.
 )3دانشجویان موظ هیتند پس از پایان دوره تحقیقاع حداکثر ظرو شش ماه به کشور مراجعت نمایند در غیر
این صورع نیبت به استرداد هزینههای انجامشده و خیارع وارده طبق تعهد مأخوذه اقدام میشود.
 )4فرصت تحقیقاتی با نظر دانشگاه و گروه تخییی (آموزشی یا پژوهشی) محل تحییل مشروط به داشتن
فعالیتهای عل می برجیته و ارزنده در طول دره تحقیقاتی (مانند انتشار مقاله در نشریاع علمی و پژوهش
بینالمللی) به تشخیص اداره کل بورس حداکثر تا  9ماه قابل تمدید است.
تبصره  :5درصورتیکه دانشجو قید تمدید فرصت م العاتی داخل (حداکثر سه ماه) را دارد الزم است یک ماه
قبل از اتمام فرصت گزار ششماهه فرصت در قالب فرم  017و درخواست تمدید را پس از امضا استاد
راهنمای فرصت از طریق دانشگاهها و یا سایر مؤسیاع محل فرصت به دانشگاه محل تحییل ارائه نموده تا
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پس از بررسی و تأیید استاد راهنما گروه آموزشی و دانشکده از طریق دانشگاه در قالب فرم  014که توسد
دانشجو تکمیل میگردد به سازمان امور دانشجویان ارسال شود.
تبصره  :6دانشجویان فرصت تحقیقاتی خارج در مورد خاص درصورتیکه قید تمدید (حداکثر سه ماه) رادارند
الزم است دو ماه قبل از اتمام فرصت ششماهه درخواست تمدید فرصت را پس از تأیید استاد راهنمای خارج و
استاد راهنما رساله دز قالب فرم  014به گروه آموزشی و دانشکده تحویل نماید .موافقت با تمدید منوط به ارائه
پذیر و یا چاپ یک مقاله در مجتع معتبر بینالمللی خواهد بود.
تبصره  :7هزینههای تمدید فرصت م العاتی بهصورع ریالی و ارزی بعد از بازگشت دانشجو به کشور به نرخ
روز بازگشت محاسبه و پرداخت آن منوط به موافقت اداره کل بورس با تمدید فرصت ونیز تخییص بودجه الزم
است.
 )5چنانیه دانشجو بورسیه تحقیقاتی به هر دلیل و به تشخیص اداره کل بورس در مهلت در مهلت مقرر موفق به
دریافت هزینههای تحقیقاتی استحقاقی نگردد و به ایران مرتجعت کند معادل ریالی معوقههای ارزی وی در
ایران به نرخ رسمی از تاریخ مراجعت در صورع وجود اعتبار قابل پرداخت است.
نظارع بر حین اجرای این دستورالعمل توسد سازمان امور دانشجویان با اعزام نمایندگان خود به دانشگاهها و
پژوهشگاهها انجام خواهد شد.
این دستورالعمل مشتمل بر  4ماده  39تبصره در جلسه  650هيئترئيسه دانشگاه مور
 0397/2/23به تصویب رسيد و از تاریخ ابالغ مزمامجرا میباشد.
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گردش کار فرصت تحقيقاتی کوتاهمدت خارج/داخل
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شيوهنامه جذب و حمایت از فرصت کوتاهمدت داخلی دانشجویان دکتری به ميزبانی
دانشگاه
جهت تحرک بخشی به فعالیتهای پژوهشی گیتر روابد با سایر دانشگاهها و تیهیل جاذم دانشاجویان
سایر دانشگاهها برای گذراندن فرصت تحقیقاتی کوتاهمدع خود در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
این شیوهنامه تدوین گردید.
اقدامات دانشگاه
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان میزباان فرصات م العااتی کوتااهمادع دانشاجویان
دکتری میمم است زمینه مراجعه این دسته از دانشجویان را برای گذراندن این فرصت بهگونهای فراهم ساازد تاا
جهت ارائه خدماع علمی و پژوهشی به دانشجویان دکتری در رقابت با سایر دانشاگاههاا ساهم بیشاتری از ایان
فرصتها را جذم نماید .این دانشگاه با داشتن رشتههای تخییی کشاورزی و منابع طبیعی و امکاناع بیمانندی
همیون آزمایشگاه مرکزی مزارع اختیاصی مرکز شیتتی آموزشی و مرکز آموزشی و پژوهشی دکتر بهارام نیاا
قادر است اینگونه فرصتها را بهخوبی جذم نماید.
وظایف اعضای هيأت علمی
برای شناساندن امکاناع و قابلیتهای این دانشگاه به دانشجویان دکتری سایر دانشگاههاا و بهباود وضاعیت
اطتعرسانی اعضای هیأع علمی موظ اند در وبگاه شخیی خود اطتعاع و عتقهمنادیهاای علمای خاود را
تکمیل و بهطور مرتب بروز نمایند .پس از ورود دانشجوی متقاضی به دانشگاه الزم است عضو هیأع علمی نیبت
به اختیاص وقت کافی برای هدایت دانشجو نظارع بر فعالیتهای پژوهشی و تأیید گازار و بررسای و تأییاد
اسناد مالی اقدام نماید.
برای تشویق اعضای هیأع علمی که مرجع تقاضا واقع شوند عتوه بر وجوه متعلقه از سوی وزارع علوم امتیازاتی
به شرح زیر تعلق میگیرد:
ال -گرنت پژوهشی به میزان  2امتیاز برای استفاده در سال بعد مشروط به تأیید انجام موفقیتآمیز دوره فرصت.
م -افزودن یک دانشجوی ارشد (در قالب شیوهنامه مربوطه) به ظرفیت سال بعد عضو هیأع علمی به ازای جذم
یک دانشجو دکتری.
وظایف گروه و دانشکده
دانشکدهها و گروههای آموزشی موظ هیتند هرساله حاداکثر تاا ابتادای اردیبهشاتمااه هرساال آخارین
فهرست طبقهبندیشده از امکاناع آزمایشگاهی تحقیقاتی مزرعهای شیتتی دامی و گلخانهای خود را در وبگاه

 034فصل چهارم  /فرمها و آیيننامههای مقطع دکتری تخصصی

دانشکده و گروه مربوطه قرار دهند تا در معرض دید دانشجویان عتقهمند و واجد شراید قرار گیرد.
الزم است دانشکده و بهتبع آن مدیر گروه آموزشی مربوطه و مدیر آزمایشگاه مرکزی مادیر مزرعاه و ساایر
مدیران در این س و در شروع هر نیمیال در تعامل با گروههای آموزشی هم رشته در دیگار مؤسیااع آماوز
عالی و تحقیقاتی فهرستی از اسامی هیأع علمی به همراه زمینههای تحقیقاتی و عتقاهمنادیهاای آناان و نیاز
فهرست امکاناع پژوهشی و آزمایشگاهی خود را بهصورع الکترونیک به دیگر دانشگاههاا ارائاه نمایاد .دانشاکده
موظ است در حد امکان نیبت به تخییص فضای استقرار دانشجو و تیهیل استفاده از امکاناع دانشکده اقادام
نماید.
معاونت آموزشی
کلیه مکاتباع اداری و آموزشی مربوط به صدور پذیر و مجوزهای الزم قبل از ورود دانشجو حین و پس از
انجام دوره فرصت بر عهده معاونت آموزشی میباشد .همینین معرفی دانشجو به دانشکده به همراه حکم باورس
دریافت گزار صدور تأییدیه و نهایتاً تأیید گذراندن دوره فرصت و انعکاس آن به وزارع متبوع و دانشگاه مبدأ بر
عهده معاونت آموزشی است .معرفی استاد راهنما به معاونت اداری و مالی جهت پرداخات حاقالزحماه در انتهاای
دوره همزمان با تأیید و ارسال گزار دانشجو به وزارع نیز از وظای معاونت آموزشی میباشد .درصورتیکه نیاز
به گذراندن درس یا دوره کوتاهمدع آموزشی جهت دانشجو پیشبینیشده باشد معاونت آموزشی میااعدع الزم را
انجام میدهد.
معاونت پژوهشی
معاونت پژوهشی دانشگاه در جهت تیهیل استفاده از امکاناع پژوهشی نظیر آزمایشگاه مرکزی کتابخانه
مرکزی و مرکز انفورماتیک توسد دانشجوی مهمان و نیز اع ای گرنت تشویقی به اعضای هیأع علمی مرجع
همکاری الزم را مبذول مینماید (تا  2امتیاز پژوهشی).
معاونت اداری ،مالی و توسعه منابع
معاونت اداری و مالی دانشگاه الزم است میاعدع کافی در جهت نقلوانتقال وجوه بین دانشگاه با وزارع و یا
بین دانشگاه و سایر مؤسیاع را فراهم ساخته و م ابق دستورالعمل وزارتی مندرج به شرح زیر اقدام نماید.
م ابق قانون اع ای بورس داخل به دانشجویان دکتری مبلغ  051میلیون ریال (مربوط به سال  )96به
دانشگاه مقید واریز میشود که از این مبلغ  31درصد بهعنوان حقالزحمه که پس از اتمام دوره فرصت دانشجو و
تأیید گزار آن توسد معاونت آموزشی و تحییتع تکمیلی به استاد راهنما پرداخت میشود  51درصد خدماع
( %25هزینه تأمین مواد آزمایشگاهی تعرفه انجام آزمایشهای و فعالیتهای میدانی و موارد مشابه و  %25شامل
خرید تعمیر یا ساخت تجهیزاع که باییتی صرو تأمین مواد تجهیزاع و خدماع گردد) و  21درصد نیز بهعنوان
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سهم دانشگاه اختیاص مییابد .هزینه کرد  51درصد مبلغ فوق (خدماع) بر اساس تأیید استاد راهنمای مقید
(عضو هیأع علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان) مشابه صورعجلیه هزینه مواد میرفی گرنت
اعضای هیأع علمی پس از تأیید مدیر گروه و رئیس دانشکده صورع میگیرد .درهرصورع تعیین سهم و نیبت
هزینهها بر عهده معاونت آموزشی و تحییتع تکمیلی است.
تبصره  :0در صورع عدم نیاز به هزینه در بخش تأمین مواد میرفی آزمایشگاهی اعتبار فوق میتواند به بخش
خرید تعمیر یا ساخت تجهیزاع اختیاص یابد.
تبصره  :2درصورتیکه در طول فرصت دانشجو در بیرون از خوابگاه دانشگاه سکونت نماید معادل حداکثر %21
از بخش خدماع با ارائه اجارهنامه معتبر هزینه میکن به دانشجو پرداخت میگردد.
معاونت دانشجویی
معاونت دانشجویی عتوه بر تأمین خوابگاه و فراهم کردن امکان استفاده از سل سرویس برای دانشجو
همانند دانشجویان این دانشگاه در زمینه اع ای تیهیتع پیشبینیشده در بند  3این شیوهنامه همکاری الزم را
مبذول مینماید.
شرایط متقاضيان و نحوه تقاضا
دانشجویان دکتری که قید گذراندن دوره فرصت کوتاهمدع در این دانشگاه را دارند باید شراید اولیه وزارع
علوم (م ابق شیوهنامه اجرایی که هرساله ابتغ میشود) را دارا باشند.
تبصره :دانشجویان غیردولتی نیز چنانیه ازنظر مالی بتوانند هزینههای فرصت را برابر با دانشگاههای دولتی
تأمین نمایند میتوانند متقاضی گذراندن فرصت در این دانشگاه باشند.
دانشجو با م العه زمینههای تحقیقاتی اساتید این دانشگاه و تماس با استاد موردنظر راجع به جزییاع موضوع
پژوهشی قابل انجام تبادلنظر کرده و پس از م العه شراید و امکاناع گروه آموزشی یا دانشکده تقاضای خود را
رأساً و یا از طریق معاونت آموزشی یا پژوهشی موسیه متبوع خود برای اخذ پذیر به این دانشگاه ارائه مینماید.
پس از بررسی تقاضا و تأیید آن از سوی دانشکده معاونت آموزشی دانشگاه نامهای با عنوان "پذیر " برای
متقاضی صادر مینماید که مبنای پیگیری سایر مراحل در دانشگاه مبدأ و وزارع متبوع خواهد بود .شروع و طول
مدع فرصت در نامه پذیر قید میشود .مدعزمان این دوره در صورع داشتن فعالیتهای پژوهشی موردقبول
دانشگاه مبدأ و تأیید اداره بورس تا  9ماه قابل تمدید میباشد.
تبصره :دانشجو متعهد میشود به نحو مقتضی در انتشار کلیه دستاوردهای علمی حاصل از فرصت گذرانده در
این دانشگاه نام استاد راهنمای میزبان و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان را بهعنوان محل انجام
تحقیق قید نماید.
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تسهيالت قابلارائه
این دانشگاه تیهیتع زیر را برای دانشجویانی که دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان را بهعنوان
میزبان فرصت داخل انتخام نمایند در نظر میگیرد:
 استفاده رایگان از خدماع انفورماتیک و کتابخانه دانشگاه استفاده از امکاناع خوابگاه و غذاخوری دانشگاه م ابق شراید دانشجویان شاغل به تحییل در این دانشگاه استفاده از کلیه ظرفیتها و امکاناع آزمایشگاهی و پشتیبانی سایر بخشها و گروههای آموزشی دانشگاه م ابقشرای ی که برای دانشجویان شاغل به تحییل در این دانشگاه وجود دارد.
این شيوهنامه در  3بند در جلسه هيأت رئيسه دانشگاه مور
گرفت و برای کليه دانشجویان قابلاجرا میباشد.

 96/9/5موردبازنگری قرار
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فرایند اجرایی فارغالتحصيلی دانشجویان مقطع دکتری
پس از اتمام دروس و دفاع از رساله دکتری و بررسی پرونده آموزشی در دانشکدهها (بررسی پرونده ازنظر
آموزشی رعایت پیشنیاز و .....بر عهده دانشکده میباشد) پرونده دانشجو به مدیریت تحییتع تکمیلی دانشگاه
ارسال شده و پس از تلفیق با پرونده موجود در بایگانی معاونت آموزشی و تحییتع تکمیلی دانشگاه نیبت به
صدور مدارک دانشآموختگی اقدام میشود .دانشجویان و دانشآموختگان پس از دفاع و انجام امور مربوط به
فارغالتحییلی در دانشکده جهت دریافت فرم تیویهحیام و مدارک (گواهی موقت دانشنامه تأییدیه تحییلی
گواهی فراغت از تحییل و ).....به واحد دانشآموختگان دانشگاه مراجعه نمایند.
 )0مدارک الزم جهت صدور گواهی موقت مق ع دکتری
 .05مدارک کارشناسی ارشد شامل اصل گواهی موقت تأییدیه تحییلی و ریزنمراع دوره کارشناسی ارشد و
کپی مدرک کارشناسی
 .06تکمیل فرم تیویهحیام و تحویل آن به واحد دانشآموختگان دانشگاه
 .07داشتن دفترچه اقیاط صندوق رفاه و یا تأیید عدم بدهی
 .08دو ق عه عکس جدید 3*4
تبصره  :0دانشآموختگان مرد با دارا بودن یکی از شراید ذیل میتوانند مدرک دریافت نمایند.
 اصل و کپی کارع پایان خدمت یا معافیت
 برگ اعزام به خدمت با تاریخ معتبر و بدون درج غیبت
 گواهی اشتغال به خدمت از محل خدمت سربازی بدون درج غیبت
تبصره  :2دانشآموختگان مرد که شراید چهارگانه تبیره  0را نداشته باشند برگ نظام وظیفه جهت معرفی به اداره
نظام وظیفه دریافت خواهند نمود.
تبصره  :3دانشآموختگان توجه داشته باشند که هیچگونه مغایرتی بین عنوان رساله در فرم تیویب پیشنهادیه
صورعجلیه دفاع رسید پذیر پایاننامه ایرانداک ( )irandocو بر روی کتابیه وجود نداشته باشد و هرگونه تغییر
یا اصتحی در عنوان یا متن را با تکمیل فرم اصتحاع ارائه دهند.
تبصره  :4دانشآموختگان بورسیه و مأمور به تحییل مجاز به دریافت گواهی موقت نبوده و فقد گواهی فراغت
از تحییل (تأییدیه تحییلی) به وزارع علوم و محل بورس (محل اشتغال) صادر میشود و تا زمان اعتم لغو
تعهد خدمت از محل بورس (اشتغال) قادر به دریافت مدرک نمیباشند.
تبصره  :5دانشآموختگان بورسیه و غیر بورسیه که از فرصت م العاتی استفاده نمودند الزم است نامه
تیویهحیام آنها از طریق وزارع علوم تحقیقاع و فناوری (سازمان امور دانشجویان) به این دانشگاه ارسال
گردد.
 )2مدارک الزم جهت صدور دانشنامه و اصل ریزنمراع مق ع دکتری
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 .08ارائه (تحویل) اصل گواهی موقت دکتری جهت دریافت دانشنامه
 .09کپی برابر با اصل دانشنامه دوره کارشناسی ارشد و کپی فرم لغو تعهد خدمت جهت دانشآموختگانی که
تعهد خدمت داشتهاند.
 .21عکس جدید تمامرخ ( 3*4دو عدد)
 .20ارائه نامه تیویهحیام با صندوق رفاه دانشجویان مبنی بر پرداخت بدهی (در صورع داشتن بدهی)
 .22ارائه اصل و کپی کارع پایان خدمت یا معافیت برای دانشآموختگان مرد
 .23ارائه مدرکی مبنی بر لغو تعهد آموز رایگان
تبصره :الف) دانشآموختگان شاغل عتوه بر مدارک فوق جهت دریافت دانشنامه و اصل ریزنمراع میباییت
یکی از موارد ذیل را نیز ارائه نمایند.
 آخرین حکم کارگزینی کارکنان رسمی سازمانها و اداراع دولتی
 گواهی اشتغال به کار با تاریخ شروع به کار ( )--/--/--در سایر ارگانهای دولتی بهصورع شرکتی
و...
 متعهدین خدمت به آموز وپرور و افراد بورسیه نامه مبنی بر اتمام تعهد خدمت از محل خدمت و یا
محل بورس
 گواهی اشتغال به کار برای افرادی که در سازمان و یا شرکتهای خیوصی مشغول به کار میباشند (با
اعتم تاریخ شروع به کار( )--/--/--و مهر و امضاک رسمی شماره و تاریخ ثبت و داشتن کپی آگهی
ثبت شرکت) شماره بیمه و سوابق بیمهای از سازمان مربوطه
ب) دانشآموختگان غیر شاغل و یا آن دسته از دانشآموختگانی که امکان اشتغال در مدعزمانی مشخص را پیدا
ننمودهاند میباییت گواهی عدم کاریابی از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان را ارائه نمایند .ثبتنام
در دفاتر کاریابی و دریافت گواهی عدم کاریابی تنها با حضور شخص دانشآموخته امکانپاذیر اسات .بارای
این منظور دانشآموختگان پس از فراغت از تحییل (در ششماهه اول پس از فراغت) باا کپای گواهیناماه
موقت به دفتر کاریابی محل سکونت خود مراجعه نموده و ثبتنام مینماید .پس از سپری شدن یک سال از
تاریخ فراغت از تحییل و بهشرط رعایت حداقل شش ماه نوبت بیکاری در صورع عدم کاریابی دوبااره باه
آن محل مراجعه نموده و درنهایت از اداره کل تعاون کار و رفااه اجتمااعی اساتان ناماهای مبنای بار عادم
کاریابی خ ام به دانشگاه محل تحییل دریافت میکند .تاریخ صدور و تااریخ اعتبارناماه صاادره باییاتی
مدنظر قرار گیرد .اشتغال به کار و یا گواهی (نامه) صادره از اداره کل کار و تعاون مبنای بار عادم کاریاابی
همزمان با اشتغال به تحییل در دانشگاههای دولتی و دوره روزانه قابالقباول نمایباشاد .همیناین بارای
دانشجویان مرد باید یک سال از تاریخ پایان خدمت یا معافیت گذشته باشد (مبنی بر اینکه در ششماهه اول
پس از دریافت کارع معافیت یا پایان خدمت ثبتنام نمایند)
ج) دانشآموختگانی که شاغل نبوده و از فرصت کاریابی نیز استفاده نکرده باشند میتوانند هزینه مدع تعهد
خدمت خود را طبق جدول وزارع علوم متناسب با سال ورود پرداخت کرده و دانشنامه خود را آزاد کنند.
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 .24جهت آزادسازی مدرک و دریافت نامه لغو تعهد الزم است قبل از هر اقدامی اطتعاع خواستهشده در
سامانه سجاد ( saorg.irسامانه جامع امور دانشجویان) را تکمیل نموده و پس از تأیید آن ابتدا از طرو
دانشگاه محل تحییل و سپس تأیید وزارع علوم پرینت نامه لغو تعهد را همراه با نامه سازمان یا اداره کل
تعاون کار و رفاه اجتماعی به دانشگاه محل تحییل تحویل و سپس جهت دریافت دانشنامه اقدام نمایند
 )3مدارک الزم جهت صدور ریزنمراع و تأییدیه تحییلی
 .7درخواست از دانشگاه مق ع باالتر یا هم مق ع در حال تحییل
 .8ارائه فرم تعهدنامه محضری جهت دانشآموختگانی که در دانشگاه آزاد استمی مشغول به تحییل بوده و
تعهد خدمت دارند (جهت دریافت فرم کلیک نمایید)
 .9پرداخت بدهی و ارائه برگ تیویهحیام صندوق رفاه برای دانشجویان سنواع قدیم (قبل از سال )0376
تبصره  )0دانشآموختگانی که در مق ع باالتر مشغول به تحییل میشوند باید از دانشگاه محل تحییل جدید
درخواست نمایند تا ریزنمراع و تأییدیه تحییلی آنها را از دانشگاه قبلی از طریق مکاتبه دریافت نماید.
تبصره  )2تأییدیه تحییلی و ریزنمراع بهصورع محرمانه به دانشگاه محل درخواست ارسال میگردد.
تبصره  )3ارسال ریزنمراع دانشجویان انیرافی و اخراجی که قید تحییل در دانشگاهها را دارند تنها با لغو
تعهد آموز رایگان بهصورع کامل امکانپذیر میباشد.
نکات مهم:
 پس از دریافت پرونده دانشکده در واحد دانشآموختگان و یا پس از درخواست داناشآموختاه بارای صادور
گواهی موقت دانشنامه و ریزنمراع حداقل  01روز کاری زمان نیاز میباشد.
 دانشآموختگانی که به هر دلیل نتوانند جهت دریافت مادرک (گواهیناماه موقات و دانشانامه) باه دانشاگاه
مراجعه کنند میتوانند با دادن وکالتنامه محضری شخص دیگری را به دانشگاه معرفای نماوده و مادارک
آنها با وکالتنامه محضری تحویل داده شود.
 دانشآموختگان جهت دریافت هرگونه گواهی (فراغت از تحییل رتباه و  )...الزم اسات درخواسات کتبای
خود را به مدیر تحییتع تکمیلی دانشگاه ارائه دهند (مدعزمان الزم حداقل سه روز کاری)
 دانشآموختگان میتوانند قبل از مراجعه حضوری با شماره تماسهای زیر از وضعیت پروناده خاود در واحاد
دانشآموختگان م لع شوند20 .و 10732221321و 12و14و 10732250710داخلی ( 300خانم ساورعلیا)
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فرم های مربوط به فرصت مطالعاتی

 076فصل چهارم  /فرمها و آیيننامههای مقطع دکتری تخصصی
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 078فصل چهارم  /فرمها و آیيننامههای مقطع دکتری تخصصی
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 081فصل چهارم  /فرمها و آیيننامههای مقطع دکتری تخصصی

مجموعه قوانين و مقررات آموزشی و تحصيالت تکميلی 080 /

 082فصل چهارم  /فرمها و آیيننامههای مقطع دکتری تخصصی

مجموعه قوانين و مقررات آموزشی و تحصيالت تکميلی 083 /

 084فصل چهارم  /فرمها و آیيننامههای مقطع دکتری تخصصی

مجموعه قوانين و مقررات آموزشی و تحصيالت تکميلی 085 /

 086فصل چهارم  /فرمها و آیيننامههای مقطع دکتری تخصصی

مجموعه قوانين و مقررات آموزشی و تحصيالت تکميلی 087 /

 088فصل چهارم  /فرمها و آیيننامههای مقطع دکتری تخصصی

مجموعه قوانين و مقررات آموزشی و تحصيالت تکميلی 089 /

 091فصل چهارم  /فرمها و آیيننامههای مقطع دکتری تخصصی
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 092فصل چهارم  /فرمها و آیيننامههای مقطع دکتری تخصصی

مجموعه قوانين و مقررات آموزشی و تحصيالت تکميلی 093 /

 094فصل چهارم  /فرمها و آیيننامههای مقطع دکتری تخصصی

مجموعه قوانين و مقررات آموزشی و تحصيالت تکميلی 095 /

 096فصل چهارم  /فرمها و آیيننامههای مقطع دکتری تخصصی

فصل پنجم  /آينینامهها و شيوهنامههاي مشرتک مقاطع
اکرشناسي،

اکرشناسيارشد و دکرتي تخصصي

 098فصل پنجم /آیيننامهها و شيوهنامههای مشترک مقاطع کارشناسی ،کارشناسیارشد و دکتری تخصصی

آییننامهها و شیوهنامههای مشترک مقاطع کارشناسی ،کارشناسیارشد و دکتری تخصصی
مجموعه مقررات مالی امور آموزشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان
به استناد قانون برنامه توسعه کشور و قانون تشکیل هیئتهای امنا و بر اساس میوباع هیأع رئییه دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در اجارای آیاینناماههاای آموزشای کلیاه مقااطع تحیایلی کارشناسای
کارشناسی ارشد و دکتری تخییی مجموعه مقرراع قوانین مالی امور آموزشای دانشاگاه تادوین و بارای کلیاه
دانشجویان مشمول آموز رایگان و نوبت دوم به شرح زیر الزماالجرا میباشد.
بند  )0شهریه دانشجویان نوبت دوم کلیه مقاطع تحییلی کارشناسی کارشناسی ارشد و دکتاری تخییای باه
شرح جداول  2 0و  3تعیین میشود.
جدول  -0شهریه مق ع کارشناسی نوبت دوم دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سال
تحصيلی

93-94
94-95
95-96
96-97
97-98

شهریه دروس

شهریه متغير هر واحد درسی

شهریه ثابت
هر نيمسال

پایه

تحصيلی

عمومی

0/562/511
0/562/511
0/708/811
0/891/611
2/074/211

025/111
025/111
037/511
050/311
074/111

(نظری)

216/251
216/251
226/911
249/611
287/111

عملی،

اصلی و

آزمایشگاهی به

تخصصی

ازای هر ساعت

(نظری)

اجرا در هفته

251/111
251/111
275/111
312/511
347/911

087/511
087/511
216/311
226/911
261/911

شهریه هر واحد
پروژه ،مهارتآموزی
در صورت وجود در
برنامه آموزشی

751/111
751/111
825/111
917/511
0/143/611

*کلیه مبالغ به ریال آورده شده است.

جدول  -2شهریه مق ع کارشناسی ارشد نوبت دوم دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ورودی

شهریه ثابت

93-94

5/111/111
5/111/111
5/511/111
5/511/111
6/321/111

94-95
95-96
96-97
97-98

*کلیه مبالغ به ریال آورده شده است.

شهریه متغير هر واحد درسی
نظری

عملی

0/511/111
0/111/111
0/511/111
0/111/111
0/651/111
0/011/111
0/651/111
0/011/111
0/511/111

شهریه هر واحد پایاننامه

2/511/111
2/511/111
3/437/511
3/437/511
4/111/111
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جدول -3شهریه مق ع دکتری تخصصی نوبت دوم دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ورودی
92-93
93-94
94-95
95-96
96-97

شهریه

شهریه 7
*

نيمسال هشتم

65/111/111
65/111/111
65/111/111
70/511/111

41/111/111
55/111/111
55/111/111
61/511/111

چهار نیمیال اول
70/511/111

نیمیال پنجم تا هشتم

نيمسال اول

78/511/111
80/251/111

97-98

شهریه کل

شهریه ثابت ،سنوات مازاد،
مرخصی تحصيلی و ...

495/111/111
501/111/111
501/111/111
560/111/111

22/511/111
25/111/111
31/111/111
31/111/111

611/111/111

31/111/111

651/111/111

31/111/111

*کلیه مبالغ به ریال آورده شده است.

تبصره  )0در خیوص دانشجویان دکتری نوبت دوم ورودی  97شهریه متغیر هر واحد درسی مبلغ 7/411/111
ریال و شهریه هر واحد رساله  05/111/111ریال محاسبه شده است.
تبصره  )2کلیه دانشجویان دوره نوبت دوم مق ع دکتری میباییت تا پایان نیمیال هشتم نیبت به تیویه
شهریه کل دوره اقدام نمایند .شهریه سنواع مازاد از نیمیال نهم و پسازآن اخذ خواهد شد.
تبصره  )3دفاع از رساله دانشجویان نوبت دوم مق ع دکتری در پایان نیمیال ششم و هفتم پس از پرداخت
شهریه کل دوره امکانپذیر خواهد بود.
بند  )2دریافت شهریه نیمیال مازاد بر سنواع مجاز از دانشجویان دوره روزانه کلیه مقاطع تحییلی به شرح
جدول  6میباشد.
جدول  -6شهریه نیمیال مازاد بر سنواع مجاز دانشاجویان دوره روزاناه کلیاه مقااطع تحیایلی دانشاگاه علاوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ردیف

مقطع

0

کارشناسی

2
3
4

کارشناسی
ارشد
دکتری
تخصصی

ورودی
ورودی  97-98و
بعدازآن

موضوع
از نیمیال دهم و
بعدازآن

شهریه سنوات مازاد
معادل شهریه دانشجویان نوبت دوم همان ورودی
و همان رشته

کلیه ورودیها

از نیمیال ششم و
بعدازآن

معادل شهریه ثابت دانشجویان نوبت دوم همان
ورودی و همان رشته

ورودی  95-96و -97
96
ورودی  97-98و
بعدازآن

از نیمیال یازدهم و
بعدازآن
از نیمیال دهم و
بعدازآن

61/111/111
معادل شهریه ثابت دانشجویان نوبت دوم همان
ورودی و همان رشته
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بند  )3از دانشجویان کلیه مقاطع تحییلی مشمول آموز رایگان در صورع انتخام مجدد درس به دلیل حذو
غیرموجه عدم کیب نمره قبولی در هر درس و یا جبران کیر معدل و دروس جبرانی (کمبود) به دلیل نامتجانس
بودن رشته مق ع قبل دانشجویان هزینهای به شرح جدول  7اخذ میگردد.
جدول  -7شهریه دروس جبرانی و  .....دانشجویان مشمول آموز
گرگان
ردیف
0
2

مقطع
کارشناسی
کارشناسی ارشد

3

دکتری تخییی

رایگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

مبلغ
معادل شهریه متغیر آن واحد درسی برای دانشجویان نوبت دوم
معادل شهریه متغیر آن واحد درسی برای دانشجویان نوبت دوم
عملی
نظری
0/651/111
0/011/111

بند  )4شهریه دانشجویان ایرانی غیر بورسیه متقاضی انتقال از خارج به داخل معادل  2برابر شهریه دانشجویان
نوبت دوم همان مق ع و ورودی سال شروع تحییل آنها در دانشگاه خواهد بود.
بند  )5شهریه دانشجویان غیر ایرانی غیر بورسیه پذیرفتهشده بهصورع آزاد در دانشگاه برای دانشجویان مق ع
کارشناسی  2برابر برای دانشجویان مق ع کارشناسی ارشد  0/5برابر و برای دانشجویان مقع دکتری  0/25به
ترتیب برابر شهریه دانشجویان نوبت دوم همان مق ع و ورودی خواهد بود.
بند  )6شهریه دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی برای تحییل در بازه تابیتان سال تحییلی  97-98به
شرح جدول  8خواهد بود.
جدول  -8شهریه دانشجویان برای تحییل در بازه تابیتان سال تحییلی ( 97-98مبالغ به ریال)
شهریه متغير برای هر واحد درسی (ریال)
شهریه ثابت (ریال)

0/311/111

عمومی

پایه (نظری)

پایه (عملی)

411/111

511/111

611/111

تخصصی

تخصصی

(نظری)

(عملی)

711/111

811/111

بند  )7از دانشجویان و فارغالتحییتن درازای ارائه خدماع وجوهی به شرح جدول  9دریافت میگردد.
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جدول  -9تعرفه ارائه خدماع به دانشجویان مقاطع مختل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
شرح مبلغ قابل دریافت

ردیف

شرح عناوین خدمات

0

هزینه ارسال پیتی گواهینامه و مدارک به درخواست دانشجو و
فارغالتحییل

طبق تعرفه اداره پیت

2

صدور کارنامه و دانشنامه التین به درخواست دانشجو و فارغالتحییل

0/111/111

3

تعرفه عدم مراجعه ظرو حداکثر  3ماه پس از فارغالتحییلی برای
دانشجویان مق ع کارشناسی و حداکثر  6ماه برای دانشجویان مقاطع
کارشناسی ارشد و دکتری تخییی جهت تیویهحیام و انجام امور
فارغالتحییلی

کارشناسی:
511/111
کارشناسی ارشد:
751/111
دکتری:
0/111/111

(ریال)

تبصره  )0مبالغ مندرج در این میوبه هرسال با تیویب هیئترئییه دانشگاه حداکثر به میزان درصد افزایش
ضریب حقوق کارکنان دولت نیبت به سال قبل افزایش مییابد.
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دستورالعمل منبع نویسی طرح پيشنهادی ،پایاننامه ،رساله
موارد مختلف در استناد در متن
 یک اثر دارای یک مؤل  .وقتی یک اثر متعلق به یک مؤل باشد نام خانوادگی آن اثر و سال انتشار اثر ذکر
میشود .نام خانوادگی بدون القام خانم آقا دکتر مهنادس پروفیاور و غیاره بیایاد .ماثتً« :در پاژوهش
صبوری ( )0371چنین نتایجی به دست نیامد».
 یک اثر دارای دو مؤل  .در چنین مواردی نام خانوادگی دو مؤل و تاریخ انتشاار اثار ذکار مایشاود .ماثتً:
«یافتههای دانا و حیینی ( )0365حاکی از این است». .....
 یک اثر دارای بیش از دو مؤل  .مثتً« :عالمی و همکاران (».....)0371
 در ارجاع منابع انگلییی در متن نام نویینده(گان) بهصاورع التاین درجشاده و نیاازی باه اضاافه نماودن
زیرنویس نام نوییندگان نییت .مثتً« :بهمنظور انادازهگیاری محتاوی پارولین ریشاه از رو  Zhuangو
همکاران ( )0994با اندکی تغییراع استفاده شد»« .اسید آسکوربیک در اغلب اندامکهاای سالولی باهوفاور
وجود دارد (»)Jimenez et al., 1997
 آثاری که به نام سازمانها یا نهادها به چاپ میرسند :گزارشای کاه باهتاازگی انتشاار یافتاه اسات (وزارع
تحقیقاع آموز و ترویج کشاورزی– )0397
 دو یا چند اثر از یک مؤل در سالهای مختل  .مثتً« :پژوهشهای غریب (»)0391 0385 0378 0372
 دو یا چند اثر یک مؤل یا مؤلفان واحد در یک سال .مثتً« :م العاع انجام شده دراین بااره (احمادی 0365
ال ؛ 0365م؛ جمشیدی و حینی 0371ال ؛ 0371م؛ 0371پ)»
 درصورتیکه در بخش مشخیی از متن به بیش از یک اثر استناد شده است استنادها به ترتیب زمان انتشار
هر اثر مرتب و با نق هویرگول (؛) از یکدیگر جدا میشوند .مثال« :قابلذکر است که برای انتخاام بهتارین
نشانگرها بهعنوان عامل همراه از رگرسیون گامبهگام استفاده میشود (محمادی 0380؛ ربیعای و صابوری
0387؛ صبوری و همکاران  .)0395اخیراً برخی محققین پیشنهاد کردهاند کاه مکاانهاای  QTLو اثاراع
آنها در جمعیتهاای میاتقل دیگار موردبررسای قارار گیارد ( Melchingerو همکااران 0998؛  Utzو
همکاران ».)2111
 منابع دستدوم باید بهصورع زیر استفاده شود:
تعری «فاطمی» از رفتار (به نقل از سی  0373ص )53بدینصورع است که «هر فعالیتی که ارگانییم انجام
دهد و بهوسیلهی ارگانییمی دیگر با یک ابزار اندازهگیری قابلمشاهده باشد».
 فونت التین باییتی دو شماره کوچکتر از فونت فارسی باشد.
 حرو اول نام خانوادگی نوییندگان انگلییی با حروو بزرگ نوشته شود.

مجموعه قوانين و مقررات آموزشی و تحصيالت تکميلی 213 /

قوانين کلی
 فهرست منابع باییتی در صفحه جدیدی در انتهای متن باشد .در تایپ منابع نباییتی از زیرخد پررنگ
حروو کشیده یا عتمت نقلقول ( ):استفاده شود .فهرست منابع باییتی شامل تمامی منابع استناد شده در
متن باشد .تنها موردی که از این قانون میتثنا میباشد مکالماع شخیی است که فقد در متن استفادهشده
و در فهرست منابع ارجاع داده نمیشود .همینین کلیه منابعی که در انتهای فهرست میشوند باید در داخل
متن نیز به آنها ارجاع شده باشد.
 در نوشتن منابع فقد اولین حرو کلمه اول و اسامی خاص در عنوان با حرو بزرگ شروع میشوند.
 اگر شماره  )Digital Object Identifier( DOIدر منبع درجشده باشد باییتی در فهرست منابع ذکر شود.
ثبت شماره  DOIبرای مقاالع در حال چاپ ( )In pressالزامی است.
 اگر شماره  DOIدر مجتع یا کتامهای الکترونیکی وجود نداشته باشد باید  URLصفحه اصلی مجله و یا
ناشر ذکر شود.
 اختیاراع مورداستفاده در منابع
ed. = edition
)Ed. or Eds. = Editor(s
)p. or pp. = Page(s
)Vol. or Vols. = Volume(s
No. = Number











o
o
o
o
o

کلیه منابع باییتی به ترتیب حروو الفبای نام خانوادگی نویینده اول مرتب شوند .منابع فاقد نویینده
( )Anonymousنیز بر اساس حروو الفبای عنوان همراه با سایر منابع مرتب میشوند .در خیوص منابع
فاقد نام نویینده در زمان مرتبسازی باییتی از کلماع  An Aو  Theچشمپوشی نمود.
عنوان کتام مجتع و دائرهالمعارو ایتالیک میشوند.
از اختیار  p.یا  pp.برای مشخص نمودن شماره صفحه مقاالع فاقد شماره جلد بهخیوص مقاالع مندرج در
روزنامه استفاده شود .از این اختیاراع برای مشخص نمودن صفحاع دائرهالمعارو و فیول کتامهای ویرایش
شده استفاده میشود.
اولین خد منبع بر اساس فارسی یا التین بودن تنظیمشده و خ وط بعدی با استفاده از نرمافزار باییتی دارای
 1/5سانتیمتر تورفتگی ( )hanging indentباشد.
اگر فهرست منابع دارای دو یا چند منبع با نام خانوادگی کامتً مشابه باشد این منابع باییتی بر اساس زمان
انتشار مرتب شوند.
اگر فهرست منابع دارای دو یا چند منبع با نام خانوادگی نویینده اول کامتً مشابه باشد این منابع باییتی بر
اساس نام خانوادگی نویینده دوم مرتب شوند.
اگر منبع دارای  URLباشد که نیاز به جدا شدن آن بین دو خد باشد این جدا شدن باییت بعد از  /خد
فاصله یا عامل جداسازی دیگری اتفاق افتد.
هایپرلینک تمام  URLها از داخل متن حذو شوند و بهصورع زیر خد ظاهر نشوند.
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 عنوان مجتع در بخش منابع باییتی بهصورع کامل آورده شود.
چگونگی تهيه فهرست منابع
در بخش منابع فهرست کلیه آثاری که در متن پایاننامه/رساله به آنها اشاره شده است به ترتیب حروو
الفبای نام خانوادگی مؤلفان آثار و بدون ذکر شماره مرتب میشود.
الف) مقاله
 .0مقامت ژورنال
وکیلی و .حیینیفر س .ح .حاجیمرادلو ع .و روستا ز .0392 .اثراع س وح مختل پروبیوتیک
الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ( )Lactobacillus acidophilusبر فعالیت ضد باکتریایی و برخی شاخصهای
ایمنی موکوسی ماهی تایگر بارم ( .)Puntius tetrazonaبومشناسی آبزیان03-21 :)2( 3 .
Walia, H., Wilson, C., Wahid, A., Condamine, P., Cui, X., Close, T. J. 2006 Expression
analysis of barley (Hordeum vulgare L.) during salinity stress. Functional and
Integrative Genomics. 6 (2):143–156. doi:10.1007/s10142-005-0013-0.

در صورتیکه مقاله مورد استناد از یک پایگاه اطتعاتی بهدستآمده باشد در انتها بهجای آدرس سایت نام پایگاه
اطتعاتی قید میشود و چنانیه مقاله مذکور در پایگاه دارای کد باشد در انتها در پرانتز ذکر میشود.
Athmouni, K., Belhaj, D., Gammoudi, S., El Feki, A. and Ayadi, H. 2018. Nanoencapsulation using macrocyclic carbohydrate polymers (β-cyclodextrins) of Periploca
angustifolia extract: Physical stability and protective effect against cadmium-induced
alterations in HepG2 cells. International Journal of Biological Macromolecules 125:
711-720. Retrieved Dec 3, 2018, From PubMed Database (30521926).

 .2مقامت ارائه شده در کنفرانسها ،کنگرهها یا همایشها
بیاع س .و سپهری ع .0393 .اثر اسید سالیییلیک و پاکلوبوترازول بر کارایی میرو آم و عملکرد ذرع تحت
تنش رطوبتی .مجموعه مقاالع سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصتح نباتاع ایران و سومین همایش
علوم و تکنولوژی بذر ایران .موسیه تحقیقاع و اصتح نهال و بذر کرج.
Liu, Z., Faris, J. D., Edwards, M. C. and Friesen, T. L. 2007. The initiation of map-based
cloning of an avirulence gene from Pyrenophora teres. 24th Fungal Genetics
Conference, Pacific Grove, California, USA.

ب) کتاب
 .0کتاب دارای یک مؤلف
رضایی ع .0390 .مفاهیم آمار و احتماالع .انتشاراع مشهد.
Kahl, G. 2001. The Dictionary of Gene Technology. Wiley-VCH, Weinheim.

 .2کتاب دارای دو مؤلف یا بيشتر
رضایی ع .و میرمحمدی میبدی س .ع .م .0393 .آمار و احتماالع (کاربرد در کشاورزی) .انتشاراع جهاد
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دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان.
Hartl, D.L., and Jones, E.W. 1999. Essential Genetics. Jones and Bartlett Publishers,
Sudbury, Massachusetts.

 .3کتابهایی که بهجای مؤلف با عنوان سازمانها یا نهادها منتشرشدهاند
معاونت برنامهریزی و امور اقتیادی وزارع جهاد کشاورزی .0394 .بررسی آمار س و برداشت و میزان تولید 36
محیوالع زراعی (سال  0357لغایت .)0392
 .4کتابهای ترجمهشده
تاگو دی موسارد سی .0389 .تکنیکهای بیولوژی مولکولی (رمضانپور س.س .و سل انلو ح .مترجمین).
انتشاراع دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (تاریخ انتشار اثر به زباناصلی .)2116
 .5فصلی از یک کتاب
نوروزی چاکلی ع .0384 .جامعه اطتعاتی و جهانیشدن .در مجموعه مقاالع همایشهای انجمن کتابداری و
اطتعرسانی ایران ویراسته محین زینالعابدینی  .020-053انتشاراع کتابخانه ملی تهران.
Vencill, W. K. 2009. Why Should Weed Scientists Care About Genomics? In C. N. Stewart
(ED.), Weedy and Invasive Plant Genomics (pp. 1-10). Blackwell Publishing, Newjersey,
USA.

 .6جزوه و بروشور
وزارع علوم تحقیقاع و فناوری معاونت آموزشی .اردیبهشت  0374ختصه میائل تحییتع تکمیلی در ایران:
تنگناها و راهحلها (گزار ) .انتشاراع مؤل تهران
 .7دائرهالمعارفها و فرهنگها
بهداد ا .0375 .دائرهالمعارو گیاهپزشکی ایران :آفاع بیماریها و عل های هرز .نشر یادبود اصفهان.

پ – رسالهها و پایاننامهها
عباسی و .0397 .تأثیر روغن دانه کتان بر عملکرد رشد اصتح ترکیب اسیدهای چرم و پایداری اکیایشی
گوشت در کبد جوجههای گوشتی .رساله دکتری .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گرگان.
Callihan, R.H. 2001. The hard seed mechanism in Convolvulus arvensis L. and the
influence of environmental variables upon germination. M.Sc. Thesis, Oregon State
University, Corvallis.
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-3-8دستورالعمل اجرایی امتحانات
 -1شروع و اتمام امتحاناع پایان نیمیال تحییلی دانشجویان با توجه به برنامه زمانی ابتغشده در تقویم
آموزشی دانشگاه انجام میشود.
 -2برگزاری امتحان پایان نیم سال برای هر درس نظری در تمامی مقاطع تحییلی الزامی است و ترجمه
امتحان میانترم تکلی و ارائه سمینار کتسی جایگزین امتحان پایانترم نمیشود.
 -3درصورتیکه درس ناتمام اعتم میگردد الزم است دو هفته قبل از شروع امتحاناع موضوع در شورای
دانشکده میوم و سپس به مدیریت امور آموزشی دانشگاه اعتم گردد .نمراع دروسی که بهصورع ناتمام
اعتم میگردد باییتی حداکثر ظرو  45روز اعتم و در سامانه آموزشی ثبت و تأیید گردد.
 -4میئولیت برگزاری و نظارع بر حین اجرای امتحاناع پایانترم هر دانشکده بر عهده معاون آموزشی و اداره
آموز دانشکده مربوطه است و گروههای آموزشی موظ اند با دانشکدهها در این خیوص نهایت
همکاری را داشته باشند.
 -5اگر برای دانشجویی در درسی بیش از سه شانزدهم جلیاع کتسی غیبت گزار شده باشد مجاز به
شرکت در جلیه امتحان نمیباشد و نمره درس مربوطه در کارنامه صفر منظور میگردد .آموز دانشکدهها
بر اساس گزار های ارسالی مدرسین محترم موظ به جلوگیری از شرکت دانشجویان با غیبت بیشازحد
مجاز در جلیه امتحان میباشند.
 -6دانشکدهها الزم است برنامه امتحاناع پایان نیمیال و مقرراع شرکت در جلیه امتحان را جهت اطتع
دانشجویان در تابلوی اعتناع دانشکده نیب نمایند.
 -7مدیران گروههای آموزشی ضروری است قبل از شروع امتحاناع تاریخ ساعت و محل امتحان دروس را از
آموز دانشکده اخذ و به مدرسین مربوطه ابتغ نماید .متک برنامه امتحانی زمان درجشده در سامانه
انتخام واحد دانشجویان است.
 -8حتیالمقدور یک هفته قبل از شروع امتحاناع لییت دروس امتحانی توسد آموز هر دانشکده به واحد
انتشاراع ارسال گردد تا در زمان تکثیر سؤالها مدرسین محترم نیازی به مراجعه به آموز دانشکده
مربوطه نداشته باشند.
 -9ضروری است در ایام امتحاناع کارکنان دانشکدهها گروهها و آزمایشگاهها جهت همکاری بهعنوان مراقب
در اختیار معاونین محترم آموزشی باشند .معاونین آموزشی دانشکدهها الزم است برنامه مراقبین امتحاناع
پایان نیمیال را تنظیم و حداقل یک هفته قبل از برگزاری امتحاناع بهصورع مکتوم به عوامل مربوطه
ابتغ نمایند و پس از پایان امتحاناع وضعیت حضور مراقبین را به ریاست دانشکده اعتم فرمایند.
 -11الزم است یکی از کارشناسان آموز دانشکدهها بهعنوان هماهنگکننده برگزاری امتحاناع تعیین گردد.
 -11مراقبین کنترل کافی را بر روند برگزاری جلیه امتحان از ابتدا تا انتها داشته باشند و نباید جلیه امتحان را
بدون نظر استاد درس ترک نمایند.
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-12
-13
-14

-15
-16
-17
-18

-19

-21
-21
-22

-23
-24

اطمینان حاصل شود تا مکان برگزاری امتحاناع متناسب با تعداد دانشجویان بوده و ازنظر نور و تهویه
مشکلی نداشته باشد و حتیاالمکان از برگزاری چند امتحان در یک کتس پرهیز گردد.
سؤاالع امتحانی الزم است بهصورع تایپشده در فرمت مربوطه در جلیه در اختیار دانشجو قرار گیرد.
حضور مدرسین در جلیه امتحانی الزامی است و در صورع عدم حضور استاد به دالیل موجه به تشخیص
معاون آموزشی دانشکده برگزاری امتحان درس با حضور مدیر گروه آموزشی یا نماینده وی انجام میشود.
عدم حضور استاد دریکی از جلیاع همزمان امتحان بتمانع است.
همراه داشتن کارع دانشجویی و برگه شرکت در امتحان الزامی است.
کلیه دانشجویان موظ اند قبل از خروج از محل امتحان لییت حضوروغیام جلیه امتحانی را امضاک
نمایند و در غیر این صورع غایب محیوم میگردند.
از ورود دانشجویانی که به هر دلیل تأخیر داشته باشند در جلیه امتحان جلوگیری به عمل خواهد آمد و
برای آنها در صورعجلیه امتحانی غیبت درج میگردد
با توجه به مشکتع عدیدهای که در اثر اعتم نمراع با تأخیر به وجود آمده است الزم است مدرسین
محترم بر حداکثر ظرو مدع  7روز از تاریخ برگزاری امتحان نیبت به اعتم اولیه نمره در سامانه اقدام
نمایند .الزم به ذکر است مدرسین ابتدا نمراع را در سییتم اعمال و پس از بررسی تقاضاهای تجدیدنظر
اقدام به تأیید نهایی نمراع مینمایند و نمره تأییدشده ق عی غیرقابل تغییر میباشد.
مهلت ارسال اعتراضاع توسد دانشجویان به نمراع اولیه اعتمشده حداکثر  3روز کاری میباشد.
دانشجوی معترض به نمره موظ است اعتراض خود را صرفاً در سامانه ثبت نماید در غیر این صورع
اعتراضی وارد نمیباشد .مدرسین محترم الزم است مهلت موردنیاز را برای رسیدگی به اعتراضاع قبل از
تأیید نهایی نمراع لحاظ نمایند.
غیبت غیرموجه در جلیه امتحان بهمنزله درج نمره صفر میباشد و امتحان مجدد از دانشجو تحت هیچ
شرای ی انجام نخواهد شد.
تشخیص موجه بودن غیبت در جلیه امتحان به دلیل مشکتع پزشکی و بیماری بر عهده شورای آموزشی
دانشکده میباشد.
حداکثر مهلت رسیدگی به غیبتهای پزشکی در جلیاع امتحانی یک هفته پس از برگزاری امتحان
مربوطه است و اداره آموز دانشکده الزم است اطتعرسانی الزم را انجام دهند .ضمناً اخذ درس یا دروس
حذوشده در نیمیالهای بعدی منوط به پرداخت شهریه برابر تعرفههای مربوط به دانشجویان نوبت دوم
میباشد.
حذو درس به دلیل مشکتع پزشکی برای هر دانشجو صرفاً دو بار در طول تحییل مجاز میباشد.
درصورتیکه دانشجو در جلیه امتحان درسی حاضر باشد امکان بررسی حذو ناشی از بیماری برای آن
درس پس از امتحان وجود ندارد.
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 -25دانشکدهها الزم است ظرو مدع حداکثر  2هفته از پایان امتحاناع نیبت به اعتم وضعیت غیبتهای
موجه یا غیرموجه دانشجویان (بر اساس صورعجلیه شورای آموزشی دانشکده) به مدیریت امور آموزشی
دانشگاه اقدام نمایند.
 -26تکثیر سؤاالع فقد با حضور استاد درس انجام میگیرد و در پایان تکثیر الزم است کلیه سؤاالع امتحانی
حتی اوراق باطله به استاد درس تحویل گردد.
 -27میئولیت حفظ و نگهداری از محتوی سؤاالع تا زمان برگزاری امتحان بر عهده استاد درس است.
 -28مدرسین محترم الزم است اوراق امتحانی و کلیه پاسخنامهها را بعد از رسیدگی به اعتراضاع و ثبت نهایی
نمراع امتحانی تا دو نیمیال تحییلی نزد خود نگهداری نمایند.
 -29انجام فرایند محاسبه حقالتدریس اعضای هیأع علمی و مدرسین مدعو منوط به ثبت و تأیید نهایی
نمراع در مهلتهای مقرر میباشد.
 -31همراه داشتن تلفن همراه و سایر لوازم الکترونیک و هوشمند در جلیه امتحان اکیداً ممنوع میباشد.
 -31همراه داشتن ماشینحیام بهجز در مواردی که استاد درس مجاز بودن آن را در برگه امتحان اعتم نماید
ممنوع بوده و تقلب محیوم میشود.
 -32همراه داشتن کتام جزوه یا سایر موارد ممنوع شده برای حضور در امتحان عدم رعایت نظم جلیه توهین
به مراقبین و عدم تحویل سؤاالع در پایان هر جلیه امتحانی فرستادن شخص دیگری بهجای خود در
امتحان یا شرکت بهجای دیگری در امتحان جزو تقلب یا تخل امتحانی محیوم شده و موضوع طبق
مقرراع به کمیته انضباطی ارجاع خواهد شد.
 -33در صورع مشاهده هرگونه تقلب /تخل ضمن درج در پرونده انضباطی نمره ( 1/25بییتوپنج صدم)
برای درس مربوطه منظور خواهد شد.
 -34هرگونه تفییر مفاد این دستورالعمل و نظارع بر حین اجرای آن بر عهده معاونت آموزشی و تحییتع
تکمیلی دانشگاه است.
این دستورالعمل در جلسه  465شورای آموزشی دانشگاه مور 0396/01/9تصویب گردید.
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دستورالعمل لغو تعهد دانشآموختگان
مقدمه
به استناد مواد آییننامه اجرائی تبیره ماده هفت الیحه قانونی موضوع اصتح مواد هفت و هشت قانون
تأمین وسایل و امکاناع تحییل اطفال و جوانان ایرانی میوم  0359/13/02این دستورالعمل تنظیم و بهمنظور
ایفای تعهد خدمت آموز رایگان کلیه مقاطع تحییلی در دانشگاهها و مؤسیاع آموز عالی قابلاجرا است.
بهموجب این دستورالعمل دانشجویان و دانشآموختگانی که از تحییتع رایگان استفاده میکنند مکل هیتند
در برابر مدع تعهد با توجه به نوع سهمیه خود در ایران (بدون محدودیت برای محل انجام تعهد دانشآموختگان
سهمیه مناطق) خدمت نمایند.
وفق ماده  6آییننامه اجرائی مواد هفت و هشت قانون تأمین میائل و امکاناع تحییل اطفال و جوانان
ایرانی به دانشآموختگان بهرهمند از آموز رایگان و یا وام صندوق رفاه دانشجویان صرفاً گواهینامه موقت
پایان تحییل که فقد دارای ارز استخدامی در ایران است تیلیم خواهد شد.
استنادات قانونی
 مواد آئیننامه اجرائی مورخ  0354/14/29در اجرای ماده هفت و هشت قانون تأمین وسایل و امکاناعتحییل اطفال و جوانان ایرانی میوم مردادماه سال  0353در خیوص دانشجویان و هنرجویانی که برابر
تعهد و یا دو برابر مدع آموز رایگان خود در ایران مکل هیتند خدمت نمایند.
 الیحه قانونی اصتح مواد هفت و هشت قانون تأمین وسایل و امکاناع تحییل اطفال و جوانان ایرانی مورخ 0358/17/26شورای انقتم استمی ایران در خیوص مدع تعهد خدمت مربوط به بهرهمندی از
آموز رایگان.
 آئیننامه اجرایی تبیره ماده  7موضوع الیحه قانونی اصتح مواد هفت و هشت قانون تأمین وسایل و امکاناعتحییل اطفال و جوانان ایرانی میوم  0359/13/02در خیوص شراید لغو تعهد خدمت آموز
رایگان.
 میوبه هشتاد و هفتمین جلیه مورخ  0365/17/18شورای انقتم فرهنگی در خیوص اخذ تعهد خدمتاز پذیرفتهشدگان آزمون سراسری.
الف :تعاریف و کليات
ماده :0
وزارت علوم :وزارع علوم تحقیقاع و فناوری
سازمان :سازمان امور دانشجویان
مؤسسه :کلیه دانشگاهها و مؤسیاع آموز

عالی دارای مجوز از شورای گیتر

آموز

عالی.
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اداره کل بورس :اداره کل بورس و اعزام دانشجویان.
آموزش رایگان :منظور آموز بدون پرداخت هزینه دانشجو در طول سنواع مجاز دوره تحییلی در
دانشگاههایی است که از بودجه عمومی دولت استفاده مینمایند.
تعهد خدمت آموزش رایگان (تعهد خدمت) :کلیه دانشجویان بهرهمند از آموز رایگان مکل اند برابر
مدع تعهد مندرج در این دستورالعمل در ایران خدمت نمایند.
گواهینامه موقت پایان تحصيالت (گواهینامه موقت) :گواهینامهای دال بر اتمام تحییتع در رشته
و مق ع مشخص یا قید مدع تعهد خدمت آموز رایگان و بدهی صندوق رفاه دانشجویان.
گواهینامه پایان تحصيالت (گواهینامه) :گواهینامهای دال بر اتمام تحییتع در رشته و مق ع
مشخص بدون قید تعهد خدمت آموز رایگان و بدهی صندوق رفاه دانشجویان که مبتنی بر تیفیه کلیه
تعهداع دانشجو میباشد.
ریزنمرات :به کارنامه دانشجو به همراه نمراع واحدهای اخذشده در طول دوران تحییل وی اطتق میشود.
دانشنامه :به مدارک صادرشده پایان دوره آموز های رسمی (دوره کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد
دکتری حرفهای و دکتری تخییی) اطتق میشود که مبتنی بر تیفیه کلیه تعهداع دانشجو میباشد.
تصفيهحساب :تیفیهحیام با کلیه واحدهای دانشگاه و تعیین تکلی بدهیهای صندوق رفاه دانشجویان (که
شامل تیفیهحیام کامل یا بهصورع اقیاط با دریافت دفترچه میباشد).
تصفيهحساب قطعی :شامل تیفیهحیام با دانشگاه تیفیه بدهیها به صندوق رفاه دانشجویان و ایفای
تعهد خدمت آموز رایگان.
تصفيهحساب صندوق رفاه :به تیفیه کلیه بدهیهای صندوق رفاه دانشجویان به هنگام اتمام تحییل
(دانشآموختگی اخراج و انیراو) گفته میشود.
ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان :لغو کلیه تعهداع خدمت آموز رایگان از طریق یکی از رو های
مندرج در این دستورالعمل.
مبلغ هزینه پرداخت معادل تعهد خدمت آموزش رایگان (مبلغ تعهد) :وجه تعیینشده درازای ایفای
تعهد خدمت آموز رایگان.
دانشگاههای وابسته :دانشگاهها دانشکدهها و مؤسیاع آموز عالی وابیته به وزارتخانهها(بهجز وزارع
علوم و بهداشت) نهادهای حکومتی نهادهای نظامی و انتظامی و مؤسیاع عامالمنفعه میباشد.
دورههای شهریه پرداز :به دورههای تحییل در مقاطع مختل آموز عالی گفته میشود که شامل
دورههای نوبت دوم پردیس بینالملل پیام نور دانشگاه آزاد استمی دانشگاه جامع علمی کاربردی مؤسیاع
آموز عالی غیرانتفاعی دورههای مجازی و نیمهحضوری و سایر دانشجویانی که از آموز رایگان استفاده
نمینمایند و هزینه تحییلشان را در حین تحییل پرداخت میکنند.
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ب :تعهد خدمت آموزش رایگان
ماده  :2دانشآموختگانی که از خدماع آموز
آموز رایگان در ایران خدمت نمایند.

رایگان استفاده میکنند مکل اند برابر با مدع تعهد خدمت

ماده  :3مدع تعهد خدمت آموز رایگان:
 -0-3برای پذیرفتهشدگان سهمیههای آزاد من قه  0شاهد خانواده معظم شهدا ایثارگران نهضت
سوادآموزی جهاد جانبازان آزادگان پذیرفتهشدگان دورههای کارشناسی ناپیوسته کارشناسی ارشد ناپیوسته
و دکتری تخییی ورودیهای قبل از انقتم فرهنگی و دانشجویان غیر ایرانی پذیرفتهشده از طریق
آزمون سراسری (ورودیهای قبل از سال  )0387یک برابر مدع تحییل میباشد.
 -2-3برای پذیرفتهشدگان سال  62به بعد سهمیههای مناطق  2 3 4 5عشایر و مناطق محروم دو
برابر مدع تحییل میباشد.
 -3-3برای پذیرفتهشدگان سهمیه استانداریها سه برابر مدع تحییل میباشد.
تبصره  :0چنانیه دانشآموختگان سهمیه مناطق  2و 3پس از استعتم از سازمان سنجش آموز کشور و یا با
توجه به کارنامه محرمانه مندرج در پرونده متقاضی حائز امتیاز حدنیام گزینش آزاد همان رشته و محل
تحییلی باشند تعهد خدمت ایشان بهصورع سهمیه مناطق آزاد یک برابر مدع تحییل لحاظ میگردد.
تبصره  :2دانشجویان غیر ایرانی پذیرفتهشده پس از سال  0387از طریق آزمونهای ورودی سازمان سنجش
آموز کشور جزک دانشجویان شهریه پرداز محیوم شده و تعهد خدمتی بر عهده ندارند.
ماده  :4مدع تعهد خدمت برگزیدگان المپیادهای بینالملل برگزیدگان جشنواره خوارزمی و استعدادهای
درخشان که بدون شرکت در آزمون سراسری از تحییتع رایگان استفاده مینمایند همانند پذیرفتهشدگان
سهمیه آزاد میباشد.
ماده  :5دانشجویان ایرانی شاغل به تحییل در خارج از کشور که بهصورع روزانه به مؤسیاع داخل کشور
منتقلشده و از مزایای آموز رایگان بهرهمند گردیدهاند یک برابر مدع تحییل تعهد خدمت دارند.
ماده  :6تعهد خدمت برای نیمیالهای تحییلی پاییز و بهار به مدع  6ماه محاسبه میشود و نیمیالهای
تابیتانی جزک تعهداع خدمت محاسبه نمیگردد.
ماده  :7دانشجویان استعداد درخشان بهرهمند از تحییل همزمان در دو رشته تنها نیبت به مدع تحییل
خویش (تعداد نیمیالهای تحییلی) برحیب سهمیه من قه قبولی متعهد به خدمت آموز رایگان میباشند.
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ماده  :8تعهد خدمت دانشجویان انیرافی و اخراجی مق ع کارشناسی بر اساس سهمیههای مندرج در ماده  3که
واجد شراید دریافت گواهی کاردانی نباشند یک برابر مدع تحییل محاسبه و دانشجویان مذکور که واجد شراید
و متقاضی دریافت گواهی کاردانی هیتند برحیب سهمیه من قه پذیرفتهشده در ماده  3یک دو و یا سه برابر
این مدع تعهد خدمت خواهند داشت.
تبصره :دانشجویان انیرافی و اخراجی واجد شراید دریافت گواهی کاردانی که متقاضی مدرک کاردانی
نمیباشند تعهد خدمت ایشان یک برابر مدع تحییل محاسبه میگردد.
ماده  :9تعهد خدمت دانشجویان انیرافی و اخراجی صرفاً با توجه به مدع تحییل و نیمیالهای ثبتنامشده
محاسبه میشود.
ماده  :01مدع تحییل دانشآموخته و دانشجویان انیرافی و اخراجی در کلیه دورههای آموز
شهریه پرداز مشمول آموز رایگان نمیشود.
تبصره  :0هر نیمیالی که دانشجویان دوره روزانه بهصورع شهریه پرداز شهریه آن را پرداخت نمودهاند (مثل
نیمیالهای میهمانی و نیمیالهای تمدید سنواع با مجوز کمیییون بررسی موارد خاص) جزک تعهد خدمت
محیوم نمیگردد.
تبصره  :2دانشجویان دوره روزانه درصورتیکه مایل به استفاده از آموز رایگان نباشند باییتی شهریه و
هزینه تحییلی اعتمشده از سوی سازمان را در هنگام ثبتنام در هر نیمیال پرداخت نمایند.
عالی بهصورع

ماده  :00نیمیالهای مرخیی بدون احتیام در سنواع تعلیق و وقفه تحییلی مشمول تعهد خدمت نمیگردد.
تبصره :نیمیالهای مرخیی با احتیام در سنواع در مدع تعهد خدمت آموز

رایگان محاسبه میگردد.

ماده  :02مدع تعهد بابت درسهای معرفی به استاد متناسب با واحد انتخامشده محاسبه میگردد.
ماده  :03نیمیالهای حذوشده بهصورع اض راری پزشکی و  ...درصورتیکه نیمیالهای فوق جزک سنواع
تحییلی آنها محیوم شود بهصورع نیمیال کامل در مدع تعهد خدمت آموز رایگان محاسبه میگردد.
ماده  :04نیمیالهایی که تنها واحدهای درسی پایاننامه و پروژه اخذشده است در کلیه مقاطع تحییلی
کارشناسی کارشناسی ارشد و دکتری حرفهای فقد یکبار جزک تعهد خدمت محیوم میگردد.
ماده  :05تعهد خدمت در مق ع دکتری تخییی در نیمیالهایی که واحدهای رساله اخذشده است با توجه به
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تعداد واحدهای رساله حداقل  3نیمیال و حداکثر  4نیمیال محاسبه میگردد.
تبصره :در دورههای پژو محور رساله دکتری تخییی بر اساس تعداد واحدهای رساله محاسبه میگردد.
ماده  :06دانشجویان انتقالی که بهصورع روزانه به دانشگاه مقید انتقال مییابند در صورع عدم پرداخت
شهریه و هزینه تحییلی نیمیالهای مربوط تعهد خدمت آموز رایگان بر عهده ایشان میباشد.
ماده  :07دانشجویان بورسیه وزارع علوم و یا سایر دستگاهها پس از لغو تعهداع بورس دستگاه مربوطه و اعتم
دستگاه میتوانند نیبت به تیفیه تعهداع خدمت آموز رایگان اقدام نمایند.
ج :پایان تعهد خدمت آموزش رایگان
ماده  :08ارائه گواهینامه موقت به دانشآموختگان متعهد خدمت بدون ایفای تعهداع خویش برای خدمت در
داخل کشور منوط به داشتن شراید زیر و عدم تعهد به دستگاههای اجرائی و بورس دهنده بتمانع است:
 -0-08انجام امور دانشآموختگی و تیفیهحیام با دانشگاه؛
 -2-08تیفیهحیام با صندوق رفاه دانشجویان و اخذ دفترچه اقیاط یا پرداخت بدهی؛
 -3-08تعیین تکلی وضعیت نظاموظیفه (مختص آقایان)؛
ماده  :09ارائه گواهینامه یا دانشنامه به دانشآموختگان با داشتن شراید زیر بتمانع است:
 -0-09انجام امور دانشآموختگی و تیفیهحیام با دانشگاه؛
 -2-09تیفیهحیام ق عی با صندوق رفاه دانشجویان با پرداخت بدهی به صندوق مذکور؛
 -3-09تعیین تکلی وضعیت نظاموظیفه (مختص آقایان)؛
 -4-09لغو تعهد بورس برای دانشجویان بورسیه وزارع علوم یا سایر دستگاههای اجرایی؛
 -5-09پایان تعهد خدمت آموز دانشجویان دوره روزانه.
تبصره :ارائه دانشنامه به دانشآموختگان دارای گواهینامه موقت یا گواهینامه پایان تحییتع منوط به
تیلیم اصل گواهینامه مذکور به مؤسیه میباشد.
ماده  :21تعیین تکلی وضعیت نظاموظیفه طبق یکی از موارد زیر انجام خواهد شد:
 -0-21دارندگان کارع پایان خدمت دوره ضرورع.
 -2-21دارندگان کارع معافیت دائم
 -3-21دارندگان کارع معافیت موقت در مدع اعتبار آن.
 -4-21دارندگان گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور.
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 -5-21دارندگان گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر اشتغال به خدمت دوره ضرورع
بدون غیبت اولیه.
 -6-21دارندگان گواهی اشتغال به تحییل و یا خدمت در وزارع بهداشت وزارع آموز وپرور
سازمان کشتیرانی جمهوری استمی ایران آموزشگاه فنون هواپیمایی (موضوع مواد  8 7 6و  9قانون
خدمت نظاموظیفه عمومی).
 -7-21دارندگان برگه اعزام به خدمت دوره ضرورع بدون غیبت در مدع اعتبار آن.
 -8-21دارندگان گواهی صادره از سوی سازمان وظیفه عمومی و معاونتهای وظیفه عمومی استانهای
کشور.
 -9-21دارندگان گواهی اشتغال به تحییل بر اساس شماره معافیت تحییلی معتبر.
 -01-21دارندگان گواهی رسمی مبنی بر اتمام خدمت دوره ضرورع از یگان خدمتی.
تبصره :ارائه ریزنمراع تأییدشده بدون قید فراغت از تحییل به دانشآموختگان غیر غایب پس از لغو تعهد
خدمت و تیفیه بدهی صندوق رفاه دانشجویان بتمانع میباشد.
ماده  :20دانشجویان و دانشآموختگان دورههای روزانه متعهد خدمت آموز رایگان دانشگاهها و مؤسیاع
آموز عالی میتوانند از طریق یکی از رو های زیر تعهد خدمت خویش را به پایان برسانند:
 -0-20انجام تعهد خدمت آموز رایگان از طریق ارائه گواهی انجام کار معتبر؛
 -2-20پرداخت هزینه تحییلی معادل تعهد خدمت آموز رایگان؛
 -3-20لغو تعهد خدمت آموز رایگان از طریق عدم کاریابی قابلقبول؛
 -4-20لغو تعهد خدمت رایگان از طریق بازنشیتگی؛
 -5-20لغو تعهد خدمت آموز رایگان از طریق ازکارافتادگی؛
تبصره :دانشآموختگان غیر ایرانی که از طریق آزمون سراسری سال  0386و قبل از آن پذیرفتهشده باشند
فقد با بازپرداخت هزینه تعهد خدمت آموز رایگان و تأیید اداره کل امور دانشجویان غیر ایرانی میتوانند مدارک
تحییلی خود را از دانشگاه محل تحییل دریافت نمایند.
ماده  :22ایفای تعهد خدمت آموز رایگان دانشآموختگان رشتههای دامپزشکی پس از انجام طرح خدمت
نیروی انیانی و یا معافیت از آن بر اساس نامه شماره  93/22/07263مورخ  0393/13/07سازمان دامپزشکی
کشور بتمانع میباشد .همینین ارائه دانشنامه و ریزنمراع به دانشآموختگان مذکور منوط به اتمام تعهد خدمت
آموز رایگان میباشد.
ماده  :23لغو خدمت آموز

رایگان دانشجویان و دانشآموختگان متعهد خدمت دبیری از اعتم لغو تعهد خدمت
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دبیری از سوی دفتر حقوقی وزارع آموز وپرور و یا اداراع کل آموز وپرور
شماره  47374مورخ  0395/13/29وزارع آموز وپرور مجاز میباشد.

استانها بر اساس دستورالعمل

ماده  :24دانشجویان بورسیهای که نهاد بورس دهنده هزینه تحییلی ایشان را تأمین نموده نیبت به دوره
بورس مشمول تعهد خدمت نمیباشند و این افراد پس از اعتم نهاد مذکور میتوانند اصل مدرک خود را دریافت
نمایند.
ماده  :25افرادی که در چند مق ع دانشآموخته گردیدهاند الزم است به ترتیب از مق ع پایینتر نیبت به تیفیه
تعهد خدمت اقدام نمایند و پایان تعهد خدمت مق ع باالتر منوط به ارائه فرم نحوه انجام تعهد خدمت مقاطع قبلی
است.
ماده  :26ثبتنام و ادامه تحییل افراد بازنشیته (با تأیید مراتب بازنشیتگی توسد مراجع قانونی ذییتح) در
دورههای روزانه بدون گرفتن تعهد خدمت آموز رایگان در کلیه مقاطع تحییلی در صورع عدم مغایرع با
سایر آییننامههای آموزشی صرونظر از شراید سنی و استخدامی همانند سایر دانشجویان بتمانع میباشد.
ج -0-انجام تعهد خدمت آموزش رایگان از طریق ارائه گواهی انجام کار معتبر
ماده  :27ایفای تعهد خدمت آموز رایگان از طریق انجام تعهد خدمت یا ارائه گواهی انجام کار معتبر برابر
مدع تعهد خدمت آموز رایگان انجام میشود.
ماده  :28کار معتبر برای انجام تعهد خدمت آموز رایگان بهنوعی از اشتغال گفته میشود که شاغل مشمول
بیمه باشد و سابقه بیمه متک محاسبه انجام تعهد خدمت میباشد.
تبصره :احکام کارگزینی نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی بهعنوان سند قابلقبول برای انجام تعهد خدمت
آموز رایگان محیوم میگردد.
ماده  :29در موارد زیر فعالیت بدون سابقه بیمه بهعنوان کار معتبر جهت انجام تعهد قابلقبول میباشد:
 -0-29گواهی تدریس معتبر از دانشگاهها مؤسیاع آموز عالی (دولتای و غیردولتای) باه میازان 01
ساعت در هفته سایر مؤسیاع آموزشی در صورع تأیید نهااد مربوطاه باه میازان  06سااعت در هفتاه
بهعنوان کارکرد تماموقت تلقی میشود.
 -2-29پروانه کیب معتبر افارادی کاه باه حارو مختلا مشاغول بکارناد ازجملاه پرواناه کیاب از
سازمان های صنفی کشور پروانه اشتغال مهندسین پروانه وکالت پروانه کارآموزی وکالت پروانه سازمان
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دامپزشکی و نظام دامپزشکی و سایر نهادهای دولتی غیردولتی و آزاد از تاریخ صدور بهشرط تمدیاد یاا
داشتن پرونده مالیاتی بهعنوان گواهی انجام کار در طول سالیان قابلپذیر میباشد.
 -3-29مدع کارکرد دانشآموختگان بهعنوان مدیرعامل در شرکتهای خیوصی بهشرط اثباع فعالیت
یا ارائه گواهی از شرکت موردنظر و تیویر آگهی درج تأسیس و تغییراتات شارکت در روزناماه رسامی و
ارائه گواهی پرداخت مالیاع در مدعزمان فعالیت قابلپذیر میباشد.
 -4-29فعالیتهای هنری و م بوعاتی دانشآموختگان یا ارائه گواهی اشتغال باه ایان حرفاه از ساوی
دستگاههای زی ربد بهمنزله انجام تعهد تلقی میشود.
 -5-29درصورتیکه دانشآموختهای گواهی فعالیت قابل قبولی را در حوزههایی بهغیراز موارد فوق ارائاه
نماید در صورع استعتم دانشگاه و موافقت سازمان (اداره کل امور دانشجویان داخل) گاواهی ماوردنظر
میتواند مورد پذیر قرار گیرد.
تبصره:تمامی موارد مذکور در فوق مشروط بر این است که دانشآموخته در ایران حضور داشته باشد و دانشگاه
میتواند در صورع لزوم موارد مشکوک را از مرجع مربوطه استعتم نماید.
ماده  :31دانشآموختگان میتوانند مبلغ تعهد مقاطع پایینتر را پرداخت و گواهی انجام کار خود را برای مقاطع
باالتر ارائه دهند.
ماده  :30ارائه گواهی انجام کار برای هر مق ع باییتی بعد از تاریخ فراغت از تحییل در آن مق ع باشد.
ماده  :32گواهیهای انجام کار ارائهشده برای انجام تعهد خدمت در یک مق ع برای مقاطع دیگر قابلپذیر
نمیباشد.
ماده  :33انجام خدمت وظیفه عمومی پس از تاریخ فراغت از تحییل ترک تحییل و یا اخراج جزک خدماع
مؤثر در انجام تعهد خدمت متقاضی محیوم شده و تاریخ و مدعزمان مندرج در پشت کارع پایان خدمت مبنای
محاسبه میباشد.
تبصره :صدور معرفینامه به نظاموظیفه جهت انجام خدمت سربازی برای افراد فوق (دانشآموخته انیرافی و
اخراجی) قبل از ایفای تعهد خدمت بتمانع میباشد.
ماده  :34دانشآموختگانی که خدمت وظیفه عمومی ایشان با استفاده از امکاناع بنیاد نخبگان به پروژه
تبدیلشده است .سابقه فعالیت ایشان در طول زمانی که مشمول بیمه هیتند میتواند جهت انجام تعهد خدمت
محاسبه گردد .مگر در حالتی که این فعالیت حین تحییل دوره روزانه باشد.
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ماده  :35جهت انجام تعهد خدمت گواهی کار پس از تاریخ فراغت انیراو و اخراج از تحییل متک محاسبه
میباشد.
ماده  :36انجام تعهد خدمت دانشآموختگان پذیرفتهشده از طریق سهمیه استانداریها در صورع ارائه تأییدیه
اشتغال به کار استانداری محل خدمت مربوطه جهت لغو تعهد آموز رایگان بتمانع است .در صورع اعتم عدم
نیاز استانداری به میزان مدع باقیمانده گواهی کار در سایر مناطق کشور نیز موردقبول خواهد بود.
تبصره :دانشجویان انیرافی یا اخراجی نیز بهتناسب مدع استفاده از آموز رایگان مشمول ماده فوق میباشد.
ماده  :37تحویل گواهینامه موقت مق ع پایینتر مندرج در پرونده تحییلی مق ع باالتر به دانشجویان
انیرافی و یا اخراجی که تیفیهحیام صندوق رفاه دانشجویان را انجام داده باشند با اعتم مدع تعهد به
دانشگاه مق ع پایین تر بتمانع است .مشروط بر اینکه متقاضی قید لغو تعهد و گرفتن اصل دانشنامه مق ع قبل
را نداشته باشد.
تبصره:چنانیه متقاضی فوق قید گرفتن اصل دانشنامه از مق ع پایینتر را داشته باشد باییتی لغو تعهد خدمت
آموز رایگان مق ع ناتمام باالتر را انجام دهد.
ماده  :38کلیه متعهدین دستگاههای اجرایی یا بورسیه وزارتخانهها میتوانند از سابقه خدمت ارائهشده جهت لغو
تعهد بورس در خیوص ایفای تعهداع خدمت آموز رایگان نیز استفاده نمایند.
ماده  :39ارائه سابقه کار همزمان در چند محل جهت انجام خدمت موردقبول نبوده و در هر زمان تنها یک سند
معتبر اشتغال مورد تأیید میباشد.
ماده  :41گواهی انجام کار در حین تحییل مق ع باالتر برای مقاطع پایینتر درصورتیکه در دوره روزانه
مشغول به تحییل نباشد برای مقاطع قبلی قابلقبول خواهد بود.
ج -2-پرداخت مبلغ معادل تعهد خدمت آموزش رایگان
ماده  :40دانشآموختگان درصورتیکه تمام یا قیمتی از تعهد خدمت موضوع ماده  27را بهواس ه انجام کار
معتبر ایفا ننمایند میتوانند تعهد خدمت خود را بهطور کامل بهتناسب عدم انجام به سازمان بازپرداخت نمایند.
ماده  :42مبلغ تعهد برای هر نیمیال تحییلی دانشآموختگان مقاطع مختل
نیمیال تحییلی محاسبه میشود:

برابر حداقل واحد مجاز یک
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 -0-42دورههای کاردانی و کارشناسی  02واحد درسی؛
 -2-42کارشناسی ارشد ناپیوسته  8واحد درسی؛
 -3-42دکتری تخییی  6واحد درسی؛
ماده  :43در هنگام بررسی مبلغ تعهد هر نیمیال تعداد واحادهای انتخاامشاده در مااده  42ماتک محاسابه
میباشد.
 -0-43درصورتیکه دانشجو در هر نیمیال بیش از حداقل مجاز و یا کمتر از حداقل مجاز یک نیمیاال
تحییلی نیز واحد انتخام کرده باشد همان شهریه نیمیال تحییلی بهحیام مبلاغ تعهاد نیمیاال وی
منظور میگردد.
 -2-43نیمیالهای که دانشجویان مق ع دکتری مشغول به آمادهسازی طرح رساله (پروپوزال) و آزماون
جامع هیتند در مبلغ بازپرداخت تعهد خدمت آموز رایگان محاسبه نمیگردد.
 -3-42نیمیالها و واحدهای دروس پیشنیاز نیز جزک تعهد خدمت آموز رایگان محیوم میگردد.
ماده  :44در مورد دانش آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفهای شهریه و هزینه تحییلی افراد تاا
واحد های کارشناسی بر اساس مق ع کارشناسی و واحدهای مربوط به مق ع کارشناسی ارشاد بار اسااس شاهریه
مق ع مذکور محاسبه میگردد و مبنا در همه موارد فوق سال پذیر دانشآموخته میباشد.
ماده  :45در مورد دانش آموختگان دکتری پیوسته شهریه و هزینه تحییلی این افراد تا واحدهای کارشناسی بار
اساس مق ع کارشناسی و واحدهای مربوط به مق ع کارشناسی ارشد بر اساس شهریه مق ع کارشناسای ارشاد و
واحدهای مق ع دکتری بر اساس تعرفه دوره دکتری تخییی تعیین میگردد و مبناا در هماه ماوارد فاوق ساال
پذیر دانشآموخته میباشد.
ماده  :46افرادی که با استفاده از سهمیه استانداریها پذیرفتهشدهاند پس از اعتم عدم نیاز اساتانداری مرباوط
چنانی ه قبل از ایفای تعهد خدمت تقاضای دریافت مدارک تحییلی خود را داشته باشاند بایاد شاهریه و هزیناه
تحییلی خود را برابر مقرراع مربوطه پرداخت نمایند.
ماده  :47دانشجویان انیرافی و یا اخراجی چنانیه پس از ترک تحییل و یا اخراج و قبل از انجام تعهد خدمت
تقاضای دریافت ریزنمراع و گواهی نامه مق ع قبلی خود را (جهت لغو تعهد خدمت آموز رایگان مق اع قبلای و
گرفتن دانشنامه و ریزنمراع درسی) داشته باشند باید مبلغ تعهد خدمت را پرداخت نمایند.
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ماده  :48مبلغ معادل تعهد خدمت دانشآموختگان و دانشجویان انیرافی و اخراجی در موارد ذیل تا مدع یک
سال تقیید میگردد:
 -0-48دانشآموختگانی که تحت حمایت مؤسیاع حمایتی از قبیل کمیته امداد بهزییتی و ...باشند؛
 -2-48دانشآموختگانی که متکفل خرج افراد تحت تکفل خود باشند.
 -3-48دانشآموختگانی که خود یا بیتگان درجهیک ایشان مبتت به بیماریهای خاص باشند.
 -4-48خانواده معظم شهدا (فرزندان و همیر) جانبازان (جانبازان فرزندان و همیر) رزمندگان
(رزمندگان فرزندان و همیر) و آزادگان (آزادگان فرزندان و همیر).
 -5-48عدم بضاعت دانشآموخته که تشخیص آن به عهده اداره کل امور دانشجویان داخل میباشد.
تبصره :تقیید بیش از یک سال طبق مقرراع مربوطه میباشد.
ماده  :49تقاضای تقیید و مدارک مربوط به آن به اداره کل امور دانشجویان داخل ارائه پس از بررسی و احراز
شراید و موافقت وزارع مراتب به دفتر حقوقی اعتم و دفتر مذکور مکل است سند رسمی تعهد پرداخت از
مدیون را با ضمانت دو نفر کارمند رسمی ق عی دولت اخذ و سند اصلی را در بایگانی خود نگهداری و رونوشت
میداق آن را برای اقدام به اداره کل امور دانشجویان داخل ارسال کند.
ج -3-لغو تعهد خدمت آموزش رایگان با استفاده از گواهی عدم کاریابی
ماده  :51تعهد خدمت دانشآموختگان با ارائه گواهی عدم کاریابی قابلقبول از اداره کل و امور اجتماعی استان
توسد دانشگاه با رعایت موارد زیر پذیرفته میشود:
تبصره  :0دانشآموختگان از تاریخ دانش آموختگی تنها شش ماه فرصت دارند در دفااتر کاریاابی تقاضاای کاار
نمایند.
تبصره  :2ثبتنام در دفاتر کاریابی و دریافت گواهی عدم کاریابی تنها با حضور شخص دانشآموخته امکانپاذیر
است.
تبصره  :3این فرصت برای آقایان درصورتیکه کارع نظاموظیفه بعد از فراغت از تحییل صادر شده باشد بعاد
از تاریخ صدور کارع قابلمحاسبه میباشد.
تبصره  :4فرصت مذکور برای دانشآموختگان درصورتیکه بتفاصله در مق ع تحیایلی بااالتر در دوره روزاناه
پذیرفته شوند بعد از فراغت از تحییل در مق ع باالتر محاسبه میگردد.
ماده  :50گذشت یک سال از تاریخ فراغت از تحییل برای کلیه دانشآموختگان دارای گواهی عدم کاریاابی از
اداراع کل کار و امور اجتماعی مراکز استان الزامی میباشد.
تبصره  :0زمان احتیام یک سال شمیی برای آقایان از تاریخ صدور کارع پایاان خادمت وظیفاه عماومی یاا
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کارع معافیت دائم از خدمت در نظر گرفته می شود .مبنای محاسبه برای کاارع معافیات تااریخ صادور معافیات
موقت پزشکی و غیرپزشکی میباشد.
تبصره  :2زمان احتیام یک سال برای دانشآموختگان از آخرین مق ع تحییلی دوره روزانه قابلقبول است.
ماده  :52گواهی عدم کاریابی درصورتیکه از تاریخ فراغت از تحییل تا زمان اقدام باه تیافیه تعهاد خادمت
هیچگونه تأییدیه تحییلی مربوط به اشتغال در پرونده یا سابقه بیمه نداشته باشد موردقبول میباشد.
ماده  :53اعتم عدم کاریابی در مقاطع باالتر تعهد خدمت دانشآموختگان را در مقاطع تحییلی قبلی نیاز لغاو
مینماید.
تبصره :در صورع تحییل دانشجو در رشته متفاوع در مق ع باالتر جهت استفاده از این فرصت در هار مق اع
نیاز به گواهی عدم کاریابی مربوط به همان رشته نیازمند است.
ماده  :54تعهد خدمت پذیرفتهشدگان سهمیه استانداریها با ارائه گواهی عدم کاریابی اداره کل و امور اجتمااعی
استانها در صورع اعتم عدم نیاز به خدمت از سوی استانداری مربوطه لغو میگردد.
ماده  :55دانشآموختگان بورسیه و متعهد به دستگاهها پس از اعتم عدم نیاز دستگاه مربوطه میتواند از طریق
کاریابی نیبت به تیفیه تعهد خدمت اقدام نمایند.
ماده  :56لغو تعهد خدمت آموز رایگان از طریق گواهی عدم کاریابی دانشآموختگان رشتههای دامپزشاکی
پس از اعتم انجام طرح خدمت نیروی انیانی و یا معافیت از طرح مذکور از سوی سازمان دامپزشکی کشور مییر
است.
ماده  :57دانشجویان شاغل به تحییل در کلیه دورههای مقاطع بااالتر دوره روزاناه نمایتوانناد گاواهی عادم
کاریابی در حین تحییل برای لغو تعهد خدمت آموز رایگان مق ع قبلی ارائه نمایند.
تبصره :ثبتنام افراد مذکور برای کاریابی در صورع دانشآموختگی در دو رشته امکانپذیر میباشد.
ماده  :59دانشجویان انیرافی اخراجی نمی توانند از فرصت عدم کاریابی جهت تیفیه آماوز
ناتمام استفاده نمایند.

رایگاان مق اع
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ج -4-بازنشستگی
ماده  :61لغو تعهد خدمت دانش آموختگان بازنشیته با ارائه حکم بازنشیتگی (با تأیید مراتب بازنشیتگی توسد
مراجع قانونی ذییتح) و بهشرط حضور در کشور بتمانع است.
ج -5-لغو تعهد خدمت آموزش رایگان از طریق ازکارافتادگی
ماده  :60لغو تعهد خدمت دانش آموختگان دانشجویان انیرافی و اخراجی به علت ازکارافتادگی و از دست دادن
اهلیت و عدم توانایی انجام تعهد خدمت با ذکر صریو عبارع "نامبرده قادر به کاار کاردن نمایباشاد" از ساوی
شورای پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی استان محل تحییلشان انجام میشود .لذا افارادی کاه صارفاً تواناایی
انجام کار خاصی را ندارند از تعهد خدمت آموز رایگان معاو نخواهند شد.
ماده  :62تحویل مدارک تحییلی دانشآموختگانی که پس از پایان تحییتع فوع نمودهاناد باا ارائاه گاواهی
فوع و بهاتفاق کلیه وارثین بتمانع است.
ج -6-تعویق ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان
ماده  :63دانشجویان انیرافی و اخراجی درصورتیکه متقاضی ادامه تحییل در کلیاه دانشاگاههاا و مؤسیااع
آموز عالی باشند (بهجز دانشگاه آزاد استمی با توجه به شراید این دانشگاه) میتوانند ایفای تعهد خدمت خاود
را تا پایان تحییتع مق ع جدید به تعویق بیندازند.
تبصره  :0دانشجویان انیرافی و اخراجی استفادهکننده از بورسیه با لغاو تعهاد بورسایه مایتوانناد در صاورع
تحییل مجدد تعهداع خدمت مق ع ناتمام پیشین را به تعویق انداخته و به تعهداع مق ع جدید اضافه نمایند.
تبصره  :2تعویق تعهداع دانشجویان انیرافی /اخراجی متعهد خدمت به دستگاههای اجرایی منوط به موافقات
دستگاههای ذیربد میباشد.
ماده  :64دانشآموختگان روزانه کلیه مقاطع تحییلی درصورتیکه از طریق سازمان سنجش آماوز کشاور در
دانشگاهها و مؤسیاع آموز عالی در مقاطع تحییلی باالتر قبول شده باشند میتوانناد تعهاد خادمت آماوز
رایگان خویش را تا پایان تحییتع مق ع باالتر به تعویق بیندازند.
تبصره  :0ارسال تأییدیه تحییلی برای این افراد درصورتیکه در دوره نوبت دوم شهریه پرداز غیرانتفاعی-غیر
دولتی دانشگاه جامع علمی – کاربردی و دانشگاه پیام نور پذیرفتهشده باشند با قید "مدع بهرهمندی تحییل از
مزایای آموز رایگان" انجام گردد و مؤسیه جدید ملزم به درج میازان تعهاد آماوز رایگاان مق اع قبلای در
گواهی فراغت از تحییل دانشجو بوده و صدور دانشنامه مق ع جدید منوط به ارائاه لغاو تعهاد خادمت آماوز
رایگان مق ع قبلی میباشد.
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تبصره  :2دانش آموختگانی که قید ادامه تحییل در دانشگاه آزاد استمی را دارناد چنانیاه درخواسات تعویاق
تعهداع آموز رایگان خود را تا زمان فراغت از تحییل در مقاطع باالتر داشته باشند مؤسیه میباییت با اخاذ
تعهد رسمی ریزنمراع وی را بهصورع محرمانه همراه با کپی تعهدنامه به دانشگاه آزاد استمی ارسال نمایند.
ماده  :65دانشجویان دوره روزانه که به دانشگاهها و مؤسیاع آموز عالی (دورههاای غیرانتفااعی پیاام ناور
علمی -کاربردی شهریه پرداز) انتقال مییابند می توانناد تعهاد خادمت خاویش را تاا پایاان تحیایتع بادون
تیفیهحیام با صندوق رفاه دانشجویان به تعویق بیندازند.
تبصره :دانشجویانی که از طریق تکمیل ظرفیت به دانشگاهها و مؤسیاع آموز عالی دولتی و غیردولتی علوم
پزشکی و دانشگاه فرهنگیان انتقال مییابند نیز می توانناد تعهاد خادمت خاویش را تاا پایاان تحیایتع بادون
تیفیهحیام با صندوق رفاه دانشجویان به تعویق بیندازند.
ماده  :66ارسال تأییدیه تحییلی (ریزنماراع تأییاد نشاده و تیاویر گاواهی موقات پایاان تحیایتع) بارای
دانشآموختگان به دانشگاههای مقاطع تحییلی باالتر بهصورع محرمانه و با قید مادع تعهاد خادمت و ساهمیه
من قه پذیرفتهشده و ذکر عباراع ذیل در متن نامه ارسالی "ریزنماراع نبایاد باه صااحبش تیالیم شاود" و "در
صورع عدم نیاز به آن دانشگاه عودع گردد و ریزنمراع فوق منحیراً برای ارائه به آن دانشگاه و یا سازمان صادر
شده و فاقد هرگونه ارز دیگری ازجمله ترجمه را دارا میباشد" صورع میپذیرد.
ماده  :67ارسال تأییدیه تحییلی برای دانشآموختگان مق ع کارشناسی که مجادد در هماان مق اع و مقااطع
پزشکی پذیر میشوند بهصورع محرمانه و قید مدع تعهد خدمت آموز رایگان بتمانع میباشد.
تبصره :در خیوص افراد فوق الاذکر در صاورع درخواسات ریزنماراع و ارساال آن باه دانشاگاه جدیاد جهات
معادلسازی و ت بیق واحد باییتی لغو تعهد خدمت آموز رایگان صورع گیرد.
هر  -سایر موارد
ماده  :68هزینههای آموز

رایگان هرسال توسد سازمان اعتم میگردد.

ماده  :69هزینههای محاسبهشده آموز
واریز شود.

رایگان به شماره حیابی که توسد سازمان اعتم مایگاردد باییاتی

ماده  :71ارائه درخواست جهت لغو تعهد خدمت آموز رایگان از طریق سامانه سجاد سازمان توساد متقاضای
صورع میگیرد و دانشگاه پس از بررسی و تأیید درخواست لغاو تعهاد افاراد را تأییاد و چنانیاه اداره کال اماور
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دانشجویان داخل نیز لغو تعهد متقاضی را تأیید نماید صدور مدارک با رعایت سایر مقرراع بتمانع میباشد.
ماده  :70گواهینامه موقت تحییلی کلیه دانشگاهها و مؤسیااع آماوز عاالی در مادع اعتبارشاان در کلیاه
نهادهای داخلی کشور معتبر بوده و دانشآموخته نیاز به ارائه هیچگونه مدرکی اعم از گواهی یا دانشنامه ندارد.
ماده  :72اخذ مدرک دیپلم از پذیرفتهشدگان توسد مؤسیاع بهمنظور ابتغ از سوابق آموزشی آنان میباشد .بار
این اساس پس از فراغت از تحییل در مق ع دانشگاهی تحویل مدارک دیپلم و پیشدانشگاهی و ریزنماراع آن
به دانشآموختگان (آقایان مشروط به انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از آن) بتمانع میباشد.
تبصره :تحویل مدارک فوق به دانشجویان انیرافی و اخراجی مشروط به لغو تعهد خدمت آموز رایگان است.
ماده  :73موارد پیشبینینشده در دستورالعمل فوق با استعتم مؤسیه مربوطه و اعتم نظر رئیس سازمان قابال
بررسی است.
ماده  :74این دستورالعمل در  74ماده  59بند و  30تبیره در تاریخ  0396/01/26به تائید وزیر علوم تحقیقاع
و فناوری رسید و از تاریخ ابتغ الزماالجرا بوده و کلیه دستورالعملها و بخشنامههای قبلی ملغی میگردد.
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قانون پيشگيری و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمی
ماده واحده :تهیه عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله پایاننامه مقاله طرح پژوهشی کتام گزار یاا
سایر آثار مکتب و یا ضبدشده پژوهشی -علمی و یا هناری اعام از الکترونیکای و غیار الکترونیکای توساد هار
شخص حقیقی و حقوقی بهقید انتقال و بهعنوان حرفه یا شغل -باهدو ارائه کل اثار و یاا بخشای از آن توساد
دیگری بهعنوان اثر خود جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان عتوه بر واریز وجوه دریافتی باه خزاناه دولات مشامول
مجازاع به شرح زیر میباشد:
-0ارتکام جرم توسد شخص حقیقی مشمول مجازاع نقدی درجه سه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش
است.
-2در صورع ارتکام جرم توسد شخص حقوقی عتوه بار مجاازاع مادیران و گرداننادگان مربوطاه -مجاازاع
شخص حقوقی حیب مورد م ابق مواد ( )22( )20( )21قانون مجازاع استمی میاوم  0392/2/0تعیاین
میگردد.
تبصره  -0معاونت در جرائم موضوعبندهای ( )0و ( )2میتوجب حداقل مجازاع مقرر میباشد.
تبصره  -2در صورتی که ارتکام جرم موضوع این قانون از طریق پایگاه الکترونیکی و یاا قالاب بنگااه (شاامل
مؤسیه شرکت یا هر نوع دیگر) اعم از ثبت شده یا نشده انجام شود و یا برای انجام آن اقدام به تبلیغ به هر نحاو
گردد مرتکب یا مرتکبان به میانگین حداقل و حداکثر مجازاع مقرر فوق محکوم میشوند.
تبصره -3محل بنگاه و یا پایگاه الکترونیکی مندرج در تبیره ( )2به درخواست یکی از وزارتخانههای علوم
تحقیقاع و فناوری و یا بهداشت درمان و آموز و یا سایر مراجع مربوطه و با دستور مراجع قضایی حیب مورد
مهروموم (پلمپ) یا متوق میشود.
تبصره -4بازرسان وزارتخانه علوم تحقیقاع و فناوری و بهداشت درمان و آموز پزشکی در اجرای این قانون
م ابق قانون آیین دادرسی کیفری میوم  0392/02/4پس از فراگیری مهارعهای الزم عنداالقتضاک میتوانند
بهعنوان ضابد خاص محیوم شوند.
تبصره -5ارائه خدماتی که در جریان تهیه آثار پژوهشی –علمی و هنری انجام آنها توسد شخص ثالث
متعارو است از قبیل خدماع آزمایشگاهی تایپ کمک به گردآوری دادهها ترجمه تکثیر و ویراستاری اثر
مشمول حکم مقرر در این قانون نییت.
تبصره -6در صورع استفاده از آثار متقلبانه موضوع این قانون توسد اعضای هیأع علمی دانشجویان کارکنان
اداری و طتم ضمن سلب هرگو نه امتیاز مادی و یا معنوی مترتب بر آن و ملغی االثر بودن هرگونه مدرک
تحییلی پایه مرتبه علمی رتبه و یا عناوین مشابه علمی به تخلفاع نامبردگان حیب مورد توسد هیئتهای
انتظامی اعضای هیأع علمی هیئتهای رسیدگی به تخلفاع اداری کمیتههای انضباطی دانشجویان و یا دادسرا
و دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی شده و به مجازاع زیر محکوم میشوند:
الف) هیأع علمی به یکی از مجازاع ردی ( )7تا ( )00ماده ( )8قانون مقرراع انتظامی هیأع علمی دانشگاهی و
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مؤسیاع آموز عالی و تحقیقاتی کشور میوم  0364/02/22و اصتحاع و الحاقاع بعدی آن
ب) دانشجو به یکی از مجازاع ردی (م )0-تا (م )5-ماده ( )7آییننامه انضباطی دانشجویان جمهوری استمی
ایران میوم جلیه  358مورخ  0374/6/04شورای عالی انقتم فرهنگی و اصتحاع و الحاقاع بعدی آن
پ) کارکنان اداری به یکی از مجازاع ردی (د) تا (ک) ماده ( )9قانون رسیدگی به تخلفاع اداری میوم
 0372/9/7و اصتحاع و الحاقاع بعدی آن
ت) طتم؛ بر اساس قوانین و مقرراع دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت
تبصره  :7وزارتخانههای علوم تحقیقاع و فناوری و بهداشت درمان و آموز
پیشگیری از جرائم موضوع این قانون اقداماع زیر را انجام دهند:
-0ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری از طریق گنجاندن دروس ذیربد و اصتح سرفیل برنامههای
درسی و برگزاری کارگاههای آموزشی
-2الزام دانشگاهها و مؤسیاع آموزشی و پژوهشی به اعمال نظارع دقیق بر رعایت حقوق مالکیت فکری در آثار
علمی و پایاننامهها و رسالههای دانشجویی
-3اعمال مجازاع انتظامی اخراج دانشجو یا اب ال پایاننامه و رساله یا مدرک تحییلی در صورع احراز جرم
موضوع این قانون با توجه به میزان تخل
-4اعمال مجازاع انتظامی تنزل رتبه یا پایه عضو هیأع علمی اخراج لغو قرارداد در صورع احراز جرم موضوع
این قانون در آثار علمی با توجه به میزان تخل
تبصره  :8سایر دستگاههای دولتی و عموی غیردولتی مکل اند در صورع احراز جرم موضوع این قاانون توساد
کارکنان خود بهمنظور استفاده از مزایای شغلی مجازاع انتظاامی مقارر دربناد (د) مااده ( )9قاانون رسایدگی باه
تخلفاع اداری را نیبت به مرتکب اعمال نمایند.
تبصره  :9حوزههای علمیه و همینین دانشگاهها پژوهشگاهها مؤسیههای آماوز عاالی پژوهشای فنااوری
دولتی و غیردولتی زیر نظر وزارتخانههای علوم تحقیقاع و فناوری و بهداشت درمان و آموز پزشاکی ازجملاه
دانشگاه علمی کاربردی دانشگاه آزاد استمی جهاد دانشگاهی مؤسیههای وابیته به دستگاههای آموز عاالی
غیردولتی غیرانتفاعی مؤسیههای وابیته به دستگاههای اجرائی و دانشگاه فرهنگیان موظ هیاتند ازایانپاس
پیشنهادها (پروپوزالها) پایاننامهها و رسالههای دانشجویان تحییتع تکمیلی خود را که فاقد طبقهبندی هیتند
در سامانههای اطتعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطتعاع ایران (ایرانداک) ثبت و تأیید کرده و فایل تمام ماتن
و نتیجه را همانند جویی کنند .ارائه گواهی ثبت و بارگذاری فایل تمام متن و نتیجه همانناد جاویی ایان مادارک
برای هرگونه پرداخت مالی به استادان راهنما مشاور و دارو و تخییص امتیاز در ترفیع و ارتقای آنها و همینین
دانشجویان الزامی است.
تبصره  :01آیین نامه اجرائی این قانون ظرو مدع سه ماه پس از ابتغ این قانون به پیشنهاد مشترک
وزارتخانههای علوم تحقیقاع و فناوری و بهداشت درمان و آموز پزشکی و با همکاری وزارع دادگیتری تهیه
پزشکی مکل اند جهت

 226فصل پنجم /آیيننامهها و شيوهنامههای مشترک مقاطع کارشناسی ،کارشناسیارشد و دکتری تخصصی

میشود و به تیویب هیأع وزیران میرسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحد و ده تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مور سی و یکم
مردادماه یک هزار و سيصد و نودوشش مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ
 0396/6/8به تأیيد شورای نگهبان رسيد.
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دستورالعمل اجرایی امور آموزشی دانشگاه در نيمسال اول سال تحصيلی 0397-98
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دستورالعمل اجرایی امور آموزشی دانشگاه در نيمسال دوم سال تحصيلی 0397-98
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فصل ششم  /آينینامهها و شيوهنامههاي
مرتبط

با دانشجويان شاهد و ايثارگر
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آییننامهها و شیوهنامههای مرتبط با دانشجویان شاهد و ایثارگر
آیيننامه تسهيالت آموزشی دوره کارشناسی ارشد ضميمه آیيننامه آموزشی دوره کارشناسی
ارشد ناپيوسته
-0تبیره  2الحاقی به ماده ( :7ماده  00آییننامه جدید)
درصورتی که به تشخیص پزشک معالج و تأیید پزشک معتمد یا تأیید دانشگاه ستاد درمان صدماع ناشی از جنگ
یا آالم متأثر از آن میتلزم عدم حضور دانشجوی شاهد و ایثارگر به میزان بیش از ساعاع کتس باشد آن درس
حذو میشود .در این صورع حدنیام  8واحد در آن نیم سال الزامی نییت.
-2تبیره  2الحاقی به ماده ( :8ماده  02آییننامه جدید)
تشخیص موجه یا غیرموجه بودن غیبت دانشجوی شاهد و ایثارگر در جلیه یا جلیاع امتحان با اداره کل امور
دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه میباشد.
-3تبیره  3الحاقی به تبیره ماده ( :8ماده  02آییننامه جدید)
دانشجوی شاهد و ایثارگر که به دلیل درمان صدماع ناشی از جنگ یا آالم متأثر از آن موفق به شرکت در
امتحان درس یا دروسی نگردد ,با ارائه گواهی پزشکی و تأیید ستاد میتواند حداکثر تا پایان نیم سال بعدی در
امتحان آن درس یا دروس شرکت نماید ,در غیر این صورع آن درس یا دروس حذو میشود.
-4تبیره  3الحاقی به ماده ( :9ماده  05آییننامه جدید)
در مورد دانشجوی شاهد و ایثارگر با تشخیص ستاد ,یک نیم سال به حداکثر سنواع تحییلی افزوده میشود.
/686مجموعه قوانين و مقررات وزرت علوم ,تحقيقات و فناوری
-5تبیره  4الحاقی به ماده ( :01ماده  03آییننامه جدید)
برای دانشجوی شاهد و ایثارگر با تشخیص ستاد به این مدع یک نیم سال بدون احتیام سنواع اضافه شود.
-6تبیره الحاقی به تبیره  3ماده ( :01ماده  03آییننامه جدید)
درصورتی که دانشجویان شاهد و ایثارگر به دلیل درمان صدماع ناشی از جنگ یا آالم متأثر از آن دچار وقفه
تحییلی گردد با تأیید ستاد میتواند ادامه تحییل دهد.
-7تبیره الحاقی به ماده ( :02ماده  01آییننامه جدید)
نمراع مردودی حداکثر دو درس دانشجوی شاغل به تحییل شاهد آزاده و جانباز با حداقل  %25جانبازی از
کارنامه تحییلی حذو و در میانگین نمراع آنان محیوم نمیشود مشروط بر اینکه نمراع هر از دروس مذکور
پس از اخذ مجدد کمتر از  04نباشند.
-8تبیره  4الحاقی به ماده ( :02ماده  01آییننامه جدید)
دانشجوی شاهد و ایثارگری که به دلیل درمان صدماع ناشی از جنگ یا آالم متاأثر از آن موفاق باه انجاام
فعالیتهای مربوط به درس ناتمام مربوط به درس ناتمام نشود تا پایان اولین نیم سال تحییلی پس از درماان و
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بازگشت به تحییل با تشخیص و تأیید ستاد فرصت دارد نمره ناتمام را به نمره ق عی تبدیل نماید.
-9تبیره  2الحاقی به ماده ( :03ماده  8آییننامه جدید)
درصورتیکه واحدهای درسی دانشجوی شاهد و ایثارگر در یک نیمیال به کمتر از  8واحد تقلیل یابد و معدل آن
نیم سال بیش از  02و کمتر از  04باشد مشروط محیوم نمیشود (استفاده از این بند فقد برای یک نیم سال
مجاز میباشد)
-01تبیره  3الحاقی به ماده ( :03ماده  8آییننامه جدید)
برای دانشجوی شاهد و ایثارگر به این تعداد یک نیم سال اضافه میشود.
-00تبیره الحاقی به ماده ( :23ماده  06آییننامه جدید)
درصورتیکه دانشجوی شاهد و ایثارگر به دلیل درمان صدماع ناشی از جنگ یا آالم متأثر از آن با تأیید ستاد
قادر به ادامه تحییل در دانشگاه مبدأ نباشد با تشخیص ستاد مبدأ و تأیید و معرفی اداره کل امور دانشجویان
شاهد و ایثارگر وزارع متبوع به دانشگاه دیگری انتقال مییابد و در این صورع دانشگاه مقید ملزم به پذیر
دانشجو میباشد.
آیيننامه نقلوانتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر
مقدمه
در راستای فرمایشهای مورخ  75/8/5مقام معظام رهباری (مدظلاهالعاالی) مبنای بار بهباود بخشایدن باه
برنامه های آموزشی و فرهنگی فرزندان و همیران معزز شاهد با "اولویت خاص" و با عنایات باه میاوبه ماورخ
 74/7/03شورای طرح و برنامه در خیوص تدوین آییننامه نقلوانتقال فرزندان و همیاران دانشاجوی شااهد و
میوبه جلیه  564مورخ  84/4/7شورای انقتم فرهنگی در ماورد تعمایم تیاهیتع طارح شااهد باه فرزنادان
آزادگان و فرزندان جانبازان  %51الی  %69این آییننامه که پس از تأییاد ساتاد مرکازی شااهد و ایثاارگر وزارع
علوم تحقیقاع و فناوری و وزارع آموز وپرور و تیویب ستاد برنامهریزی اماور فرهنگای فرزنادان شااهد و
تیویب نهایی شورای عالی طرح و برنامه و اجرای دوساله آزمایشی آن و با اصتحاع جدید باه تیاویب نهاایی
شورای عالی طرح و برنامه شاهد رسیده است از نیمیال اول سال تحییلی  88-87در کلیه دانشگاههاا و مراکاز
آموز عالی تحت پوشش وزارع علوم تحقیقاع و فناوری و آموزشکدههای فنی و حرفهای قابلاجرا میباشد.
الزم به ذکر است که واجدین شراید ذکر شده در این آییننامه همانناد ساایر دانشاجویان کشاور از مزایاای
آییننامههای جاری نقلوانتقال وزارع علوم تحقیقاع و فناوری برخوردار میباشند لکن به دلیل ضارورع حفاظ
انیجام و کیان خانوادههایی که در آنها فرزندان و همیر معزز شاهد و ایثارگر موفق به تحییل در مراکز آموز
عالی میشوند .این آییننامه بهصورع خاص تیویب و جهت اجرا ابتغ میگردد.
ماده  :0تیهیتع موضوع این آیین نامه در مقاطع تحییلی کاردانی کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) کارشناسای
ارشد پیوسته و دکترا حرفهای در کلیه دورهها و رشتههای تحییلی دانشگاهها و مراکز آموز عالی تحت پوشش
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وزارع علوم تحقیقاع و فناوری و نیز آموزشکدههای فنی و حرفهای تحت پوشاش وزارع آماوز وپارور
ترتیب اولویت افراد ذیل را شامل میشود:
 -0فرزندان اناث شاهد؛
 -2فرزندان ذکور شاهد؛
 -3همیر شهید؛
 -4جانبازان  %51و باالتر و آزادگان؛
 -5همیر جانبازان  %51و باالتر و آزادگان؛
 -6فرزندان اناث جانبازان  %51و باالتر و آزادگان؛
 -7فرزندان ذکور جانبازان  %51و باالتر و آزادگان؛
 -8جانبازان %49-%25

باه

تبصره  :0دانشجویان واجد شراید باییتی حداقل نمره کل تراز در هر رشته مق ع و گروه آزمایشی که
همهساله توسد کمیییون نقلوانتقال ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر وزارتخانه مرکب از مدیرکل امور دانشجویان
شاهد و ایثارگر مدیرکل امور دانشجویان داخل مدیرکل آموز عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران به تیویب
میرسد را دارا باشند.
تبصره  :2دانشجویان واجد شراید ورودی سالهای قبل موضوع ماده ( )0این آییننامه با داشتن شراید مناسب
علمی در صورع عدم تکمیل ظرفیت توسد دانشجویان جدیدالورود به ترتیب اولویت ذکرشده مشمول این
آییننامه خواهند بود.
تبصره  :3درصورتیکه سهمیه انتقال توسد افراد واجد شراید فوق تکمیل نگردد کمیییون نقلوانتقال ستاد
مرکزی شاهد و ایثارگر وزارتخانه میتواند نیبت به تکمیل ظرفیت نقلوانتقال توسد همیران و فرزندان جانبازان
 %25الی  %49واجدالشراید اقدام نماید.
تبصره  :4تیهیتع موضوع این آییننامه در موارد خاص شامل مق ع کارشناسی ارشد ناپیوسته نیز میشود.
تشخیص و احراز خاص بودن درخواستها با پیشنهاد کمیییون نقلوانتقال بر عهده ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر
میباشد.
ماده  :2حداکثر  %5سهمیه پذیر هر مق ع تحییلی (کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد پیوسته کارشناسی
ارشد ناپیوسته و دکترا حرفهای) در هر دانشگاه یا مرکز آموز عالی بر طبق نظر کمیییون نقلوانتقال تحت
پوشش وزارتین علوم تحقیقاع و فناوری و آموز وپرور جهت انتقال افراد واجدالشراید موضوع ماده ( )0در
شروع هر نیمیال تحییلی اختیاص مییابد.
تعیین میزان ظرفیت هر رشته محل به عهده کمیییون نقلوانتقال ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر وزارتخانه
میباشد.
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تبصره :متک تعیین ظرفیت پذیر
هر مق ع و سال ورود دانشجو میباشد.

هر رشته و مق ع تحییلی دفترچههای راهنمای آزمونهای سراسری در

ماده  :3کلیه دانشگاهها و مراکز آموز عالی تحت پوشش (بهعنوان مبدأ) موظ اند در هرسال تحییلی با
درخواست انتقال دانشجویان مشمول ماده ( )0آییننامه پس از ثبتنام و در ابتدای هر نیمیال تحییلی خارج از
ضوابد نقلوانتقال آییننامه آموزشی موافقت نمایند.
تبصره  :0بر اساس تشخیص اعضای کمیییون نقلوانتقال انتقال برخی از دانشجویان بهصورع مهمان (یک یا
دو نیمیال تحییلی) در دانشگاه مقید خواهد بود که در صورع مشروط نشدن انتقال وی دایم تلقی میشود و در
صورع مشروط شدن دانشجو به پیشنهاد دانشگاه و به تشخیص کمیییون نقلوانتقال به دانشگاه مبدأ
بازمیگردد.
تبصره  :2دریافت هرگونه وجه از دانشجویان انتقالی و یا مهمان مشمول ماده ( )0این آییننامه تحت عنوان
شهریه ثابت هزینه نقب و انتقال و  ...توسد دانشگاه یا مراکز آموز عالی مبدأ و مقید ممنوع میباشد.
دانشجویان واجدالشراید این آییننامه میباییتی در دانشگاه مبدأ ثبتنام موقت نمایند و پس از ثبتنام در
دانشگاه محل انتقال پرونده و مدارک تحییلی آنها توسد دانشگاه مقید از دانشگاه مبدأ استعتم خواهد شد و
دانشگاه مبدأ موظ است در اولین فرصت ممکن پرونده تحییلی دانشجو را به دانشگاه مقید ارسال نماید.
تبصره  :3دانشگاههای مقید موظ اند دانشجویان انتقالی را در همان دورههای قبلی اولیه خود ثبتنام نمایند و
تغییر دوره از روزانه به شبانه و دریافت هرگونه وجه ممنوع میباشد.
ماده  :4کلیه دانشگاهها و مراکز آموز عالی تحت پوشش (مقید) موظ اند در هر نیمیال تحییلی با انتقال
دانشجویان مشمول ماده ( )0این آییننامه موافقت نموده و با معرفینامه معاونت دانشجویی وزارتخانه نیبت به
ثبتنام دانشجویان اقدام نمایند.
تبصره :واجدین شراید با معرفی اداره کل آموز عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران و پس از موافقت کمیییون
نقلوانتقال ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر وزارتخانه از طریق معاونت دانشجویی وزارتخانه به دانشگاهها یا مراکز
آموز عالی تحت پوشش معرفی خواهند شد.
ماده  :5دانشجویان شاهد و ایثارگری که بنا بر رأی کمیییون موارد خاص دانشگاه ملزم به تغییر رشته و یا
تقلیل مق ع به مقاطع کاردانی یا کارشناسی شدهاند میتوانند در قالب ظرفیت تعیینشده توسد کمیییون
نقلوانتقال ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر وزارتخانه برای رشته درخواستی به دانشگاههای نزدیک محل سکونت
انتقال یابند .نزدیکترین دانشگاه به محل سکونت این دانشجویان در صورع دارا بودن رشته موردنظر ملزم به
پذیر دانشجو میباشند.
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این آییننامه با یک مقدمه و در  5ماده و  9تبیره به تیویب رسید و پس از تیویب و ابتغ این آییننامه کلیه
آییننامههای قبلی مغایر با آن کان لم یکن تلقی میگردند.

فصل هفمت  /آموزش دانشگاه در گذر
زمان
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مهندس محمد عابدی شیرازی
اولین رئیس آموزشگاه عالی جنگل و مرتع گرگان

مهندس محمد عابدی شیرازی در تاریخ ششم اردیبهشت  8133شمسی در شهر بهبهان ،استان
خوزستان از پدر و مادری که هر دو شیرازی بودند ،چشم به جهان رشود .پدر وی ،از کارمندان عا یرتبه
وزارت داخله (وزارت کشور فعلی) بود و در بیشتر شهرهای خوزستان مأموریت داشته و خدمت کرده
است .مهندس عابدی تحصیالت ابتدایی خود را در دبستان خیام و تحصیالت متوس ه را در دبیرستان
شاپور شهر اهواز رذرانید و در سال  8181با درجه ممتاز به عنوان شاررد اول به اخذ دیپلم نائل آمد.
در همان سال در دانشکده و دبیرستان کشاورزی کرج مشغول به تحصیل شد و دوره تحصیالت
دانشگاهی را به مدت چهار سال در رشته مهندسی کشاورزی سپری کرد .در سال  8112از دانشکده
کشاورزی کرج با درجه یسانس در رشته مهندسی کشاورزی با ررایش جنگل فارغ ا تحصیل شد .به
بیان خود ایشان ،در دانشکده کشاورزی کرج پس از انتخا ررایش جنگل در سال چهارم در رشته
عمومی کشاورزی ،یکی از نخستین دانشجویان رشته جنگل بوده است« :در آن زمان در دانشکده
کشاورزی کرج ،در رشته جنگل اساتیدی به تعداد مورد نیاز وجود نداشت و از این نظر دانشکده در
تنگنا بود .استاد معروف دکتر کریم ساعی به همراه پروفسور رااوبا ریاهشناس اتریشی ،دکتر
اسفندیاری ،مهندس ع ایی و مهندس فرهمند درس های رشته جنگل را تدریس می کردند .به عالوه،
در آن زمان دوره تحصیل در دانشکده کشاورزی کرج سه سال بود و در سال چهارم پس از تقسیم به
چند ررایش به مدت چهار سال به طول می انجامید ».مهندس عابدی شیرازی پس از استخدام در
وزارت کشاورزی در سال  8111برای ادامه تحصیل در مق ع فوق یسانس در رشته مهندسی جنگل به
ایای ت متحده آمریکا رفت و در دانشگاه یوتا ،دانشکده جنگل وران مشغول به تحصیل شد .سپس بعد
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از دریافت درجه فوق یسانس در رشته مهندسی جنگل برای خدمت دوباره به کشور بازرشت.
یکی از رخدادهای مهمی که در ارتباط با مسئو یت های اداری برای ایشان رخ داد ،ابالغی است که 21
شهریور  8119از سوی رئیس و مدیرعامل بنگاه جنگلها به عنوان رئیس آموزشگاه عا ی جنگل و مرتع
ررران صادر شد و در واقع آقای مهندس عابدی به عنوان مؤسس این آموزشگاه از این تاریخ اقدام به
راه اندازی آن نمود و در این راه تالشها و مساعی فراوانی به خرج داد .شاید بتوان به جرأت رفت که
این آموزشگاه در سا های او یه فعا یت خود بهترین نسل کارشناسان سازمان جنگلها و مراتع کشور را
تربیت نمود که هر یک از این افراد در سراسر کشور منشاء اقدامات مهمی در عرصه های منابع طبیعی
شدند که در ادامه تاریخچه تشکیل آموزشگاه عا ی جنگل و مرتع ررران که توسط خود ایشان بیان
شده و در مقا ه ای به قلم جنا آقای مهدی زهدی عضو شورایعا ی سازمان جنگلها ،مراتع و
آبخیزداری کشور در نشریه طبیعت ایران در سال  8139به چاپ رسیده است ارائه می شود.
تاریخچه آموزشگاه عا ی جنگل یا دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی فعلی شاید بتوان رفت یکی
از بارزترین اقدامات و مسئو یت های مهندس عابدی اقدام در راستای تشکیل آموزشگاه عا ی جنگل و
مرتع ررران بوده است .تاریخچه تشکیل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ررران که در رذشته
به آموزشگاه عا ی جنگل و مرتع ررران معروف بود ،به قلم بنیانگذار آن مهندس محمد عابدی شیرازی
به این شرح است« :به طور کلی درباره تأسیس این مؤسسه تاکنون آن طور که باید و شاید حقای ذکر
نشده است .از این رو ابتدا سعی شده که به اختصار به این وقایع اشاره شود .بعد از خاتمه جنگ جهانی
دوم ،فاتحان جنگ به جز ایایت متحده آمریکا به نحو بسیار شدید ررفتار عواق شوم جنگ شده و
همگی احتیاج به کمکهای فوری در همه زمینه ها داشتند .در این احوال کشور آمریکا در اوج قدرت و
سرمست از فت و پیروزی ،روزرار خو و به قول مورخین ایام طالیی تاریخ خود را تجربه می کرد و
برای کمک به کشورهای آسی دیده در عین حال بهره برداری از این موقعیت جهانی و توسعه نفوذ و
منافع خود ،چند طرح کمکهای ما ی و فنی تدوین و تصوی کرده و به مرحله اجرا درآورد .از آن جمله
طرح مارشال که بیشتر شامل کمک های ما ی به کشورهای اروپایی بود و دیگری طرح اصل چهار
ترومن که شامل کمکهای فنی و کارشناسی به تعدادی از کشورهای جهان همچون ایران بود .از این
جهت سازمانی به نام اداره اصل چهار در ایران تأسیس شد ،پروژه های فنی مشترک متعددی با
وزارتخانه های ایران به امضا رسانید و در بدو امر سعی داشت که عده ای از مدیران کل و مجریان طرح
های فنی وزارتخانه ها را با استفاده از بورس های کوتاه مدت یک تا سه ماهه یا بورس های تحصیلی
بلندمدت یک تا دوسا ه برای آشنایی با فعا یت های مشابه به آمریکا اعزام دارد .در این ایام ،زنده یاد
کریم ساعی بنگاه جنگلها را تأسیس کرد ،این استاد بزرگ با تمام توان برای پیشرفت جنگلبانی ایران
مشغول تال و جدیت بود ،از جمله سعی داشت که از کمک های فنی اصل چهار هر چه بیشتر
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استفاده شود .ازاین رو عالوه بر احداث چند نها ستان و همکاری با پروژه مشترک جنگلکاری ،چند نفر
از کارمندان ارشد بنگاه جنگلها نیز برای رذرانیدن بورس های کوتاه مدت و بلندمدت تحصیلی انتخا
و به آمریکا اعزام شدند .در سا های بعد و در دنبا ه این برنامه ،اینجان نیز از فرصت های مذکور
استفاده کردم و با فعا یت های مختلف جنگلبانی آمریکا آشنا شدم .به خصوت نحوه تعلیمات
جنگلبانان ( )Rangersو شرایط آموز در آنجا که برای اینجان بسیار جا بود .زیرا فارغ
ا تحصیال ن فوق در اداره امور جنگل بسیار کارآمد و موف بوده و تمامی امور احداث ،مدیریت و
نگهداری پارکهای متنوع جنگلی ،اقدامات حفاظت و حمایت از جانداران و شکار جنگلی ،امور عمرانی،
راه سازی و استحصال چو و خالصه تمامی فعا یت های مهم مربوط را بر دو داشته و به نحو احسن
از عهده همه مسئو یت های محو ه برآمده و در بین مسئو ین و مردم محبوبیت و احترام داشتند.
توضی آنکه این موفقیت تنها به نحوه آموز و تعلیم این کار جنگلبانی بستگی داشت ،بدین معنی که
دانشجویان تعلیمات نظری را به طور عملی در اردوراه های موقت و ثابت جنگلی زیر نظر مربیان و
استادان کار آزموده بسیار دقی تمرین کرده و از حا ت دانشجو و کارآموز به یک فرد متکی به خود و
کارآمد تبدیل می شدند .در این احوال بنگاه جنگلها برای تربیت کادر فنی ،کالس های کوتاه مدت
جنگلبانی یا کمک مهندسی تشکیل داد و سعی داشت تکا یف پیچیده مربوط به اداره جنگلها را با این
کار به مرحله اجرا درآورد .توضی آنکه در این برهه از زمان ،با کمک چند کارشناس جنگلبانی سازمان
خوار و بار و کشاورزی جهانی ( )FAOکه در سازمان جنگلها و مراتع کشور مشغول خدمات بودند،
نحوه استحصال و بهره برداری از جنگل با شیوه های صحی و علمی و عملی مورد توجه قرار ررفته و
بهره برداران جنگل به جای استفاده از وسایل ابتدایی تبر و حمل مق وعات چو با چهارپایان بارکش،
متوجه طرح های جنگلداری جامع شامل راه سازی ،امور احیاء و عمرانی و استفاده از بو دوزر و تله
فریک برای حمل مق وعات به کنار جنگل شده بودند .بی شک در این احوال وجود یک کادر کارآمد
جنگلبانی برای مدیریت و اداره امور جنگلی به شدت احساس می شد و خود این وضع موج شد تا
رزار تفصیلی اینجان درباره آموز و تعلیمات جنگلبانان مورد توجه و عنایت بیشتر مسئوین بنگاه
جنگلها قرار ریرد و اقدامات جدی در این باره شروع شود .به طور اختصار نتیجه تال و پیگیری شبانه
روزی به اینجا منتهی شد که سازمانها و وزارتخانه های مربوطه برای احداث یک مؤسسه آموز
جنگلبانی مجهز عالقه مند شده و در یک پروژه مشترک هر یک سهم کمک های خود را مشخو و
تعهد کرده و به مرحله اجرا درآوردند که شرح اجرای آن به قرار زیر است:
-8کمک ما ی اداره اصل چهار :تدوین پروژه جامع اصلی شامل کلیه جوان  ،از جمله تعیین محلهای
مناس برای استقرار آموزشگاه و اردوهای جنگلی موقت و ثابت در من قه شمال ،تأمین ابزار آموزشی
ضروری برای بهره برداری و استحصال جنگل ،راهسازی ،نقشه برداری ،محاسبه چو و رشد جنگل،
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تعدادی وسایل آزمایشگاهی نظیر میکروسکوپ ،استریوسکوپ ،دوربین ،چند مدل کوره های زغال،
چادرهای صحرایی و وسایل خوا برای استقرار دانشجویان در اردوراههای جنگلی و بایخره تأمین
تعدادی بورس تحصیلی برای آموز مدرسان و استادان حال و آینده آموزشگاه .اداره اصل چهار برای
تدوین یک پروژه کامل و جامع و انجام تعهدات خود تمامی امور مذکور را به دانشکده جنگل وران،
دانشگاه ایا تی یوتا آمریکا وارذار کرد .توضی اینکه تمام امور کمک فنی آمریکا به سازمان جنگلبانی از
جمله امور مربوط به تأسیس آموزشگاه به یکی از جنگلبانان دانشمند به نام هنری کرمن وارذار شده
بود و نامبرده با تشریک مساعی سازمان جنگلها به خصوت استاد کریم ساعی امور فنی مشترک را با
عللقه و مدیریت بسیار به انجام می رسانید .رئیس دانشکده ( وران -یوتا) ،پروفسور وئیس ام ترنر ،که
شخصی م لع ،بصیر و محققی سرشناس بود ،به ایران وارد شد و چندین ماه برای اجرای هدف های
فوق به مناط شما ی سفر کرد و با تال بسیار موف شد تمام هدفهای تعیین شده مربوط به تعهدات
اصل چهار را به مرحله اجرا درآورد.
 -2کمک های سازمان برنامه :تصوی طرح جامع دانشکده ،تأمین تمام هزینه های شبانه روزی و
تکمیل تدریجی تمامی ساختمانهای ضروری اعم از اداری ،فنی و مسکونی.
 -1کمک سازمان خواربار و کشاورزی جهانی :استادان و مدرسان مشروحه زیر با هزینه سازمان فائو به
ایران اعزام و طب برنامه مدون در رشته های مختلف مشغول به تدریس شدند :استادان محمد نقوی از
هندوستان ،خ ک از پاکستان که پس از فراغت از تدریس در آموزشگاه با سمت سفیر پاکستان در
ایران مشغول خدمت بود ،استریت (انگلستان) رئیس بازنشسته مدرسه عا ی جنگلبانی در سیراکیوس
قبرس که به توصیه و معرفی فائو به ایران وارد و با هزینه سازمان جنگلبانی کشور به تدریس مشغول
شد .و اسکار هوهنبروک از اتریش که اکثر عملیات و تعلیمات حرفهای جنگلبانی به عهده نامبرده بود.
همه مدرسان مذکور به زبان انگلیسی تدریس می کردند و هر یک دستیارانی داشتند که به زبان
انگلیسی تسلط کامل داشتند .هزینه این دستیاران به وسیله سازمان جنگلبانی تأمین شده بود.
 -1کمک های سازمان جنگلبانی :عبارت بود از پرداخت تمام هزینه های مربوط به کادر مدیریت و
اداری و ما ی و کاررران و مدرسان موقت ،اختصات یک ساختمان دو طبقه نوساز و چند هزار متر
زمین و محوطه و یک ساختمان اداری در بدو تأسیس آموزشگاه در ررران .همچنین اختصات چند
جنگل دو تی در مناط ررران و ی جیم مازندران با وسایل حمل و نقل ضروری برای استقرار
اردوراههای ثابت و موقت .تأمین هزینه مدرسان موقت که در زیر به اختصار از آنها یاد میشود :استادان
غالمعلی بنان ،ناصر مجتهدی ،ضیاءا دین رشیدیه ،رضا ملکی ،یداهلل نیازمند ،کریم رودرزی ،یحیی
نظیری و ناصر رلسرخی که بعدها به وزارت منابع طبیعی منصو شدند »..در یازدهم مهرماه 8119
آموزشگاه عا ی جنگل و مرتع توسط وزیر کشاورزی در ررران افتتاح شد
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