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 مقدمه
با توجه به رشد سریع علم و فناوری در جهان نیازمند بازنگری مداوم  ها دانشگاهی آموزشی ها استیس

این اسااس در سا و وزارع علاوم      . برباشد یمی الملل نیبنیازهای جامعه و رویکردهای ملی و  بر اساس
ی آموزشی برای مقاطع مختلا  تحیایلی وجاود دارد.    ها نامه نییآی پویایی در تدوین آور فنتحقیقاع و 

معاونت آموزشی دانشگاه نیز با همکاری مدیران و اعضای شورای آموزشی و تحیایتع تکمیلای جهات    
. از دیا نما یما ی ماورد نیااز   ها نامه وهیشی باالدستی اقدام به تدوین ها نامه نییآاجرایی نمودن هرچه بهتر 

بالقوه منجر به باروز   طور به تواند یم  ها آنی آموزشی و پویایی ها نامه وهیشو  ها نامه نییآسوی دیگر تعدد 
آموزشای توساد دانشاجویان  کارشناساان و      مقارراع اشتباهاتی ناشی از عدم آشنایی کامل با قاوانین و  

ی موجاود بارای   هاا  ناماه  نیآئا همکاران محترم هیأع علمی گردد. تبیین وظاای  و اهاداو و همیناین    
باشد. در همین دانشجویان گام مهمی در راستای آگاهی بخشی و جلوگیری از بروز مشکتع احتمالی می

راستا معاونت آموزشی و تحییتع تکمیلی دانشاگاه جهات تیاهیل دسترسای کارشناساان و همکااران       
مربوطه و همینین آگاهی بخشای   یها فرمی آموزشی و ها نامه وهیشو  ها نامه نییآمحترم هیأع علمی به 

آموزشای و   مقارراع ی و تادوین کتاام مجموعاه قاوانین و     گاردآور هرچه بهتر به دانشجویان اقدام باه  
 تحییتع تکمیلی نموده است.

ی دایار در مقااطع مختلا  تحیایلی و     هاا  رشتهی ابتدایی این کتام به معرفی دانشگاه  ها بخشدر 
است. در ادامه و در  شده پرداختهی مختل  معاونت آموزشی به همراه شرح وظای  هریک از آنها ها بخش

ی مق اع کارشناسای  کارشناسای ارشاد و دکتاری و      هاا  فارم و  نامه وهیش  ها نامه نییآقالب فیول مجزا 
مقاطع تحییلی بیان گردیده است. همکاران محترم و  ی مشترک کلیهها نامه وهیشو  ها نامه نییآهمینین 

دانشجویان گرامی ضمن م العه دقیق این مجموعه  جهت اطتع از آخرین میوباع آموزشی با معاونات  
معاونت آموزشی دانشگاه را نیز متحظاه نمایناد. امیاد     تیسا ومآموزشی دانشکده خود در ارتباط بوده و 

کاران محترم هیأع علمی  کارشناسان معاونت آموزشای و تحیایتع   هم استفاده مورداست کتام حاضر 
و موجاب ارتقااک کیفای آماوز       قرارگرفتاه و کلیه دانشاجویان   ها دانشکدهتکمیلی  کارشناسان آموزشی 

 و تیهیل امور گردد.   دانشگاه
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 معرفی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی با افتتاح آموزشاگاه عاالی    یها هینخیتین پا 0336در یازدهم مهرماه 

به مدرسه عاالی مناابع    0355شد. این آموزشگاه در سال  یزیر یجنگل و مرتع توسد وزیر کشاورزی در گرگان پ
ارع کشااورزی  با موافقت وز 0358پس از پیروزی انقتم شکوهمند استمی ایران  در سال  طبیعی تبدیل گردید.

دانشاگاه مازنادران باه دانشاکده مناابع       پوششتحت و وزارع علوم  مدرسه عالی به وزارع علوم ملحق گشت و 
 0345جنگل و مرتع ) پلمید (  چهار دوره فوق0343 تا 0338) ش دوره جنگلداریشتا این زمان  طبیعی تبدیل شد.

( 0357تاا   0354) نگال  مرتاع و حفاظات خااک    ناپیوساته در ساه گارایش ج    کارشناسای ( و چهار دوره 0358 تا
 شده بودند. لیالتحی فارغ

  در این 0360ها و مؤسیاع آموز  عالی در سال زمان با بازگشایی مجدد دانشگاه پس از انقتم فرهنگی هم
دانشکده چهار گاروه آموزشای شاامل جنگلاداری  مرتاع و آبخیاز  چاوم شناسای و صانایع چاوم و شایتع و            

آموزشی در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته فعالیت داشتند. آماوز    یها ل شد. این گروهتشکی یتیز دیمح
 (  چوم شناسی و صنایع چاوم 0360) داریآبخیز(  0361) جنگلداری یها شدن رشته کارشناسی با دایر یها دوره
باه مجتماع دانشاگاهی علاوم      0367دانشکده منابع طبیعی گرگاان در ساال    آغاز شد. (0364) ( و شیتع0360)

این مجتمع دانشاگاهی باه    0370کشاورزی و منابع طبیعی ارتقاک یافت و از دانشگاه مازندران منفک شد. در سال 
ی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی تبدیل گردید و فعالیت اولین دانشگاه تخییی کشاورزی و مناابع طبیعا  

علاوم    مرتع و آبخیازداری   یتیز دیشیتع و مح  دانشکده 9شامل در ایران آغاز شد. در حال حاضر این دانشگاه 
و مدیریت کشاورزی  خاک و  مهندسی آم  تولید گیاهی  علوم دامی  صنایع غذایی  مهندسی چوم و کاغذ  جنگل

 می باشد. 

و بعنوان هیااع   امناک میتقل است أعیهع ممیزه و أیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دارای ه
ممیزه معین برای دانشگاه های گلیتان  گنبد کاووس و سایر واحدهای آموز  عاالی اساتان انجاام وظیفاه مای      

و ارشاد   یکارشناس رشته 56 کارشناسی  رشته 08 شامل تحییلی رشته 018 دانشگاه این در حاضردر حال . نماید
 نفر 869)درصد  52 که نفر است 4375 تحییل به شاغل دانشجویان تعداد .است دایر تخییی دکتری رشته 34
 این علمی أعیه اعضای تعداد. باشندمی تکمیلی تحییتع دانشجویها  ( آنارشد کارشناسی نفر 0390 و یدکتر

توساعه تحیایتع   . باشد می مربی نفر 6 و استادیار نفر 65 دانشیار  نفر 88 استاد  نفر 08 شامل نفر 077 دانشگاه
تحقیقاتی  افزایش انتشاراع علمی پژوهشی  بهباود   یها شگاهیآزما  تقویت یا رشته انیم یها دورهتکمیلی  توسعه 

خادماع رفااهی  توساعه رواباد علمای و      فرهنگی اجتماعی  افازایش کیفیات    یها تیفعالکیفیت آموز   ارتقاک 
 آتی این دانشگاه هیتند. یها برنامه نیتر داخل و خارج و افزایش فضای کالبدی از مهم یها فرهنگی با دانشگاه

 
 
 
 



 3/       مجموعه قوانين و مقررات آموزشی و تحصيالت تکميلی 

 

 معرفی معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه
در ی مختل  آموزشی ها حوزهکه در  استی دانشگاه ها معاونتمعاونت آموزشی و تحییتع تکمیلی یکی از 

. این معاونت از سه مدیریت شامل مدیریت آموزشی  استی به دانشجویان و اعضاک هیأع علمی رسان خدمت حال
های های آزاد و مجازی تشکیل شده است که در قالب بخشمدیریت تحییتع تکمیلی و مدیریت آموز 

 یاستعدادها از   دفتر حمایتفهیوظ نظام  مرکز رایانه  واحد امور مشمولین و نام ثبتمختل  مثل واحد پذیر  و 
  واحد علمی أعیه اعضاک   مرکز جذم  ارتقاک و امورآموختگان دانش  امور دانشجویان غیر ایرانی  واحد درخشان

 مشغول فعالیت می باشند. رخانهیدببایگانی  نگهداری اسناد و مدارک  و 

 

 تکمیلی دانشگاه تحصیالتهای مختلف معاونت آموزشی و  شرح وظایف بخش

 آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشگاهمعاون 

 آموزشی به هیاأع   یها استیس یمش  خد ارائهآموزشی و  یها برنامه  تهیه و تنظیم اصول کلی یزیر برنامه
 تیویب؛ پس از ها آنرئییه دانشگاه و نظارع بر حین اجرای 

  برای وزارع متبوع  یزیر برنامهگیتر  و الزم به شورای  یها شنهادیپآموزشی و ارائه  یها نامه نییآبررسی
 ؛ها آنو بهبود  یبازنگر

  دانشجویان و م العه و اتخاذ تیمیم دربااره میاائل آموزشای    تحییلی ارزشیابی و ارزیابی میتمر وضعیت
 الزم به رئیس دانشگاه؛ یها گزار علمی و عملی آنان و ارائه  یها شرفتیپ لحاظ ازدانشجویان 

  ؛ینیکارآفراع و ر تحقیقآموز  مبتنی ب توسعهایجاد و 
 ؛ها تیفعالاین  یساز شفاوآموزشی در جهت  یها تیفعالیندی آتعری  فر 
    علمای و مادیران آموزشای     بررسی کیفیت آموزشی در دانشگاه و ارزیابی عملکرد آموزشای اعضاای هیاأع

 واحدهای مختل ؛  

  آموزشی؛ یها نامه نییآاجرای مقرراع و حین نظارع بر 

 ایجاد ختقیات و ناوآوری    منظور به ی الزمها نهیزمو فراهم نمودن  تدریس ارتقاک کیفیتی جهت زیر برنامه
 در آموز ؛

 دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان؛حمایت از برای  یزیر برنامه 

  ؛جذم دانشجویان غیر ایرانی منظور به یالملل نیب یها یهمکارتوسعه ی داخل و خارج و ها دانشگاهارتباط با 
 ؛سازمان سنجش آموز  کشورمتمرکز  یها آزمونبرگزاری  خیوص دری با وزارع متبوع همکار 
 جهت اجرا؛آن و ابتغ میوباع  دانشگاه تحییتع تکمیلیشورای آموزشی و جلیاع  مدیریت  

  ؛ع در دانشگاهبرگزاری صحیو و سالم امتحانا و امتحاناع عالی بر روندنظارع  
  ؛دانشگاه آموختگان دانشامور مربوط به صدور دانشنامه به 
  صتحیت علمی داوطلبان عضویت در هیأع علمی دانشگاه؛ دییتأبررسی و 
  امور آموزشی جهت پیشبرد اهداو آموزشی؛ یا انهیراایجاد زمینه رشد و توسعه انفورماتیک و خدماع 
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  ؛ ها دانشکدهخدماع آموزشی در حوزه ستادی و  یها تیفعال تقویت سییتم اتوماسیون اداری جهت انجام 

  درسای   یهاا  برناماه و  هاا  شیگرا  ها رشتهمقاطع تحییلی  تغییر یا توسعه  نهیزم درالزم  یها یبررسانجام
 با نیازهای علمی کشور؛ ها برنامهو ت بیق دانشگاه 

  لمای کاادر آموزشای و    های داخل و خارج از کشور جهت تقویت بنیه عبورساعزام اعضای هیأع علمی به
 علمی دانشگاه اصتح هرم مرتبه علمی اعضاک هیأع

 دانشگاه؛ در مدع کوتاهآموز  آزاد و  یها دورهو نظارع بر  یزیر برنامه 

  آموزشی متناسب با نیاز اساتید؛ یها کارگاهبرگزاری    

  ؛ارتقاک توان تخییی کارشناسانآموزشی جهت  یها کارگاهبرگزاری  
 تقویم آموزشی دانشگاه؛  تیویب و ابتغ 
 أعیا هاجرایای جاذم     أعیا ههیأع رئییه  شورای دانشاگاه   مانند دانشگاه مختل  در شوراهای  عضویت 

 ؛ی تخییی و موارد خاص  شورای فرهنگی دانشگاهها ونیییکمممیزه و 

 مدیر آموزشی

 میوباع این شورا؛ و ابتغ تدوین  دبیری شورای آموزشی دانشگاه و تنظیم 

  ؛دستورالعمل اجرایی امور آموزشی در هر نیمیالتهیه و ابتغ تقویم دانشگاه و 
  ؛ها دانشکدهمیوباع آموزشی در  و سایر ها نامه وهیش  ها بخشنامه  ها نامه نییآنظارع بر اجرای 
  ؛ی آموزشیها گروهی درسی و ارائه دروس توسد زیر برنامهنظارع بر 
  ؛و ظرفیت پذیر  دانشجو در آزمون سراسری به سازمان سنجش آموز  کشور ها رشتهاعتم 
  دانشجویان؛آموزشی رسیدگی به مشکتع 

  در هار   شادگان  رفتهیپذ نام ثبتصادره در خیوص  یها دستورالعملاعمال و دانشجویان  نام ثبتانجام امور
 ؛ سال تحییلی

  از سازمان سنجش آموز  کشور؛ کنکور سراسری شدگان رفتهیپذ فهرستدریافت 

 ؛نظارع بر برگزاری دروس تئوری  عملی و بازدیدهای علمی دانشجویان 
 ؛ انتخام واحد دانشجویانامور مربوط به  نظارع بر 

  ؛کارشناسی مق ع آموختگان دانشدانشنامه و صدور گواهی موقت 
  ؛سایر مراجع ذییتحو  ها دانشگاهبه  مقاطع کاردانی و کارشناسی آموختگان دانشتحییلی ارسال تأییدیه 
 انجام امور مربوط به کمییون موارد خاص دانشگاهی و استانی؛ 

  ؛دانشگاه آموختگان دانشحفظ و نگهداری سوابق تحییلی 
  ؛دانشگاه آموختگان دانشو  شدگان رفتهیپذ فهیوظ  نظامانجام امور مربوط به 
 ؛نظارع بر فعالیت گروه دروس عمومی دانشگاه 
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  ؛بر فعالیت گروه معارو استمی دانشگاهنظارع 
 ؛امور آموزشی مربوط به دانشجویان غیر ایرانی 
 انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق؛ 

 دیر تحصيالت تکميلیم

 میوباع این شورا؛ و ابتغ تدوین  دبیری شورای تحییتع تکمیلی دانشگاه و تنظیم 

  ؛تحییتع تکمیلی دالورودیجددانشجویان  نام ثبتنظارع بر امور 
 ؛نظارع بر پذیر  دانشجویان استعدادهای درخشان 
 ؛دکتری و ارشد کارشناسی دانشجویان تحییلی پیشرفت بر نظارع 
  ؛ی تحییتع تکمیلیها دورهی و ارائه دروس زیر برنامهنظارع بر 
 ؛رسیدگی به مشکتع آموزشی دانشجویان تحییتع تکمیلی 
 ؛تخییی دکتری آزمون جامع دانشجویان نظارع بر روند برگزاری 
  ؛ها رسالهو  نامه انیپانظارع بر امور مربوط به ت بیق واحدها  تیویب پیشنهادیه و دفاع از 
   انجام امور مربوط به آزمون تحییتع تکمیلی و پذیر  دانشجو در سامانه سازمان سنجش کشور آموز

 ؛کشور
 ؛  رساله و پیشنهادیه )ایران داک(نامه انیپابت نظارع بر بارگذاری اطتعاع در سامانه ملی ث 
 ؛نظارع بر امور مربوط به دفاع دانشجویان تحییتع تکمیلی 
  ؛ی دانشجوییها رسالهو  ها نامه انیپانظارع بر کیفیت تدوین 
  ؛مقاطع قبلی دانشجویان زنمراعیرمدارک و  هیدییتأدر خیوص  ها دانشگاهمکاتبه با 
  تحییتع تکمیلی؛وزشی و دستورالعمل اجرایی امور اجرای تقویم آمنظارع بر 

  ی تحیایتع  هاا  دوره میاوباع آموزشای   و ساایر  هاا  ناماه  وهیش  ها بخشنامه  ها نامه نییآاجرای بر نظارع
 ؛تکمیلی

  ؛تحییتع تکمیلی آموختگان دانشو دانشنامه صدور گواهی موقت 
  ؛سایر مراجع ذییتحو  ها دانشگاهبه  تحییتع تکمیلی آموختگان دانشتحییلی ارسال تأییدیه 
  ؛آموختگان دانشحفظ و نگهداری سوابق تحییلی 
 انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق؛ 

 ی آموزشیزیر و برنامهدیر دفتر هماهنگی م

  مختل  آموزشی؛ یها گروهجدید در  یها رشتهبه ایجاد بررسی نیاز 
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 ؛علوم  تحقیقاع و فناوریها از وزارع امور مربوط به اخذ مجوز رشته  
 میوم شورای  یها نامه نییآهای موجود در چارچوم  بازنگری  حذو  ادغام  جایگزینی و تغییر دروس رشته

 ریزی؛ عالی برنامه

  ؛ها آن ارزیابی علل رشد یا افت تحییلی منظور  بهدانشجویان وضعیت بررسی 
  مربوط؛ی ها نامه وهیشو میوم آموزشی دانشجویان و تدوین مقرراع  یها برنامهتهیه  تنظیم و نگهداری 

 آموزشی دانشگاه؛ی ها ایجاد بانک اطتعاتی طرح درس 

  توسد اعضای هیأع علمی؛ شده ارائهمحتوای دروس ها و اجرای طرح درسنظارع بر 

 اعضای هیأع علمی؛توانمندسازی های  برگزاری کارگاه 

 علمی دانشگاه؛ أعیهیابی کیفیت آموزشی اعضاک میتمر ارزش ی ومدیریت فرآیند 

  تحلیلی ارزیابی کیفیت تدریس در هر نیمیال تحییلی؛ یها گزار تهیه و تنظیم 

 ریزی درسی؛ برگزاری جلیاع شورای برنامه 

  ؛آموختگان دانشدانشجویان جاری و تهیه آمار 
 ؛نظارع بر امور اساتید مدعو 
  داوری  الزحماه  حاق باه   مرباوط  امورو  علمی و مدرسان مدعو دانشگاه أعیهاعضای  سیالتدر حقمحاسبه

 ؛نامهپایان/رساله
  ؛دانشگاه آموختگان دانشپیگیری وضعیت اشتغال 
 ی دهاه  هاا  برناماه   انتخام اساتید برگزیده آموزشای و  و برگزاری مراسم گرامیداشت روز استاد یزیر برنامه

 ؛سرآمدی آموز 
 علمی؛ أعیه اعضاک آموزشی امور مرتبد با یها دستورالعمل و ها نامه نیآئبازنگری  بررسی و 

  ؛ی آموزشی جدید و الکترونیک در امور آموزشیها سامانهتوسعه 
 انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق؛ 

 ی آزاد و مجازیها آموزشمدیر 

 ؛آموختگان  دانشجویان و دانشهای آموزشی جهت توسعه و ارتقای س و علمی  رسانی و تبلیغاع دوره اطتع  
 ؛ها و سمینارهای آموزشی و ساماندهی متقاضیان شرکت در کارگاه نام ثبت 
  علمی دانشگاه با استفاده از امکاناع دانشگاه؛ أعیهی آموزشی آزاد پیشنهادی اعضای ها دورهبرگزاری 

  آموزشی الزم؛ یها دورهعلمی دانشگاه و سایر مدرسین برای اجرای  أعیهجلب همکاری اعضاک 

  ؛آموزشی  کارگاهی و سمینارها یها دورهالزم جهت برگزاری  یها یهماهنگانجام کلیه 
 ؛دانشجویان و اعضاک هیأع علمیتخییی برای  آموزشیهای  برگزاری دوره 
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  مجازی م ابق  صورع بهی رسمی دانشگاهی )کارشناسی و کارشناسی ارشد( میوم ها دورهبرگزاری
 تحقیقاع و فناوری؛ مقرراع وزارع علوم 

   ؛م ابق مقرراع وزارع علوم تحقیقاع و فناوری درس تکارائه دروس به شیوه مجازی و ترکیبی در قالب 
   ؛برگزارشدهی آموزشی ها دورهمدرسین در  الزحمه حقپرداخت  نامه وهیشتهیه و تنظیم 
 علمی؛ی و هماهنگی جهت تولید محتوی الکترونیک توسد اعضاک هیأع زیر برنامه 

  ی مجازی و تولید محتوای ها دورهی آموز  آزاد و ها دورهکنترل و نظارع کیفی بر کلیه مراحل اجرای
 دروس؛

  ی آموزشی مجازی؛ها دورهبرگزاری  

   ی آموزشی آزاد/مجازی؛ها دورهتهیه و اع ای گواهی/مدرک پایان 

    به معاونت آموزشی و تحییتع تکمیلی و تهیه بانک اطتعاتی مربوط؛ شده انجامی ها تیفعالارائه گزار 

 نام ثبتواحد پذیرش و 

  و پاذیر  دانشاجویان جدیادالورود قبال از شاروع ساال        ناام  ثبات ی مربوط به ها هیاطتعتهیه مقدماع و
  ؛تحییلی

 از سوی سازمان سنجش  بعد از اعتم نتایج دالورودیجد  بررسی مدارک و تشکیل پرونده دانشجویان نام ثبت
 ؛آموز  کشور

 ؛از وزارع علوم  تحقیقاع و فناوری شده یمعرفدانشجویان بورسیه  نام ثبت 
  ؛مق ع قبلی دانشجویان زنمراعیرتحییلی و  هیدییتأدرخواست 
 ؛های معدل و ت بیق عکس دانشجویان جدیدالورود به سازمان سنجشاعتم مغایرع 
  ؛های دیگر و ارسال آن به دانشکده مربوطهدانشجویان مهمان و انتقال از دانشگاه زنمراعیردریافت  
  ؛ها دانشگاهانجام امور مربوط به مهمانی و انتقالی دانشجویان و مکاتبه با سایر 
 ؛بررسی تقاضای مهمان و انتقالی دانشجویان در سامانه مربوطه 
  ؛دانشجویان واجد شرایدتغییر رشته و  ت بیق واحداع  امور مرخیی تحییلی  حذو نیمیال  تمدید سنوانجام 
  ؛ی جهت رفع نقصرسان اطتعکنترل پرونده آموزشی دانشجویان و 
     از ساازمان سانجش و درج در پروناده     شادگان  رفتاه یپذدریافت فهرست اسامی  کاارع آزماون و کارناماه

  ؛دانشجویان
 ؛در هر نیمیال شدگان فتهریپذهای صادره در خیوص انتخام واحد اعمال دستورالعمل  
 ؛قوانین آموزشی منع تحییل دارند نظر ازاخراجی به دانشجویانی که  نامه  ابتغ 
 ؛بررسی درخواست انیراو و بازگشت به تحییل دانشجویان 
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 مشاروطی  انتقاالی   مهماان   انیاراو   عادم مراجعاه    اعام از اخاراج   تغییر وضعیت دانشجویان در سامانه  
 ؛...و مجاز  ازحد شیب
 ؛بررسی پرونده دانشجویان تحییتع تکمیلی برای تیویب طرح پیشنهادیه و یا اصتح آن 
 ؛دکتری جهت صدور مجوز آزمون جامع دانشجویان آموزشی پرونده بررسی 
  ؛تحییتع تکمیلی جهت صدور مجوز دفاع دانشجویان آموزشی پرونده بررسی 
  ؛بررسی نمراع آزمون زبان دانشجویان دکتری 
 ؛دانشجویان تحییتع تکمیلی برای تحییل به اشتغال گواهی صدور 
  ؛ها آنیا رساله  نامه انیپا موضوع در همکاری جهت پژوهشی مؤسیاع و ها وزارتخانه به دانشجویان معرفی 
 ؛امور آموزشی و تحییتع تکمیلی به مربوط یها فرم بازنگری و بروز رسانی 
 ؛دانشجویان تحییتع تکمیلیفرصت م العاتی  به مربوط امور انجام 
 ؛و انعکاس به مدیران امور آموزشی و تحییتع تکمیلی شده انجامهای تهیه گزار  فعالیت  
 ؛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 
 ؛ازین شیپدانشجویان عدم مراجعه  مشروطی و عدم رعایت  انجام امور مربوطه به 
  ؛آموزشی جهت ارسال به کمیییون موارد خاص نظر ازی دانشجویان ها پروندهبررسی 
  ؛ی کمیییون موارد خاص در سوابق دانشجویان و سامانه و اعتم به دانشکده مربوطهرأاعمال 
   رتبه اول  تنیالتحی فارغو معدل کل  ازین موردو درخواست اسامی و مشخیاع  ها دانشکدهمکاتبه با کلیه

 ؛و بررسی نتایج آن
  ؛ی اول کارشناسی در هر گرایش به سازمان سنجش آموز  کشورها رتبه تنیالتحی فارغمعرفی 
 ؛ها دانشکده آموز  کارشناسان با مؤثر همکاری 
 ؛وقانجام سایر امور محوله از سوی مقام ماف 

 مرکز رایانه آموزش دانشگاه

 افزار آموز  اعم از اساتید  کارکنان و دانشجویان؛ مدیریت کاربران سییتم نرم 
 بندی فرایندهای آموزشی در سامانه؛ زمان 

 شاده   های اداری در سامانه  س و دسترسی و تغییار رمزهاای فراماو     ایجاد حیام کاربری  انتیام پیت
 کاربران و... ؛

 جویان جدیدالورود از سازمان سنجش و دانشجویان مهمان و انتقالی و... ؛ثبت اطتعاع دانش 

 های اول و دوم و بازه تابیتان؛ پشتیبانی از سامانه در زمان انتخام واحد و حذو و اضافه نیمیال 
 افزار آموزشی دانشجویان؛ بررسی و رفع اشکاالع نرم 
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 روزرسانی اطتعاع اعضای هیأع علمی در سامانه مربوطه؛ب 
 پشتیبانی از سایت معاونت آموزشی و تحییتع تکمیلی دانشگاه؛ 

 التدریس اساتید؛ پشتیبانی از امور مربوط به محاسبه حق 

 ایجاد حیام کاربری برای اساتید راهنمای آموزشی؛ 

 ایجاد حیام کاربری برای اساتید مدعو؛ 

   ماراع دانشاجویان در پایاان هار     ن فهرسات امور مربوط به ارزشیابی اساتید  کارع ورود به جلیه و ایجااد
 نیمیال؛

 افزار آموز ؛ پشتیبانی از سامانه و بررسی نحوه ارتقاک نرم 
 ها جهت کار با سامانه آموز ؛ هیأع علمی و مدیران گروه کآموز  کارکنان  اعضا 
 یر  پرداز  تمدید سنواع  انتخام واحد باا تاأخ  اعمال شهریه ابتغی در سامانه جهت کلیه دانشجویان شهریه

 کمیییون موارد خاص و ...
 ها و مقاطع تحییلی؛  ها برای کلیه رشته بررسی کدینگ دروس بارگذاری شده توسد گروه 
 ها در سامانه آموز ؛ نامه اعمال قوانین و شیوه 

 ها؛ پاسخگویی به کارشناسان دانشکده 

 انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق؛ 

 وظيفه واحد امور مشمولين و نظام

 سال تحییلی جهت اجرای قوانین و مقرراع وظیفه عمومی؛ وظیفه در ابتدای هر هماهنگی با اداره نظام 
 ارشد و دکتری جهت معافیت تحییلی؛ ن جدیدالورود کارشناسی  کارشناسیبررسی درخواست دانشجویا 
  وظیفه؛ نظامارسال نامه درخواست صدور معافیت تحییلی دانشجویان جدیدالورود واجد شراید به 
 های تحییلی صادره در سامانه آموزشی؛ ثبت معافیت 

 ها با مشکل مواجه شده؛ پیگیری مشکتع مشمولین که معافیت تحییلی آن 
 وظیفه؛  های دیگر به نظام معرفی دانشجویان انتقالی و تغییر رشته از دانشگاه 
 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 نظام 

 آموختگان؛ های تحییلی دانش اب ال معافیت 
 انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق؛ 
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 واحد حمایت از استعدادهای درخشان

 های مرباوط باه دفتار اساتعدادهای درخشاان و المپیادهاای        نامه ها و آیین رای بخشنامهاقدام و پیگیری اج
 دانشجویی؛

 رسانی آن در هر سال تحییلی؛ های مربوط به استعداد درخشان و اطتع تنظیم اطتعیه و بارگذاری فرم 

 شور؛نام متقاضیان پذیر  بدون آزمون و اعتم آن به سازمان سنجش آموز  ک انجام امور ثبت 

 های مربوط به استعدادهای درخشان؛ ها و دستورالعمل نامه شناسایی دانشجویان واجد شراید آیین 

 زمان در دو رشته؛  مدیریت و انجام کلیه فرایندهای اجرایی مربوط به متقاضیان تحییل هم 

 رسانی به دانشجویان استعدادهای درخشان؛ ارائه خدماع مشاوره و اطتع 

  دانشجویان واجد شراید تخفی  شهریه در پایان هر نیمیال تحییلی؛اعتم اسامی 

 کننده در المپیادهای دانشجویی؛ های توانمندسازی دانشجویان استعداد درخشان و شرکت برگزاری کارگاه 

 انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق؛ 

 واحد امور دانشجویان غير ایرانی

 ویان غیر ایرانی بورسیه و غیر بورسیه؛انجام امور مربوط به پذیر  دانشج 

 ؛ربد کشور شدگان در دانشگاه  اخذ مجوز اقامت دانشجویی از مراکز ذی نام پذیرفته ثبت 
 های دانشگاه؛ نامه به دانشجویان برای سکونت در خوابگاه ارائه معرفی 

  دانشاجویان غیار   صدور گواهی اشتغال به تحییل جهت تمدید مجوز اقامت و صدور مجوز خروج از کشور
 ایرانی؛

 پیگیری صدور دفترچه بیمه خدماع درمانی دانشجویان غیر ایرانی؛ 

 آموختگی دانشجویان غیر ایرانی؛ التحییتن برای شرکت در مراسم سالیانه جشن دانش معرفی فارغ 

 یار  المللای جهات جاذم دانشاجویان غ     های بین رسانی  تبلیغاع و شرکت در نمایشگاه امور مربوط به اطتع
 ایرانی؛

 های تبلیغاتی و ...؛ الملل دانشگاه جهت تهیه کاتالوگ  بروشور  فیلم همکاری با دفتر روابد بین 

 فوق؛انجام سایر امور محوله از سوی مقام ما 

 آموختگان دانش واحد

  ؛نام ثبتاز واحد پذیر  و  آموختگان دانش یها پروندهدریافت  

 ؛یدانشگاه شیپهای تحییلی دیپلم و بررسی تائیدیه 
  ؛ارسالی از امور دانشجویان دانشگاه و یا صندوق رفاه دانشجویان و بایگانی در پرونده یها حیام هیتیودریافت 
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  از  منیارفان و  آموختگان دانشدانشجویی و دریافت کارع دانشجویی  حیام هیتیو شده لیتکمبررسی فرم
 ؛تحییل

  ؛آموختگان دانشاعتم موارد نقص پرونده 
  ؛فهیوظ نظاممشمول به اداره  آموختگان دانشمعرفی 
  ؛واجد شراید آموختگان دانشصدور گواهی موقت 
  ؛  اداراع و نهادهاها دانشگاهتحییلی و ریزنمراع و ارسال پاسخ به سایر  یها هیدیتائامور مربوط به صدور 
  ؛و ریزنمراع به سازمان امور دانشجویان یلیالتحی فارغارسال تائیدیه و گواهی 
 ؛تحییلی هیدییتأدر زمان صدور  تنیالتحی فارغعدم ارسال پرونده به اداره  صورع درنجام مکاتباع الزم ا 
  ؛لیالتحی فارغتهیه فهرست اسامی دانشجویان 
 ؛بایگانی نیخه دوم تائیدیه تحییلی و کلیه مدارک و مکاتباع مربوطه 
 ؛دریافت دانشنامه م ابق با دستورالعمل لغو تعهد آموز  رایگان و سایر قوانین انبررسی پرونده متقاضی 
  ؛مدارک مربوطه دییتأو  آموختگان دانشبررسی سامانه لغو تعهد آموز  رایگان 
 ؛دریافت میتنداع صدور دانشنامه از متقاضی 
   ؛واجد شراید آموختگان دانشصدور دانشنامه و ریزنمراع 
  ؛رسمی یها روزنامهگواهی موقت و دانشنامه در  آگهی مفقود شدن انجام امور جهت درج 

 رخانهيدبواحد 

  ؛ها تیریمدوارده و ارجاع به  یها نامهتحویل 
 ؛ربد یذو تحویل آن به واحدهای های وارده  ت نامهثب 
  ؛به کارشناسان ها دانشکدهارسالی از  یها پروندهثبت و تحویل 
  ؛به سییتم اتوماسیون اداری ها آن واردکردنو  ها نامهاسکن 
  ؛حوزه معاونت یها نامههماهنگی جهت ارسال پیتی 

  ؛و ارسال به واحدهای مربوطه ها نامهپیگیری سوابق  

  ؛مربوطه به بایگانی یها نامهارسال 
  ها؛ نامه پیگیری وضعیتو راهنمایی در خیوص  رجوع اربامپاسخگویی به 

 وق؛انجام سایر امور محوله از سوی مقام ماف 

 واحد بایگانی و نگهداری اسناد و مدارک

 ؛آموختگان دانشو  کلیه دانشجویان یها پروندهگهداری و تنظیم حفظ  ن 
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  تحییلی نامبرده؛ پرونده در دانشجو هربایگانی مکاتباع مربوط به 

 ؛و پذیر  دانشجویان ورودی جدید نام ثبتمقدماع  یساز آماده 
 ؛طبق دستورالعمل مربوطه ها پروندهو کدگذاری  یبند طبقه  یبردار صورع 
  ؛ها آنبرای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری  ها نامهتفکیک و توزیع 
 انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق؛ 

 علمی أتيه اعضاء دفتر جذب، ارتقاء و امور

 های آموزشی؛ شناسایی و تعیین نیازهای جذم اعضای هیأع علمی در گروه  

  فراخوان عمومی برای جذم اعضای هیأع علمی دانشگاه؛انجام  

 ق عای   -آزمایشای  رسامی  -استخدام اعضای هیأع علمی اعم از قراردادی  پیمانی  رسامی  امور مربوط به
هاا و مقارراع    ناماه  هیأع علمی طرح سربازی  مأموریت و انتقال اعضای هیاأع علمای در چاارچوم آیاین    

 مربوطه؛

 تحقیقاع و فناوری؛  ه حیب مورد به هیأع مرکزی جذم وزارع علومارائه گزار  میتمر سالیان 

  علمی دانشگاه؛ أعیهاجرایی جذم اعضای  أعیهبرگزاری جلیاع هماهنگی جهت 

  اجرایی جذم دانشگاه؛ أعیهاجرای میوباع پیگیری 

 علمی دانشگاه؛ أعیهاعضاک  ساالنه  تبدیل وضعیت و ارتقاک مرتبه ترفیع امور مربوط به 

  ؛علمی دانشگاه أعیهبررسی اع ا پایه تشویقی به اعضای 
  ؛علمی دانشگاه أعیهبررسی رکود علمی اعضای 
 مربوطه؛ سامانهنمودن اطتعاع در  وزربو  و تبدیل وضعیت حفظ و نگهداری سوابق ترفیع 

 ؛انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق 

 آموزشی دانشگاه شورای

 گاهآموزشی دانش شورای ترکيب

 ؛(شورا رئیس) دانشگاه تکمیلی تحییتع و آموزشی معاون .0
 دانشگاه؛ آموزشی مدیر .2

 از؛نی حیب ایثارگر و دانشجویان شاهد امور مدیر .3

 ها؛ آموزشی دانشکدهن یمعاون .4

 پیشنهاد معاون آموزشی و تحییتع تکمیلی و حکم رئیس دانشگاه؛به دو تن از اعضای هیأع علمی  .5
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 دانشگاه آموزشی ظایف و اختيارات شورایو

همکاری با معاون آموزشی و تحییتع تکمیلی دانشگاه برای ایجاد زمینه اجرای میوباع شورای دانشگاه و . 0
 تیمیماع هیأع رئییه؛

 های مختل  آموزشی به شورای دانشگاه ازجمله: . تدوین و پیشنهاد برنامه2
 صورع تفکیکی؛ ههای مختل  آموزشی در مقاطع کاردانی و کارشناسی ب ا برنامه

 های درسی در چارچوم میوباع؛ ا تغییراع الزم در نحوه اجرای برنامه
 ها؛ آموزشی و اظهارنظر درباره آن یها نامه وهیشو  ها نامه ا آیین
 ؛مدع انیمدع و م های مناسب آموزشی غیررسمی کوتاها طرح

 سی؛های کاردانی و کارشنا ا برآورد ظرفیت پذیر  دانشجوی جدید در دوره
. بررسی و اظهارنظر درباره میائلی که شورای دانشگاه یا معاون آموزشی و تحییتع تکمیلی دانشگاه به 3

 دهد؛ شورا ارجاع می
های کاردانای و کارشاناسی و  . بررسی و اظهارنظر در خیوص کیفیت آموزشی دانشگاه در مقاطع و دوره4

 به شورای دانشگاه؛بررسی کیفیات آموز  اعضای هایأع علمی جهت ارائه 
 های جدید دانشگاه در مقاطع کاردانی و کارشناسی؛ ها و دوره . بررسی پیشنهاد تأسیس رشته5
 یها لحاظ ت بیق با سرفیل شده از طرو اعضای هیأع علمی از ارائه یها . بررسی متون جزواع و کتام6

 میوم و ارائه نتیجه به شورای دانشگاه؛

های آموزشی و تأیید دانشکده  بنا به پیشنهاد گروه ازین های مورد خارجی در رشتهبررسی دعوع از استادان  .7
 و سایر مراجع قانونی؛ و تحییتع تکمیلی برای ارائه و کیب مجوز از معاون آموزشی

های آموزشی در موضوعاع  ها  مقاطع و برنامه ای و تحلیلی از وضعیت رشته های دورهتدوین گزار  .8
 عملی جهت بهبود وضعیت موجود و ارائه به شورای دانشگاه؛ یکارها اهمختل  و پیشنهاد ر

 

 دانشگاه شورای تحصيالت تکميلی

 دانشگاه ترکيب شورای تحصيالت تکميلی

 معاون آموزشی و تحییتع تکمیلی دانشگاه )رئیس شورا(؛ .0

 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه؛ .2

 مدیر تحییتع تکمیلی دانشگاه؛ .3

 دانشگاه؛مدیر آموزشی  .4

 ها؛ تحییتع تکمیلی دانشکده نمعاونی .5
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 تحصيالت تکميلی دانشگاهظایف و اختيارات شورای و

های اجرایی میوباع شورای  همکاری با معاون آموزشی و تحییتع تکمیلی دانشگاه جهت ایجاد زمینه .0
 های میوم؛ ها و برنامه نامه دانشگاه  تیمیماع هیأع رئییه و آئین

 جمله: تحییتع تکمیلی به شورای دانشگاه از یها های مختل  دوره برنامهتدوین و پیشنهاد  .2

 های کارشناسی ارشد و دکتری؛ های آموزشی دوره ا برنامه

 میوم؛ ضوابد های درسی در چارچوم ا پیشنهاد تغییراع الزم در نحوه اجرای برنامه
 ؛ها آن درباره اظهار نظر و تکمیلی تحییتع های نامه آیین بررسی ا
 دانشگاه؛ شورای به مدع انیم ومدع  کوتاه غیر رسمی آموزشی مناسب هایطرح پیشنهاد ا
 های تحییتع تکمیلی و ارائه آن به شورای دانشگاه؛ رهدو در جدید دانشجوی پذیر  ظرفیت برآورد ا

 نظر درباره میائلی که توسد شورای دانشگاه یا معاون آموزشی و تحییتع تکمیلی بررسی و اظهار .3
 شود؛ دانشگاه به شورا ارجاع می

های تحییتع تکمیلی در دانشگاه و بررسی کیفیت آموزشی اعضای هیأع  بررسی کیفیت آموزشی دوره .4
 ها و ارائه گزار  آن به شورای دانشگاه؛ علمی فعال در این دوره

 های تکمیلی جدید دانشگاه؛ ها و دوره بررسی پیشنهاد تأسیس رشته .5

ها در خیوص تعداد پذیر   شده از شورای آموزشی ا پژوهشی دانشکده رائها یها شنهادیبررسی پ .6
 دانشجویان تحییتع تکمیلی جهت ارائه به شورای دانشگاه؛

های آموزشی در موضوعاع  ها  مقاطع و برنامه ای و تحلیلی از وضعیت رشته دوره یها تدوین گزار  .7
 جود و ارائه به شورای دانشگاه.عملی جهت بهبود وضعیت مو یکارها مختل  و پیشنهاد راه

 تحصيلیدایر در مقاطع مختلف  یها شیگراعناوین رشته 
و ارشد  یکارشناس رشته 56 کارشناسی  رشته 08 شامل تحییلی رشته 018 دانشگاه این در حاضردر حال 

 .است دایر تخییی دکتری رشته 34
 

 مقطع کارشناسی یها شیگرارشته 
 

 ردیف ها رشتهاسامی 

 0 کشاورزی اقتیاد

 2 ترویج و آموز  کشاورزی پایدار

 3 علوم دامی

 4 علوم و مهندسی آم

 5 علوم و مهندسی باغبانی
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 6 علوم و مهندسی جنگل

 7 علوم و مهندسی خاک

 8 علوم و مهندسی شیتع

 9 علوم و مهندسی صنایع غذایی

 01 زییت  علوم و مهندسی محید

 00 پزشکی گیاه

 02 ژنتیک گیاهیمهندسی تولید و 

 03 های سلولزی مهندسی صنایع چوم و فرآورده

 04 مهندسی صنایع مبلمان

 05 مهندسی طبیعت

 06 مهندسی فضای سبز

 07 های صنایع غذایی مهندسی ماشین

 08 مهندسی مکانیک بیوسییتم

 

 ارشد ی مقطع کارشناسیها شیگرارشته 
 

 ی مقطع کارشناسی ارشدها رشته ردیف

 اقتیاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی -اقتیاد کشاورزی 0

 زییت اقتیاد منابع طبیعی و محید -اقتیاد کشاورزی 2

 سیاست و توسعه کشاورزی -اقتیاد کشاورزی 3

 اگرو اکولوژی 4

 فیزیولوژی گیاهان زراعی -اگرو تکنولوژی 5

 اکولوژی گیاهان زراعی -اگرو تکنولوژی 6

 علوم و تکنولوژی بذر -تکنولوژیاگرو  7

 های هرز علوم عل  -اگرو تکنولوژی 8

 بیماری شناسی گیاهی 9

 بیوتکنولوژی کشاورزی 01

 ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی -ترویج و آموز  کشاورزی پایدار 00

 نوآوری و کارآفرینی کشاورزی -ترویج و آموز  کشاورزی پایدار 02

 روستاییتوسعه  03

 شناسی کشاورزی حشره 04

 نژادی گیاهی ژنتیک و به 05
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 تغذیه دام -علوم دامی 06

 تغذیه طیور -علوم دامی 07

 ژنتیک و اصتح دام و طیور -علوم دامی 08

 فیزیولوژی دام و طیور -علوم دامی 09

 آبیاری و زهکشی -علوم و مهندسی آم 21

 های آبی سازه -علوم و مهندسی آم 20

 منابع آم -علوم و مهندسی آم 22

 وخاک حفاظت آم -علوم و مهندسی آبخیزداری 23

 های آبخیز مدیریت حوزه -علوم و مهندسی آبخیزداری 24

 ای تولید محیوالع گلخانه -علوم و مهندسی باغبانی 25

 درختان میوه -علوم و مهندسی باغبانی 26

 ها سبزی -علوم و مهندسی باغبانی 27

 گیاهان زینتی -علوم و مهندسی باغبانی 28

 گیاهان دارویی -علوم و مهندسی باغبانی 29

 علوم زییتی جنگل -علوم و مهندسی جنگل 31

 مدیریت جنگل -علوم و مهندسی جنگل 30

 شناسی آبزیان بوم -علوم و مهندسی شیتع 32

 تکثیر و پرور  آبزیان -علوم و مهندسی شیتع 33

 برداری آبزیان صید و بهره -مهندسی شیتععلوم و  34

 فرآوری محیوالع شیتتی -علوم و مهندسی شیتع 35

 فناوری مواد غذایی زییت -علوم و مهندسی صنایع غذایی 36
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 صنایع غذایی -علوم و مهندسی صنایع غذایی 38

 فناوری مواد غذایی -غذاییعلوم و مهندسی صنایع  39

 زییت های محید آلودگی -زییت علوم و مهندسی محید 41

 ارزیابی و آمایش سرزمین -زییت علوم و مهندسی محید 40

 مدیریت و حفاظت تنوع زییتی -زییت علوم و مهندسی محید 42
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 مقطع کارشناسی یها نامه نیو آئ ها فرم
 

 کارشناسیو  کاردانیتحصيلی های  دوره آموزشی نامه نیيآاجرایی  نامه وهيش

 

 مقدمه

 81/5/8111با استناد به قانون اهداف، وظائف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوو   

ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمووز  عوا ی در    سیاست" 2اسالمی و در اجرای مفاد ماده مجلس شورای 

شورای عا ی انقال  فرهنگی، و  81/82/8131)موسوم به طرح آمایش( مصو   "جمهوری اسالمی ایران

ارشد و دکتوری   های تحصیلی کاردانی/ کارشناسی، کارشناسی نامه یکپارچه آموزشی دوره پیرو ابالغ آئین

ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقوات   شورای عا ی برنامه 13/83/39مورخ  113تخصصی مصو  جلسه 

دو توی در خصووت تودوین     2و  8هوای سو      و فناوری و تفویض اختیار صوورت ررفتوه بوه دانشوگاه    

 معاون آموزشی وزارت 8/1/39مورخ  93113/2ا ذکر موضوع نامه شماره  نامه فوق نامه اجرایی آیین شیوه

های تحصیلی کواردانی و   نامه آموزشی دوره نامه اجرایی آیین وسیله شیوه علوم، تحقیقات و فناوری، بدین

کارشناسی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ررران به شرح زیر تصووی  و جهوت اجورا ابوالغ     

 رردد: می
 

 تعاریف

 منظور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.. وزارت: 1

هوای آمووز  عوا ی و پشوهشوی )اعوم از دو توی و        ها و موسسوه  منظور هر یک از دانشگاه. دانشگاه: 2

هوای کواردانی،    ربط بوده و مجری هر یک از دوره غیردو تی( است که دارای مجوز تأسیس از مراجع ذی

 کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته هستند.

طول سنوات مجاز دوره تحصیلی بدون پرداخت هزینوه   منظور آموز  دانشجو در. آموزش رایگان: 3

 کننده از بودجه عمومی دو ت است. های استفاده در دانشگاه

نوام   شده، ثبت های آموز  عا ی برابر  ضوابط معین پذیرفته فردی است که در یکی از دوره. دانشجو: 4

 کرده و مشغول به تحصیل است.

های تحصیلی مصو  را با موفقیوت بوه پایوان     های دوره تهفردی است که یکی از رش آموخته: . دانش5

 رسانده و برابر ضوابط معین، رواهی یا مدرک تحصیلی مربوط را دریافت کرده است.

های تحصویلی دانشوگاه    وقت در فعا یت صورت تمام ای از پذیر  است که دانشجو به شیوه . حضوری:6

 کند. شرکت می
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هوای تحصویلی    ای از پذیر  است که دانشجو بدون حضور در دانشگاه، فعا یوت  شیوه . غیرحضوری:7

 دارد.

ای از پذیر  است که بخشی از آموز  آن حضوری و بخش دیگر غیرحضوری  شیوهحضوری:  . نیمه8

 رسد. به انجام می

 ست.ها ا منظور آموز  دانشجو در یک دوره تحصیلی، به ازای پرداخت هزینهپرداز: . شهریه9

هفته آموز  و دو هفتوه امتحانوات پایوانی     89شده که شامل  بازه زمانی تعیین . نیمسال تحصیلی:11

 است.

 هفته آموز  و یک هفته امتحانات پایانی است. 9بازه زمانی شامل . بازه تابستانی: 11

  ای از دروس هور رشوته تحصویلی باهودفی مشوخو، مصوو       پیوسته هم به  مجموعه . برنامه درسی:12

 مراجع قانونی است.

سواعت، عملوی یوا     89ارز  مقداری درسی است که مفاد آن برای هر واحد نظوری   . واحد درسی:13

سواعت، کوارورزی یوا کوار در      11ساعت، کارراهی یا عملیات میدانی )بازدیود علموی(    12آزمایشگاهی 

ستانی اسوت و طبو    ساعت در طول یک نیمسال تحصیلی یا بازه تاب 823ساعت و کارآموزی  91عرصه 

 شود.  برنامه درسی مصو  اجرا می

درسی است که با تأیید رروه آموزشی، رذرانودن آن بورای رفوع کمبوود دانوش یوا        . درس جبرانی:14

 شود. مهارت دانشجو، در آغاز دوره تحصیلی، ضروری تشخیو داده می

هر دوره تحصیلی،  وضعیت تحصیلی است که دانشجو در یک نیمسال، برحس  مقررات . مشروطی:15

 شده در آن دوره را کس  کرده باشد. معدل کمتر از حدنصا  تعیین

های علمی که به  حاظ موضوع دارای قلمورو مشوخو و    یک شعبه فرعی از شاخه . رشته تحصیلی:16

 انجامد. های علمی است و به احراز دانش تخصصی، مهارت یا کارآمدی معینی می متمایز از سایر شاخه

شوود.   ای از یک رشته که ناظر بر وجه تخصصی آن باشود، اطوالق موی    به شعبه یش تحصیلی:. گرا17

 درصد کل واحدهای رشته بیشتر باشد. 93ها در دو ررایش از یک رشته، نباید از اختالف درس

دوره تحصویلی اسوت کوه دارنودران مودرک دیوپلم )در نظوام آموزشوی دارای         . کاردانی پیوسته: 18

شوند و بوا رذرانودن حوداقل     دانشگاهی( به آن وارد می بدون نیاز به رذراندن دوره پیشدانشگاهی  پیش

 آید. واحد درسی طب  برنامه مصو ، به دریافت مدرک کاردانی نائل می 91

دوره تحصویلی پوس از دوره متوسو ه اسوت کوه فورد پوس از  اخوذ دیوپلم و           . کاردانی ناپیوسته:19

شود و با رذرانودن   دانشگاهی( به آن وارد می ظام آموزشی دارای پیشدانشگاهی)در ن رذراندن دوره پیش

 آید. واحد درسی طب  برنامه درسی مصو ، به دریافت مدرک کاردانی نائل می 91حداقل 
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دوره تحصیلی است پس از دوره متوس ه است که فرد پس از  اخذ دیوپلم و  . کارشناسی پیوسته: 21

دانشگاهی( به آن واردشده و با رذرانودن حوداقل    وزشی دارای پیشدانشگاهی )در نظام آم رذراندن پیش

 آید. واحد درسی طب  برنامه مصو  به دریافت مدرک کارشناسی نائل می 813

دوره تحصیلی است که پوس از دوره کواردانی )پیوسوته و ناپیوسوته( آغواز      . کارشناسی ناپیوسته: 21

نامه درسی مصو ، به دریافت مودرک کارشناسوی   واحد درسی طب  بر 91شود و حداقل با رذراندن  می

 شود. منتهی می

های تحصیلی در دوره متوس ه است که با توجه بوه موواد آزموونی     مجموعه رشته . گروه آزمایشی:22

 شود. بندی می مشترک، دسته

ترین واحد سازمانی دانشگاهی متشکل از تعودادی عضوو هیوأت علموی بوا       بنیادی . گروه آموزشی:23

منظور ایجاد و اجرای آن رشته  رشته علمی خات یا چند رشته متجانس که به ترک، در یکتخصو مش

 شود. تحصیلی در دانشگاه تشکیل می

 راستا تعریف شوند. های آموزشی همای است که در مجموعه رروه دورهعرض:  . دوره هم24

ریوزی   برناموه روذاری و   یکی از شوراهای تخصصی در نخستین سو   سیاسوت   . شورای آموزشی:25

منظور ایجاد هماهنگی و تسهیل در امور اجرایی مرتبط با  راهبردی در امور آموزشی دانشگاه است که به

 رردد. تحصیل دانشجو در حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی تشکیل می

شیوه آموزشی در دوره کارشناسوی اسوت کوه دانشوجوی آن برابور ضووابط معوین        . شیوه مجازی: 26

کنود. در ایون شویوه     شود و به کمک فناوری اطالعات و ارتباطات، تحصیل می نام می شده و ثبت فتهپذیر

 کند. حضوری یا غیرحضوری تحصیل می دانشجو نیمه

عضو هیأت علمی آراه و مسلط به امور آموزشی و پشوهشی است کوه از سووی   . راهنمای آموزشی: 27

 پایان دوره تحصیلی، راهنمای تحصیل دانشجو باشد. شود تا از تاریخ ورود تا دانشگاه انتخا  می
 

 . هدف0 ماده

نامه، انتظام بخشیدن به امور تحصیلی دانشجویان از طری  تعیین چارچو   هدف از تدوین این شیوه

های  ها و موسسه های آموزشی و پشوهشی دانشگاه قانونی برای اجرای هماهنگ، یکپارچه و صحی  برنامه

منظور تربیت نیروی انسانی متخصو، متعهد، آشنا با علم و آخرین دسوتاوردهای   هآموز  عا ی کشور ب

های موجود برای ارتقای س    ریری بهینه از ظرفیت علمی و من ب  با نیازهای جامعه، در راستای بهره

 کیفی آموز  و پشوهش در دوره کاردانی و کارشناسی است. 
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 بخش نخست: مواد عمومی

های عمومی از طریق پذیرفته شدن در آزمون ورودی و یا کیب  شرط ورود به دانشگاه  تأیید شاییتگی .2ماده 

 پذیر  از دانشگاه طبق ضوابد و مقرراع میوم وزارع است.
 

 آموز  در دانشگاه مبتنی بر نظام واحدی است. .3ماده 

 

انونی دریافت نموده است  دانشجو بپذیرد و ای که مجوز آن را از مراجع ق دانشگاه موظ  است برای دوره .4 ماده

 های آموزشی و درسی که بر اساس ضوابد ابتغی وزارع تدوین گردیده است  را اجرا نماید. فقد برنامه
 

درس  برگزاری امتحاناع  گیری درباره انتخام واحد  حذو و اضافه  حذو تک ریزی و تیمیم برنامه. 0تبصره 

قویم آموزشی سال تحییلی و طبق دستورالعمل اجرایی امور آموزشی و دستورالعمل اعتم و ثبت نمره  بر اساس ت
 شود. امتحاناع میوم شورای آموزشی دانشگاه انجام می

های میوم و ابتغی از سوی وزارع  سق  تعداد واحد برای هر رشته  گرایش بر اساس سرفیل .2تبصره 

 باشد و عددی ثابت است. می

صورع الکترونیک  ار دارد حداکثر تا ده درصد از واحدهای درسی پایه و عمومی دوره را بهدانشگاه اختی .3تبصره 

 )مجازی( با تأکید بر محتوی الکترونیکی و استانداردهای میوم وزارع ارائه نماید.
 

 پذیر رشته تحییلی امکان بار و در یک آموز  رایگان برای هر دانشجو  در هر دوره تحییلی صرفاً یک .5ماده 

 است.

دانشجوی مشمول آموز  رایگان  در صورع حذو غیرموجه درس به تشخیص دانشگاه یا به دست  .0 تبصره

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.

این ماده  در صورع اض رار تا دو هفته قبل از شروع  0اند با رعایت مفاد تبیره تو دانشجو می .2تبصره 

امتحاناع پایان نیمیال  صرفاً یک درس نظری را با رعایت کلیه شراید زیر و با تیویب شورای آموزشی دانشکده 
 حذو نماید. واحد نشود  02مانده دانشجو کمتر از  و به شرطی که هم نیاز نباشد و تعداد واحدهای باقی

در شراید خاص  حذو تمام دروس یک نیمیال تحییلی با درخواست کتبی دانشجو و با تأیید گروه  .3تبصره 

پذیر  آموزشی و تشخیص شورای آموزشی دانشکده قبل از شروع امتحاناع و با احتیام در سنواع تحییلی امکان
 میوم هیأع امنای دانشگاه پرداخت نماید. شده را برابر تعرفه است و دانشجو موظ  است شهریه دروس حذو

حذو موجه یک یا چند درس با تأیید گروه آموزشی تحت شراید زیر و با ارسال مدارک و تیویب در  .4تبصره 

 پذیر است:شورای آموزشی دانشکده امکان
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 ری  دانشجویانی که به دالیل پزشکی در بیمارستان بیتری بوده و مدارک درمانی )ختصه پرونده بیت
ساعت پس از ترخیص از  48های دارویی( را حداکثر گواهی ترخیص  گواهی پزشک معالج و نیخه
 بیمارستان به معاونت آموزشی دانشکده ارائه نمایند.

 ازآن با ارائه گواهی فوع در صورع فوع یکی از اقوام درجه اول در تاریخ امتحان و پس 

بررسی است که   علت بیماری یا حادثه تنها در صورتی قابلدرخواست حذو کلیه دروس نیمیال به  .5تبصره 

دانشجو در هیچ امتحانی شرکت نکرده باشد. همینین امکان بررسی حذو پزشکی درس پس از امتحان وجود 
 ندارد.

حذو کلیه دروس نیمیال به دالیل پزشکی  پس از طرح و تیویب در شورای دانشکده  در مواردی  .6تبصره 

یی بدون احتیام در سنواع شود  الزم است به تأیید شورای آموزشی دانشگاه و کمیییون که منجر به مرخ
 موارد خاص دانشگاه برسد.

 

 های تحییلی حضوری  الزامی است. حضور دانشجو در تمام جلیاع کتس درس دوره. 6ماده 

ن نیمیال همان درس جلیاع کتس و یا در جلیه امتحان پایا 06/3اگر دانشجو در درسی بیش از  .0تبصره 

که به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه  غیبت دانشجو  غیبت کند  نمره آن درس صفر خواهد شد و درصورتی
 شود.  موجه تشخیص داده شود  آن درس صفر از مجموع واحدهای آن نیمیال حذو می

نماید  جزو  غیبت قبل از حذو و اضافه در دروسی که دانشجو در زمان حذو و اضافه انتخام می .2تبصره 

 شود. های دانشجو محیوم می غیبت
 

پیشرفت تحییلی دانشجو در هر درس  توسد عضو هیأع علمی یا مدرس همان درس و بر اساس  .7ماده 

 شود. ابی میهای کتسی و نتایج امتحاناع ارزشی حضور و شرکت در فعالیت

 های نظری الزامی است.برگزاری آزمون کتبی برای درس .0تبصره 

آموزی کارآموزی  کارورزی  عملیاع صحرایی  کار در عرصه و دروسی که در  نمراع دروس مهارع .2تبصره 

که به تشخیص مدرس و  شود  درصورتی عنوان پروژه و دروس انفرادی دانشجو ارائه می برنامه درسی میوم به
شود و  مام تلقی میها در طول یک نیمیال تحییلی مییر نباشد  نات تأیید گروه آموزشی مربوطه  تکمیل آن

حداکثر یک نیمیال پس از اخذ درس برای ق عی شدن نمره آن مهلت خواهد بود و در غیر این صورع نمره آن 
 شود.  درس صفر منظور می

 

سق  مدع مجاز تحییل در هر دوره محدود است و با اتمام سنواع مجاز  امکان ادامه تحییل در آن  .8ماده 

 .شود دوره از دانشجو سلب می
 منوط به تأیید مراجع قانونی دانشگاه است.« در سنواع مجاز»تبیره. ادامه تحییل دانشجوی مشروط 
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 بخش دوم: مواد اختصاصی

نیمیال و در دوره  4مدع مجاز تحییل در دوره کاردانی)پیوسته و ناپیوسته(  و کارشناسی ناپیوسته  .9ماده 

 نیمیال است. 8کارشناسی پیوسته 

ه اختیار دارد  مدع مجاز را حداکثر تا دو نیمیال افزایش دهد بنابراین سنواع مجاز تحییل در دانشگا .0تبصره 

شود و چنانیه دانشجو در این مدع  نیمیال تعیین می 01و  6ترتیب  های کاردانی و کارشناسی به دوره
 آموخته نشود از ادامه تحییل محروم خواهد شد. دانش

های موارد خاص ذییتح با ادامه تحییل مجدد دانشجو  هزینه افزایش  ندر صورع موافقت کمیییو .2تبصره 

سنواع دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته از نیمیال هفتم به بعد و برای دانشجویان کارشناسی 
ل پیوسته از نیمیال یازدهم و بعدازآن طبق تعرفه میوم دانشجویان نوبت دوم هر ورودی از دانشجویان مشمو

 شود. آموز  رایگان در قالب شهریه ثابت و متغیر دریافت می
 

نیاز )تقدم و تأخر( هر درس  چگونگی و ترتیب ارائه تمامی دروس هر دوره و هر رشته با رعایت پیش .01ماده 

 طبق برنامه درسی میوم وزارع بر عهده گروه آموزشی است.

باشد و در صورع انتخام در هر زمان  درس مربوطه  ینیاز ممنوع م انتخام دروس بدون رعایت پیش .0 تبصره

 گردد. از مجموع واحدهای دانشجو حذو می

نیاز یک درس را انتخام ولی موفق به کیب نمره قبولی نشده باشد  که دانشجو  قبتً پیش درصورتی .2 تبصره

صورع هم نیاز  ک نیمیال و بهتواند تا دو بار در طول دوره تحییل با تأیید گروه آموزشی هر دو درس را در ی می
 انتخام نماید. 

 

تواند با رعایت سنواع مجاز تحییل در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته  یک نیمیال و  دانشجو می. 00ماده 

در دوره کارشناسی پیوسته حداکثر دو نیمیال از مرخیی تحییلی استفاده کند. دانشجو موظ  است تقاضای 
 تا قبل از انتخام واحد همان نیمیال به آموز  دانشکده تحویل دهد.مرخیی خود را حداکثر 

مدع مجاز مرخیی زایمان با دریافت میتنداع پزشکی   دو نیمیال تحییلی و بدون احتیام در  .0تبصره 

 باشد. سنواع تحییلی پس از تأیید کمیییون موارد خاص دانشگاه می

نداع و در صورع تأیید پزشک معتمد دانشگاه و با تیویب مدع مجاز مرخیی پزشکی  با ارائه میت .2تبصره 

 باشد. کمیییون موارد خاص دانشگاه  حداکثر تا دو نیمیال تحییلی و بدون احتیام در سنواع تحییلی می

بررسی سایر میادیق مرخیی تحییلی )مانند؛ مأموریت همیر یا والدین و ...( حداکثر تا دو نیمیال  .3تبصره 

 گیرد. تحییلی و بدون احتیام در سنواع مجاز  با تیویب کمیییون موارد خاص دانشگاه صورع می

ر این ماده و های مذکور د تواند با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه از مجموع مرخیی دانشجو می .4تبصره 

 مند شود. های مندرج در آن بهره تبیره
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دانشجویان  شهریه پرداز  در صورع اخذ مرخیی )با احتیام و یا بدون احتیام( باید شهریه ثابت  .5تبصره 

 نیمیال را بپردازند و در صورع حذو ترم باید شهریه ثابت و متغیر را پرداخت نمایند.
 

ها )دولتی و غیردولتی( دوره کارشناسی به شیوه حضوری در کلیه دانشگاهزمان دانشجوی تحییل هم .02ماده 

 ممنوع است.

های غیرحضوری که منتهی به مدرک تحییلی زمان  در دورهتواند هم دانشجوی دوره کارشناسی می .0تبصره 

 شود  تحییل کند.می

ر اساس میوباع مراجع قانونی زمان دانشجویان استعدادهای درخشان دوره کارشناسی ب تحییل هم .2تبصره 

 شود. وزارع انجام می

 باشد  ممنوع است. حضوری می صورع نیمه زمان در دانشگاه پیام نور که به تحییل هم. 3تبصره 

 

صورع کتبی به  دانشجوی متقاضی انیراو از تحییل  باید درخواست انیراو خود را شخیاً و به .03ماده 

بار و تا یک ماه از تاریخ ارائه درخواست   اداره آموز  دانشکده تیلیم نماید. دانشجو مجاز است فقد برای یک
اهه از تاریخ تقاضا  حکم م تقاضای انیراو خود را پس بگیرد؛ در غیر این صورع و پس از انقضای مهلت یک

 شود. انیراو از تحییل دانشجو صادر می

که  شود و درصورتی نام نکردن دانشجو در هر نیمیال تحییلی  انیراو از تحییل محیوم می ثبت .0تبصره 

تواند انتخام واحد نماید و در  دانشجو تا هفته سوم از شروع نیمیال مراجعه نماید با پرداخت هزینه دیرکرد می
 ازآن الزم است برای آن نیمیال تقاضای مرخیی نماید. ورع مراجعه پسص

گیری در مورد بازگشت دانشجوی منیرو از تحییل تنها در نیمیال بعد بر عهده شورای  تیمیم .2تبصره 

آموزشی دانشگاه است. درهرحال متقاضی انیراو از تحییل  تا قبل از تیویب حکم انیراو  دانشجو بوده و 
 رعایت قوانین و مقرراع دانشگاه است.موظ  به 

ها ملزم به پرداخت مبلغ شهریه دانشجویان دوره نوبت دوم در صورع انیراو پس از شروع کتس .3تبصره 

ها ملزم به پرداخت تعهد ثابت و متغیر هیتند. دانشجویان دوره روزانه در صورع انیراو پس از شروع کتس
 تند.آموز  رایگان سنواع تحییلی خود هی

 

 واحد در هر نیمیال برای دانشجو الزامی است. 02انتخام حداقل  .04ماده 

که دانشگاه به هر دلیل با حذو واحدهای درسی دانشجو موافقت کند و این امر منجر به کاهش  تبیره. درصورتی
ی وی عنوان یک نیمیال کامل جزو سنواع تحییل تعداد واحدهای دانشجو از حدنیام شود  آن نیمیال به

 شود. اثر محیوم می شود اما مشروطی و ممتازی معدل دانشجو در آن نیمیال بی محیوم می
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در »تواند در صورع دارا بودن شراید  های کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته می دانشجوی دوره .05ماده 

رشته « واع مجاز باقیماندهسن»و در صورع موافقت دانشگاه  مشروط به امکان ادامه تحییل در « همان دانشگاه
 تحییلی خود را تغییر دهد.

 تواند با رعایت ضوابد تغییر رشته دهد. بار می دانشجو در هر دوره تحییلی فقد یک .0تبصره 

تغییر رشته دانشجو در دوره کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته ممنوع است. بنابراین تغییر رشته از  .2تبصره 

حضوری و حضوری ممنوع است ولی  به دولتی  از شبانه به روزانه  از غیرحضوری به نیمه های غیردولتی دوره
برعکس آن مجاز است. همینین تغییر رشته دانشجویی که پذیر  وی در دوره از طریق بدون آزمون و صرفاً با 

 ست.هایی که پذیر  در آن با آزمون صورع گرفته باشد ممنوع ا باشد به رشته سوابق تحییلی می

 عرض مجاز است. های هم سازی دروس فقد در دوره در صورع تغییر رشته  معادل .3تبصره 

های  درصد اشتراک محتوایی با نمره قبولی و صرفاً در شیوه 71سازی برای دروس با بیش از  معادل .4تبصره 

. دروسی معادل شود گیرد و در معدل دانشجو محیوم می عرض با تأیید گروه آموزشی صورع می آموزشی هم
گردد  دارای اشتراک محتوایی که در آن دانشجو موفق به اخذ نمره قبولی نشده است  با احتیام در معدل ثبت می

 و الزم است مجدد آن دروس توسد دانشجو انتخام و نمره قبولی اخذ شود.

از تحییلی دانشجو سازی شده  یک نیمیال از سنواع مج واحد دروس معادل 21تا  02به ازای هر   .5تبصره 

 شود. کاسته می

 انتقال دانشجو  در صورع تأیید دانشگاه مبدأ و موافقت دانشگاه مقید  بتمانع است. .06ماده 

حضوری  رایگان  از غیرحضوری به نیمه پرداز بهانتقال دانشجو از دانشگاه غیردولتی به دولتی  از شهریه .0 تبصره

 است.و حضوری ممنوع  ولی عکس آن مجاز 

انتقال توأم با تغییر رشته یا گرایش در صورع احراز سایر شراید و دریافت کارنامه محرمانه آزمون  .2تبصره 

بار با موافقت گروه  دانشکده و شورای آموزشی دانشگاه  سراسری دانشجو از سوی سازمان سنجش فقد برای یک
ر آزمون سراسری گروه آزمایشی مربوطه از نمره های احتیابی دانشجو د پذیر است. درهرحال نباید نمره امکان

 شده در آن رشته یا گرایش در دانشگاه و در سال پذیر  کمتر باشد. آخرین فرد پذیرفته

ای  سازی شده با هر نمره دانشجویان انتقالی به رشته یا گرایش یکیان  تمامی دروس مشابه یا معادل .3تبصره 

گردد. ضمن اینکه تمامی سوابق مشروطی  و عیناً در کارنامه ثبت می ( موردپذیر  قرارگرفته21)بین صفرتا 
ماند. حتی اگر در مواردی درسی در یک نیمیال از دوره قبلی پذیرفته نشود و  دانشجو عیناً در کارنامه وی باقی می

 گردد. 02باعث کاهش واحدهای درسی یا معدل دانشجو به کمتر از 

سازی شده مربوط به سابقه تحییلی دانشجو قبل از شرکت  از دروس معادلواحد  21تا  02به ازای  .4تبصره 

 شود. در آزمون سراسری و منجر به قبولی در رشته حاضر یک نیمیال از سنواع مجاز تحییلی دانشجو کاسته می
 

دانشگاه موظ  است  برای هدایت تحییلی دانشجویان از زمان پذیر   یکی از اعضای هیأع علمی   .07 ماده
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تعیین و بر اساس سازوکار میوم دانشگاه  بر « راهنمای آموزشی»عنوان  مرتبد با رشته تحییلی دانشجو را به
 نحوه عملکرد او نظارع کند.

 

شود و حداقل نمره قبولی در هر  محاسبه می 21صورع عددی از صفرتا  نمره ارزشیابی از هر درس به .08 ماده

 02ست و چنانیه میانگین نمراع دانشجو در هر نیمیال تحییلی کمتر از ا 02قبول  و میانگین کل قابل 01درس 
شود. سق  مشروطی اعم از متوالی یا متناوم  در دوره کاردانی و کارشناسی  باشد  آن نیمیال مشروط تلقی می

 ناپیوسته دو نیمیال و در دوره کارشناسی پیوسته سه نیمیال است.

باشد  در این صورع دانشجو با تأیید گروه  07در یک نیمیال حداقل اگر میانگین نمراع دانشجو  .0تبصره 

واحد درسی اخذ  24تواند در نیمیال تحییلی بعد حداکثر تا  آموزشی در آن نیمیال ممتاز محیوم شده و می
 نماید.

واحد انتخام نماید و حذو نیمیال   04دانشجو مکل  است در نیمیال پس از مشروطی حداکثر  .2تبصره 

 شود. یی و یا هر نوع وقفه تحییلی مانع از انجام این کار نمیمرخ

ها به اتمام رسیده است  محروم از تحییل  دانشجویانی که سق  مشروطی مجاز در دوره تحییلی آن. 3تبصره 

شوند و باید حداکثر تا قبل از شروع نیمیال بعد وضعیت تحییلی خود را از طریق کمیییون موارد  محیوم می
 تح مشخص نمایند.خاص ذیی

 

واحد  68که دانشجوی منیرو یا محروم از تحییل در دوره کارشناسی پیوسته حداقل  درصورتی .09ماده 

واحد دروس عمومی و مابقی از سایر دروس دوره( را با نمره قبولی بگذراند و میانگین  01درسی )شامل حداکثر 
ه را دریافت کند. در غیر این تواند مدرک دوره کاردانی همان رشت یا باالتر باشد  می 02کل واحدهای اخذشده وی 

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.

د دوره کاردانی میوم در آن رشته نظر از وجو مدرک کاردانی حیب تقاضای میتند دانشجو و صرو .0تبصره 

 شود. یا مجری بودن دانشگاه محل تحییل دانشجو  صادر می

که دانشجوی منیرو یا محروم از تحییل در دوره کارشناسی پیوسته بیش از واحدهای  درصورتی .2تبصره 

در این صورع دانشگاه با باشد   02موردنیاز دوره کاردانی را با نمره قبولی گذرانده باشد و معدل کل وی کمتر از 
دهد که میانگین کل    دروسی را متک میانگین کل برای صدور مدرک کاردانی قرار می06رعایت مفاد ماده 

 شود.  02دانشجو در آن دروس  
 

های کاردانی  کارشناسی پیوسته و ناپیوسته  گذراندن کلیه واحدهای  آموختگی برای دوره متک دانش .21ماده 

 در پایان دوره است. 02ن میانگین کل حداقل دوره و داشت
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باشد  تنها  02چنانیه معدل کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدهای درسی آن دوره کمتر از  .0تبصره 

واحد از  21شود تا با اخذ مجدد حداکثر  یک نیمیال با رعایت سق  مجاز سنواع تحییلی به وی فرصت داده می
برساند و  02گذرانده است  میانگین کل دروس اخذشده خود را به حداقل  02ر از هایی که با نمره کمت درس

 شود. مدرک تحییلی دوره را دریافت کند در غیر این صورع از تحییل محروم می

واحد درسی باقیمانده داشته باشد  به  24آموختگی  حداکثر چنانیه دانشجو در نیمیال آخر برای دانش .2تبصره 

که معدل  واحد درسی اخذ نماید و درصورتی 24تواند تا حداکثر  باشد می 01ن کل وی بیشتر از شرطی که میانگی
 باشد. واحد مجاز به انتخام می 21باشد  تا حداکثر  01کل وی کمتر از 

آموخته شود  با تأیید شورای گروه  واحد درسی دانش 8در شراید خاص که دانشجو با گذراندن حداکثر  .3تبصره 

تواند واحدهای مذکور را در دوره تابیتان اخذ نماید و در غیر از نیمیال  و در صورع ارائه این دروس  میآموزشی 
 واحد درسی است. 6التحییلی  حداکثر واحد مجاز انتخابی در بازه تابیتان  فارغ

گیرد که  واحد در نیمیال تابیتانی به شرطی صورع می 8واحد درسی در نیمیال آخر و یا  24اخذ  .4تبصره 

مشخص گردیده است  3و  2مندی از امتیاز استفاده از سق  واحدهایی که در تبیره  دانشجو پس از بهره
و ... نداشته باشد. درهرحال  ای اعم از کارآموزی  کارورزی  معرفی به استاد التحییل گردد و هیچ واحد مانده فارغ

 این ماده استفاده کند. 3و  2تواند از مفاد تبیره  زمان نمی دانشجو هم

واحد درسی اخذ نماید  امکان حذو  21که دانشجو در آخرین نیمیال تحییلی خود بیش از  درصورتی .5تبصره 

 واحد یا کمتر تقلیل یابد. 21نده به درس را نخواهد داشت مگر آنکه با حذو یک درس  تعداد واحدهای باقیما تک
 

آموختگی حداکثر دو درس نظری داشته  که دانشجو در آخرین نیمیال تحییلی برای دانش درصورتی .20ماده 

صورع معرفی به  تواند دروس را به باشد  با تأیید شورای گروه آموزشی و با رعایت سق  واحدهای آن نیمیال می
 استاد انتخام نماید.

نظری را اخذ  ولی موفق به کیب نمره قبولی نشده باشد  -چنانیه دانشجویی قبتً یک درس عملی .0تبصره 

تواند  نظری در صورتی می -صورع معرفی به استاد انتخام نماید. درهرحال دروس عملی تواند آن درس را به می
 های کل درس باشد.صورع معرفی به استاد اخذ شود که تعداد واحد عملی آن حداکثر تا نی  واحد به

زمان اخذ درس معرفی به استاد پس از گذراندن تمامی دروس و ثبت نهایی نمره دروس و با شروع  .2 تبصره

پذیر است و باییتی نمره آن حداکثر تا پایان همان نیمیال ثبت گردد. در غیر این صورع  نیمیال بعدی امکان
 ام شود.گردد و الزم است مجدداً آن درس انتخ غیبت تلقی می

 

 آموختگی  زمان ثبت آخرین نمره درس دانشجو در اداره آموز  دانشگاه است. تاریخ دانش .22ماده 

آموختگی  رسانند  تاریخ دانش برای دانشجویانی که کلیه واحدهای درسی را با نمره قبولی به اتمام می .0تبصره 

 30ماه و پایان بازه تابیتان یعنی  بهمن 31تیرماه  یا  30های میوم پایان هر نمییال یعنی  شامل تاریخ
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 باشد. شهریورماه می

التحییلی  باشند  تاریخ فارغ برای دانشجویانی که در نیمیال آخر دارای درس معرفی به استاد می .2تبصره 

 باشد. زمان ثبت نمره آن درس می

التحییلی پس و یا گواهی فارغاع ای هرگونه ارز  تحییلی )تأییدیه تحییلی و یا ریزنمراع(  رتبه  .3تبصره 

 پذیرد. حیام کامل با دانشگاه صورع می از بررسی و تکمیل پرونده تحییلی و تیویه

حیام با صندوق رفاه و تنها  آموختگی پس از ارائه دفترچه اقیاط یا تیویهاع ای گواهی موقت دانش .4تبصره 

 وظیفه منعی ندارند. نظامپذیر است که به لحاظ مقرراع  آموختگانی امکانبرای دانش

حیام مراجعه نماید و در  آموختگی جهت تیویه دانشجو حداکثر سه ماه فرصت دارد تا پس از دانش .5تبصره 

 غیر این صورع به ازای هرماه مبلغ معینی بر اساس تعرفه میوم هیأع امنای دانشگاه پرداخت خواهد کرد.
 

نامه اجرایی و پاسخگویی قانونی بر عهده معاونت آموزشی و  هنامه و شیو میئولیت حین اجرای آیین .23ماده 

 تحییتع تکمیلی دانشگاه است و نظارع بر اجرا و تفییر مفاد آن بر عهده معاون آموزشی وزارع است.

 

تبصرره، در چهارصرد و هفتراد و پنجمرين جلسره       56ماده و  23نامه با یک مقدمه،  این شيوه

بره   24/6/0397ورزی و منرابع طبيعری گرگران، مرور      شورای آموزشی دانشگاه علوم کشا

امجرررا اسررت و تمررام  و بعرردازآن مزم 0397تصررویب رسرريد و برررای دانشررجویان ورودی 

 شود. های مغایر با آن برای این دانشجویان لغو و بالاثر اعالم می ها و دستورالعمل نامه شيوه
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کاردانی و کارشناسی پيوسته و ناپيوسته دانشجویان دوره های  انتقال و آیين نامه ميهمانی

 موسسات آموزش عالی دولتی و غير دولتی

 

 الف( کليات

 ( تعاریف0ماده 

 سازمان امور دانشجویان سازمان:

 و غیر دولتی آموز  عالی دولتی اعو موسی ها دانشگاهکلیه  موسسه:

به سازمان سنجش آموز  کشور مواردی که دانشجو بر اساس نمره آزمون و طبق دستورالعمل  ميهمان مبنا:

 موسیه دیگری معرفی می شود.

اقدام به تغییر محل تحییل بیورع موقت تحییلی مشخیی  های مواردی که دانشجو برای نیمیال ميهمان:

  شود. مقید شناخته می سیهموبه عنوان دانشجوی میهمان برای همان نیمیال در   خاود می نماید

به صورع میهمان می گذراند و در در مقید را باقی مانده تحییلی واحدهای  که تمام ییدانشجو ميهمان دائم:

صورع تایید پایان تحییتع توسد موسیه مبدأ ارسال و در  موسیهپایان هر نیمیال تحییلی ریزنمراع وی به 
 گردد. می مبدأ صادر موسیهتوسد  دانشجومدرک مقید  

تغییر محل تحییل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته  همان دوره و همان مق ع  انتقال:

  .تحییلی

سامانه هایی که توسد سازمان با هدو تیهیل امور متقاضیان و نظارع بر عملکرد موسیاع در  :سامانه

 گیرد. خیوص میهمانی و انتقال طراحی و مورد استفاده قرار می

کمیته نظارع بر میهمانی و انتقال به منظور نظارع بر عملکرد میهمانی کميته نظارت بر ميهمانی و انتقال: 

و انتقال کلیه موسیاع و ارائه پیشنهادهای تشویقی و تنبیهی به سایر حوزه های ستادی تشکیل می گردد. حیب 
نی و انتقال بین موسیاع تیمیم گیری نموده و اقتضا این کمیته در خیوص نهایی شدن موارد اختتفی میهما

 آرای صادره برای کلیه موسیاع الزم االجرا می باشد.
 

 ب( ميهمانی

 موسیه شهر به محل نزدیکترین در دانشجو خانواده دائمی سکوع که صورتی در مبنا: ( ميهمان2ماده 

 بر و  زیر جدول طبق کشور آموز  سنجش سازمان طرو از اعتم قبولی از پس میتواند دانشجو باشد  مقید

 این شود. بر مبنا شد  میهمان خواهد تنظیم سازمان سنجش سد تو که ماده این اجرایی ستورالعمل د اساس

 در رشته همان در شده پذیرفته آخرین فرد سری سرا آزمون نمره % 91 داشتن صورع در دانشجویان اساس

 کارشناسی در مق ع نیمیال چهار مدع برای حداکثر تحییل به شروع ابتدای از می توانند مقید موسیه

 دانشجو در صورع آن از پس شوند. مبنا میهمان ناپیوسته کارشناسی و کاردانی مق ع در سال نیم دو و پیوسته
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 میهمانی تمدید برای سامانه طریق از می تواند انتقال  شراید احراز عدم صورع در و یافته انتقال شراید  احراز

 .اقدام نماید

قابل معرفی جهت  قبولی در آزمون

 ميهمانی مبنا

 مالحظات

پس از اتمام مدع میهمانی مبنا در صورع احراز  روزانه یا نوبت دوم 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  غیر انتفاعی
 خودگردان دانشگاهی

پس از اتمام مدع میهمانی مبنا می تواند از طریق 
 سامانه برای تمدید میهمانی اقدام نماید.

پردیس های خودگردان 
 دانشگاهی

پردیس های خودگردان 
 دانشگاهی  غیر انتفاعی

ل میهمانی مبنا به موسیاع غیر انتفاعی توام با انتقا
 می باشد.

  نیمه حضوری نیمه حضوری

  مجازی مجازی

  دانشگاه فرهنگیان دانشگاه فرهنگیان

  فنی و حرفه ای فنی و حرفه ای

می  امکان پذیر دوره همان و ورود سال همان شدگان پذیرفته برای صرفاً مبنا میهمانی تقاضای ثبت -0 تبیره
 .باشد
 .می باشد تحییلی سال همان ورودی دانشجویان کل پذیر  % تعداد5 مبنا میهمانی ظرفیت -2 تبیره

 کل میانگین با مبدأ موسیه در را تحییلی نیمیال یک حداقل دانشجو که صورتی در ( ميهمان:3 ماده

 .نماید ارائه سامانه طریق از را شدن میهمان نیمیال دو تقاضای باشد  می تواند گذرانده 03 حداقل
 و کاردانی مقاطع برای و نیمیال چهار پیوسته کارشناسی مق ع برای میهمانی مدع حداکثر  -0 تبیره

 تا مقید و مبدأ موافقت صورع در میهمانی وضعیت می باشد. ادامه تحییلی نیمیال ناپیوسته دو کارشناسی

 است. بتمانع دوره پایان

 تحییلی نیمیال صورع به چه و تکدرس صورع به چه میهمان  دانشجوی درسی واحدهای انتخام -2 تبیره

 .باشد مقید موسیه شراید طبق و مبدأ موسیه با تأیید باید کامل 
 مبدأ موسیه در او کارنامه در عیناً می گذراند  مقید موسیه در میهمان دانشجوی که را واحدهایی -3 تبیره

 .شد خواهد منظور او کل میانگین و نیمیال میانگین محاسباع در نمراع آنها و ثبت
می  صادر مبدأ موسیه توسد میهمانی حالتهای کلیه در میهمان دانشجوی تحییل از فراغت مدرک -4 تبیره
 شود.
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 ولی بتمانع مقید و مبدأ موافقت صورع در دولتی موسیاع به غیردولتی موسیاع از میهمانی (4 ماده

 بود.  خواهد دوم نوبت دانشجویان شهریه اساس بر مقید موسیه است. شهریه آن ممنوع بالعکس

 است. ممنوع کاربردی علمی مراکز به غیردولتی و دولتی موسیاع از میهمانی (5 ماده

 .می باشد بتمانع بالعکس و حرفه ای و فنی دانشکده های به غیردولتی موسیاع از میهمانی (6 ماده

 موسیاع کلیه برای تحییلی سال هر در آیین نامه این ضوع مو دانشجوی میهمان پذیر  سق  (7 ماده

می  تحییلی سال همان ورودی دانشجویان کل پذیر  تعداد %05 غیردولتی موسیاع و برای %21 دولتی
فوق  سق  تا آئین نامه  این مفاد با دانشجو میهمانی درخواست ت بیق صورع موظفند در مبدأ باشد. موسیاع

 .نمایند موافقت تقاضاها با الذکر

 مق ع در نیمیال چهار در 03 کل معدل کیب صورع در میهمان دانشجوی دائم: ميهمان (8 ماده

 موافقت با میتواند مقید موسیه در ناپیوسته کارشناسی و کاردانی مق ع در نیمیال و دو پیوسته کارشناسی

 .شود میهمان دائم مقید و مبدأ موسیاع
 صرفاً و نمی باشد مبدأ موسیه به سال نیم هر در دانشجو مراجعه به نیازی دائم  میهمانی صورع در -0 تبیره

 تحییل از فراغت اعتم با تحییل پایان در و ارسال مبدأ موسیه به دانشجو کارنامه هر نیمیال  پایان در

 .شد خواهد صادر مبدأ موسیه توسد مقید  مدرک موسیه توسد دانشجو

 دانشجو باشد  مبدأ موسیه نظر با مغایر انتقال یا میهمانی مورد در مقید موسیه نظر که صورتی در (9 ماده

 اول نیمیال پایان تا حداکثر است موظ  مقید موسیه و شده میهمان مقید موسیه در یک نیمیال برای

 بین نظر اختتو رفع برای الزم هماهنگی و اعتم مبدأ موسیه به کتباً را مراتب دانشجوی میهمان  تحییلی

 مبدأ موسیه اظهارنظر متک  صورع این غیر در نماید  ابتغ دانشجو به را نتیجه نهایی و معمول موسیه دو

 .بود خواهد

می  زیر شراید از یکی دارای حداقل که است متقاضیانی با شدن میهمان اولویت برابر  شراید در (01 ماده

 :باشند

 دختر دانشجوی  

 که طوری به دانشجویی زمان در مادر و پدر کارافتادگی از یا و خانواده سرپرست شدن معلول یا فوع 

 عنوان به قانونی مراجع تشخیص به دانشجو یا و شده دانشجو توسد خانواده سرپرستی به منجر عمتً

 شود. شناخته خانواده کفیل

 ذییتح. مراجع تأیید به دانشجو العتج و صعب العتج خاص  بیماری 

 حمایت تحت دانشجویی زمان از قبل که معلولی دانشجویان یا و دانشجویی زمان در موثر معلولیت 

 .می باشند بهزییتی سازمان

 از قبل دانشجو  همیر دائم اشتغال محل که صورتی دانشجویی( در زمان دختر)در دانشجوی ازدواج 

 باشد. مقید موسیه به محل نزدیکترین در ازدواج 
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 می  ذییتح مراجع تشخیص به خاص بیماری یا و خاص شراید دارای والدین از یکی که مواردی در
 باشند.

 نزدیکترین در دانشجو همیر دائم اشتغال محل که صورتی در فرزند دارای متأهل خانم دانشجویان 

 .باشد موسیه مقید به محل

 امداد کمیته پوشش تحت دانشجویان 

 باشد. دانشجو نیز وی همیر قبولی( که از بعد )ازدواج متأهل پیر دانشجوی 

 .نمایند اقدام دانشجو میهمانی برای فوق شراید لحاظ بدون می توانند موسیاع تشخیص حیب -0 تبیره

 انتقال ج( 

ورودی  دانشجویان معدل میانگین از باالتر معدل کیب به مشروط دیگر  موسیه به دانشجو انتقال (00 ماده

 کارشناسی مق ع برای میهمانی نیمیال چهار حداقل مدع در مقید  موسیه در رشته همان و همان سال های

 .میباشد مقید و مبدأ موافقت و ناپیوسته کارشناسی و کاردانی مقاطع نیمیال برای دو و پیوسته
 شده تعیین سامانه از خارج و فی الیابق کما می توانند رشته تغییر با توأم انتقال متقاضی دانشجویان -0 تبیره

 موارد بررسی شورای و آموزشی آیین نامه م ابق شراید احراز صورع در تا ارائه مبدأ موسیه را به خود تقاضای

 انجام شود. رشته تغییر با توأم مقید  انتقال و مبدأ موافقت با خاص

 از و دولتی به غیردولتی از شبانه  و روزانه دوره های به نور پیام از روزانه  به شبانه دوره از انتقال (02 ماده

 است. ممنوع کاربردی علمی مراکز و حرفه ای فنی به دانشکده های غیردولتی

 است. بتمانع غیردولتی موسیاع به حرفه ای و فنی دانشکده های از انتقال (03 ماده

 می باشد. بتمانع غیردولتی موسیاع و نور پیام مراکز به دولتی موسیاع از انتقال (04 ماده

 به مبدأ  موسیه در کتس تشکیل برای دانشجو تعداد الزم حدنیام عدم دلیل به که دانشجویانی (05 ماده

 موسیه به متغیر و ثابت شهریه هرگونه پرداخت از می شوند  معرفی دیگر موسیاع به انتقال یا میهمان و عنوان

 می باشند. معاو مبدأ

 امور سازمان رئیس و وزیر معاون حکم با و زیر ترکیب با انتقال و میهمانی بر نظارع کمیته اعضای (06 ماده

 می نمایند: دانشجویان فعالیت

 رییس( سازمان داخل دانشجویان امور معاون( 

 داخل)دبیر( دانشجویان امور کل مدیر  

 علوم وزارع ارزیابی و نظارع مرکز رئیس 

 سنجش سازمان آماری و فنی معاون 

 عالی آموز  گیتر  دفتر کل مدیر  

 علوم وزارع تشکیتع و بودجه کل مدیر  

 غیردولتی عالی آموز  موسیاع دفتر کل مدیر  
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 د( شهریه

 دانشجویان تعرفه م ابق شهریه پرداخت به ملزم انتقال و میهمانی دوران در روزانه دوره دانشجویان (07 ماده

 .می باشند به مقید دوم نوبت
 پرداخت از مقید در روزانه دوره قبولی نمره بودن دارا صورع در انتقال متقاضی روزانه دوره دانشجویان -تبیره

 .می باشند شهریه معاو

 و مبدأ به ثابت شهریه پرداخت به ملزم میهمانی  و مبنا میهمانی دوره طول در دوم نوبت دانشجویان (08 ماده

 .می باشند مقید به متغیر و شهریه ثابت کل

 شهریه پرداخت به ملزم میهمانی حالت های کلیه در دوره طول در غیردولتی موسیاع دانشجویان (09 ماده

 مقید موسیه به متغیر شهریه پرداخت و مبدأ موسیه مقید( به در شده اخذ واحدهای با متغیر )متناسب و ثابت

 .می باشند

 

 اجرا ه( شيوه

نیمیال  دو برای سال هر ماه اردیبهشت در را خود درخواست باید میهمانی متقاضی دانشجویان (21 ماده

 .نمایند ثبت سامانه تحییلی( در سال و دوم اول )نیمیال

 صورع در و بررسی را دانشجو درخواست آیین نامه  این مفاد اساس بر است موظ  مبدأ موسیه (20 ماده

 و اعتم سامانه طریق از را خود تحییلی( موافقت نیمیال دو تیر )برای پانزدهم تا شراید حداکثر داشتن
را  خود نظر مردادماه پایان تا حداکثر است مکل  مقید .نماید ارسال موسیه مقید به را دانشجو ریزنمراع
 .نماید اعتم متقاضی و مبدأ موسیه سامانه به طریق تحییلی( از نیمیال دو )برای
 با موافقت عدم دالیل اعتم مقید  و مبدأ طرو از دانشجو درخواست با موافقت عدم صورع در -0 تبیره

 .می باشد ضروری سامانه از طریق دانشجو درخواست
 می تواند بداند خاص شراید واجد را خود دانشجو که صورتی در مقید یا و مبدأ موافقت عدم از پس -2 تبیره

 موافقت عدم صورع در .نماید رسیدگی تقاضای استان یا موسیه خاص موارد بررسی شورای مدارک از ارائه با

 استان خاص موارد بررسی شورای مخالفت رأی با را مربوطه مدارک می تواند مجدداً دانشجو مذکور  شورای

 کمیته و استان خاص موارد بررسی شورای آرای حال در هر .نماید ارائه نظارع کمیته به نهایی بررسی برای

 .می باشد الزم االجرا متقاضی دانشجوی و موسیاع کلیه برای نظارع

 یا موافقت صورع به و مقرر زمان در باییتی دانشجویان درخواستهای به موسیاع نظر اعتم (22 ماده

 در و شده تلقی متقاضی دانشجویان درخواست با مخالفت منزله به نظر اظهار عدم .شود سامانه ثبت در مخالفت

 .لحاظ می شود موسیاع ارزیابی
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 در عیناً می باشد باالتر و 02 نمره با که مبدأ در دانشجو شده گذرانده واحدهای انتقال  صورع در (23 ماده

 .می باشد مقید موسیه اختیار در 02 از کمتر نمره با واحدهای پذیرفتن .پذیرفته می شود مقید
 در عیناً آموزشی  سوابق و ردی یا و قبولی از مقید( اعم و مبدأ موسیه دانشجو )در درسی نمراع تمام -تبیره

 .می شود محیوم او کل میانگین محاسبه در شده پذیرفته دروس نمراع و ثبت انتقالی کارنامه دانشجوی

 .می شود صادر مقید موسیه توسد انتقالی دانشجوی تحییل از فراغت مدرک (24 ماده

 .می باشد مجاز بار یک فقد تحییلی مق ع هر در دانشجو انتقال (25 ماده

 شهر یک در دیگر موسیه به موسیه یک از میهمانی حالتهای کلیه در انتقال و میهمانی انجام (26 ماده

 .می باشد مجاز تکدرس دروس برای و صرفاً بوده ممنوع
 .می باشد بررسی قابل استان خاص موارد بررسی شورای در موضوع خاص شراید در -تبیره

 .می باشد دختر دانشجویان با اولویت انتقال و دائم میهمانی میهمانی  مبنا  میهمانی موارد تمامی در (27 ماده

 

 به تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است. 28/2/92این آیین نامه در تاریخ 
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 کارشناسی مقطعدانشجویان  "استاد راهنمای آموزشی"شيوه نامه 

 
 یارشاد و دکتار   یکارشناسا  ی / کارشناسا یکااردان  یلیتحی یدوره ها ینامه آموزش ینآئ 04به استناد ماده 

و  یقااع وزارع علاوم  تحق  یآموزشا  یازی برناماه ر  یعاال  یشورا 31/01/96مورخ  889میوم جلیه  یتخیی
و فراهم  دانشجویانو نظارع میتمر بر روند تحییلی  هدایت تحییلی  به منظور بهبود کیفیت آموزشی و یفناور

نامه اساتاد     شیوهکارآفرینی  ارتقاک علمی  پژوهشی و فردی دانشجویانبر  یمبتن یها آموز  مهارع کردن زمینه
 از تاریخ ورود تا داناش دانشجویان کارشناسی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان وزشی راهنمای آم
 .گردد غ میتآموختگی اب

 اعضای هیاأع علمای   از زمان پذیر   یکی از  یاندانشگاه موظ  است  برای هدایت تحییلی دانشجو .0ماده 

بر اساس ساز و کار میوم دانشگاه  بر تعیین و  «زشیوآمراهنمای »مرتبد با رشته تحییلی دانشجو را به عنوان 
عضو هیاأع علمی آگاه و میالد باه اماور آموزشای اسات کاه        راهنامای آموزشی. نحوه عملکرد او نظارع کند

 دارد. آموختگی را بر عهده  راهنمای تحییلی دانشجو از بدو ورود تا دانش
 

کارشناسی هر ورودی پس از ثبت ی و آموزشی دانشجویان گروه آموزشی موظ  است برای هدایت علم .2 ادهم

را باه  با حداقل سه سال سابقه تدریس در مق اع کارشناسای در دانشاگاه    علمی خود  از اعضای هیاأعنام  یکی 
پس از معرفی استاد راهنماای آموزشای در هار    نماید. عنوان استاد راهنمای آموزشی تعیین و به دانشکده پیشنهاد 

 .رئیس دانشکده صادر خواهد شد توسدغ مربوط تاز سوی گروه  ابرشته تحییلی 

هر عضو هیاع علمی تنها مجاز است کاه همزماان نقاش اساتاد راهنماای آموزشای یاک ورودی از         .0تبصره 

 دانشجویان را بر عهده داشته باشد.

ر می شود و پس از احکام اساتید راهنمای آموزشی به مدع یک سال از آغاز شروع سال تحییلی صاد .2تبصره 

 باشد. ارزشیابی عملکرد در پایان هر سال تحییلی قابل تمدید می
 

است و استاد راهنمای آموزشی  مربوطهنظارع بر فعالیتهای استاد راهنمای آموزشی بر عهده مدیر گروه  .3ماده 

شورای گروه موظ  است گزار  کلی وضعیت دانشجویان آن ورودی را قبل از شروع سال تحییلی جدید به 
 ارائه نماید.

 

هایی به منظور آشنایی کارگاه معاونت آموزشی و تحییتع تکمیلی دانشگاه  در آغاز هر سال تحییلی .4ماده 

 می نماید.برگزار برای اساتید راهنمای آموزشی با قوانین و مقرراع آموزشی  اصول و فنون راهنمایی و مشاوره 
 

است دانشجویان را در انتخام واحدهای درسی و آشنایی کامل با قوانین و  زمالاستاد راهنمای آموزشی  .5 ماده
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های دانشجویان با رعایت بیشترین های آموزشی  راهنمایی کند و ترتیبی برقرار سازد که انتخام درس نامه آیین
 .توانایی دانشجو صورع گیرد وواحد ممکن م ابق با برنامه مدون گروه 

 

استاد راهنمای آموزشی در ایام انتخام واحد  حذو و اضافه دانشجویان در دانشکده و حضورتمام وقت . 6 ماده

الزم مورد دروس و کاهش واحدها به زیر حد نیام  برای جلوگیری از حذو بی نیمیالزم در هر الارائه مشاوره 
میهمانی  حذو نیمیال   های  انتقالی  . همینین تایید فرمالزامی است و مشاوره به دانشجویان مشروطی و انتقالی

 انیراو از تحییل و کمیییون موارد خاص بر عهده استاد راهنمای آموزشی دانشجو است.
 

اساتید راهنمای دانشجویان ورودی جدید در شروع هر سال تحییلی الزم است همکاری مناسب را در  .7 ماده

ختل  دانشگاه  ضوابد آموزشی  پژوهشی برگزاری جلیه معارفه و آشنایی دانشجویان جدیدالورود با بخش های م
 کارآفرینی داشته باشند.بر  یمبتن یها مهارع و دانشجویی و آشنایی دانشجویان با

 

 تحت راهنمایی و درج زمان آن در دانشجویان کارشناسیساعت برای  دوای  هفتهحداقل اختیاص  .8 ماده

 .محل کار در دانشکده و حضور در ساعت تعیین شده الزامی است برنامه هفتگی
 

امتیاز  دو حداکثر تااساتاد راهنامای آموزشای همکاری عضو هیاع علمی دانشگاه در ایفای نقش  .9ماده 

 دانشجو در هر ورودی محیوم می شود.  05اجرایی در هر سال تحییلی به ازای حداقل 
 

الزم را جهت بررسی کارنامه و تاییدیه نیمیال دانشجویان دسترسی وظ  است مرکز رایانه آموز  م .01ماده 

 بر اساس چارع تحییلی رشته در اختیار اساتید راهنمای آموزشی مربوطه قرار دهد.
 

شورای آموزشی به تصویب  01/6/97در تاریخ و دو تبصره ماده  01نامه در  این شيوه

و  95ورودی  مقطع کارشناسی دانشجویانکليه ی برااز تاریخ ابالغ رسيده است و  دانشگاه

 .جرا استامم بعد از آن مز
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 وستهيپ یمقطع کارشناس انیبه دانشجو یليتحص نهیهز کمک یاعطا نامه وهيش
 

 یها رشته کلیه درتربیت نیروی کارشناس متخیص  منظور بهدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 
تحییلی پرداخت  نهیهز کمک 0397-98از ورودی سال تحییلی  و منابع طبیعیتحییلی علوم کشاورزی 

 :دینما یم

 شرایط داوطلب: 
 شراید عمومی -ال 

 شده باشد. لیالتحی فارغ 30/6/98داوطلب حداکثر تا تاریخ  -

دارای ملیت ایرانی باشند. الزم به ذکر است پذیر  دانشجویان غیر ایرانی برای این منظور فقد با  -
 است. ریپذ امکانمعرفی وزارع علوم  تحقیقاع و فناوری 

 ( باشد.بعدازآنو  0/7/0378سال ) متولدین  21حداکثر سن متقاضی در شروع تحییل  -

 دانشجو باشد.  پذیر و سنجش داوطلب دارای شراید میوم شورای -

ها استفاده نکرده باشد و دانشجوی انیرافی و داوطلب قبتً از مزایای تحییل آموز  رایگان دانشگاه -
 نباشد. ها دانشگاهاخراجی قبلی 

ی و ردولتیغآموز  عالی دولتی   مؤسیاعو  ها دانشگاهاز  کی چیهدر  زمان همداوطلب  دانشجوی  -
 ی نباشد.رانتفاعیغ

 جد شراید دارای منع مقرراع وظیفه عمومی برای ادامه تحییل نباشند.داوطلبین پیر وا -

 (باشد یمشراید اختیاصی )دارا بودن یکی از شراید زیر توسد داوطلبین الزم  -م

کشوری در کنکور  05111از  تر نییپادر این دانشگاه در صورع داشتن رتبه کل  نام ثبتداوطلبین  -
کشوری در گروه آزمایشی علوم ریاضی و  01111از  تر نییپاسراسری گروه آزمایشی علوم تجربی و 

 .شوند یمی تحییلی این دانشگاه پذیرفته ها رشتهفنی  که از طریق با آزمون در 

های علوم تجربی و برتر دیپلم گروه لیالتحی فارغداوطلبین بدون آزمون )صرفاً با سوابق تحییلی(   -
 باشد. 09تر از ریاضی و فنی که دارای معدل کل دیپلم باال

های ی گروهدانشگاه شیپبرتر دیپلم و  لیالتحی فارغداوطلبین بدون آزمون )صرفاً با سوابق تحییلی(   -
 باشد. 09باالتر از  ها آنی دانشگاه شیپعلوم تجربی و ریاضی و فنی که معدل دیپلم و 

 تحصيلی: نهیهز کمکنحوه پرداخت 
ی تحییلی دانشگاه به ترتیب ها رشتهدرصد از دانشجویان هر ورودی  05به حداکثر  نهیهز کمکپرداخت  -

 .ردیگ یماولویت شراید اختیاصی تعلق 
فوق به میزان مبلغ  ذکرشدهحائز شراید  شده رفتهیپذتحییلی به دانشجویان بورسیه  نهیهز کمک -0تبیره 
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 .گردد یمه مدع هشت نیمیال تعیین و پانید هزار ریال( حداکثر ب ونیلیم کریال )ی 111 511 0
تحییلی دانشجویان بورسیه از نیمیال دوم به بعد منوط به کیب معدل باالی  نهیهز کمکپرداخت  -2تبیره 
تحییلی دانشجو در  نهیهز کمکو در صورع عدم احراز شرط معدل در هر نیمیال   باشد یمدر هر نیمیال  07
 بعد ق ع خواهد شد. میالین

 

....  جلسه  در و  دانشگاه تصویب سهيرئ ئتيه 04/00/97مور   672در جلسه  امهن وهيشاین 

 رسيد. ت امناابه تایيد هي
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 ارائه درس کارآفرینی  اجرایی نامه وهيش

 مقدمه

ریزی درسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع  ضرورع توسعه فرهنگ کار و کارآفرینی در برنامه با توجه به
های کارآفرینی  مبانی رفتاری و فرآیندی کیب  ها و فرصت منظور آشنایی دانشجویان با زمینه و به طبیعی گرگان

ها با تأکید بر کار و کارآفرینی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی   و کارآفرینی و پرور  ختقیت و نوآوری آن
شورای دانشگاه در مورد  0/3/0396 مورخ093نامه اجرایی درس کارآفرینی با توجه به میوبه جلیه شماره  شیوه

گردد. امید است برگزاری م لوم  های کارشناسی به شرح زیر ارائه می الزامی بودن ارائه درس کارآفرینی در دوره
ای دانشجویان در کنار رشد علمی آنان  های حرفه توجهی برافزایش توانمندی های درس کارآفرینی اثر قابلکتس

 داشته باشد.
 

 کارآفرینی اهداف درس
 های کارآفرینیها و فرصتآشنایی دانشجویان با زمینه -
 آشنایی با مبانی رفتاری و فرآیندی کیب و کارآفرینی و پرور  ختقیت و نوآوری -
وکارهای کوچک  زودبازده و با سرمایه اندک در بخش کشاورزی و منابع  اندازی کیبآشنایی با فرآیند راه -

 طبیعی
 های شغلی زودبازده وکار بر اساس تحلیل بازار و فرصت نحوه تدوین طرح کیبآشنایی با  -
 وکار واقعی  آشنایی با کارآفرینان بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قرار گرفتن در محید کیب -
 ایجاد انگیزه و اشتیاق در بین دانشجویان برای خوداشتغالی و کارآفرینی. -
 

 فرینیمقررات آموزشی برگزاری درس کارآ
 به بعد الزامی است. 95های کارشناسی ورودی  اخذ این درس برای کلیه دانشجویان دوره -0
ارائه درس کارآفرینی  عتوه بر واحدهای عمومی  پایه  تخییی و اختیاری مندرج در سرفیل میوم  -2

 گردد.رشته مربوطه محیوم می
 شود. ئه میهای کارشناسی ارا این درس از نیمیال پنجم به بعد تحییلی دوره -3

مدرسین درس با پیشنهاد شورای آموزشی دانشکده و با هماهنگی شورایی متشکل از مدیر امور آموزشی  -4
ریزی آموزشی دانشگاه  مدیر مرکز کارآفرینی دانشگاه  مدیر امور  دانشگاه  مدیر دفتر هماهنگی و برنامه

د شورای آموزشی دانشگاه انتخام فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه و مدیر مرکز رشد دانشگاه  توس
های آموزشی)اساتید مشاور  شوند. ضروری است در برگزاری بخش عملی درس از ظرفیت اساتید گروه می

کارآفرینی  اساتید باتجربه و باانگیزه درزمینه کارآفرینی( و دیگر کارآفرینان بخش کشاورزی و منابع طبیعی 
 بهره گرفته شود.

 باشد. تقییم به دو گروه می نفر دانشجو قابل 45بیش از های کارآفرینی با کتس -5
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نمره درس کارآفرینی مانند نمراع سایر دروس در کارنامه دانشجو منظور شده و در معدل کل محاسبه  -6
 التحییل نخواهد شد. که دانشجو بدون اخذ نمره قبولی در این درس فارغ طوری شود  به می

بار موفق به  که دانشجو یک باشد. اما درصورتی پذیر نمی امکان صورع معرفی به استاد اخذ این درس به -7
صورع معرفی به  التحییلی درس را به تواند در صورع فارغ گذراندن این درس نگردد  برای بار بعدی می

 استاد انتخام نماید.

 باشد. درس مقدور نمی صورع حذو تک امکان حذو این درس به -8

درس در دانشگاه با پرداخت شهریه مانند دانشجوی نوبت دوم پذیر  دانشجوی مهمان جهت اخذ این  -9
 باشد. پذیر می امکان

 

نامه ارائه درس کارآفرینی در دانشرگاه علروم کشراورزی و منرابع طبيعری       سرفصل و شيوه

تصرویب و بررای    9/01/0396شرورای آموزشری دانشرگاه مرور       465گرگان در جلسره  

 باشد. میامجرا  به بعد مزم 95دانشجویان ورودی 
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 دستورالعمل اجرای درس کارآفرینی

 ینیکار کارآفرسرفصل درس 

 عنوان درس به زبان فارسی:
 کارآفرینی

 عنوان درس به انگلییی:
Entrepreneurship 

 2تعداد واحد:
 48 تعداد ساعت:

 نوع واحد:
 الزامی

 نظری  واحد 0
 واحد عملی 0

 :ازین شیپدروس 
 ندارد

 □ندارد                      دارد   آموز  تکمیلی عملی:    
 ■سمینار         □آزمایشگاه         ■کارگاه          ■یسفر علم

 

 هدف:
های کارآفرینی  مبانی رفتاری و فرآیندی کیب و کارآفرینی و پرور  ها و فرصتآشنایی دانشجویان با زمینه

کوچک  زودبازده و با سرمایه اندک در بخش  یوکارها کیباندازی با تأکید بر راه ها آنختقیت و نوآوری 
 کشاورزی و منابع طبیعی 

 

 مطالب: رئوس

 نظری: -
  اهمیت و نقش کارآفرینی  مشخیاع رفتاری کارآفرینان  وکار کیبتاریخیه کارآفرینی  مفهوم کارآفرینی و 

 یها فرصت  وکار کیبوکار  تحلیل محید    فرآیند و مراحل کارآفرینی و توسعه کیبوکار کیبانواع کارآفرینی و 
سنجی و انتخام ایده کارآفرینی و تدوین طرح  کارآفرینی در کشاورزی و منابع طبیعی  شناسایی  ارزیابی امکان

  قوانین و مقرراع های اداری  رویهافزار نرمبا  وکار کیبطراحی جداول و محاسباع طرح همراه با  وکار کیب
)معرفی قوانین کار و تأمین اجتماعی  بیمه  مالیاع  مقرراع بانکی   وکارها کیبو اداره  سیتأسمرتبد با ثبت  

  منابع طبیعی و سایر قوانین  انواع عقود یتیز دیمحتجاری و گمرکی  قوانین و مقرراع بهداشتی  ایمنی  
مخاطره پذیر(  مدیریت منابع انیانی در  یگذار هیسرمارمایه اولیه و س نیتأم) وکارها کیباستمی(  مدیریت مالی 

  مدیریت یبرند سازبا مشتری  فرو  و تبلیغاع و  ارتباطوکارها  تحلیل بازار و مدیریت بازاریابی شامل  کیب
  وکار کیبهای اختقی در   ارز وکار کیباجتماعی در امور  یها شبکهوکار  کاربرد اینترنت و  رییک در کیب

 وکار. محی ی در توسعه کیب پایداری و زییت میائل

 

 عملی: -
 موفق وکار کیبم العه موردی و تهیه گزار  از یک و  -
 شغلی در رشته مربوطه در قالب بوم مدل کیب  یها فرصتگزار  تحلیل بازار و معرفی  -
  وکار کیبتدوین طرح و  ها فرصتو  ها دهیاو خلق  ییشناسا -
 وکارهای مرتبد بخش کشاورزی و منابع طبیعی د از کیببازدی -
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 ها آنشرکت در سخنرانی یک کارآفرین نمونه یا مراجعه به کارآفرینان موفق و گزار  تجربه  -
 کارآفرینانه یآموز مهارعشرکت در کارگاه  -
 و ...( وکار کیباز ایده تا  مشارکت در رویدادهای برگزارشده توسد مرکز کارآفرینی دانشگاه )جشنواره ایده  رویداد -
 :باشد یم محاسبه قابل یرز یاندانشجو یبرا یعمل ازبخشیامتتمام با توجه به نظر استاد درس  -
نماید و در مرحله عرضه کاال و  وکار کیب یانداز راهفردی یا گروهی اقدام به  صورع بهدانشجو  که یدرصورت -0

 خدماع خود به بازار باشد.
مرکز کارآفرینی دانشگاه چرخه مربوطه را  دییتأدانشجویی با  وکار کیب یها میتدانشجو در قالب  که یدرصورت -2

 طی کرده باشد.
 یها جشنوارهاختراع علمی خود اقدام نموده باشد و یا در  یساز یتجاردانشجو نیبت به ثبت و  که یدرصورت -3

 مرتبد حائز عنوان باشد.
 

 وش ارزیابی )درصد(ر

 پروژه/ کار عملی ترم انیپاآزمون  ترم انيمآزمون  مستمرارزشيابی 

5 01 35 51 

 

 منابع

 .. مبانی کارآفرینی. انتشاراع نگاه دانش0395محمد.   مقیمی  سید.احمدپورداریانی  محمود -0

. کارآفرینی 0395  مبینی دهکردی  علی. .  اکبری  مرتضی.  غتمحیینزاده عبدالهشری .  زاده  محمد شری  -2

 .کارآفرینی پایدار. انتشاراع جهاد دانشگاهی تهران یسو بهو پایداری  
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 پيوسته کارشناسی دانشجویان یليالتحص فارغفرآیند اجرایی 
ی خود را م ابق آموختگ دانشبرای  ازیموردندانشجویان مق ع کارشناسی پیوسته الزم است کلیه واحدهای 

دروس بر  ازین شیپی آموز  عالی وزارع علوم  تحقیقاع و فناوری و با رعایت زیر برنامهسرفیل میوم دفتر 
اساس برنامه اعتمی گروه آموزشی اخذ و با موفقیت در سنواع مجاز تحییلی بگذرانند. پس از ثبت تمامی نمراع 

ارائه گردد. الزم به  آموز  دانشکدهدر کارنامه تحییلی الزم است تقاضای بررسی و ارسال پرونده دانشجو به 
ماه پس از ثبت آخرین نمره جهت انجام مراحل  3 ذکر است  دانشجویان مق ع کارشناسی باید حداکثر تا

امنای  أعیهی خود مراجعه نمایند و در غیر این صورع مشمول پرداخت تعرفه بر اساس میوبه لیالتحی فارغ
نیازها  رعایت سنواع رعایت مقرراع آموزشی  رعایت پیش ازنظردانشگاه خواهند شد. در این مرحله ابتدا پرونده 

مجوزهای ادامه تحییل برای دانشجویان مشروطی و ...  توسد آموز  دانشکده بررسی و  مجاز تحییل و اخذ
. پس از تلفیق پرونده ارسالی از دانشکده با پرونده موجود در گردد یمسپس به مدیریت آموزشی دانشگاه ارسال 

رعایت کلیه مقرراع  ازنظربایگانی معاونت آموزشی و تحییتع تکمیلی دانشگاه  پرونده آموزشی دانشجو مجدداً 
و پذیر  دانشگاه بررسی و کنترل  نام ثبتو سرفیل میوم در واحد  ها نامه وهیش  ها نامه نییآآموزشی طبق 

و صدور مدرک  حیام هیتیوجهت انجام  تنیالتحی فارغشده به واحد  دیتائی ها پرونده تیدرنهاو  گردد یمنهایی 
 . گردد یممتناسب ارجاع 

 

 پيوسته مقطع کارشناسی جهت صدور گواهی موقت مدارک مزم
 زنمراعیری شامل اصل گواهی موقت و دانشگاه شیپمدارک دیپلم و  .0

 یدانشگاه شیپدیپلم و  تحییلی هیدییتأدریافت  .2
 آموختگان دانشگاهدانش و تحویل آن به واحد حیام هیتیوتکمیل فرم  .3

 عودع اصل کارع دانشجویی .4

 عدم بدهی به صندوق دیتائرفاه  یا  صندوق اقیاط دفترچه داشتن .5

 پرداخت هزینه اب ال تمبر  .6

 ارائه اصل کارع ملی .7

  3*4 جدید عکس ق عه دو .8
 توانند  گواهی موقت دریافت نمایند.آموختگان آقا با دارا بودن یکی از شراید ذیل میدانش .9

 ارائه اصل و کپی کارع پایان خدمت یا معافیت 
 غیبت درج بدونبا تاریخ معتبر و رگ اعزام به خدمت ارائه اصل و کپی ب  
  ارائه گواهی اشتغال به خدمت از محل خدمت سربازی بدون درج غیبت 
  محل تحییل با ذکر دانشگاه مق ع  گواهی اشتغال به تحییل از در مورد دانشجویان کارشناسی ارشد

  یبه همراه کپی کارع دانشجوی شماره معافیت تحییلی

  نامه ی لیالتحی موقت فارغ یگواه یبجاآموختگان آقا که شراید چهارگانه فوق را نداشته باشند  دانش: تبصره
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آموخته  و دانش کنند یم افتیدر ی صادرهلیتحی تیدانشجو و لغو معاف لیبر اتمام تحی یمبن فهیوظ به نظاممعرفی 
 . دینما یارائه م فهیوظ نظام زمانآن را به ساوظیفه عمومی انجام مراحل  یبرا
به تحییل مجاز به دریافت گواهی موقت نبوده و فقد گواهی فراغت از  مأمورآموختگان بورسیه و دانش  .01

و تا  شود یمتحییلی( به وزارع علوم  تحقیقاع و فناوری و یا مرجع اع ای بورس صادر  هیدییتأتحییل )
 د.باشنزمان اعتم لغو تعهد بورس قادر به دریافت مدرک نمی

 

 پيوسته کارشناسی زنمراتیردانشنامه و اصل  مدارک مزم جهت صدور
سازمان امور دانشجویان وزارع علوم )فقد مخیوص سامانه مدرک از  یارائه برگ کد اصالت آزادساز .0

 آموختگان دوره روزانه( دانش

 کارشناسی پیوسته جهت دریافت دانشنامه اصل گواهی موقت تحویل .2
 (دو عدد) 3×4رخ  عکس جدید تمام .3
 ارائه اصل کارع ملی .4

 دانشجویان مبنی بر عدم بدهی صندوق رفاهاز  حیام هیارائه نامه تیو .5

 آموختگان )مختص آقایان(ارائه اصل و تیویر کارع پایان خدمت یا کارع معافیت الکترونیک برای دانش .6

 :آموخته دانشارائه مدرکی مبنی بر نحوه انجام لغو تعهد آموز  رایگان  .7

 در خدمت تعهد تحییل  مدع برابر یک    شاهد و آزاد0از من قه  شده رفتهیدانشجویان روزانه پذ :0تبصره 

دارند که برای انجام تعهد  خدمت تعهد تحییل  مدع برابر دو 3 و 2 من قه شده رفتهیپذ دانشجویان و دارند ایران
ای از آن سازمان به همراه سوابق  مشغول به کار بوده و نامه یردولتیدولتی و یا غ یها خدمت باییتی در سازمان

آموخته  دانش توسد و گردیده صادر پایان و شروع تاریخخ ام به دانشگاه مبنی بر اشتغال به کار با ذکر  یا مهیب
 )سامانه جامع امور دانشجویان وزارع علوم  تحقیقاع و فناوری( http://portall.saorg.ir سجاد سامانه در

پس از  جهت لغو تعهد ازیموردنی ا مهیببه کار و سوابق  اشتغال زمان مدعالزم است اری گردد. بارگذ
ی دانشجویان مشمول آموز  رایگان ترتیب اثر داده آموختگ دانشدانشجو باشد و به سوابق قبل از  التحییلی فارغ

 نخواهد شد.

باییت دریافت دانشنامه و اصل ریزنمراع میآموختگان شاغل عتوه بر مدارک فوق  جهت دانش :2تبصره 

 یکی از موارد ذیل را نیز ارائه نمایند.
  دولتیها و اداراع سازمان رسمی حکم کارگزینی کارکنانآخرین 
 شرکتی و...  صورع بههای دولتی ( در سایر ارگان--/--/--به کار با تاریخ شروع به کار ) اشتغال گواهی 
  و افراد بورسیه نامه مبنی بر اتمام تعهد خدمت از محل خدمت و یا محل  وپرور  آموز متعهدین خدمت به

 بورس 
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  باشند )با اعتم می به کارمشغول  های خیوصیشرکت و یا سازمان برای افرادی که در به کارگواهی اشتغال
پای آگهای ثبات شارکت(      ( و مهر و امضاک رسمی  شماره و تاریخ ثبت و داشتن ک--/--/--تاریخ شروع به کار)

 مربوطه با مهر و امضا رسمی گر مهیبای از سازمان اعتم شماره بیمه و سوابق بیمه

ماه پس از تاریخ صادور   6ی و یا لیالتحی فارغماه پس از تاریخ  6حداکثر تا  توانند یمآموختگان دانش :3تبصره 

ی جهت کاریابی به اداره کار و امور اجتماعی استان محل لیالتحی فارغکارع پایان خدمت یا معافیت خدمت پس از 
اول پاس از   ماهه ششپس از فراغت از تحییل )در  آموختگان دانشسکونت خود مراجعه نمایند. برای این منظور 

نماید. پس می نام ثبتی( با کپی گواهینامه موقت به دفتر کاریابی محل سکونت خود مراجعه نموده و لیالتحی فارغ
رعایت حداقل شش ماه نوبات بیکااری در صاورع     شرط بهاز تاریخ فراغت از تحییل و  سال کپری شدن یاز س

از اداره کل تعاون  کار و رفاه اجتماعی  تیدرنهاعدم کاریابی به اداره کار و امور اجتماعی مربوطه مراجعه نموده و 
یا وزارع علوم  تحقیقاع و فناوری دریافت  ای مبنی بر عدم کاریابی خ ام به دانشگاه محل تحییل واستان نامه

صادره باییتی مدنظر قرار گیرد که در بازه زمانی مجاز باشد. الزم به ذکر  اعتبارنامهنماید. تاریخ صدور و تاریخ می
 با اشتغال زمان هماست که اشتغال به کار و یا گواهی )نامه( صادره از اداره کل کار و تعاون مبنی بر عدم کاریابی  

 باشد. نمی قبول قابلهای دولتی و دوره روزانه به تحییل در دانشگاه

باا ارائاه حکام    ی باشاد  آماوختگ  داناش پاس از تااریخ    ها آنبازنشیتگی  که یافراد بازنشیته درصورت :4تبصره 

 بازنشیتگی نیازی به نامه انجام کار ندارند.

آموختگانی که شاغل نبوده و از فرصت کاریابی نیز استفاده نکرده باشند  الزم است هزینه ریالی دانش :5تبصره 

مدع تعهد خدمت آموز  رایگان خود را طبق تعرفه وزارع علوم  تحقیقاع و فناوری و متناساب باا ساال ورود و    
پاس از طای ساایر مراحال      پرداخات نمایاد و   http://portall.saorg.irسنواع تحییلی  از طریق سامانه سجاد 

 دانشنامه خود را دریافت نمایند.

کاه در مق اع بااالتر دوره روزاناه مشاغول باه تحیایل         اخذ و ارائه نامه عدم کاریابی جهت افارادی  :6تبصره 

هرگوناه   فرد آموزشی پرونده در کاریابی عدم نامه ارائه زمان در همینین چنانیه قبول نخواهد بود . قابل باشند یم
 بیماه  پرداخات  ایا و  کار انجام سابقه یا و روزانه دوره باالتر مق ع در تحییل ادامه هیدییتأ یا و استخدامی هیدییتأ

 .بود نخواهد پذیر  وقبول  قابل کاریابی عدم نامه باشد موجود
و  نامه دانشجهت دریافت  اند بوده مند بهره ها دانشگاهی که در چند مق ع از آموز  رایگان در آموختگان دانش .8

 جهت لغو تعهد اقدام نمایند. تر نییپاشده باییتی از مقاطع  دیتائ زنمراعیر

در  شاده   خواساته ی مدرک و دریافت نامه لغو تعهد الزم است  قبل از هار اقادامی اطتعااع    آزادسازجهت  .9
انشاگاه محال   آن ابتادا از طارو د   دیا تائرا تکمیل نموده و پاس از   http://portall.saorg.irسامانه سجاد 

وزارع علوم  پرینت نامه لغو تعهد را همراه با نامه سازمان یا اداره کال تعااون  کاار و     دیتائتحییل و سپس 
دانشانامه و اصال    جهات صادور  رفاه اجتماعی به دانشگاه محل تحییل تحویل و به همراه ساایر مادارک   

کل کار و یا دار بودن سابقه اشاتغال   هادارپیوسته )شامل اصل گواهی موقت  اصل نامه  کارشناسی زنمراعیر
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شده   اصل نامه عدم بدهی به صندوق رفاه و اصل کارع پایاان خادمت بارای آقایاان( جهات       دیتائو بیمه 
پاس از پایاان مراحال ساامانه ساجاد       زنماراع یردریافت دانشنامه اقدام نمایند. لذا مراحل صدور دانشنامه و 

 خواهد بود. ریپذ امکان

به دانشگاه )گواهینامه موقت و دانشنامه( آموختگانی که به هر دلیل نتوانند جهت دریافت مدرک دانش .01
نموده تا مدارک به  شخص دیگری را به دانشگاه معرفی  نامه محضریتوانند با دادن وکالتمی  مراجعه کنند
 تحویل داده شود. ها آنوکیل قانونی 

 

 تحصيلی  هیدیيو تأ زنمراتیمدارک مزم جهت صدور ر
 یا هم مق ع در حال تحییل درخواست از دانشگاه مق ع باالتر .0
مشغول به تحیایل باوده و   دانشگاه آزاد استمی آموختگانی که در دانشمحضری جهت  نامهفرم تعهد ارائه  .2

 تعهد خدمت دارند )جهت دریافت فرم کلیک نمایید(
 (0376)قبل از سال  قدیم سنواع دانشجویان برای رفاه صندوق حیام هیتیو برگ ارائه و پرداخت بدهی  .3

 جدیددانشگاه محل تحییل ز ا   بایدشوندآموختگانی که در مق ع باالتر مشغول به تحییل میدانش :0تبصره 

 .دریافت نماید مکاتبهاز طریق  دانشگاه قبلی ها را از آن تحییلی هیدییو تأ زنمراعیردرخواست نمایند تا 

 گردد.محرمانه به دانشگاه محل درخواست ارسال می صورع بهتحییلی و ریزنمراع  هیدییتأ :2تبصره 

ها را دارند  تنهاا باا لغاو    دانشجویان انیرافی و اخراجی که قید تحییل در دانشگاه زنمراعیرارسال  :3تبصره 

 باشد.پذیر میکامل امکان صورع بهتعهد آموز  رایگان 
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 ها فرم
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 ارشد اکرشنایس
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 ارشد مقطع کارشناسی یها نامه نیآئو  ها فرم
 

 ارشد کارشناسیتحصيلی   دوره آموزشینامه اجرایی آیين نامهشيوه

 مقدمه

مجلاس   08/5/0383به قانون اهداو  وظائ  و تشکیتع وزارع علوم  تحقیقاع و فناوری میاوم  استناد  با
ها و ضوابد اجرایی حاکم بر آموز  عالی در جمهوری اساتمی  سیاست" 2شورای استمی و در اجرای مفاد ماده 

 ناماه شورای عالی انقاتم فرهنگای  و پیارو اباتغ آئاین      08/02/0394میوم )موسوم به طرح آمایش(  "ایران
 889دکتری تخییی میوم جلیه و    کارشناسی ارشدکارشناسی /کاردانیتحییلی  هایدوره آموزشی یکپارچه
و تفاوی  اختیاار صاورع    فنااوری  و ریزی آموزشی وزارع علوم  تحقیقااع  شورای عالی برنامه 31/01/96مورخ 
الذکر موضاوع ناماه   نامه فوقنامه اجرایی آییندولتی در خیوص تدوین شیوه 2 و 0س و  هایبه دانشاگاهگرفته 
اجرایای   ناماه شایوه  لهیوسا  نیبد  فناوریو علوم  تحقیقاع معاون آموزشی وزارع  0/3/97مورخ  69431/2شماره 
زی و منابع طبیعی گرگان باه شارح زیار    ارشد در دانشگاه علوم کشاور کارشناسیتحییلی   دوره آموزشینامه آیین

 گردد.تیویب و جهت اجرا ابتغ می

 تعاریف

 منظور  وزارع علوم  تحقیقاع و فناوری است.. وزارت. 0

های آموز  عالی و پژوهشی )اعام از دولتای و غیردولتای(     ها و موسیه منظور هر یک از دانشگاه. دانشگاه. 2

 های کارشناسی ارشد ناپیوسته هیتند. ربد بوده و مجری دورهاست که دارای مجوز تأسیس از مراجع ذی

منظور آموز  دانشجو در طول سانواع مجااز دوره تحیایلی بادون پرداخات هزیناه در       . آموزش رایگان. 3

 از بودجه عمومی دولت است. کننده استفادههای  دانشگاه

کارده و   ناام  ثبات   شده رفتهیپذمعین  های آموز  عالی برابر ضوابد از دوره یکیدرفردی است که . دانشجو. 4

 مشغول به تحییل است.

های تحییلی میوم را با موفقیت به پایان رساانده و   های دورهفردی است که یکی از رشته آموخته.. دانش5

 برابر ضوابد معین  گواهی یا مدرک تحییلی مربوط را دریافت کرده است.

های تحییلی دانشاگاه شارکت    در فعالیت وقت تمام صورع بهای از پذیر  است که دانشجو  شیوه . حضوری.6

 .کند یم

 های تحییلی دارد. ای از پذیر  است که دانشجو بدون حضور در دانشگاه فعالیت شیوه . غيرحضوری.7

ای از پذیر  است که بخشی از آموز  آن حضوری و بخاش دیگار غیرحضاوری باه      شیوهحضوری. . نيمه8

 رسد. انجام می

 ها است.منظور آموز  دانشجو در یک دوره تحییلی  به ازای پرداخت هزینه. پرداز هیشهر. 9

 هفته آموز  و دو هفته امتحاناع پایانی است. 06که شامل  شده نییتعبازه زمانی  . نيمسال تحصيلی.01
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مشاخص  میاوم مراجاع     یباهدفای از دروس هر رشته تحییلی به هم پیوسته  مجموعه . برنامه درسی.00

 انونی است.ق

سااعت  عملای یاا     06ارز  مقداری درسی اسات کاه مفااد آن بارای هار واحاد نظاری         . واحد درسی.02

 64ساعت  کارورزی یا کار در عرصاه   48ساعت  کارگاهی یا عملیاع میدانی )بازدید علمی(  32آزمایشگاهی 
و طباق برناماه درسای     ساعت در طول یک نیمیال تحییلی یا بازه تابیتانی اسات  021ساعت و کارآموزی 
 شود.  میوم اجرا می

گروه آموزشی  گذراندن آن بارای رفاع کمباود داناش یاا مهاارع        دییتأدرسی است که با  . درس جبرانی.03

 .شود یمدانشجو  در آغاز دوره تحییلی  ضروری تشخیص داده 

تحییلی  معادل  مقرراع هر دوره  برحیبوضعیت تحییلی است که دانشجو در یک نیمیال   . مشروطی.04

 در آن دوره را کیب کرده باشد. شده نییتع حدنیامکمتر از 

های علمی که به لحاظ موضوع دارای قلمرو مشخص و متماایز  یک شعبه فرعی از شاخه . رشته تحصيلی.05

 انجامد.های علمی است و به احراز دانش تخییی  مهارع یا کارآمدی معینی میاز سایر شاخه

شاود. اخاتتو   که ناظر بر وجه تخییی آن باشد  اطتق می رشته کیای از به شعبه تحصيلی.. گرایش 06

 درصد کل واحدهای رشته بیشتر باشد. 71  نباید از رشته کیها در دو گرایش از درس

واحاد   32تاا   28شود و شامل  دوره تحییلی است که پس از دوره کارشناسی آغاز می . کارشناسی ارشد.07

 .درسی است

ترین واحد سازمانی دانشگاهی متشکل از تعدادی عضو هیأع علمای باا تخیاص     بنیادی . گروه آموزشی.08

ایجاد و اجارای آن رشاته تحیایلی در     منظور بهعلمی خاص یا چند رشته متجانس که  رشته کیمشترک  در 
 شود. دانشگاه تشکیل می

ریزی راهبردی در گذاری و برنامه سیاستیکی از شوراهای تخییی در نخیتین س و  . شورای آموزشی.09

ایجاد هماهنگی و تیهیل در امور اجرایی مرتبد با تحیایل دانشاجو    منظور بهامور آموزشی دانشگاه است که 
 گردد.در حوزه معاونت آموزشی و تحییتع تکمیلی تشکیل می

ه درسی مرباوط باه آن    ای تحییلی در دوره کارشناسی ارشد که برنامشیوه پژوهشی. -. شيوه آموزشی21

-نامه یا رسااله مای  عتوه بر واحدهای درسی  مشتمل بر اجرای یک پروژه تحقیقاتی است که منجر به پایان

 شود.

ارشد و از طریق تحقیاق در   میتند علمی است که در فرایند تحییل دانشجوی دوره کارشناسینامه. . پایان20

استادان راهنماا و حیاب ماورد بار اسااس       استاد/ ییراهنما بایک حوزه معین از رشته یا گرایش تحییلی و 
 شود.استانداردهای پژوهشی تدوین می

علمی دارای مدرک دکتری است که میئولیت راهنمایی دانشجو را در  یکی از اعضای هیأع . استاد راهنما.22

 دارد. عهده برنامه انجام پایان
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 تیمیائول علمی و یا فرد دارای صتحیت با تخیص مرتبد است که  یکی از اعضای هیأع . استاد مشاور.23

 دارد. عهده برنامه مشاوره دانشجو را در انجام پایان

اعضای هیأع علمی یا افراد متخیص دارای صتحیت دانشگاهی هیتند که برای ارزیاابی   . هيأت داوران.24

 شوند.دستورالعمل میوم دانشگاه انتخام میدانشجو در دوره کارشناسی ارشد م ابق  نامه انیپاکمی و کیفی 

 

 ها تبصرهمواد و 

 . هدف0ماده 

نامه  انتظام بخشیدن به امور تحییلی دانشجویان از طریق تعیین چاارچوم قاانونی   هدو از تدوین این شیوه
های آماوز  عاالی   ها و موسیههای آموزشی و پژوهشی دانشگاهبرای اجرای هماهنگ  یکپارچه و صحیو برنامه

تربیت نیروی انیانی متخیص  متعهد  آشنا با علام و آخارین دساتاوردهای علمای و من باق باا        منظور بهکشور 
های موجود برای ارتقای س و کیفی آموز  و پاژوهش در   گیری بهینه از ظرفیتنیازهای جامعه  در راستای بهره
 دوره کارشناسی ارشد است. 

 

های عمومی از طریق پذیرفته شدن در آزمون ورودی و یا کیاب  شاییتگی دییتأشگاه  شرط ورود به دان. 2ماده 

 پذیر  از دانشگاه طبق ضوابد و مقرراع میوم وزارع است.

 

 آموز  در دانشگاه مبتنی بر نظام واحدی است.. 3ماده 

است  دانشجو بپذیرد و  ای که مجوز آن را از مراجع قانونی دریافت نمودهدانشگاه موظ  است برای دوره. 4ماده

 ضوابد ابتغی وزارع تدوین گردیده است  را اجرا نماید. اساس برهای آموزشی و درسی که فقد برنامه

گیری درباره تقویم آموزشی  چگونگی اعتم و ثبت نمره  زمان حاذو و اضاافه    ریزی و تیمیمبرنامه. 0تبصره 

  بر اساس تقویم آموزشی ساال  و غیره دنظریتجدناع  تاریخ حذو اض راری دروس  نحوه اعتراض به نتایج امتحا
تحییلی و طبق دستورالعمل اجرایی امور آموزشی و دستورالعمل امتحاناع میوم شورای آموزشی دانشگاه انجام 

 شود. می

هر درس طبق  ازین شیپچگونگی و ترتیب ارائه دروس هر دوره تحییلی  رشته و یا گرایش یا رعایت . 2تبصره 

 گروه آموزشی است. بر عهدهبرنامه درسی میوم  

و  ناام  ثبات هاای تحیایلی هیاتند.    و انتخام واحد در تمامی نیمیاال  نام ثبتدانشجویان موظ  به . 3تبصره 

حذو و اضافه با ارائه دالیل موجه با پرداخت هزیناه   قبل از اتمامدر هر نیمیال تحییلی تا  ریتأخانتخام واحد با 
 کاه  یدرصاورت دانشجو باییتی در آن نیمیال از مرخیی تحییلی اساتفاده نمایاد.    ازآن پسدیرکرد همراه بوده و 
عادم مراجعاه    عناوان  باه ننماید و تا پایان نیمیال درخواست مرخیی نکرده باشد   نام ثبتدانشجو در مهلت مقرر 

 گردد. دامه تحییل محروم میتلقی و از ا
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 باشد.پذیر نمیمعرفی به استاد و خودخوان امکان صورع بهدر مق ع کارشناسی ارشد ارائه دروس  .4تبصره 

هاای میاوم و ابتغای از ساوی وزارع     سق  تعداد واحد برای هر رشته  گرایش بر اساس سرفیل. 5تبصره 

 باشد و عددی ثابت است. می
 

پاذیر   تحییلی امکان رشته کیو در  بار کیآموز  رایگان برای هر دانشجو  در هر دوره تحییلی صرفاً . 5ماده 

 است.

دانشجوی مشمول آموز  رایگان  در صورع حذو غیرموجه درس به تشخیص دانشگاه یا به دسات   .0تبصره 

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.

 دییا تأام دروس یک نیمیال تحییلی با درخواست کتبی دانشجو و در شراید خاص  حذو یک یا تم. 2تبصره 

 است. ریپذ امکاندانشگاه  قبل از شروع امتحاناع و با رعایت احتیام در سنواع تحییلی 

( با رعایت کلیه شراید زیار و باا تیاویب شاورای     درس تکموردی )حذو  صورع بهحذو اض راری . 3تبصره 

 است: ریپذ امکانآموزشی دانشکده 

 رعایت مقرراع حداقل واحد قابل اخذ در نیمیال 

  اخذشدهپرداخت هزینه درس 

  نباشد(. ازین شیپجزک دروس  موردنظردرس )درس  یازین شیپرعایت 

 در مهلت اض راری برابر تقویم دانشگاه 

گاروه   دییتأدر شراید خاص  حذو تمام دروس یک نیمیال تحییلی با درخواست کتبی دانشجو و با . 4تبصره 

 ریپذ امکانآموزشی و تشخیص شورای آموزشی دانشکده قبل از شروع امتحاناع و با احتیام در سنواع تحییلی 
 را برابر تعرفه میوم هیأع امنای دانشگاه پرداخت نماید. شده حذواست و دانشجو موظ  است شهریه دروس 

ید زیار و باا ارساال مادارک و تیاویب در      گروه آموزشی تحت شارا  دییتأحذو موجه یک یا چند درس با  .5تبصره 

 پذیر است:شورای آموزشی دانشکده امکان

   دانشجویانی که به دالیل پزشکی در بیمارستان بیتری بوده و مدارک درمانی )ختصه پرونده بیتری  گاواهی
سااعت پاس از تارخیص از بیمارساتان باه       48های دارویی( را حداکثر ترخیص  گواهی پزشک معالج و نیخه
 معاونت آموزشی دانشکده ارائه نمایند.

 در صورع فوع یکی از اقوام درجه اول در تاریخ امتحان با ارائه گواهی فوع 

اسات کاه    یبررس قابلدرخواست حذو کلیه دروس نیمیال به علت بیماری یا حادثه تنها در صورتی  .6تبصره 

امتحانی شرکت نکرده باشد. همینین امکان بررسی حذو پزشکی درس پاس از امتحاان وجاود     چیهدانشجو در 
 ندارد.

حذو کلیه دروس نیمیال به دالیل پزشکی  پس از طرح و تیویب در شورای دانشکده  در ماواردی   .7تبصره 
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شاورای آموزشای دانشاگاه و کمییایون      دییا تأکه منجر به مرخیی بدون احتیام در سنواع شود  الزم است به 
 موارد خاص دانشگاه برسد.

 

 های تحییلی حضوری  الزامی است. حضور دانشجو در تمام جلیاع کتس درس دوره .6ماده 

جلیاع کتس و یا در جلیه امتحان پایان نیمیال همان درس  06/3اگر دانشجو در درسی بیش از  .0تبصره 

به تشخیص شورای آموزشی دانشکده  غیبت دانشجو  که یدرصورتاهد شد و غیبت کند  نمره آن درس صفر خو
 . شود یمموجه تشخیص داده شود  آن درس صفر از مجموع واحدهای آن نیمیال حذو 

  جزو دینما یمغیبت قبل از حذو و اضافه در دروسی که دانشجو در زمان حذو و اضافه انتخام  .2تبصره 

 شود.های دانشجو محیوم میغیبت

 

 اساس برپیشرفت تحییلی دانشجو در هر درس  توسد عضو هیأع علمی یا مدرس همان درس و  .7ماده 

 .شود یمهای کتسی و نتایج امتحاناع ارزشیابی حضور و شرکت در فعالیت

 های نظری الزامی است.برگزاری آزمون کتبی برای درس .0تبصره 

ارای حداقل مرتبه استادیاری یا مدرک دکتری تخییی و حداقل ارشد باید د مدرس دروس کارشناسی .2تبصره 

 سابقه تدریس دروس نظری در دوره کارشناسی باشد.نیمیال یک 

روز قبل از  05باید دالیل توجیهی آن را حداقل ناتمام  استاد مربوطه  صورع بهجهت اعتم نمره . 3تبصره 

شورای گروه آموزشی مربوطه رسانده و در شورای آموزشی دانشکده به تیویب برسد. در  دییتأشروع امتحاناع به 
 گزار  گردد.نیمیال هفته پس از پایان امتحاناع آن  8نمره آن درس باید حداکثر  صورع نیا

  و ... دانشجو موظ  است مخیوص  موضوع ویژه  سمینار میئلهدر خیوص دروس انفرادی مانند . 4تبصره 

انتخام درس  هماهنگی الزم را برای تعیین استاد نیمیال حذو و اضافه  مهلت نیآخرر دو هفته پس از حداکث
راهنما و عنوان کلی موضوع با گروه و استاد مربوطه انجام دهد. در صورع عدم مراجعه دانشجو برای تعیین عنوان 

شود. گزار  حذو مینیمیال از آن  هشد انتخامو استاد راهنما در مهلت مقرر و با گزار  مدیر گروه  درس 
تحییلی به استاد درس تحویل داده نیمیال نهایی درس بهتر است پس از تنظیم تحت نظر استاد درس  در همان 

دوم پس از انتخام درس )به انضمام تابیتان( باییتی توسد استاد نیمیال تا پایان شود. نمره دروس انفرادی 
نمره درس در کارنامه صفر منظور خواهد شد. در چنین  نمره در مهلت مقرر در صورع عدم ثبت  درس ثبت شود.

 انتخام نماید. مجدداًشرای ی دانشجو باید درس را 

باشد  الزم است دانشجو  شده ینیب شیپدر سرفیل دروس انفرادی ارائه سخنرانی  که یدرصورت. 5تبصره 

 سخنرانی ارائه دهد. صورع بهکند تنظیم می میالینگزار  را در تاریخی که گروه برای این منظور در هر 

 

سق  مدع مجاز تحییل در هر دوره محدود است و با اتمام سنواع مجاز  امکان ادامه تحییل در آن  .8ماده 
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 .شود یمدوره از دانشجو سلب 

 مراجع قانونی دانشگاه است. دییتأمنوط به « در سنواع مجاز»ادامه تحییل دانشجوی مشروط  تبصره.

         

 سال است. 2نیمیال یا  4مدع مجاز تحییل در دوره کارشناسی ارشد . 9ماده 

آموخته نشود  دانشگاه اختیار دارد مدع تحییل وی را دانشجو در مدع مقرر دانش که یدرصورت. 0تبصره 

 حداکثر تا دو نیمیال افزایش دهد.

ها های آموزشی و در کلیه دانشگاهکلیه شیوهدانشجوی دوره کارشناسی ارشد در  زمان همتحییل . 2تبصره 

 )دولتی و غیردولتی( ممنوع است.

رایگان با تیویب شورای آموزشی دانشکده و در نیمیال  صورع بهافزایش سنواع در نیمیال پنجم . 3تبصره 

امنای دانشگاه با مجوز کمیییون موارد خاص دانشگاه انجام  أعیهششم با دریافت هزینه طبق تعرفه میوم 
 نشود از ادامه تحییل محروم است. آموخته دانششود. چنانیه دانشجو در این مدع می

باییت درخواست خود را حداکثر تا یک ماه قبل از شروع دانشجویان متقاضی افزایش سنواع می. 4تبصره 

در ارائه درخواست با ذکر دالیل موجه تا قبل از اتمام  ریتأخدهند. هرگونه  نیمیال بعد به آموز  دانشکده ارائه
زمان ارائه شود  نیازا پسهایی که زمان حذو و اضافه مشمول پرداخت هزینه دیرکرد خواهد بود. به درخواست

صورع عدم  ترتیب اثر داده نشده و دانشجو باییتی از مرخیی تحییلی با احتیام در سنواع استفاده نماید. در
 مراجعه نیز محروم از تحییل خواهد بود.

به دانشجوی کارشناسی ارشد که به هر دلیل از ادامه تحییل محروم شود  گواهی واحدهای گذرانده  .5تبصره 

باشد. این دسته دیگر منوط به لغو تعهداع آموز  رایگان می هیدییتأاع ا خواهد شد. صدور ریزنمراع و هرگونه 
 مشمول دریافت مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن نخواهند شد. از دانشجویان

 

 6تا  4است که از این تعداد  32و حداکثر  28تعداد واحدهای درسی در دوره کارشناسی ارشد  حداقل . 01ماده 

 .واحدهای آموزشی است صورع بهنامه و باقیمانده مربوط به پایانواحد 

 

 واحد در هر نیمیال برای دانشجو الزامی است. 8انتخام حداقل  .00ماده 

دانشگاه به هر دلیل با حذو واحدهای درسی دانشجو موافقت کند و این امر منجر به  که یدرصورت .0تبصره 

یک نیمیال کامل جزو سنواع تحییلی  عنوان بهکاهش تعداد واحدهای دانشجو از حدنیام شود  آن نیمیال 
 است. ریتأث یبشود. میانگین نمراع این نیمیال در مشروط شدن دانشجو وی محیوم می

واحد درسی انتخام کند. دانشجو  04و حداکثر  8دانشجو در هر نیمیال تحییلی الزم است  حداقل  .2تبصره 

 در آخرین نیمیال از شرط اخذ حداقل واحد معاو است.

 



 ارشد  های مقطع کارشناسی نامه ها و آیين فرم فصل سوم/    62

 

 واحد است. 02ه آموزشی حداکثر تعداد واحدهای دروس جبرانی به تشخیص گرو. 02ماده 

در دروس جبرانی الزامی است ولی نمره مذکور در میانگین نیمیال و کل  02کیب نمره قبولی  .0تبصره 

 شود.امنای دانشگاه از دانشجو دریافت می أعیهشود و هزینه این دروس طبق تعرفه میوم دانشجو محاسبه نمی

 شود.برای دروس جبرانی در سق  سنواع تحییلی دانشجو محاسبه نمی شده استفادهزمان  .2تبصره 

دروس جبرانی باییتی در ابتدای دوره توسد گروه آموزشی تعیین و در اولین سال تحییلی اخذ گردد. . 3تبصره 

 توسد دانشجو انجام خواهد شد. یخود اظهار صورع به  تعیین دروس جبرانی زنمراعیردر صورع عدم وصول 

باشد که رشته تحییلی کارشناسی و کارشناسی ارشد ارائه دروس جبرانی برای دانشجویانی مجاز می. 4 تبصره

 نامتجانس باشد. ها آن

 شود.واحد جبرانی  یک نیمیال به سنواع مجاز دانشجو اضافه می 02تا  8به ازای گذراندن . 5تبصره 

 

ها )دولتی کارشناسی ارشد در همان دانشگاه یا سایر دانشگاهدانشجوی دوره « انتقال»یا « تغییر رشته. »03ماده 

 و غیردولتی( ممنوع است.

سازی شده  یک نیمیال از سنواع مجاز تحییلی دانشجو کاسته واحد از دروس معادل 04تا  8هر  یازابه  .0تبصره 

 شود.می

نامه میوم دانشگاه با ی  طبق شیوهسازی و پذیر  واحدهای درسی گذرانده دانشجو در موسیه قبلمعادل. 2تبصره 

 است: ریپذ امکانرعایت شراید زیر 

 ریزی باشد.امه شورای عالی برنامهنواحدهای گذرانده در موسیه قبلی  م ابق شیوه 

  درصد  71واحدهای گذرانده در موسیه قبلی  برابر نظر گروه آموزشی مربوطه  با دروس جدید حداقل
 اشتراک محتوایی داشته باشد.

  باشد. 04باید حداقل  شده رفتهیپذنمراع دروس 

  به تیویب شورای گروه آموزشی مربوطه و شورای آموزشی دانشکده برسد. شده رفتهیپذلییت دروس 

  تحییلی  زنمراعیردر یک نیمیال تحت عنوان دروس انتقالی از موسیه قبل  در  شده رفتهیپذدروس
 گردد.انگین کل دانشجو محاسبه میو در تعداد کل واحدهای گذرانده و می شده ثبت

 هیتند.نیمیال در صورع درخواست میهمانی ملزم به پرداخت شهریه ثابت  پرداز هیشهران دوره دانشجوی 

 بعد از میهمانی وصول شود. میالینباییتی حداکثر تا قبل از شروع امتحاناع نمراع مربوط به میهمانی می 

  نییتند. یرانتفاعیغدانشجویان روزانه مجاز به اخذ واحد در دوره شبانه  پیام نور و 

 در دانشگاه مقید مییر نباشد  ضروری است دانشجو در اسرع  شده نییتعاخذ دروس با شراید  که یدرصورت
 وقت جهت انتخام واحد به دانشگاه مراجعه نماید.

 

شود و حداقل نمره قبولی در هر بییت محاسبه می صفرتاعددی از  صورع بهنمره ارزشیابی هر درس . 04ماده 
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چنانیه میانگین نمراع دانشجو در هر نیمیال است و  04در هر نیمیال  قبول قابلاست. میانگین کل  02درس 
 . سق  مجاز مشروط اعم از متوالی یا متناومشودباشد  دانشجو در آن نیمیال مشروط تلقی می 04تحییلی کمتر از 

 نیمیال است. 2در دوره کارشناسی ارشد 

کمیییون موارد خاص استان  یرأدانشجویان دارای سه نیمیال مشروطی  پس از ارائه مدارک و میتنداع با تبصره. 

به همراه مدارک و  ها آنتوانند به تحییل بازگردند. در صورع عدم پذیر  در کمیییون موارد خاص استانی پرونده می
 ییون موارد خاص وزارع عت  ارسال خواهد شد.میتنداع به کمی

 

از ارشد به پیشنهاد دانشجو و تأیید شورای گروه آموزشی   نامه در دوره کارشناسیاستاد راهنمای پایان .05ماده 

 شود. علمی با مرتبه حداقل استادیاری تعیین می أعیهاعضای  میان

تدریس در دوره کارشناسی و یک نیمیال نامه باییتی دارای سابقه حداقل یک استاد راهنمای پایان .0تبصره 

نامه تنها یک دانشجو را بر تواند راهنمایی پایانباشد و برای اولین بار می ارشد یکارشناستدریس در دوره نیمیال 
 عهده گیرد.

ای مرتبه حداقل استادیاری در رشته شود باید دار چنانیه استاد راهنمای دوم خارج از دانشگاه انتخام  .2تبصره 

 دانشجو باشد. نامهپایانمرتبد با 

علمی یا  أعیهاعضای  بینشورای گروه  از  دییتأاستاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنمای اول پس از . 3تبصره 

 شود.متخییان داخل یا خارج از دانشگاه با مدرک حداقل کارشناسی ارشد انتخام می

تعداد استاد راهنما و مشاور حداقل یک نفر و حداکثر چهار نفر )با ترکیب حداقل یک و حداکثر مجموع  .4تبصره 

 دو استاد راهنما( خواهد بود.

 

 تواند با احتیام سنواع تحییلی یک نیمیال از مرخیی تحییلی استفاده کند.دانشجو می. 06ماده 

ها به آموز  دانشکده تیلیم ز شروع کتسدرخواست مرخیی تحییلی باید حداقل دو هفته قبل ا. 0تبصره 

ها الزاماً باید با ارائه مدارک میتند و معتبر همراه باشد. درخواست مرخیی تحییلی پس از شروع کتس .گردد
ها به آموز  دانشکده تیلیم شود باید توسد شورای آموزشی دانشکده هایی که بعد از شروع کتسدرخواست

مرخیی تحییلی جزو سنواع تحییلی  .به تحییتع تکمیلی دانشگاه ارسال گرددبررسی و در صورع موافقت 
 شود. دانشجو محیوم می

مدع مجاز مرخیی زایمان با دریافت میتنداع پزشکی  دو نیمیال تحییلی و بدون احتیام در . 2تبصره 

 .باشد یمکمیییون موارد خاص دانشگاه  دییتأسنواع تحییلی پس از 

پزشک معتمد دانشگاه و با تیویب  دییتأز مرخیی پزشکی  با ارائه میتنداع و در صورع مدع مجا .3تبصره 

 باشد. کمیییون موارد خاص دانشگاه  حداکثر تا دو نیمیال تحییلی و بدون احتیام در سنواع تحییلی می

تا دو نیمیال همیر یا والدین و ...( حداکثر  تیمأموربررسی سایر میادیق مرخیی تحییلی )مانند؛  .4تبصره 
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 .ردیگ یمتحییلی و بدون احتیام در سنواع مجاز  با تیویب کمیییون موارد خاص دانشگاه صورع 

های مذکور در این ماده و  تواند با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه از مجموع مرخیی دانشجو می .5تبصره 

 مند شود. های مندرج در آن بهره تبیره

  در صورع اخذ مرخیی )با احتیام و یا بدون احتیام( باید شهریه ثابت پرداز هیشهردانشجویان  .6تبصره 

 نیمیال را بپردازند و در صورع حذو نیمیال باید شهریه ثابت و متغیر را پرداخت نمایند.

 

کتبی به  صورع بهو  شخیاًدانشجوی متقاضی انیراو از تحییل  باید درخواست انیراو خود را . 07ماده 

و تا یک ماه از تاریخ ارائه درخواست  تقاضای  بار کیآموز  دانشکده تیلیم کند. دانشجو مجاز است فقد 
 شود.انیراو خود را پس بگیرد  در غیراینیورع پس از انقضای این مهلت حکم انیراو از تحییل وی صادر می

 دانشگاه است. بر عهدهز تحییل گیری برای بازگشت به تحییل دانشجوی منیرو اتیمیم .0تبصره 

های انیراو از تحییل پس از سپری شدن مدع یک ماه از تاریخ درخواست  در شورای درخواست. 2تبصره 

شود. متقاضی انیراو از تحییل  تا قبل آموزشی دانشکده تیویب و حکم انیراو از تحییل دانشجو صادر می
 و بوده و موظ  به رعایت قوانین و مقرراع دانشگاه است.از تیویب حکم انیراو در شورای دانشکده  دانشج

بررسی بازگشت به تحییل دانشجوی منیرو از تحییل  تا قبل از سپری شدن یک نیمیال از . 3تبصره 

از مرخیی  قبتًتاریخ درخواست دانشجو با رعایت ضوابد وظیفه عمومی و در سنواع مجاز و نیز به شرطی که 
 است. ریپذ امکاننواع تحییلی استفاده نکرده باشد  توسد دانشگاه تحییلی با احتیام در س

ها ملزم به پرداخت مبلغ شهریه در صورع انیراو پس از شروع کتس پرداز هیشهردانشجویان دوره . 4تبیره 

ها ملزم به پرداخت تعهد ثابت و متغیر هیتند. دانشجویان دوره روزانه در صورع انیراو پس از شروع کتس
 نامه وزارع عت  هیتند.آموز  رایگان طبق آیین

 

نامه خود را با نظر استاد راهنما دانشجو موظ  است قبل از شروع نیمیال سوم تحییلی موضوع پایان. 08ماده 

 گروه آموزشی مربوطه انتخام کند. دییتأو 

گذرانند  ضمن را می آن دسته از دانشجویانی که در نیمیال اول و دوم کلیه واحدهای آموزشی. 0تبصره 

نامه را انتخام نمایند. آن دسته از دانشجویانی که باییت در نیمیال سوم واحد پایاننامه  میانتخام موضوع پایان
نامه خود  در نیمیال چهارم برای واحد درسی دارند  ضمن انتخام موضوع پایان 8در نیمیال سوم بیش از 

 نمایندمی نام ثبت نامه انیپا

بر اساس تقویم آموزشی نیمیال نامه در هر دانشجو موظ  است پس از تیویب طرح پیشنهادی پایان. 2تبصره 

دیگر  که یدرصورتنیمیال نامه در هر نامه اقدام نماید. عدم انتخام واحد پایاندانشگاه نیبت به انتخام واحد پایان
در انتخام واحد با پرداخت هزینه  ریتأخانیراو از تحییل خواهد بود. هرگونه  منزله بهواحدها گذرانده شده باشد 
 امنای دانشگاه همراه خواهد بود. أعیهدیرکرد م ابق میوباع 
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تواند جهت اصتح طرح پیشنهادی نامه میپس از تیویب طرح پیشنهادی پایان بار کیدانشجو تنها . 3تبصره 

حاع پیشنهادی نباییتی منجر به تغییر کلی عنوان و طرح پیشنهادی میوم اقدام نماید  مشروط بر اینکه اصت
 شود.

نامه در شورای آموزشی دانشکده و در ماه پس از تیویب طرح پیشنهادی پایان 6دانشجو حداقل  .4تبصره 

نامه خود تواند از پایانماه پس از تیویب اصتحیه در شورای آموزشی دانشکده می 2صورع ارائه اصتحیه حداقل 
 دفاع کند.

 

 أعیهاستاد راهنما  مجاز است در حضور  دییتأنامه و دانشجو پس از انجام کار تحقیقاتی خود و تدوین پایان .09ماده 

 نامه خود دفاع کند.داوران از پایان

 نامه شامل:داوران و ضوابد جلیه دفاع از پایان أعیهترکیب . 0تبصره 

 نامه و احراز شراید دفاع برگزار خواهد شد.استاد راهنمای پایان دییتأنامه پس از جلیه دفاع از پایان 

  شوند.داور انتخام می عنوان بهگروه آموزشی مربوطه  دییتأعلمی با  أعیهدو نفر از اعضای 

 میت جلیه دفاع با حضور استاد راهنما )در صورع داشتن دو استاد راهنما  استاد راهنمای اول( و دو داور رس
 یابد.می

  دارد. بر عهدهنماینده تحییتع تکمیلی میئولیت اداره جلیه را  عنوان بهاستاد داور اول 

 باشد:نامه به شرح زیر مینحوه ارزشیابی پایان. 2تبصره 

 نمره  01استاد/ اساتید راهنما حداکثر  الف(

 نامه به شرح ذیل کیب گردد:مرتبد با پایانتواند بر اساس موارد پژوهشی نامه میاز نمره پایان 5/0حداکثر  ب(

المللای  نمره  ملی یا بین 2/1ای یک مقاله  نمره  من قه 05/1های دانشجویی یک مقاله چاپ مقاله در همایش -0
 نمره 5/1حداکثر  درمجموعنمره و  35/1تا  هر موردها و سمپوزیوم

)مشروط باه آنکاه    ISIویجی  مجتع خارجی غیر های معتبر ترچاپ یا گواهی پذیر  ق عی مقاله در مجله -2
 نمره 0در لییت سیاه وزارع علوم نباشند( و یا ارائه مقاله کوتاه در مجتع علمی پژوهشی تا 

 نمره 5/0تا  یالملل نیبهای علمی پژوهشی داخلی و چاپ یا گواهی پذیر  ق عی مقاله در مجله -3

 نمره 75/1نمره و حداکثر  4/1های صنعتی هر مورد تا ثبت اختراع از سازمان ثبت مالکیت هیدییتأارائه گواهی -4

 نمره 5/0های علمی و صنعتی تا ثبت اختراع از سازمان پژوهش هیدییتأارائه گواهی -5

نماره و انتشااراع    0صافحه توساد انتشااراع دانشاگاهی تاا       011گواهی یا چاپ کتاام باا حجام حاداقل      -6
 نمره  5/1تا  یهردانشگایغ

   پذیر  مقاله در همایش یا سمپوزیوم مشروط به آنکه تا حداکثر یک ماه پس از تاریخ دفاع همایش برگازار
 است. ینمره دهگردد قابل 

  ماه پس از تاریخ دفاع ممکن است. 3دیگر بندها تا  ینمره دهبررسی مدرک و 
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 /تعیین ترتیب اسامی راهنما و مشاور باشند. اساتید نوییندگان مقاالع یا انتشاراع باید شامل دانشجو  استاد
تفاوع احتمالی در آن با فهرست میوم اسامی  هرگونهنامه و نوییندگان در انتشار نتایج میتخرج از پایان

 استاد راهنمای اول خواهد بود.  دییتأنامه با راهبری پایان أعیه

  )شده نوشتهباید  شده ارائهمحل تحییل دانشجو در انتشاراع  عنوان بهنام کامل دانشگاه )فارسی و انگلییی 
 ای برای آن در نظر گرفته نخواهد شد.نمره صورع نیاباشد. در غیر 

حداکثر  ها آننامه توسد داوران و نماینده تحییتع تکمیلی در زمان تحویل به ارزیابی کیفیت نگار  پایان ج(

 نمره  5/1

نماینده تحییتع تکمیلی( حداکثر  رازیغ بهجلیه دفاع  24ماده  0داوران )کلیه افراد حاضر موضوع تبیره  أعیه د(

 نمره  8

  ارائه  زمان مدعنمره است.  2 سؤاالعنمره و پاسخ به  2نمره  نحوه ارائه  4بند )د( شامل محتوای علمی
 دقیقه خواهد بود. 05 پرسش و پاسخ حداکثر زمان مدعدقیقه و  35نامه حداکثر پایان
نامه الزامی است و امکان برگزاری جلیه دفاع بدون حضور دانشجو و حضور دانشجو در جلیه دفاع پایان .3تبصره 

 ویدئوکنفرانس وجود ندارد. صورع به

 

کیفی و به شرح زیر انجام  صورع بهشود و ارزشیابی آن نامه در میانگین کل محاسبه نمینمره پایان. 21ماده 

 شود.می

  (04مردود )کمتر از 

 ( 09-21( و یا عالی )08-99/08(  خیلی خوم )06-99/07(  خوم )04-99/05قبول با درجه؛ متوسد) 
نامه دانشجو بدون اصتحاع پذیرفته شود  دانشجو موظ  است حداکثر ظرو یک هفته اگر پایان. 0تبصره 

نامه با نیاز به اصتحاع/ارائه میتنداع پژوهشی پذیرفته اگر پایانبه داور تحویل دهد. نامه جلد شده خود را پایان
خود را به نماینده تحییتع  شده اصتحنامه پایان حداکثر سه ماه پس از تاریخ دفاعشود  دانشجو موظ  است 
انجام خواهد شد.  345اصتحاع و اعتبار میتنداع پژوهشی بر اساس فرم  دییتأتکمیلی تحویل دهد. 

تشخیص داده نشود  یا میتنداع پژوهشی ارائه  دییتأ قابلنامه اصتحاع پایان شده نییتعدر زمان  که یدرصورت
تحییلی دانشجو الالتحییلی مراجعه ننماید  دانشگاه راسا نیبت به فارغنشود و یا دانشجو برای انجام مراحل فارغ

)مردود( ارزیابی شود  دانشجو  04نامه کمتر از با نمره بدون انجام اصتحاع اقدام خواهد نمود. در مواردی که پایان
 خود دفاع نماید. نامه انیپادیگر از  بار کیتواند با رعایت سنواع مجاز و پس از رفع نقص می

 

و موفقیت در  04ای دوره  داشتن میانگین کل حداقل   گذراندن کلیه واحدهیآموختگ دانشمتک . 20ماده 

 نامه است.دفاع از پایان

چنانیه میانگین کل دانشجوی کارشناسی ارشد پس از گذراندن تمام واحدهای درسی دوره کمتر از  .0تبصره 
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به وی « تحییلیبا رعایت سق  مجاز سنواع »نامه را ندارد و تنها یک نیمیال باشد  اجازه دفاع از پایان 04
را احراز کرده  04تا  02هایی که در آن نمره بین واحد از درس 8با انتخام حداکثر  مجدداًشود تا فرصت داده می

 نامه داده شود.برساند  تا به وی اجازه دفاع از پایان 04نامه به پایان یاستثنا بهاست  میانگین کل دوره را 

ویی که به هر دلیل نتواند در سنواع مجاز دوره تحییلی را به پایان برساند  تواند به دانشج. دانشگاه می2تبصره 

 برابر ضوابد فقد گواهی گذراندن واحدهای درسی را اع ا کند.

 نامه است.  روز دفاع و کیب درجه قبولی از پایانیآموختگ دانشتاریخ . 3تبصره 

 ر با میوباع دانشگاه باییتی پرداخت شود.شود برابهزینه دروسی که برای ترمیم معدل اخذ می. 4تبصره 

، گواهی رتبه و یا گواهی تحییلی و یا ریزنمراع( هیدییتأ) ارزش تحصیلی هرگونهاعطای  .5تبصره 

 پذیرد. کامل با دانشگاه صورع می حیام هیتیواز بررسی و تکمیل پرونده تحییلی و پس  التحییلیفارغ

دفترچه اقیاط صندوق رفاه و مدرک  ارائهاز آموختگی پس اعطای گواهی موقت دانش .6تبصره 

منعی  فهیوظ نظاماست که به لحاظ مقرراع  ریپذ امکانآموختگانی گواهی موقت کارشناسی و تنها برای دانش
 ندارند.

مراجعه نماید و در  حیام هیتیوجهت  یآموختگ دانشدانشجو حداکثر شش ماه فرصت دارد تا پس از  .7تبصره 

 مبلغ معینی بر اساس تعرفه میوم هیأع امنای دانشگاه پرداخت خواهد کرد. هرماهغیر این صورع به ازای 

 

نامه مرتکب تخل  علمی )جعل  چنانیه دانشجو در حین تحییل و انجام پژوهش و تدوین پایان. 22ماده 

گردد  از ادامه تحییل محروم و اخراج  دییتأوی دانشگاه ( شود و تخل  او از سها نیابرداری و مانند تقلب  کپی
 شود.می

. احراز و اثباع تخل  علمی دانشجو پس از اتمام تحییتع از سوی دانشگاه منجر به اب ال مدرک 0تبصره 

 تحییلی صادرشده خواهد شد.

 شد:نامه منظور خواهد یکی از س وح زیر برای مدت محدود جهت نشر متن پایان .2تبصره 

 نشر در نظر گرفته شود.  رقابلیغماه(  24نامه به پیشنهاد استاد راهنما  تا موعد مقرر )حداکثر س و اول: تمام پایان 

 نشر باشد. رقابلیغماه(  24استاد راهنما  تا موعد مقرر )حداکثر  دییتأنامه به س و دوم: فیل یا فیولی از پایان 

 .س و سوم: بدون محدود نشر 
 

شورای آموزشری و  24/16/0397مور   401در جلسه تبصره 66ماده و  23امه در ناین شيوه

-98تحصيالت تکميلی دانشگاه به تصویب رسيده و برای دانشجویان ورودی سال تحصيلی 

 باشد.می امجرا مزم ازآن پسو  0397
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 های برتر آزمون کارشناسی ارشدنامه تشویق رتبهشيوه
که دانشگاه علوم کشاورزی و  های برتر آزمون کارشناسی ارشدو تشویق رتبهنامه در راستای جذم این شیوه

 است. شده نیتدوکنند و دانشجویان ممتاز دانشگاه  منابع طبیعی گرگان را برای ادامه تحییل انتخام می
 

-سنجش( در رشتههای برتر اول تا سوم دوره روزانه )بر اساس آزمون و ارائه گواهی رتبه سازمان به رتبه .0ماده 

کیاب کارده باشاند       7111دانشگاه پاذیر  دانشاجو داشاته باشاند و نماره تاراز بااالی         3هایی که حداقل در 
 شود:تیهیتتی به شرح ذیل پرداخت می

 میلیون تومان به رتبه سوم 0میلیون تومان به رتبه دوم و  2میلیون تومان به رتبه اول   3( پرداخت مبلغ 0-0

 08مبلغ هدیه در نیمیال اول و مابقی پس از گذراندن کلیه دروس مشاروط باه کیاب میاانگین حاداقل       دوم کی تبصره.

 پرداخت خواهد شد.
درصد دانشجویان دیگار افازایش خواهاد     51نامه  تا این شیوه 0( میزان گرنت دانشجویان حائز شراید ماده 2-0

 یافت.
 گیرند.و تیهیتع فرهنگی قرار می( این دانشجویان در اولویت دریافت وام  خوابگاه 3-0
 

آموز  عالی دولتای )مشاروط باه داشاتن      مؤسیاعالتحییتن رتبه اول تا سوم مق ع کارشناسی فارغ .2ماده 

توانناد از دو  و باالتر در مق ع کارشناسی( در صورع انتخام این دانشگاه برای ادامه تحییل مای  08میانگین کل 
 معادل هزینه آن استفاده نمایند.نیمیال خوابگاه رایگان و یا 

 

 دانشرگاه  سهيرئ تايه 04/00/97 مور  672جلسه  در تبصره یک و ماده دو در نامهشيوه این

 قابرل  آن از  پرس  و 0397-98 تحصريلی  سال ورودی دانشجویان برای و رسيده تصویب به

 .باشدمی امجرا
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 در دوره تحصيلی کارشناسی ارشد نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان آیين

 

 مقدمه
شاورای   22/2/77 ماورخ  409 های حمایت و هدایت استعدادهای درخشان میاوم جلیاه   در اجرای سیاست

تحقیقااع و   وظاای  و تشاکیتع وزارع علاوم     قانون اهاداو   2بخش ج از ماده  5عالی انقتم فرهنگی و بند 
ریازی بارای شناساایی و حمایات از      استمی مبنی بر برنامهمجلس شورای  08/5/83فناوری میوم جلیه مورخ 

های مختل  علوم و نیز اجارای مااده    ها به سمت اولویت راهبرد کشور در حوزه استعدادهای درخشان و هدایت آن
هاای هدفمناد ماادی و معناوی از نخبگاان و       ساله توسعه جمهوری استمی ایران مبنی بر حمایات  قانون پنج 08

 شود: نامه زیر تدوین می آیین منظور تیهیل ادامه تحییل برگزیدگان علمی  و فناوری و بهنوآوران علمی 
 

  تعاریف
 رود: نامه به کار می های زیر در این آیین واژه منظور رعایت اختیار  به

 تحقیقاع و فناوری؛ وزارع علوم  :وزارت

 اع و فناوری؛تحقیق شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارع علوم  :شورای هدایت

 سازمان سنجش آموز  کشور؛ :سازمان سنجش

 عالی و پژوهشای کشاور طباق مقارراع وزارتاین علاوم        های آموز  ها و موسیه هر یک از دانشگاه :دانشگاه

 کنند؛ درمان و آموز  پزشکی فعالیت می تحقیقاع و فناوری و بهداشت 

های تحیایلی در   دفترچه راهنمای انتخام رشتهز کدهای محل تحییل مندرج در ا هر یک :کد محل تحصيل

 سال ورود دانشجو به دانشگاه؛

های تحییلی منادرج در دفترچاه راهنماای     دانشجویان ورودی در هر یک از کد محل :هم ورودی-هم رشته

 های سراسری و تحییتع تکمیلی سازمان سنجش. انتخام رشته تحییلی آزمون

 ها تبصرهمواد و 

محل را به -ختیار دارد حداکثر ده درصد از ظرفیت دوره روزانه کارشناسی ارشد خود در هر رشتهدانشگاه ا :0 ماده

صورع مازاد بار ظرفیات پاذیر  باا آزماون و باا        به( دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته )مجموع روزانه و شبانه
 رعایت شراید زیر اختیاص دهد:

واحد درسی به لحاظ میانگین کل جزو ده درصاد برتار    001نیمیال تحییلی با گذراندن حداقل  6پس از  .0-0

 دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشد.

 آموخته شود. حداکثر در مدع هشت نیمیال تحییلی دانش .0-2

 پذیر است. بار امکان آموختگی و صرفاً برای یک پذیر  برای نیمیال تحییلی بتفاصله پس از دانش .0-3

ای تحییلی مارتبد باه تشاخیص گاروه آموزشای و تأییاد شاورای آموزشای دانشاگاه          ه پذیر  در رشته .0-4
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 پذیر است. امکان

 احراز شراید اختیاصی دانشگاه. .0-5

آموخته شاوند و باه لحااظ     دانشگاه اختیار دارد متقاضیانی را که در طول شش نیمیال تحییلی دانش :0 تبصره

صاورع ماازاد بار     باه  هم ورودی خود جزو ده درصد برتر باشند میانگین کل در مقاییه با دانشجویان هم رشته و 
 ظرفیت پذیر  بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد همان سال پذیر  کند.

از تیاهیتع   به دلیل انیراو یا عدم تقاضاا   چنانیه ده درصد برتر دانشجویان حائز شراید این ماده  :2 تبصره

در این صاورع دانشاگاه مجااز باه      دوره کارشناسی ارشد تکمیل نشد  مربوط استفاده نکردند یا ظرفیت ده درصد
 باشد. با اولویت رتبه متقاضیان در آن رشته می جایگزینی صرفاً ده درصد برتر بعدی همان دانشگاه 

 دانشگاه اختیار دارد درخواست دانشجویی که در طول مدع تحییتتش به دالیلی خارج از اختیار خود :3 تبصره

حداکثر دو نیمیال تحییلی بیش از مدع مجاز  مأموریت والدین یا همیر و یا به دلیل زایمان(  یماری مانند ب)
برای استفاده از  نامه بشود را پس از تأیید کمییون موارد خاص دانشگاه محل تحییل  مذکور در این آیین

 بررسی کند. نامه نییآتیهیتع این 
 

دانشجویی را برای ورود به  -های اول تا پانزدهم نهایی المپیاد علمی ان رتبهدانشگاه اختیار دارد برگزیدگ :2 ماده

نامه از  با ارائه معرفی ریزی آموزشی وزارع  های مرتبد به تشخیص شورای عالی برنامه همان رشته یا رشته
 صورع مازاد بر ظرفیت پذیر  با آزمون پذیر  کند. به دبیرخانه المپیاد 

 نامه مجاز نییت. شده بر اساس این آیین ا محل تحییل افراد پذیرفتهتغییر رشته ی :3 ماده

 الملل های بین و پردیس کاربردی -علمی  غیردولتی -غیردولتی آزاد استمی  دانشگاه پیام نور  :4 ماده

 نامه برای پذیر  استعداد درخشان نییتند. مجاز به استفاده از این آیین( خودگردان)

بار تا اول شهریورماه هرساال نیابت    فقد یک نامه  تواند با رعایت شراید مندرج در این آیین میدانشگاه  :5 ماده

شدگان باید توساد معااون آموزشای دانشاگاه بارای تأییاد        اسامی پذیرفته اقدام نماید. شراید  حائزانبه پذیر  
 سازمان مذکور است.نام منوط به تأیید  صتحیت عمومی به سازمان سنجش ارسال شود و ق عی شدن ثبت

نامه و هرگونه پاسخگویی قانونی مرتبد بر آن بر عهده دانشاگاه پذیرناده    میئولیت حین اجرا این آیین :6 ماده

 است و نظارع بر اجرا به عهده سازمان سنجش و شرح تفییر مفاد بر عهده معاونت آموزشی وزارع خواهد بود.

باه تیاویب شاورای     00/4/0393 فت ماده و سه تبیره در تاریخه نامه مشتمل بر یک مقدمه  این آیین :7 ماده

ناماه ارائاه تیاهیتع باه      تحقیقاع و فناوری رسید و جایگزین آیین هدایت استعدادهای درخشان در وزارع علوم 
و تماام میاوباع   ( 2/3/90/و مورخ 22354برگزیدگان علمی برای ورود به مقاطع تحییلی باالتر )ابتغیه شماره 

شود و برای پذیر  دانشجو از سال  ه پذیر  بدون آزمون برگزیدگان علمی در دوره کارشناسی ارشد میمربوط ب
 االجراست. الزم 0394-95تحییلی 
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ارشرد و دکترری بررای     پذیرش در آزمون استعدادهای درخشان کارشناسی نامه نیيآاصالحيه 

 97-98اجرا از سال 
 

 02/02/96با عنایت به میوباع  شیت و پنجمین جلیه شورای هادایت اساتعدادهای درخشاان در تااریخ      
پذیر  بدون آزماون اساتعدادهای درخشاان در دوره تحیایلی کارشناسای ارشاد از  ساال         نامه نیآئتغییراتی در 
 :گردد یماعمال  97-98تحییلی 
 :ابدی یمد به شرح زیر افزایش سق  ظرفیت پذیر  بدون آزمون در دوره کارشناسی ارش -0
 درصد ظرفیت پذیر  با آزمون 41 اندازه بهس و یک و دو حداکثر  یها دانشگاه -0-0

 درصد ظرفیت پذیر  با آزمون 31 اندازه بهدانشگاه س و سه حداکثر  -0-2

 درصد ظرفیت پذیر  با آزمون 21 اندازه بهحداکثر  ها دانشگاهسایر  -0-3

بادون آزماون خاود را از متقاضایان ساایر       شادگان  رفتاه یپذاز  سوم کی اند موظ س و یک  یها دانشگاه -2
 پذیر  نمایند. ها دانشگاه

پذیر  بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحییلی کارشناسی ارشد نیز باه شارح    نامه نییآ 0ماده  -2
 :شود یمزیر اصتح 

های درسی  به لحاظ میانگین کل  واحد چهارم سهنیمیال تحییلی و با گذراندن حداقل  6: پس از 0-0بند 
 جزو پانزده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشد.

شاوند و باه    آموختاه  داناش : دانشگاه اختیار دارد متقاضیانی را که در طول شش نیمیال تحیایلی  0تبیره 
هام ورودی خاود   لحاظ میانگین کل در مقاییه با میانگین کل هشت نیمیال دانشجویان هم رشته و غیار  

مازاد بر ظرفیت پذیر  بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد هماان   صورع بهباشند   برترجزو پانزده درصد 
 سال پذیر  کند.

: چنانیه پانزده درصد برتر دانشجویان حائز شراید این ماده  به دلیال انیاراو یاا عادم تقاضاا  از      2تبیره 
) متناسب باا   یا رشتهپذیر  بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد تیهیتع مربوط استفاده نکردند و ظرفیت 

ده درصاد برتار بعادی هماان      صرفاًس و دانشگاه( تکمیل نشد  در این صورع دانشگاه مجاز به جایگزینی 
 . باشد یمدانشگاه به اولویت رتبه متقاضیان در آن رشته 

پذیر  بدون آزمون استعدادهای  نامه نییآ 0ول شماره دو نحوه محاسبه امتیازاع ج  ها شاخصاختیار تعیین  -3
 .شود یمس و یک و دو تفوی   ها دانشگاهامتیاز( به  41درخشان در دوره تحییلی دکتری ) تا سق  
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 دانشجویان کارشناسی ارشد یليالتحص فارغفرآیند اجرایی 
 

ها )بررسی آموزشی در دانشکدهنامه کارشناسی ارشد و بررسی پرونده از اتمام دروس و دفاع از پایانپس 
باشد( پرونده دانشجو به مدیریت تحییتع نیاز و .....بر عهده دانشکده میآموزشی  رعایت پیش ازنظرپرونده 

تکمیلی دانشگاه ارسال شده و پس از تلفیق با پرونده موجود در بایگانی معاونت آموزشی و تحییتع تکمیلی 
آموختگان پس از دفاع و انجام . دانشجویان و دانششوداقدام میموختگی آدانشدانشگاه نیبت به صدور مدارک 

و مدارک )گواهی موقت  دانشنامه   حیام هیتیوالتحییلی در دانشکده  جهت دریافت فرم امور مربوط به فارغ
 آموختگان دانشگاه مراجعه نمایند. تحییلی  گواهی فراغت از تحییل و.....( به واحد دانش هیدییتأ
 
 ارشد مق ع کارشناسی مدارک الزم جهت صدور گواهی موقت( 0
 دوره کارشناسی  زنمراعیرو  تحییلی هیدییتأمدارک کارشناسی شامل اصل گواهی موقت   .00

 آموختگان دانشگاهدانش و تحویل آن به واحد حیام هیتیوتکمیل فرم  .02

 عدم بدهی دییتأرفاه و یا  صندوق اقیاط دفترچه داشتن .03

  3*4 جدید عکس ق عه دو .04

 توانند  گواهی موقت دریافت نمایند. آموختگان مرد با دارا بودن یکی از شراید ذیل میدانش :0تبصره 

 اصل و کپی کارع پایان خدمت یا معافیت 
 غیبت درج بدونبا تاریخ معتبر و رگ اعزام به خدمت ب  
  گواهی اشتغال به خدمت از محل خدمت سربازی بدون درج غیبت 
  محل تحییل با ذکر شماره دانشگاه مق ع  گواهی اشتغال به تحییل از دانشجویان دکتری در مورد

  یبه همراه کپی کارع دانشجوی معافیت تحییلی

جهت معرفی به  فهیوظ نظامرا نداشته باشند  برگ  0آموختگان مرد که شراید چهارگانه تبیره دانش :2تبصره 

 دریافت خواهند نمود. فهیوظ نظاماداره 

نامه در فرم تیویب مغایرتی بین عنوان پایان گونه چیهآموختگان توجه داشته باشند که دانش :3تبصره 

(  و بر روی کتابیه وجود نداشته باشد irandocنامه ایرانداک )دفاع  رسید پذیر  پایان جلیه صورعپیشنهادیه  
 دهند. ارائهحاع و هرگونه تغییر یا اصتحی در عنوان یا متن را با تکمیل فرم اصت

به تحییل مجاز به دریافت گواهی موقت نبوده و فقد گواهی فراغت  مأمورآموختگان بورسیه و دانش: 4تبصره 

و تا زمان اعتم لغو  شود یمتحییلی( به وزارع علوم و محل بورس )محل اشتغال( صادر  هیدییتأاز تحییل )
 باشند.مدرک نمی تعهد خدمت از محل بورس )اشتغال(  قادر به دریافت
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 کارشناسی ارشد جهت دریافت دانشنامه اصل گواهی موقت )تحویل( ارائه .00
آموختگاانی کاه تعهاد    کپی برابر با اصل دانشنامه دوره کارشناسی و کپی فرم لغو تعهد خدمت جهت داناش  .02

 اند.خدمت داشته
 (دو عدد) 3*4 رخ تمامعکس جدید  .03
 دانشجویان مبنی بر پرداخت بدهی )در صورع داشتن بدهی( صندوق رفاهاز  حیام هیتیوارائه نامه  .04

 آموختگان مردارائه اصل و کپی کارع پایان خدمت یا معافیت برای دانش .05

 ارائه مدرکی مبنی بر لغو تعهد آموز  رایگان .06

باییات  توه بر مدارک فوق  جهت دریافت دانشنامه و اصل ریزنمراع مای آموختگان شاغل عدانش الف(تبیره: 

 یکی از موارد ذیل را نیز ارائه نمایند.
  دولتیها و اداراع سازمان رسمی حکم کارگزینی کارکنانآخرین 
 شارکتی   صاورع  بههای دولتی ( در سایر ارگان--/--/--به کار با تاریخ شروع به کار ) اشتغال گواهی

 و... 
  و افراد بورسیه نامه مبنی بر اتمام تعهد خدمت از محل خدمت و یا  وپرور  آموز متعهدین خدمت به

 محل بورس 

  باشند )با می به کارمشغول  های خیوصیشرکت و یا سازمان برای افرادی که در به کارگواهی اشتغال
یخ ثبت و داشتن کپی آگهای  ( و مهر و امضاک رسمی  شماره و تار--/--/--اعتم تاریخ شروع به کار)

 ای از سازمان مربوطهثبت شرکت(  شماره بیمه و سوابق بیمه

مشخص را پیدا  یزمان مدعآموختگانی که امکان اشتغال در از دانش آن دستهآموختگان غیر شاغل و یا دانش ب(

 نام ثبتتان را ارائه نمایند. باییت گواهی عدم کاریابی از اداره کل تعاون  کار و رفاه اجتماعی اساند میننموده
پاذیر اسات. بارای    آموخته امکاندر دفاتر کاریابی و دریافت گواهی عدم کاریابی تنها با حضور شخص دانش

اول پس از فراغت( باا کپای گواهیناماه     ماهه ششپس از فراغت از تحییل )در  آموختگان دانشاین منظور 
از  سال کینماید. پس از سپری شدن می نام ثبتموقت به دفتر کاریابی محل سکونت خود مراجعه نموده و 

رعایت حداقل شش ماه نوبت بیکاری در صورع عدم کاریابی دوبااره باه    شرط بهتاریخ فراغت از تحییل و 
ای مبنای بار عادم    ه کل تعاون  کار و رفااه اجتمااعی اساتان ناماه    از ادار تیدرنهاآن محل مراجعه نموده و 

صاادره باییاتی    اعتبارناماه کند. تاریخ صدور و تااریخ  کاریابی خ ام به دانشگاه محل تحییل  دریافت می
مدنظر قرار گیرد. اشتغال به کار و یا گواهی )نامه( صادره از اداره کل کار و تعاون مبنای بار عادم کاریاابی      

باشاد. همیناین بارای    نمای  قباول  قابال های دولتی و دوره روزانه با اشتغال به تحییل در دانشگاه نزما هم
اول  ماهه ششاز تاریخ پایان خدمت یا معافیت گذشته باشد )مبنی بر اینکه در  سال کیدانشجویان مرد باید 

ت یا معافیت خاود را پاس از   نام نمایند و کارع پایان خدمپس از دریافت کارع معافیت یا پایان خدمت  ثبت
 فراغت از تحییل دریافت کرده باشند(
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توانناد هزیناه مادع تعهاد     آموختگانی که شاغل نبوده و از فرصت کاریابی نیز استفاده نکرده باشند  مای ج( دانش
 خدمت خود را طبق جدول وزارع علوم متناسب با سال ورود  پرداخت کرده و دانشنامه خود را آزاد کنند.

 

در  شاده  خواساته مدرک و دریافت نامه لغو تعهد الزم است  قبال از هار اقادامی اطتعااع      یآزادسازجهت  .07
آن ابتادا از طارو    دییا تأسامانه جامع امور دانشجویان( را تکمیل نموده و پاس از  ) saorg.irسامانه سجاد 

وزارع علوم  پرینت نامه لغو تعهد را همراه با نامه سازمان یا اداره کال   دییتأدانشگاه محل تحییل و سپس 
 نمایندتعاون  کار و رفاه اجتماعی به دانشگاه محل تحییل تحویل و سپس جهت دریافت دانشنامه اقدام 

 
 تحییلی  هیدییتأو  زنمراعیرمدارک الزم جهت صدور  (3
 یا هم مق ع در حال تحییل درخواست از دانشگاه مق ع باالتر .4
مشغول به تحییل باوده و  دانشگاه آزاد استمی آموختگانی که در دانشمحضری جهت  نامهفرم تعهد ارائه  .5

 تعهد خدمت دارند )جهت دریافت فرم کلیک نمایید(
 (0376)قبل از سال  قدیم سنواع دانشجویان برای رفاه صندوق حیام هیتیو برگ ارائه و پرداخت بدهی  .6

 جدیددانشگاه محل تحییل ز ا   بایدشوندآموختگانی که در مق ع باالتر مشغول به تحییل میدانش :0تبصره 

 .دریافت نماید مکاتبهاز طریق  دانشگاه قبلی را از ها آن تحییلی هیدییتأو  زنمراعیردرخواست نمایند تا 

 گردد.محرمانه به دانشگاه محل درخواست ارسال می صورع بهتحییلی و ریزنمراع  هیدییتأ :2تبصره 

ها را دارند  تنهاا باا لغاو    دانشجویان انیرافی و اخراجی که قید تحییل در دانشگاه زنمراعیرارسال  :3تبصره 

 باشد.پذیر میکامل امکان صورع بهتعهد آموز  رایگان 
 

 نکات مهم
 آموخته بارای صادور   آموختگان و یا پس از درخواست دانشپس از دریافت پرونده از دانشکده در واحد دانش

 باشد.روز کاری زمان نیاز می 01گواهی موقت  دانشنامه و ریزنمراع  حداقل 
 باه دانشاگاه   )گواهیناماه موقات و دانشانامه(    آموختگانی که به هر دلیل نتوانند جهت دریافت مادرک  دانش

نماوده و مادارک    شخص دیگری را به دانشگاه معرفای   نامه محضریتوانند با دادن وکالتمی  مراجعه کنند
 نامه محضری تحویل داده شود.با وکالت ها آن

 سات کتبای   گواهی )فراغت از تحییل  رتباه و ...( الزم اسات  درخوا   هرگونهآموختگان جهت دریافت دانش
 الزم حداقل سه روز کاری( زمان مدعخود را به مدیر تحییتع تکمیلی دانشگاه ارائه دهند )

هاای زیار از وضاعیت پروناده خاود در واحاد       توانند قبل از مراجعه حضوری با شاماره تمااس  آموختگان میدانش
 300لی   داخ10732250710 و 14 و 12و  10732221321 و 20آموختگان م لع شوند.  دانش
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هاي مقطع  نامه ها و آينی فرم/  چهارمفصل 
 دکرتي تخصصي



 های مقطع دکتری تخصصی نامه ها و آیين فرمفصل چهارم /      014

 

 مقطع دکتری تخصصی یها نامه نیآئو  ها فرم
 

 تحصيلی دکتری تخصصی  دوره آموزشینامه اجرایی آیين نامهشيوه

 مقدمه
مجلاس   08/5/0383با استناد به قانون اهداو  وظائ  و تشکیتع وزارع علوم  تحقیقاع و فناوری میاوم  

ها و ضوابد اجرایی حاکم بر آموز  عالی در جمهوری اساتمی  سیاست "2اجرای مفاد ماده  شورای استمی و در
ناماه   ئاین شورای عالی انقاتم فرهنگای  و پیارو اباتغ آ     08/02/0394)موسوم به طرح آمایش( میوم  "ایران

 889های تحییلی کاردانی/کارشناسی  کارشناسی ارشد و دکتری تخییی میوم جلیاه  یکپارچه آموزشی دوره
 صاورع ریزی آموزشی وزارع علوم  تحقیقااع و فنااوری و تفاوی  اختیاار      شورای عالی برنامه 31/01/96مورخ 
وع ناماه  الذکر موضا نامه فوقنامه اجرایی آییندولتی در خیوص تدوین شیوه 2و  0های س و به دانشاگاه گرفته
ناماه اجرایای   شایوه  لهیوسا  نیبدمعاون آموزشی وزارع علوم  تحقیقاع و فناوری   0/3/97مورخ  69431/2شماره 
تحییلی دکتری در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به شرح زیر تیاویب و    نامه آموزشی دورهآیین

 گردد.جهت اجرا ابتغ می

 تعاریف

 ع علوم  تحقیقاع و فناوری است.منظور  وزار. وزارت: 0

های آموز  عالی و پژوهشی )اعم از دولتی و غیردولتی(  ها و موسیه منظور هر یک از دانشگاه. دانشگاه: 2

 ربد بوده و مجری دوره دکتری تخییی هیتند.از مراجع ذی سیتأساست که دارای مجوز 

دوره تحییلی بدون پرداخت هزینه در منظور آموز  دانشجو در طول سنواع مجاز . آموزش رایگان: 3

 از بودجه عمومی دولت است. کننده استفادههای  دانشگاه

کرده و  نام ثبت  شده رفتهیپذهای آموز  عالی برابر ضوابد معین  فردی است که در یکی از دوره. دانشجو: 4

 مشغول به تحییل است.

های تحییلی میوم را با موفقیت به پایان رسانده و  دوره یها رشتهفردی است که یکی از  آموخته:. دانش5

 برابر ضوابد معین  گواهی یا مدرک تحییلی مربوط را دریافت کرده است.

های تحییلی دانشگاه شرکت  در فعالیت وقت تمام صورع بهای از پذیر  است که دانشجو  شیوه . حضوری:6

 .کند یم

 ها است.یک دوره تحییلی  به ازای پرداخت هزینهمنظور آموز  دانشجو در : پردازهیشهر. 7

 هفته آموز  و دو هفته امتحاناع پایانی است. 06که شامل  شده نییتعبازه زمانی  . نيمسال تحصيلی:8

 هفته آموز  یک هفته امتحاناع پایانی است. 6بازه زمانی شامل . بازه تابستانی: 9

مشخص  میوم مراجع  یباهدفای از دروس هر رشته تحییلی به هم پیوسته  مجموعه . برنامه درسی:01
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 قانونی است.

ساعت  عملی یا  06ارز  مقداری درسی است که مفاد آن برای هر واحد نظری  . واحد درسی:00

 64ساعت  کارورزی یا کار در عرصه  48ساعت  کارگاهی یا عملیاع میدانی )بازدید علمی(  32آزمایشگاهی 
ساعت در طول یک نیمیال تحییلی یا بازه تابیتانی است و طبق برنامه درسی میوم  021ساعت و کارآموزی 

 شود.  اجرا می

گروه آموزشی  گذراندن آن برای رفع کمبود دانش یا مهارع  دییتأدرسی است که با  . درس جبرانی:02

 شود.دانشجو  در آغاز دوره تحییلی  ضروری تشخیص داده می

های علمی که به لحاظ موضوع دارای قلمرو مشخص و متمایز یک شعبه فرعی از شاخه . رشته تحصيلی:03

 انجامد.های علمی است و به احراز دانش تخییی  مهارع یا کارآمدی معینی میاز سایر شاخه

شود. اختتو که ناظر بر وجه تخییی آن باشد  اطتق می رشته کیای از به شعبه . گرایش تحصيلی:04

 درصد کل واحدهای رشته بیشتر باشد. 71  نباید از رشته کیر دو گرایش از ها ددرس

واحد  36شود و شامل  دوره تحییلی است که پس از دوره کارشناسی ارشد آغاز می . دکتری تخصصی:05

 درسی است.

ترین واحد سازمانی دانشگاهی متشکل از تعدادی عضو هیأع علمی با تخیص  بنیادی . گروه آموزشی:06

ایجاد و اجرای آن رشته تحییلی در  منظور بهعلمی خاص یا چند رشته متجانس که  رشته کیشترک  در م
 شود. دانشگاه تشکیل می

ریزی راهبردی در گذاری و برنامه یکی از شوراهای تخییی در نخیتین س و سیاست شورای آموزشی:. 07

ایجاد هماهنگی و تیهیل در امور اجرایی مرتبد با تحییل دانشجو در حوزه  منظور بهامور آموزشی دانشگاه است که 
 گردد.معاونت آموزشی و تحییتع تکمیلی تشکیل می

ای تحییلی در دوره دکتری تخییی که برنامه درسی مربوط به آن  شیوه پژوهشی:-. شيوه آموزشی08

 شود.است که منجر به رساله می عتوه بر واحدهای درسی  مشتمل بر اجرای یک پروژه تحقیقاتی

های آموزشی و پژوهشی دانشجوی دکتری تخییی است از توانمندی جانبه همهبررسی  . ارزیابی جامع:09

 شود.که پس از گذراندن واحدهای دوره برگزار می

 میتند علمی است که در فرایند تحییل دانشجوی دوره دکتری تخییی و از طریق تحقیق در یک. رساله: 21

حوزه معین از رشته یا گرایش تحییلی  با راهنمایی استاد/استادان راهنما و حیب مورد بر اساس استانداردهای پژوهشی 
 شود.توسعه مرزهای دانش تدوین می باهدو
یکی از اعضای هیأع علمی دارای مدرک دکتری است که میئولیت راهنمایی دانشجو را  .  استاد راهنما:20

 عهده دارد. در انجام رساله بر

یکی از اعضای هیأع علمی و یا فرد دارای صتحیت با تخیص مرتبد است که میئولیت  . استاد مشاور:22

 مشاوره دانشجو را در انجام رساله بر عهده دارد.
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اعضای هیأع علمی یا افراد متخیص دارای صتحیت دانشگاهی هیتند که برای ارزیابی  . هيأت داوران:23

 شوند.ه دانشجو در دوره دکتری تخییی م ابق دستورالعمل میوم دانشگاه انتخام میکمی و کیفی رسال
 

 ها تبصرهمواد و 

 . هدف0ماده 

نامه  انتظام بخشیدن به امور تحییلی دانشجویان از طریق تعیین چارچوم قانونی برای هدو از تدوین این شیوه
های آموز  عالی کشور ها و موسیهپژوهشی دانشگاههای آموزشی و اجرای هماهنگ  یکپارچه و صحیو برنامه

تربیت نیروی انیانی متخیص  متعهد  آشنا با علم و آخرین دستاوردهای علمی و من بق با نیازهای  منظور به
های موجود برای ارتقای س و کیفی آموز  و پژوهش در دوره  گیری بهینه از ظرفیتجامعه  در راستای بهره

 دکتری است. 
 

های عمومی از طریق پذیرفته شدن در آزمون ورودی و یا کیب شاییتگی دییتأشرط ورود به دانشگاه  . 2ماده 

 پذیر  از دانشگاه طبق ضوابد و مقرراع میوم وزارع است.
 

 آموز  در دانشگاه مبتنی بر نظام واحدی است.. 3ماده 

قانونی دریافت نموده است  دانشجو بپذیرد و ای که مجوز آن را از مراجع دانشگاه موظ  است برای دوره. 4 ماده

 ضوابد ابتغی وزارع تدوین گردیده است  را اجرا نماید. اساس برهای آموزشی و درسی که فقد برنامه

گیری درباره تقویم آموزشی  چگونگی اعتم و ثبت نمره  زمان حذو و اضافه  ریزی و تیمیمبرنامه. 0تبصره 

  بر اساس تقویم آموزشی سال و غیره دنظریتجدتراض به نتایج امتحاناع  تاریخ حذو اض راری دروس  نحوه اع
تحییلی و طبق دستورالعمل اجرایی امور آموزشی و دستورالعمل امتحاناع میوم شورای آموزشی دانشگاه انجام 

 شود. می

بق برنامه درسی میوم  نیاز هر درس طچگونگی و ترتیب ارائه دروس هر رشته و یا گرایش و رعایت پیش. 2تبصره 

 گروه آموزشی است. بر عهده

و  نام ثبتهای تحییلی هیتند. و انتخام واحد در تمامی نیمیال نام ثبتدانشجویان موظ  به  .3تبصره 

در هر نیمیال تحییلی تا قبل از اتمام زمان حذو و اضافه با ارائه دالیل موجه با پرداخت  ریتأخانتخام واحد با 
 که یدرصورتدانشجو باییتی در آن ترم از مرخیی تحییلی استفاده نماید.  ازآن پسهزینه دیرکرد همراه بوده و 
عدم مراجعه  عنوان بهننماید و تا پایان نیمیال درخواست مرخیی نکرده باشد   نام ثبتدانشجو در مهلت مقرر 

 گردد.تلقی و از ادامه تحییل محروم می

 باشد.پذیر نمیمعرفی به استاد امکان صورع بهدر مق ع دکتری ارائه دروس  .4تبصره 

باشد و ابتغی از سوی وزارع میهای میوم و سق  تعداد واحد برای هر رشته  گرایش بر اساس سرفیل. 5تبصره 
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 عددی ثابت است.

 

پذیر  تحییلی امکان رشته کیو در  بار کیآموز  رایگان برای هر دانشجو  در هر دوره تحییلی صرفاً . 5ماده 

 است.

دانشجوی مشمول آموز  رایگان  در صورع حذو غیرموجه درس به تشخیص دانشگاه یا به دست  .0تبصره 

در هر درس  برای انتخام مجدد همان درس یا درس جایگزین آن  موظ  به پرداخت هزینه  نیاوردن نمره قبولی
 درس م ابق تعرفه میوم هیأع امنای دانشگاه است.

 دییتأدر شراید خاص  حذو یک یا تمام دروس یک نیمیال تحییلی با درخواست کتبی دانشجو و . 2تبصره 

 پذیر است.حتیام در سنواع تحییلی امکاندانشگاه  قبل از شروع امتحاناع و با رعایت ا

( با رعایت کلیه شراید زیر و با تیویب شورای آموزشی درس تکموردی )حذو  صورع بهحذو اض راری . 3تبصره 

 است: ریپذ امکاندانشکده 

 رعایت مقرراع حداقل واحد قابل اخذ در نیمیال 

  اخذشدهپرداخت هزینه درس 

 نیاز نباشد(جزک دروس پیش موردنظرنیازی درس )درس رعایت پیش 

 در مهلت اض راری برابر تقویم دانشگاه 

روز قبل از شروع امتحاناع  با درخواست کتبی  01( تا ترم حذوحذو کلیه دروس یک نیمیال تحییلی ). 4تبصره 

پذیر است. نیمیال مذکور جزو دانشجو و تیویب در شورای آموزشی دانشکده  با رعایت سنواع مجاز تحییل امکان
امنای  أعیهرا برابر تعرفه میوم  شده حذوسنواع مجاز تحییل محیوم شده و دانشجو موظ  است شهریه دروس 

 دانشگاه پرداخت نماید.

گروه آموزشی تحت شراید زیر و با ارسال مدارک و تیویب در  دییتأحذو موجه یک یا چند درس با  .5تبصره 

 پذیر است:شورای آموزشی دانشکده امکان

   دانشجویانی که به دالیل پزشکی در بیمارستان بیتری بوده و مدارک درمانی )ختصه پرونده بیتری
خیص از ساعت پس از تر 48های دارویی( را حداکثر گواهی ترخیص  گواهی پزشک معالج و نیخه
 بیمارستان به معاونت آموزشی دانشکده ارائه نمایند.

 در صورع فوع یکی از اقوام درجه اول در تاریخ امتحان با ارائه گواهی فوع 

است که  یبررس قابلدرخواست حذو کلیه دروس نیمیال به علت بیماری یا حادثه تنها در صورتی  .6تبصره 

همینین امکان بررسی حذو پزشکی درس پس از امتحان وجود  امتحانی شرکت نکرده باشد. چیهدانشجو در 
 ندارد.

حذو کلیه دروس نیمیال به دالیل پزشکی  پس از طرح و تیویب در شورای دانشکده  در مواردی  .7تبصره 

شورای آموزشی دانشگاه و کمیییون  دییتأکه منجر به مرخیی بدون احتیام در سنواع شود  الزم است به 
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 شگاه برسد.موارد خاص دان
 

 های تحییلی حضوری  الزامی است. حضور دانشجو در تمام جلیاع کتس درس دوره .6ماده 

جلیاع کتس و یا در جلیه امتحان پایان نیمیال همان درس  06/3اگر دانشجو در درسی بیش از  .0تبصره 

به تشخیص شورای آموزشی دانشکده  غیبت دانشجو  که یصورت درغیبت کند  نمره آن درس صفر خواهد شد و 
شود. در این صورع  رعایت موجه تشخیص داده شود  آن درس صفر از مجموع واحدهای آن نیمیال حذو می
یک نیمیال کامل  عنوان بهحداقل شش واحد در طول نیمیال برای دانشجو الزامی نییت ولی نیمیال مذکور 

 است. مؤثرشود و در مشروطی دانشجو نیز  محیوم میجزو مدع مجاز سنواع تحییلی وی 

های نماید  جزو غیبتغیبت قبل از حذو و اضافه در دروسی که دانشجو در زمان حذو و اضافه انتخام می .2تبصره 

 شود.دانشجو محیوم می

ر نظر استاد های آموزشی و پژوهشی دوره زی های درسی و دیگر فعالیتحضور دانشجو در تمامی برنامه .3تبصره 

 راهنما الزامی است. 
 

 اسااس  بار پیشرفت تحییلی دانشجو در هر درس  توسد عضو هیأع علمی یاا مادرس هماان درس و     .7ماده 

 شود.های کتسی و نتایج امتحاناع ارزشیابی میحضور و شرکت در فعالیت

 های نظری الزامی است.برگزاری آزمون کتبی برای درس .0تبصره 

مدرس دروس دکتری باید دارای حداقل مرتبه استادیاری و حداقل یک نیمیال سابقه تدریس دروس  .2تبصره 

 نظری در دوره کارشناسی و یک نیمیال سابقه تدریس دروس نظری در دوره کارشناسی ارشد باشد.

روز قبال از   05بایاد دالیال تاوجیهی آن را حاداقل     ناتمام  استاد مربوطه  صورع بهجهت اعتم نمره . 3تبصره 

شورای گروه آموزشی مربوطه رسانده و در شورای آموزشی دانشکده به تیویب برسد. در  دییتأشروع امتحاناع به 
 هفته پس از پایان امتحاناع آن نیمیال گزار  گردد. 8نمره آن درس باید حداکثر  صورع نیا

  و ... دانشجو موظا  اسات   ینارمخیوص  موضوع ویژه  سم میئلهدر خیوص دروس انفرادی مانند . 4تبصره 

حذو و اضافه نیمیال انتخام درس  هماهنگی الزم را بارای تعیاین اساتاد     مهلت نیآخرحداکثر دو هفته پس از 
راهنما و عنوان کلی موضوع با گروه و استاد مربوطه انجام دهد. در صورع عدم مراجعه دانشجو برای تعیین عنوان 

گازار    شاود. و استاد راهنما در مهلت مقرر و با گزار  مدیر گروه  درس انتخام شده از آن نیمیال حاذو مای  
نهایی درس بهتر است پس از تنظیم تحت نظر استاد درس  در همان نیمیال تحیایلی باه اساتاد درس تحویال     

تا پایان نیمیال دوم پس از انتخام درس )به انضمام تابیتان( باییتی توسد استاد داده شود. نمره دروس انفرادی 
س در کارنامه صفر منظور خواهد شد. در چناین  نمره در در صورع عدم ثبت نمره در مهلت مقرر  درس ثبت شود.

 انتخام نماید. مجدداًشرای ی دانشجو باید درس را 

بینی شده باشد  الزم است دانشجو گزار  را در در سرفیل درس ارائه سخنرانی پیش که یدرصورت. 5تبصره 
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 ائه دهد.سخنرانی ار صورع بهکند تاریخی که گروه برای این منظور در هر نیمیال تنظیم می
 

سق  مدع مجاز تحییل در هر دوره محدود است و با اتمام سنواع مجاز  امکان ادامه تحییل در آن دوره از  .8ماده 

 شود.دانشجو سلب می

 مراجع قانونی دانشگاه است. دییتأمنوط به « در سنواع مجاز»ادامه تحییل دانشجوی مشروط  تبصره.

 

است و تحییل در این دوره  میالین 8و حداکثر  6مدع مجاز تحییل در دوره دکتری تخییی حداقل  .9ماده 

 است. وقت تمام صورع به

نشود  دانشگاه اختیار دارد مدع تحییل وی را  آموخته دانشدانشجو در مدع مقرر  که یدرصورت .0تبصره 

 حداکثر تا دو نیمیال تحییلی افزایش دهد. 

 های تحییلی ممنوع است.دانشجوی این دوره در همان دوره یا دوره زمان همتحییل  .2تبصره 

رایگان اما در  صورع بهبرای دانشجوی مشمول آموز  رایگان  تحییل در نیمیال نهم کماکان  .3تبصره 

است و طبق  شده نییتعامنا  أعیهمنوط به پرداخت شهریه است که م ابق میوبه  ازآن پسنیمیال دهم و 
آموخته نشود  پرونده وی برای شود. چنانیه دانشجو در این مدع دانشامه میوم دانشگاه دریافت مین شیوه
شود. کمیییون موارد خاص  گیری در خیوص ادامه تحییل به کمیییون موارد خاص دانشگاه ارجاع می تیمیم

علمی دانشجو  در مورد مدع و های  کند و متناسب با فعالیت با حضور استاد راهنما  وضعیت دانشجو را بررسی می
 گیری ق عی خواهد کرد. نحوه ادامه تحییل یا اخراج وی تیمیم

 

واحد آموزشی  08تا  02واحد است که از این تعداد   36تعداد واحدهای درسی دوره دکتری تخییی  .01ماده 

 است.واحد پژوهشی )رساله( است که در برنامه درسی هر رشته تحییلی لحاظ شده  24تا  08و 

 واحد درسی است.    01و حداکثر 6تحییلی مجاز به انتخام حداقل  میالیندانشجو در هر  تبصره.

 

حداقل نمره قبولی در هر شود. محاسبه می 21عددی از صفر تا  صورع بهنمره ارزشیابی از هر درس . 00ماده 

 است.  06پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی  قبول قابلو میانگین کل  04درس 

 از تمام دروس دوره الزامی است. 06برای ورود به مرحله ارزیابی جامع  کیب میانگین کل حداقل . 0تبصره 

گروه آموزشی دانشجو موظ   دییتأدر شراید خاص و در صورع نیاز  به تشخیص استاد راهنما و  .2تبصره 

پرداخت  5ماده  0واحد درسی را تحت عنوان جبرانی بگذراند. هزینه این دروس م ابق تبیره  6است حداکثر تا 
شود. حداقل نمره دروس کمبود همانند خواهد شد. نمره دروس کمبود در تعیین میانگین کل نمراع محاسبه نمی

 است. 04دیگر دروس دوره دکتری 

باشد دانشجو  06چنانیه میانگین کل نمراع دانشجو پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی کمتر از  .3تبصره 
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واحاد درسای را بارای     01گروه  فقد در یک نیمیال تحیایلی حاداکثر    دییتأموظ  است با نظر استاد راهنما و 
شد. در صاورع عادم کیاب     پرداخت خواهد 5ماده  0ترمیم معدل کل اخذ کند. هزینه این دروس م ابق تبیره 

 پس از اخذ دروس ترمیم معدل  از ادامه تحییل محروم خواهد شد. 06معدل باالی 

 باار  کیا کیب کرده است  مجاز اسات صارفاً    06دانشجویی که در اولین ارزیابی جامع نمره کمتر از . 4تبصره 

 06جویی که برای بار دوم نمره کمتر از دیگر در ارزیابی جامع شرکت کند و آن را با موفقیت بگذراند. پرونده دانش
گیری در خیوص امکان شرکت مجدد در ارزیابی جامع به کمییون موارد خاص دانشگاه کند جهت تیمیمکیب 

 شود.ارجاع می

( در میاانگین معادل کال محاسابه     06نمره ارزیابی جامع و طرح پیشنهادی رسااله دکتاری )حاداقل     .5تبصره 

 انتخام درس رساله است.  ازین شیپگردد  اما  نمی
 شرکت در ارزیابی جامع حائز شراید ذیل باشد: منظور بهباییت دانشجو می. 6تبصره 

 06( گذراندن تمام واحدهای آموزشی با میانگین حداقل 0
 ( انتخام درس ارزیابی جامع توسد دانشجو2

 ( تیویب موضوع کلی طرح پیشنهادی رساله دکتری و مشخص شدن استاد راهنما در گروه آموزشی 3
 اجرایی طبق حکم بورسیه یا مفاد قرارداد مؤسیاع  بورسیه یا پرداز هیشهرمالی دانشجویان  حیام هیتیو( 4

یابان و موافقت گروه و اعاتم  ( موافقت استاد راهنما با تقاضای دانشجو جهت شرکت در ارزیابی جامع  تعیین ارز5
 آن به معاون دانشکده

 ( اطمینان از کامل بودن پرونده آموزشی و اداری دانشجو در حوزه تحییتع تکمیلی دانشگاه6

نامه اجرایی ارزیابی جامع و دفاع از طارح  شیوهنحوه اجرا  گرد  کار و قوانین ارزیابی جامع م ابق با . 7تبصره 

 شود.ی انجام میپیشنهادی رساله دکتر

 

هاا )دولتای و   دانشجوی دوره دکتری تخییی در همان دانشگاه یا سایر دانشاگاه « انتقال»یا « تغییر رشته» .02ماده 

 غیردولتی( ممنوع است.

تواند حداکثر یک نیمیال تحییلی را با موافقات دانشاگاه مبادأ و مقیاد      دانشجو در دوره دکتری می. 0تبصره 

مخیوص   میئلههای دولتی بگذراند. دانشجو مجاز به گذراندن دروسی انفرادی مانند مهمان در دانشگاه عنوان به
  مهمان در دانشگاه مقید نییت. صورع بهویژه  موضوع ویژه  سمینار و رساله  میئله
 

ع  شرط الزم آمیز ارزیابی جامتیویب طرح پیشنهادی رساله در گروه آموزشی پس از گذراندن موفقیت. 03ماده 

 برای اجرای رساله در دوره دکتری تخییی است.

دهی به محورهای م العاتی و تحقیقاتی دانشاجویان در انتخاام   های کتن برای جهترویکردها و سیاست .0 تبصره

موضوع و نگار  رساله از سوی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه تعیین و ضاوابد و شاراید اختیاصای انجاام آن در     
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 شود.قالب رساله در شورای آموزشی دانشگاه تیویب می
 

دانشجوی دوره دکتری تخییی مجاز است عتوه بر استاد راهنمای اصلی  استاد راهنمای دوم نیز . 04ماده 

علمی دارای شراید دانشگاه محل تحییل  أعیهداشته باشد. استاد راهنما به درخواست دانشجو و از میان اعضای 
شود. انتخام استاد/استادان مشاور به پیشنهاد گروه آموزشی تعیین می دییتأمی حداقل استادیاری با و با مرتبه عل
-علمی یا افراد دارای صتحیت با تخیص مرتبد امکان أعیهگروه آموزشی از میان اعضای  دییتأاستاد راهنما و 

 پذیر است. 

اه  جهت انتخام استاد راهنما و موضوع کلی دانشجو موظ  است در اولین نیمیال ورود به دانشگ .0تبصره 

 نیمیالآموزشی موظ  است حداقل یک جلیه توجیهی با دانشجویان در  رساله اقدام نماید. در این راستا گروه
دوم دانشجو منوط به تعیین استاد راهنما و مشخص شدن  میالیناول تحییلی برگزار نماید. انتخام واحد 

 موضوع کلی رساله دکتری است.

میئولیت راهنمایی دانشجو از نخیتین نیمیال تحییلی بر عهده استاد راهنما است که با رعایت . 2تبصره 

  ود.شگروه آموزشی تعیین می دییتأعلمی و  أعیهنامه ظرفیت راهنمایی اساتید و موافقت عضو شیوه

آموخته کردن حداقل سه داشتن حداقل سه سال سابقه تدریس در دوره تحییتع تکمیلی و دانش .3تبصره 

 دانشجوی کارشناسی ارشد برای استاد راهنمای اول ضروری است.

استاد راهنمای دوم نیز . دارد بر عهدهدرصد میئولیت هدایت رساله را  61استاد راهنمای اول حداقل  .4تبصره 

نامه آموز  عالی و یا پژوهشی باشد و راهنمایی سه پایان مؤسیاعها و یا علمی یکی از دانشگاه أعیهباید عضو 
 دار باشد.کارشناسی ارشد را عهده

 نفر است. 2راهبری در دوره دکتری  أعیهحداقل تعداد اعضای  .5بصره ت

 

د حداکثر یک نیمیال از مرخیی تحییلی استفاده نماید  مدع مذکور توان . دانشجوی دوره دکتری می05ماده 

 شود. جزو سنواع تحییلی دانشجو محیوم می

معاون آموزشی  دییتأبا موافقت استاد راهنما  مدیر گروه و  میالینتقاضای مرخیی باید قبل از شروع  .0تبصره 

مدیر  دییتأدانشکده انجام شود. تقاضای مرخیی بعد از شروع نیمیال باید با ارائه مدارک همراه باشد و در صورع 
است. تقاضا و میادیق مرخیی بدون احتیام در سنواع در  یبررس قابلگروه و شورای آموزشی دانشکده 

 شود.کمیییون موارد خاص دانشگاه بررسی می
 

کتبی به  صورع بهو  شخیاًدانشجوی متقاضی انیراو از تحییل  باید درخواست انیراو خود را . 06ماده 

و تا یک ماه از تاریخ ارائه درخواست  تقاضای  بار کیآموز  دانشکده تیلیم کند. دانشجو مجاز است فقد 
 شود.ل وی صادر میانیراو خود را پس بگیرد  در غیراینیورع پس از انقضای این مهلت حکم انیراو از تحیی
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 دانشگاه است. بر عهدهگیری برای بازگشت به تحییل دانشجوی منیرو از تحییل تیمیم .0تبصره 

های انیراو از تحییل پس از سپری شدن مدع یک ماه از تاریخ درخواست  در شورای درخواست. 2تبصره 

متقاضی انیراو از تحییل  تا قبل شود. آموزشی دانشکده تیویب و حکم انیراو از تحییل دانشجو صادر می
 از تیویب حکم انیراو در شورای دانشکده  دانشجو بوده و موظ  به رعایت قوانین و مقرراع دانشگاه است.

بررسی بازگشت به تحییل دانشجوی منیرو از تحییل  تا قبل از سپری شدن یک نیمیال از . 3تبصره 

از مرخیی  قبتًمومی و در سنواع مجاز و نیز به شرطی که تاریخ درخواست دانشجو با رعایت ضوابد وظیفه ع
 است. ریپذ امکانتحییلی با احتیام در سنواع تحییلی استفاده نکرده باشد  توسد دانشگاه 

ها ملزم به پرداخت مبلغ شهریه ثابت در صورع انیراو پس از شروع کتس پرداز هیشهردانشجویان . 4تبصره 

ها ملزم به پرداخت تعهد آموز  دوره روزانه در صورع انیراو پس از شروع کتسو متغیر هیتند. دانشجویان 
 نامه وزارع عت  هیتند.رایگان طبق آیین

 

 شود:در موارد زیر دانشجو از ادامه تحییل در دوره دکتری محروم می .07ماده 

 06واحدهای ترمیمی کمتر از هایی که دانشجو گذرانده است با احتیام های تمامی درسمیانگین کل نمره 
 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

 ارزیابی شود. قبول رقابلیغی دانشجو پس از دفاع مجدد رساله 

 .مدع مجاز تحییل دانشجو به پایان برسد 

ی دکتری  موسیه مجاز است ی تحییل در دورهدر صورع محروم شدن یا انیراو دانشجو از ادامه .0تبصره 

ای گواهینامه صرفاًدرخواست دانشجو  در صورعمالی( و  حیام هیتیوبا رعایت ضوابد و مقرراع مربوط )پس از 
  مبنی بر واحدهای آموزشی گذرانده صادر و در اختیار وی قرار دهد.

  دانشجوی محروم از تحصیل موظف است به تعهداتی که سپرده است عمل نماید. .2تبصره 
 

ارزیابی و تیویب اولیه طرح پیشنهادی رساله از نیمیال دوم تحییلی دانشجو قابل انجام است.  .08ماده 

افت تیویب نهایی و استمرار پژوهش رساله منوط به قبولی در ارزیابی جامع و تیویب طرح پیشنهادی است. دری
دانشکده و شورای  دییتأداوران و  أعیهطرح پیشنهادی توسد  دییتأپژوهشی رساله )گرنت( پس از  نهیهز کمک

 تحییتع تکمیلی دانشگاه ممکن خواهد بود.

گیرد  اما یا پس از ارزیابی جامع صورع می زمان هممعمول تیویب طرح پیشنهادی رساله  صورع به. 0تبصره 

 پذیر است.نامه مرتبد قبل از ارزیابی جامع نیز امکانح پیشنهادی م ابق شیوهدر شراید خاص تیویب طر

باییت حداکثر تا یک نیمیال پس از ارزیابی جامع انجام شود. تیویب طرح پیشنهادی رساله می. 2تبصره 
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ساله دکتری باییت تا پایان نیمیال ششم ارزیابی جامع و دفاع از طرح پیشنهادی رکلیه دانشجویان می هرحال به
 را با موفقیت پشت سر گذاشته باشند. 

 

در داخل/خارج  مدع کوتاهتواند در زمان انجام و تدوین رساله دکتری از فرصت تحقیقاتی دانشجو می. 09ماده 

 نامه وزارع عت  و دستورالعمل اجرایی دانشگاه استفاده نماید.کشور م ابق شیوه
 

استاد/استادان راهنماا از حاداقل کفایات دساتاوردهای      دییتأدانشجو پس از تدوین رساله و مشروط بر . 21ماده 

پژوهشی معتبر و میتخرج از رساله و یا ثبت پتنت خارجی(  مجاز اسات در حضاور   -علمی )چاپ یک مقاله علمی
 داوران از رساله خود دفاع کند. أعیه

ح پیشنهادی رساله در شورای دانشکده تاا تااریخ دفااع دوازده مااه     حداقل فاصله زمانی از تیویب طر .0تبصره 

 از سه سال دفاع نماید. زودترتواند دانشجو نمی درهرصورع باشد.می

نیبت به اصتح طرح پیشنهادی خود  بار کیتواند پس از تیویب طرح پیشنهادی حداکثر . دانشجو می2تبصره 

اقدام نماید. در این صورع حداقل فاصله زمانی از تیویب اصتحیه در شورای دانشکده تا تاریخ دفااع شاش مااه    
 خواهد بود.

استاد راهنمای دانشجو حداقل یک ماه قبل از دفااع از طریاق    دییتأنویس رساله مورد الزم است پیش .3تبصره 

داوران مبنی بر قابل دفاع باودن رسااله اداماه فرایناد دفااع       دییتأداوران ارسال گردد. پس از گروه آموزشی برای 
 ممکن خواهد بود.

راهباری( باا حاداقل مرتباه      أعیا ههیأع داوران متشکل از سه عضو هیأع علمی )عتوه بر اسااتید   .4تبصره 

 استادیاری شامل حداقل یک عضو خارج از دانشگاه با مرتبه دانشیاری و باالتر است. 

داوران  مدیر برگزاری جلیه و ناظر شاروع و پایاان    أعیهرئیس  عنوان بهنماینده تحییتع تکمیلی . 5تبصره 

اعماال اصاتحاع    دییا تأها   ر  تکمیل فرمبندی نمراع اعضای حاضاست. جمع ینمره دهدر  یرأدفاع بدون حق 
 ماوردنظر الزم رساله توسد دانشجو و ارائه میتنداع پژوهشی پس از سه مااه  ت بیاق نگاار  رسااله باا قالاب       

دانشگاه  اعتم نمره در جلیاه دفااع  تکمیال فارم مربوطاه و ورود اطتعااع آن در ساامانه باه عهاده نمایناده           
 تحییتع تکمیلی است.

--شرط دفاع از رساله برای دانشجویان دکتری  چاپ یا پذیر  حداقل یک مقاله در مجتع علمی. 6تبصره 

 از  اند عبارعپژوهشی دارای نمایه معتبر -پژوهشی دارای نمایه معتبر است. مجتع علمی

  مجتع تحت پوششISI  موسوم به لییت  ها محاسبه می برای آن ریتأثکه ضریب( شودJCR  ) 

  مجتع تحت پوششSCOPUS  

 پژوهشی تحت پوشش  -مجتع علمیISC  وزارع علوم و یا وزارع بهداشت نیز  دییتأمورد  زمان همکه
 باشند.
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باییت قبل از دفاع نیبت اند  می. دانشجویانی که از دوره فرصت تحقیقاتی داخل/خارج استفاده نموده7تبصره 

 صادر نخواهد شد. ها آنمجوز دفاع  صورع نیار غیر دوره اقدام نموده باشند  د حیام هیتیوبه 

حضور دانشجو در جلیه دفاع رساله الزامی است و امکان برگزاری جلیه دفاع بدون حضور دانشجو و  .8تبصره 

 ویدئوکنفرانس وجود ندارد. صورع به
 

کیفی و به شرح زیر انجام  صورع بهشود و ارزشیابی آن رساله در میانگین کل محاسبه نمی نمره .20ماده 

 :شود یم
 ؛ (06مردود )کمتر از  -
 (.21تا  09و یا عالی ) (99/08تا  08  خیلی خوم )(99/07تا  06قبول با درجه  خوم ) -

داوران  حداکثر یک نیمیال تحییلی به  أعیهچنانیه ارزشیابی رساله  مردود اعتم شود  با تأیید  .0تبصره 

دیگر در جلیه دفاع شرکت و از  بار کیداوران   أعیهشود تا پس از اعمال نظراع اصتحی دانشجو اجازه داده می
 رساله خود دفاع کند. 

دانشجویی که در سنواع مجاز تحییلی با موفقیت از رساله خود دفاع نکند  با رعایت ضوابد مربوط  .2تبصره 

 کند.فقد گواهی گذراندن واحدهای درسی را دریافت می

های وی م ابق با حداکثرهای زیر  نمره رساله دانشجو عتوه بر نظر کمیته داوران با توجه به فعالیت. 3تبصره 

 گردد:تعیین می
  ممکن است: زیر شراید رعایت با آن از باالتر نمره کیب و است 09 رساله نمره حداکثر در ارزیابی رساله دکتری

 فهرست مجتع در میتخرج از رساله یا پذیر  مقاله چاپ JCR نمره 0 تا 

 فهرست  مجتع در میتخرج از رساله یا پذیر  مقاله چاپ SCOPUSنمره 75/1  تا 

  وزارع  وزارع علوم و دییتأمیتخرج از رساله در مجتع مورد  پژوهشی-مقاله علمییا پذیر  چاپ
 نمره 5/1تا  بهداشت

 نمره 75/1معتبر تا  مراجع از علمی هیدییتأ مرتبد با موضوع رساله دارای اکتشاو و اختراع 

نییت  همینین افزایش  استفاده قابل 09 از باالتر نمره اخذ برای دفاع شرط عنوان به شده ارائه مقاله .4تبصره 

در آن بند بیشتر از یکی  شده ارائهبیشتر باشد  حتی اگر تعداد موارد  شده نییتعتواند از حداکثر نمره در هر بند نمی
 باشد.

 شده ارائهاست. این تبیره شامل مقاله  ینمره دهماه پس از تاریخ دفاع قابل  3ارائه میتنداع پژوهشی تا . 5تبصره 

 باشد.برای شرط دفاع نمی

ارائه نمره قبولی زبان تا قبل از تاریخ دفاع الزامی است. در صورع عدم ارائه نمره زبان امکان  .6تبصره 

 IELTS 5.5  TOEFLدر آزمون  قبول قابلود. حداقل نمره زبان التحییلی نخواهد ب برگزاری دفاع و فارغ

470  TOEFL-IBL 61  TOLIMO 470  وMSRT 50 تمدید سنواع به دلیل عدم ارائه نمره  ست.ا
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 برای یک نیمیال ممکن خواهد بود. صرفاًزبان 

 

و موفقیات در   06 آموختگی  گذراندن کلیه واحدهای دوره  داشتن میاانگین کال حاداقل   متک دانش. 22ماده 

 دفاع از رساله است.

 آموختگی  روز دفاع با کیب درجه قبولی از رساله است.تاریخ دانش .تبصره

مراجعه نماید و در  حیام هیتیوجهت  یآموختگ دانشدانشجو حداکثر شش ماه فرصت دارد تا پس از  .2تبصره 

 مبلغ معینی بر اساس تعرفه میوم هیأع امنای دانشگاه پرداخت خواهد کرد. هرماهغیر این صورع به ازای 

لتحییلی مراجعه ننماید دانشگاه ابرای انجام مراحل فارغ شده نییتعپس از زمان  دانشجو که یدرصورت. 3تبصره 

 .نیبت به انجام مراحل قانونی اقدام خواهد کرد ساًرأ

، رتبهه و یها گهواهی    (زنماراع یرتحیایلی و یاا    هیا دییتأ) ارزش تحصیلی هرگونهاعطای  .4تبصره 

 پذیرد. کامل با دانشگاه صورع می حیام هیتیواز بررسی و تکمیل پرونده تحییلی و پس  التحییلی فارغ

پذیر است که تعهد و بدهی به وزارع یا آموختگانی امکاناع ای مدرک دانشنامه دکتری تنها به دانش. 5تبصره 

 منعی نداشته باشند. فهیوظ نظامکرده باشند و به لحاظ  حیام  هیتیوند  با صندوق رفاه دانشگاه نداشته باش

 

چنانیه دانشجو در حین تحییل و انجام پژوهش و تدوین رساله مرتکب تخل  علمی )جعل  تقلب  . 23ماده 

 شود.گردد  از ادامه تحییل محروم و اخراج می دییتأ( شود و تخل  او از سوی دانشگاه ها نیابرداری و مانند کپی
تبیره. احراز و اثباع تخل  علمی دانشجو پس از اتمام تحییتع از سوی دانشگاه  منجر به اب ال مدرک 

 خواهد شد. صادرشدهتحییلی 

در انتشار رسا ه یکی از س وح زیر برای مدت محدود جهت نشر تمام یا قسمتی از آن منظور  .1تبصره 

 د شد:خواه

  :نشر در نظر  رقابلیغماه(  24تمام رساله ممکن است به پیشنهاد استاد راهنما  تا موعد مقرر )حداکثر س و اول
 گرفته شود. 

  نشر باشد. رقابلیغماه(  24استاد راهنما  تا موعد مقرر )حداکثر  دییتأس و دوم: فیل یا فیولی از رساله به 

 .س و سوم: بدون محدودیت نشر 

 

مور   401شماره  تبصره در جلسه 69ماده و  24نامه مشتمل بر یک مقدمه،  آیيناین 

شورای تحصيالت تکميلی دانشگاه به تصویب رسيد و اجرای آن برای  24/16/0397

 الزامی است. ازآن پسو  0397-98دانشجویان ورودی سال تحصيلی 
 



 های مقطع دکتری تخصصی نامه ها و آیين فرمفصل چهارم /      006

 

 تحصيلی دکترینامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره  آیين

 مقدمه
شاورای عاالی    22/2/77ماورخ   409 های حمایت و هدایت استعدادهای درخشان میوم جلیه در اجرای سیاست

تحقیقااع و فنااوری    وظای  و تشکیتع وزارع علاوم   قانون اهداو  2بخش ج از ماده  5انقتم فرهنگی و بند 
ریزی برای شناسایی و حمایت از استعدادهای  مهمجلس شورای استمی مبنی بر برنا 08/583 میوم جلیه مورخ
 08های مختل  علوم و نیز در اجرای مااده   های راهبردی کشور در حوزه ها به سمت اولویت درخشان و هدایت آن
هاای هدفمناد ماادی و معناوی از      ساله پنجم توسعه جمهوری استمی ایران مبنای بار حمایات    قانون برنامه پنج

ناماه زیار تادوین     آیاین  منظور تیهیل ادامه تحیایل برگزیادگان علمای     و فناوری و به نخبگان و نوآوران علمی
 شود؛ می

 

 تعاریف
 رود: نامه به کار می های زیر در این آیین منظور رعایت اختیار  واژه به

 : وزارع علوم  تحقیقاع و فناوری؛وزارت

 تحقیقاع و فناوری؛: شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارع علوم  شورای هدایت

 : سازمان سنجش آموز  کشور؛سازمان سنجش

های آموز  عالی و پژوهشی کشور طبق مقرراع وزارع علوم   ها و موسیه : هر یک از دانشگاهدانشگاه

 کنند؛ تحقیقاع و فناوری و بهداشت  درمان و آموز  پزشکی فعالیت می

های  در دفترچه راهنمای انتخام رشته : هر یک از کدهای محل تحییل مندرجکد رشته محل تحصيل

 تحییلی در سال ورود دانشجو به دانشگاه؛

 

 ها تبصرهمواد و 

پژوهشی دوره -دانشگاه اختیار دارد حداکثر معادل بییت درصد از ظرفیت پذیر  با آزمون شیوه آموزشی :0 ماده

ره کارشناسی ارشد داخل کشور و دو آموختگان روزانه دکتری خود در هر کد رشته محل تحییل را از بین دانش
 با رعایت شراید زیر پذیر  کند: صورع مازاد بر ظرفیت  به مورد تأیید وزارع

نامه  و باالتر بدون احتیام نمره پایان 07 و باالتر در دوره کارشناسی و میانگین کل 06داشتن میانگین کل  .0-0
 در دوره کارشناسی ارشد

 آموختگی متقاضی نگذشته باشد؛ نشبیش از دو سال از تاریخ دا .0-2
پژوهشی و میاحبه م ابق جدول ارزشیابی پیوست )کیب  های آموزشی  امتیاز از فعالیت 71کیب حداقل  .0-3

مربوط به  00 امتیاز از ردی  شماره 4بخش امتیازاع پژوهشی و کیب حداقل  0 امتیاز از ردی  شماره 01حداقل 
 لزامی است(بخش امتیازاع آموزشی ا مدرک زبان 



 007/       مجموعه قوانين و مقررات آموزشی و تحصيالت تکميلی 

 

مجاز به ( خودگردان) الملل های بین غیرانتفاهی و پردیس-غیردولتی آزاد استمی  دانشگاه پیام نور  :0 تبصره

 نامه برای پذیر  استعدادهای درخشان در دوره دکتری نییتند. استفاده از این آیین

 شهریه تحییلی است.نامه بدون پرداخت  آموختگان حائز شراید این آیین پذیر  دانش :2 تبصره

 

 اقدام نماید. شراید  حائزانبار تا اول شهریورماه هرسال نیبت به پذیر   تواند فقد یک دانشگاه می :2 ماده

 شدگان باید توسد معاون آموزشی دانشگاه برای تأیید سازمان مذکور است. اسامی پذیرفته

های تحییلی مرتبد رشته تحییل  یلی یا رشتهدر همان رشته تحی نامه  پذیر  افراد مشمول این آیین :3 ماده

 پذیر است. به تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای آموزشی دانشگاه امکان دوره کارشناسی ارشد متقاضی 

 مجاز نییت. نامه  شده بر اساس این آیین تغییر رشته یا محل تحییل افراد پذیرفته :4 ماده

و هرگونه پاسخگویی قانونی مرتبت بر آن بر عهده دانشگاه پذیرنده  نامه میئولیت حین اجرای این آیین :5 ماده

نظارع بر اجرا بر عهده سازمان سنجش و شرح و تفییر مفاد آن بر عهدۀ معاونت آموزشی وزارع خواهد  است 
 بود.

به تیویب شورای  27/3/0393شش ماده و دو تبیره در تاریخ  نامه مشتمل بر یک مقدمه  این آیین :6 ماده

نامه ارائه تیهیتع به  آیین) 8 تحقیقاع و فناوری رسید و جایگزین ماده درخشان وزارع علوم  هدایت استعدادهای
( و سایر 2/2/90/و مورخ 22354 )ابتغیه شماره (های تحییلی باالتربرگزیدگان علمی برای ورود به دوره

-95برای پذیر  دانشجو از سال تحییلی شود و  میوباع مربوط به پذیر  بدون آزمون در دوره دکتری می
 االجراست./ الزم 0394

 

  



 های مقطع دکتری تخصصی نامه ها و آیين فرمفصل چهارم /      008

 

 (Ph.D) جدول ارزشيابی داوطلبان بدون آزمون دکتری

 
 امتياز( 41 حداکثر) نحوه محاسبه امتيازات پژوهشی-0جدول 

 نوع فعالیت ردی 
حداقل 
 امتیاز

حداکثر 
 امتیاز

نحوه ارزیابی )طبق نظر کمیته 
 کننده( میاحبه

امتیاز 
 مکتیبه

0 

داخلی و ) پژوهشی-مقاالع علمی-0-0
 نامه مرتبد با پایان( خارجی

گواهی ثبت اختراع مورد تأیید -0-2
 های علمی و صنعتی ایران سازمان پژوهش

های علمی  برگزیدگی در جشنواره-0-3
رازی و  فارابی  المللی )خوارزمی  معتبر بین

 سینا( ابن

 امتیاز 22 امتیاز 01

نامه  امتیاز م ابق آیین 7 هر مقاله تا-
 ارتقاک

امتیاز  7 المللی تا گواهی ثبت اختراع بین-
 امتیاز 5 و داخلی تا

 7و خارجی تا  3 برگزیدگی داخلی تا-
 امتیاز

 

 امتیاز 6 - نامه ترویجی مرتبد با پایان-مقاالع علمی 2
نامه  امتیاز م ابق آیین 3مقاله تا  هر

 ارتقاک
 

3 
های معتبر  کنفرانسشده در  مقاالع چاپ

 )داخلی و خارجی(
 امتیاز 4 -

 نامه آیین مقاله هر و 2 تا خارجی مقاله هر
 ارتقاک

 

4 
تألی  یا ترجمه کتام مرتبد با رشته 

 تحییلی
  - امتیاز 4 -

  امتیاز 3ر خوم تا -و بییا 4عالی تا  امتیاز 4 - نامه ارشد پایان کیفیت 5

  - 41 01 جمع

 

 امتياز( 31 حداکثر) محاسبه امتيازات آموزشینحوه -2جدول 

 نوع فعالیت ردی 
حداقل 
 امتیاز

حداکثر 
 امتیاز

 کننده( طبق نظر کمیته میاحبه) نحوه ارزیابی
امتیاز 
 مکتیبه

6 
معدل و کیفیت دانشگاه محل 
 تحییل دوره کارشناسی

  - امتیاز 6 تا -

7 
معدل و کیفیت دانشگاه محل 

ارشد تحییل دوره کارشناسی 
 ناپیوسته

  - امتیاز 5 تا -

8 
طول مدع تحییل در دوره 

 کارشناسی
 امتیاز 3 -

نیم  8امتیاز و  2نیم سال  7امتیاز  3 نیم سال 6
 امتیاز 0سال 

 

9 
طول مدع تحییل در دوره 
 کارشناسی ارشد ناپیوسته

 امتیاز 3 -
نیمیال  4امتیاز و  2نیم سال  3امتیاز  3نیمیال  2

 امتیاز 0
 

01 
برگزیدگان المپیاد علمی 

 دانشجویی
 امتیاز 5 -

 تا 7 رتبه امتیاز  4  6 تا 4 رتبه امتیاز  5 3تا  0رتبه 
  05 تا 03امتیاز و رتبه  2  02 تا 01 رتبه امتیاز  3 9

 امتیاز 0
 

  4 طبق جدول شماره امتیاز 8 4 داشتن مدرک زبان معتبر 00

   31 4 جمع

 اند و  شده نیم سال تیویب 5نیمیال و کارشناسی ارشد ناپیوسته برای  9ریزی آموز  عالی در دوره کارشناسی برای  برنامههایی که طبق شورای  رشته
 وند.مند ش بهره 9 و 8امتیاز بندهای  مجموعتوانند از  کننده می با نظر کمیته میاحبه( نیمیال تحییلی 02آموختگان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته )با حداکثر  دانش



 009/       مجموعه قوانين و مقررات آموزشی و تحصيالت تکميلی 

 

 امتياز( 31 حداکثر) امتيازات مصاحبه -3جدول 

 شاخص ارزیابی ردی 
حداکثر 
 امتیاز

امتیاز مکتیبه طبق نظر کمیته 
 کننده میاحبه

  امتیاز 3 وتحلیل میائل علمی و پاسخگویی به سؤاالع تیلد در تجزیه 02

  امتیاز 3 نوآوری و کارآفرینی وسعت نظر  03

  امتیاز 3 تعاملمتانت و نحوه  شخییت  04

  امتیاز 3 نگر  و اطتعاع فناورانه مرتبد با رشته تحییلی 05

  امتیاز 3 توانایی فن بیان و انتقال 06

  امتیاز 05 های علمی اعضای گروه راستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویت هم 07

  31 جمع
 

 

 انگلیسی المللی زبان های ملی و بین ترازی نمرات آزمون هم -4جدول 

MSRT 

(MCHE) 

IELTS 

Equivalent 

TOFEL 

IBT 

TOFEL 

Computer 

TOFEL 
PAPER+ 

TOLIMO 

 حداکثر امتیاز

35-833 3-9.5 823-881 133-291 913-925 
1 

33 9 833 253 933 

15 9.9 38-33 212 595 9 

13 9 13-93 281 553 9 

95 5.5 93-93 839 525 5 

93 5 93-59 891 533 1 

95 1.5 53-13 852 195 
امتیازی تعل  

 ریرد نمی
55 1 13-13 811 153 

15 1.5 13-23 881 125 

 

  



 های مقطع دکتری تخصصی نامه ها و آیين فرمفصل چهارم /      021

 

 های برتر آزمون دکترینامه تشویق رتبهشيوه
های برتر آزمون دکتری که دانشگاه علوم کشواورزی و  نامه در راستای جذ  و تشوی  رتبهاین شیوه

 است. شده نیتدوکنند و دانشجویان ممتاز، انتخا  میمنابع طبیعی ررران را برای ادامه تحصیل 

های برتر اول تا سوم دوره روزانه )بر اساس آزمون کتبوی و ارائوه روواهی رتبوه سوازمان      . به رتبه1ماده 

 9333دانشگاه پذیر  دانشجو داشته باشند و نمره تراز بوایی   1هایی که حداقل در سنجش( در رشته
 شود:نجش کس  کرده باشند، تسهیالتی به شرح ذیل پرداخت میاز آزمون متمرکز سازمان س

میلیوون توموان بوه رتبوه      1میلیون تومان به رتبوه دوم و   1میلیون تومان به رتبه اول،  5( پرداخت مبلغ 8-8
 سوم

مبلغ هدیه در نیمسال اول و مابقی پس از رذراندن کلیوه دروس مشوروط بوه کسو  میوانگین       دوم  کی تبصره.

 پرداخت خواهد شد. 81حداقل 
درصد دانشجویان دیگر افوزایش   53، تا نامه وهیشاین  8( میزان ررنت دانشجویان حائز شرایط ماده 2-8

 خواهد یافت.
 ریرند.و تسهیالت فرهنگی قرار می ( این دانشجویان در او ویت دریافت وام، خوابگاه1-8

 بوه  مشوروط )دو توی   عوا ی  آموز  مؤسساتارشد  کارشناسی مق ع اول رتبه ا تحصیالنفارغ .2 ماده

 اداموه  بورای  دانشگاه این انتخا  صورت در( کارشناسی ارشد مق ع در بایتر و 81 کل میانگین داشتن
 .نمایند استفاده معادل هزینه آن رایگان و یا خوابگاه دو نیمسال از توانندمی تحصیل

 

 دانشهگاه  سهیرئ ئتیه 14/11/97 مورخ 672جلسه  در تبصره یک و ماده دو در نامهشیوه این

 االجرا قابل ازآن پس و 1397-98 تحصیلی سال ورودی دانشجویان برای و رسیده تصویب به

 .باشدمی

  



 020/       مجموعه قوانين و مقررات آموزشی و تحصيالت تکميلی 

 

 تصویب طرح پيشنهادی رساله دکتری نامه اجرایی برگزاری آزمون ارزیابی جامع و مراحل شيوه

 ارزیابی جامع 

 

ارزیابی جامع عبارع از آزمونی شامل دو یا سه درس اصلی )انتخام درس از هر سه مق ع مجاز است( به  (0
پیشنهاد استاد راهنما و تیویب گروه است که دانشجویان دوره دکتری پس از گذراندن واحدهای درسی و 

 یا بیشتر ملزم به شرکت در آن هیتند.  06مشروط به کیب معدل 

مشروط به گذراندن ارزیابی جامع و تیویب طرح پیشنهادی  5انشجویان دکتری در ترم از کلیه د نام ثبت (2
در ارزیابی جامع رد شده باشند  یک نیمیال بیشتر فرصت  بار کیرساله است. آن دسته از دانشجویانی که 

ی رساله مشروط به گذراندن ارزیابی جامع و تیویب طرح پیشنهاد 6در نیمیال  نام ثبتخواهند داشت  یعنی 
به عمل نخواهد آمد و اخراج  نام ثبتخواهد بود. در غیر این صورع  از این دانشجویان در نیمیال بعدی 

 خواهند شد.

  در صورع پس از دو بار عدم قبولی در آزمون جامع  پرونده ازآن پسو  95برای دانشجویان ورودی  تبصره:

آزمون جامع به کمیییون موارد خاص  گیری در خیوص امکان شرکت مجدد دردانشجو جهت تیمیم
 دانشگاه ارسال خواهد شد.

ارزیابان شامل استاد راهنمای اول  استاد راهنمای دوم یا یکی از  أعیهتوسد  کتبی صورع بهاین ارزیابی  (3
ارزیام به پیشنهاد گروه  تأیید دانشکده و معاون آموزشی  عنوان بهنفر اعضای هیأع علمی  3اساتید مشاور و 

 زمان مدعطرح نماید  ولی  سؤالتواند از یک یا دو یا همه دروس پذیرد. هر ارزیام میدانشگاه  انجام می
 رسانی شود.اطتع قبتًدقیقه به ازای هر ارزیام بوده و باید  021تا  45امتحان 

ر و یا استادیار مجاز به تدریس در مق ع دکتری باشند. انتخام ارزیابان توسد ارزیابان باید استاد یا دانشیا (4
گروه آموزشی بدون محدودیت از میان اعضای هیأع علمی واجد شراید داخل یا خارج دانشگاه  مجاز است. 

 باشند. د  باید دانشیار یا استاد پژوهشی تحقیقاتی باشن مؤسیاعچنان چه ارزیابان از مراکز و 

در  2ضروری است. نمره استاد راهنمای اول با ضریب  21از  06قبولی در ارزیابی جامع کیب نمره  برای (5
 شود. گیری منظور میمعدل

 بررسی و تیویب طرح پیشنهادی رساله جزئی از ارزیابی جامع نییت.  (6

وزشی آن نیمیال در هر نیمیال و قبل از تاریخ آخرین امتحان آم بار کیها باید ارزیابی جامع را دانشکده (7
هفته پس از  2های آموزشی برگزار نمایند و نتیجه ارزیابی حداکثر تا متمرکز برای کلیه گروه صورع به

شود و به اطتع  دییتأبرگزاری آزمون جامع  اعتم شود. تاریخ مذکور باید در شورای آموزشی دانشکده 
 مدیریت تحییتع تکمیلی دانشگاه برسد. 

 بر عهدهرا  سؤاالعآوری و تنظیم های آموزشی میئولیت جمعکده و مدیران گروهمعاون آموزشی دانش (8
 علمی موظ  به همکاری هیتند.  أعیهها و اعضای خواهند داشت و گروه
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ارزیابی "در ابتدای نیمیال دانشجویان واجد شراید شرکت در آزمون  در سییتم آموز  با انتخام درس   (9
 کنند. می نام ثبت "جامع

 منظور بهیکجا و  صورع بهماه پیش از برگزاری آزمون جامع  اسامی دانشجویان متقاضی باییتی  2 حداقل (01
ها به مدیریت تحییتع تکمیلی دانشگاه ارسال شود. بررسی پرونده و صدور مجوز آزمون جامع از دانشکده

قص اقدام ننمایند مجوز نیبت به رفع ن شده اعتمدانشجویانی که دارای نقص پرونده بوده و در زمان مقرر 
 حضور در ارزیابی جامع را نخواهند داشت.

 0/431هفته پیش از برگزاری آزمون جامع نیبت به تکمیل فرم  2کلیه دانشجویان موظ  هیتند حداکثر تا  (00
 معاون آموزشی دانشکده در روز جلیه ارزیابی الزامی است.  دییتأاقدام نمایند. به همراه داشتن این فرم پس از 

هفته پس از آزمون توسد استاد راهنما در سامانه ثبت شود. در هنگام  2نمره آزمون جامع باییتی حداکثر  (02
 نیا باشد. در غیر شده ثبتکامل در سییتم  طور بهثبت نمره نام استاد)ان( راهنما  مشاور و داوران باییتی 

 صورع گیرد. نمودن و تکمیل آن اقدام الزم اضافه بهپیش از ثبت نمره نیبت  صورع

نمره زبان تا  ارائهدهند. در صورع عدم  ارائهباید تا پیش از ارزیابی جامع نمره زبان  94دانشجویان ورودی  (03
نمره زبان تا زمان دفاع از رساله   ارائه. در صورع عدم گردد یمتعیین  09زمان ارزیابی جامع  نمره رساله از 

ترین که پایین شود یمدر نظر گرفته  "خوم"ی دفاع از رساله تعیین خواهد شد و س و قبول 08نمره رساله از 
 س و ممکن قبولی است. 

ارائه نمره قبولی زبان تا پیش از دفاع رساله الزامی است. در صورع  بعدازآنو  95برای دانشجویان ورودی  (04
 التحییلی وجود نخواهد داشت.عدم ارائه نمره زبان امکان برگزاری دفاع و فارغ

است و در مورد  ازیموردندرصد  51معتبر: در صورع برگزاری آزمون زبان توسد دانشگاه  حد قبولی  نمره زبان (05
 ها م ابق جدول زیر عمل خواهد شد:سایر آزمون

 
 توضیو قبول قابلحداقل نمره  آزمون زبان

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
دانشجویان دکتری در نیمیال دوم مشروط به این است که استاد راهنما و عنوان اولیه رساله  نام ثبت (0

باشد و به تأیید گروه رسیده باشد. در غیر این صورع  دانشجو مجاز به انتخام واحد در نیمیال  شده مشخص
 دوم نخواهد بود.

 از:  اند عبارعمراحل ارزیابی و تیویب طرح پیشنهادی رساله دکتری  (2

طرح پیشنهادی کامل و نهایی شده )در قالب فرم مربوطه( توسد استاد راهنما در گروه و بررسی و  ارائه)ال ( 
 آن   دییتأ

 اخل یا خارج دانشگاه( داور استادیار با سه سال سابقه و باالتر و بدون محدودیت از د 3)م( تعیین داوران )حداقل 
کتبی یا استفاده از پیت الکترونیک توسد مدیر  صورع به)ج( ارسال طرح پیشنهادی و دریافت نظراع داوران 

 گروه 
 گویی نظراع داوران به استاد راهنما جهت انجام اصتحاع و یا پاسخ ارائه)د( 

 ادی با حضور داوران و تیویب یا رد آن )ه( برگزاری جلیه دفاع از طرح پیشنهادی پس از اصتح طرح پیشنه
 گروه و ارسال به شورای تحییتع تکمیلی دانشکده  جلیه صورع)و( طرح مجدد در جلیه گروه و درج در 

 )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 

جلیه دفاع از طرح پیشنهادی با حضور نماینده تحییتع تکمیلی  استاد راهنمای اول  استاد راهنمای دوم یا  (3
در خیوص رد یا  ینمره ده یابد. این افراد باداور طرح پیشنهادی رساله رسمیت می 3یکی از اساتید مشاور  

 گیری خواهند کرد. حضور در جلیه از طریق ویدئو کنفرانس بتمانع است. تیویب طرح پیشنهادی تیمیم

روز پس از دفاع طرح پیشنهادی توسد استاد راهنما  01باییت حداکثر نمره طرح پیشنهادی رساله دکتری می (4
کامل در سییتم  طور به)ان( راهنما  مشاور و داوران باییتی در سامانه ثبت شود. در هنگام ثبت نمره نام استاد

نمودن و تکمیل آن اقدام الزم صورع  اضافه بهپیش از ثبت نمره نیبت  صورع نیا باشد. در غیر شده ثبت
 گیرد.

(  سؤاالعبا توجه به سه جنبه تیلد علمی دانشجو در حوزه تحقیق طرح پیشنهادی )پاسخ به  ینمره ده (5
)جدول پیشنهادی ضمیمه  ردیگ یممحتوای علمی طرح پیشنهادی و نحوه نگار  طرح پیشنهادی صورع 

 است(. 

و برای  اجراست قابلارزیابی و تیویب اولیه طرح پیشنهادی رساله از ابتدای نیمیال دوم تحییلی دانشجو   (6
ونی دیگر( کافی است. اما  شروع پژوهش رساله و پرداخت گرنت مربوطه )در صورع عدم وجود موانع قان

 تیویب نهایی و استمرار پژوهش رساله منوط به قبولی در آزمون ارزیابی جامع خواهد بود. 
با حضور اعضای گروه و  روزه کیسمینار  صورع بهتواند برگزاری جلیاع دفاع از طرح پیشنهادی می (7

 دانشجویان تحییتع تکمیلی انجام شود. 
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توانند مقرراع و ضوابد خاص خود را تعری  و عمل نمایند طوری که خارج از ها میها و دانشکدهگروه (8
 نامه اجرایی نباشد. آموزشی دوره دکترای تخییی و این شیوه نامه نییآچارچوم 

 گیری خواهد نمود.   شورای تحییتع تکمیلی دانشگاه تیمیمنشده ینیب شیپدر موارد  (9

 آن از قبل هایورودی برای و االجراست الزم بعد به 93 ورودی دکتری دانشجویان برای نامه وهیش این اجرای (01

 .بود خواهد اجرا قابل دانشکده و گروه موافقت صورع در

در شورای آموزشی و تحییتع تکمیلی دانشگاه مورد بازبینی  25/4/0397مورخ  418نامه در جلیه این شیوه (00
 قرار گرفت و به تیویب رسید. 

  
 به ارزیابی طرح پیشنهادی: ینمره دهجدول پیشنهادی برای 

 امتياز مورد
 امتیاز 7حداکثر  امتياز( 7) طرح پیشنهادیتسلط دانشجو بر مباحث علمی مرتبط با 

  امتياز( 8) طرح پیشنهادیمحتوای 

 امتیاز 2حداکثر  اهمیت موضوع و ضرورع انجام تحقیق

 امتیاز 2حداکثر  همخوانی موضوع با رشته تحییلی

 امتیاز 2حداکثر  تناسب حجم کار با تعداد واحد رساله

 امتیاز 2حداکثر  بودن موضوع یرتکراریغتازگی و 

  امتياز( 5) طرح پیشنهادینحوه نگارش 

 امتیاز 0حداکثر  عنوان رساله

 امتیاز 0حداکثر  چگونگی بیان میئله

 امتیاز 0حداکثر  تحقیق ٔنهیدرزم شده انجاممرور م العاع 

 امتیاز 0حداکثر  ها رو مواد و 

 امتیاز 0حداکثر  کیفیت نگارشی

  

 06حداقل الزم  گانه فوق( 01ارزیابی کلی )جمع موارد 
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 داخل/خارج کشور() مدت دستورالعمل اجرایی فرصت تحقيقاتی کوتاه

 دمهقم
 53608/4 مدع در داخل و خارج کشور )شماره اجرایی فرصت کوتاهنامه  با استناد به شیوه این دستورالعمل اجرایی 

نامه تعداد مشخیی از متقاضیان واجد شراید  تواند طبق این شیوه دانشگاه می شده است. تهیه( 0/6/0394مورخ 
ی ساله بر اساس نیازمند سهمیه دانشگاه همه خود را انتخام و به فرصت م العاتی داخل یا خارج کشور اعزام کند.

ها ابتغ  طبق میوباع شورای مرکزی بورس تعیین و از سوی اداره کل بورس به دانشگاه کشور و منابع موجود 
 شود. می
 

 ها تبصرهمواد و 

 شرایط متقاضی :0 ماده
های روزانه حضوری دانشگاه یا بورسیه دانشگاه و مؤسیاع آموز  عالی و  وقت دوره ( دانشجوی تمام0

 باشد.های اجرایی  دستگاه

 در صورع اخذ ویزا ( شبانه) به دانشجویان واجد شراید شاغل به تحییل در دوره دکتری نوبت دوم .0 تبصره

 گیرد. تیهیتع ارزی با تقبل هزینه توسد دانشجو تعلق می
 شده باشد. آزمون جامع خود را با موفقیت گذرانده و طرح پیشنهادی رساله دکتری وی نیز تیویب متقاضی ( 2
 راستا با موضوع رساله دکتری خود از یک دانشگاه معتبر نامه پذیر  را ارائه نماید. درزمینه هم تقاضی م( 3
 به هنگام معرفی از طرو دانشگاه از شروع به تحییل متقاضی بیش از سه سال نگذشته باشد.( 4

ج از کشور از زمان شروع زمان جهت ارائه رویداد و خروج از کشور و دوره تحقیقاتی خار حداکثر مدع :2 تبصره

 باشد. ماه می 48به تحییل 
های معتبر دیگر  یا معادل آن از آزمون TOLIMOیا   MSRT TOEFLدرصد از نمره زبان  51حدنیام ( 5

 به تشخیص اداره کل بورس احرازشده باشد.
 االجراست. مراحل الزمرعایت شئوناع اختقی من بق بر موازین و مقرراع جمهوری استمی ایران در تمامی ( 6

ها  در شراید میاوی اولویت اعزام با دانشجویانی است که به  ای دانشگاه : با توجه به محدودیت سهمیه3تبصره 

 تشخیص دانشگاه از سوابق علمی پژوهشی بهتری برخوردارند.

ماهه  ی ششجهت استفاده از فرصت تحقیقات 0ماده  5بند   قبول موضوع : س و نمراع زبان قابل4تبصره 

 باشد. داخل/خارج به شرح جدول ذیل می
 

 MSRT TOLIMO IELTS TOEFL.PBT TOEFL.IBL 

 61 481 5 481 51 خارج

 48 384 4 384 41 داخل
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عنوان استاد راهنمای فرصت داخل دانشجو انتخام شود. برای  تواند به : استاد راهنما رساله نمی5تبصره 

 کنند این محدودیت وجود ندارد. کشور استفاده میدانشجویانی که از فرصت خارج از 

 42 ماه و برای متقاضیان داخل کشور 36حداکثر زمان تشکیل پرونده برای متقاضیان خارج از کشور  :6 تبصره

پرونده  تشکیل مرخیی تحییلی بدون احتیام در سنواع جزو مدع مجاز) باشد ماه از زمان شروع به تحییل می
 شود(. محیوم نمی

ماه از شروع  48 دانشجو تا پایان پس از تشکیل پرونده و صدور نامه حمایت مالی التین توسد وزارع  :7 رهتبص

 فرصت دارد جهت اخذ روادید و خروج از کشور اقدام نماید. تحییل 

پس از موفقیت ق عی دانشگاه مبدأ کلیه مدارک فرصت باییتی توسد دانشجو در سامانه سجاد  :8 تبصره

 بارگذاری شود. عت  وزارع 

 برد  در فرصت تحقیقاتی داخل/خارج به سر می نام و اخذ واحد رساله در نیمیالی که دانشجو ثبت :9 تبصره

 الزامی استپ

گزار  اختتام و تقاضای تمدید فرصت باییتی از طریق معاونت  کلیه مکاتباع در خیوص پذیر   :01 تبصره

ها و  ها از انجام هرگونه مکاتباع اخذ پذیر  با دانشگاه لذا دانشکده آموزشی و تحییتع تکمیلی انجام پذیرد.
 مؤسیاع خودداری نمایند.

 

 روند اجرایی :2 ماده

نامه و طی مراحل زیر مدارک موردنیاز برای اعزام متقاضیان فرصت  دانشگاه باید ضمن رعایت کلیه موارد شیوه
 تحقیقاتی را تهیه و به اداره کل بورس ارسال کنند:

نامه  کاربرگ اطتعاع مزبور به کلیه دانشجویان متقاضی استفاده از فرصت م العاتی تکمیل و همراه با معرفی( 0
معاونت آموزشی یا پژوهشی دانشگاه در اول و پانزدهم هرماه از طریق نماینده دانشگاه به اداره کل بورس 

 ارسال گردد.
 عتوه بر ضرورع عمل به تعهداع مربوط به آموز  رایگان از دانشجویان منتخب تعهد محضری که در آن ( 2

زمان استفاده  انجام خدمت داخل کشور به مدع دو برابر مدع وظیفه و استفاده از بورس تحییلی  خدمت نظام
 به تشخیص دفتر حقوقی سازمان اخذ شود. از فرصت م العاتی ذکرشده باشد 

 ر حقوقی سازمان مورد تأیید قرار گیرد.اسناد تعهد مأخوذه باییتی توسد دفت :0 تبصره

ها از  کلیه این نامه شود. از اداره کل بورس دریافت می های الزم برای وزارع امور خارجه و حمایت مالی  نامه( 3
ها ارسال خواهد شد و  طرو اداره کل بورس به دانشگاه محل تحییل دانشجویان از طریق نمایندگان دانشگاه

 پذیر نییت. دانشجویان امکانها به  تحویل نامه

منظور دریافت ارز پس از اخذ رویداد و با مراجعه دانشجو به امور مالی سازمان  نامه معرفی به بانک به :2 تبصره

 و نامه اخذ مجوز خروج از کشور به اداره وظیفه عمومی از اداره کل دانشجویان داخل دریافت شود.
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به شرح ذیل ( نشجویان )متقاضی خارج از کشور و یا داخل کشورمدارک موردنیاز برای کلیه دا :3 تبصره

 باشد: می
 پذیر  در متن مذکور( ماه و سال) اصل پذیر  تحییلی با سربرگ دانشگاه مقید با ذکر تاریخ دقیق( 0
 تعهدنامه محضری به همراه احکام کارگزینی برابر اصل شده ضامنین یا تعهد محضری وثیقه ملکی( 2
 (010 به فارسی()فرم شماره) برگ اطتعاع دانشجوتکمیل کار( 3
 (013 فرم شماره) تکمیل کاربرگ تعهدنامه استرداد اضافه دریافتی ارز و ریال( 4
 ماهه داخل/خارج دانشجویان دکتری( 6مدع  )فرایند اداری فرصت تحقیقاتی کوتاه015 تکمیل فرم( 5
 صفحاع شناسنامه و کارع ملی دانشجو تیویر( 6
قبول  تأییدیه قابل) ر کارنامه نمره انگلییی از مراجع معتبر با تاریخ اعتباری برای فرصت داخل/خارجتیوی( 7

 نییت(
در کاربرگ  در صورع عدم ارائه حکم بورس ) تیویر حکم بورس برای دانشجویان بورسیه وزارع علوم( 8

 بورسیه انتخام گردد(. اطتعاع دانشجو گزینه غیر
 مدع داخل/خارج کشور( )طرح پیشنهادی فرصت تحقیقاتی کوتاه 016تکمیل فرم ( 9

 دانشجویان اعزام به خارج عتوه بر مدارک بند ال  مدارک ذیل را باییتی ارائه نمایند. :4 تبصره

 تیویر صفحه اول گذرنامه( 0
 (012 فرم شماره) تکمیل کاربرگ اطتعاع مربوط به گذرنامه( 2
 و تحویل آن به حراست دانشگاهتکمیل کاربرگ خروج از کشور ( 3
 تکمیل کاربرگ دالیل توجیهی )برای کشورهای آمریکا و کانادا(( 4

 قبول است. قابل 2 و 0 های س و پذیر  فرصت داخل صرفاً از دانشگاه :5 تبصره

داشتن ) نامه دکتری استاد راهنمای فرصت داخل باییتی شراید پذیر  دانشجو دکتری طبق شیوه :6 تبصره

آموخته کردن حداقل سه دانشجوی کارشناسی  سه سال سابقه تدریس در دوره تحییتع تکمیلی و دانش حداقل
 را داشته باشد.( ارشد

استثناک تعهدنامه محضری را به دانشکده  دانشجو باییتی کلیه میتنداع/مدارک بندهای فوق به :7 تبصره

 تحویل نماید.

 باشد: شراید ضامنین به شرح زیر می :8 تبصره

ها و نیز نهادهای مأمور به خدماع  کارمند رسمی ق عی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی از قبیل شهرداری( 0
 احمر و غیره باشند. عمومی از قبیل سازمان تأمین اجتماعی و هتل

های خیوصی و دولتی مشروط بر اینکه به خالص  های سهامی عام از قبیل تمامی بانک کارکنان شرکت( 2
 مبلغ وثیقه مربوطه باشد. 21/0 ها برحیب آخرین حکم کارگزینی حداقل دریافتی حقوق و مزایای آن

اینکه به تشخیص دفتر  دارندگان مشاغل آزاد از قبیل تجار و کیبه با ارائه پروانه کیب معتبر مشروط بر( 3
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 توان پرداخت خیارع را داشته باشند. حقوقی مؤسیاع 
هایی که مقرر است  هزینه 25/0 نهادهای عمومی با ارائه گواهی کیر از حقوق به مبلغبازنشیتگان کشوری و ( 4

 اینکه از بیتگان درجه اول و دوم دانشجو باشد. مشروط بر در روز معرفی برای دانشجو انجام شود 
 خیوص کارکنان و بازنشیتگان نیروهای میلو پذیر  ضمانت موکول به معرفی نهاد مربوطه است. در( 5
 مربوطه. طتم حوزه علمیه و روحانیان با گواهی مرکز مدیریت حوزه علمیه شهر( 6
شدگان تأمین اجتماعی و همینین کشاورزان  های سهامی عام و بیمه هایی غیر از شرکت کارکنان شرکت( 7

 که حداقل یکی از ضامنین بیتگان درجه اول و دوم دانشجو باشند. درصورتی
های غیرانتفاعی در صورع رسمی نبودن صرفاً برای  علمی رسمی دانشگاه هیئتکارکنان رسمی و اعضای ( 8

 بیتگان درجه اول موردقبول است.
ضمانت موردقبول خواهد  غیر از موارد فوق در صورع تأیید ضمانت توسد دفتر حقوقی دانشگاه و یا مؤسیاع ( 9

 بود.

 111/111/011 برای هر مق ع مبلغ ارشد  برای آزادسازی مدارک تحییلی کارشناسی و کارشناسی :9 تبصره

 ریال در سند تعهد قید گردد.

ریال و برای  111/111/411مبلغ تعهد هزینه فرصت تحقیقاتی خارج برای دانشجویان بورسیه  :01 تبصره

 ریالی باشد. 111/111/051 تعهد فرصت تحقیقاتی داخل ریال و مبلغ 111/111/211 بورسیه دانشجویان غیر
 شود سند تعهد تحت عنوان تعهد دانشجویی تنظیم گردد. میتوصیه 

های آزادسازی مدرک تحییلی  ها از وزارع شامل نامه التین مبنی بر حمایت مالی دو نامه نامه پاسخ :00 تبصره

 شود. از طریق نماینده دانشگاه از وزارع عت  به دانشگاه ارسال می

دلیلی موفق به استفاده از فرصت کوته مدع  ارک به هرکه دانشجو پس از ارسال مد درصورتی :02 تبصره

باید انیراو خود را به معاونت آموزشی و تحییتع تکمیلی دانشگاه اعتم نماید تا پس از تأیید  تحقیقاتی نشود 
 مراحل لغو سند تعهد انجام شود.

الزم است  شور تغییر یابد دلیلی تاریخ خروج از ک چنانیه به هر پس از دریافت نامه حمایت مالی  :03 تبصره

راهنما  شده و نامه حمایت مالی قبلی ضمیمه درخواست جدید با تأیید استاد و نامه دانشگاه مقید اصتح 010 فرم
مجدداً با معاونت آموزشی و تحییتع تکمیلی دانشگاه  جلیه تأییدشده  به همراه صورع و معاون دانشکده گردد و

 مکاتبه گردد.

 ویزا  باییتی تیویر گذرنامه  یان استفاده از فرصت خارج پس از دریافت نامه حمایت مالی متقاض :04 تبصره

حیام را به معاونت آموزشی و تحییتع تکمیلی دانشگاه  با قید شماره 013 شده شماره و فرم تکمیل تیبل
تواند با مراجعه  دانشجو میشده و  مدارک فوق از سوی دانشگاه به سازمان امور دانشجویان ارسال تحویل نمایند.

 هزینه را دریافت نمایند. های معرفی به بانک جهت دریافت کمک به سازمان امور دانشجویان نامه
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 مزایا :3 ماده

به نحو زیر صورع خواهد  نامه  اساس موارد مندرج در آیین ها و سایر مزایای دانشجویان منتخب بر پرداخت هزینه
 گرفت:
یه حواله دریافت شش ماه مقرری ارزی به میزان میوباع هیئت محترم وزیران به انضمام به دانشجویان بورس( 0

وبرگشت و بیمه که از طرو شورای مرکزی بورس  رفت تیبلهزینه ریالی بابت جبران بخشی از هزینه  کمک
به بانک  الزم به ذکر است که معادل ریالی مقرری ارزی از جانب سازمان پرداخت خواهد شد. شود  تعیین می

 شود. کارگزار تیلیم می

 هزینه ریالی الزامی است. حیام کمک وبرگشت و گواهی جهت تیویه رفت تیبلارائه الشه  :0 تبصره

درصد معادل  51عتوه  به ( 0بورسیه حواله دریافت شش ماه مقرری ارزی )به شرح بند  به دانشجویان غیر( 2
 شود. پرداخت می( 0 های ریالی )به شرح بند هزینه کمکدرصد  51ریالی مقرری ارزی به نرخ رسمی و 

مدع در داخل  اعزام دانشجویان دکتری به فرصت تحقیقاتی کوتاه هزینه پژوهش و هزینه خوابگاه برای کمک( 3
ساله )به تفکیک برای دانشجویان بورسیه  همه های تحقیقاع و خوابگاه وی  منظور تأمین بخشی از هزینه به کشور 
از سوی اداره  با تیویب شورای مرکزی بورس تعیین و با ارائه گواهی از دانشگاه محل تحییل ( ورسیهب و غیر

 گردد. کل بورس به دانشگاه یا موسیه محل انجام تحقیقاع پرداخت می

ها و مؤسیاع وابیته به  دانشجو موظ  است محل انجام تحقیقاع در داخل کشور را از میان دانشگاه :2 تبصره

 تحقیقاع و فناوری انتخام نماید. علوم وزارع 

مقرر  غیر از محل تحییل وی  در طول مدع استفاده دانشجو از فرصت تحقیقاتی داخل هر شهر :3 تبصره

که  شود. درصورتی مبنای مقرر بورس موسیه محل تحقیق پرداخت می ریالی طبق حکم ویژه فرصت تحقیقاتی بر
درصد مقرری ریالی قابل  51تنها  محل تحقیق اما در همان شهر باشد دانشگاهی غیر از  دانشگاه محل تحییل 

 پرداخت است.

مقرری برای محل تحقیقاتی که در لییت مقرر دانشجویان بورسیه وزارع نباشد به میزان مقرری  :4 تبصره

 باشد. دانشگاه محل تحییل می

ز کشور منجر به افزایش سنواع ماهه خارج ا 6مدع  که دوره فرصت تحقیقاتی کوتاه : درصورتی5تبصره 

باشد  بخشوده خواهد  تحییلی دانشجو گردد  یک نیمیال از سنواع مازاد دانشجو که منجر به پرداخت جریمه می
 شد.

ماهه خارج از کشور موفق به اخذ  6مدع  که دانشجو طی دوره فرصت تحقیقاتی کوتاه : درصورتی6تبصره 

( Q2یا  Q1رتبه  JCRالمللی )لییت  پذیر  و یا چاپ مقاله یا استاد فرصت خارج از کشور در مجتع معتبر بین
مل رساله( دفاع نماید  مشروط بر تواند با همان یک مقاله از رساله دکتری خود )با در نظر گرفتن نمره کا شود می

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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مقاله مدع خارج از کشور دانشجو منجر به چاپ  که استفاده از دوره فرصت تحقیقاتی کوتاه : درصورتی7تبصره 

% اول مجتع مربوطه باشد )بر 41که مجله در زمره  مشترک با استاد میزبان خارج از کشور شود و درصورتی
تر  ( و یا تیت ضریب تأثیر مجله به ضریب تأثیر میانگین دسته مربوطه در رشته  برابر با بزرگJCRمبنای س و 

های  نامه تشویق فعالیت جو تعلق خواهد گرفت )شیوهعنوان تشویقی به دانش میلیون ریال به 21از یک باشد  مبلغ 
 (.97اجرا از سال  پژوهشی دانشگاه و قابل

 

 حساب تمدید و تسویه :4 ماده

گزار  کاملی از  دانشجویان موظ  هیتند پس از بازگشت از فرصت تحقیقاتی ضمن اعتم مراجعت ( 0
ارائه ختصه  به دانشگاه ارائه نمایند. نما رسیده باشد های علمی و تحقیقاتی خود را که به تأیید استاد راه فعالیت

 حیام نهایی الزامی است. گزار  فرصت تحقیقاتی تأییدشده به اداره کل بورس نیز برای تیویه

شده توسد دانشجو پس از تأیید استاد راهنما  گزار  تحقیقاع انجام حیام فرصت داخل  جهت تیویه :0 تبصره

ارسال ( محل تحییل دانشجو) موسیه به محل انجام فرصت داخل به دانشگاه مبدأفرصت و نامه دانشگاه یا 
 شود.

شده از استاد راهنمای فرصت خارج  گزار  و تأیید تحقیقاع انجام حیام فرصت خارج  جهت تیویه :2 تبصره

معاونت آموزشی و تیویر ویزا و گذرنامه با مهر ورود و خروج به  رسید پرداخت بیمه  وبرگشت  رفت تیبل از کشور 
 تحییتع تکمیلی دانشگاه ارائه شود.

پس از وصول از دانشگاه/موسیه مقید جهت تأیید  017 گزار  فرصت داخل/خارج در قالب فرم :3 تبصره

 گروه و دانشکده ارسال خواهد شد. استاد راهنمای رساله 
اداره کل بورس یا اداره  به تشخیص دانشجو موظ  است در صورع انجام تحقیقاع کمتر از شش ماه  29

 کل امور مالی سازمان مبالغ اضافی دریافتی را تیویه نماید.

حیام فرصت خارج از کشور مدع اقامت دانشجو در محل تحقیق و برای فرصت  متک عمل تیویه :4 تبصره

 باشد. مدع داخل مدع اقامت در دانشگاه محل تحقیق می کوتاه
ظرو شش ماه به کشور مراجعت نمایند در غیر  یان دوره تحقیقاع حداکثردانشجویان موظ  هیتند پس از پا( 3

 شود. شده و خیارع وارده طبق تعهد مأخوذه اقدام می های انجام این صورع نیبت به استرداد هزینه
مشروط به داشتن  محل تحییل ( فرصت تحقیقاتی با نظر دانشگاه و گروه تخییی )آموزشی یا پژوهشی( 4

می برجیته و ارزنده در طول دره تحقیقاتی )مانند انتشار مقاله در نشریاع علمی و پژوهش های عل فعالیت
 ماه قابل تمدید است. 9به تشخیص اداره کل بورس حداکثر تا ( المللی بین

را دارد الزم است یک ماه ( که دانشجو قید تمدید فرصت م العاتی داخل )حداکثر سه ماه درصورتی :5 تبصره

و درخواست تمدید را پس از امضا استاد  017 ماهه فرصت در قالب فرم گزار  شش اتمام فرصت قبل از 
ها و یا سایر مؤسیاع محل فرصت به دانشگاه محل تحییل ارائه نموده تا  از طریق دانشگاه راهنمای فرصت 
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که توسد  014 ب فرمگروه آموزشی و دانشکده از طریق دانشگاه در قال پس از بررسی و تأیید استاد راهنما 
 گردد به سازمان امور دانشجویان ارسال شود. دانشجو تکمیل  می

رادارند ( حداکثر سه ماه) که قید تمدید دانشجویان فرصت تحقیقاتی خارج در مورد خاص درصورتی :6 تبصره

نمای خارج و ماهه درخواست تمدید فرصت را پس از تأیید استاد راه الزم است دو ماه قبل از اتمام فرصت شش
موافقت با تمدید منوط به ارائه  به گروه آموزشی و دانشکده تحویل نماید. 014استاد راهنما رساله دز قالب فرم 

 المللی خواهد بود. پذیر  و یا چاپ یک مقاله در مجتع معتبر بین

و به کشور به نرخ صورع ریالی و ارزی بعد از بازگشت دانشج به های تمدید فرصت م العاتی  هزینه :7 تبصره

روز بازگشت محاسبه و پرداخت آن منوط به موافقت اداره کل بورس با تمدید فرصت ونیز تخییص بودجه الزم 
 است.
دلیل و به تشخیص اداره کل بورس در مهلت در مهلت مقرر موفق به  چنانیه دانشجو بورسیه تحقیقاتی به هر( 5

های ارزی وی در  معادل ریالی معوقه و به ایران مرتجعت کند های تحقیقاتی استحقاقی نگردد  دریافت هزینه
 ایران به نرخ رسمی از تاریخ مراجعت در صورع وجود اعتبار قابل پرداخت است.

ها و  توسد سازمان امور دانشجویان با اعزام نمایندگان خود به دانشگاه نظارع بر حین اجرای این دستورالعمل 
 ها انجام خواهد شد. پژوهشگاه

 

 رئيسه دانشگاه مور  هيئت 650 تبصره در جلسه 39ماده  4 این دستورالعمل مشتمل بر

 باشد. امجرا می به تصویب رسيد و از تاریخ ابالغ مزم 23/2/0397
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 خارج/داخل مدت کوتاهگردش کار فرصت تحقيقاتی 
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  ميزبانیداخلی دانشجویان دکتری به  مدت کوتاه از فرصت حمایت و جذب نامه وهيش

 

 دانشگاه
جاذم دانشاجویان   تیهیل و  ها دانشگاهپژوهشی  گیتر  روابد با سایر  یها تیفعالجهت تحرک بخشی به 

گرگان  طبیعی و منابع کشاورزی علوم خود در دانشگاه مدع کوتاهبرای گذراندن فرصت تحقیقاتی  ها دانشگاهسایر 
 تدوین گردید. نامه وهیشاین 

 

 اقدامات دانشگاه
دانشاجویان   مادع  کوتااه میزباان فرصات م العااتی     عنوان بهگرگان  طبیعی و منابع کشاورزی علوم دانشگاه

فراهم ساازد تاا    یا گونه بهدکتری میمم است زمینه مراجعه این دسته از دانشجویان را برای گذراندن این فرصت 
ساهم بیشاتری از ایان     هاا  دانشاگاه جهت ارائه خدماع علمی و پژوهشی به دانشجویان دکتری در رقابت با سایر 

 یمانند یبتخییی کشاورزی و منابع طبیعی و امکاناع  یها رشتهرا جذم نماید. این دانشگاه با داشتن  ها فرصت
تی آموزشی و مرکز آموزشی و پژوهشی دکتر بهارام نیاا    همیون آزمایشگاه مرکزی  مزارع اختیاصی  مرکز شیت

 جذم نماید.  یخوب بهرا  ها فرصت گونه نیاقادر است 

 

 علمی أتيه اعضای وظایف
و بهباود وضاعیت    هاا  دانشگاهاین دانشگاه به دانشجویان دکتری سایر  یها تیقابلبرای شناساندن امکاناع و 

علمای خاود را    یهاا  یمناد  عتقهدر وبگاه شخیی خود اطتعاع و  اند موظ علمی  أعیه  اعضای یرسان اطتع
علمی نیبت  أعیهمرتب بروز نمایند. پس از ورود دانشجوی متقاضی به دانشگاه الزم است عضو  طور بهتکمیل و 

 دییا تأگازار  و بررسای و    دییتأهای پژوهشی و به اختیاص وقت کافی برای هدایت دانشجو  نظارع بر فعالیت
 الی اقدام نماید.اسناد م

علمی که مرجع تقاضا واقع شوند عتوه بر وجوه متعلقه از سوی وزارع علوم امتیازاتی  أعیهبرای تشویق اعضای 
 گیرد:به شرح زیر تعلق می

 دوره فرصت.  زیآم تیموفق انجام دییتأامتیاز برای استفاده در سال بعد مشروط به  2گرنت پژوهشی به میزان -ال 
علمی به ازای جذم  أعیهمربوطه( به ظرفیت سال بعد عضو  نامه وهیشافزودن یک دانشجوی ارشد )در قالب  -م

 یک دانشجو دکتری.  
 

 وظایف گروه و دانشکده
  آخارین  هرساال  مااه  بهشات یاردحاداکثر تاا ابتادای     هرسالهآموزشی موظ  هیتند  یها گروهو  ها دانشکده
خود را در وبگاه  یا گلخانه  شیتتی  دامی و یا مزرعهع آزمایشگاهی  تحقیقاتی  از امکانا شده یبند طبقهفهرست 
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 و واجد شراید قرار گیرد.  مند عتقهدانشکده و گروه مربوطه قرار دهند تا در معرض دید دانشجویان 
ساایر   آن مدیر گروه آموزشی مربوطه و مدیر آزمایشگاه مرکزی  مادیر مزرعاه و   تبع بهالزم است دانشکده و 

آماوز    مؤسیااع در دیگار   هم رشتهآموزشی  یها گروهمدیران در این س و  در شروع هر نیمیال در تعامل با 
آناان و نیاز    یهاا  یمناد  عتقاه تحقیقاتی و  یها نهیزمعلمی به همراه  أعیهعالی و تحقیقاتی فهرستی از اسامی 

ارائاه نمایاد. دانشاکده     هاا  دانشگاهالکترونیک به دیگر  صورع بهفهرست امکاناع پژوهشی و آزمایشگاهی خود را 
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 

باشد. همینین معرفی دانشجو به دانشکده به همراه حکم باورس   معاونت آموزشی می بر عهدهانجام دوره فرصت 
بر  مبدأنعکاس آن به وزارع متبوع و دانشگاه گذراندن دوره فرصت و ا دییتأ تاًینهاو  هیدییتأدریافت گزار   صدور 

در انتهاای   الزحماه  حاق عهده معاونت آموزشی است. معرفی استاد راهنما به معاونت اداری و مالی جهت پرداخات  
نیاز  که یدرصورتباشد. و ارسال گزار  دانشجو به وزارع نیز از وظای  معاونت آموزشی می دییتأبا  زمان همدوره  

باشد معاونت آموزشی میااعدع الزم را   شده ینیب شیپآموزشی جهت دانشجو  مدع کوتاهرس یا دوره به گذراندن د
 .دهد یمانجام 

 

 معاونت پژوهشی 
معاونت پژوهشی دانشگاه در جهت تیهیل استفاده از امکاناع پژوهشی نظیر آزمایشگاه مرکزی  کتابخانه 

علمی مرجع  أعیهمرکزی و مرکز انفورماتیک توسد دانشجوی مهمان و نیز اع ای گرنت تشویقی به اعضای 
 امتیاز پژوهشی(. 2)تا  دینما یمهمکاری الزم را مبذول 

 

 توسعه منابع معاونت اداری، مالی و
وجوه بین دانشگاه با وزارع و یا  وانتقال نقلمعاونت اداری و مالی دانشگاه الزم است میاعدع کافی در جهت 

 دستورالعمل وزارتی مندرج به شرح زیر اقدام نماید.  را فراهم ساخته و م ابق مؤسیاعبین دانشگاه و سایر 
( به 96میلیون ریال )مربوط به سال  051مبلغ  م ابق قانون اع ای بورس داخل به دانشجویان دکتری

  که پس از اتمام دوره فرصت دانشجو و الزحمه حق عنوان بهدرصد  31که از این مبلغ  شود یمدانشگاه مقید واریز 
درصد خدماع  51شود  گزار  آن توسد معاونت آموزشی و تحییتع تکمیلی به استاد راهنما پرداخت می دییتأ
% شامل 25میدانی و موارد مشابه و  یها تیفعالو  یها شیآزمامواد آزمایشگاهی  تعرفه انجام  نیتأم% هزینه 25)

 عنوان بهدرصد نیز  21مواد  تجهیزاع و خدماع گردد( و  نیتأمخرید  تعمیر یا ساخت تجهیزاع که باییتی صرو 
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استاد راهنمای مقید  دییتأدرصد مبلغ فوق )خدماع( بر اساس  51یابد. هزینه کرد سهم دانشگاه اختیاص می
هزینه مواد میرفی گرنت  جلیه صورععلمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان( مشابه  أعیه)عضو 
نیبت  تعیین سهم و درهرصورع. ردیگ یمدانشکده صورع  سیرئمدیر گروه و  دییتأعلمی پس از  أعیهاعضای 

 بر عهده معاونت آموزشی و تحییتع تکمیلی است. ها نهیهز

به بخش  تواند یممواد میرفی آزمایشگاهی  اعتبار فوق  نیتأمدر صورع عدم نیاز به هزینه در بخش  :0تبصره 

 خرید  تعمیر یا ساخت تجهیزاع اختیاص یابد.

% 21 حداکثردر طول فرصت  دانشجو در بیرون از خوابگاه دانشگاه سکونت نماید معادل  که یدرصورت :2 تبصره

 .گردد یممعتبر  هزینه میکن به دانشجو پرداخت  نامه اجارهاز بخش خدماع با ارائه 

 

 معاونت دانشجویی
دانشجو برای  سیسرو سل خوابگاه و فراهم کردن امکان استفاده از  نیتأممعاونت دانشجویی عتوه بر 
  همکاری الزم را نامه وهیشاین  3 بند در شده ینیب شیپاع ای تیهیتع  نهیزم درهمانند دانشجویان این دانشگاه 

 . دینما یممبذول 

 

 نحوه تقاضا  متقاضيان و شرایط
در این دانشگاه را دارند باید شراید اولیه وزارع  مدع کوتاهدانشجویان دکتری که قید گذراندن دوره فرصت 

 ( را دارا باشند.شود یمابتغ  هرسالهاجرایی که  نامه وهیشعلوم )م ابق 

دولتی  یها دانشگاهفرصت را برابر با  یها نهیهزمالی بتوانند  ازنظردانشجویان غیردولتی نیز چنانیه  تبصره:

 متقاضی گذراندن فرصت در این دانشگاه باشند. توانند یمنمایند  نیتأم
راجع به جزییاع موضوع  موردنظرتحقیقاتی اساتید این دانشگاه و تماس با استاد  یها نهیزمدانشجو با م العه 
کرده و پس از م العه شراید و امکاناع گروه آموزشی یا دانشکده تقاضای خود را  نظر تبادلپژوهشی قابل انجام 

. دینما یمز طریق معاونت آموزشی یا پژوهشی موسیه متبوع خود برای اخذ پذیر  به این دانشگاه ارائه و یا ا رأساً
برای  "پذیر "با عنوان  یا نامهآن از سوی دانشکده  معاونت آموزشی دانشگاه  دییتأپس از بررسی تقاضا و 

شروع و طول  .وزارع متبوع خواهد بودو  مبدأکه مبنای پیگیری سایر مراحل در دانشگاه  دینما یممتقاضی صادر 
 موردقبولهای پژوهشی این دوره در صورع داشتن فعالیت زمان مدع. شود یممدع فرصت در نامه پذیر  قید 

 .باشد یمماه قابل تمدید  9تا  اداره بورس دییتأو  مبدأدانشگاه 

علمی حاصل از فرصت گذرانده در  یدستاوردهابه نحو مقتضی در انتشار کلیه  شود یمدانشجو متعهد  تبصره:

محل انجام  عنوان بهگرگان را  طبیعی و منابع کشاورزی علوم این دانشگاه نام استاد راهنمای میزبان و دانشگاه
 تحقیق قید نماید.
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 ارائه قابلتسهيالت 
 عنوان بهاین دانشگاه تیهیتع زیر را برای دانشجویانی که دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان را 

 :ردیگ یممیزبان فرصت داخل انتخام نمایند در نظر 
 استفاده رایگان از خدماع انفورماتیک و کتابخانه دانشگاه -
 راید دانشجویان شاغل به تحییل در این دانشگاهاستفاده از امکاناع خوابگاه و غذاخوری دانشگاه م ابق ش -
های آموزشی دانشگاه م ابق و گروه ها بخشو امکاناع آزمایشگاهی و پشتیبانی سایر  ها تیظرفاستفاده از کلیه  -

 شرای ی که برای دانشجویان شاغل به تحییل در این دانشگاه وجود دارد. 
 

قرار  یموردبازنگر 5/9/96دانشگاه مور  رئيسه  أتيهبند در جلسه  3در  نامه وهيشاین 

 باشد.می اجرا قابلگرفت و برای کليه دانشجویان 
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 التحصيلی دانشجویان مقطع دکتریفرایند اجرایی فارغ

 ازنظرها )بررسی پرونده از اتمام دروس و دفاع از رساله دکتری و بررسی پرونده آموزشی در دانشکدهپس 
باشد( پرونده دانشجو به مدیریت تحییتع تکمیلی دانشگاه .....بر عهده دانشکده مینیاز و آموزشی  رعایت پیش

و پس از تلفیق با پرونده موجود در بایگانی معاونت آموزشی و تحییتع تکمیلی دانشگاه نیبت به  شده  ارسال
انجام امور مربوط به آموختگان پس از دفاع و . دانشجویان و دانششوداقدام میموختگی آدانشصدور مدارک 

تحییلی   هیدییتأو مدارک )گواهی موقت  دانشنامه   حیام هیتیوالتحییلی در دانشکده  جهت دریافت فرم فارغ
 آموختگان دانشگاه مراجعه نمایند.گواهی فراغت از تحییل و.....( به واحد دانش

 مق ع دکتری مدارک الزم جهت صدور گواهی موقت( 0
دوره کارشناسی ارشد و  زنمراعیرو  تحییلی هیدییتأمدارک کارشناسی ارشد شامل اصل گواهی موقت   .05

 کپی مدرک کارشناسی 

 آموختگان دانشگاهدانش و تحویل آن به واحد حیام هیتیوتکمیل فرم  .06

 عدم بدهی دییتأو یا  رفاه صندوق اقیاط دفترچه داشتن .07

  3*4 جدید عکس ق عه دو .08

 توانند  مدرک دریافت نمایند. آموختگان مرد با دارا بودن یکی از شراید ذیل میدانش :0تبصره 

  اصل و کپی کارع پایان خدمت یا معافیت 
 غیبت درج بدونبا تاریخ معتبر و رگ اعزام به خدمت ب  
  گواهی اشتغال به خدمت از محل خدمت سربازی بدون درج غیبت 

جهت معرفی به اداره  فهیوظ  نظامرا نداشته باشند  برگ  0رگانه تبیره آموختگان مرد که شراید چهادانش :2تبصره 

 دریافت خواهند نمود. فهیوظ  نظام

مغایرتی بین عنوان رساله در فرم تیویب پیشنهادیه   گونه چیهآموختگان توجه داشته باشند که دانش :3تبصره 

(  و بر روی کتابیه وجود نداشته باشد و هرگونه تغییر irandocنامه ایرانداک ) دفاع  رسید پذیر  پایان جلیه صورع
 دهند. ارائهیا اصتحی در عنوان یا متن را با تکمیل فرم اصتحاع 

به تحییل مجاز به دریافت گواهی موقت نبوده و فقد گواهی فراغت  مأمورآموختگان بورسیه و دانش :4تبصره 

و تا زمان اعتم لغو  شود یمبورس )محل اشتغال( صادر تحییلی( به وزارع علوم و محل  هیدییتأاز تحییل )
 باشند.مدرک نمی تعهد خدمت از محل بورس )اشتغال( قادر به دریافت

که از فرصت م العاتی استفاده نمودند  الزم است نامه  هیبورس ریغبورسیه و  آموختگان دانش :5تبصره 

از طریق وزارع علوم  تحقیقاع و فناوری )سازمان امور دانشجویان( به این دانشگاه ارسال  ها آن حیام هیتیو
 گردد. 
 
 مق ع دکتری زنمراعیردانشنامه و اصل  مدارک الزم جهت صدور( 2
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 دکتری جهت دریافت دانشنامه اصل گواهی موقت )تحویل( ارائه .08
آموختگانی که فرم لغو تعهد خدمت جهت دانشکپی برابر با اصل دانشنامه دوره کارشناسی ارشد و کپی  .09

 اند.تعهد خدمت داشته
 (دو عدد) 3*4 رخ تمامعکس جدید  .21
 دانشجویان مبنی بر پرداخت بدهی )در صورع داشتن بدهی( صندوق رفاهبا  حیام هیتیوارائه نامه  .20

 آموختگان مردارائه اصل و کپی کارع پایان خدمت یا معافیت برای دانش .22

 بنی بر لغو تعهد آموز  رایگانارائه مدرکی م .23

باییت آموختگان شاغل عتوه بر مدارک فوق  جهت دریافت دانشنامه و اصل ریزنمراع میدانش الف( تبصره:

 یکی از موارد ذیل را نیز ارائه نمایند.
  دولتیها و اداراع سازمان رسمی حکم کارگزینی کارکنانآخرین 
 شرکتی  صورع بههای دولتی ( در سایر ارگان--/--/--کار )به کار با تاریخ شروع به  اشتغال گواهی

 و... 
  و افراد بورسیه نامه مبنی بر اتمام تعهد خدمت از محل خدمت و یا  وپرور  آموز متعهدین خدمت به

 محل بورس 

  باشند )با می به کارمشغول  های خیوصیشرکت و یا سازمان برای افرادی که در به کارگواهی اشتغال
( و مهر و امضاک رسمی  شماره و تاریخ ثبت و داشتن کپی آگهی --/--/--تاریخ شروع به کار)اعتم 

 ای از سازمان مربوطهثبت شرکت(  شماره بیمه و سوابق بیمه

مشخص را پیدا  یزمان مدعآموختگانی که امکان اشتغال در از دانش آن دستهآموختگان غیر شاغل و یا دانش ب(

 نام ثبتگواهی عدم کاریابی از اداره کل تعاون  کار و رفاه اجتماعی استان را ارائه نمایند.  باییتاند میننموده
پاذیر اسات. بارای    آموخته امکاندر دفاتر کاریابی و دریافت گواهی عدم کاریابی تنها با حضور شخص دانش

باا کپای گواهیناماه    اول پس از فراغت(  ماهه ششپس از فراغت از تحییل )در  آموختگان دانشاین منظور 
از  سال کینماید. پس از سپری شدن می نام ثبتموقت به دفتر کاریابی محل سکونت خود مراجعه نموده و 

رعایت حداقل شش ماه نوبت بیکاری در صورع عدم کاریابی دوبااره باه    شرط بهتاریخ فراغت از تحییل و 
ای مبنای بار عادم    رفااه اجتمااعی اساتان ناماه    از اداره کل تعاون  کار و  تیدرنهاآن محل مراجعه نموده و 

صاادره باییاتی    اعتبارناماه کند. تاریخ صدور و تااریخ  کاریابی خ ام به دانشگاه محل تحییل  دریافت می
مدنظر قرار گیرد. اشتغال به کار و یا گواهی )نامه( صادره از اداره کل کار و تعاون مبنای بار عادم کاریاابی      

باشاد. همیناین بارای    نمای  قباول  قابال های دولتی و دوره روزانه با اشتغال به تحییل در دانشگاه زمان هم
اول  ماهه ششاز تاریخ پایان خدمت یا معافیت گذشته باشد )مبنی بر اینکه در  سال کیدانشجویان مرد باید 

 نام نمایند(پس از دریافت کارع معافیت یا پایان خدمت ثبت

توانند هزینه مدع تعهد که شاغل نبوده و از فرصت کاریابی نیز استفاده نکرده باشند  می آموختگانیدانش ج(

 خدمت خود را طبق جدول وزارع علوم متناسب با سال ورود  پرداخت کرده و دانشنامه خود را آزاد کنند.



 039/       مجموعه قوانين و مقررات آموزشی و تحصيالت تکميلی 

 

 

در  شده ستهخواجهت آزادسازی مدرک و دریافت نامه لغو تعهد الزم است  قبل از هر اقدامی اطتعاع  .24
آن ابتدا از طرو  دییتأسامانه جامع امور دانشجویان( را تکمیل نموده و پس از ) saorg.irسامانه سجاد 

وزارع علوم  پرینت نامه لغو تعهد را همراه با نامه سازمان یا اداره کل  دییتأدانشگاه محل تحییل و سپس 
 تعاون  کار و رفاه اجتماعی به دانشگاه محل تحییل تحویل و سپس جهت دریافت دانشنامه اقدام نمایند

 
 تحییلی  هیدییتأو  زنمراعیرمدارک الزم جهت صدور  (3
 یا هم مق ع در حال تحییل درخواست از دانشگاه مق ع باالتر .7
مشغول به تحییل بوده و دانشگاه آزاد استمی آموختگانی که در دانشمحضری جهت  نامهفرم تعهد ارائه  .8

 تعهد خدمت دارند )جهت دریافت فرم کلیک نمایید(
 (0376)قبل از سال  قدیم سنواع دانشجویان برای رفاه صندوق حیام هیتیو برگ ارائه و پرداخت بدهی  .9

 جدیددانشگاه محل تحییل ز ا   بایدشوندآموختگانی که در مق ع باالتر مشغول به تحییل میدانش (0تبصره 

 .دریافت نماید مکاتبهاز طریق  دانشگاه قبلی را از ها آن تحییلی هیدییتأو  زنمراعیردرخواست نمایند تا 

 گردد.محرمانه به دانشگاه محل درخواست ارسال می صورع بهتحییلی و ریزنمراع  هیدییتأ (2تبصره 

ها را دارند  تنها با لغو دانشجویان انیرافی و اخراجی که قید تحییل در دانشگاه زنمراعیرارسال ( 3تبصره 

 باشد.پذیر میکامل امکان صورع بهتعهد آموز  رایگان 
 

 :نکات مهم
 آموختاه بارای صادور    آموختگان و یا پس از درخواست داناش پس از دریافت پرونده دانشکده در واحد دانش

 باشد.روز کاری زمان نیاز می 01گواهی موقت  دانشنامه و ریزنمراع  حداقل 
 باه دانشاگاه   )گواهیناماه موقات و دانشانامه(    آموختگانی که به هر دلیل نتوانند جهت دریافت مادرک  دانش

نماوده و مادارک    شخص دیگری را به دانشگاه معرفای   ضرینامه محتوانند با دادن وکالتمی  مراجعه کنند
 نامه محضری تحویل داده شود.با وکالت ها آن

 گواهی )فراغت از تحییل  رتباه و ...( الزم اسات  درخواسات کتبای      هرگونهآموختگان جهت دریافت دانش
 الزم حداقل سه روز کاری( زمان مدعخود را به مدیر تحییتع تکمیلی دانشگاه ارائه دهند )

 های زیر از وضعیت پروناده خاود در واحاد    توانند قبل از مراجعه حضوری با شماره تماسآموختگان میدانش
 )خانم ساورعلیا( 300  داخلی 10732250710و14و12و  10732221321و20آموختگان م لع شوند. دانش

 
 
 



 های مقطع دکتری تخصصی نامه ها و آیين فرمفصل چهارم /      041

 

 ها فرم

 



 040/       مجموعه قوانين و مقررات آموزشی و تحصيالت تکميلی 

 

 



 های مقطع دکتری تخصصی نامه ها و آیين فرمفصل چهارم /      042

 

 
 
 
 



 043/       مجموعه قوانين و مقررات آموزشی و تحصيالت تکميلی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 های مقطع دکتری تخصصی نامه ها و آیين فرمفصل چهارم /      044

 

 



 045/       مجموعه قوانين و مقررات آموزشی و تحصيالت تکميلی 

 

 
 
 



 های مقطع دکتری تخصصی نامه ها و آیين فرمفصل چهارم /      046

 

 



 047/       مجموعه قوانين و مقررات آموزشی و تحصيالت تکميلی 

 

 



 های مقطع دکتری تخصصی نامه ها و آیين فرمفصل چهارم /      048

 

 



 049/       مجموعه قوانين و مقررات آموزشی و تحصيالت تکميلی 

 

 



 های مقطع دکتری تخصصی نامه ها و آیين فرمفصل چهارم /      051

 

 



 050/       مجموعه قوانين و مقررات آموزشی و تحصيالت تکميلی 

 

 



 های مقطع دکتری تخصصی نامه ها و آیين فرمفصل چهارم /      052

 

 



 053/       مجموعه قوانين و مقررات آموزشی و تحصيالت تکميلی 

 

 



 های مقطع دکتری تخصصی نامه ها و آیين فرمفصل چهارم /      054

 

 
 



 055/       مجموعه قوانين و مقررات آموزشی و تحصيالت تکميلی 

 

 
 
 
 
 
 
 



 های مقطع دکتری تخصصی نامه ها و آیين فرمفصل چهارم /      056

 

 



 057/       مجموعه قوانين و مقررات آموزشی و تحصيالت تکميلی 

 

 
 
 
 
 
 



 های مقطع دکتری تخصصی نامه ها و آیين فرمفصل چهارم /      058

 

 



 059/       مجموعه قوانين و مقررات آموزشی و تحصيالت تکميلی 

 

 



 های مقطع دکتری تخصصی نامه ها و آیين فرمفصل چهارم /      061

 

 



 060/       مجموعه قوانين و مقررات آموزشی و تحصيالت تکميلی 

 

 
 
 
 
 
 



 های مقطع دکتری تخصصی نامه ها و آیين فرمفصل چهارم /      062

 

 



 063/       مجموعه قوانين و مقررات آموزشی و تحصيالت تکميلی 

 

 



 های مقطع دکتری تخصصی نامه ها و آیين فرمفصل چهارم /      064

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 065/       مجموعه قوانين و مقررات آموزشی و تحصيالت تکميلی 

 

 



 های مقطع دکتری تخصصی نامه ها و آیين فرمفصل چهارم /      066

 

 

 



 067/       مجموعه قوانين و مقررات آموزشی و تحصيالت تکميلی 

 

 



 های مقطع دکتری تخصصی نامه ها و آیين فرمفصل چهارم /      068

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 069/       مجموعه قوانين و مقررات آموزشی و تحصيالت تکميلی 

 

 



 های مقطع دکتری تخصصی نامه ها و آیين فرمفصل چهارم /      071

 

 



 070/       مجموعه قوانين و مقررات آموزشی و تحصيالت تکميلی 

 

 



 های مقطع دکتری تخصصی نامه ها و آیين فرمفصل چهارم /      072

 

 



 073/       مجموعه قوانين و مقررات آموزشی و تحصيالت تکميلی 

 

 
 
 
 



 های مقطع دکتری تخصصی نامه ها و آیين فرمفصل چهارم /      074

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 075/       مجموعه قوانين و مقررات آموزشی و تحصيالت تکميلی 

 

 لعاتیهای مربوط به فرصت مطافرم 

 
 



 های مقطع دکتری تخصصی نامه ها و آیين فرمفصل چهارم /      076

 

 
 
 



 077/       مجموعه قوانين و مقررات آموزشی و تحصيالت تکميلی 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 های مقطع دکتری تخصصی نامه ها و آیين فرمفصل چهارم /      078

 

 
 



 079/       مجموعه قوانين و مقررات آموزشی و تحصيالت تکميلی 

 

 



 های مقطع دکتری تخصصی نامه ها و آیين فرمفصل چهارم /      081

 

 



 080/       مجموعه قوانين و مقررات آموزشی و تحصيالت تکميلی 

 

 
 



 های مقطع دکتری تخصصی نامه ها و آیين فرمفصل چهارم /      082

 

 



 083/       مجموعه قوانين و مقررات آموزشی و تحصيالت تکميلی 

 

 
 

 



 های مقطع دکتری تخصصی نامه ها و آیين فرمفصل چهارم /      084

 
 



 085/       مجموعه قوانين و مقررات آموزشی و تحصيالت تکميلی 

 

 
 



 های مقطع دکتری تخصصی نامه ها و آیين فرمفصل چهارم /      086

 

 
 



 087/       مجموعه قوانين و مقررات آموزشی و تحصيالت تکميلی 

 

 
 

 



 های مقطع دکتری تخصصی نامه ها و آیين فرمفصل چهارم /      088

 

 
 

 



 089/       مجموعه قوانين و مقررات آموزشی و تحصيالت تکميلی 

 

 
 

 



 های مقطع دکتری تخصصی نامه ها و آیين فرمفصل چهارم /      091

 

 
 

 



 090/       مجموعه قوانين و مقررات آموزشی و تحصيالت تکميلی 

 

 



 های مقطع دکتری تخصصی نامه ها و آیين فرمفصل چهارم /      092

 

 
 

 



 093/       مجموعه قوانين و مقررات آموزشی و تحصيالت تکميلی 

 

 



 های مقطع دکتری تخصصی نامه ها و آیين فرمفصل چهارم /      094

 

 
 

 



 095/       مجموعه قوانين و مقررات آموزشی و تحصيالت تکميلی 

 

 
 

 



 های مقطع دکتری تخصصی نامه ها و آیين فرمفصل چهارم /      096

 

 
  



 

هاي مشرتک مقاطع  نامه ها و شيوه نامه / آينی پنجمفصل 
 اکرشناسي، 

 ارشد و دکرتي تخصصي اکرشناسي



 ارشد و دکتری تخصصی های مشترک مقاطع کارشناسی، کارشناسی نامه شيوهها و  نامه آیين فصل پنجم/    098

 

 تخصصیارشد و دکتری  مشترک مقاطع کارشناسی، کارشناسی یها نامه وهیشو  ها نامه نییآ
 مجموعه مقررات مالی امور آموزشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان

ی امنا و بر اساس میوباع هیأع رئییه دانشگاه ها ئتیهتوسعه کشور و قانون تشکیل  به استناد قانون برنامه
ی کارشناسای   هاای آموزشای کلیاه مقااطع تحیایل     ناماه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در اجارای آیاین  

کارشناسی ارشد و دکتری تخییی  مجموعه مقرراع قوانین مالی امور آموزشای دانشاگاه تادوین و بارای کلیاه      
 باشد.می االجرا الزمدانشجویان مشمول آموز  رایگان و نوبت دوم به شرح زیر 

 

شهریه دانشجویان نوبت دوم کلیه مقاطع تحییلی کارشناسی  کارشناسی ارشد و دکتاری تخییای باه     (0بند 

 . شود یمتعیین  3و  2  0شرح جداول 
 

 نوبت دوم دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان کارشناسیشهریه مق ع   -0جدول 

سال 

 تحصيلی

شهریه ثابت 

هر نيمسال 

 تحصيلی

 غير هر واحد درسیشهریه مت
شهریه دروس 

عملی، 

آزمایشگاهی به 

ازای هر ساعت 

 اجرا در هفته

شهریه هر واحد 

ی آموز مهارتپروژه، 

در صورت وجود در 

 برنامه آموزشی
 عمومی

پایه 

 )نظری(

اصلی و 

تخصصی 

 )نظری(

94-93 511/562/0 111/025 251/216 111/251 511/087 111/751 
95-94 511/562/0 111/025 251/216 111/251 511/087 111/751 
96-95 811/708/0 511/037 911/226 111/275 311/216 111/825 
97-96 611/891/0 311/050 611/249 511/312 911/226 511/917 
98-97 211/074/2 111/074 111/287 911/347 911/261 611/143/0 
 کلیه مبالغ به ریال آورده شده است.*

 

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

 شهریه ثابت ورودی
 شهریه متغير هر واحد درسی

 نامه انیپاشهریه هر واحد 
 عملی نظری

94-93 111/111/5 111/111/0 111/511/0 111/511/2 
95-94 111/111/5 111/111/0 111/511/0 111/511/2 
96-95 111/511/5 111/011/0 111/651/0 511/437/3 
97-96 111/511/5 111/011/0 111/651/0 511/437/3 
98-97 111/321/6 111/511/0 111/111/4 

 کلیه مبالغ به ریال آورده شده است.*



 099/       مجموعه قوانين و مقررات آموزشی و تحصيالت تکميلی 

 

 نوبت دوم دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دکتری تخصصیشهریه مق ع -3جدول 

 ورودی
  7شهریه 

 *نيمسال اول

 شهریه 

 نيمسال هشتم
 شهریه ثابت، سنوات مازاد،  شهریه کل

 مرخصی تحصيلی و ...

93-92 111/111/65 111/111/41 111/111/495 111/511/22 

94-93 111/111/65 111/111/55 111/111/501 111/111/25 

95-94 111/111/65 111/111/55 111/111/501 111/111/31 

96-95 111/511/70 111/511/61 111/111/560 111/111/31 

97-96 
 چهار نیمیال اول

111/511/70 

پنجم تا هشتم  میالین

111/511/78 
111/111/611 111/111/31 

98-97 111/251/80 111/111/651 111/111/31 
 به ریال آورده شده است. کلیه مبالغ*
 

 111/411/7هر واحد درسی مبلغ    شهریه متغیر97در خیوص دانشجویان دکتری نوبت دوم ورودی ( 0تبصره 

 ریال محاسبه شده است.   111/111/05ریال و شهریه هر واحد رساله 

تا پایان نیمیال هشتم نیبت به تیویه  یتیبا یمکلیه دانشجویان دوره نوبت دوم مق ع دکتری  (2تبصره 

 اخذ خواهد شد. ازآن پسشهریه کل دوره اقدام نمایند. شهریه سنواع مازاد از نیمیال نهم و 

دفاع از رساله دانشجویان نوبت دوم مق ع دکتری در پایان نیمیال ششم و هفتم  پس از پرداخت  (3تبصره 

 پذیر خواهد بود.شهریه کل دوره امکان

دریافت شهریه نیمیال مازاد بر سنواع مجاز از دانشجویان دوره روزانه کلیه مقاطع تحییلی به شرح  (2بند 

 باشد.می  6جدول 
 

شهریه نیمیال مازاد بر سنواع مجاز دانشاجویان دوره روزاناه کلیاه مقااطع تحیایلی دانشاگاه علاوم         -6جدول 
 کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 شهریه سنوات مازاد موضوع ورودی مقطع ردیف

 کارشناسی 0
و  97-98ورودی 

 بعدازآن
از نیمیال دهم و 

 بعدازآن
معادل شهریه دانشجویان نوبت دوم همان ورودی 

 و همان رشته

2 
کارشناسی 

 ارشد
 هاکلیه ورودی

از نیمیال ششم و 
 بعدازآن

معادل شهریه ثابت دانشجویان نوبت دوم همان 
 ورودی و همان رشته

3 
دکتری 

 تخصصی

-97و  95-96ورودی 
96 

از نیمیال یازدهم و 
 بعدازآن

111/111/61 

4 
و  97-98ورودی 

 بعدازآن
از نیمیال دهم و 

 بعدازآن
معادل شهریه ثابت دانشجویان نوبت دوم همان 

 ورودی و همان رشته



 ارشد و دکتری تخصصی های مشترک مقاطع کارشناسی، کارشناسی نامه شيوهها و  نامه آیين فصل پنجم/    211

 

از دانشجویان کلیه مقاطع تحییلی مشمول آموز  رایگان در صورع انتخام مجدد درس به دلیل حذو  (3بند 

  عدم کیب نمره قبولی در هر درس و یا جبران کیر معدل  و دروس جبرانی )کمبود( به دلیل نامتجانس رموجهیغ
 گردد.اخذ می 7ی به شرح جدول ا نهیهزبودن رشته مق ع قبل دانشجویان  

 
شهریه دروس جبرانی و ..... دانشجویان مشمول آموز  رایگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی  -7 جدول
 گرگان
 مبلغ مقطع ردیف

 معادل شهریه متغیر آن واحد درسی برای دانشجویان نوبت دوم کارشناسی 0

 معادل شهریه متغیر آن واحد درسی برای دانشجویان نوبت دوم کارشناسی ارشد 2

 دکتری تخییی 3
 عملی نظری

111/011/0 111/651/0 

 

برابر شهریه دانشجویان  2متقاضی انتقال از خارج به داخل  معادل  هیبورس ریغ( شهریه دانشجویان ایرانی 4بند 

 در دانشگاه خواهد بود. ها آننوبت دوم همان مق ع و ورودی سال شروع تحییل 

برای دانشجویان مق ع آزاد در دانشگاه  صورع به شده رفتهیپذبورسیه غیر ی رانیا ریغ( شهریه دانشجویان 5بند 

به  25/0برابر و برای دانشجویان مقع دکتری  5/0  برای دانشجویان مق ع کارشناسی ارشد برابر 2 کارشناسی
 شهریه دانشجویان نوبت دوم همان مق ع و ورودی خواهد بود. ترتیب برابر

به  97-98طع کاردانی و کارشناسی برای تحییل در بازه تابیتان سال تحییلی شهریه دانشجویان مقا (6بند 

 خواهد بود. 8شرح جدول 
 

 )مبالغ به ریال( 97-98برای تحییل در بازه تابیتان سال تحییلی  انیدانشجوشهریه  -8جدول 

 شهریه ثابت )ریال(

 شهریه متغير برای هر واحد درسی )ریال(

 )عملی( پایه )نظری( پایه عمومی
 تخصصی

 )نظری(

 تخصصی

 )عملی(

111/311/0 111/411 111/511 111/611 111/711 111/811 

 

 گردد.دریافت می 9ی ارائه خدماع وجوهی به شرح جدول درازا تنیالتحی فارغاز دانشجویان و  (7بند 
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 تعرفه ارائه خدماع به دانشجویان مقاطع مختل  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  -9جدول 
شرح مبلغ قابل دریافت 

 )ریال(
 ردیف شرح عناوین خدمات

 طبق تعرفه اداره پیت
و مدارک به درخواست دانشجو و  نامه یگواههزینه ارسال پیتی 

 لیالتحی فارغ
0 

 2 لیالتحی فارغصدور کارنامه و دانشنامه التین به درخواست دانشجو و  111/111/0

 کارشناسی:
ی برای لیالتحی فارغ ازماه پس  3تعرفه عدم مراجعه ظرو حداکثر  111/511

ماه برای دانشجویان مقاطع  6دانشجویان مق ع کارشناسی و حداکثر 
و انجام امور  حیام هیتیوکارشناسی ارشد و  دکتری تخییی جهت 

 یلیالتحی فارغ

3 
 کارشناسی ارشد:

111/751 

 دکتری:
111/111/0 

 

دانشگاه  حداکثر به میزان درصد افزایش  یهیرئ ئتیهبا تیویب  هرسالمبالغ مندرج در این میوبه ( 0تبصره 

 یابد.ضریب حقوق کارکنان دولت نیبت به سال قبل افزایش می
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 نامه، رسالهطرح پيشنهادی، پایان یسیمنبع نودستورالعمل 
 در متن موارد مختلف در استناد

 ذکر اثر انتشار سال و اثر آن خانوادگی نام باشد  مؤل  یک به متعلق اثر یک وقتی مؤل . یک دارای اثر یک 
 پاژوهش  در»: ماثتً . بیایاد  غیاره  و پروفیاور  مهنادس   دکتر  آقا  خانم  القام  بدون خانوادگی نام. شودمی

 .«چنین نتایجی به دست نیامد( 0371) صبوری

 ماثتً . شاود مای دو مؤل  و تاریخ انتشاار اثار ذکار    خانوادگی در چنین مواردی نام  .ؤل م دو دارای اثر یک: 
 ..... .«حاکی از این است( 0365) های دانا و حیینییافته»

 (.....«0371همکاران ) و عالمی»: مثتً مؤل . دو از بیش دارای اثر یک 

 و نیاازی باه اضاافه نماودن      شاده  درجالتاین   صاورع  به)گان( در ارجاع منابع انگلییی در متن  نام نویینده
و  Zhuangگیاری محتاوی پارولین ریشاه از رو      انادازه  منظور به: »مثتً. یتینزیرنویس نام نوییندگان 

 وفاور  باه هاای سالولی   اسید آسکوربیک در اغلب اندامک«. »شد( با اندکی تغییراع استفاده 0994همکاران )
 («Jimenez et al., 1997وجود دارد )

 وزارع ) انتشاار یافتاه اسات    یتاازگ  باه رسند: گزارشای کاه   ها یا نهادها به چاپ میبه نام سازمان که آثاری
 (0397 –تحقیقاع  آموز  و ترویج کشاورزی

 («0391  0385  0378  0372)غریب  هایپژوهش: »مثتًهای مختل . در سال مؤل از یک د اثر چن دو یا 

  0365 احمادی  ) بااره  نیدرا شده انجام م العاع: »مثتًسال.  یک در واحد مؤلفان یا مؤل  یک اثر چند ایدو 
 («پ0371 ؛م0371 ؛ال 0371جمشیدی و حینی   ؛م0365 ؛ال 

 زمان انتشارمتن به بیش از یک اثر استناد شده است  استنادها به ترتیب  از مشخیی بخش در که یدرصورت 
است که برای انتخاام بهتارین    ذکر قابل»شوند. مثال: از یکدیگر جدا می )؛( رگولیو نق ههر اثر مرتب و با 

وری  ؛ ربیعای و صاب  0380شود )محمادی   استفاده می گام به گامعامل همراه از رگرسیون  عنوان بهنشانگرها 
و اثاراع   QTLهاای  اند کاه مکاان  برخی محققین پیشنهاد کرده راًیاخ(. 0395؛ صبوری و همکاران  0387
و  Utz؛ 0998همکااران   و  Melchingerقارار گیارد )   یموردبررسا هاای میاتقل دیگار    در جمعیت ها آن

 (.«2111همکاران  

 زیر استفاده شود صورع به باید دوم دست منابع: 
هر فعالیتی که ارگانییم انجام » که است  صورع نیبد( 53  ص0373از رفتار )به نقل از سی    «فاطمی»تعری  
 «باشد. مشاهده قابلگیری ارگانییمی دیگر با یک ابزار اندازه ی لهیوس بهدهد و 

  از فونت فارسی باشد. تر کوچکفونت التین باییتی دو شماره 

 حروو بزرگ نوشته شود. حرو اول نام خانوادگی نوییندگان انگلییی با 
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 قوانين کلی
 پررنگ  زیرخدجدیدی در انتهای متن باشد. در تایپ منابع نباییتی از  همنابع باییتی در صفح فهرست  

شده در  منابع باییتی شامل تمامی منابع استناد فهرست):( استفاده شود.  قول نقلحروو کشیده یا عتمت 
 شده استفادهباشد  مکالماع شخیی است که فقد در متن می میتثنامتن باشد. تنها موردی که از این قانون 

شوند باید در داخل همینین کلیه منابعی که در انتهای فهرست می شود.منابع ارجاع داده نمی فهرستو در 
 ارجاع شده باشد. ها آنمتن نیز به 

  شوند.و اسامی خاص در عنوان با حرو بزرگ شروع میاول کلمه حرو  اولیندر نوشتن منابع فقد 

  اگر شمارهDOI (Digital Object Identifier در منبع )منابع ذکر شود.  فهرستباشد  باییتی در  شده درج
 ( الزامی است.In pressبرای مقاالع در حال چاپ ) DOIثبت شماره 

  اگر شمارهDOI های الکترونیکی وجود نداشته باشد  باید در مجتع یا کتامURL  صفحه اصلی مجله و یا
 ناشر ذکر شود.

  در منابع مورداستفادهاختیاراع 

o ed. = edition 
o Ed. or Eds. = Editor(s) 
o p. or pp. = Page(s) 
o Vol. or Vols. = Volume(s) 
o No. = Number 

  کلیه منابع باییتی به ترتیب حروو الفبای نام خانوادگی نویینده اول مرتب شوند. منابع فاقد نویینده
(Anonymous ) شوند. در خیوص منابع حروو الفبای عنوان همراه با سایر منابع مرتب می بر اساسنیز

 نمود.پوشی چشم Theو  A  Anسازی باییتی از کلماع فاقد نام نویینده در زمان مرتب

 شوند. المعارو ایتالیک میعنوان کتام  مجتع و دائره 

  از اختیارp.  یاpp.  مندرج در  مقاالع خیوص بهبرای مشخص نمودن شماره صفحه مقاالع فاقد شماره جلد
ویرایش های و فیول کتام المعارو دائرهروزنامه استفاده شود. از این اختیاراع برای مشخص نمودن صفحاع 

 .شودمیاستفاده  شده
  افزار باییتی دارای و خ وط بعدی با استفاده از نرم شده میتنظاولین خد منبع بر اساس فارسی یا التین بودن

 ( باشد.hanging indentمتر تورفتگی )سانتی 5/1

  ساس زمان   این منابع باییتی بر اباشدمشابه  کامتًبا نام خانوادگی  منبعمنابع دارای دو یا چند فهرست اگر
  انتشار مرتب شوند.

  این منابع باییتی بر باشدمشابه  کامتًنویینده اول با نام خانوادگی  منبعمنابع دارای دو یا چند  فهرستاگر  
  مرتب شوند. نام خانوادگی نویینده دوماساس 

  اگر منبع دارایURL  باییت بعد از /  خد  جدا شدنآن بین دو خد باشد  این  جدا شدنباشد که نیاز به
 فاصله یا عامل جداسازی دیگری اتفاق افتد.

  هایپرلینک تمامURL  خد ظاهر نشوند. زیر صورع به و شوندها از داخل متن حذو 
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  کامل آورده شود. صورع بهعنوان مجتع در بخش منابع باییتی 

  
 منابع فهرست تهيه چگونگی

ها اشاره شده است  به ترتیب حروو به آن نامه/رسالهپایانکه در متن  کلیه آثاری  فهرست منابعدر بخش 
 شود. بدون ذکر شماره مرتب می و الفبای نام خانوادگی مؤلفان آثار

 

 مقاله الف(

 مقامت ژورنال .0

 پروبیوتیک مختل  س وح . اثراع0392مرادلو  ع. و روستا  ز. فر  س. ح.  حاجیوکیلی  و.  حیینی
 هایشاخص برخی و ییایضد باکتر فعالیت بر( Lactobacillus acidophilus) اسیدوفیلوس الکتوباسیلوس

 03-21(: 2) 3شناسی آبزیان. . بوم(Puntius tetrazona) بارم تایگر ماهی موکوسی ایمنی
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. 

آدرس سایت  نام پایگاه  یجا بهباشد در انتها  آمده دست بهمقاله مورد استناد از یک پایگاه اطتعاتی  که یصورت در 
 .شودمی ذکر پرانتز در انتها در باشد کد دارای پایگاه در مذکور مقاله چنانیه  شود واطتعاتی قید می

Athmouni, K., Belhaj, D., Gammoudi, S., El Feki, A. and Ayadi, H. 2018.  Nano-
encapsulation 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). 

 

 هاهمایش یا هاکنگره ،هاکنفرانس در شده  ارائه مقامت .2

 تحت ذرع عملکرد و آم میرو ییکارا بر پاکلوبوترازول و سالیییلیک اسید . اثر0393بیاع  س. و سپهری  ع. 
 همایش سومین و ایران نباتاع اصتح و زراعت علوم همایش سیزدهمین مقاالع رطوبتی. مجموعه تنش
 ایران. موسیه تحقیقاع و اصتح نهال و بذر  کرج. بذر تکنولوژی و علوم

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. 
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 دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان.
Hartl, D.L., and Jones, E.W. 1999. Essential Genetics. Jones and Bartlett Publishers, 
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 اند منتشرشده نهادها یا هاسازمان عنوان با مؤلف یجا به که هاییکتاب .3

 36. بررسی آمار س و برداشت و میزان تولید 0394ریزی و امور اقتیادی وزارع جهاد کشاورزی. معاونت برنامه
 (. 0392لغایت  0357محیوالع زراعی )سال 

 
 شده ترجمه هایکتاب .4

سل انلو  ح. مترجمین(.  س.س. و های بیولوژی مولکولی )رمضانپور . تکنیک0389تاگو  دی  موسارد  سی. 
 (.2116 یاصل زبانانتشاراع دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )تاریخ انتشار اثر به 

 
 کتاب یک از فصلی .5

 و کتابداری انجمن های همایش در مجموعه مقاالع. شدن یجهان و اطتعاتی جامعه .0384نوروزی چاکلی  ع. 
 ملی  تهران. کتابخانه . انتشاراع020-053 العابدینی  زینمحین  ویراسته ایران  رسانی اطتع

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. 

 
 بروشور و جزوه .6

: ایران در تکمیلی تحییتع میائل ختصه  0374وزارع علوم  تحقیقاع و فناوری  معاونت آموزشی. اردیبهشت 
 مؤل   تهران انتشاراع (.گزار )ها حلراه تنگناها و

 

 هافرهنگ و ها المعارف دائره .7

 نشر یادبود  اصفهان.هرز.  هایعل  و هابیماری آفاع : ایران یپزشک اهیگ المعارو . دائره0375بهداد  ا. 

 

 هانامهپایان و هارساله – پ

روغن دانه کتان بر عملکرد رشد  اصتح ترکیب اسیدهای چرم و پایداری اکیایشی  ریتأث. 0397عباسی  و. 
 های گوشتی. رساله دکتری. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  گرگان.گوشت در کبد جوجه

 
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 
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  اجرایی امتحانات دستورالعمل-8-3
 تقویم در شده ابتغان با توجه به برنامه زمانی شروع و اتمام امتحاناع پایان نیمیال تحییلی دانشجوی -1

 .شود یمآموزشی دانشگاه انجام 
ترجمه  و  الزامی استدر تمامی مقاطع تحییلی نیم سال برای هر درس نظری  انیبرگزاری امتحان پا -2

 .شود ینم ترم انیپاامتحان  نیگزیجا یکتس ناریسم ارائهو   یتکل  ترم انیمامتحان 
 یهفته قبل از شروع امتحاناع  موضوع در شورا دو  الزم است گردد یمدرس ناتمام اعتم  که یدرصورت -3

ناتمام  صورع بهنمراع دروسی که  دانشگاه اعتم گردد. یامور آموزش تیریدانشکده میوم و سپس به مد
 گردد. دییتأروز اعتم و در سامانه آموزشی ثبت و  45باییتی حداکثر ظرو  گردد یماعتم 

 اداره بر عهده معاون آموزشی و دانشکده هر ترم انیپا امتحاناع اجرای حین نظارع بر برگزاری و میئولیت -4

 نهایت خیوص این در ها دانشکده با اند موظ  آموزشی یها و گروه است آموز  دانشکده مربوطه

 باشند. را داشته همکاری

مجاز به  د باش شده گزار غیبت   سیجلیاع کت سه شانزدهمبیش از  در درسی ییدانشجوبرای اگر  -5
 ها دانشکدهآموز   .گردد یمو نمره درس مربوطه در کارنامه صفر منظور  باشد ینم شرکت در جلیه امتحان

 ازحد شیب با غیبت انیموظ  به جلوگیری از شرکت دانشجوارسالی مدرسین محترم  یها گزار بر اساس 
 .باشند یمامتحان ه مجاز در جلی

 اطتع جهت و مقرراع شرکت در جلیه امتحان را نیمیال پایان امتحاناع برنامه است الزم ها دانشکده -6

 . نمایند نیب اعتناع دانشکده  تابلوی دانشجویان در

را از  دروس امتحان محل و ساعت تاریخ  امتحاناع  شروع از قبل ضروری است آموزشی یها گروه مدیران -7
سامانه  در شده درج زمان امتحانی  برنامه نماید. متک ابتغ مربوطه به مدرسین آموز  دانشکده اخذ و

 انتخام واحد دانشجویان است.

یک هفته قبل از شروع امتحاناع  لییت دروس امتحانی توسد آموز  هر دانشکده به واحد  المقدور یحت -8
به آموز  دانشکده   مدرسین محترم نیازی به مراجعه ها سؤالانتشاراع ارسال گردد تا در زمان تکثیر 

 مربوطه نداشته باشند.

مراقب  عنوان به یهمکارجهت  ها شگاهیآزماو  ها گروه  ها دانشکده کارکنانامتحاناع  امیاست در ا یضرور -9
امتحاناع  نیمراقب رنامهالزم است ب ها دانشکده. معاونین آموزشی باشند یمحترم آموزش نیمعاون اریدر اخت
مکتوم به عوامل مربوطه  صورع بهامتحاناع  یقبل از برگزار یک هفتهو حداقل  میتنظرا  میالین انیپا

  فرمایند.اعتم را به ریاست دانشکده  نیحضور مراقب تیامتحاناع  وضع انیپانمایند و پس از ابتغ 

 برگزاری امتحاناع تعیین گردد. کننده هماهنگ عنوان به ها دانشکدهالزم است یکی از کارشناسان آموز   -11

جلیه امتحان را  دینباو  کنترل کافی را بر روند برگزاری جلیه امتحان از ابتدا تا انتها داشته باشند نبیمراق  -11
 . ندیبدون نظر استاد درس ترک نما
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نور و تهویه  ازنظراطمینان حاصل شود تا مکان برگزاری امتحاناع متناسب با تعداد دانشجویان بوده و  -12
 از برگزاری چند امتحان در یک کتس پرهیز گردد. مکاناال یحتمشکلی نداشته باشد و 

 در فرمت مربوطه در جلیه در اختیار دانشجو قرار گیرد. شده پیتا صورع بهامتحانی الزم است  سؤاالع -13
به دالیل موجه به تشخیص  استاد حضور عدم صورع در است و الزامی امتحانی در جلیه مدرسین حضور -14

. شود یمآموزشی یا نماینده وی انجام  مدیر گروه حضور با درس امتحان برگزاریمعاون آموزشی دانشکده  
  .است امتحان بتمانع زمان هم جلیاع از یکیدر استاد حضور عدم

 است. و برگه شرکت در امتحان الزامی دانشجویی کارع همراه داشتن -15

امضاک  را امتحانی جلیه امیحضوروغ لییت امتحان  محل از خروج از قبل اند موظ  دانشجویان کلیه -16
 .گردند یم محیوم غایب صورع این غیر در نمایند و

 و خواهد آمد عمل به جلوگیری امتحان جلیه در باشند داشته تأخیر دلیل هر به که دانشجویانی ورود از -17
 گردد یم درج غیبت امتحانی جلیه صورع در ها آن برای

 مدرسینبه وجود آمده است  الزم است  ریکه در اثر اعتم نمراع با تأخ یا دهیعدبا توجه به مشکتع  -18
اقدام  در سامانه نمره اعتم اولیهامتحان نیبت به  یبرگزار خیروز از تار 7محترم بر حداکثر ظرو مدع 

  دنظریتجد یتقاضاها یاعمال و پس از بررس یتمیدر س راابتدا نمراع  مدرسین. الزم به ذکر است ندینما
 .باشد یم رییتغ رقابلیغق عی    دشدهییتأنمره  و ندینما یمنمراع  یینها دییقدام  به تأا

. باشد یمروز کاری  3   حداکثرشده اعتم نمراع اولیه مهلت ارسال اعتراضاع توسد دانشجویان به -19
 صورع نیا غیر نماید  در سامانه ثبت صرفاً در را خود اعتراض است معترض به نمره موظ  دانشجوی

قبل از  اعتراضاع به رسیدگی برای را ازیموردن مهلت الزم است مدرسین محترم .باشد ینم وارد اعتراضی
 نمایند. لحاظ نمراع نهایی دییتأ

و امتحان مجدد از دانشجو تحت هیچ  باشد یمدرج نمره صفر  منزله بهدر جلیه امتحان  رموجهیغغیبت   -21
 شرای ی انجام نخواهد شد.

تشخیص موجه بودن غیبت در جلیه امتحان به دلیل مشکتع پزشکی و بیماری بر عهده شورای آموزشی  -21
 .باشد یمدانشکده 

امتحان  برگزاری از پس یک هفته امتحانی جلیاع در پزشکی یها بتیغ به رسیدگی مهلت حداکثر  -22
 دروس یا درس الزم را انجام دهند. ضمناً اخذ یرسان اطتعالزم است  دانشکده آموز  اداره و است مربوطه

دوم  مربوط به دانشجویان نوبت یها تعرفه برابر شهریه به پرداخت بعدی منوط هایدر نیمیال  شده حذو
 .باشد یم

 .باشد یمپزشکی برای هر دانشجو صرفاً دو بار در طول تحییل مجاز درس به دلیل مشکتع حذو    -23
آن برای  ناشی از بیماریه امتحان درسی حاضر باشد  امکان بررسی حذو دانشجو در جلی که یدرصورت  -24

 .درس پس از امتحان وجود ندارد
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 یها بتیغ تیامتحاناع  نیبت به اعتم وضع انیهفته از پا 2ظرو مدع حداکثر الزم است   ها دانشکده -25
به مدیریت امور آموزشی  دانشکده( یآموزش یشورا جلیه صورع)بر اساس  انیدانشجو رموجهیغ ایموجه 
 .نماینداقدام  دانشگاه

 امتحانی سؤاالع تکثیر  الزم است کلیه پایان در و ردیگ یم درس انجام استاد حضور با فقد سؤاالع تکثیر -26

 به استاد درس تحویل گردد. باطله اوراق حتی

 .است درس استاد بر عهده امتحان برگزاری زمان تا از محتوی سؤاالع نگهداری و حفظ میئولیت  -27

 نهایی و ثبت اعتراضاع به رسیدگی از بعد را ها نامه پاسخ کلیه و امتحانی الزم است اوراق محترم مدرسین  -28

 نمایند. نگهداری خود نزد تحییلی دو نیمیال امتحانی  تا نمراع

 نهایی  دییتأثبت و  به منوط مدعو و مدرسین علمی هیأع اعضای سیالتدر حق انجام فرایند محاسبه  -29

 .باشد یم مقرر یها مهلتدر  نمراع

 .باشد یمهمراه داشتن تلفن همراه و سایر لوازم الکترونیک و هوشمند در جلیه امتحان اکیداً ممنوع   -31
 اعتم نماید  در برگه امتحان را آن بودن مجاز درس استاد که مواردی در جز به حیام نیماش داشتن همراه -31

 .شود یم محیوم تقلب و ممنوع بوده
 توهین جلیه  نظم رعایت همراه داشتن کتام  جزوه یا سایر موارد ممنوع شده برای حضور در امتحان  عدم -32

 در خود یجا به دیگری شخص فرستادن امتحانی  جلیه هر پایان در سؤاالع تحویل عدم و مراقبین به

و موضوع طبق  شده محیوم تخل  امتحانی جزو تقلب یا امتحان  در دیگری یجا به شرکت یا امتحان
 شد. خواهد ارجاع انضباطی کمیته به مقرراع

صدم(  وپنج یتیب 25/1تقلب/ تخل   ضمن درج در پرونده انضباطی  نمره ) هرگونهدر صورع مشاهده    -33
 برای درس مربوطه منظور خواهد شد. 

ی و تحییتع دستورالعمل و نظارع بر حین اجرای آن بر عهده معاونت آموزش نیتفییر مفاد ا هرگونه -34
 .استتکمیلی دانشگاه 

 

 گردید. بیتصو 9/01/0396دانشگاه مور   یآموزش یشورا 465در جلسه  این دستورالعمل
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 آموختگان دانشدستورالعمل لغو تعهد 

 مقدمه

اجرائی تبیره ماده هفت الیحه قانونی موضوع اصتح مواد هفت و هشت قانون  نامه نییآبه استناد مواد 
 منظور بهاین دستورالعمل تنظیم و  02/13/0359و امکاناع تحییل اطفال و جوانان ایرانی میوم  لیوساتأمین 

است.  اجرا قابلآموز  عالی  مؤسیاعها و  ایفای تعهد خدمت آموز  رایگان کلیه مقاطع تحییلی در دانشگاه
کنند مکل  هیتند  ان استفاده میآموختگانی که از تحییتع رایگ این دستورالعمل دانشجویان و دانش موجب به

آموختگان  در برابر مدع تعهد با توجه به نوع سهمیه خود در ایران )بدون محدودیت برای محل انجام تعهد دانش
 سهمیه مناطق( خدمت نمایند.

اجرائی مواد هفت و هشت قانون تأمین میائل و امکاناع تحییل اطفال و جوانان  نامه نییآ 6وفق ماده 
نامه موقت  مند از آموز  رایگان و یا وام صندوق رفاه دانشجویان صرفاً گواهی آموختگان بهره ه دانشایرانی ب

 پایان تحییل که فقد دارای ارز  استخدامی در ایران است  تیلیم خواهد شد.
 

 استنادات قانونی

و امکاناع  لیوسا نیتأمدر اجرای ماده هفت و هشت قانون  29/14/0354اجرائی مورخ  نامه نیآئمواد  -

در خیوص دانشجویان و هنرجویانی که برابر  0353سال  مردادماهتحییل اطفال و جوانان ایرانی میوم 
 تعهد و یا دو برابر مدع آموز  رایگان خود در ایران مکل  هیتند خدمت نمایند.

جوانان ایرانی مورخ  و امکاناع تحییل اطفال و لیوساالیحه قانونی اصتح مواد هفت و هشت قانون تأمین  -

مندی از  شورای انقتم استمی ایران در خیوص مدع تعهد خدمت مربوط به بهره 26/17/0358

 آموز  رایگان.

و امکاناع  لیوساموضوع الیحه قانونی اصتح مواد هفت و هشت قانون تأمین  7اجرایی تبیره ماده  نامه نیآئ -

در خیوص شراید لغو تعهد خدمت آموز   02/13/0359تحییل اطفال و جوانان ایرانی میوم 

 رایگان.

شورای انقتم فرهنگی در خیوص اخذ تعهد خدمت  18/17/0365میوبه هشتاد و هفتمین جلیه مورخ  -

 شدگان آزمون سراسری. از پذیرفته

 

 الف: تعاریف و کليات

 :0ماده 

 وزارع علوم  تحقیقاع و فناوری وزارت علوم:

 مور دانشجویانسازمان ا سازمان:

 آموز  عالی دارای مجوز از شورای گیتر  آموز  عالی. مؤسیاعها و  کلیه دانشگاه مؤسسه:
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 اداره کل بورس و اعزام دانشجویان.  اداره کل بورس:

منظور آموز  بدون پرداخت هزینه دانشجو در طول سنواع مجاز دوره تحییلی در  آموزش رایگان:

 نمایند. عمومی دولت استفاده می هایی است که از بودجه دانشگاه

برابر  اند مکل مند از آموز  رایگان  کلیه دانشجویان بهره تعهد خدمت آموزش رایگان )تعهد خدمت(: 

 مدع تعهد مندرج در این دستورالعمل در ایران خدمت نمایند.

ییتع در رشته ای دال بر اتمام تح نامه گواهی نامه موقت(: نامه موقت پایان تحصيالت )گواهی گواهی

 و مق ع مشخص  یا قید مدع تعهد خدمت آموز  رایگان و بدهی صندوق رفاه دانشجویان.

ای دال بر اتمام تحییتع در رشته و مق ع  نامه گواهی نامه(: نامه پایان تحصيالت )گواهی گواهی

ر تیفیه کلیه مشخص  بدون قید تعهد خدمت آموز  رایگان و بدهی صندوق رفاه دانشجویان  که مبتنی ب
 باشد. تعهداع دانشجو می

 شود. در طول دوران تحییل وی اطتق می اخذشدههای  به کارنامه دانشجو به همراه نمراع واحد :زنمراتیر

های رسمی )دوره کاردانی  کارشناسی  کارشناسی ارشد   پایان دوره آموز  صادرشدهبه مدارک  نامه: دانش

 باشد. کلیه تعهداع دانشجو می هیبر تیفشود  که مبتنی  و دکتری تخییی( اطتق می یا حرفهدکتری 

های صندوق رفاه دانشجویان )که  های دانشگاه و تعیین تکلی  بدهی با کلیه واحد حیام هیتیف :حساب هيتصف

 باشد(. اقیاط با دریافت دفترچه می صورع بهکامل یا  حیام هیتیفشامل 

ها به صندوق رفاه دانشجویان و ایفای  با دانشگاه  تیفیه بدهی حیام هیتیفمل شا قطعی: حساب هيتصف

 تعهد خدمت آموز  رایگان.

های صندوق رفاه دانشجویان به هنگام اتمام تحییل  به تیفیه کلیه بدهی صندوق رفاه: حساب هيتصف

 شود.   اخراج و انیراو( گفته می یآموختگ دانش)

های  لغو کلیه تعهداع خدمت آموز  رایگان از طریق یکی از رو  رایگان:ایفای تعهد خدمت آموزش 

 مندرج در این دستورالعمل.

ایفای  یدرازا شده نییتعوجه  مبلغ هزینه پرداخت معادل تعهد خدمت آموزش رایگان )مبلغ تعهد(:

 تعهد خدمت آموز  رایگان.

وزارع  جز بهها) آموز  عالی وابیته به وزارتخانه مؤسیاعها و  ها  دانشکده دانشگاه های وابسته: دانشگاه

 باشد. المنفعه می علوم و بهداشت(  نهادهای حکومتی  نهادهای نظامی و انتظامی و مؤسیاع عام

شود که شامل  های تحییل در مقاطع مختل  آموز  عالی گفته می به دوره :پرداز هیشهرهای  دوره

  دانشگاه آزاد استمی  دانشگاه جامع علمی کاربردی  مؤسیاع نور امیپالملل   های نوبت دوم  پردیس بین دوره
و سایر دانشجویانی که از آموز  رایگان استفاده  یحضور مهینهای مجازی و  انتفاعی  دوره آموز  عالی غیر

 کنند. را در حین تحییل پرداخت می لشانیتحینمایند و هزینه  نمی
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 ب: تعهد خدمت آموزش رایگان

  برابر با مدع تعهد خدمت اند مکل کنند  آموختگانی که از خدماع آموز  رایگان استفاده می دانش :2ماده 

 آموز  رایگان در ایران خدمت نمایند.
 

 مدع تعهد خدمت آموز  رایگان: :3ماده 

  شاهد  خانواده معظم شهدا  ایثارگران  نهضت 0های آزاد  من قه  سهمیه شدگان رفتهیپذبرای  -3-0
ناپیوسته  ارشد یکارشناسهای کارشناسی ناپیوسته  دوره شدگان رفتهیپذآموزی  جهاد  جانبازان  آزادگان  سواد

از طریق  شده رفتهیپذ یرانیا ریغهای قبل از انقتم فرهنگی و دانشجویان  و دکتری تخییی  ورودی
 باشد. ( یک برابر مدع تحییل می0387های قبل از سال  آزمون سراسری )ورودی

  عشایر و مناطق محروم دو 2  3  4  5های مناطق  به بعد  سهمیه 62سال  شدگان رفتهیپذبرای  -3-2
 باشد. برابر مدع تحییل می

 باشد. ها  سه برابر مدع تحییل می سهمیه استانداری شدگان رفتهیپذبرای  -3-3

ان سنجش آموز  کشور و یا با   پس از استعتم از سازم3و 2آموختگان سهمیه مناطق  چنانیه دانش :0تبصره 

توجه به کارنامه محرمانه مندرج در پرونده متقاضی  حائز امتیاز حدنیام گزینش آزاد همان رشته و محل 
 گردد. سهمیه مناطق آزاد  یک برابر مدع تحییل لحاظ می صورع بهتحییلی باشند  تعهد خدمت ایشان 

های ورودی سازمان سنجش  از طریق آزمون 0387ز سال پس ا شده رفتهیپذ یرانیا ریغدانشجویان  :2تبصره 

 محیوم شده و تعهد خدمتی بر عهده ندارند. پرداز هیشهرآموز  کشور  جزک دانشجویان 
 

های  الملل  برگزیدگان جشنواره خوارزمی و استعداد های بین مدع تعهد خدمت برگزیدگان المپیاد :4ماده 

شدگان  نمایند  همانند پذیرفته از تحییتع رایگان استفاده میدرخشان که بدون شرکت در آزمون سراسری 
 باشد. سهمیه آزاد می

 

روزانه به مؤسیاع داخل کشور  صورع بهدانشجویان ایرانی شاغل به تحییل در خارج از کشور  که  :5ماده 

 مت دارند.اند  یک برابر مدع تحییل  تعهد خد مند گردیده و از مزایای آموز  رایگان بهره شده منتقل

 یها میالینشود و  ماه محاسبه می 6تحییلی پاییز و بهار به مدع  یها میالینتعهد خدمت برای  :6ماده 

 گردد. تابیتانی جزک تعهداع خدمت محاسبه نمی
 

در دو رشته  تنها نیبت به مدع تحییل  زمان هممند از تحییل  دانشجویان استعداد درخشان بهره :7ماده 

 باشند. سهمیه من قه قبولی  متعهد به خدمت آموز  رایگان می برحیبتحییلی(  یها میالینخویش )تعداد 
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که  3های مندرج در ماده  تعهد خدمت دانشجویان انیرافی و اخراجی مق ع کارشناسی بر اساس سهمیه :8ماده 

کور که واجد شراید واجد شراید دریافت گواهی کاردانی نباشند  یک برابر مدع تحییل محاسبه و دانشجویان مذ
  یک  دو و یا سه برابر 3در ماده  شده رفتهیپذو متقاضی دریافت گواهی کاردانی هیتند  برحیب سهمیه من قه 

 این مدع  تعهد خدمت خواهند داشت.

دانشجویان انیرافی و اخراجی واجد شراید دریافت گواهی کاردانی  که متقاضی مدرک کاردانی  تبصره:

 گردد. دمت ایشان یک برابر مدع تحییل محاسبه میباشند  تعهد خ نمی
 

 شده نام ثبت یها میالینتعهد خدمت دانشجویان انیرافی و اخراجی صرفاً با توجه به مدع تحییل و  :9ماده 

 شود. محاسبه می
 

 صورع بههای آموز  عالی  آموخته و دانشجویان انیرافی و اخراجی در کلیه دوره مدع تحییل دانش :01ماده 

 شود. مشمول آموز  رایگان نمی پرداز هیشهر

اند )مثل    شهریه آن را پرداخت نمودهپرداز هیشهر صورع بهکه دانشجویان دوره روزانه  یمیالینهر  :0تبصره 

تمدید سنواع با مجوز کمیییون بررسی موارد خاص(  جزک تعهد خدمت  یها میالینمیهمانی و  یها میالین
 گردد. محیوم نمی

مایل به استفاده از آموز  رایگان نباشند  باییتی شهریه و  که یدرصورتدانشجویان دوره روزانه  :2تبصره 

 پرداخت نمایند. میالیندر هر  نام ثبتاز سوی سازمان را در هنگام  شده اعتمهزینه تحییلی 
 

 گردد. مت نمیمرخیی بدون احتیام در سنواع  تعلیق و وقفه تحییلی مشمول تعهد خد یها میالین: 00ماده 

 گردد. در سنواع در مدع تعهد خدمت آموز  رایگان محاسبه می احتیاممرخیی با  یها میالین تبصره:

 

 گردد. محاسبه می شده انتخامهای معرفی به استاد متناسب با واحد  مدع تعهد بابت درس :02ماده 

 

فوق جزک سنواع  یها میالین که یدرصورتاض راری  پزشکی و ...  صورع به شده حذو یها میالین :03ماده 

 گردد. کامل در مدع تعهد خدمت آموز  رایگان محاسبه می میالین صورع بهمحیوم شود   ها آنتحییلی 
 

است  در کلیه مقاطع تحییلی  اخذشدهنامه و پروژه  که تنها واحدهای درسی پایان ییها میالین: 04ماده 

 گردد. جزک تعهد خدمت محیوم می بار کیفقد ای   کارشناسی  کارشناسی ارشد و دکتری حرفه
 

است  با توجه به  اخذشدهکه واحدهای رساله  ییها میالینتعهد خدمت در مق ع دکتری تخییی در  :05ماده 



 203/       مجموعه قوانين و مقررات آموزشی و تحصيالت تکميلی 

 

 گردد. محاسبه می میالین 4و حداکثر  میالین 3تعداد واحدهای رساله حداقل 

 گردد. ساس تعداد واحدهای رساله محاسبه میهای پژو  محور  رساله دکتری تخییی بر ا در دورهتبصره: 

 

یابند  در صورع عدم پرداخت  روزانه به دانشگاه مقید انتقال می صورع بهدانشجویان انتقالی که  :06ماده 

 باشد.   تعهد خدمت آموز  رایگان بر عهده ایشان میمربوط یها میالینشهریه و هزینه تحییلی 
 

ها  پس از لغو تعهداع بورس دستگاه مربوطه و اعتم  دانشجویان بورسیه وزارع علوم و یا سایر دستگاه :07ماده 

 توانند نیبت به تیفیه تعهداع خدمت آموز  رایگان اقدام نمایند. دستگاه می
 

 ج: پایان تعهد خدمت آموزش رایگان

بدون ایفای تعهداع خویش  برای خدمت در  آموختگان متعهد خدمت  نامه موقت به دانش ارائه گواهی :08ماده 

 بتمانع است: بورس دهندههای اجرائی و  داخل کشور منوط به داشتن شراید زیر و عدم تعهد به دستگاه
 با دانشگاه؛ حیام هیتیفآموختگی و  انجام امور دانش -08-0
 دهی؛با صندوق رفاه دانشجویان و اخذ دفترچه اقیاط یا پرداخت ب حیام هیتیف -08-2
 )مختص آقایان(؛ فهیوظ نظامتعیین تکلی  وضعیت  -08-3
 

 آموختگان  با داشتن شراید زیر بتمانع است: نامه به دانش نامه یا دانش ارائه گواهی :09ماده 

 با دانشگاه؛ حیام هیتیفآموختگی و  انجام امور دانش -09-0
 ق عی با صندوق رفاه دانشجویان با پرداخت بدهی به صندوق مذکور؛ حیام هیتیف -09-2
 )مختص آقایان(؛ فهیوظ نظامتعیین تکلی  وضعیت  -09-3
 های اجرایی؛ لغو تعهد بورس برای دانشجویان بورسیه وزارع علوم یا سایر دستگاه -09-4
 پایان تعهد خدمت آموز  دانشجویان دوره روزانه. -09-5

نامه پایان تحییتع  منوط به  نامه موقت یا گواهی آموختگان دارای گواهی نامه به دانش انشارائه د تبصره:

 باشد. نامه مذکور به مؤسیه می تیلیم اصل گواهی
 

 طبق یکی از موارد زیر انجام خواهد شد: فهیوظ نظامتعیین تکلی  وضعیت  :21ماده 

 دارندگان کارع پایان خدمت دوره ضرورع. -21-0
 ارندگان کارع معافیت دائمد -21-2
 دارندگان کارع معافیت موقت در مدع اعتبار آن. -21-3
 های مذکور. دارندگان گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر استخدام در نیرو -21-4
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دارندگان گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر اشتغال به خدمت دوره ضرورع  -21-5
 غیبت اولیه. بدون
  وپرور  آموز دارندگان گواهی اشتغال به تحییل و یا خدمت در وزارع بهداشت  وزارع  -21-6

قانون  9و  8  7  6)موضوع مواد  ییمایهواپسازمان کشتیرانی جمهوری استمی ایران  آموزشگاه فنون 
 عمومی(. فهیوظ نظامخدمت 
 بدون غیبت در مدع اعتبار آن. دارندگان برگه اعزام به خدمت دوره ضرورع -21-7
های  های وظیفه عمومی استان دارندگان گواهی صادره از سوی سازمان وظیفه عمومی و معاونت -21-8

 کشور.
 دارندگان گواهی اشتغال به تحییل بر اساس شماره معافیت تحییلی معتبر. -21-9
 گان خدمتی.دارندگان گواهی رسمی مبنی بر اتمام خدمت دوره ضرورع از ی -21-01

آموختگان غیر غایب پس از لغو تعهد    بدون قید فراغت از تحییل  به دانشدشدهییتأارائه ریزنمراع  تبصره:

 باشد. خدمت و تیفیه بدهی صندوق رفاه دانشجویان بتمانع می
 

ها و مؤسیاع  خدمت آموز  رایگان دانشگاه متعهدهای روزانه   آموختگان دوره دانشجویان و دانش :20ماده 

 های زیر تعهد خدمت خویش را به پایان برسانند: توانند از طریق یکی از رو  آموز  عالی  می
 انجام تعهد خدمت آموز  رایگان از طریق ارائه گواهی انجام کار معتبر؛ -20-0
 پرداخت هزینه تحییلی معادل تعهد خدمت آموز  رایگان؛ -20-2
 ؛قبول قابللغو تعهد خدمت آموز  رایگان از طریق عدم کاریابی  -20-3
 ؛یبازنشیتگلغو تعهد خدمت رایگان از طریق  -20-4
 ؛یازکارافتادگلغو تعهد خدمت آموز  رایگان از طریق  -20-5

  باشند شده رفتهیپذو قبل از آن  0386آموختگان غیر ایرانی  که از طریق آزمون سراسری سال  دانش تبصره:

توانند مدارک  می یرانیا ریغاداره کل امور دانشجویان  دییتأفقد با بازپرداخت هزینه تعهد خدمت آموز  رایگان و 
 تحییلی خود را از دانشگاه محل تحییل دریافت نمایند.

 

های دامپزشکی  پس از انجام طرح خدمت  آموختگان رشته ایفای تعهد خدمت آموز  رایگان دانش: 22ماده 

سازمان دامپزشکی  07/13/0393مورخ  07263/22/93شماره  نامه  بر اساسروی انیانی و یا معافیت از آن نی
آموختگان مذکور منوط به اتمام تعهد خدمت  نامه و ریزنمراع به دانش باشد. همینین ارائه دانش کشور بتمانع می
 باشد. آموز  رایگان می

 

خدمت دبیری از اعتم لغو تعهد خدمت  متعهدآموختگان  لغو خدمت آموز  رایگان دانشجویان و دانش :23ماده 
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ها بر اساس دستورالعمل  استان وپرور  آموز و یا اداراع کل  وپرور  آموز دبیری از سوی دفتر حقوقی وزارع 
 باشد. مجاز می وپرور  آموز وزارع  29/13/0395مورخ  47374شماره 
 

نموده  نیبت به دوره  نیتأمهزینه تحییلی ایشان را  بورس دهندهای که نهاد  دانشجویان بورسیه :24ماده 

توانند اصل مدرک خود را دریافت  باشند و این افراد پس از اعتم نهاد مذکور می بورس مشمول تعهد خدمت نمی
 نمایند.
 

تر نیبت به تیفیه  است به ترتیب از مق ع پایین اند الزم آموخته گردیده افرادی که در چند مق ع دانش :25ماده 

پایان تعهد خدمت مق ع باالتر منوط به ارائه فرم نحوه انجام تعهد خدمت مقاطع قبلی  و ندینماتعهد خدمت اقدام 
 است.
 

مراتب بازنشیتگی توسد مراجع قانونی ذییتح( در  دییتأنام و ادامه تحییل افراد بازنشیته )با  ثبت :26ماده 

های روزانه بدون گرفتن تعهد خدمت آموز  رایگان در کلیه مقاطع تحییلی  در صورع عدم مغایرع با  ورهد
 باشد. از شراید سنی و استخدامی همانند سایر دانشجویان بتمانع می نظر صروهای آموزشی   نامه سایر آیین

 

 معتبرانجام تعهد خدمت آموزش رایگان از طریق ارائه گواهی انجام کار  -0-ج

ایفای تعهد خدمت آموز  رایگان از طریق انجام تعهد خدمت یا ارائه گواهی انجام کار معتبر برابر  :27ماده 

 شود. مدع تعهد خدمت آموز  رایگان انجام می
 

شود که شاغل مشمول  از اشتغال گفته می ینوع بهکار معتبر برای انجام تعهد خدمت آموز  رایگان : 28ماده 

 باشد. سابقه بیمه متک محاسبه انجام تعهد خدمت میبیمه باشد و 

برای انجام تعهد خدمت  قبول قابلسند  عنوان به یردولتیغهای دولتی و عمومی  احکام کارگزینی نهاد تبصره:

 گردد. آموز  رایگان محیوم می
 

 باشد: می قبول قابلکار معتبر جهت انجام تعهد  عنوان بهدر موارد زیر فعالیت بدون سابقه بیمه  :29ماده 

 01( باه میازان   یردولتا یغها  مؤسیاع آموز  عالی )دولتای و   گواهی تدریس معتبر از دانشگاه -29-0
سااعت در هفتاه    06نهااد مربوطاه باه میازان      دییتأساعت در هفته  سایر مؤسیاع آموزشی در صورع 

 شود.   تلقی میوقت تمامکارکرد  عنوان به
پرواناه کیاب از    ازجملاه ادی کاه باه حارو مختلا  مشاغول بکارناد        پروانه کیب معتبر افار  -29-2

های صنفی کشور  پروانه اشتغال مهندسین  پروانه وکالت  پروانه کارآموزی وکالت  پروانه سازمان  سازمان
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تمدیاد یاا    شرط بهو آزاد از تاریخ صدور   یردولتیغهای دولتی   دامپزشکی و نظام دامپزشکی و سایر نهاد
 باشد. می ر یپذ قابلگواهی انجام کار در طول سالیان   عنوان بهده مالیاتی داشتن پرون

اثباع فعالیت  شرط بههای خیوصی   در شرکت رعاملیمد عنوان بهآموختگان  مدع کارکرد دانش -29-3
و تغییراتات شارکت در روزناماه رسامی و      سیتأسو تیویر آگهی درج  موردنظریا ارائه گواهی از شرکت 

 باشد. می ر یپذ قابلفعالیت  زمان مدعارائه گواهی پرداخت مالیاع در 
آموختگان  یا ارائه گواهی اشتغال باه ایان حرفاه از ساوی      های هنری و م بوعاتی دانش فعالیت -29-4

 شود. انجام تعهد تلقی می منزله به ربد یزهای  دستگاه
موارد فوق ارائاه   رازیغ بههایی  ای گواهی فعالیت قابل قبولی را در حوزه آموخته دانش که یدرصورت -29-5

 ماوردنظر نماید  در صورع استعتم دانشگاه و موافقت سازمان )اداره کل امور دانشجویان داخل( گاواهی  
 قرار گیرد. ر یپذ موردتواند  می

آموخته در ایران حضور داشته باشد و دانشگاه  انشتمامی موارد مذکور در فوق مشروط بر این است که دتبصره:

 تواند در صورع لزوم موارد مشکوک را از مرجع مربوطه استعتم نماید. می
 

تر را پرداخت و گواهی انجام کار خود را برای مقاطع  توانند مبلغ تعهد مقاطع پایین آموختگان می دانش :31ماده 

 باالتر ارائه دهند.
 

 ارائه گواهی انجام کار برای هر مق ع باییتی بعد از تاریخ فراغت از تحییل در آن مق ع باشد. :30ماده 

 

 ر یپذ قابلبرای انجام تعهد خدمت در یک مق ع  برای مقاطع دیگر  شده ارائههای انجام کار  گواهی :32ماده 

 باشد. نمی
 

انجام خدمت وظیفه عمومی پس از تاریخ فراغت از تحییل  ترک تحییل و یا اخراج  جزک خدماع  :33ماده 

مندرج در پشت کارع پایان خدمت مبنای  زمان مدعدر انجام تعهد خدمت متقاضی محیوم شده و تاریخ و  مؤثر
 باشد. محاسبه می

آموخته  انیرافی و  ای افراد فوق )دانشجهت انجام خدمت سربازی بر فهیوظ نظامنامه به  صدور معرفی تبصره:

 باشد. اخراجی( قبل از ایفای تعهد خدمت بتمانع می
 

آموختگانی که خدمت وظیفه عمومی ایشان با استفاده از امکاناع بنیاد نخبگان به پروژه  دانش: 34ماده 

جهت انجام تعهد خدمت  تواند است. سابقه فعالیت ایشان در طول زمانی که مشمول بیمه هیتند  می شده لیتبد
 دوره روزانه باشد. لیتحیمحاسبه گردد. مگر در حالتی که این فعالیت حین 
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جهت انجام تعهد خدمت  گواهی کار پس از تاریخ فراغت  انیراو و اخراج از تحییل  متک محاسبه  :35ماده 

 باشد. می
 

 هیدییتأها  در صورع ارائه  میه استانداریاز طریق سه شده رفتهیپذآموختگان  انجام تعهد خدمت دانش :36ماده 

جهت لغو تعهد آموز  رایگان بتمانع است. در صورع اعتم عدم  مربوطهاشتغال به کار استانداری محل خدمت 
 خواهد بود. موردقبول  گواهی کار در سایر مناطق کشور نیز مانده یباقنیاز استانداری به میزان مدع 

 باشد. مدع استفاده از آموز  رایگان  مشمول ماده فوق می تناسب بها اخراجی نیز دانشجویان انیرافی ی تبصره:

 

تر مندرج در پرونده تحییلی مق ع باالتر  به دانشجویان  نامه موقت مق ع پایین تحویل گواهی: 37ماده 

صندوق رفاه دانشجویان را انجام داده باشند  با اعتم مدع تعهد به  حیام هیتیفانیرافی و یا اخراجی که 
نامه مق ع قبل  تر بتمانع است. مشروط بر اینکه متقاضی قید لغو تعهد و گرفتن اصل دانش دانشگاه مق ع پایین

 را نداشته باشد.

اشد باییتی لغو تعهد خدمت تر را داشته ب نامه از مق ع پایین چنانیه متقاضی فوق قید گرفتن اصل دانشتبصره:

 آموز  رایگان مق ع ناتمام باالتر را انجام دهد.
 

جهت لغو  شده ارائهتوانند از سابقه خدمت  ها می های اجرایی یا بورسیه وزارتخانه کلیه متعهدین دستگاه :38ماده 

 تعهد بورس  در خیوص ایفای تعهداع خدمت آموز  رایگان نیز استفاده نمایند.
 

نبوده و در هر زمان تنها یک سند  موردقبولدر چند محل جهت انجام خدمت  زمان همارائه سابقه کار  :39ماده 

 باشد. می دییتأمعتبر اشتغال مورد 
 

در دوره روزانه  که یدرصورتتر  گواهی انجام کار در حین تحییل مق ع باالتر برای مقاطع پایین :41ماده 

 خواهد بود. قبول قابللی مشغول به تحییل نباشد  برای مقاطع قب

 پرداخت مبلغ معادل تعهد خدمت آموزش رایگان -2-ج

 

انجام کار  واس ه بهرا   27تمام یا قیمتی از تعهد خدمت موضوع ماده  که یدرصورتآموختگان  دانش :40ماده 

 عدم انجام  به سازمان بازپرداخت نمایند. تناسب بهکامل  طور بهتوانند تعهد خدمت خود را  معتبر ایفا ننمایند  می
 

آموختگان مقاطع مختل  برابر حداقل واحد مجاز یک  تحییلی دانش میالینمبلغ تعهد برای هر : 42ماده 

 شود: تحییلی محاسبه می میالین
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 واحد درسی؛ 02های کاردانی و کارشناسی   دوره -42-0
 واحد درسی؛ 8کارشناسی ارشد ناپیوسته   -42-2
 واحد درسی؛ 6دکتری تخییی   -42-3
 

ماتک محاسابه    42در مااده   شاده  انتخاام   تعداد واحادهای  میالیندر هنگام بررسی مبلغ تعهد هر  :43ماده 

 باشد. می
 میاال ینبیش از حداقل مجاز و یا کمتر از حداقل مجاز یک  میالیندانشجو در هر  که یدرصورت -43-0

وی  میاال ینمبلاغ تعهاد    حیام بهتحییلی  میالین  همان شهریه تحییلی نیز واحد انتخام کرده باشد
 گردد. منظور می

سازی طرح رساله )پروپوزال( و آزماون   که دانشجویان مق ع دکتری مشغول به آماده یها میالین -43-2
 گردد. جامع هیتند  در مبلغ بازپرداخت تعهد خدمت آموز  رایگان محاسبه نمی

 گردد. نیاز نیز جزک تعهد خدمت آموز  رایگان محیوم می و واحدهای دروس پیش ها میالین -42-3
 

ای  شهریه و هزینه تحییلی افراد تاا   آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه در مورد دانش :44ماده 

شاهریه   های کارشناسی بر اساس مق ع کارشناسی و واحدهای مربوط به مق ع کارشناسی ارشاد بار اسااس    واحد
 باشد. آموخته می گردد و مبنا در همه موارد فوق سال پذیر  دانش مق ع مذکور محاسبه می

 

آموختگان دکتری پیوسته  شهریه و هزینه تحییلی این افراد تا واحدهای کارشناسی بار   در مورد دانش :45ماده 

یه مق ع کارشناسای ارشاد و   اساس مق ع کارشناسی و واحدهای مربوط به مق ع کارشناسی ارشد بر اساس شهر
گردد و مبناا در هماه ماوارد فاوق ساال       واحدهای مق ع دکتری بر اساس تعرفه دوره دکتری تخییی تعیین می

 باشد. آموخته می پذیر  دانش
 

  پس از اعتم عدم نیاز اساتانداری مرباوط    اند شده رفتهیپذها  افرادی که با استفاده از سهمیه استانداری :46ماده 

ه قبل از ایفای تعهد خدمت  تقاضای دریافت مدارک تحییلی خود را داشته باشاند  بایاد شاهریه و هزیناه     چنانی
 تحییلی خود را برابر مقرراع مربوطه پرداخت نمایند.

 

دانشجویان انیرافی و یا اخراجی چنانیه پس از ترک تحییل و یا اخراج و قبل از انجام تعهد خدمت   :47ماده 

نامه مق ع قبلی خود را )جهت لغو تعهد خدمت آموز  رایگان مق اع قبلای و    یزنمراع و گواهیتقاضای دریافت ر
 درسی( داشته باشند  باید مبلغ تعهد خدمت را پرداخت نمایند. زنمراعیرنامه و  گرفتن دانش
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مدع یک آموختگان و دانشجویان انیرافی و اخراجی در موارد ذیل تا  مبلغ معادل تعهد خدمت دانش :48ماده 

 گردد: سال تقیید می
 آموختگانی که تحت حمایت مؤسیاع حمایتی از قبیل کمیته امداد  بهزییتی و ...باشند؛ دانش -48-0
 آموختگانی که متکفل خرج افراد تحت تکفل خود باشند. دانش -48-2
 .های خاص باشند بیماری به مبتتایشان  کی درجهآموختگانی که خود یا بیتگان  دانش -48-3
خانواده معظم شهدا )فرزندان و همیر(  جانبازان )جانبازان  فرزندان و همیر(  رزمندگان  -48-4

 )رزمندگان  فرزندان و همیر( و آزادگان )آزادگان فرزندان و همیر(.
 باشد. آموخته که تشخیص آن به عهده اداره کل امور دانشجویان داخل می عدم بضاعت دانش -48-5

 باشد. تقیید بیش از یک سال طبق مقرراع مربوطه می تبصره:

 

تقاضای تقیید و مدارک مربوط به آن به اداره کل امور دانشجویان داخل ارائه  پس از بررسی و احراز  :49ماده 

شراید و موافقت وزارع  مراتب به دفتر حقوقی اعتم و دفتر مذکور مکل  است سند رسمی تعهد پرداخت از 
ایگانی خود نگهداری و رونوشت مدیون را با ضمانت دو نفر کارمند رسمی ق عی دولت اخذ و سند اصلی را در ب

 میداق آن را برای اقدام به اداره کل امور دانشجویان داخل ارسال کند.
 

 لغو تعهد خدمت آموزش رایگان با استفاده از گواهی عدم کاریابی -3-ج

استان  از اداره کل و امور اجتماعی  قبول قابلآموختگان با ارائه گواهی عدم کاریابی  تعهد خدمت دانش :51ماده 

 شود: توسد دانشگاه با رعایت موارد زیر پذیرفته می

آموختگی تنها شش ماه فرصت دارند در دفااتر کاریاابی تقاضاای کاار      آموختگان از تاریخ دانش دانش :0تبصره 

 نمایند.

ذیر پا  آموخته امکان نام در دفاتر کاریابی و دریافت گواهی عدم کاریابی تنها با حضور شخص دانش ثبت :2تبصره 

 است.

بعد از فراغت از تحییل صادر شده باشد  بعاد   فهیوظ نظامکارع  که یدرصورتاین فرصت برای آقایان  :3تبصره 

 باشد. می محاسبه قابلاز تاریخ صدور کارع 

بتفاصله در مق ع تحیایلی بااالتر در دوره روزاناه     که یدرصورتآموختگان  فرصت مذکور برای دانش :4تبصره 

 گردد. می محاسبهبعد از فراغت از تحییل در مق ع باالتر  پذیرفته شوند 
 

آموختگان دارای گواهی عدم کاریاابی از   گذشت یک سال از تاریخ فراغت از تحییل برای کلیه دانش :50ماده 

 باشد. اداراع کل کار و امور اجتماعی مراکز استان  الزامی می

تاریخ صدور کارع پایاان خادمت وظیفاه عماومی یاا       شمیی برای آقایان از سال کیزمان احتیام  :0تبصره 
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شود. مبنای محاسبه برای کاارع معافیات  تااریخ صادور معافیات       کارع معافیت دائم از خدمت در نظر گرفته می
 باشد.  موقت پزشکی و غیرپزشکی می

 است. قبول قابلآموختگان از آخرین مق ع تحییلی دوره روزانه  برای دانش سال کیزمان احتیام  :2تبصره 

 

از تاریخ فراغت از تحییل تا زمان اقدام باه تیافیه تعهاد خادمت       که یدرصورتگواهی عدم کاریابی  :52ماده 

 باشد. می موردقبولتحییلی مربوط به اشتغال در پرونده یا سابقه بیمه نداشته باشد   هیدییتأ گونه چیه
 

آموختگان را در مقاطع تحییلی قبلی نیاز لغاو    خدمت دانش اعتم عدم کاریابی در مقاطع باالتر  تعهد :53ماده 

 نماید. می

در صورع تحییل دانشجو در رشته متفاوع در مق ع باالتر  جهت استفاده از این فرصت در هار مق اع    تبصره:

 نیاز به گواهی عدم کاریابی مربوط به همان رشته نیازمند است.
 

ها با ارائه گواهی عدم کاریابی اداره کل و امور اجتمااعی   تانداریشدگان سهمیه اس تعهد خدمت پذیرفته :54ماده 

 گردد. ها  در صورع اعتم عدم نیاز به خدمت از سوی استانداری مربوطه لغو می استان
 

تواند از طریق  ها  پس از اعتم عدم نیاز دستگاه مربوطه می آموختگان بورسیه و متعهد به دستگاه دانش :55ماده 

 ت به تیفیه تعهد خدمت اقدام نمایند.کاریابی نیب
 

های دامپزشاکی    آموختگان رشته لغو تعهد خدمت آموز  رایگان  از طریق گواهی عدم کاریابی دانش :56ماده 

پس از اعتم انجام طرح خدمت نیروی انیانی و یا معافیت از طرح مذکور از سوی سازمان دامپزشکی کشور مییر 
 است.
 

توانناد گاواهی عادم     های مقاطع بااالتر دوره روزاناه نمای    اغل به تحییل در کلیه دورهدانشجویان ش :57ماده 

 برای لغو تعهد خدمت آموز  رایگان مق ع قبلی ارائه نمایند. لیتحیکاریابی در حین 

 باشد. پذیر می آموختگی در دو رشته امکان نام افراد مذکور برای کاریابی در صورع دانش ثبت تبصره:

 

توانند از فرصت عدم کاریابی جهت تیفیه آماوز  رایگاان مق اع     دانشجویان انیرافی  اخراجی  نمی :59ماده 

 ناتمام استفاده نمایند.
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 بازنشستگی -4-ج

مراتب بازنشیتگی توسد  دییتأآموختگان بازنشیته با ارائه حکم بازنشیتگی )با  لغو تعهد خدمت دانش: 61ماده 

 حضور در کشور بتمانع است. شرط بهمراجع قانونی ذییتح( و 
 

 یازکارافتادگلغو تعهد خدمت آموزش رایگان از طریق  -5-ج

و از دست دادن  یازکارافتادگآموختگان  دانشجویان انیرافی و اخراجی به علت  لغو تعهد خدمت دانش :60ماده 

از ساوی   "باشاد  نمای  کاردن کاار  نامبرده قادر به "اهلیت و عدم توانایی انجام تعهد خدمت  با ذکر صریو عبارع 
شود. لذا افارادی کاه صارفاً تواناایی      انجام می لشانیتحیهای علوم پزشکی استان محل  شورای پزشکی دانشگاه

 انجام کار خاصی را ندارند  از تعهد خدمت آموز  رایگان معاو نخواهند شد.
 

اناد باا ارائاه گاواهی      ع نمودهآموختگانی که پس از پایان تحییتع فو تحویل مدارک تحییلی دانش :62ماده 

 کلیه وارثین بتمانع است. اتفاق بهفوع و 
 

 تعویق ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان -6-ج

هاا و مؤسیااع    متقاضی ادامه تحییل در کلیاه دانشاگاه   که یدرصورتدانشجویان انیرافی و اخراجی   :63ماده 

توانند ایفای تعهد خدمت خاود   دانشگاه آزاد استمی با توجه به شراید این دانشگاه(  می جز بهعالی باشند ) آموز 
 .ندازندیبرا تا پایان تحییتع مق ع جدید به تعویق 

توانناد در صاورع    از بورسیه  با لغاو تعهاد بورسایه  مای     کننده استفادهدانشجویان انیرافی و اخراجی : 0تبصره 

  ع ناتمام پیشین را به تعویق انداخته و به تعهداع مق ع جدید اضافه نمایند.تحییل مجدد  تعهداع خدمت مق

های اجرایی  منوط به موافقات   تعویق تعهداع دانشجویان انیرافی/ اخراجی متعهد خدمت به دستگاه: 2تبصره 

 باشد. می ربد یذهای  دستگاه
 

ز طریق سازمان سنجش آماوز  کشاور در   ا که یدرصورتآموختگان روزانه کلیه مقاطع تحییلی  دانش :64ماده 

توانناد تعهاد خادمت آماوز       باشند  می شده  قبولها و مؤسیاع آموز  عالی در مقاطع تحییلی باالتر  دانشگاه
 .ندازندیبرایگان خویش را تا پایان تحییتع مق ع باالتر به تعویق 

غیر -  غیرانتفاعیپرداز هیشهردر دوره نوبت دوم   که یدرصورتتحییلی برای این افراد  هیدییتأارسال  :0تبصره 

مندی تحییل از  مدع بهره"باشند  با قید  شده رفتهیپذ نور امیپکاربردی و دانشگاه  –دولتی  دانشگاه جامع علمی 
انجام گردد و مؤسیه جدید ملزم به درج میازان تعهاد آماوز  رایگاان مق اع قبلای در        "مزایای آموز  رایگان

نامه مق ع جدید منوط به ارائاه لغاو تعهاد خادمت آماوز        از تحییل دانشجو بوده و صدور دانش گواهی فراغت
 باشد. رایگان مق ع قبلی می
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آموختگانی که قید ادامه تحییل در دانشگاه آزاد استمی را دارناد چنانیاه درخواسات تعویاق      دانش :2تبصره 

باییت با اخاذ   ر مقاطع باالتر داشته باشند  مؤسیه میتعهداع آموز  رایگان خود را تا زمان فراغت از تحییل د
 محرمانه همراه با کپی تعهدنامه به دانشگاه آزاد استمی ارسال نمایند. صورع بهتعهد رسمی  ریزنمراع وی را 

 

  ناور  امیا پهاای غیرانتفااعی     ها و مؤسیاع آموز  عالی )دوره دانشجویان دوره روزانه که به دانشگاه :65ماده 

توانناد تعهاد خادمت خاویش را تاا پایاان تحیایتع بادون          یابند  می ( انتقال میپرداز هیشهرکاربردی   -علمی
 .ندازندیببا صندوق رفاه دانشجویان به تعویق  حیام هیتیف

ها و مؤسیاع آموز  عالی دولتی و غیردولتی  علوم  دانشجویانی که از طریق تکمیل ظرفیت به دانشگاه تبصره:

توانناد تعهاد خادمت خاویش را تاا پایاان تحیایتع بادون          یابند نیز می پزشکی و دانشگاه فرهنگیان انتقال می
 .ندازندیببا صندوق رفاه دانشجویان به تعویق  حیام هیتیف
 

نشاده و تیاویر گاواهی موقات پایاان تحیایتع( بارای         دییا تأتحییلی )ریزنماراع   هیدییتأ ارسال :66ماده 

محرمانه و با قید مادع تعهاد خادمت و ساهمیه      صورع بههای مقاطع تحییلی باالتر  آموختگان به دانشگاه دانش
در "و  "شاود  نبایاد باه صااحبش تیالیم     زنماراع یر"و ذکر عباراع ذیل در متن نامه ارسالی  شده رفتهیپذمن قه 

صورع عدم نیاز به آن دانشگاه عودع گردد و ریزنمراع فوق منحیراً برای ارائه به آن دانشگاه و یا سازمان صادر 
 پذیرد. صورع می "باشد ترجمه را دارا می ازجملهارز  دیگری  هرگونهشده و فاقد 

 

مجادد در هماان مق اع و مقااطع     آموختگان مق ع کارشناسی که  تحییلی برای دانش هیدییتأارسال  :67ماده 

 باشد. محرمانه و قید مدع تعهد خدمت آموز  رایگان بتمانع می صورع بهشوند   پزشکی پذیر  می

الاذکر در صاورع درخواسات ریزنماراع و ارساال آن باه دانشاگاه جدیاد جهات           در خیوص افراد فوق تبصره:

 ن صورع گیرد.سازی و ت بیق واحد باییتی لغو تعهد خدمت آموز  رایگا معادل
 

 سایر موارد - ره

 گردد. توسد سازمان اعتم می هرسالهای آموز  رایگان  هزینه :68ماده 

 

گاردد  باییاتی    مای  اعتمآموز  رایگان به شماره حیابی که توسد سازمان  شده محاسبههای  هزینه :69ماده 

 واریز شود.
 

ارائه درخواست جهت لغو تعهد خدمت آموز  رایگان از طریق سامانه سجاد سازمان توساد متقاضای    :71ماده 

و چنانیاه اداره کال اماور     دییا تأدرخواست  لغاو تعهاد افاراد را     دییتأگیرد و دانشگاه پس از بررسی و  صورع می
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 باشد. ایر مقرراع بتمانع مینماید  صدور مدارک با رعایت س دییتأدانشجویان داخل نیز لغو تعهد متقاضی را 
 

ها و مؤسیااع آماوز  عاالی در مادع اعتبارشاان در کلیاه        نامه موقت تحییلی کلیه دانشگاه گواهی :70ماده 

 نامه ندارد. گونه مدرکی اعم از گواهی یا دانش آموخته نیاز به ارائه هیچ نهادهای داخلی کشور معتبر بوده و دانش
 

باشد. بار   ابتغ از سوابق آموزشی آنان می منظور به مؤسیاعشدگان توسد  پذیرفتهاخذ مدرک دیپلم از  :72ماده 

دانشگاهی و ریزنماراع آن   این اساس پس از فراغت از تحییل در مق ع دانشگاهی  تحویل مدارک دیپلم و پیش
 باشد. آموختگان )آقایان مشروط به انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از آن( بتمانع می به دانش

 دانشجویان انیرافی و اخراجی مشروط به لغو تعهد خدمت آموز  رایگان است. تحویل مدارک فوق بهتبصره: 

 

 قابال سازمان  سیرئدر دستورالعمل فوق با استعتم مؤسیه مربوطه و اعتم نظر  نشده ینیب شیپموارد  :73ماده 

 است. یبررس 
 

به تائید وزیر علوم  تحقیقاع  26/01/0396تبیره در تاریخ  30بند و  59ماده   74این دستورالعمل در  :74ماده 

 .گردد های قبلی ملغی می ها و بخشنامه بوده و کلیه دستورالعمل االجرا الزم  غابتو فناوری رسید و از تاریخ 
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 قانون پيشگيری و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمی

گزار  یاا   کتام  طرح پژوهشی  مقاله  نامه  پایان عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله  تهیه  :واحده  ماده

علمی و یا هناری اعام از الکترونیکای و غیار الکترونیکای توساد هار         -شده پژوهشی سایر آثار مکتب و یا ضبد
باهدو ارائه کل اثار و یاا بخشای از آن توساد      -عنوان حرفه یا شغل قید انتقال و به شخص حقیقی و حقوقی به

و مرتکب یا مرتکبان عتوه بر واریز وجوه دریافتی باه خزاناه دولات مشامول      جرم بوده عنوان اثر خود  دیگری به
 باشد: مجازاع به شرح زیر می

ارتکام جرم توسد شخص حقیقی مشمول مجازاع نقدی درجه سه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش -0
 است.

مجاازاع   -گان مربوطاه در صورع ارتکام جرم توسد شخص حقوقی عتوه بار مجاازاع مادیران و گردانناد    -2
تعیاین   0/2/0392قانون مجازاع استمی میاوم  ( 22) ( 20) ( 21) شخص حقوقی حیب مورد م ابق مواد

 گردد. می

 باشد. میتوجب حداقل مجازاع مقرر می( 2) و( 0) بندهای معاونت در جرائم موضوع -0 تبصره

پایگاه الکترونیکی و یاا قالاب بنگااه )شاامل     که ارتکام جرم موضوع این قانون از طریق  صورتی در -2 تبصره

شده یا نشده انجام شود و یا برای انجام آن اقدام به تبلیغ به هر نحاو   اعم از ثبت( یا هر نوع دیگر شرکت مؤسیه 
 شوند. مرتکب یا مرتکبان به میانگین حداقل و حداکثر مجازاع مقرر فوق محکوم می گردد 

 های علوم  به درخواست یکی از وزارتخانه( 2) الکترونیکی مندرج در تبیرهمحل بنگاه و یا پایگاه -3 تبصره

درمان و آموز  و یا سایر مراجع مربوطه و با دستور مراجع قضایی حیب مورد  تحقیقاع و فناوری و یا بهداشت 
 شود. یا متوق  می( مهروموم )پلمپ

درمان و آموز  پزشکی در اجرای این قانون   تحقیقاع و فناوری و بهداشت بازرسان وزارتخانه علوم -4 تبصره

توانند  عنداالقتضاک می های الزم  پس از فراگیری مهارع 4/02/0392 م ابق قانون آیین دادرسی کیفری میوم
 عنوان ضابد خاص محیوم شوند. به

 ها توسد شخص ثالث علمی و هنری انجام آن–ارائه خدماتی که در جریان تهیه آثار پژوهشی -5 تبصره

 تکثیر و ویراستاری اثر  ترجمه  ها  کمک به گردآوری داده تایپ  متعارو است از قبیل خدماع آزمایشگاهی 
 مشمول حکم مقرر در این قانون نییت.

کارکنان  دانشجویان  در صورع استفاده از آثار متقلبانه موضوع این قانون توسد اعضای هیأع علمی -6 تبصره

نه امتیاز مادی و یا معنوی مترتب بر آن و ملغی االثر بودن هرگونه مدرک ضمن سلب هرگو و طتم  اداری
های  به تخلفاع نامبردگان حیب مورد توسد هیئت رتبه و یا عناوین مشابه علمی  مرتبه علمی  پایه  تحییلی 

های انضباطی دانشجویان و یا دادسرا  کمیته رسیدگی به تخلفاع اداری  یها ئتیه انتظامی اعضای هیأع علمی 
 شوند: زیر محکوم می مجازاعو دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی شده و به 

علمی دانشگاهی و  أعیهقانون مقرراع انتظامی ( 8) ماده( 00) تا( 7ردی  ) مجازاعهیأع علمی به یکی از ( الف
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 اصتحاع و الحاقاع بعدی آنو  22/02/0364میوم  مؤسیاع آموز  عالی و تحقیقاتی کشور

نامه انضباطی دانشجویان جمهوری استمی  آیین( 7) ماده( 5-م) تا( 0-ردی  )م مجازاعدانشجو به یکی از ( ب

 شورای عالی انقتم فرهنگی و اصتحاع و الحاقاع بعدی آن 04/6/0374 مورخ 358ایران میوم جلیه 

 قانون رسیدگی به تخلفاع اداری میوم( 9) ماده( ک) تا( د) ردی  مجازاعکارکنان اداری به یکی از  (پ

 و اصتحاع و الحاقاع بعدی آن 7/9/0372

 ویژه روحانیت بر اساس قوانین و مقرراع دادسرا و دادگاه طتم؛ (ت

اند جهت  درمان و آموز  پزشکی مکل  تحقیقاع و فناوری و بهداشت  های علوم  وزارتخانه :7 تبصره

 وضوع این قانون اقداماع زیر را انجام دهند:پیشگیری از جرائم م
های  ربد و اصتح سرفیل برنامه گنجاندن دروس ذی ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری از طریق-0

 های آموزشی درسی و برگزاری کارگاه
ری در آثار ها و مؤسیاع آموزشی و پژوهشی به اعمال نظارع دقیق بر رعایت حقوق مالکیت فک الزام دانشگاه-2

 های دانشجویی ها و رساله نامه علمی و پایان
نامه و رساله یا مدرک تحییلی در صورع احراز جرم  اعمال مجازاع انتظامی اخراج دانشجو یا اب ال پایان-3

 موضوع این قانون با توجه به میزان تخل 
رارداد در صورع احراز جرم موضوع لغو ق اخراج  اعمال مجازاع انتظامی تنزل رتبه یا پایه عضو هیأع علمی -4

 در آثار علمی با توجه به میزان تخل  این قانون

اند در صورع احراز جرم موضوع این قاانون توساد    های دولتی و عموی غیردولتی مکل  سایر دستگاه :8 تبصره

قاانون رسایدگی باه    ( 9) مااده ( د) مجازاع انتظاامی مقارر دربناد    منظور استفاده از مزایای شغلی  کارکنان خود به
 تخلفاع اداری را نیبت به مرتکب اعمال نمایند.

پژوهشای فنااوری    های آماوز  عاالی    مؤسیه ها  پژوهشگاه ها  های علمیه و همینین دانشگاه حوزه :9 تبصره

درمان و آموز  پزشاکی ازجملاه    تحقیقاع و فناوری و بهداشت  های علوم  دولتی و غیردولتی زیر نظر وزارتخانه
های آموز  عاالی   های وابیته به دستگاه مؤسیه جهاد دانشگاهی  دانشگاه آزاد استمی  شگاه علمی کاربردی دان

 پاس  های اجرائی و دانشگاه فرهنگیان موظ  هیاتند ازایان   های وابیته به دستگاه مؤسیه غیردولتی غیرانتفاعی 
بندی هیتند  تحییتع تکمیلی خود را که فاقد طبقههای دانشجویان  ها و رساله نامه پایان ها(  پیشنهادها )پروپوزال

ثبت و تأیید کرده و فایل تمام ماتن  ( ایرانداک) های اطتعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطتعاع ایران در سامانه
ارائه گواهی ثبت و بارگذاری فایل تمام متن و نتیجه همانناد جاویی ایان مادارک      جویی کنند. و نتیجه را همانند

ها و همینین  مشاور و دارو و تخییص امتیاز در ترفیع و ارتقای آن رگونه پرداخت مالی به استادان راهنما برای ه
 دانشجویان الزامی است.

نامه اجرائی این قانون ظرو مدع سه ماه پس از ابتغ این قانون به پیشنهاد مشترک  آیین: 01 تبصره

درمان و آموز  پزشکی و با همکاری وزارع دادگیتری تهیه   تحقیقاع و فناوری و بهداشت های علوم  وزارتخانه
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 رسد. شود و به تیویب هیأع وزیران می می

 

شنبه مور  سی و یکم  قانون فوق مشتمل بر ماده واحد و ده تبصره در جلسه علنی روز سه

 هزار و سيصد و نودوشش مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ مردادماه یک

 تأیيد شورای نگهبان رسيد.به  8/6/0396
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 0397-98دستورالعمل اجرایی امور آموزشی دانشگاه در نيمسال اول سال تحصيلی 
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 0397-98دستورالعمل اجرایی امور آموزشی دانشگاه در نيمسال دوم سال تحصيلی 
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هاي  نامه ها و شيوه نامه / آينی ششمفصل 
 مرتبط 

 با دانشجويان شاهد و ايثارگر



 مرتبط با دانشجویان شاهد و ایثارگرهای  نامه ها و شيوه نامه آیينفصل ششم/      232

 

 شاهد و ایثارگر انیبا دانشجومرتبط  یها نامه وهیشو  ها نامه نییآ
 

  کارشناسی نامه آموزشی دوره آموزشی دوره کارشناسی ارشد ضميمه آیيننامه تسهيالت  آیين

 ارشد ناپيوسته
 نامه جدید( آیین 00 ماده) :7الحاقی به ماده  2 تبیره-0

که به تشخیص پزشک معالج و تأیید پزشک معتمد یا تأیید دانشگاه ستاد  درمان صدماع ناشی از جنگ  درصورتی

عدم حضور دانشجوی شاهد و ایثارگر به میزان بیش ازیا آالم متأثر از آن میتلزم 
 

  
ساعاع کتس باشد آن درس 

 واحد در آن نیم سال الزامی نییت. 8در این صورع حدنیام  شود. حذو می
 نامه جدید( آیین 02 ماده) :8الحاقی به ماده  2 تبیره-2

جلیاع امتحان با اداره کل امور  تشخیص موجه یا غیرموجه بودن غیبت دانشجوی شاهد و ایثارگر در جلیه یا
 باشد. دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه می

 نامه جدید( آیین 02 : )ماده8الحاقی به تبیره ماده  3 تبیره-3
م متأثر از آن موفق به شرکت در درمان صدماع ناشی از جنگ یا آال که به دلیل دانشجوی شاهد و ایثارگر

تواند حداکثر تا پایان نیم سال بعدی در  ارائه گواهی پزشکی و تأیید ستاد میبا  ,امتحان درس یا دروسی نگردد
 شود. در غیر این صورع آن درس یا دروس حذو می ,امتحان آن درس یا دروس شرکت نماید

 نامه جدید( آیین 05 : )ماده9 الحاقی به ماده 3 تبیره-4
 شود. سال به حداکثر سنواع تحییلی افزوده مییک نیم  ,در مورد دانشجوی شاهد و ایثارگر با تشخیص ستاد

 تحقيقات و فناوری ,/مجموعه قوانين و مقررات وزرت علوم686
 نامه جدید( آیین 03 : )ماده01الحاقی به ماده  4 تبیره-5

 برای دانشجوی شاهد و ایثارگر با تشخیص ستاد به این مدع یک نیم سال بدون احتیام سنواع اضافه شود.
 نامه جدید( آیین 03 : )ماده01ماده  3قی به تبیره تبیره الحا-6

که دانشجویان شاهد و ایثارگر به دلیل درمان صدماع ناشی از جنگ یا آالم متأثر از آن دچار وقفه  درصورتی
 تواند ادامه تحییل دهد. می با تأیید ستاد  تحییلی گردد 

 نامه جدید( آیین 01 : )ماده02 تبیره الحاقی به ماده-7
از  % جانبازی 25آزاده و جانباز با حداقل  ع مردودی حداکثر دو درس دانشجوی شاغل به تحییل شاهد نمرا

که نمراع هر از دروس مذکور  مشروط بر این شود  کارنامه تحییلی حذو و در میانگین نمراع آنان محیوم نمی
 نباشند. 04پس از اخذ مجدد کمتر از 

 نامه جدید( آیین 01 : )ماده02الحاقی به ماده  4تبیره -8
موفاق باه انجاام     دانشجوی شاهد و ایثارگری که به دلیل درمان صدماع ناشی از جنگ یا آالم متاأثر از آن  

تا پایان اولین نیم سال تحییلی پس از درماان و   نشود  های مربوط به درس ناتمام مربوط به درس ناتمام فعالیت
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 ت دارد نمره ناتمام را به نمره ق عی تبدیل نماید.بازگشت به تحییل با تشخیص و تأیید ستاد فرص
 نامه جدید( آیین 8 : )ماده03 الحاقی به ماده 2 تبیره-9

واحد تقلیل یابد و معدل آن  8 که واحدهای درسی دانشجوی شاهد و ایثارگر در یک نیمیال به کمتر از درصورتی
استفاده از این بند فقد برای یک نیم سال ) شود مشروط محیوم نمی باشد  04و کمتر از  02نیم سال بیش از 

 باشد( مجاز می
 نامه جدید( آیین 8 : )ماده03 الحاقی به ماده 3تبیره -01

 شود. برای دانشجوی شاهد و ایثارگر به این تعداد یک نیم سال اضافه می
 نامه جدید( آیین 06: )ماده 23 تبیره الحاقی به ماده-00

با تأیید ستاد  ثارگر به دلیل درمان صدماع ناشی از جنگ یا آالم متأثر از آن که دانشجوی شاهد و ای درصورتی
قادر به ادامه تحییل در دانشگاه مبدأ نباشد با تشخیص ستاد مبدأ و تأیید و معرفی اداره کل امور دانشجویان 

قید ملزم به پذیر  یابد و در این صورع دانشگاه م شاهد و ایثارگر وزارع متبوع به دانشگاه دیگری انتقال می
 باشد. دانشجو می

 

 دانشجویان شاهد و ایثارگر وانتقال نقل نامه نیيآ

 مقدمه
( مبنای بار بهباود بخشایدن باه      یالعاال  مدظلاه مقام معظام رهباری )   5/8/75های مورخ  در راستای فرمایش

ماورخ   میاوبه و با عنایات باه    "اولویت خاص"های آموزشی و فرهنگی فرزندان و همیران معزز شاهد با  برنامه
فرزندان و همیاران دانشاجوی شااهد و     وانتقال نقلنامه  شورای طرح و برنامه در خیوص تدوین آیین 03/7/74

فرهنگی در ماورد تعمایم تیاهیتع طارح شااهد باه فرزنادان        شورای انقتم  7/4/84مورخ  564میوبه جلیه 
ساتاد مرکازی شااهد و ایثاارگر وزارع      دییا تأکه پس از  نامه %  این آیین69% الی 51آزادگان و فرزندان جانبازان 

ریزی اماور فرهنگای فرزنادان شااهد و      و تیویب ستاد برنامه وپرور  آموز علوم  تحقیقاع و فناوری و وزارع 
آزمایشی آن و با اصتحاع جدید  باه تیاویب نهاایی     دوسالهی شورای عالی طرح و برنامه و اجرای تیویب نهای

هاا و مراکاز    در کلیه دانشگاه 88-87اول سال تحییلی  میالینشورای عالی طرح و برنامه شاهد رسیده است  از 
 باشد. می اجرا قابلای  های فنی و حرفه آموز  عالی تحت پوشش وزارع علوم  تحقیقاع و فناوری و آموزشکده

نامه همانناد ساایر دانشاجویان کشاور از مزایاای       الزم به ذکر است که واجدین شراید ذکر شده در این آیین
باشند  لکن به دلیل ضارورع حفاظ    وزارع علوم  تحقیقاع و فناوری برخوردار می وانتقال نقلری های جا نامه آیین

فرزندان و همیر معزز شاهد و ایثارگر موفق به تحییل در مراکز آموز   ها آنکه در  ییها خانوادهانیجام و کیان 
 دد.گر خاص تیویب و جهت اجرا ابتغ می صورع بهنامه  شوند. این آیین عالی می
 

نامه در مقاطع تحییلی کاردانی  کارشناسی )پیوسته و ناپیوسته(  کارشناسای   تیهیتع موضوع این آیین :0ماده 

ها و مراکز آموز  عالی تحت پوشش  های تحییلی دانشگاه ها و رشته ای در کلیه دوره ارشد پیوسته و دکترا حرفه
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  باه  وپارور   آماوز  ای تحت پوشاش وزارع   های فنی و حرفه وزارع علوم  تحقیقاع و فناوری و نیز آموزشکده
 شود: ترتیب اولویت  افراد ذیل را شامل می

 فرزندان اناث شاهد؛ -0

 فرزندان ذکور شاهد؛ -2

 همیر شهید؛ -3

 % و باالتر و آزادگان؛51جانبازان  -4

 % و باالتر و آزادگان؛51همیر جانبازان  -5

 % و باالتر و آزادگان؛51فرزندان اناث جانبازان  -6

 % و باالتر و آزادگان؛51فرزندان ذکور جانبازان  -7

 %49-%25جانبازان  -8

دانشجویان واجد شراید باییتی حداقل نمره کل تراز در هر رشته  مق ع و گروه آزمایشی که  :0تبصره 

امور دانشجویان  رکلیمدرگر وزارتخانه  مرکب از ستاد مرکزی شاهد و ایثا وانتقال نقلتوسد کمیییون  ساله همه
آموز  عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران به تیویب  رکلیمدامور دانشجویان داخل   رکلیمدشاهد و ایثارگر  

 رسد  را دارا باشند. می

ید مناسب نامه با داشتن شرا ( این آیین0های قبل موضوع ماده ) دانشجویان واجد شراید ورودی سال :2تبصره 

  مشمول این ذکرشدهعلمی  در صورع عدم تکمیل ظرفیت توسد دانشجویان جدیدالورود  به ترتیب اولویت 
 نامه خواهند بود. آیین

ستاد  وانتقال نقلسهمیه انتقال توسد افراد واجد شراید فوق تکمیل نگردد  کمیییون  که یدرصورت :3تبصره 

توسد همیران و فرزندان جانبازان  وانتقال نقلند نیبت به تکمیل ظرفیت توا مرکزی شاهد و ایثارگر وزارتخانه می
 % واجدالشراید  اقدام نماید.49% الی 25

شود.  ناپیوسته نیز می ارشد یکارشناسنامه در موارد خاص شامل مق ع  تیهیتع موضوع این آیین :4تبصره 

بر عهده ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر  وانتقال نقلها با پیشنهاد کمیییون  تشخیص و احراز خاص بودن درخواست
 باشد. می
 

 یکارشناسپیوسته   ارشد یکارشناس% سهمیه پذیر  هر مق ع تحییلی )کاردانی  کارشناسی  5حداکثر  :2ماده 

تحت  وانتقال نقلای( در هر دانشگاه یا مرکز آموز  عالی بر طبق نظر کمیییون  ناپیوسته و دکترا حرفه ارشد
( در 0جهت انتقال افراد واجدالشراید موضوع ماده ) وپرور  آموز وزارتین علوم  تحقیقاع و فناوری و پوشش 
 یابد. تحییلی اختیاص می میالینشروع هر 

ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر وزارتخانه  وانتقال نقلتعیین میزان ظرفیت هر رشته محل به عهده کمیییون 
 باشد. می
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های سراسری در  های راهنمای آزمون ت پذیر  هر رشته و مق ع تحییلی  دفترچهمتک تعیین ظرفی تبصره:

 باشد. هر مق ع و سال ورود دانشجو می
 

تحییلی با  هرسالدر  اند موظ مبدأ(  عنوان بهتحت پوشش ) یآموز  عالها و مراکز  کلیه دانشگاه :3ماده 

تحییلی خارج از  میالیننام و در ابتدای هر  نامه پس از ثبت ( آیین0درخواست انتقال دانشجویان مشمول ماده )
 نامه آموزشی موافقت نمایند. آیین وانتقال نقلضوابد 

ا مهمان )یک ی صورع به  انتقال برخی از دانشجویان وانتقال نقلبر اساس تشخیص اعضای کمیییون  :0تبصره 

شود و در  مقید خواهد بود که در صورع مشروط نشدن انتقال وی دایم تلقی می در دانشگاهتحییلی(  میالیندو 
به دانشگاه مبدأ  وانتقال نقلصورع مشروط شدن  دانشجو به پیشنهاد دانشگاه و به تشخیص کمیییون 

 .گردد یبازم

نامه تحت عنوان  ( این آیین0مان مشمول ماده )وجه از دانشجویان انتقالی و یا مه هرگونهدریافت  :2تبصره 

باشد.  شهریه ثابت  هزینه نقب و انتقال و ... توسد دانشگاه یا مراکز آموز  عالی مبدأ و مقید ممنوع می
نام در  نام موقت نمایند و پس از ثبت باییتی در دانشگاه مبدأ ثبت نامه می دانشجویان واجدالشراید این آیین

توسد دانشگاه مقید از دانشگاه مبدأ استعتم خواهد شد و  ها آنقال  پرونده و مدارک تحییلی دانشگاه محل انت
 دانشگاه مبدأ موظ  است در اولین فرصت ممکن پرونده تحییلی دانشجو را به دانشگاه مقید ارسال نماید.

نام نمایند و  ی اولیه خود ثبتهای قبل دانشجویان انتقالی را در همان دوره اند موظ های مقید  دانشگاه :3تبصره 

 باشد. تغییر دوره از روزانه به شبانه و دریافت هرگونه وجه ممنوع می
 

تحییلی با انتقال  میالیندر هر  اند موظ ها و مراکز آموز  عالی تحت پوشش )مقید(  کلیه دانشگاه :4ماده 

نامه معاونت دانشجویی وزارتخانه نیبت به  نامه موافقت نموده و با معرفی ( این آیین0دانشجویان مشمول ماده )
 نام دانشجویان اقدام نمایند. ثبت

واجدین شراید با معرفی اداره کل آموز  عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران و پس از موافقت کمیییون  :تبصره

ها یا مراکز  ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر وزارتخانه  از طریق معاونت دانشجویی وزارتخانه به دانشگاه وانتقال نقل
 آموز  عالی تحت پوشش معرفی خواهند شد.

 

رأی کمیییون موارد خاص دانشگاه ملزم به تغییر رشته و یا  بنا بردانشجویان شاهد و ایثارگری که  :5ماده 

شده توسد کمیییون  توانند در قالب ظرفیت تعیین اند می مقاطع کاردانی یا کارشناسی شدهتقلیل مق ع به 
های نزدیک محل سکونت   ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر وزارتخانه برای رشته درخواستی به دانشگاه وانتقال نقل

ن رشته موردنظر  ملزم به ترین دانشگاه به محل سکونت این دانشجویان در صورع دارا بود انتقال یابند. نزدیک
 باشند. پذیر  دانشجو می



 مرتبط با دانشجویان شاهد و ایثارگرهای  نامه ها و شيوه نامه آیينفصل ششم/      236

 

نامه  کلیه  تبیره به تیویب رسید و پس از تیویب و ابتغ این آیین 9ماده و  5نامه با یک مقدمه و در  این آیین
 گردند. های قبلی مغایر با آن کان لم یکن تلقی می نامه آیین
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 زمان درگذر دانشگاه آموزش
 

  مهندس محمد عابدی شیرازی

 اولین رئیس آموزشگاه عالی جنگل و مرتع گرگان

 

 

شمسی در شهر بهبهان، استان  8133محمد عابدی شیرازی در تاریخ ششم اردیبهشت مهندس 

خوزستان از پدر و مادری که هر دو شیرازی بودند، چشم به جهان رشود. پدر وی، از کارمندان عا یرتبه 

بود و در بیشتر شهرهای خوزستان مأموریت داشته و خدمت کرده  (وزارت کشور فعلی) وزارت داخله

را در دبیرستان  ام و تحصیالت متوس هت ابتدایی خود را در دبستان خیالهندس عابدی تحصیاست. م

عنوان شاررد اول به اخذ دیپلم نائل آمد.  با درجه ممتاز به 8181شاپور شهر اهواز رذرانید و در سال 

ت الکشاورزی کرج مشغول به تحصیل شد و دوره تحصی در همان سال در دانشکده و دبیرستان

از دانشکده  8112مدت چهار سال در رشته مهندسی کشاورزی سپری کرد. در سال  دانشگاهی را به

ا تحصیل شد. به  کشاورزی کرج با درجه  یسانس در رشته مهندسی کشاورزی با ررایش جنگل فارغ

بیان خود ایشان، در دانشکده کشاورزی کرج پس از انتخا  ررایش جنگل در سال چهارم در رشته 

در آن زمان در دانشکده »ی کشاورزی، یکی از نخستین دانشجویان رشته جنگل بوده است: عموم

اساتیدی به تعداد مورد نیاز وجود نداشت و از این نظر دانشکده در  کشاورزی کرج، در رشته جنگل

فسور رااوبا ریاهشناس اتریشی، دکتر وهمراه پر تنگنا بود. استاد معروف دکتر کریم ساعی به

وه، الع کردند. به های رشته جنگل را تدریس می اری، مهندس ع ایی و مهندس فرهمند درساسفندی

در آن زمان دوره تحصیل در دانشکده کشاورزی کرج سه سال بود و در سال چهارم پس از تقسیم به 

مهندس عابدی شیرازی پس از استخدام در .« انجامید چند ررایش به مدت چهار سال به طول می

برای ادامه تحصیل در مق ع فوق  یسانس در رشته مهندسی جنگل به  8111ورزی در سال وزارت کشا

ت متحده آمریکا رفت و در دانشگاه یوتا، دانشکده جنگل  وران مشغول به تحصیل شد. سپس بعد یایا
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 از دریافت درجه فوق  یسانس در رشته مهندسی جنگل برای خدمت دوباره به کشور بازرشت.

 21غی است که الهای اداری برای ایشان رخ داد، اب رخدادهای مهمی که در ارتباط با مسئو یتیکی از 

عنوان رئیس آموزشگاه عا ی جنگل و مرتع  از سوی رئیس و مدیرعامل بنگاه جنگلها به 8119شهریور 

ام به عنوان مؤسس این آموزشگاه از این تاریخ اقد ررران صادر شد و در واقع آقای مهندس عابدی به

شاید بتوان به جرأت رفت که  شها و مساعی فراوانی به خرج داد.الاندازی آن نمود و در این راه ت راه

این آموزشگاه در سا های او یه فعا یت خود بهترین نسل کارشناسان سازمان جنگلها و مراتع کشور را 

های منابع طبیعی  در عرصهتربیت نمود که هر یک از این افراد در سراسر کشور منشاء اقدامات مهمی 

بیان خود ایشان  توسطدر ادامه تاریخچه تشکیل آموزشگاه عا ی جنگل و مرتع ررران که  کهشدند 

عضو شورایعا ی سازمان جنگلها، مراتع و شده و در مقا ه ای به قلم جنا  آقای مهدی زهدی 

 .شود ارائه می به چاپ رسیده است 8139در نشریه طبیعت ایران در سال  آبخیزداری کشور

تاریخچه آموزشگاه عا ی جنگل یا دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی فعلی شاید بتوان رفت یکی 

های مهندس عابدی اقدام در راستای تشکیل آموزشگاه عا ی جنگل و  از بارزترین اقدامات و مسئو یت

طبیعی ررران که در رذشته  تاریخچه تشکیل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع مرتع ررران بوده است.

به آموزشگاه عا ی جنگل و مرتع ررران معروف بود، به قلم بنیانگذار آن مهندس محمد عابدی شیرازی 

طور کلی درباره تأسیس این مؤسسه تاکنون آن طور که باید و شاید حقای  ذکر  به»به این شرح است: 

این وقایع اشاره شود. بعد از خاتمه جنگ جهانی رو ابتدا سعی شده که به اختصار به  نشده است. از این

نحو بسیار شدید ررفتار عواق  شوم جنگ شده و  ت متحده آمریکا بهایجز ای دوم، فاتحان جنگ به

ها داشتند. در این احوال کشور آمریکا در اوج قدرت و  همگی احتیاج به کمکهای فوری در همه زمینه

کرد و  یی تاریخ خود را تجربه میالقول مورخین ایام ط به سرمست از فت  و پیروزی، روزرار خو  و

برداری از این موقعیت جهانی و توسعه نفوذ و  دیده در عین حال بهره برای کمک به کشورهای آسی 

منافع خود، چند طرح کمکهای ما ی و فنی تدوین و تصوی  کرده و به مرحله اجرا درآورد. از آن جمله 

های ما ی به کشورهای اروپایی بود و دیگری طرح اصل چهار  ل کمکطرح مارشال که بیشتر شام

ترومن که شامل کمکهای فنی و کارشناسی به تعدادی از کشورهای جهان همچون ایران بود. از این 

های فنی مشترک متعددی با ه نام اداره اصل چهار در ایران تأسیس شد، پروژ جهت سازمانی به

 ای از مدیران کل و مجریان طرح رسانید و در بدو امر سعی داشت که عدههای ایران به امضا  وزارتخانه

های تحصیلی  ماهه یا بورس مدت یک تا سه های کوتاه ها را با استفاده از بورس های فنی وزارتخانه

یاد  های مشابه به آمریکا اعزام دارد. در این ایام، زنده بلندمدت یک تا دوسا ه برای آشنایی با فعا یت

ساعی بنگاه جنگلها را تأسیس کرد، این استاد بزرگ با تمام توان برای پیشرفت جنگلبانی ایران  کریم

های فنی اصل چهار هر چه بیشتر    و جدیت بود، از جمله سعی داشت که از کمکالمشغول ت



 آموزش دانشگاه در گذر زمان/         241

 

فر بر احداث چند نها ستان و همکاری با پروژه مشترک جنگلکاری، چند ن وهالرو ع استفاده شود. ازاین

مدت و بلندمدت تحصیلی انتخا   های کوتاه از کارمندان ارشد بنگاه جنگلها نیز برای رذرانیدن بورس

های مذکور  و به آمریکا اعزام شدند. در سا های بعد و در دنبا ه این برنامه، اینجان  نیز از فرصت

حوه تعلیمات خصوت ن های مختلف جنگلبانی آمریکا آشنا شدم. به استفاده کردم و با فعا یت

 و شرایط آموز  در آنجا که برای اینجان  بسیار جا   بود. زیرا فارغ( Rangers) جنگلبانان

ن فوق در اداره امور جنگل بسیار کارآمد و موف  بوده و تمامی امور احداث، مدیریت و الا تحصی

لی، امور عمرانی، نگهداری پارکهای متنوع جنگلی، اقدامات حفاظت و حمایت از جانداران و شکار جنگ

نحو احسن  های مهم مربوط را بر دو  داشته و به صه تمامی فعا یتالسازی و استحصال چو  و خ راه

های محو ه برآمده و در بین مسئو ین و مردم محبوبیت و احترام داشتند.  از عهده همه مسئو یت

بستگی داشت، بدین معنی که  نحوه آموز  و تعلیم این کار جنگلبانی توضی  آنکه این موفقیت تنها به

های موقت و ثابت جنگلی زیر نظر مربیان و  طور عملی در اردوراه دانشجویان تعلیمات نظری را به

خود و  آزموده بسیار دقی  تمرین کرده و از حا ت دانشجو و کارآموز به یک فرد متکی به استادان کار

مدت  ای کوتاهه سالای تربیت کادر فنی، کشدند. در این احوال بنگاه جنگلها بر کارآمد تبدیل می

مهندسی تشکیل داد و سعی داشت تکا یف پیچیده مربوط به اداره جنگلها را با این  جنگلبانی یا کمک

کار به مرحله اجرا درآورد. توضی  آنکه در این برهه از زمان، با کمک چند کارشناس جنگلبانی سازمان 

در سازمان جنگلها و مراتع کشور مشغول خدمات بودند،  که (FAO) بار و کشاورزی جهانیو  خوار

های صحی  و علمی و عملی مورد توجه قرار ررفته و  برداری از جنگل با شیوه نحوه استحصال و بهره

جای استفاده از وسایل ابتدایی تبر و حمل مق وعات چو  با چهارپایان بارکش،  برداران جنگل به بهره

 سازی، امور احیاء و عمرانی و استفاده از بو دوزر و تله مع شامل راههای جنگلداری جا متوجه طرح

شک در این احوال وجود یک کادر کارآمد  فریک برای حمل مق وعات به کنار جنگل شده بودند. بی

شد و خود این وضع موج  شد تا  شدت احساس می جنگلبانی برای مدیریت و اداره امور جنگلی به

ن بنگاه یرباره آموز  و تعلیمات جنگلبانان مورد توجه و عنایت بیشتر مسئورزار  تفصیلی اینجان  د

   و پیگیری شبانهالطور اختصار نتیجه ت جنگلها قرار ریرد و اقدامات جدی در این باره شروع شود. به

های مربوطه برای احداث یک مؤسسه آموز   روزی به اینجا منتهی شد که سازمانها و وزارتخانه

های خود را مشخو و  کمک مند شده و در یک پروژه مشترک هر یک سهم قهالمجهز عجنگلبانی 

 :تعهد کرده و به مرحله اجرا درآوردند که شرح اجرای آن به قرار زیر است

کمک ما ی اداره اصل چهار: تدوین پروژه جامع اصلی شامل کلیه جوان ، از جمله تعیین محلهای -8 

اردوهای جنگلی موقت و ثابت در من قه شمال، تأمین ابزار آموزشی  مناس  برای استقرار آموزشگاه و

برداری، محاسبه چو  و رشد جنگل،  برداری و استحصال جنگل، راهسازی، نقشه ضروری برای بهره
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های زغال،  تعدادی وسایل آزمایشگاهی نظیر میکروسکوپ، استریوسکوپ، دوربین، چند مدل کوره

خره تأمین ایبرای استقرار دانشجویان در اردوراههای جنگلی و بچادرهای صحرایی و وسایل خوا  

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، 

کمک فنی آمریکا به سازمان جنگلبانی از  آمریکا وارذار کرد. توضی  اینکه تمام امور دانشگاه ایا تی یوتا

جمله امور مربوط به تأسیس آموزشگاه به یکی از جنگلبانان دانشمند به نام هنری کرمن وارذار شده 

 خصوت استاد کریم ساعی امور فنی مشترک را با بود و نامبرده با تشریک مساعی سازمان جنگلها به

، پروفسور  وئیس ام ترنر، که (یوتا - وران)رئیس دانشکده  رسانید. لقه و مدیریت بسیار به انجام میلع

های  شخصی م لع، بصیر و محققی سرشناس بود، به ایران وارد شد و چندین ماه برای اجرای هدف

وط به تعهدات   بسیار موف  شد تمام هدفهای تعیین شده مربالفوق به مناط  شما ی سفر کرد و با ت

  اصل چهار را به مرحله اجرا درآورد.

روزی و  های شبانه های سازمان برنامه: تصوی  طرح جامع دانشکده، تأمین تمام هزینه کمک -2

 تکمیل تدریجی تمامی ساختمانهای ضروری اعم از اداری، فنی و مسکونی.

حه زیر با هزینه سازمان فائو به کمک سازمان خواربار و کشاورزی جهانی: استادان و مدرسان مشرو -1

های مختلف مشغول به تدریس شدند: استادان محمد نقوی از  ایران اعزام و طب  برنامه مدون در رشته

هندوستان، خ ک از پاکستان که پس از فراغت از تدریس در آموزشگاه با سمت سفیر پاکستان در 

ته مدرسه عا ی جنگلبانی در سیراکیوس رئیس بازنشس( انگلستان)ایران مشغول خدمت بود، استریت 

قبرس که به توصیه و معرفی فائو به ایران وارد و با هزینه سازمان جنگلبانی کشور به تدریس مشغول 

عهده نامبرده بود.  و اسکار هوهنبروک از اتریش که اکثر عملیات و تعلیمات حرفهای جنگلبانی به .شد

کردند و هر یک دستیارانی داشتند که به زبان  می به زبان انگلیسی تدریس همه مدرسان مذکور

  وسیله سازمان جنگلبانی تأمین شده بود. انگلیسی تسلط کامل داشتند. هزینه این دستیاران به

های مربوط به کادر مدیریت و  های سازمان جنگلبانی: عبارت بود از پرداخت تمام هزینه کمک -1

اختصات یک ساختمان دو طبقه نوساز و چند هزار متر اداری و ما ی و کاررران و مدرسان موقت، 

همچنین اختصات چند  زمین و محوطه و یک ساختمان اداری در بدو تأسیس آموزشگاه در ررران.

جیم مازندران با وسایل حمل و نقل ضروری برای استقرار یجنگل دو تی در مناط  ررران و 

استادان : ت که در زیر به اختصار از آنها یاد میشودتأمین هزینه مدرسان موق اردوراههای ثابت و موقت.

نیازمند، کریم رودرزی، یحیی  اهللمعلی بنان، ناصر مجتهدی، ضیاءا دین رشیدیه، رضا ملکی، یدالغ

 8119در یازدهم مهرماه .« نظیری و ناصر رلسرخی که بعدها به وزارت منابع طبیعی منصو  شدند.

 کشاورزی در ررران افتتاح شد  وزیرآموزشگاه عا ی جنگل و مرتع توسط 
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 (0338)سال  کارکنان و کادر آموزشی آموزشگاه عالی جنگل و مرتع
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 (0397)سال  معاون، مدیران و کارمندان حوزه معاونت آموزشی و تحصيالت تکميلی

 

 
 (0338آموزشگاه عالی جنگل و مرتع )سال  اساتيد  جمعی از
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 (0347سال )دانشجویان   آموزشگاه عالی جنگل و مرتع در جشن معارفهجمعی از اساتيد 
 

 
 

 (0338)سال دانشجویان آموزشگاه عالی جنگل و مرتع 
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 (0336در آموزشگاه عالی جنگل و مرتع )سال  نام ثبتگواهی پذیرفته شدن و 
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 آموزشگاه عالی جنگل و مرتع  دومين دوره یکی از دانشجویان یليالتحص فارغگواهی 

 (0329)سال 
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 (0345سال گواهی پایان تحصيالت آموزشگاه عالی جنگل و مرتع )
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 (0338سال ) آموزشگاه عالی جنگل و مرتع النيالتحص فارغاولين گروه  
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 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان  دانشجویان یليالتحص فارغاولين جشن  

 (0377سال )
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