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  مقدمه
  
  

مصوب  )عتف(با استناد به قانون اهداف، وظايف و تشكيالت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريفردوسي مشهد  دانشگاه
و ضوابط اجرايي حاكم بر آمايش آموزش عـالي  ها  سياست 2مجلس شوراي اسالمي و در اجراي مفاد ماده  18/5/83

و همچنـين   رهنگـي شـوراي عـالي انقـالب ف    18/12/94مصوب ) موسوم به طرح آمايش(در جمهوري اسالمي ايران 
كـارداني و   هـاي دورهيكپارچـه  نامـه   شـيوه بـه تـدوين    ،1/3/97بـه تـاريخ   وزارت عتـف   43069/2شـماره  ابالغيـه  

   اقـدام  بـه شـرح زيـر    1397مـاه   شـهريور در  ، كارشناسي ارشد و دكتـري تخصصـي  )پيوسته و ناپيوسته(كارشناسي
   .نمود

  هدف -1ماده 
انتظام بخشيدن به امور تحصيلي دانشجويان از طريق تعيـين چـارچوب قـانوني بـراي     نامه،  شيوههدف از تدوين اين 

تربيت نيروي انساني متخصـص،   ا هدفزشي و پژوهشي دانشگاه بموآهاي  اجراي هماهنگ، يكپارچه و صحيح برنامه
ي بهينـه از  گيـر ، در راسـتاي بهـره  آخرين دستاوردهاي علمـي منطبـق بـا نيازهـاي جامعـه     علوم و آشنا با و  متعهد
كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و هاي  موجود براي ارتقاي سطح كيفي آموزش و پژوهش در دورههاي  ظرفيت

دستياري «، »دكتري عمومي رشته دامپزشكي«، »دكتري پژوهش محور«تحصيلي هاي  دوره. دكتري تخصصي است
» دكتري پيوسته« و» دكتري مستقيم« ،»پيوستهكارشناسي ارشد « مانند يپذيرشهاي  ا شيوهب »تخصصيهاي  دوره

  .كنند مي جداگانه پيرويهاي  نامه شيوهو از  را داشته مقررات ويژه خود

  تعاريف -2ماده 
 .منظور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است :زارتو .1

اسـت   )غيردولتـي اعم از دولتي و (آموزش عالي و پژوهشي هاي  ها و موسسهيك از دانشگاه منظور هر :دانشگاه .2
ناپيوسـته  كارداني، كارشناسي هاي  از دوره يكي/ يك ربط بوده و مجري هركه داراي مجوز تاسيس از مراجع ذي

  .هستند ، دكتري عمومي و دكتري تخصصيو پيوسته

-ظور آموزش دانشجو در طول سنوات مجاز دوره تحصيلي بدون پرداخت هزينه در دانشـگاه من :آموزش رايگان .3

 .كنند مي كه از بودجه عمومي دولت استفاده هايي است

 .استها  منظور آموزش دانشجو در يك دوره تحصيلي به ازاي پرداخت هزينه :پردازشهريه .4

ثبـت نـام بـه    و پـس از  آموزش عالي برابر ضوابط معين پذيرفته شـده،  هاي  از دوره فردي كه در يكي :دانشجو .5
 .پردازدميتحصيل 
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پاره وقـت اشـتغال    ايوقت  مهيمهارت به صورت تمام وقت، نياددهي به آموزش و در دانشگاه كه  يفرد :مدرس .6
 .دارد

شـركت  دانشـگاه   تحصـيلي  هـاي وقت در فعاليـت كه دانشجو به صورت تماماست آموزش اي از شيوه :حضوري .7
 .كند مي

 .پردازدميتحصيلي  فعاليتبه كه دانشجو بدون حضور در دانشگاه، است اي از آموزش شيوه :غيرحضوري .8

 . رسد مي اي از آموزش كه بخشي از آن حضوري و بخش ديگر غيرحضوري به انجامشيوه :حضورينيمه .9

دانشـجو   يليتحص تيهدابراي كه  يآگاه و مسلط به امور آموزش يعلم اتيعضو ه :تحصيليراهنماي استاد  .10
 .شود مي گروه انتخاب ياز سو يآموختگورود تا دانش خياز تار

 . هفته امتحانات پاياني است 2هفته آموزش و  16بازه زماني تعيين شده كه شامل  :نيمسال تحصيلي  .11

 . هفته امتحانات است 1هفته آموزش و  6شامل  كه دوره زماني :دوره تابستاني  .12

مصوب كه داراي هدف مشخصي بوده و  اي از دروس هر رشته تحصيليمجموعه به هم پيوسته :درسيبرنامه   .13
 .جع قانوني استمرا

 32ساعت، عملـي يـا آزمايشـگاهي     16كه مفاد آن براي هر واحد نظري  ،ارزش مقداري درسي :واحد درسي .14
 و كـارآموزي  ساعت 64ساعت، كارورزي يا كار در عرصه  48) بازديد علمي(ساعت، كارگاهي يا عمليات ميداني

ساعت در طول يك نيمسال تحصيلي يا بازه تابستاني است و طبق برنامه درسـي مصـوب    120 آموزييا مهارت
  . شود مي اجرا

رفع كمبود دانـش يـا   براي در آغاز دوره تحصيلي مربوط ، گذراندن آن گروه اييدت اب كهدرسي  :رس جبرانيد .15
 .شود مي تشخيص دادهضروري  مهارت دانشجو

را در دورة تحصـيلي  12در يـك نيمسـال، معـدل كمتـر از      ،وضعيت تحصـيلي اسـت كـه دانشـجو     :مشروطي .16
  . كسب كرده باشد كارشناسي ارشد را در دورة تحصيلي 14معدل كمتر از و كارشناسي 

علمي كه به لحاظ موضوع داراي قلمـرو مشـخص و متمـايز از    هاي  يك شعبه فرعي از شاخه :رشته تحصيلي .17
 .انجامد مي علمي است و به احراز دانش تخصصي، مهارت يا كارآمدي معينيهاي  ساير شاخه

 2 در اخـتالف دروس  ؛باشـد  آن تخصـص  بر ناظر كه تحصيلي رشته يك شعب ازكدام  هر :تحصيلي گرايش .18
 .باشد بيشترها  واحد كل درصد 30 از و كمتر رشته واحدهاي كل درصد 7 از نبايد رشته يك از گرايش

 ليبـه طـور موقـت بـه تحصـ      ن،ياست كه دانشجو، برابر ضوابط معـ  يمدت زمان مشخص :يليتحص يمرخص .19
  .اشتغال ندارد

  .كند يخوددار لياز ادامه تحص اختيارياست كه در آن دانشجو به طور  ينديفرآ :يليتحص انصراف .20
دانشـگاهي  در نظـام آموزشـي داراي پـيش   (دوره تحصيلي كه دارندگان مدرك ديپلم  :ارداني پيوستهكدوره  .21

واحـد درسـي    68گذراندن حـداقل  مستلزم شوند و  مي به آن وارد) دانشگاهيبدون نياز به گذراندن دوره پيش
 .است طبق برنامه مصوب
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دوره تحصيلي پس از دوره متوسطه است كه فرد پس از اخذ ديپلم و گذرانـدن دوره   :دوره كارداني ناپيوسته .22
 68به آن وارد مي شود و مستلزم گذرانـدن حـداقل   ) پيش دانشگاهيدر نظام آموزشي داراي (پيش دانشگاهي 

 .واحد درسي طبق برنامه مصوب است
واحد درسي طبق برنامـه  140و حداكثر  130با گذراندن حداقل  كه دوره تحصيلي :دوره كارشناسي پيوسته .23

   .شودآن نايل ميبه دريافت مدرك متقاضي  ،درسي مصوب
و بـا   شـده  آغـاز ) پيوسـته و ناپيوسـته  (دوره تحصيلي كـه پـس از دوره كـارداني    :كارشناسي ناپيوسته ورهد .24

 به دريافت مدرك كارشناسي منتهي ،طبق برنامه درسي مصوب واحد درسي 72و حداكثر  68حداقل گذراندن 
 .شود مي

 .شود مي آغاز يكه پس از دوره كارشناس يليدوره تحص :ارشد يدوره كارشناس .25

و دانشجو  شدهكارشناسي ارشد يا دكتري عمومي آغاز  دورهتحصيلي كه پس از  دوره: دكتري تخصصي دوره .26
 . كنددرسيِ مصوب، مدرك دكتري دريافت ميبا گذراندن واحدهاي 

هاي تخصصي دكتري كـه بـر اسـاس ضـوابط مصـوب وزارت و بـا مشـاركت         هر يك از دوره :الملليدوره بين .27
 . شود هاي آموزش عالي و پژوهشي غير ايراني برگزار مي مؤسسه

در  قيـ تحق قيـ ارشـد و از طر  يدوره كارشناس يدانشجو ليتحص ندياست كه در فرآ يمستند علم :نامهانيپا .28
حسـب مـورد براسـاس    مشـاور  راهنمـا و  ) نا(استاد ييو با راهنما يليتحص شيگرا اياز رشته  نيحوزه مع كي

 .شود مي نيتدو يپژوهش ياستانداردها

كه پس از گذراندن واحدهاي دوره آموزشي در دوره دكتري تخصصي، بـا  است آزمون تخصصي  :جامع آزمون .29
 .شودهاي آموزشي و پژوهشي دانشجو برگزار ميهدف ارزشيابي توانمندي

 ةدر زمينـ  هكـ  اسـت  يتخصصـ  يدوره دكتـر  يگزارش مكتوب حاصـل از فعاليـت پژوهشـي دانشـجو     :رساله .30
  .شود مي نيراهنما و مشاور تدو )ان(راهنمايي استادتحصيلي و با  ةرشت كياز  يمشخص

 تيصـالح  يدارا ياحرفـه  انمتخصصـ  ايـ و  يتخصص يمدرك دكتر يدارا يعلم اتيه ياعضا :داوران أتيه .31
 مصوب دانشگاه انتخاب ييمطابق دستورالعمل اجرايا رساله نامه انيپا يفيو ك يكم يابيارز يكه برا، يدانشگاه

 . شوند مي

 يكه برنامه درسـ دكتري تخصصي  و ارشد يدر دوره كارشناس ليتحصاز  ياوهيش :يپژوهش-يآموزش وهيش .32
يـا  نامـه  انياست كه منجر به پا يقاتيپروژه تحق كي يمشتمل بر اجرا ،يدرس يمربوط به آن، عالوه بر واحدها

  . شود مي رساله
و  يدرسـ  يپـس از گذرانـدن واحـدها   كه دانشجو  ارشد يدر دوره كارشناس لياز تحص ايوهيش :يآموزش وهيش .33

  .شود مي آموختهنامه، دانشانيبدون گذراندن پا
دانشـجو را در انجـام    ييراهنمـا  تيكه مسئول يتخصص يمدرك دكتر يدارا يعلم أتيعضو ه :استاد راهنما .34

  .بر عهده دارديا رساله نامه انيپا
مشـاوره   تيكه مسـئول  يامتخصص حرفه ايو  يتخصص يمدرك دكتر يدارا يعلم أتيعضو ه :مشاور استاد .35

  .بر عهده دارد يا رساله نامهانيدانشجو را در انجام پا
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 دكتــري تحصــيلي مــدرك بــا علمــي غيرهيــات باتجربــه كارشــناس يــا نظــرصــاحب :ياحرفــه متخصــص .36
مـورد تاييـد شـوراي     ايكه داراي مهارت و صالحيت حرفههستند هاي جامعه  در ساير بخش (Ph.D)تخصصي

مقطـع كارشناسـي    تقاضامحور يا كاربردي يها نامه پاياندر  در شرايط خاص .باشدتحصيالت تكميلي گروه مي
و همچنـين مربـي باسـابقه دانشـگاه فردوسـي       كارشناسي ارشدبا مدرك اي  ارشد استفاده از متخصصان حرفه

 .بالمانع استمشهد 

مختلف تحصيلي در دوره متوسطه اسـت كـه بـا توجـه بـه مـواد آزمـوني        هاي  مجموعه رشته :گروه آزمايشي .37
 .شود مي بنديدسته ،مشترك

متشكل از تعدادي عضو هيات علمي با تخصص مشـترك در يـك    ،ترين واحد سازماني دانشگاهيبنيادي :گروه .38
 كه به منظور ايجاد و اجراي آن رشته تحصيلي در دانشـگاه تشـكيل   ،رشته علمي خاص يا چند رشته متجانس

 . شود مي

ريـزي  گـذاري و برنامـه  يكي از شـوراهاي تخصصـي در نخسـتين سـطح سياسـت      :دانشگاه شوراي آموزشي .39
دانشگاه است كه به منظور ايجاد همـاهنگي و تسـهيل در امـور    و تحصيالت تكميلي ي راهبردي در امور آموزش

 دانشـگاه  شوراي آموزشي. شود مي اجرايي مرتبط با تحصيل دانشجو به رياست معاون آموزشي دانشگاه تشكيل
 .يا كميته منتخب تفويض كنددانشكده نامه را به  شيوهتواند اختيارات مشخص شده در اين  مي

تحصيلي مصوب را با موفقيـت بـه پايـان    هاي  دورههاي  يا گرايش فردي است كه يكي از رشته :آموختهدانش .40
 .يا مدرك تحصيلي مربوطه را دريافت كرده است رسانده و برابر ضوابط معين، گواهي
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  مواد عمومي: اولبخش 

  

  
تحقيقـات   هاي علوم،مورد تأييد وزارتخانه قبليدارا بودن مدرك رسميِ پايانِ دوره شرط ورود به دانشگاه  -3 ماده

از طريق پذيرفته شدن در و اختصاصي  عموميهاي  تاييد شايستگيو  و فنّاوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
 .است آزمون ورودي و يا كسب پذيرش از دانشگاه طبق ضوابط و مقررات مصوب وزارت

مشمول مقررات استعدادهاي درخشان طبق مصـوبات شـوراي هـدايت اسـتعدادهاي      دانشجويانِپذيرش  -1تبصره 
  .شود درخشان وزارت انجام مي

نامه انتقال دانشجويان خارج  شيوهتواند طبق مياز كشور دانشجوي دوره دكتري تخصصي مؤسسه خارج  -2تبصره 
  .منتقل شود دانشگاهبه داخل مصوب وزارت به 

دانشجويان  در خصوص )1پيوست (ر زبان خارجي طبق مصوبات شوراي آموزشي دانشگاه احراز توانايي د -3تبصره 
  .دوره دكتري تخصصي الزامي است

ملزم به كسب حد نصاب نمره  ،در بدو ورود ،دانشجويان خارجي پذيرش شده در دانشگاه فردوسي مشهد -4تبصره 
 . باشند مي زبان فارسي

  .شود مي نظام واحدي و به زبان فارسي انجامآموزش در دانشگاه مبتني بر  -4ماده 

بازنگري شـده در  هاي  ريزي آموزشي و يا برنامهدانشگاه اختيار دارد برنامه درسي مصوب شوراي عالي برنامه :تبصره
هاي سطح يك را با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه و در صورت امكان به زبان غيـر فارسـي ارائـه    هر يك از دانشگاه

  .نمايد

كه مجوز آن را از مراجـع قـانوني دريافـت    دانشجو پذيرش نمايد  يهايدانشگاه موظف است فقط براي دوره -5اده م
  .درسي را اجرا نمايد كه براساس ضوابط وزارت تاييد شده استهاي  برنامهصرفا  ونموده 

 تيـ را بـا اولو  يدوره كارشناس يدرس يدرصد از واحدها ستيحداكثر ب ،ها گروه يبا همكار تواند يدانشگاه م :تبصره
 يبه صـورت مجـاز   ،يكيالكترون يبر محتوا ديمصوب وزارت و تأك ياستانداردها تيضمن رعا ،يو عموم هيدروس پا

  .ديارائه نما) يكيالكترون(
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  .است ضروري حضوريتحصيلي هاي  دورهدرس كالس جلسات تمام حضور دانشجو در  -6ماده 

كند امـا در آن درس نمـره    بتيجلسات غ) سه شانزدهم( 16/3از  شيب يكه دانشجو در درس يدر صورت -1 تبصره
 يدكتـر  يبـرا  12ارشـد و تـا    يكارشناسـ  يبـرا  10تـا   ،يكارشناس يبرا 8مستمر داشته باشد، امكان درج نمره تا 

  .صورت، نمره درس فوق صفر منظور خواهد شد نيا رياست؛ در غ سريم يتخصص

  .  شود مي ترم محروم انياز نمره پا فقط، درس شركت نكند مسالين انيجلسه امتحان پا دردانشجو اگر  -2تبصره 

 آن درس حـذف  شـد، داده  صيدانشگاه موجه تشـخ  يآموزش يشورا صيدانشجو به تشخ بتيچنانچه غ -3تبصره 
  .شود مي

دروس ) تقـدم و تـأخر  ( ينيازرعايت پيش ، ضمنچگونگي و ترتيب ارائه تمامي دروس هر دوره و هر رشته -7ماده 
  .گروه است در اختيار ،مصوب طبق برنامه درسي

  .دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلي از رعايت مقررات مربوط به اين ماده معاف است :تبصره

  .نظري الزامي استهاي  صورت كتبي براي درسه برگزاري آزمون پاياني در هر نيمسال ب -8ماده 

  .غير قابل تغيير استتاييد نهايي استاد نمره درس پس از  :تبصره

پـذير  بار و در يـك رشـته تحصـيلي امكـان    يك دانشجو، در هر دوره تحصيلي صرفا آموزش رايگان براي هر -9ماده 
  .است

 مسـال، ين انيـ تا دو هفته قبل از شروع امتحانات پا تواند مي دانشجو ،گروه دييموافقت استاد درس و تأبا  -1 تبصره
حد نصاب الزم بـراي  دانشجو كمتر از  ماندهيباق يبه شرط آن كه تعداد واحدها ،را حذف كند يدرس نظر كيفقط 

  .نشودهر دوره 

دانشجوي مشمول آموزش رايگان، در صورت حذف غيرموجه درس يا به دست نياوردن نمـره قبـولي در    -2تبصره 
در صورت موافقت با  .باشد مي دانشگاه پردازدانشجوي شهريهموظف به پرداخت هزينه درس مطابق تعرفه  هر درس،

 هيملزم بـه پرداخـت شـهر    گانيمشمول آموزش را يدانشگاه، دانشجو يآموزش يتوسط شورا )ها(حذف موجه درس
 يليكامل جزو سـنوات تحصـ   مسالين كيبه عنوان  نكهيضمن ا، مذكور مسالين يول نيستدرس حذف شده  ريمتغ
 ريدر مشروط شدن دانشـجو تـأث   ،مربوط مساليدانشجو در ن يبندرتبهو عليرغم عدم تاثير در  شود مي محسوب يو

  .دارد

مراحـل   ريسـا  دييـ تأ يريـ گيو پ ييپرتال دانشـجو  قياز طر ،با درخواست دانشجو يليتحص مساليحذف ن -10ماده 
 يآموزشـ  ميتقـو  مطـابق شـروع امتحانـات   تـاريخ  از  حداكثر تا قبـل  ،يلياحتساب در سنوات تحص ضمن ،درخواست
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دروس حـذف   ريمتغ نهيموجه موظف به پرداخت هز ريروزانه در صورت حذف غ يشجودان. است ريپذامكان دانشگاه
  .باشد مي دانشگاهپرداز دانشجويان شهريهشده مطابق تعرفه 

اقـدام و   ليانصـراف از تحصـ   يبـرا  ييپرتال دانشـجو  قياز طر ديبا ل،يانصراف از تحص يمتقاض يدانشجو -11ماده 
بار و تا دو مـاه از  كي يدانشجو مجاز است فقط برا. ندينما يريگيحساب پ هيو تصف جهيرا تا حصول نت يمراحل بعد

  .رديانصراف خود را پس بگ يارائه درخواست، تقاضا خيتار

قبل از شروع نيمسـال تحصـيلي   پرداز شهريهدانشجوي  توسطاز تحصيل  انصرافارائه درخواست  در صورت :تبصره
از  انصـراف  ارائه درخواسـت صورت  در اما ،شوددريافت نمي از وي نيمساله نيزه دانشگاه، موزشيآتقويم  مندرج در

زمـان ارائـه    چنانچـه  .وي ملزم به پرداخت شـهريه ثابـت اسـت    ،اضافهو  حذفتاريخ  قبل از شروع نيمسال تاهنگام 
محاسبه و نيمسال  متغير شهريه ثابت و ،در صورت انتخاب واحدباشد، اضافه  حذف وتاريخ  از انصراف بعددرخواست 

  .شود مي دريافت

در هر نيمسال تحصـيلي، انصـراف از تحصـيل    ) مطابق تقويم آموزشي دانشگاه( عدم انتخاب واحد دانشجو -12ماده 
  .شود مي محسوب

  .استدانشگاه عهدة  بر ليرف از تحصمنص يدانشجو ليدر مورد بازگشت به تحص يريگميتصم -13ماده 

گيري درباره تقويم آموزشي، چگونگي اعالم و ثبت نمره، زمان حذف و اضافه، حـذف  ريزي و تصميمبرنامه -14ماده 
نامه اجرايي مصوب دانشـگاه  اضطراري دروس، نحوه اعتراض به نتايج امتحانات، مهلت تجديد نظر و غيره طبق شيوه

  .شود مي انجام
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  مواد اختصاصي : بخش دوم

  

  
  كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته يلتحصي هايدوره آموزشي نامهآيين -الف

دانشگاه موظف است براي هدايت تحصيلي دانشجويان از زمـان پـذيرش، يكـي از اعضـاي هيـات علمـي        -14ماده 
اساس ساز و كار مصـوب دانشـگاه،    مرتبط با رشته تحصيلي دانشجو را به عنوان استاد راهنماي تحصيلي تعيين و بر

  .بر نحوه عملكرد او نظارت كند

حداكثر . نمايدانتخاب  را واحد درسي 20و حداكثر 12تحصيلي حداقل در هر نيمسال الزم است دانشجو  -15ماده 
  . است و به صورت حضوري واحد درسي 6واحد مجاز انتخابي در دوره تابستان 

بـا تأييـد    تواند ميدانشجو  ،صورت باشد، در اين 17نيمسال حداقل  پاياناگر ميانگين نمرات دانشجو در  -1تبصره 
  .واحد درسي اخذ نمايد 24تا  دگروه در نيمسال تحصيلي بع

واحـد   24تواند تا  ميدانشجو ، 10و داشتن ميانگين كل باالي  يآموختگدانش به شرط ،آخر مساليدر ن -2تبصره 
واحـد   8در صورت عدم ارائه برخي از دروس نظري، دانشجو مجاز به انتخاب واحد حـداكثر تـا    .دينما انتخاب يدرس

انتخاب دروس معرفي به اسـتاد بـا دريافـت شـهريه     . است درسي به صورت معرفي به استاد در آن نيمسال تحصيلي
  .شود مي انجام پردازشهريهدانشجوي معادل 

 ، ويآموخته شـود، پـس از تاييـد گـروه    واحد درسي نظري دانش 8حداكثر چنانچه دانشجو با گذراندن  -3تبصره 
  .تواند واحدهاي مذكور را در دوره تابستان به صورت معرفي به استاد انتخاب نمايدمي

ولي دانشـجويي كـه در نيمسـال     ،اين ماده استفاده كند 3و  2تواند از مفاد تبصره زمان نميدانشجو هم -4تبصره 
توانـد   مـي  نظري،) هاي(صورت عدم گذراندن درسدر  ،)2تبصره (واحد درسي انتخاب نموده باشد 20 پاياني بيش از

  .به صورت معرفي به استاد انتخاب نمايد) آموختگيبه شرط دانش(واحد در تابستان  8را تا سقف ها  آن درس

  اما دوره عملـي درس فـوق   ظري را اخذ ولي نمره قبولي كسب نكند ـ نچنانچه دانشجو يك درس عملي -5تبصره 
ـ (تواند آن درس را به صورت معرفي به استاد  مي را گذرانده باشد،   انتخـاب   )همـين مـاده   4ا رعايـت مفـاد تبصـره    ب

  .نمايد
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، بنا به داليل موجه ر پايان هر نيمسال به تشخيص گروهاي انتخابي يا باقيمانده دانشجو دهواحد چنانچه -6تبصره 
در اين صورت رعايت حـد نصـاب تعـداد واحـد در طـول       ،واحد درسي برسد 12دانشجو به كمتر از و خارج از اراده 

كامـل جـزو سـنوات     مسـال ين كيـ به عنـوان   نكهيمذكور، ضمن ا مسالين يول ،نيمسال براي دانشجو الزامي نيست
مشـروط شـدن    مربـوط، در  مسـال يدانشـجو در ن  بنـدي در رتبـه  ريعدم تاث رغميو عل شود يمحسوب م يو يليتحص

  .دارد ريدانشجو تأث

نمره  .است واحد 6براي دوره كارشناسي ناپيوسته حداكثر  براني با تشخيص گروه صرفاتعداد واحدهاي ج -16ماده 
  .شوددروس جبراني در ميانگين نيمسال و كل محاسبه نمي

كه معدل كل ) دانشگاهيمدرك پيشفاقد (آموختگان دوره كارداني پيوسته دانشگاه اختيار دارد براي دانش :تبصره
انـد،   پذيرفته شـده ) به تشخيص گروه آموزشي(است و در دوره كارشناسي ناپيوسته در رشته غيرمرتبط  14آنها زير 
  .شودنمره اين دروس در ميانگين نيمسال و كل محاسبه نمي. جبراني ارائه كندبه عنوان واحد درسي  20حداكثر 

اسـاس حضـور و فعاليـت در     حصيلي دانشجو در هر درس توسط مدرس آن درس و برارزيابي پيشرفت ت -17ماده 
  .شود مي و به صورت عددي از صفر تا بيست محاسبه شده كالس، انجام تكاليف و نتايج امتحانات انجام

در  ...عمليات صحرايي، سـمينار، پـروژه و   آموزي، مهارتدروس دوره كارشناسي مانند كارآموزي، كارورزي،  :تبصره
اساس مصوبه شوراي آموزشي دانشگاه، مهلـت   كه تكميل آنها در طول يك نيمسال تحصيلي ميسر نباشد، بر صورتي

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

  .است 10در هر درس  حداقل نمره قبولي -18ماده 

بعـدي، عينـا همـان    هـاي   در نيمسـال  و دانشجويي در يك يا چند درس نمره قبولي كسب نكندچنانچه  -1تبصره 
مردودي قبلي در ريز نمرات تحصيلي دانشجو هاي  درس يا دروس مذكور را با نمره قبولي بگذراند، نمره يا تمام نمره

آخـرين نمـره قبـولي در آن درس مـالك      شده و صـرفا اثر گين كل دوره بياما در محاسبه ميان ،ماند مي ثبت و باقي
  .محاسبه ميانگين كل دوره خواهد بود

-براي محاسبه ميانگين كل دوره تحصيلي در هنگام دانـش  صرفا 1گذراندن دروس با استفاده از تبصره  -2تبصره 

 .كندقبل را خنثي نميهاي  و مشروطي دانشجو در نيمسال است آموختگي

) و مـردودي  قبـولي (انگين تمامي دروس اخذ شده مي، التيجهت استفاده از تسه بندي دانشجودر رتبه -3تبصره 
  .منظور خواهد شد

مشـمول  كننـد،   مـي  افـت يدر ينمـره مـردود   يانضـباط  تهيحكم كم ايتقلب و  ليكه به دل يانيدانشجو -4تبصره 
  .نخواهند شدماده  نيا التيسهت
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باشـد، دانشـجو در آن نيمسـال     12نمرات دانشجو در هـر نيمسـال تحصـيلي كمتـر از      ميانگينچنانچه  -19ماده 
  .واحد درسي انتخاب كند 14تواند تا  مي و در نيمسال بعد حداكثر شده مشروط تلقي

 ،نيمسال 3نيمسال و در دوره كارشناسي پيوسته  2چنانچه دانشجو در دورة كارداني و كارشناسي ناپيوسته  :تبصره
جهـت  دانشـجو  الزم اسـت   خصـوص، در ايـن  . خواهد شـد  ، از تحصيل محرومشودعم از متوالي يا متناوب مشروط ا

را پيگيـري   الزمو در صورت ضرورت اقـدامات  نموده مراجعه  خويشمرتبا به پرتال  ،وضعيت تحصيلي خوداطالع از 
  . كند

شود،  مي غيرحضوري كه منتهي به مدرك تحصيليهاي  تواند در دوره نامه مي شيوهدانشجوي مشمول اين  -20ماده 
   .زمان تحصيل كندمطابق مصوبات مربوط به صورت هم

اساس مصوبات شوراي هدايت استعدادهاي درخشـان   زمان دانشجويان استعدادهاي درخشان برتحصيل هم :تبصره
  .شود مي وزارت انجام

نيمسـال و در دوره   4و كارشناسـي ناپيوسـته   ) وسـته پيوسته و ناپي(مدت مجاز تحصيل در دوره كارداني  -21 ماده
  . نيمسال است 8كارشناسي پيوسته 

  . نيمسال افزايش دهد 2را حداكثر تا  تحصيل دانشگاه اختيار دارد مدت مجاز -1تبصره 

در  ليتحصاز دو نيمسال تبصره فوق،  ،گانيمشمول آموزش را ي كارشناسي پيوستهدانشجو خصوص در -2تبصره 
بـا  كه ي است ليتحصو نيمسال سال همان  هينوط به پرداخت شهرم دوم مساليدر نو  گانيه صورت راب اول مسالين

  . استمحروم  ليتحص دامهآموخته نشود از امدت دانش نيچنانچه دانشجو در ا .موافقت شده استسنوات  ديتمد

 يليتحصـ  ياز مرخصـ  مسـال ين دو ل،يتواند با احتساب در سنوات تحصـ  مي دانشجو: مرخصي تحصيلي -22 ماده
پرتـال   قيـ از طر يليتحصـ  مساليالزم است دانشجو درخواست خود را قبل از شروع ن خصوص، نيدر ا. استفاده كند

  .مراحل انجام دهد ريسا دييتا تأ را الزم يريگيو پ ارائه ييدانشجو

 ن،يوالـد  ايهمسر  تيمامور ،يپزشك يمرخص مان،يزا يمانند مرخص يليتحص يمرخص قيمصاد ريسا يبررس :تبصره
خصوص، الزم است دانشـجو درخواسـت خـود را     نيدر ا. دانشگاه است اريدر اخت يليبدون احتساب در سنوات تحص

  .مراحل انجام دهد ريسا دييتأ تاالزم را  يريگيارائه و پ ييپرتال دانشجو قياز طر يليتحص مساليقبل از شروع ن

امكان ادامه و موافقت دانشگاه  تواند در صورتمي كارشناسي پيوسته ياكارداني ناپيوسته  دانشجوي دوره -23ماده 
شرايط زيـر   منوط به ،رشته و گرايش تحصيلي خود را در همان دانشگاه، تحصيل در سنوات آموزشي مجاز باقيمانده

  :تغيير دهد
  مورد تقاضاي دانشجو در دانشگاه؛ وجود رشته يا گرايش) الف
  ؛ت گروه مبدأ و مقصد و تأييد شوراي آموزشي دانشگاهموافق) ب
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از نمره آخـرين فـرد پذيرفتـه     مربوطهاكتسابي دانشجو در آزمون سراسري گروه آزمايشي هاي  كمتر نبودن نمره) ج

  با تاييد سازمان سنجش آموزش كشور؛ ،شده در آن رشته يا گرايش در دانشگاه و در سال پذيرش

تواند با رعايت شرايط اين ماده، تغيير رشـته يـا گـرايش     مي باردانشجو صرفاً در هر دورة تحصيلي براي يك :تبصره
  .دهد

حضـوري و  پرداز بـه روزانـه، از غيرحضـوري بـه نيمـه     تر به باالتر، از شهريهپايينهاي  تغيير رشته از دوره -24ماده 
  .ولي عكس آن مجاز است بوده حضوري ممنوع

هـايي كـه   بـه رشـته   باشـد مـي  اساس سوابق تحصيلي صرفا بر در آنهاپذيرش هايي كه از رشتهغيير رشته ت :تبصره
  .، ممنوع استپذيردصورت ميپذيرش در آنها از طريق آزمون 

كـارداني و كارشناسـي   هاي  نامه ميهماني و انتقال دانشجويان دوره شيوهميهماني و انتقال دانشجو مطابق  -25ماده 
پس از تاييد دانشگاه مبداء و موافقت دانشـگاه   ،و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي مصوب وزارتها  دانشگاه

  .  شود مي مقصد انجام

حضـوري و  پرداز به روزانه، از غيرحضوري به نيمهانتقال دانشجو از دانشگاه غيردولتي به دولتي، از شهريه -1 تبصره
  . ولي عكس آن مجاز است حضوري ممنوع بوده

حضوري پرداز به روزانه، از غيرحضوري به نيمهميهماني دانشجو از دانشگاه غيردولتي به دولتي، از شهريه -2تبصره 
  .و حضوري ممنوع است

مبـداء و  هـاي   انتقال توأم با تغيير رشته يا گرايش در صورت احراز شرايط و بـا كسـب موافقـت دانشـگاه     -26ماده 
  .پذير استامكان نوبت ط براي يكمقصد، فق

اسـاس دسـتورالعمل اجرايـي مصـوب      سازي و پذيرش واحدهاي درسي گذرانده شده دانشـجو بـر  معادل -27ماده 
  :استپذير امكان زير عايت مواردو صرفا با رشوراي آموزشي دانشگاه 

  

  حضوري؛غير وحضوري حضوري، نيمههاي  واحدهاي گذرانده دانشجوي حضوري به دوره) الف
  حضوري و غيرحضوري؛حضوري به نيمهنيمه) ب
  .غيرحضوري به غيرحضوري) ج
  .استقابل بررسي در دوره كارداني و كارشناسي فقط آزاد اسالمي و غير دولتي هاي  واحدهاي عمومي دانشگاه) د
نيمسال از سنوات مجـاز  سازي شده براي دانشجوي قبولي مجدد، يك واحد از دروس معادل 20تا  12به ازاي هر ) ه

  .شود مي تحصيلي دانشجو كاسته

ميـانگين كـل    احـراز  )پيوسـته و ناپيوسـته  ( كارشناسـي  و كاردانيهاي  آموختگي براي دورهمالك دانش -28ماده 
  .پايان دوره است در 12حداقل 
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با رعايت سقف مجـاز   ،نرسد تنها يك نيمسال 12ميانگين كل دانشجو با گذراندن واحدهاي دوره به  اگر -1تبصره 
 12تـا   10نمره بـين  آنها  دركه هايي شود تا مجددا با انتخاب درس يا درس مي به وي فرصت داده ،سنوات تحصيلي

مـدرك دوره كـارداني و يـا    از ايـن جهـت، شـرط دريافـت     و ه رسـاند  12ميانگين كل خود را به كسب نموده است، 
  . محروم خواهد شد ليتحص دامهاز ا ،اين صورتدر غير  احراز نمايد؛كارشناسي همان رشته را 

سال و نيمسال انتخاب  درپرداز شهريههزينه دروس انتخابي جهت جبران معدل مطابق تعرفه دانشجويان  -2تبصره
  . است عهده دانشجو درس بر

 واحـد  68كه دانشجوي منصرف يا محـروم از تحصـيل در دوره كارشناسـي پيوسـته حـداقل       صورتي در -29ماده 
با نمره قبولي گذرانده و ميانگين كـل  ) واحد دروس عمومي و مابقي از ساير دروس دوره10شامل حداكثر ( را درسي

در غيـر ايـن   . تواند مدرك دوره كارداني همان رشته را دريافت كنـد  مي باشد،از آن يا باالتر  12دروس گذرانده وي 
ا محـروم از تحصـيل در دوره كـارداني و كارشناسـي     ، به دانشجوي مذكور و همچنين به دانشجوي منصرف يـ حالت

  .خواهد شد تحويلناپيوسته فقط گواهي مبني بر تعداد واحدهاي گذرانده شده 

مورد نيـاز دوره  هاي  دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل در دوره كارشناسي پيوسته بيش از واحد اگر -1تبصره 
 را مالك ميانگين كل براي صـدور مـدرك كـارداني قـرار    هايي سگاه دردانش ،كارداني را با نمره قبولي گذرانده باشد

  .كسب كرده باشد 12نمره باالتر از دهد كه  مي

نظر از وجود دوره كارداني مصوب در آن رشـته يـا   صدور مدرك كارداني حسب تقاضاي دانشجو و صرف -2تبصره 
  .شود مي مجري بودن دانشگاه محل تحصيل دانشجو انجام

آموختگي، زمان ورود آخرين نمره توسط استاد درس يا ثبت آخرين نمـره درس دانشـجو در   تاريخ دانش -30ماده 
  . دانشگاه است مديريت آموزشي
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  كارشناسي ارشد ناپيوسته ة تحصيليدورنامه  شيوه -ب

  .است) چهار نيمسال(مدت مجاز تحصيل در دوره كارشناسي ارشد دو سال  -31ماده 

آموخته نشود، دانشگاه اختيار دارد مدت تحصيل وي را حـداكثر  در صورتي كه دانشجو در مدت مقرر دانش :تبصره
 بـه نيمسـال اول  براي دانشـجوي مشـمول آمـوزش رايگـان در     افزايش سنوات تحصيلي . تا دو نيمسال افزايش دهد

سـال و  همـان  دانشـگاه در   پـرداز دانشـجوي شـهريه   صورت رايگان و در نيمسال دوم با دريافت هزينه طبـق تعرفـه  
آموختـه نشـود از ادامـه    چنانچه دانشجو در اين مـدت دانـش  . است كه با تمديد سنوات موافقت شده استنيمسالي 

  .تحصيل محروم است

از ايـن تعـداد، در    ؛واحد است 32و حداكثر  28درسي در دوره كارشناسي ارشد حداقل هاي  تعداد واحد -32ماده 
  . باشد مي آموزشيهاي  نامه و مابقي به صورت واحدواحد آن مربوط به پايان 6تا  4پژوهشي  –شيوه آموزشي 

اسـاس سـر فصـل     بـر ممكـن اسـت    ي دوره كارشناسي ارشدها رشته برخي از واحدهاي درسي در تعداد -1تبصره 
  .باشد  واحد 38تا ريزي درسي دانشگاه برنامه كميتهيا دروس وزارت علوم 

نيـاز  با احتسـاب دروس پـيش   واحد درسي 14و حداكثر  8بايد حداقل  دانشجو در هر نيمسال تحصيلي -2 تبصره
  . دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلي از شرط اخذ حداقل واحد آموزشي معاف است. انتخاب كند

باشد دانشجو بايـد بـه تشـخيص    نبا رشته دوره كارشناسي ارشد همخوان  چنانچه رشته دوره كارشناسي -33ماده 
ـ ي را بـه صـورت   درس واحد 12گروه حداكثر  از ميـان   ، وترجيحـا در ابتـداي دوره و قبـل از دروس اصـلي     ،يجبران

  .كارشناسي بگذراندهاي  درس

در دروس جبراني الزامي است ولي نمره مذكور در ميانگين نيمسال و كل دانشجو  12كسب نمره قبولي  -1تبصره 
انتخـاب   مسـال يدر سـال و ن دانشـگاه  پـرداز  ان شهريهدانشجويطبق تعرفه  جبراني هزينه دروس. محاسبه نمي شود

  .شود مي دروس از دانشجو دريافت

در صورتي كه . شود مي واحد جبراني يك نيمسال به سنوات آموزشي دانشجو اضافه 12به ازاي گذراندن  -2تبصره 
 ز شـروع نيمسـال افـزوده   هفته به سنوات آموزشي دانشجو ا5/1واحد باشد به ازاي هر واحد  12كمتر از ها  اين واحد

  .شود مي

هـاي   و دورههـا   دانشـگاه  تمامي ،آموزشيهاي  شيوه تماميدر  ،زمان در دوره كارشناسي ارشدهم تحصيل -34ماده 
  .ممنوع است) اعم از دولتي و غير دولتي( تحصيلي
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و فعاليـت  اسـاس حضـور    و بـر  درس ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در هر درس از سوي مدرس آن -35ماده 
و بـر مبنـاي    شـده  دانشجو در كالس، انجام تكاليف و نتايج آزمون كتبي مستمر و پاياني هر نيمسال تحصيلي انجام

  . عددي از صفر تا بيست قابل محاسبه است

  .باشد مي 20از  10سهم نمره اختصاص يافته به آزمون كتبي پاياني حداقل  :تبصره

  .است ضروريجلسات كالس درس در شيوه حضوري تمام حضور دانشجو در  -36ماده 

نامـه مصـوب دانشـگاه    شـيوه  مطابقحضوري نيمههاي  س درس در دورهحضور دانشجو در جلسات كالنحوه  :تبصره
  .است

 يليتحصـ  ياز مرخصـ  مسالين كي ل،يتواند با احتساب در سنوات تحص مي دانشجو: مرخصي تحصيلي -37ماده 
پرتـال   قيـ از طر يليتحصـ  مسـال يارتباط الزم است دانشجو درخواست خود را قبل از شـروع ن  نيدر ا. استفاده كند

  .مراحل انجام دهد ريسا دييتا تأ را الزم يريگيو پ ارائه ييدانشجو

 ن،يوالـد  ايهمسر  تيمامور ،يپزشك يمرخص مان،يزا يمانند مرخص يليتحص يمرخص قيمصاد ريسا يبررس :تبصره
درخواست خود را قبل از شروع  دياست دانشجو با يهيبد. دانشگاه است اريدر اخت يليبدون احتساب در سنوات تحص

  .مراحل انجام دهد ريد ساييالزم را تا تأ يريگيارائه و پ ييپرتال دانشجو قياز طر يليتحص مسالين

  .است 14هر نيمسال  و ميانگين كل قابل قبول در 12حداقل نمره قبولي در هر درس  -38ماده 

همان درس  نايع ،يبعد يها مساليكسب نكند و در ن يچند درس نمره قبول اي كيدر  ييچنانچه دانشجو :1تبصره 
دانشجو ثبـت   يلينمرات تحص زيدر ر يقبل يمردود يها تمام نمره ايبگذراند، نمره  يدروس مذكور را با نمره قبول اي

در آن درس مالك محاسـبه   ينمره قبول نيآخر اشده و صرف اثريكل دوره ب نيگانياما در محاسبه م ماند، يم يو باق
  . .كل دوره خواهد بود نيانگيم

) يو مـردود  يقبـول (دروس اخـذ شـده    يتمام نيانگي، مجهت استفاده از تسهيالت دانشجو بنديدر رتبه :2تبصره 
  .منظور خواهد شد

در  يليكـل دوره تحصـ   نيانگيـ محاسـبه م  يصرفا براهمين ماده  1تبصره گذراندن دروس با استفاده از  :3تبصره 
 .كندينم يقبل را خنث يها مساليدانشجو در ن ياست و مشروط آموختگيهنگام دانش

مشـمول  كننـد،   مـي  افـت يدر ينمـره مـردود   ،يانضـباط  تـه يحكم كم ايتقلب و  ليه به دلك يانيدانشجو :4تبصره 
  .بودنخواهند همين ماده  1تسهيالت تبصره 

باشـد، دانشـجو در آن نيمسـال     14چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در هـر نيمسـال تحصـيلي كمتـر از      -39ماده 
  .شود مي مشروط تلقي
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خواهـد   از تحصـيل محـروم   ،دانشجو در دو نيمسال تحصيلي اعم از متوالي يا متناوب مشروط شودچنانچه  :تبصره
مراجعه نمـوده   شيخود، مرتبا به پرتال خو يليتحص تيخصوص، الزم است دانشجو جهت اطالع از وضع نيدر ا. شد

  .كند يريگيو در صورت ضرورت اقدامات الزم را پ

  .تغيير رشته، انتقال و ميهماني در دوره كارشناسي ارشد ممنوع است -40ماده 

  .دانشگاه است در اختيارگيري در خصوص تغيير گرايش و ميهماني در موارد خاص و استثنايي تصميم -1  تبصره

و مجـددا  كـرده  درخصوص دانشجويان انصرافي و اخراجـي كـه در آزمـون تحصـيالت تكميلـي شـركت        -2 تبصره
تـا   8به ازاي هر  .است رشيجهت پذ يقابل بررس دولتيهاي  دانشگاه ي گذرانده شدهفقط واحدهاشوند،  مي پذيرفته

 كاسـته شـدگان قبـول مجـدد    پذيرفتـه  واحد از دروس معادل سازي شده، يك نيمسال از سنوات مجاز تحصيليِ 14
  . شود مي

  انتخاب استاد راهنما و مشاور -41ماده 

استاد و تاييد شوراي تحصيالت تكميلي گروه حداكثر تا شروع  استاد راهنما به پيشنهاد دانشجو، موافقت -1تبصره 
  .شودنيمسال دوم تحصيلي تعيين مي

بايـد  آن  تدريس السحداقل يك نيم ؛ضروري است سال سابقه تدريسداشتن دو نيمبراي استاد راهنما  -2 تبصره
 .باشدبوده در تحصيالت تكميلي 

. شود انتخاب مي استاد راهنماي اول از ميان اعضاي هيات علمي گروه ،ظرفيت تعداد راهنمايي رعايتبا  -3 تبصره
توانـد   ، به پيشنهاد استاد راهنماي اول و تاييد شوراي تحصيالت تكميلي گروه، استاد راهنماي دوم مي در صورت نياز

 . از ميان اعضاي هيات علمي داخل يا خارج از دانشگاه انتخاب شود

توانـد از سـاير    تشخيص شوراي تحصيالت تكميلي گـروه، اسـتاد راهنمـاي اول مـي    در موارد خاص و به  -4 تبصره
  .هاي دانشگاه انتخاب شود گروه

مشاور به پيشنهاد استاد راهنماي اول و تاييد شوراي تحصيالت تكميلي گـروه  ) ان(در صورت نياز، استاد -5 تبصره
 .شوند انتخاب مي

مجمـوع اسـتادان راهنمـا و     ،در هـر صـورت   .استاد مشاور داشته باشـد  تواند حداكثر دو نامه مي هر پايان -6تبصره 
تواننـد بـه    مـي  نيز يدكتر مدرك با دانشگاه فردوسي مشهد يكارشناسان آموزش .از سه نفر بيشتر شودنبايد  مشاور

 .نامه را داشته باشندانيدو پاحداكثر صورت همزمان مشاوره 
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راهنما و مشاور ) ان(نامه به هر دليل، امكان ادامه راهنمايي و مشاوره براي استاد اگر در طول اجراي پايان -7تبصره
مقدور نباشد، به تشخيص گروه يا با درخواست استاد راهنما و تاييد شوراي تحصيالت تكميلي گروه، استاد راهنمـا و  

 . شود نامه تعيين مي يا مشاور جديد براي پايان

تواننـد راهنمـايي،    نمي) پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر و فرزند(هيچ يك از بستگان درجه يك دانشجو  -8 تبصره
  .نامه وي را بر عهده گيرند مشاوره و يا داوري پايان

دانشجو موظف است حداكثر تا شروع نيمسـال سـوم   : نامه ضوع و تصويب پيشنهاده پايانانتخاب مو -42ماده 
نامه خود را با هماهنگي استاد راهنما تعيين و به تصـويب شـوراي تحصـيالت تكميلـي گـروه       پايانتحصيلي موضوع 

  . برساند

 نامـه  نام در نيمسال سوم تحصيلي ضمن رعايت ضوابط آموزشي، منوط بـه تصـويب موضـوع پايـان     ثبت -1تبصره 
  .است

راهنمـا،  ) ان(استاد اههو كارر زمينه تخصصي ،نامه با توجه به عاليق دانشجو، سوابق انتخاب موضوع پايان -2تبصره 
  .پذيردميهاي پژوهشي دانشگاه و شوراي عتف صورت  محورهاي پژوهشي مصوب گروه و از ميان اولويت

  .استاختياري موضوع پيشنهاده  تصويببا نظر شوراي دانشكده،  -3تبصره 

راهنما تدوين ) ان(راهنما، پيشنهاده را با نظر استاد) ان(دانشجو موظف است پس از مشخص شدن استاد -4تبصره 
و در پرتال دانشجويي ثبت نمايد تا با تاييد استاد راهنما و تصويب شوراي تحصيالت تكميلي گـروه بـه مـدير گـروه     

  .ارسال گرددارسال و جهت تاييد نهايي حداكثر تا پايان نيمسال سوم به دانشكده 

  . تصويب نهايي پيشنهاده الزامي است ارائه گواهي همانندجويي قبل از -5تبصره 

اي بـا حضـور    هايي كه دفاع از پيشـنهاده ضـروري اسـت، تصـويب نهـايي پيشـنهاده در جلسـه       در گروه -6تبصره 
  .راهنما، هيات داوران و نماينده تحصيالت تكميلي انجام خواهد گرفت) ان(استاد

نماينده تحصيالت تكميلي از سوي شوراي تحصيالت تكميلي گروه مسئول نظارت بـر حسـن برگـزاري     -7تبصره 
  . باشد جلسه تصويب پيشنهاده، تنظيم صورتجلسات مربوط و تاييد انجام اصالحات پيشنهاده مي

كترونيكـي پيشـنهاده   حداكثر يك ماه پس از برگزاري جلسه دفاع يا جلسه تصويب پيشنهاده، كاربرگ ال -7تبصره 
معاون پـژوهش و  / توسط استاد راهنما به مدير گروه ارسال و با تاييد مدير گروه، جهت تاييد نهايي و ابالغ به معاون

  . گردد فناوري دانشكده ارجاع مي

عهده دانشجو و استاد راهنما خواهـد بـود و در صـورت     بندي مذكور بر تبعات احتمالي عدم رعايت زمان -8تبصره 
  .دارد دانشگاهبندي مذكور، ادامه تحصيل دانشجو نياز به مجوز  دم رعايت زمانع
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بـا   بايـد دانشـجو  . يابـد  معاون پژوهش و فناوري دانشـكده رسـميت مـي   / پيشنهاده با تاييد نهايي معاون -9تبصره 
 . مراجعه به پرتال دانشجويي از تصويب نهايي پيشنهاده خود اطمينان حاصل نمايد

راهنمـا و  ) ان(نامه و تاييد كفايت علمي آن توسط اسـتاد  دانشجو پس از تدوين پايان: نامه از پاياندفاع  -43ماده 
و در حضـور هيـأت داوران از   نمـوده  نامه اقـدام   نسبت به درخواست صدور مجوز دفاع از پايان ،رعايت ضوابط مربوط

  .نامه خود دفاع كندپايان

  :ور مجوز دفاعنياز جهت صد مستندات مورد -1تبصره 
  ؛در قالب مصوب نامه نويس پايان پيش -
 ؛ربطشده مجوز دفاع مورد تاييد مراجع ذي كاربرگ تكميل -

 ؛)https://sabt.irandoc.ac.ir( نامه، رساله و پيشنهادهپايانگواهي ثبت پيشنهاده در سامانه ملي ثبت  -

-مـورد تاييـد مراجـع ذي   ) در صورت وجود(نامه  درخواست ارزيابي دستاوردهاي پايانشده  كاربرگ تكميل -

 ؛ربط

 ؛.نامهپايان متن كاملگواهي همانندجويي  -

 .از حسابداري معاونت آموزشي دانشگاهتصفيه حساب مالي گواهي  -

  .گيرد صدور مجوز دفاع توسط شوراي تحصيالت تكميلي گروه با ارائه مستندات مذكور صورت مي -2تبصره 

 . است روز كاري 10فاصله زماني الزم بين صدور مجوز دفاع و زمان انجام دفاع  حداقل -3تبصره  

مشـاور و هيـات داوران   ) ان(راهنمـا، اسـتاد  ) ان(، اسـتاد  جلسه دفاع با حضور نماينده تحصيالت تكميلي -4تبصره 
  .يابد رسميت مي

بـا حـداقل مرتبـه    ) راهنمـا و مشـاور  ) ان(عالوه بر اسـتاد (هيات داوران متشكل از دو عضو هيات علمي  -5تبصره 
و  يك داور از گروه و يا دانشـكده  حداقل. گرددين ميكه توسط شوراي تحصيالت تكميلي گروه تعي است ياستاديار

  .تواند يكي از داوران باشدنماينده تحصيالت تكميلي مي. اي انتخاب شودتواند از متخصصان حرفهيك داور مي

راهنما به داليل موجه نتواند در جلسه دفاع شركت كند، بايـد موضـوع را   ان از استاد يدر صورتي كه يك -6تبصره 
شوراي تحصـيالت تكميلـي گـروه     ،در موارد خاص. صورت كتبي به اطالع شوراي تحصيالت تكميلي گروه برساندبه 
 .تواند جلسه دفاع را با حضور يك نفر از استادان راهنما برگزار نمايد مي

  .استمشاور در جلسه دفاع بالمانع ) ان(در موارد خاص عدم حضور استاد -7تبصره 

 4نامـه حـداقل    تاريخ برگزاري جلسه تصويب پيشنهاده تا تاريخ برگزاري جلسه دفاع پايـان فاصله زماني  -8تبصره 
  .ماه است
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  .شودرساني قبلي برگزار ميدانشگاه و با اطالع كاريجلسه دفاع در روزهاي  -9تبصره 

  .تكميلي استاداره جلسه و نظارت بر حسن اجرا و رعايت ضوابط و مقررات بر عهده نماينده تحصيالت  -10تبصره 

اساس كيفيت علمي و دستاوردهاي آن، ميزان نوآوري، چگونگي  نامه بر ارزيابي پايان: نامه ارزيابي پايان -44ماده 
شود و نتيجه آن به صـورت   هاي پژوهش، نحوه نگارش و ارائه گزارش مورد تاييد استاد راهنما انجام مي دفاع از يافته

  .گردد تعيين مي و مردود) خوب، خوب و متوسطعالي، خيلي : حدر يكي از سطو(قبول 

نامه و همچنين درجه آن، ميانگين نمراتي است كـه هـر    گيري درخصوص رد يا قبول پايانمالك تصميم -1تبصره 
الزم بـه ذكـر اسـت كـه داوران     . دهنـد  در جلسه به دانشجو مي) ان(راهنما و مشاور) ان(يك از داوران حاضر و استاد

  . در مجموع يك نمره خواهند داشت) ان(راهنما و مشاور) ان(استاد تقل وهركدام به طور مس

  :شود و ارزشيابي آن به شرح ذيل است نامه در معدل كل دانشجو محاسبه نمي نمره پايان -2تبصره 
  

   ؛قبول با درجه عالي 20تا  19از نمره ) الف
   ؛قبول با درجه خيلي خوب 99/18تا  18از نمره ) ب
   ؛قبول با درجه خوب 99/17تا  16از نمره ) پ
  ؛قبول با درجه متوسط 99/15تا  14از نمره ) ) ت
  .مردود 14كمتر از ) ث

سال در سـقف مـدت   اييد هيات داوران، حداكثر يك نيمنامه دانشجو مردود اعالم شود، با ت چنانچه پايان -3تبصره 
  . نامه خود دفاع كند فاع شركت و از پايانشود تا دوباره در جلسه د مجاز تحصيل به دانشجو اجازه داده مي

ارزشـيابي  كـاربرگ   همچنـين  و 1پيوست  مبنايبر ، با توجه به دستاوردهاي آننامه  پايانحداكثر نمره  -4تبصره 
و توسـط نماينـده    تعيـين  دانشـكده  و فنـاوري  توسـط معـاون پـژوهش   ) 2-6و  1-6شماره  هاي كاربرگ( نامه پايان

هر يك از داوران تا سقف نمره اعالم شده نسبت به . شود مي جلسه دفاع به هيات داوران اعالمتحصيالت تكميلي در 
    .شود مي محاسبه 44ماده  1ثبت نمره خود اقدام و نهايتا نمره نهايي مطابق تبصره 

د هـا و تعيـين درصـ   ننامـه، كيفيـت آ   هيات داوران درخصوص تعيين مستخرج بودن دستاوردها از پايـان  -5تبصره 
  .نمايندپوشاني احتمالي آنها و نمره دستاوردها اظهارنظر مي هم

نامه، نسبت به اعمال اصـالحات   پاياناز  مورد قبول روز پس از دفاع 30ضروري است دانشجو حداكثر تا  -6تبصره 
نامـه   دريافت پايانروز پس از  15استاد راهنما نيز حداكثر تا . و تحويل آن به نماينده تحصيالت تكميلي اقدام نمايد

شـده اقـدام و نتيجـه را بـه      شده از نماينده تحصيالت تكميلي نسبت به تاييد يا عدم تاييد اصـالحات اعمـال   اصالح
  .تكميلي اعالم نمايدنماينده تحصيالت 
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را بـا تاييـد اسـتاد     نامـه دسـتاورد از پايـان  گونه  هرگردد انتشار دانشجو متعهد مي: انتشار دستاوردها -45ماده 
همچنـين دسـتاوردهاي مسـتخرج از    . راهنما و مطابق ضوابط و مقررات و با حفظ مالكيت دانشگاه به انجـام رسـاند  

نويسـنده مسـئول بايـد يكـي از اسـتادان      . باشد راهنما و مشاور مي) ان(، استاد)نفر اول(نامه شامل نام دانشجو  پايان
 .باشد راهنماي دانشگاه فردوسي مشهد

  . باشدگيري بر عهده شوراي دانشكده ميدر موارد خاص، تصميم -1تبصره 

هـاي خـارج از دانشـگاه، نويسـنده      نامـه بـا سـازمان    در صورت وجود قرارداد همكاري در راهنمايي پايان -2تبصره 
  .ودش معاونت پژوهش و فناوري دانشكده تعيين مي/ مسئول در مقاله بر اساس قرارداد مورد تاييد معاونت

  . درج نشاني دوم صرفا براي دانشجويان غير ايراني بالمانع است -3تبصره  
رسـاني و   دانشجو بايستي رساله خود را در قالب مصوب تدوين و نسخه نهايي چاپي آن را به مركز اطالع -4تبصره 

مطابق مصـوبات  ) الكترونيكي/ چاپي( هاي  دانشجو صرفا مجاز به تهيه نسخه. كتابخانه مركزي دانشگاه تحويل نمايد
  .باشد دانشگاه مي

نامـه يـا دسـتاوردهاي آن در     جهـت ارائـه پايـان    كدهدانشـ كسب مجـوز از معاونـت پـژوهش و فنـاوري      -5تبصره 
  .الزامي است... ها، سمينارها و  ها، همايش نمايشگاه

-نامـه مـي  راهنما و دانشجو رسيده است ضميمه پايان) ان(نامه كه به تاييد استادپايان/ رسالهنامه اصالت -6تبصره 

  .گردد

قابـل  گذرانده آموزشي و دفاع هاي  اساس واحد بر 14حداقل آموختگي، داشتن ميانگين كل مالك دانش -46 ماده
  .نامه استاز پايانقبول 

باشـد   14آن دوره كمتـر از   يدرسـ  يپس از گذرانـدن تمـام واحـدها   آموزشي  نمراتكل  نيانگيچنانچه م :تبصره
بـه   مسـال ين كيـ تنها  ي،ليسقف مجاز سنوات تحص تيبا رعا در اين حالت،. نامه را نداردانيدانشجو اجازه دفاع از پا

گذرانـده اسـت    14 ازرا كه بـا نمـره كمتـر     ييهاواحد از درس 10شود تا با اخذ مجدد حداكثر  مي فرصت داده يو
در  .را دريافـت كنـد   نامـه انيـ زه دفاع از پااجابدين ترتيب  ورسانده  14گذرانده را به حداقل  يكل واحدها نيانگيم

 اسـتاد  صيرا بـه تشـخ   يگـر يدهاي  مورد نظر، دانشجو مجاز است درس مساليدر ن) ها(درس نيا ارائهصورت عدم 
سـال  همان در  پردازشهريه انيجهت جبران معدل مطابق تعرفه دانشجو يدروس انتخاب نهيهز. ديراهنما انتخاب نما

 لياز ادامـه تحصـ   ،آموخته نشـود مدت دانش نيچنانچه دانشجو در ا. است عهده دانشجو انتخاب درس بر مساليو ن
  .محروم خواهد شد

گذرانـده باشـد ولـي نخواهـد      14تمام واحدهاي آموزشي دوره را با ميانگين كل حداقل  چنانچه دانشجو -47ماده 
نامـه خـود را بـا    نتوانـد پايـان   هنامه را اخذ و يا بگذراند و يا اينكه به تشخيص استاد راهنما و گروه مربوطواحد پايان

پژوهشي بـه آموزشـي بـه گـروه      –تقاضاي تغيير شيوه آموزشي خود را از آموزشي  تواند مي رساند، به انجامموفقيت 
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توانـد در   مـي  دانشـجو عمومي گروه با تغيير شـيوه آموزشـي،   در صورت موافقت شوراي . نمايد ارائهآموزشي مربوطه 
احـدهاي درسـي مـرتبط بـا رشـته      نامه و طبق نظر گـروه، واحـد يـا و   مدت مجاز تحصيلي، معادل تعداد واحد پايان

-دانـش ) آمـوزش محـور  ( بگذراند تا در دوره مذكور به شـيوه آموزشـي   14تحصيلي را اخذ و با ميانگين كل حداقل 

  .شود مي قيد التحصيليمدرك فارغآموختگي در نوع شيوه دانش. آموخته شود

فقـط گـواهي    ،پـس از تصـفيه حسـاب    ند،دانشجويي كه به هر دليل نتواند دوره تحصيلي را به پايـان برسـا   :تبصره
  .صادر خواهد شدوي براي درسي هاي  گذراندن واحد

جعـل، تقلـب،   ( يمرتكب تخلف علمنامه پايان نيو انجام پژوهش و تدو ليتحص نيچنانچه دانشجو در ح -48ماده 
 يمصـوب مجلـس شـورا    يآثـار علمـ   هيـ و مقابله با تقلـب در ته  يريشگيشود و بر اساس قانون پ.....) و  يبرداريكپ

گردد، مطـابق   دييتادانشگاه  يتخلف او از سو يمرتبط وزارتهاي  نامه شيوهن و يقوان ريو سا1396 وريدر شهر ياسالم
   .اخراج شود ايو  لياز ادامه تحص تيتواند منجر به محروم مي مقررات اقدام و

توانـد بـه ابطـال مـدرك      مـي  ،التياتمام تحصـ پس از  ،دانشگاه ياز سودانشجو  ياحراز و اثبات تخلف علم :تبصره
  .ه بيانجامدصادر يليتحص

پژوهشـي و يـا زمـان ثبـت      –نامه در شـيوه آموزشـي   آموختگي، روز دفاع قابل قبول از پايانتاريخ دانش -49 ماده
  .آموزشي دانشگاه است تيريمد او يتوسط استاد درس  آخرين نمره درس در شيوه آموزشي
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  )Ph.D(دكتري تخصصيتحصيلي  ةنامه آموزشي دور شيوه -ج
  

 نيملـزم اسـت، حـ    يتخصصـ  يدوره دكتر ي، دانشجو)2وستيپ( دانشگاه يآموزش يطبق مصوبات شورا -50 دهام
 .محرز گرداند يخود را در زبان خارج يتوانمند ل،يتحص

شود پس از كسب مجوز شوراي آموزشـي دانشـگاه، حـد نصـاب نمـره زبـان را        مي اجازه دادهها  به دانشكده :تبصره
  .افزايش دهند

و تحصـيل همزمـانِ دانشـجوي ايـن دوره در      بودهتحصيل در دوره دكتري تخصصي به صورت تمام وقت  -51 ماده
  . هاي تحصيلي ممنوع استهمان دوره يا ساير دوره

ها اعم از دولتي و تغيير رشته و انتقال دانشجوي دوره دكتري تخصصي در همان مؤسسه يا ساير مؤسسه -52 ماده
  .غير دولتي ممنوع است

 و مجددا پذيرفتـه  نموده ن تحصيالت تكميلي شركتدر خصوص دانشجويان انصرافي و اخراجي كه در آزمو :تبصره
 تـا  6به ازاي هر  .است رشيجهت پذ يقابل بررس 1دولتي سطح هاي  دانشگاه ي گذرانده شدهفقط واحدهاشوند،  مي
شـدگان قبـول مجـدد    بـراي پذيرفتـه  ك نيمسال از سنوات مجـاز تحصـيلي   ي واحد از دروس معادل سازي شده، 12

  .شود مي كاسته

نيـاز و ترجيحـا در ابتـداي دوره و قبـل از دروس     پيش عنواني را به درس واحد 6تواند حداكثر  ميگروه  -53ماده 
  .اصلي براي دانشجويان تعيين نمايد

نياز الزامي اسـت ولـي نمـره مـذكور در ميـانگين نيمسـال و كـل        در دروس پيش 12كسب نمره قبولي  -1تبصره 
سـال و  همـان  در دانشـگاه   پـرداز شهريه دانشجوي شـهريه هزينه اين دروس طبق تعرفه  .شود دانشجو محاسبه نمي

  .شود مي انتخاب دروس از دانشجو دريافت مسالين

در صورتي كه . شود مي نياز يك نيمسال به سنوات آموزشي دانشجو اضافهواحد پيش 6به ازاي گذراندن  -2تبصره 
 پـنجم  آموزشي دانشـجو از شـروع نيمسـال    هفته به سنوات 3 ،زاي هر واحدبه ا ،دنواحد باش 6كمتر از ها  اين واحد

  .شود مي افزوده

تحصيل در ايـن دوره  بوده و نيمسال  8و حداكثر  6مدت مجاز تحصيل در دوره دكتري تخصصي حداقل  -54ماده 
  . به صورت تمام وقت است
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مؤسسه اختيـار دارد بـه پيشـنهاد اسـتاد راهنمـا،      آموخته نشود، در صورتي كه دانشجو در مدت مقرر دانش :تبصره
براي دانشجوي مشـمول آمـوزش رايگـان تحصـيل در     . مدت تحصيل را حداكثر تا دو نيمسال تحصيلي افزايش دهد

 پـرداز دانشجوي شـهريه طبق تعرفة  ،نيمسال اول به صورت رايگان اما در نيمسال دوم منوط به پرداخت هزينه ثابت
-چنانچه دانشجو در ايـن مـدت دانـش    .تحصيلي است كه با تمديد سنوات موافقت شده استسال و نيمسال همان 

  .شودارجاع مي دانشگاهگيري در خصوص ادامة تحصيل به آموخته نشود، پرونده وي براي تصميم

واحد آموزشي و  18تا  12واحد است كه از اين تعداد،  36تعداد واحدهاي درسي دوره دكتري تخصصي  -55ماده 
  .شود مي كه در برنامه درسي هر رشته تحصيلي لحاظ ،واحد پژوهشي است 24تا  18

  . انتخاب كند را واحد درسي 10و حداكثر 6دانشجو در هر نيمسال تحصيلي حداقل  الزم است -1تبصره 

و نيمسال اول تحصيل دانشجو ارائـه   سهرا حداكثر در  دوره آموزشيهاي موظف است تمامي درس گروه -2تبصره 
در صـورت   .هاي خود را حداكثر در چهار نيمسال اول تحصـيل خـود بگذرانـد   موظف است تمامي درس دانشجو نيز

براي ادامه تحصيل نياز به مجـوز شـوراي تحصـيالت تكميلـي      ،بندي مذكور به ميزان يك نيمسال عدم رعايت زمان
  . باشد مي ، نياز به مجوز شوراي آموزشي دانشگاهگروه و در موارد بيش از اين مقدار

مـدرس آن درس و بـر    ياز سـو  عملـي  -نظري يا نظـري  دانشجو در هر درس يليتحص شرفتيپ يابيارز -56ماده
 يليتحصـ  مسـال يهر ن يانيمستمر و پا يآزمون كتب جيو نتا فيدانشجو در كالس، انجام تكال تياساس حضور و فعال
افته به آزمون كتبـي پايـاني   نمره اختصاص يسهم . قابل محاسبه است ستياز صفر تا ب يعدد يانجام شده و بر مبنا

  .باشد مي 20از  8حداقل 

و ميانگين كل قابل قبول پس از گذراندن تمـام واحـدهاي آموزشـي     14حداقل نمره قبولي در هر درس  -57ماده 
  .است 16

شود  مي آموزشي به دانشجو تنها يك نيمسال فرصت دادهدر دوره  16در صورت عدم كسب ميانگين كل  -1تبصره 
در  .برسـاند  16ميانگين كل دوره را بـه   ،گذرانده است 16 نمره كمتر از با هايي كهدرس يا درسمجدد تا با انتخاب 

  .خواهد شداز ادامه تحصيل محروم  ،غير اين صورت

بر سقف واحدهاي درسي براي جبران ميانگين كل بگذراند بايـد  افزون دانشجو الزم است هايي كه  درس -2تبصره 
با پيشـنهاد اسـتاد راهنمـا و موافقـت      ،در موارد استثنايي. مصوب شده باشدآن رشته در برنامه درسي دوره دكتري 

نيـز اخـذ   ي مرتبط براي جبـران ميـانگين كـل    ها ي دكتري ساير رشته هايي را از دورهدرستواند  دانشجو مي گروه،
  .نمايد

سال و نيمسال همان در  پردازشهريههزينه دروس انتخابي جهت جبران معدل مطابق تعرفه دانشجويان  -3تبصره 
  . است عهده دانشجو انتخاب درس بر

  .شود وي انجام مي نمرات قبوليبراساس بة ميانگين كل نمرات دانشجو صرفا محاس -4تبصره 
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 يليتحصـ  ياز مرخصـ  مسـال يندو  ل،يبا احتساب در سنوات تحص تواند مي دانشجو :مرخصي تحصيلي -58ماده 
پرتـال   قيـ از طر يليتحصـ  مسـال يارتباط الزم است دانشجو درخواست خود را قبل از شـروع ن  نيدر ا. استفاده كند

  .مراحل انجام دهد ريسا دييتا تأ را الزم يريگيو پ ارائه ييدانشجو

 ن،يوالـد  ايهمسر  تيمامور ،يپزشك يمرخص مان،يزا يمانند مرخص يليتحص يمرخص قيمصاد ريسا يبررس :تبصره
خصوص، الزم است دانشـجو درخواسـت خـود را     نيدر ا. دانشگاه است اريدر اخت يليبدون احتساب در سنوات تحص

  ..مراحل انجام دهد ريسا دييتأ تاالزم را  يريگيارائه و پ ييپرتال دانشجو قياز طر يليتحص مساليقبل از شروع ن

از تمـام دروس دوره   16جامع، كسـب ميـانگين كـل حـداقل      آزمونبراي ورود به مرحله  :جامع آزمون -59ماده
  . الزامي است

 .هاي آموزشي و پژوهشي دانشـجو اسـت  پس از پايان دوره آموزشي و به منظور احراز قابليت جامع آزمون-1تبصره 
كـه بـه دو صـورت كتبـي و      يدر آزمـون دانشكده پژوهشي، دانشجو بايد با نظارت معاون آموزشي -در شيوه آموزشي

  . سنجيده شود ويتحليل و استنباط  و قدرت توانمندي نمايد تاگيرد، شركت  مي شفاهي انجام

  .باشند مي جامع آزمونول برگزاري ئمس ،آموزشي دانشكده نبا نظارت معاو ها گروه -2تبصره 

  .است 16جامع  آزمونميانگين قابل قبول در  -3تبصره 

گروه موظف است بـراي دانشـجويان هـر ورودي دو نوبـت تـاريخ آزمـون جـامع تعيـين نمايـد و همـه            -4بصره ت
عـدم شـركت دانشـجو در    . هسـتند اولين نوبـت آزمـون    موظف به شركت در يدوره آموزش انيپس از پادانشجويان 

منزلـه   بـه ) سـنوات  به جز مرخصي تحصـيلي بـدون احتسـاب در   (به هر دليل  ن شده توسط گروهآزمون جامع تعيي
موفق بـه كسـب نمـره    و يا  نكردهشركت شده آزمون برگزار چنانچه دانشجو در اولين نوبت بنابراين، . مردودي است

ومـين  د در صورت عدم موفقيت دانشجو در. است نشود، تنها يك نوبت ديگر مجاز به شركت در آزموندر آن قبولي 
گيـري درخصـوص اعـاده بـه     تصميم. شود مي و دانشجو اخراج شده از ادامه تحصيل دانشجو جلوگيرينوبت آزمون، 

معاونت آموزشـي دانشـكده موظـف بـه ثبـت      هر نوبت برگزاري آزمون، در . است دانشگاهدر اختيار تحصيل دانشجو 
 .باشد مي در سامانه سدف آن ايجنت

عناوين دروس امتحاني و اسامي دانشجوياني كه بايد در امتحان جامع شركت نماينـد  حداقل زمان اعالم  -5 تبصره
دانشجويان مذكور بايد جهت آمادگي براي شركت در امتحان جامع ثبت نام كـرده  . است دو ماه قبل از زمان امتحان

  .باشند

كـل نمـره   % 30هي و سـهم نمـره شـفا   % 70شفاهي بوده و سهم نمـره كتبـي   –امتحان به صورت كتبي -6 تبصره
  .خواهد بود
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  جامع آزمون دهي به جدول نمره - 7تبصره 

 
 نوع

درصد از   موضوع  امتحان
  كل نمره

حداكثر 
  نمره

 شفاهي

 پردازي و تجزيه و تحليل علميسنجش قدرت ايده 

  ربط گواهي مستند صادره از گروه و مورد تائيد معاون ذي(همكاري با گروه
  :از جمله  )دانشكده

همكاري / هاي جديد آزمايشگاهي در آزمايشگاه  اندازي و كاربردي كردن تكنيك راه -
 پژوهشي/هاي عملي يا دستياري آموزشي در برگزاري كالس

  نامه و رساله حضور فعال در سمينارهاي درون گروه و يا جلسات دفاع پايان -

30%  6  

  كتبي

 :در دو بخش 

كميته تخصصي تحصيالت تكميلي گروه  با نظرمواد امتحاني (امتحان از دانش پايه  -1
هاي ارشد و دكتري اساس موضوعات درسي گذرانده شده در طول تحصيل دوره و بر

 .)گردد مشخص مي

  .سقف صفحات متني براي هر گروه بايستي قبالً توسط گروه معين شود: صرهتب -
 كه از) مروري /پژوهشي-علمي مقاله 6ترجيحاً (امتحان از متون مقاالت تخصصي  -2

   .قبل در اختيار دانشجو قرار گرفته است

70%  14  

  

  انتخاب استاد راهنما و مشاور -60ماده 

تحصيالت تكميلي گروه حداكثر تا شروع  استاد راهنما به پيشنهاد دانشجو، موافقت استاد و تاييد شوراي -1تبصره 
  .شودنيمسال دوم تحصيلي تعيين مي

تدريس در دوره تحصيالت تكميلي و راهنمايي حـداقل دو دانشـجوي    سال سابقهداشتن حداقل سه نيم -2 تبصره
 .با مرتبه استادياري ضروري استارشناسي ارشد براي استاد راهنما ك

، به پيشنهاد اسـتاد   در صورت نياز. شود استاد راهنماي اول از ميان اعضاي هيات علمي گروه انتخاب مي -3 تبصره
تواند از ميان اعضاي هيات علمي داخل  تكميلي گروه، استاد راهنماي دوم مي راهنماي اول و تاييد شوراي تحصيالت

 . است مشاركت استادان راهنما در كليه امور مربوط به رساله به نسبت مساوي. يا خارج از دانشگاه انتخاب شود

ـ  در موارد خاص و به تشخيص شوراي تحصيالت تكميلي گـروه، اسـتاد راهنمـاي اول مـي     -4 تبصره د از سـاير  توان
  .هاي دانشگاه انتخاب شود گروه

مشاور به پيشنهاد استاد راهنماي اول و تاييد شوراي تحصيالت تكميلي گـروه  ) ان(در صورت نياز، استاد -5 تبصره
 .شوند انتخاب مي
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 . تواند حداكثر دو استاد مشاور داشته باشد هر رساله مي -6تبصره 

راهنمـا و مشـاور   ) ان(دليل، امكان ادامه راهنمايي و مشاوره براي اسـتاد  اگر در طول اجراي رساله به هر -7 تبصره
مقدور نباشد، به تشخيص گروه يا با درخواست استاد راهنما و تاييد شوراي تحصيالت تكميلي گروه، استاد راهنمـا و  

 . شود نامه تعيين مي يا مشاور جديد براي پايان

تواننـد راهنمـايي،    نمي) پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر و فرزند( هيچ يك از بستگان درجه يك دانشجو -8 تبصره
  .مشاوره و يا داوري رساله وي را بر عهده گيرند

دانشجو موظف است حداكثر تا شروع نيمسال سوم تحصيلي موضوع رساله خود : انتخاب موضوع رساله -61ماده 
  . را با هماهنگي استاد راهنما تعيين و به تصويب شوراي تحصيالت تكميلي گروه برساند

 انتخاب واحد در نيمسال سوم تحصيلي ضمن رعايت ضوابط آموزشي، منوط بـه تصـويب موضـوع رسـاله     -1تبصره 
  .باشد مي

راهنما، محورهاي پژوهشي ) ان(استاد و كارراهه زمينه تخصصي، تخاب موضوع رساله با توجه به سوابقان -2تبصره 
  .پذيردميهاي پژوهشي دانشگاه و شوراي عتف صورت  مصوب گروه و از ميان اولويت

اي براي ادامـه كـار نيـاز بـه مجـوز شـور      بندي مذكور به ميزان يك نيمسال  در صورت عدم رعايت زمان -3تبصره 
  . باشد مي مجوز شوراي آموزشي دانشگاهنياز به  ،تحصيالت تكميلي گروه و در موارد بيش از اين مقدار

 و جـامع  آزمـون اسـت بالفاصـله پـس از موفقيـت در      دانشجو موظف: تصويب طرح پيشنهادي رساله -62ماده 
 تدوين و در پرتـال دانشـجويي  ) ان(مشاورراهنما و ) ان(پيشنهاده را با نظر استاديك نيمسال پس از آن، تا حداكثر 

ثبت نمايد تا با تاييد استاد راهنما به مدير گروه ارسال و جهت تصويب اوليه و تعيين تيم داوري در دستوركار جلسه 
دهي به محورهـاي مطالعـاتي و   كالن براي جهتهاي  رويكردها و سياست. شوراي تحصيالت تكميلي گروه قرار گيرد

و ضـوابط و   ،يان در انتخاب موضوع و نگارش رساله از سوي معاونـت پـژوهش و فنـاوري دانشـگاه    تحقيقاتي دانشجو
  .شودتعيين ميشوراي آموزشي از سوي شرايط اختصاصي انجام آن در قالب رساله 

  . تصويب نهايي پيشنهاده الزامي است ارائه گواهي همانندجويي قبل از -1تبصره 

راهنمـا، هيـات داوران و نماينـده تحصـيالت     ) ان(اي با حضـور اسـتاد   تصويب نهايي پيشنهاده در جلسه -2تبصره 
  .مشاور در جلسه تصويب ضروري نيست) ان(حضور استاد. تكميلي انجام خواهد گرفت

نماينده تحصيالت تكميلي ازسوي شوراي تحصيالت تكميلي گروه مسئول نظـارت بـر حسـن برگـزاري      -3تبصره 
  . باشد تصويب پيشنهاده، تنظيم صورتجلسات مربوط و تاييد انجام اصالحات پيشنهاده مي جلسه
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پيشنهاده توسط استاد راهنما ارسال و برگزاري جلسه دفاع، كاربرگ الكترونيكي پس از  يك ماهحداكثر  -4 تبصره
  . گردد انشكده ارسال ميمعاون پژوهش و فناوري د/ با تاييد مدير گروه جهت تصويب و ابالغ نهايي به معاون

براي ادامـه كـار نيـاز بـه مجـوز شـوراي       بندي مذكور به ميزان يك نيمسال  در صورت عدم رعايت زمان -5تبصره 
  .باشد مي تحصيالت تكميلي گروه و در موارد بيش از اين مقدار، نياز به مجوز شوراي آموزشي دانشگاه

بـا   بايـد دانشـجو  . يابـد  مـي  پژوهش و فناوري دانشـكده رسـميت   معاون/ پيشنهاده با تاييد نهايي معاون -6تبصره 
  . مراجعه به پرتال دانشجويي از تصويب نهايي پيشنهاده خود اطمينان حاصل نمايد

راهنما ) ان(هاي مورد نظر استاد دانشجو موظف است عالوه بر ارائه گزارش :گزارش پيشرفت كار رساله -63ماده 
بـه صـورت رسـمي ارائـه      با فاصله زماني حداقل شش ماه حداقل دو گزارش شفاهيرساله، تدوين و اجراي در طول 

و در  نماينـده تحصـيالت تكميلـي    ،راهنما، مشاور) ان(با هماهنگي گروه، با حضور استادارائه گزارش جلسات . نمايد
كاربرگ گزارش پيشرفت در پرونده پژوهشي دانشجو بايگاني و  .شود برگزار ميبا درج نمره  ،)ان(صورت ضرورت داور

  . شود مي نهايي محاسبهدر نمره در جلسه دفاع 

هـاي پژوهشـي خـود بـه مـدت      فعاليـت  در راسـتاي دانشجو مجاز است در زمان تدوين رساله دكتـري و   -64 ماده
 هـا و يـا   دانشـگاه  بـه يكـي از  فرصت تحقيقـاتي كوتـاه مـدت    عنوان  ذيل ،در مدت مجاز تحصيل ،حداكثر يك سال

  .داخلي يا خارجي سفر كند معتبر هاي آموزش عالي مؤسسه

نامـه اجرايـي   هبـر اسـاس شـيو    تحقيقاتي كوتاه مدتشرايط انتخاب مؤسسه مقصد و ضوابط اجرايي فرصت  :تبصره
  .است دانشگاهمصوب 

راهنما و به شـرط كفايـت دسـتاوردهاي     )ان(ييد استاداتدوين رساله و تدانشجو پس از : دفاع از رساله -65ماده 
  .نمايد ، نسبت به درخواست صدور مجوز دفاع از رساله اقدام ميعلمي رساله

  :صدور مجوز دفاع نياز جهت مستندات مورد -1تبصره 
  ؛نويس رساله در قالب مصوب پيش -

 ؛ربطشده مجوز دفاع مورد تاييد مراجع ذي كاربرگ تكميل -

 و فنـاوري  در صـورت تاييـد معـاون پـژوهش     شـده  مه پذيرش و متن مقاله پـذيرش نا(شده معتبر  چاپ   مقاله -
  ؛)دانشكده

 ؛(thesis.irandoc.ac.ir) هپيشنهادنامه، رساله و  انه ملي ثبت پايانرسيد ثبت پيشنهاده در سامگواهي  -

 ؛ربطتاييد مراجع ذيشده درخواست ارزيابي دستاوردهاي رساله مورد  كاربرگ تكميل -

  ؛گواهي نمره قابل پذيرش زبان -

 مدارك گزارش پيشرفت كار؛ -

  ؛گواهي همانندجويي متن كامل -

 .دانشگاه و معاونت پژوهش و فناوري گواهي تصفيه حساب مالي از حسابداري معاونت آموزشي -
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هـاي گـروه و ارائـه     سياسـت  با توجه بهالبته شوراي تحصيالت تكميلي گروه،  از سويصدور مجوز دفاع  -2تبصره 
   .گيرد مستندات مذكور صورت مي

  .است روز كاري 15حداقل فاصله زماني الزم بين صدور مجوز دفاع و زمان انجام دفاع  -3تبصره 

مشـاور و هيـات داوران   ) ان(راهنمـا، اسـتاد  ) ان(، اسـتاد  جلسه دفاع با حضور نماينده تحصيالت تكميلي -4تبصره 
  .يابد رسميت مي

يـك عضـو از    اسـت؛ ) راهنما و مشاور) ان(عالوه بر استاد(هيات داوران متشكل از سه عضو هيات علمي  -5تبصره 
و  و بـاالتر  با مرتبـه دانشـياري   دانشگاه/ دانشكده بيرون ازو حداقل يك عضو با حداقل مرتبه استادياري داخل گروه 

، گروه شوراي تحصيالت تكميليضرورت و به تشخيص در صورت . شود انتخاب ميسطح يك هاي  ترجيحا از دانشگاه
توانـد   در شرايط خاص يكي از داوران خارجي مي .افزود هيات داوران تعدادبه  )خارج گروه /داخل( يك داور توانمي

  .اي انتخاب شود از متخصصان حرفه

از استادان راهنما به داليل موجه نتواند در جلسه دفاع شركت كند، بايـد موضـوع را    يدر صورتي كه يك -6تبصره 
در موارد خاص شوراي تحصـيالت تكميلـي گـروه    . به صورت كتبي به اطالع شوراي تحصيالت تكميلي گروه برساند

  .تواند جلسه دفاع را با حضور يك نفر از استادان راهنما برگزار نمايد مي

  .باشد مشاور در جلسه دفاع بالمانع مي) ان(رد خاص عدم حضور استاددر موا -7تبصره 

در موارد خاص و تاييد شوراي تحصيالت تكميلي گروه، حضور داور خارجي به صورت ويـدئو كنفـرانس    -8تبصره 
  .بالمانع است

  .ماه شمسي است 12فاصله زماني جلسه تصويب پيشنهاده تا جلسه دفاع رساله حداقل  -9تبصره 

   .برگزار شودو با اطالع رساني قبلي در ساعات كاري دانشگاه  دجلسه دفاع باي -10ره تبص

  .اداره جلسه و نظارت بر حسن اجرا و رعايت ضوابط و مقررات بر عهده نماينده تحصيالت تكميلي است -11تبصره 

ميزان نوآوري، چگونگي دفاع از ، و دستاوردهاي آنارزيابي رساله براساس كيفيت علمي  :رساله ارزيابي -66ماده 
شود و نتيجـه آن بـه يكـي از دو صـورت زيـر تعيـين        انجام ميو ارائه گزارشات آن نحوه نگارش  ،هاي پژوهشي يافته
  :دگرد مي

  ) خوب و خوب خيلي، عالي: در يكي از سطوح( قبول -
  مردود -

است كه هر يك ي ميانگين نمرات ن،همچنين درجه آ قبول رساله و مالك تصميم گيري درخصوص رد يا -1تبصره 
الزم به ذكر است كه داوران هركـدام  . دهند در جلسه به دانشجو مي )ان(راهنما و مشاور )ان(تاداسو داوران حاضر  از

  . خواهند داشت نمرهدر مجموع يك و مشاور راهنما  )ان(استادبه طور مستقل و 
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  :ود و ارزشيابي آن به شرح ذيل استش نمره رساله در معدل كل دانشجو محاسبه نمي -2تبصره 
 

  ؛درجه عاليقبول با  20تا  19از نمره ) الف
   ؛خوب خيليبا درجه قبول  99/18تا  18 از نمره) ب
  ؛با درجه خوبقبول  99/17تا  16نمره  از) ج
  .مردود 16كمتر از ) د

 يابيكـاربرگ ارزشـ   نيو همچنـ  3 وسـت يپ يآن، بـر مبنـا   يحداكثر نمره رساله با توجه به دستاوردها -3تبصره 
 يليتكم التيتحص ندهيو توسط نما نييدانشكده تع و فناوري معاون پژوهش از سوي) 10كاربرگ شماره (نامه  پايان

شده نسبت بـه ثبـت نمـره خـود      ماز داوران تا سقف نمره اعال كيهر . شود يداوران اعالم م اتيدر جلسه دفاع به ه
  .شود يمحاسبه م 66ماده  1ابق تبصره مط يينمره نها تاياقدام و نها

تعيين درصـد   ،خصوص تعيين مستخرج بودن دستاوردها از رساله، كيفيت آنها هيات داوران موظفند در -4تبصره 
  .پوشاني احتمالي آنها و نمره دستاوردها اظهارنظر نمايند هم

سـتخرج از رسـاله توسـط هيـات     م )يهـا (نـويس مقالـه   با درخواست كتبي دانشجو و تاييد اصالت پيش -5تبصره 
ماهه از زمان برگزاري جلسه  6در فرصت زماني در صورت كسب نمره قبولي رساله، داوران، دانشجو مجاز خواهد بود 

مقاله  چاپ/ پذيرش ارائهدر صورت . اقدام نمايد) ها(نسبت به ارائه مقاله چاپ شده يا نامه پذيرش انتشار مقاله ،دفاع
معاون پژوهش و / توسط معاون مقالهيكي از داوران داخلي به نمايندگي از هيات داوران، نمره  و تاييد آن توسط) ها(

آموخته در فرصت زماني مذكور، التحصيلي توسط دانشدر صورت عدم دريافت مدرك فارغفناوري دانشكده تعيين و 
حسـاب مـرتبط بـا      صـفيه مـور ت انجـام ا پس از برگـزاري جلسـه دفـاع    بديهي است . به نمره نهايي اضافه خواهد شد

  .شود انجام ميمشابه ساير دانشجويان  ياندانشجواين دسته از آموختگي  دانش

با تاييد هيات داوران، حداكثر يك نيمسال در سقف مدت مجاز شود،  اعالم مردودچنانچه رساله دانشجو  -6تبصره 
در صـورتي كـه   . شود تا دوباره در جلسه دفاع شركت و از رساله خـود دفـاع كنـد    تحصيل به دانشجو اجازه داده مي

شده نتواند از رساله خود با درجه قبولي دفاع كند، فقط گواهي گذراندن واحـدهاي درسـي    دانشجو در فرصت تعيين
  .صادر خواهد شدوي  ايبر

  .شود مي دوره دستياري دامپزشكي مطابق دستورالعمل مصوب دانشگاه انجامرساله  دهي به نحوه نمره -7تبصره 

روز پس از دفاع رساله، نسبت به اعمـال اصـالحات و تحويـل آن بـه      30دانشجو موظف است حداكثر تا  -8تبصره 
شـده از   روز پـس از دريافـت رسـاله اصـالح     15راهنما نيز حداكثر تـا   استاد. نماينده تحصيالت تكميلي اقدام نمايد

شده اقدام و نتيجه را به نماينـده تحصـيالت    نماينده تحصيالت تكميلي نسبت به تاييد يا عدم تاييد اصالحات اعمال
  .تكميلي اعالم نمايد

  .باشد آموختگي، تاريخ برگزاري جلسه دفاع با كسب درجه قبولي مي تاريخ دانش -9تبصره 
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دانشجو موظف است هر گونه انتشار دستاوردها را با تاييـد اسـتاد راهنمـا و مطـابق     : انتشار دستاوردها -67ماده 
نامه شـامل نـام    پايانهمچنين دستاوردهاي مستخرج از . ضوابط و مقررات و با حفظ مالكيت دانشگاه به انجام رساند

نويسـنده مسـئول بايـد يكـي از اسـتادان راهنمـاي دانشـگاه        . باشد راهنما و مشاور مي) ان(، استاد)نفر اول(دانشجو 
 .فردوسي مشهد باشد

هاي خارج از دانشگاه، نويسنده مسئول در  همكاري در راهنمايي رساله با سازمان در صورت وجود قرارداد -1تبصره 
  .شود معاونت پژوهش و فناوري دانشكده تعيين مي/ قرارداد مورد تاييد معاونت مقاله بر اساس

شوند طبق مصوبات شوراي  دستاوردهايي كه از نتايج فرصت تحقيقاتي شش ماهه دانشجو استخراج مي -2تبصره   
  .پژوهش و فناوري دانشگاه خواهد بود

و تنهـا درخصـوص دسـتاوردهاي غيرموظـف بالمـانع       درج نشاني دوم صرفا براي دانشجويان غير ايراني -3تبصره 
  . است

رسـاني و   آن را به مركز اطـالع  چاپي تدوين و نسخه نهايي مصوبدانشجو بايستي رساله خود را در قالب  -4تبصره 
مطابق مصـوبات  ) الكترونيكي/ چاپي( هاي  هصرفا مجاز به تهيه نسخدانشجو  .ايدكتابخانه مركزي دانشگاه تحويل نم

  .باشد دانشگاه مي

جهت ارائه رساله يـا دسـتاوردهاي آن   كده توسط دانشجو كسب مجوز از معاونت پژوهش و فناوري دانش -5تبصره 
  .  الزامي است ...ها، سمينارها و  ها، همايش اهدر نمايشگ

لب، كپي جعل، تق(چنانچه دانشجو در حين تحصيل و انجام پژوهش و تدوين رساله مرتكب تخلف علمي  -68ماده 
آثار علمي مصوب مجلس شوراي اسالمي در  يشگيري و مقابله با تقلب در تهيهبر اساس قانون پشود و ) .....برداري و 
مطـابق مقـررات   تاييـد گـردد،   تخلف او از سوي دانشگاه مرتبط وزارتي هاي  نامه شيوهو ساير قوانين و 1396شهريور 
  . شودو يا اخراج از ادامه تحصيل تواند منجر به محروميت  مي اقدام و

بـه ابطـال مـدرك    توانـد   مـي  ز اتمام تحصـيالت، پس ا ،دانشگاه ياز سو احراز و اثبات تخلف علمي دانشجو :تبصره
  . ه بيانجامدتحصيلي صادر

آن بـر عهـده   و تفسـير و نظـارت بـر اجـراي      نامه و پاسخگويي قـانوني  شيوهمسئوليت حسن اجراي اين  -69ماده 
  . است دانشگاه

تمامي مصوبات آموزشي و پژوهشي كه پس از تصـويب ايـن شـيوه نامـه ابـالغ مـي شـود، بـراي تمـامي           -70ماده 
  .دانشجويان الزم االجرا است

هاي پژوهش نامه بر عهده معاونت آموزشي دانشگاه است و در موارد مربوط به فعاليت شيوهتفسير مواد اين  -71ماده
 .است پژوهش و فناوري دانشگاه و فناوري با هماهنگي معاونت
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به تصويب  18/6/1397مورخ  ، در جلسهو سه پيوست تبصره 163ماده،  72نامه با يك مقدمه،  شيوهاين  -72ماده 
و پـس از آن الزم   97 – 98شوراي آموزشي دانشگاه فردوسي مشهد رسيد و براي دانشجويان ورودي سال تحصيلي 

  .االجرا است
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  1پيوست

  نامهدهي به دستاوردهاي پاياندستورالعمل نحوه نمره
  

  

دانشگاه فردوسي مشهد و  هاي تحصيلي شيوه نامه جامع آموزشي دوره 44ماده  4تبصره اين دستورالعمل به استناد 
نامه بـدون احتسـاب    حداكثر نمره پايان. نامه تدوين شده استندهي به دستاوردهاي پايا حوه نمرهبه منظور تشريح ن

هـاي الهيـات و معـارف اسـالمي،     هاي علوم انساني شامل رشتهدر برخي از رشته .باشد مي 18نمره دستاوردهاي آن 
، زبانشناسي نظري، تاريخ، حقـوق و سـاير مـوارد مشـابه بـه تشـخيص       )هايك از زباندر هر (مطالعات ادبي و زباني 

حـداكثر امتيـاز قابـل احتسـاب از     . باشـد  مـي  49/18 نامـه  پايـان معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه، حـداكثر نمـره   
  .شودميها نمره داده  پوشاني اوردها با در نظر گرفتن همباشد و به دست مي نمره 4دستاوردها 

نامه دانشجو پس از تاييد معاونت پژوهش و فناوري دانشـكده، توسـط داوران مطـابق    دستاوردهاي مستخرج از پايان
هرگونه تفسير مفاد اين دسـتورالعمل بـر عهـده معاونـت پـژوهش و فنـاوري        .دهي خواهد شد اين دستورالعمل نمره

  .باشد دانشگاه مي

 مقاله) 1

   مقالهدهي به  نحوه نمره -)1(جدول 

  حداكثر نمره  نوع مقاله  رديف
  هر مقاله

  حداكثر نمره
  هر موضوع

    JCR – Q1,2   4مقاله   1
  
4  

  JCR – Q3,4   5/3مقاله   2
  3  هاي تخصصي تاييد شده و يا فهرست نمايه WOS ،Scopusمقاله   3
  5/2 مقاله علمي پژوهشي معتبر داخلي  4
  1  1  مقاله علمي ترويجي معتبر داخلي  5
    75/0  مقاله كامل همايش معتبر  6

  5/0  چكيده مبسوط همايش معتبر  7  1
  25/0  )خالصه 2حداكثر (خالصه همايش معتبر  8
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هـاي مصـوب وزارتـين و شـوراي عـالي       نشريه علمي پژوهشي و علمي ترويجي معتبـر داخلـي شـامل نشـريه     -1-1
  .باشد هاي علميه مي حوزه

نـامعتبر داخلـي و خـارجي     هـاي  هاي مندرج در جدول فوق، به شرط آن كه در فهرست نشريه  صرفا به مقاله -2-1
  . گيرد نباشد، نمره تعلق مي

  . گردد با توجه با موضوع تخصصي مقاله منظور مي) Q(رتبه هر نشريه  -3-1

نفر (نامه بوده و شامل نام دانشجو ايانالذكر بايد مستخرج از تحقيقات اصلي پ هاي مندرج در جدول فوق مقاله -4-1
نويسنده مسئول مقاله، بايد يكي از استادان راهنماي دانشگاه فردوسي مشـهد  . راهنما و مشاور باشد) ان(، استاد)اول
  .باشد

هـاي  مقالـه ( 8و  7و  6نمـره و رديـف هـاي     1) مقاله ترويجـي ( 5حداكثر مجموع نمره كسب شده از رديف  -5-1
  .باشدنمره مي 1نيز ) ل، چكيده، خالصهكام(همايشي 

 اختصاصي دانشكده مهندسي -دستاوردهاي فناورانه) 2

   دهي به دستاوردهاي فناورانه نحوه نمره –) 2(جدول 

  نوع دستاورد رديف
حداكثر نمره 
به ازاي هر 

  مورد

حداكثر 
نمره 
  موضوع

حداكثر 
نمره 

 دستاورد

  خلق دانش فني   1

 4هاي آمادگي فناوري    داراي كليه سطح(خلق دانش فني 

TRL 1-(  
آزمايشگاهي -يد، بررسي تئوريشامل پيشنهاده ايده جد(

طراحي، ساخت و اعتبار سنجي نمونه در محيط آن، 
هاي واقعي و گزارش  آزمايشگاهي و يا با استفاده از داده

  )اقتصادي -اوليه مطالعات توجيهي فني

4  4  

4  

 TRL طبق سطح آمادگي فناوري(دانش فني ادامه خلق 

  )يا در مقياس نيمه صنعتي5-6

  براي هر
TRL 

5/0  
1  

  ثبت اختراع  2

  1  75/0  گواهي ثبت اختراع داخلي داراي تاييديه علمي

-USمعادل  (Filing)المللي  ثبت سفارش اختراع بين  4

Patent 
1  5/1  

  3  4  (US-Patent)المللي معادل  گواهي ثبت اختراع بين
  5/1  5/1  5/1  نامه تقاضا محور بودن پايان  3
  2  2  1  كسب رتبه اول تا سوم در جشنواره معتبر  4
  75/0  75/0  75/0  استخراج استاندارد ملي  5
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نامه كارشناسي  هاي پايان از مهمترين دستاوردهاي پژوهش: تعريف خلق دانش فني در سطح كارشناسي ارشد -1-2
فعاليت هاي علمي اساسـا بـر سـه محـور معطـوف مـي       . باشد هاي علوم كاربردي، خلق دانش فني مي ارشد در رشته

تحقق اثربخشي از طريـق  ) ول مهندسي جطبق اصها  اثبات اثربخشي يافته) ها ب كشف و اثبات ناشناخته) الف: باشد
 .فناوري

هاي كاربردي آنها است كه از طريق طراحي مهندسي نوآورانـه   هاي علمي پايه و جنبه دانش فني حاصل تلفيق يافته
(Creative Engineering Design)  و ساخت(Manufacturing)   بـه بيـان ديگـر    . شـود  قابل اسـتفاده مـي

شود كه يافته هاي تحقيقات علمي پايه به كـاربري مفيـد منجـر     ه، زماني محقق ميخالقيت در يك محصول نوآوران
منجر به عرضه به يك دانش فنـي يـا   ) ساخت(و مهارتي ) مهندسي(هاي طراحي  اين مهم با استفاده از تكنيك. شود

  .محصول جديد اوليه خواهد شد

  هــاي آمــادگي فنــاوري يــك تــا چهــار، نامــه كارشناســي ارشــد از ســطح عمــق دانــش فنــي بدســت آمــده از پايــان
 TRL 1-4)طراحي، ساخت و اعتبار سنجي نمونه در آزمايشگاهي آن،  -، بررسي تئوريشامل پيشنهاده ايده جديد

هـر دانـش فنـي كـه شـامل      . برخوردار اسـت ) اقتصادي -محيط آزمايشگاهي و گزارش اوليه مطالعات توجيهي فني
هاي كاربردي  نامه كارشناسي ارشد در رشته ضوعي مطلوب براي تعريف پايانهرچهارمورد اين مراحل باشد، بالقوه مو

عنـوان دانـش    دستاوردهاي آن به TRL 1-4نامه كارشناسي ارشد به  شود و در صورت عدم دستيابي پايان تلقي مي
  .باشد فني قابل ارزيابي نمي

مايشـگاهي بـه اثبـات رسـيده و نـوآوري آن      انتظار اين است كه در اين شرايط، عملي بودن ايده در مقياس نمونه آز
به عبارت .را نويد دهد) خلق ثروت(هاي فني اقتصادي تا حد ممكن ايجاد ارزش افزوده  گونه اي باشد كه با بررسي به

بصورت نيمه صنعتي و نهايتا نمونـه  ) اعم از سخت افزار يا نرم افزار( ديگر قابليت تبديل شدن بالقوه به يك محصول 
  .باشد ها مي نامه  هاي اصلي اين پايان ي شدن از شاخصهقابل تجار

نامه بطور شـفاف تشـريح شـود و توسـط      مي بايست در پيشنهاده پايان 1خلق دانش فني مطابق تعريف بند  -2-2
، مـورد ارزيـابي قـرار گرفتـه و در     )حداقل يك داور خارج از دانشگاه(با موضوع فناوري ذكر شده  داوران متخصص

اخذ تاييديه نهايي پيشنهاده از معاونت پژوهش و فناوري نيز ضروري . الت تكميلي گروه تصويب گرددشوراي تحصي
 .است

المللي داخلي خوارزمي، رازي، عالمه طباطبايي، فارابي و هنري فجـر   هاي بين جشنواره معتبر شامل جشنواره -3-2
 .باشد المللي مي هاي معتبر بين بهايي و جشنواره و شيخ

اي است كه منجر به گـره گشـايي از مشـكالت و معضـالت جامعـه       نامه نامه تقاضا محور، پايان ظور از پايانمن -4-2
مسئوليت تاييد تقاضـا  . شود ها خارج از دانشگاه انجام مي نامه بنا به سفارش و با حمايت مالي سازمان شود، اين پايان

 .دانشگاه استنامه با مديريت توسعه و انتقال فناوري  محور بودن پايان
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نامه مبتني بر خلق دانش فني، عالوه بر داوراني كه طبق آيـين نامـه    براي انتخاب داوران دفاع نهايي از پايان -5-2
. شـود  اي با مدرك حداقل كارشناسي ارشد نيز به تيم داوري اضافه مـي  شوند، يك متخصص حرفه جاري انتخاب مي

. فايت دستاوردهاي فناورانه را قبل از برگـزاري جلسـه دفـاع اخـذ نمايـد     اي، براي ك دانشجو بايستي تاييد داور حرفه
اي به عهده شوراي تحصيالت تكميلي گروه و تاييد مـديريت توسـعه و انتقـال فنـاوري      انتخاب داور متخصص حرفه

  .دانشگاه است

توسط اسـتاد   حاصل از فعاليت مشترك چند نفر باشد، سهم مشاركت) 2(كه دستاوردهاي جدول  در صورتي -6-2
 .شود راهنما مشخص مي
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  2پيوست 

 انينمره زبان دانشجو خصوص در قبول قابل نمره و هامقررات، جداول آزمون
  )Ph.D( يتخصص يدكتر ةدور

 

 
آزمـون   نمره قبولي ارائهملزم به از آن و بعد  97شوراي آموزشي دانشگاه، تمامي دانشجويان دكتري ات مطابق مصوب

، ندهنـد دانشجوياني كه تا پايان نيمسال اول سال تحصيلي نمره قبولي زبان ارائـه  . باشند مي ول زيرازبان مطابق جد
در صـورت   .شركت نمايند ،گردد مي دانشگاه برگزار از طرفكه  يزبان آزمونطي نيمسال دوم سال تحصيلي در  بايد

جبـران   يدر راستا. عدم قبولي در آزمون مذكور و بر اساس نمره كسب شده در آن، دانشجو تعيين سطح خواهد شد
زبان كالج دانشـگاه شـركت    يشنهاديپ يدر دوره ها توانديدانشجو م ،به سطح مشخص شده تيضعف، و با عنا نيا

  .دينما

 شـركت  MHLEآزمـون  توانند در مي دانشجويان دوره دكتراي تخصصي دامپزشكيخصوص انتخاب نوع آزمون،  در
هاي علوم قرآن و حديث، فقه و مباني حقوق اسـالمي،   رشتهدانشجويان  .را كسب نمايند و حد نصاب نمره الزم كرده

عربي هاي  به انتخاب زبان مجازو زبان و ادبيات فارسي  ،حكمت متعاليه، مباني نظري اسالم، آشنايي با منابع اسالمي
  .باشـند  مـي  يا فرانسه انگليسي، عربيهاي  به انتخاب زبان جازم خارجيهاي  زبانهاي  رشتهدانشجويان و  ،انگليسي يا

  .باشند مي انگليسي يا فرانسههاي  به انتخاب زبان مجازرشته حقوق دانشجويان همچنين 

   خارجيه قابل قبول زبان نمر وها  جدول آزمون

 TOLIMO شامل سامفا
TOEFL 
PAPER 

TOEFL 
COMPUTER 

TOEFL 
IBT 

IELTS 
EQUIVALENT 

TELP 
MSRT 

(MCHE) 

 نام آزمون 

  دانشجويان مشمول    

-  44  400 400 138 45-48 5/4  44  44 

ــد  97ورودي  از آن و بع
جهت دفاع از پيشنهاده 

 80اسـاس   محاسبه بر(
قبـول  درصد نمره قابـل  

ــدن  ــا گذران موفــق  ي
آمادگي زبان هاي  كالس

 )انگليسي كالج

12000  55  500 500 173 56-60 5/5 55 55 
از آن و بعد  97ورودي 

 جهت دفاع از رساله 
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  نمره قابل قبول زبان فرانسه و جدول آزمونها

TCF TP DALF DELF 
 نام آزمون                               

  دانشجويان مشمول     

300  50  B1   
 

جهت دفاع از پيشنهاده از آن و بعد  97ورودي 
درصد نمره قابل قبول يا  80محاسبه براساس (

 ) كالج فرانسهزبان هاي  گذراندن موفق كالس

400 50 
B2  

 جهت دفاع از رساله از آن و بعد  97ورودي   60با نمره حداقل 

  

اند مدرك مربوط شده افتيطور منظم شركت نموده و موفق به دره زبان كالج دانشگاه ب يها كه در دوره يانيدانشجو
  ؛ باشند يمعاف م شنهادهيدفاع از پ ياز ارائه نمره زبان برا

را  شنهادهينشوند اجازه دفاع از پ ريمطابق جدول ز كه موفق به ارائه قبولي و يا حداقل نمرات مزبور يانيدانشجو
  .ندارند
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  3پيوست

  رساله يبه دستاوردها دهيدستورالعمل نحوه نمره

 

دانشگاه فردوسـي مشـهد و    اي تحصيلي شيوه نامه جامع آموزشي دوره 66ماده  3اين دستورالعمل به استناد تبصره 
حداكثر نمره رساله بـدون احتسـاب نمـره    . دهي به دستاوردهاي رساله تدوين شده است به منظور تشريح نحوه نمره

هاي و در رشته 50/17هاي علوم انساني الف ، در رشته17دستاوردهاي آن در رشته هاي گروه علوم محض و تجربي 
   .باشد مي 99/17علوم انساني ب 

ها نمـره داده   پوشاني باشد و به دستاوردها با در نظر گرفتن هم مي نمره 5ثر امتياز قابل احتساب از دستاوردها حداك
  .شود مي

پژوهش و فناوري دانشكده، توسـط داوران مطـابق ايـن     رساله دانشجو پس از تاييد معاون دستاوردهاي مستخرج از
  .دهي خواهد شد دستورالعمل نمره

  

  مقاله - 1

  دهي به مقاله موظفي جدول نمره -)1(جدول 

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

  حداكثر نمره مقاله 
  براي گروه علوم انساني

  )ب(  )الف(
  JCR – Q1   5/2  5  5يك مقاله   1
  JCR – Q2   75/1  5/3  75/3 يك مقاله  2
  JCR – Q3   25/1  5/2  75/2يك مقاله   3
  JCR – Q4   99/0  2  25/2يك مقاله   4

  و WOS ،Scopusيك مقاله   5
 هاي تخصصي تاييد شده فهرست نمايه

25/0  1  5/1  

  حداقل شرط دفاع  يك مقاله علمي پژوهشي معتبر داخلي  6
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  )به جز موظفي(ها  دهي به ساير مقاله جدول نمره -)2(جدول 

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

  حداكثر نمره مقاله 
  براي گروه علوم انساني

  )ب(  )الف(
  JCR – Q1   3  5  5هر مقاله   1
  JCR – Q2   25/2  75/3  4 هر مقاله  2
  JCR – Q3   75/1  75/2  3هر مقاله   3
  JCR – Q4   25/1  25/2  5/2هر مقاله   4

  و WOS ،Scopusهر مقاله   5
  75/1  5/1  75/0تخصصي تاييد شدههاي  فهرست نمايه

  1  75/0  5/0 هر مقاله علمي پژوهشي معتبر داخلي  6
  

هــاي دامپزشــكي، علــوم، علــوم رياضــي، كشــاورزي، مهندســي،  علــوم محــض و تجربــي شــامل رشــته  گــروه -1-1
  .باشد هاي زيستي و ساير واحدهاي پژوهشي مرتبط مي هاي علوم گياهي، هوا خورشيد، فناوري پژوهشكده

هـاي   پذير است شـامل رشـته   ها امكان هايي كه پژوهش ميداني و تجربي در آن رشته): الف(گروه علوم انساني  -1-2
شناسي، علوم اجتماعي، حسابداري، اقتصاد، مديريت، آمـوزش   و دانش  روانشناسي، علوم تربيتي، علم اطالعات

اي، علـوم سياسـي، معمـاري، شهرسـازي،      قابلهشناسي م ، جغرافيا، زبان)انگليسي، فرانسه، روسي، عربي(زبان 
  .اي و ساير موارد مشابه علوم ورزشي، مطالعات ميان رشته

شـامل  . هـاي ميـداني و تجربـي دارنـد     هايي كه امكـان كمتـري بـراي پـژوهش     رشته): ب(گروه علوم انساني  -1-3
شناسـي نظـري، تـاريخ،     ، زبان)ها در هريك از زبان(هاي الهيات و معارف اسالمي، مطالعات ادبي و زباني  رشته

  . حقوق و ساير موارد مشابه

  .باشد هاي داخلي مصوب وزارتين و حوزه علميه مي نشريه علمي پژوهشي معتبر شامل نشريه -1-4

حـداكثر  ) ب(حداكثر به دو و در گروه علوم انسـاني  ) الف(علوم محض و تجربي و گروه علوم انساني   در گروه -1-5
  )هاي موظفي و غيرموظفي مجموع مقاله. (گيرد مي پژوهشي معتبر نمره تعلق ميبه سه مقاله عل

حداكثر به ) ب(حداكثر به دو و در گروه علوم انساني ) الف(در گروه علوم محض و تجربي و گروه علوم انساني  -1-6
مجمـوع  . (گيـرد  هـاي تخصصـي تاييـد شـده نمـره تعلـق مـي        و فهرست نمايه Scopus و WOS سه مقاله

  )هاي موظف و غيرموظف مقاله
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 هـاي  گيرد كه شرط الزم اعتبار را داشته باشد و در عـين حـال در فهرسـت نشـريه     اي نمره تعلق مي به مقاله -1-7
  . نامعتبر داخلي و خارجي نباشد

  . گردد با توجه با موضوع تخصصي مقاله منظور مي) Q(رتبه هر نشريه  -1-8

  رسـاله بـوده و شـامل نـام دانشـجو       يلالذكر بايد مسـتخرج از تحقيقـات اصـ    هاي مندرج در جدول فوق مقاله -1-9
الزم به توضيح است كه نويسـنده مسـئول بايـد يكـي از اسـتادان      . راهنما و مشاور باشد) ان(، استاد)نفر اول(

  .راهنما كه عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد است، باشد

  

  ساير دستاوردها - 2

 .ساير دستاوردهاي رساله متعاقبا تدوين و ابالغ خواهد شددهي به  نحوه نمره

 .باشد هر گونه تفسير مفاد اين دستورالعمل بر عهده معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه مي

  

  
  


