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«ارشد واپیًستٍوامٍ ديرٌ کارشىاسیآئیه»  

 ي 

«مؤسسٍ آمًزش عالی دارالفىًنارشد واپیًستٍ وامٍ ديرٌ کارشىاسیدستًرالعمل اجرائی آئیه»  
 

 مقدمٍ:

هبي ػظيم ػلمي دسهضاسه سوو،  مطووسهبي اهوبا سا دس ضوشاقري دوشاسداده       سشػت پشضتبة ػلم و فنبوسي و ظهوس پيطشفت   

است مه  اقجبد تحول ساهجشدي دس ثشنبمه هبي توسؼه امشي حيبتي و گبمي اسبسي دس اهت توسؼه هموه ابنجوه اسوت و ثوشاق      

مجنب آموصش ػبلي و تمبمي مبسگضاساا نظب، ػلمي مطوس و ثه طوسملي نهبدهبي مولذ انذقطه نقص مليذي دس تجيي  و تحقق اق  

خواهنوذ   –سوبله امهووسي اسو مي اقوشاا      20وسؼه و اهذاف ثلنذ سنذچطوم انوذاص   ثب الهب، اص ثشنبمه هبي ت –تحول ساهجشدي 

 داضت.

  منوذي اص  ثهوشه  متوليبا و ثشنبمه سقضاا حوصه آموصش ػبلي مطوس نيض همسوو و همبهنوب ثوب نهتوت تحوول خوواهي مطووس و          

هبي و مقشسات آموصضي سا دس غذس اولوقتهبي پيص آمذه  دس ساستبي استقبي ميفيت  لضو، ثبصنگشي آقي  نبمه هب  ضواثط فشغت

هبي مبسضنبسي اسضذ ثه لحبظ ضشوستي موه دس  دوسه نبمه انذ. ثشاي نيل ثه اق  مقػود  دس گب، نخست  آقي مبسي خود دشاس داده

طوي السوبت متؼوذد      -ثب همنبسي و همبهنگي دانطگبههب و مؤسسبت آموصش ػوبلي و   -ضذ ثبصنگشي و اغ ح آا احسبس مي

 پژوهطي  آموصضي  و پژوهطي تذوق  ضذه است. –بسگشوه آموصضي  ثه سه ضيوه آموصضيم
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 مادٌ آئیه وامٍ دستًرالعمل

 دستوسالؼمل  ثيبا ضيوهنبمه و ضيوههذف اص تذوق  اق   .1

نبمه دوسه مبسضنبسي اسضذ نبپيوسوته مػووة   آئي  ااشاقي

سسه دس مؤضوساي ثشنبمه سقضي آموصش ػبلي  15/1/1388

 ثبضذ.ميآموصش ػبلي داسالفنوا 

هذف اص تذوق  آقي  نبمه دوسه هبي مبسضنبسوي اسضوذ ثوه سوه ضويوه      

      تقوقوت و توسوؼه      «پژوهطوي »و « آموصضوي »  «پژوهطوي  -آموصضي»

هبي هبي تحػي ت تنميلي  استقبي ميفيت  تنوع ثخطي ثه ضيوهدوسه

قبضب ثوشاي وسود ثوه   نوق  اساقه آموصش  پبسخگوقي منبست ثه افضاقص ت

هبي تحػي ت تنميلي  تقوقت و استقبي سرح ميفي و ممي اقو   دوسه

هبي توسؼه و دقگش اسنبد ساهجشدي هب و همسبا سبصي آا ثب ثشنبمهدوسه

منذي اص آا دس تشثيت متخػػوبا و پژوهطوگشاا   مطوس است تب ثب ثهشه

 ضيم.نومبهش و ثشاسته دس سرح مطوس ث
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 . تعاریف:2

ثه آئي  نبمه دوسه مبسضنبسي اسضوذ نبپيوسوته   وامٍ: آئیه 

ضوساي ثشنبموه سقوضي آمووصش ػوبلي      15/1/1388مػوة 

 ضود. ق ميط ا

ثه هش قل اص پزقشفته ضذگبا مقرغ مبسضنبسوي  داوشجً: 

  ق طو ا مؤسسوه آمووصش ػوبلي داسالفنووا    اسضذ نبپيوسته 

 ضود.  مي

 ثبضذ.مي مؤسسه آموصش ػبلي داسالفنوامنظوس  :مؤسسٍ

است مه اص  يمنظوس ضخػ ومایىدٌ تحصیالت تنمیلی:

ضوساي تحػي ت تنميلي مؤسسه اهت اػتبي سوي 

 واثسته و مشتجط ثب ضوسا اص اموس ينظبست و ااشاء ثخط

 گشدد.تؼيي  و مؼشفي مي

 

   :تعاریف

اي ثبالتش  اص دوسه مبسضنبسوي  دوسه ديرٌ مارشىاسی ارشد واپیًستٍ:

هبي مػوة ضوساي گستشش آموصش ػبلي  ثوه  است مه ثشاسبس ثشنبمه

 ضود.اخز مذسك مبسضنبسي اسضذ دس سضته مشثوط منتهي مي

اي مه محتواي ثشنبموه آا مطوتمل   دوسه پژيَشی: –شیًٌ آمًسشی

 قبا نبمه است.ثش واحذهبي دسسي و پب

اي ثب محوسقت آموصش  است مه دانطجو پو  اص  دوسه شیًٌ آمًسشی:

گزسانذا واحذهبي دسسي و ثذوا گزسانذا پبقبا نبموه دانوص آموختوه    

 است.

اي ثب محوسقت پژوهص مه دستبوسد آا )اسائوه فنوبوسي   دوسه شیًٌ پژيَشی:

اع  ...( ضوود و  اذقذ  اسائه نظشقه و اقذه اذقذ  توليذ دانص فنوي  بجوت اختوش   

 مطتمل ثش اخز واحذهبي دسسي محذود و الضا، ثه اساقه پبقبا نبمه است.

تحقيقبتي است مه دس قل صمينه سضته  –فؼبليت پژوهطي پایان وامٍ:

 گيشد.تحػيلي مشثوط و تحت ساهنمبقي استبد ساهنمب انجب، مي

منظووس دانطوگبههب و مؤسسوبت آمووصش ػوبلي و پژوهطوي        مؤسسٍ:

 هبي مبسضنبسي اسضذ است. همجشي دوس

 منظوس ضوساي تحػي ت تنميلي مؤسسه است. شًرا:

 تحقيق و تتجغ نظشي است. منظوسسمیىار: 
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اق  دوسه ثه غوست سوصانه  ضجبنه  نيموه حتووسي     وحًٌ اجزاي ديرٌ: 

 ثبضذ.المللي طجق ضواثط مشثوط دبثل ااشا ميمجبصي و ثي 
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 ٌماد آئیه وامٍ دستًرالعمل

بي خووبظ نظيووش پووزقشش هووپوزقشش دانطووجو دس دوسه  .3

دانطجوقبا غيشاقشاني و قب انتقبل دانطجوقبا اقشاني ضوبغل  

و نيوووض پوووزقشش             مطووووس  ثوووه تحػووويل دس خوووبس  اص 

هووبي مبسضنبسووي دس دوسه آموختگووبا ممتووبص دوسهدانووص

مبسضنبسووي اسضووذ نبپيوسووته مؤسسووه آموووصش ػووبلي     

 مشثووط  هوبي  دسوتوسالؼمل هوب و  نبمه  تبثغ آئي داسالفنوا

  است.

 :شزایط يريد

   .داضت  ضشاقط ػمومي وسود ثه آموصش ػبلي :الف

داسا ثودا مذسك سسمي پبقوبا دوسه مبسضنبسوي اػوم اص پيوسوته و      :ب

  .نبپيوسته موسد تأقيذ وصاست ػلو،  تحقيقبت وفنبوسي

اص  دجولي دس آصموا وسودي مووسد تأقيوذ وصاست قوب مسوت پوزقشش      :ج

  .مؤسسه ثشاسبس مقشسات مػوة
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ثووب تؼوذاد و فهشسوت ػنوبوق  دسوس اجشانوي ثبقسوتي       .4

اي تحػي ت تنميلي دس ضوسپيطنهبد مذقش گشوه مشثوطه 

  اص هالسوه مشثوطو  غوست ضذه و و تػوقت مؤسسه تؼيي 

تحػي ت تنميلي  مؤسسه ثه مذقشطشقق مؼبوا آموصضي 

  اػ ، ضود. مؤسسه

اجشاني ثبقستي دس مبسنبمه دانطجو بجوت  نمشات دسوس  .5

امب نمشات اق  دسوس  دس محبسوجه ميوبنگي  نموشات      ضود

 سبل تحػيلي و همچنوي  دس محبسوجه ميوبنگي  مول    نيم

 ضود.نمي دانطجو منظوس نمشات

دسوس دس غووست ػوذ، دجوولي دس هوش قول اص       :1 تثصزٌ

ضووساي تحػوي ت   توانذ ثوب موافقوت   دانطجو مى اجشاني 

اص مجموػه دسوس اجشاني دسس دقگشى   ؤسسهتنميلي م

 مشده و ثگزسانذ.انتخبة  دسس سا ثه ابى آامػوة 

مليوه دسوس اجشانوي مؼشفوي     و گزسانوذا  اخز: 2تثصزٌ 

الضاموي    سوبل دو، تحػويل  ضذه ثه دانطجو تب پبقوبا نويم  

 است.

 :دريس جثزاوی

  چنبنچه سضته دوسه مبسضنبسي ثب سضوته دوسه تجوبن  نذاضوته ثبضوذ     

دانطجو ثبقذ ثه تطخيع گوشوه آموصضوي  تؼوذادي اص دسوس سا تحوت     

 ػنواا اجشاني ثگزسانذ.

ثبضذ مه دس اثتذاي دوسه واحذ مي 12اني وس اجشحذامثش دس :1تثصزٌ

 دجل اص دسوس اغلي اسائه مي ضود.

تؼيوي    .دس انتخبة دسوس  اولوقت ثوب دسوس اجشانوي اسوت    :2تثصزٌ

تؼذاد و ػنبوق  دسوس ثشاسبس ثشنبموه مػووة دس هوش سضوته و صموبا      

 ػهذه ضوساي گشوه است. انتخبة آنهب ثش

وسه مبسضنبسوي گزسانوذه   دس د دسوسي سا موه دانطوجو دوج      :3تثصزٌ

است  تنشاس آا دس غوستي مه ػنوواا دسس ثشاسوبس سشفػول ثشنبموه     

 مػوة مبسضنبسي اسضذ ثبضذ  مجبص نيست.

حوذادل نمووشه دجووولي دس هوش دسس اػووم اص دسوس دوسه قووب    :4تثصررزٌ

 است. 12اجشاني 

 

5 

تنميلوي مؤسسوه  موذقش هوش گوشوه       تضوساي تحػي  .6

آغووبص ثووه تحػوويل   دس هنگووب،   ت تنميلووي سايتحػوو

دانطووجوقبا  "يمطووبوس تحػوويل"دانطووجوقبا  ثووه ػنووواا 

سسوبني منبسوت ثوه دانطوجوقبا      انتخبة و ضوم  اطو ع  

نمبقووذ. مطووبوساا تحػوويلي مووياػوو ، اقطووبا سا اسووبمي 

مسئوليت هذاقت تحػيلي دانطجوقبا سا ثش ػهذه خواهنذ 

 داضت. 

اقو  دوسه    ظف است ثه تنبست تؼذاد پزقشفتوه ضوذگبا دس  ؤمؤسسه م 

 مطبوس تحػيلي ثشاي هذاقت دانطجوقبا تؼيي  نمبقذ.
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 مادٌ آئیه وامٍ دستًرالعمل

ي اغلي و اجشاني مه دانطجو تؼذاد واحذ دسسمجموع  .7

ضوساي توانذ اخز منذ  ثب نظش سبل تحػيلي مينيم دس قل

واحوذ دبثول    16 حوذامثش توب   تحػي ت تنميلي مؤسسوه  

تعداد دريس اصلی اخذ اقننه  افضاقص است  مطشوط ثش

  ياحد وثاشد. 12شدٌ، تیش اس 

سبل تحػويلي دس   تؼذاد واحذهبي دسسي سا مه دانطجو ثبقذ دس هش نيم
 است. 12و حذامثش  8اق  دوسه اخز نمبقذ حذادل 
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سوبل ممتوش اص   اگش ميبنگي  نمشات دانطجو دس قل نيم .8 

ضوود.  يسبل مطشوط تلقي مو ثبضذ  دانطجو دس آا نيم 14

دس غوستي مه دانطجو دس دو نيم سوبل مطوشوط ضوود  اص    

ادامه تحػيل محشو، ضذه و حنم محشوميوت اص تحػويل   

 ثشاي وي غبدس خواهذ ضذ.

  دس غوستي مه ثه دالقول خوبس  اص اساده دانطوجو    تثصزٌ:

قوب   مؤسسوه همچوا ػذ، امنبا اسائه واحذ دسسي توسوط  

دليول  ثوه   ػذ، امنبا انتخبة واحذ مبفي توسوط دانطوجو  

سػبقت پيص نيبص قب حزف دسس قب دسوسي ثه دليل ضوؼف  

 تؼذاد واحذهبي انتخبثي وي اص حذ نػبة  مؤسسهامنبنبت 

   سوبل مووسد ثحوک قول     نويم   بضوذ ممتوش ث  واحذ( 8) الص،

دس غووستي موه    وضوود  سوبل مسوتقل محسووة نموي    نيم

هبي مضثوس ميبنگي  ممتوش اص  سبلدانطجو دس هش قل اص نيم

ضوذ  ثوشاي احتسوبة مطوشوطي      داضته ثب (14) ةحذ نػب

 اوب غ و قول سبل ثؼذي امو سبل مضثوس ثب نيمنيم ميبنگي 

 ضود. گيشي ميمؼذل

   توضوويح اقوو  مووه دس غوووستي مووه ميووبنگي  تجمؼووي دو     

 سرا  یرل وری     ثبضوذ  14سبل دانطوجو ممتوش اص   نيم

 مطشوطي ثشاي وي لحبظ خواهذ ضذ. 

  دليول  س غوستي موه ثوه   دثب اق  حبل  ٍ دس  غیثرت مًجر

السبت دسس تؼذادي اص واحذهبي دسسي دانطجو حوزف  

مه تؼذاد واحذهبي ثبديمبنذه دانطوجو دس   طوسيه گشدد  ث

سبل اص حوذ نػوبة تؼيوي  ضوذه دس آقوي  نبموه        آا نيم

سوبل مضثووس اص حيوک    آموصضي مشثوطه ممتوش ثبضوذ  نويم   

 .گزددسا  مامل تلقی میوی مطشوطي 

 :ارسشیاتی تحصیلی

 ممتش ثبضذ. 14يبنگي  نمشات دانطجو دس دو نيمسبل نجبقذ اص م
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 مادٌ آئیه وامٍ دستًرالعمل

 9دانطجو دس موبده   سبل تحػيليمنظوس اص آخشق  نيم  .9

ثوه اوض    .اسوت  تحػيل دانطجو چهبس، سبل  نيمنبمهآئي 

مواسد خبغي مه تطخيع آا ثش ػهذه ضوساي تحػوي ت  

 است. مؤسسهتنميلي 

 

اص ضشط اخز حذادل واحذ مؼبف  بل تحػيلي  دانطجوسآخشق  نيمدس  

 14سبل ممتش اص است و چنبنچه ميبنگي  نمشه دانطجو دس اق  نيم

 ضود.ثبضذ  مطشوط تلقي مي

دانطووجوقبا دوسه مبسضنبسوي اسضووذ دس نوويم سووبل آخووش دس   تثصررزٌ: 

 ضونذ مه:غوستي مطشوط مي

 تدين احتساب واحذ دسسي سا 8سبل حذادل دانطجو دس آا نيم الف:

 ثبضذ. 14او ممتش اص  نمشات پبقبا نبمه انتخبة منذ و ميبنگي واحذ 

سوبل ثوه   نبموه دانطوجو دس آا نويم   هبي دسسي و پبقوبا تؼذاد واحذ ب:

يوبنگي  نموشات دسوس گزسانوذه    م تا احتسابواحذ ثشسذ و  8 حذادل

 ضود. 14نبمه ميبنگي  او ممتش اص پبقبا ضذه و
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            موضوووع تجػووشه حووذامثش تؼووذاد دسوس دبثوول تنووشاس   .11

 است.واحذ دسسي  16آئي  نبمه   10مبده 

          ممتوش ثبضوذ    14ميبنگي  مل نمشات دانطوجو دس پبقوبا دوسه نجبقوذ اص    
         غيش اق  غووست  دانوص آموختوه دوسه مبسضنبسوي اسضوذ ضونبخته        دس
 ضود.نمي

ش سوه  دانطجوقي مه پ  اص گزسانذا مليوه دسوس دوسه دس هو   :تثصزٌ
دس غوستي مه حوذامثش    ممتش ثبضذ 14ضيوه  ميبنگي  مل نمشات او اص 

توانوذ  موي   ثه پبقبا نشسيذه ثبضوذ  سبل(نيم 5) مذت مجبص تحػيل وي
احوشاص  ( 13.99توب   12)ثوي    14هب نمشه ممتوش اص  دسوسي سا مه دس آا

سبل تنشاس منذ و دس غوست اجشاا ممجود مشده است  فقط دس قل نيم
مل  دانص آموخته مي ضود. دانطجوقي مه ثه هش دليل نتوانذ  ميبنگي 

ضود و موذسمي  اص اق  فشغت استفبده منذ  اص ادامه تحػيل محشو، مي
 منذ.دسقبفت نمي
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هوبي  هبي دانطوجو دس طوول ثشنبموه   مواه ثودا غيجت .11

نبمه(  پ  آئي  11مبده  1سبل )موضوع تجػشه دسسي نيم

ي و اسائوه موذاسك و مسوتنذات اص    اص وغول دسخواست متج

سوي دانطوجو  دس ضووساي تحػوي ت تنميلوي مؤسسوه      

 گشدد.نظش ميثشسسي و دس موسد آا اػ ،

 

   :حضًر يغیاب

هوبي  هوبي دسسوي و دقگوش فؼبليوت    حتوس دانطوجو دس تموبمي ثشنبموه   

آموصضي و پژوهطي دوسه الضاموي اسوت. غيجوت دانطوجو دس هوش دسس      

آا دسس تجبوص منذ  دسغيش اقو  غووست     بتمجموع سبػ 16/3نجبقذ اص 

 ضود.نمشه دانطجو دس آا دسس غفش محسوة مي

دس غوستي مه غيجوت دانطوجو دس قول دسس  ثويص اص حوذ       :1 تثصزٌ

 طوخيع داده ضوود  آا دسس دس  مواوه ت  مجبص ثوده و اص نظش مؤسسوه 

ضوود. دس اقو    موي  آموصضوي  مجموػه دسوس انتخوبثي دانطوجو حوزف   

ولوي    سبل الضاموي نيسوت   احذ دس آا نيمو 8 غوست سػبقت حذ نػبة

سوبل مبمول   سبل اص نظش طول تحػيل ثوشاي دانطوجو قول نويم    آا نيم

 ضود.محسوة مي

غيجت دس ضيوه پژوهطي  اسصقبثي نبموفق واحذهبي پژوهطي  :2 تثصزٌ

 33موبده   سبل است مه طجق نظش هيأت داوساا دساخز ضذه دس آا نيم

 ضود.انجب، مي

11 



 

 

 ٌماد آئیه وامٍ دستًرالعمل

مواه ثودا غيجت دانطجو دس امتحبا دسوس )موضوع  .12

نبمه(  پ  اص وغول دسخواست متجي آئي  12تجػشه مبده 

و اسائه مذاسك و مستنذات اص سووي دانطوجو  دس ضووساي    

نظش تحػي ت تنميلي مؤسسه ثشسسي و دس موسد آا اػ ،

 گشدد.مي

       ش ثوه نموشه غوفش دس آا    غيجت غيشمواوه دس امتحوبا هوش دسس منجو     

 ضود.مي دسس

دس غوستي موه غيجوت دانطوجو دس امتحوبا  اص نظوش مؤسسوه         :تثصزٌ

 ضود.ميمواه تطخيع داده ضود  دسس مضثوس حزف 

 

12 

سبل تحػيلي مجبص ثه استفبده دانطجو دس اولي  نيم .13

ضوساي تحػي ت  اقننه مگش نيست مشخػي تحػيلي  اص

  ثب مشخػي وي موافقت نمبقذ. تنميلي مؤسسه

دسخواست مشخػي تحػيلي ثبقذ دجول اص ضوشوع نوب،     .14

سبل تحػويلي ثوه آمووصش    آا نيم )انتخبة واحذ(نوقسي 

 تسليم و موافقت اخز گشدد.   مؤسسه

ثوب مشخػوي تحػويلي دانطوجو      مؤسسهموافقت  تثصزٌ:

هبي سبلثبقستي منوط ثه اق  امش ثبضذ مه دانطجو دس نيم

نگطته و دبدس ثه اتموب، دوسه  آتي ثب مطنل آموصضي موااه 

 .  دس مذت مجبص تحػيل ثبضذ

 :مزخصی تحصیلی

حردامرز  توانوذ  دانطجوي دوسه مبسضنبسي اسضذ دس هش سه ضيوه موي 

اص مشخػي تحػيلي استفبده نمبقذ  موذت موزموس اوضو     سا یل وی 

 ضود.سنوات تحػيلي دانطجو محسوة مي

 

 

13 

سوت موافقوت   م اط ع و دس غوستي مه دانطجو ثذوا .15

تشك تحػيل نمبقذ )ػذ، سبل   حتي ثشاي قل نيممؤسسه

 ضود.محشو، مي (  اص ادامه تحػيلو انتخبة واحذ مشااؼه

   دانطوجو دس قول  و انتخوبة واحوذ   ػذ، بجت نوب،   تثصزٌ:

و همچنووي  ػووذ، بجووت دسخواسووت  سووبل تحػوويلينوويم

مشخػي تحػيلي دس مهلت مقشس  ثه منضله تشك تحػويل  

 ثبضذ.دانطجو مي

 :زاج ي تزك تحصیلاوصزاف، اخ

توانذ ثه هش دليل اص تحػيل اػو ، انػوشاف نمبقوذ. دس اقو      دانطجو مي

غوست ثبقذ دسخواست خود سا مجنوي ثوش انػوشاف ثوه مؤسسوه تسوليم       

آا   نمبقذ  چنبنچه دانطجو ثؼذ اص قل مبه دسخواست خود سا پ  نگيشد

 نمبقذ.مؤسسه نسجت ثه غذوس گواهي انػشاف ادذا، مي

     انطووجوي انػووشافي قووب اخووشا  اص تحػوويل )مطووشوطي دو د :1 تثصررزٌ

ظف است ثه تؼهذاتي مه سپشده ؤسبل  سنوات ثيص اص حذ مجبص( منيم

 ػمل نمبقذ.  است

توانوذ دس غووست   دانطجوي منػشف قب اخشا  اص تحػيل مي :2 تثصزٌ

 دس آصموا ضشمت نمبقذ. ا تسوقه حسبة مبمل ثب مؤسسه مجذد
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لدستًرالعم  مادٌ آئیه وامٍ 

سوبل پونجم ثنوب ثوه     تمذقذ سنوات دانطجو ثشاي نويم  .16

قيوذ گوشوه آموصضوي و تػووقت     أپيطنهبد استبد ساهنموب  ت 

 دبثل انجب، است. مؤسسهضوساي تحػي ت تنميلي 

سوبل  تمذقذ سنوات دانطجوقي مه دس انتهبي نويم  :1 تثصزٌ

فقوط دس غووستي     وامٍ تصًیة شدٌ وردارد پایانچهوبس،  

منوو  اسووت مووه دانطووجو دس طووول مووذت تحػوويل قووب اص  م

تحػيلي استفبده مشده و قوب مججووس ثوه گزسانوذا      مزخصی

 . ثبضذثوده   جثزاویواحذ دسسي  10حذادل 

سوبل چهوبس، اسوتبد    دس غوستي مه تب پبقوبا نويم   :2 تثصزٌ

ساهنمبي دانطجو مطخع نطذه ثبضذ  پيطنهبد افضاقص طول 

مطوبوس تحػويلي وي    مذت تحػيل دانطجو ثبقستي توسوط 

 آئي  نبمه( اسائه ضود. 6 )موضوع مبده

نيوبص ثوه تمذقوذ سونوات      دس مواسدي مه دانطجو :3 تثصزٌ

ثشگوه   ظوف اسوت  ؤم مؤسسوه مربثق تقووقم آموصضوي     داسد

خود سا حذادل قل مبه دجل اص پبقبا  تنميل ضذه دسخواست

آموصش تحوقل دهذ.  مؤسسهثه اداسه آموصش   سبل مجبصنيم

ثبقستي دسخواست دانطجو سا دس ضوساي تحػوي ت   مؤسسه

سبل نيمو نتبقج سا تب پبقبا هفته اول  مرشح مؤسسه تنميلي 

ػذ، مشااؼه دانطجو دس صمبا   ػوادت .اػ ، نمبقذموسد نظش 

 ثبضذ.ػهذه دانطجو مي ثش سبلنيم ثشاي تمذقذمقشس 

 :طً  ديرٌ

سوبل  نيم 4سبل مطتمل ثش  2ثش طول مذت دوسه دسهش سه ضيوه حذام

 تحػيلي است.

دس موساد استثنبقي افضاقص طول مذت دوسه ثب تطخيع ضوساي  :تثصزٌ

 مجبص است. دس هش غوست مذت دوسه دس هش مؤسسهتحػي ت تنميلي 

 تجبوص نمبقذ. سبل(نيم 5) سبل 5/2سه ضيوه نجبقذ اص 
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بمبنه نقل نب، دس سقبا مؤسسه ثب بجتمهمبني دانطجو .17

و انتقبالت دانطجوئي سبصمبا اموس دانطجوقبا داخل و 

پ  اص طشح  ثشسسي و موافقت دس مميسيوا مواسد خبظ 

 ثبضذ.دانطجوئي مؤسسه ميسش مي

 :اوتقا ، تغییز رشتٍ ي مُمان

انتقبل و تغييش سضته دس هش سه ضويوه دوسه مبسضنبسوي اسضوذ ممنووع     

 است.

ثه سوصانه  نيمه حتووسي و مجوبصي ثوه     انتقبل اص دوسه ضجبنه: 1 تثصزٌ

هووبي غيشدولتووي ثووه  حتوووسي اػووم اص )سوصانووه و ضووجبنه( و اص دانطووگبه

 هبي دولتي ممنوع است.دانطگبه

دس   انتقبل اص قل ضيوه ثه ضيوه دقگش ثب سػبقت سونوات دوسه : 2 تثصزٌ

 اختيبس مؤسسه آموصش ػبلي است.

توانوذ  اسضوذ موي   هش دانطجو دس هش سوه ضويوه مبسضنبسوي    :3 تثصزٌ

سبل سا ثب موافقوت مؤسسوه مجوذ  و مقػوذ ثوه ػنوواا       نيم دو حدامرز

 مهمبا ثگزسانذ.
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 مادٌ آئیه وامٍ دستًرالعمل

 سبصي ثب ضشاقط رقل مقذوس است:دس مؤسسه مؼبدل .18

 و ثبالتش؛ 13نمشات  الف:

 سبل دجل؛ 3 حدامرزاخز نمشه طي  ب:

 12ثه اصاء هش  دانطجو مجبص سنواتاص سبل مسش قل نيم ج:

 سبصي دسوس؛مؼبدل اص )و ممتش( واحذ

 ثبضذ.دسغذ مل واحذهبي دوسه مي 50سبصي سقف مؼبدل د:

سبصي دسوس دس دوسه مبسضنبسي اسضذ ثب نظش گشوه آموصضي و ثوب  مؼبدل

 ضشاقط صقش امنبا پزقش است.

 پزقشش وي ثشاي وسود ثه دوسه موسد تأقيذ وصاست ثبضذ. الف:

 سه دجلي دانطجو دس سضته تحػيلي موسد تأقيذ وصاست ثبضذ.مؤسب: 

هبي مػوة ضووساي  سشفػل دسوس گزسانذه دانطجو ثشاسبس ثشنبمه ج:

 سقضي ثبضذ.ثشنبمه
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اسوتبد ساهنمووبي دانطوجوقبا ثووب پيطونهبد دانطووجو و     .19

موافقت مذقش گشوه مشثوطه ثه ضوساي تحػوي ت تنميلوي   

وقت ضووسا  تؼيوي  و مؼشفوي    مؤسسه اسائه گشدقذه و ثب تػ

دسخواسوت تغييوش موضووع و قوب تغييوش اسوتبد       گوشدد.  مي

نبموه توسوط ضووساي تحػوي ت تنميلوي      ساهنمبي پبقوبا 

 ثبضذ.  دبثل ثشسسي مي مؤسسه

 

 :استاد راَىما

پژوهطووي و  –اسووتبد ساهنمووب دس دوسه مبسضنبسووي اسضووذ آموصضووي    

  ػتبي هيأت ػلموي پژوهطي ثه پيطنهبد دانطجو و ثب موافقت قني اص ا

 ضود.ثب مشتجه حذادل استبدقبسي و تأقيذ ضوسا تؼيي  مي

     چنبنچه استبد ساهنمب خبس  اص مؤسسه آمووصش ػوبلي انتخوبة    :تثصزٌ

 داضت  مذسك دمتشي الضامي است.  ضود ثه ابي ضشط استبدقبسيمي
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استبد مطبوس ثه پيطنهبد استبد ساهنمب و موافقت . 21

 تنميلي مؤسسه انتخبة خواهذ گشدقذ. ضوساي تحػي ت

پ  اص تأقيذ ضوساي گشوه اص و استبد مطبوس ثه پيطنهبد استبد ساهنمب 

    اػتبي هيأت ػلمي داخل قب متخػػبا خبس  اص دانطگبه انتخبة

 ضود.مي

19 

نبمه تذوق  ضوذه دسالسوه دفوبع    دس غوستى مه پبقبا .21

ع و تغييوش    تغييش موضوو غيشدبثل دجول تطخيع داده ضود

اقو    19 نبموه فقوط ثوب سػبقوت موبده     استبد ساهنمبي پبقبا

  ثبضذ.دستوسالؼمل مجبص مي

 :ارسشیاتی پایان وامٍ

  عالی: 20تب  19نمشه اص  :لفا

  تسیار خًب: 99/18تب  18نمشه اص         

  خًب: 99/17تب  16نمشه اص         

  قاتل قثً : 99/15تب  14نمشه اص         

 غیز قاتل قثً : 14متش اص نمشه م :ب
دانطجو مجبص   نبمه غيش دبثل دجول ثبضذچنبنچه اسصضيبثي پبقبا :تثصزٌ

سبل دس مذت مجوبص تحػويل دس السوه دفبػيوه     است حذامثش قل نيم

اص پبقبا نبموه دفوبع منوذ. دانطوجوقي موه دس فشغوت        ا ضشمت و مجذد

بقوذ  اص اداموه   نبمه خود ثوب موفقيوت دفوبع نم   تؼيي  ضذه نتوانذ اص پبقبا

 ضود.تحػيل و دسقبفت مذسك تحػيلي محشو، مي

21 

مبنوذ   ثه دانطجوي مبسضنبسي اسضذ مه ثه هش دليل اص تحػيل ثوبص موي   

  فقط قل گواهي مه دانطجو چوه دسوسوي سا دس چنوذ واحوذ و ثوب چوه       

 ضود.مي ءاػرب  است اي گزسانذهنمشه

21 



 

 

 مادٌ آئیه وامٍ دستًرالعمل

 22 ضود.نبمه دس السه دفبػيه توسط هيأت داوساا انجب، ميقبااسصضيبثي پب 

قوب اسوبتيذ    متطونل اص اسوتبد   نبمهپبقبا ت داوسااأهي .22

قل قب دو نفوش ثوه     مطبوس )دس غوست واود( دساهنمب  استب

)ثه پيطنهبد گشوه و ضووساي تحػوي ت    ػنواا استبد نبظش

بست   و قل نفش نمبقنذه تحػي ت تنميلي مه نظتنميلي(

 ثش ػهذه داسد. نبمه سا نيضملي پبقبا

نبمه مه توسط هيأت داوساا تغييش نمشه پبقبا تثصزٌ:

 .ثبضذميتؼيي  ضذه ثه هيچ ػنواا مجبص ن

 تشميت هيأت داوساا ثشاسبس دستوسالؼمل ضوسا است.
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              گواهينبموووه پبقوووبا دوسه مبسضنبسوووي اسضوووذ ثوووه هوووش سوووه ضووويوه 

 هطوي  آموصضوي و پژوهطوي( اسصش قنسوبني داضوته و      وپژ -)آموصضي

 تواننذ دس دوسه تحػيلي ثبالتش ادامه تحػيل دهنذ.ميالتحػي ا فبسؽ

24 

پژوهطوي    –تؼذاد واحذهبي دسوه مبسضنبسي اسضذ دس هش سه ضيوه )آموصضي 

 واحذ است. 32و حذامثش  28ثش حست سضته حذادل   آموصضي و پژوهطي(
25 

 

 پژيَشی  –الف: شیًٌ آمًزشی 

واحذ  6و حذامثش  4نبمه دس اق  ضيوه حذادل تؼذاد واحذ پبقبا 

 ثبضذ.هب و ثشاسبس ثشنبمه مػوة ميدسسي ثشاي همه سضته
26 

      موضوووع  تػوووقتدانطووجو موظووف اسووت پوو  اص    .23

 هبي تحػيلي ثبدي مبنذه خودسبلنيممليه نبمه ثشاي پبقبا

 نتخوبة بمه سا اواحذ پبقبا ن ثشگضاسي موفق دفبػيه  تب صمبا

سوبل  ثوه   ػذ، انتخبة واحذ پبقبا نبمه دس قل نويم  .نمبقذ

 ضود.منضله تشك تحػيل دانطجو محسوة مي

حذامثش الص، است  مؤسسهضوساي تحػي ت تنميلي  .24

سا  دسقبفت فش، اسائه موضوع پبقبا نبموه  آا  مبه پ  اص قل

 نموده و نتيجه سا ثه دانطجو اػ ، نمبقذ. همچني  ثشسسي

موضووع  الص، اسوت ضوم  اثو ؽ ثوه       تػووقت  دس غوست

نبموه  دانطجو و اسبتيذ ساهنمب و مطوبوس  مطخػوبت پبقوبا   

 مؤسسوه هبي نش، افضاس آمووصش  نبمهپبقبا مزموس دس ثخص

 بجت ضود. 

 :پایان وامٍ

   سوبل اول و دجول اص ضوشوع    ظف است پو  اص پبقوبا نويم   ؤدانطجو م 

ظوش اسوتبد قوب    نبمه خوود سا ثوب ن  لي  موضوع پبقباسبل سو، تحػينيم

نبموه  اسبتيذ ساهنمب و تأقيذ گشوه مشثوط انتخبة نمبقذ. موضوع پبقوبا 

 .قبثذپ  اص تأقيذ ضوساي تحػي ت تنميلي دانطنذه درؼيت مي
27 



 

 

 شیًٌ آمًزشی :ب

نبموه  دس اق  ضيوه تمبمي دوسه ثه غوست واحذهبي دسسوي ثوذوا پبقوبا    

واحذ سمينبس )تحقيوق و   4و حذامثش  2خواهذ ثود مه گزسانذا حذادل 

 تتجغ نظشي( الضامي است.

28 

 

 ج: شیًٌ پژيَشی

اق  ضيوه پزقشش ثشاي مؤسسبت پژوهطي ثوده و دس مووسد مؤسسوبت آموصضوي     

هب )انجب، تحقيق و حق الضحمه پبقوبا نبموه( اص محول          منوط ثه تأمي  مل هضقنه

 ثبضذ.مي بد ساهنمب دبثل ااشا دس آمذهبي اختػبغي طشح پژوهطي مبسثشدي است

29 

سبل اول مؤظف است موضوع پوژوهص خوود سا ثوب نظوش اسوتبد      دانطجو طي نيم 

 ساهنمب و تأقيذ گشوه انتخبة نمبقذ.
31 

واحووذ اسووت و دانطووجو                       10تووب  6تؼووذاد واحووذهبي دسسووي دس اقوو  ضوويوه    

پژوهطي خود سا ثب نظش اسوتبد   توانذ همضمبا ثب واحذهبي آموصضي  واحذهبيمي

 ساهنمب و تأقيذ گشوه انتخبة نمبقذ.

31 

غيبة دانطجو دس مشحله پژوهص دس اق  ضويوه ثوبنظش اسوتبد ساهنموب و      حتوس و 

 پزقشد.تأقيذ گشوه و ثشاسبس تؼذاد السبت مطبوسه و ساهنمبقي غوست مي
32 

ساهنموب  نمبقنوذه   سونذ پيطشفت پژوهص دانطجو دس هش نيمسبل ثب حتوس اسوتبد   

تحػي ت تنميلي مؤسسه و قول نفوش اص اػتوبي هيوأت ػلموي متخػوع ثوه        

 گيشد.انتخبة مذقش گشوه رقشثط  موسد اسصقبثي دشاس مي

نبمه دس اق  ضيوه ثه سه نيمسوبل تقسويم ضوذه و    مل واحذهبي پبقبا :1تثصزٌ 

ه اخوز  نبمو سبل قل سو، آنهب سا تحت ػنواا ثخص اول پبقوبا دانطجو دس هش نيم

 نمبقذ.مي

حذادل نمشه دجولي پ  اص داوسي سونذ پيطشفت پژوهص دانطوجو دس  : 2تثصزٌ 

 است. 14سبل نمشه هش نيم

چنبنچه نمشه پيطوشفت پژوهطوي دانطوجو دس هوش اسصقوبثي ممتوش اص             : 3تثصزٌ 

 ضود.سبل مطشوط تلقي ميثبضذ وي دس آا نيم 12

دفبع اص پبقبا نبموه اسوت موه دس آخوشق      اسصقبثي نهبقي دس اق  ضيوه   :34مادٌ 

 ضود.مشحله تحػيل دانطجو انجب، مي
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اسصقبثي نهبقي دس اق  ضيوه  دفوبع اص پبقوبا نبموه اسوت موه دس آخوشق  مشحلوه         

 ضود.تحػيل دانطجو انجب، مي
34 

 ساير مقررات

 

 

و « آموصضوي »   «پژوهطوي  -آموصضوي »هوب  ااشاي هش قول اص ضويوه  

توسط مؤسسوه ثوب مجووص اص ضووساي گسوتشش       دس دوسه« پژوهطي»

 آموصش ػبلي مجبص است.
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     دس مواسدي مه آقي  نبمه سبمت است تػميم گيشي ثوش ػهوذه ضووسا    

 ثبضذ.مي
36 

 

 

آقي  نبمه دس ثشگيشنذه اغول و ضواثط ملي دوسه مبسضنبسي اسضذ ثه 

ظوف اسوت دسوتوسالؼمل    ؤثبضوذ و مؤسسوه م  سه ضيوه ااشاقي موي 

آا سا دس چبسچوة آقوي  نبموه توذوق  و پو  اص تػووقت دس      ااشاقي 

 ااشا منذ. ضوسا

37 

 

 

تفسيش آقي  نبمه ثش ػهذه مؼبونت آموصضي وصاست است و دس غووست  

 ثشوص اثهب،  نظش مؼبونت مزموس موسد استنبد دشاس خواهذ گشفت.
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 .......................... ضومبسه  دس السوه مبده  24اق  دستوسالؼمل دس 

ضوووساي تحػووي ت تنميلووي  ...................................................... موووس 

 ثه تػوقت سسيذ.  مؤسسه

 

 

 

تجػوشه   19موبده و   39آقي  نبمه آموصضي دوسه مبسضنبسي اسضذ دس 

ضوساي ثشنبمه سقضي آموصش ػبلي ثوه   15/1/88موس   714دس السه 

سوبل  اص نويم  تػوقت وصقش محتش، ػلو،  تحقيقبت و فنوبوسي سسويذ و  

ثه مذت سه سبل دبثل ااشا اسوت موه پو  اص     88-89اول تحػيلي 

هوبي دوسه و دس غووست موافقوت    مذت مزموس ثب اسصقوبثي اص خشواوي  

هوب و  تمذقذ خواهذ ضذ. ثب اثو ؽ اقو  آقوي  نبموه  مليوه آقوي  نبموه       

 ضود.هبي مغبقش ثب آا ملغي اػ ، ميثخطنبمه
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