آییننامه آموزشی
رشتههای تخصصی
(سطح )3

هزکش هذیزیت حوسههای علویه
هعاونت آهوسش
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باسمه تعالی
هقذهه
ثِ هٌظَس ایدبد ًظن ثیطتش دس اخشای ثشًبهِّبی آهَصضی ٍ ٍحذت سٍیِ دس اغَل اخشایی ٍاحذّبی آهَصضی
تخػػی ،آییيًبهِ آهَصضی سغح سِ سضتِّبی تخػػی ثب لحبػ هػَثبت ضَسای هحتشم ػبلی حَصُّبی ػلویِ،
خْت تسْیل ٍ تسشیغ دس اهَس آهَصضی هَسد ثبصًگشی ٍ تذٍیي هدذد قشاس گشفت ٍ ثشای اخشا اثالؽ هیگشدد.
تعاریف
الف) هقطع تحصیلی:
هذت صهبى هؼیٌی کِ دس آى هدوَػِای اص دسٍس هٌسدنّ ،وبٌّگ ٍ ثِ ّن ٍاثستِ دس یک سضتِ یب گشایص
تحػیلی اسائِ هیضَد تب سشاًدبم ثِ دسیبفت یکی اص هذاسک حَصٍی سغح دٍ ،سغح سِ ٍ سغح چْبس هٌدش ضَد.
ب) رضته تخصصی:
یؼٌى هشحلِاى اص ػلَم ٍ هؼبسف اسالهى کِ عالة ضشکت کٌٌذُ دس آى پس اص گزساًذى هدوَػِاى اص
ثشًبهِّبى آهَصضى ،تشثیتى ٍ پژٍّطى ،تَاًبیى پبسخگَیى استذاللى ثِ هسبیل هشثَط سا پیذا هىکٌٌذ.
ج) گزایص تخصصی:
خْتگیشی تخػػی دس یک سضتِ تحػیلی است.
د) هزکش تخصصی:
ٍاحذ آهَصضی حَصٍی است کِ یکی اص سضتِّبی تخػػی هَسد ًیبص سا ثب گشایص ّبی هشثَعِ اسائِ ًوبیذ.
هـ) هؤسسه آهوسش عالی:
ٍاحذ آهَصضی حَصٍی است کِ دٍ یب چٌذ سضتِ تخػػی هَسد ًیبص سا ثب گشایصّبی هشثَعِ اسائِ ًوبیذ.
و) دانصپژوه:
علجِای است کِ دس یکی اص سضتِّبی تخػػی تحػیل هیکٌذ.
س) ضورای واحذ آهوسضی (ضورای هزکش/هؤسسه):
هدوَػِای اص هسئَالى ٍاحذ آهَصضی ضبهل سئیس ،هؼبًٍبى ،هذیشاى گشٍُّبی آهَصضی ،دٍ ًفش اص اػضبی ّیئت
ػلوی ،ثِ اًتخبة سئیس ٍاحذ آهَصضی کِ اػضبی حقیقی آى ،ثب حکن سئیس ثِ هذت دٍ سبل ثِ ػضَیت ضَسا،
هٌػَة هیضًَذ .سیبست ضَسا ،ثش ػْذُ سئیس ٍاحذ آهَصضی است ٍ ًبئت سئیس آى ،هؼبٍى آهَصش خَاّذ ثَد.
ح) ضورای آهوسش واحذ آهوسضی:
هدوَػِای است هتطکل اص هؼبٍى آهَصش ،هؼبٍى پژٍّص ٍ ،هذیشگشٍُ آهَصضی (ثِ حست هَسد) کِ سیبست ایي
ضَسا ثِ ػْذُ هؼبٍى آهَصش خَاّذ ثَد
ط) گزوه آهوسضی:
هتطکل اص حذاقل سِ ًفش اص اػضبی ّیئت ػلوی یب هذسسیي سضتِ یب گشایصّبی هشثَعِ است.
ی) ساعت درس:
هقذاس صهبى اختػبظ یبفتِ ثِ یک دسس هیثبضذ کِ حذاقل  16سبػت هیثبضذ.
2

ک) باسپذیزی:
پزیشش هدذد داًصپژٍّی کِ پس اص گزساًذى تؼذادی اص دسٍس ٍاحذ آهَصضی اًػشاف دادُ ٍ هدذداً قػذ اداهِ
تحػیل داسد.
فصل اول :نظام آهوسضی
هادهً .1ظبم آهَصضی دس دٍسُ تخػػی سغح سِ هجتٌی ثش ًظبم سبػتی – دسسیً -ین سبلی است ٍ اسصش ّش دسس
ثب تؼذاد سبػتّبی ثشگضاسی آى دسس سٌدیذُ هیضَد ٍ قجَلی یب ػذم قجَلی داًصپژٍُ دس یک دسس ثِ ّوبى
دسس هحذٍد است.
هادهّ .2شػٌَاى دسسی هقذاس یب هیضاى دسسی است کِ هفبد ٍ هحتَای آى ثِ غَست ًظشی حذاقل  16سبػت ٍ ثِ
غَست ػولی یب هغبلؼبتی حذاقل  32سبػت دس عَل یک ًینسبل تحػیلی هحبسجِ هیضَد.
هاده .3عَل هذت تحػیل دس سغح  3ثذٍى احتسبة پبیبى ًبهِ حذاکثش ً 8ینسبل هیثبضذ.
تبصزه :چٌبًچِ ثش اسبس هدَص ضَسای گستشش حَصُّبی ػلویِ ٍ ثب ًظش ضَسای ٍاحذ آهَصضی تخػػی ثشای
پزیشفتِ ضذگبى سغح  3تؼذادی اص دسٍس ثِ ػٌَاى پیصًیبص ضشٍسی تطخیع دادُ ضَد ثِ اصای گزساًذى دسٍس
پیصًیبص حذاکثش دٍ ًینسبل تحػیلی ثِ عَل هذت هدبص تحػیل افضٍدُ هیضَد.
هادهّ .4ش سبل تحػیلی هشکت اص دٍ ًینسبل ثَدُ ٍ ّش ًینسبل ضبهل حذاقل  ٍ 14حذاکثش ّ 16فتِ آهَصضی ٍ دٍ
ّفتِ ثشای اهتحبًبت است کِ ثش اسبس تقَین آهَصضی سبالًِ هذیشیت هشاکض تخػػی تٌظین هیگشدد.
تبصزه :1دس غَستی کِ دس یک ػٌَاى دسسی تؼذاد خلسبت ثشگضاس ضذُ ثِ حذ ًػبة (حذاقل  14خلسِ) ًشسذ یب ثِ
گًَِای ثبضذ کِ اسائِ هحتَای دسسی ثِ غَست کبهل اًدبم ًپزیشد آهَصش هَظّف است ایي ًقیػِ سا ثب ثشگضاس ًوَدى
خلسبت خجشاًی تشهین ًوبیذ .ثشگضاسی اهتحبى آى دسس دس پبیبى ًینسبل هٌَط ثِ اتوبم سبػبت دسسی هَسد ًیبص هیثبضذ.
تبصزه :2دس غَستی کِ تؼذاد خلسبت ثشگضاس ضذُ دس یک ػٌَاى دسسی ثِ ػلت ػذم حضَس استبد ،کوتش اص ًػف
حذ ًػبة الصم ثبضذ آهَصش هَظف است استبد دیگشی سا ثشای اداهِ دسس اًتخبة ٍ دػَت ًوبیذ دس غیش ایي
غَست آى هبدُ دسسی ًبتوبم تلقی ضذُ ٍ ثبیذ دس ًینسبل ثؼذی اداهِ یبثذ.
هادهٍ .5احذّبی آهَصضی تخػػی ثِ تطخیع ضَسای ٍاحذ آهَصضی ،هیتَاًٌذ دس ّش سبل تحػیلی یک ًین-
سبل تبثستبًی دس هذت ّ 6فتِ آهَصضی ثب سػبیت تجػشُ یک هبدُ  4ثشگضاس ًوبیٌذ.
تبصزه :ضشکت داًصپژٍّبى دس ًینسبل تبثستبًی اختیبسی است.
فصل دوم  :نامنویسی و انتخاب درس
هاده  .6پزیشفتِضذگبى تحػیل دس سغح  3سضتِّبی تخػػی ثب ضشایظ صیش دس ٍاحذّبی آهَصضی تخػػی ًبم-
ًَیسی هیضًَذ:
الف) قجَلی دس آصهَى ٍسٍدی کتجی ٍ هػبحجِ ػلوی؛
ة) احشاص غالحیت اخالقی؛
ج) اسائِ گَاّی اتوبم سغح 2؛
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د) هشاخؼِ دس هذت صهبى تؼییي ضذُ تَسظ ٍاحذ تخػػی.
تبصزه :داًصپژٍّبى هطغَل ثِ تحػیل دس یک استبى دس غَستی هیتَاًٌذ دس ٍاحذ آهَصضی تخػػی استبى
دیگش ضشکت ًوبیٌذ کِ قجل اص ًبمًَیسیً ،سجت ثِ اًتقبل پشًٍذُ تحػیلی خَد ثِ استبى هقػذ ٍ اسائِ گَاّی تأییذ
اًتقبل ثِ هشکض هذیشیت استبى هقػذ اقذام ًوَدُ ثبضٌذ.
هاده .7داًصپژٍُ هَظف است دس ّش ًینسبل ثشای اًتخبة دسس اقذام ًوبیذ .ػذم اقذام ثذٍى اعالع ٍ ػزس هَخِ
دس یک ًین سبل ،ثِ هٌضلِ تشک اص تحػیل خَاّذ ثَد.
تبصزه :1دس غَست ػذم هشاخؼِ داًصپژٍُ دس صهبى هقشس ثب ػزس هَخِ ،حذاکثش تب دٍ ّفتِ پس اص ضشٍع ًینسبل
تحػیلی حق اًتخبة دسس خَاّذ داضت ٍلی غیجتّبی ایي هذت ثشای ٍی هٌظَس هیگشدد ٍ پس اص ایي هذت حق
اًتخبة ٍ اداهِ تحػیل دس آى ًینسبل سا ًذاسد ٍ آى ًینسبل ثِ ػٌَاى هشخػی تحػیلی ثشای ٍی هحسَة هیضَد.
تبصزه :2هذت صهبى ایي هشخػی خضء هذت هدبص تحػیل هحسَة هیضَد.
هاده .8داًصپژٍُ هیتَاًذ دس ّش ًین سبل تحػیلی ،حذاقل( ٍ )10حذاکثش( )14سبػت اص دسٍس اسائِ ضذُ دس
ّفتِ سا اًتخبة ًوبیذ.
تبصزه :1دس غَستی کِ هیبًگیي ًوشات ًینسبل قجل داًصپژٍُ حذاقل  17ثبضذ هیتَاًذ دس ًینسبل ثؼذ حذاکثش
16سبػت اص دسٍس سا دس ّفتِ اًتخبة ًوبیذ.
تبصزه :2سػبیت ایي هبدُ ثشای دسٍس پیصًیبص الضاهی ًیست دس ّش غَست هدوَع دسٍس اًتخبة ضذُ ًجبیذ اص
( )16سبػت ثیطتش ضَد.
تبصزه :3دس آخشیي ًینسبل تحػیلی ،داًصپژٍُ اص سػبیت ضشط حذاقل ٍ حذاکثش هدبص اًتخبة دسس ثِ ضشط آى
کِ اص سقف  18سبػت دس ّفتِ تدبٍص ًکٌذ هؼبف است.
تبصزه :4دسغَستی کِ ثشای فشاغت اص تحػیل حذاکثش  64سبػت اص دسٍس ثبقیوبًذُ ثبضذ ،داًصپژٍُ هیتَاًذ ثب
هَافقت ضَسای آهَصش ٍاحذ آهَصضی ٍ ّوبٌّگی ثب استبد هشثَعِ ،اهتحبى آى دسس سا دس عَل ًینسبل ثِ غَست
هؼشّفی ثِ استبد ثگزساًذ.
تبصزه .5داًصپژٍّی کِ ثِ غَست هطشٍط (هؼذل صیش )14اخز دسس هیکٌذ خض دس آخشیي ًینسبل تحػیلی
خَد ،حق اًتخبة ثیص اص  10سبػت دسس دس ّفتِ سا دس آى ًینسبل ًذاسد.
هاده :9دس ًینسبل تبثستبًی هقذاس سبػت دسسی دس هدوَع  96سبػت خَاّذ ثَد.
هاده .10داًصپژٍُ هیتَاًذ دس آغبص ّش ًین سبل تحػیلی ،تب دٍ ّفتِ پس اص ضشٍع ًینسبل تحػیلی ،حذاکثش دٍ
دسس سا اضبفِ یب حزف ًوبیذ هطشٍط ثش آى کِ تؼذاد دسسّبی اًتخبثی ٍی اص حذاکثش ٍ حذاقل هدبص تدبٍص ًکٌذ.
هاده .11دسغَست اضغشاس ،داًصپژٍُ هیتَاًذ تب ّ 5فتِ ثِ پبیبى ًینسبل تحػیلی ،یکی اص دسسّبی خَد سا ثب
تأییذ ضَسای آهَصش ٍاحذ آهَصضی حزف ًوبیذ ،هطشٍط ثش آى کِ غیجتّبی غیش هَخِ ٍی اص حذ هدبص تدبٍص
ًکشدُ ثبضذ ٍ تؼذاد دسسّبی ثبقیوبًذُ ٍی اص حذاقل هدبص کوتش ًجبضذ.
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فصل سوم :حضــور و غیــاب
هاده .12حضَس داًصپژٍُ دس توبهی ثشًبهِّبی دسسی ٍ دیگش فؼبلیتّبی آهَصضی ٍ پژٍّطی دٍسُ ،الضاهی است.
تبصزه  :1سبػبت غیجت داًصپژٍُ دس ّش دسس ًجبیذ اص
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توبهی سبػبت ثشگضاسضذُ آى دسس فشاتش سٍد.
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تبصزه :2دس غَستی کِ غیجت داًصپژٍُ دس ّش دسس ثیص اص گشدد ٍ غیجت ٍی هَخــِ تطخیع دادُ ضَد ،آى
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دسس حزف هیضَد ،دس چٌیي ٍضؼیتی سػبیت حذاقل سبػبت دسس الضاهی ًیست ٍ داًصپژٍُ هَظف است پس اص
اخز هدذد ایي دسس ،دس کالس ٍ اهتحبى آى دسس ضشکت ًوبیذ.
تبصزه :3غیجت غیشهَخِ ثیص اص حذ هدبص دس ّش دسس ،هٌدش ثِ ثجت ًوشُ غفش دس آى دسس است ٍ داًصپژٍُ
هَظف است پس اص اخز هدذد ایي دسس ،دس کالس ٍ اهتحبى آى ضشکت ًوبیذ.
هاده .13سِ تأخیش تب  10دقیقِ دس ّش سبػت دسس ،هؼبدل یک سبػت غیجت هحسَة هیگشدد.
هاده .14غیجت غیش هَخِ دس اهتحبى ّش دسس ،هَخت ثجت ًوشُ غفش دس آى دسس ضذُ ٍ داًصپژٍُ هَظف است
ثب اًتخبة هدذد دسس ٍ ّوبٌّگی ثب استبد ،دس اهتحبى آى ضشکت ًوبیذ.
هاده .15دس غَست غیجت هَخِ دس اهتحبى ،آى دسس گضاسش ًطذُ اػالم هیگشدد ٍ داًصپژٍُ ثبیذ دس اٍلیي
فشغت اسائِ آى دسس ،دس اهتحبى آى ضشکت ًوبیذ.
هاده .16تطخیع هَخِ ثَدى غیجت داًصپژٍُ ثش ػْذُ هؼبٍى آهَصش یب هذیش گشٍُ ٍاحذ آهَصضی هیثبضذ.
فصل چهارم :هزخصی تحصیلی
هادهّ .17ش داًصپژٍُ دس عَل دٍسُ تحػیلی خَد ،ثب تأییذ هؼبٍى آهَصش هیتَاًذ حذاکثش دٍ ًینسبل اص هشخػی
تحػیلی استفبدُ کٌذ ٍ هذت هزکَس خضٍ حذاکثش هدبص تحػیل ٍی هحسَة خَاّذ ضذ.
تبصزه :استفبدُ اص هشخػی تحػیلی دس ًینسبل اٍل دٍسُ ،هدبص ًویثبضذ هگش دس هَاسد ضشٍسی ،ثِ تطخیع
ضَسای آهَصش ٍاحذ آهَصضی.
هاده .18صهبى دسخَاست هشخػی اص یک هبُ قجل اص اًتخبة دسس تب پبیبى صهبى حزف ٍ اضبفِ آى ًینسبل است.
فصل پنجن :ارسضیابی و پیطزفت تحصیلی
هاده .19اسصضیبثی پیطشفت تحػیلی داًصپژٍُ دس ّش دسس ثشاسبس هیضاى حضَس ٍ فؼبلیت ػلوی دس کالس،
اسخبػبت ػلوی ،تحقیق دسسی ٍ ًتیدِ اهتحبى پبیبى ًینسبل غَست هیگیشد.
تبصزه :ثشگضاسی اهتحبى پبیبى ًینسبل ثشای ّش دسس ًظشی الضاهی است.
هاده .20هؼیبس اسصضیبثی پیطشفت تحػیلی ًوشُ دسس است ٍ ًوشات ّش دسس ثِ غَست ػذدی ثیي غفش تب ثیست
تؼییي هیگشدد ٍ استبد ّش دسس ،هشخغ اسصیبثی داًصپژٍُ دس آى دسس است.
هاده .21حذاقل ًوشُ قجَلی دس ّش دسس  12است .دس غَستی کِ داًصپژٍُ هَفق ثِ کست ًوشُ قجَلی ًطَد هلضم
ثِ اخز هدذد دسس ،ضشکت دس کالس ٍ اهتحبى آى دسس هیثبضذ.
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تبصزه :داًصپژٍُ هیتَاًذ دس غَست کست ًوشُ  10تب  12ثب اخز هدذد دسس تٌْب یک ثبس دیگش دس اهتحبى آى
دسس ضشکت ًوبیذ.
هاده .22استبد هَظف است گضاسش ًوشُ ًْبیی ّش دسس سا حذاکثش  10سٍص پس اص ثشگضاسی اهتحبى آى دسس ثِ
هؼبًٍت آهَصش هشکض اػالم ًوبیذ.
هاده .23داًصپژٍُ هیتَاًذ ًسجت ثِ ًوشُای کِ کست ًوَدُ دسخَاست تدذیذ ًظش ًوبیذ.
تبصزه :1حذاکثش صهبى دسخَاست تدذیذ ًظش ثشای داًصپژٍُ  10سٍص پس اص اػالم ًتبیح اهتحبى هیثبضذ ّوچٌیي
اػالم ًتیدِ ًْبیی تَسظ استبد ًیض حذ اکثش  10سٍص است.
تبصزهً :2وشات اخز ضذُ داًصپژٍُ ،پس اص اتوبم صهبى سسیذگی ثِ اػتشاضبت ٍ تدذیذ ًظش ،غیش قبثل تغییش است.
هاده .24توبهی ًوشات دسٍس (اػن اص قجَلی ٍ هشدٍدی) دس کبسًبهِ ثجت ٍ دس هحبسجِ هیبًگیي ًوشات ًینسبل ٍ
کل هٌظَس هیضَد.
تبصزه :1ثشای هحبسجِ هیبًگیي ًوشات ّش ًینسبل ٍ پبیبى دٍسُ ،اص آًدب کِ حذاقل اسصش سبػتی ّش دسس 16
سبػت هیثبضذً ،وشُ ّش دسس دس ضشیت اسصش سبػتی آى ضشة هیضَد ٍ هدوَع حبغل ضشةّب (دس توبهی
دسٍسی کِ داًصپژٍُ ثشای آىّب ًوشُ قجَلی یب هشدٍدی گشفتِ است) ثش تؼذاد کل ضشایت تقسین هیضَد.
تبصزهً :2وشُ دسٍسی کِ داًصپژٍُ دس دٍسُ تبثستبًی هیگزساًذ تٌْب دس هحبسجِ هیبًگیي کل ًوشات داًصپژٍُ
هحبسجِ هیضَد.
تبصزهً :3وشُ دسٍس پیص ًیبص تٌْب دس کبسًبهِ ٍ سَاثق ثجت هیضَد اهب دس احتسبة هیبًگیيّب هٌظَس ًویضَد.
هاده .25کسی کِ دٍ ثبس دس کالس دسس ضشکت ًوبیذ اهب هَفق ثِ کست ًوشُ قجَلی ًطَد هدبص است ثذٍى
حضَس دس کالس تٌْب یک ًَثت دیگش ،دس اهتحبى ایي دسس ضشکت ًوبیذ تب ًوشُ قجَلی کست ًوبیذ.
تبصزه :دس غَست ػذم هَفقیت دس ایي اهتحبى ،ضَسای آهَصش دس خػَظ اداهِ تحػیل داًصپژٍُ تػوین-
گیشی خَاّذ کشد.
هاده .26اًدبم فؼبلیتّبی آهَصضی  -پژٍّطی هبًٌذ تحقیق ضوي دسس ،تکبلیف دسسی ٍ ضشکت فؼبل دس هجبحث
کالسی ،دس دسٍس تخػػی ّش ًینسبل الضاهی ثَدُ ٍ ًوشُ آى ثش اسبس خذٍل تَصیغ ًوشات صیش ،دس ًوشُ ًْبیی آى
دسس هحبسجِ هیگشدد.
الف) فؼبلیت کالسیً 3 :وشُ اص ً 20وشُ؛
ة) تحقیق ضوي دسس یب اهتحبى ثیي ًینسبلً 5 :وشُ اص ً 20وشُ؛
ج) اهتحبى پبیبى ًینسبلً 12 :وشُ اص ً 20وشُ.
تبصزه :1تحقیق ضوي دسس دس ّش ًینسبل تٌْب ثشای دٍ دسس تخػػی دس ًظش گشفتِ هیضَد.
تبصزه :2داًصپژٍُ هَظف است تحقیق ضوي دسس سا دس ظشف صهبًی تؼییي ضذُ تَسظ استبد آى دسس اسائِ ًوبیذ ٍ
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دس غَست اسائِ تحقیق پس اص صهبى هقشس ٍ هَافقت استبد خْت اسصیبثی ًوشُ اػالم ضذُ اص عشف استبد کسش هیگشدد.
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هاده :27داًصپژٍُ هَظف است دس عَل هذت تحػیل یک هقبلِ ػلوی تشٍیدی صیش ًظش هؼبًٍت پژٍّص ٍاحذ
آهَصضی اسائِ ًوبیذ ،اػالم فشاغت اص تحػیل هٌَط ثِ اسائِ ٍ پزیشش ایي هقبلِ هیثبضذ.
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فصل ضطن :هطزوط ،انصزاف ،هنع وتزک تحصیل
هاده .28داًصپژٍّی کِ هؼذل ًینسبل اٍ کوتش اص  14ثبضذ ،هطشٍط هیضَد.
تبصزه :داًصپژٍُ هطشٍط ،دس ًینسبل ثؼذ ًویتَاًذ ثیص اص  10سبػت اص دسٍس اسائِ ضذُ دس عَل ّفتِ سا اًتخبة
ًوبیذ هگش ایٌکِ ًین سبل آخش سبل تحػیلی اٍ ثبضذ.
هاده .29دس هَاسد ریل داًصپژٍُ اص اداهِ تحػیل هٌغ هیضَد:
 .1دس دٍ ًین سبل هتَالی یب سِ ًین سبل غیش هتَالی هطشٍط ضَد.
 .2دس حذاکثش هذت صهبى عَل تحػیل هَفق ثِ گزساًذى دسٍس ًطَد.
 .3ثذٍى دسخَاست هشخػى ،دس اًتخبة دسس ضشکت ًکٌذ.
 .4هٌغ ثِ دلیل هسبئل غیش آهَصضی ،ثِ تطخیع هشاخغ ری غالح.
تبصزه :افشاد هٌغ ضذُ اص تحػیل ثِ غیش اص ثٌذ چْبسم ،اگش ثشای اتوبم دٍسُ تحػیلی خَد ،حذاکثش 10سبػت دسسی
دس ّفتِ ثبقی داضتِ ثبضٌذ ،ثب داضتي ػزسهَخِ ثِ تطخیع ضَسای آهَصش ٍاحذ آهَصضی هیتَاًٌذ دس اٍلیي ًینسبل
ثؼذ اص هٌغ تحػیلطبى ،آى دسٍس سا اخز ًوَدُ ٍ پشًٍذُ تحػیل خَد سا تکویل ًوبیٌذ.
هاده .30داًصپژٍّی کِ ثخَاّذ اص تحػیل اًػشاف دّذ ،ثبیذ دسخَاست خَد سا ثِ غَست هکتَة ثِ هؼبًٍت
آهَصش ٍاحذ آهَصضی تسلین ًوبیذ .ایي داًصپژٍُ هیتَاًذ دس فبغلِ حذاکثش  15سٍص اص تبسیخ دسخَاست ،تقبضبی
اًػشاف خَد سا پس ثگیشد .پس اص اًقضبی ایي هْلت ،حکن اًػشاف اص تحػیل ٍی غبدس هیضَد.
هاده .31ضشکت ًکشدى دس توبهی دسٍس یک ًینسبل ثذٍى ػزس هَخِ ،تشک اص تحػیل هحسَة هیضَد.
فصل هفتن :باسپذیزی
هاده .32ثبصپزیشی ضبهل داًصپژٍّی هیضَد کِ پس اص گزساًذى تؼذادی اص دسٍس ٍاحذّبی آهَصضی تخػػی
اص تحػیل اًػشاف دادُ ٍ هدذداً قػذ اداهِ تحػیل داسد هطشٍط ثِ ایٌکِ ثیص اص دٍ سبل اص صهبى اًػشاف اٍ
ًگزضتِ ثبضذ.
تبصزه :1داًصپژٍّی کِ پس اص پزیشش ًْبیی ،سبثقِ قجَلی یک ًینسبل سا دس پشًٍذُ تحػیلی خَد ًذاسد ،ضبهل
ایي قبًَى ًویضَد.
تبصزه :2داًصپژٍّی کِ توبهی دسسّبی خَد سا گزساًذُ ٍ تٌْب پبیبىًبهِ اٍ ثبقی هبًذُ است ،ضبهل قَاًیي
ثبصپزیشی ًویضَد ٍ ،چٌبًچِ سٌَات تحػیلی ٍی اص حذاکثش هدبص ًگزضتِ ثبضذ خْت دسیبفت هذسک
فبسؽالتحػیلی پس اص ّوبٌّگی ثب هؼبًٍت آهَصش ٍاحذ آهَصضی ،ثبیذ اقذام ثِ ًگبسش پبیبىًبهِ ًوبیذ.
هاده .33داًصپژٍُ هتقبضی ثبصپزیشی ،چٌبًچِ کوتش اص ًػف دسسّبی دٍسُ تحػیلی تخػػی خَد سا گزساًذُ
است ثبیذ دس آصهَى ٍسٍدی ضشکت ًوبیذ ٍ دس غَستی کِ ًػف یب ثیطتش دسٍس تخػػی سا گزساًذُ ثبضذ ثشای
اداهِ تحػیل پس اص هَافقت ضَسای آهَصش ٍاحذ آهَصضی ،ثبیذ دس آصهَى ثبصپزیشی داخلی ضشکت ًوبیذ.
تبصزهً :حَُ ثشگضاسی آصهَى ثبصپزیشی داخلی ٍ هٌبثغ آى تَسظ ضَسای آهَصش ٍاحذ آهَصضی تؼییي هیگشدد.
هاده :34پس اص قجَلی دس آصهَى ثبصپزیشی ،توبم ًوشات قجَلی داًصپژٍُ دس دٍسُ سبثق تحػیلی ،دس کبسًبهِ
تحػیلی خذیذ ثجت هیگشدد.
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تبصزه :دس کبسًبهِ تحػیلی ٍ گَاّی ًوشات داًصپژٍُ ثبصپزیشی ضذُ ،اغل هسبلِ پزیشش هدذد ٍ ًوشات پزیشفتِ
ضذُ خذاگبًِ هتزکش هیگشدد.
فصل هطتن :هیهواى و انتقال
هاده .35دس هَاسدیکِ داًصپژٍُ ثِ عَس هَقت ًبگضیش ثِ تغییش هحل تحػیل خَد ثبضذ ،هیتَاًذ ثب هَافقت
ٍاحذّبی آهَصضی هجذأ ٍ هقػذ ثِ ػٌَاى داًصپژٍُ هیْوبى ،حذاکثش ثشای دٍ ًینسبل ،هحل تحػیل خَد سا تغییش
دّذ.
تبصزه :1هیْوبىضذى داًصپژٍُ ،هطشٍط ثِ ایي است کِ حذاقل یک ًینسبل تحػیلی هَفق خَد سا دس ٍاحذ
آهَصضی هجذأ گزساًذُ ثبضذ.
تبصزه :2هیْوبىضذى ثشای گزساًذى یک یب چٌذ دسس ثب هَافقت ٍاحذّبی آهَصضی هجذأ ٍ هقػذ ،ثالهبًغ است.
هاده  .36تحػیل داًصپژٍُ هیْوبى هغبثق هقشسات آهَصضی ٍاحذ آهَصضی هقػذ اًدبم هیضَد.
هادهٍ .37احذ آهَصضی هقػذ هَظف است پس اص ثشگضاسی اهتحبًبت دس پبیبى ّش ًین سبل ،گضاسش ًوشات دسسی
داًصپژٍُ هیْوبى ٍ هَاسد ضشٍسی دیگش سا حست ًیبص ،خْت ثجت دس پشًٍذُ ٍ کبسًبهِ تحػیلی ثِ ٍاحذ آهَصضی
هجذأ اسسبل ًوبیذ.
هاده  .38اًتقبل ثِ هؼٌی تغییش دائن هحل تحػیل داًصپژٍُ اص یک ٍاحذ آهَصضی ثِ ٍاحذ آهَصضی دیگش دس ّوبى
سضتِ ٍ ّوبى هقغغ است کِ ثب هَافقت ٍاحذّبی آهَصضی ٍ هشاکض هذیشیت استبًی هجذأ ٍ هقػذ ثب ضشایظ صیش
اهکبىپزیش است:
 .1اداهِ تحػیل داًصپژٍُ دس ٍاحذ آهَصضی ٍ هشکض هذیشیت استبًی هجذأ اص ًظش هقشسات آهَصضی ثالهبًغ ثبضذ.
 .2هتقبضی حذاقل یک ًینسبل هَفق اص دٍسُ آهَصضی خَد سا دس ٍاحذ آهَصضی هجذأ گزساًذُ ثبضذ ٍ ًوشُ
قجَلی کست کشدُ ثبضذ.
ً .3وشُ قجَلی اٍ دس آصهَى ٍسٍدی (کتجی ٍ هػبحجِ) اص ًوشُ آخشیي ًفش ٍاحذ آهَصضی هقػذ دس سبل
آصهَى ٍسٍدی کوتش ًجبضذ.
 .4دسسّبی ثبقی هبًذُ داًصپژٍُ کوتش اص
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سبػبت دسٍس ًجبضذ.

تبصزه :دس غَستی کِ تؼذاد دسسّبی ثبقی هبًذُ کوتش اص هیضاى هزکَس ثبضذ ،ثبیذ اص قبًَى داًصپژٍُ
هیْوبى استفبدُ ًوبیذ.
 .5هیبًگیي کل ًوشات دسٍس گزساًذُ ضذُ ٌّگبم اًتقبلی ،حذاقل  14ثبضذ.
هاده  .39داًصپژٍُ هتقبضی اًتقبل ثبیذ دسخَاست اًتقبل خَد سا ثب رکش دلیل ،کتجبً ٍ حذاقل ضص ّفتِ قجل اص
ضشٍع ًینسبل تحػیلی ثِ هؼبًٍت آهَصش ٍاحذ آهَصضی هجذأ تسلین ًوبیذٍ .احذ آهَصضی ٍ هشکض هذیشیت استبًی
هجذأ دس غَست هَافقت ثب اًتقبل هتقبضی ٍاخذ ضشایظ ،هَظف است حذاکثش ظشف هذت یک ّفتِ ،هَافقت خَد سا

ثِ ّوشاُ تقبضبًبهِ داًصپژٍُ ثِ ٍاحذ آهَصضی ٍ هشکض هذیشیت استبًی هقػذ اسسبل کٌذ.
هاده ٍ .40احذ آهَصضی ٍ هشکض هذیشیت استبًی هقػذ الصم است حذاقل دٍ ّفتِ قجل اص ضشٍع ًبمًَیسی ًظش خَد
سا ثِ ٍاحذ آهَصضی ٍ هشکض هذیشیت استبًی هجذأ اػالم داسد.
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هاده  : 41دس غَست هَافقت ثب اًتقبل ،پشًٍذُ تحػیلی داًصپژٍُ اص ٍاحذ آهَصضی هجذأ ثِ ٍاحذ آهَصضی هقػذ
اسسبل ٍ ،استجبط داًصپژٍُ ثب ٍاحذ آهَصضی هجذأ قغغ هیضَد.
تبصزه :گَاّی فشاغت اص تحػیل داًصپژٍُ اًتقبلی تَسظ ٍاحذ آهَصضی هقػذ غبدس هیضَد.
هاده .42اًتقبل داًصپژٍُ دس عَل هذت تحػیل فقظ ثشای یک ثبس هدبص است.
فصل نهن :تطبیق وپذیزش دروس
هاده .43داًصپژٍّی کِ دسٍس غیش تخػػی (ػوَهی – پیص ًیبص ) سا دس ٍاحذ آهَصضی دیگشی گزساًذُ ثبضذ،
ًوشات آى دسٍس ثب ضشایظ صیش پزیشفتِ هیضَد:
ٍ .1احذ آهَصضی هجذأ ،هَسد تأییذ ضَسای ٍاحذ آهَصضی هقػذ ثبضذ.
 .2دسس خبیگضیي ثبیذ حذاقل  %80ثب دسس اغلی ّنخَاًی هحتَایی داضتِ ثبضذ ٍ اص ًظش تؼذاد سبػت ًیض کوتش
ًجبضذ.
تبصزه :1تطخیع اضتشاک هحتَایی ثب ضَسای آهَصش یب گشٍُ ػلوی هی ثبضذ.
ً .3وشُ دسٍس گزساًذُ ضذُ کوتش اص ً 16جبضذ.
تبصزه :2دس غَستی کِ ًوشُ دسس خبیگضیي 12 ،تب  16ثبضذ ،ثبیذ پس اص اًتخبة دسس فقظ دس اهتحبى آى دسس
ضشکت ًوبیذ.
 .4ثیص اص چْبس سبل اص صهبى دسیبفت ًوشُ دسٍس گزساًذُ ضذُ ًگزضتِ ثبضذ.
 .5دسٍس دٍسُّبی فطشدُ ٍ پبیبى ًبهِ قبثل هؼبدلسبصی ًیست.
هاده .44پزیشش ًوشُ دسٍس تخػػی ،دس غَستی کِ اص 16کوتش ًجبضذ تٌْب خْت ػذم ضشکت دس کالس است ٍ
ثبیذ دس اهتحبى آى دسس ضشکت کٌذ.
تبصزه  :سػبیت ثٌذّبی  1،2،4،5هزکَس دس هبدُ ً 43یض ضشٍسی است.
هاده .45دسٍس پزیشفتِ ضذُ ،ثب ػٌبٍیي دسٍس ٍاحذ آهَصضی هقػذ ثجت هیگشدد.
هاده .46دسٍسیکِ ًوشات آى پزیشفتِ هیضَد خضء حذاقل ٍ حذاکثش سبػبت هدبص دس یک ّفتِ ثِ حسبة
ًویآیذ ٍ ثِ اصای ّش  14سبػت دسس دس ّفتِ کِ ًوشُ آى ثجت ضذُ ،یک ًینسبل اص هذت هدبص تحػیل داًصپژٍُ
کسش هیگشدد.
هادهً .47وشات دسٍس پزیشفتِ ضذُ دس کبسًبهِ تحػیلی دس خذٍل ًوشات ثجت هیگشدد ٍ دس هحبسجِ هیبًگیي کل
داًصپژٍُ ،هٌظَس خَاّذ ضذ.
فصل دهن :پایاى ناهه
هاده .48تذٍیي پبیبىًبهِ ثِ اسصش  192سبػت ػولی ،آخشیي ثخص دٍسُ سغح سِ است کِ عی آى داًصپژٍُ
هَظف است دس یکی اص صهیٌِّبی هشثَط ثِ سضتِ یب گشایص تحػیلی خَد صیش ًظش استبد ساٌّوب ٍ هطبٍس ثِ تحقیق ٍ
پژٍّص ثپشداصد .تذٍیي پبیبىًبهِ ٍ کست اهتیبص الصم ،ضشط دسیبفت داًطٌبهِ سغح سِ است.
هاده .49هشاحل تذٍیي پبیبىًبهِ عجق دستَسالؼولی است کِ اص سَی هذیشیت هشاکض تخػػی اػالم هیگشدد.
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هاده .50داًصپژٍُ هَظف است پس اص گزساًذى حذاقل اص سبػتّبی دسسی ٍ حذاکثش  ،هَضَع پبیبىًبهِ ٍ
عشح تفػیلی خَد سا پیطٌْبد ًوبیذ.

3

2

تبصزه :اًتخبة دسس داًصپژٍُ پس اص اتوبم سبػبت دسٍس هٌَط ثِ تػَیت عشح تفػیلی پبیبىًبهِ هیثبضذ ٍ
3

دس غیش ایي غَست ،اداهِ تحػیل ٍی ًیبصهٌذ اخبصُ ضَسای آهَصش ٍاحذ آهَصضی هیثبضذ.
فصل یاسدهن :فزاغت اس تحصیل
هاده .51داًصپژٍّی کِ کلیِ دسٍس آهَصضی ػوَهی ٍ تخػػی سا عجق ثشًبهِ هػَة ثب هَفقیت گزساًذُ ٍ اص
پبیبىًبهِ خَد دفبع کشدُ ثبضذ فبسؽالتحػیل آى دٍسُ هحسَة هیضَد.
هاده .52هذسک ػلوی ثِ داًصپژٍّبًی اػغب هیضَد کِ دٍسُ تحػیلی سا ثش اسبس ضَاثظ هػَة ٍ دس هذت
هدبص گزساًذُ ثبضٌذ ٍ هیبًگیي کل ًوشات آًبى حذاقل  14ثبضذ.
هاده .53دس غَستی کِ هؼذل داًصپژٍُ کوتش اص  14ثبضذ ،دس هذت هدبص تحػیل هیتَاًذ اص دسسّبیی کِ ًوشُ
کوتش اص  14داسد ثب سػبیت حذاکثش سقف هدبص سبػبت دسسی یک ًینسبل ،هدذداً دس یک ًینسبل اًتخبة دسس
ًوَدُ ٍ دس اهتحبى آى ضشکت ًوبیذ تب هیبًگیي کل ًوشات خَد سا خجشاى ًوبیذ .دس ایي غَست ًوشات خذیذ،
خبیگضیي ًوشات قجلی ،دس کبسًبهِ داًصپژٍُ هیضَد ٍ دس هیبًگیي کل ًوشات اٍ هحبسجِ هیضَد.
تبصزه :ثِ داًصپژٍّی کِ ًتَاًذ یب ًخَاّذ اص هقشسات هزکَس دس ایي هبدُ استفبدُ کٌذ یب ػلیشغن استفبدُ اص آى
ًتَاًذ کوجَد ًوشات خَد سا خجشاى ًوبیذ ،هذسک ایي دٍسُ تؼلق ًویگیشد ٍ تٌْب گَاّی گزساًذى ٍاحذّبی دسسی
ٍ سیض ًوشات ّوشاُ ثب تػشیح ثِ ًقع دس هؼذل ًْبیی ثِ ٍی دادُ هیضَد.
هاده .54صهبى فشاغت اص تحػیل دس هقغغ سغح سِ تبسیخ دفبع اص پبیبىًبهِ ،هیثبضذ.
هاده .55ایي آییيًبهِ ثب یک هقذهِ ،یبصدُ فػل 55 ،هبدُ ٍ  41تجػشُ دس تبسیخ  1396/06/05ثِ تأییذ هؼبٍى
آهَصش حَصُّبی ػلویِ سسیذ ٍ اص ایي تبسیخ هَسد ػول ٍ اخشاء ٍ خبیگضیي آییيًبهِ سبثق قشاس هیگیشد.

ههذی رستن نژاد

هؼبٍى آهَصش حَصُّبی ػلویِ
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