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ﻣﻘﺪﻣﻪ

با استناد به قانون اهداف ،وظايف و تشكيﻼت وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري)عتف( مصوب  ٨٣/٥/١٨مجلس شوراي
اسﻼمي و در اجراي مفاد ماده  ٢سياستها و ضوابط اجرايي حاكم بر آمايش آموزش عالي در جمهوري اسﻼمي
ايران)موسوم به طرح آمايش( مصوب  ٩٤/١٢/١٨شوراي عالي انقﻼب فرهنگي و همچنين ابﻼغيه شماره ٢/٤٣٠٦٩
وزارت عتف به تاريخ  ،٩٧/٣/١دانشگاه فردوسي مشهد در شهريور ماه ١٣٩٧به تدوين شيوهنامه جامﻊ آموزشي دوره-
هاي تحصيلي كارداني ،كارشناسي)پيوسته و ناپيوسته( ،كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي به شرح زير اقدام نمود.

ماده  -١هدف

هدف از تدوين اين شيوهنامه ،ساماندهي به امور تح صيلي دان شجويان از طريق تعيين چارچوب قانوني براي اجراي
هماهنﮓ برنامههاي آموز شي و پژوه شي دان شگاه ،و بهرهگيري بهينه از ظرفيتهاي موجود در جهت ارتقاي سطح
كيفي آموزش و پژوهش در دورههاي كارداني ،كار شنا سي ،كار شنا سي ار شد و دكتري تخ ص صي و در نتيجه تربيت
نيروي انساني متخصص ،متعهد و آشنا با علوم و آخرين دستاوردهاي علمي منطﺒق با نيازهاي جامعه است .دورههاي
تحصــيلي »دكتري پژوهش محور«» ،دكتري عمومي رشــته دامپزشــكي«» ،دســتياري دورههاي تخصــصــي« و نيز
دورههايي همچون »كارشناسي ارشد پيوسته«» ،دكتري مستقيم« و »دكتري پيوسته« مقررات ويژه خود را داشته و
از شيوهنامههاي جداگانه پيروي ميكنند.

ماده  -٢تعاريف

 .١وزارت :منظور وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري است.

 .٢دانشگاه :هر يك از دانشگاهها و موسسههاي آموزش عالي و پژوهشي)اعم از دولتي و غيردولتي( كه داراي مجوز

تاســيس از مراجﻊ ذيربط بوده و مجري هر يك /يكي از دورههاي كارداني ،كارشــناســي ناپيوســته و پيوســته،
كارشناسي ارشد ،دكتري عمومي ،دكتري تخصصي و دستياري دورههاي تخصصي هستند.

 .٣مدرس :فردي كه در دان شگاه به آموزش و ياددهي مهارت به صورت تمام وقت ،نيمه وقت يا پاره وقت ا شتغال
دارد.

 .٤دانشجو :فردي كه در يكي از دورههاي آموزش عالي براساس ضوابط پذيرفته شده ،و پس از ثﺒت نام به تحصيﻞ
ميپردازد.

 .٥آموزش رايگان :منظور تح صيﻞ دان شجو در طول سنوات مجاز دوره آموز شي بدون پرداخت هزينه ا ست .در
صـــورتي كه دانشـــجوي مشـــمول آموزش رايگان ملزم به پرداخت هزينه شـــود ،تعرفه آن مطابق دانشـــجوي
شهريهپرداز نوبت دوم دانشگاه ميباشد.
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 .٦دانشجوي شهريهپرداز :دان شجويي ا ست كه به ازاي تح صيﻞ در طول دوره تح صيلي ملزم به پرداخت هزينه
مصوب از سوي دانشگاه مربوطه است.

 .٧حضوري :شيوهاي از آموزش كه دانشجو به صورت تمام وقت و با حضور در همه كﻼسهاي درس دوره مربوط
به فعاليت تحصيلي ميپردازد.

 .٨غيرحضوري :شيوهاي از آموزش كه دانشجو بدون حضور در كﻼس درس به فعاليت تحصيلي ميپردازد.
 .٩نيمهحضوري :شيوهاي از آموزش كه بخشي از آن حضوري و بخش ديگر غيرحضوري به انجام ميرسد.

 .١٠استاد راهنماي تحصيلي :عضو هيات علمي آگاه و مسلط به امور آموزشي ،كه براي هدايت تحصيلي دانشجو
از ابتداي تحصيﻞ و از سوي گروه آموزشي انتخاب ميشود.

 .١١نيمسال تحصيلي :بازه زماني تعيين شده كه شامﻞ  ١٦هفته آموزش و  ٢هفته امتحانات پاياني است.
 .١٢دوره تابستاني :دوره زماني كه شامﻞ  ٦هفته آموزش و  ١هفته امتحانات پاياني است.

 .١٣برنامه درسي :مجموعه به هم پيوستهاي از دروس هر رشته تحصيلي كه داراي هدف مشخصي بوده و مصوب
مراجﻊ قانوني است.

 .١٤واحد در سي :ارزش مقداري درســي ،كه مفاد آن براي هر واحد نظري  ١٦ســاعت ،عملي يا آزمايشــگاهي ٣٢
ساعت ،كارگاهي يا عمليات ميداني)بازديد علمي(  ٤٨ساعت ،كارورزي يا كار در عر صه  ٦٤ساعت و كارآموزي
يا مهارتآموزي  ١٢٠ساعت در طول يك نيمسال تحصيلي يا بازه تابستاني ا ست و طﺒق برنامه درسي م صوب
اجرا ميشود.

 .١٥درس جبراني :درس /دروســي كه با تاييد گروه گذراندن آن در آغاز دوره تحصــيلي مربوط براي رفﻊ كمﺒود
دانش يا مهارت دانشــجو ضـروري تشــخيص داده ميشــود و يا به دليﻞ ارتﺒاط با موضــوع پاياننامه /رســاله ،به
تشخيص استاد راهنما ،موظف به گذراندن آن است.

 .١٦درس پيشنياز :درس /دروسي ا ست كه دان شجو به دليﻞ عدم تنا سب مدرك قﺒلي با ر شته قﺒولي و تشخيص
گروه آموزشي موظف به گذراندن آن است.

 .١٧مشروطي :و ضعيت تح صيلي كه دان شجو در يك نيم سال معدل كمتر از ١٢را در دورة تح صيلي كار شناسي و
معدل كمتر از  ١٤را در دورة تحصيلي كارشناسي ارشد كسب نمايد.

 .١٨ر شته تح صيلي :يك شعﺒه فرعي از شاخههاي علمي كه به لحاظ مو ضوع داراي قلمرو م شخص و متمايز از
ساير شاخههاي علمي است و به احراز دانش تخصصي ،مهارت يا كارآمدي معيني ميانجامد.

 .١٩گرايش تح صيلي :هر كدام از شعب يك ر شته تح صيلي كه ناظر بر تخ صص آن با شد .اختﻼف دروس در ٢
گرايش از يك رشته نﺒايد از  ٧درصد كﻞ واحدهاي رشته كمتر و از  ٣٠درصد كﻞ واحدها بيشتر باشد.

 .٢٠مرخصي تحصيلي :مدت زمان مشخصي كه دانشجو برابر ضوابط معين بهطور موقت به تحصيﻞ اشتغال ندارد.
 .٢١انصراف تحصيلي :فرآيندي كه در آن دانشجو به طور اختياري از ادامه تحصيﻞ خودداري ميكند.

 .٢٢دوره كارداني پيو سته :دوره تحصــيلي كه دارندگان مدرك ديپلم )در نظام آموزشــي داراي پيشدانشــگاهي
بدون نياز به گذراندن دوره پيشدانشـگاهي( به آن وارد ميشـوند و مسـتلزم گذراندن حداقﻞ  ٦٨واحد در سي
طﺒق برنامه مصوب است.
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 .٢٣دوره كارداني ناپيوســته :دوره تحصـــيلي پس از دوره متوســـطه ،كه فرد پس از اخذ ديپلم و گذراندن دوره

پيشدان شگاهي )در نظام آموز شي داراي پيشدان شگاهي( به آن وارد مي شود و م ستلزم گذراندن حداقﻞ ٦٨
واحد درسي طﺒق برنامه مصوب است.

 .٢٤دوره كارشناسي پيوسته :دوره تحصيلي كه مستلزم گذراندن حداقﻞ  ١٣٠و حداكثر ١٤٠واحد درسي طﺒق
برنامه درسي مصوب است.

 .٢٥دوره كارشناسي ناپيوسته :دوره تحصيلي كه پس از دوره كارداني)پيوسته و ناپيوسته( آغاز شده و مستلزم
گذراندن حداقﻞ  ٦٨و حداكثر  ٧٢واحد درسي طﺒق برنامه درسي مصوب است.

 .٢٦دوره كار شنا سي ار شد :دوره تح صيلي كه پس از دوره كار شنا سي آغاز مي شود و م ستلزم گذراندن  ٢٨الي
 ٣٢واحد مي باشد.

 .٢٧دوره دكتري تخصصي :دوره تحصيلي كه پس از دوره كارشناسي ارشد يا دكتري عمومي آغاز شده و دانشجو
موظف به گذراندن  ٣٦واحد درسي مشتمﻞ رساله ميباشد.

 .٢٨دوره بينالمللي :هر يك از دورههاي تخصــصــي دكتري كه بر اســاس ضــوابط مصــوب وزارت و با مشــاركت
مﺆسسههاي آموزش عالي و پژوهشي غير ايراني برگزار ميشود.

 .٢٩پاياننامه :م ستند علمي ا ست كه در فرآيند تح صيﻞ دان شجوي دوره كار شنا سي ار شد و از طريق تحقيق در
يك حوزه معين از رشــته يا گرايش تحصـيلي و با راهنمايي اســتاد)ان( راهنما و مشــاور حســب مورد براســاس
استانداردهاي پژوهشي تدوين ميشود.

 .٣٠آزمون جامع :آزمون تخصصي است كه پس از گذراندن واحدهاي دوره آموزشي در دوره دكتري تخصصي ،با
هدف ارزشيابي توانمنديهاي آموزشي و پژوهشي دانشجو برگزار ميشود.

 .٣١رساله :گزارش مكتوب حاصﻞ از فعاليت پژوهشي دانشجوي دوره دكتري تخصصي است كه در زمينة مشخصي
از يك رشتة تحصيلي و با راهنمايي استاد)ان( راهنما و مشاور تدوين ميشود.

 .٣٢هيأت داوران :اع ضاي هيات علمي داراي مدرك دكتري تخ ص صي و يا متخ ص صان حرفهاي داراي صﻼحيت
دان شگاهي ،كه براي ارزيابي كمي و كيفي پاياننامه/ر ساله مطابق د ستورالعمﻞ اجرايي م صوب دان شگاه انتخاب
ميشوند.

 .٣٣شيوه آموزشي-پژوهشي :شيوهاي از تحصيﻞ در دوره كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي كه برنامه درسي
مربوط به آن ،عﻼوه بر واحدهاي در سي ،م شتمﻞ بر اجراي يك پروژه تحقيقاتي ا ست كه منجر به پاياننامه يا
رساله ميشود.

 .٣٤استاد راهنما :عضو هيأت علمي داراي مدرك دكتري تخصصي) (Ph.Dكه مسئوليت راهنمايي دانشجو را در
انجام پاياننامه/رساله بر عهده دارد.

 .٣٥استاد مشاور :عضو هيأت علمي داراي مدرك دكتري تخصصي) (Ph.Dو يا متخصص حرفهاي كه مسئوليت
مشاوره دانشجو را در انجام پاياننامه/رساله بر عهده دارد.

 .٣٦متخصــﺺ حر فهاي :صــــا حبنظر يا كارشـــ ناس باتجر به غيره يات علمي با مدرك تحصـــيلي دكتري
تخصصي) (Ph.Dدر ساير بخشهاي جامعه ،كه داراي مهارت و صﻼحيت حرفهاي مورد تاييد شوراي تحصيﻼت
تكميلي گروه ميباشــد .در شــرايط خاص ،در پاياننامههاي تقاضــامحور يا كاربردي مقطﻊ كارشــناســي ارشــد
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استفاده از متخصصان حرفهاي با مدرك كارشناسي ارشد و همچنين مربي باسابقه دانشگاه فردوسي مشهد در
سمت مشاور پاياننامه بﻼمانﻊ است.

 .٣٧گروه آزماي شي :مجموعه رشــتههاي مختلف تحصــيلي در دوره متوســطه اســت كه با توجه به مواد آزموني
مشترك دستهبندي ميشوند.

 .٣٨گروه آموز شي :بنياديترين واحد ســازماني دانشــگاهي ،متشــكﻞ از تعدادي عضــو هيات علمي با تخصــص

مشـــترك در يك رشـــته علمي خاص يا چند رشـــته  /هاي متجانس ،كه به منظور ايجاد و اجراي آن رشـــته
تحصيلي در دانشگاه تشكيﻞ ميشود.

 .٣٩شوراي آموز شي دان شگاه :يكي از شوراهاي تخ ص صي در نخ ستين سطح سيا ستگذاري و برنامهريزي

راهﺒردي در امور آموز شي و تح صيﻼت تكميلي دان شگاه ا ست كه به منظور ايجاد هماهنگي و ت سهيﻞ در امور
اجرايي مرتﺒط با تحصيﻞ دانشجو به رياست معاون آموزشي دانشگاه تشكيﻞ مي شود .شوراي آموزشي دانشگاه
ميتواند اختيارات مشخص شده در اين شيوهنامه را به دانشكده يا كميته منتخب تفويض كند.

 .٤٠دانشآموخته :فردي اســت كه يكي از رشــته يا گرايشهاي دورههاي تحصــيلي مصــوب را با موفقيت به پايان
رسانده و برابر ضوابط معين ،گواهي يا مدرك تحصيلي مربوطه را دريافت كرده است.
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ﻣواد عموﻣي

)ﻣﺮبوط بﻪ تمﺎم دوره هﺎي تحصيلي(
ماده  -٣شرط ورود به دانشگاه دارا بودن مدركِ پايانِ دوره قﺒلي ا ست كه بايد مورد تاييد وزارت علوم ،تحقيقات و
فنّاوري يا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي باشد .عﻼوه بر آن ،شايستگيهاي عمومي و اختصاصي از طريق
قﺒولي قطعي در آزمون ورودي و يا كسب پذيرش از دانشگاه طﺒق مقررات مصوب وزارت احراز خواهد شد.

تب صره  -١پذيرش دان شجويانِ م شمول مقررات ا ستعدادهاي درخ شان طﺒق م صوبات شوراي هدايت ا ستعدادهاي
درخشان وزارت انجام ميشود.

تب صره  -٢دان شجوي ايراني م شغول به تح صيﻞ در مو س سه خارج از ك شور ميتواند مطابق آييننامه وزارتي انتقال
دانشجويان از خارج به داخﻞ ،جهت ادامه تحصيﻞ به دانشگاه منتقﻞ شود.

تبصره  -٣احراز توانايي در زبان خارجي طﺒق مصوبات شوراي آموزشي دانشگاه )پيوست (١در خصوص دانشجويان
دوره دكتري تخصصي الزامي است.

تبصره  -٤دانشجوي غير ايراني پذيرش شده ،در بدو ورود ،ملزم به كسب حد نصاب نمره زبان فارسي است.

ماده  -٤آموزش در دانشگاه مﺒتني بر نظام واحدي و به زبان فارسي انجام ميشود.

تبصره -دانشگاه مجاز است برنامه درسي مصوب شوراي عالي برنامهريزي آموزشي و يا برنامههاي بازنگري شده در

هر يك از دان شگاههاي سطح يك را با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه و در صورت امكان به زبان غير فار سي ارائه
نمايد.

ماده  -٥دان شگاه موظف ا ست فقط براي دورههايي دان شجو بپذيرد كه مجوز آن را از مراجﻊ قانوني دريافت نموده و
صرفا برنامههاي درسي را اجرا نمايد كه در چارچوب ضوابط وزارت است.

تبصره -دانشگاه ميتواند با همكاري گروهها ،حداكثر بي ست درصد از واحدهاي درسي دوره كارشناسي را با اولويت
دروس پايه و عمومي ،ضمن رعايت ا ستانداردهاي م صوب وزارت و تأكيد بر محتواي الكترونيكي ،به صورت مجازي
)الكترونيكي( ارائه نمايد.

٨
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ماده  -٦حضور دانشجو در تمام جلسات كﻼس درس دورههاي تحصيلي حضوري ضروري است.

تبصره  -١در صورتي كه دانشجو در درسي بيش از ) ٣/١٦سه شانزدهم( جلسات غيﺒت كند ،اما در آن درس نمره

مسـتمر داشـته باشـد ،امكان درج نمره تا  ٨براي كارشـناسـي ،تا  ١٠براي كارشـناسـي ارشـد و تا  ١٢براي دكتري
تخصصي ميسر است؛ در غير اين صورت ،نمره درس فوق صفر منظور خواهد شد.
تبصره  -٢اگر دانشجو در جلسه امتحان پايان نيمسال درس شركت نكند ولي نمره مستمر داشته باشد ،امكان درج

نمره مطابق تﺒصره  ١همين ماده وجود داشته و دانشجو فقط از نمره پايان ترم محروم ميشود.

تب صره  -٣چنانچه غيﺒت دان شجو در جل سه امتحان پايان نيم سال تح صيلي به ت شخيص شوراي آموز شي دان شگاه
موجه تشخيص داده شد ،آن درس حذف ميشود.

ماده  -٧چگونگي و ترتيب ارائه تمامي دروس هر دوره و هر رشــته ،ضــمن رعايت پيشنيازي )تقدم و تأخر( دروس
طﺒق برنامه درسي مصوب ،در اختيار گروه است.

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

ماده  -٨برگزاري آزمون پاياني در هر نيمسال به صورت كتﺒي براي درسهاي نظري الزامي است.
تبصره -نمره درس پس از تاييد نهايي استاد غير قابﻞ تغيير است.

ماده  -٩آموزش رايگان براي هر دان شجو ،در هر دوره تح صيلي ،صرفا يكبار و در يك ر شته تح صيلي امكانپذير
است.

تب صره  -١با موافقت ا ستاد درس و تأييد گروه ،دان شجو ميتواند تا دو هفته قﺒﻞ از شروع امتحانات پايان نيم سال،

فقط يك درس نظري را حذف كند ،به شــرط آن كه تعداد واحدهاي باقيمانده دانشــجو در آن نيمســال كمتر از حد
نصاب ﻻزم دوره تحصيلي مربوطه نشود.
تبصره  -٢دانشجوي مشمول آموزش رايگان ،در صورت حذف درس يا عدم كسب نمره قﺒولي در هر درس ،موظف
به پرداخت هزينه درس)ها( مطابق تعرفه دانشجوي شهريهپرداز دانشگاه است .در صورت تشخيص موجه بودن حذف
درس)ها( تو سط شوراي آموز شي دان شگاه ،دان شجوي م شمول آموزش رايگان ملزم به پرداخت شهريه متغير درس
حذف شــده نيســت .در صــورتي كه واحدهاي باقيمانده دانشــجو كمتر از حداقﻞ واحد انتخابي مجاز شــود ،نيمســال
مذكور در رتﺒه بندي دان شجو در همان نيم سال و سال تح صيلي تاثير ندا شته و به عنوان يك نيم سال كامﻞ جزو
سنوات تحصيلي وي محسوب شده و در مشروط شدن دانشجو تأثير دارد.

٩
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ماده  -١٠حذف نيم سال تح صيلي با درخوا ست دان شجو ،از طريق پرتال دان شجويي و پيگيري تأييد ساير مراحﻞ

درخواســت ،ضــمن احتســاب در ســنوات تحصـيلي ،حداكثر تا قﺒﻞ از تاريخ شــروع امتحانات مطابق تقويم آموزشـي
دان شگاه امكانپذير ا ست .دان شجوي م شمول آموزش رايگان ،در صورت حذف غير موجه ،موظف به پرداخت هزينه
متغير دروس حذف شده مطابق تعرفه دانشجويان شهريهپرداز دانشگاه ميباشد.

ماده  -١١دان شجوي متقا ضي ان صراف از تح صيﻞ ،بايد از طريق پرتال دان شجويي براي ان صراف از تح صيﻞ اقدام و

مراحﻞ بعدي را تا حصول نتيجه و تصفيه حساب پيگيري نمايد .دانشجو مجاز است فقط براي يكبار و تا دو ماه پس
از تاريخ درخواست ،تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد.
تبصره -در صورت ارائه درخواست انصراف از تحصيﻞ توسط دانشجوي شهريهپرداز قﺒﻞ از شروع نيمسال تحصيلي

مندرج در تقويم آموز شي دان شگاه ،هزينه نيم سال از وي دريافت نمي شود .اما در صورت ارائه درخوا ست ان صراف از
هنگام شــروع نيمســال تا قﺒﻞ از تاريخ حذف و اضــافه ،وي ملزم به پرداخت شــهريه ثابت اســت .چنانچه زمان ارائه
درخواست انصراف بعد از تاريخ حذف و اضافه باشد ،در صورت انتخاب واحد توسط دانشجو يا دانشكده ،شهريه ثابت
و متغير نيمسال محاسﺒه و از وي دريافت ميشود.
ماده  -١٢عدم انتخاب واحد دان شجو )مطابق تقويم آموز شي دان شگاه( در هر نيم سال تح صيلي ،ان صراف از تح صيﻞ
محسوب ميشود.

ماده  -١٣تصميمگيري در مورد بازگشت به تحصيﻞ دانشجوي منصرف از تحصيﻞ بر عهدة دانشگاه است.

ماده  -١٤برنامهريزي و ت صميمگيري درباره تقويم آموز شي ،چگونگي اعﻼم و ثﺒت نمره ،زمان حذف و ا ضافه ،حذف

ا ضطراري دروس ،نحوه اعتراض به نتايج امتحانات ،مهلت تجديد نظر و غيره طﺒق شيوهنامه اجرايي م صوب دان شگاه
انجام ميشود.
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ﻣواد اختصﺎصي
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اﻟف -شيوهﻧﺎﻣﻪ آﻣوزشي دورههﺎي تحصيلي كﺎرداﻧي ،كﺎرشنﺎﺳي پيوﺳتﻪ و ﻧﺎپيوﺳتﻪ

ماده  -١٥دانشگاه موظف است براي هدايت تحصيلي دانشجويان دوره كارشناسي ،از زمان پذيرش ،يكي از اعضاي
هيات علمي مرتﺒط با رشته تحصيلي ايشان را به عنوان استاد راهنماي تحصيلي تعيين نمايد تا بر اساس ساز و كار
مصوب دانشگاه بر نحوه عملكرد دانشجو نظارت كند.

ماده  -١٦دانشجو ﻻزم است در هر نيمسال تحصيلي حداقﻞ  ١٢و حداكثر ٢٠واحد درسي را انتخاب نمايد .حداكثر
واحد مجاز انتخابي در ترم تابستان  ٦واحد درسي به صورت حضوري است.

تب صره  -١اگر ميانگين نمرات دانشـجو در پايان نيمسـال حداقﻞ  ١٧باشـد ،وي ميتواند با تأييد گروه در نيمسـال

تحصيلي بعد تا  ٢٤واحد درسي اخذ نمايد.

تبصره  -٢در نيم سال آخر ،به شرط دانشآموختگي و دا شتن ميانگين كﻞ باﻻي  ،١٠دان شجو ميتواند تا  ٢٤واحد

درسي انتخاب نمايد .در صورت عدم ارائه برخي از دروس نظري ،دانشجو در آن نيمسال تحصيلي مجاز است حداكثر
تا  ٨واحد درسي را به صورت معرفي به استاد انتخاب كند .در صورت انتخاب درس به شكﻞ معرفي به استاد از سوي
دان شجوي مشمول آموزش رايگان ،وي ميباي ست هزينه را معادل تعرفه درس دان شجوي شهريهپرداز ) شهريه متغير
درس /دروس( در همان سال و نيمسال براي درس انتخابي پرداخت نمايد.

تب صره  -٣چنانچه دانشــجو با گذراندن حداكثر  ٨واحد درســي نظري دانشآموخته شــود ،پس از تاييد گروه ،وي
ميتواند واحدهاي مذكور را در ترم تابستان به صورت معرفي به استاد انتخاب نمايد.

تب صره  -٤چنانچه دان شجو يك درس عملي -نظري را اخذ ولي نمره قﺒولي ك سب نكند اما دوره عملي درس فوق

را گذرانده با شد ،ميتواند آن درس را به صورت معرفي به ا ستاد )با رعايت مفاد تﺒ صره  ٢و  ٣همين ماده( انتخاب
نمايد.

تبصره  -٥چنانچه واحدهاي انتخابي يا باقيمانده دانشجو در پايان هر نيمسال به تشخيص گروه ،بنا به دﻻيﻞ موجه

و خارج از اراده دانشــجو به كمتر از  ١٢واحد درســي برســد ،در اين صــورت رعايت حد نصــاب تعداد واحد در طول
نيمسال براي دانشجو الزامي نيست ،ولي نيمسال مذكور عليرغم عدم تاثير در رتﺒهبندي دانشجو در همان نيمسال،
به عنوان يك نيمسال كامﻞ جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب شده و در مشروط شدن وي تأثير دارد.
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ماده  -١٧تعداد واحدهاي پيشنياز  /جﺒراني با تشخيص گروه صرفا براي دوره كارشناسي ناپيوسته حداكثر  ٦واحد
اســـت .نمره دروس پيشنياز در ميانگين نيمســـال و كﻞ محاســـﺒه نميشـــود .هزينه دروس پيشنياز طﺒق تعرفه
دانشجويان شهريهپرداز دانشگاه در سال و نيمسال انتخاب دروس از دانشجو دريافت ميشود.

تبصره -دانشگاه اختيار دارد براي دانشآموختگان دوره كارداني پيوسته )فاقد مدرك پيشدانشگاهي( كه معدل كﻞ

آنها زير  ١٤ا ست و در دوره كار شنا سي ناپيو سته در ر شته غيرمرتﺒط پذيرفته شدهاند ،به ت شخيص گروه آموز شي
حداكثر  ٢٠واحد درسي به عنوان پيشنياز ارائه كند .نمره اين دروس در ميانگين نيمسال و كﻞ محاسﺒه نميشود.

ماده  -١٨ارزيابي پي شرفت تح صيلي دان شجو در هر درس تو سط مدرس آن درس و بر ا ساس ح ضور و فعاليت در
كﻼس ،انجام تكاليف و نتايج امتحانات برگزار شده و به صورت عددي از صفر تا بيست محاسﺒه ميشود.

تب صره -دروس دوره كار شنا سي مانند كارآموزي ،كارورزي ،مهارتآموزي ،عمليات صحرايي ،سمينار ،پروژه و  ...در

صورتي كه تكميﻞ آنها در طول يك نيمسال تحصيلي ميسر نﺒاشد ،بر اساس مصوبه شوراي آموزشي دانشگاه ،مهلت
ثﺒت نمرات دروس يادشده تا پايان نيمسال بعدي امكانپذير است .پس از مهلت مقرر ،امكان ثﺒت نمره ميسر نﺒوده
و نمره مردودي درج ميشود.
ماده  -١٩حداقﻞ نمره قﺒولي در هر درس  ١٠ميباشد.

تب صره  -١چنانچه دانشــجويي در يك يا چند درس نمره قﺒولي كســب نكند و در نيمســالهاي بعدي ،عينا همان
درس يا دروس مذكور را با نمره قﺒولي بگذراند ،نمره يا تمام نمرههاي مردودي قﺒلي در ريز نمرات تحصيلي دانشجو
ثﺒت و باقي ميماند ،اما در محاســﺒه ميانگين كﻞ دوره بياثر شــده و صــرفا آخرين نمره قﺒولي در آن درس مﻼك
محاسﺒه ميانگين كﻞ دوره خواهد بود.

تب صره  -٢گذراندن دروس با اســتفاده از تﺒصــره  ١صــرفا براي محاســﺒه ميانگين كﻞ دوره تحصــيلي در هنگام
دانشآموختگي است و مشروطي دانشجو در نيمسالهاي قﺒﻞ را خنثي نميكند.

تبصره  -٣در رتﺒهبندي دانشجو جهت استفاده از تسهيﻼت ،ميانگين تمامي دروس اخذ شده )قﺒولي و مردودي( با
رعايت ماده  ١٧منظور خواهد شد.

تب صره  -٤دان شجويي كه به دليﻞ تقلب و يا حكم كميته ان ضﺒاطي نمره مردودي دريافت ميكند ،م شمول تﺒ صره
هاي مربوط به اين ماده نخواهد شد.

ماده  -٢٠چنانچه ميانگين نمرات دانشــجو در هر نيمســال تحصــيلي كمتر از  ١٢باشــد ،دانشــجو در آن نيمســال
مشروط تلقي شده و در نيمسال بعدي ميتواند حداكثر تا  ١٤واحد درسي را انتخاب نمايد.
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تبصره -چنانچه دانشجو در دورة كارداني و كارشناسي ناپيوسته  ٢نيمسال و در دوره كارشناسي پيوسته  ٣نيمسال،

اعم از متوالي يا متناوب مشروط شود ،از تحصيﻞ محروم خواهد شد .در اين خصوص ،ﻻزم است دانشجو جهت اطﻼع
از وضعيت تحصيلي خود مرتﺒا به پرتال خويش مراجعه نموده و در صورت ضرورت اقدامات ﻻزم را پيگيري كند.

ماده  -٢١دانشجوي مشمول اين شيوهنامه ميتواند در دورههاي غيرحضوري كه منتهي به مدرك تحصيلي ميشود،
مطابق مصوبات مربوط به صورت همزمان تحصيﻞ كند.

تبصره -تحصيﻞ همزمان دانشجويان استعدادهاي درخشان بر اساس مصوبات شوراي هدايت استعدادهاي درخشان

وزارت انجام ميشود.

ماده  -٢٢مدت مجاز تح صيﻞ در دوره كارداني )پيو سته و ناپيو سته( و كار شنا سي ناپيو سته  ٤نيم سال و در دوره
كارشناسي پيوسته  ٨نيمسال است.

تبصره  -١دانشگاه اختيار دارد مدت مجاز تحصيﻞ را حداكثر تا  ٢نيمسال افزايش دهد.

تبصره  -٢در خصوص دانشجوي كارشناسي پيوسته مشمول آموزش رايگان ،از دو نيمسال تﺒصره فوق ،تحصيﻞ در

نيمسال اول به صورت رايگان و در نيمسال دوم منوط به پرداخت شهريه همان سال و نيمسال تحصيلي است كه با
تمديد سنوات موافقت شده است .چنانچه دانشجو در اين مدت دانشآموخته نشود از ادامه تحصيﻞ محروم است.

تﺒصره  -٣در خصوص دانشجويان شهريه پرداز ،از دو نيمسال تﺒصره  ١اين ماده ،پرداخت شهريه در نيمسال اول بر
ا ساس روال معمول و در نيم سال دوم منوط به پرداخت شهريه همان سال و نيم سال تح صيلي ا ست كه با تمديد
سنوات موافقت شده است.

ماده  -٢٣دان شجو ميتواند با احت ساب در سنوات تح صيﻞ ،دو نيم سال از مرخ صي تح صيلي ا ستفاده كند .در اين
خ صوص ،ﻻزم ا ست دان شجو درخوا ست خود را قﺒﻞ از شروع نيم سال تح صيلي از طريق پرتال دان شجويي ارائه و

پيگيري ﻻزم را تا تأييد ساير مراحﻞ انجام دهد.

تب صره -برر سي م صاديق مرخ صيِ بدون احت ساب در سنوات تح صيلي مانند مرخ صي زايمان ،مرخ صي پز شكي،
ماموريت هم سر يا والدين در اختيار دان شگاه ا ست .در اين خ صوص ،ﻻزم ا ست دان شجو درخوا ست خود را قﺒﻞ از
شروع نيمسال تحصيلي از طريق پرتال دانشجويي ارائه و پيگيري ﻻزم را تا تأييد ساير مراحﻞ انجام دهد.

ماده  -٢٤دانشجوي دوره كارداني ناپيوسته يا كارشناسي پيوسته ميتواند در صورت موافقت دانشگاه و امكان ادامه

تح صيﻞ در سنوات آموز شي مجاز باقيمانده ،ر شته/گرايش تح صيلي خود را در همان دان شگاه ،منوط به شرايط زير
تغيير دهد:
الف( وجود رشته /گرايش مورد تقاضاي دانشجو در دانشگاه؛
ب( موافقت گروه مﺒدأ و مقصد و تأييد شوراي آموزشي دانشگاه؛

١٤

شيوهنامه جامع آموزشي دورههاي تحصيلي دانشگاه فردوسي مشهد )كارداني ،كارشناسي پيوسته و ناپيوسته(

ج( كمتر نﺒودن نمرههاي اكت سابي دان شجو در آزمون سرا سري گروه آزماي شي مربوطه از نمره آخرين فرد پذيرفته
شده در آن رشته /گرايش در دانشگاه و در سال پذيرش ،با تاييد سازمان سنجش آموزش كشور؛

تب صره -دان شجو صرفاً در هر دورة تح صيلي براي يكبار ميتواند با رعايت شرايط اين ماده ،تغيير ر شته /گرايش
دهد.

ماده  -٢٥تغيير رشته /گرايش از دورههاي پايينتر به باﻻتر ،از شهريهپرداز به روزانه ،از غيرحضوري به نيمهحضوري
و حضوري ممنوع بوده ولي عكس آن مجاز است.

تبصره -تغيير رشته /گرايش از رشته /گرايشهايي كه پذيرش در آنها صرفا بر اساس سوابق تحصيلي است به رشته/
گرايشهايي كه پذيرش در آنها از طريق آزمون صورت ميپذيرد ،ممنوع است.

ماده  -٢٦ميهماني و انتقال دان شجو مطابق شيوهنامه ميهماني و انتقال دان شجويان دورههاي كارداني و كار شنا سي
دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي مصوب وزارت ،پس از تاييد دانشگاه مﺒداء و موافقت دانشگاه
مقصد انجام ميشود.

تبصره  -١انتقال دانشجو از دانشگاه غيردولتي به دولتي ،از شهريهپرداز به روزانه ،از غيرحضوري به نيمهحضوري و
حضوري ممنوع بوده ولي عكس آن مجاز است.

تبصره  -٢ميهماني دانشجو از دانشگاه غيردولتي به دولتي ،از شهريهپرداز به روزانه ،از غيرحضوري به نيمهحضوري

و حضوري ممنوع است.

ماده  -٢٧انتقال توأم با تغيير رشته /گرايش در صورت احراز شرايط و با كسب موافقت دانشگاههاي مﺒداء و مقصد،
فقط براي يك نوبت امكانپذير است.

ماده  -٢٨معادلســازي و پذيرش واحدهاي درســي گذرانده شــده دانشــجوي انصــرافي يا اخراجي قﺒولي مجدد بر
اساس دستورالعمﻞ اجرايي مصوب شوراي آموزشي دانشگاه و صرفا با رعايت موارد زير امكانپذير است:

الف( پذيرش واحدهاي گذرانده دانشجوي سابق حضوري به دورههاي حضوري ،نيمهحضوري ،غيرحضوري و سوابق
تحصيلي قابﻞ بررسي است.
ب( پذيرش واحدهاي گذرانده دانشجوي سابق نيمهحضوري به نيمهحضوري و غيرحضوري قابﻞ بررسي است.
ج( پذيرش واحدهاي گذرانده دانشجوي سابق غيرحضوري به غيرحضوري قابﻞ بررسي است.
د( پذيرش واحدهاي عمومي دانشگاههاي آزاد اسﻼمي و دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي -غير دولتي
قابﻞ بررسي است.
ه( پذيرش واحدهاي گذرانده دان شجوي قﺒلي پذيرش شده با سوابق تح صيلي ،به دوره پذيرش با سوابق تح صيلي،
نيمهحضوري و غيرحضوري قابﻞ بررسي است.

١٥

شيوهنامه جامع آموزشي دورههاي تحصيلي دانشگاه فردوسي مشهد )كارداني ،كارشناسي پيوسته و ناپيوسته(

و( به ازاي هر  ١٢تا  ٢٠واحد از دروس معادل سازي شده براي دانشجوي قﺒولي مجدد ،يك نيمسال از سنوات مجاز
تحصيلي دانشجو كاسته ميشود.

ماده  -٢٩صرفا پذيرش دروس عمومي دان شجويان كه قﺒﻼ مدرك تح صيلي دريافت نموده اند )با عنايت به تﺒ صره
هاي ماده  ،(١٨قابﻞ بررسي مي باشد.

ماده  -٣٠مﻼك دانشآموختگي براي دورههاي كارداني و كارشــناســي )پيوســته و ناپيوســته( احراز ميانگين كﻞ
حداقﻞ  ١٢در پايان دوره است.

تب صره  -١اگر ميانگين كﻞ دان شجو با گذراندن واحدهاي دوره به  ١٢نر سد تنها يك نيم سال با رعايت سقف مجاز

سنوات تح صيلي به وي فر صت داده مي شود تا مجددا با انتخاب حداكثر  ٢٤واحد از درس يا درسهايي كه در آنها
نمره بين  ١٠تا  ١٢ك سب نموده ا ست ميانگين كﻞ خود را به  ١٢ر سانده و از اين جهت ،شرط دريافت مدرك دوره
كارداني و يا كارشناسي همان رشته را احراز نمايد؛ در غير اين صورت ،از ادامه تحصيﻞ محروم خواهد شد.

تب صره  -٢هزينه دروس انتخابي جهت جﺒران معدل مطابق تعرفه دانشــجويان شــهريهپرداز در ســال و نيمســال

انتخاب درس بر عهده دانشجو است.

ماده  -٣١در صورتي كه دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيﻞ در دوره كارشناسي پيوسته حداقﻞ  ٦٨واحد درسي
را ) شامﻞ حداكثر ١٠واحد دروس عمومي و مابقي از ساير دروس دوره( با نمره قﺒولي گذرانده و ميانگين كﻞ دروس
گذرانده وي  ١٢يا باﻻتر از آن باشد ،ميتواند مدرك دوره كارداني همان رشته را دريافت نمايد .در غير اين حالت ،به
دانشجوي مذكور و همچنين به دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيﻞ در دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته فقط
گواهيِ تعداد واحدهاي گذرانده شده تحويﻞ خواهد شد.
تبصره  -١اگر دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيﻞ در دوره كارشناسي پيوسته بيش از واحدهاي مورد نياز دوره

كارداني را با نمره قﺒولي گذرانده باشــد ،دانشــگاه براي صــدور مدرك كارداني درسهايي را مﻼك ميانگين كﻞ قرار
خواهد داد كه نمره آنها باﻻتر از ١٢باشد.

تب صره  -٢صدور مدرك كارداني ح سب تقاضاي دانشجو و صرفنظر از وجود دوره كارداني م صوب در آن ر شته يا
مجري بودن دانشگاه محﻞ تحصيﻞ دانشجو انجام ميشود.

ماده  -٣٢تاريخ دانشآموختگي ،زمان ورود آخرين نمره توســط اســتاد درس يا پايان آخرين نيمســال تحصــيلي
دانشجو )با عنايت به تﺒصره ماده  (١٨مي باشد.

١٦

شيوهنامه جامع آموزشي دورههاي تحصيلي دانشگاه فردوسي مشهد )كارشناسي ارشد ناپيوسته(
ب -شيوهﻧﺎﻣﻪ دورة تحصيلي كﺎرشنﺎﺳي ارشﺪ ﻧﺎپيوﺳتﻪ

ماده  -٣٣مدت مجاز تحصيﻞ در دوره كارشناسي ارشد دو سال )چهار نيمسال( است.

تب صره  -١در صــورتي كه دانشــجو در مدت مقرر دانشآموخته نشــود ،دانشــگاه اختيار دارد مدت تحصــيﻞ وي را

حداكثر تا دو نيمسال افزايش دهد .افزايش سنوات تحصيلي براي دانشجوي مشمول آموزش رايگان در نيمسال اول
به صورت رايگان و در نيم سال دوم با دريافت هزينه طﺒق تعرفه دان شجوي شهريهپرداز دان شگاه در همان سال و
نيم سالي ا ست كه با تمديد سنوات موافقت شده ا ست .چنانچه دان شجو در اين مدت دانشآموخته ن شود از ادامه
تحصيﻞ محروم است.

تﺒصره  -٢در خصوص دانشجويان شهريه پرداز ،از دو نيمسال تﺒصره  ١اين ماده ،پرداخت شهريه در نيمسال اول بر
ا ساس روال معمول و در نيم سال دوم منوط به پرداخت شهريه همان سال و نيم سال تح صيلي ا ست كه با تمديد
سنوات موافقت شده است.

ماده  -٣٤تعداد واحدهاي درسي در دوره كارشناسي ارشد حداقﻞ  ٢٨و حداكثر  ٣٢واحد است .از اين تعداد ٤ ،تا
 ٦واحد مربوط به پاياننامه و مابقي به صورت واحدهاي آموزشي خواهد بود.

تب صره  -١تعداد واحدهاي در سي در برخي از ر شتههاي دوره كار شنا سي ار شد ممكن ا ست بر ا ساس سر ف صﻞ
دروس وزارت علوم يا كميته برنامهريزي درسي دانشگاه تا  ٣٨واحد افزايش يابد.

تبصره  -٢دانشجو در هر نيمسال تحصيلي ،با احتساب دروس پيشنياز /جﺒراني ،بايد حداقﻞ  ٨و حداكثر  ١٤واحد
درسي انتخاب نمايد .در آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو از شرط اخذ حداقﻞ واحد معاف است.

ماده  -٣٥چنانچه رشـته دوره كارشـناسـي با رشـته دوره كارشـناسـي ارشـد دانشـجو همخوان نﺒاشـد وي بايد به
تشــخيص گروه حداكثر  ١٢واحد درســي را به صــورت پيشنياز  /جﺒراني ،ترجيحا در ابتداي دوره و قﺒﻞ از دروس
اصلي ،و از ميان درسهاي كارشناسي همان رشته بگذراند.
تبصره  -١كسب نمره قﺒولي  ١٢در دروس پيشنياز /جﺒراني الزامي است ولي نمره درس در ميانگين نيمسال و كﻞ

دان شجو محا سﺒه نمي شود .هزينه دروس پيشنياز /جﺒراني طﺒق تعرفه دان شجويان شهريهپرداز دان شگاه در سال و
نيمسال انتخاب دروس از دانشجو دريافت ميشود.
تبصره  -٢به ازاي گذراندن  ١٢واحد پيشنياز /جﺒراني يك نيمسال به سنوات آموزشي دانشجو اضافه مي شود .در

صــورتي كه تعداد اين واحدها كمتر از  ١٢باشــد به ازاي هر واحد ١/٥هفته به ســنوات آموزشــي دانشــجو از شــروع
نيمسال افزوده ميشود.

١٧

شيوهنامه جامع آموزشي دورههاي تحصيلي دانشگاه فردوسي مشهد )كارشناسي ارشد ناپيوسته(

ماده  -٣٦تح صيﻞ همزمان در دوره كار شنا سي ار شد ،در تمامي شيوههاي آموز شي ،تمامي دان شگاهها و دورههاي
تحصيلي )اعم از دولتي و غير دولتي( ممنوع است.

ماده  -٣٧ارزيابي پي شرفت تح صيلي دان شجو در هر درس از سوي مدرس آن درس و بر ا ساس ح ضور و فعاليت
دان شجو در كﻼس ،انجام تكاليف و نتايج آزمون كتﺒي م ستمر و پاياني هر نيم سال تح صيلي انجام شده و بر مﺒناي
عددي از صفر تا بيست قابﻞ محاسﺒه است.

تبصره -سهم نمره اختصاص يافته به آزمون كتﺒي پاياني حداقﻞ  ١٠از  ٢٠ميباشد.

ماده  -٣٨حضور دانشجو در تمام جلسات كﻼس درس در شيوه حضوري ضروري است.

تب صره -نحوه ح ضور دان شجو در جل سات كﻼس درس در دورههاي نيمهح ضوري مطابق شيوهنامه م صوب دان شگاه

است.

ماده  -٣٩مرخصي تحصيلي -دانشجو ميتواند با احتساب در سنوات تحصيﻞ ،يك نيمسال از مرخصي تحصيلي
ا ستفاده كند .در اين ارتﺒاط ﻻزم ا ست دان شجو درخوا ست خود را قﺒﻞ از شروع نيم سال تح صيلي از طريق پرتال
دانشجويي ارائه و پيگيري ﻻزم را تا تأييد ساير مراحﻞ انجام دهد.

تب صره  -برر سي م صاديق مرخ صيِ بدون احت ساب در سنوات تح صيلي مانند مرخ صي زايمان ،مرخ صي پز شكي،

ماموريت همسر يا والدين در اختيار دانشگاه است .بديهي است دانشجو بايد درخواست خود را قﺒﻞ از شروع نيمسال
تحصيلي از طريق پرتال دانشجويي ارائه و پيگيري ﻻزم را تا تأييد ساير مراحﻞ انجام دهد.

ماده  -٤٠حداقﻞ نمره قﺒولي در هر درس  ١٢و ميانگين كﻞ قابﻞ قﺒول در هر نيمسال  ١٤است.

تب صره  -١چنانچه دانشــجويي در يك يا چند درس نمره قﺒولي كســب نكند و در نيمســالهاي بعدي ،عينا همان

درس يا دروس مذكور را با نمره قﺒولي بگذراند ،نمره يا تمام نمرههاي مردودي قﺒلي در ريز نمرات تحصيلي دانشجو
ثﺒت و باقي ميماند ،اما در محاســﺒه ميانگين كﻞ دوره بياثر شــده و صــرفا آخرين نمره قﺒولي در آن درس مﻼك
محاسﺒه ميانگين كﻞ دوره خواهد بود.
تب صره  -٢در رتﺒهبندي دان شجو جهت ا ستفاده از ت سهيﻼت ،ميانگين تمامي دروس اخذ شده )قﺒولي و مردودي(

منظور خواهد شد )با عنايت به تﺒصره  ١ماده .(٣٥

تب صره  -٣گذراندن دروس با ا ستفاده از تﺒ صره  ١همين ماده صرفا براي محا سﺒه ميانگين كﻞ دوره تح صيلي در
هنگام دانشآموختگي است و مشروطي دانشجو در نيمسالهاي قﺒﻞ را خنثي نميكند.

تب صره  -٤دان شجويي كه به دليﻞ تقلب و يا حكم كميته ان ضﺒاطي ،نمره مردودي دريافت ميكند ،م شمول تﺒ صره
هاي مربوط به اين ماده نخواهد بود.

١٨

شيوهنامه جامع آموزشي دورههاي تحصيلي دانشگاه فردوسي مشهد )كارشناسي ارشد ناپيوسته(

ماده  -٤١چنانچه ميانگين نمرات دانشــجو در هر نيمســال تحصــيلي كمتر از  ١٤باشــد ،دانشــجو در آن نيمســال
مشروط تلقي ميشود.

تب صره -چنانچه دان شجو در دو نيم سال تح صيلي اعم از متوالي يا متناوب م شروط شود ،از تح صيﻞ محروم خواهد
شد .در اين خصوص ،ﻻزم است دانشجو جهت اطﻼع از وضعيت تحصيلي خود ،مرتﺒا به پرتال خويش مراجعه نموده
و در صورت ضرورت اقدامات ﻻزم را پيگيري كند.

ماده  -٤٢تغيير رشته و انتقال در دوره كارشناسي ارشد ممنوع است.

تبصره  -تصميمگيري در خصوص تغيير گرايش و ميهماني در موارد خاص در اختيار دانشگاه است.

ماده  -٤٣درخصوص دانشجويان انصرافي و اخراجي كه مجددا در آزمون تحصيﻼت تكميلي شركت كرده و پذيرفته
مي شوند ،فقط واحدهاي گذرانده شده در دان شگاههاي دولتي جهت پذيرش قابﻞ برر سي ا ست .به ازاي هر  ٨تا ١٤
واحد از دروس معادل سازي شده ،يك نيمسال از سنوات مجاز تحصيليِ پذيرفتهشدگان قﺒول مجدد كاسته ميشود.

ماده  -٤٤انتخاب ا ستاد راهنما و م شاور -اســتاد راهنما به پيشــنهاد دانشــجو ،موافقت اســتاد و تاييد شــوراي
تحصيﻼت تكميلي گروه حداكثر تا شروع نيمسال دوم تحصيلي تعيين ميشود.

تبصره  -١براي استاد راهنما دا شتن دو نيم سال سابقه تدريس ضروري است؛ حداقﻞ يك نيم سال تدريس آن بايد
در تحصيﻼت تكميلي بوده باشد.

تبصره  -٢با رعايت ظرفيت تعداد راهنمايي ،استاد راهنماي اول از ميان اعضاي هيات علمي گروه انتخاب مي شود.
در صورت نياز ،به پيشنهاد استاد راهنماي اول و تاييد شوراي تحصيﻼت تكميلي گروه ،استاد راهنماي دوم ميتواند
از ميان اعضاي هيات علمي داخﻞ يا خارج از دانشگاه انتخاب شود.

تب صره  -٣در موارد خاص و به تشــخيص شــوراي تحصــيﻼت تكميلي گروه ،اســتاد راهنماي اول ميتواند از ســاير
گروههاي دانشگاه انتخاب شود.

تبصره  -٤در صورت نياز ،استاد)ان( مشاور به پيشنهاد استاد راهنماي اول و تاييد شوراي تحصيﻼت تكميلي گروه

انتخاب ميشوند.

تب صره  -٥هر پاياننامه ميتواند حداكثر دو ا ستاد م شاور دا شته با شد .در هر صورت ،مجموع ا ستادان راهنما و

م شاور نﺒايد از سه نفر بي شتر شود .كار شنا سان آموز شي دان شگاه فردو سي م شهد با مدرك دكتري نيز ميتوانند به
صورت همزمان مشاوره حداكثر دو پاياننامه را داشته باشند.

١٩

شيوهنامه جامع آموزشي دورههاي تحصيلي دانشگاه فردوسي مشهد )كارشناسي ارشد ناپيوسته(

تبصــره  -٦اگر در طول اجراي پاياننامه ،به هر دليﻞ ،امكان ادامه راهنمايي و مشـــاوره براي اســـتاد)ان( راهنما و

م شاور مقدور نﺒا شد ،به ت شخيص گروه يا با درخوا ست ا ستاد راهنما و تاييد شوراي تح صيﻼت تكميلي گروه ،ا ستاد
راهنما و يا مشاور جديد براي پاياننامه تعيين ميشود.

تبصره  -٧هيچ يك از بستگان درجه يك دانشجو )پدر ،مادر ،خواهر ،برادر ،همسر و فرزند( نميتوانند راهنمايي،
مشاوره و يا داوري پاياننامه وي را بر عهده گيرند.

ماده  -٤٥انتخاب موضوع و تصويب پيشنهاده پاياننامه -دانشجو موظف است حداكثر تا شروع نيمسال سوم

تحصيلي موضوع پاياننامه خود را با هماهنگي استاد راهنما تعيين و به تصويب شوراي تحصيﻼت تكميلي گروه برساند.
تبصره  -١ثﺒت نام در نيمسال سوم تحصيلي ضمن رعايت ضوابط آموزشي ،منوط به تصويب موضوع پاياننامه است.

تبصره  -٢انتخاب موضوع پاياننامه با توجه به عﻼيق دانشجو ،سوابق ،زمينه تخصصي و كارراهه استاد)ان( راهنما،
محورهاي پژوهشي مصوب گروه و از ميان اولويتهاي پژوهشي دانشگاه و شوراي عتف صورت ميپذيرد.

تبصره  -٣دانشجو موظف است پس از مشخص شدن استاد)ان( راهنما ،پيشنهاده را با نظر استاد)ان( راهنما تدوين

و در پرتال دان شجويي ثﺒت نمايد تا با تاييد ا ستاد راهنما و ت صويب شوراي تح صيﻼت تكميلي گروه به مدير گروه
ار سال و سپس جهت تاييد نهايي حداكثر تا پايان نيم سال سوم به معاون /معاون پژوهش و فناوري دانشكده ار سال
گردد.
تبصره  -٤با نظر شوراي دانشكده ،دفاع از پي شنهاده اختياري است ،اما نيازمند تصويب از سوي شوراي تحصيﻼت

تكميلي گروه است.

تبصره  -٥در گروههايي كه دفاع از پيشنهاده ضروري است ،تصويب نهايي پيشنهاده در جلسهاي با حضور استاد)ان(

راهنما ،نماينده تح صيﻼت تكميلي و ،در صورت لزوم ،داور)ان( به ت شخيص شوراي تح صيﻼت تكميلي گروه انجام
خواهد گرفت .نماينده تحصيﻼت تكميلي از سوي شوراي تحصيﻼت تكميلي گروه مسئول نظارت بر حسن برگزاري
جلسه تصويب پيشنهاده ،تنظيم صورتجلسات مربوط و تاييد انجام اصﻼحات پيشنهاده ميباشد.
تبصره  -٦ارائه گواهي همانندجويي)اصالت محتوا( قﺒﻞ از تصويب پيشنهاده الزامي است.

تب صره  -٧حداكثر يك ماه پس از برگزاري جل سه دفاع يا جل سه ت صويب پي شنهاده ،كاربرگ الكترونيكي پي شنهاده
تو سط ا ستاد راهنما به مدير گروه ار سال و با تاييد مدير گروه ،جهت تاييد نهايي به معاون /معاون پژوهش و فناوري
دانشكده ارجاع ميگردد.

تب صره  -٨تﺒعات احتمالي عدم رعايت زمانبندي مذكور بر عهده دان شجو و ا ستاد راهنما خواهد بود و در صورت
عدم رعايت زمانبندي مذكور ،ادامه تحصيﻞ دانشجو نيازمند مجوز دانشگاه است.

٢٠

شيوهنامه جامع آموزشي دورههاي تحصيلي دانشگاه فردوسي مشهد )كارشناسي ارشد ناپيوسته(

تب صره  -٩پيشــنهاده با تاييد نهايي معاون /معاون پژوهش و فناوري دانشــكده رســميت مييابد .دانشــجو بايد با
مراجعه به پرتال دانشجويي از تصويب نهايي پيشنهاده خود اطمينان حاصﻞ نمايد.

ماده-٤٦دفاع از پاياننامه -دانشجو پس از تدوين پاياننامه و تاييد كفايت علمي آن توسط استاد)ان( راهنما و
رعايت ضوابط مربوط ،نسﺒت به درخواست صدور مجوز دفاع از پاياننامه اقدام نموده و در حضور هيأت داوران از
پاياننامه خود دفاع نمايد.
تبصره  -١مستندات مورد نياز جهت صدور مجوز دفاع:
-

پيشنويس پاياننامه در قالب مصوب؛
كاربرگ تكميﻞشده مجوز دفاع مورد تاييد مراجﻊ ذيربط؛
گواهي ثﺒت پيشنهاده در سامانه ملي ثﺒت پاياننامه ،رساله و پيشنهاده )(https://sabt.irandoc.ac.ir؛
كاربرگ تكميﻞشده درخواست ارزيابي دستاوردهاي پاياننامه )در صورت وجود( مورد تاييد مراجﻊ ذيربط؛
گواهي همانندجويي متن كامﻞ پاياننامه؛
گواهي تصفيه حساب مالي از حسابداري معاونت آموزشي دانشگاه.

تبصره  -٢صدور مجوز دفاع توسط شوراي تحصيﻼت تكميلي گروه با ارائه مستندات مذكور صورت ميگيرد.

تبصره  -٣حداقﻞ فاصله زماني ﻻزم بين صدور مجوز دفاع و زمان انجام دفاع  ١٠روز كاري است.

تب صره  -٤جل سه دفاع با ح ضور نماينده تح صيﻼت تكميلي ،ا ستاد)ان( راهنما ،ا ستاد)ان( م شاور و هيات داوران
رسميت مييابد.

تب صره  -٥هيات داوران متشــكﻞ از دو عضــو هيات علمي )عﻼوه بر اســتاد)ان( راهنما و مشــاور( با حداقﻞ مرتﺒه

استادياري است كه توسط شوراي تحصيﻼت تكميلي گروه تعيين ميگردد .حداقﻞ يك داور از گروه و يا دانشكده و
يك داور ميتواند از متخصصان حرفهاي انتخاب شود .نماينده تحصيﻼت تكميلي ميتواند يكي از داوران باشد.
تبصره  -٦در صورتي كه يكي از استادان راهنما به دﻻيﻞ موجه نتواند در جلسه دفاع شركت كند ،بايد موضوع را به

صـورت كتﺒي به اطﻼع شـوراي تحصـيﻼت تكميلي گروه برسـاند .در موارد خاص ،شـوراي تحصـيﻼت تكميلي گروه
ميتواند جلسه دفاع را با حضور يك نفر از استادان راهنما برگزار نمايد.
تبصره  -٧در موارد خاص ،عدم حضور استاد)ان( مشاور در جلسه دفاع بﻼمانﻊ است.

تبصره  -٨فاصله زماني از تصويب پيشنهاده تا تاريخ برگزاري جلسه دفاع از پاياننامه حداقﻞ  ٤ماه است.
تبصره  -٩جلسه دفاع در روزهاي كاري دانشگاه و با اطﻼعرساني قﺒلي برگزار ميشود.

تبصره  -١٠اداره جلسه و نظارت بر حسن اجرا و رعايت ضوابط و مقررات بر عهده نماينده تحصيﻼت تكميلي است.

٢١

شيوهنامه جامع آموزشي دورههاي تحصيلي دانشگاه فردوسي مشهد )كارشناسي ارشد ناپيوسته(

ماده  -٤٧ارزيابي پاياننامه -ارزيابي پاياننامه بر اساس ارائه گزارش مورد تاييد استاد راهنما ،كيفيت علمي و

دستاوردهاي آن ،ميزان نوآوري ،چگونگي دفاع از يافتههاي پژوهش و نحوه نگارش انجام ميشود و نتيجه آن به
صورت قﺒول )در يكي از سطوح :عالي ،خيلي خوب ،خوب و متوسط( و مردود تعيين ميگردد.

تب صره  -١مﻼك ت صميمگيري درخ صوص رد يا قﺒول پاياننامه و همچنين درجه آن ،ميانگين نمراتي ا ست كه هر
يك از داوران حا ضر و ا ستاد)ان( راهنما و م شاور)ان( در جل سه به دان شجو ميدهند .ﻻزم به ذكر ا ست كه داوران
هركدام به طور مستقﻞ و استاد)ان( راهنما و مشاور)ان( در مجموع يك نمره خواهند داشت.

تبصره  -٢نمره پاياننامه در معدل كﻞ دانشجو محاسﺒه نميشود و ارزيابي آن به شرح ذيﻞ است:
الف( از نمره  ١٩تا  ٢٠قﺒول با درجه عالي؛
ب( از نمره  ١٨تا  ١٨/٩٩قﺒول با درجه خيلي خوب؛
پ( از نمره  ١٦تا  ١٧/٩٩قﺒول با درجه خوب؛
ت( ( از نمره  ١٤تا  ١٥/٩٩قﺒول با درجه متوسط؛
ث( كمتر از  ١٤مردود.

تب صره  -٣چنانچه پاياننامه دان شجو مردود اعﻼم شود ،با تاييد هيات داوران حداكثر يك نيم سال در سقف مدت
مجاز تحصيﻞ به دانشجو اجازه داده ميشود تا دوباره در جلسه دفاع شركت و از پاياننامه خود دفاع كند.

تب صره  -٤حداكثر نمره پاياننامه با توجه به دســتاوردهاي آن ،بر مﺒناي پيوســت ٢و همچنين كاربرگ ارزشــيابي
پاياننامه )كاربرگهاي شـــماره  ١-٦و  (٢-٦توســـط معاون پژوهش و فناوري دانشـــكده تعيين و توســـط نماينده
تحصيﻼت تكميلي در جلسه دفاع به هيات داوران اعﻼم مي شود .هر يك از داوران تا سقف نمره اعﻼم شده نسﺒت به
ثﺒت نمره خود اقدام و نهايتا نمره نهايي مطابق تﺒصره  ٢ماده  ٤٧محاسﺒه ميشود.

تب صره  -٥هيات داوران درخصــوص تعيين مســتخرج بودن دســتاوردها از پاياننامه ،كيفيت آنها و تعيين درصــد

همپوشاني احتمالي آنها و نمره دستاوردها اظهارنظر مينمايند.

تبصره  -٦ضروري است دانشجو حداكثر تا  ٣٠روز پس از دفاع مورد قﺒول از پاياننامه ،نسﺒت به اعمال اصﻼحات و

تحويﻞ آن به نماينده تحصــيﻼت تكميلي اقدام نمايد .اســتاد راهنما نيز حداكثر تا  ١٥روز پس از دريافت پاياننامه
اصــﻼح شــده از نماينده تحصــيﻼت تكميلي نســﺒت به تاييد يا عدم تاييد اصــﻼحات اعمالشــده اقدام و نتيجه را به
نماينده تحصيﻼت تكميلي اعﻼم نمايد.
ماده  -٤٨انتشار دستاوردها -دانشجو متعهد است انتشار هرگونه دستاورد از پاياننامه را با تاييد استاد راهنما و
مطابق مقررات و با حفظ مالكيت دان شگاه به انجام ر ساند .همچنين د ستاوردهاي م ستخرج از پاياننامه شامﻞ نام
دانشـجو )نفر اول( ،اسـتاد)ان( راهنما و مشـاور ميباشـد .نويسـنده مسـئول بايد يكي از اسـتادان راهنماي دانشـگاه
فردوسي مشهد باشد.

٢٢

شيوهنامه جامع آموزشي دورههاي تحصيلي دانشگاه فردوسي مشهد )كارشناسي ارشد ناپيوسته(

تبصره  -١در موارد خاص ،تصميمگيري بر عهده شوراي دانشكده است.

تبصره  -٢در صورت وجود قرارداد همكاري در راهنمايي پاياننامه با سازمانهاي خارج از دانشگاه ،نويسنده مسئول
در مقاله بر اساس قرارداد مورد تاييد معاونت /معاونت پژوهش و فناوري دانشكده تعيين ميشود.

تبصره  -٣درج نشاني دوم صرفا براي دانشجويان غير ايراني بﻼمانﻊ است.

تبصره  -٤دانشجو بايستي پاياننامه خود را در قالب مصوب تدوين و نسخه نهايي چاپي آن را به مركز اطﻼعرساني

و كتابخانه مركزي دانشگاه تحويﻞ نمايد .دانشجو صرفا مجاز به تهيه نسخههاي )چاپي /الكترونيكي( مطابق مصوبات
دانشگاه است.
تبصــره  -٥كســـب مجوز از معاونت پژوهش و فناوري دانشـــكده جهت ارائه پاياننامه يا دســـتاوردهاي آن در

نمايشگاهها ،همايشها ،سمينارها و  ...الزامي است.

تب صره  -٦اصــالتنامه رســاله/پاياننامه كه به تاييد اســتاد)ان( راهنما و دانشــجو رســيده اســت ضــميمه پاياننامه

ميگردد.

ماده  -٤٩مﻼك دانشآموختگي ،گذراندن كليه واحدهاي دوره ،داشـــتن ميانگين كﻞ حداقﻞ  ١٤و دفاع قابﻞ قﺒول
از پاياننامه است.

تب صره  -١چنانچه ميانگين كﻞ نمرات آموز شي پس از گذراندن تمام واحدهاي در سي آن دوره كمتر از  ١٤با شد

دان شجو اجازه دفاع از پاياننامه را ندارد .در اين حالت ،با رعايت سقف مجاز سنوات تح صيلي ،تنها يك نيم سال به
وي فرصــت داده ميشــود تا با اخذ مجدد حداكثر  ١٠واحد از درسهايي را كه با نمره كمتر از  ١٤گذرانده اســت
ميانگين كﻞ واحدهاي گذرانده را به حداقﻞ  ١٤رســـانده و بدين ترتيب اجازه دفاع از پاياننامه را دريافت نمايد .در
صورت عدم ارائه اين درس)ها( در نيم سال مورد نظر ،دان شجو مجاز ا ست درسهاي مرتﺒط ديگري را به ت شخيص
ا ستاد راهنما انتخاب كند .هزينه دروس انتخابي جهت جﺒران معدل مطابق تعرفه دان شجويان شهريهپرداز در همان
ســال و نيمســال انتخاب درس بر عهده دانشــجو اســت .چنانچه دانشــجو در اين مدت دانشآموخته نشــود ،از ادامه
تحصيﻞ محروم خواهد شد.
تب صره  -٢دان شجويي كه به هر دليﻞ نتواند دوره تح صيلي را به پايان ر ساند ،پس از ت صفيه ح ساب ،فقط گواهيِ

تعداد واحدهاي گذرانده شده به وي تحويﻞ خواهد شد.

ماده  -٥٠چنانچه در حين تحصــيﻞ و انجام پژوهش و تدوين پاياننامه دانشــجو مرتكب تخلف علمي )جعﻞ ،تقلب،

كپيبرداري و  (.....شــود و بر اســاس قانون پيشــگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي مصــوب مجلس شــوراي
اسﻼمي در شهريور ١٣٩٦و ساير قوانين و شيوهنامههاي مرتﺒط وزارتي تخلف او از سوي دانشگاه تاييد گردد ،در اين
صورت مطابق مقررات اقدام شده و ميتواند به محروميت از ادامه تحصيﻞ و يا اخراج منجر شود.

٢٣

شيوهنامه جامع آموزشي دورههاي تحصيلي دانشگاه فردوسي مشهد )كارشناسي ارشد ناپيوسته(

تب صره -احراز و اثﺒات تخلف علمي دانشــجو از ســوي دانشــگاه ،پس از اتمام تحص ـيﻼت ،ميتواند به ابطال مدرك

تحصيلي صادره بيانجامد.

ماده  -٥١تاريخ دانشآموختگي ،روز دفاع قابﻞ قﺒول از پاياننامه در شـــيوه آموزشـــي – پژوهشـــي و يا زمان ثﺒت
آخرين نمره درس در شيوه مجازي -آموزش محور تو سط ا ستاد درس و يا پايان آخرين نيم سال انتخاب درس مي
باشد.

٢٤

شيوهنامه جامع آموزشي دورههاي تحصيلي دانشگاه فردوسي مشهد )دكتري تخصصي(
ج -شيوهﻧﺎﻣﻪ آﻣوزشي دورة تحصيلي دكتﺮي تخصصي)(Ph.D

ماده  -٥٢طﺒق م صوبات شوراي آموز شي دان شگاه )پيو ست ،(١دان شجوي دوره دكتري تخ ص صي ملزم ا ست حين
تحصيﻞ توانمندي خود را در زبان خارجي محرز گرداند.

تب صره -به دان شكدهها اجازه داده مي شود پس از ك سب مجوز شوراي آموز شي دان شگاه ،حد ن صاب نمره زبان را
افزايش دهند.

ماده  -٥٣تح صيﻞ در دوره دكتري تخ ص صي به صورت تمام وقت بوده و تح صيﻞ همزمانِ دان شجوي اين دوره در
همان دوره يا ساير دورههاي تحصيلي ممنوع است.

ماده  -٥٤تغيير رشته و انتقال دانشجوي دوره دكتري تخصصي در همان مﺆسسه يا ساير مﺆسسهها اعم از دولتي و
غير دولتي ممنوع است.

ماده  - ٥٥درخصــوص دانشــجويان انصــرافي و اخراجي كه مجددا در آزمون تحصــيﻼت تكميلي شــركت نموده و

پذيرفته مي شوند ،فقط واحدهاي گذرانده شده دانشگاههاي دولتي سطح  ١جهت پذيرش قابﻞ بررسي است .به ازاي
هر  ٦تا  ١٢واحد از دروس معادل سازي شده ،يك نيم سال از سنوات مجاز تح صيلي براي پذيرفته شدگان قﺒول
مجدد كاسته ميشود.

ماده  -٥٦گروه آموزشــي ميتواند حداكثر  ٦واحد درســي را به عنوان پيشنياز و ترجيحا در ابتداي دوره و قﺒﻞ از
دروس اصلي براي دانشجويان تعيين نمايد.

تبصره  -١كسب نمره قﺒولي  ١٢در دروس پيشنياز/جﺒراني الزامي است ولي نمره مذكور در ميانگين نيمسال و كﻞ

دان شجو محا سﺒه نمي شود .هزينه دروس مذكور طﺒق تعرفه شهريه دانشجوي شهريهپرداز دانشگاه در همان سال و
نيمسال انتخاب دروس از دانشجو دريافت ميشود.
تب صره  -٢به ازاي گذراندن  ٦واحد پيشنياز/جﺒراني يك نيم سال به سنوات آموز شي دان شجو ا ضافه مي شود .در

صورتي كه اين واحدها كمتر از  ٦واحد باشند ،به ازاي هر واحد ٣ ،هفته به سنوات آموزشي دانشجو از شروع نيمسال
پنجم افزوده ميشود.

ماده  -٥٧مدت مجاز تحصيﻞ در دوره دكتري تخصصي حداقﻞ  ٦و حداكثر  ٨نيمسال است.

تبصره  -١در صورتي كه دانشجو در مدت مقرر دانشآموخته نشود ،مﺆ سسه اختيار دارد به پيشنهاد ا ستاد راهنما،

مدت تح صيﻞ وي را حداكثر تا دو نيم سال تح صيلي افزايش دهد .براي دان شجوي م شمول آموزش رايگان ،تح صيﻞ
در نيمســال اول بدون هزينه اما در نيمســال دوم منوط به پرداخت هزينه ثابت ،طﺒق تعرفة دانشــجوي شــهريهپرداز

٢٥

شيوهنامه جامع آموزشي دورههاي تحصيلي دانشگاه فردوسي مشهد )دكتري تخصصي(

همان سال و نيمسال تحصيلي است كه با تمديد سنوات موافقت ميشود .چنانچه دانشجو در اين مدت دانشآموخته
نشود ،پرونده وي براي تصميمگيري در خصوص ادامة تحصيﻞ به دانشگاه ارجاع خواهد شد.

تﺒصره  -٢در خصوص دانشجويان شهريه پرداز ،از دو نيمسال تﺒصره  ١اين ماده ،پرداخت شهريه در نيمسال اول بر
ا ساس روال معمول و در نيم سال دوم منوط به پرداخت شهريه همان سال و نيم سال تح صيلي ا ست كه با تمديد
سنوات موافقت شده است.

ماده  -٥٨تعداد واحدهاي در سي دوره دكتري تخ ص صي  ٣٦واحد ا ست .از اين تعداد ١٢ ،تا  ١٨واحد آموز شي و
 ١٨تا  ٢٤واحد پژوهشي است كه در برنامه درسي هر رشته تحصيلي لحاظ ميشود.

تب صره  -١دان شجو در هر نيم سال تح صيلي با احت ساب دروس پيشنياز/جﺒراني بايد حداقﻞ  ٦و حداكثر ١٠واحدِ
درسي را انتخاب نمايد.

تب صره  -٢گروه بايد تمامي درسهاي دوره آموز شي را حداكثر در سه نيم سال اول تح صيﻞ دان شجو ارائه دهد و
دانشجو نيز موظف است تمامي دروس مذكور را حداكثر در چهار نيمسال اول تحصيﻞ خود بگذراند .در صورت عدم
رعايت زمانبندي مذكور به ميزان يك نيمســال ،براي ادامه تحصــيﻞ ،مجوز شــوراي تحصــيﻼت تكميلي گروه و در
موارد بيش از اين مقدار ،مجوز شوراي آموزشي دانشگاه ﻻزم است.

ماده  -٥٩ارزيابي پيشــرفت تحصــيلي دانشــجو در هر درس نظري يا نظري -عملي از ســوي مدرس آن درس و بر

ا ساس ح ضور و فعاليت دان شجو در كﻼس ،انجام تكاليف و نتايج آزمون كتﺒي م ستمر و پاياني هر نيم سال تح صيلي
انجام شده و بر مﺒناي عددي از صفر تا بيست قابﻞ محاسﺒه است.

ماده  -٦٠حداقﻞ نمره قﺒولي در هر درس  ١٤و ميانگين كﻞ قابﻞ قﺒول پس از گذراندن تمام واحدهاي آموزشي ١٦
است.

تب صره  -١چنانچه دانشــجويي در يك يا چند درس نمره قﺒولي كســب نكند و در نيمســالهاي بعدي ،عينا همان

درس يا دروس مذكور را با نمره قﺒولي بگذراند ،نمره يا تمام نمرههاي مردودي قﺒلي در ريز نمرات تحصيلي دانشجو
ثﺒت و باقي ميماند ،اما در محاســﺒه ميانگين كﻞ دوره بياثر شــده و صــرفا آخرين نمره قﺒولي در آن درس مﻼك
محاسﺒه ميانگين كﻞ دوره خواهد بود.

تبصره  -٢در صورت عدم كسب ميانگين كﻞ  ١٦در دوره آموزشي به دانشجو تنها يك نيمسال فرصت داده ميشود

تا ترجيحا با انتخاب مجدد درس يا درس هايي كه با نمره كمتر از  ١٦گذرانده اســـت ،ميانگين كﻞ دوره را به ١٦
برساند .در غير اين صورت ،از ادامه تحصيﻞ محروم خواهد شد.

تب صره  -٣درسهايي را كه ﻻزم ا ست دان شجو افزون بر سقف واحدهاي در سي براي جﺒران ميانگين كﻞ بگذراند
بايد در برنامه درسي دوره دكتري آن رشته مصوب شده باشد .در موارد استثنايي ،با پيشنهاد استاد راهنما و موافقت
گروه ،دانشجو ميتواند درسهايي را از دوره دكتري ساير رشتههاي مرتﺒط براي جﺒران ميانگين كﻞ نيز اخذ نمايد.

٢٦

شيوهنامه جامع آموزشي دورههاي تحصيلي دانشگاه فردوسي مشهد )دكتري تخصصي(

تبصره  -٤هزينه دروس انتخابي جهت جﺒران معدل مطابق تعرفه دانشجويان شهريهپرداز در همان سال و نيمسال

انتخاب درس بر عهده دانشجو است.

ماده  -٦١مرخ صي تح صيلي -دان شجو ميتواند با احت ساب در سنوات تح صيﻞ ،دو نيم سال از مرخ صي تح صيلي
ا ستفاده كند .در اين ارتﺒاط ﻻزم ا ست دان شجو درخوا ست خود را قﺒﻞ از شروع نيم سال تح صيلي از طريق پرتال
دانشجويي ارائه و پيگيري ﻻزم را تا تأييد ساير مراحﻞ انجام دهد.

تب صره  -برر سي م صاديق مرخ صيِ بدون احت ساب در ستوات تح صيﻞ مانند مرخ صي زايمان ،مرخ صي پز شكي،
ماموريت هم سر يا والدين در اختيار دان شگاه ا ست .در اين خ صوص ،ﻻزم ا ست دان شجو درخوا ست خود را قﺒﻞ از
شروع نيمسال تحصيلي از طريق پرتال دانشجويي ارائه و پيگيري ﻻزم را تا تأييد ساير مراحﻞ انجام دهد..
ماده  -٦٢آزمون جامع -براي ورود به مرحله آزمون جامﻊ ،كســـب ميانگين كﻞ حداقﻞ  ١٦از تمام دروس دوره

الزامي است )با عنايت به تﺒصره  ١ماده.(٦٠

تبصره  -١آزمون جامﻊ در شيوه آموزشي-پژوهشي پس از پايان دوره آموزشي دانشجو و به منظور احراز قابليتهاي

آموزشي و پژوهشي وي به دو صورت كتﺒي و شفاهي انجام ميپذيرد.

تبصره  -٢گروهها با نظارت معاون آموزشي دانشكده مسئول برگزاري آزمون جامﻊ ميباشند.
تبصره  -٣ميانگين قابﻞ قﺒول در آزمون جامﻊ  ١٦است.

تبصره  -٤گروه موظف است براي دانشجويان هر ورودي دو نوبت تاريخ آزمون جامﻊ تعيين نمايد و همه دانشجويان

پس از پايان دوره آموزشـي موظف به شــركت در اولين نوبت آزمون هســتند .عدم شــركت دانشــجو در آزمون جامﻊ
تعيين شده تو سط گروه به هر دليﻞ )به جز مرخ صي تح صيلي بدون احت ساب در سنوات( به منزله مردودي ا ست.
بنابراين ،چنانچه دانشــجو در اولين نوبت آزمون برگزار شــده شــركت نكرده و يا موفق به كســب نمره قﺒولي در آن
نشود ،تنها يك نوبت ديگر مجاز به شركت در آزمون ا ست .در صورت عدم موفقيت دانشجو در دومين نوبت آزمون،
از ادامه تحصيﻞ دانشجو جلوگيري شده و دانشجو اخراج مي شود .تصميمگيري درخصوص اعاده به تحصيﻞ دانشجو
در اختيار دانشگاه است .در هر نوبت از برگزاري آزمون ،معاونت آموزشي دانشكده موظف به ثﺒت نتايج آن در سامانه
آموزشي ميباشد.
تبصره  -٥حداقﻞ زمان اعﻼم عناوين دروس امتحاني و اسامي دانشجوياني كه بايد در امتحان جامﻊ شركت نمايند
دو ماه قﺒﻞ از زمان امتحان است .دانشجويان مذكور بايد براي شركت در امتحان جامﻊ ثﺒت نام كرده باشند.

تبصره  -٦امتحان جامﻊ به صورت كتﺒي–شفاهي است و سهم نمره كتﺒي  %٧٠و سهم نمره شفاهي  %٣٠كﻞ نمره
خواهد بود.

٢٧

شيوهنامه جامع آموزشي دورههاي تحصيلي دانشگاه فردوسي مشهد )دكتري تخصصي(

تبصره  -٧جدول نمرهدهي به آزمون جامﻊ
نوع

امتحان
شفاهي



-

كتﺒي

موضوع

سنجش قدرت ايدهپردازي و تجزيه و تحليﻞ علمي
همكاري با گروه )گواهي مستند صادره از گروه و مورد تائيد معاون ذيربط
دانشكده( از جمله :
راهاندازي و كاربردي كردن تكنيكهاي جديد آزمايشگاهي در آزمايشگاه  /همكاري
در برگزاري كﻼسهاي عملي يا دستياري آموزشي/پژوهشي
حضور فعال در سمينارهاي درون گروه و يا جلسات دفاع پاياننامه و رساله

در دو بخش :
 -١امتحان از دانش پايه )مواد امتحاني با نظر كميته تخصصي تحصيﻼت تكميلي گروه
و بر اساس موضوعات درسي گذرانده شده در طول تحصيﻞ دورههاي ارشد و دكتري
مشخص ميگردد(.
ﻼ توسط گروه معين شود.
 تﺒصره :سقف صفحات متني براي هر گروه بايستي قﺒ ً -٢امتحان از متون مقاﻻت تخصصي )ترجيح ًا  ٦مقاله علمي-پژوهشي /مروري( كه از
قﺒﻞ در اختيار دانشجو قرار گرفته است.

درصد از
كل نمره
%٣٠

%٧٠

حداكثر
نمره
٦

١٤

ماده  -٦٣انتخاب ا ستاد راهنما و م شاور -اســتاد راهنما به پيشــنهاد دانشــجو ،موافقت اســتاد و تاييد شــوراي
تحصيﻼت تكميلي گروه حداكثر تا شروع نيمسال دوم تحصيلي تعيين ميشود.

تب صره  -١دا شتن حداقﻞ سه نيم سال سابقه تدريس در دوره تح صيﻼت تكميلي و راهنمايي حداقﻞ دو دان شجوي
كارشناسي ارشد براي استاد راهنما با مرتﺒه استادياري ضروري است.

تبصره  -٢استاد راهنماي اول از ميان اعضاي هيات علمي گروه انتخاب مي شود .در صورت نياز ،به پيشنهاد استاد
راهنماي اول و تاييد شوراي تحصيﻼت تكميلي گروه ،استاد راهنماي دوم ميتواند از ميان اعضاي هيات علمي داخﻞ
يا خارج از دانشگاه انتخاب شود .مشاركت استادان راهنما در كليه امور مربوط به رساله به نسﺒت مساوي است.

تب صره  -٣در موارد خاص و به تشــخيص شــوراي تحصــيﻼت تكميلي گروه ،اســتاد راهنماي اول ميتواند از ســاير
گروههاي دانشگاه انتخاب شود.

تبصره  -٤در صورت نياز ،استاد)ان( مشاور به پيشنهاد استاد راهنماي اول و تاييد شوراي تحصيﻼت تكميلي گروه

انتخاب ميشوند.

تبصره  -٥هر رساله ميتواند حداكثر دو استاد مشاور داشته باشد.

٢٨

شيوهنامه جامع آموزشي دورههاي تحصيلي دانشگاه فردوسي مشهد )دكتري تخصصي(

تب صره  -٦اگر در طول اجراي ر ساله به هر دليﻞ ،امكان ادامه راهنمايي و م شاوره براي ا ستاد)ان( راهنما و م شاور
مقدور نﺒا شد ،به ت شخيص گروه يا با درخوا ست ا ستاد)ان( راهنما و تاييد شوراي تح صيﻼت تكميلي گروه ،ا ستاد
راهنما و يا مشاور جديد براي پاياننامه تعيين ميشود.

تب صره  -٧هيچ يك از ب ستگان درجه يك دان شجو )پدر ،مادر ،خواهر ،برادر ،هم سر و فرزند( نميتوانند راهنمايي،
مشاوره و يا داوري رساله وي را بر عهده گيرند.

ماده  -٦٤انتخاب مو ضوع ر ساله -دان شجو موظف ا ست حداكثر تا شروع نيم سال سوم تح صيلي مو ضوع ر ساله
خود را با هماهنگي استاد راهنما تعيين و به تصويب شوراي تحصيﻼت تكميلي گروه برساند.

تب صره  -١انتخاب واحد در نيم سال سوم تح صيلي ضمن رعايت ضوابط آموز شي ،منوط به ت صويب مو ضوع ر ساله

ميباشد.

تبصره  -٢انتخاب موضوع رساله با توجه به سوابق ،زمينه تخصصي و كارراهه استاد)ان( راهنما ،محورهاي پژوهشي
مصوب گروه و از ميان اولويتهاي پژوهشي دانشگاه و شوراي عتف صورت ميپذيرد.

تبصـره  -٣در صــورت عدم رعايت زمانبندي مذكور به ميزان يك نيمســال براي ادامه كار نياز به مجوز شــوراي
تحصيﻼت تكميلي گروه و در موارد بيش از اين مقدار ،نياز به مجوز شوراي آموزشي دانشگاه ميباشد.

ماده  -٦٥ت صويب طرح پي شنهادي ر ساله -دان شجو موظف ا ست بﻼفا صله پس از موفقيت در آزمون جامﻊ و
حداكثر تا يك نيم سال پس از آن ،پي شنهاده را با نظر ا ستاد)ان( راهنما و م شاور)ان( تدوين و در پرتال دان شجويي
ثﺒت نمايد تا با تاييد استاد راهنما به مدير گروه ارسال و جهت تصويب اوليه و تعيين تيم داوري در دستوركار جلسه
شوراي تح صيﻼت تكميلي گروه قرار گيرد .رويكردها و سيا ستهاي كﻼن براي جهتدهي به محورهاي مطالعاتي و
تحقيقاتي دان شجويان در انتخاب مو ضوع و نگارش ر ساله از سوي معاونت پژوهش و فناوري دان شگاه ،و ضوابط و
شرايط اختصاصي انجام آن در قالب رساله از سوي شوراي آموزشي تعيين ميشود.

تبصره  -١ارائه گواهي همانندجويي)اصالت محتوا( قﺒﻞ از تصويب نهايي پيشنهاده الزامي است.

تب صره  -٢تصــويب نهايي پيشــنهاده در جلســهاي با حضــور اســتاد)ان( راهنما ،هيات داوران و نماينده تحصــيﻼت
تكميلي انجام خواهد گرفت .حضور استاد)ان( مشاور در جلسه تصويب ضروري نيست.

تب صره  -٣نماينده تح صيﻼت تكميلي از سوي شوراي تح صيﻼت تكميلي گروه م سئول نظارت بر ح سن برگزاري
جلسه تصويب پيشنهاده ،تنظيم صورتجلسات مربوط و تاييد انجام اصﻼحات پيشنهاده ميباشد.

تبصره  -٤حداكثر يك ماه پس از برگزاري جلسه دفاع ،كاربرگ الكترونيكي پيشنهاده توسط استاد راهنما ارسال و

با تاييد مدير گروه جهت تاييد نهايي به معاون /معاون پژوهش و فناوري دانشكده ارسال ميگردد.

٢٩

شيوهنامه جامع آموزشي دورههاي تحصيلي دانشگاه فردوسي مشهد )دكتري تخصصي(

تبصــره  -٥در صــورت عدم رعايت زمانبندي مذكور به ميزان يك نيمســال براي ادامه كار نياز به مجوز شــوراي
تحصيﻼت تكميلي گروه و در موارد بيش از اين مقدار ،نياز به مجوز شوراي آموزشي دانشگاه ميباشد.

تب صره  -٦پيشــنهاده با تاييد نهايي معاون /معاون پژوهش و فناوري دانشــكده رســميت مييابد .دانشــجو بايد با
مراجعه به پرتال دانشجويي از تصويب نهايي پيشنهاده خود اطمينان حاصﻞ نمايد.

ماده  -٦٦دانشجو موظف است عﻼوه بر ارائه گزارشهاي مورد نظر استاد)ان( راهنما در طول تدوين و اجراي رساله،

حداقﻞ دو گزارش شــفاهي با فاصــله زماني حداقﻞ شــش ماه به صــورت رســمي ارائه نمايد .جلســات ارائه گزارش با
هماهنگي گروه ،با حضور استاد)ان( راهنما ،مشاور ،نماينده تحصيﻼت تكميلي و در صورت ضرورت داور)ان( با درج
نمره برگزار مي شود .كاربرگ گزارش پي شرفت در پرونده پژوه شي دان شجو بايگاني و در جل سه دفاع در نمره نهايي
محاسﺒه ميشود.

ماده  -٦٧دانشجو مجاز است در زمان تدوين رساله دكتري و در راستاي فعاليتهاي پژوهشي خود به مدت حداكثر

يك ســال ،در مدت مجاز ســنوات تحصــيﻞ ،ذيﻞ عنوان فرصــت تحقيقاتي كوتاه مدت به يكي از دانشــگاهها و يا
مﺆسسههاي آموزش عالي معتﺒر داخلي يا خارجي سفر كند.
تب صره -شرايط انتخاب مﺆ س سه مق صد و ضوابط اجرايي فر صت تحقيقاتي كوتاه مدت بر ا ساس شيوهنامه اجرايي
مصوب دانشگاه است.

ماده  -٦٨دفاع از ر ساله -دان شجو پس از تدوين ر ساله و تاييد ا ستاد)ان( راهنما و به شرط كفايت د ستاوردهاي
علمي رساله ،نسﺒت به درخواست صدور مجوز دفاع از رساله اقدام مينمايد.
تبصره  -١مستندات مورد نياز جهت صدور مجوز دفاع:
-

پيشنويس رساله در قالب مصوب؛
كاربرگ تكميﻞشده مجوز دفاع مورد تاييد مراجﻊ ذيربط؛
مقاله چاپ شـــده معتﺒر )نامه پذيرش و متن مقاله پذيرششـــده در صـــورت تاييد معاون پژوهش و فناوري
دانشكده(؛
گواهي رسيد ثﺒت پيشنهاده در سامانه ملي ثﺒت پاياننامه ،رساله و پيشنهاده )(thesis.irandoc.ac.ir؛
كاربرگ تكميﻞ شده درخواست ارزيابي دستاوردهاي رساله مورد تاييد مراجﻊ ذيربط؛
گواهي نمره قابﻞ پذيرش زبان؛
مدارك گزارش پيشرفت كار؛
گواهي همانندجويي متن كامﻞ؛
گواهي تصفيه حساب مالي از حسابداري معاونت آموزشي و معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه.

تبصره  -٢مجوز دفاع از سوي معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه صادر مي شود.

٣٠

شيوهنامه جامع آموزشي دورههاي تحصيلي دانشگاه فردوسي مشهد )دكتري تخصصي(

تبصره  -٣حداقﻞ فاصله زماني ﻻزم بين صدور مجوز دفاع و زمان انجام دفاع  ١٥روز كاري است.

تب صره  -٤جل سه دفاع با ح ضور نماينده تح صيﻼت تكميلي ،ا ستاد)ان( راهنما ،ا ستاد)ان( م شاور و هيات داوران
رسميت مييابد.

تب صره  -٥هيات داوران مت شكﻞ از سه ع ضو هيات علمي )عﻼوه بر ا ستاد)ان( راهنما و م شاور( ا ست .يك ع ضو از
داخﻞ گروه با حداقﻞ مرتﺒه ا ستادياري و حداقﻞ يك ع ضو بيرون از دان شكده /دان شگاه با مرتﺒه دان شياري و باﻻتر و
ترجيحا از دانشگاههاي سطح يك انتخاب ميشود .در صورت ضرورت و به تشخيص شوراي تحصيﻼت تكميلي گروه،
ميتوان يك داور )داخﻞ /خارج از گروه( به تعداد هيات داوران افزود .در شرايط خاص يكي از داوران خارجي ميتواند
از متخصصان حرفهاي انتخاب شود.
تبصره  -٦در صورتي كه يكي از استادان راهنما به دﻻيﻞ موجه نتواند در جلسه دفاع شركت كند ،بايد موضوع را به

صــورت كتﺒي به اطﻼع شــوراي تحصــيﻼت تكميلي گروه برســاند .در موارد خاص شــوراي تحصــيﻼت تكميلي گروه
ميتواند جلسه دفاع را با حضور يك نفر از استادان راهنما برگزار نمايد.
تبصره  -٧در موارد خاص عدم حضور استاد)ان( مشاور در جلسه دفاع بﻼمانﻊ ميباشد.

تب صره  -٨در موارد خاص و تاييد شوراي تح صيﻼت تكميلي گروه ،ح ضور داور خارجي به صورت ويدئو كنفرانس
بﻼمانﻊ است.

تب صره  -٩فا صله زماني از ت صويب نهايي پي شنهاده تا تاريخ برگزاري جل سه دفاع از ر ساله حداقﻞ  ١٢ماه شم سي
است.

تبصره  -١٠جلسه دفاع بايد در ساعات كاري دانشگاه و با اطﻼع رساني قﺒلي برگزار شود.

تبصره  -١١اداره جلسه و نظارت بر حسن اجرا و رعايت ضوابط و مقررات بر عهده نماينده تحصيﻼت تكميلي است.

ماده  -٦٩ارزيابي رســاله -ارزيابي رســـاله بر اســـاس ارائه گزارش مورد تاييد اســـتاد راهنما ،كيفيت علمي و

دســـتاوردهاي آن ،ميزان نوآوري ،چگونگي دفاع از يافتههاي پژوهش و نحوه نگارش انجام ميشـــود و نتيجه آن به
صورت قﺒول )در يكي از سطوح :عالي ،خيلي خوب ،و خوب( و مردود تعيين ميگردد.

تبصره  -١مﻼك تصميم گيري درخصوص رد يا قﺒول رساله و همچنين درجه آن ،ميانگين نمراتي است كه هر يك

از داوران حاضر و استاد)ان( راهنما و مشاور)ان( در جلسه به دانشجو ميدهند .ﻻزم به ذكر است كه داوران هركدام
به طور مستقﻞ و استاد)ان( راهنما و مشاور در مجموع يك نمره خواهند داشت.
تبصره  -٢نمره رساله در معدل كﻞ دانشجو محاسﺒه نميشود و ارزيابي آن به شرح ذيﻞ است:
الف( از نمره  ١٩تا  ٢٠قﺒول با درجه عالي؛
ب( از نمره  ١٨تا  ١٨/٩٩قﺒول با درجه خيلي خوب؛

٣١

شيوهنامه جامع آموزشي دورههاي تحصيلي دانشگاه فردوسي مشهد )دكتري تخصصي(

ج( از نمره  ١٦تا  ١٧/٩٩قﺒول با درجه خوب؛
د( كمتر از  ١٦مردود.

تبصره  -٣حداكثر نمره رساله با توجه به دستاوردهاي آن ،بر مﺒناي پيوست  ٣و همچنين كاربرگ ارزشيابي رساله

)كاربرگ شماره  (١٠از سوي معاون پژوهش و فناوري دانشكده تعيين و توسط نماينده تحصيﻼت تكميلي در جلسه
دفاع به هيات داوران اعﻼم مي شود .هر يك از داوران تا سقف نمره اعﻼم شده نسﺒت به ثﺒت نمره خود اقدام و نهايتا
نمره نهايي مطابق تﺒصره  ٢ماده  ٦٩محاسﺒه ميشود.

تب صره  -٤هيات داوران موظفند درخ صوص تعيين م ستخرج بودن د ستاوردها از ر ساله ،كيفيت آنها ،تعيين در صد
همپوشاني احتمالي آنها و نمره دستاوردها اظهارنظر نمايند.

تبصره  -٥با درخواست كتﺒي دانشجو و تاييد اصالت پيشنويس مقاله)هاي( مستخرج از رساله توسط هيات داوران،

دانشجو مجاز خواهد بود در صورت كسب نمره قﺒولي ر ساله ،در فرصت زماني  ٦ماهه از زمان برگزاري جل سه دفاع،
نسﺒت به ارائه صورت چاپ شده يا نامه پذيرش مقاله)ها( اقدام نمايد .در صورت ارائه پذيرش /چاپ مقاله)ها( و تاييد
آن توســـط يكي از داوران داخلي به نمايندگي از هيات داوران ،نمره مقاله توســـط معاون/معاون پژوهش و فناوري
دانشكده تعيين و در صورت عدم دريافت مدرك فارغالتحصيلي توسط دانشآموخته در فرصت زماني مذكور ،به نمره
نهايي اضافه خواهد شد .بديهي است پس از برگزاري جلسه دفاع انجام امور ت صفيه حساب مرتﺒط با دانشآموختگي
اين دسته از دانشجويان مشابه ساير دانشجويان انجام ميشود.
تبصره  -٦چنانچه رساله دانشجو مردود اعﻼم شود ،با تاييد هيات داوران ،حداكثر يك نيمسال در سقف مدت مجاز

تح صيﻞ به دان شجو اجازه داده مي شود تا دوباره در جل سه دفاع شركت و از ر ساله خود دفاع كند .در صورتي كه
دان شجو در فر صت تعيين شده نتواند از ر ساله خود با درجه قﺒولي دفاع كند ،فقط گواهي گذراندن واحدهاي در سي
براي وي صادر خواهد شد.

تبصره  -٧نحوه نمرهدهي به رساله دوره دستياري دامپزشكي مطابق دستورالعمﻞ مصوب دانشگاه انجام ميشود.

تبصره  -٨دانشجو موظف است حداكثر تا  ٣٠روز پس از دفاع از رساله ،نسﺒت به اعمال اصﻼحات و تحويﻞ آن به

نماينده تحصــيﻼت تكميلي اقدام نمايد .اس ـتاد راهنما نيز حداكثر تا  ١٥روز پس از دريافت رســاله اصــﻼح شــده از
نماينده تح صيﻼت تكميلي ن سﺒت به تاييد يا عدم تاييد ا صﻼحات اعمال شده اقدام و نتيجه را به نماينده تح صيﻼت
تكميلي اعﻼم نمايد.
تبصره  -٩تاريخ دانشآموختگي ،روز برگزاري جلسه دفاع از رساله با كسب درجه قﺒولي است.

ماده  -٧٠انت شار د ستاوردها -دان شجو موظف ا ست هر گونه انت شار د ستاوردها را با تاييد ا ستاد راهنما و مطابق
ضوابط و مقررات و با حفظ مالكيت دان شگاه به انجام ر ساند .همچنين د ستاوردهاي م ستخرج از ر ساله شامﻞ نام

٣٢

شيوهنامه جامع آموزشي دورههاي تحصيلي دانشگاه فردوسي مشهد )دكتري تخصصي(

دانشـجو )نفر اول( ،اسـتاد)ان( راهنما و مشـاور ميباشـد .نويسـنده مسـئول بايد يكي از اسـتادان راهنماي دانشـگاه
فردوسي مشهد باشد.

تبصره  -١در صورت وجود قرارداد همكاري در راهنمايي رساله با سازمانهاي خارج از دانشگاه ،نويسنده مسئول در
مقاله بر اساس قرارداد مورد تاييد معاونت /معاونت پژوهش و فناوري دانشكده تعيين ميشود.

تبصره  -٢دستاوردهايي كه از نتايج فرصت تحقيقاتي شش ماهه دانشجو استخراج مي شوند طﺒق مصوبات شوراي

پژوهش و فناوري دانشگاه خواهد بود.

تب صره  -٣درج نشـاني دوم صـرفا براي دانشـجويان غير ايراني و تنها درخصـوص دسـتاوردهاي غيرموظف بﻼمانﻊ

است.

تبصره  -٤دانشجو بايستي ر ساله خود را در قالب مصوب تدوين و ن سخه نهايي چاپي آن را به مركز اطﻼعرساني و
كتابخانه مركزي دان شگاه تحويﻞ نمايد .دان شجو صرفا مجاز به تهيه ن سخههاي ) چاپي /الكترونيكي( مطابق م صوبات
دانشگاه ميباشد.

تب صره  -٥ك سب مجوز از معاونت پژوهش و فناوري دان شكده تو سط دان شجو جهت ارائه ر ساله يا د ستاوردهاي آن
در نمايشگاهها ،همايشها ،سمينارها و  ...الزامي است.

ماده  -٧١چنانچه دانشجو در حين تحصيﻞ و انجام پژوهش و تدوين رساله مرتكب تخلف علمي )جعﻞ ،تقلب ،كپي

برداري و  (.....شود و بر اساس قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي مصوب مجلس شوراي اسﻼمي در
شهريور ١٣٩٦و ساير قوانين و شيوهنامههاي مرتﺒط وزارتي تخلف او از سوي دان شگاه تاييد گردد ،در اين صورت
مطابق مقررات اقدام شده و ميتواند به محروميت از ادامه تحصيﻞ و يا اخراج منجر شود.

تبصــره -احراز و اثﺒات تخلف علمي دانشـــجو از ســـوي دانشـــگاه ،پس از اتمام تحصـــيﻼت ،ميتواند به ابطال

مدركتحصيلي صادره بيانجامد.

ماده  -٧٢مســئوليت حســن اجراي اين شــيوهنامه و پاســخگويي قانوني و تفســير و نظارت بر اجراي آن بر عهده
دانشگاه است.

ماده  -٧٣تمامي مصــوبات آموزشــي و پژوهشــي كه پس از تصــويب اين شــيوه نامه ابﻼغ مي شــود ،براي تمامي
دانشجويان ﻻزماﻻجرا است.

ماده  -٧٤تفســير مواد اين شــيوهنامه بر عهده معاونت آموزشــي دانشــگاه اســت و در موارد مربوط به فعاليتهاي
پژوهش و فناوري با هماهنگي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه خواهد بود.

٣٣

شيوهنامه جامع آموزشي دورههاي تحصيلي دانشگاه فردوسي مشهد )دكتري تخصصي(

ماده  -٧٥اين شيوهنامه با يك مقدمه ٧٥ ،ماده ١٥٦ ،تﺒصره و سه پيوست ،در جلسه مورخ  ١٣٩٧/٦/١٨به تصويب
شوراي آموز شي دان شگاه فردو سي م شهد ر سيد و براي دان شجويان ورودي سال تح صيلي  ٩٨ – ٩٧و پس از آن
ﻻزماﻻجرا است.

٣٤

شيوهنامه جامع آموزشي دورههاي تحصيلي دانشگاه فردوسي مشهد )پيوست(١

پيوﺳﺖهﺎ

پيوﺳﺖ :١ﻣﻘﺮرات ،جﺪاول آزﻣونهﺎ و ﻧمﺮه ﻗﺎبﻞ ﻗبول در خصوص ﻧمﺮه زبﺎن
خﺎرجي داﻧشجويﺎن دورة دكتﺮي تخصصي)(Ph.D

با ا ستناد به ماده  ٥٢شيوهنامه جامﻊ آموز شي دورههاي تح صيلي دان شگاه فردو سي م شهد ،تمامي دان شجويان دوره
دكتري تخ ص صي) (Ph.Dورودي  ٩٧و پس از آن ،جهت دفاع از پي شنهاده و نيز دفاع از ر ساله ،ملزم به ارائه نمره
قﺒولي آزمون زبان خارجي مطابق جداول زير ميباشند:

موضوع

نام آزمون

جهت دفاع از پيشنهاده

جدول آزمونها و نمره قابل قبول زبانهاي انگليسي ،عربي و فارسي
MSRT
)(MCHE

TELP

IELTS
EQUIVALENT

TOEFL
IBT

TOEFL
COMPUTER

TOEFL
PAPER

TOLIMO

شامﻞ

سامفا

٥٥

٥٥

٥/٥

٦٠-٥٦

١٧٣

٥٠٠

٥٠٠

٥٥

١٢٠٠٠

جهت دفاع از رساله

موضوع

٤٤

جهت دفاع از پيشنهاده

جهت دفاع از رساله

٤٤

٤/٥

٤٨-٤٥

١٣٨

٤٠٠

جدول آزمونها و نمره قابل قبول زبان فرانسه

نام آزمون

٤٠٠

٤٤

DELF

DALF

TCF TP

B١

٥٠

٣٠٠

B٢
با نمره حداقﻞ ٦٠

٥٠

-

٤٠٠

تبصــره  .١در خصـــوص انتخاب نوع زبان خارجي ،دانشـــجو يان رشـــته هاي علوم قرآن و حديث ،فقه و مﺒاني

حقوقاسﻼمي ،مﺒاني نظري اسﻼم ،آشنايي با منابﻊ اسﻼمي ،حكمت متعاليه و زبان و ادبيات فارسي مجاز به انتخاب
زبانهاي عربي يا انگليســي؛ دانشــجويان رشــتههاي زبانهاي خارجي مجاز به انتخاب زبانهاي عربي ،انگليســي يا
فرانسه؛ و دانشجويان رشته حقوق مجاز به انتخاب زبانهاي انگليسي يا فرانسه ميباشند.
تبصره  .٢در خصوص انتخاب نوع آزمون ،دانشجويان دوره دكتراي تخصصي دامپزشكي عﻼوه بر انتخاب آزمونهاي

زبان انگليسي مندرج در جدول فوق ،ميتوانند در آزمون  MHLEنيز شركت كرده و حد نصاب نمره ﻻزم را كسب
نمايند.
تبصــره  .٣به دانشــجوياني كه در بدو ورود نمره مورد قﺒول زبان خارجي را طﺒق جداول فوق ارائه ندهند ،توصــيه

مي شود در نيم سال اول ورود به دان شگاه در آزمون سطحبندي زبان خارجي ،كه از طرف دان شگاه برگزار ميگردد،
شركت كنند .بر ا ساس نمره آزمون سطحبندي و در را ستاي ارتقاي سطح دانش زبان خارجي ،دان شجو ميتواند در
كﻼسهاي جﺒراني زبان كالج دانشگاه ثﺒت نام نمايد .دانشجوياني كه بر اين اساس در كﻼسهاي زبان خارجي مذكور

٣٥

شيوهنامه جامع آموزشي دورههاي تحصيلي دانشگاه فردوسي مشهد )پيوست(٢

شـــركت نموده و مطابق تاييد كالج ،دوره آموزش زبان خارجي را با موفقيت به پايان ميرســـانند ،از ارائه نمره زبان
خارجي براي دفاع از پيشنهاده معاف خواهند بود.

٣٦

شيوهنامه جامع آموزشي دورههاي تحصيلي دانشگاه فردوسي مشهد )پيوست(٢

پيوﺳﺖ :٢دﺳتوراﻟعمﻞ ﻧحوه ﻧمﺮهدهي بﻪ دﺳتﺎوردهﺎي پﺎيﺎنﻧﺎﻣﻪ

اين دستورالعمﻞ به استناد تﺒصره  ٤ماده  ٤٧شيوهنامه جامﻊ آموزشي دورههاي تحصيلي دانشگاه فردوسي مشهد و
به منظور ت شريح نحوه نمرهدهي به د ستاوردهاي پاياننامه تدوين شده ا ست .حداكثر نمره پاياننامه بدون احت ساب
نمره د ستاوردهاي آن  ١٨ميبا شد .در برخي از ر شتههاي علوم ان ساني شامﻞ ر شتههاي الهيات و معارف ا سﻼمي،
مطالعات ادبي و زباني )در هر يك از زبانها( ،زبانشــناســي نظري ،تاريخ ،حقوق و ســاير موارد مشــابه به تشــخيص
معاونت پژوهش و فناوري دانشـــگاه ،حداكثر نمره پايان نامه  ١٨/٤٩مي باشـــد .حداكثر امتياز قابﻞ احتســـاب از
دستاوردها  ٤نمره ميباشد و به دستاوردها با در نظر گرفتن همپوشانيها نمره داده ميشود.

د ستاوردهاي م ستخرج از پاياننامه دان شجو پس از تاييد معاونت پژوهش و فناوري دان شكده ،تو سط داوران مطابق
اين دستورالعمﻞ نمرهدهي خواهد شد.

 (١مﻘاله
رديف

١
٢
٣
٤
٥
٦

٧
٨

نوع مﻘاله

جدول ) -(١نحوه نمرهدهي به مﻘاله

حداكثر نمره
هر مﻘاله

مقاله JCR – Q١٬٢

٤

مقاله  Scopus ،WOSو يا فهرست نمايههاي تخصصي تاييد شده

٣

مقاله علمي ترويجي معتﺒر داخلي

١

مقاله JCR – Q٣٬٤

مقاله علمي پژوهشي معتﺒر داخلي

مقاله كامﻞ همايش معتﺒر

چكيده مﺒسوط همايش معتﺒر

خﻼصه همايش معتﺒر)حداكثر  ٢خﻼصه(

٣/٥
٢/٥
٠/٧٥
٠/٥

٠/٢٥

حداكثر نمره
هر موضوع

٤
١
١

 -١-١نشــريه علمي پژوهشــي و علمي ترويجي معتﺒر داخلي شــامﻞ نشــريههاي مصــوب وزارتين و شــوراي عالي
حوزههاي علميه ميباشد.

 -٢-١صــرفا به مقاله هاي مندرج در جدول فوق ،به شــرط آن كه در فهرســت نشــريههاي نامعتﺒر داخلي و خارجي
نﺒاشد ،نمره تعلق ميگيرد.

 -٣-١رتﺒه هر نشريه ) (Qبا توجه با موضوع تخصصي مقاله منظور ميگردد.

٣٧

شيوهنامه جامع آموزشي دورههاي تحصيلي دانشگاه فردوسي مشهد )پيوست(٢

 -٤-١مقالههاي مندرج در جدول فوقالذكر بايد مستخرج از تحقيقات اصلي پاياننامه بوده و شامﻞ نام دانشجو )نفر
اول( ،استاد)ان( راهنما و مشاور باشد .نويسنده مسئول مقاله ،بايد يكي از استادان راهنماي دانشگاه فردوسي مشهد
باشد.

 -٥-١حداكثر مجموع نمره كســـب شـــده از رديف ) ٥مقاله ترويجي(  ١نمره و رديف هاي  ٦و  ٧و ) ٨مقاله هاي
همايشي )كامﻞ ،چكيده ،خﻼصه( نيز  ١نمره ميباشد.

 (٢دستاوردهاي فناورانه -اختصاصي دانشكده مهندسي

جدول ) – (٢نحوه نمرهدهي به دستاوردهاي فناورانه
نوع دستاورد

رديف

خلق دانش فني )داراي كليه سطحهاي آمادگي فناوري

(٤ TRL ١-

)شامﻞ پيشنهاده ايده جديد ،بررسي تئوري-آزمايشگاهي

آن ،طراحي ،ساخت و اعتﺒار سنجي نمونه در محيط

١

خلق دانش فني

٢

ثﺒت اختراع

٣

تقاضا محور بودن پاياننامه

٥

استخراج استاندارد ملي

آزمايشگاهي و يا با استفاده از دادههاي واقعي و گزارش

اوليه مطالعات توجيهي فني -اقتصادي(

ادامه خلق دانش فني )طﺒق سطح آمادگي فناوري
TRL ٥-٦يا در مقياس نيمه صنعتي(

٤

گواهي ثﺒت اختراع داخلي داراي تاييديه علمي

ثﺒت سفارش اختراع بينالمللي ) (Filingمعادل US-

Patent
گواهي ثﺒت اختراع بينالمللي معادل )(US-Patent

كسب رتﺒه اول تا سوم در جشنواره معتﺒر

حداكثر نمره
به ازاي هر
مورد

٤

براي هر
TRL
٠/٥
٠/٧٥
١

حداكثر
نمره

موضوع

٤

حداكثر
نمره

دستاورد

٤

١
١

١/٥

٤

١/٥

١/٥

١/٥

٠/٧٥

٠/٧٥

٠/٧٥

٣
١

٤
٢

٢

 -١-٢تعريف خلق دانش فني در سطح كارشناسي ارشد :از مهمترين دستاوردهاي پژوهشهاي پاياننامه كارشناسي
ارشد در رشتههاي علوم كاربردي ،خلق دانش فني ميباشد .فعاليت هاي علمي اساسا بر سه محور معطوف مي باشد:
الف( كشــف و اثﺒات ناشــناختهها ب( اثﺒات اثربخشــي يافتهها طﺒق اص ـول مهندســي ج( تحقق اثربخشــي از طريق
فناوري.

٣٨

شيوهنامه جامع آموزشي دورههاي تحصيلي دانشگاه فردوسي مشهد )پيوست(٢

دانش فني حا صﻞ تلفيق يافتههاي علمي پايه و جنﺒههاي كاربردي آنها ا ست كه از طريق طراحي مهند سي نوآورانه
) (Creative Engineering Designو ســـاخت ) (Manufacturingقابﻞ اســـتفاده ميشـــود .به بيان ديگر
خﻼقيت در يك محصــول نوآورانه ،زماني محقق ميشــود كه يافته هاي تحقيقات علمي پايه به كاربري مفيد منجر
شود .اين مهم با ا ستفاده از تكنيكهاي طراحي )مهند سي( و مهارتي ) ساخت( منجر به عر ضه به يك دانش فني يا
محصول جديد اوليه خواهد شد.

عمق دانش فني بدســـت آمده از پايان نامه كارشـــناســـي ارشـــد از ســـطح هاي آمادگي فناوري يك تا چهار،
) TRL ١-٤شامﻞ پيشنهاده ايده جديد ،بررسي تئوري -آزمايشگاهي آن ،طراحي ،ساخت و اعتﺒار سنجي نمونه در
محيط آزمايشــگاهي و گزارش اوليه مطالعات توجيهي فني -اقتصــادي( برخوردار اســت .هر دانش فني كه شــامﻞ
هرچهارمورد اين مراحﻞ باشد ،بالقوه موضوعي مطلوب براي تعريف پاياننامه كارشناسي ارشد در رشتههاي كاربردي
تلقي مي شود و در صورت عدم د ستيابي پاياننامه كار شنا سي ار شد به  TRL ١-٤د ستاوردهاي آن بهعنوان دانش
فني قابﻞ ارزيابي نميباشد.
انتظار اين اســت كه در اين شــرايط ،عملي بودن ايده در مقياس نمونه آزمايشــگاهي به اثﺒات رســيده و نوآوري آن
بهگونه اي باشد كه با بررسيهاي فني اقتصادي تا حد ممكن ايجاد ارزش افزوده )خلق ثروت( را نويد دهد.به عﺒارت
ديگر قابليت تﺒديﻞ شدن بالقوه به يك محصول ) اعم از سخت افزار يا نرم افزار( بصورت نيمه صنعتي و نهايتا نمونه
قابﻞ تجاري شدن از شاخصههاي اصلي اين پاياننامهها ميباشد.

 -٢-٢خلق دانش فني مطابق تعريف بند  ١بايد در پي شنهاده پاياننامه بطور شفاف ت شريح شود و تو سط داوران
متخ صﺺ با موضــوع فناوري ذكر شــده )حداقﻞ يك داور خارج از دانشــگاه( ،مورد ارزيابي قرار گرفته و در شــوراي
تحصيﻼت تكميلي گروه تصويب گردد .اخذ تاييديه نهايي پيشنهاده از معاونت پژوهش و فناوري نيز ضروري است.

 -٣-٢جشنواره معتﺒر شامﻞ جشنوارههاي بينالمللي داخلي خوارزمي ،رازي ،عﻼمه طﺒاطﺒايي ،فارابي و هنري فجر

و شيخبهايي و جشنوارههاي معتﺒر بينالمللي ميباشد.

 -٤-٢منظور از پاياننامه تقاضــا محور ،پاياننامهاي اســت كه منجر به گره گشــايي از مشــكﻼت و معضــﻼت جامعه
شود ،اين پاياننامه بنا به سفارش و با حمايت مالي سازمانها خارج از دانشگاه انجام مي شود .مسئوليت تاييد تقاضا
محور بودن پاياننامه با مديريت توسعه و انتقال فناوري دانشگاه است.

 -٥-٢براي انتخاب داوران دفاع نهايي از پايان نامه مﺒتني بر خلق دانش فني ،عﻼوه بر داوراني كه طﺒق آيين نامه

جاري انتخاب مي شوند ،يك متخ صص حرفهاي با مدرك حداقﻞ كار شنا سي ار شد نيز به تيم داوري ا ضافه مي شود.
دانشــجو بايســتي تاييد داور حرفهاي ،براي كفايت دســتاوردهاي فناورانه را قﺒﻞ از برگزاري جلســه دفاع اخذ نمايد.
انتخاب داور متخصــص حرفهاي به عهده شــوراي تحصــيﻼت تكميلي گروه و تاييد مديريت توســعه و انتقال فناوري
دانشگاه است.
هرگونه تفسير مفاد دستورالعمﻞ فوق بر عهده معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ميباشد.

٣٩

شيوهنامه جامع آموزشي دورههاي تحصيلي دانشگاه فردوسي مشهد )پيوست(٣

پيوﺳﺖ :٣دﺳتوراﻟعمﻞ ﻧحوه ﻧمﺮهدهي بﻪ دﺳتﺎوردهﺎي رﺳﺎﻟﻪ

با ا ستناد به تﺒ صره  ٣ماده  ٦٩شيوهنامه جامﻊ آموز شي دورهاي تح صيلي دان شگاه فردو سي م شهد ،د ستاوردهاي
م ستخرج از ر ساله دان شجو پس از تاييد معاون/معاون پژوهش و فناوري دان شكده تو سط داوران مطابق جداول ذيﻞ

نمرهدهي خواهد شد .ﻻزم به يادآوري است كه حداكثر نمره رساله بدون احتساب نمره دستاوردهاي آن  ١٧ميباشد

و با در نظر گرفتن همپوشانيها حداكثر امتياز قابﻞ احتساب از دستاوردها  ٥نمره است.
 -١مﻘاله

رديف

جدول ) -(١جدول نمرهدهي به مﻘاله موظفي
نوع مﻘاله

حداكثر نمره مﻘاله براي

گروه علوم محض و تجربي

)الف(
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يك مقاله  Scopus ،WOSو
فهرست نمايههاي تخصصي تاييد شده

يك مقاله علمي پژوهشي معتﺒر داخلي

براي گروه علوم انساني
)ب(

٢/٥
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حداقﻞ شرط دفاع
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١/٥
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٤٠

شيوهنامه جامع آموزشي دورههاي تحصيلي دانشگاه فردوسي مشهد )پيوست(٣
جدول ) -(٢جدول نمرهدهي به ساير مﻘالهها )به جز موظفي(
رديف

١
٢
٣
٤
٥
٦

نوع مﻘاله

هر مقاله
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حداكثر نمره مﻘاله براي

حداكثر نمره مﻘاله

٠/٧٥
٠/٥

٥

٢/٧٥
١/٥

٠/٧٥

٥
٣

١/٧٥
١

 -١-١گروه علوم محض و تجربي شـــامﻞ رشـــتههاي دامپزشـــكي ،علوم ،علوم رياضـــي ،كشـــاورزي ،مهندســـي،
پژوهشكدههاي علوم گياهي ،هوا خورشيد ،فناوريهاي زيستي و ساير واحدهاي پژوهشي مرتﺒط ميباشد.

 -٢-١گروه علوم ان ساني )الف( :ر شتههايي كه پژوهش ميداني و تجربي در آنها امكانپذير ا ست شامﻞ ر شتههاي
روانشناسي ،علوم تربيتي ،علم اطﻼعات و دانش شناسي ،علوم اجتماعي ،حسابداري ،اقتصاد ،مديريت ،آموزش
زبان )انگلي سي ،فران سه ،رو سي ،عربي( ،جغرافيا ،زبان شنا سي مقابلهاي ،علوم سيا سي ،معماري ،شهر سازي،
علوم ورزشي ،مطالعات ميان رشتهاي و ساير موارد مشابه.

 -٣-١گروه علوم انســـاني )ب( :رشـــته هايي كه امكان كمتري براي پژوهش هاي ميداني و تجربي دارند .شـــامﻞ

ر شتههاي الهيات و معارف ا سﻼمي ،مطالعات ادبي و زباني )در هريك از زبانها( ،زبان شنا سي نظري ،تاريخ،
حقوق و ساير موارد مشابه.

 -٤-١نشريه علمي پژوهشي معتﺒر شامﻞ نشريههاي داخلي مصوب وزارتين و حوزه علميه ميباشد.

 -٥-١در گروه علوم محض و تجربي و گروه علوم انساني )الف( حداكثر به دو و در گروه علوم انساني )ب( حداكثر به
سه مقاله علمي پژوهشي معتﺒر داخلي نمره تعلق ميگيرد )مجموع مقالههاي موظفي و غيرموظفي(.

 -٦-١در گروه علوم محض و تجربي و گروه علوم انساني )الف( حداكثر به دو و در گروه علوم انساني )ب( حداكثر به

سه مقاله  WOSو  Scopusو فهرست نمايههاي تخصصي تاييد شده نمره تعلق ميگيرد )مجموع مقالههاي
موظفي و غيرموظفي(.

 -٧-١به مقالهاي نمره تعلق ميگيرد كه شرط ﻻزم اعتﺒار را دا شته و در عين حال در فهر ست ن شريههاي نامعتﺒر
داخلي و خارجي نﺒاشد.

٤١

شيوهنامه جامع آموزشي دورههاي تحصيلي دانشگاه فردوسي مشهد )پيوست(٣

 -٨-١رتﺒه هر نشريه ) (Qبا توجه با موضوع تخصصي مقاله منظور ميگردد.

 -٩-١مقالههاي مندرج در جدول فوقالذكر بايد مســتخرج از تحقيقات اصــيﻞ رســاله بوده و شــامﻞ نام دانشــجو

)نفر اول( ،ا ستاد)ان( راهنما و مشاور باشد .عﻼوه بر اين ،نويسنده مسئول بايد يكي از استادان راهنما و عضو
هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد باشد.

 -٢ساير دستاوردها :نحوه نمرهدهي به ساير دستاوردهاي رساله متعاقﺒا تدوين و ابﻼغ خواهد شد.

هر گونه تفسير مفاد دستورالعمﻞ فوق بر عهده معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ميباشد.

