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  ن نامه و مقررات آموزشيييآ   

  مقدمه

آيين نامه شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و  3ماده  12و  8، 2به استناد بندهاي 
  :شودير تدوين و به اجرا گذاشته مي، آيين نامه ز)28/7/93مصوب (فناوري 
  هدف -1ماده 

هدف از تدوين اين آيين نامه، تنظيم امور آموزش دانشگاه براي تربيت نيروي انساني متخصص، متعهد و 

هاي آموزش عالي ها و مؤسسههاي آموزشي دانشگاهمتناسب با نيازهاي جامعه و ايجاد هماهنگي در فعاليت
  .هاي موجود در ارتقاي كيفيت آموزشي دانشجويان استظرفيت كشور و استفاده بهينه از

  تعاريف -2ماده 

 .منظور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است: وزارت

) اعم از دولتي و غير دولتي(هاي آموزش عالي و پژوهشي ها و مؤسسهمنظور هر يك از دانشگاه: دانشگاه
هاي كارداني، كارشناسي و مجري هر يك از دوره است كه داراي مجوز تأسيس از مراجع ذي ربط بوده،

 .ناپيوسته و كارشناسي پيوسته هستند

منظور آموزش دانشجو در طول سنوات مجاز دوره تحصيلي بدون پرداخت هزينه در : آموزش رايگان. 1
 .كنندهايي است كه از بودجه عمومي دولت استفاده ميدانشگاه

هاي آموزش عالي برابر ضوابط معين، پذيرفته شده، ثبت نام كرده ورهفردي است كه در يكي از د: دانشجو. 2

 .و مشغول به تحصيل است
هاي آموزشي اي از آموزش است كه دانشجو به صورت تمام وقت در فعاليتمنظور شيوه: حضوري. 3

 .كنددانشگاه شركت مي

هاي آموزشي الزامي فعاليت اي از آموزش است كه حضور فيزيكي دانشجو درمنظور شيوه: غير حضوري. 4
 .نيست

اي از آموزش است كه بخشي از آن به صورت حضوري و بخشي از آن به منظور شيوه: نيمه حضوري. 5

 .شودصورت غير حضوري انجام مي
  است كه از سوي دانشگاه انتخاب عضو هيأت علمي آگاه و مسلط به امور آموزشي : راهنماي آموزشي. 6

 .حصيلي دانشجو از تاريخ ورود تا دانش آموختگي باشدشود تا راهنماي تمي 

اي از دروس هر رشته تحصيلي است كه هدف مشخصي را منظور مجموعه به هم پيوسته: برنامه درسي. 7
 .دنبال مي كند و برنامه آن توسط شوراي عالي به تصويب رسيده است

 32ساعت، عملي يا آزمايشگاهي  16ميزان درسي است كه مفاد آن براي هر واحد نظري : واحد درسي. 8

ساعت و  64ساعت، كارورزي يا كار در عرصه  48) بازديد علمي(ساعت، كارگاهي يا عمليات ميداني 
  و طبق برنامه درسي مصوب اجرا  ساعت در طول يك نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني 120كارآموزي 

 .شودمي 

موزشي، گذراندن آن براي رفع كمبود دانش يا مهارت درسي است كه به تشخيص گروه آ: درس جبراني. 9
 .دانشجو، در آغاز دوره تحصيلي مربوط ضروري است

هاي علمي است كه به لحاظ موضوع كامال مشخص است و از يكي از شعب فرعي از گروه: رشته تحصيلي. 10

 .دانجامهاي علمي ديگر متمايز بوده و حداقل به يك كارايي مشخص ميموضوعات گروه
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هر يك از شعب يك رشته تحصيلي كه ناظر بر تخصص آن باشد، كه اختالف دروس در : گرايش تحصيلي. 11
 .درصد كل واحدها بيشتر باشد 30درصد كل واحدهاي رشته كمتر و از  7دو گرايش از يك رشته نبايد از 

شامل دانش آموختگاني شود و دوره تحصيلي كه پس از دوره متوسطه آغاز مي: دوره كارداني پيوسته. 12

واحد درسي طبق  68است كه بدون گذراندن دوره پيش دانشگاهي وارد دوره كارداني شده و حداقل با گذراندن 
 .شودبرنامه درسي مصوب به دريافت مدرك كارداني منتهي مي

وختگاني شود و شامل دانش آمدوره تحصيلي كه پس از دوره متوسطه آغاز مي: دوره كارداني ناپيوسته. 13

 طبق يدرس واحد 68 گذراندن با حداقل و شده يكاردان دوره وارد يدانشگاه شيپ دوره گذراندناست كه با 

  .شوديم يمنته يكاردان مدرك افتيدر به مصوب يدرس برنامه

شود و حداقل با گذراندن دوره تحصيلي است كه پس از دوره متوسطه آغاز مي: دوره كارشناسي پيوسته. 14
 .شودحد درسي طبق برنامه درسي مصوب به دريافت مدرك كارشناسي منتهي ميوا 130

شود و آغاز مي) پيوسته و ناپيوسته(دوره تحصيلي است پس از دوره كارداني : دوره كارشناسي ناپيوسته. 15
 .شودواحد درسي طبق برنامه درسي مصوب به دريافت مدرك كارشناسي منتهي مي 68حداقل با گذراندن 

هاي مختلف تحصيلي در دوره متوسطه است كه با توجه به مواد آزموني مجموعه رشته: گروه آزمايشي .16

 .شودمشترك، دسته بندي مي
ترين واحد سازماني دانشگاهي متشكل از تعدادي عضو هيأت علمي داراي تخصص بنيادي: گروه آموزشي. 17

 .شودآن رشته تحصيلي، در دانشگاه تشكيل مي اندازيمشترك در يك رشته علمي است كه با ايجاد و راه

باشد كه در يكي از شوراهاي تخصصي اولين سطح سياستگذاري بخشي دانشگاه مي: شوراي آموزشي. 18
شود و نسبت به حوزه معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي به رياست معاون آموزشي تشكيل مي

ي در امور اجرايي در بخش مربوط و ارائه به شوراي سياستگذاري و برنامه ريزي به منظور ايجاد هماهنگ

تواند اختيارات مشخص شده در اين آيين نامه را به شوراي آموزشي مي. نمايددانشگاه و هيأت رئيسه اقدام مي
 .گروه آموزشي يا كميته منتخب تفويض كند

ان رسانده و برابر ضوابط هاي تحصيلي را با موفقيت به پايفردي است كه يكي از دوره: دانش آموخته. 19

 .معين، گواهي يا مدرك تحصيلي مربوط را دريافت كرده باشد
 .هفته آموزش و دو هفته امتحانات پاياني است 16هر نيمسال تحصيلي شامل : نيمسال تحصيلي. 20
 .هفته آموزش و يك هفته امتحانات پاياني است 6شامل : دوره تابستان. 21

  ومي و اختصاصي ورود به دورهشرايط عم -3ماده          

  .داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي برابر مصوبات وزارت. 3-1
  .احراز توانمندي علمي مطابق مصوبات وزارت. 3-2

  نحوه اجراي دوره: 4ماده 

  .شودآموزش در دانشگاه مبتني بر نظام واحدي و به زبان فارسي انجام مي

ورت توانايي، برنامه درسي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي و دانشگاه اختيار دارد در ص: تبصره
يا برنامه هاي بازنگري شده در هر يك از دانشگاههاي گروه يك را منحصراً براي دانشجويان خارجي در 
صورتي كه به حدنصاب الزم براي تشكيل كالس برسد با رعايت ضوابط و مقررات مربوط، به زبان انگليسي 

  .دارائه نماي
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هاي آموزشي و درسي مصوب شوراي عالي هاي فاقد هيأت مميزه، موظف اند كه برنامهدانشگاه -5ماده 
اي كه در آن با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي دانشجو برنامه ريزي آموزشي وزارت را براي دوره

نامه واگذاري اختيارات هاي داراي هيأت مميزه كماكان بر اساس آيين پذيرفته است، اجرا نمايد و دانشگاه

  .برنامه ريزي درسي اقدام نمايند
دانشگاه اختيار دارد در صورت موافقت گروه آموزشي، حداكثر ده درصد از واحدهاي درسي . 1تبصره 

با تأكيد بر محتواي ) مجازي(هر دوره را با اولويت دروس پايه و عمومي به صورت الكترونيكي 

  .ي مصوب وزارت ارائه نمايدالكترونيكي و رعايت استانداردها
هاي داراي هيأت مميزه، مستقل مي توانند دروس پيشنهادي را پس از تصويب شوراي دانشگاه. 2تبصره 

  .برنامه ريزي درسي دانشگاه به اجرا گذرانند

دانشگاه موظف است براي هدايت تحصيلي دانشجو از زمان پذيرش، يكي از مدرسان مرتبط با  -6ماده 
  .تعيين و اعالم كند) استاد مشاور(ي دانشجو را به عنوان راهنماي آموزشي رشته تحصيل

واحد درسي را با نظر استاد  20و حداكثر  12دانشجو در هر نيمسال تحصيلي الزم است حداقل  -7ماده 

  .واحد درسي است 6حداكثر واحد مجاز انتخابي در دوره تابستان . مشاور انتخاب كند
باشد، در اينصورت دانشجو با تأييد گروه  17نمرات دانشجويي در يك نيمسال  اگر ميانگين. 1تبصره 

  .واحد درسي اخذ نمايد 24تواند حداكثر تا آموزشي در نيمسال تحصيلي بعد مي

واحد درسي باقي داشته  24چنانچه دانشجو در نيمسال آخر براي دانش آموختگي، حداكثر . 2تبصره 
واحد  24تواند تا باشد و بدون مشروطي نيمسال قبل، مي 12وي باالي باشد، به شرطي كه ميانگين كل 

  .درسي اخذ نمايد

واحد درسي دانش آموخته شود با تأييد  8در شرايط خاص كه دانشجو با گذراندن حداكثر . 3تبصره 
تحت هيچ شرايطي واحدهاي . تواند واحدهاي مذكور را در دوره تابستان اخذ نمايدگروه آموزشي، مي

  .واحد درسي نشود 8ابستان بيشتر از ت

  .اين ماده استفاده كند 3و  2دانشجو نمي تواند از هر دو تبصره . 4تبصره 
در صورتي كه واحدهاي انتخابي يا باقيمانده دانشجو در پايان هر نيمسال به تشخيص گروه . 5تبصره 

واحد درسي برسد، در اينصورت اين  12آموزشي، بنا به داليل موجه و خارج از اراده دانشجو به كمتر از 

شود و در مشروط شدن تأثير نيمسال به عنوان يك نيمسال كامل در سنوات تحصيلي وي محسوب مي
به عبارت ديگر، در شرايط (بي تأثير است ) همين ماده 1موضوع تبصره (دارد و اما ممتاز شدن دانشجو 

- و باالتر شد ممتاز محسوب نمي 17باشد و اگر شد مشروط مي  12مذكور، اگر ميانگين دانشجو كمتر از 

  .)شود
در صورتي كه دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلي براي دانش آموختگي حداكثر دو درس  -8ماده 

 2هاي موضوع تبصره(نظري داشته باشد، با تأييد گروه آموزشي و با رعايت سقف واحدهاي آن نيمسال 

معرفي به استاد در آن نيمسال يا دوره تابستان بگذراند  تواند دروس را به صورتمي) 7ماده  3و 
اخذ درس تبصره ). دروس استثنايي با نظر بخش در شروع تحصيل بايد به اطالع دانشجو رسانيده شود(

  .در تابستان همراه با دروس كارآموزي و پروژه بالمانع مي باشد

هر ) تقدم و تأخر(نياز ته با رعايت پيشچگونگي و ترتيب ارائه تمامي دروس هر دوره و هر رش -9ماده 
  .درس طبق برنامه درسي مصوب بر عهده گروه آموزشي است
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  .دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلي از رعايت مقررات مربوط به اين ماده معاف است: تبصره
تعداد واحدهاي جبراني با تشخيص گروه آموزشي صرفاً براي دوره كارشناسي ناپيوسته  -10ماده 
  واحد  6اكثر حد

  .شودمي باشد و نمره دروس جبراني در ميانگين نيمسال و كل محاسبه نمي
كه ) فاقد مدرك پيش دانشگاهي(دانشگاه اختيار دارد براي دانش آموختگان دوره كارداني پيوسته . تبصره

ه به تشخيص گرو(است و در دوره كارشناسي ناپيوسته در رشته غير مرتبط  14معدل كل آنها زير 

نمره اين دروس در ميانگين نيمسال . واحد درسي جبراني ارائه كند 20اند حداكثر پذيرفته شده) آموزشي
  .شودو كل محاسبه نمي

آموزش رايگان براي هر دانشجو، در هر دوره تحصيلي صرفاً يكبار و در يك رشته تحصيلي  -11ماده 

  .امكانپذير است
هاي دولتي، در صورت حذف يا عدم كسب نمره در دانشگاهدانشجوي مشمول آموزش رايگان  -12ماده 

قبولي در هر درس، براي انتخاب مجدد آن درس، در صورتي كه سنوات مجاز تحصيلي دانشجو تمام 

  .باشدشده باشد موظف به پرداخت هزينه مربوط طبق مصوبه هيأت امناي دانشگاه مي
هاي غير حضوري كه منتهي به مدرك دوره تواند دردانشجوي مشمول اين آيين نامه مي -13ماده 

  .شود، مطابق مصوبات مربوط به صورت همزمان تحصيل كندتحصيلي مي

تحصيل همزمان دانشجويان استعدادهاي درخشان براساس مصوبات شوراي هدايت : تبصره
  .شوداستعدادهاي درخشان وزارت انجام مي

و زمان حذف و اضافه، حذف اضطراري دروس،  برنامه ريزي و تصميم گيري درباره چگونگي -14ماده 

اعالم و ثبت نمره، تاريخ تجديدنظر و غيره طبق شيوه نامه اجرايي مصوب شوراي آموزشي دانشگاه 
  .شودانجام مي
و كارشناسي ناپيوسته ) اعم از پيوسته و ناپيوسته(هاي كارداني مدت مجاز تحصيل در دوره -15ماده 

  .ناسي پيوسته چهار سال استهاي كارشدو سال و در دوره
دانشگاه اختيار دارد در شرايط خاص و با تصويب شوراي آموزشي دانشگاه، حداكثر يك . 1تبصره 

  نيمسال براي 

دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته و حداكثر دو نيمسال براي دوره كارشناسي پيوسته، مدت 
ن مدت دانش آموخته نشود از ادامه تحصيل محروم چنانچه دانشجو در اي. مجاز تحصيل را افزايش دهد

  .خواهد شد

هزينه افزايش سنوات تحصيلي مازاد بر مدت مجاز تحصيل، طبق تعرفه مصوب هيأت امناء . 2تبصره 
  .شوددانشگاه از دانشجويان مشمول آموزش رايگان دريافت مي

درس و بر اساس حضور و ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در هر درس توسط مدرس آن  -16ماده 

شود و به صورت عددي از صفر تا بيست فعاليت در كالس، انجام تكاليف و نتايج امتحانات انجام مي
  .شودمحاسبه مي

  .برگزاري آزمون كتبي در پايان نيمسال تحصيلي براي دروس نظري الزامي است. 1تبصره 

عمليات صحرايي، كار در عرصه و نمرات دروس تمرين دبيري، كارآموزي و كارورزي، . 2تبصره 
شود، در صورتي كه به تشخيص مدرس و تأييد دروسي كه در برنامه درسي مصوب، با پروژه ارائه مي
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شود، قطعي گروه آموزشي مربوط، تكميل آنها در طول يك نيمسال تحصيلي ميسر نباشد، ناتمام تلقي مي
  .دشوانجام مي 14شدن نمره ناتمام طبق شيوه نامه ماده 

روز پس از برگزاري امتحان آن  10استاد موظف است گزارش نهايي هر درس را حداكثر ظرف . 3تبصره 

اداره آموزش هر دانشكده يا واحد ذي ربط . درس به اداره آموزش دانشكده يا واحد مربوط تسليم نمايد
آخرين امتحان هر  در هر دانشگاه موظف است نمرات دانشجويان را حداكثر تا دو هفته پس از برگزاري

نيمسال و پس از بازبيني برگه ها توسط دانشجويان و رسيدگي به اعتراضات دانشجويان و رفع 

  .اشتباهات احتمالي به آموزش كل دانشگاه تسليم نمايد
  .هاي حضوري الزامي استحضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره -17ماده 

جلسات يا در جلسه امتحان پايان نيمسال آن درس غيبت  16/3اگر دانشجو در درسي بيش از . 1تبصره 

كند، چنانچه غيبت دانشجو به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه غير موجه تشخيص داده شود، نمره آن 
 12در اين صورت رعايت حد نصاب . شوددرس صفر و در صورت تشخيص موجه، آن درس حذف مي

ولي نيمسال مذكور به عنوان يك نيمسال كامل جزو  واحد در طول نيمسال براي دانشجو الزامي نيست

  .شودسنوات تحصيلي وي محسوب مي
يك درس در هر (دانشجو مي تواند در طول دوره تحصيل، حداكثر دو مرتبه با توجه به ضوابط . 2تبصره 
  .و موافقت بخش و دانشكده از حذف اضطراري استفاده نمايد) نيمسال

مام دروس يك نيمسال تحصيلي با درخواست كتبي دانشجو و تأييد در شرايط خاص، حذف ت. 3تبصره 
شوراي آموزشي دانشگاه قبل از شروع امتحانات پايان نيمسال و با احتساب در سنوات تحصيلي 

  .امكانپذير است

اين ماده، در صورت اضطرار تا دو هفته قبل از  1تواند با رعايت مفاد تبصره دانشجو مي. 4تبصره 
ات پايان نيمسال، صرفاً يك درس نظري را با تأييد گروه آموزشي حذف كند به شرط آن كه شروع امتحان

  .واحد نشود 12تعداد واحدهاي باقيمانده دانشجو كمتر از 

  .است 10حداقل نمره قبولي در هر درس  -18ماده 
و در آن باشد، دانشج 12چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصيلي كمتر از  -19ماده 

  .واحد درسي انتخاب كند 14تواند حداكثر تا شود و در نيمسال بعدي مينيمسال مشروط تلقي مي

چنانچه دانشجويي در دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته دو نيمسال و در دوره كارشناسي . تبصره
  .شودنيمسال اعم از متوالي يا متناوب مشروط شده باشد، از تحصيل محروم مي 3پيوسته 
تواند با رعايت سنوات مجاز تحصيل، در دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته، يك دانشجو مي -20ماده 

  .نيمسال و در دوره كارشناسي پيوسته حداكثر دو نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده كند
  .ستمدت مجاز مرخصي زايمان، دو نيمسال تحصيلي و بدون احتساب در سنوات تحصيلي ا. 1تبصره 
مدت مجاز مرخصي پزشكي، در صورت تأييد پزشك معتمد دانشگاه و شوراي آموزشي، . 2تبصره 

  .حداكثر دو نيمسال تحصيلي و بدون احتساب در سنوات تحصيلي است
حداكثر تا دو ...) مانند مأموريت همسر يا والدين و (تعيين ساير مصاديق مرخصي تحصيلي . 3تبصره 

  .تساب در سنوات مجاز، در اختيار شوراي آموزشي دانشگاه استنيمسال تحصيلي و بدون اح

هاي مذكور در اين تواند با تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه از مجموع مرخصيدانشجو مي. 4تبصره 
  .مند شودهاي مندرج در آن بهرهماده و تبصره
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  .شودوب ميثبت نام نكردن دانشجو در هر نيمسال تحصيلي، انصراف از تحصيل محس -21ماده 
تصميم گيري در مورد بازگشت به تحصيل دانشجوي منصرف از تحصيل بر عهده شوراي . تبصره 

  .آموزشي دانشگاه است

دانشجوي متقاضي انصراف از تحصيل، بايد درخواست انصراف خود را شخصاً و به صورت  -22ماده 
اي يكبار و تا دو ماه از تاريخ ارائه دانشجو مجاز است فقط بر. كتبي به اداره آموزش دانشگاه تسليم كند

درخواست، تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد در غير اينصورت، پس از انقضاي اين مهلت، حكم 

  .شودانصراف از تحصيل وي صادر مي
تواند از يك رشته هاي كارداني و كارشناسي پيوسته با داشتن شرايط زير ميدانشجوي دوره -23ماده 

  :ه يا گرايش ديگر تحصيلي در همان دانشگاه تغيير رشته يا گرايش دهديا گرايش به رشت

  وجود رشته يا گرايش مورد تقاضاي دانشجو در دانشگاه؛) الف
  موافقت گروه آموزشي مبدأ و مقصد و با تأييد شوراي آموزشي دانشگاه؛) ب
بط از نمره آخرين فرد هاي اكتسابي دانشجو در آزمون سراسري گروه آزمايشي ذيركمتر نبودن نمره) ج

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

  امكان ادامه تحصيل دانشجو در رشته يا گرايش جديد در سنوات مجاز باقيمانده؛) د

رايط اين ماده، تغيير رشته تواند با رعايت شدانشجو صرفاً در هر دوره تحصيلي براي يكبار مي. تبصره 
  .يا گرايش دهد

هاي باالتر، از غير دولتي به دولتي، از شبانه به روزانه، هاي پايين به دورهتغيير رشته از دوره -24ماده 

  .از غير حضوري به نيمه حضوري و حضوري ممنوع است ولي بر عكس آن مجاز است
هايي كه باشد به رشتهه از طريق بدون آزمون ميتغيير رشته دانشجويي كه پذيرش وي در دور. تبصره 

  .پذيرش در آنها از طريق آزمون سراسري صورت گرفته باشد، ممنوع است

تغيير رشته دانشجو در دوره كارشناسي ناپيوسته ممنوع است، اما تغيير گرايش با داشتن  -25ماده 
  .پذير استامكان 24شرايط و ضوابط ذكر شده در ماده 

هاي كارداني و يهماني و انتقال دانشجو مطابق آيين نامه ميهماني و انتقال دانشجويان دوره م -26ماده 

  .شودكارشناسي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي مصوب وزارت انجام مي
با  و) 29،28،27،26موضوع مواد(انتقال توأم با تغيير رشته يا گرايش در صورت احراز شرايط  -27ماده 

  .پذير استهاي مبدأ و مقصد، فقط براي يكبار امكانكسب موافقت دانشگاه

معادل سازي و پذيرش واحدهاي درسي گذرانده شده دانشجو بر اساس دستورالعمل اجرايي  -28ماده 
  .پذير استمصوب شوراي آموزشي دانشگاه امكان

يك نيمسال از سنوات مجاز تحصيلي  واحد از دروس معادل سازي شده، 20تا  12به ازاي هر . 1تبصره 

  .شوددانشجو كاسته مي
  :گيردهاي آموزشي هم عرض زير صورت ميمعادل سازي دروس صرفاً در شيوه. 2تبصره 

  .حضوريهاي حضوري، نيمه حضوري يا غيرواحدهاي گذرانده دانشجوي حضوري به دوره) الف

  .حضورينيمه حضوري به نيمه حضوري و غير) ب
  .ي به غيرحضوريغيرحضور) ج
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هاي كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته داشتن ميانگين مالك دانش آموختگي براي دوره -29ماده  
  .در پايان دوره است 12كل حداقل 
باشد  12چنانچه ميانگين كل دانشجويي پس از گذراندن تمام واحدهاي درسي آن دوره كمتر از . تبصره

شود تا با اخذ مجدد حداكثر مجاز سنوات تحصيلي به وي فرصت داده ميتنها يك نيمسال با رعايت سقف 
گذرانده است، ميانگين كل دروس اخذ شده خود را به حداقل  12واحد از درسهايي كه با نمره كمتر از  20
  .شودبرساند و مدرك تحصيلي دوره را دريافت كند در غير اينصورت از ادامه تحصيل محروم مي 12

 68صورتي كه دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل در دوره كارشناسي پيوسته حداقل در  -30ماده 
را با نمره قبولي ) واحد دروس عمومي و مابقي از ساير دروس دوره 10شامل حداكثر (واحد درسي 

تواند مدرك دوره كارداني يا باالتر باشد، در اين صورت مي 12گذرانده و ميانگين كل دروس گذرانده وي 

در غير اينصورت، به دانشجوي مذكور و همچنين به دانشجوي منصرف يا . مان رشته را دريافت كنده
محروم از تحصيل در دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته، فقط گواهي مبني بر تعداد واحدهاي گذرانده 

  .شده داده خواهد شد

ه كارشناسي پيوسته بيش از در صورتي كه دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل در دور. 1تبصره 
واحدهاي مورد نياز دوره كارداني را با نمره قبولي گذرانده باشد در اين صورت دانشگاه دروسي را 

يا  12دهد كه ميانگين كل دانشجو در آن دروس، مالك ميانگين كل براي صدور مدرك كارداني قرار مي

  .باالتر باشد
دانشجو و صرف نظر از وجود دوره كارداني مصوب در صدور مدرك كارداني حسب تقاضاي . 2تبصره 

  .شودآن رشته يا مجري بودن دانشگاه محل تحصيل دانشجو انجام مي

براي دروس تبصره نيز . تاريخ دانش آموختگي، زمان آخرين نيمسال ثبت نام دانشجو مي باشد -31ماده 
  .تاريخ اعالم نمره توسط استاد است

اين آيين نامه و هر گونه پاسخگويي قانوني مترتب بر آن بر عهده  مسئوليت حسن اجراي -32ماده 

  .دانشگاه است و نظارت بر اجرا و تفسير مفاد آن بر عهده معاون آموزشي وزارت است
تبصره در جلسه شوراي آموزشي دانشگاه شيراز  33ماده و  33اين آيين نامه در يك مقدمه و  -33ماده 
و پس از آن  1394-95و براي دانشجويان ورودي سال تحصيلي  به تصويب رسيد 10/8/1394مورخ 

  .شودهاي مغاير با آن لغو و بالاثر اعالم ميها و بخشنامهالزم االجرا است و تمام اين آيين نامه
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  ايثارگر و ن نامه تسهيالت آموزشي دانشجويان شاهدييآ

  ريزي شوراي عالي برنامه 16/7/74 مورخ 304مصوب جلسه 

  كارشناسي مصوب هاي كارداني و ن نامه آموزشي دورهييضميمه آ

  )101نشريه ( 1369 ماه اسفند 
  

  تعريف -1

  :شوند تعريف مي ن نامه به شرح زيريياين آ در ايثارگر واژه هاي شاهد و     
  .شود اطالق مي باالتر درصد و 50جانباز و آزادهزوجه شهيد، مفقوداالثر،  و به فرزند واژه شاهد -الف 

  :شود گفته مي به يكي ازمصاديق زير واژه ايثارگر -ب 
  .جبهه داشته باشد داوطلبانه در رزمنده اي كه حداقل شش ماه حضور -
  .داشته باشد نقص عضو درصد 25جانبازي كه حداقل  -

  .اي كه حداقل شش ماه سابقه اسارت داشته باشد آزاده -

مهلت تعيين شده  در انبازي كه به علت ادامه درمان نتواندبه دانشجوي ج:  3تبصره الحاقي به ماده  -2

أييـد  كه بـه ت   دهد ارايهمشروط براينكه گواهي پزشكي معتبري ( شود براي ثبت نام مراجعه كنـد اجازه داده مي
  .كند اضافه انتخاب واحد مان حذف وز كه تا) دانشگاه رسيده باشد پزشك معتمد يا كميسيون پزشكي و

 واحـد  10نيمسـال حـداقل    هر در توانند ايثارگر مي و دانشجويان شاهد:  11اقي به ماده تبصره الح -3

  .انتخاب كنند
التحصيل  درسي فارغ واحد 8گذراندن  وايثارگري كه با دانشجوي شاهد : 11تبصره الحاقي به ماده -4

 تابستاني حداكثر ةدور رباشد، مي تواند د 15حداقل  او ي كه ميانگين نمرات نيمسال گذشتهمي شود، درصورت
  .انتخاب كند واحد  8

 دانشـجوي ايثـارگري كـه بـه دليـل انجـام معالجـات پزشـكي ناشـي از         :  14تبصره الحاقي به ماده  -5

مـدارك   تأييـد  دروس گرفته شـده شـركت كنـد، بـا     درس ياجلسات امتحاني  يا جلسه و صدمات جنگ نتواند در
طرف گـروه آموزشـي ذيـربط     اي كه از طبق برنامه گاه، مي توانددانشپزشك معتمد  توسط كميسيون پزشكي يا

ايـن صــورت     غيـر  در. دروس شركت كنـد  امتحان آن درس يا پايان نيمسال بعدي در تا حداكثر شود تعيين مي

  .حذف مي شود دروس مذكور درس يا

 ايثـارگر در ويرموجه بودن غيبت دانشجويان شاهدغا تشخيص موجه ي : 16تبصره الحاقي به ماده  -6

  .دانشگاه است ايثارگرودانشجويان شاهد امور جلسه امتحان با ستاد در يا كالس درس و

پـنج هفتـه    تا را درس نظري خود ايثارگر، مي تواند دوودانشجوي شاهد : 18تبصره الحاقي به ماده -7

 كمتـر   واحـد   10 از مانـده او  واحدهاي بـاقي  اينكه تعداد مانده به پايان نيمسال تحصيلي حذف كند، مشروط بر
  .دنشو
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بـراي   -نيمسـال مـوردنظر   تشـخيص قـادرنبودن بـه ادامـه تحصـيل در      : 19تبصره الحاقي به ماده -8

  .دانشگاه است ايثارگر و دانشجويان شاهد امور با ستادر ايثارگودانشجويان شاهد

بـراي دانشـجويان جانبـاز،    ) مميان تـرم وپايـان تـر   (مدت زمان امتحان  : 23تبصره الحاقي به ماده -9

 سـتاد د يـ أيت دانشـگاه و  پزشـك معتمـد   به تشخيص كميسيون پزشكي يـا  بنا ها ه به وضعيت جسماني آنجباتو

  .برابرمدت زمان معمول آن قابل افزايش است  2 تا ايثارگر دانشگاه، حداكثرواموردانشجويان شاهد
 بـا  دانشـجويان شـاغل بـه تحصـيل جانبـاز     نمرات مردودي سـه درس  : 26تبصره الحاقي به ماده -10

ميـانگين نمـرات آنـان بـه شـمار       در) بـه بعـد   67هـاي   ورودي( به باال% 50زوجه جانبار جانبازي و% 25 حداقل

 شـركت در  اولين فرصـت ممكـن و   در ها آن اخذ پس از دروس مزبور يك از آيد، مشروط براينكه نمرات هر نمي
  .نباشد 12 هاي آن كمتراز امتحان
يك   اضافه جانبازي،% 10ازاي هره باشد، ب% 25جانبازي آنان بيش از اي دانشجويان جانبازي كه درصدبر

  .كند پنج درس تجاوز دروس حذف شده نبايد از حال تعداد هر در درس به سه درس فوق افزوده مي شود و

 گ باشـد و جنـ  صورتي كه مرخصي براي درمان صدمات ناشـي از ر د:  33تبصره الحاقي به ماده -11

دانشـگاه   پزشك معتمد كميسيون پزشكي يا يدأيت مربوط موردمدارك  و يك ماه ادامه يابدز دت  درمان بيش ام
  .به شمار نمي آيد سنوات تحصيلي دانشجو باشد، آن نيمسال جزو

و باالتر دانشجوي شـاهد و ايثـارگر    10پذيرش كليه دروس با نمرات  : 46 تبصره الحاقي به ماده -12

  .قالي توسط دانشگاه مقصد الزامي استانت

درسـي   واحـد  14ايثـارگر، گذرانـدن حـداقل    وبراي دانشجويان شـاهد  : 55تبصره الحاقي به ماده  -13

  . كفايت مي كند

مـي تواننـد درصـورت موافقـت شـوراي       دانشـجويان شـاهدوايثارگر  :  56تبصره الحاقي به ماده  -14

  .رشته دهند تغيير به مقطع پايين تر رتبه نسبي، ازمقطع باالتر شرايط احراز فارغ از ،دانشگاه آموزشي

ي  كـه بـه تشـخيص سـتاد توانـايي ادامـه       دانشـجوي شـاهدوايثارگر  :  59تبصره الحاقي به ماده  -15

تحصيل در رشته خود را نداشته باشد، مي تواند به رشته ديگري در گروه آموزشي مربوط و يـا رشـته اي در   
در صورتي كه تغيير رشته، منوط به تغيير محل تحصـيل باشـد، بـا    . دهدشي تغيير رشته ر گروههاي آزمايساي

تأييد و معرفي اداره كل امور دانشـجويان شـاهد و ايثـارگر وزارت متبـوع، دانشـگاه مقصـد ملـزم بـه پـذيرش          
  .دانشجو مي باشد

 رعايت ساير با را وس مزبوردانشجويان شاهدوايثارگر مي توانند در  : 65تبصره الحاقي به ماده  -16     

  .كنند نيمسال تكرار دو شرايط در
شوراي عالي برنامه ريزي بـه تصـويب    16/7/74 مورخ 304 جلسه شماره در بند 16 ن نامه دريياين آ -17

  .تاريخ تصويب الزم االجرا است از مي شود و لغو تصويـب آن تمام مقررات مغاير باو رسيد 
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معاون دانشجويي وزارت  21/4/84مورخ  651/64مفاد بخشنامه شماره 

  علوم، تحقيقات و فناوري
  

) ها(نتوانسته است در آزمون آن مشكالت روحي  كه دانشجوي شاهد بدليل) دروسي(نمرات درس  .1
تا سقف مجاز قيد شده در تبصره الحاقي   نمره قبولي آورد، با تأييد ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه،

اين موضوع در . از كارنامه دانشجو قابل حذف است) درس 5(آموزشي آيين نامه  26به ماده 
 .خصوص كليه دروس قبلي دانشجو نيز به فرض احراز شرايط قابل اعمال است

ر مجازند در هر گدانشجويان شاهد و ايثار  آيين نامه آموزشي، 11طبق تبصره الحاقي به ماده  .2

يك نيمسال بدليلي مشابه  چنانچه دانشجو در. دواحد انتخاب كنن 10واحد و حداقل  12زير نيمسال 
برخي از دروس خود را حذف نمود يا بدليل ديگري مانند عدم ارايه دروس مورد نياز و يا  1با بند 

واحد  12محدوديت اخذ واحد به دليل رعايت پيشنياز، تعداد واحدهاي وي در پايان نيمسال كمتر از 
آيين نامه آموزشي نيمسال مذكور را  26ماده  2ع از تبصره باشد، دانشگاه مي تواند با تفسير موس

مشابه با دوره فشرده تابستاني منظور نمايد و بنابراين در صورتيكه معدل دانشجو در آن نيمسال 

 .آيين نامه آموزشي محسوب نمي شود 29باشد ذيل ماده  12كمتر از 

 12ي رغم داشتن معدل كمتر از كميسيون مركزي موارد خاص وزارت علوم به دانشجوياني كه عل .3

يا باالتر باشند، با استفاده از اختيارات خود  12نيمسال متوالي يا متناوب، داراي معدل كل  5يا  4در 
دانشگاه مي تواند بدون نياز به ارسال موضوع به كميسيون موارد . اجازه ادامه تحصيل مي دهد

شجويان مشروط بر اينكه از آن پس معدل خاص مركز نسبت به صدور اجازه ادامه تحصيل اين دان

 .كسب نكنند، اقدام نمايد 12زير 

آيين نامه  37دانشگاه ها اجازه داده شده است كه با استفاده از ماده بخشنامه مزبور به  5در بند  .4

 4اقي حداكثر تا عالوه بر مرخصي استحق  آموزشي و با تأييد ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه،
بمنظور مراقبت از همسران خود، % 50جانبازان با آسيب ديدگي حداقل  اننيمسال به همسر

 .مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات اعطا نمايند

انتقال دانشجوي شاهد در دوران تحصيل به شرح مندرج در آيين نامه آموزشي انجام مي شود و  .5
براي انتقال وي در طول برخورداري دانشجوي مذكور از آيين نامه نقل و انتقال شاهد مانعي 

  شوراي عالي  339آيين نامه آموزشي مصوب جلسه  8دوران تحصيل، با رعايت مفاد فصل 
  .برنامه ريزي محسوب نمي شود
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  انتقال دانشجويان شاهد نامه نقل و ينيآ

  هاي كشور دانشگاه در
  

  

  : مقدمه
بهبــــود بخشـيدن بـه     مبني بر) لعاليمدظله ا(مقـام معظم رهبري 5/8/75 مورخ هاي درراستاي فرمايش    
عنايـت بـه مصـوبه     بـا  و »اولويـت خـاص    «بـا   همسران معزز شاهد فرهنگي فرزندان و هاي آموزشي و برنامه
همسـران دانشـجوي    ين نامه نقل وانتقال فرزنـدان و يشوراي طرح وبرنامه درخصوص تدوين آ 13/7/74 مورخ

ي عالي انقالب فرهنگي در مورد تعميم تسهيالت طرح شاهد بـه  شورا 7/4/84مورخ  564، و مصوبه جلسه شاهد
، اين آيين نامه كه پس از تأييد ستاد مركزي شاهد و ايثارگر %69الي % 50فرزندان آزادگان و فرزندان جانبازان 

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت آموزش و پـرورش و تصـويب سـتاد برنامـه ريـزي امـور فرهنگـي        

به تصـويب نهـايي شـوراي عـالي مطـرح و برنامـه شـاهد رسـيده اسـت، از           26/7/85هد، در تاريخ فرزندان شا

ش عـالي تحـت پوشـش وزارت علـوم،     در كليه دانشگاه هـا و مراكـز آمـوز    85 – 86نيمسال اول سال تحصيلي 

  .تحقيقات و فناوري و آموزشكده هاي فني و حرفه اي قابل اجرا مي باشد
  دين شرايط ذكر شده در اين آيـين نامـه هماننـد سـاير دانشـجويان كشـور از مزايـاي        الزم به ذكر است كه واج

برخوردار مي باشـند، لكـن بـدليل ضـرورت     آيين نامه هاي جاري نقل و انتقال وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

صـيل در  موفـق بـه تح   حفظ انسجام و كيان خانواده هايي كه در آنها فرزندان و همسر معـزز شـاهد و ايثـارگر   
  .مراكز آموزش عالي مي شوند، اين آيين نامه به صورت خاص تصويب و جهت اجرا ابالغ مي گردد

  :  1ماده 

در مقـاطع تحصـيلي كـارداني، كارشناسـي، كارشناسـي ارشـد پيوسـته و        ين نامه يتسهيالت موضوع اين آ
ي تحـت پوشـش وزارت علـوم،    دكتراي حرفه اي در كليه رشته هاي تحصيلي و دانشگاه ها و مراكز آموزش عال

تحقيقات و فناوري و نيز آموزشكده هاي فني و حرفه اي تحت پوشـش وزارت آمـوزش و پـرورش، بـه ترتيـب      
  :افراد ذيل را شامل مي شود

  فرزندان اناث شاهد .1

 فرزندان ذكور شاهد .2

 همسر شهيد .3

 و باالتر و آزادگان%  50جانبازان  .4

 ادگانو باالتر و آز% 50فرزندان اناث جانبازان  .5

 و باالتر و آزادگان% 50ذكور جانبازان  فرزندان .6

 و باالتر و آزادگان% 50همسر جانبازان  .7

  %49 -% 25جانبازان  .8
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دانشجويان واجد شرايط بايستي حداقل نمره كل تراز در هر رشته، مقطع و گروه آزمايشـي كـه    : 1تبصره
گر وزارتخانـه، مركـب از مـدير كـل امـور      همه ساله توسط كميسيون نقل و انتقال ستاد مركـزي شـاهد و ايثـار   

ر دانشـجويان داخـل، مـدير كـل آمـوزش عـالي بنيـاد شـهيد و امـور          ودانشجويان شاهد و ايثارگر، مدير كل ام

  .ايثارگران به تصويب مي رسد، را دارا باشند
ط اين آيين نامـه بـا داشـتن شـراي     1دانشجويان واجد شرايط ورودي سالهاي قبل موضوع ماده :  2تبصره

مناسب علمي، در صورت عدم تكميل ظرفيـت توسـط دانشـجويان جديـدالورود، بـه ترتيـب اولويـت ذكـر شـده          

  .مشمول اين آيين نامه خواهند بود
در صورتيكه سهميه انتقال توسط افراد واجد شرايط فوق تكميل نگردد، كميسيون نقـل و انتقـال   : 3تبصره 

ند نسـبت بـه تكميـل ظرفيـت نقـل و انتقـال توسـط همسـران و         ستاد مركزي شاهد و ايثارگر وزارتخانه مي توا

  .واجد شرايط، اقدام نمايد% 49الي % 25فرزندان جانبازان 
مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري تخصصي مشمول اين آيين نامـه نخواهنـد    :4تبصره 

 .بود

  :  2ماده 

شناسـي، كارشناسـي ارشـد پيوسـته و دكتـري      كارداني، كار(سهميه پذيرش هر مقطع تحصيلي % 5حداكثر 

در هر دانشگاه يا مركز آموزش عالي بر طبق نظر كميسيون نقل و انتقال تحت پوشش وزارتين علوم، ) حرفه اي
در شـروع هـر نيمسـال     1تحقيقات و فناوري و آموزش و پرورش جهت انتقال افراد واجد شرايط موضوع ماده 

زان ظرفيت هر رشته محل به عهده كميسيون نقل و انتقـال سـتاد مركـزي    تعيين مي. تحصيلي اختصاص مي يابد

  .شاهد و ايثارگر وزارتخانه مي باشد
مالك تعيين ظرفيت پذيرش هر رشته و مقطع تحصيلي، دفترچه هاي راهنماي آزمون سراسـري و  : تبصره

  .آزمون كارداني به كارشناسي سال ورود دانشجو مي باشد

  :  3ماده

موظفنـد در هـر سـال تحصـيلي بـا      ) بعنـوان مبـدأ  (ها و مراكز آمـوزش عـالي تحـت پوشـش     كليه دانشگاه 

اين آيين نامه پس از ثبت نـام و در ابتـداي هـر نيمسـال تحصـيلي       1درخواست انتقال دانشجويان مشمول ماده 
  .خارج از ضوابط نقل و انتقال آيين نامه آموزشي موافقت نمايند

ايـن آيـين نامـه تحـت عنـوان شـهريه        1دانشجويان انتقالي مشمول ماده وجه از دريافت هرگونه  :  تبصره

  .توسط دانشگاه يا مراكز آموزش عالي مبدأ و مقصد ممنوع مي باشد... ثابت، هزينه نقل و انتقال و 

  :  4ماده

موظفنـد در هـر نيمسـال تحصـيلي بـا انتقـال       ) مقصـد (كليه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي تحت پوشـش  
اين آيين نامه موافقت نموده و با معرفي نامه معاونت دانشـجويي وزارتخانـه نسـبت     1ن مشمول ماده دانشجويا

  .به ثبت نام دانشجويان اقدام نمايند

واجدين شرايط با معرفي اداره كل آموزش عالي بنياد شهيد و امـور ايثـارگران و پـس از موافقـت     : تبصره
يثارگر وزارتخانـه، از طريـق معاونـت دانشـجويي وزارتخانـه بـه       كميسيون نقل و انتقال ستاد مركزي شاهد و ا

  .دانشگاه ها يا مراكز آموزش عالي تحت پوشش معرفي خواهند شد
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  : 5 ماده

دانشجويان شاهد و ايثارگري كه بنا بر رأي كميسيون موارد خاص دانشگاه ملزم به تغيير رشته و يا تقليـل  

اند مي توانند در قالب ظرفيت تعيـين شـده توسـط كميسـيون نقـل و      يا كارشناسي شده مقطع به مقاطع كارداني 
انتقال ستاد مركزي شاهد و ايثارگر وزارتخانه براي رشته درخواستي به دانشگاه هاي نزديـك محـل سـكونت،    

نزديكترين دانشگاه به محل سكونت اين دانشجويان در صورت دارا بودن رشته مورد نظر، ملزم به . انتقال يابند

  .دانشجو مي باشند پذيرش
به تصويب رسيد و پـس از تصـويب    26/7/85تبصره در تاريخ  7ماده و  5اين آيين نامه با يك مقدمه و در 

  .و ابالغ اين آيين نامه، كليه آيين نامه هاي قبلي مغاير با آن كان لم يكن تلقي مي گردند
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  كينامه آموزشي دوره دكتري عمومي دامپزش ينيآ
  

  مصــوب شــوراي  (DVM)دامپزشــكي ) اي حرفــه(بــر اســاس برنامــه درســي بــازنگري شــده  دكتــراي عمــومي  

، در راستاي دستيابي به اهداف رشته، آيين نامه آموزشي )18/4/85(برنامه ريزي درسي دانشگاه شيراز مورخ 
ر صـورت لـزوم ديگـر    و د (شـود تـا دانشـكده دامپزشـكي دانشـگاه شـيراز       اين دوره به شرح زير تـدوين مـي  

از نظر مقررات و ضـوابط آموزشـي بتواننـد آن را مـالك     ) هاي مجري دوره دكتري عمومي دامپزشكي دانشگاه

  . عمل قرار دهند

  نويسي نام و شرايط ورود
  

  :1ماده 

  :است شرايط ورود داوطلبان به دوره دكتري عمومي دامپزشكي به شرح زير    

وزارت آمـوزش  أييد ت رياضي مورد رشته هاي علوم تجربي و وسطه درداشتن حداقل ديپلم كامل مت -1-1
  .كشور خارج از هاي داخل يا دبيرستان پرورش از و

  برطبق ضوابط ها پذيرفته شدن درآزمون ورودي سراسري دانشگاه -2-1

  مقررات جاري كشور قوانين و نظر بودن به ادامه تحصيل از مجاز -3-1
  مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي به آموزش عالي برابر داشتن شرايط عمومي ورود -4-1
، بـه تشـخيص كميسـيون    ضوابط مربـوط  برابر) عدم معلوليت(روان  سالمت تن و برخورداربودن از -5-1

  فناوري وزارت علوم، تحقيقات و پزشكي معتمد
  .تعرفه هاي مربوط  ابرپرداخت شهريه بر يا آموزش رايگان و ازاي برخورداري از خدمت در سپردن تعهد - 1- 6

تعهدات قانوني  انجام ديگر از پرداخت شهريه، دانش آموختگان دوره دكتري عمومي دامپزشكي را:  تبصره

  . كند خاص معاف نمي
  :2ماده

 دانشـجويان دكتـري عمـومي دامپزشـكي موظفنـد طبـق تقـويم دانشـگاهي و         شدگـان آزمون سراسـري و  پذيرفته
دانشـكده   انتخاب واحد درسـي بـه دانشـگاه يـا     مهلت تعيين شده براي نام نويسي و نام در ثبت  اطالعيه هاي مربوط به

مقطـع   مجـاز بـه ادامـه تحصـيل در    منصـرف از تحصـيل شـناخته شـده و     اين صورت  غير ربط مراجعه كنند، در ذي
  .بود دكتري عمومي دامپزشكي نخواهند

نخسـتين نيمسـال    اسـري بـراي ثبـت نـام در    آزمـون سر  شدگان در دم مراجعه به موقع پذيرفتهع : تبصره

  .بود تحصيل خواهد انصراف آنان از ةمنزله تحصيلي ب
  : 3ماده 

 و هـا  دانشـگاه  هـاي ديگـر در   رشـته  همزمـان بـا   دوره دكتـري عمـومي دامپزشـكي بـه طـور      تحصيل در   
ادامـه تحصـيل    از درصورت تخلف، دانشجو نيست و مجاز) غيردولتي دولتي و اعم از(سسات آموزش عالي ؤم

  .دكتري عمومي دامپزشكي دانشگاه دولتي محروم مي شود ةدور در
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   نظام آموزشي
  

  : 4ماده

  .نظام واحدي است آموزش دوره دكتري دامپزشكي مبتني بر
  : 5ماده

 در عدم قبولي دانشـجو  قبولي يا و واحدهاي آن درس سنجيده مي شود درس با نظام واحدي ارزش هر در
  .است س محدوديك درس به همان در

  : 6ماده

 16ترتيـب طـي   ه آن ب ميزان درسي است كه مفاد) آزمايشگاهي درمانگاهي يا( درس نظري وعملي واحد هر
دوره تابســتاني طبــق برنامــه مصــوب شــوراي عــالي  نيمســال تحصــيلي يــا طــول هــر ســاعت در 32سـاعت و 
  .شود ريزي تدريس مي برنامه

  .ساعت به اجرا گذاشته مي شود 64ني نترياو عملي كارآموزي  واحد هر:  تبصره
  : 7ماده

  .صورت نياز يك دوره تابستاني است در نيمسال تحصيلي و دو سال تحصيلي مركب از هر
همين آيين نامه در طول آخـرين   29ي دوره دكتراي عمومي دامپزشكي بر اساس ماده دوره اينترن:  تبصره

 .سال تحصيلي به صورت پيوسته انجام مي شود
  

  : 8ماده

  .هفته آموزش است 6 دوره تابستاني برابر هفته آموزش و 16 برابرنيمسال تحصيلي  هر
فـزون  دوره تابسـتاني ا و نيمسال تحصـيلي   پايان هر آزمون هايمدت زمان الزم براي برگزاري : 1تبصره

  .شود مي منظور درس محسوب و دوره آموزشي هر بر
موافقت شــــوراي آموزشي  گروه آموزشي ذيربط و هادضروري، به پيشن ي ويموارد استثنا در: 2تبصره
مشروط براينكه مجموع سـاعات   هفته تدريس كرد 16 از تر مدتي كوتاه در دروسي را توان درس يا دانشكده مي

هفتـه   6 از تـر  طـول دوره تـدريس كوتـاه    و نشـود  نامه كمتر ينياين آ 6ماده  در ميزان مقررز درسي ا واحد هر
  .نباشد

  :9ماده 

برنامـه ريـزي بـه    شـوراي  دانشگاه شيراز، بر اساس آيين نامه تفـويض اختيـارات   دامپزشكي   در دانشكده

ده كـه  كدانشگاههاي داراي هيأت مميزه، برنامه درسي و سرفصل پيشنهادي شوراي برنامه ريزي درسي دانشـ 
  . شودبه تصويب نهايي شوراي برنامه ريزي درسي دانشگاه رسيده است به اجرا گذاشته مي 

  رعايــت  نامــه و نيــيايـن آ  تتوجـه بــه مقــررا  ي عمــومي بــااتحصـيلي دوره دكتــر  ةتنظــيم برنامــ :تبصـره 

  .دامپزشكي مي باشددانشكده  ةبرنامه درسي مصوب برعهد پيش نيازهاي تعيين شده در
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  واحدهاي درسي و طول مدت مجاز تحصيل
  :10ماده

واحـد شـامل دروس عمـومي،     215 مومي دامپزشـكي حداقل واحدهاي درسي براي اخذ دانشنامه دكتراي ع
    .و پايان نامه مي باشد )كارورزي( يخصصي، پژوهشي، كارآموزي ، اينترنپايه، اصلي، ت

  :11ماده

  .واحد درسي انتخاب كند 20تا  12دانشجو در هر نيمسال تحصيلي مجاز است بين 
انشجو از رعايت شـرط انتخـاب حـداقل    د) كارورزي(ي يمسال تحصيلي پيش از دوره اينترندر ن : 1 تبصره

  .واحد درسي معاف است
داشته باشد به شرط رعايت پـيش نيازهـا    17دانشجويي كه در يك نيمسال، حداقل ميانگين نمره : 2تبصره 

  .واحد درسي انتخاب كند 24و عدم برخورد برنامه كالس و امتحان مي تواند در نيمسال بعدي تا 

  .واحد درسي نمي تواند انتخاب كند 6 مي تواند حداكثرني، دانشجو تابستا در هر دوره: 3تبصره 
  :12ماده

  .سال است 9حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره دكتراي دامپزشكي  
دانشجوياني كه به هر دليل موفق به اتمـام دوره دكتـراي عمـومي دامپزشـكي نمـي شـوند برابـر         :1 تبصره     

، كـارداني دامپزشـكي و يـا سـاير     دامپزشـكي  شناسي علوم آزمايشگاهيمقررات موجود مي توانند به مقطع كار
رشته هاي كارشناسي و كارداني علوم تجربي در صورت اخذ پذيرش تغيير رشته دهند يـا ايـن كـه بـا يكـي از      

  :شرايط زير فارغ التحصيل شوند

  .باشد 134و كمتر از  72 گذرانده آنها بيش ازبا مدرك كارداني دامپزشكي در صورتي كه تعداد واحدهاي  :الف
 134با مدرك كارشناسي علوم آزمايشگاهي دامپزشكي در صورتي كه تعداد واحدهاي گذرانده آنها بيش از  :ب

  .باشد

باشد، مجـاز بـه دفـاع از پايـان نامـه       12چنانچه معدل دانشجو پيش از دفاع از پايان نامه كمتر از : 2تبصره     
در ايـن صـورت بـا اعطـاي مـدرك       . كـرد عمومي دامپزشـكي را اخـذ نخواهنـد    نخواهد بود و دانشنامه دكتراي 

  .كارشناسي در يكي از رشته هاي مجاز به تحصيل دانشجو خاتمه داده خواهد شد

  

  ارزشيابي علمي
  : 13ماده

دانشجو در هر درس بر اساس ميزان حضور فعال در كالس، آزمايشگاه يـا درمانگـاه و نتـايج     ارزشيابي علمي
  .ات بين نيمسال و پايان نيمسال توسط مدرس مربوط انجام مي گيردامتحان

نمره  نهـايي اسـت   % 60حداقل  و در پايان نيمسال% 40نسبت نمرات ارزشيابي دانشجو در بين نيمسال حداكثر  :  1تبصره
   .و در پايان نيمسال از كليه مطالب تدريس شده در هر درس امتحان به عمل مي آيد

با توجه به ضوابط زير محاسبه و منظور  )كارورزي( بي تحصيلي دانشجو در دروس اينترنيارزشيا:  2تبصره

  .مي شود
ربـط و انجـام كشـيك محولـه بـر       حضور مرتب و تمام وقت در بخش و كالسـها و سـمينارهاي ذي   •

  .نمره نهايي% 20حداكثر  –اساس برنامه تنظيمي بخشهاي مجري 
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حوله طبق ضوابط بخـش از جملـه تهيـه و تكميـل پرونـده      وليت در انجام امور مؤدقت و احساس مس •
بيماران و نمونه هاي ارجاعي به درمانگاه ها، آزمايشگاه هـا و بيمارسـتان دامپزشـكي و پـي گيـري      

 .نمره نهايي% 20حداكثر  -نتايج 

رد تنظيم اطالعات باليني و آزمايشگاهي بيماران ارجاع شده به درمانگاه و ارايه سمينار در زمينه موا •

نمـره  % 20حداكثر  –جالب درمانگاهي در طول نيمسال با حضور استاد مربوطه و ساير دانشجويان 

 .نهايي

  نمره نهايي% 40حداقل  –شركت در آزمون پاياني بخش  •

  : 14ماده

  .است 20در مقياس صفر تا  12نترني يو براي دروس ا 10)به غير اينترني(قل نمره قبولي در كليه دروس حدا
و دوره اينترنـي موفـق بـه كسـب     ) آزمايشگاهي و درمانگـاهي (كه در هر يك از دروس نظري، عملي  دانشجويي

  .بخش استدوره مربوطه در حداقل نمره قبولي نشود، موظف به تكرار آن درس يا 

  : 15ماده 

غيـر ايـن   كمتـر باشـد، در    20بر مبناي صـفر تـا    12يك از نيمسالها نبايد از  ميانگين نمره هاي دانشجو در هيچ
  .صورت نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود

آموزش دانشكده دامپزشكي موظف است موضوع مشروط بودن نام نويسي دانشجو را هـر بـار بـه     : 1تبصره

  در هـر صـورت اظهـار    . كنـد  درجصورت كتبي بـه وي اطـالع دهـد و يـك نسـخه از آن را در پرونـده دانشـجو       
  .مانع از اجراي مقررات نخواهد بود يانشجو از مشروطبي اطالعي د

  .واحد درسي انتخاب نمايد 14ند، مي تواند حداكثر كدانشجويي كه به صورت مشروط ثبت نام مي  : 2تبصره

نيمسـال متنـاوب    5نيمسال متوالي يـا   4دانشجويي كه در طول دوره دكتراي عمومي دامپزشكي براي : 16ماده 
  .تحصيل در اين دوره محروم مي شود مشروط شود از ادامه

  .رفتار خواهد شداين آيين نامه  12با اينگونه دانشجويان با توجه به واحدهاي گذرانيده بر اساس ماده : تبصره

  

  آزمون هاي جامع
  
  :17ماده

دانشـجويان دكتـراي   ) پايـان سـال پـنجم   (و نيمسـال دهـم   ) پايان سال سوم(پس از سپري شدن نيمسال ششم 
آزمون هـاي جـامع علـوم پايـه و پـيش      (امپزشكي در دو آزمون جامع از دروس قبلي شركت مي كنند عمومي د
ثبت رسمي پايان نامـه   .و در هر مرحله، ادامه تحصيل آنان منوط به قبولي در آزمون مربوطه است) درمانگاهي

  .دانشجو، منوط به قبولي وي در آزمون جامع پيش درمانگاهي است
ي كه در هر يك از آزمون هاي جامع سه بار مردود شوند اجازه ادامه تحصـيل را نخواهنـد   دانشجويان:  تبصره
  . رفتار خواهد شد 12آنان بر اساس ماده با داشت و 
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  :18ماده 

يا رد گزارش مي شود و در محاسـبه معـدل دانشـجو تـأثيري نخواهـد      نمره آزمون هاي جامع به صورت قبول 
  .داشت
  :19ماده

زاري آزمون هـاي جـامع شـامل برگـزاري، مـواد امتحـاني، ضـوابط شـركت در آزمـون، روش          آيين نامه برگ  

ارزشيابي و ديگر مقررات مربوطه توسط شوراي آموزشي دانشكده دامپزشكي دانشگاه شـيراز تنظـيم خواهـد    
  .شد

تـا   دانشجوياني كه در ساير دانشگاه ها به عنوان دانشجوي مهمان مشغول بـه تحصـيل مـي شـوند،    : 1 تبصره

زماني كه رسماً دانشجوي دانشگاه شيراز شناخته مي شوند ملزم به شـركت در آزمـون هـاي جـامع دانشـكده      
  .دامپزشكي دانشگاه شيراز مي باشند

در دانشـكده دامپزشـكي    هـا  دانشجوياني كه بـه عنـوان دانشـجوي ميهمـان دائـم از سـاير دانشـگاه       : 2 تبصره

دانشگاه شيراز مشغول به تحصيل مي شـوند، ملـزم بـه شـركت در آزمـون هـاي جـامع دانشـكده دامپزشـكي          
  .دانشگاه شيراز مي باشند

  

  

  دروس كارآموزي
  :20ماده 

به منظور آشنايي با وضعيت فعاليت و روابط اجتمـاعي و حرفـه اي در فرصـت هـاي شـغلي دامپزشـكي و بـه        
 6جمعـاً  (مرحله كارآموزي  دوخته هاي علمي دامپزشكي در جامعه، دانشجويان ملزم به گذرانيدن كارگيري آمو

  .در خارج از دانشكده در مناطق مورد نياز مي باشند )واحد

  :21ماده

از واحـد   140و پـس از گذرانيـدن حـداقل     )نيمسـال هشـتم  (ن سال چهارم تحصيل در پايا) 1(انجام كارآموزي 
  . تخصصي دوره دكتراي عمومي دامپزشكي امكان پذير است اصلي و ،هپاي ،دروس عمومي

  .است) 1(منوط به گذراندن كارآموزي ) 2(انجام كارآموزي 

  .همراه با هم در يك تابستان امكان پذير نيست 2و  1اخذ دروس كارورزي : 1تبصره 
  .همراه با دروس كارورزي، اخذ هر درس ديگري امكان پذير نيست: 2تبصره 

  : 22ده ما

   )هفته  6حداقل در ساعت،  192هر درس سه واحدي (ت است ساع  64هر واحد كارآموزي معادل 

  : 23ماده 

تعيين محل كارآموزي، دانشجويان با نظر شوراي آموزشي دانشكده دامپزشكي دانشگاه شيراز به ادارات  براي
. سازمان هاي پذيرنده معرفـي مـي شـوند   دامپزشكي استان ها، شبكه هاي دامپزشكي شهرستان ها، يا ديگر كل 

نمره دروس كارآموزي به . ولين نهاد يا سازمان پذيرنده صادر مي گرددؤگواهي انجام كارآموزي از سوي مس

  .صورت قبول يا رد گزارش مي شود
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  )كارورزي(دروس اينترني 
  

  : 24ماده 

ه نفس از طريق رويارويي مستقيم اينترن به منظور پرورش مهارت ها و تقويت اتكاء ب) كارورزي(دوره اينترني 

دامپزشكي  با مسائل تشخيصي، درماني و بهداشتي دام در درمانگاه هاي ثابت و سيار و بيمارستاني) كارورز(
   .دشودانشگاه شيراز در سال ششم انجام مي وابسته به دانشكده دامپزشكي 

  : 25ماده 

به غير از پايان (مومي، پايه، اصلي، تخصصي و پژوهشي شرط ورود به دوره اينترني گذرانيدن كليه دروس ع

  .مي باشد درمانگاهيو قبولي در آزمون جامع پيش ) نامه
آنكه آن باقيمانده داشته باشند، مشروط بردانشجوياني كه براي ورود به اينترني حداكثر يك درس : تبصره

جاري در دانشگاه شيراز در مورد موزشي آ هاي آيين نامه بر اساسمي توانند  ،درس واحد عملي نداشته باشد

چنانچه به تأييد شوراي  در موارد استثنايي، .ساير رشته ها درس را به صورت معرفي به استاد اخذ نمايند
و  مي تواند پس از اتمامآموزشي دانشكده نگذراندن درس مذكور تأثيري در اينترني نداشته باشد، دانشجو 

  .كند اخذ درس را به صورت معرفي به استادز دفاع از پايان نامه پيش اگزارش نمره هاي اينترني، 

  : 26ماده 

  ساعت كار  1664ساعت و مجموع اينترني دانشجويان دامپزشكي عمومي معادل  64هر واحد اينترني معادل 
  .هفته مفيد به انجام مي رسد 36مي باشد كه حداقل در طي 

  : 27ماده 

هفته مرخصي استفاده نمايند كه  2ظر مدير گروه علوم درمانگاهي حداكثر از جويان كارورز مي توانند با ندانش

  .  هفته مي شود 38 حداقل مرخصي دانشجويان در اين صورت جمع مدت اينترني و
  : 28ماده 

در نخستين نيمسال سال . تقسيم مي شوند) واحد 12(و انتخابي ) واحد14(نترني به دو نوع الزامي يدروس ا
  .و در دومين نيمسال دروس انتخابي اينترني را اخذ مي نمايد احدهاي الزاميششم دانشجو و

  : 29ماده 

اگرچه ثبت نام دانشجويان در دروس اينترني در طي دو نيمسال به انجام مي رسد، انجام اينترني به صورت 
انوني اينترني، از سپري شدن مدت قپس . را نيز در بر مي گيردپيوسته مي باشد و تعطيالت بين نيمسال ها 

دانشكده دامپزشكي اعالم مي شود از و يا گروه علوم درمانگاهي آموزش اداره طبق برنامه اي كه از سوي 

دروس الزامي و انتخابي اخذ شده در طي دو نيمسال قبل آزمون به عمل خواهد آمد و نمره دانشجو بر اساس 
شرط قبولي در دروس اينترني كسب . خواهد شد دستورالعمل هاي جاري دانشگاه شيراز در مهلت مقرر اعالم

  .مي باشد 20از  12حداقل نمره 

  : 30ماده 

 2تبصره  بر اساس ضوابط(ي دانشجو اينترني، ساعت كار اينترن ها و چگونگي ارزشيابي اينترن عمليبرنامه 
ه داخلي اينترني و آيين نامدانشكده دامپزشكي آموزشي و تحصيالت ، توسط شوراي )همين آيين نامه 13ماده 

  . تنظيم مي شود) تدوين شده توسط گروههاي مجري(
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  : 31ماده 

دروس اينترني موظف است معادل مدت غيبت به اينترني در بخش هاي مربوطه  دردانشجو در صورت غيبت 
ادامه دهد و چنانچه مدت غيبت وي در هر درس از سه شانزدهم ساعات آن درس بيشتر شود مطابق مقررات 

  .با وي رفتار خواهد شد) در مورد غيبت(دانشگاه شيراز جاري 

  : 32ماده 

ساير موارد اجرايي و دستورالعمل ها در . تأمين حق الزحمه اينترني به عهده دانشكده دامپزشكي مي باشد
و تحصيالت تكميلي زمينه اينترني مطابق با شرايط و امكانات دانشكده دامپزشكي و موافقت شوراي آموزشي 

  .ده انجام پذير خواهد بوددانشك

  

  نامه دكتري دامپزشكي پايان
  

  :33ماده 

واحـد   6يك پايان نامـه پژوهشـي بـه ارزش     گذراندن كليه دانشجويان دوره دكتراي عمومي دامپزشكي ملزم به
  .هستند

  :34ماده

د بـر  واحد از دروس عمومي، پايه، اصلي، تخصصي و پژوهشـي مـي توانـ    140از گذراندن حداقل پس  دانشجو
، انجـام  نتخـاب موضـوع پايـان نامـه    يك يا دو اسـتاد راهنمـا نسـبت بـه ا    اساس آيين نامه مربوطه تحت نظارت 
ارايه طرح تحقيق به شوراي آموزشـي و تحصـيالت تكميلـي     .اقدام نمايد مطالعات اوليه و تهيه طرح تحقيق خود

  .ن پذير استدانشكده دامپزشكي پس از قبولي در آزمون جامع پيش درمانگاهي امكا
 آموزشـي و تحصـيالت تكميلـي   آيين نامه پايان نامه هاي دكتراي عمومي دامپزشـكي توسـط شـوراي    : تبصره

بر پايه آيين نامه هاي جاري دانشگاه شيراز در زمينه پايـان نامـه هـاي كارشناسـي ارشـد      دانشكده دامپزشكي 

  .تدوين خواهد شد
  :35ماده

ف به ثبت آن در سامانه اتوماسيون آموزشي دانشگاه و مجاز به موظ، دانشجو طرح تحقيقدر صورت تصويب 
سال بيشتر  9سنوات تحصيل دانشجو با احتساب مدت انجام پايان نامه نبايد از  .آغاز تحقيقات خود خواهد بود

  .شود
  :36ماده

ارشناسـي ارشـد   راهنما، مشاورين و داوران پايان نامه بر اساس آيين نامه پايان نامه هـاي ك ) ان(انتخاب استاد
  .دانشگاه شيراز مي باشد

  :37ماده

گزارش مي شود و پس از دفاع ) ن(ربط به صورت ناتمام  يمسال هاي تحصيلي ذيواحد پايان نامه در ن 6نمره 
واحد منظور و در محاسبه معدل دانشـجو دخالـت داده    6از پايان نامه، نمره داده شده بصورت عددي براي هر 

  نامـــه بـــه صـــورت نمـــره بـــر اســـاس معيارهـــاي زيـــر در كارنامـــه ثبـــت  نارزيـــابي پايـــا. مـــي شـــود

  .مي گردد
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  19 – 20ممتاز  •

 17 – 99/18بسيار خوب  •

 15 – 99/16خوب  •

 12 – 99/14متوسط  •

 10 – 99/11قابل پذيرش  •

  :38ماده

و مجوز دفاع از پايان نامه پس از گذراندن همه دروس الزامي و انتخـابي مـورد نيـاز بـراي فراغـت از تحصـيل       
كمتر باشد،  12چنانچه پيش از دفاع از پايان نامه معدل كل دانشجو از . صادر خواهد شد 12كسب معدل حداقل 

رفتـار  اين آيـين نامـه بـا وي     12ماده  2مجوز دفاع از پايان نامه براي وي صادر نمي شود و بر اساس تبصره 

  .خواهد شد

  

  تحصيل فراغت از
  :39ماده 

  و پايان نامه را طبـق برنامـه مصـوب و بـر اسـاس مقـررات       ي درسي دوره دكتري واحدها ةي كه كلييدانشجو 
دوره دكتـراي عمـومي     )فارغ التحصيل(آيين نامه هاي دانشگاه شيراز با موفقيت گذرانده باشد و دانش آموخته 

  . تاريخ دفاع از پايان نامه، تاريخ فراغت از تحصيل دانشجو تلقي مي شود. دامپزشكي شناخته مي شود
  :40ماده

اعطاي مدرك معادل دكتراي عمومي دامپزشكي به دانشجويان اين دوره كه به هر دليل امكان ادامه تحصيل يـا    
  .فراغت از تحصيل را نداشته باشند مجاز نيست

  :41ماده

ــين نامــه مســكوت    ــن آي ــه اي ــاوري و  اســتدر مــواردي ك ــات و فن ــوم، تحقيق   ، ضــوابط و مقــررات وزارت عل
اي جاري در دانشـگاه شـيراز در رابطـه بـا دانشـجويان سـاير رشـته هـا در مقطـع كارشناسـي و           آيين نامه ه

  .مالك عمل خواهد بود) حسب مورد(كارشناسي ارشد 
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  نشجويان استعداد درخشان و ممتازداو مقررات نامه  ينيآ

  

  ها دانشگاه استعدادهاي درخشان در طرح تشكيل دفتر

  

 15/11/77مه تسهيالت آموزشـي ويـژه دانشـجويان ممتـاز مصـوب جلسـه مـورخ        ين نايآ 2اجراي ماده  ��
رفاهي براي دانشجويان ممتـاز   برقراري تسهيالت آموزشي و منظوره ب شوراي هدايت استعدادهاي درخشان و

به مـورد   ها تدوين و معاونت آموزشي دانشگاه زةحو استعدادهاي درخشان در ها، طرح تشكيل دفتر انشگاهد در
  .شود گذاشته مي ااجر

  فصل اول ـ كليات

ي، حمايت و هدايت دانشجويان ممتاز دانشگاه و فراهم ياستعدادهاي درخشان با هدف شناسا دفتر -1ماده 

معاونـت آموزشـي دانشـگاه فعاليـت      كردن امكانات رفاهي و آموزشي براي اعتالي سطح علمي آنـان زيـر نظـر   
  .كند مي

ت علمـي دانشـگاه اسـت كـه بـه پيشـنهاد       أهيـ  يدرخشان يكي از اعضااستعدادهاي  ول دفترؤمس  -2ماده 

  .شود حكم رئيس دانشگاه منصوب مي معاون آموزشي و
 تعداد دانشجويان ممتاز دانشـگاه بـا   استعدادهاي درخشان متناسب با نياز و تشكيالت اداري دفتر -3ماده 

  .رسد ت امناء دانشگاه ميأهي تصويبه ب و شود ريزي تدوين مي رنامهب هماهنگي سازمان مديريت و

  فصل دوم ـ وظائف 

  :زا استعدادهاي درخشان عبارتند وظائف دفتر -4ماده 
هـاي مربـوط    دستورالعمل ها و نامه نييآ توانند از هاي مختلف علمي مي رشته دانشجوياني كه در ييشناسا -

  .به استعدادهاي درخشان استفاده كنند

تشـكيل كـالس،    امكانـات الزم نظيـر   طريق فراهم آوردن وسـائل و  از زايش سطح علمي اين دانشجويانفا -
  ...هاي آموزشي و كارگاه سمينارها و شركت در

  هاي مربوط به اين دانشجويان نامه ينيآو ها  پيگيري اجراي بخشنامه اقدام و -

ايــن بــراي  ط بهتــرايتحصــيلي بــا شــر ةكمــك هزينــ جملــه خوابگــاه و فــراهم آوردن امكانــات رفــاهي از -
  دانشجويان

  هزينه كردن اعتبارات مربوط به استعدادهاي درخشان نظارت بر پيگيري و -

هـاي آموزشـي    كارگـاه  هـاي علمـي و   كنفرانس فراهم كردن امكانات الزم براي شركت اين دانشجويان در -
  خارجي داخلي و
سـاير   و كـامپيوتر زمينـه زبـان خـارجي،     هاي آموزشي ويـژه بـراي ايـن دانشـجويان در     برگزاري دوره -

  هاي مورد نياز زمينه
  سسات پژوهشيؤم رساني و امكانات مراكز اطالع استفاده اين دانشجويان از ةفراهم كردن زمين -
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هـاي علمـي توسـط     اجـراي پـژوهش   حمايـت از  منظـور ه هماهنگي الزم با معاونت پژوهشـي دانشـگاه بـ    -
  دانشجويان ممتاز دانشگاه 

  هاي مربوط نامه ينيي با آين ممتاز دانشگاه براي آشنارساني به دانشجويا اطالع -

  اي به دانشجويان ممتاز دانشگاه  خدمات مشاوره ةارائ -
  ريزي مناسب براي تشويق مادي و معنوي اين دانشجويان برنامه -
آموختـه   بورس تحصيلي به استعدادهاي درخشان شاغل به تحصـيل و دانـش   يفراهم آوردن امكان اعطا -

  ها دانشگاه
  هاي گروهي هاي علمي و فرهنگي در رسانه و نوآوري اختراعمعرفي و تقدير از دانشجويان داراي ابتكار،  -
  استعدادهاي درخشان حمايت از ساير امور مربوط به هدايت و -

شوراي هدايت استعدادهاي درخشان تصويب شـد و   23/8/79جلسه مورخ  ماده در 5 اين طرح در -5ماده 
  .غ قابل اجراستتاريخ ابال از
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  آيين نامه عضويت در دفتر استعداد هاي درخشان دانشگاه شيراز
  

  :در مقطع كارشناسي

اين آيين نامه مي توانند در طول دوران  3تا  1ماده هاي  يان مقطع كارشناسي مشمول هريك ازدانشجو
  .شوند تحصيل از حمايت و تسهيالت دفتر استعداد هاي درخشان دانشگاه شيراز برخوردار

مي توانند از تسهيالت دفتر   5-1الي   1 -1هر يك از  بند هايبرگزيدگان علمي شامل حايزين  شرايط :  1ماده  
  .استعداد هاي درخشان بهره مند شوند

پذيرفته شدگان آزمون سراسري ورود به دانشگاه در مقطع كارشناسي كه نمره كل آزمون آنها با تاييد   1 -1

انحراف معيار از ميانگين نمره هاي شركت كنندگان در گروه آموزشي  5/2ش كشور، سازمان سنجش آموز

  .ذيربط بيشتر باشد

وزارت دبيرخانه المپياد يا با معرفي كشوري المپيادهاي دانش آموزي نشان طال، نقره و برنز  برگزيدگان  -1-2

  آموزش و پرورش

و ديگر فارابي  ،جوان خوارزمي، رازي -لمللي خوارزميرتبه هاي اول تا سوم نهايي جشنواره هاي بين ا  - 1-3

  جشنواره ها و مسابقات با تائيد وزارت علوم تحقيقات و فناوري

  جع ذيربطبا معرفي مرا مسابقه ها و جشنواره هاي بين المللي برگزيدگان  -1-4

تاييد سازمان سنجش برگزيدگان حايز رتبه اول تا سوم مرحله نهايي المپياد هاي علمي دانشجويي با  -1-5

  آموزش كشور

كسب  18دانشجويان ممتاز سال سوم و چهارم  هر دانشكده كه در همه ترم هاي قبل  معدل باالي : 2ماده  

نمود ه اند و در بين هم ورودي هاي خود رتبه اول تا سوم  را كسب نمود ه اند و حداقل دو ترم تحصيلي در 

  .پايان سال چهارم عضو دفتر استعدادهاي درخشان شوند دانشگاه شيراز بوده اند، مي توانند تا

دانشجوياني كه جزو هيچ يك از معيار هاي فوق نباشند و بنا به پيشنهاد گروه آموزشي مربوطه و : 3ماده 

تاييد شوراي استعداد هاي درخشان دانشگاه شيراز و وزارت علوم داراي ويژگي استعداد درخشان شناخته 

  .شوند

 17كمتر از در دو نيمسال متوالي يا متناوب معدل  1چه دانشجو يان حائز شرايط عضويت  ماده چنان: 4ماده  

    .كسب نمايد از ليست دانشجويان استعداد درخشان خارج مي شود
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 .تسهيالت فقط تا پايان سال چهارم براي دانشجويان كارشناسي اعطا مي گردد: 5ماده  

لق نمي گيرد و صدور گواهي داشتن شرايط عضويت براي افرادي كه تسهيالت به فارغ التحصيالن تع: 6ماده 

  .ماه بعد از فارغ التحصيلي امكان پذير است 6در دوران تحصيل عضو دفتر نبوده اند تنها تا 

بند در شوراي استعداد هاي درخشان دانشگاه شيراز به تصويب رسيد و  5ماده و   7اين آيين نامه در : 7ماده 

جايگزين آيين نامه هاي قبلي  شرايط عضويت در دفتر استعداد هاي درخشان دانشگاه شيراز  1/7/94از تاريخ 

  .در مقطع  كارشناسي مي شود
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  مدارك الزم جهت تشكيل پرونده دانشجويان حائز شرايط

  

بايستي پس از دريافت پيام از طريق اتوماسيون آموزشي و  1- 1حائزين شرايط مندرج در ماده -1

.  ويت  نسبت به ثبت نام الكترونيكي در سامانه اتوماسيون آموزشي اقدام  نماينددريافت حكم عض

 .را فعال و فرم مربوطه را تكميل نمايند 74فرايند با شماره مرجع 

جشنواره ها به دفتر دبيرخانه المپياد يا معرفي نامه از   5-1الي  2-1حائزين شرايط مندرج در بند  -2

  .نمايند و پس از بررسي  و تائيد اقدام به تشكيل پرونده نمايند استعداد هاي درخشان ارائه مي

تكميل نموده و جهت  wordرا به كمك نرم افزار ) 1(فرم شماره  2حائزين شرايط مندرج در ماده  -3

بررسي به استاد مشاور خود ارائه نموده پس از بررسي و امتياز دهي از طريق دانشكده و به 

عداد هاي درخشان ارسال نموده و در صورت تائيد اقدام به صورت غير حضوري به دفتر است

  .تشكيل پرونده نمايند

ابتداي بايد درخواست كتبي خود را به همراه مدارك و مستندات   3حائزين شرايط مندرج در ماده   -4

به گروه آموزشي مربوطه تحويل و پس از تاييد گروه و دانشگاه جهت طرح در شورا به اين دفتر 

 .يندارسال نما

 كارنامه مقطع كارشناسي -5

جهت تكميل اين فرم، حتماً از قسمت فونت هاي الزم، فونت هاي مربوط به اين فايل را دانلود نموده  

  .و در سيستم خود نصب نماييد
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  )1(فرم شماره 
  مقطع كارشناسي

  اطالعات پايه

  :رشته  :شماره دانشجويي  :نام و نام خانوادگي

  :س پست الكترونيكيآدر  :شماره موبايل

  
  

  
  

  وضعيت تحصيلي

تا پايان نيم ...................... به شماره دانشجويي .................................... خانم / بدينوسيله گواهي مي شود آقاي
نفر دانشجويان ..........بين ..................حائز رتبه ..............واحد با معدل كل ............... با گذراندن ...................سال 
  .مي باشند.................................رشته

  
  

  مهر و امضاء ريس بخش  تأييد كارشناس آموزشي
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  :در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي

اين آيين نامه مي توانند از  8تا  1دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي مشمول هريك از  ماده هاي 
  .حمايت و تسهيالت دفتر استعداد هاي درخشان دانشگاه شيراز برخوردار شوند

دانشجويان فارغ التحصيل  دفتر استعداد هاي درخشان مقطع كارشناسي كه تا زمان فارغ التحصيلي : 1ماده

در هر  18حصيلي و كسب معدل باالي پس از گذراندن دو نيمسال ت, شرط تداوم عضويت را حفظ كرده باشند
  .نيمسال مي توانند از تسهيالت دفتر استفاده نمايند

رتبه هاي اول تا سوم نهايي جشنواره هاي بين دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي حايز :  2ماده  

وزارت علوم تحقيقات و وديگر جشنواره ها و مسابقات با تائيد فارابي  ،جوان خوارزمي، رازي-المللي خوارزمي
  فناوري 
با معرفي معاونت  در مقطع كارشناسي ارشد و يا دكتري حرفه اي  دانشجويان نمونه كشوري : 3ماده 

  علوم دانشجويي وزارت
  رتبه هاي اول تا سوم مرحله نهائي المپيادهاي علمي دانشجوئي:  4ماده
  ) كشوري(  رتبه هاي اول تا سوم آزمون ورودي كارشناسي ارشد:  5ماده

نيمسال تحصيلي داراي همه شرايط زير  2از گذراندن كه پس  كارشناسي ارشد ناپيوسته دانشجوياني: 6ماده  
   :باشند

     .باشند گذرانده در دانشگاه شيراز واحد 16حداقل   6-1

  . بوده باشد 18االي ب تمامي نيم سال هاي تحصيلي گذشته آنها معدل  6-2
كسب نموده  امتياز پژوهشي 7دوره كارشناسي ارشد پايان نامه و در زمان مجاز سنوات قبل از دفاع از   6-3

امتياز دهي . (باشد ISIژوهشي يا   امتياز آن مربوط به چاپ مقاله در مجالت معتبر علمي پ 3باشند كه حداقل 

  .)ذيل اين آيين نامه خواهد بود 2و  1طبق جدول هاي 
كسب  18كمتر از ناسي ارشد ناپيوسته در هر نيم سال تحصيلي معدل چنانچه دانشجوي كارش -1-6تبصره 

  .نمايد از ليست دانشجويان استعداد درخشان خارج مي شود

بايد حداقل در يك مقاله  نفر اول بوده و يا نفر دوم بعد از استاد   3-6دانشجويان مشمول بند  -2-6تبصره 
  .راهنما باشد

  .معاون پژوهشي دانشكده مي باشد تشخيص اعتبار مقاله با  3-6تبصره 

نيمسال تحصيلي چنانچه داراي  6دانشجويان رتبه اول تا سوم مقطع دكتري حرفه اي پس از گذراندن : 7ماده
  :همه شرايط زير باشند

  .واحد درسي را گذرانده باشند 100حداقل  7-1

  .باشد  5/17ميانگين معدل كل آنها  بزرگتر يا مساوي  -7-2
  .ترم تحصيلي در دانشگاه شيراز بوده باشد 2حداقل  7-3

 5/17 كمتر از چنانچه دانشجوي  دكتري حرفه اي در دو نيمسال متوالي يا متناوب معدل  -1-7تبصره      

  .كسب نمايد از ليست دانشجويان استعداد درخشان خارج مي شود
نيمسال تحصيلي چنانچه داراي  10دانشجويان رتبه اول تا سوم مقطع دكتري حرفه اي پس از گذراندن : 8ماده

  :همه شرايط زير باشند

  واحد درسي را گذرانده باشند 170حداقل  8-1
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  .باشد 17ميانگين معدل كل آنها  بزرگتر يا مساوي  -8-2
  .ترم تحصيلي در دانشگاه شيراز  بوده باشد 2حداقل  8-3
 3ز پژوهشي كسب نموده باشند كه حداقل امتيا 10قبل از دفاع از پايان نامه و در زمان مجاز سنوات  -8-4

و  1امتياز دهي طبق جدول هاي  ( .باشد ISIژوهشي يا   امتياز آن مربوط به چاپ مقاله در مجالت معتبر علمي پ
  .)ذيل اين آيين نامه خواهد بود 2
بعد از استاد بايد حداقل در يك مقاله  نفر اول بوده و يا نفر دوم  4-8دانشجويان مشمول بند  -1-8تبصره   

  .راهنما باشد
  .تشخيص اعتبار مقاله با معاون پژوهشي دانشكده مي باشد  -2-8تبصره   

تسهيالت به فارغ التحصيالن تعلق نمي گيرد و صدور گواهي داشتن شرايط عضويت براي افرادي كه  - 9ماده 

  .امكان پذير استماه بعد از فارغ التحصيلي  6در دوران تحصيل عضو دفتر نبوده اند تنها تا 
براي دانشجويان كارشناسي ارشد تسهيالت  حد اكثر تا پايان  نيمسال چهارم و براي دانشجويان  -10ماده     

  .دكتري حرفه اي تا پايان  نيمسال  دوازدهم تحصيلي  اعطا مي گردد

دانشگاه شيراز به  تبصره در شوراي استعداد هاي درخشان 6بند و  7ماده و  11اين آيين نامه در  -11ماده 
جايگزين آيين نامه هاي قبلي شرايط عضويت در دفتر استعدادهاي درخشان  1/7/94تصويب رسيد و از تاريخ 

  .دانشگاه شيراز در مقطع كارشناسي  ارشد و دكتري حرفه اي مي شود

  مدارك الزم جهت تشكيل پرونده دانشجويان حائز شرايط كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي
با مراجعه حضوري به دفتر استعدادهاي درخشان اقدام به تشكيل پرونده  1ائزين شرايط مندرج در بند ح -1

 مجدد نمايند

دبيرخانه با مراجعه حضوري به دفتر استعدادهاي درخشان، معرفي نامه از  2حائزين شرايط مندرج در بند  -2
 .تشكيل پرونده نمايندجشنواره ارائه مي نمايند و پس از بررسي  و تائيد اقدام به 

دانشجويان نمونه كشوري با ارائه گواهي از معاونت دانشجويي وزارت علوم تحقيقات و فناوري با مراجعه  -3

 .حضوري اقدام به تشكيل پرونده نمايند
دانشجويان حائز رتبه اول تا سوم المپياد دانشجويي با ارائه گواهي تائيد رتبه از سازمان سنجش آموزش  -4

 .با مراجعه حضوري اقدام به تشكيل پرونده نمايند كشور

دانشجوياني حائز رتبه اول تا سوم آزمون كارشناسي ارشد، مي توانند با ارائه كارنامه نهايي آزمون  -5
 .كارشناسي ارشد با مراجعه حضوري اقدام به تشكيل پرونده نمايند 

 كارنامه  تحصيلي  -6

تكميل نموده و جهت  wordرا به كمك نرم افزار  2فرم شماره   8و  7 و 6حائزين شرايط مندرج در ماده  -7
بررسي به استاد راهنما خود ارائه نموده پس از بررسي و امتياز دهي از طريق دانشكده و به صورت غير 

جهت . حضوري به دفتر استعداد هاي درخشان ارسال نموده و در صورت تائيد اقدام به تشكيل پرونده نمايند

اين فرم، حتماً از قسمت فونت هاي الزم، فونت هاي مربوط به اين فايل را دانلود نموده و در سيستم خود  تكميل
 .نصب نماييد
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  2فرم شماره 
  مقطع كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي

  اطالعات پايه

  :رشته  :شماره دانشجويي  :نام و نام خانوادگي

  :آدرس پست الكترونيكي  :شماره موبايل

  
  

  عات مربوط به دوره كارشناسياطال

تاريخ فارغ   سال ورود  نام دانشكده  نام دانشگاه
  التحصيلي

  شماره دانشجويي  معدل كل

            

  .گواهي مربوط به تائيد معدل كل پيوست شود: تذكر

  
  
  

  تائيد معدل در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي

  

تا پايان نيم ...................... به شماره دانشجويي .......................... ..........خانم / بدينوسيله گواهي مي شود آقاي
  .را كسب نموده است...............  واحد درسي، معدل كل ................ سال دوم تحصيلي  با گذراندن 

  
  مهر و امضاء رئيس بخش  تائيد كارشناس آموزشي
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  جدول امتياز پژوهشي
  )صفحه اول تمامي مقاالت ضميمه شود(امتياز مربوط به مقاالت ژورنال 

  

  .......، علمي پژوهشي، علمي مروري و ISI  ،ISC: نوع مقاله*

  

 

 

  

  
  

  عنوان مقاله
نوع 
  *مقاله

  

  لهنام مج

شماره 
  مجله

تاريخ 
  ارسال

ال
رن
ژو
ز 
تيا
ام

  

)
ره 
ما
ش
ل 
دو
 ج
بق
ط

1(  

ي
ار
مك
 ه
هم
س

  

 )
ه 
ار
شم
ل 
دو
 ج
بق
ط

2(  

امتياز كسب 
  شده 

  

  

  

  

  
          

  

  

  

  

  
          

    
  

  
  
  

      

  
  

  
  

  
          

  
  

  
  

  
          

    
  

  
  
  

      

    
  

  
  

  
      

  راهنما/نام و نام خانوادگي استاد مشاور

  امضاء
  

  ينام و نام خانوادگي معاون پژوهش

  مهر و امضاء 
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  جدول امتياز پژوهشي
  )ل تمامي مقاالت ضميمه شودصفحه او(امتياز مربوط به مقاالت ارائه شده در كنفرانس هاي ملي و بين المللي 

  راهنما/نام و نام خانوادگي استاد مشاور
  امضاء

  
  

  نام و نام خانوادگي معاون پژوهشي
  مهر و امضاء

  

  

  
  
  

  
  

  عنوان مقاله

  
  

  عنوان كنفرانس

  نوع كنفرانس
  ملي  يا بين المللي

تاريخ  

كنفرانس و 
له  يا همايش

مقا
ز 
تيا
ام

  

)
ل 
دو
 ج
بق
ط

ره 
ما
ش

ي  )1
ار
مك
 ه
هم
س

  

 )
ل 
دو
 ج
بق
ط

ره 
ما
ش

2(  
  امتياز كسب شده 
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  امتياز مقاالت مجالت علمي : 1جدول 
  

  امتياز ISI  - 7-6مقاالت  ژورنال  -

  امتياز  ISC THVSD  - 6-5مقاالت علمي پژوهشي  -

  امتياز  4-5 -  )فارسي( مقاالت علمي پژوهشي معتبر وزارت -

  امتياز  IF  - 3-2بدون  ISIمقاالت علمي پژوهشي  -

  امتياز  ISI  - 4-3مقاالت علمي مروري انگليسي و  -

  امتياز  ISC  - 5/3-5/2مقاالت علمي مروري انگليسي و  -

  امتياز  5/2-5/3 -  مقاالت علمي پژوهشي انگليسي  -

  امتياز  2-3 -  فارسي  ISCمقاالت علمي مروري  -

پژوهشي در مجالت معتبر مقاالت علمي مروري  -
  وزارت

  امتياز 3-2 -

  امتياز    2 -  مقاالت علمي مروري -

در مجالتي كه هيات (ساير مقاالت مروري -
  )داوران دارند

  امتياز  5/2-2 -

  امتياز  o 3-2  مقاالت علمي ترويجي انگليسي -

  امتياز  2-5/2 -  مقاالت علمي ترويجي فارسي -

  امتياز 1-2           -  مقاالت كنفرانس هاي معتبر -

  

  نحوه توزيع امتياز فعاليت هاي پژوهشي و فناوري مشترك:2جدول 
  

  سهم هريك از همكاران از امتياز مربوط  تعداد همكاران

  هر يك از بقيه همكاران  اول

1  100%    

2  90% 60%  

3  80%  50%  

4  70%  40%  

5  60%  30%  

6   50%  25%  

7  50%  20,83%  

8  50%  17,86% 

9  50%  15,63%  

10  50%  13,89%  
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  آيين نامه عضويت در دفتر استعداد هاي درخشان دانشگاه شيراز در  مقطع دكتري  تخصصي

  
  اين آيين نامه  4تا  1ماده هاي  دانشگاه شيراز مشمول هريك از)  PhD(دانشجويان دكتري تخصصي    

  .وردار شوندمي توانند از حمايت و تسهيالت دفتر استعداد هاي درخشان دانشگاه شيراز برخ

  
فارغ التحصيل مقطع كارشناسي ارشد كه تا زمان فارغ التحصيلي شرط تداوم عضويت را حفظ كرده  -1ماده 

  در هر نيمسال 18باشند، پس از گذراندن دو نيمسال تحصيلي و كسب معدل باالي 

جوان ، وارزميرتبه هاي اول تا سوم نهايي جشنواره هاي بين المللي خدانشجويان دكتري حايز  -2ماده 
 وديگر جشنواره ها و مسابقات با تائيد وزارت علوم تحقيقات و فناوري فارابي  ،خوارزمي، رازي

در هر رشته و در بين ) مجموع كتبي و مصاحبه(  دانشجوياني كه در آزمون دكتري دانشگاه شيراز -3ماده 

 18كارشناسي ارشد ايشان حداقل  همه داوطلبان رتبه يك را كسب نموده باشند و معدل دوره كارشناسي و
  در هر نيمسال 18باشد، پس از گذراندن دو نيمسال تحصيلي و كسب معدل باالي 

  :دانشجوياني دكتري كه حائز كليه شرايط زير باشند -4ماده 

  امتحان جامع را گذرانده باشد، : 4-1
  در هر نيم سال تحصيلي18كسب معدل دروس باالي : 4-2
و   1طبق امتياز دهي جدول هاي  ISIپژوهشي معتبر يا -پژوهشي منحصراً از مقاالت علمي امتياز 15كسب : 4-3

  .كه تاريخ ارسال و پذيرش مقاله مربوط به دوره تحصيلي دكتري باشد 2
  
نفر اول بوده و يا نفر دوم بعد از استاد راهنما   3 -4دانشجوي دكترا بايد حداقل در دو مقاله  ماده  -1تبصره* 

  .باشد
فقط مقاالتي پذيرفته مي شود كه آدرس دانشگاه شيراز بعنوان محل تحصيل دانشجو داشته  -2تبصره * 

 .باشند

  .تشخيص اعتبار مقاله با معاون پژوهشي دانشكده مي باشد - 3تبصره * 

 

داد كسب نمايد از ليست دانشجويان استع 18كمتر از چنانچه دانشجو در هر نيم سال تحصيلي معدل   -5ماده   
 .درخشان خارج مي شود

تسهيالت به فارغ التحصيالن تعلق نمي گيرد و صدور گواهي داشتن شرايط عضويت براي افرادي   -6ماده   

  .ماه بعد از فارغ التحصيلي امكان پذير است 6كه در دوران تحصيل عضو دفتر نبوده اند تنها تا 
  .طا مي گرددتسهيالت  حد اكثر تا پايان  نيمسال نهم اع  -7ماده  
تبصره در شوراي استعداد هاي درخشان دانشگاه شيراز به  3بند و  3ماده و 8اين آيين نامه در  -8ماده  

جايگزين ايين نامه هاي قبلي شرايط عضويت در دفتر استعداد هاي درخشان  1/7/94تصويب رسيد و از تاريخ 
  .دانشگاه شيراز در مقطع  دكتري  تخصصي  قبلي مي شود
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  مدارك الزم جهت تشكيل پرونده دانشجويان حائز شرايط 

  

با مراجعه حضوري به دفتر استعداد هاي درخشان اقدام به تشكيل  1حائزين شرايط مندرج در ماده  -1

 .پرونده مجدد نمايند

با مراجعه حضوري به دفتر استعداد هاي درخشان، معرفي نامه از  2حائزين شرايط مندرج در ماده  -2

 .نواره ارائه مي نمايند و پس از بررسي  و تائيد اقدام به تشكيل پرونده نمايندجشدبيرخانه 

با  معرفي نامه از  تحصيالت تكميلي دانشگاه و پس از بررسي  و  3حائزين شرايط مندرج در ماده  -3

 .تائيد اقدام به تشكيل پرونده نمايند

تكميل نموده و جهت  wordزار را به كمك نرم اف 3فرم شماره  4حائزين شرايط مندرج در ماده  -4

بدون (بررسي به استاد راهنما خود ارائه نموده پس از بررسي و امتياز دهي از طريق دانشكده 
به دفتر استعداد هاي درخشان ارسال نموده و در صورت تائيد اقدام به ) مراجعه حضوري دانشجو

هاي الزم، فونت هاي مربوط به اين جهت تكميل اين فرم، حتماً از قسمت فونت . تشكيل پرونده نمايند

 .فايل را دانلود نموده و در سيستم خود نصب نماييد

 كارنامه تحصيلي -5
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  3فرم شماره 
  مقطع دكتري
  اطالعات پايه

  :رشته  :شماره دانشجويي  :نام و نام خانوادگي

  :آدرس پست الكترونيكي  :شماره موبايل

  
  

  
  اطالعات مربوط به دوره كارشناسي

تاريخ فارغ   سال ورود  نام دانشكده  هنام دانشگا

  التحصيلي

  شماره دانشجويي  معدل كل

            

  .گواهي مربوط به تائيد معدل كل پيوست شود: تذكر
  
  

  اطالعات مربوط به دوره كارشناسي ارشد

تاريخ فارغ   سال ورود  نام دانشكده  نام دانشگاه

  التحصيلي

معدل كل بدون 

احتساب پايان 
  نامه

  شماره دانشجويي

            

  .گواهي مربوط به تائيد معدل كل پيوست شود: تذكر
  

  
  گواهي گذراندن امتحان جامع

  

امتحان جامع را ...................... به شماره دانشجويي .................................... خانم / بدينوسيله گواهي مي شود آقاي

  .با موفقيت گذرانده اند.................................. در تاريخ 
  

  مهر و امضاء رئيس بخش  تائيد كارشناس آموزشي
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  جدول امتياز پژوهشي
.......، علمي پژوهشي، علمي مروري و ISI  ،ISC: نوع مقاله* 

  *نوع مقاله  عنوان مقاله
  

  تاريخ ارسال  شماره مجله  نام مجله
  امتياز ژورنال

طبق جدول (
  )1شماره 

  سهم همكاري
طبق جدول (  

  )2شماره 

امتياز كسب 
  شده 

  
  

  
  

  
          

  
  

  
  

  
          

    
  

  
  
  

      

  
  

  
  

  
          

    
  

  
  
  

      

    
  

  
  
  

      

    
  

  
  
  

      

    
  

  
  
  

      

    
  

        
  
  

    
  

        
  
  

    
  

        
  
  

  راهنما/نام و نام خانوادگي استاد مشاور
  امضاء

  

  نام و نام خانوادگي معاون پژوهشي
  مهر و امضاء 
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  ت مجالت علمي امتياز مقاال: 1جدول 
  

  امتياز ISI  - 7-6مقاالت  ژورنال  -

  امتياز  ISC THVSD  - 6-5مقاالت علمي پژوهشي  -

  امتياز  4-5 -  )فارسي( مقاالت علمي پژوهشي معتبر وزارت -

  امتياز  IF  - 3-2بدون  ISIمقاالت علمي پژوهشي  -

  امتياز  ISI  - 4-3مقاالت علمي مروري انگليسي و  -

  امتياز  ISC  - 5/3-5/2و مقاالت علمي مروري انگليسي  -

  امتياز  5/2-5/3 -  مقاالت علمي پژوهشي انگليسي  -

  امتياز  2-3 -  فارسي  ISCمقاالت علمي مروري  -

  امتياز 2-3 -  مقاالت علمي مروري پژوهشي در مجالت معتبر وزارت -

  امتياز    2 -  مقاالت علمي مروري -

  امتياز  2-5/2 -  )در مجالتي كه هيات داوران دارند(ساير مقاالت مروري -

  امتياز  2-3 -  مقاالت علمي ترويجي انگليسي -

  امتياز  2-5/2 -  مقاالت علمي ترويجي فارسي -

  امتياز 1-2   -  مقاالت كنفرانس هاي معتبر -

  
  نحوه توزيع امتياز فعاليت هاي پژوهشي و فناوري مشترك:2جدول 

  

  سهم هريك از همكاران از امتياز مربوط  تعداد همكاران

  يه همكارانهر يك از بق  اول

1  100%    

2  90% 60%  

3  80%  50%  

4  70%  40%  

5  60%  30%  

6   50%  25%  

7  50%  20,83%  

8  50%  17,86% 

9  50%  15,63%  

10  50%  13,89%  
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  نامه تسهيالت آموزشي ويژه دانشجويان ممتاز ينيآ

  

  :مقدمه

در آمـوزش عـالي مصـوب     ن نامه تشكيل شوراي هدايت استعدادهاي درخشـان ييآ 2ماده  2در اجراي بند 
منظـور برقـراري تسـهيالت ويـژه آموزشـي بـراي       ه شوراي عالي انقالب فرهنگي و ب 6/9/75مورخ  387جلسه 

پزشـكي و  (اي  ، كارشنــاسي ارشد پيوسته و دكتراي حرفــهـيلي كارشــناسيصجويان ممتاز در مقطع تحشدان

  .شود مي ه مورد اجرا گذاشتهبنامه تدوين و  نيياين آ) دامپزشكي
  :مند شوند، عبارتند از نامه بهره ينيتوانند از مزاياي اين آ كه مي دانشجوياني -1ماده 

  برگزيدگان آزمون سراسري با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور –الف 

موضـوع  (آمـوزي كشـور بـا معرفـي وزرات آمـوزش و پـرورش        برگزيدگان المپيادهـاي علمـي دانـش    -ب
 هـا بـدون شـركت در    آموزان برگزيده در دانشـگاه  پذيرش دانش «عنوان  ب فرهنگي بامصوبات شورايعالي انقال

  )»آزمون سراسري
  هاي علمي و صنعتي ايران هاي خوارزمي با معرفي سازمان پژوهش برگزيدگان جشنواره -ج

هـا   برگزيدگان آزمون سراسري موضوع بند الف، كساني هستند كه مجموع نمـرات اكتسـابي آن   -1تبصره 

  .باشد گروه آزمايشي مربوط باالتر آزمون سراسري حداقل دو و نيم انحراف معيار از ميانگين نمرات در در
هـاي   دليـل داشـتن ويژگـي   ه اما ب، بندهاي الف تا ج باشندر د ط مذكوريكه فاقد شرا دانشجوياني -2تبصره 

شجوي ممتاز شناخته شوند، شوراي آموزشي دانشگاه دان أييدي به تشخيص گروه آموزشي مربوط و تياستثنا

نامـه   ينيـ شـورا بتواننـد از مزايـاي ايـن آ    أييـد  شوند تا پس از بررسي و ت معرفي مي از سوي دانشگاه به شورا
  .دمند شون بهره

امـور مربـوط بـه اسـتعدادهاي      ةها معاونت آموزشـي عهـده دار انجـام كليـ     يك از دانشگاه در هر  -2ماده 

ويــژه  ســيس دفتــرأتوانــد نســبت بــه ت صــورت ضــرورت، دانشــگاه مــي آن دانشــگاه اســت و در درخشــان در
  .حوزه معاونت آموزشي اقدام نمايد استعدادهاي درخشان در

ت أهيـ  يهاي آموزشي و پژوهشي دانشجوي ممتاز، دانشگاه يكي از اعضـا  براي نظارت بر فعاليت -3ماده 

  .نمايد ر وي تعيين ميعنوان استاد مشاوه علمي داراي مرتبه استادياري به باالتر را ب

  .شود نحو مقتضي توسط دانشگاه تعيين و پرداخت ميه الزحمه استاد مشاور ب حق –تبصره 

د أييـ تو  به پيشنهاد اسـتاد مشـاور   تواند برخي از دروس عمومي و پايه را بنا دانشجوي ممتاز مي -4ماده 
ايـن دروس جـزء   . صيلي امتحان دهـد ابتداي نيمسال تح گروه آموزشي مربوط، بدون شركت دركالس، در مدير
  .گردد آن نيمسال تحصيلي منظور نمي نصاب واحدهاي دانشجو در حد

خـود را بـا معرفـي     ةاستاد مشاور، برخي از دروس مـورد عالقـ   أييدتواند با ت دانشجوي ممتاز مي -5ماده 
 سسـات آمـوزش عـالي و   ؤهـا و م  دانشـگاه . دانشكده يا دانشگاه ديگري بگذرانـد  دانشكده محل تحصيل خود در

  .خدمات آموزشي و پژوهشي به اين دانشجويان هستند ةپژوهشي موظف به ارائ
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تواند برخي  گروه آموزشي مربوط، دانشجوي ممتاز مي مدير أييدبه تشخيص استاد مشاور و ت بنا -6ماده 
  .گذراندكالس ب در رطور اختصاصي زير نظر استاد مربوط بدون حضوه دروس اصلي و تخصصي را ب از

آموزش مباحث جديد علمي بـه دانشـجويان ممتـاز، نسـبت بـه تشـكيل        منظوره تواند ب دانشگاه مي -7ماده 

  .كالس ويژه با تعداد كمتر از حد نصاب براي آنان اقدام نمايد
متـون خـارجي، دانشـگاه نسـبت بـه برگـزاري        مطلـوب دانشـجويان ممتـاز از    ةاسـتفاد  منظـور ه ب -8ماده 

  .دنماي آموزش زبان خارجي براي اين دانشجويان اقدام مي ةهاي ويژ كالس

واحـد   27تـا   يـد اسـتاد مشـاور، حـداكثر    أيت توانـد بـا   دانشجوي ممتاز در هر نيمسال تحصيلي مي -9ماده 
  .درسي انتخاب كند

هـاي علمـي و    كنفـرانس  دانشگاه موظف است تمهيدات الزم را براي شركت دانشجويان ممتـاز در  -10ماده 

  .دهاي آموزشي داخلي فراهم نماي كارگاه
اختصاص امكاناتي مانند بورس تحصيلي، كمك هزينه تحصيلي، خوابگـاه، بـن خريـد     دانشگاه در -11ماده 

  .بايد براي دانشجويان ممتاز تسهيالت ويژه قائل شود …ها و  ها و آزمايشگاه كتابخانه كتاب، استفاده از

تحصيلي پس  ةانشجوي ممتاز براي تحصيل همزمان در دو رشتتواند با درخواست د دانشگاه مي -12ماده 
  .استاد مشاور موافقت نمايد أييداز ت

  .شود اي ابالغ مي تحصيلي طي دستورالعمل جداگانه ةمقررات تحصيل همزمان در دو رشت –تبصره 
توانـد از   او نمي،  كمترباشد 17چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال متوالي يا متناوب از  -13ماده 

  .داين صورت مطابق مقررات معمول به تحصيل خود ادامه خواهد دا در. نامه استفاده كند نييتسهيالت اين آ
دانشـجويان ممتـاز از    ة، بـراي اسـتفاد   دها حسـب مـور   وزارت فرهنگ و آموزش عالي و دانشگاه -14ماده 

  .دارند اقدامات الزم را معمول مي ... پژوهان وسسات پژوهشي، باشگاه دانش ؤم رساني، امكانات مراكز اطالع

اي را بـه نسـبت تعـداد     بودجـه  خـود  محـل اعتبـارات متمركـز    آموزش عـالي از  وزارت فرهنگ و -15ماده 
  .دهد ها اختصاص مي آن ها به  دانشجويان ممتاز دانشگاه

هـدايت اسـتعدادهاي   شـوراي   5/11/77جلسـه مـورخ    تبصـره در   4 مـاده و  16 نامه در ينياين آ -16ماده 

  .تصويب رسيد و از تاريخ تصويب قابل اجرا استه آموزش عالي ب درخشان در
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  ممتاز نامه تسهيالت پژوهشي ويژه دانشجويان ينيآ

  
  

  :مقدمه 

نامه تشكيل شوراي هدايت استعدادهاي درخشان در آموزش عـالي مصـوب جلسـه     آيين 2ماده  2اجراي بند  در

به منظور برقراري تسهيالت ويژه پژوهشي براي دانشجويان  شوراي عالي انقالب فرهنگي و 6/9/75مورخ  387
نامه تدوين و بـه   ينياي، اين آ دكتري حرفه كارشناسي ارشد پيوسته و هاي تحصيلي كارشناسي، ممتاز در دوره

  .شود گذاشته مي مورد اجرا

نامـه تسـهيالت آموزشـي ويـژه      ينيـ آ 1وضوع ماده نامه به دانشجويان م نيياين آ تسهيالت مندرج در  -1ماده 
شوراي هدايت استعدادهاي درخشان بـه شـرح زيـر اختصـاص      4/8/78دانشجويان ممتاز مصوب جلسه مورخ 

  : مي يابد

  برگزيدگان آزمون سراسري با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور   -الف
موضـوع مصـوبات   (پـرورش   ارت آمـوزش و آموزي كشور با معرفي وز برگزيدگان المپيادهاي علمي دانش -ب

هـا بـدون شـركت در آزمـون      آموزان برگزيـده در دانشـگاه   شوراي عالي انقالب فرهنگي با عنوان پذيرش دانش

  )سراسري
  صنعتي ايران  هاي علمي و هاي خوارزمي با معرفي سازمان پژوهش برگزيدگان جشنواره -ج

ها در  آن ف، كساني هستند كه مجموع نمرات اكتسابيبرگزيدگان آزمون سراسري موضوع بند ال -1تبصره 

  .نيم انحراف معيار از ميانگين نمرات در گروه آزمايشي مربوط باالتر باشد آزمون سراسري حداقل دو و
هاي  اما به دليل داشتن ويژگي ،دانشجوياني كه فاقد شرايط مذكور در بندهاي الف تا ج باشند -2تبصره 
، دانشگاه دانشجوي ممتاز شناخته شوند يشوراي آموزش أييدت آموزشي مربوط و به تشخيص گروه استثنايي

نامه  شورا بتوانند از مزاياي اين آيين أييدبررسي و ت شوند تا پس از سوي دانشگاه به شورا معرفي مي از
  .مند شوند بهره
پـس از   نهادي خـود را هاي پژوهشي پيشـ  توانند به صورت فردي يا گروهي طرح دانشجويان ممتاز مي -2ماده 

  .نمايند ارايهاستعدادهاي درخشان دانشگاه  تأمين اعتبار به دفتر استاد مشاور براي بررسي و أييد ت
هاي پژوهشي دانشجويان ممتاز با پيشنهاد دفتر استعدادهاي درخشان  اجراي طرحة دستورالعمل نحو -تبصره 
  .آيد تصويب شوراي دانشگاه به اجرا درميو دانشگاه 

  .فراهم سازدز كند تا تسهيالت زير را براي دانشجويان ممتا دانشگاه ترتيبي اتخاذ مي -3اده م
  پژوهشي داخلي  هاي آموزشي و كارگاه هاي علمي و كنفرانس حضور در  -
  مقاله ةيهاي علمي خارجي براي ارا كنفرانس شركت در  -

  برابر دانشجويان معمولي 3پرداخت وام تحصيلي به ميزان  -
  تسهيالت استفاده از اينترنت -
  اي عضويت در طرح امانت بين كتابخانه -

  تأمين هزينه انجام طرحهاي ابتكاري دانشجويان و مشاركت آنها در پروژه هاي تحقيقاتي اساتيد -
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  اعطاء بن خريد كتاب و كمك هزينه تحصيلي  -
  المللي مسابقات علمي معتبر بين شركت در -
دانشجويان ممتاز از امكانـات پژوهشـي    ةها و مراكز تحقيقاتي براي استفاد ير دانشگاهبرقراري همكاري با سا -

  ها حسب نياز آزمايشگاهي آنو 
  اعطاء كمك هزينه هاي آموزشي، ورزشي، تفريحي و فرهنگي -

تسهيالت مندرج در ( هاي پژوهشي دانشجويان ممتاز  فعاليت ةراكز تحقيقاتي كه زمينم ها و دانشگاه -4ماده

محـل   اي از گزارش به معاونت آموزشي وزارت مربوط، اعتبار ويژه ةيپس از ارا ،را فراهم سازند) نامه نيياين آ
  .پرورش استعدادهاي درخشان دريافت خواهند كرد رديف اعتبارات حفظ و

پـرورش  و هـاي پژوهشـي دانشـجويان ممتـاز از محـل اعتبـارات حفـظ         هـاي مـالي فعاليـت    هزينـه  -5اده م

  .شود در صورت امكان ساير منابع دانشگاه تأمين مي هاي درخشان واستعداد
شـوراي هـدايت اسـتعدادهاي     26/1/1381 تصويب در جلسه مورخ ماده پس از 6ين نامه در ياين آ -6ماده 

  .از تاريخ ابالغ  قابل اجراست فناوري رسيده و وزير علوم، تحقيقات و أييددرخشان در آموزش عالي به ت



  

  

  

  

45  

  ن نامه و مقررات آموزشيييآ   

  چگونگي تحصيل همزمان در دو رشته تحصيلي دستورالعمل
  

شوراي عالي  339جلسه آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي مصوب  4در اجراي تبصره ماده 
، اين دستورالعمل به منظور تعيين ضوابط و شرايط تحصيل همزمان )1376ارديبهشت (برنامه ريزي 

  . غ مي گردددانشجويان ممتاز در دو رشته تحصيلي ابال

و به سازمان  "شورا"در اين دستورالعمل به شوراي هدايت استعدادهاي درخشان در آموزش عالي  -1ماده 

سنجش آموزش كشور سازمان سنجش و به وزارت فرهنگ و آموزش عالي وزارت و به دانشجوي ممتاز به 
  .دانشجو اطالق مي گردد ،تعريف مي شود 2شرحي كه در ماده 

  :شجويان مشمول اين دستورالعمل عبارتند ازدان – 2ماده 
  برگزيدگان آزمون سراسري با معرفي سازمان سنجش: الف

موضوع مصوبات (برگزيدگان المپيادهاي علمي دانش آموزي كشور با معرفي وزارت آموزش و پرورش : ب
ركت در آزمون شوراي عالي انقالب فرهنگي با عنوان پذيرش دانش آموزان برگزيده در دانشگاهها بدون ش

  )سراسري

  برگزيدگان جشنواره خوارزمي با معرفي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران: ج
برگزيدگان آزمون سراسري موضوع بند الف، كساني هستند كه مجموعه نمرات اكتسابي آنها در  -1تبصره 

  . شي مربوط باالتر باشدآزمون سراسري حداقل دو و نيم انحراف معيار از ميانگين نمرات در گروه آزماي

دانشجوياني كه فاقد شرايط مذكور در بندهاي الف تا ج باشند، اما به دليل داشتن ويژگيهاي  -2تبصره 
. استثنايي به تشخيص گروه آموزشي مربوط و تأييد شوراي آموزش دانشگاه، دانشجوي ممتاز شناخته شوند

رسي و تأييد شورا بتوانند از مزاياي اين آيين نامه از سوي دانشگاه به شورا معرفي مي شوند تا پس از بر

  . بهره مند شوند
  :رشته دوم انتخابي دانشجو براي تحصيل همزمان بايد -3ماده 

  .در مقطع كارشناسي باشد  –الف

  . جزء رشته هاي مورد تأييد شوراي هدايت استعدادهاي درخشان باشد –ب

مانند رشته الهيات و (رشته هاي مورد نياز توسعه فرهنگي رشته دوم انتخابي دانشجو بايد از  – 1تبصره 

و يا از نظر ) مانند رشته هاي علوم پايه و فلسفه(و يا مورد نياز توسعه علمي كشور ) زبان و ادبيات فارسي
مانند رشته شيمي و زيست شناسي براي دانشجويان رشته پزشكي و فيزيك و (علمي مكمل رشته اول دانشجو 

و يا شكوفا كننده ) انشجويان رشته هاي مهندسي و رشته زبان خارجي براي اغلب رشته هارياضي براي د
  .باشد) مانند رشته هاي گروه آزمايشي هنر(هنري دانشجو  قذو

اين ماده ذكر نشده است، بايد  1كه در تبصره هاي مورد تقاضاي دانشجويان ممتاز ساير رشته  – 2تبصره 

موزشي دانشگاه براي تأييد نهايي شورا به معاونت آموزشي وزارت ارسال پس از بررسي و تأييد شوراي آ
  . شود

دانشجو براي تحصيل در رشته دوم مي تواند پس از گذراندن حداقل دو نيمسال تحصيلي، درخواست  – 4ماده 
. دخود را كه به تأييد استاد مشاور رسيده است، به معاونت آموزشي دانشگاه محل تحصيل خود تسليم نماي
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معاونت آموزشي دانشگاه كتباً وي را به دانشكده مربوطه در همان دانشگاه يا دانشگاه ديگر معرفي و مراتب را 
  . به معاونت آموزشي وزارت منعكس مي كند

دانشجو فقط براي يك بار مي تواند از مزاياي اين دستورالعمل استفاده كند و در حين تحصيل در  -5ماده 

  .ن را نداردرشته دوم حق تغيير آ
صورتي كه برخي از دروس پايه اصلي و تخصصي در دو رشته تحصيلي  عالوه بر دروس عمومي در -6ماده 

  . مشترك باشند، گذراندن آن دروس در رشته اول كافي است

واحد از مجموع دروس دو  27دانشجو مي تواند با تأييد استاد مشاور در هر نيمسال تحصيلي، حداكثر  -7ماده 
  . را انتخاب نمايدرشته 
حداكثر مدت تحصيل براي دانشجويان مشمول اين دستورالعمل مدت مجاز تحصيل در رشته اول  -8ماده 

  .آنهاست
شوراي آموزشي دانشگاه رشته دوم مي تواند در موارد خاص حداكثر تا دو نيمسال تحصيلي به   -تبصره

  . انشكده محل تحصيل رشته اول اعالم كنددر اين صورت بايد مراتب را به د. طول دوره اضافه نمايد

مادام كه دانشجو دروس هر دو رشته را به پايان نرسانده است، شاغل به تحصيل شناخته مي شود و   -9ماده 
  . معرفي وي به اداره نظام وظيفه پس از فراغت از تحصيل در دو رشته خواهد بود

كي از دو رشته، با اتمام تحصيل در يك رشته در صورت انصراف دانشجو از ادامه تحصيل در ي –تبصره 

  . فارغ التحصيل مي شود
دانشجو به لحاظ اتمام تحصيالت در هريك از دو رشته مي تواند در آزمون ورودي مقطع باالتر آن  -10ماده 

  . رشته شركت كند
ي الزم از به دانشجويي كه با تأييد گروه آموزشي رشته دوم موفق به گذراندن واحدهاي درس -11ماده 

رشته دوم اعطا  يل در مقطع كارشناسيدروس مقطع كارشناسي آن رشته شده باشد، مدرك رسمي اتمام تحص

  . مي شود
ساير مقررات مربوط به تحصيل همزمان در دو رشته تابع آيين نامه آموزي دوره كارشناسي  -12ماده 

  .مصوب شوراي عالي برنامه ريزي و مقررات مصوب وزارتي مي باشد

  اين دستورالعمل به صورت آزمايشي طي مدت دو سال زير نظر معاونت آموزشي وزارت، اجرا  -13ماده 
  . مي شود و در پايان اين مدت، مورد بازنگري شورا قرار مي گيرد

به تصويب شوراي هدايت استعدادهاي  5/11/77تبصره در تاريخ  6ماده و  14اين دستورالعمل در  -14ماده 

  . زش عالي رسيد و از تاريخ تصويب قابل اجرا استدرخشان در آمو
  

  


