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 :هقذهِ 

 

 تِ ًام ذساًٍس جاى ٍ ذطز            وعیي تطتط اًسیطِ تط ًگصضز

  

  

 

 :زاًطجَی گطاهی 

ضوي ذَش آهس گَیی ٍ تثطیه هَفمیت ضوا زض آظهَى ٍضٍزی زٍضُ ّای واضضٌاسی اضضس، اوٌَى وِ تِ 

یاضی ذساًٍس هتؼال تحػیل زض همغغ تاالتطی ضا زض ایي زاًطگاُ آغاظ هی وٌیس، الظم است زض تسٍ اهط اظ  

ي زاًطگاُ اعالع همطضات ٍ آییي ًاهِ ّای آهَظضی ٍ ّوچٌیي ضَاتظ اذتػاغی زٍضُ ّای هصوَض زض ای

 . حاغل ًواییس

تی تطزیس ایي آضٌایی ، زض وٌاض تالش ٍ جسیت زض اهط تحػیل هتضوي هَفمیت ّط چِ تیطتط ضوا ذَاّس 

لصا، تَغیِ هی ضَز تا هغالؼِ زلیك گعیسُ همطضات آهَظضی زٍضُ واضضٌاسی اضضس وِ زض فایل پیَست . تَز

 .یل تْتط ضا فطاّن ًواییستسٍیي ضسُ است ٍ ضػایت ایي همطضات ظهیٌِ تحػ

الظم تِ شوط است وِ پس اظ ثثت ًام ٍ ضطٍع تِ تحػیل، تواهی تماضاّای آهَظضی ضوا غطفا اظ عطیك 

 .گطٍُ آهَظضی ٍ زاًطىسُ هطتَعِ لاتل پیگیطی ذَاّس تَز

زض پایاى اظ جاًة حَظُ تحػیالت تىویلی زاًطگاُ اظ زضگاُ ایعز هٌاى تطای ضوا آضظٍی هَفمیت ٍ 

 .تلٌسی هی ًواینسط

                                                        

                                                 

   

 هسیط تحػیالت تىویلی زاًطگاُ
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 ئیي ًاهِ کارشٌاسی ارشذآ: بخش اٍل

 :کلیات

 اّذاف:  1هادُ 

،  »پژٍّطی  «ٍ  »آهَظضی  «، »پژٍّطی -آهَظضی «َُ اضضس تِ سِ ضیّسف اظ تسٍیي آییي ًاهِ زٍضُ ّای واضضٌاسی 

تمَیت ٍ تَسؼِ زٍضُ ّای تحػیالت تىویلی، اضتمای ویفیت، تٌَع ترطی تِ ضیَُ ّای ًَیي اضائِ آهَظش، پاسرگَیی هٌاسة 

تِ افعایص تماضا تطای ٍضٍز تِ زٍضُ ّای تحػیالت تىویلی، تمَیت ٍ اضتمای سغح ویفی ٍ ووی ایي زٍضُ ّا ٍ ّوساى ساظی 

ضاّثطزی وطَض است تا تا تْطُ هٌسی اظ آى زض تطتیت هترػػاى ٍ پژٍّطگطاى هاّط ٍ آى تا تطًاهِ ّای تَسؼِ ٍ زیگط اسٌاز 

 . تطجستِ زض سغح وطَض تىَضین

 تعاریف:  2هادُ 

زٍضُ ای تاالتط اظ زٍضُ واضضٌاسی است وِ تط اساس تطًاهِ ّای هػَب ضَضای گستطش : دٍرُ کارشٌاسی ارشذ ًاپیَستِ

 .ضضتِ هطتَعِ هٌتْی هی ضَززض اضضس آهَظش ػالی، تِ اذص هسضن واضضٌاسی 

 .زٍضُ ای وِ هحتَی تطًاهِ آى هطتول تط ٍاحس ّای زضسی ٍ پایاى ًاهِ است(: با پایاى ًاهِ) پژٍّشی -آهَسشی یَُش

زٍضُ ای تا هحَضیت آهَظش است وِ زاًطجَ پس اظ گصضاًسى ٍاحس ّای زضسی تسٍى  (: بذٍى پایاى ًاهِ) شیَُ آهَسشی

 .ًاهِ زاًص آهَذتِ هی ضَزگصضاًسى پایاى 

زٍضُ ای تا هحَضیت پژٍّص وِ زستاٍضز آى اضائِ فٌاٍضی جسیس، اضائِ ًظطیِ ٍ ایسُ جسیس، تَلیس زاًص فٌی، : شیَُ پژٍّشی

 .ضَز ٍ هطتول تط اذص ٍاحس ّای زضسی هحسٍز ٍ العام تِ اضائِ پایاى ًاهِ است.... ثثت اذتطاع ٍ 

یماتی است وِ زض یه ظهیٌِ ضضتِ تحػیلی هطتَط ٍ تحت ضاٌّوایی استاز ضاٌّوا اًجام هی تحم -فؼالیت پژٍّطی: پایاى ًاهِ

 .گیطز

 .است( ضُ)هٌظَض ضَضای تحػیالت تىویلی زاًطگاُ تیي الوللی اهام ذویٌی : شَرا

 .است( ضُ)هٌظَض زاًطگاُ تیي الوللی اهام ذویٌی : داًشگاُ

 ًحَُ اجزای دٍرُ:   3هادُ  

، ًیوِ حضَضی، هجاظی ٍ تیي الوللی عثك ضَاتظ هطتَعِ لاتل اجطا (ًَتت زٍم)اضضس تِ غَضت ضٍظاًِ، ضثاًِزٍضُ واضضٌاسی 

 .هی تاضس

 شزایظ ٍرٍد:  4هادُ 

 زاضتي ضطایظ ػوَهی ٍضٍز تِ آهَظش ػالی -الف
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 ػلَم، تحمیمات ٍ فٌاٍضیزاضا تَزى هسضن ضسوی پایاى زٍضُ واضضٌاسی اػن اظ پیَستِ ٍ ًاپیَستِ هَضز تأییس ٍظاضت  -ب

 لثَلی زض آظهَى ٍضٍزی هَضز تاییس ٍظاضت یا وسة پصیطش اظ هؤسسِ تط اساس همطضات هػَب -ج

زضغَضت احطاظ ضطایظ ضطف فطاغت اظ تحػیل ّستٌس هی تَاًٌس هحسٍزی اظ زاًطجَیاى واضضٌاسی وِ زضغس :تبصزُ 

ات ٍ فٌاٍضی اظ عطیك زفتط استؼساز ّای زضذطاى السام ٍ زض همغغ زاًطجَیاى هوتاظ هغاتك ترطٌاهِ ّای ٍظاضت ػلَم ، تحمیم

 .واضضٌاسی اضضس پصیطش ضًَس

 درٍس جبزاًی:  5هادُ 

چٌاًچِ ضضتِ واضضٌاسی تا ضضتِ زٍضُ تجاًس ًساضتِ تاضس زاضٌجَ تایس تِ تطریع گطٍُ آهَظضی، تؼسازی اظ زضٍس ضا تحت 

 .ػٌَاى جثطاًی تگصضاًس

ٍاحس هی تاضس وِ تا لثل اظ ًیوسال اٍل ٍ پس اظ تاییس گطٍُ تایس تِ ازاضُ تحػیالت  12زضٍس جثطاًی حساوثط  -1تبصزُ 

 .تىویلی زاًطگاُ هٌؼىس ضَز

 . گصضاًسى زضٍس جثطاًی حساوثط تا لثل اظ پایاى ًیوسال زٍم العاهی است -2تبصزُ 

 .سٌَات هجاظ زاًطجَ اضافِ هی ضَزٍاحس جثطاًی ٍ یا تیطتط، یه ًیوسال تِ  8تِ اظای حسالل  -3تبصزُ

ضا وِ زاًطجَ لثال زض زٍضُ واضضٌاسی گصضاًسُ است، تىطاض آى زض غَضتی وِ ػٌَاى زضس تط اساس سطفػل  زضٍسی -4تبصزُ

 .تطًاهِ هػَب واضضٌاسی اضضس تاضس هجاظ ًیست

زض واضًاهِ زاًطجَ ثثت هی ضَز اها ًوطُ زضٍس جثطاًی . است 20اظ  12حسالل ًوطُ لثَلی زض ّط زضس جثطاًی :  5تبصزُ 

 .زض احتساب هیاًگیي ًوطات ًیوسال تحػیلی ٍ هیاًگیي ول ًوطات زاًطجَ هٌظَض ًوی ضَز

 هشاٍر تحصیلی:  6هادُ

 .هؤسسِ هَظف است تِ تٌاسة تؼساز پصیطفتِ ضسگاى زض ایي زٍضُ، هطاٍض تحػیلی تطای ّسایت زاًطجَیاى تؼییي ًوایس

 ّای درسی تعذاد ٍاحذ:  7هادُ 

ٍاحس است وِ زاًطجَی واضضٌاسی اضضس تایس زض  32ٍ حساوثط  28تؼساز ول ٍاحسّای زٍضُ واضضٌاسی اضضس ًاپیَستِ حسالل 

 .ٍاحس زضسی ضا اذص ًوایس 12ٍ حساوثط 8حساللّط ًیوسال 

 ارسشیابی تحصیلی :  8هادُ 

 .ووتط تاضس 14هیاًگیي ًوطات زاًطجَ زض زٍ ًیوسال ًثایس اظ 

 .است 20اظ  12حسالل ًوطُ لثَلی زض ّط زضس اػن اظ زضس ّای هػَب زٍضُ، یا زضس ّای جثطاًی  : 1تبصزُ 

ًوطُ اضسال ضسُ تِ تحػیالت تىویلی زاًطگاُ وِ تِ تاییس استاز ٍ زاًطىسُ ضسیسُ تاضس تِ ّیچ ٍجِ لاتل تغییط  : 2تبصزُ 
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 .ًیست

تاضس زض آى ًیوسال هططٍط هحسَب هی ضَز ٍ زض  14ًیوسال ووتط اظ  چٌاًچِ هیاًگیي ًوطات زاًطجَ زض یه : 3تبصزُ 

 .تاضس آى زاًطجَ اظ ازاهِ تحػیل هحطٍم هی ضَز 14غَضتی وِ هیاًگیي ًوطات ٍی زض زٍ ًیوسال ووتط اظ 

 :9هادُ 

ي ًیوسال ووتط آذطیي ًیوسال تحػیلی، زاًطجَ اظ ضطط حسالل اذص ٍاحس هؼاف است ٍ چٌاًچِ هیاًگیي ًوطُ زاًطجَ زض ای

 .تاضس، هططٍط تلمی ذَاّس ضس 14اظ 

 :11هادُ  

تاضس، زاًص آهَذتِ زٍضُ واضضٌاسی اضضس ضٌاذتِ ًوی  14زضغَضتی وِ زض پایاى زٍضُ هیاًگیي ول ًوطات زاًطجَ ووتط اظ 

 .ضَز

زض  -ووتط تاضس 14اظ زاًطجَیی وِ پس اظ گصضاًسى ولیِ زضٍس زٍضُ زض ّط سِ ضیَُ، هیاًگیي ول ًوطات اٍ  -1تبصزُ 

احطاظ وطزُ  14سُ تاضس هی تَاًس زضٍسی ضا وِ زض آًْا ًوطُ ووتط اظ یغَضتی وِ حساوثط هست هجاظ تحػیل ٍی تِ پایاى ًطس

زاًطجَیی وِ تِ ّط زلیل . است، فمظ زض یه ًیوسال تىطاض وٌس ٍ زض غَضت جثطاى ووثَز هیاًگیي ول، زاًص آهَذتِ  ضَز

 .استفازُ وٌس، اظ ازاهِ تحػیل هحطٍم هی ضَز ٍ هسضوی زضیافت ًوی وٌس ًتَاًس اظ ایي فطغت

 .تاضید فطاغت اظ تحػیل زاًطجَیاى واضضٌاسی اضضس تِ ضطح شیل است : 2تبصزُ 

 .تاضید زفاع اظ پایاى ًاهِ تاضید فطاغت اظ تحػیل است( : تا پایاى ًاهِ) پژٍّطی -ضیَُ آهَظضی

 ذطزاز  31زی ٍ ًیوسال زٍم  30ًیوسال اٍل : ( تسٍى پایاى ًاهِ)ضیَُ آهَظضی 

 حضَر ٍ غیاب ٍ غیبت در اهتحاى:  11هادُ 

غیثت زاًطجَ زض ّط . حضَض زاًطجَ زض تواهی تطًاهِ ّای زضسی ٍ زیگط فؼالیت ّای آهَظضی ٍ پژٍّطی زٍضُ العاهی است 

ًوطُ زاًطجَ زض آى زضس غفط هحسَب هی  هجوَع ساػات آى زضس تجاٍظ وٌس، زض غیط ایي غَضت 16/3زضس ًثایس ووتط اظ 

 .ضَز

زض غَضتی وِ غیثت زاًطجَ زض یه زضس، تیص اظ حس هجاظ تَزُ ٍ اظ ًظط هؤسسِ، هَجِ تطریع زازُ ضَز، آى  -1تبصزُ 

. ٍاحس زض آى ًیوسال العاهی ًیست 8زض ایي غَضت ضػایت حسًػاب . زضس اظ هجوَػِ زضٍس اًتراتی زاًطجَ حصف هی ضَز

 .ًیوسال اظ ًظط عَل تحػیل تطای زاًطجَ یه ًیوسال واهل هحسَب هی ضَزٍلی آى 

 :  12هادُ 

 .غیثت غیط هَجِ زض اهتحاى ّط زضس هَجة گطفتي ًوطُ غفط تطای آى زضس است

 .زض غَضتی وِ غیثت زاًطجَ زض اهتحاى، تا اضائِ هستٌسات هَجِ تاضس آى زضس حصف هی ضَز: تبصزُ
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 هزخصی:  13هادُ  

اظ هطذػی تحػیلی استفازُ ًوایس، هست  حساوثط یه ًیوسالزاًطجَی زٍضُ واضضٌاسی اضضس زض ّط سِ ضیَُ هی تَاًس 

 .هصوَض جعٍ سٌَات تحػیلی  زاًطجَ هحسَب هی ضَز

 .هطذػی تحػیلی زض اٍلیي ًیوسال تحػیلی اهىاى پصیط ًیست : 1تبصزُ 

پعضه هی تَاًٌس اظ هطذػی تسٍى  گَاّیپطی هی وٌٌس هستٌس تِ زاًطجَیاى ذاًن وِ زٍضاى تاضزاضی ضا س : 2تبصزُ 

تا تاییس وویسیَى هَاضز ذاظ ( ًیوسال تؼس اظ ظایواى 4یه ًیوسال لثل اظ ظایواى ٍ )ًیوسال  5احتساب تِ هست حساوثط 

 .استفازُ ًوایٌس

 اًصزاف، تزک تحصیل ٍ هحزٍهیت اس تحصیل:  14هادُ 

زض ایي غَضت تایس زضذَاست ذَز ضا هثٌی تط اًػطاف تِ هؤسسِ  . تحػیل اػالم اًػطاف ًوایس زاًطجَ هی تَاًس تِ ّط زلیل اظ

تسلین ًوایس، چٌاًچِ زاًطجَ تؼس اظ یه هاُ زضذَاست ذَز ضا پس ًگیطز آى هؤسسِ ًسثت تِ غسٍض گَاّی اًػطاف السام هی 

 .ًوایس

هَظف است ( وسال، اتوام سٌَات لثل اظ فطاغت اظ تحػیلهططٍعی زٍ ًی) اظ تحػیل هحطٍمزاًطجَی اًػطافی یا  -1تبصزُ 

 .تِ تؼْساتی وِ سپطزُ است ػول ًوایس

اظ تحػیل هی تَاًس زض غَضت تسَیِ حساب واهل تا هؤسسِ هجسزا زض آظهَى ضطوت  هحطٍمزاًطجَی هٌػطف یا  -2تبصزُ 

 .ًوایس

وِ تِ ّط زلیل اظ تحػیل تاظ هی هاًٌس تطحسة اػغای گَاّی گصضاًسى ٍاحسّای زضسی زٍضُ تِ زاًطجَیاى  : 3تبصزُ 

 .زضذَاست زاًطجَ پس اظ تسَیِ حساب تالهاًغ است

  

 عَل دٍرُ:  15هادُ 

 .ًیوسال تحػیلی است 4سال هطتول تط  2عَل هست زٍضُ زض ّط سِ ضیَُ 

هست زٍضُ زض غَضت  ّطزض . زض هَاضز استثٌایی افعایص عَل زٍضُ تا تطریع ضَضای تحػیالت تىویلی هجاظ است : 1 تبصزُ

 .سال تجاٍظ ًوایس 5/2ّط سِ ضیَُ ًثایس اظ 

توسیس سٌَات ًیوسال ضطن زاًطجَیاى تا هَافمت ضَضای گطٍُ، ضَضای تحػیالت تىویلی زاًطىسُ، ضَضای  : 2تبصزُ 

زض ضوي پایاى ًاهِ ایي زستِ اظ زاًطجَیاى . تحػیالت تىویلی زاًطگاُ ٍ وویسیَى هَاضز ذاظ زاًطگاُ اهىاى پصیط است

 .اضظیاتی هی ضَز( 99/18ط حساوث) حتی زض غَضت زاضتي همالِ، حساوثط تا زضجِ تسیاض ذَب 
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، ضَضای تحػیالت توسیس سٌَات ًیوسال ّفتن زاًطجَیاى تا اضائِ هستٌسات ٍ زضغَضت هَافمت ضَضای گطٍُ : 3تبصزُ 

. اهىاى پصیط است استاًی تا پطزاذت ضْطیِتىویلی زاًطىسُ، ضَضای تحػیالت تىویلی زاًطگاُ ٍ وویسیَى هَاضز ذاظ 

    اضظیاتی(  99/17حساوثط ) ِ اظ زاًطجَیاى حتی زضغَضت زاضتي همالِ حساوثط تا زضجِ ذَب زضضوي پایاى ًاهِ ایي زست

 .هی ضَز

 اًتقال، تغییز رشتِ ٍ هیْواى:  16هادُ 

 .اًتمال ٍ تغییط ضضتِ زض ّط ضیَُ زٍضُ واضضٌاسی اضضس هوٌَع است

هثسا ٍ ( گطایص)وسة حسًػاب ػلوی، هَافمت گطٍُتغییط گطایص زض ضضتِ ای زض زاذل زاًطگاُ ػالٍُ تط تطای  : 1تبصزُ 

 .همػس زاًطىسُ هطتَعِ ًیع ضطٍضی است

زض هَاضز ذاظ اًتمال زائن اظ یه زاًطگاُ تِ زاًطگاُ زیگط تا هَافمت وویسیَى هَاضز ذاظ زٍ زاًطگاُ اهىاى پصیط :  2تبصزُ

 .است

ی تِ حضَضی اػن اظ ضٍظاًِ ٍ ضثاًِ ٍ اظ زاًطگاُ ّای غیط اًتمال اظ زٍضُ ضثاًِ تِ ضٍظاًِ، ًیوِ حضَضی ٍ هجاظ:  3تبصزُ 

 .زٍلتی ٍ پیام ًَض تِ زاًطگاُ ّای زٍلتی هوٌَع است

ّط زاًطجَ زض ّط سِ ضیَُ واضضٌاسی اضضس هی تَاًس حساوثط زٍ ًیوسال ضا تا هَافمت هؤسسِ هثسأ ٍ همػس تِ :  4تبصزُ 

 .ػٌَاى هْواى تگصضاًس

 :هعادل ساسی -17هادُ 

 .زل ساظی زضٍس واضضٌاسی اضضس تا ًظط گطٍُ آهَظضی ٍ تا ضطایظ ظیط اهىاى پصیط استهؼا

 .پصیطش ٍی تطای ٍضٍز تِ زٍضُ هَضز تأییس ٍظاضت تاضس -الف

 .هؤسسِ لثلی زاًطجَ زض ضضتِ تحػیلی هَضز تأییس ٍظاضت تاضس -ب

 ضیعی تاضس سطفػل زضٍس گصضاًسُ زاًطجَ تط اساس تطًاهِ ّای هػَب ضَضای تطًاهِ -ج

 .زضٍس گصضاًسُ ضسُ لثلی اظ ًظط تؼساز ٍاحس زضسی ووتط اظ تؼساز ٍاحس زضسی زٍضُ جاضی ًثاضس -ز

 .تاضس 14ًوطُ زاًطجَ زض زضٍس هَضز ًظط حسالل  -ُ

( تسٍى احتساب ٍاحس ّای پایاى ًاهِ، سویٌاض ٍ زضٍس جثطاًی ) ٍاحسّای زٍضُ % 40سمف ٍاحسّای پصیطفتِ ضسُ حساوثط  -ٍ

 .است

 .تیص اظ زٍ سال اظ گصضاًسى زضٍس هَضز ًظط زض زاًطگاُ لثلی ًگصضتِ تاضس -ظ

 .یه ًیوسال اظ سٌَات هجاظ زاًطجَ وسط ذَاّس ضس ٍاحس زضسی هؼازل ساظی ضسُ 8ی ّط تِ اظا -ح
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 پژٍّشی -هقزرات هزبَط بِ پایاى ًاهِ در شیَُ آهَسشی :  18هادُ

تِ پیطٌْاز زاًطجَ ٍ تا هَافمت یىی اظ اػضای ّیات ػلوی تا هطتثِ حسالل استازیاضی ٍ  استاز ضاٌّوا زض زٍضُ واضضٌاسی اضضس

 .تأییس ضَضای گطٍُ ٍ ضَضای تحػیالت تىویلی زاًطىسُ تؼییي هی ضَز

 .چٌاًچِ استاز ضاٌّوا ذاضج اظ زاًطگاُ اًتراب ضَز تِ جای ضطط استازیاضی زاضتي هسضن زوتطی العاهی است:  1تبصزُ

زض غَضت ًیاظ استاز هطاٍض تِ پیطٌْاز استاز ضاٌّوا ٍ پس اظ تاییس ضَضای گطٍُ ٍ تحػیالت تىویلی زاًطىسُ اظ  : 2تبصزُ 

 .تیي اػضای ّیات ػلوی زاذل یا ذاضج اظ زاًطگاُ اًتراب هی ضَز

تػَیة لغؼی ًطسس،  تِ( سی ام تْوي هاُ) زضغَضتی وِ هَضَع پایاى ًاهِ زاًطجَ تا پایاى ًیوسال سَم تحػیلی  : 3تبصزُ 

پژٍّطی تِ آهَظضی تغییط یافتِ ٍ ثثت ًام ًیوسال چْاضم هٌَط تِ تغییط ضیَُ آهَظضی ایي  –ضیَُ اهَظضی ٍی اظ آهَظضی 

 .زستِ اظ زاًطجَیاى ذَاّس تَز

 پژٍّشی –در شیَُ آهَسشی  ارسشیابی پایاى ًاهِ :  21هادُ 

 .شیل اضظضیاتی هی ضَززضجِ تِ ضطح  5پایاى ًاهِ تَسظ ّیات زاٍضاى زض 

 عالی  :  20تا  19ًوطُ اظ 

 بسیار خَب :  99/18تا  18ًوطُ اظ 

 خَب :  99/17تا  16ًوطُ اظ 

 قابل قبَل :  99/15تا  14ًوطُ اظ 

 غیز قابل قبَل  :  14ًوطُ ووتط اظ 

ًوطُ تطای  1اضظیاتی هی وٌٌس ٍ زضغَضت زاضتي همالِ هسترطج اظ پایاى ًاهِ  19ّیات زاٍضاى ًوطُ پایاى ًاهِ ضا اظ  : 1تبصزُ 

 .همالِ زض ًظط گطفتِ ذَاّس ضس

      ایاى ًیوسال پٌجن اظ پایاى ًاهِ ذَز زفاع هی ًوایٌس حتی زضغَضت زاضتي همالِ پزاًطجَیاًی وِ تؼس اظ  : 2تبصزُ 

هطوَل پایاى ًاهِ ایي زستِ اظ زاًطجَیاى ًوی  هِ آًاى حساوثط تا زضجِ تسیاض ذَب اضظیاتی هی ضَز ٍ زضجِ ػالیپایاى ًا

 .ضَز

زاًطجَیاًی وِ تؼس اظ پایاى ًیوسال ضطن اظ پایاى ًاهِ ذَز زفاع ذوی ًوایٌس حتی زض غَضت زاضتي همالِ پایاى  : 3تبصزُ 

 .هی ضَز ًاهِ آًاى حساوثط تا زضجِ ذَب اضظیاتی

ًوطُ پایاى . پس اظ تػَیة هَضَع پایاى ًاهِ، زاًطجَ هَظف است زض ّط ًیوسال تحػیلی پایاى ًاهِ ضا ثثت وٌس : 4تبصزُ 

 .ًاهِ زض آذطیي ًیوسال تحػیلی وِ زفاع اًجام هی ضَز زض واضًاهِ ٍی ٍاضز هی ضَز
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َ هجاظ است حساوثط تا یه ًیوسال زض هست هجاظ تحػیل چٌاًچِ اضظضیاتی پایاى ًاهِ غیطلاتل لثَل تاضس، زاًطج : 5تبصزُ 

زاًطجَیاًی وِ زض فطغت تؼییي ضسُ ًتَاًس اظ پایاى ًاهِ ذَز تا . پایاى ًاهِ ذَز ضا واهل وطزُ ٍ هجسزاً اظ آى زفاع ًوایس

 . هَفمیت زفاع ًوایس اظ ازاهِ تحػیل ٍ زض زضیافت هسضن تحػیلی هحطٍم هی ضَز

 (بذٍى پایاى ًاهِ) شیَُ آهَسشی  هقزرات خاص:  21هادُ 

 .زضسی تسٍى پایاى ًاهِ ذَاّس تَز زض ایي ضیَُ تواهی زٍضُ تِ غَضت ٍاحس ّای

 .ٍاحس است 32ٍ حساوثط  28تؼساز ول ٍاحس ّای زضسی زض ایي ضیَُ حسالل   : 1تبصزُ 

 .ٍاحس سویٌاض زض ایي ضیَُ العاهی است 4گصضاًسى 

ٍاحسی تِ اًتراب ٍ  3یا  2سطفػل آًْا زضس سویٌاض ٍجَز زاضز آى زضس حصف ٍ یه زضس وِ زض زض ضضتِ ّایی  : 2تبصزُ 

 .تاییس گطٍُ جایگعیي ٍ اضائِ هی ضَز

 .ٍ اضائِ سویٌاض هغاتك زستَضالؼول هی تاضٌسَظف تِ اذص هزاًطجَیاى  : 3تبصزُ 

 .اهىاى تغییط ضیَُ آهَظضی اظ عطیك زضذَاست ٍ زستَضالؼول هطتَعِ اهىاى پصیط است : 4تبصزُ 

 هقزرات خاص شیَُ پژٍّشی:  21هادُ 

اًجام تحمیك ٍ حك ) ایي ضیَُ پصیطش تطای هؤسسات پژٍّطی تَزُ ٍ زض هَضز هؤسسات آهَظضی هٌَط تِ تأهیي ول ّعیٌِ ّا

 .ػاغی عطح  پژٍّطی واضتطزی استاز ضاٌّوا لاتل اجطا استاظ هحل زضآهس ّای اذت( العحوِ پایاى ًاهِ

  

 .زاًطجَ عی ًیوسال اٍل هَظف است هَضَع پژٍّص ذَز ضا تا ًظط استاز ضاٌّوا ٍ تأییس گطٍُ اًتراب ًوایس : 1تبصزُ 

  

ّای آهَظضی، ٍاحس ٍاحس است ٍ زاًطجَ هی تَاًس ّوعهاى تا ٍاحس  10تا  6تؼساز ٍاحسّای زضسی زض ایي ضیَُ  : 2تبصزُ 

 .ّای پژٍّطی ذَز ضا تا ًظط استاز ضاٌّوا ٍ تأییس گطٍُ اًتراب ًوایس

حضَض ٍ غیاب زاًطجَ زض هطحلِ پژٍّص تا ًظط استاز ضاٌّوا ٍ تأییس گطٍُ  ٍ تط اساس تؼساز جلسات هطاٍضُ ٍ  : 3تبصزُ 

 .ضاٌّوایی غَضت هی پصیطز

ًیوسال تا حضَض استاز ضاٌّوا، ًوایٌسُ تحػیالت تىویلی هؤسسِ ٍ یىٌفط اظ ضًٍس پیططفت پژٍّص زاًطجَ زض ّط :  4تبصزُ 

 . اػضای ّیأت ػلوی هترػع تِ اًتراب هسیط گطٍُ شیطتظ، هَضز اضظیاتی لطاض هی گیطز

  

 ول ٍاحسّای پایاى ًاهِ زض ایي ضیَُ تِ سِ ًیوسال تمسین ضسُ ٍ زاًطجَ زض ّط ًیوسال   آًْا ضا تحت ػٌَاى:  5تبصزُ 

 .ترص اٍل پایاى ًاهِ اذص  هی ًوایس

 .است 14حسالل ًوطُ لثَلی پس اظ  زاٍضی ضًٍس پیططفت پژٍّص زاًطجَ زض ّط ًیوسال ًوطُ  : 6تبصزُ
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 .تاضس ٍی زض آى ًیوسال هططٍط تلمی هی ضَز 14چٌاًچِ ًوطُ پیططفت پژٍّطی زاًطجَ زض ّط اضظیاتی ووتط اظ  : 7تبصزُ

 .زض ایي ضیَُ، زفاع اظ پایاى ًاهِ است وِ زض آذطیي هطحلِ تحػیل زاًطجَ اًجام هی ضَزاضظیاتی ًْایی :  8تبصزُ 

 فارغ التحصیلی:  22هادُ 

 . پژٍّطی ّواى تاضید زفاع اظ پایاى ًاهِ است  –تاضید فطاغت اظ تحػیل زاًطجَیاى واضضٌاسی اضضس زض ضیَُ آهَظضی  -

ذطزاز  31زی ٍ زض ًیوسال زٍم  30زض ضیَُ اهَظضی زض ًیوسال اٍل تاضید فطاغت اظ تحػیل زاًطجَیاًىاضضٌاسی اضضس  -

 .است

اجطای ّطیه اظ ضیَُ ّای آهَظضی، آهَظضی پژٍّطی ٍ پژٍّطی زض زٍضُ ّا تَسظ زاًطگاُ تا هجَظ اظ ضَضای  :  23هادُ 

 .گستطش آهَظش ػالی هجاظ است

تثػطُ تط هثٌای آئیي ًاهِ زٍضُ واضضٌاسی اضضس ًاپیَستِ ٍظاضت ػلَم، تحمیمات ٍ  45ٍ هازُ  23ایي آئیي ًاهِ زض   : 24هادُ 

ضَضای تطًاهِ ضیعی اهَظش ػالی ٍ هػَتات ضَضای تحػیالت تىویلی زاًطگاُ  15/1/88هَضخ  714فٌاٍضی هَضخ جلسِ 

 .ٍ تؼس اظ آى الظم االجطاست 90ًَضتِ ضسُ ٍ تطای زاًطجَیاى ٍضٍزی 

 .طگًَِ اتْام تفسیط هفاز ایي آئیي ًاهِ تطػْسُ ضَضای تحػیالت تىویلی زاًطگاُ ذَاّس تَززضغَضت ّ :تبصزُ 
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 ضوائن: بخش دٍم 
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 دستَالعول ثبت ًام در سیستن گلستاى

زاًطجَیاى زض اتتسای ّط ًیوسال تایس تِ غَضت آًالیي ٍ عثك ظهاًثٌسی اػالم ضسُ تَسظ ٍاحس ذسهات هاضیٌی 

ٍ اًتراب “ گلستاى”ایي واض تا ٍضٍز تِ پایگاُ ًطم آفعاض آهَظضی زاًطگاُ، . تحػیالت تىویلی  تطای ًیوسال تؼس ثثت ًام ًوایٌس

پس اظ تاییس سیستوی اًتراب ٍاحس، زاًطجَیاى تأییسیِ اًتراب ٍاحس ذَز ضا . ٍاحس اظ تیي زضٍس اضائِ ضسُ، غَضت هی گیطز

زاًطجَیاى ّوچٌیي هی تَاًٌس ٍضؼیت تحػیلی ٍ ًوطات ذَز ضا ًیع زض . تن  زضیافت هی وٌٌسزض لالة تطًاهِ ّفتگی اظ سیس

 .ایي پایگاُ هطاّسُ ًوایٌس

 ًحَُ ثثت ًام ٍ تطهین ثثت ًام، زض ًطم افعاض جاهغ آهَظضی گلستاى تِ غَضت هرتػط تِ  ضطح ظیط اًجام هی ضَز: 

ضا ولیه وطزُ “ ٍضٍز تِ سیستن”ػٌَاى . ضا ٍاضز  ًواییس http://golestan.ikiu.ac.ir، آزضس IEزض ًَاض آزضس  غفحِ   .1

 .ٍ ًام ػثَض ٍ ولوِ ػثَض ذَز ضا ٍاضز ًواییس

 .ضَیس“ ثثت ًام اغلی”ٍ “ ػولیات ثثت ًام”، “ثثت ًام”پس اظ ٍضٍز، تِ تطتیة ٍاضز   .2

، وس ّفت ضلوی زضس ّای هَضز ًظط ذَز ضا، تِ تطتیة اظ زض غفحِ ثثت ًام اغلی وِ تا هطرػات ضوا تاظ ضسُ است  .3

استفازُ “ هطاّسُ ٍضؼیت گطٍّْای زضسی”اگط ایي وسّا ضا تِ یاز ًساضتیس، هی تَاًیس اظ ضاٌّوای . سوت چپ، ٍاضز ًواییس

 .وٌیس

ثع تِ ًطاًِ زضستی ٍ ًَاض ضا زض پاییي غفحِ ولیه وٌیس تا ًتیجِ ػولیات ذَز ضا تِ غَضت ًَاض س“ اػوال تغییطات”زووِ   .4

یازآٍضی . ضا ولیه وطزُ ٍ اظ غفحِ ذاضج ضَیس“ پایاى ثثت ًام”پس اظ ضفغ اضىال، زووِ . لطهع تِ هؼٌای ٍجَز اضىال تثیٌیس

در : تَجِ) . وِ هطاتِ ّن هی تاضٌس العاهی است( حصف ٍ اضافِ)هی ضَز، ولیه ایي زووِ زض ایي غفحِ ٍ غفحِ تطهین 

 .(ّیچ ٍاحذ درسی بزای داًشجَ ثبت ًْایی ًوی شَد“ پایاى ثبت ًام” رٍی عبارت  صَرت عذم کلیک

تطًاهِ ّفتگی زاًطجَ زض ”زض هطحلِ آذط، تا هطاجؼِ تِ تاجِ چاپگط، تاییسیِ اًتراب ٍاحس ذَز ضا                   تِ ًام . 5

 .زضیافت وطزُ ٍ آى ضا ًعز ذَز ًگْساضیس“ عَل ثثت ًام

 .ضَیس“ تطهین”ٍ غفحِ “ تطهین”، “ثثت ًام”، زض غفحِ اغلی، تِ تطتیة ٍاضز (حصف ٍ اضافِ) تطای تطهین. 6

 . غفحِ تطهین ًیع تا هطرػات ضوا تاظ هی ضَز ٍ هطاحل آى ضثیِ ثثت ًام               هی تاضس. 7

 .سزضیافت وطزُ ٍ ًعز ذَز ًگْساضی“ تطًاهِ ّفتگی زاًطجَ ”تأییس تطهین ذَز ضا تِ ًام . 8

 :ًکات قابل تَجِ در ثبت ًام ّز تزم

 .پس اظ تػَیة پایاى ًاهِ، زاًطجَ هَظف است تا پایاى تحػیالت زض ّط ًیوسال ٍاحس پایاى ًاهِ ضا اذص ًوایس -1

ظهاًثٌسی ثثت ًام ّط ًیوسال، لثل اظ ضطٍع آى ًیوسال تَسظ ٍاحس ذسهات هاضیٌی هطرع ضسُ ٍ تِ ٍسیلِ  ٍتگاُ  -2

 .آهَظش زاًطىسُ ّا اعالع ضساًی    هی ضَززاًطگاُ ٍ 

  ٍ تطای هطاّسُ ضاٌّوای جاهغ تط ثثت ًام ٍ تطهین، زض ٍتگاُ زاًطگاُ تِ لسوت ساهاًِ جاهغ آهَظضی، پژٍّطی

 .زاًطجَیی  هطاجؼِ ًواییس
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 (اضغزاری ) دستَرالعول حذف تکذرس 

  ،زضغس ضْطیِ زض ًیوسالی وِ  50هططٍط تِ پطزاذت غطفاً یىثاض زض عَل زٍضُ تحػیل زاًطجَ اهىاى پصیط است

 هجسزاً زضس اًتراب هی ًوایس

 حصف زضس هٌجط تِ حصف والس ًطَز. 

  ّفتِ لثل اظ ضطٍع اهتحاًات تاضس 5حساوثط. 

 حصف زضس ضاهل سویٌاض ٍ زضٍس ػولی ًوی ضَز. 

 تاییس استاز زضس ٍ هَافمت ضَضای تحػیالت تىویلی زاًطىسُ العاهی است. 

 ی وِ تؼساز ٍاحسّا پس اظ حصف زضس ووتط اظ حس ًػاب هغاتك آئیي ًاهِ ضَز، اى ًیوسال اظ ًظط هططٍعی زضغَضت

 .ٍ سٌَات یىٌیوسال واهل هحسَب هی ضَز

 

 دستَرالعول تغییز شیَُ آهَسشی

 :پژٍّطی تا ضػایت ضطایظ ظیط اهىاى پصیط است -اًتمال اظ ضیَُ آهَظضی تِ ضیَُ آهَظضی  -1

تِ زضذَاستْایی وِ . َاست تغییط ضیَُ تؼس اظ پایاى ًیوسال زٍم تحػیلی لاتل اضائِ تِ گطٍُ ٍ زاًطىسُ استزضذ -1-1     

 .تؼس اظ پایاى ًیوسال سَم اضائِ ضَز، تطتیة اثط زازُ ًرَاّس ضس

 .گصضاًسُ تاضس( تِ استثٌاء زضٍس جثطاًی)ٍاحس زضسی  16زاًطجَ تایس حسالل  -2- 1     

زض گطایص ( زض تیي ول ٍضٍزی ّای زٍ ضیَُ)زضغس زاًطجَیاى تطتط ّن ٍضٍزی  20هؼسل ول زاًطجَ تایس جعء -1-3     

 .پصیطفتِ ضسُ تاضس

پس اظ تػَیة زضذَاست زاًطجَ زض ضَضای گطٍُ ٍ ضَضای تحػیالت تىویلی زاًطىسُ، هَضَع زض ضَضای  -1-4     

 .َیة هی ضسستحػیالت تىویلی زاًطگاُ تطضسی ٍ تِ تػ

پژٍّطی تِ ضیَُ آهَظضی لثل اظ تػَیة هَضَع ضسالِ ٍ پس اظ هَافمت گطٍُ ٍ زاًطىسُ لاتل —تغییط ضیَُ اظ آهَظضی  -1

 .تطضسی ذَاّس تَز

پژٍّطی جعٍ ٍاحسّای اغلی زٍضُ تلمی هی ضَز ٍ زاًطجَ هَظف است  -ٍاحس پایاى ًاهِ زض ضیَُ آهَظضی -2

ضطٍع ًیوسال سَم، ٍاحس پایاى ًاهِ ذَز ضا اًتراب ًوایس ٍ اگط ّوطاُ تا ٍاحس پس اظ پایاى ًیوسال اٍل ٍ لثل اظ 

ٍاحس  8آییي ًاهِ حسالل 7پایاى ًاهِ ٍاحس زیگطی ًیع زاًطجَ اذص وطزُ تاضس ٍ تؼساز ٍاحس ّا هغاتك هازُ 

ىِ ًوطُ پایاى تسٍى تَجِ تِ ایٌ) تاضس  14ضَز، زض غَضتی وِ هیاًگیي ًوطُ زاًطجَ زض ًیوسال فَق ووتط اظ 

 .آى ًیوسال هططٍط تلمی هی ضَز( ًاهِ ثثت ضسُ یا ًطسُ تاضس

آییي ًاهِ آهَظضی زٍضُ واضضٌاسی اضضس ٍ ًیع زستَالؼول تػَیة هَضَع پایاى ًاهِ ّا  همطض ضسُ  27تا ػٌایت تِ هازُ  -3

( سی ام تْوي هاُ)َم تحػیلیاست زضغَضتی وِ هَضَع پایاى ًاهِ زاًطجَیاى همغغ واضضٌاسی اضضس تا پایاى ًیوسال س

پژٍّطی تِ آهَظضی تغییط یافتِ ٍ ثثت ًام ًیوسال چْاضم -تِ تػَیة لغؼی ًطسس، ضیَُ آهَظضی زاًطجَیاى اظ آهَظضی

ٍ تؼس اظ آى  1390ایي هػَتِ تطای زاًطجَیاى ٍضٍزی . هٌَط تِ تغییط ضیَُ آهَظضی ایي زستِ اظ زاًطجَیاى ذَاّس تَز

 .الظم االجطا است


