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آييهوامٍ ديرٌ كارشىاسي ارشذ واپيًستٍ
مقذمٍ:
سطػت پطضتبة ػلن ٍ فٌبٍضي ٍ ظَْض پيططفتّبي ػظين ػلوي زضّعاضُ سَم ،وطَضّبي خْبى ضا زض ضطايغي لطاضزازُ
است وِ ،ايدبز تحَل ضاّجطزي زض ثطًبهِّبي تَسؼِ اهطي حيبتي ٍ گبهي اسبسي زض خْت تَسؼِ ّوِ خبًجِ هحسَة
ضسُ ٍ ثطايي هجٌب آهَظش ػبلي ٍ توبهي وبضگعاضاى ًظبم ػلوي وطَض ٍ ثِ عَضولي ًْبزّبي هَلس اًسيطِ ًمص وليسي زض
تجييي ٍ تحمك ايي تحَل ضاّجطزي -ثب الْبم اظ ثطًبهِ ّبي تَسؼِ ٍ اّساف ثلٌس سٌس چطناًساظ  20سبلِ خوَْضي اسالهي
ايطاى -ذَاٌّس زاضت.
هتَليبى ٍ ثطًبهِضيعاى حَظُ آهَظشػبلي وطَض ًيع ّوسَ ٍ ّوبٌّگ ثب ًْضت تحَلذَاّي وطَض ٍ ثْطُهٌسي اظ
فطغتّبي پيصآهسُ ،زض ضاستبي اضتمبي ويفيت ٍلعٍم ثبظًگطي آيييًبهِّب ،ضَاثظ ٍ همطضات آهَظضي ضا زض غسض
اٍلَيتّبي وبضي ذَز لطاض زازُاًس .ثطاي ًيل ثِ ايي همػَز ،زض گبم ًرست ،آيييًبهِ زٍضُ ّبي وبضضٌبسي اضضس ثِ
لحبػ ضطٍضتي وِ زض ثبظًگطي ٍ اغالح آى احسبس هيضس ثب ّوىبضي ٍ ّوبٌّگي زاًطگبُّب ٍ هؤسسبت آهَظش ػبلي
ٍ عي خلسبت هتؼسز وبضگطٍُ آهَظضي ثِ سِ ضيَُي آهَظضي پژٍّطي ،آهَظضي ٍ پژٍّطي تسٍيي ضسُ است.
مادٌ ّ -1سف اظ تسٍيي آييي ًبهِ زٍضُ ّبي وبضضٌبسي اضضس ثِ سِ ضيَُي«آهَظضي پژٍّطي»« ،آهَظضي» ٍ
«پژٍّطي»،تمَيت ٍ تَسؼِ زٍضُ ّبي تحػيالت تىويلي ،اضتمبي ويفيت ،تٌَع ثرطي ثِ ضيَُّبي ًَيي اضايِ آهَظش،
پبسرگَيي هٌبست ثِ افعايص تمبضب ثطاي ٍضٍز ثِ زٍضُ ّبي تحػيالت تىويلي ،تمَيت ٍ اضتمبي سغح ويفي ٍ ووي
ايي زٍضُ ّب ٍ ّوسبى سبظي آى ثب ثطًبهِ ّبي تَسؼِ ٍ زيگط اسٌبز ضاّجطزي وطَض است تب ثب ثْطُ هٌسي اظ آى زض تطثيت
هترػػبى ٍ پژٍّطگطاى هبّط ٍ ثطخستِ زض سغح وطَض ثىَضين.

مادٌ  - 2تعاريف
ديرٌ كارشىاسي ارشذ واپيًستٍ  :زٍضُ اي ثبالتط اظ زٍضُ وبضضٌبسي است وِ ثطاسبس ثطًبهِ ّبي هػَة ضَضاي
گستطش آهَظش ػبلي ،ثِ اذص هسضن وبضضٌبسي اضضس زض ضضتِ هطثَط هٌتْي هي ضَز.
شيًٌ آمًزشي پژيَشي :زٍضُاي وِ هحتَاي ثطًبهِ آى هطتول ثط ٍاحسّبي زضسي ٍ پبيبىًبهِ است.
شيًٌ آمًزشي :زٍضُاي ثب هحَضيت آهَظش است وِ زاًطدَ پس اظ گصضاًسى ٍاحسّبي زضسي ٍ ثسٍى گصضاًسى
پبيبىًبهِ زاًصآهَذتِ هحسَة هيضَز.
شيًٌ پژيَشي :زٍضُاي ثب هحَضيت پژٍّص است وِ زستبٍضز آى ثِ اضائِ فٌبٍضي خسيسً ،ظطيِ ٍ ايسُ خسيس ،تَليس
زاًص فٌي ،ثجت اذتطاع ٍ  ...هٌدط ضَز ٍ هطتول ثط اذص ٍاحسّبي زضسي هحسٍز ٍ العام ثِ اضائِ پبيبىًبهِ است.
پايان وامٍ :فؼبليتي پژٍّطي -تحميمبتي است وِ زض يه ظهيٌِ ضضتِ تحػيلي هطثَط ٍ تحت ضاٌّوبيي استبز ضاٌّوب
اًدبم هي گيطز.
مؤسسٍ :هٌظَض زاًطگبُّب ٍ هؤسسبت آهَظشػبلي ٍ پژٍّطي هدطي زٍضُّبي وبضضٌبسي اضضس است.
شًرا :هٌظَض ضَضاي تحػيالت تىويلي هؤسسِ است.
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كميتٍ تحصيالت تکميلي :هٌظَض وويتِ تحػيالت تىويلي گطٍُ آهَظضي هطثَعِ است وِ ثِ اًتربة ضَضاي
گطٍُ ٍ اظ ثيي اػضبي ّيبت ػلوي گطٍُ آهَظضي هطثَعِ تؼييي هي گطزًس.
ومايىذٌ تحصيالت تکميليً :وبيٌسُ تحػيالت تىويلي يىي اظ اػضبي ّيأت ػلوي زاًطگبُ فطزٍسي هطْس است
وِ تَسظ ضَضاي تحػيالت تىويلي گطٍُ يب زاًطىسُ تؼييي هي ضَز ٍ زض غَضتي وِ زاٍض ًجبضس ،ثبيس ثسٍى حك ضأي
زض خلسِ زفبع ضطوت ًوبيس .زض ّط حبل ٍي ثبيس ثط حسي اخطاي خلسبت زض چبضچَة آييي ًبهِ آهَظضي زٍضُ ّبي
تحػيالت تىويليً ،ظبضت ًوبيس .زض خلسِ زفبعً ،وبيٌسُ تحػيالت تىويلي اٍالً ثبيس تطتيجي اتربش ًوبيس تب سؤالّب
هٌحػطاً تَسظ زاٍضاى پطسيسُ ضَز ٍ پبسد ثِ ايي سئَالّب هٌحػطاً تَسظ زاًطدَ اضائِ گطزز ٍ ثبًيبً هسؤٍل خوغآٍضي
ًوطات زاٍضاى ،استبز ضاٌّوب ٍ استبز هطبٍض (ثِ عَض هحطهبًِ) ،وٌتطل همبالت هسترطج اظ پبيبى ًبهِ ٍ ًيع هحبسجِ هيبًگيي
ثِ ػٌَاى هجٌبي ًوطُ ًْبيي زاًطدَ ٍ ،تىويل فطمّبي هطثَعِ است.
سميىار :هٌظَضتحميك ٍ تتجغ ًظطي است.
مادٌ  - 3وحًٌ اجراي ديرٌ :ايي زٍضُ ثِ غَضت ضٍظاًِ ،ضجبًًِ ،يوِ حضَضي ،هدبظي ٍ ثيي الوللي (زض پطزيس
ثيي الولل زاًطگبُ) عجك ضَاثظ هطثَط لبثل اخطا هي ثبضس.

مادٌ  - 4شرايط يريد
الف -زاضتي ضطايظ ػوَهي ٍضٍز ثِ آهَظش ػبلي
ب  -زاضا ثَزى هسضن ضسوي پبيبى زٍضُ وبضضٌبسي اػن اظ پيَستِ ٍ ًبپيَستِ هَضز تأييس ٍظاضت ػلَم ،تحميمبت
ٍفٌبٍضي
ج  -لجَلي زض آظهَى ٍضٍزي هَضز تأييس ٍظاضت يب وست پصيطش اظ هؤسسِ ثطاسبس همطضات هػَة

مادٌ  – 5مشايرٌ تحصيلي
هؤسسِ هَظف است ثِ تٌبست تؼساز پصيطفتِ ضسگبى زض ايي زٍضُ ،هطبٍض تحػيلي ثطاي ّسايت زاًطدَيبى تؼييي ًوبيس.
هطبٍضاى اظ ثيي اػضبي ّيبت ػلوي گطٍُ هطثَعِ ثِ اًتربة وويتِ تحػيالت تىويلي گطٍُ (حساوثط ظطف  30ضٍظ اظ
آغبظ ًيوسبل تحػيلي) ،تؼييي ٍ ثِ زاًطدَيبى اػالم هيضًَس.

مادٌ  -6ياحذَاي درسي ديرٌ
تؼساز ٍاحس ّبي زٍضُ زض ّط سِ ضيَُ ثط حست ضضتِ تحػيلي حسالل  ٍ 28حساوثط ٍ 32احس است.
 :1-6تؼساز ٍاحسّبي زضسي ضا وِ زاًطدَ ثبيس زض ّط ًيوسبل تحػيلي زض ايي زٍضُ اذص ًوبيس حسالل  ٍ 8حساوثط 12
ٍاحس هيثبضس.
زض غَضت زاضتي ٍاحسّبي خجطاًي تؼساز حساوثط ثِ ٍ 14احس لبثل افعايص هي ثبضس.

 :2-6دريس جبراوي
چٌبًچِ ضضتِ زٍضُ وبضضٌبسي ثب ضضتِ زٍضُ وبضضٌبسي اضضس ّورَاًي ًساضتِ ثبضس زاًطدَ ثبيس ثِ تطريع وويتِ
تحػيالت تىويلي گطٍُ آهَظضي ،تؼسازي اظ زضٍس ضا تحت ػٌَاى خجطاًي ثگصضاًس.
 :3-6حساوثط زضٍس خجطاًي ٍ 12احس هي ثبضس وِ زض اثتساي زٍضُ ،لجل اظ زضٍس اغلي اضائِ هي ضَز.
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 :4-6زض اًتربة زضٍس ،اٍلَيت ثب زضٍس خجطاًي است .تؼييي تؼساز ٍ ػٌبٍيي زضٍس ثطاسبس ثطًبهِ هػَة زض ّط
ضضتِ ٍ ظهبى اًتربة ثطػْسُ وويتِ تحػيالت تىويلي گطٍُ است.
 :5-6تىطاض زضٍسي وِ زاًطدَ لجالً زض زٍضُ وبضضٌبسي گصضاًسُ است ،زض غَضتي وِ ػٌَاى زضس ثطاسبس سطفػل
ثطًبهِ هػَة وبضضٌبسي اضضس ثبضس ،هدبظ ًيست.
 :6-6حصف ته زضس هدبظ ًوي ثبضس.
 :7-6اًتربة زضس ثِ غَضت هغبلؼِ اًفطازي (هؼطفي ثِ استبز) هدبظ ًوي ثبضس.

مادٌ  -7ارزشيابي تحصيلي
 :1-7حسالل ًوطُ لجَلي زض ّط زضس اػن اظ زضٍس زٍضُ يب خجطاًي  12هيثبضس.
هيبًگيي ًوطات زاًطدَ زض ّط ًيوسبل ًجبيس اظ  14ووتط ثبضس ،زض ايي غَضت زاًطدَ هططٍط تلمي هي گطزز ٍ زض
غَضت زٍ تطم هططٍعي زاًطدَ اظ ازاهِ تحػيل هحطٍم هي گطزز.
 :2-7ثب تَخِ ثِ هبّيت زٍضُ آهَظضي ،اضائِ ًوطُ زضٍس ًجبيس هططٍط ثِ اضائِ همبلِ پژٍّطي يب تطخوِ ثرطي اظ يه
وتبة زض عَل تطم ثبضس.
 :3-7زض غَضتي وِ زاًطدَ زض آذطيي ًيوسبلي وِ ٍاحس آهَظضي زاضزٍ ،احس پبيبى ًبهِ ضا ًيع گطفتِ ثبضس ،اظ ضطط
حسالل اذص ٍاحس (ٍ 8احس) هؼبف ٍ چٌبًچِ هيبًگيي ًوطات زضسي ٍي ووتط اظ  14ثبضس هططٍط تلمي ًويضَز.
 :4-7هيبًگيي ول ًوطات زاًطدَ زض پبيبى زٍضُ ًجبيس اظ  14ووتط ثبضس ،زض غيطايي غَضت ،زاًصآهَذتِي زٍضُ
وبضضٌبسي اضضس ضٌبذتِ ًويضَز.
 :5-7زاًطدَيي وِ پس اظ گصضاًسى وليِ زضٍس آهَظضي ٍ پبيبىًبهِ زض ّط سِ ضيَُ ،هيبًگيي ول ًوطاتص اظ  14ووتط
ثبضس (چٌبًچِ حساوثط هست هدبظ تحػيل ٍي ثِ پبيبى ًطسيسُ ثبضس) هيتَاًس زضٍسي ضا وِ زض آًْب ًوطُ ووتط اظ
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احطاظ وطزُ است ،فمظ زض يه ًيوسبل تىطاض وٌس ٍ زض غَضت خجطاى ووجَز هيبًگيي ول ،زاًص آهَذتِ هيضَز.
زاًطدَيي وِ ثِ ّط زليل ًتَاًس اظ ايي فطغت استفبزُ وٌس ،اظ ازاهِ تحػيل هحطٍم هيضَز ٍ هسضوي زضيبفت ًويوٌس.

مادٌ  -8حضًر ي غياب
 :1-8حضَض زاًطدَ زض توبهي ثطًبهِّبي زضسي ٍ زيگط فؼبليتّبي آهَظضي ٍ پژٍّطي زٍضُ العاهي است .غيجت
3
زاًطدَ زض ّط زضس ًجبيس اظ
16

هدوَع سبػبتآى زضس تدبٍظ وٌس ،زض غيط ايي غَضت ًوطُ زاًطدَ زض آى زضس غفط

هحسَة هيضَز.

 :2-8زض غَضتي وِ غيجت زاًطدَ زض يه زضس ،ثيص اظ حس هدبظ ثَزُ ٍ اظ ًظط هؤسسِ ،هَخِ تطريع زازُ ضَز،
آى زضس اظ هدوَػِ زضٍس اًتربثي زاًطدَ حصف هيضَز .زض ايي غَضت ضػبيت حس ًػبة ٍ 8احس زض آى ًيوسبل
العاهي ًيستٍ .لي آى ًيوسبل اظ ًظط عَل تحػيل ثطاي زاًطدَ يه ًيوسبل وبهل هحسَة هيضَز.
 :3-8هٌظَض اظ غيجت زض ضيَُ پژٍّطي ،ػسم وست اضظيبثي هَفك اظ ضًٍس پيططفت پژٍّطي زض آى ًيوسبل است وِ
عجك ًظط ّيأت زاٍضاى زض هبزُ  21اًدبم هيضَز.
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مادٌ  -9غيبت در امتحان
 :1-9غيجت غيطهَخِ زض اهتحبى ّط زضس ،هٌدط ثِ ًوطُ غفط زض آى زضس هيضَز.
 :2-9چٌبًچِ غيجت زاًطدَ زض اهتحبى ،اظ ًظط هؤسسِ هَخِ تطريع زازُ ضَز ،زضس هعثَض حصف هيضَز.

مادٌ  -10مرخصي تحصيلي
 :1-10زاًطدَي زٍضُ وبضضٌبسي اضضس زض ّط سِ ضيَُ ،هيتَاًس حساوثط يه ًيوسبل اظ هطذػي تحػيلي استفبزُ
وٌس ،هست هصوَض خعٍ سٌَات تحػيلي زاًطدَ هحسَة هيضَز.

مادٌ  -11اوصراف ،اخراج ي ترك تحصيل
 :1-11زاًطدَ هيتَاًس ثِ ّط زليل ،اظ تحػيل اػالم اًػطاف ًوبيس .زض ايي غَضت ثبيس زضذَاست ذَز ضا هجٌي ثط
اًػطاف ثِ هؤسسِ تسلين ًوبيسّ ،طگبُ زاًطدَ ثؼس اظ يه هبُ زضذَاست ذَز ضا پس ًگيطز آى هؤسسِ ًسجت ثِ غسٍض
گَاّي اًػطاف السام هيًوبيس.
 :2-11زاًطدَي اًػطافي يب اذطاج اظ تحػيل (هططٍعي زٍ ًيوسبل ،سٌَات ثيص اظ حس هدبظ) هَظف است ثِ
تؼْساتي وِ سپطزُ است ،ػول ًوبيس.
 :3-11زاًطدَي هٌػطف يب اذطاج اظ تحػيل ،زض غَضت تسَيِ حسبة وبهل ثب هؤسسِ ،هيتَاًس هدسزا " زض آظهَى
ضطوت وٌس.

مادٌ  -12طًل ديرٌ
 :1-12عَل هست زٍضُ زضّط سِ ضيَُ ،حساوثط  2سبل هطتول ثط ً 4يوسبل تحػيلي است.
 :2-12زض هَاضز استثٌبيي ،افعايص عَل هست زٍضُ ثب تطريع ضَضاي تحػيالت تىويلي زاًطگبُ هدبظ است .زض ّط
غَضت هست زٍضُ زض ّط سِ ضيَُ ًجبيس اظ  2/5سبل تدبٍظ وٌس.
 :3-12زض هَاضزي وِ زاًطدَي وبضضٌبسي اضضس ًيبظ ثِ توسيس سٌَات زاضز ،ثبيس زضذَاست ذَز ضا حسالل يه هبُ
لجل اظ پبيبى ًيوسبل هدبظ ثِ گطٍُ آهَظضي هطثَعِ تحَيل زّس .اًتربة ٍاحس پبيبى ًبهِ ٍي هٌَط ثِ تأييس توسيس سٌَات
ذَاّس ثَز.
 : 4-12زاًطدَ هَظف است پس اظ اذص پبيبى ًبهِ زض ّط ًيوسبلٍ ،احس هطثَعِ ضا اًتربة ًوبيس.

مادٌ  – 13اوتقال ،تغيير رشتٍ ي مُمان شذن
 :1-13اًتمبل ٍ تغييط ضضتِ زض ّط سِ ضيَُ زٍضُ وبضضٌبسي اضضس ،هوٌَع است.
 :2-13اًتمبل اظ زٍضُ ضجبًِ ثِ ضٍظاًًِ ،يوِ حضَضي ٍ هدبظي ثِ حضَضي اػن اظ (ضٍظاًِ ٍ ضجبًِ) ٍ اظ زاًطگبُّبي غيط
زٍلتي ثِ زاًطگبُّبي زٍلتي هوٌَع است.
 :3-13اًتمبل اظ يه ضيَُ ثِ ضيَُ زيگط ثب ضػبيت سٌَات زٍضُ ،زض اذتيبض هؤسسِ آهَظش ػبلي است.
ّ :4-13ط زاًطدَ زض ّط سِ ضيَُ وبضضٌبسي اضضس ،هي تَاًس حساوثط زٍ ًيوسبل ضا ثب هَافمت هؤسسِ هجسأ ٍ همػس ثِ
ػٌَاى مُمان ثگصضاًس.
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مادٌ  -14معادل سازي دريس
 :1-14هؼبزلسبظي زضٍس زض زٍضُ وبضضٌبسي اضضس ثب ًظط وويتِ تحػيالت تىويلي گطٍُ آهَظضي ٍ ثب ضطايظ ظيط
اهىبىپصيط است:
الف – پصيطش ٍي ثطاي ٍضٍز ثِ زٍضُ ،هَضز تأييس ٍظاضت ثبضس.
ب – هؤسسِ لجلي زاًطدَ زض ضضتِ تحػيلي ،هَضز تأييس ٍظاضت ثبضس.
ج – سط فػل زضٍس گصضاًسُ زاًطدَ هٌغجك ٍ ثطاسبس ثطًبهِ ّبي هػَة ضَضاي ثطًبهِ ضيعي ٍظاضت ثبضس.
 :2-14هؼبزل سبظي زضٍس گصضاًسُ ضسُ زض ٍاحس ثيي الولل (پطزيس ذَزگطزاى) زاًطگبُ فطزٍسي هطْس ٍ يب
ٍاحسّبي هطبثِ زض سبيط زاًطگبُ ّب ًيع هغبثك ّويي ضَاثظ اهىبى پصيط هي ثبضس.

مادٌ  -15استاد راَىما ي مشاير
 :1-15استبز ضاٌّوب زض زٍضُ وبضضٌبسي اضضس ضيَُ ّبي آهَظضي  -پژٍّطي ٍ پژٍّطي ثِ پيطٌْبز زاًطدَ ٍ ثب هَافمت
يىي اظ اػضبي ّيأت ػلوي ثب ضتجِ حسالل استبزيبضي ٍ تأييس وويتِ تحػيالت تىويلي تؼييي هيضَز.
 :2-15اًتربة استبز ضاٌّوب (فمظ زض لبلت ضاٌّوبي زٍم) يب هطبٍض(اى) اظ ثيي هترػػبى ذبضج اظ زاًطگبُ فطزٍسي
هطْس ثب ضػبيت همطضات هطثَعِ (ٍ ثب لحبػ هَاز  )4-15 ٍ 3-15هدبظ است.
 :3-15چٌبًچِ استبز ضاٌّوب (ضاٌّوبي زٍم) ذبضج اظ هؤسسِ آهَظش ػبلي اًتربة هي ضَز ثِ خبي ضطط استبزيبضي،
زاضتي هسضن زوتطي ترػػي العاهي است.
 :4-15زض غَضتي وِ ػضَ ّيبت ػلوي پيطٌْبزي ذبضج اظ زاًطگبُ ثطاي هطبٍضُ ،فبلس هسضن زوتطي ترػػي
ثبضس غسٍض هدَظ ّوىبضي زض پبيبى ًبهِ هصوَض ،هٌَط ثِ تػَيت ضَضاي تحػيالت تىويلي زاًطىسُ ذَاّس ثَز.
ّ :5-15يچ يه اظ ثستگبى زضخِ يه (پسض ،هبزض ،فطظًس ،ثطازض،ذَاّط ٍ ّوسط) زاًطدَي زٍضُ وبضضٌبسي اضضسً ،وي
تَاًس ضاٌّوبيي ،هطبٍضًُ ،وبيٌسُ وويتِ تحػيالت تىويلي زض خلسِ زفبع ٍ يب زاٍضي پبيبى ًبهِ ٍي ضا ثِ ػْسُ گيطز.
 :6-15استبز هطبٍض ثِ پيطٌْبز استبز ضاٌّوب پس اظ تأييسوويتِ تحػيالت تىويلي گطٍُ اظ ثيي اػضبي ّيأت ػلوي
زاذل يب هترػػبى ذبضج اظ زاًطگبُ اًتربة هي ضَز.
 :7-15زاًطدَيبى زوتطي ًوي تَاًٌس ثِ ػٌَاى هطبٍض پبيبى ًبهِ وبضضٌبسي اضضس تؼييي ضًَس.
 :8-15همطض ضس ّط پبيبىًبهِ حساوثط  2استبز ضاٌّوب زاضتِ ثبضس ٍ تؼساز ول اسبتيس ضاٌّوب ٍ هطبٍض (ثب ّط تطويجي)
حساوثط ً 3فط ثبضٌس ٍ زض غَضت ضطٍضت ٍ ثب تػَيت وويتِ تحػيالت تىويلي گطٍُ ٍ ضَضاي آهَظضي (يب
تحػيالت تىويلي) زاًطىسُ ،هيتَاى يه هطبٍض زيگط ثِ تطويت ثبال اضبفِ ًوَز.
 :9-15زض هَاضزي وِ زٍ استبز ضاٌّوب ثطاي يه پبيبى ًبهِ ٍخَز زاضتِ ثبضس ثبيس يىي اظ آًْب ثِ ػٌَاى استبز ضاٌّوبي
اٍل (هسؤٍل هىبتجبت ٍ اهَض آهَظضي – پژٍّطي زاًطدَ) ٍ ػضَ ّيبت ػلوي گطٍُ آهَظضي هطثَعِ ثبضس.
ثسيْي است وِ اٍل يب زٍم ثَزى ًبم اسبتيس زض ضاٌّوبيي ٍ يب هطبٍضُ پبيبى ًبهِ زاًطدَ اضتجبعي ثِ خبيگبُ ػلوي ،ضبى ٍ
هطتجِ اسبتيس هحتطم ًساضز.
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مادٌ  -16پايان وامٍ
 :1-16تؼساز ٍاحس پبيبى ًبهِ زض ضيَُ آهَظضي  -پژٍّطي حسالل  ٍ 4حساوثط ٍ 6احس زضسي ثطاي ّوِ ضضتِ ّب ٍ
ثطاسبس ثطًبهِ هػَة هي ثبضس.
 :2-16زاًطدَ هَظف است پس اظ پبيبى ًيوسبل اٍل ٍ لجل اظ ضطٍع ًيوسبل سَم تحػيلي ،هَضَع پبيبى ًبهِ ذَز ضا
ثب ًظط استبز يب اسبتيس ضاٌّوب ٍ تأييس وويتِ تحػيالت تىويلي گطٍُ هطثَط اًتربة ًوبيس .هَضَع پبيبى ًبهِ پس اظ تأييس
ضَضاي تحػيالت تىويلي زاًطىسُ لغؼيت هي يبثس.
 :3-16اًتربة ٍ ثجت ٍاحس پبيبىًبهِ پس اظ اتوبم ًيوسبل زٍم (ثسٍى احتسبة هطذػي تحػيلي) هدبظ هيثبضس.
 :4-16چبح پبيبى ًبهِّبي وبضضٌبسي اضضس ثالهبًغ است .اهب ضطٍضي است عجك ضَاثظ هػَة وويتِ اًتطبضات
زاًطگبُ فطزٍسي هطْس ،ػول ضَز ٍ ًَيسٌسُ(ّب) زض همسهِ شوط ًوبيٌس وِ ايي اثط هسترطج اظ پبيبى ًبهِ
وبضضٌبسي اضضس زض زاًطگبُ فطزٍسي هطْس هيثبضس .ضوٌب اسبهي اسبتيس ضاٌّوب ٍ هطبٍض ًيع زض همسهِ شوط ضَز.

مقررات خاص در ساير شيًٌ َا (آمًزشي ي پژيَشي)
مادٌ -17شيًٌ آمًزشي
 :1-17توبهي زٍضُ زض ضيَُ آهَظضي ثِ غَضت ٍاحسّبي زضسي ثسٍى پبيبى ًبهِ ذَاّس ثَز وِ گصضاًسى حسالل ٍ 2
حساوثط ٍ 4احس سويٌبض (تحميك ٍ تتجغ ًظطي) العاهي است.

مادٌ -18شيًٌ پژيَشي
 :1-18پصيطش زض ضيَُ پژٍّطي ثطاي هؤسسبت پژٍّطي هي ثبضس ٍ زض هؤسسبت آهَظضي ،زض غَضت تأهيي ول
ّعيٌِ ّب (اًدبم تحميك ٍ حك العحوِ پبيبى ًبهِ) اظ هحل زض آهسّبي اذتػبغي عطح پژٍّطي وبضثطزي ثطٍى زاًطگبّي
استبز ضاٌّوب (تمبضب هحَض) ٍ يب تبهيي آى تَسظ سبظهبى هؼطفي وٌٌسُ زاًطدَ ،لبثل اخطا هي ثبضس.

 :2-18مًضًع پژيَش در شيًٌ پژيَشي
زض ضيَُ پژٍّطي زاًطدَ هَظف است ،عي ًيوسبل اٍل ،هَضَع پژٍّص ٍ پيطٌْبز ذَز ضا ثب ًظط استبز ضاٌّوب اًتربة
ٍ خْت تػَيت زض وويتِ تحػيالت تىويلي ثِ گطٍُ اضائِ زّس.

مادٌ  -19تعذاد ياحذَاي درسي در شيًٌ پژيَشي
 :1-19تؼساز ٍاحسّبي زضسي زض ايي ضيَُ  6تب ٍ 10احس است ٍ زاًطدَ هي تَاًس ّوعهبى ثب ٍاحسّبي آهَظضي،
ٍاحسّبي پژٍّطي ذَز ضا ثب ًظط استبز ضاٌّوب ٍ تأييس وويتِ تحػيالت تىويلي گطٍُ اًتربة وٌس.

مادٌ  -20حضًر يغياب در شيًٌ پژيَشي
 :1-20حضَض ٍغيبة زاًطدَ زض هطحلِ پژٍّص زض ايي ضيَُ ثبًظط استبز ضاٌّوب ٍ تأييس ضَضاي تحػيالت تىويلي
گطٍُ ٍ ثطاسبس تؼساز خلسبت هطبٍضُ ٍ ضاٌّوبيي غَضت هي پصيطز.
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مادٌ  -21ارزيابي ريوذ پيشرفت پژيَش در شيًٌ پژيَشي
 :1-21ضًٍس پيططفت پژٍّص زاًطدَ زض ّط ًيوسبل ثب حضَض استبز ضاٌّوبً ،وبيٌسُ تحػيالت تىويلي ٍ يه ًفط اظ
اػضبي ّيأت ػلوي هترػع ثِ اًتربة هسيط گطٍُ شيطثظ ،هَضز اضظيبثي لطاض هيگيطز .زض غَضت ػسم وست اضظيبثي
هَفكً ،يوسبل هطثَط ثِ ػٌَاى غيجت تلمي هيضَز.
1
 :2-21ول ٍاحسّبي پبيبىًبهِ زض ايي ضيَُ ثِ سِ ًيوسبل تمسين ضسُ ٍ زاًطدَ زض ّط ًيوسبل يه سَم (
3

) ٍاحسّبي

پبيبى ًبهِ ضا اذص هيوٌس.

 :3-21حسالل هيبًگيي ًوطات لجَلي زضٍس ٍزاٍضي ضًٍس پيططفت پژٍّص زاًطدَ زض ّط ًيوسبل ًوطُ

 14است ٍ

حسالل ًوطُ لجَلي زضٍس  12هي ثبضس ٍ چٌبًچِ ًوطُ پيططفت پژٍّطي زاًطدَ زض ّط اضظيبثي ووتط اظ  12ثبضس ٍي زض
آى ًيوسبل هططٍط تلمي هيضَز.
 :4-21اضظيبثي ًْبيي زض ايي ضيَُ ،زفبع اظ پبيبى ًبهِ است وِ زض آذطيي هطحلِ تحػيل زاًطدَ ،زض خلسِ زفبػيِ ٍ
ثب حضَض ّيبت زاٍضاى اًدبم هيضَز.

مادٌ  -22ارزشيابي پايان وامٍ ي فراغت از تحصيل
 :1-22اضظضيبثي پبيبى ًبهِ زض خلسِ زفبػيِ تَسظ ّيأت زاٍضاى اًدبم هي ضَز.
 :2-22تطويت ّيأت زاٍضاى ػجبضت است اظ :استبز(اى) ضاٌّوب ٍ استبز(اى) هطبٍضً ،وبيٌسُ تحػيالت تىويلي ،زٍ زاٍض
ثب زضخِ حسالل استبزيبضي ثِ اًتربة ضَضاي تحػيالت تىويلي گطٍُ آهَظضي يب ضَضاي آهَظضي (يب تحػيالت
تىويلي) زاًطىسُ وِ حسالل يىي ثبيس زاٍض زاذلي (اظ گطٍُ هطثَعِ) ثبضسً .وبيٌسُ تحػيالت تىويلي هيتَاًس يىي اظ
زاٍضاى زاذلي ثبضس .هٌظَض اظ زاٍض ذبضخي ػضَ ّيبت ػلوي ذبضج اظ گطٍُ هطثَعِ هي ثبضس.
ً :3-22وطُ ٍ زضخِ پبيبىًبهِ ثِ زٍ غَضت لجَل يب غيط لبثل لجَل ثِ ضطح ظيط تؼييي هيضَز:
الف – ًوطُ اظ  19تب  : 20ػبلي
ًوطُ اظ  18تب  : 18/99ثسيبض ذَة
ًوطُ اظ  16تب  : 17/99ذَة
ًوطُ اظ  14تب  : 15/99لبثل لجَل
ة – ًوطُ ووتط اظ :14غيط لبثل لجَل
 :4-22زض هَضز ًوطات پبيبى ًبهِ ّبي وبضضٌبسي اضضس ،سمف ًوطُ ثسٍى همبلِ (هسترطج اظ پبيبى ًبهِ زاًطدَ) زض
فبغلِ ] [17-19است (ػسز زليك ثطاي ّط گطٍُ آهَظضي وِ آى ضا  Aهي ًبهين ثٌب ثِ ًظط وويتِ تحػيالت تىويلي آى
گطٍُ تؼييي هي ضَز) .اذتالف ًوطُ اظ  Aتب ( 20يؼٌي  )20-Aعجك ضَاثظ شيل هطرع ٍ ثِ ًوطُ  Aاضبفِ هي گطزز تب
ًوطُ ًْبيي پبيبى ًبهِ تؼييي ضَز:
الف) ّط همبلِ زض هدالت ػلوي-پژٍّطي هؼتجط پصيطفتِ يب چبح ضسُ حساوثط تب ً 1وطُ
ب) ّط همبلِ وبهل زض هدوَػِ همبالت ّوبيصّبي هؼتجط يب همبلِ زض هدالت ػلوي-تطٍيدي هؼتجط پصيطفتِ يب چبح ضسُ
ً 0/5وطُ (تب سمف ً 1وطُ)
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پ) ذالغِ (يب چىيسُ هجسَط) همبلِ زض ّوبيصّبي هؼتجط (ثب اضائِ گَاّي ٍ هستٌسات اضائِ) ً 0/25وطُ (تب سمف 0/5
ًوطُ)
ت) هستٌسات هطثَط ثِ (الف)( ،ة) ٍ (ج) ثبيس لجل اظ خلسِ زفبع ثِ ًوبيٌسُ تحػيالت تىويلي تحَيل زازُ ضَز تب زض
ًوطُ ًْبيي هٌظَض گطززّ .وچٌيي ًوطُ پبيبى ًبهِ خْت اذص پصيطش همبلِ ًوي تَاًس ضٌبٍض يبلي ثوبًس.
 :5-22چٌبًچِ اضظضيبثي پبيبى ًبهِ غيط لبثل لجَل ثبضس ،زاًطدَ هدبظ است حساوثط يه ًيوسبل زض هست هدبظ تحػيل
زض خلسِ زفبػيِ ضطوت ٍ هدسزا " اظ پبيبى ًبهِ زفبع وٌس .زاًطدَيي وِ زض فطغت تؼييي ضسُ ًتَاًس اظ پبيبى ًبهِ ذَز ثب
هَفميت زفبع ًوبيس ،اظ ازاهِ تحػيل ٍ زضيبفت هسضن تحػيلي هحطٍم هي ضَز.
ّ :6-22ط زاًطدَي وبضضٌبسي اضضس ثبيس ثطاي فبضؽ التحػيلي ً 2سرِ چبپي (ثطاي استبز ضاٌّوب ٍ وتبثربًِ) ٍ

CD

ّبيي ضبهــل :فبيـل  PDFپبيبىًبهِ ثطاي اسبتيس هطبٍض ،زاٍض ٍ وتبثربًِ هطوعي فطاّن ًوبيس .تؼساز ًسرِّبي چبپي
هتٌبست ثب تؼساز استبزاى ضاٌّوب يب تمبضبي استبزاى هطبٍض ثطاي زضيبفت ًسرِ چبپي لبثل افعايص است.
 :7-22فبضؽالتحػيلي وليِ زاًطدَيبى تحػيالت تىويلي هٌَط ثِ اذص گَاّي پژٍّطگبُ اعالػبت ٍ هساضن ػلوي
ايطاى اظ عطيك وتبثربًِ هطوعي زاًطگبُ فطزٍسي هطْس است.

مادٌ  -23تحصيل واتمام
 :1-23ثِ زاًطدَي وبضضٌبسي اضضس وِ ثِ ّط زليل اظ تحػيل ثبظ هي هبًس ،فمظ يه گَاّي (هحتَي ػٌبٍيي زضٍس،
تؼساز ٍاحس آى ّب ٍ ًوطات هطثَعِ) اػغب هي ضَز

مادٌ  -24تاريخ فارغ التحصيلي
 :1-24تبضيد فبضؽالتحػيلي زاًطدَ ،تبضيد زفبع لبثل لجَل اظ پبيبىًبهِ هيثبضس.
 :2-24گَاّيٌبهِ پبيبى زٍضُ وبضضٌبسي اضضس ثِ ّط سِ ضيَُ (آهَظضي پژٍّطي ،آهَظضي ٍ ،پژٍّطي) اضظش يىسبًي
زاضتِ ٍ هيتَاًٌس زض زٍضُ تحػيلي ثبالتط ازاهِ تحػيل زٌّس.

(ساير مقررات)
 - 1تؼساز زاًطدَيبى وبضضٌبسي اضضسي وِ ّط ػضَ ّيبت ػلوي ثطاي اٍليي ثبض ضاٌّوبيي آًبى ضا ثِ ػْسُ هيگيطز ًجبيس
ثيص اظ ً 2فط ثبضس.
 - 2ثطاي تسضيس زض زٍضُ وبضضٌبسي اضضس ،ػضَ ّيبت ػلوي ثبيس سبثمِ زٍ ًيوسبل تسضيس زض زٍضُ وبضضٌبسي (تطخيحب
زضٍس هطتجظ ثب ترػع ذَز) ضا زاضتِ ثبضس .اگط همغغ وبضضٌبسي ضضتِاي ذبظ زض زاًطگبُ فطزٍسي هطْس ٍخَز
ًساضتِ ثبضس ،تػوينگيطي زض ايي هَضز ثب وويتِ تحػيالت تىويلي گطٍُ زض چبضچَة همطضات است.
 - 3سَاثك تسضيس ثِ غَضت حكالتسضيس زض ذبضج اظ زاًطگبُ فطزٍسي هطْس هَضز هحبسجِ لطاض ًويگيطز ٍلي سَاثك
اػضبي ّيبت ػلوي وِ ثِ زاًطگبُ فطزٍسي هطْس هٌتمل ضسُاًس ثبيس هَضز هحبسجِ لطاض گيطز.
 - 4تسضيس زض زٍضُ وبضضٌبسي اضضس تَسظ زاًطدَيبى زوتطي هوٌَع است.
 - 5زض هَاضز ذبظ ،تسضيس ٍ ضاٌّوبيي پبيبى ًبهِ (يب هطبٍضُ) زض زٍضُ وبضضٌبسي اضضس تَسظ هطثيبى زاًطگبُ فطزٍسي
هطْس ثب ثيص اظ  15سبل سبثمِ ثب تػَيت وويتِ تحػيالت تىويلي گطٍُ ٍ تأييس ضَضاي تحػيالت تىويلي زاًطىسُ
ثالهبًغ است.
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 - 6زض غَضت ضطٍضت ،فمظ ثرص ثسيبض ووي اظ ظهبى والس زض عَل يه ًيوسبل ثِ اضائِ سويٌبضّبي زاًطدَيي
اذتػبظ هييبثس ٍ ثرص اػظن ظهبى والس ثبيس تَسظ ذَز هسضسبى هحتطم ثِ اضائِ اعالػبت زضسي ضٍظآهس زض
چبضچَة سطفػل ترػيع يبثس .زض ايي ضاستب عطح ّط زضس (ٍ ثطًبهِ ظهبًجٌسي ٍ هَضَػبت زضسسض لبلت تمَين
والسي) ثطاي ًيوسبل هطثَعِ ثبيس تَسظ اسبتيس زض اثتساي ًيوسبل (حساوثط ظطف ّ 2فتِ اٍل ّط تطم) اػالم ٍ زض اذتيبض
زاًطدَيبى لطاضگيطز.
 - 7ثطگعاضي زضٍس وبضضٌبسي اضضس ثِ غَضت هؼطفي ثِ استبز هدبظ ًيست.
 - 8تطىيل والسّبي وبضضٌبسي اضضس ثب تؼساز زاًطدَي ووتط اظ وف هػَة ضَضاي تحػيالت تىويلي هدبظ ًيست.
هَاضز استثٌبيي ثبيس ثؼس اظ تأييس ضَضاي تحػيالت تىويلي گطٍُ ٍ زاًطىسُ ثطاي تػوينگيطي ثِ وويتِ هٌترت ضَضاي
آهَظضي زاًطگبُ اضخبع ضَز.

مادٌ 25

– اخطاي ّط يه اظ ضيَُ ّبي « آهَظضي  -پژٍّطي»« ،آهَظضي» ٍ «پژٍّطي» زض زٍضُ ،تَسظ هؤسسِ ثب

اذص هدَظ اظ ضَضاي گستطش آهَظش ػبلي هدبظ است.

مادٌ – 26

زض هَاضزي وِ آيييًبهِ سبوت است تػوين گيطي ثط ػْسُ ضَضا هيثبضس.

مادٌ  – 27آيييًبهِ زض ثطگيطًسُ اغَل ٍ ضَاثظ ولي زٍضُ وبضضٌبسي اضضس ثِ سِ ضيَُ اخطايي هيثبضس ٍ هؤسسِ
هَظف است زستَضالؼول اخطايي آى ضا زض چبضچَة آيييًبهِ تسٍيي ٍ پس اظ تػَيت زض ضَضا اخطا وٌس.
مادٌ  – 28تفسيط آيييًبهِ ثط ػْسُ هؼبًٍت آهَظضي ٍظاضت است ٍ زض غَضت ثطٍظ اثْبمً ،ظط هؼبًٍت هصوَض هَضز
استٌبز لطاض ذَاّس گطفت.

مادٌ :29

هسيطاى هحتطم گطٍّْبي آهَظضي ٍ هؼبًٍيي هحتطم (آهَظضي) زاًطىسُ ّب هسؤٍل ًظبضت ثط حسي

اخطاي همطضات ايي آييي ًبهِ ٍ تَضيحبت آى هيثبضٌسّ .طگًَِ حصف ،اضبفِ يب تغييط زض هفبز ايي آييي ًبهِ ٍ
تَضيحبت آى زض وويتِ تحػيالت تىويلي گطٍُّبي آهَظضي ،ثبيس لجل اظ اخطا ثِ تأييس ضَضاي آهَظضي يب تحػيالت
تىويلي زاًطىسُ هطثَط ،سپس ضَضاي تحػيالت تىويلي زاًطگبُ ثطسس.
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اظُاروامٍ
ايٌدبًت  .....................................زاًطدَي زٍضُ زوتطي/وبضضٌبسي اضضس ضضتِ  .....................................زاًطىسُ  .....................زاًطگبُ فطزٍسي هطْس
ًَيسٌسُ ضسبلِ/پبيبى ًبهِ  .................................................تحت ضاٌّوبيي  ......................................................هتؼْس هيضَم:


تحميمبت زض ايي ضسبلِ /پبيبى ًبهِ تَسظ ايٌدبًت اًدبم ضسُ است ٍ اظ غحت ٍ اغبلت ثطذَضزاض است.



زض استفبزُ اظ ًتبيح پژٍّصّبي هحممبى زيگط ثِ هطخغ هَضز استفبزُ استٌبز ضسُ است.



هغبلت هٌسضج زض ضسبلِ /پبيبى ًبهِ تبوٌَى تَسظ ذَز يب فطز زيگطي ثطاي زضيبفت ّيچ ًَع هسضن يب اهتيبظي زض ّيچ خب اضائِ ًطسُ است.



وليِ حمَق هؼٌَي ايي اثط هتؼلك ثِ زاًطگبُ فطزٍسي هطْس هيثبضس ٍ همبالت هسترطج ثب ًبم « زاًطگبُ فطزٍسي هطْس »
ٍ يب «  » Ferdowsi University of Mashhadثِ چبح ذَاّس ضسيس.



حمَق هؼٌَي توبم افطازي وِ زض ثِ زست آهسى ًتبيح اغلي ضسبلِ/پبيبى ًبهِ تأثيطگصاض ثَزُاًس زض همبالت هسترطج اظ ضسبلِ /پبيبى ًبهِ ضػبيت ضسُ
است.



زض وليِ هطاحل اًدبم ايي ضسبلِ /پبيبى ًبهِ ،زض هَاضزي وِ اظ هَخَز ظًسُ (يب ثبفتّبي آىّب) استفبزُ ضسُ است ضَاثظ ٍ اغَل اذاللي ضػبيت ضسُ
است.



زض وليِ هطاحل اًدبم ايي ضسبلِ /پبيبى ًبهِ ،زض هَاضزي وِ ثِ حَظُ اعالػبت ضرػي افطاز زستطسي يبفتِ يب استفبزُ ضسُ است ،اغل ضاظزاضي،
ضَاثظ ٍ اغَل اذالق پژٍّطي ضػبيت ضسُ است.
تاريخ ي امضاي داوشجً

مالكيت نتايج و حق نشر
 كليٍ حقًق معىًي ايه اثر ي محصًالت آن (مقاالت مستخرج ،كتاب ،تروامٍ َاي راياوٍاي ،ورم افسارَا
ي تجُيسات ساختٍ شذٌ) متعلك تٍ داوشگاٌ فرديسي مشُذ ميتاشذ .ايه مطلة تايذ تٍ وحً مقتضي در
تًليذات علمي مرتًطٍ ركر شًد.
 استفادٌ از اطالعات ي وتايج مًجًد در رسالٍ/پايان وامٍ تذين ركر مرجع مجاز وميتاشذ.
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ثسوِ تؼبلي

برگٍ تقاضاي دفاع از رسالٍ/پايان وامٍ تحصيالت تکميلي
مذير محترم گريٌ ................
ثب سالم،
ثسيٌَسيلِ آهبزگي آلبي  /ذبًن  ................................زاًطدَي زوتطي/اضضس ضضتِ ......................گطايص  ............................ثِ ضوبضُ
زاًطدَيي ....................................ثطاي زفبع اظ ضسبلِ/پبيبى ًبهِ ذَز ثب ػٌَاى ....................................................................................... :اػالم هي زاضز.
ضوٌبً ثِ پيَست ضسبلِ/پبيبى ًبهِ زاًطدَ (ٍ همبالت هسترطج اظ ضسبلِ زوتطي ثِ ّوطاُ ًبهِ (ّبي) پصيطش آًْب) تمسين هي گطزز.
وام استادراَىما:
تاريخ ي امضا:

معاين (آمًزشي) محترم داوشکذٌ
هطاتت فَق زضخلسِ هَضخ  ..........................وويتِ تحػيالت تىويلي گطٍُ هغطح ٍ هَضز هَافمت لطاض
ضفت ٍ همطض ضس اظ افطاز ٍ ًوبيٌسُ تحػيالت تىويلي پيطٌْبزي ظيط ثطاي ثطگعاضي خلسِ زفبع زض ضٍظ  .......................زض هحل  ...............................زػَت
ثِ ػول آيس.
رديف

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

هزتجِ ػلوي

گزايص

رضتِ تحصيلي

ًبم داًطگبُ هحل خذهت

1
2
3
4
5
وام مذير گريٌ:
تاريخ ي امضا:

مذير محترم گريٌ
ثبسالم،
همتضي است ّوبٌّگي ّبي الظم اًدبم پصيطز.
وام معاين آمًزشي داوشکذٌ:
تاريخ ي امضا:

13

سوت

ثسوِ تؼبلي

برگٍ ارزشيابي پايان وامٍ كارشىاسي ارشذ
ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي زاًطدَ  ............................................... :ضوبضُ زاًطدَيي ............................................
گطٍُ آهَظضي  .........................................ضضتِ  .................................گطايص .........................................
تبضيد زفبع ً ..................................... :بم ٍ ًبم ذبًَازگي استبز ضاٌّوب ..................................................... :
ػٌَاى پبيبى ًبهِ ....................................................................................................................................... :
حذاكثز ًوزُ 

هؼيبرّبي ارسضيبثي 
اًسجبم در تٌظين ٍ تذٍيي هطبلت،حسي ًگبرش ٍ رػبيت دستَرالؼول 

كيفيت ًگبرش 

3

كيفيت تصبٍيز ،اضكبل ٍ هٌحٌي ّبي استفبدُ ضذُ 
ثزرسي تبريخچِ هَضَع ٍ ثيبى سبثقِ پضٍّص در هَضَع 
اثتكبر ًٍَآٍري 

كيفيت
ػلوي


ارسش ػلوي ٍ يب كبرثزدي 
استفبدُ اس هٌبثغ ٍهؤاخذ ثِ لحبظ كوي ٍ كيفي ( ثِ رٍس ثَدى ) 

كيفيت
ارائِ 

هقبلِ هستخزج اس پبيبى ًبهِ كِ ثِ تأييذ استبد راٌّوب رسيذُ است( .طجق هبدُ  ٍ 20تَضيحبت  19آييي ًبهِ
آهَسضي .ضوٌب" حذاكثز ًوزُ ايي قسوت تَسط ّز گزٍُ آهَسضي تؼييي هي ضَد ).

هقبلِ 
گشارشّب 

3
1

ًبم ًٍبم خبًَادگي

هزتجِ ػلوي
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ًوزُ پبيبى ًبهِ 

اػضبي ّيئت ػلوي



1

تحَيل ثِ هَقغ گشارش ّب 
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كيفيت ًظزات ٍ پيطٌْبدات ثزاي اداهِ تحقيق 
تسلط ثِ هَضَع ٍ تَاًبيي در پبسخگَيي ثِ سئَاالت درجلسِ دفبع 
ًحَُ ارائِ ( رػبيت سهبى ،تٌظين هَضَع ،كيفيت تزاًس پزًسي ٍ  ....

ًوزُ كست ضذُ 


هالحظبت 



ًبم داًطگبُ

اهضبء

استاد راهنما
استاد مشاور
عضو دفاع
عضو دفاع و نماينده تحصيالت تكميلي

جلسِ دفبع ثب حضَر ّيئت داٍراى تطكيل ٍ پبيبى ًبهِ ثب اخذ ًوزُ ثِ ػذد  /.................حزٍف ...............................ثب درجِ ....................
 ثذٍى اصالحبت پذيزفتِ ضذ.
 ثب اصالحبت پذيزفتِ ضذ (داًطجَ هَظف است تب تبريخ  .....................پبيبى ًبهِ اصالح ضذُ خَد را كِ ثِ تأييذ  ...................رسيذُ است ثِ گزٍُ
آهَسضي تحَيل دّذ).
 هزدٍد ضٌبختِ ضذ.

گعاضش ًوبيٌسُ تحػيالت تىويلي ........................................................................................................... :
ً ...................................................................................بم ٍ اهضبي ًوبيٌسُ تحػيالت تىويلي:
** لطفاً بٍ تًضيحات مىذرج در صفحٍ  16تًجٍ فرمائيذ**.

وام مذير گريٌ
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تاريخ ي امضا

تًضيحات
 -1زض هَضز پبيبى ًبهِ ّبي وبضضٌبسي اضضس ،سمف ًوطُ ثسٍى همبلِ زض فبغلِ ] [17-19است (ػسز زليك ثطاي ّط گطٍُ آهَظضي
وِ آى ضا  Aهي ًبهين ثٌب ثِ ًظط ضَضاي تحػيالت تىويلي آى گطٍُ تؼييي هي ضَز) .اذتالف ًوطُ اظ  Aتب ( 20يؼٌي  )20-Aعجك
ضَاثظ شيل هطرع ٍ ثِ ًوطُ  Aاضبفِ هي گطزز تب ًوطُ ًْبيي پبيبى ًبهِ تؼييي ضَز:
الف) ّط همبلِ زض هدالت ػلوي-پژٍّطي هؼتجط پصيطفتِ يب چبح ضسُ ً 1وطُ
ة) ّط همبلِ وبهل زض هدوَػِ همبالت ّوبيطْبي هؼتجط يب همبلِ زض هدالت ػلوي-تطٍيدي هؼتجط پصيطفتِ يب چبح ضسُ ً 0/5وطُ (تب
سمف ً 1وطُ)
ج) ذالغِ (يب چىيسُ هجسَط) همبلِ زض ّوبيطْبي هؼتجط (ثب اضائِ گَاّي اضائِ) ً 0/25وطُ (تب سمف ً 0/5وطُ)
ز) هستٌسات هطثَط ثِ (الف)( ،ة) ٍ (ج) ثبيس لجل اظ خلسِ زفبع ثِ ًوبيٌسُ تحػيالت تىويلي تحَيل زازُ ضَز تب زض ًوطُ ًْبيي
هٌظَض گطزز .ضوٌبً ًوطُ پبيبى ًبهِ خْت اذص پصيطش همبلِ ًوي تَاًس ضٌبٍض ثوبًس.
ضوٌبً زض غَضتي وِ زاًطدَ ّوچٌبى زاضاي همبلِ اي زض هدالت ػلوي-پژٍّطي هؼتجط ثبضس وِ زض تؼييي ًوطُ ًْبيي ثط اسبس
تَضيح ثبال هحبسجِ ًطسُ ثبضس ،ثبيس يه ًوطُ ثِ ًوطُ ًْبيي ٍي اضبفِ گطزز.
 -2زض غَضتي وِ زض ضطايغي حضَض ػضَ زفبع زٍم هيسط ًجبضس ،ثطگعاضي خلسِ زفبع ثب سبيط اػضبء ثالهبًغ است.
 -3زضخِ پبيبى ًبهِ وبضضٌبسي اضضس ثِ ضطح ظيط تؼييي هي ضَز:
عالي

بسيار خًب

خًب

قابل قبًل

مرديد

 19الي 20

 18الي 18/99

 16الي 17/99

 14الي 15/99

ووتط اظ 14

ً .4وبيٌسُ تحػيالت تىويلي يىي اظ اػضبي ّيأت ػلوي زاًطگبُ فطزٍسي هطْساست وِ تَسظ ضَضاي تحػيالت تىويلي گطٍُ
يب زاًطىسُ تؼييي هي ضَز ٍ زض غَضتي وِ زاٍض ًجبضس ،ثبيس ثسٍى حك ضأي زض خلسِ زفبع ضطوت ًوبيس .زض ّط حبل ٍي ثبيس ثط
حسي اخطاي خلسبت زض چبضچَة آييي ًبهِ آهَظضي زٍضُ ّبي تحػيالت تىويلي ًظبضت ًوبيس .زض خلسِ زفبعً ،وبيٌسُ
تحػيالت تىويلي اٍالً ثبيس تطتيجي اتربش ًوبيس تب سؤاالت هٌحػطاً تَسظ زاٍضاى پطسيسُ ضَز ٍ پبسد ثِ ايي سئَاالت هٌحػطاً
تَسظ زاًطدَ اضائِ گطزز ٍ ثبًيبً هسؤٍل خوغآٍضي ًوطات زاٍضاى ،استبز ضاٌّوب ٍ استبز هطبٍض (ثِ عَض هحطهبًِ) ٍ ًيع اذص هيبًگيي
ثِ ػٌَاى هجٌبي ًوطُ ًْبيي زاًطدَ ٍ تىويل فطهْبي هطثَعِ است.
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داًطگبُ فزدٍسي هطْذ



صًرتجلسٍ دفاع از پايانوامٍ كارشىاسي ارشذ
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