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ًاهِ آهَصضي دٍسُ ماسضٌاسي اسضذ آييي

سيضي آهَصش ػالي ضَساي تشًاهِ 15/1/88هَسخ  714هصَتِ ًْايي خلسِ 

 

 

ضَساي  15/1/88هَسخ  714تثصشُ دسخلسِ  19هادُ ٍ  39آييي ًاهِ آهَصضي دٍسُ ماسضٌاسي اسضذ دس 

 88-89سسيذ ٍ اص ًيوسال اٍل تحصيلي  تشًاهِ سيضي آهَصش ػالي تِ تصَية ٍصيش هحتشم ػلَم، تحقيقات ٍ فٌاٍسي

تِ هذت سِ سال قاتل اخشا است مِ پس اص هذت هزمَس تا اسصياتي اص خشٍخي ّاي دٍسُ ٍ دس صَست هَافقت توذيذ 

. تا اتالؽ ايي آييي ًاهِ، مليِ آييي ًاهِ ّا ٍ تخطٌاهِ ّاي هغايش تا آى هلغي اػالم هي ضَد. خَاّذ ضذ
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سضتاب ػلن ٍ فٌاٍسي ٍ ظَْس پيطشفت ّاي ػظين ػلوي دس ّضاسُ سَم، مطَسّاي خْاى سا دس ضشايغي قشاس دادُ است مِ، سشػت ج

ايي هثٌا آهَصش ػالي ٍ تواهي  ايداد تحَل ساّثشدي دس تشًاهِ ّاي تَسؼِ اهشي حياتي ٍ گاهي اساسي دسخْت تَسؼِ ّوِ خاًثِ است ٍ تش

تا الْام اص تشًاهِ ّاي  -عَس ملي ًْادّاي هَلذ اًذيطِ ًقص مليذي دس تثييي ٍ تحقق ايي تحَل ساّثشدي ماسگضاساى ًظام ػلوي مطَس ٍ تِ

. خَاٌّذ داضت -سالِ خوَْسي اسالهي ايشاى 20تَسؼِ ٍ اّذاف تلٌذ سٌذ چطن اًذاص 

ٍ تْشُ هٌذي اص فشصت ّاي پيص  هتَلياى ٍ تشًاهِ سيضاى حَصُ آهَصش ػالي مطَس ًيض ّوسَ ٍ ّواٌّگ تا ًْضت تحَل خَاّي مطَس

تشاي ًيل . آهذُ، دس ساستاي استقاي ميفيت، لضٍم تاصًگشي آييي ًاهِ ّا، ضَاتظ ٍ هقشسات آهَصضي سا دس صذس اٍلَيت ّاي ماسي خَد قشاس دادُ اًذ

ح آى احساس هي ضذ تا ّوناسي ٍ تِ ايي هقصَد، دسگام ًخست، آييي ًاهِ دٍسُ ّاي ماسضٌاسي اسضذ تِ لحاػ ضشٍستي مِ دس تاصًگشي ٍ اصال

پژٍّطي، آهَصضي، ٍ پژٍّطي  -ّواٌّگي داًطگاُ ّا ٍ هَسسات آهَصش ػالي ٍ عي خلسات هتؼذد ماسگشٍُ آهَصضي، تِ سِ ضيَُ آهَصضي 

. تذٍيي ضذُ است

ضي، تقَيت ٍ تَسؼِ دٍسُ ّاي پژٍّطي ، آهَصضي ٍ پژٍُ –ّذف اص تذٍيي آييي ًاهِ دٍسُ ّاي ماسضٌاسي اسضذ تِ سِ ضيَُ آهَصضي  -1ماده

تحصيالت تنويلي، استقاي ميفيت، تٌَع تخطي تِ ضيَُ ّاي ًَيي اسائِ آهَصش، پاسخگَيي هٌاسة تِ افضايص تقاضا تشاي ٍسٍد تِ دٍسُ ّاي 

د ساّثشدي مطَس است تحصيالت تنويلي، تقَيت ٍ استقاي سغح ميفي ٍ موّي ايي دٍسُ ّا ٍ ّوساى ساصي آى تا تشًاهِ ّاي تَسؼِ ٍ ديگش اسٌا

. تا تا تْشُ هٌذي اص آى دس تشتيت هتخصصاى ٍ پژٍّطگشاى هاّش ٍ تشخستِ دسسغح مطَس تنَضين

دٍسُ اي تاالتش اص دٍسُ ماسضٌاسي است مِ تش اساس تشًاهِ ّاي هصَب ضَساي گستشش آهَصش : تؼشيف دٍسُ ماسضٌاسي اسضذ ًاپيَستِ -2ماده

. د دس سضتِ هشتَط هٌتْي هي ضَدػالي، تِ اخز هذسك ماسضٌاسي اسش

. دٍسُ اي مِ هحتَاي تشًاهِ آى هطتول تش ٍاحذّاي دسسي ٍ پاياى ًاهِ است :پژوهشي -شيوه آموزشي

دٍسُ اي تا هحَسيت آهَصش، است مِ داًطدَ پس اص گزساًذى ٍاحذّاي دسسي ٍ تذٍى گزساًذى پاياى ًاهِ داًص آهَختِ هي  :شيوه آموزشي

. ضَد

...( اسائِ فٌاٍسي خذيذ، اسائِ ًظشيِ ٍ ايذُ خذيذ، تَليذ داًص فٌي، ثثت اختشاع، )دٍسُ اي تا هحَسيت پژٍّص مِ دستاٍسد آى  :شيوه پژوهشي

. ضَد ٍ هطتول تشاخز ٍاحذّاي دسسي هحذٍد ٍ الضام تِ اسايِ پاياى ًاهِ است

. ستَط ٍ تحت ساٌّوايي استاد ساٌّوا اًدام هي گيشدتحقيقاتي است مِ دس يل صهيٌِ سضتِ تحصيلي م –فؼاليت پژٍّطي : پايان نامه

. هٌظَس داًطگاُ ّا ٍ هَسسات آهَصش ػالي ٍ پژٍّطي هدشي دٍسُ ّاي ماسضٌاسي اسضذ است :مؤسسه

 .هٌظَس ضَساي تحصيالت تنويلي هؤسسِ است -شورا

. هٌظَس تحقيق ٍ تتثغ ًظشي است -سمينار

. سٍصاًِ، ضثاًِ، ًيوِ حضَسي، هداصي ٍ تيي الوللي عثق ضَاتظ هشتَط قاتل اخشا هي تاضذايي دٍسُ تِ صَست : نحوه اجراي دوره -3ماده

شرايط ورود  -4ماده

داضتي ضشايظ ػوَهي ٍسٍد تِ آهَصش ػالي  -الف

. داسا تَدى هذسك سسوي پاياى دٍسُ ماسضٌاسي اػن اص پيَستِ ٍ ًاپيَستِ هَسد تأييذ ٍصاست ػلَم، تحقيقات ٍ فٌاٍسي -ب

. لي دس آصهَى ٍسٍدي هَسد تأييذ ٍصاست يا مسة پزيشش اص هؤسسِ تشاساس هقشسات هصَبقثَ -ج
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دروس جبراني  -5ماده 

 چٌاًچِ سضتِ دٍسُ ماسضٌاسي تا سضتِ دٍسُ تداًس ًذاضتِ تاضذ داًطدَ تايذ تِ تطخيص گشٍُ آهَصضي، تؼذادي اص دسٍس سا تحت ػٌَاى خثشاًي

. تگزساًذ

. ٍاحذ هي تاضذ مِ دس اتتذاي دٍسُ قثل اص دسٍس اصلي اسائِ هي ضَد12ًي حذامثش دسٍس خثشا -1تبصره

دس اًتخاب دسٍس، اٍلَيت تا دسٍس خثشاًي است تؼييي تؼذاد ٍ ػٌاٍيي دسٍس تشاساس تشًاهِ هصَب دس ّش سضتِ ٍ صهاى اًتخاب آًْا  -2تبصره

. تشػْذُ ضَساي گشٍُ است

اسضٌاسي گزساًذُ است، تنشاسآى دسصَستي مِ ػٌَاى دسس تش اساس سشفصل تشًاهِ هصَب دسٍسي سا مِ داًطدَ قثال دس دٍسُ ك -3تبصره

. ماسضٌاسي اسضذ تاضذ، هداص ًيست

 .است 12حذاقل ًوشُ قثَلي دس ّش دسس اػن اص دسٍس دٍسُ يا خثشاًي  -4تبصره

. ساي ّذايت داًطدَياى تؼييي ًوايذهؤسسِ هَظف است تِ تٌاسة تؼذاد پزيشفتِ ضذگاى دس ايي دٍسُ، هطاٍس تحصيلي ب -6ماده 

 .است 12ٍ حذامثش 8تؼذاد ٍاحذّاي دسسي سا مِ داًطدَ تايذ دس ّش ًيوسال تحصيلي دس ايي دٍسُ اخز ًوايذ حذاقل  -7ماده

ارزشيابي تحصيلي  -8ماده

 .موتش تاضذ 14هياًگيي ًوشات داًطدَ دس دٍ ًيوسال ًثايذ اص 

تاضذ،  14ٍاص ضشط حذاقل اخز ٍاحذ هؼاف است ٍ چٌاًچِ هياًگيي ًوشُ داًطدَ دسايي ًيوسال موتش اص آخشيي ًيوسال تحصيلي، داًطح -9ماده

 .هطشٍط تلقي هي ضَد

موتش تاضذ، دس غيش ايي صَست، داًص آهَختِ دٍسُ ماسضٌاسي اسضذ ضٌاختِ  14هياًگيي مل ًوشات داًطدَ دس پاياى دٍسُ ًثايذ اص  -10ماده 

 .ًوي ضَد

دسصَستي مِ حذامثش هذت  -موتش تاضذ 14سِ ضيَُ، هياًگيي مل ًوشات اٍ اص  ٍيي مِ پس اص گزساًذاى مليِ دسٍس دٍسُ دس ّشداًطح -تبصره

احشاص مشدُ است، فقظ دس يل ًيوسال تنشاس مٌذ ٍ دس  14هي تَاًذ دسٍسي سا مِ دس آًْا ًوشُ موتش اص  -هداص تحصيل ٍي تِ پاياى ًشسيذُ تاضذ

فادُ مٌذ، اص اداهِ تحصيل هحشٍم داًطدَيي مِ تِ ّشدليل ًتَاًٌذ اص ايي فشصت است. هياًگيي مل، داًص آهَختِ هي ضَد صَست خثشاى موثَد

 .هي ضَد ٍ هذسمي دسيافت ًوي مٌذ

حضور و غياب  -11ماده 

 16/3ًطدَ دسّشدسس ًثايذ اص غيثت دا. حضَس داًطدَ دس تواهي تشًاهِ ّاي دسسي ٍ ديگش فؼاليت ّاي آهَصضي ٍ پژٍّطي دسٍُ الضاهي است

. آى دسس صفش هحسَب هي ضَد هدوَع ساػات آى دسس تداٍص مٌذ، دسغيشايي صَست ًوشُ داًطدَ دس 

دس صَستي مِ غيثت داًطدَ دسيل دسس، تيص اصحذ هداص تَدُ ٍ اص ًظش هؤسسِ، هَخِ تطخيص دادُ ضَد، آى دسس اص هدوَػِ : 1تبصره

ٍلي آى ًيوسال اص ًظش عَل . ٍاحذ دس آى ًيوسال الضاهي ًيست 8دس ايي صَست سػايت حذ ًصاب . ضَددسٍس اًتخاتي داًطدَ حزف   هي 

. تحصيل تشاي داًطدَ  يل ًيوسال ماهل هحسَب هي ضَد

م اًدا 33ًاهَفق ٍاحذّاي پژٍّطي اخز ضذُ دسآى ًيوسال است مِ عثق ًظش ّيات داٍساى دسهادُ  غيثت دسضيَُ پژٍّطي، اسصياتي -2تبصره

. هي ضَد
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. غيثت غيشهَخِ دساهتحاى ّش دسس هٌدش تِ ًوشُ صفشدس آى دسس هي ضَد -12ماده 

. دس صَستي مِ غيثت داًطدَ دس اهتحاى، اص ًظش هؤسسِ، هَخِ تطخيص دادُ ضَد، دسس هضتَس حزف هي ضَد:تبصره 

مرخصي تحصيلي  -13ماده 

مثش يل ًيوسال اص هشخصي تحصيلي استفادُ ًوايذ، هذت هزمَس خضٍ سٌَات داًطدَي دٍسُ ماسضٌاسي اسضذ دس ّش سِ ضيَُ هي تَاًذ حذا

. تحصيلي داًطدَ هحسَب  هي ضَد

انصراف، اخراج و ترك تحصيل -14ماده 

تسلين ًوايذ،  دس ايي صَست تايذ دسخَاست خَد سا هثٌي تش اًصشاف تِ هؤسسِ. داًطدَ هي تَاًذ تِ ّشدليل اص تحصيل اػالم اًصشاف ًوايذ

. چٌاًچِ داًطدَ تؼذ اص يل هاُ دسخَاست خَد سا پس ًگيشد، آى هؤسسِ ًسثت تِ صذٍس گَاّي اًصشاف اقذام هي ًوايذ

هَظف است تِ تؼْذاتي مِ سپشدُ است ػول ( هطشٍعي دٍ ًيوسال، سٌَات تيص اص حذ هداص)يا اخشاج اص تحصيل  داًطدَي اًصشافي -1تبصره

. ًوايذ

. ضدَي هٌصشف يا اخشاج اص تحصيل هي تَاًذ دسصَست تسَيِ حساب ماهل تا هؤسسِ هدذداً دسآصهَى ضشمت ًوايذداى -2تبصره

 

طول دوره  -15ماده

. ًيوسال تحصيلي است 4سال هطتول تش  2عَل هذت دٍسُ دس ّش سِ ضيَُ حذامثش 

. ال تداٍص ًوايذس 5/2دس هَاسد استثٌايي افضايص عَل هذت دٍسُ دسّشسِ ضيَُ ًثايذ اص  -تبصره

انتقال، تغيير رشته و مهمان  -16ماده 

. اًتقال ٍ تغييش سضتِ دس ّش سِ ضيَُ دٍسُ ماسضٌاسي اسضذهوٌَع است

ٍ اص داًطگاُ ّاي غيش دٍلتي تِ داًطگاُ ّاي ( سٍصاًِ ٍ ضثاًِ)اًتقال اص دٍسُ ضثاًِ تِ سٍصاًِ، ًيوِ حضَسي ٍ هداصي تِ حضَسي اػن اص  -1تبصره

. هٌَع استدٍلتي م

. ضيَُ تِ ضيَُ ديگش تا سػايت سٌَات دٍسُ دس اختياس هؤسسِ آهَصش ػالي است اًتقال اص يل -2تبصره

. سا تا هَافقت هؤسسِ هثذا ٍ هقصذ تِ ػٌَاى هْواى تگزساًذ حذامثش دٍ ًيوسالّش داًطدَ دس ّش سِ ضيَُ ماسضٌاسي اسضذ هي تَاًذ  -3تبصره

. ُ ماسضٌاسي اسضذ تا ًظش گشٍُ آهَصضي ٍ تا ضشايظ صيش اهناى پزيش استهؼادل ساصي دسٍس دٍس -17ماده 

. پزيشش ٍي تشاي ٍسٍد تِ دٍسُ هَسد تأييذ ٍصاست تاضذ -الف

. هؤسسِ قثلي داًطدَ دس سضتِ تحصيلي هَسد تأييذ ٍصاست تاضذ -ب

. سيضي تاضذّاي هصَب ضَساي تشًاهِسشفصل دسٍس گزساًذُ داًطدَ تش اساس تشًاهِ -ج
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استاد راهنما  -18ماده 

پژٍّطي ٍ پژٍّطي تِ پيطٌْاد داًطدَ ٍ تا هَافقت يني اص اػضاي ّيات ػلوي تا هشتثِ حذاقل  -استاد ساٌّوا دس دٍسُ ماسضٌاسي اسضذ آهَصضي

. استادياسي ٍ تأييذ ضَسا تؼييي       هي ضَد

. ٍد تِ خاي ضشط استادياسي داضتي هذسك دمتشي الضاهي استچٌاًچِ استاد ساٌّوا خاسج اص هؤسسِ آهَصش ػالي اًتخاب هي ش -تبصره

استاد هطاٍس تِ پيطٌْاد استاد ساٌّوا پس اص تأييذ ضَساي گشٍُ اص اػضاي ّيات ػلوي داخل يا هتخصصاى خاسج اص داًطگاُ اًتخاب هي  -19ماده 

. ضَد

 

ارزشيابي پايان نامه  -20ماده 

ػالي : 20تا  19ًوشُ اص -الف

تسياس خَب : 99/18تا  18اص ًوشُ        

خَب : 99/16تا  16ًوشُ اص        

قاتل قثَل : 99/15تا  14ًوشُ اص        

غيشقاتل قثَل : 14ًوشُ موتش اص  -ب

چٌاًچِ اسصضياتي پاياى ًاهِ غيش قاتل قثَل تاضذ داًطدَ هداص است حذامثش يل ًيوسال دس هذت هداص تحصيل دس خلسِ دفاػيِ  -تبصره

داًطدَيي مِ دس فشصت تؼييي ضذُ ًتَاًذ اص پاياى ًاهِ خَد تا هَفقيت دفاع ًوايذ، اص اداهِ تحصيل ٍ . خذداً اص پاياى ًاهِ دفاع مٌذضشمت ٍ م

 .دسيافت هذسك تحصيلي هحشٍم هي ضَد

سي سا دس چٌذ ٍاحذ ٍ تا چِ تِ داًطدَيي ماسضٌاسي اسضذ مِ تِ ّش دليل اص تحصيل تاص هي هاًذ، فقظ يل گَاّي مِ داًطدَ چِ دسٍ -21ماده

. ًوشُ اي گزساًذُ است اػغا     هي ضَد

. اسصضياتي پاياى ًاهِ دس خلسِ دفاػيِ تَسظ ّيات داٍساى اًدام هي ضَد -22ماده

 .تشمية ّيات داٍساى تش اساس دستَس الؼول ضَسا است -23ماده 

اسصش ينساًي داضتِ ٍ هي تَاًٌذ ( پژٍّطي،آهَصضي ، ٍ پژٍّطي –صضي آهَ)گَاّيٌاهِ پاياى دٍسُ ماسضٌاسي اسضذ تِ ّش سِ ضيَُ  -24ماده 

. دس دٍسُ تحصيلي تاالتش اداهِ تحصيل دٌّذ

ٍ حذامثش  28تشحسة سضتِ حذاقل ( پژٍّطي، آهَصضي، ٍ پژٍّطي -آهَصضي)تؼذاد ٍاحذّاي دٍسُ ماسضٌاسي اسضذ دسّش سِ ضيَُ  -25ماده 

. ٍاحذ است 32

هشي پژو –شيوه آموزشي  -الف

. ٍاحذ دسسي تشاي ّوِ سضتِ ّا ٍ تش اساس تشًاهِ هصَب هي تاضذ 6ٍ حذامثش  4تؼذاد ٍاحذ پاياى ًاهِ دس ايي ضيَُ حذاقل  -26ماده 

پايان نامه  -27ماده 
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اساتيذ ساٌّوا ٍ داًطدَ هَظف است پس اص پاياى ًيوسال اٍل ٍ قثل اص ضشٍع ًيوسال سَم تحصيلي، هَضَع پاياى ًاهِ خَد سا تا ًظش استاد يا 

. هَضَع پاياى ًاهِ پس اص تأييذ ضَساي تحصيالت تنويلي داًطنذُ قغؼيت هي ياتذ. تأييذ گشٍُ هشتَط اًتخاب ًوايذ

 

شيوه آموزشي  -ب

 )ٍاحذ سويٌاس 4ٍ حذامثش  2دسايي ضيَُ تواهي دٍسُ تِ صَست ٍاحذّاي دسسي تذٍى پاياى ًاهِ خَاّذ تَد مِ گزساًذى حذاقل  -28ماده 

. الضاهي است( تحقيق ٍ تتثغ ًظشي

شيوه پژوهشي  -ج

اًدام تحقيق ٍ حق )ايي ضيَُ پزيشش تشاي هؤسسات پژٍّطي تَدُ ٍ دس هَسد هؤسسات آهَصضي هٌَط تِ تاهيي مل ّضيٌِ ّا  -29ماده 

. اص هحل دسآهذّاي اختصاصي عشح پژٍّطي ماستشدي استاد ساٌّوا قاتل اخشا هي تاضذ( الضحوِ پاياى ًاهِ

. داًطدَ عي ًيوسال اٍل هَظف است هَضَع پژٍّص خَد سا تا ًظش استاد ساٌّوا ٍ تأييذ گشٍُ اًتخاب ًوايذ -30ماده

ٍاحذ است ٍ داًطدَ هي تَاًذ ّوضهاى تا ٍاحذّاي آهَصضي، ٍاحذّاي پژٍّطي خَد سا تا  10تا  6تؼذاد ٍاحذّاي دسسي دس ايي ضيَُ  -31ماده 

. گشٍُ اًتخاب ًوايذًظش استاد ساٌّوا ٍ تأييذ 

حضَس ٍ غياب داًطدَ دس هشحلِ پژٍّص دس ايي ضيَُ تا ًظش استاد ساٌّوا ٍ تأييذ گشٍُ ٍ تش اساس تؼذاد خلسات هطاٍسُ ٍ ساٌّوايي  -32ماده 

. صَست هي پزيشد

سِ ٍ يل ًفش اص اػضاي ّيات سًٍذ پيطشفت پژٍّص داًطدَ دسّش ًيوسال تا حضَس استاد ساٌّوا، ًوايٌذُ تحصيالت تنويلي هؤس -33ماده 

. ػلوي هتخصص تِ اًتخاب هذيش گشٍُ ريشتظ، هَسد اسصياتي قشاس هي گيشد

مل ٍاحذّاي پاياى ًاهِ دس ايي ضيَُ تِ سِ ًيوسال تقسين ضذُ ٍ داًطدَ دسّش ًيوسال يل سَم آًْا سا تحت ػٌَاى تخص اٍل پاياى : 1تبصره

. ًاهِ اخز هي ًوايذ

. است 14ٍلي پس اص داٍسي سًٍذ پيطشفت پژٍّص داًطدَ دس ّش ًيوسال ًوشُ حذاقل ًوشُ قة :2تبصره

. تاضذ ٍي دس آى ًيوسال هطشٍط تلقي هي ضَد 14چٌاًچِ ًوشُ پيطشفت پژٍّطي داًطدَ دس ّش اسصياتي موتش اص : 3تبصره

 .داًطدَ اًدام هي ضَداسصياتي ًْايي دس ايي ضيَُ، دفاع اص پاياى ًاهِ است مِ دس آخشيي هشحلِ تحصيل  -34ماده 

: ساير مقررات

پژٍّطي، آهَصضي ٍ پژٍّطي دس دٍسُ تَسظ هؤسسِ تا هدَص اص ضَساي گستشش آهَصش ػالي  –اخشاي ّشيل اص ضيَُ ّا آهَصضي  -35ماده 

. هداص است

. دس هَاسدي مِ آييي ًاهِ سامت است تصوين گيشي تش ػْذُ ضَسا هي تاضذ -36ماده 

تشگيشًذُ اصَل ٍ ضَاتظ ملي دٍسُ ماسضٌاسي اسضذ تِ سِ ضيَُ اخشايي هي تاضذ ٍ هؤسسِ هَظف است دستَس الؼول آييي ًاهِ دس  -37ماده

. اخشايي آى سا دس چاسچَب آييي ًاهِ تذٍيي ٍ پس اص تصَية دس ضَسا اخشا مٌذ
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. ًٍت هزمَس هَسد استٌاد قشاس خَاّذ گشفتتفسيشآييي ًاهِ تش ػْذُ هؼاًٍت آهَصضي ٍصاست است ٍ دس صَست تشٍص اتْام، ًظش هؼا -38ماده 

ضَساي تشًاهِ سيضي آهَصش ػالي تِ  15/1/88هَسخ  714تثصشُ دسخلسِ  19هادُ ٍ  39آييي ًاهِ آهَصضي دٍسُ ماسضٌاسي اسضذ دس  -39ماده 

خشا است مِ پس اص هذت هزمَس تِ هذت سِ سال قاتل ا 88-89تصَية ٍصيش هحتشم ػلَم، تحقيقات ٍ فٌاٍسي سسيذ ٍ اص ًيوسال اٍل تحصيلي 

تا اتالؽ ايي آييي ًاهِ، مليِ آييي ًاهِ ّا ٍ تخطٌاهِ ّاي هغايش تا آى هلغي . تا اسصياتي اص خشٍخي ّاي دٍسُ ٍ دس صَست هَافقت توذيذ خَاّذ ضذ

 .اػالم هي ضَد

 

 

 

 

 


