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 مقدمه-1-1

مجلس   83/ 18/5با استناد به قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)عتف( مصوب  

ها و ضوابط اجرایی حاكم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری  سیاست  2شورای اسالمی و در اجرای مفاد ماده  

هنگی و همچنین ابالغیه شماره  شورای عالی انقالب فر  18/12/94اسالمی ایران)موسوم به طرح آمایش( مصوب  

  نامه وهیش  اصالح  و نیتدو به 1400ماه    وریشهر مشهد در  یدانشگاه فردوس، 1/3/97وزارت عتف به تاریخ    2/ 43069

آموزش های    ی جامع    ی تخصص   یدكتر  ارشد،   یكارشناس(،  وستهی ناپ  و  وستهی)پكارشناسی   كاردانی،  یلیتحص دوره 

  کیالکترون  آموزش  و  ی دكتر  جامع   آزمون  ،ی رانیا   ریغ  انیمتقاض  ژهیو  محور  پژوهش  یدكتر   ، 1397  وریمصوب شهر

این الزم به توضیح است كه این ویرایش  بر مبنای الگوی مفهومی آموزش انجام شده است.    .نمود  اقدام  ریز  شرح  به

. به همین دلیل در مقایسه سازدمینقشه راهی است كه مسیر حركت كنشگران عرصه آموزش را مشخص    الگو به مثابه 

، روش های نوین آموزش مانند آموزش معکوس در شیوه نامه آموزش الکترونیکی مورد توجه  97با شیوه نامه جامع  

 قرار گرفته است. 

 هدف -1  ماده

  ی اجرا یبرا  یقانون  چارچوب  نییتع  قیطر از  انیدانش جو  یلیتحص  امور  به  یس امانده  نامه،وهیش  نیا  نیتدو از  هدف

 س حح  یارتقا  جهت  در  موجود  یهاتیظرف از نهیبه یریگبهره و  دانش گاه، یپژوهش  و  یزش موآ  یهابرنامه  هماهنگ

 پژوهش  یدكتر  ،یتخص ص   یدكتر ارش د،  یكارش ناس   ،یكارش ناس   ،یكاردان  یهادوره  در پژوهش و  آموزش یفیك

  ن ی متخص   ص، متعهد و آش   نا با علوم و آخر  یانس   ان  یروین  تیترب جهیدر نت و یرانیا  ریغ  انیمتقاض    ژهیو  محور

تحص یلی ددكتری عمومی رش ته دامشزش کی»، ددس تیاری    یهاجامعه اس ت. دوره  یازهایمنحبق با ن  یعلم  یدس تاوردها

یی همچون دكارش ناس ی ارش د پیوس ته»، ددكتری مس تقیم» و ددكتری پیوس ته» هادورههای تخص ص ی» و نیز  دوره

 كنند.های جداگانه پیروی مینامهاشته و از شیوهمقررات ویژه خود را د

 تعاریف -2ماده  

 منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.وزارت:   .1

های آموزش عالی و پژوهش ی)اعم از دولتی و غیردولتی( كه دارای  ها و موس س ههر یک از دانش گاهدانشگااه:   .2

های كاردانی، كارشناسی ناپیوسته و پیوسته، یکی از دورهربط بوده و مجری هر یک/ مجوز تاسیس از مراجع ذی

 های تخصصی هستند.كارشناسی ارشد، دكتری عمومی، دكتری تخصصی و دستیاری دوره

پاره وقت اشتغال   ایوقت   مهیمهارت به صورت تمام وقت، ن  یاددهیكه در دانشگاه به آموزش و   ی: فردمدرس .3

 دارد.
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ش  ده، و پس از تبت نام به  رفتهیبراس  اس ض  وابط پ   یآموزش عال  یهااز دوره  یکیكه در    ی: فرددانشگگجو .4

 .پردازدیم لیتحص

منظور تحص یل دانش جو در طول س نوات مجاز دوره آموزش ی بدون پرداخت هزینه اس ت. در  آموزش رایاان:   .5

دانش  جوی  ص  ورتی كه دانش  جوی مش  مول آموزش رایگان ملزم به پرداخت هزینه ش  ود، تعرفه آن محابق  

 باشد.پرداز نوبت دوم دانشگاه میشهریه

 نهیپرداخت هزملزم به   تحص یلیر طول دوره  یی اس ت كه به ازای تحص یل ددانش جو  پرداز:دانشگجوی شگهریه .6

 .استمصوب از سوی دانشگاه مربوطه 

های درس دوره  نوعی از آموزش كه دانش  جو به ص  ورت تمام وقت و  با حد  ور در همه كالس حضگگوری: .7

حد   ور فیزیکی در كالس،   پردازد. این نوع آموزش می توان د ب ه ص   ورتمربوط ب ه فع الی ت تحص   یلی می

 شود. كیبی انجامالکترونیکی )برخط و غیر برخط( و یا تر

 پردازد.نوعی  از آموزش كه دانشجو بدون حدور در كالس درس به فعالیت تحصیلی میغیرحضوری:   .8

 رسد.  نوعی  از آموزش كه بخشی از آن حدوری و بخش دیگر غیرحدوری به انجام میحضوری:  نیمه .9

 دانش جو  یلیتحص  تیهدابرای  كه   ی،آگاه و مس لط به امور آموزش   یعلم اتیعد و هاسگتاد راهنمای تحصگیلی:   .10

 .شودانتخاب می  آموزشی گروه  یاز سواز ابتدای تحصیل و 

 هفته امتحانات پایانی است.   2هفته آموزش و   16شامل    بازه زمانی تعیین شده كه  نیمسال تحصیلی:  .11

 هفته امتحانات پایانی است.   1هفته آموزش و    6دوره زمانی كه شامل    دوره تابستانی:  .12

ای از دروس هر رش  ته تحص  یلی كه دارای هدف مش  خص  ی بوده و مجموعه به هم پیوس  تهبرنامه درسگی:    .13

 مصوب مراجع قانونی است.

  32س اعت، عملی یا آزمایش گاهی    16ارزش مقداری درس ی، كه مفاد آن برای هر واحد نظری  واحد درسگی:   .14

س   اعت و   64س   اعت، كارورزی یا كار در عرص   ه    48س   اعت، كارگاهی یا عملیات میدانی)بازدید علمی(  

س اعت در طول یک نیمس ال تحص یلی یا بازه تابس تانی اس ت و طبق برنامه   120آموزی  كارآموزی یا مهارت

 شود.  رسی مصوب اجرا مید

تایید گروه گ راندن آن در آغاز دوره تحص  یلی مربوط برای رفع كمبود  با دروس  ی كه    درس جبرانی: درس/ .15

نامه/ رس اله، به ش ود و یا به دلیل ارتباط با موض وع پایاندانش یا مهارت دانش جو ض روری تش خیص داده می

رس جبرانی باید از مقحع قبلی باش د ولی نمره قبولی در تش خیص اس تاد راهنما، موظف به گ راندن آن اس ت. د

 آن درس یا دروس بر اساس مقحع فعلی دانشجو است.

كه وابس ته آن نامیده    درس ی اس ت كه درم محلآ آن برای یادگیری درس یا دروس دیگری:  نیازدرس پیش .16

  .می شود ضروری است و باید قبل از آن درس یا دروس اخ  گردد
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را در دورۀ تحص یلی كارش ناس ی و 12وض عیت تحص یلی كه دانش جو در یک نیمس ال معدل كمتر از   مشگرویی: .17

 را در دورۀ تحصیلی كارشناسی ارشد كسآ نماید.    14معدل كمتر از 

های علمی كه به لحاظ موض وع دارای قلمرو مش خص و متمایز از یک ش اخه فرعی از ش اخه  رشگته تحصگیلی: .18

 انجامد.است و به احراز دانش تخصصی، مهارت یا كارآمدی معینی میهای علمی  سایر شاخه

 در باشد. اختالف دروس آن تخصص بر ناظر كه تحصیلی رشته یک  هر كدام ازش اخه های  گرایش تحصگیلی: .19

 .باشد ها بیشترواحد كل درصد 30 از و كمتر رشته واحدهای كل درصد 7 از نباید رشته یک  از گرایش 2

اش تغال  لیبه طور موقت به تحص   نیكه دانش جو برابر ض وابط مع  یمدت زمان مش خص   :یلیتحصگ  یمرخصگ  .20

 ندارد.

 كند.می  یخوددار لیاز ادامه تحص  اختیاریكه در آن دانشجو به طور   یندیفرآ  :یلیتحص  انصراف .21

دانش گاهی بدون  دوره تحص یلی كه دارندگان مدرم دیشلم )در نظام آموزش ی دارای پیشدوره کاردانی پیوسگته:   .22

واحد درس ی طبق   68ش وند و مس تلزم گ راندن حداقل  دانش گاهی( به آن وارد مینیاز به گ راندن دوره پیش

 برنامه مصوب است.

كه فرد پس از اخ  دیشلم و گ راندن دوره    ،دوره تحص  یلی پس از دوره متوس  حهدوره کاردانی ناپیوسگگته:   .23

  68دانش گاهی( به آن وارد می ش ود و مس تلزم گ راندن حداقل دانش گاهی )در نظام آموزش ی دارای پیشپیش

 واحد درسی طبق برنامه مصوب است.

واحد درس ی طبق 140و حداكثر   130دوره تحص یلی كه مس تلزم گ راندن حداقل  دوره کارشگناسگی پیوسگته:   .24

   برنامه درسی مصوب است.

وس ته و ناپیوس ته( آغاز ش ده و مس تلزم دوره تحص یلی كه پس از دوره كاردانی)پی  دوره کارشگناسگی ناپیوسگته: .25

 واحد درسی طبق برنامه درسی مصوب است.  72و حداكثر    68گ راندن حداقل  

  32الی   28و مس تلزم گ راندن    ش ودآغاز می یكه پس از دوره كارش ناس   یلیدوره تحص   ارشگد:  یدوره کارشگناسگ  .26

 واحد درسی می باشد.

: دوره تحصیلی كه پس از دوره كارشناسی ارشد یا دكتری عمومی آغاز شده و دانشجو دوره دکتری تخصصی .27

 باشد.  واحد درسی مشتمل بر رساله می  36موظف به گ راندن  

مص وب وزارت و با مش اركت  های تخص ص ی دكتری كه بر اس اس ض وابط هر یک از دورهالمللی:  دوره بین .28

پژوهش ی و یا -ش ود. این دوره می تواند آموزش یهای آموزش عالی و پژوهش ی غیر ایرانی برگزار میمؤس س ه

 پژوهش محور باشد.

  کیدر    قیتحق قیارش د و از طر  یدوره كارش ناس   یدانش جو  لیتحص   ندیاس ت كه در فرآ  یمس تند علم  نامه:انیپا .29

حس  آ مورد براس  اس مش  اور  ن( راهنما و ااس  تاد)  ییو با راهنما  یلیتحص   شیگرا  ایاز رش  ته    نیحوزه مع

 شود.می  نیتدو  یپژوهش  یاستانداردها
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آزمون تخص ص ی اس ت كه پس از گ راندن واحدهای دوره آموزش ی در دوره دكتری تخص ص ی،  آزمون جامع:   .30

 شود.با هدف ارزشیابی آموخته های آموزشی و توانمندی های پژوهشی دانشجو برگزار می

 ۀدر زمین  كه ی اس  تتخص  ص    یدوره دكتر  یگزارش مکتوب حاص  ل از فعالیت پژوهش  ی دانش  جو  رسگاله: .31

 .شودمی  نیراهنما و مشاور تدو (ان)تحصیلی و با راهنمایی استاد ۀرشت  ک یاز   یمشخص

  ت ی ص الح  یدارا  یاحرفه  انمتخص ص  ای و یتخص ص   یمدرم دكتر  یدارا  یعلم  اتیه  یاعد ا  داوران:  أتیه .32

مص وب دانش گاه انتخاب    ییمحابق دس تورالعمل اجرارس اله  /نامهانیپا یفیو ك  یكم  یابیارز یكه برای،  دانش گاه

 شوند.می

  ی كه برنامه درس و دكتری تخص ص ی    ارش د  یدر دوره كارش ناس  لیتحص از   یاوهیش   :یپژوهشگ -یآموزشگ   وهیشگ  .33

یا نامه  انیاس ت كه منجر به پا  یقات یپروژه تحق  ک ی یمش تمل بر اجرا  ،یدرس   یمربوط به آن، عالوه بر واحدها

 شود.رساله می

ه دانش جو پس آموزش الکترونیکی ك  ارش د  یكارش ناس ص رفا  در دوره های    لیاز تحص  ایوهی: ش یآموزشگ   وهیشگ  .34

 .شودمی  آموختهدانش  نامه،انیو بدون گ راندن پا  یدرس  یاز گ راندن واحدها

دانش جو را در   ییراهنما  تی( كه مس وولPh.D)یتخص ص   یمدرم دكتر  یدارا  یعلم أتیعد و ه  راهنما:اسگتاد   .35

 بر عهده دارد.رساله  /نامهانیانجام پا

  ت یكه مس وول یامتخص ص حرفه  ای( و Ph.D)یتخص ص   یمدرم دكتر  یدارا  یعلم أتیعد و ه  مشگاور:  اسگتاد .36

 .بر عهده دارد  رساله/نامهانیمشاوره دانشجو را در انجام پا

نظر ی ا ك ارش   ن اس ب اتجرب ه غیرهی ات علمی ب ا م درم تحص   یلی دكتری  ص   اح آ  :یاحرفگه  متخصگگ  .37

مورد تایید ش  ورای  ایهای جامعه كه دارای مهارت و ص  الحیت حرفهدر س  ایر بخش (Ph.D)تخص  ص  ی

مقحع كارش ناس ی    تقاض امحور یا كاربردی  هاینامه، در پایانخاصباش د. در ش رایط  تحص یالت تکمیلی گروه می

كارش ناس ی ارش د و همچنین مربی باس ابقه دانش گاه فردوس ی ای با مدرم  ارش د اس تفاده از متخص ص ان حرفه

 بالمانع است.  هنامانیمشاور پا  سمتمشهد در  

های مختلف تحص  یلی در دوره متوس  حه اس  ت كه با توجه به مواد آزمونی  مجموعه رش  ته  گروه آزمایشگگی: .38

 شوند.بندی میمشترم دسته

علمی با تخص  ص    هیأتترین واحد س  ازمانی دانش  گاهی، متش  کل از تعدادی عد  و  بنیادیگروه آموزشگی:   .39

اجرای آن رشته تحصیلی  مشترم در یک رشته علمی خاص یا چند رشته / های متجانس كه به منظور ایجاد و

 شود.  در دانشگاه تشکیل می

ریزی  گ اری و برنامهیکی از ش وراهای تخص ص ی در نخس تین س حح س یاس تشگورای آموزشگی دانشگااه:   .40

راهبردی در امور آموزش ی و تحص یالت تکمیلی دانش گاه اس ت كه به منظور ایجاد هماهنگی و تس هیل در امور 
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شود. شورای آموزشی دانشگاه  ریاس ت معاون آموزش ی دانش گاه تشکیل می اجرایی مرتبط با تحص یل دانش جو به

 نامه را به دانشکده یا كمیته منتخآ شورای آموزشی تفویض كند. تواند اختیارات مشخص شده در این شیوهمی

پایان  های تحص یلی مص وب را با موفقیت به  های دورهفردی اس ت كه یکی از رش ته یا گرایشآموخته:  دانش .41

 رسانده و برابر ضوابط معین، گواهی یا مدرم تحصیلی مربوطه را دریافت كرده است.
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 مواد عمومی )مربوط به تمام دوره های تحصیلی( -2-1

ش رط ورود به دانش گاه دارا بودن مدرمپ پایانپ دوره قبلی اس ت كه باید مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات   -3ماده  

های عمومی و اختص اص ی از وزارت بهداش ت، درمان و آموزش پزش کی باش د. عالوه بر آن، ش ایس تگیو فنّاوری یا  

طریق قبولی قحعی در آزمون ورودی و یا كس  آ پ یرش از دانش  گاه طبق مقررات مص  وب وزارت احراز خواهد  

 شد.

یت اس تعدادهای  پ یرش دانش جویانپ مش مول مقررات اس تعدادهای درخش ان طبق مص وبات ش ورای هدا -1تبصگره  

 شود.درخشان وزارت انجام می

انتقال   نامه وزارتیآیین  تواند محابقی ایرانی مش غول به تحص یل در موس س ه خار  از كش ور میدانش جو  -2تبصگره  

 .منتقل شود  دانشگاهبه  جهت ادامه تحصیل   ،خار  به داخل  از  دانشجویان

در خص وص    (1-1ترای آموزش ی دانش گاه )پیوس احراز توانایی در زبان خارجی طبق مص وبات ش و -3تبصگره  

 دانشجویان دوره دكتری تخصصی الزامی است.

 دانشجوی غیر ایرانی پ یرش شده، در بدو ورود، ملزم به كسآ حد نصاب نمره زبان فارسی است.    -4تبصره  

 شود.آموزش در دانشگاه مبتنی بر نظام واحدی و به زبان فارسی انجام می -4ماده  

های بازنگری ش ده  ریزی آموزش ی و یا برنامهدانش گاه مجاز اس ت برنامه درس ی مص وب ش ورای عالی برنامه  -تبصگره

های س حح یک را با رعایت ض وابط و مقررات مربوطه و در ص ورت امکان به زبان غیر فارس ی در هر یک از دانش گاه

 ارائه نماید.

ش یرد كه مجوز آن را از مراجع قانونی دریافت نموده  هایی دانش جو بدانش گاه موظف اس ت فقط برای دوره -5ماده  

 های درسی را اجرا نماید كه در چارچوب ضوابط وزارت است.و صرفا برنامه

را با   یدوره كارش  ناس    یدرس    یدرص  د از واحدها پنجاهحداكثر   ،هاگروه  یبا همکار  تواندیدانش  گاه م  -تبصگره

به   ،یکیالکترون  یبر محتوا  دیمص  وب وزارت و تأك  یاس  تانداردها  تیض  من رعا  ،یو عموم  هیدروس پا  تیاولو

 .دی( ارائه نمایکی)الکترون  یصورت مجاز

ضروری    یبیو ترك  یکیالکترون  ،یحدورهای تحصیلی حد ور دانش جو در تمام جلس ات كالس درس دوره -6ماده  

 است.
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اما در آن درس نمره    ،كند  بتی)س ه ش انزدهم( جلس ات غ  16/3از  شیب  یكه دانش جو در درس   یدر ص ورت  -1تبصگره  

  ی دكتر یبرا  12ارش د و تا    یكارش ناس  یبرا  10تا    ،یكارش ناس  یبرا  8مس تمر داش ته باش د، امکان در  نمره تا  

 صورت، نمره درس فوق صفر منظور خواهد شد. نیا  ریاست؛ در غ  سریم  یتخصص

از نمره  ولی نمره مستمر داشته باشد، فقط   درس شركت نکند  مسالین  انیجلسه امتحان پا  دردانش جو اگر    -2تبصره  

 .   شودترم محروم می  انیپا

 یش  ورا  كمیته منتخآ صیبه تش  خدر جلس  ه امتحان پایان نیمس  ال تحص  یلی دانش  جو    بتیچنانچه غ  -3تبصگره  

 شود.آن درس ح ف می شد،داده    صیدانشگاه موجه تشخ  یآموزش

نی ازی )تق دم و ت أخر(  چگونگی و ترتی آ ارائ ه تم امی دروس هر دوره و هر رش   ت ه، ض   من رع ای ت پیش  -7مگاده  

 دروس طبق برنامه درسی مصوب، در اختیار گروه است.

 مربوط به این ماده معاف است.دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی از رعایت مقررات   -تبصره

های نظری الزامی اس  ت و برگزاری امتحان  پایانی در هر نیمس  ال به ص  ورت كتبی یا ش  فاهی برای درس -8ماده  

 برگزاری جلسه امتحان جزء هفته های آموزشی به حساب می آید.

 نمره درس پس از تایید نهایی استاد غیر قابل تغییر است.  -تبصره

پ یر  بار و در یک رش ته تحص یلی امکانایگان برای هر دانش جو، در هر دوره تحص یلی، ص رفا یک آموزش ر -9ماده  

 است.

  مس ال، ین  انیتا دو هفته قبل از ش روع امتحانات پا  تواند، دانش جو میگروه  دییموافقت اس تاد درس و تأبا   -1تبصگره  

حد  كمتر از در آن نیمس  ال  دانش  جو   ماندهیباق  یبه ش  رط آن كه تعداد واحدها  ،را ح ف كند  یدرس نظر  ک فقط ی

 نشود.نصاب الزم دوره تحصیلی مربوطه  

دانش  جوی مش  مول آموزش رایگان، در ص  ورت ح ف درس یا عدم كس  آ نمره قبولی در هر درس،   -2تبصگره  

تش خیص موجه  در ص ورت  اه اس ت.  پرداز دانش گموظف به پرداخت هزینه درس)ها( محابق تعرفه دانش جوی ش هریه

ملزم به   گانیرا  آموزشمش مول    یدانش گاه، دانش جو  یآموزش  یش ورا  كمیته منتخآ  توس ط   )ها(ح ف درسبودن  

نیس ت. در ص ورتی كه واحدهای باقیمانده دانش جو كمتر از حداقل واحد  درس ح ف ش ده    ریمتغ  هیپرداخت ش هر

به عنوان  انش جو در همان نیمس ال و س ال تحص یلی تاتیر نداش ته و انتخابی مجاز ش ود، نیمس ال م كور در رتبه بندی د

 دارد.  ریدر مشروط شدن دانشجو تأتشده و محسوب   یو  یلیكامل جزو سنوات تحص  مسالین  ک ی
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مراحل    ریس ا  دییتأ  یریگیو پ  ییپرتال دانش جو  قیاز طر  ،با درخواس ت دانش جو  یلیتحص   مس الیح ف ن -10ماده  

  ی آموزش   میتقو  محابقش روع امتحانات تاریخ  حداكثر تا قبل از   ی،لیاحتس اب در س نوات تحص   ض من  ،درخواس ت

 نهیموظف به پرداخت هز ،موجه  ریدر صورت ح ف غ مشمول آموزش رایگان،  یشجواست. دان  ریپ امکان دانشگاه

 باشد.دانشگاه میپرداز  دانشجویان شهریهدروس ح ف شده محابق تعرفه   ریمتغ

اقدام و  لیانص راف از تحص  یبرا  ییپرتال دانش جو  قیاز طر  دیبا ل،یانص راف از تحص   یمتقاض   یدانش جو -11ماده  

بار و تا دو ماه  ک ی ی. دانش جو مجاز اس ت فقط برای نمایدریگیحس اب پ  هیو تص ف جهیرا تا حص ول نت  یمراحل بعد

 .ردیانصراف خود را پس بگ  یدرخواست، تقاضا  خیاز تارپس 

قبل از ش روع نیمس ال  پرداز  ش هریهدانش جوی  از تحص یل توس ط   انص رافارائه درخواس ت    ص ورتدر    -تبصگره

ارائه درخواس ت  ص ورت   دراما   .ش وددریافت نمینیمس ال از وی  ه نیزه  دانش گاه،  موزش یآتقویم   مندر  درتحص یلی 

  چنانچه   پرداخت ش هریه تابت اس ت.وی ملزم به  ،اض افهو   ح فتاریخ   قبل از  انص راف از هنگام ش روع نیمس ال تا

ش هریه باش د، در ص ورت انتخاب واحد توس ط دانش جو ،  اض افه  ح ف وتاریخ   از  انص راف بعدزمان ارائه درخواس ت  

 .شودمی  محاسبه و از وی دریافتنیمسال    متغیر تابت و

ی، انص راف از تحص یل عدم انتخاب واحد دانش جو )محابق تقویم آموزش ی دانش گاه( در هر نیمس ال تحص یل -12ماده  

 شود.  محسوب می

 است.دانشگاه   عهدۀ بر لیمنصرف از تحص  یدانشجو  لیدر مورد بازگشت به تحص  یریگمیتصم -13ماده  

گیری درباره تقویم آموزش  ی، چگونگی اعالم و تبت نمره، زمان ح ف و اض  افه، ریزی و تص  میمبرنامه -14ماده  

نامه اجرایی مص وب  نتایج امتحانات، مهلت تجدید نظر و غیره طبق ش یوهح ف اض حراری دروس، نحوه اعترا  به 

 شود.دانشگاه انجام می
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 مواد اختصاصی  -3-1

 کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته  یلتحصی هایدوره آموزشی نامهشیوه -1-3-1

دانش  گاه موظف اس  ت برای هدایت تحص  یلی دانش  جویان دوره كارش  ناس  ی، از زمان پ یرش، یکی از  -15ماده  

اعد ای هیات علمی مرتبط با رش ته تحص یلی ایش ان را به عنوان اس تاد راهنمای تحص یلی تعیین نماید تا بر اس اس 

 ساز و كار مصوب دانشگاه بر نحوه عملکرد دانشجو نظارت كند.

واحد درسی را انتخاب نماید. حداكثر   20و حداكثر  12دانشجو الزم است در هر نیمسال تحصیلی حداقل    -16ماده  

 ی است. بیترك  ای  وی  کیالکترونحدوری/   وهیشواحد درسی به صورت   6واحد مجاز انتخابی در ترم تابستان  

تواند با تأیید گروه در نیمس ال  باش د، وی می  17اگر میانگین نمرات دانش جو در پایان نیمس ال حداقل  -1تبصگره  

 واحد درسی اخ  نماید.  24تحصیلی بعد تا  

واحد    24تواند تا  میدانش جو ،  10و داش تن میانگین كل باالی    یآموختگدانش  به ش رط  ،آخر  مس الیدر ن -2تبصگره  

ی مجاز اس ت لیتحص   مس الیدر آن ندر ص ورت عدم ارائه برخی از دروس نظری، دانش جو   .دینما انتخاب  یدرس 

واحد درس ی را به ص ورت معرفی به اس تاد انتخاب كند. در ص ورت انتخاب درس به ش کل معرفی به   8حداكثر  تا  

پرداز  هیش هربایس ت هزینه را معادل تعرفه درس دانش جوی  اس تاد از س وی دانش جوی مش مول آموزش رایگان، وی می

 برای درس انتخابی پرداخت نماید.  مسالیسال و نهمان  در    )شهریه متغیر درس/ دروس(

آموخته ش ود، پس از تایید  واحد درس ی نظری دانش 8درس تا س قف    3چنانچه دانش جو با گ راندن    -3تبصگره  

 نتخاب نماید.تواند واحدهای م كور را در ترم تابستان به صورت معرفی به استاد اگروه، وی می

نظری را اخ  ولی نمره قبولی كس آ نکند اما دوره عملی درس فوق   -چنانچه دانش جو یک درس عملی -4تبصگره  

همین ماده( انتخاب  3و   2تواند آن درس را به ص ورت معرفی به اس تاد )با رعایت مفاد تبص ره  را گ رانده باش د، می

 نماید.

یمانده دانش جو در پایان هر نیمس ال به تش خیص گروه، بنا به دالیل موجه  چنانچه واحدهای انتخابی یا باق -5تبصگره  

واحد درس ی برس د، در این ص ورت رعایت حد نص اب تعداد واحد در طول    12و خار  از اراده دانش جو به كمتر از 

،  مس الین  هماندانش جو در    بندیدر رتبه ریعدم تات رغمیعل  م كور  مس الین  یولنیمس ال برای دانش جو الزامی نیس ت،  

 دارد. ریتأت  ویو در مشروط شدن  شده  محسوب   دانشجو یلیكامل جزو سنوات تحص  مسالین  ک یبه عنوان  
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واحد اس ت.   6تعداد واحدهای جبرانی با تش خیص گروه ص رفا برای دوره كارش ناس ی ناپیوس ته حداكثر   -17ماده  

  ان یطبق تعرفه دانش  جو  جبرانی  دروس   نهیهزش  ود.  نمره دروس جبرانی در میانگین نیمس  ال و كل محاس  به نمی

 .شودیم  افتیانتخاب دروس از دانشجو در  مسالیدانشگاه در سال و ن  پردازهیشهر

دانش گاهی( كه معدل كل  آموختگان دوره كاردانی پیوس ته )فاقد مدرم پیشدانش گاه اختیار دارد برای دانش  -تبصگره

اند، به تش خیص گروه آموزش ی  اس ت و در دوره كارش ناس ی ناپیوس ته در رش ته غیرمرتبط پ یرفته ش ده  14آنها زیر  

 .شودنمره این دروس در میانگین نیمسال و كل محاسبه نمیواحد درسی به عنوان جبرانی  ارائه كند.   20حداكثر  

ارزش یابی پیش رفت تحص یلی دانش جو در هر درس توس ط مدرس آن درس و بر اس اس حد ور و فعالیت   -18ماده  

 شود.در كالس، انجام تکالیف و نتایج امتحانات برگزار شده و به صورت عددی از صفر تا بیست محاسبه می

آموزی، عملیات ص حرایی، س مینار، پروژه و ...  ارش ناس ی مانند كارآموزی، كارورزی، مهارتدروس دوره ك  -تبصگره

در ص ورتی كه تکمیل آنها در طول یک نیمس ال تحص یلی میس ر نباش د، بر اس اس مص وبه ش ورای آموزش ی دانش گاه،  

میسر  تبت نمره  امکان    ر،پس از مهلت مقرپ یر اس ت. مهلت تبت نمرات دروس یادش ده تا پایان نیمس ال بعدی امکان

 .   شوددر  میمردودی    نمرهنبوده و 

 باشد.می  10حداقل نمره قبولی در هر درس   -19ماده  

های بعدی، عینا همان  چنانچه دانش  جویی در یک یا چند درس نمره قبولی كس  آ نکند و در نیمس  ال  -1تبصگگره  

را با نمره قبولی بگ راند، نمره یا تمام    (واحد  تعداد  و  درس  ش ماره  ،درس  نام  بودن  کس انی)درس یا دروس م كور  

اتر اما در محاس به میانگین كل دوره بیماند،  های مردودی قبلی در ریز نمرات تحص یلی دانش جو تبت و باقی مینمره

 شده و صرفا آخرین نمره قبولی در آن درس مالم محاسبه میانگین كل دوره خواهد بود.

ص  رفا برای محاس  به میانگین كل دوره تحص  یلی در هنگام    1گ راندن دروس با اس  تفاده از تبص  ره   -2تبصگگره  

 .كندل را خنثی نمیهای قبآموختگی است و مشروطی دانشجو در نیمسالدانش

، میانگین تمامی دروس اخ  ش ده )قبولی و مردودی( با التیجهت اس تفاده از تس ه  بندی دانش جودر رتبه -3تبصگره  

 منظور خواهد شد.  17رعایت ماده  

تبص ره     مش مولكند،  می  افتیدر  ینمره مردود  یاند باط تهیحکم كم  ایتقلآ و    لیكه به دل  ییدانش جو -4تبصگره  

 نخواهد شد.ماده   نیاهای مربوط به 
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باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط    12چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی كمتر از    -20ماده  

 واحد درسی را انتخاب نماید.  14تواند حداكثر تا  تلقی شده و در نیمسال بعدی می

نیمس ال،    3نیمس ال و در دوره كارش ناس ی پیوس ته    2رش ناس ی ناپیوس ته  چنانچه دانش جو در دورۀ كاردانی و كا  -تبصگره

اعم از متوالی یا متناوب مش روط ش ود، از تحص یل محروم خواهد ش د. در این خص وص، الزم اس ت دانش جو جهت  

به پرتال خویش مراجعه نموده و در ص  ورت ض  رورت، اقدامات الزم را   مرتبا  اطالع از وض  عیت تحص  یلی خود  

 .  پیگیری كند

ش ود،  های غیرحد وری كه منتهی به مدرم تحص یلی میتواند در دورهنامه میدانش جوی مش مول این ش یوه -21ماده  

 محابق مصوبات مربوط به صورت همزمان تحصیل كند.  

زمان دانش جویان استعدادهای درخشان بر اساس مصوبات شورای هدایت استعدادهای درخشان  تحص یل هم  -تبصگره

 شود.انجام میوزارت 

نیمس ال و در دوره    4مدت مجاز تحص یل در دوره كاردانی )پیوس ته و ناپیوس ته( و كارش ناس ی ناپیوس ته  -22ماده  

 نیمسال است.    8كارشناسی پیوسته 

 نیمسال افزایش دهد.   2دانشگاه اختیار دارد مدت مجاز تحصیل را حداكثر تا    -1تبصره  

 لیتحص ، از دو نیمس ال تبص ره فوق، گانیراآموزش  مش مول   پیوس ته ی كارش ناس یدانش جو در خص وص -2تبصگره  

ی اس ت لیتحص و نیمس ال  س ال  همان    هینوط به پرداخت ش هرم  دوم  مس الیدر نو   گانیه ص ورت راب  اول  مس الیدر ن

محروم   لیتحص   دامهآموخته نش ود از امدت دانش نیچنانچه دانش جو در ا  موافقت ش ده اس ت.س نوات   دیتمدبا  كه 

 .  است

این ماده، پرداخت ش هریه در نیمس ال اول   1در خص وص دانش جویان ش هریه پرداز، از دو نیمس ال تبص ره    -3تبص ره  

بر اس اس روال معمول و  در نیمس ال دوم منوط به پرداخت ش هریه همان س ال و نیمس ال تحص یلی اس ت كه با تمدید  

 سنوات موافقت شده است.

 نیاس تفاده كند. در ا  یلیتحص   یاز مرخص   مس الین  دو  ل،یبا احتس اب در س نوات تحص تواند  دانش جو می -23ماده  

ارائه و   ییپرتال دانش جو  قیاز طر یلیتحص   مس الیالزم اس ت دانش جو درخواس ت خود را قبل از ش روع ن  خص وص،

 .مراحل انجام دهد ریسا  دییتا تأ را  الزم  یریگیپ



                                                   مجموعه قوانین و مقررات تحصیلی                                                                     

16 

 

  ، یپزش ک  یمرخص   مان،یزا  یمانند مرخص   یلیبدون احتس اب در س نوات تحص   یپمرخص   قیمص اد یبررس   -تبصگره

خص وص، الزم اس ت دانش جو درخواس ت خود را قبل از   نیدانش گاه اس ت. در ا  اریدر اخت  نیوالد  ایهمس ر   مأموریت

 مراحل انجام دهد.  ریسا  دییتأ  تاالزم را   یریگیارائه و پ  ییپرتال دانشجو  قیاز طر  یلیتحص  مسالیشروع ن

تواند در ص ورت موافقت دانش گاه و امکان ادامه دانش جوی دوره كاردانی ناپیوس ته یا كارش ناس ی پیوس ته می -24ماده  

تحص یل در س نوات آموزش ی مجاز باقیمانده، رش ته/گرایش تحص یلی خود را در همان دانش گاه، منوط به ش رایط زیر  

 تغییر دهد:

د تقاض  ای دانش  جو در دانش  گاهآ( موافقت گروه مبدص و مقص  د و تأیید ش  ورای  الف( وجود رش  ته/ گرایش مور

 آموزشی دانشگاه

های اكتس ابی دانش جو در آزمون س راس ری گروه آزمایش ی مربوطه از نمره آخرین فرد پ یرفته   ( كمتر نبودن نمره

 ش كشورشده در آن رشته/ گرایش در دانشگاه و در سال پ یرش، با تایید سازمان سنجش آموز

تواند با رعایت ش رایط این ماده، تغییر رش ته/ گرایش بار میدانش جو ص رفا  در هر دورۀ تحص یلی برای یک   -تبصگره

 دهد.

پرداز ب ه روزان ه، از غیرحد   وری ب ه تر ب ه ب االتر، از ش   هری هه ای پ ایینتغییر رش   ت ه/ گرایش از دوره  -25مگاده  

 مجاز است.حدوری و حدوری ممنوع بوده ولی عکس آن  نیمه

هایی كه پ یرش در آنها ص رفا بر اس اس س وابق تحص یلی اس ت به گرایش  /تغییر رش ته/ گرایش از رش ته  -تبصگره

 پ یرد، ممنوع است.هایی كه پ یرش در آنها از طریق آزمون صورت میرشته/ گرایش

های كاردانی و كارش ناس ی  دوره  نامه میهمانی و انتقال دانش جویانمیهمانی و انتقال دانش جو محابق ش یوه -26ماده  

ها و موس  س  ات آموزش عالی دولتی و غیردولتی مص  وب وزارت، پس از تایید دانش  گاه مبداء و موافقت دانش  گاه

 شود.  دانشگاه مقصد انجام می

ی  حد ور پرداز به روزانه، از غیرحد وری به نیمهانتقال دانش جو از دانش گاه غیردولتی به دولتی، از ش هریه  -1تبصگره  

 و حدوری ممنوع بوده ولی عکس آن مجاز است.  

حدوری  پرداز به روزانه، از غیرحدوری به نیمهمیهمانی دانشجو از دانشگاه غیردولتی به دولتی، از شهریه  -2تبصره  

 و حدوری ممنوع است.

ی مبداء و هاانتقال توصم با تغییر رش  ته/ گرایش در ص  ورت احراز ش  رایط و با كس  آ موافقت دانش  گاه -27ماده  

 پ یر است.مقصد، فقط برای یک نوبت امکان
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س  ازی و پ یرش واحدهای درس  ی گ رانده ش  ده دانش  جوی انص  رافی و اخراجی قبولی مجدد بر معادل -28ماده  

 پ یر است:اساس دستورالعمل اجرایی مصوب شورای آموزشی دانشگاه و صرفا با رعایت موارد زیر امکان

 

حد وری و حد وری ، غیرهای حد وری، نیمهواحدهای گ رانده دانش جوی س ابق حد وری به دورهالف( پ یرش  

 سوابق تحصیلی قابل بررسی است.

 حدوری و غیرحدوری قابل بررسی است.حدوری به نیمهسابق نیمه  یگ رانده دانشجو  یواحدهاب( پ یرش  

 قابل بررسی است.  سابق غیرحدوری به غیرحدوری  یگ رانده دانشجو  یواحدها ( پ یرش  

غیر    -ها و موس س ات آموزش عالی غیرانتفاعیهای آزاد اس المی و دانش گاهد( پ یرش واحدهای عمومی دانش گاه

 دولتی قابل بررسی است.

ه( پ یرش واحدهای گ رانده دانش جوی قبلی پ یرش ش ده با س وابق تحص یلی، به دوره پ یرش با س وابق تحص یلی،  

 ل بررسی است.حدوری و غیرحدوری قابنیمه

س ازی ش ده برای دانش جوی قبولی مجدد، یک نیمس ال از س نوات  واحد از دروس معادل  20تا    12و( به ازای هر 

 شود.مجاز تحصیلی دانشجو كاسته می

 

)با عنایت به تبص ره  ص رفا پ یرش دروس عمومی دانش جویان كه قبال مدرم تحص یلی دریافت نموده اند  -29ماده  

 ل بررسی می باشد.(، قاب18های ماده  

های كاردانی و كارش ناس ی )پیوس ته و ناپیوس ته( احراز میانگین كل حداقل  آموختگی برای دورهمالم دانش -30ماده  

 در پایان دوره است.  12

نرس د تنها یک نیمس ال با رعایت س قف مجاز    12اگر میانگین كل دانش جو با گ راندن واحدهای دوره به  -1تبصگره  

هایی كه در آنها  واحد از درس یا درس  24با انتخاب حداكثر    مجددا ش ود تا  س نوات تحص یلی به وی فرص ت داده می

از این جهت، ش رط دریافت مدرم دوره  رس انده و    12كس آ نموده اس ت میانگین كل خود را به   12تا    10نمره بین 

 محروم خواهد شد.   لیتحص  دامهاز اكاردانی و یا كارشناسی همان رشته را احراز نماید، در غیر این صورت، 

پرداز در س  ال و نیمس  ال  هزینه دروس انتخابی جهت جبران معدل، محابق تعرفه دانش  جویان ش  هریه -2تبصگگره  

 انتخاب درس بر عهده دانشجو است. 

واحد    68در ص ورتی كه دانش جوی منص رف یا محروم از تحص یل در دوره كارش ناس ی پیوس ته حداقل  -31ماده  

واحد دروس عمومی و مابقی از س ایر دروس دوره( با نمره قبولی گ رانده و میانگین  10درس ی را )ش امل حداكثر 

انی همان رش ته را دریافت نماید. در غیر  تواند مدرم دوره كاردیا باالتر از آن باش د، می  12كل دروس گ رانده وی  
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این حالت به دانش جوی م كور و همچنین به دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره كاردانی و كارشناسی  

 ناپیوسته فقط گواهیپ تعداد واحدهای گ رانده شده تحویل خواهد شد.

های مورد نیاز  س ی پیوس ته بیش از واحداگر دانش جوی منص رف یا محروم از تحص یل در دوره كارش نا -1تبصگره  

هایی را مالم میانگین كل  ی درسص دور مدرم كاردان یرادوره كاردانی را با نمره قبولی گ رانده باش د، دانش گاه ب

 باشد.12قرار خواهد داد كه نمره آنها باالتر از 

دانی مص وب در آن رش ته  نظر از وجود دوره كارص دور مدرم كاردانی حس آ تقاض ای دانش جو و ص رف -2تبصگره  

 شود.یا مجری بودن دانشگاه محل تحصیل دانشجو انجام می

یان آخرین نیمس  ال تحص  یلی  آموختگی، زمان ورود آخرین نمره توس  ط اس  تاد درس یا پاتاریخ دانش -32ماده  

 ( می باشد.18دانشجو )با عنایت به تبصره ماده  
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 کارشناسی ارشد ناپیوستهنامه دورۀ تحصیلی شیوه -2-3-1
 

 مدت مجاز تحصیل در دوره كارشناسی ارشد دو سال )چهار نیمسال( است. -33ماده  

آموخته نشود، دانشگاه اختیار دارد مدت تحصیل وی را حداكثر  در صورتی كه دانشجو در مدت مقرر دانش -تبصره

دانش جوی مش مول آموزش رایگان در نیمس ال اول به تا دو نیمس ال افزایش دهد. افزایش س نوات تحص یلی برای 

پرداز دانش  گاه در همان س  ال و ص  ورت رایگان و در نیمس  ال دوم با دریافت هزینه طبق تعرفه دانش  جوی ش  هریه

آموخته نش ود از ادامه نیمس الی اس ت كه با تمدید س نوات موافقت ش ده اس ت. چنانچه دانش جو در این مدت دانش

 تحصیل محروم است.

تا    4واحد اس ت. از این تعداد،    32و حداكثر    28های درس ی در دوره كارش ناس ی ارش د حداقل  تعداد واحد -34ده  ما

 های آموزشی خواهد بود.  نامه و بقیه  به صورت واحدواحد مربوط به پایان  6

فص ل   اس اس س ر بری دوره كارش ناس ی ارش د ممکن اس ت  هارش ته برخی از  واحدهای درس ی در  تعداد -1تبصگره  

 افزایش یابد.  واحد  38تا  ریزی درسی دانشگاه  یا كمیته برنامهدروس وزارت علوم  

واحد    14و حداكثر   8نیاز/ جبرانی، باید حداقل پیشبا احتساب دروس  دانشجو در هر نیمسال تحصیلی،  -2تبصره  

 ست.  درسی انتخاب نماید. در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو از شرط اخ  حداقل واحد معاف ا

چنانچه رشته دوره كارشناسی با رشته دوره كارشناسی ارشد دانشجو همخوان نباشد وی باید به تشخیص    -35ماده 

در ابتدای دوره و قبل از دروس اص   لی و از میان    ترجیحا ی را به ص   ورت جبرانی،  درس     واحد  12گروه حداكثر  

 كارشناسی همان رشته بگ راند.  سودر

ی الزامی اس ت ولی نمره درس در میانگین نیمس ال و كل دانش جو جبران  در دروس  12كس آ نمره قبولی  -1تبصگره  

انتخاب   مس الیدر س ال و نپرداز دانش گاه  ی طبق تعرفه دانش جویان ش هریهجبران  ش ود. هزینه دروسمحاس به نمی

 شود.دروس از دانشجو دریافت می

ش ود. در ص ورتی  ک نیمس ال به س نوات آموزش ی دانش جو اض افه میواحد جبرانی ی  12به ازای گ راندن   -2تبصگره  

هفته به س نوات آموزش ی دانش جو از ش روع نیمس ال  5/1باش د به ازای هر واحد    12ها كمتر از كه تعداد این واحد

 شود.افزوده می
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های  ا و دورهههای آموزش ی، تمامی دانش گاهزمان در دوره كارش ناس ی ارش د، در تمامی ش یوهتحص یل هم -36ماده  

 تحصیلی )اعم از دولتی و غیر دولتی( ممنوع است.

ارزش یابی پیش رفت تحص یلی دانش جو در هر درس از س وی مدرس آن درس و بر اس اس حد ور و فعالیت    -37ماده

دانش جو در كالس، انجام تکالیف و نتایج آزمون های مس تمر و پایانی هر نیمس ال تحص یلی انجام ش ده و بر مبنای  

 صفر تا بیست قابل محاسبه است.   عددی از

  ، حد  ور دانش  جو در تمام جلس  ات كالس درس در دوره های حد  وری اعم از ش  یوه های حد  وری  -37ماده  

 ی ضروری است.بیترك و  یکیالکترون

نامه مص وب دانش گاه  حد وری محابق ش یوههای نیمهنحوه حد ور دانش جو در جلس ات كالس درس در دوره  -تبصگره

 است.

   یلیتحص  یمرخص -39ماده  

 نیاس تفاده كند. در ا یلیتحص   یاز مرخص   مس الین  ک ی ل،یتواند با احتس اب در س نوات تحص دانش جو می -1تبصگره  

ارائه و   ییپرتال دانش جو  قیاز طر  یلیتحص   مس الیارتباط الزم اس ت دانش جو درخواس ت خود را قبل از ش روع ن

 .مراحل انجام دهد ریسا  دییتا تأ را  الزم  یریگیپ

  ، ی پزش ک  یمرخص   مان،یزا  یمانند مرخص   یلیبدون احتس اب در س نوات تحص   یپمرخص   قیمص اد  یبررس   -2  تبصگره

درخواس ت خود را قبل از ش روع    دیاس ت دانش جو با  یهیدانش گاه اس ت. بد اریدر اخت  نیوالد  ایهمس ر    تیمامور

 مراحل انجام دهد.  رید ساییالزم را تا تأ  یریگیارائه و پ  ییپرتال دانشجو  قیاز طر  یلیتحص  مسالین

 است.  14و میانگین كل قابل قبول در هر نیمسال    12حداقل نمره قبولی در هر درس   -  40ماده

همان    عینا   ،یبعد  یهامس  الیكس  آ نکند و در ن  یچند درس نمره قبول  ای  ک یدر    ییچنانچه دانش  جو  -1تبصگگره  

  ی لینمرات تحص     زیدر ر  یقبل  یمردود  یه اتم ام نمره  ای بگ  ران د، نمره    یدروس م  كور را ب ا نمره قبول  ای درس  

در آن درس    ینمره قبول  نیآخر  اش ده و ص رف اتریكل دوره ب  نیانگیاما در محاس به م  ماند،یم  یدانش جو تبت و باق

 كل دوره خواهد بود.  نیانگیمالم محاسبه م

(  ی و مردود  یدروس اخ  ش ده )قبول  یتمام  نیانگی، مجهت اس تفاده از تس هیالت دانش جو  بندیدر رتبه -2تبصگره  

 .(35ماده   1)با عنایت به تبصره   منظور خواهد شد
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در    یلیكل دوره تحص   نیانگیمحاس به م یص رفا براهمین ماده   1گ راندن دروس با اس تفاده از تبص ره   -3تبصگره  

 .كندینم  یقبل را خنث  یهامسالیانشجو در ند  یاست و مشروط  آموختگیهنگام دانش

تبص ره  مش مول  كند،  می  افتیدر  ینمره مردود  ،یاند باط تهیحکم كم  ایتقلآ و    لیه به دلك  ییدانش جو -4تبصگره  

 نخواهد بود.های مربوط به این ماده  

دانشجو در آن نیمسال مشروط  باشد،   14چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی كمتر از    -41ماده  

 شود.تلقی می

چنانچه دانش جو در دو نیمس ال تحص یلی اعم از متوالی یا متناوب مش روط ش ود، از تحص یل محروم خواهد   -تبصگره

مراجعه    شیبه پرتال خو  خود، مرتبا   یلیتحص   تیالزم اس ت دانش جو جهت اطالع از وض ع خص وص  نیدر اش د.  

 كند.  یریگیالزم را پ اقدامات  ،نموده و در صورت ضرورت

 تغییر رشته و انتقال در دوره كارشناسی ارشد ممنوع است. -42ماده  

 دانشگاه است. در اختیارگیری در خصوص تغییر گرایش و میهمانی در موارد خاص  تصمیم  -  تبصره

درخص  وص دانش  جویان انص  رافی و اخراجی كه مجددا در آزمون تحص  یالت تکمیلی ش  ركت كرده و   -43ماده 

به ازای هر   .اس ت  یقابل بررس جهت پ یرش    دولتیهای  دانش گاهدر    ی گ رانده ش دهفقط واحدهاش وند،  پ یرفته می

ش دگان قبول مجدد كاس ته واحد از دروس معادل س ازی ش ده، یک نیمس ال از س نوات مجاز تحص یلیپ پ یرفته  14تا    8

 شود.  می

 انتخاب استاد راهنما و مشاور -44ماده  

اس تاد راهنما به پیش نهاد دانش جو، موافقت اس تاد و تایید ش ورای تحص یالت تکمیلی گروه حداكثر تا ش روع نیمس ال  

 شود.دوم تحصیلی تعیین می

برای استاد راهنما داشتن دو نیمسال سابقه تدریس ضروری است كه حداقل یک نیمسال تدریس آن باید    -1تبصره  

 در دوره تحصیالت تکمیلی بوده باشد.

ش ود.  علمی گروه انتخاب می هیأتبا رعایت ظرفیت تعداد راهنمایی، اس تاد راهنمای اول از میان اعد ای   -2تبصگره  

تواند  د راهنمای اول و تایید شورای تحصیالت تکمیلی گروه، استاد راهنمای دوم می، به پیشنهاد استادر صورت نیاز

 از میان اعدای هیات علمی داخل یا خار  از دانشگاه انتخاب شود.  
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تواند از س ایر در موارد خاص و به تش خیص ش ورای تحص یالت تکمیلی گروه، اس تاد راهنمای اول می -3تبصگره  

 شود.های دانشگاه انتخاب گروه

در ص ورت نیاز، اس تاد)ان( مش اور به پیش نهاد اس تاد راهنمای اول و تایید ش ورای تحص یالت تکمیلی گروه   -4تبصگره  

 شوند.انتخاب می

مجموع اس تادان راهنما و  ،در هر ص ورت  .تواند حداكثر دو اس تاد مش اور داش ته باش دنامه میهر پایان  -5تبصگره  

توانند به می نیز  یمدرم دكتر با  ی دانش گاه فردوس ی مش هدكارش ناس ان آموزش  از س ه نفر بیش تر ش ود.نباید    مش اور

 .نامه را داشته باشندانیدو پاحداكثر صورت همزمان مشاوره  

اگر به دالیل خاص، امکان راهنمایی و یا پیشبرد پایان نامه مقدور نباشد، مشروط به درخواست یکی از    - 6تبصره  

اول/ دانشجو( با تصویآ شورای تحصیالت تکمیلی گروه، امکان ایجاد تغییرات در تركیآ  ذینفعان )استاد راهنمای  

تیم راهبری و یا جایگزینی استاد راهنما وجود دارد. در صورت عدم قبول رای این شورا از جانآ هر یک از ذینفعان،  

 نظر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه الزم االجرا می باشد. 

 

توانند راهنمایی،  ز بستگان درجه یک دانشجو )پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر و فرزند( نمیهیچ یک ا  - 7تبصره  

 . نامه وی را بر عهده گیرندمشاوره و یا داوری پایان

 

 نامهانتخاب موضوع و تصویب پیشنهاده پایان  -45ماده 

نامه خود را با هماهنگی استاد راهنما پایاندانشجو موظف است حداكثر تا شروع نیمسال سوم تحصیلی موضوع  

 .  تعیین و به تصویآ شورای تحصیالت تکمیلی گروه برساند

نامه -1تبصره   پایان  به تصویآ موضوع  نیمسال سوم تحصیلی ضمن رعایت ضوابط آموزشی، منوط  نام در  تبت 

 است. 

نامه با توجه به عالیق دانش جو، س وابق، زمینه تخص ص ی و كارراهه اس تاد)ان( راهنما، انتخاب موض وع پایان -2تبصگره  

 پ یرد.های پژوهشی دانشگاه و شورای عتف صورت میمحورهای پژوهشی مصوب گروه و از میان اولویت

ا نظر اس تاد)ان( راهنما تدوین  دانش جو موظف اس ت پس از مش خص ش دن اس تاد)ان( راهنما، پیش نهاده را ب -3تبصگره  

و در پرتال دانش جویی تبت نماید تا با تایید اس تاد راهنما و تص ویآ ش ورای تحص یالت تکمیلی گروه به مدیر گروه 
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ارس ال    معاون/ معاون پژوهش و فناوری دانش کدهارس ال و س شس جهت تایید نهایی حداكثر تا پایان نیمس ال س وم به 

 گردد.

ش ورای تحص یالت از س وی تص ویآ  ، اما نیازمند  اختیاری اس ت  ش نهادهیپدفاع از ای دانش کده،  با نظر ش ور  -4تبصگره  

 است. تکمیلی گروه

  حد  ور  با  ایجلس  ه  در  پیش  نهاده  نهایی  تص  ویآ اس  ت،  ض  روری  پیش  نهاده از  دفاع كه  هاییدر گروه -5تبصگره  

داور)ان( به تش خیص ش ورای تحص یالت تکمیلی  و، در ص ورت لزوم،    تکمیلی تحص یالت  نماینده  راهنما،( ان)اس تاد

نماینده تحص یالت تکمیلی از س وی ش ورای تحص یالت تکمیلی گروه مس وول نظارت بر  .گرفت  خواهد گروه انجام

 باشد.حسن برگزاری جلسه تصویآ پیشنهاده، تنظیم صورتجلسات مربوط و تایید انجام اصالحات پیشنهاده می

 ویی)اصالت محتوا( قبل از تصویآ پیشنهاده الزامی است.  ارائه گواهی همانندج   -6تبصره  

حداكثر یک ماه پس از برگزاری جلس ه دفاع یا جلس ه تص ویآ پیش نهاده، كاربرک الکترونیکی پیش نهاده   -7تبصگره  

توسط استاد راهنما به مدیر گروه ارسال و با تایید مدیر گروه، جهت تایید نهایی به معاون/ معاون پژوهش و فناوری  

 گردد.  دانشکده ارجاع می

بندی م كور بر عهده دانش جو و اس تاد راهنما خواهد بود و در ص ورت تبعات احتمالی عدم رعایت زمان -8تبصگره  

 است.  دانشگاه  خاص  مواردی شورابندی م كور، ادامه تحصیل دانشجو نیازمند مجوز  عدم رعایت زمان

یابد. دانش  جو باید با پیش  نهاده با تایید نهایی معاون/ معاون پژوهش و فناوری دانش  کده رس  میت می -9تبصگگره  

 مراجعه به پرتال دانشجویی از تصویآ نهایی پیشنهاده خود اطمینان حاصل نماید.  

پایان  دفاع -46ماده  نامه از 

( راهنما و رعایت ضوابط مربوط، نسبت  كفایت علمی آن توسط استاد)ان   تأیید نامه و  دانشجو پس از تدوین پایان

 نامه خود دفاع نماید. نامه اقدام نموده و در حدور هیأت داوران از پایانبه درخواست صدور مجوز دفاع از پایان

 مستندات مورد نیاز جهت صدور مجوز دفاع:  -1تبصره  

 نامه در قالآ مصوبنویس پایانپیش -

 ربط تایید مراجع ذیشده مجوز دفاع مورد  كاربرک تکمیل -

 (https://sabt.irandoc.ac.irنامه، رساله و پیشنهاده )گواهی تبت پیشنهاده در سامانه ملی تبت پایان -

https://sabt.irandoc.ac.ir/
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مراجع    تأییدنامه )در ص  ورت وجود( مورد  ش  ده درخواس  ت ارزیابی دس  تاوردهای پایانكاربرک تکمیل -

 ربط ذی

 نامهپایان گواهی همانندجویی متن كامل -

 گواهی تصفیه حساب مالی از حسابداری معاونت آموزشی دانشگاه -

 گیرد.صدور مجوز دفاع توسط شورای تحصیالت تکمیلی گروه با ارائه مستندات م كور صورت می  -2تبصره  

 روز كاری است.    10حداقل فاصله زمانی الزم بین صدور مجوز دفاع و زمان انجام دفاع  -3تبصره   

داوران    هیأت، اس تاد)ان( راهنما، اس تاد)ان( مش اور و  جلس ه دفاع با حد ور نماینده تحص یالت تکمیلی  -4تبصگره

 یابد.رسمیت می

هیات داوران متش  کل از دو عد  و هیات علمی )عالوه بر اس  تاد)ان( راهنما و مش  اور( با حداقل مرتبه    -  5تبصگره

گردد. حداقل یک داور از گروه و یا دانش کده  تحص یالت تکمیلی گروه تعیین می  اس تادیاری اس ت كه توس ط ش ورای

 تواند یکی از داوران باشد.ای انتخاب شود. نماینده تحصیالت تکمیلی میتواند از متخصصان حرفهو یک داور می

ند، باید موض وع را در ص ورتی كه یکی از اس تادان راهنما به دالیل موجه نتواند در جلس ه دفاع ش ركت ك  -6تبصگره  

به ص ورت كتبی به اطالع ش ورای تحص یالت تکمیلی گروه برس اند. در موارد خاص، ش ورای تحص یالت تکمیلی  

 تواند جلسه دفاع را با حدور یک نفر از استادان راهنما برگزار نماید.گروه می

 در موارد خاص، عدم حدور استاد)ان( مشاور در جلسه دفاع بالمانع است.  -7تبصره  

 ماه است.  4نامه، حداقل  جلسه دفاع از پایان زاریبرگ  فاصله زمانی از تصویآ پیشنهاده تا  -8تبصره  

 شود.رسانی قبلی برگزار میجلسه دفاع در روزهای كاری دانشگاه و با اطالع  -9تبصره  

اداره جلس ه و نظارت بر حس ن اجرا و رعایت ض وابط و مقررات بر عهده نماینده تحص یالت تکمیلی    -10تبصگره  

 است.

در ش رایط خاص با مجوز معاون آموزش ی دانش گاه  جلس ه دفاع به ص ورت مجازی می تواند برگزار   -11تبصگره  

 شود.
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پایان  -47ماده    نامهارزیابی 

، كیفیت علمی و دستاوردهای آن، میزان نوآوری،  استاد راهنما تأیید مورد  ارائه گزارشنامه بر اساس ارزیابی پایان 

شود و نتیجه آن به صورت قبول )در یکی از سحوح:  های پژوهش و نحوه نگارش انجام میچگونگی دفاع از یافته

 گردد. عالی، خیلی خوب، خوب و متوسط( و مردود تعیین می

نامه و همچنین درجه آن، میانگین نمراتی اس ت كه هر قبول پایانگیری درخص وص رد یا  مالم تص میم -1تبصگره  

دهند. الزم به ذكر اس ت كه داوران  یک از داوران حاض ر و اس تاد)ان( راهنما و مش اور)ان( در جلس ه به دانش جو می

 هركدام به طور مستقل و استاد)ان( راهنما و مشاور)ان( در مجموع یک نمره خواهند داشت.  

 شود و ارزیابی آن به شرح ذیل است:نامه در معدل كل دانشجو محاسبه نمینمره پایان  -2تبصره  

 

 قبول با درجه عالی  20تا    19الف( از نمره  

 قبول با درجه خیلی خوب   99/18تا    18ب( از نمره  

 قبول با درجه خوب   99/17تا    16پ( از نمره  

 قبول با درجه متوسط   99/15تا    14ت( ( از نمره  

 مردود  14تر از ث( كم

نامه دانش جو مردود اعالم ش ود، با تایید هیات داوران حداكثر یک نیمس ال در س قف مدت  چنانچه پایان -3تبصگره  

 نامه خود دفاع كند.  شود تا دوباره در جلسه دفاع شركت و از پایانمجاز تحصیل به دانشجو اجازه داده می

های دانش  کده های  باش  د. در گروهیم  18نامه بدون احتس  اب نمره دس  تاوردهای آن  حداكثر نمره پایان  -4تبصگره

انس انی  انس انی، ادبیات و علومس یاس ی، پژوهش کده محالعات اس المی در علوماس المی، حقوق و علومالهیات و معارف

تربیتی و انگلیس   ی(، گرایش فلس   فه تعلیم و تربیت دانش   کده علوماجتماعی و زبانهای جغرافیا، علوم)بجز گروه

باش د.  می  49/18  نامهارد به تش خیص معاونت پژوهش و فناوری دانش گاه، حداكثر نمره پایانروانش ناس ی، و س ایر مو

باش د و به دس تاوردها با در نظر گرفتن نمره می  4،  2-1وس تیپ  یبر مبناحداكثر امتیاز قابل احتس اب از دس تاوردها  

 شود.ها نمره داده میپوشانیهم

و همچنین كاربرک ارزش یابی   2-1به دس تاوردهای آن، بر مبنای پیوس تبا توجه  نامه  پایانحداكثر نمره    -5تبصگره

( توس  ط معاون پژوهش و فناوری دانش  کده تعیین و توس  ط نماینده  2-6و    1-6های ش  ماره  )كاربرک  نامهپایان

ش ود. هر یک از داوران تا س قف نمره اعالم ش ده نس بت  داوران اعالم می هیأتتحص یالت تکمیلی در جلس ه دفاع به 

 شود.  محاسبه می  47ماده    2  1به تبت نمره خود اقدام و نهایتا نمره نهایی محابق تبصره 
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نامه، كیفیت آنها و تعیین درص  د  داوران درخص  وص تعیین مس  تخر  بودن دس  تاوردها از پایان هیأت -6تبصگگره  

 نمایند.پوشانی احتمالی آنها و نمره دستاوردها اظهارنظر میهم

نامه، نسبت به اعمال اصالحات  روز پس از دفاع مورد قبول از پایان 30ضروری است دانشجو حداكثر تا   -7تبصره  

نامه  روز پس از دریافت پایان  15آن به نماینده تحص یالت تکمیلی اقدام نماید. اس تاد راهنما نیز حداكثر تا  و تحویل  

ش ده اقدام و نتیجه را به ش ده از نماینده تحص یالت تکمیلی نس بت به تایید یا عدم تایید اص الحات اعمال اص الح

 .نماینده تحصیالت تکمیلی اعالم نماید

 اوردهاانتشار دست -48ماده  

نامه را با تایید اس تاد راهنما و محابق مقررات و با حف  مالکیت  دانش جو متعهد اس ت انتش ار هرگونه دس تاورد از پایان

نامه ش امل نام دانش جو )نفر اول(، اس تاد)ان( راهنما دانش گاه به انجام رس اند. همچنین دس تاوردهای مس تخر  از پایان

 مسوول باید یکی از استادان راهنمای دانشگاه فردوسی مشهد باشد.باشد. نویسنده  و مشاور می

 گیری بر عهده شورای دانشکده است.  در موارد خاص، تصمیم  -1تبصره  

های خار  از دانش  گاه، نویس  نده  نامه با س  ازماندر ص  ورت وجود قرارداد همکاری در راهنمایی پایان -2تبصگره  

 شود.تایید معاونت/ معاونت پژوهش و فناوری دانشکده تعیین می  مسوول در مقاله بر اساس قرارداد مورد

 در  نشانی دوم صرفا برای دانشجویان غیر ایرانی بالمانع است.   -3تبصره  

و یک نسخه الکترونیکی جهت ارائه به كتابخانه    نیخود را در قالآ مصوب تدو   نامه  انیپادانشجو باید    - 4تبصره   

تحویل نماید. همچنین نسخه صرفا الکترونیکی آن را در اختیار استادان راهنما، استادان  ی مركزی دانشگاه تهیه و  

 مشاور، گروه، و سازمان حمایت كننده قرار دهد. 

نامه یا دس   تاوردهای آن در  كس   آ مجوز از معاونت پژوهش و فناوری دانش   کده جهت ارائه پایان  -5تبصگگره  

 ها، سمینارها و ... الزامی است.ها، همایشنمایشگاه

نامه  نامه كه به تایید اس  تاد)ان( راهنما و دانش  جو رس  یده اس  ت ض  میمه پایاننامه رس  اله/ پایاناص  الت -6تبصگره  

 گردد.می
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و دفاع قابل قبول از   14آموختگی، گ راندن كلیه واحدهای دوره، داش تن میانگین كل حداقل الم دانشم -49ماده  

 نامه است.پایان

باش د دانش جو    14كمتر از آموزش ی    نمراتكل   نیانگیچنانچه م  ی،درس   یپس از گ راندن تمام واحدها -1تبصگره  

  ی به و  مس  الین  ک یتنها    ی،لیس  قف مجاز س  نوات تحص    تیبا رعا  . در این حالت،نامه را نداردانیاجازه دفاع از پا

  ن یانگیگ رانده است م  14 ازرا كه با نمره كمتر   ییهاواحد از درس  10شود تا با اخ  مجدد حداكثر فرصت داده می

ص ورت   در  را دریافت نماید.  نامهانیزه دفاع از پارس انده و بدین ترتیآ اجا  14گ رانده را به حداقل   یكل واحدها

  اس تاد   صیرا به تش خ  یگریدمرتبط  های  مورد نظر، دانش جو مجاز اس ت درس  مس الیدرس)ها( در ن نیعدم ارائه ا

س ال و همان  در    پردازش هریه  انیجهت جبران معدل محابق تعرفه دانش جو یدروس انتخاب نهیهزكند.  راهنما انتخاب 

  ل یاز ادامه تحص   ،آموخته نش ودمدت دانش  نیدانش جو در ا. چنانچه  اس تعهده دانش جو   انتخاب درس بر  مس الین

 محروم خواهد شد.

 یپفقط گواهدانش جویی كه به هر دلیل نتواند دوره تحص یلی را به پایان رس اند، پس از تص فیه حس اب،   -2تبصگره  

 خواهد شد.  لیتحوبه وی  گ رانده شده    یتعداد واحدها

)جعل، تقلآ،    یمرتکآ تخلف علمنامه دانش جو  پایان  نیو انجام پژوهش و تدو  لیتحص   نیچنانچه در ح  -50ماده  

  ی مص وب مجلس ش ورا  یآتار علم هیو مقابله با تقلآ در ته  یریش گیو .....( ش ود و بر اس اس قانون پ  یبرداریكش

در  گردد،    دییدانش گاه تا یتخلف او از س و  یهای مرتبط وزارت نامهش یوهن و  یقوان  ریو س ا1396  وریدر ش هر  یاس الم

  .شودمنجر  اخرا    ایو  لیاز ادامه تحص  تیتواند به محرومو میشده  محابق مقررات اقدام این صورت  

تواند به ابحال مدرم  می  ،التیپس از اتمام تحص   ،دانش گاه  یدانش جو از س و  یاحراز و اتبات تخلف علم  -تبصگره

 .ه بیانجامدصادر  یلیتحص

زمان تبت    ایو   پژوهش  ی –  یآموزش   وهیدر ش    نامهانیروز دفاع قابل قبول از پا  ،آموختگیدانش  خیتار -51ماده  

پایان آخرین نیمس ال انتخاب درس می    ایتوس ط اس تاد درس و آموزش محور   -مجازی وهینمره درس در ش   نیآخر

 باشد.
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 (Ph.Dنامه آموزشی دورۀ تحصیلی دکتری تخصصی)شیوه -3-3-1

  ن یملزم اس ت ح   یتخص ص   یدوره دكتر  ی(، دانش جو1-1وس تی)پ  دانش گاه  یآموزش  یطبق مص وبات ش ورا -52ده  ام

 .محرز گرداند  یخود را در زبان خارج   یتوانمند لیتحص

ش ود پس از كس آ مجوز ش ورای آموزش ی دانش گاه، حد نص اب نمره زبان را ها اجازه داده میدانش کدهبه    -تبصگره

 افزایش دهند.

زمانپ دانش جوی این دوره در  تحص یل در دوره دكتری تخص ص ی به ص ورت تمام وقت بوده و تحص یل هم -53ماده  

 های تحصیلی ممنوع است.  همان دوره یا سایر دوره

ها اعم از دولتی و تغییر رش ته و انتقال دانش جوی دوره دكتری تخص ص ی در همان مؤس س ه یا س ایر مؤس س ه -54ماده  

 غیر دولتی ممنوع است.

درخص وص دانش جویان انص رافی و اخراجی كه مجددا در آزمون تحص یالت تکمیلی ش ركت نموده و  -55ماده   

به   .اس ت یقابل بررس جهت پ یرش   1دولتی س حح های  دانش گاه ی گ رانده ش دهاحدهافقط وش وند،  پ یرفته می

ش دگان  واحد از دروس معادل س ازی ش ده، یک نیمس ال از س نوات مجاز تحص یلی برای پ یرفته  12تا    6ازای هر 

 شود.قبول مجدد كاسته می

ی و ترجیحا در ابتدای دوره و قبل از جبران عنوان  بهی را درس   واحد  6تواند حداكثر  گروه آموزش  ی می -56ماده  

 دروس اصلی برای دانشجویان تعیین نماید.  

در دروس جبرانی الزامی اس ت ولی نمره م كور در میانگین نیمس ال و كل دانش جو    12كس آ نمره قبولی  -1تبصگره  

  مس ال یس ال و ن  هماندر  پرداز دانش گاه  ش ود. هزینه دروس م كور طبق تعرفه ش هریه دانش جوی ش هریهمحاس به نمی

 شود.انتخاب دروس از دانشجو دریافت می

ش ود. در ص ورتی كه واحد جبرانی یک نیمس ال به س نوات آموزش ی دانش جو اض افه می 6به ازای گ راندن   -2تبصگره  

هفته به س نوات آموزش ی دانش جو از ش روع نیمس ال پنجم   3واحد باش ند، به ازای هر واحد،   6ها كمتر از این واحد

 شود.افزوده می

 نیمسال است.    8و حداكثر    6مدت مجاز تحصیل در دوره دكتری تخصصی حداقل  -57ماده  

آموخته نش ود، مؤس س ه اختیار دارد به پیش نهاد اس تاد راهنما، در ص ورتی كه دانش جو در مدت مقرر دانش  -1تبصگره

تحص یل   ،رایگان  آموزشوی مش مول  را حداكثر تا دو نیمس ال تحص یلی افزایش دهد. برای دانش جوی  مدت تحص یل 
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  پرداز دانش  جوی ش  هریهطبق تعرفۀ    ،اما در نیمس  ال دوم منوط به پرداخت هزینه تابت بدون هزینهدر نیمس  ال اول 

چنانچه دانش  جو در این مدت    ش  ود.همان س  ال و نیمس  ال تحص  یلی اس  ت كه با تمدید س  نوات موافقت می

 خواهد شد.ارجاع    دانشگاهیری در خصوص ادامۀ تحصیل به گآموخته نشود، پرونده وی برای تصمیمدانش

این ماده، پرداخت ش هریه در نیمس ال اول بر   1در خص وص دانش جویان ش هریه پرداز، از دو نیمس ال تبص ره -2تبصگره

اس اس روال معمول و در نیمس ال دوم منوط به پرداخت ش هریه همان س ال و نیمس ال تحص یلی اس ت كه با تمدید  

 .موافقت شده استسنوات 

واحد آموزش ی و   18تا    12واحد اس ت. از این تعداد،    36تعداد واحدهای درس ی دوره دكتری تخص ص ی   -58ماده  

 شود.واحد پژوهشی است كه در برنامه درسی هر رشته تحصیلی لحاظ می  24تا    18

واحدپ    10و حداكثر 6اقل  نیاز/جبرانی باید حددانش جو در هر نیمس ال تحص یلی با احتس اب دروس پیش -1تبصگره  

 درسی را انتخاب نماید.  

دهد و نیمس ال اول تحص یل دانش جو ارائه  س هرا حداكثر در  دوره آموزش ی  های  تمامی درسباید   گروه -2تبصگره  

. در ص ورت  را حداكثر در چهار نیمس ال اول تحص یل خود بگ راندم كور    وسموظف اس ت تمامی دردانش جو نیز 

برای ادامه تحص یل، مجوز ش ورای تحص یالت تکمیلی گروه و   ،م كور به میزان یک نیمس البندی  عدم رعایت زمان

 در موارد بیش از این مقدار، مجوز شورای آموزشی دانشگاه الزم است. 

مدرس آن درس و بر  یاز س و  عملی  -نظری یا نظری  دانش جو در هر درس یلیتحص   ش رفتیپ  یابیارز -59ماده  

  ی لیتحص   مس الیهر ن  یانیآزمون  مس تمر و پا  جیو نتا  فیدانش جو در كالس، انجام تکال  تیاس اس حد ور و فعال

 .  قابل محاسبه است  ستیاز صفر تا ب  یعدد  یانجام شده و بر مبنا

  16دهای آموزشی  و میانگین كل قابل قبول پس از گ راندن تمام واح   14حداقل نمره قبولی در هر درس   -60ماده  

 است.

همان    نایع  ،یبعد  یهامس  الیكس  آ نکند و در ن  یچند درس نمره قبول  ای  ک یدر    ییچنانچه دانش  جو  -1تبصگگره  

  ی لینمرات تحص     زیدر ر  یقبل  یمردود  یه اتم ام نمره  ای بگ  ران د، نمره    یدروس م  كور را ب ا نمره قبول  ای درس  

در آن درس    ینمره قبول  نیآخر  اش ده و ص رف اتریكل دوره ب  نیانگیاما در محاس به م  ماند،یم  یدانش جو تبت و باق

 كل دوره خواهد بود.  نیانگیمالم محاسبه م
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در دوره آموزش  ی به دانش  جو تنها یک نیمس  ال فرص  ت داده    16در ص  ورت عدم كس  آ میانگین كل   -2تبصگره  

گ رانده است، میانگین كل دوره را به   16با نمره كمتر از هایی كه  شود تا ترجیحا با انتخاب مجدد درس یا درسمی

 .  خواهد شداز ادامه تحصیل محروم   ،در غیر این صورت  برساند.  16

بر س قف واحدهای درس ی برای جبران میانگین كل بگ راند  افزون كه الزم اس ت دانش جو  را هایی  درس -3تبصگره  

با پیش نهاد اس تاد راهنما و موافقت   ،ه باش د. در موارد اس تثناییمص وب ش دآن رش ته  باید در برنامه درس ی دوره دكتری  

 نیز اخ  نماید.ی مرتبط برای جبران میانگین كل  هاهایی را از دوره دكتری سایر رشتهتواند درسدانشجو می گروه،

نیمس ال  پرداز در همان س ال و هزینه دروس انتخابی جهت جبران معدل محابق تعرفه دانش جویان ش هریه  -4تبصگره  

 انتخاب درس بر عهده دانشجو است. 

 مرخصی تحصیلی -61ماده  

ارتباط الزم    نیاس تفاده كند. در ا یلیتحص   یاز مرخص   مس الیندو  ل،یتواند با احتس اب در س نوات تحص دانش جو می

تا   را  الزم  یریگیارائه و پ  ییپرتال دانشجو قیاز طر  یلیتحص  مسالیاست دانشجو درخواست خود را قبل از شروع ن

 مراحل انجام دهد.  ریسا  دییتأ

  ، یپزش ک  یمرخص   مان،یزا  یمانند مرخص بدون احتس اب در س توات تحص یل   یپمرخص   قیمص اد  یبررس  -  تبصگره

خص وص، الزم اس ت   نیدانش گاه اس ت. در ا  خاص  موارد یبررس  یش ورا  اریدر اخت  نیوالد  ایهمس ر   تیمامور

  د یی تأ   تاالزم را   یریگیارائه و پ  ییپرتال دانشجو  قیاز طر  یلیتحص  مس الیدانش جو درخواس ت خود را قبل از ش روع ن

 مراحل انجام دهد..  ریسا

 جامع  آزمون -62ماده  

از تمام دروس دوره الزامی اس   ت )با عنایت به   16برای ورود به مرحله آزمون جامع، كس   آ میانگین كل حداقل  

 (.  60ماده   1تبصره  

به منظور احراز ش  ی دانش  جو و پس از پایان دوره آموزپژوهش  ی  -در ش  یوه آموزش  ی جامع  آزمون  -1تبصگگره  

   پ یرد.اهی انجام میوهشی وی به دو صورت كتبی و شفهای آموزشی و پژقابلیت

 باشند.می  جامع  آزمونول برگزاری وآموزشی دانشکده مس  نها با نظارت معاوگروه -2تبصره  

 است.  16میانگین قابل قبول در آزمون جامع   -3تبصره  



                                                   مجموعه قوانین و مقررات تحصیلی                                                                     

31 

 

گروه موظف اس   ت برای دانش   جوی ان هر ورودی دو نوب ت ت اریخ آزمون ج امع تعیین نم ای د و هم ه   -4تبصگگره  

موظف به ش ركت در اولین نوبت آزمون هس تند. عدم ش ركت دانش جو در    یدوره آموزش   انیز پاپس ادانش جویان  

آزمون جامع تعیین ش ده توس ط گروه به هر دلیل )به جز مرخص ی تحص یلی بدون احتس اب در س نوات( به منزله  

وفق به كس آ نمره  مردودی اس ت. بنابراین، چنانچه دانش جو در اولین نوبت آزمون برگزار ش ده ش ركت نکرده و یا م

قبولی در آن نش  ود، تنها یک نوبت دیگر مجاز به ش  ركت در آزمون اس  ت. در ص  ورت عدم موفقیت دانش  جو در  

گیری درخص وص  ش ود. تص میمدومین نوبت آزمون، از ادامه تحص یل دانش جو جلوگیری ش ده و دانش جو اخرا  می

اس ت. در هر نوبت از برگزاری آزمون،    دانش گاه  خاص  موارد  یبررس   یش ورااعاده به تحص یل دانش جو در اختیار 

 باشد.معاونت آموزشی دانشکده موظف به تبت نتایج آن در سامانه آموزشی می

حداقل زمان اعالم عناوین دروس امتحانی و اس امی دانش جویانی كه باید در امتحان جامع ش ركت نمایند   -5تبصگره  

 رای شركت در امتحان جامع تبت نام كرده باشند.بم كور باید  . دانشجویان  استدو ماه قبل از زمان امتحان 

كل نمره    %30و س هم نمره ش فاهی    %70و س هم نمره كتبی    اس تش فاهی –به ص ورت كتبیجامع  امتحان   -6تبصگره  

  ی هاگروه به  یمجاز  ص  ورتبه را  جامع  یابیارز یبرگزار  دانش  گاه  یآموزش    معاونت كه  یحیش  را در    خواهد بود.

 بخش  نمره  دانش  گاه،  یآموزش    معاونت از  مجوز  اخ  و  یهماهنگ با  تواندیم  یآموزش   گروه  كند، ابالغ  یآموزش  

 .دهد شیافزا  درصد  50  حداكثر به  درصد  30 از را یشفاه

 :جامع   آزمون دهی بهجدول نمره - 7تبصره 
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 : نمره دهی به آزمون جامع1-1جدول 

 نوع  

 امتحان
 موضوع 

درصد از  

 کل نمره 

حداکثر 

 نمره 

 شفاهی 

 پردازی و تجزیه و تحلیل علمیسنجش قدرت ایده ▪

ذی ▪ معاون  تائید  مورد  و  گروه  از  صادره  مستند  )گواهی  گروه  با  ربط  همکاری 

 دانشکده( از جمله :

تکنیکراه - كردن  كاربردی  و  / اندازی  آزمایشگاه  در  آزمایشگاهی  جدید  های 

 دستیاری آموزشی/پژوهشیهای عملی یا همکاری در برگزاری كالس

 نامه و رسالهحدور فعال در سمینارهای درون گروه و یا جلسات دفاع پایان  -

30% 6 

 كتبی 

 در دو بخش : 

امتحان از دانش پایه )مواد امتحانی با نظر كمیته تخصصی تحصیالت تکمیلی گروه  -1

های ارشد و  و بر اساس موضوعات درسی گ رانده شده در طول تحصیل دوره

 گردد(.دكتری مشخص می

 تبصره: سقف صفحات متنی برای هر گروه بایستی قبال  توسط گروه معین شود.  -

پژوهشی/ مروری( كه از  -مقاله علمی  6امتحان از متون مقاالت تخصصی )ترجیحا    -2

 قبل در اختیار دانشجو قرار گرفته است. 

70% 14 

  ص دور   درخواس ت  دانش گاه  یآموزش   تیریمد از  تواند  یم  دانش جو  جامع،  آزمون  در  یقبول ص ورت  در  -8  تبصگره

 (.3-2  وستی)پ  بدهد  جامع  آزمون  یقبول و  یآموزش  دوره  انیپا نامهیگواه

 انتخاب استاد راهنما و مشاور -63ماده  

اس تاد راهنما به پیش نهاد دانش جو، موافقت اس تاد و تایید ش ورای تحص یالت تکمیلی گروه حداكثر تا ش روع نیمس ال  

 شود.تحصیلی تعیین میدوم  

داش تن حداقل س ه نیمس ال س ابقه تدریس در دوره تحص یالت تکمیلی و راهنمایی حداقل دو دانش جوی   -1تبصگره  

 كارشناسی ارشد برای استاد راهنما با مرتبه استادیاری ضروری است.

، به پیش نهاد اس تاد نیازش ود. در ص ورت اس تاد راهنمای اول از میان اعد ای هیات علمی گروه انتخاب می -2تبصگره  

تواند از میان اعد  ای هیات علمی  راهنمای اول و تایید ش  ورای تحص  یالت تکمیلی گروه، اس  تاد راهنمای دوم می

داخل یا خار  از دانش گاه انتخاب ش ود. مش اركت اس تادان راهنما در كلیه امور مربوط به رس اله به نس بت مس اوی  

 است.  
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تواند از س ایر ش خیص ش ورای تحص یالت تکمیلی گروه، اس تاد راهنمای اول میدر موارد خاص و به ت  -3تبصگره  

 های دانشگاه انتخاب شود.گروه

در ص ورت نیاز، اس تاد)ان( مش اور به پیش نهاد اس تاد راهنمای اول و تایید ش ورای تحص یالت تکمیلی گروه   -4تبصگره  

 شوند.انتخاب می

 مشاور داشته باشد.    تواند حداكثر دو استادهر رساله می  -5تبصره  

از   یکیمقدور نباش د، مش روط به درخواس ت    رس اله  ش بردیپ  ایو   ییخاص، امکان راهنما  لیاگر به دال -6  تبصگره

  آ یدر ترك راتییتغ  جادیگروه، امکان ا  یلیتکم التیتحص   یش ورا  آیاول/ دانش جو( با تص و  ی)اس تاد راهنما  نفعانیذ

از   ک یش   ورا از جانآ هر    نیا یاس   تاد راهنما وجود دارد. در ص   ورت عدم قبول را  ینیگزیجا  ایو   یراهبر میت 

 باشد.  یدانشگاه الزم االجرا م  ینظر معاونت و پژوهش و فناور  نفعان،یذ

توانند راهنمایی،  هیچ یک از بس تگان درجه یک دانش جو )پدر، مادر، خواهر، برادر، همس ر و فرزند( نمی -7تبصگره  

 ی رساله وی را بر عهده گیرند.مشاوره و یا داور

 انتخاب موضوع رساله -64ماده  

را با هماهنگی اس تاد راهنما  و مش اور    خودموض وع    ،تحص یلی س وم  نیمس الدانش جو موظف اس ت حداكثر تا ش روع   

 تعیین و به تصویآ شورای تحصیالت تکمیلی گروه برساند.  

انتخاب واحد در نیمس ال س وم تحص یلی ض من رعایت ض وابط آموزش ی بس ته به ماهیت رش ته گرایش و  -1تبصگره  

 باشد.تایید شورای تحصیالت تکمیلی گروه، منوط به تصویآ موضوع رساله می

اس  تاد)ان( راهنما، محورهای   انتخاب موض  وع رس  اله با توجه به س  وابق، زمینه تخص  ص  ی و كارراهه -2تبصگره  

 پ یرد.های پژوهشی دانشگاه و شورای عتف صورت میپژوهشی مصوب گروه و از میان اولویت

برای ادامه كار نیاز به مجوز ش  ورای بندی م كور به میزان یک نیمس  ال  در ص  ورت عدم رعایت زمان -3تبصگگره  

  دانش  گاه   یآموزش   یش  ورا  منتخآ  تهیكمتحص  یالت تکمیلی گروه و در موارد بیش از این مقدار، نیاز به مجوز 

 باشد.  می
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 تصویب یرح پیشنهادی رساله -65ماده  

و حداكثر تا یک نیمس ال پس از آن، پیش نهاده را با   دانش جو موظف اس ت بالفاص له پس از موفقیت در آزمون جامع 

تبت نماید تا با تایید اس تاد راهنما به مدیر   خود  نظر اس تاد)ان( راهنما و مش اور)ان( تدوین و در پرتال دانش جویی

گروه ارس ال و جهت تص ویآ اولیه و تعیین تیم داوری در دس توركار جلس ه ش ورای تحص یالت تکمیلی گروه قرار 

دهی به محورهای محالعاتی و تحقیقاتی دانش  جویان در انتخاب های كالن برای جهتدها و س  یاس  تگیرد. رویکر

موض وع و نگارش رس اله از س وی معاونت پژوهش و فناوری دانش گاه و ض وابط و ش رایط اختص اص ی انجام آن در  

 قالآ رساله از سوی شورای آموزشی دانشگاه تعیین می شود.

 ارائه گواهی همانندجویی)اصالت محتوا( قبل از تصویآ پیشنهاده الزامی است.    -1تبصره  

ای با حد ور اس تاد)ان( راهنما، هیات داوران و نماینده تحص یالت  تص ویآ نهایی پیش نهاده در جلس ه  -2تبصگره  

 تکمیلی انجام خواهد گرفت. حدور استاد)ان( مشاور در جلسه تصویآ ضروری نیست.

ه تحص یالت تکمیلی از س وی ش ورای تحص یالت تکمیلی گروه مس وول نظارت بر حس ن برگزاری نمایند -3تبصگره  

 باشد.  جلسه تصویآ پیشنهاده، تنظیم صورتجلسات مربوط و تایید انجام اصالحات پیشنهاده می

س ال و حداكثر یک ماه پس از برگزاری جلس ه دفاع، كاربرک الکترونیکی پیش نهاده توس ط اس تاد راهنما ار -4تبصگره  

 گردد.  با تایید مدیر گروه جهت تایید نهایی به معاون/ معاون پژوهش و فناوری دانشکده ارسال می

برای ادامه كار نیاز به مجوز ش  ورای  بندی م كور به میزان یک نیمس  ال  در ص  ورت عدم رعایت زمان -5تبصگگره  

  دانش  گاه   یآموزش   یمنتخآ ش  ورا  تهیكمتحص  یالت تکمیلی گروه و در موارد بیش از این مقدار، نیاز به مجوز 

 باشد.می

یابد. دانش  جو باید با پیش  نهاده با تایید نهایی معاون/ معاون پژوهش و فناوری دانش  کده رس  میت می -6تبصگگره  

 مراجعه به پرتال دانشجویی از تصویآ نهایی پیشنهاده خود اطمینان حاصل نماید.  

های عملکرد  ش ش ماهه در طول تدوین و اجرای رس اله،   رشدانش جو موظف اس ت عالوه بر ارائه گزا -66ماده  

حداقل دو گزارش ش فاهی با فاص له زمانی حداقل ش ش ماه به ص ورت رس می ارائه نماید. جلس ات ارائه گزارش با 

هماهنگی گروه، با حد ور اس تاد)ان( راهنما، مش اور، نماینده تحص یالت تکمیلی و در ص ورت ض رورت داور)ان( با 

كاربرک گزارش پیش رفت در پرونده پژوهش ی دانش جو بایگانی و در جلس ه دفاع در نمره    ش ود.رگزار میدر  نمره ب

 شود.نهایی محاسبه می
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های پژوهش  ی خود به مدت  دانش  جو مجاز اس  ت در زمان تدوین رس  اله دكتری و در راس  تای فعالیت -67ماده  

ها و تحقیقاتی كوتاه مدت به یکی از دانش گاه حداكثر یک س ال، در مدت مجاز س نوات تحص یل، ذیل عنوان فرص ت

 های آموزش عالی معتبر داخلی یا خارجی سفر كند.مؤسسه  یا

نامه اجرایی  هش رایط انتخاب مؤس س ه مقص د و ض وابط اجرایی فرص ت تحقیقاتی كوتاه مدت بر اس اس ش یو  -تبصگره

 مصوب دانشگاه است.

 

 تکمیلی غیرفعال، فرآیند زیر اجرا می گردد:در خصوص دانشجویان تحصیالت   -68ماده  

با گزارش عدم رض ایت اس تاد راهنما از فعالیت/ حد ور، دو نامه اخحاریه به فاص له زمانی یک ماه توس ط   -

 مدیرگروه/ معاون دانشکده برای دانشجو ارسال و در پرونده دانشجو  در  می گردد.

ایت استاد راهنمای اول از كیفیت كار دانشجو،  در ص ورت عدم حدور موتر دانشجو در دانشگاه و عدم رض -

پس از گ ش ت پنج  ماه از ارس ال دومین نامه اخحاریه، پیش نهاده مص وب دانش جو  در ص ورت درخواس ت  

اس تاد راهنمای اول و تص ویآ ش ورای تحص یالت تکمیلی گروه منتفی می گردد و دانش جو از فهرس ت 

 ر  می شود.دانشجویان تحت راهنمایی استاد)ان( راهنما خا

در ص ورت مراجعه دانش جو پس از منتفی ش دن پیش نهاده و در ص ورت اخ  مجوز ش ورای بررس ی موارد   -

خاص دانش گاه برای ادامه تحص یل، دانش جو باید اس تاد راهنمای جدیدی انتخاب نماید و پیش نهاده جدیدی  

 را در چارچوب مقررات جاری دانشگاه مصوب نماید.

 رسالهدفاع از   -69ماده  

، نس بت به راهنما و به ش رط كفایت دس تاوردهای علمی رس اله  )ان(یید اس تادادانش جو پس از تدوین رس اله و ت  

 .نمایددرخواست صدور مجوز دفاع از رساله اقدام می

 مستندات مورد نیاز جهت صدور مجوز دفاع:  -1تبصره  

 نویس رساله در قالآ مصوب  پیش -

 ربط دفاع مورد تایید مراجع ذیشده مجوز  كاربرک تکمیل -

ش   ده در ص   ورت تایید معاون پژوهش و فناوری ش   ده معتبر )نامه پ یرش و متن مقاله پ یرشچاپ    مقاله -

 دانشکده(

 (thesis.irandoc.ac.ir)نامه، رساله و پیشنهاده  گواهی رسید تبت پیشنهاده در سامانه ملی تبت پایان -

 ربط دستاوردهای رساله مورد تایید مراجع ذیشده درخواست ارزیابی  كاربرک تکمیل -
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 گواهی نمره قابل پ یرش زبان -

 مدارم گزارش پیشرفت كار -

 رسالهگواهی همانندجویی متن كامل   -

 گواهی تصفیه حساب مالی از حسابداری معاونت آموزشی و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه -

 .شود  یم  صادر  دانشگاه  یآموزش  معاونت  یدفاع از سو  مجوز  -2تبصره

 روز كاری است.  15حداقل فاصله زمانی الزم بین صدور مجوز دفاع و زمان انجام دفاع    -3تبصره  

، اس تاد)ان( راهنما، اس تاد)ان( مش اور و هیات داوران  جلس ه دفاع با حد ور نماینده تحص یالت تکمیلی -4تبصگره  

 یابد.رسمیت می

هیات داوران متش کل از س ه عد و هیات علمی )عالوه بر اس تاد)ان( راهنما و مش اور( اس ت. یک عد و از   -5تبصگره  

داخل گروه با حداقل مرتبه استادیاری و حداقل یک عدو بیرون از دانشکده یا دانشگاه با مرتبه دانشیاری و باالتر و 

به تش خیص ش ورای تحص یالت تکمیلی   در ص ورت ض رورت وش ود.  های س حح یک انتخاب میترجیحا از دانش گاه

در ش   رایط خ اص یکی از داوران    توان ی ک داور )داخ ل/ خ ار  از گروه( ب ه تع داد هی ات داوران افزود.گروه، می

 .ای انتخاب شودتواند از متخصصان حرفهخارجی می

در ص ورتی كه یکی از اس تادان راهنما به دالیل موجه نتواند در جلس ه دفاع ش ركت كند، باید موض وع را   -6تبصگره  

به ص ورت كتبی به اطالع ش ورای تحص یالت تکمیلی گروه برس اند. در موارد خاص ش ورای تحص یالت تکمیلی  

 تواند جلسه دفاع را با حدور یک نفر از استادان راهنما برگزار نماید.گروه می

 باشد.در موارد خاص عدم حدور استاد)ان( مشاور در جلسه دفاع بالمانع می  -7تبصره  

در موارد خاص و تایید ش  ورای تحص  یالت تکمیلی گروه، حد  ور داور خارجی به ص  ورت ویدئو   -8تبصگگره  

دفاع به   كنفرانس بالمانع اس ت. عالوه بر این در ش رایط خاص و با مجوز معاون آموزش ی دانش گاه، برگزاری جلس ه

 صورت مجازی بالمانع است.

 ماه است.  12فاصله زمانی از تصویآ نهایی پیشنهاده تا برگزاری جلسه دفاع از رساله حداقل    -9تبصره  

 جلسه دفاع باید در ساعات كاری دانشگاه و با اطالع رسانی قبلی برگزار شود.  -10تبصره  

ض وابط و مقررات بر عهده نماینده تحص یالت تکمیلی    اداره جلس ه و نظارت بر حس ن اجرا و رعایت  -11تبصگره  

 است.



                                                   مجموعه قوانین و مقررات تحصیلی                                                                     

37 

 

 ارزیابی رساله -70ماده  

اس تاد راهنما، كیفیت علمی و دس تاوردهای آن،   های عملکرد  ش ش ماهه به گزارش  بر اس اس ارائهرس اله  ارزیابی  

به ص  ورت قبول )در    ش  ود و نتیجه آنهای پژوهش و نحوه نگارش انجام میمیزان نوآوری، چگونگی دفاع از یافته

 گردد.و مردود تعیین می (خوبو یکی از سحوح: عالی، خیلی خوب،  

اس ت كه هر یک  ی  میانگین نمرات   ن،همچنین درجه آ قبول رس اله و  مالم تص میم گیری درخص وص رد یا -1تبصگره  

الزم به ذكر است كه داوران هركدام دهند.  در جلسه به دانشجو می  )ان(راهنما و مشاور  تاد)ان(اسو داوران حاضر   از

 خواهند داشت.    نمرهدر مجموع یک  و مشاور  راهنما   (ان)استادبه طور مستقل و  

 شود و ارزیابی آن به شرح ذیل است:نمره رساله در معدل كل دانشجو محاسبه نمی  -2تبصره  
 

 درجه عالیقبول با    20تا    19الف( از نمره  

 خوب   خیلیبا درجه  قبول   99/18تا    18  ( از نمرهب

 با درجه خوبقبول   99/17تا    16نمره    ( از

 مردود  16د( كمتر از 

باش د.. حداكثر امتیاز قابل احتس اب از می  17حداكثر نمره رس اله بدون احتس اب نمره دس تاوردهای آن   -3تبصگره  

 شود.ها نمره داده میپوشانیدستاوردها با در نظر گرفتن همباشد و به نمره می 5،  3-1وستیپ  یبر مبنادستاوردها  

  رساله  یابیكاربرک ارزش نیو همچن  3-1 وستیپ یآن، بر مبنا  یحداكثر نمره رساله با توجه به دستاوردها -4تبصره

در    یلیتکم  التیتحص    ندهیو توس  ط نما  نییدانش  کده تع و فناوری معاون پژوهش  از س  وی(  10)كاربرک ش  ماره  

شده نسبت به تبت نمره خود اقدام  ماز داوران تا سقف نمره اعال ک ی. هر شودیداوران اعالم م  اتیدفاع به ه جلسه

 .شودیاسبه ممح  70ادهم 2  محابق تبصره  یینمره نها  تایو نها

هیات داوران موظفند درخص وص تعیین مس تخر  بودن دس تاوردها از رس اله، كیفیت آنها، تعیین درص د   -4تبصگره  

 پوشانی احتمالی آنها و نمره دستاوردها اظهارنظر نمایند.هم

نویس مقاله)های( مس تخر  از رس اله توس ط هیات با درخواس ت كتبی دانش جو و تایید اص الت پیش -5تبصگره  

 یبرگزار  زمان از ماهه  6  یزمان  فرص ت  درخواهد بود در ص ورت كس آ نمره قبولی رس اله،   داوران، دانش جو مجاز

، نس بت به ارائه ص ورت چاپ ش ده یا نامه پ یرش مقاله)ها( اقدام نماید. در ص ورت ارائه پ یرش/ چاپ  دفاع  جلس ه

مقاله توس   ط معاون/ معاون    مقاله)ها( و تایید آن توس   ط یکی از داوران داخلی به نمایندگی از هیات داوران، نمره

آموخته در فرص ت التحص یلی توس ط دانشپژوهش و فناوری دانش کده تعیین و در ص ورت عدم دریافت مدرم فارغ
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حس اب  زمانی م كور، به نمره نهایی اض افه خواهد ش د. بدیهی اس ت پس از برگزاری جلس ه دفاع، انجام امور تص فیه 

ش ود. بدیهی اس ت پیامدهای  نش جویان مش ابه س ایر دانش جویان انجام میآموختگی این دس ته از دامرتبط با دانش

احتمالی ناش ی از درخواس ت تمدید مهلت ش ش ماهه برای تغییر و تبت نمره جدید بر عهده خود دانش جو خواهد 

 بود.

مدت  با تایید هیات داوران، حداكثر یک نیمس ال در س قف  ش ود،   مردود اعالمچنانچه رس اله دانش جو  -6تبصگره  

ش ود تا دوباره در جلس ه دفاع ش ركت و از رس اله خود دفاع كند. در ص ورتی  مجاز تحص یل به دانش جو اجازه داده می

ش  ده نتواند از رس  اله خود با درجه قبولی دفاع كند، فقط گواهی گ راندن واحدهای  كه دانش  جو در فرص  ت تعیین

 درسی برای وی صادر خواهد شد.

 شود.رساله دوره دستیاری دامشزشکی محابق دستورالعمل مصوب دانشگاه انجام می دهی بهنحوه نمره  -7  تبصره

روز پس از دفاع از رس اله، نس بت به اعمال اص الحات و تحویل آن    30دانش جو موظف اس ت حداكثر تا   -8تبصگره  

ش ده از  روز پس از دریافت رس اله اص الح  15به نماینده تحص یالت تکمیلی اقدام نماید. اس تاد راهنما نیز حداكثر تا  

ش ده اقدام و نتیجه را به نماینده تحص یالت نماینده تحص یالت تکمیلی نس بت به تایید یا عدم تایید اص الحات اعمال

 تکمیلی اعالم نماید.

 آموختگی، روز برگزاری جلسه دفاع از رساله با كسآ درجه قبولی است.تاریخ دانش  -9تبصره  

 انتشار دستاوردها -71ماده  

ات و با حف   دانش  جو موظف اس  ت هر گونه انتش  ار دس  تاوردها را با تایید اس  تاد راهنما و محابق ض  وابط و مقرر

مالکیت دانش گاه به انجام رس اند. همچنین دس تاوردهای مس تخر  از رس اله ش امل نام دانش جو )نفر اول(، اس تاد)ان(  

 باشد. نویسنده مسوول باید یکی از استادان راهنمای دانشگاه فردوسی مشهد باشد.راهنما و مشاور می

شوند طبق مصوبات دانشگاه  دستاوردهایی كه از نتایج فرصت تحقیقاتی شش ماهه دانشجو استخرا  می -1تبصره  

 خواهد بود.

در  نش انی دوم ص رفا برای دانش جویان غیر ایرانی و تنها درخص وص دس تاوردهای غیرموظف بالمانع    -2تبصگره  

 است.  
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یک نسخه چاپی )دورو( جهت ارائه به كتابخانه ی   و نیخود را در قالآ مصوب تدودانشجو باید رساله  -3تبصره 

مركزی دانشگاه تهیه نماید. سایر نسخه ها صرفا به صورت الکترونیکی در اختیار  استادان راهنما، استادان مشاور،  

 دانشجو، گروه، و سازمان حمایت كننده قرار می گیرد. 

انش جو جهت ارائه رس اله یا دس تاوردهای آن  كس آ مجوز از معاونت پژوهش و فناوری دانش کده توس ط د -4تبصگره  

 ها، سمینارها و ... الزامی است.  ها، همایشدر نمایشگاه

چنانچه دانش جو در حین تحص یل و انجام پژوهش و تدوین رس اله مرتکآ تخلف علمی )جعل، تقلآ،   -72ماده  

كشی برداری و .....( ش ود و بر اس اس قانون پیش گیری و مقابله با تقلآ در تهیه آتار علمی مص وب مجلس ش ورای 

از س وی دانش گاه تایید گردد، در  های مرتبط وزارتی تخلف او نامهو س ایر قوانین و ش یوه1396اس المی در ش هریور  

 تواند به محرومیت از ادامه تحصیل و یا اخرا  منجر شود.  این صورت محابق مقررات اقدام شده و می

تواند به ابحال مدرم  می  ، پس از اتمام تحص یالت،دانش گاه  یاز س و  احراز و اتبات تخلف علمی دانش جو  -تبصگره

 تحصیلی صادره منجر شود.  

  ی فردوس    دانش  گاه  نامه وهیش  تابع  غیر ایرانی    ویژه متقاض  یان  پژوهش محور  یدكتر  یدانش  جو  شریپ  -73ماده  

 .بود  خواهددر این خصوص   مشهد

نامه و پاس  خگویی قانونی و تفس  یر و نظارت بر اجرای آن بر عهده  مس  وولیت حس  ن اجرای این ش  یوه -74ماده  

 ی دانشگاه است.  آموزش  معاونت

تمامی مص  وبات آموزش  ی و پژوهش  ی كه پس از تص  ویآ این ش  یوه نامه ابالغ می ش  ود، برای تمامی   -75ماده  

 االجرا است.دانشجویان الزم

های  آموزش  ی دانش  گاه اس  ت و در موارد مربوط به فعالیتنامه بر عهده معاونت  تفس  یر مواد این ش  یوه  -76ماده  

 پژوهش و فناوری با هماهنگی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه خواهد بود.

  آ یتص و به  7/6/1400مورخ در جلس ه وس ت،یپ  5تبص ره و   158ماده،    77مقدمه،    ک یبا   نامهوهیش   نیا -77ماده  

و پس از آن    1400-1401یلیتحص   س ال  یورود  انیدانش جو  یبرا و دیرس   مش هد  یفردوس   دانش گاه  یآموزش  یش ورا

 .  است  االجراالزم
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 هاپیوست
  ۀدور  ان یدانشجوخارجی نمره زبان  خصوص در  قبول قابل نمره  و  هامقررات، جداول آزمون: 1-1پیوست

  ( Ph.D)یتخصص یدکتر

، تمامی دانش جویان دوره  دانش گاه فردوس ی مش هد  یلیتحص   یهادوره  یجامع آموزش  نامهوهیش   52با اس تناد به ماده  

و پس از آن، جهت دفاع از پیش  نهاده و نیز دفاع از رس  اله، ملزم به ارائه   1400  ورودی (Ph.D)دكتری تخص  ص  ی

 باشند:  نمره قبولی آزمون زبان خارجی محابق جداول زیر می

 ی  فارس  و  یعرب  ،یسیانال  یهانمره قابل قبول زبان وها  : آزمون2-1 جدول

 

 نمره قابل قبول زبان فرانسه  و ها: آزمون3-1جدول

TCF TP DALF DELF 

 نام آزمون                               

 موضوع     

300 50 B1  
 

 جهت دفاع از پیشنهاده 

400 50 
B2   

 جهت دفاع از رساله  60با نمره حداقل 

 

های علوم قرآن و حدیث، فقه و مبانی حقوق  رش ته  انی، دانش جوزبان خارجیدر خص وص انتخاب نوع  -1تبصگره  

مجاز به انتخاب   یفارس   اتیادب  واس  المی، مبانی نظری اس  الم، آش  نایی با منابع اس  المی، حکمت متعالیه و زبان  

  ا یعربی، انگلیس ی    یهامجاز به انتخاب زبان  یخارج   یهازبان  یهارش ته  انیانش جود  ی؛س یانگل  ای  یعرب  یهازبان

   .باشندیانگلیسی یا فرانسه م  یهارشته حقوق مجاز به انتخاب زبان  انیدانشجو؛ و  فرانسه

 

 TOLIMO شامل  سامفا 
TOEFL 

COMPUTER 

TOEFL 

IBT 
IELTS 

 

DUOLINGO 

 

TELIC TELP 
MSRT 

(MCHE) 

 نام آزمون 

 موضوع     

- 44 400 138 59-46 5/5 
95-100 59-46 

44 44 
جه ت دف اع  

 از پیشنهاده 

12000 55 500 173 78-60 6 
105-110 60-78 

55 55 
جهت دفاع 

 از رساله  
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عالوه بر انتخاب    یدامشزش  ک  یتخص  ص    یدوره دكترا  انیدانش  جودر خص  وص انتخاب نوع آزمون،   -2تبصگره  

ش  ركت كرده و حد نص  اب نیز   MHLE  در آزمون  توانندیمهای زبان انگلیس  ی مندر  در جدول فوق،  آزمون

 .(55  نمره  حداقل رساله از  دفاع  جهت و  44  نمره  حداقل  شنهاده،یپ از  دفاع)جهت    ندینمره الزم را كسآ نما

 

به دانش جویانی كه در بدو ورود نمره مورد قبول زبان خارجی را طبق جداول فوق ارائه ندهند، توص یه    -3تبصگره  

گردد، شركت كنند. بر اساس نمره آزمون  زبان خارجی، كه از طرف دانشگاه برگزار میبندی  شود در آزمون سححمی

های جبرانی زبان كالج  تواند در كالسبندی و در راس  تای ارتقای س  حح دانش زبان خارجی، دانش  جو میس  حح

نموده و محابق  های زبان خارجی م كور ش  ركت دانش  گاه تبت نام نماید. دانش  جویانی كه بر این اس  اس در كالس

رس   انن د، از ارائ ه نمره زب ان خ ارجی برای دف اع از ت ایی د ك الج، دوره آموزش زب ان خ ارجی را ب ا موفقی ت ب ه پ ای ان می

 پیشنهاده معاف خواهند بود.  
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 نامه کارشناسی ارشددهی به دستاوردها و ویژگی های پایان:  دستورالعمل نحوه نمره2-1پیوست
و به   1400ویرایش    نامه جامع تحصیلی دانشگاه فردوسی مشهدشیوه  47ماده    4دستورالعمل به استناد تبصره  این  

های پایان نامه كارشناسی ارشد تدوین شده است. حداكثر امتیاز دهی به دستاوردها و ویژگیمنظور تشریح نحوه نمره

ویژگی و  دستاوردها  مجموع  از  احتساب  ویژگیمینمره    4ها  قابل  و  دستاوردها  به  و  گرفتن باشد  نظر  در  با  ها 

های پایان نامه پس از تایید معاونت پژوهش ها توسط هیات داوران نمره داده می شود. دستاوردها و ویژگیپوشانیهم 

 دهی خواهد شد. و فناوری دانشکده، توسط هیات داوران محابق این دستورالعمل نمره

 مقاله  -1

 دهی به مقالهرهنحوه نم-4- 1جدول 

 

 نوع مقاله  ردیف 
حداكثر نمره  

 هر مقاله

حداكثر نمره  

 هر موضوع

  JCR – Q1,2 4مقاله  1

 

4 

 JCR – Q3,4 5/3مقاله  2

3 
های تخصصی تایید  و یا فهرست نمایه WOS  ،Scopusمقاله 

 شده 
3 

 5/2 مقاله علمی پژوهشی معتبر داخلی  4

 1 1 معتبر داخلی مقاله علمی ترویجی  5

  0/ 75 مقاله كامل همایش معتبر 6

 5/0 چکیده مبسوط همایش معتبر 7 1

 0/ 25 خالصه(  2خالصه همایش معتبر)حداكثر  8
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نشریه  - 1-1 شامل  داخلی  معتبر  ترویجی  علمی  و  پژوهشی  علمی  عالی  نشریه  شورای  و  وزارتین  مصوب  های 

 Web of Science TM Coreنمی باشد و بخش    Emergingشامل    WOSباشد. مقاله  های علمیه میحوزه

Collection  .مدنظر می باشد 

های لغو اعتبار شده و یا نامعتبر ه در فهرست نشریههای مندر  در جدول فوق، به شرط آن ك  صرفا به مقاله  - 2-1

 گیرد.  نباشد، نمره تعلق می داخلی و خارجی

 گردد.  ( با توجه با موضوع تخصصی مقاله منظور میQرتبه هر نشریه ) - 3-1

دانشجو )نفر ال كر باید مستخر  از تحقیقات اصلی پایان نامه بوده و شامل نام  های مندر  در جدول فوقمقاله  - 4-1

اول(، استاد)ان( راهنما و مشاور باشد. نویسنده مسوول مقاله، باید یکی از استادان راهنمای دانشگاه فردوسی مشهد  

 باشد. 

)مقاله های    8و    7و    6نمره و ردیف های    1)مقاله ترویجی(    5حداكثر مجموع نمره كسآ شده از ردیف    - 5-1

 ره می باشد. نم  1همایشی )كامل، چکیده، خالصه(( نیز 

( ارسال شده  4تا    1تبصره: در صورتیکه مقاله قبل از برگزاری جلسه دفاع به نشریه معتبر علمی پژوهشی )ردیف های

باشد، حداكثر تا نیم نمره و  اگر گزارش داوری    "(Under Reviewمقاله تحت داوری اولیه ) "باشد و در وضعیت  

( و یا داوری مجدد  Under Revisionمقاله تحت ویرایش )"نشریه در خصوص مقاله موجود باشد و در وضعیت  

(Under Review)"    باشد، حداكثر تا سی درصد حداكثر نمره مقاله می تواند منظور گردد صرفا یک مقاله می

 این تبصره شامل دانشکده الهیات و معارف اسالمی نمی گردد.  تواند از این تبصره استفاده نماید.
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 خاص: ویژگی های -2

 دهی به ویژگی های خاص نحوه نمره  –5- 1جدول 

 نوع ویژگی  ردیف 

حداكثر  

نمره  

هر 

 مورد 

حداكثر نمره  

 هر موضوع

1 

 پایان نامه، بخشی از یک طرح پژوهش و فناوری برون دانشگاهی باشد

 با تایید مدیریت توسعه و انتقال فناوری دانشگاه 

1 1 

 1 1 تاییدیه علمی ارائه گواهی تبت اختراع همراه با  2

 5/1 5/1 تصویآ قابلیت كار آفرینی با هدف تاسیس شركت مشترم با دانشگاه *  3

 2 1 كسآ رتبه اول تا سوم در جشنواره معتبر**  4

 0/ 75 0/ 75 استخرا  استاندارد ملی  5

عدو هیات * تصویآ این موضوع، پس از ارائه طرح در معاونت پژوهش و فناوری دانشکده )با حدور یک  

 علمی مرتبط به عنوان داور( صورت می پ یرد. 

المللی داخلی خوارزمی، رازی، عالمه طباطبایی، فارابی، هنری فجر و  های بین**جشنواره معتبر شامل جشنواره

 باشد. المللی میهای معتبر بینبهایی و جشنوارهشیخ

رسازی دانشکده معماری و شهرسازی به صورت ( صرفا برای رشته معماری و شه2جدول )    5و  4تبصره: بندهای 

 ذیل لحاظ می گردد: 

 مسابقات تخصصی دارای مجوز از شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز منظور گردد.  -4بند

 می باشد.   1و حداكثر نمره هر موضوع  1حداكثر نمره هرمورد    -5بند

 باشد. ت پژوهش و فناوری دانشگاه میهرگونه تفسیر مفاد دستورالعمل فوق بر عهده معاون -تبصره 
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 رساله  یبه دستاوردها  دهیدستورالعمل نحوه نمره:  3-1پیوست

مس تخر  از رس اله    یدس تاوردها،  مش هد یفردوس   دانش گاه  یآموزش   جامع نامهوهیش   69  ماده  3تبص رهبا اس تناد به 

خواهد   یدهنمره  لیدانش کده توس ط داوران محابق جداول ذ  یمعاون پژوهش و فناور  معاون/  دییدانش جو پس از تا

با در نظر باش د و  می  17. الزم به یادآوری اس ت كه حداكثر نمره رس اله بدون احتس اب نمره دس تاوردهای آن  ش د

 است. نمره 5حداكثر امتیاز قابل احتساب از دستاوردها   هاگرفتن همشوشانی

 مقاله:  -

 قاله موظفیدهی به م: جدول نمره6- 1جدول  

 نوع مقاله  ردیف 
 حداکثر نمره مقاله برای گروه 

 علوم انسانی  علوم اجتماعی  علوم محض و تجربی

 JCR – Q1 5/2 5 5یک مقاله  1

 JCR – Q2 75 /1 5/3 75 /3یک مقاله  2

 JCR – Q3 25 /1 5/2 75 /2یک مقاله  3

 JCR – Q4 99 /0 2 25 /2یک مقاله  4

5 
 و WOS ،Scopusیک مقاله 

 های تخصصی تایید شده فهرست نمایه
25 /0 1 5/1 

 0/ 99 5/0 حداقل شرط دفاع یک مقاله علمی پژوهشی معتبر داخلی  6
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 ها )به جز موظفی(دهی به سایر مقاله : جدول نمره7- 1جدول  

 نوع مقاله  ردیف 
 حداکثر نمره مقاله برای گروه 

 علوم انسانی  اجتماعی علوم  علوم محض و تجربی

 JCR – Q1 3 5 5هر مقاله  1

 JCR – Q2 25 /2 75 /3 4هر مقاله  2

 JCR – Q3 75 /1 75 /2 3هر مقاله  3

 JCR – Q4 25 /1 25 /2 5/2هر مقاله  4

5 
 و WOS ،Scopusهر مقاله 

 های تخصصی تایید شده فهرست نمایه
75 /0 5/1 75 /1 

 1 0/ 75 5/0 معتبر داخلی هر مقاله علمی پژوهشی   6

علوم محض و تجربی ش امل گروه های دانش کده های دامشزش کی، علوم، علوم ریاض ی، كش اورزی،   گروه -1تبصگره  

های زیس تی و س ایر واحدهای  های علوم گیاهی، فناوریمنابع طبیعی و محیط زیس ت، مهندس ی، پژوهش کده

 باشد.پژوهشی مرتبط می

دانشکدهاجتماعی: شامل گروهگروه علوم  - 2تبصره   عل  های  اقتصادی، علومهای  و  اداری  و  وم  معماری  ورزشی، 

علوم گروهشهرسازی،  تربیت(،  و  تعلیم  فلسفه  گرایش  )بجز  روانشناسی  و  علومتربیتی  جغرافیا،  و  های  اجتماعی 

 انسانی، و در سایر موارد مشابه. انگلیسی دانشکده ادبیات و علومزبان

علوم  -3تبصره   گروهگروه  شامل  معارفانسانی:  و  الهیات  های  دانشکده  علومهای  و  حقوق  سیاسی،  اسالمی، 

علوم در  اسالمی  محالعات  علومپژوهشکده  و  ادبیات  گروهانسانی،  )بجز  علومانسانی  جغرافیا،  و  های  اجتماعی 

 سی، و در سایر موارد مشابه.  تربیتی و روانشناانگلیسی(، گرایش فلسفه تعلیم و تربیت دانشکده علومزبان

 

های علمیه  های مصوب وزارتین و شورای عالی حوزهنشریه علمی پژوهشی معتبر داخلی شامل نشریه  - 4تبصره  

مقاله  می باشد و بخش    Emergingشامل    WOSباشد.   Web of Science TM Core Collectionنمی 

 مدنظر می باشد. 

علوم محض و تجربی و گروه علوم اجتماعی حداكثر به دو و در گروه علوم انس  انیحداكثر به   در گروه  -5تبصگگره  

 های موظفی و غیرموظفی(.گیرد )مجموع مقالهسه مقاله علمی پژوهشی معتبر داخلی نمره تعلق می
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لوم انس انی حداكثر به در گروه علوم محض و تجربی و گروه علوم اجتماعی حداكثر به دو و در گروه ع -6تبصگره  

گیرد )مجموع  های تخص  ص  ی تایید ش  ده نمره تعلق میو فهرس  ت نمایه Scopus و WOS س  ه مقاله

 های موظفی و غیرموظفی(.مقاله

های لغو اعتبار ش ده و یا  های مندر  در جدول فوق، به ش رط آن كه در فهرس ت نش ریه  ص رفا به مقاله -7تبصگره  

 گیرد.  د، نمره تعلق مینباش نامعتبر داخلی و خارجی

حال حاض ر و  MIFو  IFگردد.  ( با توجه با موض وع تخص ص ی مقاله منظور میQرتبه هر نش ریه )  -8تبصگره

دانش جو  و عدد محلوبتر كه به نفع   مالم عمل اس ت)بر اس اس س ال چاپ مقاله(    هیقبل هر نش ر  کس الی

 گردد.می  است منظور  

ال كر باید مستخر  از تحقیقات اصیل رساله بوده و شامل نام دانشجو های مندر  در جدول فوقمقاله  -9تبصره   

)نفر اول(، استاد)ان( راهنما و مشاور باشد. نویسنده مسوول مقاله، باید یکی از استادان راهنمای دانشگاه فردوسی  

 مشهد باشد. 

های نمایه برتر چاپ شوند در نمره ی رساله تاتیر خواهند    تنها در صورتی كه مقاالت مروری در نشریه   -10تبصره

 داشت. این مقاالت نمی توانند به عنوان مقاله موظفی محسوب گردند. 

اضافه یا كاهش یک نفر در تركیآ اسامی نویسندگان مقاله)ها( مستخر  از رساله/ پایان نامه  )الف(  -11تبصره 

انع است. در موارد استثنائی، تغییر بیشتر در ترتیآ و تركیآ نویسندگان با نظر استاد راهنما )نویسنده مسوول( بالم

مقاله منوط به اخ  مجوز از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه می باشد. ضمنأ افزایش نویسنده با نشانی خار  

 از كشور كماكان مشمول این بند نمی باشد.

 پژوهشگران خار  از كشور نامه/ رساله مشترم با  انیامستخر  از پدر مقاالت  )ب(

 سندگان ینو آ یو ترت  آی در ترك رییتغ •

 ی مشترم با پژوهشگر خارج  یمسوول   سندهینو •

 ی مسوول  سندهینو رییتغ •

 دانشگاه در  ی عالوه بر نشان  (Affiliation) خار  از كشور ی سازمان ی در  نشان •

 .دانشگاه، بالمانع است  یپژوهشگران با نشان  یبرا مقاله،
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مشهد با    یدانشگاه فردوس  یحاصل از تفاهم نامه/ قرارداد همکارو  نامه/ رساله    ان ی امستخر  از پمقاالت  در    )ج(

   ی خارج  ا ی یموسسات داخل 

 سندگان ینو آ یو ترت  آی در ترك رییتغ •

  مشترم یمسوول   سندهینو •

 ی مسوول  سندهینو رییتغ •

  مقاله،  دانشگاه در  یعالوه بر نشان  (Affiliation) ی سازمان ی در  نشان •

 كه در قرارداد در  شده باشد، بالمانع است.  ی در صورت 

از پژوهشگران، اخ  مجوز   یبعد   ی دانشگاه برا  صیبنا به مصالح و تشخ  ا یابهام، و    یدارا  ا یموارد خاص    در   )د(

مسوول،    یسندگینو  سندگان،ینو  آی و ترت   آ یدر ترك راتییهرگونه تغ ی دانشگاه برا ی از معاونت پژوهش و فناور

 است.  یضرور ی و نشان

 . باشدیدانشگاه م   یبر عهده معاونت پژوهش و فناورفوق مفاد دستورالعمل  ریهر گونه تفس  - 11تبصره 
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 : سایر مصوبات پژوهشی 4-1پیوست

كلیه پیشنهاده های رساله/پایان نامه كه در آن آزمودنی انسان و یا حیوان می باشد، باید بالفاصله بعد از تصویآ     -1

 در دانشکده به كمیته اخالق دانشگاه ارسال گردد. 

با مسوولیت استاد راهنما انجام شود    همانندجویی پیشنهاده، پایان نامه و رساله دانشجویان تحصیالت تکمیلی باید  -2

 و تاییدیه ها توسط استاد راهنما در سامانه بارگ اری گردد. 

اخ  گواهی همانندجویی برای صدور مجوز دفاع پیشنهاده و دفاع نهایی برای پایان نامه كارشناسی ارشد و رساله    -3

گردد همانندجویی پایان نامه/ رساله قبل  تاكید می  دكتری توسط معاون پژوهش و فناوری دانشکده ضروری است.  

 از برگزاری جلسه دفاع انجام گیرد. 

درصدهای معتبر در همانندجویی، با توجه به تفاوت های رشته های مختلف در دانشکده ها بررسی و بر اساس  -4

 می گردد.   گیری تصمیمدرصد  30تا  20بین  ترجیحا  عددی

در موارد استثنایی با با نظر موافق استاد راهنما صورت می گیرد.    یلیانتخاب واحد دانشجویان تحصیالت تکم  -5

 .پ یر است  موافقت شورای تحصیالت تکمیلی گروه، تبت نام دانشجو در سنوات مجاز به صورت مشروط امکان

به صورت زیر توسط معاونت آموزشی دانشگاه اجرا   شیوه نامه نحوه انتساب دانشجوی دکتری به استاد راهنما:  -6

 می شود: 

مدیرگروه در هر سال یک ماه قبل از برگزاری جلسه مصاحبه موارد زیر را در خصوص استادان پ یرنده     الف(

 دانشجوی دكتری در وبگاه گروه/ دانشکده قرار دهد: 

 رزومه هیات علمی  -

 عالیق و  محورهای برنامه پژوهشی هیات علمی   -

 داد ظرفیت هیات علمی  تع -

نحوه ارتباط داوطلآ با هیات علمی برای پاسخ سواالت احتمالی در خصوص نحوه كار و انتظارات عدو  -

 هیأت علمی 

 

 در فرم اولیه تقاضای دانشجویان برای انجام مصاحبه موارد ذیل لحاظ گردد:   ب(  

اتی مورد عالقه خود را توضیح می  كلمه( كه در آن داوطلآ موضوع تحقیق  500تا    50بیانیه تحقیق )بین   -

 دهد )یک تا سه موضوع(
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پیشنهاد استاد راهنما )توصیه می شود داوطلآ همه اعدای هیات علمی پ یرنده در گرایش/رشته مربوط را  -

به ترتیآ اولویت ذكر نماید(. این انتخاب، مبنای انتساب استاد راهنما به داوطلآ در صورت قبول شدن و معرفی از  

می گیرد. مدیران محترم گروه باید  طرف سازمان سنجش است كه توسط شورای تحصیالت تکمیلی گروه صورت  

 قرار دهند.  "پیشنهاد دانشجو"اصالت در اختصاص استاد راهنما به دانشجویان دكتری را 
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 ان ی دانشجو رتبه  یگواه   دستورالعمل:  5-1وستیپ

 . است شده مصوب  ذیل  موارد  دانشجویان،  رتبه گواهی ساماندهی   خصوص  در نیاز  به توجه  با

 :کارشناسی مقطع

كه چارت   ییدر رشته ها .باشد شده دانش آموخته تحصیلی  نیمسال 8 در حداكثر  و 6 حداقل در  دانشجو  -1

 بابد.  یم رییتغ  مسال ین 9در نظر گرفته شده است، حداكثر به  یلیتحص  مسالین 9 یآنها برا   یدرس

  این غیر  در باشد، نداشته دروس تحبیق ایشان  قبلی  های دوره از آموخته  دانش دروس  از واحد 20 از بیشتر  -2

 .گرفت  نخواهد تعلق  رتبه گواهی صورت

 :عمومی دکتری  مقطع 

 .باشد  شده دانش آموخته تحصیلی نیمسال  12 در حداكثر  و 10 حداقل در  دانشجو  -1

  این غیر  در باشد، نداشته دروس تحبیق ایشان  قبلی  های دوره از آموخته  دانش دروس  از واحد 20 از بیشتر  -2

 .گرفت  نخواهد تعلق  رتبه گواهی صورت

 :ارشد کارشناسی مقطع 

 .باشد  شده  دانش آموخته  تحصیلی  نیمسال  5 در حداكثر  و  3 حداقل در  دانشجو  -1

 .شوند بررسی دیگر  های دانشکده  از جداگانه صورت   به دانشگاه  الکترونیک  آموزش مركز دانشجویان   -2

 :Ph.D دکتری  مقطع 

 .باشد  شده  دانش آموخته  تحصیلی  نیمسال 10 در حداكثر  و 6 حداقل در  دانشجو  -1

 

  یشورا مصوبه باشد،  داشته فوق مندرجات   از خار  رتبه  یگواه یتقاضا یی دانشجو كه  ی صورت  در:  خاص   موارد

 . شد خواهد اجرا شان یا خصوص  در دانشگاه   خاص  موارد  یبررس
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دانشجویان دکتری  آزمون جامع  
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 مقدمه -2-1

، 1397های تحصیلی دانشگاه فردوسی مشهد مصوب شهریورماه  نامه جامع آموزشی دورهشیوه  62 به استناد ماده

پایان دوره آموزشی دانشجو و  پژوهشی،        در شیوه آموزشیدر مقحع دكتری تخصصی    ع ابی جامیارز پس از 

با نظارت پژوهشی  تحلیل و استنباط وی برای آغاز فعالیت  ی  ها و توانمندی  هااحراز قابلیت  سنجش و  منظوربه

منظور ارتقای عدالت آموزشی، بهبود كیفیت طراحی و پ یرد. بهمركز آزمون معاونت آموزشی دانشگاه انجام می

های استثنای دورههای آموزشی )بههای جامع در همه گروهاجرای آزمون و ایجاد وحدت رویه در برگزاری ارزیابی

 در دانشگاه فردوسی مشهد تهیه و تنظیم شده است. نامه دستیاری تخصصی دامشزشکی(، این شیوه

 

 

 از تمام دروس دوره الزامی است.  16برای ورود به مرحله آزمون جامع كسآ حداقل میانگین نمره    - 1ماده 

های تحصیلی دانشگاه آموزشی دورهنامه جامع  شیوه  60ماده    1میانگین كل دوره با عنایت به تبصره       - تبصره

 فردوسی مشهد محاسبه می شود. 

دانشجو موظف است در مدت حداكثر چهار نیمسال تحصیلی، دوره آموزشی خود را به پایان برساند و  - 2ماده 

 حداكثر تا نیمسال پنجم در ارزیابی جامع شركت كند. 

نام و آمادگی برای  مستقل در یک نیمسال تبت طوردانشجو برای شركت در ارزیابی جامع، باید به  - 1تبصره 

 آزمون جامع را انتخاب واحد كرده باشد. 

كه تا پایان نیمسال چهارم تحصیلی، مرحله آموزشی دانشجو تمام نشده باشد، با مجوز كمیته درصورتی  - 2تبصره  

در ارزیابی جامع   منتخآ آموزشی دانشگاه حداكثر یک نیمسال با احتساب در سنوات تحصیلی، به زمان شركت

 شود. اضافه می

چنانچه دانشجو پس از پایان دوره آموزشی، در صورت احراز شرایط واحدهای گ رانده و میانگین    -3تبصره  

در اولین نوبت ارزیابی جامع شركت نکند،  سنوات(   در احتساب  بدون تحصیلی مرخصی جز)به دلیل هر بهكل،  

شرایط شرکت در ارزیابی   -2-2

عجام  
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 است.  ارزیابی جامع در  شركت به مجاز  بعدی در نوبت تنها  منزله مردودی است و به

تواند حداكثر دو نوبت در ارزیابی جامع شركت كند. در صورت عدم موفقیت دانشجو  هر دانشجو می - 3ماده 

شد و به وی گواهی واحدهای درسی گ رانده شده  ارزیابی، از ادامه تحصیل محروم خواهد  در دومین نوبت

 داده خواهد شد. 

بینی كه  پیشیک خانواده و وقوع حوادث غیرقابلدر موارد استثنایی مانند بیماری، فوت اعدای درجه -1تبصره 

  دانشجو نتواند در ارزیابی جامع شركت كند، باید دالیل و مستندات را حداكثر یک ماه پس از ارزیابی جامع به 

آموزش دانشکده ارائه نماید. پس از تأیید شورای تحصیالت تکمیلی گروه یا شورای آموزشی دانشکده، كمیته  

نماید. چنانچه دالیل دانشجو موجه تشخیص داده شود،  گیری میمنتخآ آموزشی دانشگاه در این مورد تصمیم

 شد.آن نوبت ارزیابی جامع برای وی محسوب نخواهد 

بار دیگر منوط به  تواند تنها یک ارزیابی، دانشجو میصورت عدم موفقیت دانشجو در دومین نوبت در  - 2تبصره 

 نماید. مجوز كمیسیون موارد خاص دانشگاه در ارزیابی جامع شركت 

 

 

 شود. ها برگزار میارزیابی جامع در دو نوبت در سال، طبق تقویم تحصیلی دانشگاه، در كلیه دانشکده - 4ماده 

(  20نمره از  14درصد ) 70كه سهم نمره كتبی  باشدارزیابی جامع شامل دو ارزیابی كتبی و شفاهی می - 5ماده 

 ( است. 20نمره از   6درصد )  30نمره شفاهی و سهم 

های آموزشی  صورت مجازی به گروهدر شرایحی كه معاونت آموزشی دانشگاه برگزاری ارزیابی جامع را به-   تبصره

تواند با هماهنگی و اخ  مجوز از معاونت آموزشی دانشگاه، نمره بخش شفاهی را ابالغ كند، گروه آموزشی می

 درصد افزایش دهد.   50 درصد به حداكثر  30از 

گرایش توسط شورای  -برای ارزیابی جامع در هر نوبت الزم است دكمیته ارزیابی جامع» در هر رشته - 6ماده   

تحصیالت تکمیلی گروه تعیین و تشکیل شود. این كمیته مسوول تعیین منابع ارزیابی، طرح سؤال، ارزیابی كتبی 

 و شفاهی است. 

    ارزیابی جامع برگزاری نحوه  3-2-
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گرایش به همراه منابع كامل ارزیابی )طبق فرم پیوست -ارزیابی جامع در هر رشته   اسامی اعدای كمیته   - 1تبصره

( باید حداقل دو ماه پیش از تاریخ برگزاری ارزیابی كتبی توسط معاون آموزشی دانشکده به معاونت آموزشی 2-1

رسانی شود. این فرم در وبگاه  اطالعهای مناسآ )وبگاه دانشکده و ...( به دانشجویان  دانشگاه اعالم و از درگاه

 رسانی خواهد شد.مدیریت آموزشی دانشگاه اطالع

نامه جامع آموزشی، مواد امتحانی بخش كتبی براساس موضوعات درسی گ رانده  شیوه  62محابق ماده    - 7ماده  

ارشد و دكتری، میشده در طول تحصیل دوره  ارزیابی ج های  امع گروه  تواند در دو بخش زیر توسط كمیته 

 مشخص شود: 

 امتحان از دانش پایه بر اساس متون مصوب برنامه درسی (1

باشد و منابع یا مقاالت تخصصی كه  امتحان از دانش تخصصی )این بخش شامل دروس مورد آزمون می (2

 تواند ذیل هر درس مورد ارزیابی قرار گیرد.(از قبل در اختیار دانشجو قرار گرفته است می

 درس باشد.  5درس و حداكثر  3ارزیابی كتبی باید شامل حداقل    - 1تبصره

شده  روز قبل از برگزاری ارزیابی جامع در سربرک مشخص  2سؤاالت ارزیابی جامع الزم است حداقل    -2تبصره  

 ، تهیه شود. 2-2)توسط معاونت آموزشی دانشگاه )پیوست 

وزشی با همکاری اداره آموزش و نظارت معاونت آموزشی  مرحله كتبی ارزیابی جامع توسط گروه آم  - 3تبصره  

ها را كدگ اری و پاسخنامهشود. پس از اتمام زمان ارزیابی كتبی، اداره آموزش دانشکده باید  دانشکده برگزار می

 دهی به گروه مربوطه تحویل دهد.جهت نمره ها پس از جداسازی سربرک

ارزیابی كتبی، توسط كمیته ارزیابی جامع  ها باید حداكثر ظرف  پاسخنامه  -  4تبصره   دو هفته پس از برگزاری 

 شود. دهی بررسی و نمره

نامه جامع آموزشی، بخش شفاهی ارزیابی جامع، برای سنجش معیارهای زیر  شیوه 62محابق ماده    - 8ماده 

 شود: انجام می

 قدرت ایده پردازی و تحلیل علمی  (1

 نفس و تسلط به موضوعاعتمادبه (2
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ارزیابی شفاهی منحصرا  از دروس و مفاهیم پایه مرتبط كه دانشجو در ارزیابی كتبی آن دروس در      - 1تبصره  

 پ یرد. همان نوبت ارزیابی جامع شركت كرده است، حداكثر یک هفته پس از اتمام ارزیابی كتبی صورت می

ارزیابی كتبی الزامی است و     ورود   كننده در برگزاری ارزیابی شفاهی برای تمامی دانشجویان شركت  -  2تبصره  

 به بخش شفاهی ارزیابی جامع نباید مشروط به نمره كتبی باشد. 

افزایش حدور و پویایی دانشجویان دكتری به    - 9ماده   نمره بخش   6نمره از    2تا سقف    در دانشکده   منظور 

دانشکده، به همکاری دانشجو با گروه اختصاص تواند با پیشنهاد مدیر گروه و تصویآ شورای آموزشی  شفاهی می

 هایی ازجمله موارد زیر تعیین گردد: تواند بر اساس مالمیابد. این نمره می

 های جدید آزمایشگاهی در آزمایشگاهاندازی و كاربردی كردن تکنیک راه (1

 های عملی یا دستیاری آموزشیهمکاری در برگزاری كالس (2

 نامه و رساله سمینارهای درون گروه و یا جلسات دفاع پایانحدور فعال در  (3

 های مرتبطسایر فعالیت (4

ربط دانشکده برای اختصاص نمره الزامی  در هر مورد گواهی مستند صادره توسط مدیر گروه و تأیید معاون ذی

 است. 

اسآ به دانشجویان  رسانی مندر شورای آموزشی دانشکده، باید اطالع  9در صورت تصویآ مفاد ماده    - تبصره

 واجد شرایط در ابتدای ورود به دوره دكتری انجام شود. 

 

 

را   شامل ریزنمرات دروس ارزیابی جامع برای هر دانشجوجامع  ارزیابی جلسه صورتمدیر گروه،   - 10ماده 

حداكثر تا پایان هفته چهارم پس از برگزاری ارزیابی جهت تأیید و اعالم نتایج به معاونت آموزشی دانشکده  

 كند. ارسال می

 باشد.  16نباید كمتر از  دانشجومیانگین نمرات در ارزیابی جامع،    - تبصره

ارزیابی جامع، از نوبت هر در  - 11ماده   از   باید  برگزاری  دانشکده،نتایج پس  آموزشی  معاونت  توسط   تأیید 

تجدیدنظر  و  نتایج اعالم  -2-4  
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صورت یک نمره  نمره ارزیابی جامع به  .كارشناس گروه آموزشی مربوطه در سامانه آموزشی دانشگاه تبت شود 

 گردد ولی در میانگین كل نمرات تأتیر ندارد. مجزا در كارنامه دانشجو تبت می

ی ارزیابی جامع و پایان دوره آموزشی» توسط  پس از موفقیت در ارزیابی جامع، برای دانشجو دگواه  - تبصره  

 شود. ( صادر می3مدیریت آموزشی دانشگاه )طبق نمونه پیوست 

ارزیابی جامع، درخواست  دانشجویان می  - 12ماده   اولیه  نتایج  تاریخ اعالم  از  تا یک هفته پس  توانند حداكثر 

 شی دانشکده تحویل دهند.تجدیدنظر خود را شامل هر یک از دروس و دالیل موجه به معاون آموز

های تجدیدنظر، حداكثر گردد. درخواستكمیته تجدیدنظر برای هر درس توسط مدیر گروه تعیین می  - 13ماده  

 شود. تا یک هفته پس از وصول، توسط این كمیته بازبینی می

نتایج نهایی تجدیدنظر  در صورت ایجاد تغییر در نمره ارزیابی جامع دانشجو، معاون آموزشی دانشکده     - تبصره

 كند. را پس از دریافت از مدیر گروه، به مدیریت آموزشی دانشگاه اعالم می

تواند درخواست تجدیدنظر در صورت اعترا  دانشجو به نتیجه بررسی كمیته تجدیدنظر، دانشجو می  - 14ماده  

ناتک آموزشی موظف است  مجدد را در گروه نظارت، ارزیابی و تدمین كیفیت )ناتک( آموزشی محرح نماید.  

گیری به كمیته رسیدگی به شکایات های الزم را انجام و نتیجه را برای تصمیمدر مدت حداكثر سه هفته بررسی

 دانشجویان معاونت آموزشی اعالم نماید. 

كه اعترا  دانشجو به ناتک آموزشی، منجر به تغییر نمره ارزیابی جامع شود، نمره جدید درصورتی  - 1تبصره

 شود. رسانی میتوسط رئیس ناتک به مدیریت آموزشی دانشگاه ارسال و به معاون آموزشی دانشکده اطالع

در صورت احراز نادرستی فرایند ارزیابی جامع، معاون آموزشی دانشگاه لزوم برگزاری مجدد ارزیابی    - 2تبصره

ظف است ارزیابی جامع را تکرار نماید. در این صورت گروه آموزشی موجامع را به رئیس دانشکده اعالم می

 كند. 

 

 اعالم زمان برگزاری ارزیابی جامع توسط مدیر گروه به دانشجویان واجد شرایط (1

جامع  ارزیابی کار  گردش-2-5  



 یبرگزاری و ارزیابی آزمون جامع دانشجویان دکترشیوه نامه                                      

58 

 

كارشناس  آن به    لیاستادان راهنما و تحو  ارزیابی جامع توسط دانشجو با تأیید استاد/  ی كاربرک آمادگ لیتکم (2

 ی گروه آموزش

و تأیید    یبر اساس مقررات دوره دكتر   ،یآموزش   یواحدها  هیكل  دنكارنامه دانشجو به لحاظ گ ران  یبررس (3

 اداره آموزش دانشکدهتوسط احراز شرایط  

  ارزیابی   خیو تار ی، تعیین كمیته ارزیابی جامع  گروه آموزشكمیته تحصیالت تکمیلی  دانشجو در    ط ی شرا  یبررس (4

 جامع در صورت تأیید تقاضا 

كمیته ارزیابی جامع و منابع كامل    یارزیابی جامع همراه با فهرست اسامتأییدشده متقاضی  رک  ارسال كارب (5

 دانشکده  معاون آموزشی به  ارزیابی توسط مدیر گروه

  ی توسط معاون آموزشهای مختلف  در گروه  كمیته ارزیابی جامع   یفهرست اسام و  دانشجو    طی شرا  یبررس (6

 دانشکده 

متقاضی (7 دانشجویان  فهرست  جهت    ارسال  دانشگاه  آموزشی  مدیریت  به  دانشکده  آموزشی  معاون  توسط 

 دریافت مجوز، حداقل یک ماه قبل از برگزاری ارزیابی كتبی

های مختلف آموزشی به همراه منابع كامل ارزیابی )طبق  در گروه  كمیته ارزیابی جامع  یفهرست اسامارسال   (8

به معاونت آموزشی دانشگاه حداقل دو ماه قبل از برگزاری   دانشکده  ی توسط معاون آموزش(  1فرم پیوست  

 ارزیابی كتبی )این فرم در وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه بارگ اری خواهد شد.(

صدور مجوز برگزاری ارزیابی جامع توسط مدیریت آموزشی دانشگاه و اعالم به ناتک و مركز آزمون دانشگاه   (9

 بی جامع، حداقل دو هفته قبل از ارزیابی كتبی برای نظارت بر فرایند برگزاری ارزیا

نامه )برگزاری ارزیابی جامع منوط به دریافت  شده در فصل دوم شیوهبرگزاری ارزیابی جامع طبق جزئیات بیان (10

 مجوز مدیریت آموزشی دانشگاه و حدور نماینده ناتک آموزشی است.(

گروه    ریمد  توسط ی جامع برای هر دانشجو  شامل ریزنمرات دروس ارزیابجامع  ارزیابی  جلسه  صورت  ل یتکم (11

 ارسال به معاون آموزشی دانشکده، حداكثر یک ماه پس از ارزیابی كتبیو 

 بررسی و تأیید صحت فرایند برگزاری و گزارش نتیجه ارزیابی جامع توسط معاون آموزشی دانشکده  (12

 كارشناس گروه مربوطهتبت نمرات ارزیابی جامع در سامانه آموزشی دانشگاه توسط  (13
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 های احتمالیبررسی اعترا  (14

 دانشگاه  یآموزش  دیریت توسط م  كارنامه دانشجو و صدور ارزیابی جامع نمره  تبتو  نهایی  تأیید (15

 

 

 : عوامل اجرایی و مسئولیت آنها 1-2جدول 

عنوان  

 سازمانی 
 برگزاری ارزیابی جامعمسئولیت در 

معاونت 

آموزشی  

 دانشااه

 دهی و نظارت بر ارزیابی جامع در هر دوره سازمان

 برگزاری ارزیابی جامع در هر دانشکده  باالترین مقام نظارت بر نحوه و كیفیت  رئیس دانشکده 

معاون آموزشی  

 دانشکده 

آموزشی دانشگاه جهت گرفتن معرفی و ارسال مدارم دانشجویان متقاضی به مدیریت   (1

 مجوز الزم قبل از برگزاری ارزیابی كتبی 

گروه  اطالع (2 مدیر  هماهنگی  با  جامع  ارزیابی  در  به شركت  مجاز  دانشجویان  به  رسانی 

 آموزشی 

 معرفی كمیته ارزیابی جامع به معاونت آموزشی دانشگاه  (3

 ارزیابی در سایت دانشکدهرسانی منابع و برنامه زمانی  صدور دستورات الزم جهت اطالع (4

 دعوت از اعدای كمیته ارزیابی جامع برای مشاركت در ارزیابی  (5

 های الزم با اداره آموزش دانشکده جهت برگزاری شایسته ارزیابی جامع انجام هماهنگی (6

 های مربوطهجلسهصورت كتبی و شفاهی و تأیید های نظارت بر اجرای باكیفیت ارزیابی (7

مدیر گروه 

 آموزشی

 

 ارزیابی جامع و معرفی اعدای آن به معاون آموزشی دانشکده تعیین كمیته (1

برگزاری   (2 بر  نظارت  و  كتبی  ارزیابی  جلسه  برای  الزم  مراقبان  تأمین  جهت  هماهنگی 

 محلوب ارزیابی

رسانی به دانشجویان برای شركت در ارزیابی جامع، اعالم دروس و منابع امتحانی  اطالع (3

 زمانی ارزیابی )شامل مواد مختلف ارزیابی كتبی و شفاهی(و تعیین برنامه 

ها آن وظایفو   جامع ارزیابی برگزاری اجرایی عوامل -2-6  
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 نظارت بر حسن اجرای ارزیابی كتبی و شفاهی (4

 كتبی و شفاهی( هایجلسات مربوطه )شامل ریزنمرات ارزیابیتنظیم صورت (5

مدیر آموزشی  

 دانشااه

 صدور دستور بررسی احراز شرایط متقاضی ( 1

 نشجوی متقاضی صدور مجوز برگزاری ارزیابی جامع برای هر دا ( 2

ناتک آموزشی و 

مرکز آزمون  

 دانشااه
 نظارت بر حسن اجرای ارزیابی جامع و بررسی اعتراضات احتمالی 

 کارشناس گروه

 یا دانشکده 

 

 های الزم رسانیجلسات و انجام اطالعها، صورتهمکاری در تکمیل كاربرک ( 1

وسیله آمدوشد اساتید  های الزم جهت دعوت از اساتید مدعو و تأمین  انجام هماهنگی ( 2

 مدعو خارجی )در صورت وجود( 

حق ( 3 پرداخت  برای  الزم  مقدمات  آوردن  براساس فراهم  جامع  ارزیابی  كمیته  الزحمه 

 های مصوب دستورالعمل

 تبت نمرات دانشجویان در سامانه آموزشی دانشگاه  ( 4

اداره آموزش  

 دانشکده 

 ارزیابی جامعبررسی احراز شرایط دانشجویان متقاضی برای شركت در  (1

 تأمین مکان مناسآ جهت برگزاری ارزیابی با هماهنگی معاون آموزشی دانشکده  (2

 نظارت بر حدور دانشجویان دارای مجوز در جلسه ارزیابی كتبی و شفاهی (3

ها ها با نظارت معاون آموزشی دانشکده، جدا كردن سربرک پاسخنامهنامهآوری پاسخجمع (4

 دهی به ارزیابی كتبی مدیر گروه جهت نمره  رک بههای بدون سربنامهو ارسال پاسخ

 

 نامه با معاونت آموزشی دانشگاه خواهد بود. تفسیر كلیه موارد ابهام در این شیوه  -15ماده 

شورای آموزشی دانشگاه محرح و   12/11/1399تبصره در جلسه مورخ    20ماده و    15  بخش،  6نامه دراین شیوه

ها و دانشجویان واجد شرایط  برای كلیه دانشکده  1399-1400نیمسال دوم سال تحصیلی  به تصویآ رسید و از  

 . اجرایی شده استارزیابی جامع، 
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 1-2پیوست

 

 های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد اطالعات ارزیابی جامع گروه 

 .................................سال تحصیلی  اول/دوم نوبت

 گرایش:...................................................... -گروه آموزشی:......................................................   رشته

 دانشکده: .............................................................. 

 نام درس 
كمیته ارزیابی جامع  اسامی 

 به تفکیک درس
 فهرست كامل منابع ارزیابی 

 1نام درس 

 

  

 2نام درس 

 

  

 3نام درس 

 

  

 4نام درس 

 

  

 5نام درس 
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 -22پیوست 

 پاسخنامه ارزیابی جامع دانشگاه فردوسی مشهد 

 .................................. سال تحصیلی  اول/دوم ارزیابی جامع نوبت

 گروه آموزشی: 

 شماره دانشجویی:  نام و نام خانوادگی:

 نام درس: رشته:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 یبرگزاری و ارزیابی آزمون جامع دانشجویان دکترشیوه نامه                                      

63 

 

 

 3-2پیوست 

 

 

 



 

64 

 

 

 

 

 

 

 دکتری دوره پذیرش  شیوه نامه  -فصل سوم
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  مقدمه-3-1

 

 و   متخصص  انسانی  نیروی   تربیت  راستای   در  و  المللی   بین  جایگاه  ارتقای   و   دانشگاه   كالن  اهداف  تحقق  منظور  به

قوانین و مقررات   73موجود و تبیین ماده    وامکانات   ظرفیت ها  به   توجه  با   و  بین المللی   جوامع   نیازهای  به   پاسخ

  مقحع   ایرانی در   غیر  دانشجوی  ج ب  به  نسبت   زیر   شرایط  رعایت  با  می تواند   مشهد  فردوسی  آموزشی، دانشگاه

 .نماید  اقدام محور پژوهش شیوه به دكتری

 

  مصوبات-3-2
 

 متقاضی  شرایط -1 ماده

 : عمومی شرایط  - 1-1

  و ها دانشگاه   در  تحصیل برای قانونی منع  نداشتن بر مبنی  عتف وزارت دانشجویان  امور  سازمان تایید  -1- 1-1

 جاری   مقررات و قوانین طبق كشور عالی آموزش موسسات

 ذیصالح مراجع توسط   متقاضی  عمومی صالحیت تایید  -2- 1-1

 خارجی  معتبر گ رنامه  داشتن و ایران اسالمی  جمهوری  تابعیت نداشتن -3- 1-1

 

 (: الف) اختصاصی  شرایط -1-2

دانشگاه    یا خار  معتبر  دانشگاه های ای حرفه  دكتری /ارشد  كارشناسی آموخته  دانش باید  متقاضی -1- 1-2

  دانشگاه  به را خود  قبلی تحصیلی  مقاطع آموختگی  دانش  مدارم است الزم  و باشد ایران  دو  یا  یک  سحح های

 .دهد ارائه

  مستثنی  قاعده این از دارند نامه تفاهم مشهد   فردوسی دانشگاه با كه  دانشگاه هایی آموختگان   دانش : تبصره

 .هستند

  یا سفارت تایید مورد باید  ایران از  خار   دانشگاه های  از صادره ریزنمرات و  تحصیلی  مدارم -2- 1-2

 همراه به  و گرفته قرار متقاضی مدرم اخ   محل/   متبوع كشور در  ایران  اسالمی جمهوری نمایندگی های 

 .شود ارائه آن  انگلیسی یا فارسی  ترجمه 
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  غیر آموختگان دانش برای حرفه ای  دكتری / ارشد كارشناسی دوره معدل  درصد 70 حداقل  بودن دارا -3- 1-2

  برای ای حرفه  دكتری/ارشد كارشناسی  دوره  معدل  درصد 50 حداقل  بودن دارا  ایران و از التحصیل فارغ ایرانی

 .است الزامی كشور از خار  التحصیالن فارغ

  / آموزشی گروه قبول مورد  بین المللی معتبر  زبان های از  یکی یا  فارسی زبان  در  كافی بسندگی داشتن -4- 1-2

 .است  الزامی( معتبر ارائه مدرم با ) پ یرنده پژوهشی

 دار  مجوز تحصیلی گرایش های-رشته بین در  باید  متقاضی درخواست مورد  تحصیلی گرایش -رشته -5- 1-2

 .باشد مشهد فردوسی  دانشگاه در  درسی مصوب برنامه  دارای و

 

 (:ب)  اختصاصی   شرایط -1-3

 .  شود  ارائه متقاضی  توسط  باید پژوهشی پیشنهاده اولیه نسخه -1- 1-3

  اولیه نسخه موضوع  یا  گرایش رشته با حرفه ای  دكتری/    ارشد كارشناسی دوره تحصیلی گرایش رشته -2- 1-3

 .  باشد متناسآ پژوهشی  پیشنهاده

 

 راهنما ( ان )استاد ظرفیت و  شرایط -2 ماده

  و مرتبط   خارجی  زبان به شخصی وبگاه  در مندر  مشخص، پژوهشی محورهای دارای باید  راهنما استاد - 2-1

 .باشد استانداردهای بین المللی  با محابق

  امتیاز. باشد پژوهشی /آموزشی گروه سوم  تا  اول های چارم   در  باید علمی هیات عدو پژوهه امتیاز - 2-2

 .باشد پژوهشی /آموزشی گروه سوم  تا  اول چارم های در  علمی هیات عدو(  آحفا بسته)  پایه  آموزشی 

 نمایه  با مقاله  1تجربی،  و  محض علوم  رشته های در JCRنمایه    با مقاله  3 حداقل باید  راهنما استاد - 2-3

WOS/JCR نمایه   با مقاله  1روانشناسی و  و  علوم اجتماعی  رشته های در/ SCOPUS رشته   كتاب در تالیف

  اول  نویسنده) اصلی  نویسنده  باید عدو مقاله ها  تمام در  ضمنا)باشد  داشته اخیر سال سه در  انسانی  علوم  های

 .باشد( مسوول  یا و

 . باشند شده آموخته دانش  كه ارشد كارشناسی دانشجوی  دو حداقل  راهنمایی سابقه - 2-4

  برای   ایرانی  دانشجویان   راهنمایی  ظرفیت  در   ایرانی،  غیر  محور  پژوهش  دكتری  دانشجوی  راهنمایی  ظرفیت  - 2-5

 راهنما،  استاد  هر  به  ایرانی  غیر  محور  پژوهش  دانشجویان  اختصاص  سقف.  نمی شود   محاسبه  علمی  هیات  عدو

 .است ایرانی دانشجویان  راهنمایی  ظرفیت%   50

 .  بود خواهد  دكتری  نامه  آیین  در مندر   ضوابط   محابق  مشاور  استادان /استاد شرایط - 2-6
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 پذیرش  فرایند -3 ماده

  دانشجویان  اداره  عهده بر  متقاضیان( الف) اختصاصی وشرایط عمومی  شرایط  تایید و  بررسی مسوولیت - 3-1

 است.  دانشگاه الملل بین

 مدیریت   پژوهشی،  ، (كمیته  دبیر) آموزشی  معاونت   از  محور  پژوهش  دكتری   دانشجویان   پ یرش  كمیته- 3-2

المللی-علمی  همکاریهای   كمیته  این.  می شود  تشکیل  ایشان  نمایندگان  یا(  مربوطه) گروه  مدیر  و  دانشگاه  بین 

 الملل   بین  دانشجویان   اداره   به  متقاضی   پرونده  و ارجاع   راهنما(  ان)استاد  ، (ب)  اختصاصی   شرایط  بررسی  مسوولیت 

(  دانشگاه  رئیسه  هیوت 7/1/  95مورخ    مصوبه  طبق)  پژوهشکده ها  اولویت  با  پژوهشی   /آموزشی   گروه  در   طرح  برای

 اداره   توسط  متقاضی  نهایی   پ یرش   گروه،  تایید   از  پس .  دارد  را  راهنما  استاد   تعیین  و  گروه  از  پ یرش  اخ    جهت 

 .شد خواهد صادر   دانشگاه  الملل بین دانشجویان

 

 اجرا  فرایند -4 ماده

 . می نماید  اقدام  راهنما استاد و  رساله واحد انتخاب به نسبت قحعی،  نام تبت و پ یرش  از بعد متقاضی  - 4-1

 آموزشی   واحد  8  تا  3  گ راندن  به  ملزم  آموزشی،  گروه  تایید   و  راهنما  استاد  تشخیص  به  دوره،  طی  دانشجو- 4-2

  شركت  الزام  بدون)  ،   شده  پ یرش  رشته  با  مرتبط  درسی   برنامه   از  شده  ارائه   دروس  بین  از  رساله  موضوع  با  مرتبط

 .می باشد( جامع امتحان  در

  دكتری  مقحع  ایرانی  غیر  دانشجویان  شهریه  معادل  محور  پژوهش  دكتری  مقحع  ایرانی  غیر  دانشجویان  شهریه - 4-3

 . می باشد پژوهشی-آموزشی 

در صورتی كه دانشجوی دكتری پژوهش محور، دستاوردهای ممتازی در رشته گرایش خود داشته باشد با - 4-5

نیمسال تقاضای دفاع از رساله   5تایید استاد راهنما و تصویآ شورای تحصیالت تکمیلی گروه می تواند با حداقل  

 نماید. 

 

 . است1400ویرایش  مشهد  فردوسی دانشگاه  تحصیلی  جامع  نامه شیوه اساس بر  اجرایی مقررات سایر  - 4-6

 

 . رسید  تصویب به مشهد فردوسی دانشااه الملل بین سیاستاذاری شورای در 3/10/1397  تاریخ در دستورالعمل این
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 مقدمه -4-1

ی هادانشگاه، دانشگاه فردوسی مشهد نیز همچون سایر  1398ی ویروس كرونا در جهان در اواخر سال  ریگ همهپس از  

با استفاده از روش نوین یادگیری الکترونیکی گردید.    هاكالس ی حدوری و برگزاری  هاكالس كشور مجبور به تعحیلی  

بود، اما    قبولقابلالکترونیکی    صورتبه   هاكالس اگرچه خوشبختانه با همت استادان و دانشجویان، نتایج برگزاری  

ی تدریس هاروش و رفع مشکالت و خحاهای احتمالی، شاهد بهبود    آمدهدست بهرود با استفاده از تجربیات  انتظار می

الکترونیکی در سال ارزیابی  این و  از  باشیم.  آینده  این شیوه های  ارزیابی رو،  ارتقای كیفیت تدریس و  با هدف  نامه 

 باشد.می االجراالزم 1399-1400یکی تدوین شده است و از نیمسال اول  الکترون

  (ICT)ات  یادگیری است كه بر بسترهای فناوری اطالعات و ارتباط  -روش نوین یاددهییک    یادگیری الکترونیکی

تمركز بر   یجاتمركز بر یادگیرنده بهدو »پ یری انعحافدهای یادگیری الکترونیکی ترین ویژگی نظام. مهم شودارائه می

با محوریت دانشجویان اتفاق   تعاملی  ییندایادگیری است. در این سیستم، یادگیری در فر  -در فرایند یاددهی  »درس 

مؤلفه می و  عوامل  سایر  و  استافتد  همچون  آموزشی  دسادانهای  محتوا،  چندرسانه  ،منابع   ،تیاران،  و ابزارهای  ای 

 . نمایندایفای نقش می  گرل یعنوان راهنما و تسهالکترونیکی به

نکتۀ بسیار مهمی كه باید در یادگیری الکترونیکی به آن توجه كرد، تفاوت الگوی تدریس و ارزیابی در این روش با  

الکترونیکی روشی نوین و متفاوت است كه می  الگوهای مناسآ آن در  یادگیری حدوری است. یادگیری  توان از 

برخالف برخی نقاط ضعف یادگیری الکترونیکی،  تدریس و ارزیابی بهره گرفت. برخی پژوهشگران عقیده دارند كه  

تواند بیشتر از یادگیری حدوری باشد.  ی صحیح تدریس و ارزیابی، اترگ اری آن میهاروش ی از  ریگ بهره در صورت  

توان از راهکارهای تدریس  طلبد و نمیتدریس و یادگیری به شیوۀ الکترونیکی راهکارهای خاص خود را می   مسلما 

رای شیوۀ الکترونیکی نیز بهره برد. به عبارت دیگر، چنانچه مدرس از همان راهکارهای شیوۀ حدوری حدوری عینا  ب

شود، بلکه باعث خوبی استفادۀ كافی نمیاز مزیت یادگیری الکترونیکی به  تنهانهبرای شیوۀ الکترونیکی استفاده كند،  

ی سازاده یپ ری الکترونیکی فرصت بسیار خوبی برای  براین، یادگیشود دانشجو بهرۀ كافی از آموزش نبرد. افزون می

و همکاران،   قدمشیپتوسط معاونت آموزشی دانشگاه معرفی شد )   1398كه در سال  » است  آموزشالاوی مفهومی  د

  تیالگو به تقو  نی. در اباشدیدر آموزش م  یتوجه به سحوح باالتر شناختهای این الگو  بخش  نیترمهم (. یکی از  1398

  شود؛ یاشاره م  نگرندهیو تفکر آ  یستمیتفکر خالق، تفکر س  ،یشامل تفکر انتقاد  انیانواع تفکر سحح باال در دانشجو

با توجه به سرفصل مفصلی كه باید تدریس شود، آیا فرصتی برای    است كه معموال   نی ا  شودیكه محرح م  یاما سؤال
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تواند با استفاده از روش دیادگیری معکوس» ی الکترونیکی میپرداختن به این سحوح باالی تفکر وجود دارد؟ یادگیر

 ارائه كند )برای آشنایی با یادگیری معکوس به پیوست الف مراجعه فرمایید(. سؤالپاسخی به این 

 .  دانشجومحورو محور فعالیت، محتوامحوردر حالت كلی یادگیری الکترونیکی سه ویژگی اصلی دارد: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

دمستمر و    صورتبهجنبۀ مهم دیگر یادگیری الکترونیکی در چگونگی ارزیابی است. در این روش ارزیابی باید  

ی دانشجو را ارزیابی كرده و به وی  ها تیفعالكه استاد باید در طول نیمسال    آیترتنیابهتکوینی» صورت پ یرد.  

از  یادارد و قسمت عمده یدیو كل ینقش اصل یکیالکترون یمحتوا ۀیته یکیالکترون یریادگی در

محتوا در  هیته ۀتوسط مدرس است )نحو شدههیته یریتصو ای یصوت یمحتوا یۀآموزش بر پا

 داده شده است(. حیب توض وستیپ

 محتوامحور

 دیوقت كالس با ۀقسمت عمد رد،یگیشده صورت مآماده یمحتوا قیاز طر سیازآنجاكه تدر

كه معموال  دانشجو  یحدور یریادگیبرخالف  ،نیبنابرا ابد؛یدانشجو اختصاص  یهاتیبه فعال

 ی)و ممکن است گاه دهدیاستاد خود گوش م یبه سخنرانندارد و  یخاص تیدر كالس فعال

 سیآنچه از تدر یدانشجو در كالس فعال است و بر مبنا یکیالکترون یریادگیسؤال بشرسد(، در 

را انجام دهد  یمختلف یدرس یهاتیفعال دی( فراگرفته است، باشدهآماده یمحتوا قیاستاد )از طر

 الف آمده است(. وستیدر پ هاتیفعال نیاز ا یا)نمونه

 محورفعالیت

 یو یكالس صرف سخنران زمان شتریكه استادمحور است و ب یحدور یریادگیرخالف ب

و  انیدانشجو اریكالس در اخت زمان شتریدانشجومحور است و ب یکیالکترون یریادگی شود،یم

و راهنما را به عهده  گرلیتسه کینقش  شتریروش استاد ب نی. در اردیگیقرار م انآن یهاتیفعال

 دارد.

 دانشجومحور
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تواند از طریق آزمونک )كوئیز( نیز صورت پ یرد. معموال  در یادگیری الکترونیکی  بازخورد بدهد. ارزیابی می

 پ یرد.ت میامتحان پایانی وجود ندارد و یا تأتیر آن بسیار كم است. عمده ارزیابی در طی جلسات درس صور

نامه دو بخش مختلف از یادگیری الکترونیکی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.  براساس محالآ فوق، در این شیوه 

 ی ارزیابی دانشجویان خواهیم پرداخت.هاروش ابتدا شیوۀ تدریس الکترونیکی را تشریح كرده و سشس به بررسی 

ی رسمی  ها ستمیسی تدریس و ارزیابی تنها باید از یریق  هات یفعالشود کلیۀ  می  خایرنشان  زیهر چ پیش از   

 عبارتند از:  هاستم یسدانشااه فردوسی مشهد صورت پذیرد. این  

 

زندههاستم یس کالس  برگزاری  سیستم    ی  بر  مبتنی  سیستم   Adobe Connect)وبینارهای  و 

BigBlueButton 

آموزشی محتوای  مدیریت   Learning Content Management System (LMS)یا    سیستم 

 ( vu)سیستم 

ابزارهای برگزاری كالس )مانند زوم(،   اینستاگرام( یا  هاشبکهاستفاده از سایر  )مانند    هارسان امیپی اجتماعی )مانند 

شود به دلیل عدم حدور استادان و  باشد. اگرچه توصیه می پ( برای برگزاری جلسات و ارائۀ محتوا مجاز نمی اواتس

ی و ارتباط با دانشجویان ایجاد  رساناطالع برای    صرفا   رسانامیپی  هاستم ی س، یک گروه در  هادانشکدهدانشجویان در  

 شود. 

 یکیالکترون تدریس -4-2

 پ یرد.صورت می   (offline) خطبرونو  (online)تدریس الکترونیکی به دو صورت برخط 

 

1 

2 

برخط  یکیالکترون سیتدر -الف
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فقط شنونده باشند.  انیسخن را به دست گرفته و دانشجو ۀرشت کحرفهیصورت اشتباه متداول آن است كه استاد به کی

كننده خسته اریكالس بس ست،یبرقرار ن انیاستاد و دانشجو نیب میو مستق یارتباط چشم نکهیحالت با توجه به ا نیدر ا

 ذكر شده است. » د وستیدر پ شتری. نکات بشودیم

 (offlineخط )برون یکیالکترون سیتدر -ب

 دو شیوۀ زیر صورت پذیرد: تواند به یکی از شده، تدریس الکترونیکی می با توجه به موارد اشاره

تواند اتربخش  ی بس  یار باالیی داش  ته باش  د. در آل برای آموزش الکترونیکی اس  ت كه میای ایدهاین روش، ش  یوه  

كند. اس  اس این روش بر مبنای عمل می مؤترترس  ازی مناس  آ، این روش از آموزش حد  وری نیز ص  ورت پیاده

باش د كه یک روش نوین در یادگیری اس ت )برای آش نایی بیش تر با این روش به پیوس ت الف یادگیری معکوس می

خالص  ه، برخالف روش تدریس حد  وری كه س  خنرانی اس  تاد در كالس ص  ورت پ یرفته و   طوربهمراجعه كنید(. 

ش  ود، در این روش دانش  جو به جام پروژه و ...( به كار در منزل موكول میتثبیت یادگیری )حل تمرین و مس  أله، ان

یی همچون هاتیفعالو در كالس برخط، به  دهد( گوش فرا میش دهض بطس خنرانی اس تاد در منزل )از طریق محتوای  

 پردازد.پرسش و پاسخ، بحث و گفتگو با سایر دانشجویان، حل تمرین و مسأله، انجام یک پروژه كوچک و ... می

( با ناریكالس برخط )وب یبرگزار ستمیس قیصورت زنده و همزمان از طربه انیاستاد و دانشجو ،روش نیدر ا

روش، حتما  كالس  نیمهم آن است كه در ا ۀ. نکتشودیبرگزار م یصورت تعاملدر ارتباط بوده و كالس به گریکدی

 شركت كنند.  یكالس یهاتیدر مباحث و فعال دئویو و کروفنیم قیاز طر انیبوده و دانشجو یصورت تعاملبه دیبا

 خطبرخط و برون بیترک

 

( vu) یآموزش یمحتوا تیریمد ستمیس قیرا آماده كرده و از طر یدرس یروش، استاد قبال  محتوا نیدر ا

 سیتدر یریتصو ای یصوت لیفا ،یدرس یمهم آن است كه منظور از محتوا ۀ. نکتدهدیقرار م انیدانشجو اریدر اخت

و ... محتوا  دیاسکن شده از آن(، جزوه، اسال ۀچند صفح ایكتاب ) انندم یكه موارد دیاستاد است. توجه كن

 .دییمراجعه نما »بد وستیبه پ دیتوانیمناسآ م یدرس یمحتوا ۀیبا نحوه ته ییآشنا ی. براشوندیمحسوب نم
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. این کندی کالسگی مشگارکت میهاتیفعالفعال خارج شگده و در در این روش دانشگجو از حالت غیردر حقیقت  

اما این روش تدریس بسیار مشکل بوده و نیاز  ؛روش دارای مزایای متعددی اس ت كه در پیوست الف ذكر شده است

به ص رف وقت فراوان از طرف اس تاد دارد. اكثر اس تادان با ش یوۀ س خنرانی در كالس آش نا بوده و روش ی اس ت كه از 

 هاآنمحتوا ض بط ش ده و دانش جو در منزل به   ص ورتبه  قبال اما در این روش محالآ درس ی   اند؛آموختهپیش ینیان خود  

برخط( چه باید كرد؟ اینجاس  ت كه اس  تاد باید یک س  ناریو از  ص  ورتبه. حال در كالس درس ) اس  تگوش كرده  

های مقحع ی كالس  ی طراحی كند تا دانش  جو در فرآیند یادگیری درگیر ش  ود. برای كالس هاتیفعالاز   ایمجموعه

ص ورت گروهی ها را بهعالیتبندی كرده و فتوان دانش جویان را گروهكارش ناس ی كه معموال  پرجمعیت هس تند، می

به دلیل عدم آش نایی قبلی با این روش، حداقل ش روع كار  س لما مطراحی نمود تا به همه فرص ت فعالیت داده ش ود.  

ی هاتیفعالای از این چندان س  اده نخواهد بود و نیاز به ص  رف انرژی زیاد برای طراحی این س  ناریوها دارد. نمونه

 مبنایی برای ارزیابی مستمر دانشجو نیز خواهد بود. هاتیفعال، همین نیبراست. افزونكالسی در پیوست الف آمده ا

دقیقه    30كرده و حدود  هیتهخط دقیقه محتوای برون  20تا  15در این روش باید برای هر واحد درس ی، در هر هفته 

دقیقه    60و حداكثر    45واحدی، در هر هفته حداقل  3، برای یک درس مثالعنوانبهكالس برخط تش   کیل ش   ود. 

ی كالس ی پرداخته  هاتیفعالای، به دقیقه  90 حدودا محتوا در اختیار دانش جو قرار گیرد، س شس در یک كالس برخط  

توان محالآ اص لی را خط باش د، بلکه میبرون  ص ورتبهش ود. توجه فرمایید كه الزم نیس ت كل س خنرانی اس تاد 

ی عملی و هامثالخط ض   بط كرد و در اختیار دانش   جو قرار داد، س   شس در كالس برخط برخی ونبر  ص   ورتبه

 ی جانبی را پیش برد.هابحث

 

 

 

برای همۀ دروس كارایی ندارد. برخی دروس   لزوما اس  ت، اما   كاراییروش یادگیری معکوس اگرچه روش جدید و  

زنده( ارائه ش وند. در این  ص ورتبهبهتر اس ت به همان روش عادی و از طریق س خنرانی اس تاد در كالس برخط ) 

دهد. م ارائۀ كالس برخط( تش کیل میزنده )از طریق س یس ت  ص ورتبهروش اس تاد همانند كالس حد وری، كالس را 

ك ه پیش از این ذكر ش   د، نکت ۀ مهم در این روش لزوم برقراری ارتب اط و تع ام ل ب ا دانش   جوی ان از طریق طورهم ان

خار  ش ود. برای آش نایی بیش تر با نحوۀ تش کیل    كنندهخس تهو   حرفهباش د تا كالس از حالت یکكم میمیکروفن یا وب

  تدریس برخط
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در این روش ب ای د زم ان برگزاری كالس ب ه هم ان میزان كالس د » مراجع ه نم ایی د.    این نوع كالس ب ه پیوس   ت

برخط تش کیل   ص ورتبهای  دقیقه  100واحدی نظری، یک جلس ۀ    2، برای یک كالس  مثالعنوانبهحد وری باش د.  

 شود. 

یک محتوای درسی    صورتبه ضبط شده و جلسات ضبط شده    حتماًنکتۀ مهم آن است که جلسه هر کالس باید  

خوشبختانه امکان تبدیل جلسات ضبط شده به فایل صوتی و تصویری    خط در اختیار دانشجویان قرار گیرد.برون 

ممکن است به هر دلیلی مشکلی در ضبط سیستم به وجود آید،   ازآنجاكهاما ؛  در سیستم دانشگاه نیز فراهم شده است

، جلسات كالس را ضبط و  شینماصفحه ی ضبط  افزارهانرمشود استاد یا یکی از دانشجویان با استفاده از  یپیشنهاد م

ی دانشگاه فردوسی  هاستمیس از طریق    منحصرا خط باید  ی برخط و برونهاكالس توجه فرمایید كه تمامی   ذخیره نمایند.

ایجاد شود تا ارتباط با دانشجویان همیشه   رسانامیپی  هاستم یسشود یک گروه در  اما پیشنهاد می؛  مشهد صورت پ یرد

 برقرار باشد.

های عملی اند. واضح است كه اجرای درس های نظری پیشنهاد شده های فوق برای درس كلیۀ روش الزم به ذكر است  

روبرو است )و در بعدی موارد غیرممکن است(. با    های متعددیبه صورت الکترونیکی بسیار سخت بوده و با چالش 

 ایم. ها اشاره كرده به آن ه های عملی نیز پیشنهادهایی وجود دارد كه در پیوست این وجود، برای اجرای درس 

 یکیالکترون ارزیابی -4-3

مستمر و تکوینی، در طول نیمسال تحصیلی   صورتبهكه اشاره شد، در یادگیری الکترونیکی، ارزیابی باید  طورهمان

ی دانشجو هاتیفعالای از نمره باید به  باشد، قسمت عمدهمحور میآموزش الکترونیکی فعالیت  ازآنجاكه یرد.  صورت پ

... قسمت  بنابراین مواردی همچون آزمونک؛  اختصاص یابد ها )كوئیزها(، تکلیف و تمرین، پروژه، ارائۀ كالسی و 

توان بخشی از نمره را به آزمون پایانی نیز اختصاص داد. در این دهند. البته میتشکیل میای از نمرۀ دانشجو را عمده

 نمره باشد.  5حالت نمرۀ آزمون نهایی نباید بیشتر از 

با همین دیدگاه، از این نیمسال نمرۀ دانشجویان باید از طریق دفتر نمرۀ دروس وارد شود. دفتر نمره به استاد امکان  

مختلف )همچون پروژه، تکلیف، آزمونک، گزارش، سمینار، امتحان پایانی و ...( با بارم دلخواه را   تعریف معیارهای

معیارهایی می  چیه.  دهدیم نهایی حاصل جمع  نمرۀ  ندارد.  معیارها وجود  این  تعداد  باشد كه محدودیتی در مورد 
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ارزشیابی  در قسمت    تواندی م، استاد  نیبر اخودكار در قسمت نمرۀ نهایی دانشجو وارد خواهد شد. افزون  صورتبه

، نظر خود در مورد دانشجو را براساس الگوی مفهومی آموزش بیان  ای و آموزشی دانشجویانهای حرفه شایستگی

  قرار خواهند گرفت. موردتوجهیی همچون گروه هدایت استعدادهای درخشان هابخش در  بعدا نماید. این نظرات 

 

 

 

 

 

لی كم باشد كه باعث اضحراب دانشجو گردد و مواردی تعیین شود. این زمان نباید خی  دقتبهزمان آزمون باید   ➢

همچون زمان دریافت سؤاالت، بارگ اری پاسخ و همچنین مشکالت خحوط اینترنت در آن دیده شود. از طرف 

 ی زیاد باشد كه امکان تقلآ فراهم شود. قدربهدیگر نباید زمان 

را تا حد امکان كاهش داد،    مسألهكرد این    وجود دارد و باید سعی  هاآزمون اگرچه همواره احتمال تخلف در   ➢

ی سخت و پیچیده، اكثریت دانشجویان را دچار مشکل و اضحراب هاروش مورد و  ی بیهایریسختگ اما نباید با  

 نمود. برای آشنایی بیشتر با نحوۀ برگزاری آزمون به پیوست دد» مراجعه فرمایید. 

 منابع 

این 1398، رضا و دیگران )قدمشیپ به  الکترونیکی  )برای دریافت نسخۀ  دانشگاه فردوسی مشهد.  انتشارات  الگوی مفهومی آموزش،   ،)

 مراجعه كنید(. آدرس

انواع آزمون

آزمون کتبی از طریق سیستم مدیریت محتوای 

دانشگاه

آزمون شفاهی از طریق سیستم ارائه درس برخط 

(وبینار)

درس برخط  ۀوارد سیستم ارائ شدهنییتعدانشجو در ساعت 

دهد. به سؤاالت استاد پاسخ می رودررو صورتبهشده و 

كم خود را نیز شود از دانشجو خواسته شود وبپیشنهاد می

 فعال كند تا ارتباط بهتری صورت پ یرد.

 /حیصح ،یانهیانواع سؤاالت چندگز فیقادر به تعر ستمیس نیا

 یبکش و رها كن، پر كردن جا ن،یغلط، كوتاه پاسخ، جورچ

امکان  ن،ی. افزون بر اباشدیم یحیسؤاالت تشر یو حت یخال

 زیمشخص را ن انیآزمون با زمان شروع و پا کی فیتعر

را برگزار نمود. اهانواع آزمون توانیكه به كمک آن م ستدارا  

https://fumdrive.um.ac.ir/index.php/s/dEMTKiHXoG68jLa
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 یادگیری معکوس  - 1-4پیوست 

ی كالس ها ت یفعالیکی از انواع یادگیری تركیبی است كه در آن، جای  (،  Flipped Learning) یادگیری معکوس  

كند و دانشجو می   سیرا در كالس درس تدر  یاستاد محالآ و مواد درسشود. در آموزش سنتی  منزل برعکس می و

 معکوس   یریادگ اما در ی(؛  قیتعم  ای  تیكند )تثبطور كامل درم میرا بهانجام پروژه و ... محالآ    ن،یدر منزل با حل تمر

ها را  از كالس آن  شیپ  د یبه دانشجو ارائه شده است و دانشجو با  یکیصورت الکترونقبال  به   یو مواد درس  محالآ

در این روش زمان   شود.می  آزمونکانجام پروژه و    ا یو    نیكالس صرف بحث، حل تمر  بنابراین، زمان.  دیمشاهده نما

  نگر ندهیآر همچون تفکر انتقادی، تفکر خالق، تفکر سیستمی و تفکر تواند صرف تقویت سحوح باالتر تفکكالس می 

الگوی مفهومی آموزش در دانشگاه فردوسی مشهد است. جاناتان برگمن و آرون   دیتأكی مورد  هاروش گردد كه از  

 مودند.با انتشار كتابی این روش را به دنیا ارائه ن 2012شوند كه در سال این روش محسوب می گ ارانانیبنسمز 

 مرحلۀ اصلی است: 3یادگیری معکوس دارای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محتوا ۀتهی -1

 دیمرحله استاد با نیدر ا

و  هیرا ته یآموزش یمحتوا

قرار  انیدانشجو اریدر اخت

 یقسمت توانیدهد. البته م

 ایها و از درس )مانند مثال

( را به یجانب یهابحث

 د.كالس برخط موكول كر

 شجوایالعات دان یابیارز -2
 یریادگی یهاتیفعال ییراح-3

كالس ابتدا  از در هر جلسه

 یابیاطالعات دانشجو ارز دیبا

حاصل شود  نانیگردد تا اطم

دانشجو قبال  درس را محالعه 

در كالس  یكرده و با آمادگ

 نیا یحاضر شده است. برا

از آزمونک  توانیكار م

 استفاده كرد.

قسمت كار استاد  نیترسخت

روش نقش استاد  نیاست. در ا

 کیبه  لیاز سخنران تبد

. نقش شودیم حطرا/لگریتسه

 شود،یتر نمتنها سادهاستاد نه

 کینقش  دیبا یبلکه اكنون و

كند و  یطراح را باز

 یكالس را طراح یهاتیفعال

و  سدیبنو ویآن سنار یكند، برا

 كند. یسازادهیآن را پ سشس
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تواند به ارائۀ بخش تکمیلی  كه گفته شد، قسمتی از زمان كالس برخط می  طورهماناما در كالس برخط چه باید كرد؟  

ی هاتیفعالاما بقیۀ كالس باید به  ؛  و برگزاری یک آزمونک اختصاص یابد  ی دانشجویانهاپرسش درس، پاسخ به  

یابد.   اختصاص  دانشجویان  طراحی  ها روش یادگیری  برای  مختلفی  دارد.  هاتیفعال ی  وجود  یادگیری    ها ت یفعالی 

به دانشجویان نحوۀ تعامل و كار گروهی را    تنهانهی گروهی  هاتیفعالفردی یا گروهی باشند.    صورتبهتوانند  می

براین،  افزون  ی مدیریت یک تیم كاری )كوچک( را یاد بگیرند.هاروش كنند تا  كمک می  هاآندهند، بلکه به  آموزش می

 صورت گروهی طراحی ها بهها پرجمعیت هستند، بهتر است فعالیت های مقحع كارشناسی كه معموال  كالس در كالس 

توان  ی فردی یا گروهی میهاتیفعال  نیترمهم   ازجملهشوند تا فرصت كافی برای فعالیت كلیۀ دانشجویان فراهم گردد.  

 به موارد زیر اشاره كرد: 

 ی )لزومدرست توسط استاد یا یکی از دانشجویان    حلراه توسط دانشجویان و سشس ارائۀ    نیو تمر  مسألهحل   •

 توجه شود(  ی دانشجویانهاباشد، به تفاوت  کسانیهمه  یبرا مسائل ندارد 

 (Case Study)ی مورد ۀنمون کی یبررس •

 موضوع درس  یبر رو یجمع  ۀمباحث •

 نظرات خود در مورد موضوع درس  ۀارائ ایاز بحث  یقسمت ۀ ارائ یبرا انیاز دانشجو ی تعداد انتخاب •

 در كالس  شیآزما ایپروژه  کی انجام •

، یک نفر مثالعنوان به )   اعدا،   خود  توسط  گروه  اعدای   بین  كار  م یتقس  گروه،  هر  به  وظیفه  یک  كردن  واگ ار •

 گزارش  یک  تهیۀ  پایان  در  گردد( ومسوول تهیۀ گزارش نهایی و یک نفر دیگر مسوول تهیۀ ارائه كالسی می

 نهایی

 گروه اعدای بین  موضوع یک روی بر مغزی بارش  انجام •

 توسط تعدادی از دانشجویان منتخآ شدهمشخص ارائۀ قسمتی از درس یا یک موضوع  •

 آن بررسی  و نقد و كالس  اعدای سایر به گروه یک ارائۀ گزارش  •

 به شرح ذیل است:  هاآنها نشان داده است كه این نوع آموزش مزایای بسیاری دارد كه عمدۀ پژوهش
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پردازد. برای مثال كسی كه در سکوت شآ است به یادگیری محالآ می   ترراحت دانشجو در هر زمان و مکانی كه   ❖

صبح و   8آنکه وی را مجبور كنیم    جای تواند آموزش را به این ساعات منتقل كند؛ به یادگیری باالتری دارد، می 

 ی دارد، در كالس حاضر شود. ترن ییپادر ساعتی كه توان ذهنی 

تواند بسته به وضعیت و توان فکری خود، محالآ را دوباره گوش كند، به عقآ بازگردد، یا اگر محلبی دانشجو می  ❖

، دانشجو نیبراسرعت جلو بروند. افزون بنابراین همه دانشجویان مجبور نیستند با یک  ؛  را متوجه شد جلوتر برود

تواند هركجا خواست درس را متوقف و در مورد مفاهیم تفکر كند. كاری كه معموال  در كالس حدوری به می

نیست و معموال  دانشجو كمتر فرصت تفکر و سؤال پرسیدن را پیدا   ریپ امکاندلیل ارائۀ مداوم درس چندان  

 كند.می

همچون تفکر انتقادی، تفکر خالق،    شناختی  یهامهارت  تقویت  و  یادگیری  از  باالتری  حوحس  به  كالس   در  توانمی ❖

 پرداخت.  نگرندهیآتفکر سیستمی و تفکر 

 افتد.می اتفاق بیشتر استاد با  ارتباط و یکدیگر با دانشجویان بین تعامالت ❖

 پیش   یکسان  سرعت  با   دانشجویان  همۀندارد    ی)لزوم  شودمی  راهنمایی  فردی  و  جداگانه  صورتبه  دانشجو  هر ❖

 بروند(. 

 گیرند. می عهده  به كالس  در  یترمهم  نقش و شده خار  غیرفعال حالت  از دانشجویان ❖

 از   یادگیری  و  گروهی  كار  مانند  ییهامهارت  و  پردازندمی  مباحثه  و   مسأله  حل  به  گروه،  تشکیل  با  دانشجویان  ❖

 شود. می  تقویت سایرین

  ی رف اسالما مع   ،ی)فارس  یو ... ( و عموم   ک یزیف  ،یاضی)ر  هیپا  یهادرس مناسآ تدریس    روش   نیاذكر است  الزم به

ی متداول در این قبیل هایاز نگران   یکیشوند.  یدر سحح دانشگاه ارائه م  ادیبه تعداد ز  كه معموال   باشدنیز میو ...(   

توان ابتدا  یروش م نیاستادان مختلف است. در ا نیها بنبودن سرفصل هماهنگو  سیتدر  یكمبود استاد برا ،هادرس 

محتوا در    نیباال ضبط كرد. سشس ا  تیفی و با ك  استاندارد  یمحتوا  کیگرفتن از استادان برجسته در آن رشته،  با كمک

بشردازند.    ییدانشجو   یهاتی برخط به رفع اشکال و انجام فعال  یهاتنها در كالس   ناو مدرسگیرد  قرار    انیدانشجو  اریاخت

  س یتدر  یباال   تیفیك  نیاستادان و تدم   ن یب  یسرفصل درس  استانداردسازیدر    یادیز  ریتأروش ت  نیاست كه ا  لممس

سازی این روش تدریس كار بسیار مشکلی است و احتیا  به صرف  كه گفته شد، پیاده   طورهمان البته    خواهد داشت.

 نرژی و وقت بیشتری، هم از جانآ استاد و هم از جانآ دانشجو دارد. ا
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 نحوۀ تهیه محتوای الکترونیکی - 2-4پیوست 

باید به این مهم توجه كرد كه یکی از مسائل بسیار مهم در آموزش الکترونیکی تهیۀ محتوای درسی مناسآ و باكیفیت  

؛  شیوۀ صوتی یا تصویری است  بهاست. در گام اول توجه بفرمایید كه منظور از محتوای الکترونیکی، تدریس استاد  

شده از كتاب(، جزوه، اسالید )بدون صداگ اری( محتوا محسوب  ن مواردی همچون كتاب )یا چند صفحۀ اسکنبنابرای

 اما برای تهیۀ محتوای الکترونیکی چه باید كرد؟ ؛ شوندنمی

 

تهیۀ اسالید )معموال  در قالآ پاورپوینت( برای درس است. تهیۀ اسالید اولین گام در تهیۀ محتوای   

ی علوم ریاضی و علوم پایه، معتقدند تهیۀ اسالید برای این  هارشتهدر    خصوصبه برخی از استادان،  مناسآ است.  

امکانات بسیار خوبی   اتفاقا ی ریاضی را در قالآ اسالید توضیح داد.  هافرمول توان  قبیل دروس مناسآ نیست و نمی

، برخی استادان به این دلیل استفاده از تخته را نیبرانویسی با كیفیت و نگارش زیبا وجود دارد. افزونبرای فرمول 

و قسمت به قسمت ببیند. برای این كار نیز امکانات بسیار   جیتدربهرا    هافرمولخواهند دانشجو  دهند كه می ترجیح می

ه قسمت  را قسمت ب  هافرمولتوان با استفاده از امکان انیمیشن،  ی مانند پاورپوینت وجود دارد و میافزارنرمخوبی در  

ی موجود در اینترنت، كمک زیادی به تهیۀ این قبیل اسالیدها هانمونهوارد صفحه كرد. استفاده از تجربۀ سایر استادان و  

توان از  ی است. در این مورد میبرنزماخواهد كرد. البته تردیدی نیست كه تهیۀ این نوع اسالید كار بسیار سخت و  

 ی است.الملل نیبخوب ه دكتری( نیز استفاده كرد كه یک تجربدستیاران آموزشی )دانشجویان ارشد و 

 

ای )تصویر، فیلم و صدا( در تولید محتوا و تهیۀ اسالید است. یکی از  استفاده از محتوای چندرسانه  

ای است. این محتوا  مزایای محتوای الکترونیکی نسبت به روش سنتی گچ و تخته، امکان استفاده از محتوای چندرسانه

و مراتع یک    هاجنگل یی از خط تولید یک كارخانه،  هالم یف در اینترنت موجود است. تصاویر و    وفوربه   هانه یزمدر همۀ  

ی یک  هاجمله ی گیاهی آن، شعرخوانی یک چهره به نام ادبیات كشور، نحوۀ تلف  كلمات و  هاگونهناحیۀ خاص و  

ای هیه است. محتوای چندرسانهی با كمی جستجو در اینترنت قابل تراحتبهزبان خارجی توسط یک فرد بومی و ...  

 كند.ر میتج ابشود، بلکه محتوا را نیز باعث ارتقای كیفیت آموزش می تنهانه

 

 اول ۀتوصی 

 دوم ۀتوصی
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دقیقه   15تا    10ید هر قحعۀ آموزشی حدود  تهیۀ محتوای آموزشی در قحعات كوچک است. سعی كن 

به موضوع تفکر كند. بهتر است باشد تا دانشجو خسته نشود و در پایان هر قسمت بتواند كمی استراحت كرده و راجع 

توان از تکلیف، تمرین یا  در پایان هر قحعه یک سؤال محرح گردد كه دانشجو موظف باشد راجع به آن فکر كند. می

ارائه نیز برای یک قحعه استفاده كرد. نکتۀ مهم آن است كه دانشجو موظف شود راجع به موضوع فکر  لزوم تهیۀ یک 

 كند و فقط شنوندۀ محلق نباشد. در ضمن از دانشجو بخواهید سؤاالت یا نکات مبهم خود را یادداشت كند.

زحمت استادان را   هاساعت ،  تیفیكیبتوصیۀ آخر استفاده از تجهیزات مناسآ برای ضبط صداست. یک میکروفن  

دهد. محتوایی كه با صدای كم كیفیت و نامفهوم ضبط شده باشد، اتر آموزشی خود را تا حد زیادی از دست هدر می

 بار صدای خود را ضبط كنید و كیفیت آن را بررسی نمایید.قبل از تهیه محتوا، یک حتما دهد. می

 گردد:زیر پیشنهاد می صورتبه وا، به ترتیآ اولویت و اترگ اری، ی تهیۀ محتهاروش با توجه به توضیحات فوق، 

باشید، بهترین روش صداگ اری بر روی    كرده  هیتهاگر برای درس خود اسالید    صداگذاری بر روی اسالید:  -1

 است.  iSpringی دیگری همچون افزارهانرمپاورپوینت یا  افزارنرمآن با 

دارند  افزارنرمبرای دروسی كه اختصاص به آموزش یک  خصوصبه روش دیگری كه : شینماصفحهضبط  -2

نرم از  استفاده  استاد  می   BB FlashBackمانند    شینماصفحه افزارهای ضبط  مناسآ است،  این حالت  باشد. در 

این مراحل و  دهد. در همین حین كلیۀ  مراحل آموزشی را بر روی كامشیوتر خود انجام داده و بر روی آن توضیح می 

شود كه در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت.  ضبط شده و تبدیل به یک فیلم می  افزارنرمتوضیحات وی توسط  

ی مختلف( را با استفاده  هاشکل ی ریاضی و  هافرمول )شامل    موردنظربرخی استادان با استفاده از همین روش، محالآ  

( نوشته و سشس بر روی OneNoteتخته سفید مانند    افزارنرم)با استفاده از یک    شینماصفحه از قلم نوری بر روی  

 دهند. آن توضیح می 

برخط برای دانشجویان است.   صورتبه ی برگزارشده  هاكالس یک روش دیگر ضبط  ضبط کالس برخط:    -3

امکان ضبط كالس و تبدیل    BigBlueButtonو    Adobe Connectی برخط همانند  ها كالس ی برگزاری  هاستم یس

سوم ۀتوصی   
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كالس    حتما كنید،  برخط برگزار می  صورتبهی خود را  هاكالس آن به یک فایل ویدئویی یا صوتی را دارا هستند. اگر  

 قرار دهید.  انیدانشجوخط در اختیار یک محتوای برون صورتبه را ضبط كرده و نسخۀ ضبط شده را 

توانید با یک دوربین كوچک )یا  اگر اصرار به تدریس با استفاده از تخته دارید، میی از تدریس:  بردار لمیف  -4

تواند ی كنید )كه البته این روش حتما  نیاز به یک دستیار نیز دارد(. این كار میبردارلم یف حتی موبایل( از تدریس خود  

منزل با تهیۀ یک تخته سفید كوچک انجام پ یرد.   ی دانشکده و یا درها كالس ی بهداشتی در  هاپروتکلبا رعایت  

ی خالقانه، محالآ را با خودكار بر روی یک كاغ  سفید معمولی نوشته و بر روی  هاروش برخی استادان با استفاده از  

 دهند. البته برای این كار ابتدا باید دوربین به نحوی بر روی صفحه موردنظر تابت گردد.آن توضیح می 

شود، اما  یی است. این روش چندان توصیه نمیتنهابه آخرین روش ضبط صدای استاد  تدریس:  ضبط صوتی    -5

ممکن است برای برخی دروس كه فقط حالت ارائه و سخنرانی صرف دارند، مفید واقع شود. البته حتی در این موارد  

همزمان ضبط كنند تا دانشجو بتواند با دیدن چهره استاد،   طوربه شود استادان صدا و تصویر خود را  هم توصیه می 

 ارتباط بهتری با وی برقرار كند.

ی ها آموزش البته در حالت عادی امکانات دیگری همچون ضبط تدریس در استودیوهای تصویری یا صوتی مركز  

برای همۀ    هاآناستفاده از    در شرایط فعلی و به دلیل ظرفیت محدود، امکان  متأسفانهالکترونیک نیز وجود دارد كه  

چنین  هادانشکدهی مجهز به دوربین )در همۀ هااتاقی حدوری در هاكالس استادان فراهم نیست. امکان دیگر ضبط 

ی حدوری، در شرایط فعلی امکان آن نیز وجود  هاكالس به دلیل عدم برگزاری    متأسفانهكالسی وجود دارد( است كه  

 ندارد.
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 برگزاری کالس برخط نحوه- 3-4پیوست 

 

ی آموزش الکترونیکی است. نخستین گام در این زمینه آشنایی هابخش   نیترمهم ی برخط، یکی از  هاكالس برگزاری  

ست. هاآن( و امکانات  BigBlueButtonو    Adobe Connect) ی برگزاری كالس دانشگاه  هاستم یسكامل با  

قرار    موردتوجه، دسترسی به اینترنت محمون و بدون قحعی نیز یکی از عوامل بسیار مهم است كه باید  نیبراافزون 

گیرد. چنانچه اینترنت خانگی خوبی در اختیار ندارید، بهتر است از اینترنت تلفن همراه استفاده كنید كه معموال  كیفیت  

 ها كالس نترنت شما مناسآ نیست و قحعی دارد، بهتر است  از خحوط ای  كدامچیهباالتری دارد. در بدترین حالت و اگر  

 را از اتاق خود در دانشکده تشکیل دهید.

كم و همین موارد برای دانشجویان نیز محرح است. از دانشجویان خواسته شود كه نحوۀ فعال كردن میکروفن، وب

، نیبراادان خود تعامل داشته باشند. افزون ی سیستم را فرابگیرند تا بتوانند در طی كالس با است هاقسمتكار با سایر  

داشتن یک اینترنت مناسآ برای دانشجویان از ملزومات اصلی است. بهتر است از دانشجویان خواسته شود در هنگام  

است( و با لباس و پوشش مناسآ    شده  قفلاتاقی كه درپ آن    مثال كالس در یک محیط مناسآ و بدون مزاحمت ) 

ویدئویی یا صوتی در كالس شركت كنند. توجه فرمایید كه    صورتبه حدور داشته باشند تا در صورت نیاز بتوانند  

كم او فعال نشده و یا اینترنت وی قحع شده است. با دانشجو ممکن است ادعا كند در هنگام كالس میکروفن یا وب

رخ دهد، حتما  به دانشجویان اطمینان دهید تا تعداد دفعات مشخصی ع ر   واقعا ن است  توجه به اینکه این مشکل ممک 

موجه محسوب شده و مشکلی برایشان پیش نخواهد آمد؛ اما حتما  باید مشکالت فنی و یا اینترنت خود را حل   هاآن

در دسترسی به كالس مشکل    معناست كه دانشجوبیشتر شد، بدین  شدهمشخصكنند. اگر تعداد دفعات مشکل از تعداد  

دارد و باید تصمیم دیگری گرفته شود. حتما  تعداد دفعاتی كه ع ر دانشجویان موجه است را در ابتدای نیمسال به 

 اعالم كنید. هاآن

 توجه كرد، به شرح ذیل هستند: هاآن نکات مهمی كه باید در برگزاری كالس زنده به 

نکته، مشاركت دانشجویان در كالس برخط است. كالسی كه در آن تنها    نیترهم م

پردازد و دانشجویان فقط شنونده هستند، برای دانشجویان  الآ میاستاد به ارائۀ مح

 ی زیر استفاده كنید: هاروش توانید از  بوده و كارایی چندانی نخواهد داشت. برای مشاركت دانشجویان می  كنندهخسته 

 مشارکت دانشجویان
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از دانشجویانی   گزارشی  هاستم یستواند از طریق سیستم ارائۀ كالس برخط چک شود. این  می  حدور و غیاب

دانید ممکن است دانشجو فقط وارد كالس شده و سشس  كه می طورهمان اما    ؛دهند، ارائه می اندبوده كه در كالس  

ی تصادفی، یا برگزاری نظرسنجی از دانشجویان در حین هاپاسخبه كار دیگری بشردازد. اینجاست كه پرسش و  

پیش از این گفته شد، حتما  ادعای دانشجو در مورد مشکالت   كهطورهمانواقع شود. البته    مؤترتواند  كالس می

 شده مشخص   حد  از  شی باما    ؛نشدن میکروفن( را تا تعداد دفعات مشخصی قبول كنیدفنی )قحعی اینترنت یا فعال

 حتما  باید وضعیت دانشجو مورد بررسی قرار گیرد.

پرسش و پاسخ دانشجویان        

از دانشجویان بخواهید در كالس مشاركت كرده و سؤاالت خود را بشرسند 

تصادفی از تعدادی دانشجو سؤال بشرسید و نمره )هرچند كوچک( را به این بخش اختصاص  طوربهو گاهی نیز 

بر میکروفن، ویدئوی خود را نیز فعال كنند تا حس بهتری دهید. بهتر است از دانشجویان خواسته شود عالوه

منتقل شود.

 

 

 (Poll) یبه نام نظرسنج یكالس برخط مجهز به امکان ۀارائ یهاستمیس

شده محرح به محالآ گفتهراجع یانهیسؤال چندگز کیكالس  نیدر ب دیتوانیامکان م نیهستند. با استفاده از ا

 اختصاص داد. زیسؤاالت ن نیبه ا ینسبتا  كم ۀنمر توانیبه آن پاسخ دهند. م انیتا دانشجو دیكن

 

را در كالس  یمحلب دیچند دانشجو بخواه ای کیاز  دیتوانیبسته به نوع درس م

دهند و  حیخود توض ۀپروژ یسازادهیپ ۀمسائل داده شده را حل كنند، راجع به نحو ای هانیاز تمر یکیارائه كنند، 

... 

 حضور و غیاب دانشجویان

 نظرسنجی گروهی 

 ارائۀ کالسی 
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شده را در اختیار دانشجویان قرار حتما  كالس برخط خود را ضبط كرده و نسخۀ ضبط 

( mp4فیلم )با قالآ    صورتبهخط كالس را نیز  یستم نسخۀ برون براین، سدهید. افزون

قالآ   )با  تهیه میmp3و همچنین صوتی  كه می (  را  كند  آن  )برون  صورتبه توان  اختیار  محتوای درسی  در  خط( 

ور كند كه بتوانند در فرصت مناسآ، تدریس استاد را مجددا  مردانشجویان قرار داد. این كار به دانشجویان كمک می

لزوم برخی   افزون  هاقسمتكرده و در صورت  كنند.  بیشتری گوش  با دقت  ، چنانچه دانشجویی در زمان نیبرارا 

اینترنت شود، می مانند قحع  به  برگزاری كالس دچار مشکلی  از كالس  خط آن دسترسی ی برونهال یفاتواند پس 

 و محالآ كالس را از دست ندهد.   داكردهیپ

 

 

كم خود را روشن كنید تا دانشجویان با دیدن  شود در صورت امکان وبتوصیه می 

 هتری با مدرس و درس برقرار كنند.چهرۀ شما، ارتباط ب

 ضبط کالس

کمبودن وب نروش  
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 نحوۀ برگزاری امتحانات  - 4-4پیوست 

ی آموزش الکترونیکی است. عدم امکان هاچالش   نیتربزرکالکترونیکی و از راه دور یکی از    صورتبهبرگزاری امتحانات  

ی ممکن نیست(، دسترسی دانشجو به منابع مختلف درسی در حین امتحان سادگ بهاحراز هویت دانشجو از راه دور )حداقل  

امتحانهاچالش   نیتربزرکو امکان مشورت با سایر دانشجویان از   شود ات است. به همین دلیل توصیه می ی برگزاری 

ی دانشجو )تمرین، تکلیف، پروژه، ارائه كالسی و هاتیفعالمستمر و در طول نیمسال، از طریق ارزیابی    صورتبهارزیابی  

د. )و در حین كالس( برگزار شون  ترمطولتوانند به تعداد زیاد و با نمرۀ كم در  می  هاآزمون ،  نیبرا...( صورت پ یرد. افزون 

بودن نمرۀ هر امتحان، ارزش تقلآ را كند و در ضمن به دلیل كم این كار امکان هماهنگی دانشجویان برای تقلآ را كم می 

( در نظر گرفته شود تا اگر دانشجو یک 22  مثال شود مجموع نمرات كمی بیشتر ) آورد. در این حالت توصیه می پایین می

شود از برگزاری یک آزمون توصیه می   ا یقوند بیماری( از دست داد، متدرر نشود.  یا دو امتحان كوچک را به هر دلیلی )مان

هماهنگی با یک فرد دیگر برای آزمون دادن( بسیار    مثال احتمال تقلآ )   چراكهپایانی مجازی با نمرۀ باال خودداری شود،  

 نمره است. 5رود. حداكثر نمرۀ قابل تخصیص به امتحان پایانی باال می

ی الکترونیکی بسیار  هاآزمون ی، اضحراب دانشجویان در  المللنیباز طرف دیگر، توجه داشته باشید كه براساس تحقیقات  

ی حدوری است. دانشجویان نگران مواردی همچون قحعی یا كندشدن اینترنت، رفتن برق، كندشدن یا هاآزمونباالتر از  

یا    ازكارافتادن كندشدن  شخصی،  فایل  برگزاركنند سرورهای    نازكارافتادرایانۀ  ارسال  به  مربوط  مشکالت  آزمون،  ۀ 

توان دهد همۀ این مشکالت ممکن است رخ دهند و نمیباشند. تجربیات نشان میخصوص فایل با حجم باال و ... میبه

ن آن را به  توارو، اگرچه احتمال تقلآ و شیحنت همیشه وجود دارد و نمیرا در نظر نگرفت. ازاین  هاآناحتمال وقوع  

انداخته و آنان   زحمتبه ی مشکل و پیچیده، اكثریت دانشجویان را  هاهیروی شدید و  هایرتگی سخصفر رساند، اما نباید با  

 ی زیر توجه فرمایید:هاه ی توصرا دچار اضحراب كرد. بنابراین، خواهشمند است به 

گرفتن از ینترنت، زمان الزم برای عکسدر تعیین زمان آزمون مواردی همچون زمان دریافت سؤاالت از طریق ا -

 پاسخ و بارگ اری آن و سایر موارد را در نظر بگیرید. 

می - درم  را  مشکالتشان  كه  دهید  اطمینان  دانشجویان  بیاید، به  پیش  مشکلی  یا  دهد  رخ  خحایی  اگر  و  كنید 

جایگزین مانند ایمیل یا اگر پاسخ سؤال یک فایل تصویری است، یک راه    مثال ی جایگزین وجود دارد.  هاحل راه 
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از دانشجویان    کیچی هبرای ارسال فایل در موارد اضحراری نیز مشخص كنید )ممکن است    رسانامیپی  هاشبکه

 خاطر آنان خواهد شد(.از این روش استفاده نکنند، اما باعث آرامش 

شوند، راهکاری برای جبران قرار بدهید، گرچه معموال  برای دانشجویانی كه در لحظۀ امتحان دچار مشکل می  -

اگر دانشجویی نتواند در لحظۀ امتحان وارد   مثال قرار نگیرد.    سوءاستفادهاین راهکار باید دشوارتر باشد تا مورد  

 خواهد بود. ترمشکل قحعا ار گیرد كه مورد آزمون قر رودرروشفاهی و  صورتبه بعدا سیستم شود، 

 ست. اجرا قابلامتحانات به دو صورت شفاهی و كتبی   -

 

 

 

 

 امتحان شفاهی

ر حالت دانشجو و استاد همزمان د نی. در اشودیصورت زنده برگزار مكالس برخط و به یبرگزار ستمیس قیاز طر

( یلیتکم التیكوچک )معموال  تحص یهاكالس یروش برا نی. اپردازندیكالس حاضر شده و به پرسش و پاسخ م

برخوردار  ییباال تی( از امنیریو هم تصو یاستاد و دانشجو )معموال  هم صوت ۀارتباط زند لیاجراست و به دل قابل

بزرک  یهاكالس یآن، عدم امکان اجرا برا ۀرا ندارد؛ اما مشکل عمد یعاد یکیالکترون یهااست و مشکالت آزمون

 است.

 کتبی امتحان

 ستمیس نیا د،ش بیان از اینپیش طو كه . همانردیپ یانجام م vu ستمیمانند س یریادگی یمحتوا تیریمد ستمیس کی قیاز طر

 یو حت یخال یكردن جابکش و رها كن، پر ن،یپاسخ، جورچغلط، كوتاه-درست ،یانهیانواع سؤاالت چندگز فیقادر به تعر

 نیروش مقابله با ا نیبهتر دییامکان تقلآ وجود دارد، اما توجه بفرما تحانسبک ام نی. اگرچه در اباشدیم یحیسؤاالت تشر

 یها. استفاده از روشباشدیم مسالیمستمر در طول ن یهایابیبخصوص ارز ،یابیارز نینو یهاآوردن به سبک یمشکل، رو

 رفتن باالو  انیدانشجو تیاكثر یباعث بروز مشکل برا اد،یز یریو مشکل به همراه سختگ دهیچیپ
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 شوند:آوردن امکان تخلف پیشنهاد میی زیر برای پایینهاروش ، حالنیباا

 

امکان تخصیص سؤاالت تصادفی از بین یک مجموعه سؤال به    ماننداز امکانات خود سیستم مدیریت محتوای یادگیری  

ی پاسخ، امکان به هم ریختن ترتیآ سؤاالت برای دانشجویان مختلف و هانه یگزدانشجو، امکان به هم ریختن ترتیآ  هر  

وقتی ترتیآ سؤاالت متفاوت است( استفاده كنید. البته توجه    خصوصبهباالخره عدم امکان حركت آزاد بین سؤاالت ) 

اشتباه دكمه سؤال بعدی   طوربهكند )ممکن است  و را سخت میفرمایید كه عدم امکان حركت آزاد بین سؤاالت كار دانشج

ی یک سؤال را از دست بدهد(، ل ا فقط در صورت لزوم راحتبه را بزند، یا هر اشتباه دیگری را انجام دهد كه موجآ شود  

   از آن استفاده كنید.

 

راهم تنظیم كنید. نه خیلی كم كه دانشجویان دچار اضحراب شوند و نه زیاد كه امکان تقلآ ف  دقتبهی را  دهپاسخ زمان  

ای و تشریحی(، هر آزمون را جداگانه برگزار نمایید. بهتر است از قبل اعالم شود. اگر چندین نوع سؤال دارید )چندگزینه

ی  بندزمان تا دانشجو    دیاگرفتهگرفتن از پاسخ و ارسال آن در نظر  ی، عکسدهپاسخ كنید كه چقدر زمان برای دریافت سؤال،  

  بهتری داشته باشد.

 

توانید از دانشجو بخواهید كه پاسخ را تایپ كند و هم اینکه به وی امکان ارسال یک فایل در سؤاالت تشریحی، هم می 

تصویری بدهید. در حالت دوم، دانشجو پاسخ را با خط خود نوشته )حتی ممکن است الزم باشد شکلی را نیز رسم كند(،  

تواند در صورت می  بعدا پاسخ با دستخط خود دانشجوست،    زآنجاكهاكند.  سشس از آن عکس گرفته و برای شما ارسال می

   لزوم مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. البته در این حالت زمان الزم برای عکس گرفتن و بارگ اری فایل را نیز در نظر بگیرید. 

 

 

 

3 

2 

1 
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صوتی یا ویدئویی )با صدا و تصویر خودش( ارسال   صورتبهتوانید از دانشجو بخواهید در یکی از سؤاالت پاسخ را  می

زمان الزم برای ارسال فایل را    لحفا اما    ؛د. برای این كار كافی است در سؤاالت تشریحی امکان ارسال فایل را فعال كنیدكن

 در نظر بگیرید.  هاآن به دلیل باال بودن حجم 

 

توانید از سیستم برگزاری كالس برخط )وبینار( نیز استفاده كنید. در این حالت دانشجو موظف است در برای نظارت می

 اش برگهكم )یا دوربین موبایل( خود را روشن كرده و آن را در موقعیتی قرار دهد كه خودش و  حین برگزاری آزمون وب

فن دانشجو نیز باید روشن باشد تا صدای وی نیز توسط استاد شنیده شود. ، میکرونیبراباشند. افزون  مشاهدهقابل   كامال 

  10توان نظارت بر هر  می   شلوغهای  تواند صدا و تصویر دانشجویان را مشاهده و كنترل كند. برای كالس حال، استاد می 

ایید كه در این روش مشکالتی دانشجو را در یک اتاق مجازی انجام داد و هر اتاق مجازی را به یک دستیار سشرد. توجه فرم

 گرفته شود.  نظر درهمچون امکان قحعی یا كندی اینترنت دانشجو نیز باید 

 

تصادفی تعدادی   طوربهتصادفی است. در این روش پس از اتمام آزمون الکترونیکی،    صورتبه روش دیگر مصاحبۀ شفاهی  

تواند  می  كار  نیادهند ) شفاهی )با فعال كردن دوربین( راجع به پاسخشان توضیح می  طوربهو    شدهانتخابدانشجویان  از  

مسلط نبودن به پاسخ در هنگام مصاحبه شفاهی باال باشد، امکان تقلآ    هتوسط دستیاران نیز صورت پ یرد(. چنانچه جریم

بسیار باالیی روی كاهش تخلفات دارد و باعث دلگرمی دانشجویانی كه   خیلی پایین خواهد آمد. معموال  این روش تأتیر

 شود.، میاندكرده تالش بیشتری 

  

در این قبیل   مسلما ، نقد و بررسی و خالقیت استفاده شود.  لیوتحلهیتجزشود از سؤاالت مفهومی در سحح  توصیه می 

 ی خود اتکا كند. هادانستهتواند به سؤاالت امکان تخلف بسیار پایین است و دانشجو تنها می

4 

5 

6 

7 
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کالت احتمالی، از طریق سیستم برگزاری كالس  شود حتما  در زمان امتحان برای پاسخ به سؤاالت و مشمی  دیتأكدر پایان  

دیگر در دسترس دانشجویان باشید )در صورت لزوم شماره تلفن خود را در اختیار   رسانامیپبرخط )وبینار( یا هر سیستم  

ای  هشد، امکانات جایگزین برای ارسال پاسخ همچون ایمیل یا شبکه  دیتأككه پیش از این نیز  طورهمانآنان قرار دهید(. 

 را در نظر بگیرید.  رسانامیپ
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 های عملی  نحوۀ برگزاری درس- 5-4پیوست 

ها آشنایی با محیط های یادگیری الکترونیکی است. معموال  هدف از این درس های عملی یکی از بزرگترین چالش درس 

با دستگاه یا  واقعی، كار  )مانند كارگاه جوشکاری( و  ابزارهای واقعی  آوردن یک مهارت عملی )مانند شنا  دستبه ها و 

ها به صورت مجازی بسیار سخت و گاهی غیر ممکن است. گرچه پیشرفت كردن( است. بنابراین برگزاری این درس 

ها را نیز به  كند كه بتوانیم در آینده این درس ما را امیدوار می  (Virtual Reality)هایی همچون واقعیت مجازی  فناوری

فناوری  صورت كامال  این  باالی تجهیزات  قیمت  اما در حال حاضر  كنیم،  برگزار  بر سر راه مجازی  مانع عمده  ها یک 

 شود.  یادگیری الکترونیکی محسوب می

 توان به چند گروه تقسیم كرد: های عملی را میدرس 

 افزارها مانند آزمایشگاه كامشیوتر.های مبتنی بر كار با نرمدرس  -1

ها آشنایی با  ها و ابزارهای الکترونیکی، مکانیکی، شیمیایی و ... كه هدف اصلی آنبر كار با دستگاهمبتنیهای  درس   -2

ای از این دسته، آزمایشگاه مدار الکتریکی یا آزمایشگاه نحوۀ كار دستگاه یا دیدن نتیجۀ انجام یک عمل خاص است. نمونه 

 است. فیزیک عمومی

آوردن یک مهارت خاص است، همانند جوشکاری یا دروس تربیت بدنی دست ها بههایی كه هدف اصلی آنس در  -3

 مانند شنا و والیبال و یا دروس دامشزشکی مانند كالبدشکافی.

 میدانی مانند كاشت و برداشت در مزارع. -های عملیدرس  -4

كنیم، امکان ارائۀ دروس به صورت الکترونیکی كمتر )و در  بندی فوق، هرچه از باال به سمت پایین حركت می در دسته 

توان به آسانی به شیوۀ الکترونیکی برگزار كرد. كافی است را می  1شود(. مسلم است كه دروس دستۀ  نتیجه دشوارتر می

افزار مربوطه، نتیجه را در اختیار استاد قرار  انشجو پس از انجام كار با نرمدستور كار در اختیار دانشجویان قرار گرفته و د

می كار  این  برای  )مانند  دهد.  دروس  برخط  ارائۀ  سیستم  از  اشترام (  Adobe Connectتوان  به  امکان  گ اری  و 

 نمایش )توسط دانشجو( نیز استفاده كرد.صفحه 

های آزمایشگاه شود. روش اول استفاده از  ای این دسته پیشنهاد میتر است. چندین روش براما دستۀ دوم كمی پیچیده

این آزمایشگاه   مجازی با شبیه است.  به صورت نرمها  امکان می سازی محیط واقعی  به دانشجو  با یک  افزاری،  دهند كه 
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زمایشگاه مدار، دانشجو عنوان نمونه، در آدست آورد. بهشده كار كند و نتایجی مشابه دستگاه واقعی بهسازیدستگاه شبیه 

تواند در محیط مجازی عناصری همچون مقاومت، خازن، سلف و ... را بر روی بورد چیده و سشس میزان جریان یا می

های جالبی در سحح دنیا و ایران در این زمینه وجود دارد كه از آن گیری كند. نمونههای مختلف را اندازهولتاژ قسمت

سازهای های مختلفی همچون فیزیک، شیمی و ...( و یا شبیه )در زمینه   دانشگاه كلرادوهای رایگان  سازتوان به شبیه جمله می 

ساز برای  افزارهای شبیهتوانند با كمک دانشجویان نرمخود استادان هم می در ایران اشاره كرد. دانش تجهیز فرزانهشركت 

ابزارها و زبان توان از عنوان نمونه می های مختلفی برای این كار موجود است كه به آزمایشگاه خود تهیه كنند. معموال  

LabVIEW  .صورت یک بسته در اختیار روش دیگر آن است كه اگر تجهیزات كوچک و قابل حمل است، به   نام برد

دانشجو قرار گیرد تا در منزل آزمایش انجام شده و نتیجه در اختیار استاد قرار گیرد. نمونۀ این كار در گروه كامشیوتر انجام 

ک در ابتدای ترم در اختیار دانشجویان قرار داده  صورت یک جعبۀ كوچشده است كه تجهیزات آزمایشگاه ریزپردازنده به

ها برای دستۀ دوم قابل یک از این روش شود. اما اگر هیچشود و پس از انجام آزمایشات در پایان ترم پس گرفته میمی

 شود، استفاده كرد.     توان از روشی كه در ادامه برای دستۀ سوم و چهارم گفته میاجرا نباشد، می

عنوان  دستۀ سوم و چهارم به شیوۀ الکترونیکی بسیار سخت بوده و در برخی موارد غیرممکن است. اگرچه به   اجرای دروس 

افزار، دانشجو اشاره كرد. در این نرم  1شده در دانشکدۀ تربیت بدنی برای درس ورزش  افزار طراحیتوان به نرمنمونه می

دهد و حسگرهای تلفن همراه این حركات ه شده را انجام میبا بستن تلفن همراه هوشمند به بدن خود، حركات خواست

 كنند. را تبت كرده و نتیجه را برای استاد ارسال می

صورت حدوری ها بهصورت الکترونیکی نباشند، ارائۀ آناما راه حل نهایی برای دروسی كه به هیچ شکل قابل ارائه به

صورت فشرده برگزار بلی، در یک بازۀ زمانی كوتاه )مثال  یک هفته( به ریزی قها را با برنامه توان این كالس است. اما می 

افزون  ازآنجاكه قسمت عمدهكرد.  با دستگاه موردنظر براین،  یا كار  انجام عمل  از زمان كالس صرف آموزش نحوۀ  ای 

ار كافی است چگونگی  ای كاهش داد. برای این كطور قابل مالحظه توان با تهیۀ محتوای مناسآ، زمان را بهشود، میمی

صورت یک فایل ویدئویی ضبط شود و پیش از كالس عملی در اختیار دانشجو قرار گیرد. دانشجو انجام كار توسط استاد به 

موظف است این ویدئو را قبال  مشاهده كرده و در زمان كالس عملی فقط به انجام آن عمل بشردازد. با این روش كه در 

ها را های عملی را تا حد زیادی كاهش داد و آنتوان زمان كالس باشد، میعکوس میحقیقت همان روش یادگیری م

   دریک بازۀ زمانی كوتاه به اتمام رساند.
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