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 عالي ها و مؤسسات آموزش نامه مديريت دانشگاه آيين

  ١١/٠٤/١٣٧٠مصوب دويست و چهل و نهمين جلسه مورخ 

 انقالب فرهنگي شوراي عالي

  شد/١٦٤٠:  شماره ابالغ     ١٢/٠٥/١٣٧٠: تاريخ ابالغ

  

  تكميلي شوراي تحصيالت  -٤

  

تكميلي  حصيالت به منظور تهيه وتدوين برنامه هاي آموزشي دوره هاي ت- ٢٧ماده 

 در پيشنهادآن به شوراي دانشگاه وآمك به اموراجرايي وفراهم آوردن امكانات و

شوراي  تحصيالت تكميلي دانشگاه و زمينه گسترش دوره هاي تخصصي، شوراي

  .تكميلي دانشكده ها بشرح زير تشكيل مي شود تحصيالت

 

  :تحصيالت تكميلي دانشگاه ترآيب اعضاي شوراي)  الف-٢٨ماده 

  

  )شورا رئيس( معاون تحصيالت تكميلي دانشگاه )١

  معاونان آموزشي وپژوهشي دانشگاه )٢

نمايندگان شوراهاي  تكميلي دانشكده ها يا تحصيالت) مديران( مسئوالن )٣

  تحصيالت تكميلي دانشكده ها

  خدمات آموزشي تحصيالت تكميلي دانشگاه مسئول )٤
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  :اه عبارتندازدانشگ وظايف شوراي تحصيالت تكميلي) ب 

 

زمينه هاي اجرايي  معاون تحصيالت تكميلي دانشگاه جهت ايجاد همكاري با) الف 

  هاي مصوب تصميمات هيات رئيسه وآيين نامه وبرنامه مصوبات شوراي دانشگاه،

 

  :ازجمله پيشنهاد برنامه هاي مختلف آموزشي به شوراي دانشگاه تدوين و) ب

تغييرات  پيشنهاد دآتري و اي آارشناسي ارشدبرنامه هاي آموزشي دوره ه       

بررسي آيين نامه  ضوابط مصوب چهارچوب الزم درنحوه، اجراي برنامه هاي درسي در

پيشنهاد طرحهاي متناسب آموزشي  آنها اظهارنظر درباره هاي تحصيالت تكميلي و

 دانشگاه ميان مدت به شوراي غيررسمي آوتاه مدت و

ارائه آن به  و ي جديد دردوره هاي تحصيالت تكميليبرآورد ظرفيت پذيرش دانشجو

  شوراي دانشگاه

  

دانشگاه يامعاون تحصيالت  اظهارنظر درباره مسائلي آه توسط شوراي بررسي و) ج

  تكميلي دانشگاه به شورا ارجاع مي شود

 

دانشگاه وبررسي  آيفيت آموزشي دوره هاي تحصيالت تكميلي در بررسي) د

ها و ارائه گزارش آن به  علمي فعال در اين دوره اتآيفيت آموزشي اعضاي هي

  شوراي دانشگاه
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 دانشگاه دوره هاي تكميلي جديد در پيشنهاد تاسيس رشته ها و بررسي) هـ

پايان نامه هاي تحقيقاتي دوره هاي آارشناسي ارشد ( رساله  تصويب عناوين) و

  )وباالتر

 

انشگاه هاي د شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده در -)١( ٢٩ ماده

  تخصصي

  

  :ترآيب اعضاء) الف

  )رئيس شورا(رئيس دانشكده  )١

  )نايب رئيس(معاون آموزشي دانشكده  )٢

درجه استادياري  هائي آه مجري دوره هاي تخصصي هستند با نمايندگان شاخه)٣

  .باالتروحداقل سه سال سابقه تدريس ياتحقيق يا

ي ساير دانشگاهها بادرجه ازاعضاي هيئت علم تن دو درصورت لزوم يك يا )٤

  پژوهشي آارآموزشي و حداقل سه سال سابقه استادياري يا باالتر و

  

   :وظايف) ب 

در آئين نامه هاي دوره هاي آارشناسي  آليه وظائف گروههاي آموزشي مندرج

عهده شوراي تحصيالت  در دانشكده هاي تخصصي به (.Ph.D) يارشد ودآتر

  .شود تكميلي دانشكده واگذار مي



 4

  خالصه وظايف شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده

  )Ph.D(بر اساس آيين نامه آموزشي دوره دآتري تخصصي 

  

 .تعيين استاد راهنما تحصيلي براي دانشجو در اولين نيمسال تحصيلي 

 گروه تشخيص پس از  آمبود يا جبراني براي دانشجو،هاي گذراندن درستاييد  

 .آموزشي

و زمان انتخاب آنها با رعایت پيش نيازها در چارچوب عيين تعداد و نوع درس ها ت 

 مصوب شورای عالی برنامه ریزی و با نظر گروه آموزشی مربوط، برنامه

 .پيشنهاد گروه آموزشي ذيربطبا  واحد، ١٤تاييد انتخاب واحد دانشجو تا حداآثر  

، با ١٢تاييد موجه بودن غيبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده  

 . مدارك مستند توسط دانشجو و ارايه گزارش استاد مربوطارايه

ميزان تعيين يش از بدرس، هر ورتي آه غيبت دانشجو در صدر تاييد حذف درس  

در صورتي آه غيبت او به تشخيص دانشكده و تاييد شوراي .  باشد١٢شده در ماده 

 .تحصيالت تكميلي دانشكده موجه تشخيص داده شده باشد

 . غيبت در جلسه امتحانتشخيص موجه بودن 

 .با پيشنهاد گروه آموزشي مربوطهتاييد زمان برگزاري آزمون جامع  

 .نظارت بر برگزاري آزمون جامع 

موارد در ، دانشجومدت مجاز تحصيل  نميسال تحصيلي به افزودن حداآثر سه 

 استثنايي به پيشنهاد استاد راهنما

صي تحصيلي براي دانشجو تاييد موجه بودن ترك تحصيل دانشجو و احتساب مرخ 

 .٢٦مطابق ماده 
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درخواست مرخصی باید دو هفته قبل از شروع (موافقت در خصوص اخذ مرخصي  

دانشجو به استاد راهنمای تحصيلی و  نام نویسی در هر نيمسال تحصيلی توسط

دانشكده مربوط به شورای  مدیر گروه تسليم و پس از آسب موافقت مدیر گروه و

 )انشگاه ارایه گرددتحصيالت تكميلی د

تاييد گواهي پزشكي دانشجويان و حداآثر استفاده از يك نيمسال مرخصي  

 .تحصيلي بدون احتساب در سنوات

 تائيد مدیر ،موافقت استاد استاد راهنمای پژوهشی به تقاضای دانشجو،تاييد  

 گروه

 منتخب مطابق عالوه بر استاد راهنمای پژوهشی(انتخاب بيش از یك نفر تاييد  

 به پيشنهاد  ودر موارد استثنایی به عنوان استاد راهنمای پژوهشی) ٣١مفاد ماده 

 گروه

تصميم گيري در خصوص هدايت همزمان پايان نامه ها بيش از هر يك از موارد بند  

 .٣٥الف و ب ماده 

 دريافت گزارش استاد راهنما در مورد مشكالت موجود در آار تحقيقاتي دانشجو 

و يا از صاحب نظران و محققان  هيئت علمي فر از اعضايتاييد يك تا سه ن 

 .مانبه پيشنهاد استاد راه، استاد مشاوربرجسته، مرتبط با موضوع پايان نامه بعنوان 

راهنمای پژوهشی موظف است در  استاد(بررسي گزارش پيشرفت آار دانشجو  

مكتوب از پيشرفت آار  هر مرحله از تحقيق و حداقل هر شش ماه یك نوبت گزارشی

راهنمای پژوهشی از  این گزارش پس از تائيد استاد. دانشجو را از وی درخواست آند

حضور  طریق گروه به شورای تحصيالت تكميلی دانشكده تسليم می شود و با
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دانشجو و استاد راهنمای پژوهشی در جلسه ای آه اعضای آن توسط همين شورا 

 ).ار گيردمی گردد، مورد بررسی قر تعيين

و زمينه تحقيقاتی باید در  موضوع پایان نامه(تصويب موضوع پايان نامه دانشجو  

از شروع به تحصيل  مدت زمانی محدود به آغاز نيمسال دوم و پایان نيمسال چهارم

توسط  توسط دانشجو تعيين، و چارچوب آلی آن(Ph.D) در دوره دآتری تخصصی

ق گروه آموزشی مربوطه جهت بررسی استاد راهنمای پژوهشی مشخص و از طری

 ).تحصيالت تكميلی دانشكده ارائه شود به شورای

حداآثر مدت مجاز برای ثبت عنوان پایان نامه، پس از گذراندن مرحله تاييد  

 . در موارد استثناييامتحان جامع آموزشی و قبولی در

 تكميلي تحصيالت شوراييك نفر نماينده تاييد جلسه دفاع پايان نامه و حضور  

استادان  هيات داوران متشكل از (ودانشكده در جلسه دفاعيه پايان نامه دانشج

راهنمای تحصيلی و پژوهشی و مشاور و چهار عضو هيات علمی دانشگاه یا 

تحقيقاتی در رشته مربوطه با درجه حداقل استادیاری و با سه سال  موسسات

با پيشنهاد گروه و تائيد در دوره تحصيالت تكميلی آه  سابقه تدریس یا پژوهش

 ).تعيين می شوند، می باشد شورای تحصيالت تكميلی دانشكده

آه ارائه برخي دروس در تاييد گذراندن برخي دروس به صورت مهمان، در صورتي   

 موافقت استاد ا ب ،ممكن نباشد مبداء دانشگاه  در  ،مان معينزيك رشته و در يك 

مقصد هم دانشگاه  آسب موافقت صورت اين در. (گروه آموزشي مربوطهراهنما و 

نبايد از دانشگاه  تعداد واحدهاي درسي دانشجوي ميهمان در يك .ضروري است

  .)نصف واحدهاي درسي دوره تجاوز نمايد
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.  تخلف ورزند٥٠برخورد قانوني با دانشجوياني آه از اجراي مفاد بندهاي ماده  

  )تحصيل تمام وقت دانشجو(

  حصيالت تكميلي دانشكدهخالصه وظايف شوراي ت

  بر اساس آيين نامه آموزشي دوره  آارشناسي ارشد ناپيوسته

  

 گروه تشخيص پس از  آمبود يا جبراني براي دانشجو،هاي گذراندن درستاييد  

 .آموزشي

ترتيب ارايه دروس با رعايت پيش نيازها، تنظيم برنامه تحصيلي دانشجويان در  

 ريز مواد درسي و طرح مطالب جديد در يك طول دوره، روش تدريس و جابجا آردن

با نظر گروه آموزشي برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي، درس در چارچوب 

 .مربوط

 .پيشنهاد گروه آموزشي ذيربطبا  واحد، ١٦تاييد انتخاب واحد دانشجو تا حداآثر  

، با ١٠تاييد موجه بودن غيبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده  

 .يه مدارك مستند توسط دانشجو و ارايه گزارش استاد مربوطارا

ميزان تعيين يش از بدرس، هر ورتي آه غيبت دانشجو در صدر تاييد حذف درس  

در صورتي آه غيبت او به تشخيص دانشكده و تاييد شوراي .  باشد١٠شده در ماده 

 .تحصيالت تكميلي دانشكده موجه تشخيص داده شده باشد

 دن غيبت در جلسه امتحانتشخيص موجه بو 

موارد در ، دانشجومدت مجاز تحصيل  يك نميسال تحصيلي به افزودن حداآثر  

 استثنايي به پيشنهاد استاد راهنما
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تاييد موجه بودن ترك تحصيل دانشجو و احتساب مرخصي تحصيلي براي دانشجو  

 .١٥مطابق ماده 

د استثنايي و با تصميم گيري در خصوص اخذ مرخصي در نيمسال اول، در موار 

 .پيشنهاد دانشكده

تاييد گواهي پزشكي دانشجويان و حداآثر استفاده از يك نيمسال مرخصي  

 .تحصيلي بدون احتساب در سنوات

دانشجو موظف است پس از پايان نيمسال (تصويب موضوع پايان نامه دانشجو  

ظر استاد اول و قبل از شروع نيمسال سوم تحصيلي موضوع پايان نامه خود را با ن

 ).راهنما مشخص نمايد

 تاييد استاد راهنماي پايان نامه دانشجو 

تاييد انتخاب استاد راهنما خارج از دانشگاه، در موارد خاص در صورت ضروت و به  

 .پيشنهاد گروه آموزشي

 سال سابقه آار ١٠تاييد انتخاب استاد راهنما از بين مربيان دانشگاه با حداقل  

 در رشته هايي آه استاديار وجود ، به صورت استثناء،مفيد آموزشي و پژوهشي

 . و يا تعداد استاديار در آن رشته آافي نيستندارد

تصميم گيري در خصوص هدايت همزمان پايان نامه ها بيش از هر يك از موارد بند  

 .٢٢الف و ب ماده 

ته، و يا از صاحب نظران و محققان برجس هيئت علمي تاييد يك يا دو نفر از اعضاي 

 .مانبه پيشنهاد استاد راه ، استاد مشاورمرتبط با موضوع پايان نامه بعنوان 

 دانشكده در جلسه دفاعيه پايان  تحصيالت تكميليشوراييك نفر نماينده حضور  

ت علمي يا متخصصان و محققان داخل ا دو نفر از بين اعضاي هي و تاييدونامه دانشج
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دانشجو هنگامي . (با حق راي به پيشنهاد گروهدانشگاه به عنوان ناظر و يا خارج از 

مجاز به دفاع از پايان نامه است آه آليه واحدهاي آموزشي خود را با موفقيت 

گذرانده باشد و تكميل بودن پايان نامه او توسط استاد راهنما به صورت آتبي به 

 .) شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده اعالم شده باشد

آه ارائه برخي دروس در س به صورت مهمان، در صورتي  تاييد گذراندن برخي درو 

 موافقت استاد ا ب ،ممكن نباشد مبداء دانشگاه  در  ،مان معينزيك رشته و در يك 

مقصد هم دانشگاه  آسب موافقت صورتدر اين . (گروه آموزشي مربوطهراهنما و 

د از نبايدانشگاه  تعداد واحدهاي درسي دانشجوي ميهمان در يك .ضروري است

  .)نصف واحدهاي درسي دوره تجاوز نمايد

.  تخلف ورزند٣٠برخورد قانوني با دانشجوياني آه از اجراي مفاد بندهاي ماده  

  )تحصيل تمام وقت دانشجوي آارشناسي ارشد(

  


