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 فصل اول

 كلیات

 تعريف

 :8ماده 

يني اظ زٍضُ ّبي آهَظقي زض ؾغح آهَظـ ػبلي ٍ ثبالتط اظ زٍضُ مبضقٌبؾي اؾت ٍ  زٍضُ مبضقٌبؾي اضقس ًبپيَؾتِ،
 ؾطاًجبم ثِ زضيبفت هسضك مبضقٌبؾي اضقس ًبپيَؾتِ زض يل ضقتِ زاًكگبّي هي اًجبهس.

 :8تبصره 

زضهبى ٍ آهَظـ  يي ًبهِ،ثِ هٌظَض اذتهبض،زاًكنسُ ّب ٍ هَؾؿبت آهَظـ ػبلي ٍاثؿتِ ثِ ٍظاضت ثْساقت،زض ايي آي
 زاًكگبُ گفتِ فؼبليت زاضًس، (Ph.D)پعقني مِ زض هقبعغ تحهيلي مبضقٌبؾي اضقس ًبپيَؾتِ ٍ زمتطي ترههي

 هي قَز.

 :2تبصره 

قَضاي تحهيالت  هي ثبقٌس، (Ph.D)متطي ترههيزض زاًكگبُ ّبيي مِ هجطي زٍضُ ّبي مبضقٌبؾي اضقس يب ز
هَضخ  24زاًكگبُ ثط اؾبؼ آئيي ًبهِ هسيطيت زاًكگبُ ّب ٍ هَؾؿبت آهَظـ ػبلي ههَة جلؿِ  تنويلي زاًكنسُ/

 قَضاي ػبلي اًقالة فطٌّگي تكنيل ذَاّس قس. 11/04/70

 هدف

 :2ماده 

 ههبى ٍ پػٍّكگطاًي اؾت مِ ثب فطاگيطيگؿتطـ زاًف ٍ تطثيت هتر ّسف اظ ايجبز زٍضُ مبضقٌبؾي اضقس،
پػٍّف ٍ ذسهبت هطثَط پيسا  ّبي الظم ٍ آقٌبيي ثب ضٍـ ّبي پػٍّف ػلوي ،هْبضت الظم ضا ثطاي آهَظـ، آهَظـ

 مٌٌس.

 فصل دوم

 شرايط ورود

 :8ماده 

 قطايظ ٍضٍز ثِ زٍضُ مبضقٌبؾي اضقس ًبپيَؾتِ ػجبضت اؾت اظ:

 ليزاقتي قطايظ ٍضٍز ثِ آهَظـ ػب :1-3



زاقتي زاًكٌبهِ مبضقٌبؾي يب ثبالتط هتٌبؾت ثب ضقتِ تحهيلي هَضز تقبضب اظ يني اظ زاًكگبُ ّبي زاذل يب ذبضج  :2-3
تحقيقبت ٍ فٌبٍضي ضؾيسُ  مكَض مِ حؿت هَضز ثِ تبييس ٍظاضت ثْساقت،زضهبى ٍ آهَظـ پعقني ٍ يب ٍظاضت ػلَم،

 ثبقس.

 ؾت ثب ضقتِ تحهيلي.ثطذَضزاضي اظ ؾالهت جؿوي ٍ ضٍاًي هتٌب :3-3

 هَفقيت زض آظهَى ٍضٍزي زٍضُ. :4-3

 ػسم اقتغبل ثِ تحهيل ّوعهبى زض ّوبى زاًكگبُ ٍ يب زاًكگبُ ّبي زيگط ٍ ؾبيط هَؾؿبت آهَظقي ٍ پػٍّكي :5-3

 :8تبصره 

هطثَعِ تكريم ايٌنِ زاضًسُ مسام زاًكٌبهِ زض مسام ضقتِ هي تَاًس تحهيل مٌس ثط ػْسُ زثيطذبًِ آهَظقي ترههي 
 ٍ تبييس قَضاي ػبلي ثطًبهِ ضيعي ػلَم پعقني اؾت.

 :2تبصره 

 قطايظ پصيطـ اتجبع ذبضجي زض زٍضُ مبضقٌبؾي اضقس ًبپيَؾتِ تبثغ آييي ًبهِ ّبي هطثَط هي ثبقس.

 :8تبصره 

تحهيل زض  زض هقغغ مبضقٌبؾي،هجبظ ثِ ازاهِ 12گَاّي اتوبم زٍضُ ٍ يب هيبًگيي مل موتط اظ  زاضًسگبى هسضك هؼبزل،
 هقغغ مبضقٌبؾي اضقس ًبپيَؾتِ ضقتِ ّبي ػلَم پعقني ًوي ثبقٌس.

 فصل سوم

 نظام آموزشي

 :4ماده 

اضظـ ّط زضؼ ثب تؼساز  آهَظـ زض هقغغ مبضقٌبؾي اضقس ًبپيَؾتِ زض توبم زاًكگبُ ّبي مكَض هجتٌي ثط ًظبم ٍاحسي،
 ثِ ّوبى زضؼ هحسٍز اؾت. َ زض يل زضؼ،ٍاحسّبي آى زضؼ ؾٌجيسُ هي قَز ٍ قجَلي يب ػسم قجَلي زاًكج

 34ػولي يب آظهبيكگبّي  ؾبػت، 17هقساض يب هيعاى زضؾي اؾت مِ هفبز آى ثِ تطتيت ثِ نَضت ًظطي  ّط ٍاحس زضؾي،
عجق  ؾبػت،زض عَل يل ًيوؿبل تحهيلي يب زٍضُ تبثؿتبًي، 68ؾبػت،مبضٍضظي 51مبضگبّي ٍ مبضآهَظي  ؾبػت،

طًبهِ ضيعي تسضيؽ هي قَز.زض هَضز ضقتِ ّبيي مِ زاضاي پطٍغُ ّؿتٌس هست اجطاي پطٍغُ ثطًبهِ ههَة قَضاي ػبلي ث
 تَؾظ اؾتبز هطثَط تؼييي هي قَز. زض يل ًيوؿبل هتٌبؾت ثب ٍاحس آى،

 :0ماده 



ؾبل تحهيلي هطمت اظ زٍ ًيوؿبل تحهيلي ٍ زض نَضت ضطٍضت ٍ زاقتي قطايظ ٍ اهنبًبت يل زٍضُ تبثؿتبًي  ّط
ايي  4ّفتِ ،ثب ضػبيت هفبز هبزُ  6ّفتِ ٍ ّط زٍضُ تبثؿتبًي قبهل  17هَظـ ّط ًيوؿبل تحهيلي قبهل هست آ اؾت.

 آييي ًبهِ اؾت.

 :8تبصره 

 عَل هست اهتحبًبت پبيبى ًيوؿبل پبيبى زٍضُ تبثؿتبًي جعٍ هست آهَظـ هحؿَة ًوي قَز.

 :2تبصره 

ّفتِ ٍ هَاضزي اظ  17اهنبى حضَض اؾتبز هطثَط زض عَل  قبهل ٍقَع حَازث عجيؼي،ػسم زض هَاضز اؾتثٌبيي ٍ ضطٍضي،
هي تَاى زضؼ يب زضؾْبيي ضا زض هستي مَتبُ  ثِ پيكٌْبز زاًكنسُ هطثَط ٍ هَافقت قَضاي آهَظقي زاًكگبُ، ايي قجيل،

َع هكطٍط ثط ايٌنِ هجو ّفتِ جْت مليِ زاًكجَيبًي مِ آى زضؼ يب زضؾْب ضا اذص مطزُ اًس تسضيؽ ًوَز، 17تط اظ 
 ايي آييي ًبهِ موتط ًكَز. 4ؾبػبت ّط ٍاحس زضؾي اظ هيعاى هقطض زض هبزُ 

 :6ماده 

 توبم زاًكگبُ ّبي ػلَم پعقني هَظفٌس ثطًبهِ ّبي زضؾي ههَة قَضاي ػبلي ثطًبهِ ضيعي ضا اجطا ًوبيٌس.

 تبصره:

هبى ّبي ٍاثؿتِ ثِ ٍظاضت مليِ زاًكگبُ ّبي ػلَم پعقني اػن اظ زاضاي ّيبت هويعُ ٍ فبقس ّيبت هويعُ ٍ ؾبظ
زض ّط ثطًبهِ  (Noncore)هجبظ ذَاٌّس ثَز ًؿجت ثِ اضايِ ٍاحسّبي زضؾي جسيس ثِ جبي زضٍؼ اذتيبضي ثْساقت،

 آهَظقي مِ زاضاي هجَظ هي ثبقٌس اقسام ٍ ايي زضٍؼ ضا ثِ نَضت اذتيبضي ثِ زاًكجَيبى اضايِ ًوبيٌس.

زض زاًكگبُ ّبي زاضاي ّيبت هويعُ  (Noncore)ذتيبضي ؾقف اضايِ ٍاحسّبي زضؾي جسيس ثِ جبي زضٍؼ ا
%مل ٍاحسّبي زٍضُ زض ّط ثطًبهِ آهَظقي هي ثبقس ٍ زض زاًكگبُ ّبي فبقس ّيبت هويعُ ثِ قطط زاقتي ؾِ زٍضُ 20

 مل ٍاحسّبي زٍضُ زض ّط ثطًبهِ آهَظقي هي ثبقس. %10 فبضؽ التحهيل زض ضقتِ هطثَعِ،

 :7ماده 

 32ٍ حسامثط  28حساقل  ثطحؿت ضقتِ، ثب احتؿبة ٍاحس پبيبى ًبهِ، ُ مبضقٌبؾي اضقس ًبپيَؾتِ،تؼساز مل ٍاحسّبي زٍض
 ٍاحس اؾت.

 :8تبصره 

 چٌبًچِ ثِ تكريم گطٍُ آهَظقي ٍ تبييس قَضاي تحهيالت تنويلي زاًكگبُ گصضاًسى زضؼ ّبي موجَز يب ججطاًي،
اضبفِ  ؾْب ضا ثط اؾبؼ ثطًبهِ آهَظقي ههَة زٍضُ،آى زض ٍي هنلف اؾت، ضطٍضي تكريم زازُ قَز، ثطاي زاًكجَ،

 ثط ٍاحسّبي زضؾي هقطض زض زٍضُ مبضقٌبؾي اضقس ًبپيَؾتِ ٍ هغبثق ايي آييي ًبهِ ثگصضاًس.

 :2تبصره 



 ٍاحس اؾت. 24حسامثط تؼساز ٍاحسّبي زضؼ ّبي موجَز يب ججطاًي 

 

 :8تبصره 

تٌظين ثطًبهِ  ي اؾت،تطتيت اضائِ زضٍؼ ثب ضػبيت پيف ًيبظّب،اٍلَيت ثب زضؼ ّبي موجَز يب ججطاً زض اًتربة زضؼ ّب،
ضٍـ تسضيؽ ٍ جبثجب مطزى ضيع هَاز زضؾي ٍ عطح هغبلت جسيس زض يل زضؼ زض  تحهيلي زاًكجَيبى زض عَل زٍضُ،

ثط ػْسُ قَضاي تحهيالت تنويلي  ثب ًظط گطٍُ آهَظقي هطثَط، چبضچَة ثطًبهِ ههَة قَضاي ػبلي ثطًبهِ ضيعي،
 زاًكگبُ شيطثظ اؾت. نسُ/زاًك

 :4تبصره 

ثِ عَل هست تحهيل  يل ًيوؿبل تحهيلي، ٍاحس زضؾي اظ زضؼ ّبي موجَز يب ججطاًي، 12ثِ اظاي گصضاًسى ّط 
 افعٍزُ هي قَز. زاًكجَ،

 :8ماده 

ي ثيي ثطاي ّوِ ضقتِ ّب هغبثق ثطًبهِ ّبي ههَة قَضاي ػبلي ثطًبهِ ضيع تؼساز ٍاحس پبيبى ًبهِ مبضقٌبؾي اضقس،
 ٍاحس زضؾي اؾت. 10-4

 :9ماده 

ٍاحس زضؾي اظ هجوَع زضٍؼ زٍضُ  14تب  8زاًكجَي زٍضُ مبضقٌبؾي اضقس هَظف اؾت زض ّط ًيوؿبل تحهيلي ثيي 
ثب پيكٌْبز گطٍُ آهَظقي  زض هَاضز اؾتثٌبيي، ٍاحس زضؾي ثبقي زاقتِ ثبقس. 8هگط آًنِ موتط اظ  ضا اًتربة ٍ ثجت ًبم مٌس،

 ٍاحس افعايف يبثس. 16س قَضاي تحهيالت تنويلي زاًكگبُ/زاًكنسُ ايي تؼساز هي تَاًس حسامثط ثِ شيطثظ ٍ تبيي

 :8تبصره 

 ٍاحس زضؾي ثالهبًغ اؾت. 8زض آذطيي ًيوؿبل تحهيلي ًبم ًَيؿي زاًكجَ ثب موتط اظ 

 :2تبصره 

 ٍضُ هي ثبقس.ٍاحس زضؾي زض آى ز 4زض نَضت اضائِ زٍضُ تبثؿتبًي زاًكجَ هجبظ ثِ اذص حسامثط 

 حضور و غیاب

 :85ماده 

حضط زاًكجَ زض توبم جلؿبت هطثَط ثِ ّط زضؼ العاهي اؾت ٍ ؾبػبت غيجت زاًكجَ زض ّط زضؼ ًظطي اظ  ػلوي ٍ 
زض غيط ايي نَضت ًوطُ  مبضآهَظي ٍ مبضٍظي اظ  هجوَع ؾبػبت آى زضؼ ًجبيس تجبٍظ مٌس، آظهبيكگبّي اظ  ٍ مبضگبّي،

 هي قَز. ط هحؿَةزاًكجَ زض آى زضؼ نف



 :8تبصره 

زض نَضتي هجبظ ذَاّس ثَز مِ ثب اضايِ هساضك هؿتٌس ٍ اضائِ  10غيجت زض جلؿبت زضؼ تب ؾقف هكرم قسُ زض هبزُ 
 گعاضـ اؾتبز هطثَط ثب تبييس قَضاي تحهيالت تنويلي زاًكنسُ هَجِ قٌبذتِ قَز.

 :2تبصره 

ثبقس ٍلي غيجت اٍ ثِ تكريم  10ؼييي قسُ زض هبزُ زض نَضتي مِ غيجت زاًكجَ زض ّط زضؼ،ثيف اظ هيعاى ت
زض ايي نَضت  زاًكنسُ ٍ تبييس قَضاي تحهيالت تنويلي زاًكنسُ هَجِ تكريم زازُ قَز آى زضؼ حصف هي قَز.

ٍ ًيوؿبل هصمَض ثؼٌَاى يل ًيوؿبل مبهل جعٍ ؾٌَات تحهيلي  ٍاحس زض ّط ًيوؿبل العاهي ًيؿت، 8ضػبيت حساقل 
 قَز. زاًكجَ هحؿَة هي

 :88ماده 

غيجت غيط هَجِ زض اهتحبى ّط زضؼ هَجت گطفتي ًوطُ نفط زض اهتحبى آى زضؼ اؾت ٍ غيجت هَجِ زض اهتحبى ّط 
ٍلي ًيوؿبل  ٍاحس زض ّط ًيوؿبل العاهي ًيؿت، 8زض ايي نَضت ضػبيت حساقل  زضؼ هَجت حصف آى زضؼ هي قَز.

 كجَ هحؿَة هي قَز.هصمَض ثؼٌَاى يل ًيوؿبل مبهل جعٍ ؾٌَات تحهيلي زاً

  زاًكگبُ اؾت. تكريم هَجِ ثَزى غيجت زض جلؿِ اهتحبى ثط ػْسُ قَضاي تحهيالت تنويلي زاًكنسُ/

 فصل پنجم

 ارزشیابي

 :  82ماده 

اظ  12ٍ ثطاي زضٍؼ موجَز يب ججطاًي  20اظ  14حساقل ًوطُ قجَلي زض ّط زضؼ اذتهبني اججبضي ٍ اذتهبني اذتيبضي 
 زاًكجَ موتط اظ ايي هقساض ثبقس ثبيس آى زضؼ ضا تنطاض ًوبيس. چٌبًچِ ًوطُ اؾت.20

 :  8تبصره 

زض نَضت تبييس گطٍُ آهَظقي هي تَاًس اظ جسٍل زضٍؼ  اگط زاًكجَيي زض يل زضؼ اذتهبني اذتيبضي هطزٍز قَز،
ايي نَضت  زض اذتهبني اذتيبضي زض ثطًبهِ آهَظقي ههَة قَضاي ػبلي ثطًبهِ ضيعي زضؼ زيگطي ضا اًتربة مٌس.

ًوطات مليِ زضٍؼ اػن اظ قجَلي ٍ هطزٍزي زض مبضًبهِ زاًكجَ ثجت ٍ زض هحبؾجِ هيبًگيي ًيوؿبل هطثَط ٍ هيبًگيي 
 مل هٌظَض هي قَز.

 : 2تبصره 

زض هَاضزي مِ اضظقيبثي زاًكجَ زض يل زضؼ هَمَل ثِ فؼبليت ّبيي ثبقس مِ ثب تكريم اؾتبز هطثَط اًجبم آى زض 
حهيلي هوني ًيؿت، ًوطُ زاًكجَ زض آى زضؼ ًبتوبم اػالم هي قَز. زض ايي نَضت ثبيس ًوطُ عَل يل ًيوؿبل ت

زاًكجَ زض ايي زضؼ، حسامثط تب پبيبى ًيوؿبل تحهيل ثؼس، تَؾظ اؾتبز هطثَط ثِ ًوطُ قغؼي تجسيل ٍ زض مبضًبهِ ٍي 



ثسيْي اؾت ثجت ًوطُ ًبتوبم  ّس قس.زض غيط ايي نَضت ثب اػالم زاًكنسُ زضؼ تَؾظ زاًكگبُ حصف ذَا ثجت هي قَز.
 زض ًيوؿبلي ذَاّس ثَز مِ زاًكجَ ٍاحس ضا اذص ًوَزُ اؾت.

 :  88ماده 

موتط ثبقس . زض غيط ايي نَضت زاًكگبُ ثِ زاًكجَ  14هيبًگيي ًوطات زضٍؼ زاًكجَ ، زض ّط ًيوؿبل تحهيلي ًجبيس اظ 
زض هحسٍزُ حس ًهبة  احس ًساقتِ ٍ زض ًيوؿبل ثؼسي،اذغبض ذَاّس زاز ٍلي زاًكجَ هحسٍزيتي اظ لحبػ اًتربة ٍ

 ٍاحسّب هي تَاًس اذص ٍاحس ًوبيس.

 تبصره :

ًوطُ زضٍؼ پيكٌيبظ يب ججطاًي زض مبضًبهِ زاًكجَ، جساگبًِ ثجت هي قَز اهب زض احتؿبة هيبًگيي ًوطات ًيوؿبل 
 تحهيلي ٍ هيبًگيي مل ًوطات زاًكجَ هٌظَض ًوي قَز.

 : 84ماده 

موتط ثبقس، زض غيط ايي نَضت فبضؽ التحهيالى زٍضُ مبضقٌبؾي  14ًوطات زاًكجَ زض پبيبى زٍضُ ًجبيس اظ  هيبًگيي مل
 اضقس قٌبذتِ ًوي قَز .

 : 8تبصره 

آى زاًكجَ اظ ازاهِ  ثبقس، 14اگط هيبًگيي ًوطات زاًكجَ زض زٍ ًيوؿبل تحهيلي اػن اظ هتَالي يب هتٌبٍة موتط اظ 
 اضقس ًبپيَؾتِ هحطٍم هي قَز.تحهيل زض زٍضُ مبضقٌبؾي 

 : 2تبصره 

جعٍ  14ٍاحس( ثبقس زض نَضت مؿت هيبًگيي موتط اظ  8ًيوؿبل ّبيي مِ تؼساز ٍاحسّبي اذص قسُ موتط اظ حس ًهبة )
 ًيوؿبل ّبي هكوَل اذغبض هحبؾجِ ذَاّس قس.

 :8تبصره 

ض احتؿبة هيبًگيي ًوطات ًيوؿبل تحهيلي جساگبًِ ثجت هي قَز ٍ ز ًوطُ زضٍؼ موجَز يب ججطاًي زض مبضًبهِ زاًكجَ،
 ٍ هيبًگيي مل ًوطات زاًكجَ هٌظَض ًوي قَز.

 

 فصل ششم

 طول دوره ، مرخصي تحصیلي و انصراف از تحصیل

 :84ماده 



عَل زٍضُ هستي اؾت مِ زاًكجَ ثبيس زضٍؼ تؼييي قسُ زض زٍضُ ٍ ّوچٌيي پبيبى ًبهِ ضا ثط ؾبؼ هقطضات هطثَط ثِ  
ؾبل اؾت. چٌبًچِ زاًكجَ زض ايي هست  3سامثط هست هجبظ تحهيل زض زٍضُ مبضقٌبؾي اضقس ًبپيَؾتِ اتوبم ثطؾبًس، ح

 ًتَاًس  زضٍؼ زٍضُ ضا ثب هَفقيت ثگصضاًس ٍ پبيبى ًبهِ ذَز ضا تنويلي ٍ اظ آى زفبع ًوبيس اظ ازاهِ تحهيل هحطٍم 
 هي قَز.

 تبصره:

ز اؾتثٌبيي ثِ پيكٌْبز اؾتبز ضاٌّوب ٍ تبييس قَضاي تحهيالت قَضاي تحهيالت تنويلي زاًكگبُ هي تَاًس، زض هَاض
 تنويلي زاًكنسُ حسامثط يل ًيوؿبل تحهيلي ثِ هست هجبظ تحهيل زاًكجَ اضبفِ ًوبيس.

 :80ماده 

زاًكجَ هَظف اؾت زض ّط ًيوؿبل تحهيلي زض ظهبًي مِ زاًكگبُ اػالم هي مٌس ثطاي ثجت ًبم ٍ اًتربة ٍاحس ثِ ازاضُ 
ػسم هطاجؼِ زاًكجَ ثطاي ًبم ًَيؿي ثطاي يل ًيوؿبل ثسٍى اعالع ٍ ػصض هَجِ ثِ هٌعلِ تطك  اجؼِ ًوبيس،آهَظـ هط

 زض هَاضز اؾتثٌبيي مِ زاًكجَتطك تحهيل ذَز ضا هَجِ  تحهيل اؾت ٍ زاًكجَ اظ ازاهِ تحهيل هحطٍم هي گطزز،
ثِ نَضت هنتَة ثِ ازاضُ آهَظـ اضايِ زّس. زض  ثبيس زاليل آى ضا حسامثط ينوبُ قجل اظ پباى ّوبى ًيوؿبل هي زاًس،

نَضت تبييس هَجِ ثَزى تطك تحهيل تَؾظ قَضاي تحهيالت تنويلي زاًكگبُ، اى ًيوؿبل جعٍ هست هجبظ تحهيل 
 ٍي هحؿَة ٍ هطذهي تحهيلي ثطاي آى ًيوؿبل نبزض هي قَز.

 : 86ماده 

زاًكجَي زٍضُ مبضقٌبؾي اضقس ًبپيَؾتِ هي تَاًس حسامثط ثطاي يل ًيوؿبل تحهيلي، اظ هطذهي تحهيلي اؾتفبزُ 
 مٌس.

 :8تبصره

 اذص هطذهي تحهيلي زض اٍليي ًيوؿبل تحهيلي هجبظ ًيؿت . زض هَاضز اؾتثٌبيي، ثب پيكٌْبز زاًكنسُ، تهوين گيطي ثط
 قس.ػْسُ قَضاي تحهيالت تنويلي زاًكگبُ هي ثب

 :2تبصره 

 هست هطذهي تحهيلي جعٍ ؾٌَات تحهيلي زاًكجَ هحؿَة هي قَز.

 :8تبصره 

تقبضبي هطذهي ثبيس ثِ نَضت متجي حساقل زٍ ّفتِ اظ قطٍع ًبم ًَيؿي زض ّط ًيوؿبل تحهيلي تَؾظ زاًكجَ ثِ 
ًكنسُ شيطثظ قجل اظ اتوبم ازاضُ آهَظـ زاًكگبُ تؿلين گطزز ٍ ازاضُ آهَظـ زاًكگبُ هَظف اؾت پؽ اظ مؿت ًظط اظ زا

هْلت ًبم ًَيؿي هَافقت يب ػسم هَافقت ثب زض ذَاؾت زاًكجَ ضا متجب ثِ ٍي اثالؽ ًوبيس. هَافقت زاًكگبُ ثب هطذهي 
تحهيلي زاًكجَ ثب تَجِ ثِ ٍضؼيت تحهيلي ٍي نَضت هي گيطز. ػَاقت احتوبلي ًبقي اظ هطذهي تحهيلي ثِ 

 ػْسُ زاًكجَ اؾت.



 :4تبصره

ِ زضؾْبي اذص قسُ زض يل ًيوؿبل حسامثط تب قجل اظ قطٍع اهتحبًبات پبيبى آى ًيوؿبل تٌْب زض نَضتي هجبظ حصف ملي
اؾت مِ ثٌب ثِ تكريم قَضاي آهَظقي زاًكگبُ زاًكجَ قبزض ثِ ازاهِ تحهيل زض آى ًيوؿبل ًجبقس. زض ايي نَضت آى 

ب ػسم هحبؾجِ ايي هطذهي زض حسامثط ؾٌَات ًيوؿبل ثطاي زاًكجَ هطذهي تحهيلي هحؿَة ذَاّس قس. هحبؾجِ ي
 هجبظ تحهيلي زاًكجَ ثِ ػْسُ قَضاي آهَظقي زاًكگبُ اؾت.

 :0تبصره 

زاًكجَيبى ذبًن قبغل ثِ تحهيل زض مليِ ضقتِ ّبي ػلَم پعقني، زض نَضت ثبضزاضي هي تَاًٌس ثب ضػبيت ؾبيط 
 ثسٍى احتؿبة زض ؾٌَات تحهيلي اؾتفبزُ ًوبيٌس.ضَاثظ ٍ هقطضات اظ يل ًيوؿبل هطذهي تحهيلي ثِ زليل ظايوبى، 

 :6تبصره

زاًكجَيبًي مِ گَاّي پعقني هَجِ آًْب ثِ تبييس قَضاي پعقني ٍ قَضاي تحهيالت تنويلي زاًكگبُ ضؾيسُ ثبقس، 
 هي تَاًٌس اظ حسامثط يل ًيوؿبل هطذهي تحهيلي ثسٍى احتؿبة زض ؾٌَات اؾتفبزُ ًوبيٌس.

 :87ماده 

يل ثِ اًهطاف اظ تحهلي زاقتِ ثبقس ثبيس زض ذَاؾت اًهطاف ذَز ضا متجب ثِ ازاضُ آهَظـ زاًكگبُ يب زاًكجَيي مِ توب
زاًكنسُ تؿلين ًوبيس، ايي زاًكجَ هجبظ اؾت فقظ ثطاي يل ًَثت حسامثط تب يل هبُ قجل اظ پبيبى ّوبى ًيوؿبل 

هيل ٍي هحؿَة ٍ هطذهي تحهيلي تحهلي تقبضبي اًهطاف ذَز ضا پؽ ثگيطز. ٍ آى ًيوؿبل جعٍ هست هجبظ تح
ثطاي آى ًيوؿبل نبزض هي قَز. پؽ اظ اًقضبي ايي هْلت حنن اًهطاف اظ تحهيل ٍي نبزض هي قَز ٍ پؽ اظ آى 

 حق ازاهِ تحهيل زض آى ضقتِ ضا ًساضز.

 تبصره:

ْسات زاًكجَي هٌهطف اظ تحهيل چٌبًچِ ثرَاّس ؾَاثق تحهيلي ذَز ضا زضيبفت ًوبيس هَظف اؾت ثِ مليِ تؼ
 قبًًَي زٍضاى تحهيل ذَز ػول ًوبيس.

 :88ماده 

زاًكجَيبى زٍضُ مبضقٌبؾي اضقس مِ اظ تحهيل هحطٍم ٍ يب اظ ازاهِ تحهيل هٌهطف هي قًَس، چٌبًچِ ثب زاًكگبُ 
هحل تحهيل ذَز تؿَيِ حؿبة مٌٌس، هي تَاًٌس هجسزا زض آظهَى ٍضٍزي زٍضُ ّبي مبضقٌبؾي اضقس ًبپيَؾتِ قطمت 

اًكجَي هحطٍم اظ تحهيل ًويتَاًس زض آظهَى ٍضٍزي مبضقٌبؾي اضقس ضقتِ قجلي ذَز قطمت ًوبيس( زض )ز ًوبيٌس
ًبپيَؾتِ پؽ اظ اضظيبثي ٍ تغجيق ثب  نَضت قجَلي زض آظهَى، ٍاحسّبي زضؾي قجلي آًْب ، زض هقغغ مبضقٌبؾي اضقس

آهَظقي هطثَط زض زاًكگبُ پصيطًسُ اًجبم  ثطًبهِ ههَة پصيطفتِ هي قَز. اضظيبثي زضٍؼ ٍ تغجيق ٍاحس ّب تَؾغگطٍُ
 ٍاحس پصيطفتِ قسُ يل ًيوؿبل اظ حسامثط هست هجبظ تحهيل زاًكجَ مبؾتِ هي قَز. 8-10هي قَز ٍ ثِ اظاي ّط 

 قطط ظيط اؾت: 4پصيطـ ٍاحسّبي زضؾي قجلي ايي زاًكجَيبى هٌَط ثِ احطاظ 



زضهبى ٍ آهَظـ پعقني ٍ يب ٍظاضت ػلَم تحقيقبت ٍ ٍاحس آهَظقي قجلي زاضاي هجَظ اظ قَضاي گؿتطـ ٍظاضت  -1
 فٌبٍضي ثبقس.

 پصيطـ زاًكجَ اظ عطيق آظهَى مبضقٌبؾي اضقس ًبپيَؾتِ ثبقس. -2

 ثبقس. 1اظ زٍ ٍظاضتربًِ شمط قسُ زضثٌس  ينيثطًبهِ ّبي زضؾي اجطا قسُ، ههَة قَضاي ػبلي ثطًبهِ ضيعي  -3

% اقتطاك  80جسيس ثِ تكريم گطٍُ آهَظقي هطثَط، ثبيس حساقل هحتَاي زضٍؼ گصضاًسُ قسُ ثب زضٍؼ ضقتِ -4
 موتط ًجبقس. 14هحتَاي زاقتِ ٍ ًوطُ ّطيل اظ آى زضؾْب اظ 

 فصل هفتم

 پايان نامه

 :89ماده 

تْيِ پبيبى ًبهِ ثركي اظ زٍضُ مبضقٌبؾي اضقس اؾت مِ عي آى زاًكجَ هَظف اؾت، زض يل ظهيٌِ هطثَط ثِ ضقتِ 
 ظطاؾتبز ضاٌّوب،ثِ تحقيق ٍ تتجغ ثپطزاظز.تحهيلي ذَز، ظيط ً

 : 25ماده 

زاًكجَ هَظف اؾت پؽ اظ پبيبى ًيوؿبل اٍل ٍقجل اظ قطٍع ًيوؿبل ؾَم تحهيلي هَضَع پبيبى ًبهِ ذَز ضا ثبًظط 
 اؾتبز ضاٌّوب هكرم ًوبيس ٍ ثِ تهَيت قَضاي تحهيالت تنويلي زاقٌنسُ ثطؾبًس.

 :28ماده

ًكجَ ٍهَافقت اؾتبز ٍتبييس قَضاي تحهيالت تنويلي زاًكگبُ، اظ اػضبي ّيبت ػلوي اؾتبز ضاٌّوب ثب پيكٌْبز زا
 زاًكگبُ ثب حساقل هطتجِ اؾتبزيبضي تؼييي هي گطزز.

 :8تبصره

زض هَاضز ذبل زض نَضت ضطٍضت، ثِ پيكٌْبز گطٍُ آهَظقي ٍ تبييس قَضاي تحهيالت تنويلي زاًكنسُ ٍ تهَيت 
 اًتربة اؾتبز ضاٌّوب ثب حساقل هطتجِ اؾتبزيبضي، ذبضج اظ زاًكگبُ ثالهبًغ اؾت. قَضاي تحهيالت تنويلي زاًكگبُ،

 

 :2تبصره

زض ضقتِ ّبيي مِ اؾتبزيبض ٍجَز ًساضز ٍيب تؼساز اؾتبزيبض زض آى ضقتِ مبفي ًيؿت هي تَاى ثِ نَضت اؾتثٌبء اؾتبز 
ؾبل ؾبثقِ مبض هفيس  10گبُ مِ زاضاي حساقل ضاٌّوب ضا ثبتبييس قَضاي تحهيالت تنويلي زاًكگبُ اظ ثيي هطيجبى زاًك

 آهَظقي ٍ پػٍّكي ثبقٌس، اًتربة مطز.



 :22ماده

تؼساز پبيبى ًبهِ ّبيي مِ ّط اؾتبز ضاٌّوب ثب حساقل هطتجِ اؾتبزيبضي هي تَاًس ثِ عَض ّوعهبى ّسايت آًْب ضا ثطػْسُ 
 زاقتِ ثبقس يني اظ هَاضز ظيط اؾت:

 (Ph.Dي )زٍ پبيبى ًبهِ زمتطي ترهه -الف

 ( ٍ ؾِ پبيبى ًبهِ مبضقٌبؾي اضقس.Ph.Dيل پبيبى ًبهِ زمتطي ترههي ) -ة

زض قطايظ اؾتثٌبيي تهوين گيطي زض ذهَل ّسايت ّوعهبى پبيبى ًبهِ ّب ثيف اظ ّطيل اظ هَاضز ثٌس الف ٍ ة ثط -ج
 ؿين پبيبى ًبهِ ّب هي ثبقس.ػْسُ قَضاي تحهيالت تنويلي زاًكنسُ ٍ ثبتَجِ ثِ تَاًبيي ػلوي ٍ ضػبيت ػسالت زض تق

 :8تبصره

ّسايت پبيبى ًبهِ ّبي زٍضُ زمتطي ػوَهي پعقني، زًساًپعقني ٍ زاضٍؾبظي ّوبًٌس پبيبى ًبهِ مبضقٌبؾي اضقس 
 قَز. هحؿَة هي

 :2تبصره

پبيبى  2يت ثبقٌس هي تَاًٌس حسامثط ّسا 21هبزُ  2ثب ؾبثقِ زاًكگبُ مِ حبئع قطايظ هٌسضج زض تجهطُ  هطيجبى ثب تجطثِ ٍ
 ثِ عَض ّوعهبى ثطػْسُ ثگيطز. ًبهِ مبضقٌبؾي اضقس ضا

 :28ماده

يب اظ نبحت  ًفط اظ اػضبي ّيبت ػلوي ٍ تبئيس قَضاي تحهيالت تنويلي زاًكنسُ يل يب زٍ ثِ پيكٌْبز اؾتبز ضاٌّوب ٍ
 يي قًَس.هطتجظ ثب هَضَع پبيبى ًبهِ هي تَاًٌس ثؼٌَاى اؾتبز هكبٍض تؼي ًظطاى ٍ هحققبى ثطجؿتِ،

 ماده :

اؾتبز يب اؾبتيس هكبٍض ٍ يل ًفط ًوبيٌسُ  هتكنل اظ اؾتبز ضاٌّوب، اضظقيبثي ًبهِ زض جلؿِ زفبػيِ تَؾظ ّيبت زاٍضاى،
هحققبى زاذل يب ذبضج اظ  قَضاي تحهيالت تنويلي زاًكنسُ ٍ زٍ ًفط اظ ثيي اػضبي ّيبت ػلوي يب هترههبى ٍ

 پيكٌْبز گطٍُ ٍ تبئيس قَضاي تحهيالت تنويلي زاًكنسُ نَضت هي گيطز. زاًكگبُ ثِ ػٌَاى ًبظط ثب حق ضاي ثِ

زاًكجَ ٌّگبهي هجبظ ثِ زفبع اظ پبيبى ًبهِ اؾت مِ مليِ ٍاحسّبي آهَظقي ذَز ضا ثب هَفقيت گصضاًسُ ثبقس ٍ  تبصره:
 نسُ اػالم قسُ ثبقس.تنويل ثَزى پبيبى ًبهِ اٍ تَؾظ اؾتبز ضاٌّوب ثِ نَضت متجي ثِ قَضاي تحهيالت تنويلي زاًك

 :20ماده 

ًوطُ آًطا ثب تبميس ثط  ّيبت زاٍضاى زض پبيبى جلؿِ زفبػيِ پؽ اظ قَض ٍثطؾي زض ذهَل انبلت ٍ نحت پبيبى ًبهِ،
 زضجِ قطح ظيط ؾغح ثٌسي هي ًوبيس.

 



 

 نمره                             درجه                       

 5/18-20            ػبلي                         

  17-49/18ثؿيبض ذَة                             

      5/15-99/16ذَة                                    

 14-49/15قبثل قجَل                               

 14موتطاظ                     غيط قبثل قجَل 

 :8تبصره 

 وطات زاًكجَ هحبؾجِ هي قَز.ًوطُ پبيبى ًبهِ زض هيبًگيي مل ً

 :2تبصره

مؿت زضجِ ػبلي ثِ قطعي هي ثالقس مِ زاًكجَ ًَيؿٌسُ هقبلِ اي اظ هَضَع پبيبى ًبهِ زض هجالت هؼتجط ػلوي 
پػٍّكي ذبضجي ٍ يب گطٍُ يل ايٌسمؽ قسُ زاذلي ثط اؾبؼ تقؿين ثٌسي هؼبًٍت تحقيقبت ٍ فٌبٍضي ٍظاضت هتجَع 

 ثبقس.

 :26ماده

اؾبؼ تقَين زاًكگبّي زض  تب ظهبًي مِ آًطا ثِ پبيبى ًطؾبًسُ اؾت هَظف اؾت ثط ظ اًتربة پبيبى ًبهِ،زاًكجَ پؽ ا
زض ايي حبل ًوطُ پبيبى ًبهِ زض آذطيي ًيوؿبل تحهيلي، ٍاضز مبضًبهِ  ًيوؿبل ّبي ثؼس ًيع ثطاي آى ثجت ًبم ًوبيس،

 هٌظَض ذَاّس قس.زض هيبًگيي ًيوؿبل ٍ هيبًگيي مل ًوطات اٍ  زاًكجَ هي قَز ٍ

 :27ماده

زاًكجَ هي تَاًس زض هستي مِ اظ  غيط قبثل قجَل تكريم زازُ قَز، اظ ًظط ّيبت زاٍضاى، زض نَضتي مِ پبيبى ًبهِ،
 ثبض زيگط زض ظهبًي مِ ّيبت زاٍضاى تؼييي  پبيبى ًبهِ ذَز ضا مبهل ٍ حسامثط هست هجبظ تحهيل ٍي تجبٍظ ًنٌس،

زاًكجَيي مِ زض حسامثط هست هجبظ تحهيل ًتَاًس اظ پبيبى ًبهِ ذَز ثب هَفقيت زفبع مٌس اظ  هي مٌٌس اظ آى زفبع ًوبيس.
 تحهيل هحطٍم هي قَز ٍ هسضمي زضيبفت ًوي مٌس.

 

 

 



 فصل هشتم

 ساير مقررات

 :28ماده

 اًتقبل ٍ تغييط ضقتِ ٍجبثجبيي زض زٍضُ مبضقٌبؾي اضقس ًبپيَؾتِ هوٌَع اؾت.

 :29ماده 

 زض زاًكگبُ هجساء،هوني ًجبقس،زاًكجَ ثطذي اظ زضٍؼ، زض يل ضقتِ ٍ زضيل ظهبى هؼيي، زض نَضتي مِ اضائِ
زض  آى زضٍؼ ضا ثب هَافقت اؾتبز ضاٌّوب ٍ گطٍُ آهَظقي هطثَعِ ٍتبئيس قَضاي تحهيالت تنويلي زاًكگبُ، هي تَاًس،

نَضت مؿت هَافقت زاًكگبُ زاًكگبُ يب زاًكنسُ زيگطي مِ هجطي زٍضُ اؾت ثِ نَضت هيْوبى ثگصضاًس زض ايي 
هقهس ّن ضطٍضي اؾت تؼساز ٍاحسّبي زضؾي زاًكجَي هيْوبى زضيل زاًكگبُ ًجبيس اظ ًهف ٍاحسّبي آهَظقي زٍضُ 

 تجبٍظ ًوبيس.

 :85ماده 

 زاًكجَي زٍضُ مبضقٌبؾي اضقس ًبپيَؾتِ ثبيس ثِ نَضت توبم ٍقت ٍ هٌغجق ثبقطايظ ظيط ثِ تحهيل ثپطزاظز:

قغغ مبضقٌبؾي اضقس ًبپيَؾتِ توبم ٍقت هي ثبقس ثٌبثط ايي ّطگًَِ اقتغبلي غيط اظ تحهيل ثطاي تحهيل زض ه -1-30
 زاًكجَ هوٌَع اؾت.

حضَض توبم ٍقت زاًكجَ، هغبثق ضَاثظ ٍ هقطضات زاًكگبُ زض هَضز حضَض توبم ٍقت هطيجبى گطٍُ ّبي  -2-30
 آهَظقي شيطثظ اؾت.

ثسيْي اؾت زاًكجَ  ٍقت زاًكجَ ثِ ػْسُ گطٍُ آهَظقي هطثَط اؾت.هؿئَليت ًظبضت ٍ مٌتطل حضَض توبم  -3-30
 غيبة زاًكگبُ هي ثبقس. تبثغ قَاًيي ٍهقطضات ازاضي حضَض ٍ

مليِ زاًكجَيبى زٍضُ مبضقٌبؾي اضقس ًبپيَؾتِ هيتَاًٌس زض عَل ؾبل اظ يل هبُ هطذهي اؾتفبزُ ًوبيٌس ٍ ايي  -4-30
 هطذهي قبثل شذيطُ قسى ًوي ثبقس.

گطٍُ آهَظقي هَظف اؾت غيجت غيط هَجِ زاًكجَ ضا زض اؾطع ٍقت جْت اًجبم اقساهبت قبًًَي ثِ قَضاي  -5-30
 تحهيالت تنويلي زاًكگبُ گعاضـ ًوبيس.

زض نَضتي مِ زاًكجَ اظ اجطاي هفبز ثٌسّبي ايي هبزُ ترلف ٍضظز، اظ ؾَي گطٍُ آهَظقي، ثِ ػٌَاى هرتلف ثِ  -6-30
 كگبُ جْت اقسام قبًًَي هؼطفي هي گطزز.قَضاي تحهيالت تنويلي زاً

 فصل نهم

 فراغت از تحصیل



 :88ماده

موتط ثبقس، زض غيط ايي نَضت اظ زضيبفت هسضك مبضقٌبؾي اضقس  14هيبًگيي مل ًوطات زاًكجَ زض پبيبى زٍضُ ًجبيس اظ 
 هحطٍم هي قَز.

 تبصره:

موتط  14ى ًبهِ، هيبًگيي مل ًوطات اٍ اظ زاًكجَيي مِ پؽ اظ گصضاًسى مليِ ٍاحسّبي زضؾي زٍضُ ٍ قجَلي پبيب
ٍاحس اظ زضٍؼ اذتهبني  14هي تَاًس تب  ثبقس،زض نَضتي مِ حسامثط هست هجبظ تحهيل ٍي ثِ پبيبى ًطؾيسُ ثبقس،

گطفتِ اؾت ضا فقظ زض يل ًيوؿبل تحهيلي تنطاض مٌس ٍ زض نَضت ججطاى  14اججبضي ضا مِ زض آًْب ًوطُ موتط اظا 
ايي فطنت اؾتفبزُ مٌس يب ػليطغن اؾتفبزُ   فبضؽ التحهيل قَز. زاًكجَئي مِ ثِ ّط زليل ًتَاًس اظ موجَز هيبًگيي مل

 اظ ايي فطنت، هيبًگيي مل ذَز ضا ججطاى ًٌوبيس، اظ ازاهِ تحهيل هحطٍم هبًسُ ٍ هسضمي زضيبفت ًوي ًوبيس.

 :82ماده 

تجهطُ زض چْل ٍ ؾَهيي جلؿِ قَضاي ػبلي ثطًبهِ  37هبزُ ٍ 32فهل ٍ  9آييي ًبهِ آهَظقي زٍضُ مبضقٌبؾي اضقس زض 
زض ّوِ  1389-90ثِ تهَيت ضؾيس ايي آييي ًبهِ اظ اثتساي ؾبل تحهيلي  18/05/1389ضيعي ػلَم پعقني هَضخ 

زاًكگبُ ّب ٍ زاًكنسُ ّبي ػلَم پعقني ٍ هؤؾؿبت ٍاثؿتِ ثِ ٍظاضت ثْساقت، زضهبى ٍ آهَظـ پعقني ؾطاؾط مكَض 
ت ٍ اظ تبضيد اثالؽ آى، آييي ًبهِ قجلي ٍ توبم هقطضات ٍ ثركٌبهِ ّب ٍ زؾتَض ػول ّبي هغبيط ثب آى ثطاي الظم االجطا اؾ

زاًكجَيبى هكوَل ايي آييي ًبهِ لغَ هي گطزز. قَضاي تحهيالت تنويلي زاًكگبُ هي تَاًس ٍضؼيت تحهيلي 
يس تغجيق زازُ ٍ ثط اؾبؼ آى فبضؽ ضا ثب آييي ًبهِ جس 1389-90زاًكجَيبى ٍضٍزي ؾبل ّبي قجل اظ تحهيلي 

 التحهيل ًوبيس.

  


