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 مقدمه

 

 دانشجويان محترم كارشناسي ارشد

به شما كمك ررات دوره تحصيلی كارشناسی ارشد قوانين و مق آگاهی از

خواهد كرد كه با ديد باز براي گذراندن اين دوره به نحو احسن برنامه ريزي 

 يدوره يترين قوانين موجود دربارهدفترچه حاوي مهمنماييد. اين 

علوم  تكميلی دانشگاه تحصيالت مديريتطرف كارشناسی ارشد است و  از 

اميد است تدوين شده است. اطالع و به كارگيري شما شيراز  جهت  پزشكی

كه مطالعه اين مختصر و آگاهی از قوانين مربوطه راه تحصيل شما را هموارتر 

 نمايد.

خاتمه از زحمات و تالش هاي بی دريغ پرسنل محترم مديريت تحصيالت  در

تكميلی دانشگاه كه در تدوين و انتشار اين مجموعه ما را ياري فرمودند، 

 گردد.قدردانی می

در آدرس زير موجود است و بر اساس مقررات و شرايط مفاد اين دفترچه  *

 جديد به روز رسانی می شود:

 

http://postgraduate.sums.ac.ir 
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 بخش اول

کارشناسی ارشد  مقطع آئين نامه آموزشیاز  برگرفته شدهمقررات 

 مصوب چهل و سومين جلسه شورای عاليبرنامه ریزی علوم پزشكی

 (6)61/5/13مورخ 

 (2)به انضمام مصوبات شورای تحصيالت تكميلی دانشگاه
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 آموزشي قوانین-1

كارشناسی ارشد ناپيوسته در تمام دانشگاه هاي  آموزش در مقطع -1-1

 كشور مبتنی بر نظام واحدي است.

در نظام واحدي، ارزش هر درس با تعداد واحد هاي آن درس 

ودو قبولی يا عدم قبولی دانشجو در يك درس، به شسنجيده مي

 همان درس محدود است.

ترتيب به  هر واحد درسی، مقدار يا ميزان درسی است كه مفاد آن به -2-1

ساعت، كارگاهی و  43مايشگاهی يا آزساعت، عملی  71صورت نظري 

ساعت، در طول يك نيمسال تحصيلی يا  86ساعت، كارورزي  17موزي كارآ

دوره تابستانی، طبق برنامه مصوب شوراي عالی برنامه ريزي تدريس می شود. 

ك در مورد رشته هايی كه داراي پروژه هستند مدت اجراي پروژه در ي

 تعيين می شود. هنيمسال متناسب با واحد آن، توسط استاد مربوط

تعداد كل واحد هاي دوره كارشناسی ارشد ناپيوسته، با احتساب واحد -3-1

 واحد است. 48و حداكثر  86پايان نامه، بر حسب رشته، حداقل 

واحد  83حداكثر تعداد واحد هاي درس هاي كمبود يا جبرانی  -

 است.

واحد درسی از درس هاي كمبود يا  78هر  به ازاي گذراندن -

جبرانی، يك نيمسال تحصيلی، به طول مدت تحصيل دانشجو، 

 افزوده می شود.

تعداد واحد پايان نامه كارشناسی ارشد براي همه رشته ها مطابق -4-1

 واحد درسی است. 3-71برنامه هاي مصوب شوراي عالی برنامه ريزي بين 
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 حضور و غیاب-2

حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و -1-2

ساعات غيبت دانشجو در هر درس نظري از 
3

71
، عملی و آزمايشگاهی از 

8

71
 ،

موزي و كارورزي ازآكارگاهی، كار
7

71
مجموع ساعات آن درس نبايد تجاوز  

 در غير اين صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود. كند.

كه غيبت دانشجو در هر درس ، بيش از ميزان تعيين  در صورتی -

باشد ولی غيبت او به تشخيص دانشكده و تائيد  فوقشده در 

شوراي تحصيالت تكميلی دانشكده موجه اعالم گرددآن درس 

واحد در هر  6در اين صورت رعايت حداقل ، حذف می شود

نيمسال الزامی نيست، ولی نيمسال مذكور بعنوان يك نيمسال 

 مل جزو سنوات تحصيلی دانشجو محسوب می شود.كا

غيبت غيرموجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در -2-2

درس است و غيبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن  آن امتحان

واحد در هر نيمسال  الزامی  6درس می گردد. در اين صورت رعايت حداقل 

زو سنوات تحصيلی يك نيمسال كامل ج، ولی نيمسال مذكور بعنوان نيست

 شود.دانشجو محسوب مي

تشخيص موجه بودن غيبت در جلسه امتحان بر عهده شوراي تحصيالت 

 تكميلی دانشكده/دانشگاه است.
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 ارزشیابي-3

حداقل نمره قبولی در هر درس اختصاصی اجباري و اختصاصی -1-3

است.چنانچه  81از  78و براي دروس كمبود يا جبرانی  81از  73 ،اختياري

 نمره دانشجو در يك درس كمتر از اين مقادير باشد بايد آنرا تكرار نمايد.

 73هاي دانشجو، در هر نيمسال تحصيلی، نبايد از ميانگين نمرات درس-2-3

كمتر باشد، در غير اين صورت دانشگاه به دانشجو اخطار خواهد داد ولی 

نداشته و در نيمسال بعدي در دانشجو محدوديتی از لحاظ انتخاب واحد 

 .محدوده حد نصاب واحد ها، می تواند اخذ واحد نمايد

اگر ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال تحصيلی اعم از متوالی  -

ن دانشجو از ادامه تحصيل در دوره ، آباشد 73يا متناوب كمتر از 

 كارشناسی ارشد ناپيوسته محروم می شود.

 6هاي اخذ شده كمتر از حد نصاب ) نيمسالهايی كه تعداد واحد -

جزو نيمسالهاي  73در صورت كسب ميانگين كمتر از  ،واحد( باشد

 مشمول اخطار محاسبه خواهد شد. 

نمره دروس كمبود يا جبرانی در كارنامه دانشجو جداگانه ثبت می  -

شود و در احتساب ميانگين نمرات نيمسال تحصيلی و ميانگين كل 

 يشود.نمرات دانشجو منظور نم

 طول دوره، مرخصي تحصیلي و انصراف از تحصیل -4

طول دوره مدتی است كه دانشجو بايد دروس تعيين شده در دوره و -1-4

همچنين پايان نامه را بر اساس مقررات مربوط به اتمام برساند. حداكثر مدت 

سال است. چنانچه  4مجاز تحصيل در دوره كارشناسی ارشد ناپيوسته 
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 مدت نتواند دروس دوره را با موفقيت بگذراند و پايان نامهدانشجو در اين 

 خود را تكميل و از آن دفاع نمايد از ادامه تحصيل محروم می شود.

شوراي تحصيالت تكميلی دانشگاه می تواند در موارد استثنايی به  -

پيشنهاد استاد راهنما و تاييد شوراي تحصيالت تكميلی دانشكده 

به مدت مجاز تحصيل دانشجو اضافه  حداكثر يك نيمسال تحصيلی

 نمايد.

دانشگاه  هدانشجو موظف است در هر نيمسال تحصيلی در زمانی ك-2-4

آموزش مراجعه  كل براي ثبت نام و انتخاب واحد به اداره ،اعالم می كند

نمايد. عدم مراجعه دانشجو براي نام نويسی براي يك نيمسال بدون اطالع و 

دانشجو از ادامه تحصيل محروم  عذر موجه به منزله ترک تحصيل است و

گردد. در موارد استثنايی كه دانشجو ترک تحصيل خود را موجه می داند، مي

ان نيمسال به صورت مكتوب بايد داليل آن را حداكثر يكماه قبل از پايان هم

آموزش ارايه دهد. در صورت تاييد موجه بودن ترک تحصيل  كل به اداره

توسط شوراي تحصيالت تكميلی دانشگاه، آن نيمسال جزو مدت مجاز 

 يلی براي آن نيمسال صادر می شود.تحصيل وي محسوب و مرخصی تحص

ثر براي يك دانشجوي دوره كارشناسی ارشد ناپيوسته می تواند حداك-3-4

 نيمسال تحصيلی، از مرخصی تحصيلی استفاده كند.

اخذ مرخصی تحصيلی در اولين نيمسال تحصيلی مجاز نيست. در  -

موارد استثنايی، با پيشنهاد دانشكده، تصميم گيري بر عهده شوراي 

 تحصيالت تكميلی دانشگاه می باشد.

مدت مرخصی تحصيلی جزو سنوات تحصيلی دانشجو محسوب می  -

 شود.



8 
 

بل از قتقاضاي مرخصی بايد به صورت كتبی حداقل دو هفته  -

 ه ادارهدر هر نيمسال تحصيلی توسط دانشجو بشروع نام نويسی 

ادارهموظف است پس از  اين آموزش دانشگاه تسليم گردد و كل

كسب نظر از دانشكده ذيربط قبل از اتمام مهلت نام نويسی موافقت 

ا كتبا به وي ابالغ نمايد. يا عدم موافقت با درخواست دانشجو ر

موافقت دانشگاه با مرخصی تحصيلی دانشجو با توجه به وضعيت 

تحصيلی وي صورت می گيرد.عواقب احتمالی ناشی از مرخصی 

 تحصيلی به عهده دانشجو است.

حذف كليه درس هاي اخذ شده در يك نيمسال حداكثر تا  -

صورتی مجاز قبل از شروع امتحانات پايان آن نيمسال تنها در 

آموزشی دانشگاه دانشجو قادر  است كه بنا به تشخيص شوراي

در آن نيمسال نباشد. در اين صورت آن  به ادامه تحصيل

نيمسال براي دانشجو مرخصی تحصيلی محسوب خواهد شد. 

محاسبه يا عدم محاسبه اين مرخصی در حداكثر سنوات مجاز 

 است. زشی دانشگاهتحصيلی دانشجو به عهده شوراي آمو

شجويانی كه گواهی پزشكی موجه آنها به تاييد شوراي ندا -

پزشكی و شوراي تحصيالت تكميلی دانشگاه رسيده باشد، می 

توانند از حداكثر يك نيمسال مرخصی تحصيلی بدون 

 احتساب در سنوات استفاده نمايند.

ه انصراف از تحصيل داشته باشد بايد درخواست بدانشجويی كه تمايل -4-4

انصراف خود را شخصا به اداره آموزش دانشگاه يا دانشكده تسليم نمايد. اين 

دانشجو مجاز است فقط براي يك نوبت حداكثر تا يك ماه قبل از پايان همان 

نيمسال تحصيلی تقاضاي انصراف خود را پس بگيردو آن نيمسال جزو مدت 

محسوب و مرخصی تحصيلی براي آن نيمسال صادر  مجاز تحصيل وي
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ميشود. پس از انقضاي اين مهلت حكم انصراف از تحصيل وي صادر می شود 

 حق ادامه تحصيل در آن رشته را ندارد. آن و پس از

دانشجوي منصرف از تحصيل چنانچه بخواهد سوابق تحصيلی  -

خود را دريافت نمايد موظف است به كليه تعهدات قانونی 

 ران تحصيل خود عمل نمايد.دو

در خصوص بازگشت به تحصيل دانشجويان انصرافی تحصيالت  -

تكميلی، دانشجو می بايست تقاضاي بازگشت به تحصيل خود 

را حداكثر تا يك ماهقبل از پايان همان نيمسال ارائه نمايند. 

 ( 4/6/43)مصوبه شوراي تحصيالت تكميلی دانشگاه مورخ 

در ارتباط با دانشجويان خانم شاغل به تحصيل دركليه رشته هاي تحصيالت 

تكميلی در صورت بارداري می توانند بارعايت ساير ضوابط ومقررات از يك 

نيمسال بعد از آن استفاده يك  از زمان زايمان ونيمسال مرخصی تحصيلی 

 اشد.شامل عدم احتساب در سنوات تحصيلی می ب نمايند كه هر دو نيمسال

 (7/6/47مصوبه چهل و نهمين جلسه شوراي عالی برنامه ريزي مورخ )

 

 پايان نامه-5

دانشجو موظف است پس از نيمسال اول و قبل از شروع نيمسال سوم -1-5

با نظر استاد در قالب طرح پيشنهادي تحصيلی موضوع پايان نامه خود را 

 گروه آموزشی مربوطه و شوراي مشخص و به تصويب شوراي ،راهنما

 .تحصيالت تكميلی دانشكده برساند
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كليه دانشجويان كارشناسی ارشد بايد قبل از انتخاب واحد پايان  -

نامه، طرح تحقيقاتی پايان نامه و فرم شماره يك را به تحصيالت 

)مصوبه شوراي تحصيالت تكميلی  تكميلی ارائه داده باشند.

 (73/71/64دانشگاه مورخ 

مبتنی بر آموزش  بايستی تار طرح تحقيقاتی دانشجويان كارشناسی ارشدساخ

مبانی و متدولوژي تحقيق باشد و موضوع آن حداقل يكی از دو شرط ذيل را 

 داشته باشد:

كاربردي باشد، به عبارت ديگر در راستاي راه اندازي يك روش  -الف

گيرد و يا در آزمايشگاهی يا درمانی باشد كه مبناي تحقيقات بعدي قرار 

 بهبود شرايط بهداشتی و درمانی جامعه نقش موثري داشته باشد.

داراي نوآوري باشد و يك مسئله يا سوال علمی را پاسخ گويد كه قبال به  -ب

 آن پاسخی داده نشده است.

 ساير معيارهاي تصويب پايان نامه به شرح زير است:

ديگري تعميم نی يا مكانی خاص نتايج مطالعه را به شرايط زما -7

 ) نظير تفاوتهاي نژادي(.دهد

 قسمت اعظم پروژه در محل انجام گردد. -8

 حجم كار پروژه در حد دوره تحصيلی دانشجو باشد. -4

 متناسب با اهداف رشته مورد نظر باشد. -3

 دانشجو حداقل يك روش بنيادي در رشته مربوطه را فراگيرد. -1
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خصص استاد/اساتيد راهنما در زمينه موضوع پايان نامه ت -8

)مصوبه شوراي تحصيالت تكميلی دانشگاه داشته باشد)باشند(.

 (88/78/63مورخ 

كه قبالً به طرق مختلف  اي پايان نامهغير طرحهاي تحقيقاتی  -

صورت  تصويب گرديده يا براي آنها تقاضاي بودجه نشده است و به

می شوند حتماً در شوراي تحصيالت  پايان نامه دانشجويان مطرح

تكميلی به صورت دقيق بررسی تا تناسب طرح جهت اخذ به عنوان 

)مصوبه شوراي تحصيالت  پايان نامه دانشجويی مشخص گردد.

 (81/1/64تكميلی دانشگاه مورخ 

بالمانع انگليسی  با زبانطرحهاي تحقيقاتی پايان نامه اي نگارش  -

)مصوبه  ون غلط  نوشته شود.كامل و بدبوده به شرط آن كه 

 (81/8/66شوراي تحصيالت تكميلی دانشگاه مورخ 

مدير گروه و  استاد راهنما با پيشنهاد دانشجو و موافقت استاد و تاييد-2-5

، از اعضاي هيات علمی دانشگاه با دانشكدهشوراي تحصيالت تكميلی  تصويب

 .حداقل مرتبه استادياري تعيين می گردد

كه استاديار وجود ندارد و يا تعداد استاديار در در رشته هايی  -

آن رشته كافی نيست می توان به صورت استثناء استاد راهنما 

را با تاييد شوراي تحصيالت تكميلی دانشگاه از بين مربيان 

سال سابقه كار مفيد آموزشی و  71دانشگاه كه داراي حداقل 

 پژوهشی باشند، انتخاب كرد.

دانشجويان كارشناسی ارشد با  ياانتخاب استاد راهنم -

مرتبه مربی بايد با توجه به شرايط مندرج به آئين نامه 
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تحصصيالت تكميلی مورخ  توزيع پايان نامه دانشجويان

 انجام پذيرد. 1/6/48

دو استاد راهنما جهت يك طرح  به تشخيص نياز -

تحقيقاتی بعهده گروه و تحصيالت تكميلی دانشكده 

 مربوطه خواهد بود.

ت داوران، متشكل از ارزشيابی پايان نامه در جلسه دفاعيه توسط هيا-3-5

استاد يا اساتيد مشاور و يك نفر نماينده شوراي تحصيالت  استاد راهنما،

تكميلی دانشكده و دو نفر از بين اعضاي هيات علمی يا متخصصان و محققان 

روه و تاييد داخل يا خارج از دانشگاه به عنوان ناظر با حق راي به پيشنهاد گ

 شوراي تحصيالت تكميلی دانشكده صورت می گيرد.

هيات داوران در پايان جلسه دفاعيه پس از بررسی در خصوص اصالت -4-5

و صحت پايان نامه، نمره آنرا با تاكيد بر درجه به شرح زير سطح بندي می 

 نمايد.
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 نمره رتبه

 1/76-81 عالی

 71-34/76 بسيار خوب

 1/71-44/78 خوب

 73-34/71 قابل قبول

 73كمتر از  غير قابل قبول

نمره پايان نامه در ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه می  -

 شود.

استاد ناظر( به شرح ماينده تحصيالت تكميلی دانشگاه )نقش ن -

 :باشدزير می 

 مطالعه و تائيد قابل دفاع بودن پايان نامه  –الف 

تطبيق پايان نامه انجام شده با پروپوزال يا طرح تحقيقاتی  -ب

 مصوب اوليه 

 نظارت بر حسن اجراي جلسه دفاع از پايان نامه  -ج

درصد از نمرات اساتيد راهنما، مشاور  11نمره نهايی بر اساس –د 

درصد مابقی از نمرات اساتيد داور)داور خارج از  11يا مشاورين و 

روه آموزشی مربوطه( در نظر گرفته شده و گروه و داور داخل گ

توسط نماينده محترم تحصيالت تكميلی دانشگاهمحاسبه می 

 گردد.
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  كليه مراحل دفاع از پايان نامه در قالب فرم هاي مربوطه به

و بر روي سايت تحصيالت تكميلی دانشكده ها ارسال گرديده است 

 )نامه شمارهتحصيالت تكميلی دانشگاه موجود می باشد.

ارسالی از مديريت تحصيالت  81/3/48مورخ  7484431/48

 (تكميلی دانشگاه

دانشجو پس از انتخاب پايان نامه، تا زمانی كه آن را به پايان نرسانده -5-5

است موظف است بر اساس تقويم دانشگاهی در نيمسال هاي بعد نيز براي 

مسال تحصيلی، آن ثبت نام نمايد. در اين حال نمره پايان نامه در آخرين ني

وارد كارنامه دانشجو می شود و در ميانگين نيمسال و ميانگين كل نمرات او 

 منظور خواهد شد.

كليه پايان نامه ها، چه به صورت فارسی و چه به صورت انگليسی  -

)مصوبه شوراي  داراي چكيده فارسی و انگليسی باشند.می بايست 

 (3/78/68تحصيالت تكميلی دانشگاه مورخ 

حداكثر يك ماه پس از دفاع از پايان نامه، دانشجو موظف به تحويل  -

)مصوبه شوراي پايان نامه خود بصورت صحافی شده می باشد. 

 (8/4/67تحصيالت تكميلی دانشگاه مورخ 

صفحه و  811حداكثر تعداد صفحات پايان نامه كارشناسی ارشد  -

 صفحه باشد. 811براي دكترا 

 Literature review  41مقدمه و  حداكثر تعداد صفحات دو فصل -

 صفحه باشد.

)مصوبه شوراي  پايان نامه می تواند بصورت پشت و رو تكثير گردد. -

 (74/71/66تحصيالت تكميلی دانشگاه مورخ 

مشكی جهت جلد پايان نامه صحافی شده دانشجويان رنگ  -

 ( الزامی است.Ph.Dتحصيالت تكميلی )كارشناسی ارشد و
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به تحصيالت تكميلی دانشگاه  CDيك عدد می بايست دانشجويان  -

 و يك عدد نيز به كتابخانه دانشكده تحويل دهند. 

نگارش پايان نامه می بايست بر اساس دستورالعمل بازنگري شده  -

كه در سايت تحصيالت تكميلی دانشگاه موجود می باشدانجام 

 (74/8/43)مصوبه شوراي تحصيالت تكميلی دانشگاه مورخ  گيرد.

چك ن و اساتيد محترم راهنما ملزم به اجراي بندهاي دانشجويا -

قبل از تحويل پايان نامه به ليست نحوه نگارش پايان نامه 

)مصوبه شوراي تحصيالت تحصيالت تكميلی دانشكده ها باشند. 

 (71/4/43تكميلی دانشگاه مورخ 

كسر نمره پايان نامه دانشجويان كارشناسی ارشد با توجه به آئين نامه -6-5

در پايگاههاي اصيل وزارت متبوع مبنی بر كسر دونمره به ازاي نداشتن مقاله 

ISI ،pubMed،يا و اسكوپوسShort Communication  ايندكس شده درISI 

 /PubMed توجه به  با )مقدمه، روش كار و ...(در قالب و فرمت مقاله اصلی

 مصوبه شوراي پژوهشی دانشگاه به شرح ذيل اعالم می گردد:

به بعد دفاع نمايند در صورتی كه مقاله در  41دانشجويانی كه از مهر ماه  "

پايگاه هاي فوق الذكر چاپ نكرده باشند كسر دو نمره از پايان نامه ايشان 

صورت می گيرد. شايان ذكر است براساس مصوبه شوراي پژوهشی حداقل، 

دانشنامه شرط داشتن مقاله ايندكس شده در پايگاه اسكوپوس براي تحويل 

  "اجباري می باشد.

جهت دفاع از پايان می بايست  دانشجوي كارشناسی ارشد -

)مصوبه مقاله را انجام داده باشد.  submitionنامه حتماً 

 (78/4/41مورخ تكميلی دانشگاه شوراي تحصيالت
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نمره پايان نامه دانشجويان كارشناسی ارشد كه در زمان دفاع از  -

 پايان نامه يك مقاله 

(Original article, Review,Short communication پذيرش )

 IsIيا چاپ شده در مجالت معتبر علمی با نمايه )

(از فعاليت هاي غير پايان نامه اي و در عين  ScopusياPubMedيا

محاسبه گردد. بديهی  74حال مرتبط با رشته داشته باشند، از 

زمان دريافت است مطابق آئين نامه موجود، اين دانشجويان در 

دانشنامه می بايست مقاله پذيرش يا چاپ شده منتج از پايان نامه 

مصوبه شوراي تحصيالت تكميلی دانشگاه مورخ . )را داشته باشند

71/8/48) 

دانشجويان كارشناسی ارشدي كه ترم ششم و پايين تر در مورد  -

بر نمره  دوازآن دفاع می نمايند در صورت نداشتن مقاله كسر 

ليكن فرصت شش ماه ين نامه وزارتی صورت می گيرد. واساس آئ

نمره داده می  قاله و دريافت دانشنامه و جبران دوجهت پذيرش م

شود اما به دانشجويانی كه در ترم هفتم دفاع می نمايند هيچ گونه 

نمره به دليل  دوفرصتی جهت چاپ مقاله داده نمی شود لذا كسر 

فارغ التحصيلی در ترم هفتم نداشتن مقاله و جريمه نقدي به علت 

مورخ  تكميلی دانشگاه )مصوبه شوراي تحصيالت .اعمال می گردد

84/8/43) 

 فراغت از تحصیل-6

كمتر باشد، در  73ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره نبايد از -1-6

 .غير اين صورت از دريافت مدرک كارشناسی ارشد محروم می شود
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گذراندن كليه واحد هاي درسی دوره و دانشجويی كه پس از  -

كمتر باشد، در  73قبولی پايان نامه، ميانگين كل نمرات او از 

صورتی كه حداكثر مدت مجاز تحصيل وي به پايان نرسيده 

واحد از دروس اختصاصی اجباري را كه  73ند تا اباشد، می تو

گرفته است را فقط در يك نيمسال  73در آن ها نمره كمتر از 

لی تكرار كند و در صورت جبران كمبود ميانگين كل تحصي

فارغ التحصيل شود.دانشجويی كه به هر دليل نتواند از اين 

ا عليرغم استفاده از اين فرصت، ميانگين يفرصت استفاده كند 

كل خود را جبران ننمايد، از ادامه تحصيل محروم مانده و 

 مدركی دريافت نمی نمايد.

پس از دفاع از پايان نامه موظف به  دانشجويان حداكثر يك ماه -

انجام امور فارغ التحصيلی خود هستند و در صورت عدم مراجعه 

به اداره ، دانشكده مربوطه مراتب را پس از يك ماه از تاريخ دفاع

كل آموزش دانشگاه گزارش نموده تا اقدام قانونی صورت پذيرد. در 

ر فرم هاي ضمن كليه دانشكده ها موظف هستند اين موضوع را د

)مصوبه شوراي تحصيالت تكميلی  .دفاع از پايان نامه ذكر نمايند

 (81/77/48دانشگاه مورخ 

 

 ساير مقررات-7

انتقال و تغيير رشته و جابجايی در دوره كارشناسی ارشد ناپيوسته -1-7

 ممنوع است.

دانشجوي دوره كارشناسی ارشد ناپيوسته بايد به صورت تمام وقت و -2-7

 شرايط زير به تحصيل بپردازد.منطبق با 
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تحصيل در مقطع كارشناسی ارشد ناپيوسته تمام وقت می باشد،   -

 بنابراين هرگونه اشتغالی غير از تحصيل براي دانشجو ممنوع است.

حضور تمام وقت دانشجو، مطابق ضوابط ومقررات دانشگاه در مورد  -

 حضور تمام وقت مربيان گروه هاي آموزشی ذي ربط است.

دانشجويان دوره هاي تحصيالت تكميلی می بايست هنگام كليه  -

ثبت نام، تعهد كتبی مبنی بر تحصيالت  تمام وقت بدون قيد و 

شرط را به اداره كل آموزش بسپارند و دانشجويان كارمند نيز از 

محل خدمت خود حكم ماموريت آموزشی داشته و آن را تسليم 

از دانشجويان اين نمايند و اداره كل آموزش تحت شرايط مذكور 

)مصوبه شوراي تحصيالت تكميلی  دوره ها ثبت نام بعمل آورد.

 (88/4/16دانشگاه مورخ 

مسئوليت نظارت وكنترل حضور تمام وقت دانشجو به عهده گروه  -

آموزشی مربوط است. بديهی است دانشجو تابع قوانين و مقررات 

 اداري حضور و غياب دانشگاه می باشد.

دوره كارشناسی ارشد ناپيوسته ميتوانند در طول كليه دانشجويان  -

سال از يك ماه مرخصی استفاده نمايند و اين مرخصی قابل ذخيره 

 شدن نمی باشد.

گروه آموزشی موظف است غيبت غيرموجه دانشجو را در اسرع  -

وقت جهت انجام اقدامات قانونی به شوراي تحصيالت تكميلی 

 دانشگاه گزارش نمايد.

نشجو از اجراي مفاد بندهاي اين ماده تخلف ورزد، در صورتی كه دا -

از سوي گروه آموزشی، به عنوان متخلف به شوراي تحصيالت 

 تكميلی دانشگاه جهت اقدام قانونی معرفی می گردد.

 Ph.Dدر خصوص گواهی شركت در آزمون دكتراي تخصصی  -

معاونت تحصيالت تكميلی يا معاونت آموزشی دانشكده ها پس از 
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اد راهنما و مدير گروه اقدام به صدور گواهينمايند. امضاء است

 (6/77/47)مصوبه شوراي تحصيالت تكميلی دانشگاه مورخ 
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 آئين نامه نحوه استفاده دانشجویان تحصيالت تكميلی 

از تسهيالت مقرر جهت ارائه مقاله در گردهمایی های علمی داخل و 
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 مقدمه: -1-2

هاي به منظور تشويق دانشجويان تحصيالت تكميلی به ارايه نتايج پژوهش

و برقرار كردن شرايط مناسب براي هاي داخلی و خارجيخود در گردهمايی

هاي نظران و متخصصان رشتهآنان در جهت تبادل نظر علمی با صاحب

اي علمی درنظر همختلف، تسهيالتی براي شركت دانشجويان در گردهمايی

 گرفته شده است.   

نامه به منظور تدوين قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تسهيالت به اين آئين

هاي علمی داخلی دانشجويان تحصيالت تكميلی جهت شركت در گردهمايی

 وخارجی تدوين شده است.

 تعاريف:  -2-2

نامه، شامل همايش، كنگره، هاي علمی در اين آئينگردهمايی -7

 باشد.سمينار، سمپوزيوم و كنفرانس علمی می

نامه شامل مقاطع دانشجويان تحصيالت تكميلی در اين آئين -8

 دكتراي تخص

صی، كارشناسی ارشد، فوق تخصص و فلوشيپ دانشگاه علوم  -4

 باشند.پزشكی شيراز می

 شرايط و مقررات: -3-2

هاي علمی كه توسط و يا با همكاري دانشگاه علوم گردهمايی -1

نامه گردد، شامل آيينپزشكی شيراز در شهر شيراز برگزار می

 شود.   جاري نمی
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براي پرداخت تسهيالت، تفاوتی در نحوه ارائه مقاله به صورت  -2

 سخنرانی و يا پوستر وجود ندارد.

شود كه از تسهيالت براي ارايه خالصه مقاالتی پرداخت می -3

 نامه دانشجو استخراج شده باشد.  موضوع پايان

تسهيالت براي ارايه خالصه مقاالتی پرداخت خواهد شد كه  -4

در آن نام دانشگاه علوم پزشكی شيراز در خالصه مقاله درج و 

دركتابچه خالصه مقاالت و يا لوح فشرده گردهمايی ذكر شده 

 باشد.

تسهيالت پس از ارايه مدارک شركت در گردهمايی پرداخت  -5

 خواهد شد.

همان سال مالی به دفتر طی مدارک و گزارش سفر بايستي -6

 معاونت تحقيقات و فن آوري تحويل گردد.

 :  آئين نامه استفاده از تسهيالت در گردهمايی علمی تبصره يك 8بند 

مدارک و گزارش سفر بايستی طی همان سال مالی به دفتر معاونت تحقيقات 

 تحويل گردد و اگر كنگره در پايان سال مالی باشد با توجه به مدارک ارايه

 شده، پرداخت كمك هزينه به سال مالی بعد موكول خواهد شد.  

جهت هر عنوان خالصه مقاله، تسهيالت تنها به يك دانشجو  -7

 )دانشجوي ارائه دهنده( پرداخت خواهد شد. 

الزم به ذكر است كه براي ارايه هرعنوان بيش از يك بار  -8

 شود. تسهيالت پرداخت نمی
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هاي يكی از گردهمايی اي را درچنانچه دانشجويی مقاله -9

خارجی ارايه نمايد استاد راهنماي وي براي ارايه همان عنوان 

 تواند از تسهيالت دانشگاه استفاده كند.نمی

تسهيالتی جهت شركت دانشجويان كارشناسی ارشد در  -11

 هاي خارجی در نظر گرفته نشده است.گردهمايی

دانشجويان كارشناسی ارشد در طول تحصيل خود تنها يك  -11

هاي  توانند از اين تسهيالت براي شركت در گردهمايیبار می

داخلی استفاده كنند. دانشجويان واجد شرايط در ساير مقاطع 

هاي توانند از اين تسهيالت براي شركت در گردهمايیمی

خارجی براي يك بار استفاده كنند. در صورتی كه اين 

ند، دانشجويان تنها در گردهمايی داخلی شركت كرده باش

توانند عنوان ديگري را نيز در يك گردهمايی داخلی ديگر می

ارايه دهند و جهت آن نيز از تسهيالت مربوطه استفاده نمايند. 

)به يك عنوان ياعناوين مشابه تسهيالت دوباره اعطا 

 شود.(   نمی

هاي داخلی، مبلغی تا براي ارايه خالصه مقاله در گردهمايی -12

ريال به دانشجو اختصاص داده خواهد  111/111/1/-سقف

 شد.

تسهيالت پس از برگشت از سفر و با ارايه مدارک الزم قابل  -13

پرداخت خواهد بود. شايان ذكر است پرداخت تسهيالت به 

دانشجويان واجد شرايط در هر سال تا سقف بودجه در نظر 

پذير خواهدبود گرفته شده براي اين امر از طرف دانشگاه امكان
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هاي خود را ويت با افرادي خواهد بود كه زودتر پروندهو اول

 اند.ارسال كرده

دانشجو بايد فرم معرفی نامه دانشجويی تحصيالت تكميلی را  -14

 تكميل و به مديريت تحصيالت تكميلی دانشگاه ارسال نمايد.  

مدارک الزم جهت پرداخت تسهیالت به دانشجويان تحصیالت  -4-2

 کشور(علمي داخلهای تکمیلي )گردهمايي

 "معرفی نامه دانشجويی تحصيالت تكميلی"فرم تكميل شده  -7

 پذيرش مقاله بنام متقاضی  -8

 راهنماي گردهمايی   -4

 اي گزارش سفر يك صفحه -3
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 بسمه تعالي

 معرفي نامه دانشجويي تحصیالت تکمیلي

 های علمي داخل و خارج از كشوربه منظور استفاده از تسهیالت مقرر جهت ارائه مقاله در گردهمايي

 
                   اینجانب                            دانشجوی مقطع                         رشته                            با شماره دانشجویی    

 تقاضای شرکت در گردهمایی                                           که در تاریخ               تا         برگزار می شود را دارم .
 

 عنوان خالصه مقاله يا سخنراني:

 

 استخراج شده از پايان نامه به عنوان:            

 

جويان تحصيالت تكميلی از تسهيالت مقرر جهت ارائه مقاله در با اطالع كامل از مفاد آئين نامه نحوه استفاده دانش

 هاي علمی داخل و خارج از كشور فرم را تكميل نموده ام.گردهمايی

 

 امضاء                                               تاريخ

 این قسمت توسط استاد راهنما تکمیل گردد. 

نامه نحوه با اطالع از  مفاد آئین                              خانم / آقایاینجانب                                  استاد راهنمای 

های عملی داخل و خارج از کشور، استفاده دانشجویان تحصیالت تکمیلی از تسهیالت مقرر جهت ارائه مقاله درگردهمایی

 الذکر اعالم می دارم.شرکت ایشان به منظور ارائه خالصه مقاله در گردهمایی فوقموافقت خود را برای 

 

 امضاء                                               تاریخ

 .*صحت موارد ذكر شده در دو قسمت باال مورد تائید است

 امضاء مدیر گروه                                              تاریخ 

 نظریه مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
نامه نحوه استفاده دانشجویان تحصیالت تکمیلی از تسهیالت مقرر این مدیریت موافقت خود را باتوجه به رعایت مفاد آئین

 به                                      خانم / آقایهای علمی داخل و خارج از کشور، به اعزام جهت ارائه مقاله درگردهمایی

 دارد.گردهمایی                                                             اعالم می

 

 مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه   
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