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آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮﺷﺘﺎب ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری و ﻇﻬﻮر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻋﻠﻤﯽ در ﻫﺰاره ﺳﻮم ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن را در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ ،اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل راﻫﺒﺮدی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﺮی ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﮔﺎﻣﯽ اﺳﺎﺳـﯽ در
ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺰاران ﻧﻈـﺎم ﻋﻠﻤـﯽ ﮐﺸـﻮر و ﺑـﻪ
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿـﺪی در ﺗﺒﯿـﯿﻦ و ﺗﺤﻘـﻖ اﯾـﻦ ﺗﺤـﻮل راﻫﺒـﺮدی ـ ﺑـﺎ اﻟﻬـﺎم از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز  ٢٠ﺳﺎﻟﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ـ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان ﺣﻮزه آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺴﻮ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﻬﻀﺖ ﺗﺤـﻮل ﺧـﻮاﻫﯽ
ﮐﺸﻮر و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ،در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﻟـﺰوم ﺑـﺎزﻧﮕﺮی آﯾـﯿﻦﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎ،
ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات آﻣﻮزﺷﯽ را در ﺻﺪر اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﮐﺎری ﺧﻮد ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻣﻘﺼـﻮد ،در
ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ،آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ دورهﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺿﺮورﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزﻧﮕﺮی و اﺻﻼح آن اﺣﺴـﺎس
ﻣﯽﺷﺪ ـ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ـ ﻃﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌـﺪد ﮐـﺎرﮔﺮوه
آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﯿﻮه آﻣﻮزﺷﯽ ـ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ ،و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣـــﺎده ١ـ ﻫـــﺪف از ﺗـــﺪوﯾﻦ آﯾـــﯿﻦﻧﺎﻣـــﻪ دورهﻫـــﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـــﯽارﺷـــﺪ ﺑـــﻪ ﺳـــﻪ ﺷـــﯿﻮه
»آﻣﻮزﺷﯽ ـ ﭘﮋوﻫﺸﯽ«» ،آﻣﻮزﺷﯽ« و »ﭘﮋوﻫﺸـﯽ« ،ﺗﻘﻮﯾـﺖ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ دورهﻫـﺎی ﺗﺤﺼـﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠـﯽ،
ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اراﯾﻪ آﻣﻮزش ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑـﺮای
ورود ﺑﻪ دورهﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ اﯾﻦ دورهﻫﺎ و ﻫﻤﺴﺎنﺳـﺎزی
آن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و دﯾﮕﺮ اﺳﻨﺎد راﻫﺒﺮدی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از آن در ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن
و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺎﻫﺮ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ.
ﻣﺎده ٢ـ ﺗﻌﺎرﯾﻒ

دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ :دوره ای ﺑﺎﻻﺗﺮ از دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺼﻮب
ﺷﻮرای ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﯿﻮه آﻣﻮزﺷﯽ ـ ﭘﮋوﻫﺸﯽ :دورهای ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آن ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑـﺮ واﺣـﺪﻫﺎی درﺳـﯽ و ﭘﺎﯾـﺎنﻧﺎﻣـﻪ
اﺳﺖ.
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ﺷﯿﻮه آﻣﻮزﺷﯽ :دورهای ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ آﻣﻮزش ،اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸـﺠﻮ ﭘـﺲ از ﮔﺬراﻧـﺪن واﺣـﺪﻫﺎی درﺳـﯽ و
ﺑﺪون ﮔﺬراﻧﺪن ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﯿﻮه ﭘﮋوﻫﺸﯽ :دورهای ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻪ دﺳﺘﺎورد آن )اراﺋﻪ ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﯾـﺪ ،اراﺋـﻪ ﻧﻈﺮﯾـﻪ و اﯾـﺪه
ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ،ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع (...،ﺷﻮد و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﺧﺬ واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ ﻣﺤـﺪود و اﻟـﺰام
ﺑﻪ اراﯾﻪ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ـ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط و ﺗﺤﺖ راﻫﻨﻤـﺎﯾﯽ
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻣﺆﺳﺴﻪ :ﻣﻨﻈﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺠﺮی دورهﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ اﺳﺖ.
ﺷﻮراـ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮرای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳﺖ.
ﺳﻤﯿﻨﺎرـ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺘﺒﻊ ﻧﻈﺮی اﺳﺖ.
ﻣﺎده٣ـ ﻧﺤﻮه اﺟﺮای دوره :اﯾﻦ دوره ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ،ﺷﺒﺎﻧﻪ ،ﻧﯿﻤﻪﺣﻀﻮری ،ﻣﺠﺎزی و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻃﺒـﻖ
ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده٤ـ ﺷﺮاﯾﻂ ورود

اﻟﻒ ـ داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ورود ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
ب ـ دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرک رﺳﻤﯽ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻋﻢ از ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣـﻮرد ﺗﺄﯾﯿـﺪ وزارت ﻋﻠـﻮم،
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری؛
ج ـ ﻗﺒﻮﻟﯽ در آزﻣﻮن ورودی ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت ﯾﺎ ﮐﺴﺐ ﭘﺬﯾﺮش از ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻣﺼﻮب؛
ﻣﺎده٥ـ دروس ﺟﺒﺮاﻧﯽ

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﺷﺘﻪ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ دوره ﺗﺠـﺎﻧﺲ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ داﻧﺸـﺠﻮ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﮔـﺮوه
آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺗﻌﺪادی از دروس را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﺑﮕﺬراﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه١ـ ﺣﺪاﮐﺜﺮ دروس ﺟﺒﺮاﻧﯽ  ١٢واﺣـﺪ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ در اﺑﺘـﺪای دوره ﻗﺒـﻞ از دروس اﺻـﻠﯽ اراﺋـﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه٢ـ در اﻧﺘﺨﺎب دروس ،اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎ دروس ﺟﺒﺮاﻧـﯽ اﺳـﺖ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺗﻌـﺪاد و ﻋﻨـﺎوﯾﻦ دروس ﺑﺮاﺳـﺎس
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ و زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﻮرای ﮔﺮوه اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه٣ـ دروﺳﯽ را ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻗﺒﻼً در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺗﮑﺮار آن در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﻋﻨـﻮان
درس ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه٤ـ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ در ﻫﺮ درس اﻋﻢ از دروس دوره ﯾﺎ ﺟﺒﺮاﻧﯽ  ١٢اﺳﺖ.
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ﻣﺎده٦ـ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺪاد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن در اﯾﻦ دوره ،ﻣﺸﺎور ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻫـﺪاﯾﺖ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده٧ــ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ را ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در اﯾﻦ دوره اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ
 ٨و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ١٢اﺳﺖ.
ﻣﺎده ٨ـ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮ در دو ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻧﺒﺎﯾﺪ از  ١٤ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده ٩ـ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،داﻧﺸﺠﻮ از ﺷﺮط ﺣﺪاﻗﻞ اﺧﺬ واﺣﺪ ﻣﻌﺎف اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه
داﻧﺸﺠﻮ در اﯾﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﮐﻤﺘﺮ از  ١٤ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺸﺮوط ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎده١٠ـ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﻧﻤﺮات داﻧﺸـﺠﻮ در ﭘﺎﯾـﺎن دوره ﻧﺒﺎﯾـﺪ از  ١٤ﮐﻤﺘـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ،در ﻏﯿـﺮ اﯾـﻦ ﺻـﻮرت،
داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه ـ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﮐﻠﯿﻪ دروس دوره در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺷـﯿﻮه ،ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐـﻞ ﻧﻤـﺮات او از
 ١٤ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ـ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼـﯿﻞ وی ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن ﻧﺮﺳـﯿﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ـ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ
دروﺳﯽ را ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻧﻤﺮه ﮐﻤﺘﺮ از  ١٤اﺣﺮاز ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴـﺎل ﺗﮑـﺮار ﮐﻨـﺪ و در ﺻـﻮرت
ﺟﺒﺮان ﮐﻤﺒﻮد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ،داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻫـﺮ دﻟﯿـﻞ ﻧﺘﻮاﻧﻨـﺪ از اﯾـﻦ ﻓﺮﺻـﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺪرﮐﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده١١ـ ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب

ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ و دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ دوره اﻟﺰاﻣـﯽ اﺳـﺖ.
ﻏﯿﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ درس ﻧﺒﺎﯾﺪ از  ٣/١٦ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎﻋﺎت آن درس ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤـﺮه
داﻧﺸﺠﻮ در آن درس ﺻﻔﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه :١در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮ در ﯾﮏ درس ،ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑـﻮده و از ﻧﻈـﺮ ﻣﺆﺳﺴـﻪ ،ﻣﻮﺟـﻪ
ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد ،آن درس از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت رﻋﺎﯾـﺖ
ﺣﺪ ﻧﺼﺎب  ٨واﺣﺪ در آن ﻧﯿﻤﺴﺎل اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ آن ﻧﯿﻤﺴﺎل از ﻧﻈﺮ ﻃـﻮل ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﺑـﺮای داﻧﺸـﺠﻮ
ﻧﯿﻤﺴﺎل اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ آن ﻧﯿﻤﺴﺎل از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮ ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺤﺴـﻮب
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه :٢ﻏﯿﺒﺖ در ﺷﯿﻮه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ واﺣﺪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺧﺬ ﺷﺪه در آن ﻧﯿﻤﺴﺎل اﺳﺖ ﮐـﻪ
ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻫﯿﺄت داوران در ﻣﺎده  ٣٣اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
٤

ﻣﺎده١٢ـ ﻏﯿﺒﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻪ در اﻣﺘﺤﺎن ﻫﺮ درس ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ در آن درس ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮ در اﻣﺘﺤﺎن ،از ﻧﻈﺮ ﻣﺆﺳﺴﻪ ،ﻣﻮﺟﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد ،درس ﻣﺰﺑﻮر
ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎده١٣ـ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

داﻧﺸﺠﻮی دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﯾـﮏ ﻧﯿﻤﺴـﺎل از ﻣﺮﺧﺼـﯽ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮر ﺟﺰو ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺎده١٤ـ اﻧﺼﺮاف ،اﺧﺮاج و ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ

داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ از ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻋﻼم اﻧﺼﺮاف ﻧﻤﺎﯾﺪ .در اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدر را ﻣﺒﻨـﯽ
ﺑﺮ اﻧﺼﺮاف ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻣـﺎه درﺧﻮاﺳـﺖ ﺧـﻮد را ﭘـﺲ ﻧﮕﯿـﺮد آن
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ اﻧﺼﺮاف اﻗﺪام ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه١ـ داﻧﺸﺠﻮی اﻧﺼﺮاﻓﯽ ﯾﺎ اﺧﺮاج از ﺗﺤﺼﯿﻞ )ﻣﺸﺮوﻃﯽ دو ﻧﯿﻤﺴـﺎل ،ﺳـﻨﻮات ﺑـﯿﺶ از ﺣـﺪ ﻣﺠـﺎز(
ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه٢ـ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻨﺼﺮف ﯾﺎ اﺧﺮاج از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺻﻮرت ﺗﺴـﻮﯾﻪ ﺣﺴـﺎب ﮐﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ﻣﺆﺳﺴـﻪ
ﻣﺠﺪداً درآزﻣﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده١٥ـ ﻃﻮل دوره

ﻃﻮل ﻣﺪت دوره در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺷﯿﻮه ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ٢ﺳﺎل ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  ٤ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻣﺪت دوره ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷـﻮرای ﺗﺤﺼـﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠـﯽ داﻧﺸـﮕﺎه
ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﺪت دوره در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺷﯿﻮه ﻧﺒﺎﯾﺪ از  ٢/٥ﺳﺎل ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده١٦ـ اﻧﺘﻘﺎل ،ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ و ﻣﻬﻤﺎن

اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺷﯿﻮه دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه١ــ اﻧﺘﻘﺎل از دوره ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ روزاﻧﻪ ،ﻧﯿﻤﻪ ﺣﻀﻮری و ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﺣﻀﻮری اﻋﻢ از )روزاﻧﻪ و ﺷـﺒﺎﻧﻪ( و
از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه٢ـ اﻧﺘﻘﺎل از ﯾﮏ ﺷﯿﻮه ﺑﻪ ﺷﯿﻮه دﯾﮕﺮ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﻨﻮات دوره در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه٣ـ ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺷﯿﻮه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﻧﯿﻤﺴﺎل را ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺆﺳﺴـﻪ
ﻣﺒﺪأ و ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺎن ﺑﮕﺬراﻧﺪ.
ﻣﺎده١٧ـ ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی دروس در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ زﯾـﺮ اﻣﮑﺎﻧﭙـﺬﯾﺮ
اﺳﺖ.
٥

اﻟﻒ ـ ﭘﺬﯾﺮش وی ﺑﺮای ورود ﺑﻪ دوره ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت ﺑﺎﺷﺪ.
ب ـ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻗﺒﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ در رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت ﺑﺎﺷﺪ.
ج ـ ﺳﺮﻓﺼﻞ دروس ﮔﺬراﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده١٨ـ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ دردوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ـ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد داﻧﺸـﺠﻮ و ﺑـﺎ ﻣﻮاﻓﻘـﺖ
ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﺎدﯾﺎری و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﺧﺎرج از ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺟـﺎی ﺷـﺮط اﺳـﺘﺎدﯾﺎری
داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک دﮐﺘﺮی اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎده١٩ـ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﮔﺮوه از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤـﯽ داﺧـﻞ
ﯾﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺧﺎرج از داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎده ٢٠ـ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ

اﻟﻒ ـ ﻧﻤﺮه از  ١٩ﺗﺎ  :٢٠ﻋﺎﻟﯽ
ﻧﻤﺮه از  ١٨ﺗﺎ  :١٨/٩٩ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب
ﻧﻤﺮه از  ١٦ﺗﺎ  :١٧/٩٩ﺧﻮب
ﻧﻤﺮه از  ١٤ﺗﺎ  :١٥/٩٩ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ب ـ ﻧﻤﺮه ﮐﻤﺘﺮ از  :١٤ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﯾـﮏ ﻧﯿﻤﺴـﺎل در
ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎﻋﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﺠﺪداً از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻓﺎع ﮐﻨﺪ .داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐـﻪ در ﻓﺮﺻـﺖ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻧﺘﻮاﻧﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ ،از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و درﯾﺎﻓـﺖ ﻣـﺪرک ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ
ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده٢١ـ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎز ﻣﯽ ﻣﺎﻧـﺪ ،ﻓﻘـﻂ ﯾـﮏ ﮔـﻮاﻫﯽ ﮐـﻪ
داﻧﺸﺠﻮ ﭼﻪ دروﺳﯽ را در ﭼﻨﺪ واﺣﺪ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﻧﻤﺮه ای ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ اﻋﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎده٢٢ـ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ در ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎﻋﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺄت داوران اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎده٢٣ـ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﯿﺄت داوران ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﻮرا اﺳﺖ.
ﻣﺎده٢٤ــ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ ﺑﻪ ﻫـﺮ ﺳـﻪ ﺷـﯿﻮه )آﻣﻮزﺷـﯽ ــ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ،آﻣﻮزﺷـﯽ ،و
ﭘﮋوﻫﺸﯽ( ارزش ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ دﻫﻨﺪ.
٦

ﻣﺎده٢٥ـ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷـﺪ در ﻫـﺮ ﺳـﻪ ﺷـﯿﻮه )آﻣﻮزﺷـﯽ ــ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ،آﻣﻮزﺷـﯽ ،و
ﭘﮋوﻫﺸﯽ( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ رﺷﺘﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ٢٨و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ٣٢واﺣﺪ اﺳﺖ.
***
اﻟﻒ ـ ﺷﯿﻮه آﻣﻮزﺷﯽ ـ ﭘﮋوﻫﺸﯽ

ﻣﺎده٢٦ـ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺣﺪاﻗﻞ  ٤و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ٦واﺣﺪ درﺳﯽ ﺑـﺮای ﻫﻤـﻪ رﺷـﺘﻪﻫـﺎ و
ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده٢٧ـ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ

داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﺴﺎل اول و ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺳﻮم ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ،ﻣﻮﺿـﻮع ﭘﺎﯾـﺎن
ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد ﯾﺎ اﺳﺎﺗﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺮوه ﻣﺮﺑﻮط اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﭘـﺲ از
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ب ـ ﺷﯿﻮه آﻣﻮزﺷﯽ

ﻣﺎده٢٨ــ در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﻤﺎﻣﯽ دوره ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ ﺑﺪون ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺬراﻧـﺪن
ﺣﺪاﻗﻞ  ٢و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ٤واﺣﺪ ﺳﻤﯿﻨﺎر )ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺘﺒﻊ ﻧﻈﺮی( اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
***
ج ـ ﺷﯿﻮه ﭘﮋوﻫﺸﯽ

ﻣﺎده٢٩ـ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮای ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻮده و در ﻣﻮرد ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﻮط ﺑـﻪ ﺗـﺄﻣﯿﻦ
ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ )اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ( از ﻣﺤﻞ درآﻣـﺪﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫﺸـﯽ
ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده٣٠ـ داﻧﺸﺠﻮ ﻃﯽ ﻧﯿﻤﺴﺎل اول ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻈـﺮ اﺳـﺘﺎد راﻫﻨﻤـﺎ و ﺗﺄﯾﯿـﺪ
ﮔﺮوه اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده٣١ـ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه  ٦ﺗـﺎ  ١٠واﺣـﺪ اﺳـﺖ و داﻧﺸـﺠﻮ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ
واﺣﺪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،واﺣﺪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺮوه اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده٣٢ـ ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔـﺮوه و ﺑـﺮ
اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.
ﻣﺎده٣٣ـ روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر اﺳـﺘﺎد راﻫﻨﻤـﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﺗﺤﺼـﯿﻼت
٧

ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﯾﮑﻨﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ذﯾـﺮﺑﻂ ،ﻣـﻮرد ارزﯾـﺎﺑﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺗﺒﺼﺮه :١ﮐﻞ واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﯾﮏ
ﺳﻮم )  ( 13آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ اول ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ اﺧﺬ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه٢ـ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ ﭘﺲ از داوری روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘـﮋوﻫﺶ داﻧﺸـﺠﻮ در ﻫـﺮ ﻧﯿﻤﺴـﺎل ﻧﻤـﺮه ١٤
اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه٣ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻤﺮه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻤﺘـﺮ از  ١٤ﺑﺎﺷـﺪ وی در آن ﻧﯿﻤﺴـﺎل
ﻣﺸﺮوط ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎده٣٤ــ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ،دﻓﺎع از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﺧـﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻞ داﻧﺸـﺠﻮ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
***
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮرات:

ﻣﺎده٣٥ـ اﺟﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﯿﻮهﻫﺎ »آﻣﻮزﺷﯽ ـ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ«» ،آﻣﻮزﺷـﯽ« و »ﭘﮋوﻫﺸـﯽ« دردوره ﺗﻮﺳـﻂ
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز از ﺷﻮرای ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
ﻣﺎده٣٦ـ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﮐﺖ اﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﻮرا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده٣٧ـ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ درﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪه اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ ﮐﻠﯽ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﯿﻮه اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ آن را در ﭼﺎرﭼﻮب آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﺪوﯾﻦ و ﭘﺲ از ﺗﺼـﻮﯾﺐ در ﺷـﻮرا
اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده٣٨ـ ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ وزارت اﺳﺖ و در ﺻـﻮرت ﺑـﺮوز اﺑﻬـﺎم ،ﻧﻈـﺮ ﻣﻌﺎوﻧـﺖ
ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺎده٣٩ـ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ در  ٣٩ﻣﺎده و  ١٩ﺗﺒﺼﺮه در ﺟﻠﺴﻪ  ٧٠٣ﻣﻮرخ ٨٧/١٠/٧
ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری رﺳﯿﺪ و از ﻧﯿﻤﺴﺎل اول
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ٨٩ـ ٨٨ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ از ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎی دوره
و در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﺑﻼغ اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ،ﮐﻠﯿﻪ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ آن
ﻣﻠﻐﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد/.

٨

