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 پيشگفتار

وشیوهنامهآیین مسیراجرایمناسببرنامهنامهها یهاهایآموزشی،

دانشگاه پژوهشی و میآموزشی تعیین ازرا هدف اینكنند. تدوین

انتظامبخشیبهامورمقررات،ایجادهماهنگیدرفعالیت هایآموزشی،

اجرای برای قانونی چارچو، تعیین طریق از دانشجویان تحصیلی

هایآموزشیودرنهایتارتقایكیفیتآموزشیاست.درصحیحبرنامه

تعددیهایمنامههاوشیوهنامهسالفعالیتدانشگاهتهران،آیین50طول

 و تدوین آموزشی، حوزه تعدداجرادر است. وشده مقررات

سایرودانشجویانسردرگمیوپیچیدگیموجبآموزشیهاینامهشیوه

استفادهنفعانذی درناهماهنگیهمچنینسببقوانینوازدرستدر

هایتحصیلی،نامهجدیددورهمجریانشدهاست.پسازابالغآیینمیان

 0یسطحهادانشگاهویژه 2و سال سوی0931در وزارتعلوم،از

مقرراتكلیوعمومیپرداختهاستووضعتحقیقاتوفناوری،كهبه

شیوه و جزئینامهمقررات های به را است،هادانشگاهتر كرده واگذار

هایآموزشیدانشگاهتهراندرجلساتنامههاوشیوهنامهمجموعهآیین

كمیته سالتحصیلیمتعدد در -35هایكارشناسیوشورایآموزشی،

ودرنهایتقرارگرفتیدنظرتجدبررسیواصالحشدومورد0931

رودربرگیرندهبهتصویبشورایآموزشیدانشگاهرسید.مجموعهپیش

هایآموزشیدانشگاهتهراناست.ایننامههاوبیشترشیوهنامههمهآیین

وپسازآن0935-33دانشجویانورودیسالتحصیلیمقرراتبرای

هایمغایرباآنهاوبخشنامهنامهها،شیوهنامهاالجرااستوهمهآیینالزم

هستند. بالاثر و سالدانشجویاناستكهبدیهیلغو پیشاز ورودی



 هایتحصیلیدانشگاهتهرانهایجامعآموزشیدورهنامههاوشیوهنامهآیینر

 ومشمولهمچنان0935-33تحصیلی سالهاینامهآیینمقررات

هستند.خودورودی

وكاربستدقیقضوابطومقرراتدردست یابیبهچگونگیاجرا

،اهمیتبسیاردارد.اینمهمتنهابامشاركتوهمكاریشدهیانباهداف

هیأتمدیرانوكارشناسانمحترمحوزهآموزشیوهمهاعضایمحترم

می انتظار دستخواهدآمد. به دانشجویانعزیز، معاونانعلمیو رود

آموزش بامحترم را دانشجویان تحصیلی، سال هر آغاز در واحدها، ی

نامهومقرراتآشناسازندوباانتخا،استادراهنما،آنانرادرطولآیین

برهاومقرراتنامهدورهتحصیلیراهنماییكنند.مسئولیتاجرایآیین

برمعاونانآموزشیواحدونظارتبرحسناجراوتفسیرمفادآنعهده

عاونآموزشیدانشگاهاست.معهده

ازهمهكارشناسانمحترمواعضایمحترمشورایآموزشیكهدر

اند،سپاسگزارم.بازنگریوتدویناینمجموعهمشاركتداشته
0011اردیبهشت

حسینحسینیسید

معاونآموزشیدانشگاهتهران

 



 « كارشناسينامه آموزشي دوره  آيين»

 

مقدمه

وظا اهداف، قانون به استناد علوم،یبا وزارت تشكیالت و ف

فناوریمصو، در05/0/0959تحقیقاتو مجلسشورایاسالمیو

حاكمبرآمایشآموزشاجراییوضوابطهاسیاست2اجرایمفادماده

مصو، طرحآمایش، به موسوم كشور، شورای05/02/0930عالیدر

هایتحصیلینامهدورهعالیانقال،فرهنگیوهمچنینبراساسآیین

ابالغیازطرفوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریبهشمارههادانشگاه ،

آیین0/9/0931مورخ09133/2 بهشرحنامهآموزشیدورهكارشناسی،

شود.گذاشتهمیاجرازیرتدوینوبه



 بخش اول: اهداف و تعاريف

 ( هدف1 ماده

آیین این تدوین از تحصیلیهدف امور به بخشیدن انتظام نامه،

آموزشیوپژوهشیهاییتفعالدانشجویان،ایجادوحفظوحدترویهدر

اجرایهماهنگبرنامه و تربیتمنظوربهآموزشیهایواحدهایدانشگاه

نیرویانسانیمتخصص،متعهدوآشنابهآخریندستاوردهایعلمیاست.

اختصارات و تعاريف(2ماده 

 فناوری.وزارتعلوم،تحقیقاتو. وزارت:1

 دانشگاهتهران.. دانشگاه:2



2هایتحصیلیدانشگاهتهرانهایجامعآموزشیدورهنامههاوشیوهنامهآیین 

دوره. آموزش رايگان:3 مجاز سنوات طول در دانشجو آموزش

كه صورتی در است. دانشگاه در شهریه پرداخت بدون تحصیلی،

تعرفه شود، پرداختشهریه به دانشجویمشمولآموزشرایگانملزم

 آنمطابقدانشجویانشهریهپردازنوبتدومدانشگاهاست.

برای. شورا: 4 كه است دانشگاه آموزشی شورای منظور

ریزیوایجادهماهنگیدرامورآموزشیدانشگاهدرگذاری،برنامهسیاست

 شود.حوزهمعاونتآموزشیتشكیلمی

هایدورهكارشناسی،برابرفردیاستكهدریكیازرشته. دانشجو:5

 مشغولبهتحصیلاست.نامثبتضوابطمعینپذیرفتهشدهوپساز

رشتهآموخته: . دانش6 از یكی كه است دورهفردی مصو، های

كارشناسیراباموفقیتبهپایانرساندهوبرابرضوابطمعین،گواهییا

مدرکتحصیلیآندورهرادریافتكند.

شیوه. حضوری:7 كه است پذیرش از دروقتتمامدانشجوای

 كند.یآموزشیوتحصیلیدانشگاهشركتمیهافعالیت

هفته2هفتهآموزشو03شاملبازهزمانیكه:يلينيمسال تحص. 8

 امتحاناتپایانیاست.

هفتهامتحانات0هفتهآموزشو3بازهزمانیشامل. بازه تابستاني:9

 پایانیاست.

پیوسته. برنامه درسي:11 هم به رشتهمجموعه دروسهر از ای

می دنبال را هدفمشخصی كه عالیتحصیلی مصو،شورای و كند

ریزیآموزشیدانشگاهاست.شورایبرنامه/وزارتریزیرنامهب



 9نامهآموزشیدورهكارشناسیآیین

ارزشمقداریدرسیكهمفادآنبرایهرواحد. واحد درسي:11

ساعت،كارگاهییاعملیات92ساعت،عملییاآزمایشگاهی03نظری

ساعت30ساعت،كارورزییاكاردرعرصه05علمی(میدانی)بازدید

در021وكارآموزی یکنیمسالتحصیلییاساعت، تابستانی، بربازه

شود.میاجرابرنامهدرسیمصو،اساس

دوره، :دانشگاهي نياز يشپ. درس 12 درسی برنامه در كه درسی

دوره آغاز در مهارتدانشجو، دانشیا كمبود برایرفع آن گذراندن

 تحصیلیضروریتشخیصدادهشود.

وضعیتتحصیلیكهدانشجودریکنیمسال،معدل:. مشروطي13

 كند. راكسبشدهیینتعحدنصا،كمتراز

برابر. مرخصي تحصيلي:14 دانشجو، كه مشخصی زمان مدت

 بهتحصیلاشتغالندارد.موقتاًضوابطمعین،

ادامهافر. انصراف تحصيلي:15 از خواسته خود دانشجو یندیكه

كند.تحصیلخودداری

ایازدانشكهبهلحاظموضوعقلمرویشاخهتحصيلي: . رشته16

هایعلمیداردومنجربهاحرازدانشمشخصومتمایزازدیگرشاخه

 .شودتخصصی،مهارتیاكارآمدیمعینیمی

دورهتحصیلیكهپسازدورهمتوسطهآغازكارشناسي پيوسته: .17

می گذراندن با و 091شود درسی002تا برنامه طبق درسی واحد

 شود.مصو،بهدریافتمدرکكارشناسیمنتهیمی



0هایتحصیلیدانشگاهتهرانهایجامعآموزشیدورهنامههاوشیوهنامهآیین 

 :(Minor. دوره كهاد )18 حداقل با آموزشی دوره و05منظور

برایهادانشكده/هاواحددرسیاستكهتوسطیكیازگروه20حداكثر

عالوهبرتحصیلهاآشناییدانشجویانبادروسیمنتخبازسایررشته

 .شودیمتحصیلیاصلیارائهدررشته

دورههارشتهمجموعه. گروه آزمايشي:19 یمختلفتحصیلیدر

 شود.بندیمیموادآزمونیمشترک،دستهكهبراساسمتوسطه

متشكلازترینیادیبن:. گروه آموزشي21 واحدسازمانیدانشگاه،

 شماری تخصصهیأتعضو با علمی علمیمشترک، رشته یک در

 كه متجانس رشته چند یا رشتهمنظوربهخاص آن اجرای و ایجاد

 شود.ردانشگاهتشكیلمییدتحصیل

:آموزشي  راهنمای  . استاد21  مسلطبههیأتعضو و علمیآگاه

سوی از كه آموزشی تحصیلی/پردیسامور راهنمایی برای دانشكده

 شود.آموختگی،برگزیدهمیدانشجویانازآغازورودبهدانشگاهتادانش

 آموزشیاست.چندینگروهمتشكلازایمجموعه. دانشکده: 22

وگروهآموزشیمتشكلازچندیندانشكدهایمجموعه. پرديس:23

 است.
 

 شرايط و ضوابط پذيرش و مقررات آموزشي :بخش دوم

تهشدنفپذیرقطریزعمومیاعلمیوهایشایستگیزاحرا(3ماده 

ك یا و ورودی آزمون ابسدر اساسدانشگاهزپذیرش قرراتمبر

 .مصو،وزارت
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وبهزبانفارسینظامواحدیصورتبهدانشگاهآموزشدر( 4ماده 

 .است

بارعایتضوابطتواندمیدانشگاه:تبصره برنامهدرسیمصو،را

 ارائهكند.یرفارسیغومقرراتبهزبان

وآموزشیهایبرنامهدانشگاه،( 5ماده  را كهكندیماجرادرسی

باشدمصو، آیینیاوزارت اساس بهاختیارات،واگذارینامهبر

 باشد.ریزیدانشگاهرسیدهبرنامهشورایتصویب

سال(6ماده  چهار كارشناسی دوره در تحصیل مجاز 5)مدت

  نیمسال(است.

درمدتزمانمقرر:تبصره اگردانشجویمشمولآموزشرایگان،

تواند،مدتزمانتحصیلویراحداكثرآموختهنشوددانشگاهمیدانش

تادونیمسالافزایشدهد.تحصیلدرنیمسالنهمرایگانوپسازآن

.خواهدبودامنایدانشگاه،هیأتطبقتعرفهمصو،باپرداختشهریه

ریزیآموزشعالی،هاییكهبراساسبرنامهمصو،دفتربرنامهدررشته

 كارشناسی دوره دهم3مدتزمان نیمسال تحصیلدر است، نیمسال

رایگانودرنیمسالیازدهمباپرداختشهریهخواهدبود.اگردانشجو

نشودازادامهتحصیلمحرومخواهدشد.آموختهدراینمدت،دانش

(7 ماده تحصیلی نیمسال هر در موظفاست ونامثبتدانشجو

كند.واحددرسیرااخذ21وحداكثر02حداقل

باشد،01یکنیمسالحداقلدانشجودراگرمیانگیننمرات :1تبصره 

كند.اخذواحددرسی20نیمسالتحصیلیبعدحداكثرتاتوانددرمی



3هایتحصیلیدانشگاهتهرانهایجامعآموزشیدورهنامههاوشیوهنامهآیین 

20،حداكثریآموختگدانشاگردرنیمسالپایانیمنتهیبه:2تبصره 

می دانشجو باشد، مانده باقی درسی بودنواحد دارا شرط به تواند

واحددرسیرااخذكند.20،تا02میانگینكلباالی

واحداست.اگر3حداكثرواحدقابلاخذدربازهتابستانی:3تبصره 

 اخذ با دانش5دانشجو تابستانی بازه در شرطواحد به شود، آموخته

واحدرااخذكند.5تواندهمهگروهمیتأیید

نمی:4تبصره  همدانشجو تواند، تبصره از ماده9و2زمان این

هكند.استفاد

:5تبصره  اگر یا انتخابی پایانماندهیباقواحدهای در دانشجو

پردیسبنابهدالیلموجهوخارجازاراده/نیمسالبهتشخیصدانشكده

بهكمتراز واحددرسیبرسددراینصورتایننیمسال02دانشجو،

محسو،میعنوانبه وی تحصیلی سنوات در كامل شودیکنیمسال

 است.تأثیریبدانشجویولیمیانگینكلآننیمسالدرمشروط

و: 6تبصره  ممتاز ایثارگر، و شاهد دانشجویان واحد انتخا،

 است.مصو،دانشگاههاینامهدورهكهادمطابقآیینمتقاضیان

به:7تبصره  منتهی نیمسال آخرین در ازدانشدانشجو آموختگی،

واحدهامعافاست.نیازییشپمقرراتمربوطبهرعایت

هرنیازیشپ،بارعایترشتهچگونگیوترتیبارائهدروسهر(8ماده 

گروهآموزشیاست./درسطبقبرنامهدرسیمصو،،برعهدهدانشكده

درسنظریدانش(9ماده  دو گذراندن با تنها دانشجو آموختهاگر

 با می/گروهتأییدشود، ابتداینیمسالدانشكده، در تواندایندروسرا
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صورتمعرفیبهاستاداخذكندوحداكثردربعدیادربازهتابستانبه

 مدتزمانیکماه،امتحاندادهونمرهقبولیكسبكند.

نظریرااخذكندوبخش-اگردانشجویکدرسعملی:1تبصره 

 قبولیكسبعملیآنرا بخشنظرینمره در اما موفقیتبگذراند با

تواندبارعایتمفاداینماده،بخشنظریایندرسرامعرفینكند،می

 بهاستاداخذكند.

نامهوپروژهالزامیاست،گذراندنپایانكهییهارشتهدر:2تبصره 

نیمسال،دودرسرابهشرطانتخا،پروژهیندرآخرتوانددانشجومی

معرفیبهاستاداخذوپسازكسبنمرهقبولیدرصورتبهنامه،یاپایان

دفاعكند.نامهپایانآندروس،از

هم(11 ماده شیوهتحصیل به كارشناسی دوره دانشجوی زمان

ممنوعاست.یردولتیغیدولتیوهادانشگاهكلیهحضوری،در

آیین:1تبصره  این مشمول میدانشجوی همنامه درتواند زمان

هایغیرحضوریتحصیلكند.دوره

هم:2 تبصره درتحصیل درخشان، استعداد دانشجویان زمان

 شود.می انجام«زماننامهتحصیلهمآیین»یحضوریبراساسهادوره

دربارهچگونگیزمانحذفوگیرییمتصموریزیبرنامه(11ماده 

 تاریخ ثبتنمره، و اعالم حذفاضطراری، غیرهیدنظرتجداضافه، و

 .دانشگاهخواهدبودمطابقتقویمآموزشی

درسدانشجو،توسطمدرسهرارزیابیپیشرفتتحصیلی(12ماده 

وبراساسحضوروفعالیتدركالس،انجامتكالیفونتایجامتحانات
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ترمیانم) ترمیانپاو و محاسبهصورتبه( بیست تا صفر از عددی

شود.می

الزامیاست.سنظریبرگزاریآزمونكتبیبرایدرو: 1تبصره 

درسیواحدهایتواندحداكثربیستدرصدازدانشگاهمی:2تبصره 

مقرراتوبارعایتعمومیوپایهدروساولویتباهربرنامهدرسیرا

ارائهكند.)مجازی(الكترونیكیصورتبه،شورامصو،استانداردهای

كاردر: 3تبصره  عملیاتصحرایی، دروسكارآموزیوكارورزی،

پروژهارائهبههمراهبرنامهدرسیمصو،براساسعرصهودروسیكه

گروهآموزشی،تكمیلآنهادرتأییدبهتشخیصمدرسوشوند،اگرمی

 درشوندناتمامتلقیمییکنیمسالتحصیلیمیسرنباشد، آنها ونمره

قطعیخواهدشد.نیمسالبعدی

ملزماستدرهمهجلساتدرسوجلسهآزموندانشجو(13ماده 

پایانیحضوریابد.

نیمسالتحصیلیدریکدرسبیشاز اگردانشجو:1تبصره  9در

جلسهغیبتكندیادرجلسهآزمونپایانینیمسال،حاضر03جلسهاز

تشخیصنشو به چنانچه شد. خواهد منظور صفر درس آن نمره د،

كمیسیونمواردخاصدانشگاهغیبتدانشجوموجهباشدنمرهصفراز

شود.هایآننیمسالحذفمجازمیمجموعدرس

حذفواحدهایدرسیدانشجوموافقت:2 تبصره با اگردانشگاه

به گونهكند واحدهای تعداد كه نیمسالاخذشدهای یک در دانشجو

 از به02كمتر نیمسال آن شود، برایواحد كامل یکنیمسال عنوان
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یکنیمسال نیز صورتمشروطی در و شد خواهد محاسبه دانشجو

مشروطیبرایدانشجولحاظخواهدشد.

می:3تبصره  دانشجو تبصره مفاد رعایت با در0تواند ماده این

پایانینیمسال،تنهایکشروعآزمونازقبلتادوهفتهصورتاضطرار

 با تأییددرسنظریرا بهگروه تعدادآنكهشرطآموزشیحذفكند،

واحدنشود.02ماندهدانشجوكمترازواحدهایباقی

درشرایطخاص،حذفتمامدروسیکنیمسالتحصیلی: 4تبصره 

ازپردیسپیش/شورایآموزشیدانشكدهتأییدبادرخواستدانشجوو

پذیرامكانآغازآزمونپایانینیمسالوبااحتسا،درسنواتتحصیلی

است.

عددیازصفرتابیستصورتبهنمرهارزشیابیهردرس( 14ماده 

می درسمحاسبه هر قبولیدر حداقلنمره و میانگینكل01شود و

است.02قابلقبولدرهرنیمسال

میانگینكلنمراتدانش(15ماده  نیمسالتحصیلیاگر هر در جو

 از نیمسال02كمتر در مشروطاستو نیمسال آن در دانشجو شود،

چنانچهدانشجویی واحددرسیانتخا،كند.00تواندحداكثربعدیمی

ازادامهنیمسالمتوالییامتناو،مشروطشود،9درطیدورهتحصیل،

تحصیلمحرومخواهدشد.

دوره(16ماده  طول در باتحصیلمیدانشجو رعایتسقفتواند

سنوات احتسا،در با مرخصیتحصیلی نیمسال دو از سنواتمجاز،

استفادهنماید.
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:تبصره ازمرخصیتحصیلیبدوناحتسا،درسنوات، دراستفاده

،و...همسریاوالدینیتمأمورمواردیچونبارداریوزایمان،بیماری،

 بر و ذیربط مراجع تأیید به دانشگاهشیوه»اساسمنوط مصو، «نامه

.پذیراستامكان

فازاتحصیلی،انصرنكردندانشجودرهرنیمسالنامثبت(17ماده 

.شودیمتحصیلمحسو،

(18ماده  باید تحصیل، از انصراف متقاضی درخواستدانشجوی

نماید.دانشجومجازپردیساعالم/رابهمعاونتآموزشیدانشكدهخود

یکباروحداكثرتادوماهازتاریخارائهدرخواست،تقاضایتنهااست

حكمقطعیانصرافاز انقضایاینمهلت، پساز پسبگیرد. خودرا

شد.صادرخواهدتحصیلوی

مصو،نامهشیوه»تغییررشتهدردورهكارشناسیبراساس(19ماده 

است.پذیرامكان«دانشگاه

یمیهمانیوانتقالدانشجویدورهكارشناسیهادرخواست(21 ماده

بررسیخواهدشد.«مصو،دانشگاهنامهشیوه»براساس

شدهمعادل(21ماده  گذرانده درسی واحدهای پذیرش و سازی

 اساس بر دروسشیوه»دانشجو تطبیق و بررسی نامه شورا«  مصو،

پذیراست.امكان

/دانشكده( 22ماده  است، موظف تحصیلیهدایتمنظوربهپردیس

رشتهبامرتبطعلمیهیأتاعضایازیكی،پذیرشزمانازدانشجو

راهنمای»عنوانبهرادانشجوتحصیلی استادبرگزیند.«آموزشیاستاد
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آموزشی استادآیین»اساسبرراهنمای اختیارات و وظایف شرح نامه

دارد.نظارتدانشجودرطولتحصیلعملكردنحوهبر«راهنمایكارشناسی

 

 يآموختگ دانشبخش سوم: ضوابط و مقررات 

،گذراندنكلیهدروسمصو،دورهیآموختگدانشمالک(23ماده 

است.درپایاندوره02بامیانگینكلحداقل

كلدانشجو،پسازگذراندنتمامواحدهایاگرمیانگین:1 تبصره

یکنیمسالبارعایتسقفمجازسنواتباشد،تنها02ازدرسیكمتر

واحد21مجددحداكثرفرصتدادهخواهدشدتابااخذتحصیلیبهوی

درس از از كمتر نمره با كه استو02هایی گذرانده سایر دروسیا

خوداخذشدهمیانگینكلدروسمصو،دورهكهقبالًاخذنكردهاست،

برساندومدرکتحصیلیدورهرادریافتكند.درغیر02رابهحداقل

.خواهدشددانشجوازتحصیلمحروماینصورت

دوره: 2تبصره  در تحصیل از محروم یا منصرف دانشجوی اگر

حداقل 35كارشناسی، واحدآنازدروس01كهحداكثرواحددرسیرا

عمومیباشد،بانمرهقبولیبگذراندومیانگینكلدروسگذرانده،حداقل

تواندمدرکدورهكاردانیهمانرشتهرادرخواستكند.درغیرباشد،می02

تنهاگواهیواحدهایگذراندهشده،بهویدادهخواهدشد.صورتینا

دانشجوی:3تبصره  دورهاگر در تحصیل از محروم یا منصرف

قبولی نمره با كاردانیرا دوره نیاز واحدهایمورد كارشناسیبیشاز

باشد،دانشگاهدروسیرامالک02گذراندهولیمعدلكلویكمتراز
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 قرار كاردانی مدرک صدور برای كل كلدهدیممیانگین میانگین كه

برسد.02دانشجودرآندروسبه

 (24ماده  درس،یآموختگدانشتاریخ نمره آخرین ثبت زمان

است.دانشجو

 

 نامه بخش چهارم: ضوابط نظارت بر اجرای آيين

علمی)سرقتتخلفاگردانشجودرزمانتحصیلمرتكب(25ماده 

كپی تقلب، جعل، علمی، اینها( مانند و ذیربطبرداری مراجع و شود

 را تأییدتخلفوی میكنند، اخراج و محروم تحصیل ادامه شود.از

سوی تحصیالتاز اتمام پساز اثباتتخلفعلمیدانشجو و احراز

دانشگاه،نیزموجبابطالمدرکتحصیلیصادرهخواهدشد.

آیین(26ماده  این اجرای آموزشیمسئولیت معاون عهده بر نامه

برعهدهمعاونوتفسیرمفادآناجراپردیسونظارتبرحسن/دانشكده

آموزشیدانشگاهاست.

آیین یکمقدمه،این با 23نامه و مورخ20ماده جلسه در تبصره

برای00/0/0935 و رسید تصویب به دانشگاه آموزشی شورای

 تحصیلی سال ورودی الزم0935-33دانشجویان آن پساز جرااالو

آیین تمام بخشنامهنامهاستو و اعالمها بالاثر و لغو آن با هایمغایر

شود.می



 « ارشد ناپيوسته زشي دوره كارشناسينامه آمو آيين»

 

 مقدمه

 اهداف، قانون به استناد علوم،وظایفبا وزارت تشكیالت و

فناوریمصو، در05/0/0959تحقیقاتو مجلسشورایاسالمیو

حاكمبرآمایشآموزشاجراییوضوابطهاسیاست2اجرایمفادماده

مصو، طرحآمایش، به موسوم كشور، شورای05/02/0930عالیدر

یهایتحصیلنامهدورهعالیانقال،فرهنگیوهمچنینبراساسآیین

ابالغیازطرفوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریبهشمارههادانشگاه ،

09133/2 آیین0/9/0931مورخ كارشناسی، دوره آموزشی ارشدنامه

شود.گذاشتهمیاجراناپیوستهبهشرحزیرتدوینوبه



 اهداف و تعاريف :بخش اول

 ( هدف1 ماده

آیین این تدوین از هدف بخشیدن انتظام تحصیلینامه، امور به

هایآموزشیوپژوهشیدانشجویان،ایجادوحفظوحدترویهدرفعالیت

اجرایهماهنگبرنامه و تربیتمنظوربههایآموزشیواحدهایدانشگاه

نیرویانسانیمتخصص،متعهدوآشنابهآخریندستاوردهایعلمیاست.

 اختصارات و تعاريف( 2ماده 

 فناورییقاتووزارتعلوم،تحق. وزارت:1

 دانشگاهتهراندانشگاه: .2
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درآموزش رايگان:.3 دانشجو دورهطولآموزش مجاز سنوات

،تحصیلی پرداخت كهبدون صورتی در است. دانشگاه در شهریه

تعرفه شود، پرداختشهریه به دانشجویمشمولآموزشرایگانملزم

باشد.آنمطابقدانشجویانشهریهپردازنوبتدومدانشگاهمی

برای:شورا.4 كه است دانشگاه آموزشی شورای منظور

برنامه آموزشیسیاستگذاری، امور در هماهنگی ایجاد و كالن ریزی

.شودیمشكیلدانشگاهدرحوزهمعاونتآموزشیت

ارشدكارشناسییدورههافردیاستكهدریكیازرشته. دانشجو:5

مشغولبهتحصیلاست.نامتبرابرضوابطمعینپذیرفتهشدهوپسازثب

رشته:آموخته دانش. 6 از یكی كه است دورههافردی مصو، ی

معین،ارشدكارشناسی ضوابط برابر و رسانده پایان به موفقیت با را

 گواهییامدرکتحصیلیآندورهرادریافتكند.

دروقتتمامصورتبهكهدانشجوازپذیرشای  حضوری: شيوه.7

 كند.یتحصیلیدانشگاهشركتمیهافعالیت

شیوهغيرحضوری:.8 بدون دانشجو پذیرشكه از درای حضور

.كندیدانشگاهشركتمیلیتحصیهاتیفعالدردانشگاه

هفتهآموزش03شاملكهشدهنییتعبازهزمانی. نيمسال تحصيلي:9

 است.هفتهامتحاناتپایانی2و

پیوستهبرنامه درسي:.11 هم به رشتهمجموعه دروسهر از ای

می دنبال را هدفمشخصی كه عالیتحصیلی مصو،شورای و كند

ریزیآموزشیدانشگاهاست.شورایبرنامه/وزارتریزیبرنامه
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ارزشمقداریدرسیكهمفادآنبرایهرواحدواحد درسي: .11

ساعت،كارگاهییاعملیات92ساعت،عملییاآزمایشگاهی03نظری

ساعت30ساعت،كارورزییاكاردرعرصه05علمی(میدانی)بازدید

برنامهكهبراساستحصیلیدریکنیمسالساعت،021وكارآموزی

.شوداجرادرسیمصو،

درس جبراني:.12 با آنتأییددرسیكه گذراندن آموزشی، گروه

تحصیلی، دوره آغاز در دانشجو، مهارت یا دانش كمبود رفع برای

 تشخیصدادهشود.ضروری

وضعیتتحصیلیكهدانشجودریکنیمسال،معدلمشروطي:.13

 كند.راكسبشدهنییتعحدنصا،كمتراز

برابرمرخصي تحصيلي:.14 دانشجو، كه مشخصی زمان مدت

 بهتحصیلاشتغالندارد.موقتاًضوابطمعین،

ادامهفرایندانصراف تحصيلي:.15 از خواسته خود دانشجو یكه

 .كندتحصیلخودداری

ایازدانشكهبهلحاظموضوعقلمرویشاخهرشته تحصيلي:.16

هایعلمیداردومنجربهاحرازدانشازدیگرشاخهمشخصومتمایز

.شودتخصصی،مهارتیاكارآمدیمعینیمی

دورةتحصیلیكهپسازدورهكارشناسیآغاز:ارشد كارشناسي .17

 واحددرسیاست.92تا25شودوشاملمی

متشكلازبنیادیگروه آموزشي:.18 ترینواحدسازمانیدانشگاه،

 شماری علمیهیأتعضو رشته یک در مشترک تخصص با علمی
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 كه متجانس رشته چند یا رشتهمنظوربهخاص آن اجرای و ایجاد

 شود.ردانشگاهتشكیلمییدتحصیل

دانشجوعالوهایكهشیوهپژوهشي: -. شيوه تحصيل آموزشي19

 نیزبگذراند.نامهپایانبایدبرگذراندنواحدهایدرسی،

گذراندنشیوهآموزشي:شيوه تحصيل .21 پساز دانشجو كه ای

 شود.آموختهمیدانشنامهپایانواحدهایدرسیوبدونگذراندن

تحصیلدانشجوازطریقفرایندمستندعلمیاستدر:نامه پايان.21

راهنمایی با گرایشتحصیلیو یا رشته معیناز یکحوزه تحقیقدر

 شود.استادانراهنمابراساساستانداردهایپژوهشیتدوینمی/استاد

علمیدانشگاهكهبراساسهیأتیكیازاعضای:استاد راهنما.22

مقرراتمربوط» » انجام در را دانشجو برنامهپایانمسئولیتراهنمایی

 عهدهدارد.

استاد مشاور:.23 اعضای وهیأتاز متخصصان یا علمی

مسئولیتمشاورهدانشجورادانشگاهكهازخارجداخلویاپژوهشگران

 دارد.برعهدهنامهدرانجامپایان

:داوران هيأت.24 متخصصدارایهیأتاعضای افراد یا علمی

 كیفی و كمی ارزیابی برای كه دانشگاهی دانشجونامهپایانصالحیت

 شوند.می،برگزیده«دانشگاهدستورالعملمصو،»مطابق

مجموعهمركز:/سسهؤم/دانشکده.25 از متشكل ای گروهچندین

 آموزشیاست.
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مجموعهپرديس:.26 متشكل گروهچندینازای یا و دانشكده

.آموزشیاست

 :ارشد شرايط ورود به دوره كارشناسي( 3 ماده

 برابرضوابطورودبهدورهداشتنصالحیتعلمیوعمومی-

ناپیوسته- و پیوسته كارشناسی دوره پایان مدرکرسمی بودن دارا

 وزارتتأییدمورد

 قبولیدرآزمونورودیویاكسبپذیرشازدانشگاهطبقمقررات-

درخشانتبصره: استعدادهای مقررات مشمول دانشجویان پذیرش

شیوه و وزارت درخشان استعداد هدایت شورای مصوبات نامهطبق

.ردیپذیمدانشگاهانجام



 ضوابط و مقررات آموزشي  بخش دوم:

(4ماده  واحدیصورتبه،دانشگاهآموزشدر زبانفارسینظام به و

.است

بارعایتضوابطتواندمیدانشگاه:تبصره برنامهدرسیمصو،را

 ارائهكند.یرفارسیغومقرراتبهزبان

وآموزشیهایبرنامهدانشگاه،(5ماده  را كهكندمیاجرادرسی

تصویببهاختیارات،واگذارینامهبراساسآیینیاوزارتباشدمصو،

باشد.ریزیدانشگاهرسیدهبرنامهشورای

)چهارارشد،دوسالدردورهكارشناسیمجازتحصیلمدت(6 ماده

نیمسال(است.
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مدتتبصره: در آموزشرایگان مشمول دانشجوی كه صورتی در

آموختهنشود،دانشگاهاختیارداردمدتتحصیلویراحداكثرمقرردانش

رایگانوپسازآنتادونیمسالافزایشدهد.تحصیلدرنیمسالپنجم

امنایدانشگاهخواهدبود.هیأتباپرداختشهریهطبقتعرفهمصو،

25ارشد،حداقلتعدادواحدهایدرسیدردورهكارشناسی(7ماده 

 92وحداكثر اینتعداد، از 0استكه 3تا نامهپایانواحدمربوطبه

باشد.می

معادل:تبصره درسی واحدهای پذیرش و شدهسازی گذرانده

پذیراست.امكان«مصو،دانشگاهنامهشیوه»دانشجو،طبق

نیمسالتحصیلیحداقل(8ماده  و5دانشجوموظفاستدرهر

واحددرسیراانتخا،كند.00حداكثر

باحذفمجازدرسیموافقتكند:1 تبصره ایگونهبهاگردانشگاه

شود،آننیمسالدر5انتخابیدریکنیمسالكمترازتعدادواحدهای

می محاسبه دانشجو تحصیلی مشروطسنوات دانشجو چنانچه و شود

شودیکنیمسالمشروطیبرایویلحاظخواهدشد.

درشرایطخاصحذفتمامدروسیکنیمسالتحصیلیبا:2تبصره 

پیشازآغازپردیس/شورایآموزشیدانشكدهتأییددرخواستدانشجوو

پذیراست.امكانآزمونپایانینیمسالوبااحتسا،درسنواتتحصیلی،

گرایشتحصیلیچگونگیوترتیبارائهدروسهررشتهیا(9ماده 

گروه/مصو،،برعهدهدانشكدهطبقبرنامهس،هردرازینشیپرعایتبا

آموزشیاست.
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( 11ماده  تشخیص به جبرانی واحدهای گروه/دانشكدهتعداد

كارشناسیاست.دروسدورهواحدازمیان02آموزشی،حداكثر

الزامی02كسبنمرهحداقلبرایگذراندندروسجبرانی:1تبصره 

كلدانشجومحاسبهمذكوردرمیانگیننیمسالومیانگیناست،امانمره

طبقنمی هزینهدروسجبرانیدرصورتتشكیلكالسجداگانه، شود.

.شودیمامنایدانشگاهازدانشجودریافتهیأتتعرفهمصو،

مقطعممنوعاست./دردورشتهزمانهمتحصیل (11ماده 

گیریدربارهچگونگیزمانحذفووتصمیمریزیبرنامه(12ماده 

 تاریخ ثبتنمره، و اعالم حذفاضطراری، غیرهدنظریتجداضافه، و

خواهدبود.مطابقتقویمآموزشیدانشگاه

نمره.استیالزامیدروسنظریبرایآزمونكتببرگزاری(13ماده 

 درس هر صورتبهارزشیابی تا صفر از 21عددی شود.میمحاسبه

درسحداقل هر در قبولی هر02نمره در قبول قابل كل میانگین و

است.00نیمسال

آزمونودرجلسهحضوردانشجودرتمامجلساتدرس(14ماده 

پایانیالزامیاست.

9درنیمسالتحصیلی،دریکدرسبیشازاگردانشجو:1تبصره 

 از نیمسال03جلسه پایان آزمون جلسه در یا غیبتكند همانجلسه

درسحاضرنشود،نمرهآندرسصفرخواهدشد.چنانچهبهتشخیص

كمیسیونمواردخاصدانشگاه،غیبتدانشجوموجهباشد،نمرهصفراز

هایآننیمسالحذفمجازخواهدشد.مجموعدرس
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: 2تبصره  جلساتكالسچگونگی در دانشجو درحضور درس،

كند.مشخصمی«،دانشگاهنامهمصوآیین»الكترونیكیرایهادوره

میانگیننمراتدانشجودرهرنیمسالتحصیلیكمتراگر(15ماده 

چنانچهدانشجوییدرنیمسالمشروطاست.درآنباشد،دانشجو00از

تحصیلمحرومشودازنیمسالمتوالییامتناو،مشروطدو،طیدوره

.خواهدشد

بارعایتسقفسنواتیلتوانددردورهتحصدانشجومی(16ماده 

احتسا،درسنواتاستفاده ازیکنیمسالمرخصیتحصیلیبا مجاز،

كند.

ازمرخصیتحصیلیبدوناحتسا،درسنوات:تبصره دراستفاده ،

،و...همسریاوالدینتیمأموربارداریوزایمان،بیماری،مواردیچون

 به تأییدمنوط و ذیربط اساسمراجع دانشگاهنامهشیوه»بر «مصو،

پذیراست.امكان

فازاانصر،یلیتحصمسالینكردندانشجودرهرننامثبت (17ماده 

.شودیممحسو،لیتحص

درخواست( 18ماده  باید تحصیل، از انصراف متقاضی دانشجوی

تواندمی.دانشجوارائهدهدپردیس/خودرابهمعاونتآموزشیدانشكده

باروحداكثرتادوماهازتاریخارائهدرخواست،تقاضایخودتنهایک

راپسبگیرد.پسازانقضایاینمهلت،حكمقطعیانصرافازتحصیل

شود.ویصادرمی

ارشدممنوعاست.تغییررشتهوانتقالدردورهكارشناسی (19ماده 
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دانشجوموظفاستتاپایاننیمسالسومتحصیلی،طرح( 21ماده 

تصویبدانشكدهنامهپایانپیشنهادی به را آموزشیبرساند./خود گروه

«مصو،نامهشیوه»شرایطونحوهانتخا،استادراهنماومشاوربراساس

شود.انجاممیدانشگاه

( 21ماده  تدوین از پس نامهپایاندانشجو راهنما،تأییدو استاد

،از«مصو،دانشگاهنامهشیوه»براساسموظفاستبارعایتضوابطو

خوددفاعكند.نامهپایان

(22ماده  انجامصورتبهنامهپایانارزشیابی زیر شرح به و كیفی

شود.شودونمرهآندرمیانگینكلدانشجومحاسبهنمیمی

 (03-21عالی)

 (،05-33/05خیلیخو)

 (،03-33/01خو)

 (00-33/00متوسط) 

 (00مردود)كمتراز

(23ماده  دوره،یآموختگدانشمالک واحدهای كلیه گذراندن ،

است.نامهپایانوموفقیتدردفاعاز00میانگینكلحداقلكسب

تمام: 1تبصره  گذراندن از پس دانشجو، نمرات كل میانگین اگر

نامهرانداردوپایاندفاعازباشد،اجازه00واحدهایدرسیدورهكمتراز

رعامسالینکیتنها تحصتیبا سنوات مجازلیسقفمجاز وی یبه

هاییكهباواحدازدرس5تابااخذمجددحداكثرشودیفرصتدادهم

ویاسایردروسمصو،دوره،میانگینكلخودگذرانده00نمرهكمتراز
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دادهشود.درغیرنامهپایانبرساندتابهویاجازهدفاعاز00رابهحداقل

شود.هزینهدروسانتخابیجهتجبراناینصورتازتحصیلمحروممی

عهدهدانشجواست.برمعدل،مطابقتعرفهمصو،درهمانسال،

برابرضوابط،/دانشجویمنصرف:2تبصره  تحصیل، از تنهامحروم

كند.دریافتمیگواهیگذراندنواحدهایدرسی

(24ماده  ویآموختگدانشتاریخ آموزشی شیوه در دانشجو،

نامهودرشیوهآموزشپژوهشی،روزدفاعوكسبدرجهقبولیازپایان

الكترونیكی،تاریخثبتآخریننمرهدرساست.

پایانتبصره: داناگردفاعاز موفقیتصورتگیرد، آموختهشنامهبا

 حداكثر است اصالحات9موظف دفاع، جلسه برگزاری از پس ماه

دهد.هیأتازطرفشدهاعالم راهنما تحویلاستاد اعمالو داورانرا

 تا نیزحداكثر 00استادراهنما یاتأییدروزپسازدریافتاصالحات،

 گروهتأییدعدم به را می/آن اعالم مهلتمقرر،دانشكده پساز كند.

«جریمهمصو،»آموختگیمشمولپرداختدانشفرایندتأخیردرانجام

خواهدشد.



 نامه  بخش سوم: ضوابط و مقررات نظارت بر اجرای آيين

( 25ماده  دراگر دانشجو تدوینزمان پژوهشو انجام تحصیلو

برداریجعل،تقلب،كپینامهمرتكبتخلفعلمی)سرقتعلمی،پایان

اینها( مانند و شود و ذیربطتخلفویرا ادامهكنند،تأییدمراجع از

شود.تحصیلمحرومواخراجمی
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احرازواثباتتخلفعلمیدانشجوپسازاتمامتحصیالتتبصره:

موجبابطالمدرکتحصیلیصادرهخواهدشد.ازسویدانشگاه،

آیین(26ماده  این اجرای آموزشیمسئولیت معاون عهده بر نامه

وتفسیرمفادآنبرعهدهمعاوناجراپردیسونظارتبرحسن/دانشكده

آموزشیدانشگاهاست.

آیین این یکمقدمه، با 23نامه و مورخ00ماده جلسه در تبصره

برای00/0/0935 و رسید تصویب به دانشگاه آموزشی شورای

 دانشجویان تحصیلی سال الزم0935-33ورودی آن پساز جرااالو

وبخشنامهاستوتمامآیین آنلغووبالاثراعالمنامهها هایمغایربا

شود.می
 

 





 « (Ph.D) آموزشي دوره دكتری تخصصي نامه آيين»

 

 مقدمه

 اهداف، قانون به استناد علوم،وظایفبا وزارت تشكیالت و

فناوریمصو، در05/0/0959تحقیقاتو مجلسشورایاسالمیو

حاكمبرآمایشآموزشاجراییوضوابطهاسیاست2اجرایمفادماده

مصو، طرحآمایش، به موسوم كشور، شورای05/02/0930عالیدر

هایتحصیلینامهدورهعالیانقال،فرهنگیوهمچنینبراساسآیین

ابالغیازطرفوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریبهشمارههادانشگاه ،

09133/2 آیین0/9/0931مورخ دكتری، دوره آموزشی نامه

شود.گذاشتهمیاجرابهشرحزیرتدوینوبه(Ph.D)صصیتخ



 بخش اول: اهداف و تعاريف

 ( هدف1 ماده

آیین این تدوین از تحصیلیهدف امور به بخشیدن انتظام نامه،

آموزشیوپژوهشییهاتیفعالدانشجویان،ایجادوحفظوحدترویهدر

اجرایهماهنگبرنامه و تربیتمنظوربههایآموزشیواحدهایدانشگاه

نیرویانسانیمتخصص،متعهدوآشنابهآخریندستاوردهایعلمیاست.

 ( اختصارات و تعاريف2ماده 

یوفناوروزارتعلوم،تحقیقات. وزارت:1

دانشگاهتهران. دانشگاه:2
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دوره. آموزش رايگان:3 مجاز سنوات طول در دانشجو آموزش

تحصیلی،بدونپرداختشهریه

. شورا:4 كه است دانشگاه آموزشی شورای منظوربهمنظور

ریزیوایجادهماهنگیدرامورآموزشیدانشگاهدرسیاستگذاری،برنامه

 شود.حوزهمعاونتآموزشیتشكیلمی

ارشدیاشناسیدورهتحصیلیپسازدورهكار. دكتری تخصصي:5

 واحددرسیاست.93شاملكهدكتریعمومی

رشته. دانشجو: 6 از یكی در كه است دكتریفردی دوره های

(Ph.D)تخصصی شده پذیرفته معین ضوابط برابر از پس نامثبتو

مشغولبهتحصیلاست.

رشته:آموخته دانش. 7 از یكی كه است دكتریفردی دوره های

باموفقیتبهپایانرسانده(Ph.D)تخصصی برابرضوابطتواندومیرا

 معین،گواهییامدرکتحصیلیآندورهرادریافتكند.

مدتزمانمشخصیكهدانشجو،برابرضوابط. مرخصي تحصيلي:8

 معینموقتاًمشغولبهتحصیلنیست.

ادامهكهیفرایند. انصراف تحصيلي: 9 از خواسته خود دانشجو

 دهد.رافتحصیلانص

دانشجوشیوه:یآموزش حضور. 11 است،كه پذیرش از ای

 كند.یتحصیلیدانشگاهشركتمیهادرفعالیت،وقتتمامصورتبه
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. ارزيابي جامع: 11 وتوانمندیجانبههمهبررسی آموزشی های

واحدهایپژوهشیدانشجویدكتریتخصصیاستكهپسازگذراندن

شود.آموزشیدورهبرگزارمی

هایعلمیكهبهلحاظموضوعایازشاخهشعبه. رشته تحصيلي:12

هایعلمیاستوبهاحرازدارایقلمرومشخصومتمایزازسایرشاخه

.انجامدیمدانشتخصصی،مهارتیاكارآمدیمعینی

وجهیازشعبه. گرايش تحصيلي:13 بر ناظر كه یکرشته ایاز

گرایشازیکرشته،نبایدازتخصصآناست.اختالفدروسدردو

 درصدكلواحدهایآنرشته،بیشترباشد.11

. نيمسال تحصيلي: 14 زمانی شدهنییتعبازه شامل هفته03كه

 هفتهامتحاناتپایانیاست.2آموزشو

. برنامه درسي: 15 رشتهیاوستهیپهمبهمجموعه هر دروس از

مصو،شورایتحصیلی و دارد هدفمشخصی كه ریزیبرنامهعالی

است.ریزیآموزشیدانشگاهشورایبرنامه/وزارت

ارزشمقداریدرسیكهمفادآنبرایهرواحد. واحد درسي: 16

ساعت،كارگاهییاعملیات92ساعت،عملییاآزمایشگاهی03نظری

ساعت30كارورزییاكاردرعرصهساعتو05علمی(میدانی)بازدید

 .شوداجرابرنامهدرسیمصو،،براساستحصیلیدریکنیمسال

متشكلازبنیادی. گروه آموزشي:17 ترینواحدسازمانیدانشگاه،

 عضو علمیهیأتشماری رشته یک در تخصصمشترک، با علمی
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به كه متجانس رشته چند یا رشتهخاص آن اجرای و ایجاد منظور

.شوددانشگاهتشكیلمیی،درتحصیل

مهارت. درس جبراني: 18 یا دانش كمبود رفع برای كه درسی

 با تحصیلی،تأییددانشجو، دوره آغاز در آن گذراندن آموزشی، گروه

 برایدانشجوضروریتشخیصدادهشود.

تحصیلدانشجویدورهفرایندمستندعلمیاستكهدر. رساله:19

رشته از معین یکحوزه در تحقیق طریق از و تخصصی یادكتری

استاد راهنمایی با و تحصیلی اساس/گرایش بر و راهنما استادان

 شود.استاندارهایپژوهشیباهدفتوسعهمرزهایدانشتدوینمی

داوران: هيأت. 21 متخصصدارایعلمیهیأتاعضای افراد یا

دانشجو،مطابقصالحیتدانشگاهیكهبرایارزیابیكمیوكیفیرساله

 .شوندمیبرگزیده«دانشگاهدستورالعملاجراییمصو،»

هیأتغیرباتجربهنظریاكارشناسصاحبای: . متخصص حرفه21

ایویموردحرفهدارایمدرکدكتریكهمهارتوصالحیتلمیوع

است.دانشگاهتأیید

مدرکدانشگاه،دارایعلمیهیأتیكیازاعضای. استاد راهنما:22

تخص دكتری استادیاریصی مرتبه حداقل راهنماییو مسئولیت كه

 رسالهبرعهدهدارد.رادرتدویندانشجو

علمیدارایمدرکدكتریهیأتیكیازاعضای. استاد مشاور:23

دراستكهمسئولیتمشاورهدانشجوراایتخصصییامتخصصحرفه

 برعهدهدارد.تدوینرساله
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مجموعهمركز: /سسهؤم/. دانشکده24 متشكل گروهای چندین از

آموزشیاست.

مجموعه. پرديس:25 چندینای از گروهمتشكل یا و دانشكده

آموزشیاست.

 

 شرايط و ضوابط پذيرش :بخش دوم

شرایطعمومیواختصاصیورودبهدورهدكتریتخصصی(3ماده 

ناپیوستهیا/اعمازپیوستهارشدكارشناسیدارابودنمدرکرسمی -

وزارتعتفیاوزارتبهداشتدرمانوتأییدایمورددكتریحرفه

 آموزشپزشكی

هایعلمیوعمومیورودبهدانشگاهبرابرداشتنصالحیت -

ضوابطمصو،

 دانشگاه«نامهمصو،شیوه»احرازتواناییدرزبانخارجیطبق -

استعدادهاانیدانشجورشیپذتبصره: مقررات درخشانیمشمول

شورا مصوبات شدرخشاناستعدادتیهدایطبق و نامهوهیوزارت

 .ردیپذیدانشگاهانجامم

واستوقتتمامتخصصی،تحصیلدانشجودردورهدكتری(4ماده 

زمانویدرهمانمقطعیادیگرمقاطعتحصیلیممنوعاست.هملیتحص

برنامه(5ماده  درسیآموزشیهادانشگاه یو كهكندیماجرارا

بیبهتصوت،ااریاختیواگذارنامهنییبراساسآایمصو،وزارتباشد

باشد.دهیدانشگاهرسیزیربرنامهیشورا
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 ضوابط و مقررات آموزشي  بخش سوم:

وبهزبانفارسینظامواحدیصورتبهآموزشدردانشگاه( 6ماده 

.است

بارعایتضوابطتواندمیدانشگاه:تبصره برنامهدرسیمصو،را

ومقرراتبهزبانغیرفارسیارائهكند.

وحداكثر3مدتتحصیلدردورهدكتریتخصصیحداقل(7ماده 

نیمسالتحصیلیاست.5

مدتمجازمرحلهآموزشیتاپایانامتحانجامع،حداكثر:1تبصره 

 نیمسالاست.0

مشم :2تبصره  دانشجوی مقرراگر مدت در رایگان، آموزش ول

تواندمدتتحصیلویراحداكثرتادوآموختهنشود،دانشگاهمیدانش

پسازآن،صورترایگانافزایشدهد.ادامهتحصیلدانشجونیمسالبه

خواهدبود.دانشگاهامنایهیأتهریهطبقتعرفهمصو،باپرداختش

دكترینیزدرنیمسالنهمودانشجویانشهریهپردازدوره: 3تبصره 

وپسازآندهم،ازپرداختهزینهمازادبرشهریهمصو،دورهمعاف

هستند.مشمولپرداختشهریه

ازانصراف،یلیتحصمسالینكردندانشجودرهرننامثبت(8ماده 

شود.یمحسو،ملیتحص

متقاضیانصرافازتحصیل،بایددرخواستخوددانشجوی( 9ماده 

تواندتنهادانشجومیپردیسارائهدهد./معاونتآموزشیدانشكدهرابه

تقاضایخودرا ازتاریخارائهدرخواست، دوماه یکباروحداكثرتا
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پسازانقضایاینمهلت،حكمقطعیانصرافازتحصیل پسبگیرد.

شود.ویصادرمی

ممنوعاست.یتخصصیرشتهوانتقالدردورهدكتررییتغ(11 ماده

(11 ماده دكتریتخصصی واحدهایدرسیدوره واحد93تعداد

واحدپژوهشی20تا05واحدآموزشیو05تا02است.ازاینتعداد،

شود.استكهدربرنامهدرسیهررشتهتحصیلیلحاظمی

درهرنیمسال:1تبصره  دانشجوموظفاستدرمرحلهآموزشی،

واحددرسی،انتخا،كند.01اكثروحد3تحصیلیحداقل

بهغلشایرانیاانیدانشجوایویخارجیدانشجورشیپذ:2 تبصره

برالیتحص ضوابط برابر كه خارج تحصیدر منتقللیادامه داخل به

محورانجامپژوهشصورتبه،یلیسوابقتحصیبررسقی،ازطرشوندیم

براساسمقرراتمربوطاست.انیدانشجونیالی.ادامهتحصردیپذیم

دانشكده(12ماده  تشخیص به جبرانی واحدهای گروه/تعداد

ارشداست.كارشناسیدروسدورهواحدازمیان3آموزشی،حداكثر

: 1تبصره  جبرانی دروس گذراندن برای حداقل نمره 00كسب

نمره اما الزامیاست، میانگیننیمسالو در مرحلهكلنیانگیممذكور

نمی محاسبه دانشجو صورتآموزشی در جبرانی دروس هزینه شود.

 مصو، تعرفه طبق جداگانه، كالس ازهیأتتشكیل دانشگاه امنای

شود.دانشجودریافتمی

قبولیدرهردرس(13ماده  ومیانگینكل21از00حداقلنمره

است.21از03قابلقبولپسازگذراندنتمامواحدهایآموزشی
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اگرپسازگذراندنتمامواحدهایآموزشی،میانگینكل:1تبصره 

واحدرابا5تواندحداكثرباشد،دانشجومی03نمراتدانشجوكمتراز

 و آموزشی گروه دانشكدهتأییدنظر آموزشی برای/شورای پردیس،

درغیر ازصورتنیاجبرانمعدلدریکنیمسالتحصیلیاخذكند،

جهتجبران دروسانتخابی هزینه شد. خواهد محروم تحصیل ادامه

عهده بر سال همان در پرداز شهریه دانشجویان تعرفه مطابق معدل

دانشجواست.

ازسوی( 14ماده  ارزیابیپیشرفتتحصیلیدانشجودرهردرس،

ارائهمدرسیامدرسانآندرسبراساسحضوروفعالیتدركالس،

ایوآزمونپایانیبرایدروسكتبیمرحلههایونتایجآزمونتكالیف

برمبنایعددیازصفرتابیستنظریوعملیدرهرنیمسالتحصیلی

گیرد.صورتمی

جلسهحض( 15ماده  جلساتكالسدرسو تمام در دانشجو ور

آزمونپایانیالزامیاست.

درطولنیمسالتحصیلیدریکدرسبیشاگردانشجو: 1تبصره 

جلسهویادرجلسهآزمونپایاننیمسالهماندرس03جلسهاز9از

درصورتیكهبهتشخیص غیبتكندنمرهآندرسصفرخواهدشد.

تشخیصدادهشود،نمرهصفرآندرس،ازدانشجوموجهدانشگاهغیبت

درس میهامجموع حذفمجاز نیمسال اینصورتیآن در كه شود

الزامینیستولی3رعایتحداقل نیمسال آن در یکعنوانبهواحد

.گرددنیمسالكاملجزوسنواتتحصیلیدانشجومحسو،می
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:2تبصره  هفته دو جلسات نخستغیبتدر سبب،درسهر به

نیست بههردلیلدیگرمجاز غیبتدانشجوزءوجحذفواضافهیا

.شودمحسو،می

اگرغیبتدانشجودرجلسهامتحانپایاننیمسالتحصیلی: 3تبصره 

شد.مجازخواهدبهتشخیصدانشگاهموجهباشد،آندرسحذف

(16ماده  دوره طول در باتحصیلمیدانشجو رعایتسقفتواند

احتسا،درسنوات ازیکنیمسالمرخصیتحصیلیبا سنواتمجاز،

 استفادهنماید.

:تبصره ازمرخصیتحصیلیبدوناحتسا،درسنوات، دراستفاده

،و...همسریاوالدینتیمأمورمواردیچونبارداریوزایمان،بیماری،

 به تأییدمنوط و ذیربط اساسمراجع دانشگاهنامهشیوه»بر «مصو،

پذیراست.امكان

ازتمامواحدهایآموزشی03كسبمیانگینكلحداقل(17ماده 

دورهوقبولیدرآزمونزبانعمومی،برایورودبهمرحلهارزیابیجامع

الزامیاست.

عمومیدانشجوییكهدرآغازورودبهدورهنمرهقبولیزبانتبصره:

موظفاستدرطول باشد، دریافتنكرده آموزشیوقبلازرا دوره

آزمونارزیابی در راجامع، هایزبانعمومیشركتوحدنصا،الزم

كند.كسب«نامهمصو،دانشگاهشیوه»براساس

(18ماده  جامع ارزیابی در قبولی نمره اگر03حداقل و است

می قبولیدریافتنكند، اینارزیابینمره دانشجودر تنها بارکیتواند
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 غیر در كسبكند قبولی نمره شركتو جامع ارزیابی در نیادیگر

محرومخواهدشد.ازتحصیلصورت

جامع:تبصره اساسارزیابی مصو،دانشگاهشیوه»بر نامه صورت«

گیرد.می

 

 ضوابط و مقررات پژوهشي  :بخش چهارم

موفقیت(19ماده  طرحگذراندن تصویب و جامع ارزیابی آمیز

آموزشی گروه در رساله /پیشنهادی شرط آغازدانشكده، برای الزم

پژوهشیدردورهدكتریتخصصیاست.هایفعالیت

دكتری(21 ماده استادتواندیمیتخصصدانشجویدوره بر عالوه

راهنمایاول،استادراهنمایدومنیزداشتهباشد.استادراهنمایاول،به

علمیهیأتگروهآموزشی،ازمیاناعضایتأییدبادرخواستدانشجوو

شود.بامرتبهعلمیحداقلاستادیاریبرگزیدهمیدانشگاه

داشتنحداقلسهسالسابقهتدریسدردورهتحصیالت:1تبصره 

كارشناسی دانشجوی دو حداقل راهنمایی و استادتكمیلی برای ارشد

راهنمابامرتبهاستادیاریضروریاست.

گروهتأییداستادانمشاور،بهپیشنهاداستادراهنماو/استاد:2تبصره 

ایمتخصصانحرفهعلمییاهیأتمیاناعضایدانشكدهواز/آموزشی

شود.مرتبطبارشتهتحصیلیدانشجو،برگزیدهمی

توانددرزمانتدوینرسالهدكتریودرمدتدانشجومی(21ماده 

برایتكمیلوادامهفعالیت هایپژوهشیخود،مدتیرامجازتحصیل،
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براساسعنوانبه تحقیقاتی، مصو،شیوه»فرصت نامه از« یكی در

بگذراند.هایآموزشعالیداخلییاخارجیومؤسسههادانشگاه

میدانشجو( 22ماده  كفایتتواند شرط به رساله، تدوین پساز

پذیرشقطعیحداقلیکمقالهعلمی -دستاوردهایعلمیوچاپیا

 با رساله، از مستخرج حضور/تاداستأییدپژوهشی در راهنما، استادان

داورانازرسالهخوددفاعكند.هیأت

دانشكده/هایقابلقبول،توسطگروهتعدادوكیفیتمقاله:1تبصره 

.رسدمیتعیینوبهتصویبشورایآموزشیدانشگاه

دانشگاه«نامهمصو،شیوه»داورانبراساسهیأتتركیب: 2تبصره 

باشد.می

( 23ماده  رساله انجامصورتبهارزشیابی زیر شرح به و كیفی

شود.شودونمرهآندرمیانگینكلدانشجومحاسبهنمیمی

 21تا03/-:عالی

 ،33/05تا05/-:خیلیخو

 ،33/01تا03/-:خو

 03/-كمتراز:مردود 

هیأتتأییدایمردوداعالمشود،باارزشیابیرسالهاگردر: 1تبصره 

دانشجو به تحصیل، سقفمدتمجاز در یکنیمسال حداكثر داوران

داوران،یکهیأتازاعمالنظراتاصالحیاجازهدادهخواهدشدپس

باردیگردرجلسهدفاعشركتوازرسالهخوددفاعكند.
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مجازتحصیلباموفقیتازرسالهدرسنواتدانشجوییكهبه:2تبصره 

دادهخواهدشد.گواهیگذراندنواحدهایدرسینهاخوددفاعنكندت

دانشجو،روزدفاعازرسالهوكسبیآموختگدانشتاریخ(24ماده 

درجهقبولیاست.

آموختهموظفدانشرد،یصورتگتیباموفقرسالهاگردفاعازتبصره:

 برگزار9استحداكثر پساز اصالحاتیماه دفاع، ازشدهاعالمجلسه

اعمالوتحوهیأتطرف استادراهنمانلیداورانرا زیاستادراهنمادهد.

 افتیروزپسازدر00حداكثرتا بهتأییدعدمایتأییداصالحات، آنرا

م/گروه اعالم تأخكندیدانشكده مقرر، مهلت پساز ری. انجام فراینددر

خواهدشد.«مصو،مهیجر»مشمولپرداختیآموختگدانش



 نامه  ضوابط و مقررات نظارت بر اجرای آيين :بخش پنجم

تحصیل( 25ماده  زمان در دانشجو تدویناگر پژوهشو انجام و

 تقلب، ویبرداریكپرسالهمرتكبتخلفعلمی)سرقتعلمی،جعل،

 اینها( مانند را تخلفوی ذیربط مراجع و تأییدشود ادامهكنند، از

شود.تحصیلمحرومواخراجمی

احرازواثباتتخلفعلمیدانشجوپسازاتمامتحصیالتتبصره:

ازسویدانشگاه،موجبابطالمدرکتحصیلیصادرهخواهدشد.

آیین(26ماده  این اجرای آموزشیمسئولیت معاون عهده بر نامه

وتفسیرمفادآنبرعهدهمعاوناجراپردیسونظارتبرحسن/دانشكده

آموزشیدانشگاهاست.



 91(Ph.Dآموزشیدورهدكتریتخصصی)نامهآیین

آیی ناین یکمقدمه، با 23نامه و جلسه29ماده در مورختبصره

برای00/0/0935 و رسید تصویب به دانشگاه آموزشی شورای

 تحصیلی سال ورودی الزم0935-33دانشجویان آن پساز جرااالو

آیین تمام بخشنامهنامهاستو و اعالمها بالاثر و لغو آن با هایمغایر

شود.می
 

 

 

 





 «موزشي دوره دكتری عمومي دامپزشکيآ نامه آيين»

 

 مقدمه

علوم، وزارت تشكیالت و وظائف اهداف، قانون به استناد با

فناوریمصو، در05/0/0959تحقیقاتو مجلسشورایاسالمیو

حاكمبرآمایشآموزشاجراییوضوابطهاسیاست2اجرایمفادماده

مصو، طرحآمایش، به موسوم كشور، شورای05/02/0930عالیدر

هایتحصیلیدورهنامهآیینعالیانقال،فرهنگیوهمچنینبراساس

ابالغیازطرفوزارتعلوم،تحقیقاتوفناورهادانشگاه یبهشماره،

09133/2 0/9/0931مورخ عمومینامهآیین، دكتری دوره آموزشی

شود.گذاشتهمیاجرادامپزشكیبهشرحزیرتدوینوبه



 بخش اول: اهداف و تعاريف

 ( هدف1 ماده

 این تدوین از تحصیلینامهآیینهدف امور به بخشیدن انتظام ،

 در رویه وحدت حفظ و ایجاد وهاییتفعالدانشجویان، آموزشی

دامپزشكی عمومی دكتری آموزشی اجرایهماهنگبرنامه و پژوهشی

(Doctor of Veterinary Medicine, DVM)تربیتدامپزشكاندرمنظوربه

برایحوزههاجهتكسبمهارت باهایالزم منطبق مربوط، یشغلی

باآخریندستاوردهایعلمیاست.ییآشنااستانداردهایجهانیو
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 ( اختصارات و تعاريف2ماده 

وزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری:وزارت .1

دانشگاهتهران:دانشگاه .2

دورهآموزش رايگان: .3 مجاز سنوات طول در دانشجو آموزش

كه صورتی در است. دانشگاه در شهریه پرداخت بدون تحصیلی،

تعرفه شود، پرداختشهریه به دانشجویمشمولآموزشرایگانملزم

 آنمطابقدانشجویانشهریهپردازنوبتدومدانشگاهاست.

برایشورا:  .4 كه است دانشگاه آموزشی شورای منظور

وایجادهماهنگیدرامورآموزشیدانشگاهریزیبرنامهاری،گذسیاست

 شود.درحوزهمعاونتآموزشیتشكیلمی

فردیاستكهدررشتهدكتریعمومیدامپزشكیبرابر:دانشجو .5

 مشغولبهتحصیلاست.نامثبتضوابطمعین،پذیرفتهشدهوپساز

شكیرافردیاستكهرشتهدكتریعمومیدامپز:آموخته دانش .6

باموفقیتبهپایانرساندهوبرابرضوابطمعین،مدرکتحصیلیدكتری

 عمومیدامپزشكیرادریافتكند.

شیوه:حضوری .7 كه است پذیرش از دروقتتمامدانشجوای

 كند.یآموزشیوتحصیلیدانشگاهشركتمیهافعالیت

هفته2هفتهآموزشو03بازهزمانیكهشاملنيمسال تحصيلي: .8

 امتحاناتپایانیاست.

:بازه تابستاني .9 شامل زمانی 3بازه و آموزش هفته0هفته

 امتحاناتپایانیاست.
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پیوستهبرنامه درسي:.11 هم به رشتهمجموعه هر دروس از ای

می دنبال را هدفمشخصی كه عالیتحصیلی مصو،شورای و كند

 ریزیآموزشیدانشگاهاست.شورایبرنامه/وزارتریزیبرنامه

آنبرایهرواحدواحد درسي:.11 مفاد ارزشمقداریدرسیكه

ساعت،كارگاهییاعملیات92ساعت،عملییاآزمایشگاهی03نظری

ساعت30ساعت،كارورزییاكاردرعرصه05علمی(میدانی)بازدید

تحصیلییادریکنیمسالساعت،021وكارآموزی تابستانی، بربازه

 شود.میاجرابرنامهدرسیمصو،اساس

مشروطي.12 معدل: یکنیمسال، دانشجودر وضعیتتحصیلیكه

 راكسبكند.شدهیینتعحدنصا،كمتراز

برابرمرخصي تحصيلي:.13 دانشجو، كه مشخصی زمان مدت

 بهتحصیلاشتغالندارد.موقتاًضوابطمعین،

ادامهفرایندانصراف تحصيلي:.14 از خواسته خود دانشجو كه ی

 كند.تحصیلخودداری

ودوره دكتری عمومي دامپزشکي: .15 حضوری تحصیلی دوره

وقتتمام گذراندن با و آغاز متوسطه دوره پساز واحد222استكه

عمومی دكتری مدرک دریافت به مصو، درسی برنامه طبق درسی

 شود.دامپزشكیمنتهیمی

 :(Minorدوره كهاد ).16 حداقل با آموزشی دوره و05منظور

برایهادانشكده/هاواحددرسیاستكهتوسطیكیازگروه20حداكثر
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عالوهبرتحصیلهاآشناییدانشجویانبادروسیمنتخبازسایررشته

 شودیمتحصیلیاصلیارائهدررشته

رشتهگروه آزمايشي:.17 دورهمجموعه در تحصیلی مختلف های

 شود.بندیمیموادآزمونیمشترک،دستهكهبراساسمتوسطه

ازترینیادیبن:گروه آموزشي.18 متشكل دانشگاه، سازمانی واحد

 شماری تخصصهیأتعضو با علمیمشترک،علمی رشته یک در

 كه متجانس رشته چند یا رشتهمنظوربهخاص آن اجرای و ایجاد

 شود.ردانشگاهتشكیلمییدتحصیل

مشترک،علمیباتخصصهیأتعضوشماریمتشكلازبخش: .19

یایجادواجرایآنرشتهتحصیلمنظوربهدریکرشتهعلمیخاصكه

 شود.ردانشگاهتشكیلمید

علمیآگاهومسلطبهامورهیأتعضو:استاد راهنمای آموزشي .21

آموزشیكهازسویدانشكدهبرایراهنماییتحصیلیدانشجویانازآغاز

 شود.آموختگی،برگزیدهمیورودبهدانشگاهتادانش

كهشیوهپژوهشي: -شيوه تحصيل آموزشي.21 عالوهای دانشجو

 نیزبگذراند.نامهپایانبایدبرگذراندنواحدهایدرسی،

:نامه پايان .22 علمیاستدر طریقفرایندمستند از تحصیلدانشجو

راهنمایی با و گرایشتحصیلی یا رشته از معین یکحوزه در تحقیق

 شود.استادانراهنمابراساساستانداردهایپژوهشیتدوینمی/استاد



 09نامهآموزشیدورهدكتریعمومیدامپزشكیآیین

:استاد راهنما .23 اعضای از اساسهیأتیكی بر كه دانشگاه علمی

مقرراتمربوط» انجام« در عهدهبرنامهپایانمسئولیتراهنماییدانشجورا

 دارد.

پژوهشگرانعلمییامتخصصانوهیأتازاعضایاستاد مشاور:.24

كهازخارجداخلویا انجامدانشگاه در دانشجورا مسئولیتمشاوره

 دارد.برعهدهنامهپایان

:داوران هيأت.25 دارایهیأتاعضای متخصص افراد یا علمی

 كیفی و كمی ارزیابی برای كه دانشگاهی دانشجونامهپایانصالحیت

 شوند.میبرگزیده،«دستورالعملمصو،دانشگاه»مطابق

 گروهآموزشیاست.چندینایمتشكلازمجموعه :دانشکده .26

 

 بخش دوم: شرايط و ضوابط پذيرش

تهشدندرفپذیرقطریزعمومیاعلمیوهایشایستگیزاحرا(3ماده 

ك یا و ورودی اساسدانشگاهزپذیرشابسآزمون قرراتمصو،مبر

.وزارت

برخورداربودنازتبصره:  توجهبهخصوصیاترشتهدامپزشكی، با

معلولیت( تشخیصسالمتتن)عدم به ضوابطمربوط، برابر روان و

.باشدیمكمیسیونپزشكیمعتمدوزارت

( 4ماده  واحدیصورتبهدانشگاهآموزشدر فارسینظام زبان به و

.است
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بارعایتضوابطتواندمیدانشگاه:تبصره برنامهدرسیمصو،را

 ارائهكند.یرفارسیغومقرراتبهزبان

وآموزشیهایبرنامهدانشگاه،( 5ماده  را كهمیاجرادرسی كند

باشدمصو، یاوزارت اساس بهاختیارات،واگذارینامهآیینبر

باشد.ریزیدانشگاهرسیدهبرنامهشورایتصویب



 بخش سوم: ضوابط و مقررات آموزشي

مدتمجازتحصیلدردورهدكتریعمومیدامپزشكیشش( 6ماده 

  نیمسال(است.02سال)

مقرر:تبصره زمان مدت در آموزشرایگان، مشمول دانشجوی اگر

تواند،مدتزمانتحصیلویراحداكثرتادانشگاهمیآموختهنشوددانش

رایگانوپسازآنسیزدهمسهنیمسالافزایشدهد.تحصیلدرنیمسال

بود.امنایدانشگاه،خواهدهیأتباپرداختشهریهطبقتعرفهمصو،

( 7 ماده تحصیلی نیمسال هر در است موظف ونامثبتدانشجو

واحددرسیرااخذنماید.21وحداكثر02حداقل

واحددروسكارورزی01دانشجومجازبهانتخا،حداكثر: 1تبصره 

همزماندروسحقانتخا،صورتینادرهرنیمسالتحصیلیاست،در

دانشجونمینامهپایاندیگر)غیرازواحدهای ندارد. را ) 21تواندبیشاز

 )الزامیوانتخابی(دركلدوره،اخذنماید.واحدكارورزی

: 2تبصره  حداقل یکنیمسال در نمراتدانشجو میانگین 01اگر

می باشد، تا نیمسالتحصیلیبعدحداكثر واحددرسیرا20توانددر
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واحددروسكارورزیرادرهرنیمسال01اخذنماید.دانشجویانیكه

اینتبصرهاستفادهكنند.ازتوانندینمنمایندیمتحصیلیاخذ

20آموختگی،حداكثراگردرنیمسالپایانیمنتهیبهدانش:3تبصره 

می دانشجو باشد، مانده باقی درسی بودنواحد دارا شرط به تواند

01دانشجویانیكهواحددرسیرااخذكند.20،تا02میانگینكلباالی

 اخذ تحصیلی نیمسال هر در را كارورزی دروس نمایندیمواحد

ازاینتبصرهاستفادهكنند.توانندینم

واحداست.اگر3حداكثرواحدقابلاخذدربازهتابستانی:4تبصره 

 اخذ با دانش5دانشجو تابستانی بازه در شرطواحد به شود، آموخته

واحدرااخذكند.5اندهمهتودانشكدهمیتأیید

تواندینمدانشجو:5تبصره  زمانهم، استفاده0و9ازتبصره اینماده

نماید.

:6تبصره  اگر یا انتخابی پایانماندهیباقواحدهای در دانشجو

بنابهدالیلموجهوخارجازارادهدانشجو،نیمسالبهتشخیصدانشكده

 از اینصورتایننیمسال02بهكمتر عنوانبهواحددرسیبرسددر

می محسو، وی تحصیلی سنوات در كامل نیمسال ولییک شود

 ثیراست.أتمیانگینكلآننیمسالدرمشروطشدندانشجوبی

انتخا،واحددانشجویشاهدوایثارگر،ممتازومتقاضیان: 7تبصره 

 یمصو،دانشگاهاست.هانامهآییندورهكهادمطابق

دانش:8تبصره  به منتهی نیمسال آخرین در ازدانشجو آموختگی،

واحدهامعافاست.نیازییشپمقرراتمربوطبهرعایت
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عمومی(8ماده  دكتری رشته دروس ارائه ترتیب و چگونگی

رعایت با برنیازیشپدامپزشكی درسیمصو،، برنامه درسطبق هر

است.عهدهشورایآموزشیدانشكدهدامپزشكی

برنامهدرسیدورهدكتریعمومیدامپزشكیدانشگاهتهرانشامل(9ماده 

ودروسانتخابیCompulsory coursesدروسالزامی) )(Elective courses)

.باشدیم

(مختلفبهشرحTrackدروسانتخابیدرهشتمسیر):1تبصره 

شدهودانشجوملزمبهانتخا،یكیازریزیبرنامههشتجدولپیوست

مسیرهابرایادامهتحصیلاست.

برایتشكیلهرمسیر:2تبصره  نیاز دانشجویمورد حداقلتعداد

(Track)،باشدیمپنجنفر.

دانشجو00پسازپایانبازهحذفواضافهدرنیمسال:3تبصره  ،

كهیصورت،در02تواندمسیرانتخابیخودراتغییردهد.درنیمسالنمی

می فقط دهد تغییر را خود انتخابی مسیر بخواهد مسیردانشجو تواند

(راادامهدهد.General trackعمومی)

می:4تبصره  پیشنهادیتدانشكده نیازهای به توجه با واند

ریزیجدیدهایدولتیوخصوصیمرتبطبادامپزشكی،بابرنامهسازمان

دروسفعلیویاافزایشدروسانتخابیجدید،پسازتصویبشورای

دانشگاه،مسیرهایجدیدراطراحیوارائهنماید.ریزیبرنامهنظارتو

،01تادروسمشترکراازنیمسالیکیهكلیدبادانشجو:5تبصره 

01وكارآموزیراازنیمسال02و00یهارادرنیمسالدروسانتخابی
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می دانشجو انتخا،نماید. بعد بابه را دروسانتخابی از برخی تواند

زماننیازهایشپرعایت تعویقاخذدروسالزامیدر عدم منوطبه و

 اید.اخذنم01مقرر،ازنیمسالیکتا

ازگذراندن پس دانشجویدورهدكتریعمومیدامپزشكی( 11ماده 

 11حداقل آزمون091و شركتدر به ملزم ترتیب، به درسی، واحد

یهاوقبولیدرآزمونباشدیمعلومپایهوآزمونجامعپیشدرمانگاهی

جامعشرطورودبهمرحلهبعدوادامهتحصیلاست.

علومپایهوآزمونجامعپیشدرمانگاهیسالیآزمونجامعتبصره: 

بر زمانحذفواضافه زمانیشروعنیمسالتا بازه در بار، اساسدو

دانشگاهنامهشیوه آموزشی شورای مصو، معاونتاجرایی توسط ،

شود.آموزشیدانشكدهبرگزارمی

باگذراندندود(11ماده  آموختهرسنظریدانشاگردانشجوتنها

 با می/گروهتأییدشود، ابتداینیمسالدانشكده، در تواندایندروسرا

اخذكندوحداكثردرصورتمعرفیبهاستادبعدیادربازهتابستانبه

مدتزمانیکماه،امتحاندادهونمرهقبولیكسبكند.

بخشعملینظریرااخذكندو-اگردانشجویکدرسعملی:1تبصره 

تواندآنراباموفقیتبگذراندامادربخشنظرینمرهقبولیكسبنكند،می

 بارعایتمفاداینماده،بخشنظریایندرسرامعرفیبهاستاداخذكند.

بهشرطتوانددردانشجومی:2تبصره  آخریننیمسالدودرسرا

انتخا،پایان كسبنمرهصورتبهنامه، پساز اخذو استاد معرفیبه

دفاعكند.نامهپایانقبولیدرآندروس،از
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زماندانشجویدورهدكتریعمومیدامپزشكیتحصیلهم( 12ماده 

ممنوعاست.یردولتیغیدولتیوهادانشگاهكلیهبهشیوهحضوری،در

آیین:1تبصره  این مشمول میدانشجوی همنامه درتواند زمان

تحصیلكند.غیرحضوریهایدوره

یهازماندانشجویاستعداددرخشان،دردورهتحصیلهم:2 تبصره

  شود.می انجام«زمانتحصیلهمنامهآیین»حضوریبراساس

گیریدربارهچگونگیزمانحذفووتصمیمریزیبرنامه( 13ماده 

 تاریخ ثبتنمره، و اعالم حذفاضطراری، غیرهیدنظرتجداضافه، و

 .دانشگاهخواهدبودمطابقتقویمآموزشی

درسودانشجو،توسطمدرسهرارزیابیپیشرفتتحصیلی(14ماده 

امتحانات نتایج تكالیفو انجام كالس، در فعالیت و اساسحضور بر

شود.عددیازصفرتابیستمحاسبهمیصورتبه(وترمیانپاوترمیانم)

الزامیاست.سنظریبرگزاریآزمونكتبیبرایدرو: 1تبصره 

درسیواحدهایتواندحداكثربیستدرصدازدانشگاهمی:2تبصره 

مقرراتوبارعایتعمومیوپایهدروساولویتباهربرنامهدرسیرا

ارائهكند.الكترونیكی)مجازی(صورتبه،شورامصو،استانداردهای

كاردر: 3تبصره  عملیاتصحرایی، دروسكارآموزیوكارورزی،

پروژهارائهبههمراهبرنامهدرسیمصو،براساسعرصهودروسیكه

گروهآموزشی،تكمیلآنهادرتأییدبهتشخیصمدرسو،اگرشوندیم

 درشوندناتمامتلقیمییکنیمسالتحصیلیمیسرنباشد، آنها ونمره

قطعیخواهدشد.نیمسالبعدی
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باروسكارورزیتحصیلیدانشجودردپیشرفتارزیابی: 4تبصره 

شود:منظورمیتوجهبهضوابطزیرمحاسبهو

یهرراوآزمایشررگاههررادردرمانگرراهوقررتتمررامحضرورمرترربو-0

وانجرراممربرروطسررمینارهایهرراووكررالسیآموزشرریهررابیمارسررتان

یآموزشریهایگروههایمحولهبراساسبرنامهتنظیمیبخشهاكشیک

%امتیاز.20حداكثرمربوط،

و-2 ضوابطدقت طبق محوله امور انجام در احساسمسئولیت

بیمارانارجاعیبهدرمانگاهگروه/بخش ازجملهتهیهوتكمیلپرونده

تعقی و دامپزشكی بیمارستان بالینییا معاینه نتایج ،آزمایشگاهی،ب

%امتیاز.20حداكثر،مربوطگروه/تشخیصودرمانبیماراندربخش

به-9 ارجاعشده تنظیمگزارشكلینیكیبیمارانروزمره مهارتدر

درمانگاهیدرطولنیمسالخاصدرمانگاهوارائهسمینارمربوطبهموارد

%امتیاز.20حداكثر،دانشجویانباحضوراستادمربوطوسایر

حرداكثر،وكسبامتیازالزمگروه/شركتدرامتحانپایانیبخش-0

.%امتیاز20

ملزماستدرهمهجلساتدرسوجلسهآزموندانشجو(15ماده 

پایانیحضوریابد.

نیمسالتحصیلیدریکدرسبیشاز اگردانشجو:1تبصره  9در

جلسهغیبتكندیادرجلسهآزمونپایانینیمسال،حاضر03جلسهاز

تشخیص به چنانچه شد. خواهد منظور صفر درس آن نمره نشود،

كمیسیونمواردخاصدانشگاهغیبتدانشجوموجهباشدنمرهصفراز
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شود.هایآننیمسالحذفمجازمیمجموعدرس

حذفواحدهایدرسیدانشجوموافقت: 2ه تبصر با اگردانشگاه

به گونهكند واحدهای تعداد كه نیمسالاخذشدهای یک در دانشجو

 از به02كمتر نیمسال آن شود، برایواحد كامل یکنیمسال عنوان

یکنیمسال نیز صورتمشروطی در و شد خواهد محاسبه دانشجو

مشروطیبرایدانشجولحاظخواهدشد.

می:3تبصره  دانشجو تبصره مفاد رعایت با در0تواند ماده این

پایانینیمسال،تنهایکشروعآزمونزقبلاتادوهفتهصورتاضطرار

 با تأییددرسنظریرا بهگروه تعدادآنكهشرطآموزشیحذفكند،

واحدنشود.02ماندهدانشجوكمترازواحدهایباقی

درشرایطخاص،حذفتمامدروسیکنیمسالتحصیلی: 4تبصره 

درخواست با و آغاتأییددانشجو پیشاز دانشكده آموزشی زشورای

پذیراست.امكانآزمونپایانینیمسالوبااحتسا،درسنواتتحصیلی

عددیازصفرتابیستصورتبهنمرهارزشیابیهردرس( 16ماده 

می غیرمحاسبه دروس در درس هر در قبولی نمره حداقل شود.

 01درمانگاهی دروسدرمانگاهی در قابل02و كل میانگین استو

است.02قبولدرهرنیمسال

عمومیتبصره: دكتری برنامه درمانگاهی غیر و دروسدرمانگاهی

 معاونتآموزشیدهشورایآموزشیدانشكتأییددامپزشكیپساز به

شود.دانشگاهاعالممی
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نیمسالتحصیلی( 17ماده  هر در میانگینكلنمراتدانشجو اگر

 از نیمسال02كمتر در مشروطاستو نیمسال آن در دانشجو شود،

بعدیمی دانشجوییكهدر واحددرسیانتخا،كند.00تواندحداكثر

تناو،مشروطشود،ازادامهطیدورهتحصیل،چهارنیمسالمتوالییام

تحصیلمحرومخواهدشد.

رعایتسقفسنواتتواندباتحصیلمیدانشجودرطولدوره(18ماده 

مجاز،ازدونیمسالمرخصیتحصیلیبااحتسا،درسنواتاستفادهنماید.

:تبصره سنوات، در احتسا، بدون تحصیلی مرخصی از دراستفاده

منوط،و...همسریاوالدینیتمأمورمواردیچونبارداریوزایمان،بیماری،

پذیراست.امكان«مصو،دانشگاهنامهشیوه»براساسمراجعذیربطوتأییدبه

ازانصرافتحصیلی،نكردندانشجودرهرنیمسالنامثبت(19ماده 

.شودیمتحصیلمحسو،

خوددرخواستدانشجویمتقاضیانصرافازتحصیل،باید( 21ماده 

یکتنهابهمعاونتآموزشیدانشكدهاعالمنماید.دانشجومجازاسترا

پس را تقاضایخود درخواست، تاریخارائه از ماه دو تا وحداكثر بار

تحصیلوی قطعیانصرافاز حكم انقضایاینمهلت، پساز بگیرد.

.شدصادرخواهد

اساس(21ماده  دكتریعمومیدامپزشكیبر دوره در رشته تغییر

است.پذیرامكان«مصو،دانشگاهنامهشیوه»

دكتریهادرخواست(22 ماده دوره دانشجوی انتقال و میهمانی ی

بررسیخواهدشد.«نامهمصو،دانشگاهشیوه»عمومیدامپزشكیبراساس
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سازیوپذیرشواحدهایدرسیگذراندهشدهدانشجومعادل(23ماده 

پذیراست.امكان مصو،شورا«نامهبررسیوتطبیقدروسشیوه»براساس

( 24ماده  موظفاست، دانشجوتحصیلیهدایتمنظوربهدانشكده

تحصیلیرشتهبامرتبطعلمیهیأتاعضایازیكی،پذیرشزماناز

راهنمای»عنوانبهرادانشجو راهنمایبرگزیند.«آموزشیاستاد استاد

راهنماینامهآیین»اساسبرآموزشی استاد اختیارات وظایفو شرح

دارد.نظارتدانشجودرطولتحصیلعملكردنحوهبر«كارشناسی



 يآموختگ دانشبخش چهارم: ضوابط و مقررات 

دانشجوموظفاستحداكثرتاپایاننیمسالیازدهمتحصیل،(25ماده 

خودرابهتصویبدانشكدهبرساند.شرایطونحوهنامهپایانطرحپیشنهادی

براساس مشاور و راهنما استاد دانشگاهنامهشیوه»انتخا، مصو، انجام«

شود.می

دانشجوپسازگذراندنكلیهواحدهایدوره،داشتنمیانگین(26ماده 

استادراهنما،موظفاستبارعایتتأییدونامهپایانتدوین،02كلحداقل

خوددفاعكند.نامهپایان،از«مصو،دانشگاهنامهشیوه»مطابقضوابطو

(27ماده  انجامصورتبهنامهپایانارزشیابی زیر شرح به و كیفی

.شودنمرهآندرمیانگینكلدانشجومحاسبهنمیوشودمی

 (03-21عالی)

 (،05-33/05خیلیخو)

 (،03-33/01خو)
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 (00-33/00متوسط) 

 (00مردود)كمتراز

(28ماده  دوره،یآموختگدانشمالک واحدهای كلیه گذراندن ،

است.نامهپایانوموفقیتدردفاعاز02میانگینكلحداقلكسب

تمام: 1 تبصره گذراندن پساز دانشجو، نمرات كل میانگین اگر

نامهرانداردپایانباشد،اجازهدفاعاز02واحدهایدرسیدورهكمتراز

یبهویمجازلیسقفمجازسنواتتحصتیبارعامسالینکیوتنها

ییكههاواحدازدرس21تابااخذمجددحداكثرشودیفرصتدادهم

اخذ02بانمرهكمتراز گذراندهویاسایردروسمصو،دورهكهقبالً

بهحداقل را میانگینكلخود باشد، ویاجازه02نشده به برساندتا

 از محرومنامهپایاندفاع تحصیل از صورت این غیر در شود داده

شود.هزینهدروسانتخابیجهتجبرانمعدل،مطابقتعرفهمصو،می

عهدهدانشجواست.بردرهمانسال،

ازتحصیل: 2تبصره  محروم دانشجویمنصرفیا 35حداقل،اگر

واحدآنازدروسعمومیباشد،بانمره01واحددرسیراكهحداكثر

تواندباشد،می02بگذراندومیانگینكلدروسگذرانده،حداقلقبولی

درغیر درخواستكند. صورتینامدرکدورهكاردانیدامپزشكیرا

تنهاگواهیواحدهایگذراندهشده،بهویدادهخواهدشد.

دانشجوی:3تبصره  تحصیل،اگر از محروم یا ازمنصرف بیش

ولیمعدل قبولیگذرانده نمره با كاردانیرا نیازدوره واحدهایمورد

 مالکمیانگینكلبرای02كلویكمتراز دروسیرا دانشگاه باشد،
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كهمیانگینكلدانشجودردهدیمصدورمدرکكاردانیدامپزشكیقرار

برسد.02آندروسبه

: 4تبصره  از محروم حداقلاگردانشجویمنصرفیا 093تحصیل،

 درسی)شاملحداكثر سایر22واحد مابقیاز دروسعمومیو واحد

دروسدوره(رابانمرهقبولیگذراندهومیانگینكلدروسگذراندهوی

02حداقل صورت این در علومتواندیمباشد، كارشناسی مدرک

آزمایشگاهیدامپزشكیرادریافتكند.درغیراینصورت،بهویمدرک

كاردانیدامپزشكییاگواهیواحدهایگذراندهشدهدادهخواهدشد.

از:5تبصره  بیش تحصیل، از محروم یا منصرف دانشجوی اگر

با واحدهایموردنیازدورهكارشناسیعلومآزمایشگاهیدامپزشكیرا

 از كمتر وی كل معدل ولی گذرانده قبولی دانشگاه02نمره باشد،

میان مالک را علومدروسی كارشناسی مدرک صدور برای كل گین

 قرار دامپزشكی آندهدیمآزمایشگاهی در دانشجو كل میانگین كه

برسد.02دروس،به

(29ماده  كسبدرجهیآموختگدانشتاریخ و دفاع روز دانشجو،

است.نامهپایانقبولیاز

پایانتبصره: از دفاع دانشاگر گیرد، موفقیتصورت با آموختهنامه

 حداكثر است اصالحات9موظف دفاع، جلسه برگزاری از پس ماه

داورانرااعمالوتحویلاستادراهنمادهد.استادهیأتازطرفشدهاعالم

تأییدیاعدمتأییدروزپسازدریافتاصالحات،00راهنمانیزحداكثرتا
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بهگروه اعالممی/آنرا انجامدانشكده تأخیردر پسازمهلتمقرر، كند.

خواهدشد.«جریمهمصو،»آموختگیمشمولپرداختدانشفرایند



 نامه آيينبخش پنجم: ضوابط و مقررات نظارت بر اجرای 

(31ماده  دراگر دانشجو تدوینزمان پژوهشو انجام تحصیلو

برداریمرتكبتخلفعلمی)سرقتعلمی،جعل،تقلب،كپینامهپایان

اینها( مانند و شود و ذیربطتخلفویرا ادامهكنند،تأییدمراجع از

شود.تحصیلمحرومواخراجمی

احرازواثباتتخلفعلمیدانشجوپسازاتمامتحصیالتتبصره: 

.موجبابطالمدرکتحصیلیصادرهخواهدشدازسویدانشگاه،

این(31ماده  مواردیكه ضوابطوبایمسكوتمنامهآییندر شد

 رشته/دانشگاهمقرراتكلی سایر دانشجویان با رابطه درهاوزارتدر

باشد.میاجراقابل،حسبمورد،ارشدطعكارشناسیوكارشناسیامق

آیین(32ماده  این اجرای آموزشیمسئولیت معاون عهده بر نامه

 حسن بر نظارت و معاوناجرادانشكده عهده بر آن مفاد تفسیر و

آموزشیدانشگاهاست.

 نامهآییناین مقدمه، یک 92با و مورخ95ماده جلسه در تبصره

كلیه00/0/0935 برای و رسید تصویب به دانشگاه آموزشی شورای

دامپزشكیكهیانیدانشجو عمومی دكتری شده بازنگری برنامه اساس بر

جرااالكنند،الزمریزیدانشگاهتحصیلمیشورایبرنامه0930مصو،سال

 .شودیماعالمبالاثرهایمغایرباآنلغووهاوبخشنامهنامهآییناستوتمام



03هایتحصیلیدانشگاهتهرانهایجامعآموزشیدورهنامههاوشیوهنامهآیین 

 (Large Animal Clinical Medicine Track) ی بزرگها داممسير طب باليني  -1جدول 
 

 ی بزرگها دامالف( چارچوب كلي مسير طب باليني 

 توضيحات واحد نوع درس

دروسالزامی
واحددروس00واحدكارورزی+5)شامل

نظریوعملی(
22

یكارورزیدانشجودركلهاتعدادواحد

DVMدوره
واحدبیشترشود.21نبایداز

01دروسانتخابی

92جمع


 واحد بايد اخذ شود( 22ی بزرگ )ها دامب( فهرست دروس الزامي مسير طب باليني 

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

نياز هم/نياز يشپ  
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

0
قوانینملیو

المللیبین
دامپزشكی

01003103
دامپزشكیوبهداشت

عمومی

2

حقوق
حیواناتو
اخالق
دامپزشكی

ندارد01003103

9
زبان

تخصصی
زبانانگلیسی21292192

0 

یهاروش
تشخیصی
مولكولی

12213030
مبانیبیولوژیسلولیو

مولكولی

0 

كارورزی
طببالینی

یهادام
2بزرگ

10013030
كارورزیطببالینی

 0یبزرگهادام

3

كارورزی
طببالینی

یهادام
9بزرگ

10013030
كارورزیطببالینی

ویا2یبزرگهادام
 نیازهم



 01نامهآموزشیدورهدكتریعمومیدامپزشكیآیین

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

نياز هم/نياز يشپ  
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

1

كارورزی

جراحی
یبزرگهادام

2

10013030
یهادامكارورزیجراحی

نیازهمویا0بزرگ

5 

كارورزی
جراحی

یبزرگهادام
9

10013030
یهادامكارورزیجراحی

نیازهمویا2بزرگ

3
كارورزی

2مامایی
10013030

ویا0كارورزیمامایی

نیازهم

01
كارورزی

9مامایی
10013030

ویا2كارورزیمامایی

نیازهم

00

كارورزی

آزمایشگاه
تشخیص
2بالینی

10013030
كارورزیآزمایشگاه

یا0تشخیصبالینی

 نیازهم

02 

كارورزی
ییكالبدگشا

0تشخیصی

10013030
اصولكالبدگشاییو

بردارینمونه

09
طبداخلی

اسب
21292192

یهادامیداخلیهابیماری
بزرگ

00
ایعدرمانیم

یهادامدر

بزرگ

01003103
یهادامیداخلیهابیماری

2و0بزرگ

00

هایبیماری

نوزاداندر
یبزرگهادام

01003103
یهادامیداخلیهابیماری

 2و0بزرگ

03
یهابیماری

دریدمثلتول
اسبنر

ماماییدامپزشكی01003103



05هایتحصیلیدانشگاهتهرانهایجامعآموزشیدورهنامههاوشیوهنامهآیین 

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

نياز هم/نياز يشپ  
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

01

یهابیماری

دریدمثلتول
مادیان

ماماییدامپزشكی01003103

05

كلینیكال

پاتولوژی
یهابیماری

اسب

كلینیكالپاتولوژی01003103

03
تغذیه

اختصاصی

دام

طیوراصولتغذیهدامو01003103

 

 واحد بايد انتخاب شود( 11ی بزرگ )ها دامج( فهرست دروس انتخابي مسير طب باليني 

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز يشپ
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

0 

كارورزیطب

یهادامبالینی

0بزرگ

10013030

كارورزیطب

یهادامبالینی

ویا9بزرگ

 نیازهم

2

كارورزیطب

یهادامبالینی

0بزرگ

10013030

كارورزیطب

یهادامبالینی

ویا0بزرگ

 نیازهم

9

كارورزیطب

یهادامبالینی

3بزرگ

10013030

كارورزیطب

یهادامبالینی

ویا0بزرگ

 نیازهم

0
كارورزیجراحی

0یبزرگهادام
10013030

كارورزی

یهادامجراحی

ویا9بزرگ

نیازهم



 03نامهآموزشیدورهدكتریعمومیدامپزشكیآیین

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز يشپ
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

010013030كارورزیمامایی 0
كارورزی

ویا9مامایی
نیازهم

3
كارورزی
كالبدگشایی
2تشخیصی

10013030

كارورزی
ییكالبدگشا
)یا0تشخیصی

 (نیازهم

1
كارورزیطب

یهادامبالینی
 2كوچک

10013030

كارورزیطب
یهادامبالینی
)ویا0كوچک
(نیازهم

5 
كارورزیجراحی

2یكوچکهادام
10013030

كارورزی
یهادامجراحی
ویا0كوچک
نیازهم

3

كارورزی
یهابیماری

حیواناتخانگی
اگزوتیک

10013030

بهداشت،
وهابیماری

پرورش
حیوانات
خانگی
اگزوتیک

01 

كارورزیبهداشت
یهابیماریو

2پرندگان
10013030

كارورزی
بهداشتو

یهابیماری
ویا0پرندگان
نیازهم

00

یهادامطببالینی
0بزرگ
یها)عفونت

باكتریایی(

21292192
شناسیباكتری

اختصاصیو
هابیماری



31هایتحصیلیدانشگاهتهرانهایجامعآموزشیدورهنامههاوشیوهنامهآیین 

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز يشپ
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

02 

یهادامطببالینی

2بزرگ

یها)عفونت

ویروسی(

21292192
شناسیویروس

هابیماریو

09

یهادامطببالینی

9بزرگ

یانگلیها)عفونت

وقارچی(

21292192

وشناسیانگل

،هابیماری

ویشناسقارچ

هابیماری

00

هاییکتكن

دام)انتقالیدمثلتول

رویاندردام(

002039205
مامایی

دامپزشكی

00
تلقیحمصنوعیدر

دام
0/10/1050320

مامایی

دامپزشكی

03

یهابیماری

یدمثلتول

نشخواركنندگان

كوچک

01003103
مامایی

دامپزشكی

01
یهابیماری

شتریدمثلتول
01003103

مامایی

دامپزشكی

05
بهداشتو

یشترهابیماری
0/10/1050320

یهابیماری

یهادامداخلی

 2و0بزرگ

03

بهداشتو

یهابیماری

گاومیش

0/10/1050320

یهابیماری

یهادامداخلی

 2و0بزرگ

21
فارماكولوژی

یدمثلتول
01003103

یهابیماری

واورامیدمثلتول

پستاندام





 30نامهآموزشیدورهدكتریعمومیدامپزشكیآیین

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز يشپ
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

21292192ژنتیکحیوانی20

مبانیبیولوژی

سلولیو

ی،مولكول

2بیوشیمی

22
اصولاصالحنژاد

دام
01003103

ژنتیکحیوانی،

پرورشدام،

پرورشطیور

21229292مبانیروشتحقیق29

،0آمارزیستی

اصول

اپیدمیولوژی

0آمارزیستی20/10/1050320آمارزیستی20

20
شناسیرفاهورفتار

حیوانات
9فیزیولوژی01003103

9فیزیولوژی92 2921 21فیزیولوژیرفتار23

9فیزیولوژی21292192نوروآندوكرینولوژی21

25

فیزیولوژیكاربردی

اعصا،وغدد

ریزدرون

2فیزیولوژی92 2921 21

23

فیزیولوژیكاربردی

دستگاهگوارشو

متابولیسم

9فیزیولوژی21292192

91

فیزیولوژیكاربردی

قلب،گردشخون

وتنفس

2فیزیولوژی92 2921 21

90
داروهایدامپزشكی

وبهداشتعمومی
2فارماكولوژی21292192

92

مبانیوكاربرد

یبنیادیهاسلول



2شناسیبافت01003103



32هایتحصیلیدانشگاهتهرانهایجامعآموزشیدورهنامههاوشیوهنامهآیین 

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز يشپ
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

2شناسیبافت21292192مهندسیبافت99

002039205بالینیشناسیایمنی90

شناسیایمنی

بنیادی؛

شناسیباكتری

اختصاصی

؛هابیماری

شناسیویروس

؛هابیماریو

،شناسیقارچ

هامایكوتوكسین

؛هابیماریو

دروس

وشناسیانگل

هابیماری

90

مدیریتكنترلو

پیشگیریدر

 یانگلیهابیماری

01003103

دروس

وشناسیانگل

هابیماری

93

یریمیدانیگهنمون

یهابیماریدر

انگلی

-22-3030

دروس

وشناسیانگل

)ویاهابیماری

(نیازهم

01003103اقتصاددامپزشكی91

دامپزشكیو

بهداشت

عمومی

91
هادوپینگومخدر

هادامدر
01003103

،شناسیسم

2فارماكولوژی

93
قانونیو دامپزشكی

شناسیسم
0/00/12200305

،شناسیسم

شناسیآسیب

اختصاصی



 39نامهآموزشیدورهدكتریعمومیدامپزشكیآیین

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز يشپ
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

01

پدافندمدیریت

غیرعاملومقابله

بابالیادر

دامپزشكی

0/00/1220592

دامپزشكیو

بهداشت

عمومی

00

طببالیاو

درهافوریت

دامپزشكی

01003103

دامپزشكیو

بهداشت

عمومی

02
طبسنتیومكمل

دردامپزشكی
21292192

اصول

فارماكولوژی

بالینی

09

یهاجایگزین

هایحیوانیدرمدل

آموزشوپژوهش

زیستی

01003103

،9فیزیولوژی

شناسیآسیب

اختصاصی

00
سازیحیواناتمدل

درتحقیقاتتجربی
21219292

نگهداریو

استفادهاز

حیوانات

آزمایشگاهی

00
هایزندگیمهارت

دانشجویی
ندارد21292192

03
اصولمنطقو

استداللعلمی
ندارد21219292



30هایتحصیلیدانشگاهتهرانهایجامعآموزشیدورهنامههاوشیوهنامهآیین 

 (Small Animal Clinical Medicine Track) ی كوچکها داممسير طب باليني  -2جدول 

 

 ی كوچکها دامالف( چارچوب كلي مسير طب باليني 

 توضيحات واحد نوع درس

دروسالزامی

واحددروس00واحدكارورزی+5)شامل

نظریوعملی(

22
یكارورزیدانشجودركلهاتعدادواحد

DVMدوره

واحدبیشترشود.21نبایداز
01دروسانتخابی

92جمع

 
 واحد بايد اخذ شود( 22ی كوچک )ها دامب( فهرست دروس الزامي مسير طب باليني 

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز يشپ
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

0

قوانینملیو

المللیبین

دامپزشكی

01003103
دامپزشكیوبهداشت

عمومی

2

حقوق

حیواناتو

اخالق

دامپزشكی

ندارد01003103

9
زبان

تخصصی
زبانانگلیسی21292192

0 

یهاروش

تشخیصی

مولكولی

12213030
مبانیبیولوژیسلولیو

مولكولی

0 

كارورزی

طببالینی

یهادام

 2كوچک

10013030

كارورزیطببالینی

)ویا0یكوچکهادام

(نیازهم



 30نامهآموزشیدورهدكتریعمومیدامپزشكیآیین

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز يشپ
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

3

كارورزی

طببالینی

یهادام

9كوچک

10013030

كارورزیطببالینی

ویا2یكوچکهادام

نیازهم

1

كارورزی

یهابیماری

حیوانات

خانگی

اگزوتیک

10013030

وهابیماریبهداشت،

پرورشحیوانات

خانگیاگزوتیک

5 

كارورزی

جراحی

یهادام

2كوچک

10013030

كارورزیجراحی

ویا0یكوچکهادام

نیازهم

3

كارورزی

جراحی

یهادام

9كوچک

10013030

كارورزیجراحی

ویا2یكوچکهادام

نیازهم

01 

كارورزی

یتصویربردار

تشخیصی

2دامپزشكی

10013030

یتصویربرداركارورزی

0تشخیصیدامپزشكی

نیازهمویا

00

كارورزی

آزمایشگاه

تشخیص

2بالینی

10013030

كارورزیآزمایشگاه

یا0تشخیصبالینی

 نیازهم

02

كارورزی

ییكالبدگشا

0تشخیصی

10013030
اصولكالبدگشاییو

بردارینمونه



33هایتحصیلیدانشگاهتهرانهایجامعآموزشیدورهنامههاوشیوهنامهآیین 

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز يشپ
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

09

یهابیماری

داخلی

یهادام

2كوچک

01003103
یداخلیهابیماری

0یكوچکهادام

00

هامسمومیت

یهادامدر

كوچک

01003103
یداخلیهابیماری

0یكوچکهادام

00

یهابیماری

متابولیک

یهادام

كوچک

01003103
یداخلیهابیماری

0یكوچکهادام

03

یهابیماری

دهانودندان

یهادامدر

كوچک

01003103
یداخلیهابیماری

0یكوچکهادام

01

بهداشت،

تغذیهو

نگهداری

یهادام

كوچک

اصولتغذیهداموطیور01003103

05

یهابیماری

یدمثلتول

گوشتخواران

ماماییدامپزشكی01003103

03
ارتوپدی

دامپزشكی
21219292

اصولجراحی

دامپزشكی

 

 
  



 31نامهآموزشیدورهدكتریعمومیدامپزشكیآیین

 واحد بايد انتخاب شود( 11ی كوچک )ها دامج( فهرست دروس انتخابي مسير طب باليني 

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز يشپ
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

0

كارورزیطب

یهادامبالینی

0كوچک

10013030

كارورزیطببالینی

و9یكوچکهادام

نیازهمیا

2
كارورزیجراحی

0یكوچکهادام
10013030

كارورزیجراحی

و9یكوچکهادام

نیازهمیا

9

كارورزی

تصویربرداری

تشخیصی

9دامپزشكی

10013030

كارورزی

یتصویربردار

تشخیصیدامپزشكی

نیازهمویا2

0

كارورزی

آزمایشگاهتشخیص

9بالینی

10013030

كارورزیآزمایشگاه

یا2تشخیصبالینی

 نیازهم

0

كارورزیطب

یهادامبالینی

2بزرگ

10013030
كارورزیطببالینی

 0یبزرگهادام

3
كارورزیجراحی

2یبزرگهادام
10013030

كارورزیجراحی

ویا0یبزرگهادام

نیازهم

210013030كارورزیمامایی1

و0كارورزیمامایی

نیازهمیا



5

كارورزیبهداشت

یهابیماریو
2پرندگان

10013030

كارورزیبهداشتو

یپرندگانهابیماری
نیازهمویا0

3
كارورزی
كالبدگشایی
2تشخیصی

10013030
كارورزیكالبدگشایی

)یا0تشخیصی
 (نیازهم



35هایتحصیلیدانشگاهتهرانهایجامعآموزشیدورهنامههاوشیوهنامهآیین 

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز يشپ
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

01
هابیماریمدیریت

وحشیاتحدر
21292192

كلینیكالپاتولوژی،

تصویربرداری

تشخیصیدامپزشكی،

یهاروشاصولو

مقیدسازیحیوانات

ووحشباغ

وحشیاتح

00

یهاروشاصولو

مقیدسازیحیوانات

ووحشباغ

وحشیاتح

اصولهوشبری0/10/1050320

21229292مبانیروشتحقیق02
،اصول0آمارزیستی

اپیدمیولوژی

0آمارزیستی20/10/1050320آمارزیستی09

00
شناسیرفاهورفتار

حیوانات
9فیزیولوژی01003103

9فیزیولوژی92 2921 21فیزیولوژیرفتار00

9فیزیولوژی21292192نوروآندوكرینولوژی03

01

فیزیولوژیكاربردی

اعصا،وغدد

یزردرون

2فیزیولوژی92 2921 21

05

فیزیولوژیكاربردی

دستگاهگوارشو

متابولیسم

9فیزیولوژی21292192

03

فیزیولوژیكاربردی

قلب،گردشخونو

تنفس

2فیزیولوژی92 2921 21

21
داروهایدامپزشكی

وبهداشتعمومی
2فارماكولوژی21292192



 33نامهآموزشیدورهدكتریعمومیدامپزشكیآیین

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز يشپ
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

002039205بالینیشناسیایمنی20

بنیادی؛شناسیایمنی

شناسیباكتری

؛هابیماریاختصاصی

وشناسیویروس

؛هابیماری

،شناسیقارچ

وهامایكوتوكسین

؛دروسهابیماری

وشناسیانگل

هابیماری

22

مدیریتكنترلو

پیشگیریدر

 یانگلیهابیماری

01003103
وشناسیدروسانگل

هابیماری

29
یریمیدانیدرگهنمون

یانگلیهابیماری
-22-3030

وشناسیدروسانگل

(نیازهم)ویاهابیماری

20
مبانیوكاربرد

یبنیادیهاسلول
2شناسیبافت01003103

2شناسیبافت21292192مهندسیبافت20

01003103اقتصاددامپزشكی23
دامپزشكیوبهداشت

عمومی

21
هادوپینگومخدر

هادامدر
01003103

،شناسیسم

2فارماكولوژی

25
قانونیو دامپزشكی

شناسیسم
0/00/12200305

،شناسیسم

شناسیآسیب

اختصاصی

23

مدیریتپدافند

غیرعاملومقابله

بابالیادر

دامپزشكی

0/00/1220592
دامپزشكیوبهداشت

عمومی



11هایتحصیلیدانشگاهتهرانهایجامعآموزشیدورهنامههاوشیوهنامهآیین 

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز يشپ
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

91
وطببالیا
درهافوریت

دامپزشكی
01003103

دامپزشكیوبهداشت
عمومی

90
طبسنتیومكمل

دردامپزشكی
21292192

اصولفارماكولوژی
بالینی

92

یهاجایگزین
هایحیوانیدرمدل

آموزشوپژوهش
زیستی

01003103
،9فیزیولوژی

شناسیآسیب
اختصاصی

99
سازیحیواناتمدل
تحقیقاتتجربیدر

21219292
نگهداریواستفادهاز
حیواناتآزمایشگاهی

90
هایزندگیمهارت

دانشجویی
ندارد21292192

90
اصولمنطقو
استداللعلمی

ندارد21219292

  



 10نامهآموزشیدورهدكتریعمومیدامپزشكیآیین

 (Avian Health and Diseases Track) ی پرندگانها بيماریمسير بهداشت و  -3جدول 
 های پرندگان كلي مسير بهداشت و بيماریالف( چارچوب 

 توضيحات واحد نوع درس

دروسالزامی
واحددروس01واحدكارورزی+0)شامل

نظریوعملی(

یكارورزیدانشجودركلهاحداكثرواحد22

واحدبیشترشود.21نبایدازDVMدوره

01دروسانتخابی

92جمع
 

 واحد بايد اخذ شود( 22های پرندگان ) بهداشت و بيماریب( فهرست دروس الزامي مسير 

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز يشپ
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

0
قوانینملیو

المللیبین
دامپزشكی

01003103
دامپزشكیوبهداشت

عمومی

2

حقوق
حیواناتو
اخالق
دامپزشكی

ندارد01003103

9
زبان

تخصصی
زبانانگلیسی21292192

0 

یهاروش
تشخیصی
مولكولی

12213030
مبانیبیولوژیسلولیو

مولكولی

0

كارورزی
بهداشتو

یهابیماری
2پرندگان

10013030
كارورزیبهداشتو

0یپرندگانهابیماری
نیازهمویا

3 

كارورزی
بهداشتو

یهابیماری
9پرندگان

10013030
كارورزیبهداشتو

2یپرندگانهابیماری
نیازهمویا



12هایتحصیلیدانشگاهتهرانهایجامعآموزشیدورهنامههاوشیوهنامهآیین 

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز يشپ
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

1

كارورزی

بهداشتو

یهابیماری

0پرندگان

10013030

كارورزیبهداشتو

2یپرندگانهابیماری

نیازهمویا

5

كارورزی

بهداشتو

یهابیماری

0پرندگان

10013030

كارورزیبهداشتو

2پرندگانیهابیماری

نیازهمویا

3

كارورزی

بهداشتو

یهابیماری

3پرندگان

10013030

كارورزیبهداشتو

9یپرندگانهابیماری

نیازهمویا

01 
فیزیولوژی

طیور
21292192

00

تغذیه

اختصاصی

طیور

اصولتغذیهداموطیور01003103

02 

بهداشتو

یهابیماری

پرندگان

زینتی

0/00/1220592
یهابهداشتوبیماری

طیور

09

بهداشتو

یهابیماری

سایرطیور

صنعتی

0/00/1220592
یهابهداشتوبیماری

طیور

00

بهداشتو
یهابیماری

پرندگان

شكاری

0/00/1220592
یهابهداشتوبیماری

طیور



 19نامهآموزشیدورهدكتریعمومیدامپزشكیآیین

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز يشپ
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

00

تفسیر

آزمایشات
تشخیصیدر

یهابیماری

طیور

01003103
یهابهداشتوبیماری

طیور

10019292بیوانفورماتیک 03
یتشخیصهاروش

مولكولی

 
 واحد بايد اخذ شود( 11های پرندگان ) ج( فهرست دروس انتخابي مسير بهداشت و بيماری

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز يشپ
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

0 

كارورزی

طببالینی

یهادام

 2كوچک

10013030

كارورزیطببالینی

)ویا0یكوچکهادام

(نیازهم

2

كارورزی

طببالینی

یهادام

 9كوچک

10013030

كارورزیطببالینی

)ویا2یكوچکهادام

(نیازهم

9

كارورزی

جراحی

یهادام

2كوچک



10013030

كارورزیجراحی

ویا0یكوچکهادام

نیازهم

0

كارورزی

جراحی

یهادام

9كوچک

10013030

كارورزیجراحی

ویا2یكوچکهادام

نیازهم



10هایتحصیلیدانشگاهتهرانهایجامعآموزشیدورهنامههاوشیوهنامهآیین 

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز يشپ
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

0

كارورزی

یتصویربردار

تشخیصی

2دامپزشكی

10013030

یتصویربرداركارورزی

و0تشخیصیدامپزشكی

نیازهمیا

3

كارورزی

یتصویربردار

تشخیصی

9دامپزشكی

10013030

یتصویربرداركارورزی

ویا2تشخیصیدامپزشكی

نیازهم

3

كارورزی

یهابیماری

حیوانات

خانگی

اگزوتیک

10013030

وهابیماریبهداشت،

پرورشحیواناتخانگی

اگزوتیک

01

كارورزی

آزمایشگاه

تشخیص

2بالینی

10013030

كارورزیآزمایشگاه

یا0تشخیصبالینی

 نیازهم

00 

كارورزی

بازرسی

گوشت

طیور

10013030
بهداشتوبازرسی

گوشت

02

كارورزی

بهداشتو

یهابیماری

0آبزیان

10013030
یهابیماریبهداشتو

ماهی

09

كارورزی

بهداشتو

یهابیماری

2آبزیان

10013030
یهابیماریبهداشتو

ماهی



 10نامهآموزشیدورهدكتریعمومیدامپزشكیآیین

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز يشپ
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

00 
شناسیایمنی

بالینی
002039205

بنیادی؛شناسیایمنی

اختصاصیشناسیباكتری

وشناسی؛ویروسهابیماری

،شناسی؛قارچهابیماری

وهامایكوتوكسین

؛دروسهابیماری

هابیماریوشناسیانگل

00 

وهاواكسن

تركیبات

بیولوژیک

2فارماكولوژی01003103

03
مبانیروش

تحقیق
21229292

،اصول0آمارزیستی

اپیدمیولوژی

0آمارزیستی20/10/1050320آمارزیستی01

05
اقتصاد

دامپزشكی
01003103

دامپزشكیوبهداشت

عمومی

03

رفاهو

شناسیرفتار

حیوانات

9فیزیولوژی01003103

21
فیزیولوژی

رفتار
9فیزیولوژی92 2921 21

20

داروهای

دامپزشكیو

بهداشت

عمومی

2فارماكولوژی21292192

22

 دامپزشكی

قانونیو

شناسیسم

0/00/12200305
شناسی،آسیبشناسیسم

اختصاصی

29
شناسیباكتری

مولكولی
عمومیشناسیباكتری002039205



13هایتحصیلیدانشگاهتهرانهایجامعآموزشیدورهنامههاوشیوهنامهآیین 

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز يشپ
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

20

یهاروش
تشخیص

مولكولیدر
شناسیقارچ

002929230

،شناسیقارچ

وهامایكوتوكسین

هابیماری

20
طبسنتیو
مكملدر
دامپزشكی

21292192
اصولفارماكولوژی

بالینی

23

مدیریت
پدافند

غیرعاملو
مقابلهبا
بالیادر

دامپزشكی

0/00/1220592
دامپزشكیوبهداشت

عمومی

21

طببالیاو

درهافوریت
دامپزشكی

01003103
دامپزشكیوبهداشت

عمومی

25
یهامهارت

زندگی
دانشجویی

ندارد21292192

23
اصولمنطق
واستدالل

علمی

ندارد21219292

  



 11نامهآموزشیدورهدكتریعمومیدامپزشكیآیین

 ( Aquatic Animal Health and Diseases Track) ی آبزيانها بيماریمسير بهداشت و  -4جدول 

 

 های آبزيان مسير بهداشت و بيماریالف( چارچوب كلي 

 توضيحات واحد نوع درس

دروسالزامی

واحد21واحدكارورزی+2)شامل

دروسنظریوعملی(

یكارورزیدانشجودركلهاحداكثرواحد22

واحدبیشترشود.21نبایدازDVMدوره

01دروسانتخابی

92جمع

 
 واحد بايد اخذ شود( 22های آبزيان ) بيماریب( فهرست دروس الزامي مسير بهداشت و 

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز يشپ
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

0

قوانینملیو

المللیبین

دامپزشكی

01003103
دامپزشكیوبهداشت

عمومی

2

حقوق

حیواناتو

اخالق

دامپزشكی

ندارد01003103

زبانانگلیسی21292192زبانتخصصی9

0 

یهاروش

تشخیصی

مولكولی

12213030
مبانیبیولوژیسلولی

ومولكولی

0

كارورزی

بهداشتو

یهابیماری

0آبزیان

10013030
بهداشتو

یماهیهابیماری



15هایتحصیلیدانشگاهتهرانهایجامعآموزشیدورهنامههاوشیوهنامهآیین 

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز يشپ
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

3

كارورزی
بهداشتو

یهابیماری
2آبزیان

10013030
بهداشتو

یماهیهابیماری

1 
فیزیولوژی

آبزیان
2-292-92

،شناسیماهی
9فیزیولوژی

5
شناسیایمنی

آبزیان
01003103

،شناسیماهی
بنیادیشناسیایمنی

3

فارماكولوژیو

شناسیسم
آبزیان

21292192
بهداشتو

یماهیهابیماری

01

تغذیه

اختصاصی
آبزیان

0/10/1050320

 ماهی، پرورش و تكثیر

 پرورش و تكثیر

ماهیانزینتی،اصول

تغذیهداموطیور

00

بهداشت،

وهابیماری
پرورشماهیان

دریایی

01003103
بهداشتو

یماهیهابیماری

02
تكثیرو

پرورشمیگو
تكثیروپرورشماهی01003103

09 

بهداشتو
یهابیماری

میگوهای
پرورشی

01003103
بهداشتو

یماهیهابیماری

00 
تكثیروپرورش

ماهیانزینتی
تكثیروپرورشماهی01003103

00

بهداشتو

یهابیماری
ماهیانزینتی

01003103
بهداشتو

ماهییهابیماری



 13نامهآموزشیدورهدكتریعمومیدامپزشكیآیین

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز يشپ
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

03
مدیریت

بهداشتیآبزیان
ماهی پرورش و تكثیر01003103

01 

بازرسی
بهداشتی

محصوالت
شیالتی

002039205
بهداشتو

یماهیهابیماری

 

واحد بايد انتخاب  11های آبزيان ) ج( فهرست دروس انتخابي مسير بهداشت و بيماری

 شود(

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز يشپ
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

0 

كارورزیطب

یهادامبالینی

 2كوچک

10013030

كارورزیطببالینی

)و0یكوچکهادام

(نیازهمیا

2

كارورزیطب

یهادامبالینی

 9كوچک

10013030

كارورزیطببالینی

)و2یكوچکهادام

(نیازهمیا

9

كارورزی

جراحی

یكوچکهادام

2

10013030

كارورزیجراحی

ویا0یكوچکهادام

نیازهم

0

كارورزی

جراحی

یكوچکهادام

9

10013030

كارورزیجراحی

ویا2یكوچکهادام

نیازهم

0

كارورزی

یتصویربردار

تشخیصی

2دامپزشكی

10013030

كارورزی

یتصویربردار

تشخیصیدامپزشكی

نیازهمویا0



51هایتحصیلیدانشگاهتهرانهایجامعآموزشیدورهنامههاوشیوهنامهآیین 

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز يشپ
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

3

كارورزی

یتصویربردار

تشخیصی

9دامپزشكی

10013030

یتصویربرداركارورزی

2تشخیصیدامپزشكی

نیازهمویا

1 

كارورزی

بهداشتو

یهابیماری

2پرندگان

10013030

كارورزیبهداشتو

0یپرندگانهابیماری

نیازهمویا

5

كارورزی

بهداشتو

یهابیماری

9پرندگان

10013030

كارورزیبهداشتو

2یپرندگانهابیماری

نیازهمویا

3

كارورزی

یهابیماری

حیوانات

خانگی

اگزوتیک

10013030

وهابیماریبهداشت،

پرورشحیوانات

خانگیاگزوتیک

01

كارورزی

آزمایشگاه

تشخیصبالینی

2

10013030

كارورزیآزمایشگاه

یا0تشخیصبالینی

 نیازهم

00
مبانیروش

تحقیق
21229292

،اصول0آمارزیستی

اپیدمیولوژی

0آمارزیستی20/10/1050320آمارزیستی02

09
اقتصاد

دامپزشكی
01003103

دامپزشكیوبهداشت

عمومی

00

رفاهو

شناسیرفتار

حیوانات

9فیزیولوژی01003103
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 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز يشپ
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

00
فیزیولوژی

رفتار
9فیزیولوژی92 2921 21

03 

داروهای

دامپزشكیو

بهداشت

عمومی

2فارماكولوژی21292192

01

 دامپزشكی

قانونیو

شناسیسم

0/00/12200305

،شناسیسم

شناسیآسیب

اختصاصی

05 
شناسیباكتری

مولكولی
عمومیشناسیباكتری002039205

03

یهاروش

تشخیص

مولكولیدر

شناسیقارچ

002929230

،شناسیقارچ

وهامایكوتوكسین

هابیماری

10019292بیوانفورماتیک21
یتشخیصهاروش

مولكولی

20

طبسنتیو

مكملدر

دامپزشكی

21292192
اصولفارماكولوژی

بالینی

22 

مدیریت

پدافند

غیرعاملو

مقابلهبابالیا

دردامپزشكی

0/00/1220592
دامپزشكیوبهداشت

عمومی

29

طببالیاو

درهافوریت

دامپزشكی

01003103
دامپزشكیوبهداشت

عمومی



52هایتحصیلیدانشگاهتهرانهایجامعآموزشیدورهنامههاوشیوهنامهآیین 

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز يشپ
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

20

یهامهارت

زندگی

دانشجویی

ندارد21292192

20
اصولمنطقو

استداللعلمی
ندارد21219292

 

 

  



 59نامهآموزشیدورهدكتریعمومیدامپزشكیآیین

 مسير بهداشت مواد غذائي و بهداشت عمومي دامپزشکي -5جدول 

(Food Hygiene and Veterinary Public Health Track) 

 

 الف( چارچوب كلي مسير بهداشت مواد غذائي و بهداشت عمومي دامپزشکي
 توضيحات واحد نوع درس

دروسالزامی
واحددروس20واحدكارورزی+0)شامل

نظریوعملی(
یكارورزیدانشجودركلهاحداكثرواحد23

واحدبیشترشود.21نبایدازDVMدوره

3دروسانتخابی

92جمع

 

 26ب( فهرست دروس الزامي مسير بهداشت مواد غذائي و بهداشت عمومي دامپزشکي )

 واحد بايد اخذ شود(

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز يشپ
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

0
قوانینملیو

المللیبین
دامپزشكی

01003103
دامپزشكیو

بهداشتعمومی

2
حقوقحیوانات

واخالق

دامپزشكی

ندارد01003103

زبانانگلیسی21292192زبانتخصصی9

0 
یهاروش

تشخیصیمولكولی
12213030

مبانیبیولوژیسلولی
ومولكولی

0
موادشناسیقارچ

غذایی
002929230

،شناسیقارچ
وهامایكوتوكسین
هابیماری

3
وهاافزودنی

هایموادمكمل
غذایی

21292192

كنترلكیفیو
بهداشتیمواد

غذایی)میكروبیو
شیمیایی(



50هایتحصیلیدانشگاهتهرانهایجامعآموزشیدورهنامههاوشیوهنامهآیین 

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز يشپ
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

1 
شناسیموادسم

غذائی
شناسیسم002039205

5
نگهداریمواد

غذایی
21292192

كنترلكیفیو

بهداشتیمواد

غذایی)میكروبیو

شیمیایی(

3

یهاسیستم

مدیریتبهداشتی

صنایعغذاییدر

21292192

كنترلكیفیو

بهداشتیمواد

غذایی)میكروبیو

شیمیایی(

01
یبندبستهصنایع

موادغذایی
01003103

كنترلكیفیو

بهداشتیمواد

غذایی)میكروبیو

شیمیایی(

00

بهداشتوصنایع

فراوریضایعات

كشتارگاهی

002039205
بهداشتوبازرسی

گوشت

02
كارورزیبازرسی

گوشت
10013030

بهداشتوبازرسی

گوشت

09
كارورزیبازرسی

گوشتطیور
10013030

بهداشتوبازرسی

گوشت

00
كارورزیدر

صنایعشیر
10013030

بهداشتوصنایع

شیر

00 

كارورزیدر

آزمایشگاهمواد

غذایی)میكروبی(

0

10013030

كنترلكیفیو

بهداشتیمواد

غذایی)میكروبی(



 50نامهآموزشیدورهدكتریعمومیدامپزشكیآیین

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز يشپ
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

03 

كارورزیدر

آزمایشگاهمواد

(یمیاییشغذایی)

0

10013030

كنترلكیفیو

بهداشتیمواد

غذایی)شیمیایی(

01
بازرسیبهداشتی
محصوالت

شیالتی

002039205
بهداشتو

یماهیهابیماری

 
 6بهداشت عمومي دامپزشکي )ج( فهرست دروس انتخابي مسير بهداشت مواد غذائي و 

 واحد بايد انتخاب شود(

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز يشپ
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

0 

كارورزیطب

یهادامبالینی

 2كوچک

10013030

كارورزیطب

یهادامبالینی

)ویا0كوچک

(نیازهم

2

كارورزیطب

یهادامبالینی

 9كوچک

10013030

كارورزیطب

یهادامبالینی

)ویا2كوچک

(نیازهم

9
كارورزیجراحی

2یكوچکهادام
10013030

كارورزیجراحی

و0یكوچکهادام

نیازهمیا

0
كارورزیجراحی

9یكوچکهادام
10013030

كارورزیجراحی

و2یكوچکهادام

نیازهمیا



53هایتحصیلیدانشگاهتهرانهایجامعآموزشیدورهنامههاوشیوهنامهآیین 

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز يشپ
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

0

كارورزی

یتصویربردار

تشخیصی

2دامپزشكی

10013030

كارورزی

یتصویربردار

تشخیصی

ویا0دامپزشكی

نیازهم

3

كارورزی

یتصویربردار

تشخیصی

9دامپزشكی

10013030

كارورزی

یتصویربردار

تشخیصی

ویا2دامپزشكی

نیازهم

1

كارورزی

بهداشتو

یهابیماری

2پرندگان

10013030

كارورزیبهداشت

یهابیماریو

ویا0پرندگان

نیازهم

5

كارورزی

بهداشتو

یهابیماری

9پرندگان

10013030

كارورزیبهداشت

یهابیماریو

ویا2پرندگان

نیازهم

3

كارورزی

یهابیماری

حیواناتخانگی

اگزوتیک

10013030

هابیماریبهداشت،

وپرورشحیوانات

خانگیاگزوتیک

01

كارورزی

آزمایشگاه

2تشخیصبالینی

10013030

كارورزیآزمایشگاه

یا0تشخیصبالینی

 نیازهم

00

كارورزیدر

آزمایشگاهمواد

غذایی)میكروبی(

2

10013030

كنترلكیفیو

بهداشتیمواد

 غذایی)میكروبی(
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 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز يشپ
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

02

كارورزیدر

موادآزمایشگاه

(یمیاییشغذایی)

2

10013030

كنترلكیفیو

بهداشتیمواد

 غذایی)شیمیایی(

09

كارورزیدر

آزمایشگاهتغذیه

)تجزیهمواد

خوراكی(

10013030
اصولتغذیهدامو

طیور

00

كارورزیدر

آزمایشگاهتغذیه

هاو)پروبیوتیک

ها(آنزیم

10013030
اصولتغذیهدامو

طیور

00
مبانیروش

تحقیق
21229292

،0آمارزیستی

اصولاپیدمیولوژی

0آمارزیستی20/10/1050320آمارزیستی 03

01003103اقتصاددامپزشكی01
دامپزشكیو

بهداشتعمومی

05

رفاهو

شناسیرفتار

حیوانات

9فیزیولوژی01003103

03

داروهای

دامپزشكیو

بهداشتعمومی

2فارماكولوژی21292192

ندارد0/00/1220592بهداشتمحیط21

20
قانونی دامپزشكی

شناسیوسم
0/00/12200305

،شناسیسم

شناسیآسیب

اختصاصی

22
شناسیباكتری

مولكولی
002039205

شناسیباكتری

عمومی



55هایتحصیلیدانشگاهتهرانهایجامعآموزشیدورهنامههاوشیوهنامهآیین 

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز يشپ
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

29

یهاروش

تشخیص

مولكولیدر

شناسیقارچ

002929230

،شناسیقارچ

وهامایكوتوكسین

هابیماری

10019292بیوانفورماتیک20
یتشخیصهاروش

مولكولی

20

طبسنتیو

مكملدر

دامپزشكی

21292192
اصولفارماكولوژی

بالینی

23

مدیریتپدافند

غیرعاملومقابله

بابالیادر

دامپزشكی

0/00/1220592
دامپزشكیو

بهداشتعمومی

21

طببالیاو

درهافوریت

دامپزشكی

01003103
دامپزشكیو

بهداشتعمومی

25

یهامهارت

زندگی

دانشجویی

ندارد21292192

23
اصولمنطقو

استداللعلمی
ندارد21219292

 



 53نامهآموزشیدورهدكتریعمومیدامپزشكیآیین

 Veterinary Paraclinical Sciences) دامپزشکي مسير علوم پاراكلينيکال -6جدول 

Track) 

 

 الف( چارچوب كلي مسير علوم پاراكلينيکال دامپزشکي 
 توضيحات واحد نوع درس

دروسالزامی

واحد05واحدكارورزی+3)شامل

دروسنظریوعملی(

یكارورزیدانشجودركلهاحداكثرواحد20

واحدبیشترشود.21نبایدازDVMدوره

5دروسانتخابی

92جمع



 واحد بايد اخذ شود( 24ب( فهرست دروس الزامي مسير علوم پاراكلينيکال دامپزشکي )

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز يشپ
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

0

قوانینملیو

المللیبین

دامپزشكی

01003103
دامپزشكیوبهداشت

عمومی

2

حقوق

حیواناتو

اخالق

دامپزشكی

ندارد01003103

زبانانگلیسی21292192زبانتخصصی9

0 

یهاروش

تشخیصی

مولكولی

12213030
مبانیبیولوژیسلولی

ومولكولی

0 

كارورزی

آزمایشگاه

تشخیصبالینی

2

10013030

كارورزیآزمایشگاه

یا0تشخیصبالینی

 نیازهم
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 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز يشپ
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

3

كارورزی

آزمایشگاه

تشخیصبالینی

9

10013030

كارورزیآزمایشگاه

یا2تشخیصبالینی

 نیازهم

1

كارورزیدر

آزمایشگاهمواد

غذایی

0)میكروبی(

10013030

كنترلكیفیو

بهداشتیموادغذایی

)میكروبی(

5

كارورزیدر

آزمایشگاهمواد

غذایی

0(یمیاییش)

10013030

كنترلكیفیو

بهداشتیموادغذایی

)شیمیایی(

3 

كارورزیدر

آزمایشگاه

تغذیه)تجزیه

موادخوراكی(

10013030
اصولتغذیهدامو

طیور

01

كارورزیدر

آزمایشگاه

تغذیه

ها)پروبیوتیک

ها(وآنزیم

10013030
اصولتغذیهدامو

طیور

00

تفسیرآزمایشات

تشخیصیدر

یهابیماری

طیور

01003103
بهداشتو

یطیورهابیماری

02

كلینیكال

پاتولوژی

یهابیماری

اسب

كلینیكالپاتولوژی01003103
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 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز يشپ
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

09

شناسیانگل

تشخیصی

دامپزشكی

002039205
وشناسیدروسانگل

هابیماری

00
شناسیباكتری

مولكولی
عمومیشناسیباكتری002039205

00

یهاروش

تشخیص

مولكولیدر

شناسیقارچ

002929230

،شناسیقارچ

وهامایكوتوكسین

هابیماری

03
شناسیایمنی

بالینی
002039205

بنیادی؛شناسیایمنی

شناسیباكتری

؛هابیماریاختصاصی

وشناسیویروس

؛هابیماری

،شناسیقارچ

وهامایكوتوكسین

؛دروسهابیماری

وشناسیانگل

هابیماری

01

 دامپزشكی

قانونیو

شناسیسم

0/00/12200305

،شناسیسم

شناسیآسیب

اختصاصی
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 واحد بايد انتخاب شود( 6ج( فهرست دروس انتخابي مسير علوم پاراكلينيکال دامپزشکي )

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز يشپ
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

0 

كارورزیطب
یهادامبالینی

 2كوچک

10013030

كارورزیطب

یهادامبالینی
)ویا0كوچک
(نیازهم

2
كارورزیطب

یهادامبالینی

 9كوچک

10013030
كارورزیطببالینی

)و2یكوچکهادام

(نیازهمیا

9
كارورزی

یهادامجراحی

2كوچک

10013030
كارورزیجراحی

و0یكوچکهادام

نیازهمیا

0

كارورزی

یهادامجراحی
9كوچک

10013030

كارورزیجراحی

و2یكوچکهادام
نیازهمیا

0

كارورزی
یتصویربردار
تشخیصی

2دامپزشكی

10013030

كارورزی
یتصویربردار

تشخیصیدامپزشكی

نیازهمویا0

3

كارورزی

یتصویربردار
تشخیصی
9دامپزشكی

10013030

كارورزی

یتصویربردار
تشخیصیدامپزشكی

نیازهمویا2

1

كارورزی

بهداشتو

یهابیماری

2پرندگان

10013030

كارورزیبهداشتو

یپرندگانهابیماری

نیازهمویا0

5

كارورزی

بهداشتو

یهابیماری

9پرندگان

10013030

كارورزیبهداشت

یهابیماریو

ویا2پرندگان

نیازهم
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 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز يشپ
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

3

كارورزی

یهابیماری

حیواناتخانگی

اگزوتیک

10013030

وهابیماریبهداشت،

پرورشحیوانات

خانگیاگزوتیک

01
مبانیروش

تحقیق
21229292

،اصول0آمارزیستی

اپیدمیولوژی

0آمارزیستی20/10/1050320آمارزیستی 00

02
اقتصاد

دامپزشكی
01003103

دامپزشكیوبهداشت

عمومی

09

رفاهو

شناسیرفتار

حیوانات

9فیزیولوژی01003103

00

داروهای

دامپزشكیو

بهداشت

عمومی

2فارماكولوژی21292192

00
شناسیقارچ

موادغذایی
002929230

،شناسیقارچ

وهامایكوتوكسین

هابیماری

03
شناسیموادسم

ییغذا
شناسیسم002039205

01
شناسیسم

ایتغذیه
01003103

،كنترلشناسیسم

كیفیوبهداشتی

موادغذائی

)شیمیائی(،

یهابیماری

اییهتغذمتابولیکو

یبزرگهادامدر



30هایتحصیلیدانشگاهتهرانهایجامعآموزشیدورهنامههاوشیوهنامهآیین 

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز يشپ
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

05

هادرباقیمانده

غذاوخوراک

دام

01003103

،كنترلشناسیسم

كیفیوبهداشتیمواد

غذائی)شیمیائی(

03

یریگهنمون

میدانیدر

یهابیماری

انگلی

-22-3030

وشناسیدروسانگل

)ویاهابیماری

(نیازهم

21

نگهداریو

استفادهاز

حیوانات

آزمایشگاهی

0/10/1050320
آناتومیسیستماتیک

9،فیزیولوژی2

10019292بیوانفورماتیک 20
یتشخیصهاروش

مولكولی

22

طبسنتیو

مكملدر

دامپزشكی

21292192
اصولفارماكولوژی

بالینی

29

مدیریتپدافند

غیرعاملو

مقابلهبابالیادر

دامپزشكی

0/00/1220592
دامپزشكیوبهداشت

عمومی

20
طببالیاو

درهافوریت
دامپزشكی

01003103
دامپزشكیوبهداشت

عمومی

20
هایمهارت

زندگی

دانشجویی

ندارد21292192

23
اصولمنطقو

استداللعلمی
ندارد21219292

  



 30نامهآموزشیدورهدكتریعمومیدامپزشكیآیین

 (Veterinary Pharmaceutical Sciences Track) ي دامپزشکييمسير علوم دارو -7جدول 
 

 دامپزشکي داروييالف( چارچوب كلي مسير علوم 

 توضيحات واحد نوع درس

دروسالزامی
واحددروسنظری23)شامل

وعملی(

یكارورزیدانشجودركلدورههاحداكثرواحد23

DVMواحدبیشترشود.21نبایداز

3دروسانتخابی

92جمع

 

 واحد بايد اخذ شود( 26دامپزشکي ) داروييب( فهرست دروس الزامي مسير علوم 

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز يشپ
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

0
قوانینملیو

المللیبین
دامپزشكی

01003103
دامپزشكیو

بهداشتعمومی

2
حقوقحیوانات

واخالق

دامپزشكی

ندارد01003103

زبانانگلیسی21292192زبانتخصصی9

0 

یهاروش
تشخیصی

مولكولی

12213030
مبانیبیولوژی
سلولیو

مولكولی

0

داروهای

دامپزشكیو

بهداشت
عمومی

2فارماكولوژی21292192

3
وهاواكسن

تركیبات
بیولوژیک

2فارماكولوژی01003103

 

 



33هایتحصیلیدانشگاهتهرانهایجامعآموزشیدورهنامههاوشیوهنامهآیین 

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز نياز/هم يشپ
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

1

مدیریت،

قوانینو
مقررات
دارویی

دامپزشكی

2فارماكولوژی01003103

5

بازرسیو

ممیزی
داروهای
دامپزشكی

2فارماكولوژی209929230

3
فرموالسیونو
داروسازی

دامپزشكی

2فارماكولوژی209929230

2فارماكولوژی21292192فارماكوگنوزی01

00
كنترلكیفیت

داروها
2فارماكولوژی209929230

02

كارآموزیدر

مراكزتوزیعو
فروشدارو

2فارماكولوژی0/10/1050320

09
كارآموزیدر
صنعت
دارویی

2فارماكولوژی1221015015

00
هایافزودنی

خوراکدام
2فارماكولوژی21292192

 
  



 31نامهآموزشیدورهدكتریعمومیدامپزشكیآیین

 واحد بايد انتخاب شود( 6ي دامپزشکي )يانتخابي مسير علوم دارو ج( فهرست دروس

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز پيش
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

0 

كارورزیطب

یبزرگهادامبالینی

2

10013030

كارورزیطب

یهادامبالینی

 0بزرگ

2
كارورزیجراحی

2بزرگیهادام
10013030

كارورزیجراحی

و0یبزرگهادام

نیازهمیا

210013030كارورزیمامایی9
كارورزیمامایی

نیازهمویا0

0

كارورزیطب

یهادامبالینی

 2كوچک

10013030

كارورزیطب

یهادامبالینی

)ویا0كوچک

(نیازهم

0

كارورزیطب

یهادامبالینی

 9كوچک

10013030

كارورزیطب

یهادامبالینی

)ویا2كوچک

(نیازهم

3
كارورزیجراحی

2یكوچکهادام
10013030

كارورزیجراحی

0یكوچکهادام

نیازهمویا

1
كارورزیجراحی

9یكوچکهادام
10013030

كارورزیجراحی

2یكوچکهادام

نیازهمویا

5

كارورزی

یتصویربردار

تشخیصی

2دامپزشكی

10013030

كارورزی

یتصویربردار

تشخیصی

ویا0دامپزشكی

نیازهم



35هایتحصیلیدانشگاهتهرانهایجامعآموزشیدورهنامههاوشیوهنامهآیین 

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز پيش
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

3

كارورزی

یتصویربردار

تشخیصی

9دامپزشكی

10013030

كارورزی

یتصویربردار

تشخیصی

ویا2دامپزشكی

نیازهم

01 

كارورزیبهداشت

یهابیماریو

2پرندگان

10013030

كارورزیبهداشت

یهابیماریو

ویا0پرندگان

نیازهم

00

كارورزیبهداشت

یهابیماریو

9پرندگان

10013030

كارورزیبهداشت

یهابیماریو

ویا2پرندگان

نیازهم

02

یهابیماریكارورزی

حیواناتخانگی

اگزوتیک

10013030

بهداشت،

وهابیماری

پرورشحیوانات

خانگیاگزوتیک

09
كارورزیآزمایشگاه

9تشخیصبالینی
10013030

كارورزی

آزمایشگاه

2تشخیصبالینی

 نیازهمیا

21229292مبانیروشتحقیق00

،0آمارزیستی

اصول

اپیدمیولوژی

0آمارزیستی20/10/1050320آمارزیستی 00

01003103دامپزشكیاقتصاد03
دامپزشكیو

بهداشتعمومی

01
شناسیرفاهورفتار

حیوانات
9فیزیولوژی01003103



 33نامهآموزشیدورهدكتریعمومیدامپزشكیآیین

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز پيش
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

05

فیزیولوژیكاربردی

اعصا،وغدد

ریزدرون

2فیزیولوژی92 2921 21

03

فیزیولوژیكاربردی

دستگاهگوارشو

متابولیسم

9فیزیولوژی21292192

21

فیزیولوژیكاربردی

قلب،گردشخونو

تنفس

2فیزیولوژی92 2921 21

20
مایعدرمانیدر

یبزرگهادام
01003103

یداخلیهابیماری

2و0یبزرگهادام

22
فارماكولوژی

یدمثلتول
01003103

یهابیماری

واورامیدمثلتول

پستاندام

29
هادرغذاوباقیمانده

دامخوراک
01003103

،كنترلشناسیسم

كیفیوبهداشتی

موادغذائی

)شیمیائی(

20
درهادوپینگومخدر

هادام
01003103

،شناسیسم

2فارماكولوژی

20
قانونیو دامپزشكی

شناسیسم
0/00/12200305

،شناسیسم

شناسیآسیب

اختصاصی

23
تركیباتشناسیسم

نوپدید
شناسیسم01003103

21

كنترلكیفیتدر

آزمایشگاه

شناسیسم

شناسیسم01003103



011هایتحصیلیدانشگاهتهرانهایجامعآموزشیدورهنامههاوشیوهنامهآیین 

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز پيش
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

21292192هایارگانیسمیت25

،شناسیسم

شناسیآسیب

اختصاصی

شناسیسم01003103هابیوتوكسین23

91
ارزیابیسالمت

محصوالت
002039205

،شناسیسم

،2فارماكولوژی

شناسیآسیب

اختصاصی

01003103ایتغذیهشناسیسم90

،كنترلشناسیسم

كیفیوبهداشتی

ییموادغذا

ی(،ی)شیمیا

یهابیماری

اییهتغذمتابولیکو

یبزرگهادامدر

00.9292 1تجربیشناسیجنین92
شناسیجنین

ایمقایسه

99

كالبدشناسی

حیوانات

آزمایشگاهی

10019292
آناتومی

2سیستماتیک

90

نگهداریواستفاده

ازحیوانات

آزمایشگاهی

0/10/1050320

آناتومی

،2سیستماتیک

9فیزیولوژی

90

یهاجایگزین

هایحیوانیدرمدل

آموزشوپژوهش

زیستی

01003103

،9فیزیولوژی

شناسیآسیب

اختصاصی



 010نامهآموزشیدورهدكتریعمومیدامپزشكیآیین

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز پيش
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

93
حیواناتیسازمدل

درتحقیقاتتجربی
21219292

نگهداریو

استفادهاز

حیوانات

آزمایشگاهی

10019292بیوانفورماتیک 91
یهاروش

تشخیصمولكولی

95
طبسنتیومكمل

دردامپزشكی
21292192

اصول

فارماكولوژی

بالینی

93

مدیریتپدافند

غیرعاملومقابله

بابالیادر

دامپزشكی

0/00/1220592
دامپزشكیو

بهداشتعمومی

01

طببالیاو

درهافوریت

دامپزشكی

01003103
دامپزشكیو

بهداشتعمومی

00
هایزندگیمهارت

دانشجویی
ندارد21292192

02
اصولمنطقو

استداللعلمی
ندارد21219292

 

 

  



012هایتحصیلیدانشگاهتهرانهایجامعآموزشیدورهنامههاوشیوهنامهآیین 

 ( General Track) مسير عمومي -8 جدول
 

 الف( چارچوب كلي مسير عمومي

 توضيحات واحد نوع درس

دروسالزامی

واحدنظریو3كارورزی+02)

عملی(

05
DVMیكارورزیدانشجودركلدورههاحداكثرواحد

واحدبیشترشود.21نبایداز
دروسانتخابی

)غیركارورزی(
00

92جمع

 

 واحد بايد اخذ شود( 18الزامي مسير عمومي ) ب( فهرست دروس

 درسنام  رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز پيش
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

0

قوانینملیو

المللیبین

دامپزشكی

01003103
دامپزشكیو

بهداشتعمومی

2
حقوقحیواناتو

اخالقدامپزشكی
ندارد01003103

زبانانگلیسی21292192زبانتخصصی9

0 

یهاروش

تشخیصی

مولكولی

12213030
مبانیبیولوژی

سلولیومولكولی

0

دروسكارورزی

)ازجدول

انتخابیمسیر

عمومی(

10202.135135
براساسجداول

دروس

0000530592533جمع

  



 019نامهآموزشیدورهدكتریعمومیدامپزشكیآیین

 واحد بايد انتخاب شود( 14ج( فهرست دروس انتخابي مسير عمومي )

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز پيش
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

00.9292 1تجربیشناسیجنین0
شناسیجنین

ایمقایسه

2
كالبدشناسیحیوانات

آزمایشگاهی
10019292

آناتومیسیستماتیک

2

9فیزیولوژی92 2921 21فیزیولوژیرفتار9

9فیزیولوژی21292192نوروآندوكرینولوژی0

0

فیزیولوژیكاربردی

اعصا،وغدد

یزردرون

2فیزیولوژی92 2921 21

3

فیزیولوژیكاربردی

دستگاهگوارشو

متابولیسم

9فیزیولوژی21292192

1

فیزیولوژیكاربردی

قلب،گردشخونو

تنفس

2فیزیولوژی92 2921 21

زبانانگلیسی21292192زبانتخصصی5

21229292مبانیروشتحقیق3
،0آمارزیستی

اصولاپیدمیولوژی

0آمارزیستی20/10/1050320آمارزیستی01

10019292بیوانفورماتیک00
یتشخیصهاروش

مولكولی

01003103اقتصاددامپزشكی02
دامپزشكیو

بهداشتعمومی

09
قوانینملیو

المللیدامپزشكیبین
01003103

دامپزشكیو

بهداشتعمومی

00
حقوقحیواناتو

اخالقدامپزشكی
ندارد01003103



010هایتحصیلیدانشگاهتهرانهایجامعآموزشیدورهنامههاوشیوهنامهآیین 

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز پيش
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

00
شناسیرفاهورفتار

حیوانات
9فیزیولوژی01003103

03

مدیریتپدافند

غیرعاملومقابلهبا

بالیادردامپزشكی

0/00/12200301
دامپزشكیو

بهداشتعمومی

01
هاطببالیاوفوریت

دردامپزشكی
01003103

دامپزشكیو

بهداشتعمومی

2شناسیبافت21292192مهندسیبافت05

03
مبانیوكاربرد

یبنیادیهاسلول
2شناسیبافت01003103

21
یتشخیصیهاروش

مولكولی
12213030

مبانیبیولوژی

مولكولیسلولیو

20
داروهایدامپزشكی

وبهداشتعمومی
2فارماكولوژی21292192

22
وتركیباتهاواكسن

بیولوژیک
2فارماكولوژی01003103

29

مدیریت،قوانینو

مقرراتدارویی

دامپزشكی

2فارماكولوژی01003103

20
فرموالسیونو

داروسازیدامپزشكی
2فارماكولوژی209929230

2فارماكولوژی21292192فارماكوگنوزی20

23
بازرسیوممیزی

داروهایدامپزشكی
2فارماكولوژی209929230

2فارماكولوژی209929230كنترلكیفیتداروها21

25
كارآموزیدرمراكز

توزیعوفروشدارو
2فارماكولوژی0/10/1059201



 010نامهآموزشیدورهدكتریعمومیدامپزشكیآیین

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز پيش
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

23
كارآموزیدرصنعت

دارویی
2فارماكولوژی1221025025

91 
یخوراکهاافزودنی

دام
2فارماكولوژی21292192

90 
تركیباتشناسیسم

نوپدید
شناسیسم01003103

92 
كنترلكیفیتدر

شناسیآزمایشگاهسم
شناسیسم01003103

21292192هایارگانیسمیت 99

،شناسیسم

شناسیآسیب

اختصاصی

شناسیسم01003103هابیوتوكسین90

90
ارزیابیسالمت

محصوالت
002039205

،شناسیسم

،2فارماكولوژی

شناسیآسیب

اختصاصی

93
هادوپینگومخدر

هادامدر
01003103

،شناسیسم

2فارماكولوژی

01003103ایتغذیهشناسیسم91

،كنترلشناسیسم

كیفیوبهداشتیمواد

ی(،یی)شیمیایغذا

یمتابولیکهابیماری

یهادامایدروتغذیه

بزرگ

95
دامپزشكیو

قانونیشناسیسم
0/00/12200301

،شناسیسم

شناسیآسیب

اختصاصی



013هایتحصیلیدانشگاهتهرانهایجامعآموزشیدورهنامههاوشیوهنامهآیین 

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز پيش
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

93
هادرغذاوباقیمانده

خوراکدام
01003103

،كنترلشناسیسم

بهداشتیكیفیو

موادغذائی

ی(ی)شیمیا

01
شناسیانگل

تشخیصیدامپزشكی
002039205

شناسیدروسانگل

هابیماریو

00
یریمیدانیدرگهنمون

یانگلیهابیماری
-22-3030

شناسیدروسانگل

)ویاهابیماریو

(نیازهم

02
وهابیماریبهداشت،

پرورشكرمابریشم
0/10/1050320

شناسیدروسانگل

هابیماریو

09

مدیریتكنترلو

پیشگیریدر

 یانگلیهابیماری

01003103
شناسیدروسانگل

هابیماریو

03-003-0 ناسیكاربردیشلانگ 00
شناسیدروسانگل

هابیماریو

92-292-2فیزیولوژیآبزیان00
،شناسیماهی

9فیزیولوژی

03
وپرورشتكثیر

ماهیانزینتی
01003103

تكثیروپرورش

ماهی

01

بهداشتو

یماهیانهابیماری

زینتی

01003103
بهداشتو

یماهیهابیماری

01003103تكثیروپرورشمیگو05
تكثیروپرورش

ماهی

03

بهداشتو

یمیگوهایهابیماری

پرورشی

01003103
بهداشتو

یماهیهابیماری



 011نامهآموزشیدورهدكتریعمومیدامپزشكیآیین

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز پيش
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

01
وهابیماریبهداشت،

پرورشماهیاندریایی
01003103

بهداشتو

یماهیهابیماری

00
كارورزیبهداشتو

یآبزیانهابیماری
10013030

بهداشتو

یماهیهابیماری

02
تغذیهاختصاصی

آبزیان
0/10/1050320

 پرورش و تكثیر

 و تكثیر ماهی،

ماهیان پرورش

زینتی،اصولتغذیه

داموطیور

01003103آبزیانشناسیایمنی09
،شناسیماهی

بنیادیشناسیایمنی

00
بازرسیبهداشتی

محصوالتشیالتی
002039205

بهداشتو

یماهیهابیماری

00
فارماكولوژیو

آبزیانشناسیسم
21292192

بهداشتو

یماهیهابیماری

03
مدیریتبهداشتی

آبزیان
01003103

 پرورش و تكثیر

ماهی

01
شناسیباكتری

مولكولی
002039205

شناسیباكتری

عمومی

002039205بالینیشناسیایمنی05

بنیادی؛شناسیایمنی

شناسیباكتری

؛هابیماریاختصاصی

وشناسیویروس

؛هابیماری

،شناسیقارچ

وهامایكوتوكسین

؛دروسهابیماری

وشناسیانگل

هابیماری



015هایتحصیلیدانشگاهتهرانهایجامعآموزشیدورهنامههاوشیوهنامهآیین 

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز پيش
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

03

یتشخیصهاروش

مولكولیدر

شناسیقارچ

002039205

،شناسیقارچ

وهامایكوتوكسین

هابیماری

31 
درهاكاربردقارچ

بیوتكنولوژی
21292192

،شناسیقارچ

وهامایكوتوكسین

هابیماری

30 
موادشناسیقارچ

غذایی
002039205

،شناسیقارچ

وهامایكوتوكسین

هابیماری

32

هاوافزودنی

هایموادمكمل

غذایی

21292192

كنترلكیفیو

بهداشتیموادغذایی

)میكروبیو

شیمیایی(

39
شناسیموادسم

ییغذا
شناسیسم002039205

21292192نگهداریموادغذایی30

كنترلكیفیو

موادغذاییبهداشتی

)میكروبیو

شیمیایی(

ندارد0/00/12200301بهداشتمحیط30

33

یمدیریتهاسیستم

بهداشتیدرصنایع

غذایی

21292192

كنترلكیفیو

بهداشتیموادغذایی

)میكروبیو

شیمیایی(

31
موادیبندبستهصنایع

غذایی
01003103

كنترلكیفیو

غذاییبهداشتیمواد

)میكروبیو

شیمیایی(



 013نامهآموزشیدورهدكتریعمومیدامپزشكیآیین

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز پيش
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

35

بهداشتوصنایع

فراوریضایعات

كشتارگاهی

002039205
بهداشتوبازرسی

گوشت

33
كارورزیبازرسی

گوشت
10013030

بهداشتوبازرسی

گوشت

11
كارورزیبازرسی

گوشتطیور
10013030

بهداشتوبازرسی

گوشت

10
كارآموزیدرصنایع

شیر
10013030

بهداشتوصنایع

شیر

12

كارورزیدر

آزمایشگاهمواد

0غذایی)میكروبی(

10013030

كنترلكیفیو

بهداشتیموادغذایی

)میكروبی(

19

كارورزیدر

آزمایشگاهموادغذایی

0(یمیاییش)

10013030

كنترلكیفیو

بهداشتیموادغذایی

)شیمیایی(

10 

كارورزیدر

آزمایشگاهمواد

2غذایی)میكروبی(

10013030

كنترلكیفیو

بهداشتیموادغذایی

 )میكروبی(

10 

كارورزیدر

آزمایشگاهموادغذایی

2(یمیاییش)

10013030

كنترلكیفیو

بهداشتیموادغذایی

 )شیمیایی(

13

كارورزیدر

آزمایشگاهتغذیه

)تجزیهمواد

خوراكی(

10013030
اصولتغذیهدامو

طیور

11

كارورزیدر

آزمایشگاهتغذیه

هاو)پروبیوتیک

ها(آنزیم

10013030
اصولتغذیهدامو

طیور



001هایتحصیلیدانشگاهتهرانهایجامعآموزشیدورهنامههاوشیوهنامهآیین 

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز پيش
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

15

یهادامطببالینی

یها)عفونت0بزرگ

باكتریایی(

21292192

شناسیباكتری

اختصاصیو

هابیماری

13

یهادامطببالینی

یها)عفونت2بزرگ

ویروسی(

21292192
وشناسیویروس

هابیماری

51

یهادامطببالینی

یها)عفونت9بزرگ

انگلیوقارچی(

21292192

وشناسیانگل

،هابیماری

وشناسیرچاق

هابیماری

21292192طبداخلیاسب50
یداخلیهابیماری

یبزرگهادام

52
مایعدرمانیدر

یبزرگهادام
01003103

یداخلیهابیماری

2و0یبزرگهادام

59 
هاینوزادانبیماری

یبزرگهادامدر
01003103

یداخلیهابیماری

 2و0یبزرگهادام

50
بهداشتو

یگاومیشهابیماری
0/10/1050320

یداخلیهابیماری

و0یبزرگهادام

2 

50
بهداشتو

یشترهابیماری
0/10/1050320

یداخلیهابیماری

 2و0یبزرگهادام

53
كارورزیطببالینی

2یبزرگهادام
10013030

كارورزیطببالینی

 0یبزرگهادام

51 
كارورزیطببالینی

9یبزرگهادام
10013030

كارورزیطببالینی

ویا2یبزرگهادام

 نیازهم

55
كارورزیطببالینی

0بزرگیهادام
10013030

كارورزیطببالینی

ویا9یبزرگهادام

 نیازهم



 000نامهآموزشیدورهدكتریعمومیدامپزشكیآیین

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز پيش
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

53
كارورزیطببالینی

0یبزرگهادام
10013030

كارورزیطببالینی

ویا0یبزرگهادام

 نیازهم

31
كارورزیطببالینی

3یبزرگهادام
10013030

كارورزیطببالینی

ویا0یبزرگهادام

 نیازهم

30

بهداشتو

یپرندگانهابیماری

زینتی

0/00/12200301
بهداشتو

یطیورهابیماری

32 

بهداشتو

یسایرهابیماری

طیورصنعتی

0/00/12200301
بهداشتو

یطیورهابیماری

39

بهداشتو

یپرندگانهابیماری

شكاری

0/00/12200301
بهداشتو

یطیورهابیماری

30

تفسیرآزمایشات

تشخیصیدر

یپرندگانهابیماری

01003103
بهداشتو

یطیورهابیماری

30

كارورزیبهداشتو

یپرندگانهابیماری

2

10013030

كارورزیبهداشتو

یپرندگانهابیماری

نیازهمویا0

33

كارورزیبهداشتو

یپرندگانهابیماری

9

10013030

كارورزیبهداشتو

یپرندگانهابیماری

نیازهمویا2

31

كارورزیبهداشتو

یپرندگانهابیماری

0

10013030

كارورزیبهداشتو

یپرندگانهابیماری

نیازهمویا9

35
تغذیهاختصاصی

طیور
01003103

اصولتغذیهدامو

طیور



002هایتحصیلیدانشگاهتهرانهایجامعآموزشیدورهنامههاوشیوهنامهآیین 

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز پيش
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

33
كارورزیآزمایشگاه

2تشخیصبالینی
10013030

كارورزیآزمایشگاه

یا0تشخیصبالینی

 نیازهم

011
كارورزیآزمایشگاه

9تشخیصبالینی
10013030

كارورزیآزمایشگاه

یا2تشخیصبالینی

 نیازهم

010
كلینیكالپاتولوژی

یاسبهابیماری
كلینیكالپاتولوژی01003103

012

كارورزی

كالبدگشایی

0تشخیصی

10013030
اصولكالبدگشاییو

بردارینمونه

019

كارورزی

كالبدگشایی

2تشخیصی

10013030

كارورزی

كالبدگشایی

)یا0تشخیصی

 (نیازهم

010
یداخلیهابیماری

2یكوچکهادام
01003103

یداخلیهابیماری

0یكوچکهادام

010
درهامسمومیت

یكوچکهادام
01003103

یداخلیهابیماری

0یكوچکهادام

013
یمتابولیکهابیماری

یكوچکهادام
01003103

یداخلیهابیماری

0یكوچکهادام

011

یدهانوهابیماری

یهادامدنداندر

كوچک

01003103
یداخلیهابیماری

0یكوچکهادام

015

بهداشت،تغذیهو

یهادامنگهداری

كوچک

01003103
اصولتغذیهدامو

طیور

21219292ارتوپدیدامپزشكی013
اصولجراحی

دامپزشكی



 009نامهآموزشیدورهدكتریعمومیدامپزشكیآیین

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز پيش
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

001
درهابیماریمدیریت

وحشیاتح
21292192

كلینیكالپاتولوژی،

یتصویربردار

تشخیصی

دامپزشكی،اصولو

یهاروش

مقیدسازیحیوانات

ووحشباغ

وحشیاتح

000

یهاروشاصولو

مقیدسازیحیوانات

ووحشباغ

وحشیاتح

اصولهوشبری0/10/1050320

002
كارورزیطببالینی

 2یكوچکهادام
10013030

كارورزیطببالینی

0یكوچکهادام

(نیازهم)ویا

009
كارورزیطببالینی

9یكوچکهادام
10013030

كارورزیطببالینی

و2یكوچکهادام

نیازهمیا

000
كارورزیطببالینی

0یكوچکهادام
10013030

كارورزیطببالینی

و9یكوچکهادام

نیازهمیا

000

یهابیماریكارورزی

حیواناتخانگی

اگزوتیک

10013030

هابیماریبهداشت،

وپرورشحیوانات

خانگیاگزوتیک

003

كارورزی

یتصویربردار

تشخیصیدامپزشكی

2

10013030

كارورزی

یتصویربردار

تشخیصیدامپزشكی

نیازهمویا0



000هایتحصیلیدانشگاهتهرانهایجامعآموزشیدورهنامههاوشیوهنامهآیین 

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز پيش
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

001

كارورزی

یتصویربردار

تشخیصیدامپزشكی

9

10013030

كارورزی

یتصویربردار

تشخیصیدامپزشكی

نیازهمویا2

005
كارورزیجراحی

2یكوچکهادام
10013030

كارورزیجراحی

و0یكوچکهادام

نیازهمیا

003
كارورزیجراحی

9یكوچکهادام
10013030

كارورزیجراحی

و2یكوچکهادام

نیازهمیا

021
كارورزیجراحی

0یكوچکهادام
10013030

كارورزیجراحی

و9یكوچکهادام

نیازهمیا

020
كارورزیجراحی

2یبزرگهادام
10013030

كارورزیجراحی

ویا0یبزرگهادام

نیازهم

022
كارورزیجراحی

9یبزرگهادام
10013030

كارورزیجراحی

ویا2یبزرگهادام

نیازهم

029
كارورزیجراحی

0یبزرگهادام
10013030

كارورزیجراحی

ویا9یبزرگهادام

نیازهم

020

یدمثلتولهایتكنیک

دام)انتقالرویاندر

دام(

ماماییدامپزشكی002039205

020

یدمثلتولیهابیماری

نشخواركنندگان

كوچک

ماماییدامپزشكی01003103



 000نامهآموزشیدورهدكتریعمومیدامپزشكیآیین

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز پيش
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

023
یدمثلتولیهابیماری

گوشتخواران
ماماییدامپزشكی01003103

021
یدمثلتولیهابیماری

دراسبنر
دامپزشكیمامایی01003103

025
فارماكولوژی

یدمثلتول
01003103

یهابیماری

واورامیدمثلتول

پستاندام

023
یدمثلتولیهابیماری

درمادیان
ماماییدامپزشكی01003103

091
یدمثلتولیهابیماری

شتر
ماماییدامپزشكی01003103

ماماییدامپزشكی0/10/1050320تلقیحمصنوعیدردام090

210013030كارورزیمامایی092
0كارورزیمامایی

نیازهمویا

910013030كارورزیمامایی099
2كارورزیمامایی

نیازهمویا

010013030كارورزیمامایی090
9كارورزیمامایی

نیازهمویا

01003103تغذیهاختصاصیدام090
تغذیهدامواصول

طیور

21292192ژنتیکحیوانی093

مبانیبیولوژی

ی،مولكولسلولیو

2بیوشیمی

091
اصولاصالحنژاد

دام
01003103

ژنتیکحیوانی،

پرورشدام،پرورش

طیور

095

نگهداریواستفاده

ازحیوانات

آزمایشگاهی

0/10/1050320
آناتومیسیستماتیک

9فیزیولوژی،2



003هایتحصیلیدانشگاهتهرانهایجامعآموزشیدورهنامههاوشیوهنامهآیین 

 نام درس رديف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 نياز هم/نياز پيش
 جمع عملي نظری جمع عملي نظری

093
طبسنتیومكمل

دردامپزشكی
21292192

اصولفارماكولوژی

بالینی

001

یهاجایگزین

هایحیوانیدرمدل

آموزشوپژوهش

زیستی

01003103

،9فیزیولوژی

شناسیآسیب

اختصاصی

000
حیواناتیسازمدل

درتحقیقاتتجربی
21219292

نگهداریواستفاده

حیواناتاز

آزمایشگاهی

002
زندگییهامهارت

دانشجویی
ندارد21292192

009
اصولمنطقو

استداللعلمی
ندارد21219292



ای ه هرشت )دستياری(های دكتری تخصصي  امه آموزشي دورهن نآيي»

 «گروه دامپزشکي

 

 مقدمه

فوتشكیالتوزارتعلوم،تحقیقاتیبااستنادبهقانوناهداف،وظا

مجلسشورایاسالمیودراجرایمفاد05/0/0959وفناوریمصو،

 اجراهاسیاست2ماده ضوابط دریو آمایشآموزشعالی بر حاكم ی

شورایعالیانقال،05/02/0930كشور،موسومبهطرحآمایش،مصو،

آیین اساس بر همچنین و دورهفرهنگی نامه تحصیلی ،هادانشگاههای

 شماره به فناوری تحقیقاتو طرفوزارتعلوم، از 09133/2ابالغی

 آیین0/9/0931مورخ ت، دكتری دوره آموزشی )دستیاری(نامه خصصی

 شود.گذاشتهمیاجراایگروهدامپزشكیزیرتدوینوبهههرشت



 و تعاريف بخش اول: اهداف

 ( هدف1 ماده

آیین این تدوین از تحصیلیهدف امور به بخشیدن انتظام نامه،

هایآموزشیوپژوهشیدانشجویان،ایجادوحفظوحدترویهدرفعالیت

اجرایهماهنگبرنامه و تربیتمنظوربههایآموزشیواحدهایدانشگاه

نیرویانسانیمتخصص،متعهدوآشنابهآخریندستاوردهایعلمیاست.

ایگروهدامپزشكییكیازههدورهدكتریتخصصی)دستیاری(رشت

استكهمتقاضیانواجد(Academic)ایتحصیالتعالیدانشگاهیههدور
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دامپزشكی عمومی دكتری مدرک داشتن با صرفاً  Doctor of)شرایط

Veterinary Medicine, DVM آزمون( موفقیتدر وپساز مربوط های

عملیوقبولیدرامتحاناتمصو،،-ایآموزشیتئوریههگذراندندور

 مدرک اخذ به تخصصی»موفق دكتری گیم« تشكیلردند. از هدف

ایگروهدامپزشكیتربیتمتخصصینههایدستیاریتخصصیرشتههدور

اشدبهبیایبالینیوآزمایشگاهیدامپزشكیمههموردنیازكشوردررشت

ایگروهههیكهبتواننداوالًآموزشدانشجویانمقاطعگوناگونرشتاهگون

دامپزشكیرابرعهدهگیرندوثانیاًدرامرپژوهشعلومدامپزشكیورفع

 نیازهایخدماتیدامپزشكیوبهداشتیخدمتنمایند.

 اختصارات و تعاريف(2ماده 

 وزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریوزارت:   .1

 دانشگاهتهراندانشگاه:   .2

سنواتمجازآموزش رايگان:  .3 طول در دورهآموزشدانشجو

 تحصیلی،بدونپرداختشهریه

شورا:  .4 كه است دانشگاه آموزشی شورای منظوربهمنظور

وایجادهماهنگیدرامورآموزشیدانشگاهدرریزیبرنامهسیاستگذاری،

 شود.حوزهمعاونتآموزشیتشكیلمی

دورهدكتری تخصصي )دستياری(:  .5 پساز تحصیلیكه دوره

م شاملشیدكتریعمومیدامپزشكیآغاز و 01ود واحددرسی31تا

 .باشدیمطبقبرنامهمصو،
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ایههایتحصیلیدورهه:فردیاستكهدریكیازرشتدانشجو  .6

پسازدكتریتخصصی و شده ضوابطمعینپذیرفته دامپزشكیبرابر

 مشغولبهتحصیلاست.نامثبت

رشتهآموخته: نشدا  .7 از یكی كه است دورهافردی دكتریهی

 رسانده پایان به موفقیت با را دامپزشكی میتخصصی برابرتواندو

تخصصی دكتری مدرک یا معین،گواهی )بدون درج عنوان  ضوابط

Ph.D ).رادریافتكند 

برابرمرخصي تحصيلي:  .8 دانشجو، كه مشخصی زمان مدت

 مشغولبهتحصیلنیست.موقتاًضوابطمعین

ادامهفرایندانصراف تحصيلي:  .9 از خواسته خود دانشجو كه ی

 تحصیلانصرافدهد.

دانشجوشیوهآموزش حضوری: .11 است،كه پذیرش از ای

 .كندیمیتحصیلیدانشگاهشركتها،درفعالیتوقتتمامصورتبه

ارزيابي جامع: .11 توانمندجانبههمهبررسی وهیاز آموزشی ای

پژوهشیدانشجویدكتریتخصصیاستكهپسازگذراندنواحدهای

 ود.شیآموزشیدورهبرگزارم

هایعلمیكهبهلحاظموضوعایازشاخهشعبهرشته تحصيلي: .12

هایعلمیاستوبهاحرازدارایقلمرومشخصومتمایزازسایرشاخه

 .انجامدیمدانشتخصصی،مهارتیاكارآمدیمعینی
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ازشعبهحصيلي: گرايش ت .13 وجهی بر ناظر كه یکرشته از ای

تخصصآناست.اختالفدروسدردوگرایشازیکرشته،نبایداز

 درصدكلواحدهایآنرشته،بیشترباشد.11

:نيمسال تحصيلي .14 زمانی شدهیینتعبازه شامل هفته03كه

 آموزشودوهفتهامتحاناتپایانیاست.

پیوستبرنامه درسي: .15 هم به رشتهاهمجموعه هر دروس از ی

برنامه عالی مصو،شورای و دارد هدفمشخصی كه ریزیتحصیلی

 ریزیآموزشیدانشگاهاست.شورایبرنامه/وزارت

ارزشمقداریدرسیكهمفادآنبرایهرواحدواحد درسي: .16

ساعت،كارگاهییاعملیات92ساعت،عملییاآزمایشگاهی03نظری

ساعت30ساعتوكارورزییاكاردرعرصه05(یعلمیدبازدنی)میدا

 .شوداجرابرنامهدرسیمصو،،براساسدریکنیمسالتحصیلی

متشكلازترینیادیبنگروه آموزشي: .17 واحدسازمانیدانشگاه،

 عضو علمیهیأتشماری رشته یک در تخصصمشترک، با علمی

 كه متجانس رشته چند یا رشتهمنظوربهخاص آن اجرای و ایجاد

 .شودیمتحصیلی،دردانشگاهتشكیل

تحصیلدانشجویدورهفرایندمستندعلمیاستكهدررساله: .18

یا رشته از معین یکحوزه در تحقیق طریق از و تخصصی دكتری

استاد راهنمایی با و تحصیلی اساس/گرایش بر و راهنما استادان

 شود.مرزهایدانشتدوینمیاستاندارهایپژوهشیباهدفتوسعه
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داوران: هيأت .19 متخصصدارایهیأتاعضای افراد یا علمی

مطابقصالحیتدانشگاهیكهبرایارزیابیكمیوكیفیرسالهدانشجو،

.شوندیمبرگزیده«دانشگاهدستورالعملاجراییمصو،»

هیأتظریاكارشناسباتجربهغیرنبصاحی:ا همتخصص حرف .21

یویمورداهعلمیودارایمدرکدكتریكهمهارتوصالحیتحرف

دانشگاهاست.تأیید

مدرکدانشگاه،دارایعلمیهیأتیكیازاعضایاستاد راهنما: .21

تخص استادیاریدكتری مرتبه حداقل و راهنماییصی مسئولیت كه

 رسالهبرعهدهدارد.رادرتدویندانشجو

علمیدارایمدرکدكتریهیأتییكیازاعضااستاد مشاور: .22

درایاستكهمسئولیتمشاورهدانشجوراتخصصییامتخصصحرفه

 برعهدهدارد.تدوینرساله

 متشكلازچندینگروهآموزشیاست.یامجموعه :دانشکده .23



 بخش دوم: شرايط و ضوابط پذيرش 

دكتریتخصصیهشرایطعمومیواختصاصیورودبهدور( 3ماده 

دامپزشكی

دامپزشكی - عمومی دكتری دوره پایان رسمی مدرک بودن دارا

وزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریتأییدمورد

صالحی - برابرهتداشتن دانشگاه به ورود عمومی و علمی ای

ضوابطمصو،
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 نامهمصو،دانشگاه.احرازتواناییدرزبانخارجیطبقشیوه -

استعدادهاانیدانشجورشیپذتبصره:  مقررات درخشانیمشمول

شورا مصوبات شتیهدایطبق و وزارت درخشان نامهوهیاستعداد

 .پذیردیمدانشگاهانجام

استووقتتمامدكتریتخصصیدامپزشكی،هتحصیلدردور( 4ماده 

زماندرهمانمقطعیادیگرمقاطعتحصیلیممنوعاست.تحصیلهم

برنامه(5ماده  درسیآموزشیهادانشگاه یو كهكندیماجرارا

بیبهتصوت،ااریاختیواگذارنامهنییبراساسآایمصو،وزارتباشد

باشد.دهیدانشگاهرسیزیربرنامهیشورا



 بخش سوم: ضوابط و مقررات آموزشي

( 6ماده  نظامواحدیوبهزبانفارسیصورتبهآموزشدردانشگاه

است.

بارعایتضوابطتواندمیدانشگاه:تبصره برنامهدرسیمصو،را

 ومقرراتبهزبانغیرفارسیارائهكند.

دكتریتخصصیدامپزشكی،حداقلهمدتتحصیلدردور(7ماده 

هفتنیمسالتحصیلیوحداكثرهشتنیمسالتحصیلیاست.

مدتمجازمرحلهآموزشیتاپایانامتحانجامع،حداكثر:1تبصره 

پنجنیمسالاست.

درمدت:2ره تبص درصورتیكهدانشجویمشمولآموزشرایگان،

مدتتحصیلویراحداكثرتاتواندیمآموختهنشود،دانشگاهمقرردانش
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،پسازآنادامهتحصیلدانشجورایگانافزایشدهد.صورتبهدونیمسال

دانشگاهخواهدبود.«امنایهیأتمصو،»باپرداختشهریهطبقتعرفه

دانشجویان:3تبصره  مشابه دكتری، دوره پرداز شهریه دانشجوی

از مربوط، مقررات اساس بر دهم و نهم نیمسال در روزانه دكتری

پرداختهزینهمازادبرشهریهمصو،دورهمعافخواهندبودوپساز

باشند.آنمشمولپرداختشهریهثابتمی

ازانصراف،یلیتحصمسالینكردندانشجودرهرننامثبت(8ماده 

شود.یمحسو،ملیتحص

دانشجویمتقاضیانصرافازتحصیل،بایددرخواستخودرا (9ماده 

 دهد. ارائه معاونتآموزشیدانشكده میبه دانشجو تنها وتواند یکبار

حداكثرتادوماهازتاریخارائهدرخواست،تقاضایخودراپسبگیرد.پس

شود.انصرافازتحصیلویصادرمیازانقضایاینمهلت،حكمقطعی

ممنوعاست.یتخصصیرشتهوانتقالدردورهدكتررییتغ( 11 ماده

دور(11ماده  واحدهایدرسی رشتههتعداد تخصصی یهادكتری

واحد05تا95واحداستكهازاینتعداد،31تا01گروهدامپزشكی،

برنامهدرسیهررشتهواحدپژوهشیاستكهدر03تا02آموزشیو

ود.شیتحصیلیلحاظم

درهرنیمسال:1تبصره  دانشجوموظفاستدرمرحلهآموزشی،

واحددرسی،انتخا،كند.00تحصیلیحداقلهشتوحداكثر

بهغلشایرانیاانیدانشجوایویخارجیدانشجورشیپذ:2تبصره 

ضوابطبرالیتحص برابر خارجكه تحصیدر منتقللیادامه داخل به
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یپژوهش-آموزشیصورتبه،یلیسوابقتحصیبررسقیشوند،ازطریم

.ردیپذیانجامم

قبولیدرهردرس( 12ماده  ومیانگینكل21از00حداقلنمره

است.21از03قابلقبولپسازگذراندنتمامواحدهایآموزشی

میانگینكلاگرپسازگذراندنتمامواحدهایآموزشی،: 1تبصره 

تواندحداكثرهشتواحدرادانشجومیباشد،03نمراتدانشجوكمتراز

شورایآموزشیدانشكده،برایجبرانمعدلتأییدبانظرگروهآموزشیو

ازادامهتحصیلصورتینادرغیردریکنیمسالتحصیلیاخذنماید،

محرومخواهدشد.هزینهدروسانتخابیجهتجبرانمعدلمطابقتعرفه

 دانشجویانشهریهپردازدرهمانسالبرعهدهدانشجواست.

یگروههادكتریتخصصیرشتههآموزشدانشجویاندور( 13ماده 

 درصورتبهدامپزشكی مشاركت و عملی و نظری كالس گذراندن

و دامپزشكی عمومی دكتری دوره دانشجویان عملی دروس تدریس

 انجامرسالهتحقیقاتیاست.

ازسوی:1تبصره  ارزیابیپیشرفتتحصیلیدانشجودرهردرس،

مدرسیامدرسانآندرسوبراساسحضوروفعالیتدركالس،ارائه

وآزمونپایانیبرایدروسیامرحلهیكتبیهاتكالیفونتایجآزمون

عملیدرهرنیمسالتحصیلیبرمبنایعددیازصفر-نظریونظری

گیرد.تابیستصورتمی

كلیهدستیارانموظفند:2تبصره  درراستایكسبورزیدگیبیشتر،

پسازاتمامسنواتآموزشیبراساسبرنامهگروهآموزشیكماكاندر
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هاكلینیک هابیمارستانو حضور عملیاتصحرائی و دانشكده مؤثری

داشتهباشند.

جلسه( 14ماده  جلساتكالسدرسو تمام در دانشجو حضور

آزمونپایانیالزامیاست.

درطولنیمسالتحصیلیدریکدرسبیش اگردانشجو: 1تبصره 

جلسهویادرجلسهآزمونپایاننیمسالهماندرس03جلسهاز9از

درصورتیكهبهتشخیص غیبتكندنمرهآندرسصفرخواهدشد.

تشخیصدادهشود،نمرهصفرآندرس،ازدانشگاهغیبتدانشجوموجه

درس میهامجموع حذفمجاز نیمسال اینصورتیآن در كه شود

یکعنوانبهرعایتحداقلهشتواحددرآننیمسالالزامینیستولی

 . گرددتحصیلیدانشجومحسو،مینیمسالكاملجزوسنوات

:2تبصره  هفته دو جلسات درسنخستغیبتدر سبب،هر به

نیست بههردلیلدیگرمجاز غیبتدانشجوزءوجحذفواضافهیا

.شودمحسو،می

اگرغیبتدانشجودرجلسهامتحانپایاننیمسالتحصیلی:3تبصره 

شد.مجازخواهدبهتشخیصدانشگاهموجهباشد،آندرسحذف

(15ماده   رعایتسقفتواندباتحصیلمیدانشجودرطولدوره

احتسا،درسنوات ازیکنیمسالمرخصیتحصیلیبا سنواتمجاز،

استفادهنماید.

:تبصره ازمرخصیتحصیلیبدوناحتسا،درسنوات، دراستفاده

،و...همسریاوالدینیتمأمورمواردیچونبارداریوزایمان،بیماری،
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 به تأییدمنوط و ذیربط اساسمراجع دانشگاهنامهشیوه»بر «مصو،

پذیراست.امكان

ازتمامواحدهایآموزشی03كسبمیانگینكلحداقل(16ماده 

دورهوقبولیدرآزمونزبانعمومیبرایورودبهمرحلهارزیابیجامع

الزامیاست.

دانشجوییكهدرآغازورودبهدورهنمرهقبولیزبانعمومیتبصره:

 دریافتنكرده طولرا موظفاستدر آموزشیوقبلازباشد، دوره

آزمونجارزیابی در راامع، هایزبانعمومیشركتوحدنصا،الزم

كند.كسب«نامهمصو،دانشگاهشیوه»براساس

دور (17ماده  جامع رشتههارزیابی تخصصی گروههادكتری ی

می عملی و شفاهی كتبی، مراحل شامل نمرهدامپزشكی حداقل باشد.

 كتبی مرحله در 00قبولی نها21از قبولی نمره حداقل )شاملیو ی

هاآزمون جامع آزمون در عملی( و شفاهی كتبی، باشدیم03ی اگر.

می قبولیدریافتنكند، اینارزیابینمره دانشجودر تنها باریکتواند

 غیر در كسبكند قبولی نمره شركتو جامع ارزیابی در ینادیگر

محرومخواهدشد.ازتحصیلصورت

جامع:تبصره اساسارزیابی مصو،دانشگاهشیوه»بر نامه صورت«

گیرد.می

 

 بخش چهارم: ضوابط و مقررات پژوهشي

( 18ماده  طرحآمیزیتموفقگذراندن تصویب و جامع ارزیابی
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آموزشی گروه در رساله /پیشنهادی شرط آغازدانشكده، برای الزم

 پژوهشیدردورهدكتریتخصصیاست.هایفعالیت

دكتریتخصص( 19ماده  براستادتواندیمیدانشجویدوره عالوه

راهنمایاول،استادراهنمایدومنیزداشتهباشد.استادراهنمایاول،به

علمیهیأتگروهآموزشی،ازمیاناعضایتأییدبادرخواستدانشجوو

شود.استادیاریبرگزیدهمیبامرتبهعلمیحداقلدانشگاه

دكتری: 1تبصره  مقطع تدریسدر سابقه سال سه حداقل داشتن

دامپزشكی دو/عمومی حداقل راهنمایی و تكمیلی تحصیالت دوره

راهنماارشدكارشناسی/دانشجویدكتریعمومیدامپزشكی استاد برای

بامرتبهاستادیاریضروریاست.

گروهتأییداستاد/استادانمشاور،بهپیشنهاداستادراهنماو:2تبصره 

بیناعضای/آموزشی از و متخصصانهیأتدانشكده یاحرفهعلمییا

.شودیممرتبطبارشتهتحصیلیدانشجو،برگزیده

توانددرزمانتدوینرسالهدكتریودرمدتدانشجومی( 21ماده 

برایتكمیلوادامه هایپژوهشیخود،مدتیرافعالیتمجازتحصیل،

براساسعنوانبه تحقیقاتی، مصو،شیوه» فرصت نامه از« یكی در

 بگذراند.هایآموزشعالیداخلییاخارجیومؤسسههادانشگاه

میدانشجو(21ماده  كفایتتواند شرط به رساله، تدوین پساز

پذیرشقطعیحداقلیکمقالهعلمی -دستاوردهایعلمیوچاپیا

 با رساله، از مستخرج حضور/استادتأییدپژوهشی در راهنما، استادان

 داورانازرسالهخوددفاعكند.هیأت
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دانشكده/یقابلقبول،توسطگروهها:تعدادوكیفیتمقاله1تبصره

 .رسدیموبهتصویبشورایآموزشیدانشگاهتعیین

دانشگاه«نامهمصو،شیوه»داورانبراساسهیأتتركیب: 2تبصره 

باشد.می

( 22ماده  رساله انجامصورتبهارزشیابی زیر شرح به و كیفی

.شودنمرهآندرمیانگینكلدانشجومحاسبهنمیوشودمی

 21تا03/-:عالی

 ،33/05تا05/-:خیلیخو

 ،33/01تا03/-:خو

 03/-كمتراز:مردود 

هیأتتأییدایمردوداعالمشود،باارزشیابیرسالهاگردر: 1تبصره 

دانشجو به تحصیل، سقفمدتمجاز در یکنیمسال حداكثر داوران

داوران،یکهیأتازاعمالنظراتاصالحیاجازهدادهخواهدشدپس

باردیگردرجلسهدفاعشركتوازرسالهخوددفاعكند.

موفقیتازدانشجوییكهدر به :2تبصره  سنواتمجازتحصیلبا

دادهخواهدگواهیگذراندنواحدهایدرسینهارسالهخوددفاعنكندت

شد.

ازرسالهوكسبآموختگیدانشجو،روزدفاعتاریخدانش( 23ماده 

است.لیدرجهقبو

آموختهموظفدانشرد،یصورتگتیباموفقرسالهاگردفاعازتبصره:

 برگزار9استحداكثر پساز اصالحاتیماه دفاع، ازشدهاعالمجلسه
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اعمالوتحوهیأتطرف استادراهنمانلیداورانرا زیاستادراهنمادهد.

 افتیروزپسازدر00حداكثرتا بهتأییدعدمایتأییداصالحات، آنرا

م/گروه اعالم تأخكندیدانشكده مقرر، مهلت پساز ری. انجام فراینددر

خواهدشد.«مصو،مهیجر»مشمولپرداختیآموختگدانش

 

 نامه بخش پنجم: ضوابط و مقررات نظارت بر اجرای آيين

تحصیل( 24ماده  زمان در دانشجو تدویناگر پژوهشو انجام و

 تقلب، وبردارییكپرسالهمرتكبتخلفعلمی)سرقتعلمی،جعل،

 اینها( مانند را تخلفوی ذیربط مراجع و تأییدشود ادامهكنند، از

شود.تحصیلمحرومواخراجمی

احرازواثباتتخلفعلمیدانشجوپسازاتمامتحصیالتتبصره:

مدرکتحصیلیصادرهخواهدشد.موجبابطالازسویدانشگاه،

آیین( 25ماده  این اجرای آموزشیمسئولیت معاون عهده بر نامه

 حسن بر نظارت و معاوناجرادانشكده عهده بر آن مفاد تفسیر و

آموزشیدانشگاهاست.

آیین این یکمقدمه، با 20نامه و مورخ20ماده جلسه در تبصره

ب00/10/0935 دانشگاه آموزشی برایشورای و رسید تصویب ه

 تحصیلی سال ورودی الزم0935-33دانشجویان آن پساز جرااالو

آیین تمام بخشنامهنامهاستو و اعالمها بالاثر و لغو آن با هایمغایر

شودمی

 





 يادگيری وستهيناپ ارشد يكارشناس دوره آموزشي نامه نييآ»

 «يکيالکترون

 

  مقدمه

بااستنادبهقانوناهداف،وظایفوتشكیالتوزارتعلوم،تحقیقاتو

مفادمادهمجلسشورایاسالمیودراجرای05/0/0959فناوریمصو،

ضوابطسیاست2 و كشور،اجراییها آمایشآموزشعالیدر بر حاكم

شورایعالیانقال،فرهنگی05/02/0930موسومبهطرحآمایش،مصو،

،ابالغیازطرفهادانشگاههایتحصیلینامهدورهوهمچنینبراساسآیین

 و0/9/0931مورخ09133/2وزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریبهشماره

مصو،مورخنظام آموزشعالی در الكترونیكی یادگیری 01/01/31نامه

فناوری، تحقیقاتو آیینوزارتعلوم آموزشیدوره ارشدیكارشناسنامه

شود.گذاشتهمیاجرایبهشرحزیرتدوینوبهكیالكترونیریادگیوستهیناپ



 اهداف و تعاريف :بخش اول

 ( هدف 1ماده 

نامه،انتظامبخشیبهامورتحصیلیدانشجویان،اینآیینهدفازتدوین

هایآموزشیوپژوهشیواحدهایایجادوحفظوحدترویهدرفعالیت

برنامه هماهنگ اجرای و بهدانشگاه آموزشی، نیرویهای تربیت منظور

انسانیمتخصص،متعهدوآشنابهآخریندستاوردهایعلمیاست.

كهاستیجهانیآموزشنظامدرنینویكردیرو،یكیالكترونیریادگی
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ل،یتسهانیدانشجویبرارایریادگی،اطالعاتیفناوروشبكهیریگكاربهبا

دریریادگیامكانانیدانشجویبرا.همچنینكندیمیسازیشخصوقیتعم

كهیریادگینینویهایتئوربراساسوسازدمیفراهمرامكانوزمانهر

رافرایندآموزشاست،دانشجوفعالنقشویمحوردانشجوساسآنبر

.دهدیمشكل

 تعاريف و ( اختصارات2 ماده

 دانشگاهتهراندانشگاه:   .1

 مركزیادگیریالكترونیكیمركز:   .2

 هایالكترونیكیواحدمجریدورهپرديس/دانشکده:   .3

کیمصو،دروسكاملمجموعه:يکيالکترون  يادگيری دوره  .4

تیرعاباوجیرایاستانداردهابراساسیوكیالكترونصورتبهكهرشته

ارائهسامانهقیطرازودهیگرددیتولونیتدودانشگاهمقرراتوضوابط

 .شودیم

یواحدهاگذراندنبادانشجوكهیآموزشدوره:يآموزش وهيش  .5

 .شودیمآموختهدانش،نامهپایانگذراندنبهازینبدونویدرس

دانشجوعالوهبرگذراندنایكهشیوهپژوهشي: -آموزشيشيوه   .6

 نامهنیزبگذراند.بایدپایانواحدهایدرسی،

علمیدانشگاهیاعضومدعوكهمسئولارائههیأتعضومدرس: .7

 درسوارزیابیدانشجویاناست.
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ی،كیالكترونیهادورهامورانجامدركهیفرد:يآموزش اريدست  .8

وعلمبانیپشت نامهشیوه»بامطابقواستمدرسیِاریهممسئولی

.دادخواهدانجامراخودفیوظا،«ییاجرا

 :درس طرح  .9 مدرس كه اختیاردروكندمینیتدومستندی

سرفصلمیقراردانشجویان بروندادها، اهدافو برگیرنده در و ها،دهد

فایل )كتا،، منابع فهرستهایفهرست آموزشی( ویدیوهای ارائه،

هایالكترونیكی،آزمونوگووپرسشوپاسخ،ها)تاالرهایگفتفعالیت

گیریمیزانتمریندرهرجلسهبرایاندازههایمناسب،تحقیقیاپروژه

هدفدست برگزاریكالسشدهیینتعیابیبه اشكال(و رفع هایزنده

 است.

:يکيالکترون یمحتوا .11 جملهفایلمجموعه از الكترونیكی های

هاوسایرموارد.متن،فیلم،نمودار،اسالید،عكس،فعالیت

ويآرش .11 ضبطگذشتهیهادورهدردروسارائهازكهییهالیفا:

.ردیگقراراستفادهمورد،ضوابططبقتواندیموشده

كارشناسی( 3ماده  دوره به ورود ضوابط و یادگیریشرایط ارشد

 الكترونیكی

 داشتنصالحیتعلمیوعمومیورودبهدورهبرابرضوابط -

و - پیوسته از اعم كارشناسی دوره پایان مدرکرسمی بودن دارا

 وزارتتأییدناپیوستهومورد

قبولیدرآزمونورودییاكسبپذیرشازدانشگاهطبقمقررات -

 مصو،
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 يآموزش مقررات و ضوابط :بخش دوم

وبهزبانفارسینظامواحدیبراساسدردانشگاهآموزش( 4ماده 

.است

دانشگاهمجازاستبرنامهدرسیمصو،رابارعایتضوابط:تبصره

 ارائهكند.یرفارسیغومقرراتبهزبان

ضوابطتیرعاباوجیرایاستانداردهامدرسبایدبراساس( 5ماده 

دانشگاهمقرراتو را خود درس الكترونیكی محتوای و، تدوین

كند.اجراصورتالكترونیكیبه

كارشناسی(6 ماده دوره در تحصیل )چهارمدت سال دو ارشد

نیمسال(است.

دانشگاهنشود،آموختهدانشمقررمدتدردانشجواگر:تبصره

.دهدشیافزادیگرمسالیندوتاحداكثررایولیتحصمدتتواند،می

( 7ماده  در درسی واحدهای كارشناسیتعداد شیوهدوره به ارشد

حداقل هر92وحداكثر25آموزشی، یادگیریدردرسیواحداست.

0حداقلحضوری،آموزشدرساعت00-01هرایازبهالكترونیكی

است.الكترونیكی)ویدیویی(صورتبهمحتوایآموزشی تولیدساعت

-01ها،ارزیابیوعلمیتعامالتمباحث،ها،تمرینها،مثالهمراهبهكه

دهد.میتشكیلساعترا00

كالسدرستبصره: درسباباشد،نرسیدهحدنصا،بهاگر ارائه

هیأتعضونظرزیرگذشته،هاینیمسالدریدشدهتولمحتوایازاستفاده

.استبالمانعپردیس/مجوزدانشكدهباعلمیو
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تشخیصگروه(8 ماده به جبرانی /واحدهای حداكثر 02دانشكده

واحداست.

دردروسجبرانیالزامیاستولی02كسبنمرهحداقل:1تبصره 

شود.نمرهمذكوردرمیانگیننیمسالومیانگینكلدانشجومحاسبهنمی

:2تبصره  گذراندن ازای 5به یک02تا جبرانی، دروس واحد

ود.شنیمسالبهسقفسنواتمجازتحصیلیدانشجواضافهمی

.استجبرانیدروسباتیاولودروسانتخا،در:3 تبصره

برنامهچهارچو،درآنانتخا،زمانودروسنوعوتعدادنییتع

دانشكده/گروهیلیتكمالتیتحصوآموزشییشوراعهدهبهمصو،

.است

انتخا،یكارشناسدورهدروسانیمازجبرانیدروس :4 تبصره

میزانشهریهآنمطابقشهریهدروسدورهكارشناسیاستووشودمی

راآنهیشهراستموظفدانشجو ،دومنوبتتعرفهطبقدروس

.دكنپرداخت

نیمسالتحصیلیحداقل(9ماده  و5دانشجوموظفاستدرهر

نیآخردرواحد5انتخا،كمترازواحددرسیانتخا،كند.00حداكثر

.استبالمانعیدانشجو،لیتحصمسالین

اگردانشگاهباحذفمجازدرسیموافقتكندواینامر: 1تبصره 

یکعنوانبهدرنیمسالشود،آننیمسال5منجربهكاهشواحدكمتراز

نیمسالكاملدرسنواتتحصیلیدانشجومحاسبهودرصورتمشروط

یکنیمسالمشروطیبرایدانشجولحاظخواهدشد.عنوانبهشدن،
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درشرایطخاص،حذفتمامدروسیکنیمسالتحصیلی:2بصره ت

پردیس،قبل/شورایآموزشیدانشكدهتأییدبادرخواستكتبیدانشجوو

پذیراست.ازشروعامتحاناتوبااحتسا،درسنواتتحصیلیامكان

گیریدربارهچگونگیزمانحذفوریزیوتصمیمبرنامه( 11ماده 

تاریخ ثبتنمره، و اعالم حذفاضطراریدروس، ویدنظرتجداضافه،

 غیرهمطابقتقویمدانشگاهیمصو،شورایآموزشیدانشگاهخواهدبود.

درس( 12ماده  ارزشیابیهر صورتبهنمره تا صفر 21عددیاز

می درسمحاسبه هر قبولیدر حداقلنمره و میانگینكل02شود و

برگزاریآزمونبرایدروسنظری00قابلقبولدرهرنیمسال است.

 الزامیاست.

چگونگیمحاسبهنمرهارزشیابیهردرستوسطمدرس( 13ماده 

میزانمشاركتوفعالیتدانشجودر شود.درطرحدرسمشخصمی

گزارشترمطول اساس بر مواردتحصیلی مطابق و سیستمی های

شودوازآنبرایارزیابیدرطرحدرسمدرسسنجیدهمیدهشاعالم

نهاییدورهنیزاستفادهخواهدشد.

نیمسالتحصیلی( 14ماده  هر در میانگینكلنمراتدانشجو اگر

شود.باشد،دانشجودرآننیمسالمشروطتلقیمی00كمتراز

 :تبصره دوره در دانشجویی ارشدكارشناسیاگر اعم2، ازنیمسال

  شود.متوالییامتناو،مشروطشدهباشد،ازتحصیلمحروممی

(15ماده  بهنامثبتعدم منجر تحصیلی، نیمسال هر در دانشجو

شود.محرومیتدانشجوازتحصیلمی
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تغییررشتهوانتقالدرایندورهممنوعاست.(16ماده 

توانددرطولدورهتحصیلبارعایتسقفسنواتدانشجومی( 17ماده 

مجاز،ازیکنیمسالمرخصیتحصیلیبااحتسا،درسنواتاستفادهكند.

تبصره: سنوات، در احتسا، بدون تحصیلی مرخصی از دراستفاده

،منوطو...همسریاوالدینیتمأمورمواردیچونبارداریوزایمان،بیماری،

.پذیراستامكان«نامهمصو،دانشگاهشیوه»مراجعذیربطوبراساسبهتأیید

درخواست( 18ماده  باید تحصیل، از انصراف متقاضی دانشجوی

دانشكده آموزشی معاونت به شخصاً را خود كند./كتبی ارائه پردیس

می ازدانشجو ماه دو تا حداكثر و براییکبار تنها تاریخارائهتواند

درخواست،تقاضایخودراپسبگیرد،پسازانقضایاینمهلت،حكم

شود.قطعیانصرافازتحصیلویصادرمی

هایدورهوجلسهآزمونحضوردانشجودرتمامفعالیت( 19ماده 

هایدورهشاملمراجعهبهدرگاهآموزشیوفعالیت.پایانیالزامیاست

ومنابعدرسیسامانهآموزش،انجامتكالیففردیها،مشاهدهكلیهفایل

گروهیومشاركتدرتاالرهایگفتگواست.

میزانحضوردانشجودرفضایالكترونیكی،توسطتأیید:1 تبصره

 شود.مدرسدرسامانهآموزش،انجاممی

دانشجو: 2 تبصره  اگر تشخیصو نیمسال مدرستأییدبه طول در

3تحصیلی،دربیشاز
16
هاییکدرسغیبتداشتهباشدیادرفعالیتاز

درسصفر آن نمره درسغیبتكند، همان نیمسال پایان آزمون جلسه
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باشد،خواهدشد.درصورتیكهبهتشخیصدانشگاه،غیبتدانشجوموجه

 .شودهایآننیمسالحذفمجازمینمرهصفرآندرس،ازمجموعدرس

الزم:3تبصره  و گردد حضوریبرگزار باید، نیمسال پایان آزمون

آزمونپایاننیمسال،توسطمراقبجلسهدردانشجوتیهواستاحراز

صورتگیرد.

درتوانندمی،خارجمقیمایرانیویرانیرایغدانشجویان( 21ماده 

آزموندر،دانشجوتیهواحرازشرطبهوسفارتهایمكانازیكی

.كنندشركتپایاننیمسال

تحصشاغلانیانشجود( 21ماده  ی،كیالكترونیهادورهدریلبه

هستند.یلیتحصتیمعافمقرراتمشمول

01حداقلكههاییدورهبرتربرایدهدرصدازدانشجویان( 22ماده 

سهسقفدرواحد20گذراندنصورتدراند،شدهپذیرشدانشجو

می نیمسال، با دانشكدهتوانند به كتبی درخواست اخذ/ارائه با مركز،

پژوهشیادامهتحصیلدهند.-نامهبهشیوهآموزشیپایان

كهدانشجویانیبالفاصلهبرایاستموظفپردیس/:دانشكدهتبصره

اخذامكانهستند،پژوهشی-آموزشیبهآموزشیشیوهتغییرمشمول

.كندفراهممقرراتمطابقنامهراپایان

رییتغازبعدمسالینکیتاحداكثراستموظفدانشجو(23 ماده

راهنمااستادنظرباراخودنامهانیپاموضوعی،پژوهش-یآموزشوهیشبه

.كندانتخا،



 093ارشدناپیوستهیادگیریالكترونیكینامهآموزشیدورهكارشناسیآیین

یقطعبیتصوبهمنوط،پنجممسالیندردانشجونامثبت:تبصره

گروهآموزشییشورادرنامهانیپایپژوهشطرح صدورو/دانشكده

.استراهنمااستادبرایحكم

دانش( 24ماده  واحدهایمالک كلیه گذراندن دانشجو، آموختگی

 .استدوره

باذكرعبارتیكیالكترونیهادورهآموختگاندانشمدرک(25 ماده

آموختگاندانش.شودیمصادردانشگاهتوسط«يکيالکترون شيوه به»

مقاطعهادوره در تحصیل ادامه به مجاز الكترونیكی، دری باالتر

یغیرالكترونیكیهستند.هادوره

فقطضوابطبرابرل،یتحصازمحروم/منصرفیدانشجوبه(26ماده 

.شوددادهمییدرسیواحدهاگذراندنیگواه

نامهوهرگونهپاسخگوییقانونیمسئولیتاجرایاینآیین(27ماده 

پردیسونظارتعالیهبر/بهآنبرعهدهمركزومعاونآموزشیدانشكده

وتفسیرمفادآنبرعهدهمعاونآموزشیدانشگاهاست.اجراحسن

اینآیین یکمقدمه، در 21نامه و جلسه03ماده در مورختبصره

برای00/0/0935 و رسید تصویب به دانشگاه آموزشی شورای

 تحصیلی سال ورودی الزم0935-33دانشجویان آن، پساز جرااالو

هستند.بالاثرهایمغایرباآنلغووهاوبخشنامهنامهاستوتمامآیین

 

 



 



  (Minorايجاد و اجرای دوره كهاد ) نامه آيين»

 «ويژة دانشجويان مقطع كارشناسي و دكتری عمومي دامپزشکي



نامرراایجررادواجرررایدورهكهرراددرمقرراطعدكتررریعمررومیشرریوه

دردانشرگاهبرهشررحزیرراجررایردایهادامپزشكیوكارشناسیرشته

 گردد:می

 

هدف

 هپیوند زمینهفزاییامو ازروزافزون فناوریو و هایمختلفعلوم

،ایننیازراازسویدیگرایرشتهینبهایرشدپژوهشویکسوسوی

یکرشتهكهعالوهبرفراگیریعمیقاستبرایدانشجویانایجادكرده

رشته فنون و مبانی از داشتهتخصصی، آگاهی نیز دیگر تحصیلی های

ایجاداینامكانكه برتحصیلدررشتهاصلیباشند. ،دانشجویانعالوه

باعثگسترشبازارادروسیمنتخبازیکرشت نیزفراگیرند، دیگررا

برای خارجی و داخلی ویژهیآموختگاندانشكار تحصیل دوره این با

ةكنندفراهمهمچنین،داشتندیدكافینسبتبهحداقلدورشته،شود.می

آموختگانخواهدشد.دانشكارآفرینانهومؤثربینرشتههایفعالیت

توجه با تهران دانشگاه ظرفیت وعنوانبهبه تنوع جامع، دانشگاه

ثیربهأتواندتهامیهاودروسقابلارائه،اجرایایندورهگستردگیرشته

توانمندسازیدانش محیطآموختگانسزاییدر ایجاد در هایایندانشگاه

 یتخصصیجامعهداشتهباشد.ها،كارآفرینیوپاسخگوییبهنیازوكاركسب
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واجدشرایطدرراستایتشویقدانشجویانوباتوجهبهنكاتفوق

دریكیازدانشومهارتفراگیری،نامهشیوهمندرجدراین هایالزم

فراهمخواهدایرشتهینبصورتبههایمرتبطرشته كهاد طیدوره با ،

نحوهاخذوگذراندنواحدهای»نامانامهحاضربراساسآیینشد.شیوه

شورایآموزشیدانشگاهتدوینودر21/5/0959مصو،مورخ«مازاد

 مورخ تصویب21/0/0933جلسه به آموزشی شورای منتخب كمیتا

وطیمراحلمندرج،ازابتدایسالرسید.ایندورهبارعایتمفادآن

 رشته0933-31تحصیلی كلیه حرفههابرای دكتری دامپزشكی،ی ای

ارشدوكارشناسیدانشگاهتهرانقابلاجرااست.كارشناسی
 

اختصارات و تعاريف

ازدوره اصلي: یكی یا و دامپزشكی عمومی دكتری دوره به

میدوره اطالق دانشگاه در دایر كارشناسی كههای شود

دانشجویانآن،متقاضیشركتدردورهكهادباشند./دانشجو

دوره كهاد: آموزشی دوره مدتكوتاهمنظور حداقل و05با واحد

برایآشناییهادانشكده/هاواحداستكهتوسطیكیازگروه20حداكثر

شود.باآنرشتهارائهمینامهآیینهایشمولایندانشجویانسایررشته

دانشكدهیاگروهیاستكهدانشجویمقطعگروه اصلي: /دانشکده

دانشجویدوره یا كارشناسیآندانشكدهدكتریعمومیدامپزشكیو

شود.محسو،می

راگروه ميزبان:/دانشکده كهاد دوره استكه گروهی یا دانشكده

نماید.ارائهمی



 009...دانشجویانمقطعكارشناسیوویژةنامهایجادواجرایدورهكهادشیوه

 ( برنامه آموزشي دوره كهاد1ماده 

م كهاد دوره آموزشیهر برنامه حداقل بر 05شتمل حداكثر 20و

هایدكتریاست.كهتوسطدانشكدهیاگروهمیزبانازبیندروسدوره

دوره یكیاز یا واحدعمومیدامپزشكیو آن در هایكارشناسیدایر

تواندبیشازشود.تعدادواحددروسپیشنهادیهردورهمیانتخا،می

معاونتأییدصلیخودوباواحدباشدكهدانشجومتناسببارشتها20

آموزشیدانشكدهمیزبان،موظفبهاخذحداقلتعدادواحدهایمصو،

برایدریافتگواهیطیدورهاست.

 ( نحوه ايجاد دوره2ماده 

فرمتعریف»برایاجرایدورهكهاد،الزماستگروهدانشكدهمیزبان

كهاد دوره آموزشی« شورای به تصویب برای و تكمیل را

شورای/دانشكده در تصویبدوره پساز نماید. ارائه پردیسمربوطه

برنامهآموزشیدورهبرایبررسی، بهادارهكلییدتأواظهارنظرمزبور،

میبرنامه ارسال دانشگاه آموزشی نظارت و ریزی از بعد تأییدگردد.

شرایطبرنامه واجد دانشجویان كل، اداره این توسط دوره آموزشی

دوره،امكانشركتدردورهراخواهندداشت.پذیرش

 ( شرايط پذيرش دوره3ماده 

كارشناسیدانشجویاندوره-9-0 هایدكتریعمومیدامپزشكیو

گذراندنحداقل تحصیلو پایاننیمسالدوم واحددرسی20پساز

برایشركتدریكیازدورهمی هایكهادبهتواننددرخواستخودرا

دانشكدهخودارائهنمایند.معاونتآموزشی
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نباید-9-2 درخواستپذیرش، ارائه زمان در میانگینكلدانشجو

 باشد.00كمتراز

9-9- در نباید دانشجو درخواست، ارائه زمان ازیکیچهدر

مشروطشدهباشد.ماقبلهاینیمسال

هردانشجودرمدتتحصیلخودفقطامكانارائهدرخواست-9-0

دورهكهادرادارد.برایطییک

آیین-9-0 از كه دانشجویانی رشته دو در تحصیل صورتبهنامه

كننداجازهشركتدرایندورهراندارند.استفادهمیزمانهم

آخریننیمسالمجازبرایارائهپذیرشدردورهكهاد،نیمسال-9-3

هفتموچهاردهمبهترتیببرایدانشجویانكارشناسیودكتریعمومی

.دامپزشكیاست

جزوواحدهایاجباریدورهنامهپایانهایكهدرموردرشته-9-1

دفاعازشودیمتحصیلمحسو، بایستیقبلاز كهاد واحدهایدوره ،

 بهاتمامبرسد.نامهپایان

 ( مقررات آموزشي دوره4ماده 

درهرنیمسالتوسطاخذشدهحداقلوحداكثرتعدادواحدهای-0-0

 تابع عمومینامهآییندانشجو دكتری دوره آموزشی های

كارشناسیاست./دامپزشكی

واحدازدروسرشته02دانشجوموظفاستدرهرنیمسالحداقل

اصلیخودرااخذنماید.



 000...دانشجویانمقطعكارشناسیوویژةنامهایجادواجرایدورهكهادشیوه

دروس-0-2 متغیر شهریه پرداخت مشمول دوره واحدهای اخذ

مطابقمصوبات درس(هیأتكارشناسی اخذ زمان )در امنایدانشگاه

ویاباالترباشد،دانشجو01.درصورتیكهمیانگینكلدانشجوباشدیم

 كهاد دروسدوره پرداختشهریه نیمسالبعدیمعافاخذشدهاز در

خواهدبود.

ضوابط-0-9 از استفاده با دروسدوره میهمانیدرستکاخذ و

موظفاستدروس دانشجو نیست. سقفسنواتمجاز در را دوره

درنیمسالعادیاخذنماید.نامثبتمجازدورهاصلیوبا

دورهدرمیانگیننیمسالاخذدروساخذشدهنمراتدروس-0-0

عنوانبهنخواهدداشتویریتأثمزبوروهمچنینمیانگینكلدانشجو

هدرجوردروسدورهكهاددركارنامهتحصیلیدانشجویانباكدخاصد

اصلی دوره اختیاری دروس جایگزین دوره این دروس شد. خواهد

.شوندینمدانشجو

چنانچهمیانگینیکنیمسالتحصیلیدانشجوبعدازپذیرش-0-0

شودوباسنواتاوازدهنیمسالبیشترشود00دردورهكهادكمتراز

شود.گواهیدورهكهادبرایدانشجویمزبورصادرنمی

س-0-3 رشتهحداكثر در دانشگاه در دانشجو تحصیل نواتمجاز

آموزشیدورهاصلیاست.نامهآییناصلیودورهكهادتابعمقرراتو

تمدیدسنواتمازادصرفاًبرایتحصیلدردورهكهادمجازنیست.

است،مشمولتمامیدانشجوییكهدردورهكهادشركتكرده-0-1

و بود خواهد خود اصلی دوره در دانشگاه جاری آموزشی مقررات
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برخوردبا نحوة تفاوتیدراجرایمقرراتآموزشیاعمازاخذواحد،

غیبت،سنواتوسایرمواردایجادنخواهدشد.

بهدورهمشابهدیگر-0-5 ارائهدرخواستبرایتغییرازیکدوره

 مجازنیست.

 دريافت گواهي كهاد( 5ماده 

دانشجوبعدازاخذوگذراندنكلیهواحدهایموظفرشته-0-0

 دروس كه صورتی در موفقیتشدهمشخصاصلی، با را كهاد دوره

می باشد، گذرانده اتمام از بعد خود،دانشفرایندتواند آموختگی

امضایردرخواستاخذ با اینگواهی نماید. كهاد دوره یسئگواهی

شود.دانشگاهصادرمیخدماتآموزشیكلمدیرمیزبانودانشكده

در-0-2 اصلی دوره عنوان با یكسان كهاد، دوره گواهی عنوان

 خواهد میزبان كهدانشكده عنوانبود در كهاد گواهیدوره پیشوند با

میزبانمتمایزخواهد اصلیدردانشكده عنوانمدارکدوره از گواهی،

شد.

به21/0/0933درپنجمادهدرشورایآموزشیمورخنامهشیوهاین

بهصراحتبیاننامهشیوهتصویبرسید.درخصوصمواردیكهدراین

مقررات دورهكارشناسیپیوستهودكتریعمومینامهآییننشدهاست،

گیریخواهدبود.دامپزشكیجاریدانشگاهمالکتصمیم
 

 
 



ويژه دانشجويان مقطع  كهاد  نامه ايجاد و اجرای دوره آيين»

  «ارشد كارشناسي



ارشرردنامررهایجررادواجرررایدورهكهرراددرمقطررعكارشناسرریآیررین

دردانشگاهبهشرحزیراست:یردایهارشته
 

 ( برنامه آموزشي دوره كهاد1 هماد

واحداستكهتوسرط3برنامهآموزشیهردورهكهادمشتملبرحداكثر

دایررارشدكارشناسیهایدانشكدهیاگروهمیزبانازبیندروسدورهیادوره

شود.گروهمیزبانبررحسربرشرتهتحصریلیدانشرجو،عالیرقانتخا،می

یتوانمندسرازفردیوسوابقتجربری،دروسریراكرهبیشرترینترأثیررادر

ریزیوارائهخواهدكرد.تعدادواحددروسپیشرنهادیدانشجودارند،برنامه

واحدباشدكهدانشجوازمیاناینواحردهابراتوجرهبره 3تواندبیشازمی

معاونآموزشیدانشكدهمیزبان،واحدهایمروردتأییدرشتهاصلیخودوبا

نیازبرایدریافتگواهیدورهرااخذخواهدكرد.

 ( چگونگي ايجاد دوره2 هماد

فررمتعریرف»برایایجاددورهكهاد،گروهیادانشركدهمیزبرانبایرد

پردیسارائهكند.پرساز/بهشورایآموزشیدانشكدهراتكمیلو«دوره

ریرزیوگسرترششرورایبرنامرهبرهتأییردبرنامهجهت،تصویبشورا

شرودوریزیونظارتآموزشریفرسرتادهمریدانشگاهوادارهكلبرنامه

قابلاجراخواهدبود.پسازابالغ
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 ( شرايط پذيرش در دوره3 هماد

ارشد،پسازنیمسالاولوگذراندنمقطعكارشناسیدانشجویان-0-9

تواننددرخواستخودرابرایشركتدریكیازواحددرسیمی5حداقل

پردیسارائهكنند./آموزشیدانشكدههایكهادبهمعاونتدوره

چهارمتبصره: تا دوم نیمسال بین تنها كهاد دوره واحدهای اخذ

پذیراست.امكان

میانگینكلدانشجویمتقاضیدرهرنیمسالتحصیلینبایدكمتر-2-9

هایتحصیلینیزمشروطنشدهباشد.ازنیمسالیکیچهباشدودر00از

هردانشجودرمدتتحصیلتنهامی9-9 توانددریکدورهكهاد.

شركتكند.ارائهدرخواستبرایتغییرازیکدورهكهادبهدورهكهاد

نیست.دیگرمجاز

 ( مقررات آموزشي دوره4 ماده

واحرد5دانشجوموظفاستدرهرنیمسالتحصیلیحداقل-0-0

اخذشدهازدروسرشتهاصلیخودرااخذكند.حداكثرتعدادواحدهای

واحداست.02دورهكهادیواحدهادرهرنیمسالبااحتسا،

دوره-2-0 پایانواحدهای از دفاع از قبل باید ناماكهاد

ارشدبهاتمامبرسد.كارشناسی

اخذدروسدورهكهادمشمولپرداختشهریهمتغیردروس-0-0

امنایدانشگاهاست.هیأتارشدمطابقمصوباتكارشناسی

میانگینكل-0-0 میانگیننیمسالو در كهاد نمراتدروسدوره

نخواهدداشت.یریتأثدانشجو
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یدانشجودردورهاصلی،بعداگرمیانگینیکنیمسالتحصیل-1-0

باشدیامشمولسنواتاضافیشود00ازپذیرشدردورهكهادكمتراز

گواهیدورهكهادصادرنخواهدشد.

 ( دريافت گواهي دوره5ماده 

دانشجوبعدازاخذوگذراندنهمهواحردهایموظرفرشرته-0-0

دورهكهرادرابراموفقیرتشردهمشرخصكرهدروسیدرصورتاصلی،

آمروختگیخرود،اخرذدانرشفرایندتواندبعدازاتمامگذراندهباشد،می

یسرئرگواهیدورهكهرادرادرخواسرتكنرد.ایرنگرواهیبراامضرای

دانشگاهصادرخواهدشد.مدیركلخدماتآموزشیدانشكدهمیزبانو

ت،مقرراتنامهبهصراحتبیاننشدهاسدرمواردیكهدراینشیوه

كارشناسیآیین دوره نامه مالک دانشگاه ناپیوسته گیرییمتصمارشد

خواهدبود.
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 ارشد فرم تعريف دوره كهاد در مقطع كارشناسي
 

گرایشكهاد:/عنوانرشته

پردیس:دهنده:گروهارائه/دانشكده

 الف. شرايط و ظرفيت پذيرش

هایمجازبهشركتدردورهكهاد:گرایش/رشته

گروه)پردیسمربوطه(/دانشكدهگرایش/عنوانرشته
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
o تواندوارددورهكهادشود:اصلیكهدانشجومیهاییدردورهنیمسال/نیمسال

o :ظرفیتپذیرشدانشجودردورهكهاددرهرنیمسال

o :حداقلمیانگینكلداوطلبدرهنگامدرخواستشركتدردورهكهاد

o :مهلتارائهدرخواستشركتدردورهكهاددرهرنیمسال

o :شرایطدیگر

 محتوای آموزشي دوره ب.

كهاد:یدورةهاواحدحداقلوحداكثر

هایهردرسولیستدروسقابلاخذدردورهكهاد،تعدادواحد

احتمالیآننیازهاییشپ

نیازهاپیشتعدادواحدعنواندرس
..........................................................................

..........................................................................
..........................................................................



 تاریختكمیلفرم:كنندهفرم:ناموسمتتكمیل



 « دوره كارشناسي دووجهينامه برنامه درسي  آيين»

 

 مقدمه

سیاست پایه بر كه دانشگاه راهبردیسوم باالدستیبرنامه هایمهمو

هاوكشوربهتصویبهیأتامنارسیدهبهمنزلاطرحیبرایبیاناولویت

دانشگاهگانهسهباشد.یكیازاهدافراهبردهایدانشگاهدرافقپیشرومی

كارآفرين پرداز و دانشگاه ايده دربرنامهمذكورنوآوریوحركتبهسوی

رشته توسعه دورهاست. كیفی و كمی توسعه گرایشی، دو هایهای

و انتقادی تفكر خالقیت، بر تأكید با آموزش كیفی بهبود كارورزی،

هایهایمربوطبهكارآفرینیدررشتههایكاربردی،توسعهآموزشمهارت

باشند.مختلفازجملهراهبردهایموردنظربراینیلبهاینهدفمی

 دورهيدووجهدر راستای تحقق برنامه سوم دانشگاه، برنامه درسي 

درشوراهایمختلفدانشگاهموردبحث،بررسیوتصویبقراركارشناسي

هایهایمختلفعلوموفناوریورشدفعالیتپیوندروزافزونزمینه.گرفت

عالوه،ایننیازرابرایدانشجویانایجادكردهاستكهیارشتهنیبپژوهشی

یکرشتهتخصصی،ازمبانیوفنونرشتهتحصیلیدیگریبرفراگیریعمیق

فرصتوامكانبرایدانشجویانادشدهینیزآگاهیداشتهباشند.اجرایبرنامه

دررشتهاصلی،بستهدروسمعیّنلیبرتحصكندتاعالوهدانشگاهفراهممی

قابلیت افزایش باعث كه فراگیرند نیز را فرعی آموزشی بسته هایاز

،هدفمندسازیآموزش،گسترشبازاركارداخلیوخارجیآموختگاندانش

خواهدشد.یارشتهنیبوافزایشامكانپژوهشونوآوری



002هایتحصیلیدانشگاهتهرانهایجامعآموزشیدورهنامههاوشیوهنامهآیین 

وگستردگیهاتهبهظرفیتوجامعیتدانشگاهتهران،تنوعرشباتوجه

درسیمی اجرایاینبرنامه ایندانشگاه، ریتأثتوانددروسقابلارائهدر

داشتهباشد.آموختگاندانشدانشجویانوییافزاتوانسزاییبرب

 

 تعاريف

 رشته اصلي

رشته از یكی هابه اطالق دانشگاه دایر كارشناسی كهشودیمی

دانشجودرآنرشتهپذیرفتهشدهاست.

 

 بسته آموزشي فرعي

بسته تعداد شامل است 00ای رشته20تا یک از درسی واحد

كارشناسیدایردانشگاهكهتوسطگروهمجریآنبرایدانشجویانسایر

شود.ارائهمینامهآیینیمشمولاینهارشته



 يدووجهبرنامه درسي 

برنامهدرسیاستكهازیکرشتهاصلیویکبستهآموزشیفرعی

 تشكیلشدهاست.

 

 دانشکده/گروه اصلي

 كارشناسی مقطع دانشجوی كه است گروهی یا عنوانبهدانشكده

شود.گروهمحسو،می/دانشجویآندانشكده



 009نامهبرنامهدرسیدووجهیدورهكارشناسیآیین

 دانشکده/گروه فرعي

.نمایدیمدانشكدهیاگروهیاستكهبستهآموزشیفرعیراارائه

 ( نحوه انتخاب بسته آموزشي فرعي1ماده 

0-0- زمانهمتواندیمدانشجو نیمسالنامثبتبا انتخا،واحد و

مدیرگروهیكیاز/تحصیلیازرشتهاصلی،بامشورتاستادراهنماسوم

هابسته انتخا، را فرعی آموزشی بستهكندیمی از واحد انتخا، .

آموزشیفرعیازنیمسالسومبهبعدخواهدبود.

0-2- به مجاز خود، تحصیل مدت در دانشجو وهر انتخا،

است. فرعی آموزشی بسته یک انصراف گذراندن اعالم صورت در

دانشجوموظفاست دانشجوازادامهتحصیلدربستهآموزشیفرعی،

باباقی و اخذ اصلی واحدهایرشته بین از را واحدهایدرسی مانده

موفقیتبگذراند.برایایندانشجویانگواهیبستهآموزشیفرعیصادر

نخواهدشد.

درصورتاعالمانصرافدانشجوازادامهتحصیلدربستهتبصره:

دارد اختیار اصلی رشته آموزشی دانشكده/گروه فرعی، آموزشی

 را فرعی آموزشی بسته دروس از شده گذرانده عنوانبهواحدهای

واحدهایاختیاریرشتهاصلیبپذیرد.

 ( نحوه ايجاد برنامه2ماده 

گروهیادانشكدهموظفاستبرنامهآموزشیرادرقالبیکبرنامه

درسیرشتهاصلیویکبستهآموزشیفرعیتدوینوجهتتصویب

تصویب پساز كند. ارائه مربوطه آموزشی واحد آموزشی شورای به
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بهشورایتأییددرشورایمذكور،برنامهآموزشیبرایبررسیوبرنامه

شود.ونظارتآموزشیدانشگاهارسالمی،گسترشریزیبرنامه

تعداد:1تبصره  از فرعی، آموزشی بسته واحدهای تعداد معادل

واحدهایبرنامهدرسیرشتهاصلیكاستهخواهدشد.

می:2تبصره  تمایل صورت در ازدانشجو را واحدها كلیه تواند

دروسرشتهاصلیاخذنماید.

 ( زمان اجرا3ماده 

 درسی كارشناسییجهدووبرنامه دانشجویان دوره برای مصو،

بهبعدقابلاجرااست.35-33ورودیسالتحصیلی

 ( مقررات آموزشي 4ماده 

درهرنیمسالتابعاخذشدهحداقلوحداكثرتعدادواحدهای-0-0

یآموزشیدورهكارشناسیاست.هانامهآیین

بستهدانشجوموظفاستكلیهدروسدوره)رشتهاصلیو-0-2

آموزشیفرعی(رادرسقفسنواتمجازدورهبگذراند.

0-9- دروس بستهاخذشدهنمرات سایرهااز فرعی آموزشی ی

همچنینمیانگینكلهارشته و اخذدروسمزبور میانگیننیمسال در

شود.محاسبهمی

دانشجویانمشمولتمامیمقرراتآموزشیجاریدانشگاهدر0-0

بودوتفاوتیدراجرایمقرراتآموزشیجاریرشتهاصلیخودخواهد

دانشگاهاعمازاخذواحد،نحوهبرخوردباغیبت،مشروطی،سنواتو

سایرمواردنخواهدداشت.



 000نامهبرنامهدرسیدووجهیدورهكارشناسیآیین

رشته-0-0 اولیبراساسمعدلكلیهدروسگذرانده گواهیرتبه

وگواهیاستعداددرخشانگرددیماصلیوبستهآموزشیفرعیصادر

3بامحاسبهمعدل
4
مربوطصادرخواهدشد.نامهآیینواحدهابراساس

دانشكده-0-3 آموزشیفرعیدر واحدهایبسته فرعی/كلیه گروه

 گذرانده گذراندنیکعنوانشوندیماخذو اخذو خاص، موارد در .

گروه از /دانشكده/درس با دیگر اصلی/دانشكدهتأییددانشگاه گروه

بالمانعاست.

كنندهجهتاخذبستهانتخا،واحددانشجویانمراجعهونامثبت-0-1

 گردد.بندیمیاولویتنامثبتآموزشیفرعی،براساسزمانمراجعهو

 ( دريافت گواهي بسته آموزشي فرعي5ماده 

بسته-0-0 و اصلی رشته واحدهای كلیه گذراندن با دانشجو

 رشتهاصلیشناختهخواهدشدوگواهیآموختهدانشآموزشیفرعی،

دانشگاه آموزشی خدمات مدیركل امضای با نیز فرعی آموزشی بسته

.گرددیمیصادربرایو

رشته-0-2 عنوان با یكسان فرعی، آموزشی بسته گواهی عنوان

 پیشوند/دانشكدهاصلیدر با كه اصلیخواهدبود گواهیبسته"گروه

.گرددیمصادر"آموزشیفرعی

 نامهآییناین 0در شورای در نظارتریزیبرنامهماده و گسترش ،

درخصوصمواردیكهدر01/13/35آموزشیمورخ بهتصویبرسید.

كارشناسیدورهنامهآیینبهصراحتبیاننشدهاست،مقرراتنامهآییناین

 گیریخواهدبود.پیوستهجاریدانشگاهمرجعومالکتصمیم





 «كارشناسي نامه تسهيالت آموزشي ويژه دانشجويان ممتاز آيين»



نامهتشكیلشورایهدایتاستعدادهایآیین2ماده2اجرایبنددر

 مصو،جلسه آموزشعالی در 951درخشان شورای3/3/10مورخ

برقراریتسهیالتویژهآموزشیبرایمنظوربهعالیانقال،فرهنگیو

ارشدپیوستهوارشناسیكارشناسی،كدانشجویانممتازدرمقطعتحصیلی

اینآیینای)پزیحرفهاتركد دامپزشكی( شكیو به تدوینو اجرانامه

:شودگذاشتهمی

(1ماده  میكدانشجویانی آیینه این مزایای از بهرهتوانند مندنامه

:شوند،عبارتنداز

سنجشآموزش-لفا سازمان معرفی با سراسری آزمون برگزیدگان

حداقلدووونسراسریآنهرادرآزمترسابیكراتاهمجمروعنمور،كشك

.باالترباشدهنیمانحرافمعیارازمیانگیننمراتدرگروهآزمایشیمربوط

،- علمی المپیادهای نقرهشوركیآموزدانشبرگزیدگان و )طال

تآموزشوپرورش)موضوعمصوباتشورایبامعرفیوزاركشوری(

پذیع عنوان با فرهنگی انقال، دانشرالی درش برگزیده آموزان

 (.تدرآزمونسراسریكهابدونشردانشگاه

جشنواره-ج فارابیهایخوارزمیبرگزیدگان و رازی معرفی، با

.هایعلمیوصنعتیایرانسازمانپژوهش

ی:یامتیازاتاعطا

اولویتدراستفادهازامكاناتخوابگاهی-
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نامهدردورشتهتحصیلیوبراساسشیوهزمانهمطوربهتحصیل-

مربوط

یا- تحقیقاتیطبقنظرمسئوالندانشكده امكاناتویژه از استفاده

گروهذیربط

هایآموزشیوپژوهشیدانشجویبراینظارتبرفعالیت(2ماده 

استادیاریو مرتبه دارای اعضایهیأتعلمی از یكی دانشگاه ممتاز،

.نمایداستادمشاورویتعیینمیعنوانبهباالتررا

می (3ماده  ممتاز دروسعمومیدانشجوی بهتواند بنا را پایه و

اس بدونشرپیشنهاد آموزشیمربوط، تكتادمشاوروتأییدمدیرگروه

امتحانكالدر تحصیلی نیمسال ابتدای در دروسجزءس، این دهد

.گردددهایدانشجودرآننیمسالتحصیلیمنظورنمیواححدنصا،

معاونتآموزشیدانشگاهاندفتراستعدادهایدرخش(4ماده  حوزه

دارانجاماولیهاموراستعداددرخشاناست.عهده

آموزش(5ماده  گروه مدیر تأیید و مشاور تشخیصاستاد به ی،بنا

م توانیدانشجویممتاز تخصصیرا دروساصلیو طوربهدبرخیاز

.السبگذراندكبدونحضوردر،اختصاصیزیرنظراستاد

ازبرایتحصیلتتواندبادرخواستدانشجویممدانشگاهمی(6ماده 

.داستادمشاورموافقتنمایدلیپسازتأییدردورشتهتحصیزمانهم

نامهطبقشیوهدردورشتهتحصیلیزمانهممقرراتتحصیل:تبصره

شود.میاجرامربوط



 003كارشناسینامهتسهیالتآموزشیویژهدانشجویانممتازآیین

آیین این در 3نامه مورخ جلسه در یکتبصره و 00/10/35ماده

تصویبرسید به برایدانشجویانورودیشورایآموزشیدانشگاه و

هایهاودستورالعملنامهاالجراستوشیوهوپسازآنالزم33-0935

.گرددمغایرباآنلغووبالاثراعالممی



 



 یاستعدادها انيدانشجو ژهيدر دو رشته و زمان هم ليتحص نامه آيين»

 «درخشان

 

 مقدمه

هداتیحمایهااستیسیاجرادر درخشانیاستعدادهاتیو

وبندیانقال،فرهنگیعالیشورا22/12/11خیتار003مصو،جلسه

وظا2بخشجازماده0 وزارتعلوم،التیوتشكفیقانوناهداف؛

فناورقاتیتحق تاریو جلسه شورا00/10/59خیمصو، یمجلس

برنامهیمبنیاسالم حماییناساشیبرایزیربر استعدادهاتیو یاز

یهاكشوردرحوزهیراهبردیهاتیآنهابهسمتاولوتیدرخشان،هدا

دگانیبرگزیآموزشتیوهداییشكوفال،یتسهمنظوربهمختلفعلومو

.شودیگذاشتهماجراوبهنینامهتدونییآنی،ایعلم

كاربهنامهآییننیدراریزیهاواژهاختصار؛تیرعامنظوربه (1ماده  

:رودیم

یوفناورقاتی:وزارتعلوم،تحقوزارت

یوپژوهشیآموزشعالیهاسسهؤهاومازدانشگاهکی:هرسسهؤم

.كنندیمتیكشوركهطبقمقرراتوزارتفعال

درخشانوزارتیاستعدادهاتیهدای:شوراتیهدایشورا

آموزشیزیربرنامهمستقردردفترتیهدایشورارخانهی:دبرخانهیدب

یعال

سنجش:سازمانسنجشآموزشكشورسازمان
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محل-كدرشتهیموسسهكهدارایلیتحصیهارشتهازکی:هررشته

.سازمانسنجشاستسراسریآزموندفترچهدر

كهپسازحداقلوستهیپیكارشناسیلیدورهتحصیدانشجو(2 ماده

یاحرفهیودكتروستهیارشدپیكارشناسیها،ودورهیلیتحصمسالیدون

همرشتهوهمانیبادانشجوسهیدرمقا،یلیتحصمسالیكهپسازچهارن

دارایورود و بوده برتر درصد ده جزو ویكییخود ریزیهایژگیاز

دورهیهاازرشتهیكیخود،دریلیمجازاستعالوهبررشتهتحص،باشد

:كندلیتحصوستهیپیداركارشناستیاولو

سراسرشدگانرفتهیپذ-الف دورهیآزمون در دانشگاه به ورود

پیكارشناسوسته،یپیكارشناس دكتروستهیارشد (ی)عمومیاحرفهیو

ت با كلقبولدییأكه یسازمانسنجشنمره ازاریانحرافمع0/2آنها،

.باشدشتریمربوطبیشیكنندگاندرگروهآزماشركتیهانمرهنیانگیم

طالیجهانهایمدالدارندگان-، یعلمیادهایالمپیكشوریو

.وزارتآموزشوپرورشدییأموردتیآموزدانش

دومصرفلیتحص :1 تبصره موافقتاًدررشته دانشكده/گروهپساز

.استریپذدرخشاندانشگاهامكانیدفتراستعدادهادأییومقصدوتأمبد

توجهبهیسسهمؤم:2 تبصره دراسنادشدهانجامیهاتیاولوتواندبا

میباالدست و تحصزانیكشور دوم رشته در ته،یلیتقاضا به هینسبت

.برساندانیاقدامكندوآنرابهاطالعمتقاضدارتیاولویهافهرسترشته

با (3 ماده دوم رشته به ورود از پس ندیدانشجو هر مسالیدر

دورشتهیهاازمجموعدرسیواحددرس91حداكثرتاسقفیلیتحص



 039زماندردورشتهویژهدانشجویاناستعدادهایدرخشاننامهتحصیلهمآیین

دررشتهاول،هردولیانتخا،كندكهدرمدتمجازتحصیرابهنحو

.رساندانیرشتهرابهپا

یكارشناسیدانشجویلیداردسنواتتحصاریسسهاختؤم:1 تبصره

شراوستهیپ نییآنیاطیحائز تبصره اساس بر را کینامه 00ماده

(مصو،وستهیپوناوستهی)پیوكارشناسیدورهكاردانینامهآموزشنییآ

وزارتیآموزشیزیربرنامهیعالیشورا03/02/39خیتار503جلسه

.دهدشیافزاهیوبدونپرداختشهرمسالین01تاسقفرمتبوع،حداكث

م:2 تبصره تواندیدانشجو مبد/گروهدییتأبا مقصد،أدانشكده و

ازیكیدارند،فقطدریتطابقموضوعییكهبهلحاظمحتواییهادرس

.دورشتهبگذراند

بارازکیخود،فقطلیدانشجومجازاستدرطولتحص(4 ماده

.مندشودبهرهیلیدردورشتهتحصزمانهملیتحص

دریآموختگدانشدرصورتوسته،یپیكارشناسیدانشجو (5 ماده

ماندهیباقیتواندواحدهای،مارشدكارشناسیدردورهیرشتهاولوقبول

لیباتحصزمانهم،یلیتحصمسالیازرشتهدومخودراحداكثردردون

دیدانشجوباصورتنیاریرساند.درغانیارشدبهپایدردورهكارشناس

.دررشتهدومانصرافدهدلیتحصدامهازا

زمان(6 ماده تا تحصیدانشجو پالیكه به را رشته دو هر انیدر

بهسازمانیویشودومعرفیشناختهملینرساندهباشد،شاغلبهتحص

.شودیدرهردورشته،انجاممالتیتحصانیپسازپا،یعمومفهیوظ
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دانشگاهریزانیشاملدانشجونامهصرفاًنییآنیا(7 ماده یهانظام

.باشدیوابستهبهوزارتمیدولت

منوطبهحفظعملكردزمانهملیادامهتحص(8 ماده دورشته در

.استیلیتحصمسالیدرهرن00وكسبحداقلمعدلیلیتحص

متناو،درهراییمتوالمسالیكهدانشجودردونیدرصورت:تبصره

دررشتهدوملیها،شرطفوقرااحرازنكند،ازادامهتحصازرشتهکی

گواه تنها و ویمحروم به دوم رشته در شده اعطایدروسگذرانده

.خواهدشد

ییوهرگونهپاسخگونامهنییآنیایحسناجراتیمسئول (9 ماده

است،نظارتبراجراورندهیمترتببرآنبرعهدهدانشگاهپذیقانون

.وزارتخواهدبودیمفادآنبرعهدهمعاونتآموزشریشرحوتفس

تبصرهدر3مادهو01مقدمه،کینامهمشتملبرنییآنیا(11 ماده

تصو90/13/0931خیتار درخشانیاستعدادهاتیهدایشورابیبه

-35یورودانیدانشجویوبرادیرسیوفناورقاتیوزارتعلوم،تحق

استوجا31 زمانهملیتحص"نامهنییآنیگزیوبعدازآنقابلاجرا

تحصیراداانیدانشجو رشته دو در درخشان دورهیلیاستعداد در

هی)ابالغ"یكارشناس ابالغ23/01/59خیتار9101/20شماره و یهاهی(

 .شودیمربوطم



نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع  آيين»

 «ارشد كارشناسي


دورهظرفیتدرصد01حداكثردارداختیاردانشگاه (1ماده 

پیوستهكارشناسیدورهدانشجویانبهرامحلرشتههردرارشدكارشناسی

.دهداختصاصزیرشرایطحائز

0-0- 3پساز حداقل گذراندن با و تحصیلی چهارمسهنیمسال

برتر درصد پانزده جزء كل، میانگین لحاظ به درسی، واحدهای

 دانشجویانهمرشتهوهمورودیخودباشد.

 شود.آموختهدانشحداكثردرمدتهشتنیمسالتحصیلی-0-2

ویآموختگدانشپذیرشبرایسالتحصیلی،بالفاصلهبعداز-0-9

 پذیراست.امكانبارکیفقطبرای

0-0- در تشخیصرشتهپذیرش به مرتبط، تحصیلی های

 پذیراست.وتأییدشورایاستعدادهایدرخشانامكاندانشكده/گروه

 احرازشرایطاختصاصیدانشگاه-0-0

هایموردپذیرش،توسطشرایطاختصاصیدانشگاهودانشگاه:تبصره

واعالمخواهدشد.شورایهدایتاستعدادهایدرخشاندرهرسالتعیین

كهدرطولششنیمسال(2ماده  دانشگاهاختیارداردمتقاضیانیرا

شوندوبهلحاظمیانگینكلدرمقایسهبامیانگینآموختهدانشتحصیلی

جزو ورودیخود هم غیر و رشته هم دانشجویان كلهشتنیمسال
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یرشبدونآزمونمازادبرظرفیتپذصورتبهپانزدهدرصدبرترباشند،

ارشدهمانسالپذیرشكند.دردورهكارشناسی

مدت:1تبصره  كه درخواستدانشجویانیرا دارد اختیار دانشگاه

مأموریتلشانیتحص بیماری، )مانند خود اختیار از خارج دالیلی به

والدینیاهمسرویابهدلیلزایمان(،حداكثردونیمسالتحصیلیبیش

آیین این در مذكور مجاز مدت از طول به تأییدنامه پساز انجامد،

تسهیالتاینآیین از برایاستفاده خاص، بررسیكمیسیونموارد نامه

كند.

این:2تبصره  شرایط حائز دانشجویان برتر درصد پانزده چنانچه

ماده،بهدلیلانصرافیاعدمتقاضا،ازتسهیالتمربوطاستفادهنكردند

ایتكمیلنشد،دراینصورتدانشگاهمجازبهوظرفیتپذیرشرشته

اولویترتبهصرفاًجایگزینی با درصدبرتربعدیدانشجویانخود، ده

باشد.رشتهمیمتقاضیاندرآن

براساسمصوبهشورایآموزشیدانشگاه،فقطدانشجویانی(3ماده 

نامهاستفادهكنندكهعالوهبردارابودنكلیهتوانندازمزایایاینآیینمی

اثرشدهبراساسمقرراتمربوط،دركارنامهشرایط،درسمردودیبی

آناننباشد.

هایاولتاسومالمپیادگانرتبهدانشگاهاختیارداردبرگزید(2ماده 

ارائههایمرتبط،باعلمیدانشجوییرابرایورودبههمانرشتهیارشته

مازادبرظرفیت،پذیرشكند.صورتبهنامهازدبیرخانهالمپیاد،معرفی



 031ارشدنامهپذیرشبدونآزموناستعدادهایدرخشاندرمقطعكارشناسیآیین

رتبه:تبصره برگزیدگان علمیپذیرش المپیاد ششم تا چهارم های

پذیرخواهدبود.دانشكدهمربوطامكان/دانشجوییبهشرطموافقتگروه

،براساساینشدهرفتهیپذتغییررشتهیامحلتحصیلافراد(3ماده 

نامهمجازنیست.آیین

شورای00/10/35تبصرهدرجلسهمورخ0مادهو9نامهدراینآیین

0935-33آموزشیدانشگاهبهتصویبرسیدوبرایدانشجویانورودی

هایمغایرباآنهاودستورالعملنامهاالجراستوشیوهالزموپسازآن

گردد.لغووبالاثراعالممی

 





های  با آزمون استعدادهای درخشان در دوره نامه پذيرش ينيآ»

 «ارشد كارشناسيكارشناسي و 



برگزیدگانعلمیحائزشرایطزیردرصورتشركتدرآزمون (1ماده 

درصد31سراسریورودبهدورهباالتروكسبحدنصا،علمیحداقل

 فرد آخرین سازمانشدهرفتهیپذنمره توسط تحصیل، محل كد هر در

شوند.هامعرفیمیمازادبرظرفیتبهیكیازدانشگاهصورتبهسنجش

دورهكارشناسی)پیوستهوناپیوسته(-الف

دانش -0 المپیادهای كشوری برنز و نقره طال، نشان دارندگان

معرفی با فرهنگی( انقال، عالی شورای مصوبات )موضوع آموزش

 مراجعذیربط؛

بامعرفیسازماناموردانشجویاننمونهكشوریدردورهكاردانی -2

 دانشجویانبرایورودبهدورهكارشناسیناپیوسته.

دورهرتبه -9 خوارزمیدر جوان نهاییجشنواره سوم تا اول هایهای

درصددردستاوردحائز01آموزییاكاردانیبهشرطمشاركتحداقلدانش

 پیوسته )كارشناسی بعدی بالفاصله تحصیلی دوره به ورود برای ورتبه،

 ناپیوسته(.

رتبهاولدورهكاردانی)پیوستهوناپیوسته(ازمیانآموختهدانش -0

چهار طی كه ورودی هم و رشته هم تحصیلیدانشجویان نیمسال

 شدهبرایورودبهدورهكارشناسیناپیوسته.آموختهدانش

ناپیوستهارشدكارشناسیدوره-،
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0-  المپیادهاییهارتبهبرگزیدگان نهایی مرحله پانزدهم تا اول

 دانشجویی.-علمی

معرفیسازمان -2 كارشناسیبا دوره كشوریدر دانشجویاننمونه

 اموردانشجویان.

هایاولتاسومنهاییجشنوارهخوارزمی،جوانخوارزمی،رتبه -9

با ناپیوسته، یا پیوسته كارشناسی دوره در فارابی و سینا این رازی،

 درصددردستاوردحائزرتبه.01اقلمشاركتحد

رتبهاولدورهكارشناسیپیوستهدربیندانشجویانآموختهدانش -0

 شدهاست.آموختهدانشهمرشتهوهمورودیكهطیهشتنیمسال

همآموختهدانش -0 دانشجویان بین در ناپیوسته كارشناسی اول رتبه

 شدهاست.موختهآدانشرشتهوهمورودیكهطیچهارنیمسالتحصیلی

 (2ماده  معادل سنجشموظفاستحداكثر )بادرصد01سازمان

تقریباضافی(درهركدمحلتحصیلدورهباالتررابراساساولویتنمره

نامهاختصاصدهد.ینیوانتخا،رشتهمتقاضیانبهحائزینشرایطاینآ

آ(3 ماده این مشمول سالینیافراد یک تا حداكثر مجازند نامه

براییکبارازتسهیالتیآموختگدانشتحصیلیپساززمان وصرفاً

مندشوند.آنبهره

شورایآموزشی00/10/35مادهدرجلسهمورخ9نامهدراینآیین

-33دانشگاهبهتصویبرسیدوبرایدانشجویانورودیسالتحصیلی

هایمغایرهاودستورالعملنامهوشیوهاالجراستوپسازآنالزم0935

گردد.باآنلغووبالاثراعالممی



نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصيلي  آيين»

 «دكتری



بیست(1ماده  معادل حداكثر دارد اختیار ازدانشگاه ظرفیتدرصد

پژوهشیدورهروزانهدكتریخوددرهر-پذیرشباآزمونشیوهآموزشی

داخلارشدكارشناسیدورهآموختگاندانشكدرشتهمحلتحصیلراازبین

داخلكهتاارشدكارشناسیوزارتیادانشجویاندورهدییتأكشورومورد

 درخواستپذیرش، سال ماه شهریور آموختهدانشپایان صورتبهشوند

مازادبرظرفیتبارعایتشرایطزیرپذیرشكنند:

وباالتردردورهكارشناسیومیانگین03داشتنمیانگینكل-0-0

 ارشد.دردورهكارشناسینامهانیپاوباالتربدوناحتسا،نمره01كل

 متقاضینگذشتهباشد.یآموختگدانشبیشازدوسالازتاریخ-0-2

0-9- حداقل 31كسب از ویهاتیفعالامتیاز پژوهشی آموزشی؛

مصاحبه

یامعادلآندرMCHE)ازآزمونزبان01كسبحداقلنمره-0-0

آزمون آسایر با )مطابق دكتری جامع آزمون از قبل دورهینیها( نامه

دكتریمصو،وزارت(

0-0- داوطلباندرهریکاز امتیازدهیبه جداولیهافیردنحوه

ارزشیابی،طبقدستورالعملمصو،شورایآموزشیدانشگاهخواهدبود

 از استقبل الزم بهنامثبتكه دانشگاه فراخوان طریق از متقاضیان،

 اطالعهمگانبرسد.
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موردپذیرش،توسطیهادانشگاهشرایطاختصاصیدانشگاهو:1 تبصره

واعالمخواهدشد.شورایهدایتاستعدادهایدرخشاندرهرسالتعیین

نور:2تبصره  پیام غیردولتی-دانشگاه اسالمی؛ غیرانتفاعیو-آزاد

 المللنیبپردیس این از استفاده به مجاز براینامهآیین)خودگردان(

پذیرشاستعدادهایدرخشاندردورهدكترینیستند.

:3 تبصره آیینآموختگاندانشپذیرش این شرایط بدونحائز نامه

پرداختشهریهتحصیلیاست.

(2ماده  هرسالتواندیمدانشگاه ماه اولشهریور تا فقطیکبار

شدگانبایدنسبتبهپذیرشحائزینشرایط،اقدامنماید.اسامیپذیرفته

جدول با توسطشدهلیتكمهمراه داوطلبان؛ ارزشیابیبرایهریکاز

صالحیتعمومیبهسازمانسنجشدییتأمعاونآموزشیدانشگاهبرای

سازمانمذكوراست.دییتأمنوطبهنامثبتارسالشودوقطعیشدن

مشمولاینآ(3ماده  درهمانرشتهتحصیلیباینیپذیرشافراد نامه؛

ارشدمتقاضی؛بهتحصیلیدورهكارشناسیهایتحصیلیمرتبطبارشتهرشته

پذیراست.ییدشورایآموزشیدانشگاهامكانگروهآموزشیوتأتشخیص

(4ماده  محلتحصیلافراد یا براساساینشدهرفتهیپذتغییررشته

نامهمجازنیست.آیین

شورای00/10/35تبصرهدرجلسهمورخ9مادهو0نامهدراینآیین

 سالآموزشی ورودی دانشجویان برای و رسید تصویب به دانشگاه

 الزم0935-33تحصیلی آن از پس شیوهو و ونامهاالجراست ها

گردد.هایمغایرباآنلغووبالاثراعالممیدستورالعمل



 «پذيرش دانشجوی دكتری از سوی استادان ممتاز نامه آيين»



پذیرشدانشجودرمقطعدكتریتخصصیازسویاستادانمقررات

 بهاستنادماده بهشرح1ممتاز، انتخا،استادممتاز، دستورالعملنحوة

زیراست:

تواندساالنهدودانشجویدكتریازطریقسهمیهاستادممتازمی -0

 پذیرشكند.«نامهاستعدادهایدرخشانآیین»استعداددرخشان،براساس

استو -2 ممتاز ظرفیتپذیرشاستاد بر مازاد پذیرشدانشجو،

 و پذیرشنهایی پساز مقرراتنامثبتدانشجو و ضوابط كلیه تابع ،

 آموزشیدانشگاهاست.

نامهپذیرفتهراهنماییرسالهدانشجویانیكهبهموجباینشیوه -9

مشاورپذیرندهدانشجوخواهدبود.استادان«استادممتاز»شوندتنهابامی

 شوند.بانظراستادراهنماانتخا،می

معاون -0 معرفی استاد، موافقت با دانشجویان، این پذیرشنهایی

شورایهدایتاستعدادهایدرخشان،دییتأپردیسو/آموزشیدانشكده

 خواهدبود.

شورایآموزشی00/0/0935بنددرجلسهمورخ0درنامهآییناین

-33یلیسالتحصیورودانیدانشجویوبرارسیدبیتصودانشگاهبه

الزم0935 آن پساز شجرااالو ونامهوهیاستو یهادستورالعملها

.شودیباآنلغووبالاثراعالممریمغا
 





 « مطالعاتي از طريق دانشگاه تهران های فرصتاستفاده از  نامه آيين»

های تخصصي در خارج  برای اعزام دانشجويان دكتری داخل به دوره

 از كشور

 

 مقدمه

و آموزشی علمی، مبادالت و مراودات ضرورت به عنایت با

دستاوردهایعلمیوگسترشایپژوهشیباسایركشورهاوجهتارتق

هاینوینعلمیپژوهشی،گسترشارتباطاتمرزهایدانش،تبادلیافته

مندیدانشگاهیانازامكانپژوهشایجادفرصتیبرایبهرهالمللیوبین

وتحقیقدرموردموضوعاتیكهامكانانجامآندرداخلكشورفراهم

انوپژوهشگراندرخارجنظرباشدویاانجامكارمشترکباصاحبنمی

دانشجویاندراثربخشازكشوروفراهمكردنحضورفعال،هدفمندو

سازماندانشگاه المللیومراكزعلمیپژوهشیوتخصصی،هایبینها،

اینفرصتكههایمطالعاتیتهیهوارائهگردیدهاست.فرصتنامهآیین

یازیاستكهبهدانشجویانشود،امتزمانیسنواتمجازانجاممیدربازه

تامیداده هایییتواناشود در را خود دیگریپژوهدانشحقیقی یا ،

هایخالق،ترجیحاًباانتشارآثارمعتبروموثق،بهاثباتبرسانند.فعالیت



 اهداف

هدفگسترشفعالیتنامهاینآیین المللیپژوهشیبینعلمی هایبا

فرصتمطالعاتی از دكتریبرایاستفاده تشویقدانشجویان و دانشگاه



013هایتحصیلیدانشگاهتهرانهایجامعآموزشیدورهنامههاوشیوهنامهآیین 

مدتدرخارجازكشورباحمایتدانشگاهتهرانیاوزارتعلوم،كوتاه

سالیانهتحقیقاتوفناوری،تدوینوتصویبشدهاست.براساسبرنامه

هرسالواجدینشرایطبر،یفناوروقاتیتحقعلوم،وزارتادانشگاهی

 اعتبارات فرصتشدهاعالماساس به ماه شش حداقل مدت برای

می اعزام سهمیهمطالعاتی معاونشوند. پیشنهاد به دانشگاه واحدهای

معاونتبین همكاری با و بینالملل شورای توسط المللآموزشی،

شود.دانشگاهمشخصمی

 

  ه از فرصت مطالعاتييک( شرايط متقاضيان استفاد  ماده

دانشجویاندكتریدانشگاهتهران؛-0-0

تأییداستادراهنما؛-0-2

موافقتشورایآموزشیگروه/دانشكده؛-0-9

گذراندنامتحانجامع؛-0-0

پیشنهادیرساله-0-0 تحصیالتتصویبطرح شورای دكتریدر

تكمیلیگروه/دانشكده/پردیس؛

0-3- پذیرشاز گروه/اخذ تأیید مورد /دانشكدهدانشگاه/مؤسسه

پردیس؛

المللدانشكده/پردیس؛موافقتشورایبین-0-1

موافقتادارهكلآموزشدانشگاه؛-0-5

( B2كسبحداقلنمرهدرآزمونزبانانگلیسی)حداقلسطح-0-3

گواهیمعتبر)یكیازمواردمندرجدرجدولزیر(:وارائه
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MSRT TOLIMO IELTS 
TOFEL 

.IBT 
UTEPT 

31 051 0/0 11 31



دانشگاه: 1 تبصره انگلیسیبرای غیر معتبرهای مدرک ارائه زبان،

 سطح B2حداقل دانشگاهمبنی تدریسآن زبان به دانشجو تسلط بر

ضروریاست؛

.استریپذامكاناعزامفقطپیشازدفاعازرسالهدكتری: 2تبصره 

وجودمتقاضیبیشتردرصورتدانشجویانیبندتیاولو:3 تبصره 

ازسهمیهواحدبراساسمعدلدانشجو،سنواتتحصیلیباقیمانده،رتبه

دانشگاهمقصدورتبهموضوعیبرتردانشگاهمقصدتوسطواحدصورت

پذیرد؛می

درطولتحصیلمجازبهاستفادهازبارکیدانشجویانتنها:4تبصره 

باشند.علوم،تحقیقاتوفناوریمیبورسدانشگاهیاوزارت

:5تبصره  فرصت از بخشی هزینه كه صورتی توسط3در ماهه

گردد،هزینهنیتأمالمللینظیراراسموس،كوتوتلوغیرههایبینبورس

توسط موافقت، صورت در فرصت، دوره باقیمانده زمان به مربوط

 المللمحاسبهوقابلپرداختخواهدبود.معاونتبین

 

 ( تسهيالت دانشگاه  2ماده 

هیأتمیزانمصو،هزیناریالیبهماهكمکششپرداخت-2-0

الملل؛رئیسادانشگاهازاعتباراتمعاونتبین



015هایتحصیلیدانشگاهتهرانهایجامعآموزشیدورهنامههاوشیوهنامهآیین 

بانک-2-2 به ضوابط و مقررات به توجه با متقاضیان معرفی

شورای مصوبات محاسبه )مبنای دانشجویان امور عامل/سازمان

باشد(؛دانشگاهبراساسمصوباتباالدستیمیالمللنیب

در-2-9 مطالعاتی، فرصت گذراندن حین در دانشجو چنانچه

همایش/كنفرانسبین سخنرانی/همایشنهیهزكمکالمللیشركتكند،

گیرد.بهویتعلقنمی

بهرئیسههیأت:6 تبصره  توجه با زمان و شرایط حسب دانشگاه

-2اجرایبند)اعتباراتدانشگاهدرموردچگونگیهایارزیوسیاست

نماید.رااعالممینهیهزكمکكندوگیریمی(تصمیم0



 دانشجو ( تعهدات 3  ماده

دانشگاه؛ادارهكلحقوقیتأییدسپردنتعهدمورد-9-0

استادانارائه-9-2 تأیید به فرصت دوره پایان از بعد گزارش

المللطریقگروه/دانشكدهبهمعاونتبینراهنمایخارجیوداخلیاز

ومعاونتپژوهشی؛

9-9- بلیت تصویر ارائه و نهایی فرم مهروبرگشترفتتكمیل ،

روادید،تصویرصفحهمهرورودوخروجپاسپورت،گواهیبیمهبرای

؛المللهزیناریالیبهمعاونتبینحسا،كمکتسویه

برگزارییکجلسهارائهدستاوردهایفرصتمطالعاتیبااعالم-9-0

 گروه/دانشكده/پردیسبه در دانشجویان برایحضور استادتأییدعمومی

؛راهنمایداخلیتایکنیمسالپسازبازگشتازفرصتمطالعاتی



 013یمطالعاتیازطریقدانشگاهتهرانهافرصتنامهاستفادهازآیین

ناتمامگذاشتنفرصتمطالعاتیبدوندلیلموجهوموردقبول-9-0

ومتقاضیشودیممحسو،نامهآیینتخلفازاینگروه/دانشكدهشورای

بهدانشگاه ازایروزهایباقیمانده به موظفاستتسهیالتدریافتیرا

استردادنماید.

می-1تبصره دانشگاه حقوقی كل عدماداره صورت در تواند

برایاستردادهزینه واخذشدهپرداختهایبازگشتبهموقعدانشجو،

اقدامنماید.شدهسپردهخسارتوارده،طبقتعهدات

می-5تبصره تمدیددانشجو درخواست فرم تكمیل ضمن تواند

 معاونت(010فرصتمطالعاتی)فرم و راهنمایداخلی استاد تأیید با

كند. تمدید را مطالعاتی فرصت اولیه مصو، دوره دانشگاه آموزشی

تمدیدهایدورههزینه عهدهبشده ور بود خواهد صورتدانشجو در

 تواندصادرشود.نامهارزیمیامكانوبراساسمقررات،معرفی
تعهدمحضریدانشجویانتادفاعازرسالهبهقوتخود -3تبصره

همچنیندانشجومتعهدمی شودكهپیشازبرگزاریجلسهباقیاست.

دیگریدفاعنداشتهباشد.دفاعدردانشگاهتهران،دردانشگاهوموسسه



شيوه ارسال درخواست از سوی متقاضييان تيا صيدور حکيم     ( 4ماده 

 برای فرصت مطالعاتي

ش-0-0 واجد متقاضیان مدارک ارسال و معاونتبررسی به رایط

المللواحدهایدانشگاه؛المللتوسطمشاورینبینبین



051هایتحصیلیدانشگاهتهرانهایجامعآموزشیدورهنامههاوشیوهنامهآیین 

0-2-( متقاضی دانشجویان اطالعات كاربرگ یهافرمتكمیل

 موردتأیید؛مؤسسه/پذیرشازدانشگاه/نامه(،ارائهدعوت010،012،019
دانشكده/-0-9 تكمیلی آموزشی/تحصیالت شورای مصوبا ارسال

گروه؛

 المللپردیس/دانشكده؛شورایبیندییتأارسال-0-0
وتأییدیهتقاضاهابهادارهكلخدماتجلساتصورتارسال-0-0

 آموزشیدانشگاهازطرفریاستپردیس/دانشكده؛
سهمیهاعالمیواعتباراتتخصیصسهمیههرواحدبرپایه-0-3

 باشد؛دانشگاهمی/وزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری
از-0-1 كه است كسانی با دانشگاه سهمیه از استفاده اولویت

برتردانشگاه فهرستهای یا بینشدهاعالمدنیا طرفشورای المللاز

 پذیرشداشتهباشند؛
معرفی-0-5 وصدور غیرایرانی واحدهای با مكاتبه انگلیسی، نامه

حمایتمالیازاعتباراتدانشگاهومكاتباتمربوطبرعهدهصدورنامه

ودیگرمكاتباتفهیوظنظامنامهبرایالمللوصدورمعرفیمعاونتبین

 معاونتآموزشیاست؛برعهدهداخلی
 سپردنتعهدمحضریتوسطدانشجویاناعزامی؛-0-3
فاصله-0-01 با فرصتمطالعاتی بازگشتاز در تعجیل و تأخیر

؛باشدیمصادرهمجازدرحكمذكرشدهپانزدهروزهازتاریخبازگشت



 050یمطالعاتیازطریقدانشگاهتهرانهافرصتنامهاستفادهازآیین

یافراد-0-00 جهت اموریمالتیحماافتیدركه سازمان به

تسونامثبتشوند،یمیمعرفانیدانشجو سایینهاهیو تیدر

portal.saorg.ir است؛یالزامیفناوروقاتیتحقعلوم،وزارت



بهتصویب22/3/0933تاریختبصرهدر3مادهو0نامهدرآییناین

شود.هایقبلیمینامهرئیسادانشگاهرسیدوجایگزینتمامیآیینهیأت

 

 





 «آموزش آزاد های دوره نامه آيين»

 

مقدمه

هایعلمیووشتابانعلوموفناوری،دستگاهروزافزونباتوجهبهرشد

،بهاعضاوروزبههایجدیدوهاومهارتاجرایینیازمندارائهآموزش

ارائهایننوعآموزش وارتقكاركنانخودهستند. مستمردانشوایها

دستگاهتوانایی كاركنان و گوناگونهایاعضا اقشار نیز هایمختلفو

یكیازوظایفمهمدانشگاه امروزه بهشمارمیجامعه، دانشگاهها رود

مستمرسطحعلمیواینمادآموزشعالیكشور،ارتقعنوانبهتهراننیز

داند.خودمیهایهبرناممهارتیهمهاقشارجامعهرایكیازاهدافمهم

 رو همین نامهآییناز ضوابطاجرایی زیرهایآموزشو شرح به آزاد

گردد:تدوینوابالغمی



( تعاريف و اختصارات1ماده 

آموزشیدوره آموزش آزاد: -1-1 دوره به كهگرددمیاطالق

دوره از كارشناسیمستقل كارشناسی، )كاردانی، دانشگاه رسمی های

دكت و آموزشری(ارشد دفتر از مجوز كسب با معاونتو آزاد های

دوره قالب در دانشگاه، كاربردیآموزشی و تخصصی عمومی، های

هایهامنطبقبابرنامهآموزشهایدرسیایندورهبرنامه شود؛برگزارمی

 رسمیدانشگاهنیست؛



050هایتحصیلیدانشگاهتهرانهایجامعآموزشیدورهنامههاوشیوهنامهآیین 

پذير:دانش -1-2 اطالقشدگانپذیرفتهبه آموزشآزاد، دوره در

 شود؛می

مقررات،مدركیاستكهمطابقگواهي دوره آموزش آزاد:  -1-3

شود؛ارائهمیپذیردرپایانهردورهبهدانش

واحدیدانشكده/پردیس/مؤسسهواحد برگزاركننده:-1-4 هر یا

آموزش دفتر از را دوره برگزاری مجوز كه دانشگاه،است آزاد های

نمودهاست؛دریافت

كارگزار -1-5 استیاحقوقیشخصی: مسئولیتكهحقیقی

عهدهدارد؛برراآزادآموزشدورهاجرایوهانیازمندیتهیهریزی،برنامه

یاشخصیاستكهتدریسهمهیابخشیازمحتومدرس:-1-6

دارد؛عهدهبردورهآموزشآزادرا

"دفتر"اختصاربهآزاددانشگاهتهرانكههایآموزشدفتردفتر:  -1-7

؛شودمیخوانده

حضوری يا  صورت بهتواند  های آموزش آزاد كه مي( دوره2ماده 

الکترونيکي برگزار شود، به قرار زير است:

بازآموزی -2-1 برای تكمیلی آموزش ارائه آموختگاندانشو

هاومؤسساتآموزشعالی؛دانشگاه

هایموردنیازوعالقهجامعه؛آموزش -2-2

آموزشتخصصیكاربردیموردنیازبازاركاروصنعت؛-2-3

علمی،مدیرانوكاركنانهیأتآموزشضمنخدمتاعضای -2-4

؛غیردولتیدولتیوهایسازمانهاودانشگاه



 050آموزشآزادیهادورهنامهآیین

؛ایحرفههایتخصصیوتطبیقیباكاركردهایآموزشدوره -2-5

.باشدمیساعت901حداكثرآزادآموزشییهادورهطول:1تبصره

 

دوره برگزاركننده( واحد 3ماده 

مجوز،-3-1 دریافت برای است الزم واحد آموزشیهر برنامه

تأییدپیشنهادیخودرادرسامانهصدورمجوزثبتنمایدوتنهاپساز

مجازبهبرگزاریدورهاست؛دفتر،

ساعت،اخذمجوزاز21ازهایكمتربرگزاریدورهبرای:1تبصره

هایآزاد،ضرورتندارد.دفترآموزش

3-2-  در است مجاز تنها فعالیتهایحوزهواحد، با هایمرتبط

هایآموزشیراتعریفوبرگزاركند؛تخصصیخود،دوره

ومرتبطواحدهایتوافقباایرشتهبینهایدورهبرگزاری:2 تبصره

است.بالمانعتأیید

3-3-  پیشاز را تمامیشرایطدوره باید قالبنامثبتواحد، در

فراخوانیاقراردادخدماتآموزشی،بهاطالعمتقاضیبرساند؛

برگزاریدرخللینبایدآزاد،آموزشهایدورهاجرای-3-4

ایجادنماید؛واحدرسمیهایآموزش

هرگونه -3-5 دفتر، از دریافتمجوز رسانیاطالعوتبلیغپیشاز

ونامازاستفادهباهایدیگرشیوهودرجآگهییاپوسترطریقازدوره

باشد؛میممنوعتهراندانشگاهآرم
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نمی -3-6 دیگریشخصبهدورهبرگزاریمجوزتواندواحد،

واگذارنماید؛



 كارگزار (4ماده 

بهآموزشهایدورهبرگزاریتواندمیواحدهر-4-1 را آزاد

كند واگذار كارگزار پرداختی. نوع مقرراتتابعكارگزار،بههر

است؛دانشگاهمعامالتیومالیهاینامهآیین

كارگزارعنوانبهتوانندمیدانشگاهعلمیهیأتاعضای:1 تبصره

شوندانتخا، مقرراتتابععلمیهیأتعضوبهپرداخت. و قوانین

.استدانشگاه

مجوزتوانندمیحقوقیوحقیقیاشخاص-4-2 دریافت برای

ازتأییدوبررسیجهتراخودسوابقكارگزاری، طریقصالحیت،

نمایند؛ارائهدفترسامانه

صالحیتاستكهپذیرامكانعقدقرارداد،تنهاباكارگزارانی-4-3

دفتررسیدهباشد؛تأییداختصاصیآنها،بهوعمومی

اگركارگزار،دراجرایمقرراتبرگزاریدورهتخلفنماید،-5-4

خواهدگیریتصمیمموضوعدردفتربررسیودربارهادامههمكاریاو

شد؛

كارگزارتوسطدانشگاهمعنویومادیحقوقرعایت:2 تبصره

.استالزامی

 



 051آموزشآزادیهادورهنامهآیین

 دوره آموزشي آزاد پذير دانش( 5 ماده

5-1- شرایط احراز شرط به واحد،طرفازشدهاعالممتقاضیان،

شوند؛پذیرپذیرفتهمیدانشعنوانبه

درحضورودورهبرگزاریطولدرموظفندپذیراندانش-5-2 

نمایند؛رعایترادانشگاهمقرراتواخالقیموازینكلیهدانشگاه

برگزاركنندهواحدعهدهبرپذیراندانشعملكردبرنظارت -5-3

مربوطاترمقرطبقدانشگاه،قوانینرعایتعدمصورتدرواست

شد؛خواهداقدام



 دوره گواهي (6 ماده

گواهیافرادیبه -6-1 موفقیتبگذرانند، با را دوره پایاننامهكه

ریز/زمانمدتوعنوانثبتبادوره و .شودمیدادهنمراتساعت

ازعنوان واستفاده كاردانی،)رسمیدانشگاهیچونمدرکهایواژهها

ودانشجوسطح،همتراز،ومعادلمدرکنامه،پایان،...(وكارشناسی

؛باشدنمیمجازوجههیچبههانامهگواهیدراینآن،مشابه

هایآزادگواهیپایاندورهباامضایمشترکمسئولآموزش -2- 6

آموزش دفتر مدیر و آموزشیواحد معاون تهران،یا دانشگاه هایآزاد

 صادرخواهدشد؛

آزادهایآموزشمسئولسمتكهدانشگاهازواحدهاییدر:1تبصره

باآزادآموزشهایدورهمسئولیتندارد،وجودآموزشیمعاونیاو

شد.خواهدصادرویامضایبادورهپایانگواهیوبودهواحدرئیس
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تواندتوسطساعتمی21كمترازهایدورهپایانیگواهی:2تبصره

شود.برگزاركنندهواحد تجمیصدورگواهصادر از استفاده عیبا

.نیستمتفاوتمجازیآموزشهایدوره



( درآمد دوره7 ماده

هزینه-7-1 به توجه با دوره برگزاریهر وشدهتمامهایشهریه

شود؛دانشگاه،توسطواحدمجریتعیینمیصالحوصرفه

حسا،-7-2 به دوره هر برگزاری از حاصل درآمدهای كل

میبرداشتغیرقابل واریز ودانشگاه باالسریسهمكسرازپسشود

مبلغدراختیارواحدقرارخواهدگرفت؛ماندهباقیدانشگاه،

دوره :تبصره  باشد،درآمد شده برگزار مشاركتكارگزار با كه ای

اجراییاینتبصرهازنامهآیین.دشومیتسهیمازمبدأمحاسبهصورتبه

معاونتاداریومالیدانشگاهتهیهوابالغخواهدشد.سوی



تدريس الزحمه حق(8 ماده

جایگزیندورهدرتدریس-8-1 موظفساعتهایآموزشآزاد،

ودانشگاهعلمیهیأتاعضای شد ازمستقلآنالزحمهحقنخواهد

خواهدبود؛هاپرداختسایربرمازادورسمیهایپرداخت

آموزشدورهتدریسدرالزحمهحقمبلغ:1تبصره برایآزادهای

تعیینمدرسوواحدتوافقاساسبرآن،غیروعلمیهیأتاعضای

خواهدشد.



 053آموزشآزادیهادورهنامهآیین

اعتبارجذ،دركارگزارعنوانبهكهعلمیهیأتعضو: 2تبصره 

ترفیعاعطاینامهآیین01،بندامتیازازتواندمیدارد،نقشدورهمالی

.شودبرخوردارپایه،



 دوره بر نظارت (9 ماده

قراردادبرنظارت،دورهتأییدوبرگزاریهرواحدمسئولیت -9-1

دارد؛عهدهبرراپذیراندانشازنظرسنجیو

ضروری،دورههربرگزاریپایاندر-9-2 ازنظرخواهیاستبا

آموزش،دانش كیفیت شودارزیابیپذیران، بررسی درآننتیجهوو

؛گیردقرارمدنظربعد،هایدوره

قراردادهانمونهتدوینوتهیهها،دورهاجرایباموافقت -9-3

اجرابرنظارتودورهپایاننامهگواهیاستعالمبهپاسخ،(الگوقرارداد)

است؛دفترعهدهبر

واحدونظارتبرعهدهبرنامهآیینمسئولیتاجرایاین(11ماده 

معاونآموزشیدانشگاهاست.هرگونهتغییردرمفادحسناجرایآنبا

رئیسه(هیأتوتصویبباپیشنهادمعاونآموزشیدانشگاهنامهآییناین

است.پذیرامكاندانشگاه

21/10/0933تبصرهدرتاریخ3مادهو00درنامهآییناین(11ماده 

دانشگاهرسیدهاستوازتاریخابالغقابلاجرارئیسه(هیأتبهتصویب

 خواهدبود.

  





تحصيلي به دانشجويان برجسته رشته  هزينه كمکاعطای  نامه آيين»

 «زبان و ادبيات فارسي

 

 مقدمه

دربدیلبینهادآموزشعالیكشور،سهمترینكهندانشگاهتهران،این

علومگیریشكل به توجه دارد. و داشته نوین انسانی گسترشعلوم و

گذارانبنیانانسانیازنخستینروزهایتأسیسایندانشگاهدركانونتوجه

گاناركانششوتأسیسدانشكدهادبیاتوعلومانسانیازاآنقرارداشته

بهبخشتعالیدانشگاهتهرانگواهاینادعااست.دراستمراراینرسالتو

استدرصددپویشعلمیدررشتهزبانوادبیاتفارسی،دانشگاهتهران

 اتخاذ با را برنامههایروشنقشبارزخود هایكارآمدوجامععلمیو

نخبگ بیشتر جذ، برای را الزم مقدمات و كند تقویت بهمندعالقهان

 پژوهشدر اینكههایحوزهآموزشو به نظر آورد. فراهم انسانی علوم

تواندمیتحصیلیبهنخبگانرشتهزبانوادبیاتفارسیهزینهكمکاعطای

اینایمقدماتارتق فراهمآورد، انسانیرا علوم اینشاخامهماز بیشتر

تحصیلیبهدانشجویانبرجستهرشتههزینهكمکاعطایمنظوربهنامهآیین

:شودمیگذاشتهاجرازبانوادبیاتفارسیتدوینوبهمرحله



كارشناسيي،   مقياطع  درهای بيورس   شرايط و شاخص (1ماده 

 ارشد و دكتری متقاضيان رشته زبان و ادبيات فارسي كارشناسي

آموزشیقبلیوكسبازمقطع05داشتنحداقلمعدلكل-0-0
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كارشناسیارشدوهایدورهدرهرنیمسالتحصیلیدر05حداقلمعدل

(كنندهتعییندكتری)شرط

درهرنیمسال05درصورتكاهشمعدلدانشجوبهزیر: 1تبصره 

 محروم بعد نیمسال در دریافتامتیاز صورتكسبشودمیاز در و

ازادامهامتیازبرخوردارخواهدشد.05مجددمیانگینمعدلكلباالی

آزمون-0-2 مثل رویدادهایبرجستگی از یكی در برتر كسبرتبه

 المپیادهای جشنوارهآموزیدانشسراسری، دانشجویی، مسابقاتو و ها

و...وزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریتأییدعلمیمعتبرمورد

داشتنآثارپژوهشیشاملانتشاركتا،،مقاله،ترجمه،تصحیح-0-9

چكیده /انتقادی، مقاالت مجموعه در درهاهمایشمقاله مقاله ارائه ،

و...المللیبینملیوهایهمایش

وكارنامهقابلقبولنامهگواهیتسلطبهزبانانگلیسیباارائه-0-0

استادنامهتوصیه-0-0 از تن دو واز زبان حوزه در برجسته ان

ادبیاتفارسی

مثل-0-3 خاص علمی قابلیت و توانمندی از برخورداری

بهتشخیصكمیتهافزارهانرم،خالقیتواستفادهازپردازینظریه

هم-0-1 دانشجویان میان سوم( تا اول )رتبه ممتاز رتبه كسب

ورودی،بهلحاظمیانگینكلدرمقاطعكارشناسی

ت-0-5 و نگارشروان تشخیصمندقاعدهوانایی به فارسی زبان

كمیته

ایحرفهبرخورداریازحسنشهرتورعایتاخالق-0-3



 039...برجستهرشتهزبانوهزینهتحصیلیبهدانشجویاننامهاعطایكمکآیین

امتیازاتبرایمقطعكارشناسیارشد: 2تبصره  سنبرخورداریاز

سالتمامخواهدبود.90سالوبرایمقطعدكتری21حداكثر

كارشناسیدردوره211داشتنرتبهزیر0-01



 بررسي و نحوه تعيين احراز برجستگي فرايندساختار و  (2ماده 

كمیته(،ایكمیته-2-0 )رئیس دانشگاه آموزشی معاون از متشكل

رئیسومعاونآموزشیدانشكدهادبیات،مدیرگروهزبانوادبیاتفارسی

 استادان از تن دو آموزشینامصاحبو معاون پیشنهاد به رشته این

وگاهوحكمریاستدانشگاهصالحیتافرادمتقاضیراموردبررسیدانش

.دهدمیقرارارزیابی



  مندی بهره( امتيازات و 3ماده 

تحصیلیماهانهبهمبلغسهمیلیونریالدرهزینهكمکپرداخت9-0

مقطعكارشناسی،هفتمیلیونریالدرمقطعكارشناسیارشدوپانزده

میلیونریالدرمقطعدكتری.

9-2- دانشجویان گرفتن ازشدهیمعرفقرار استفاده اولویت در

(TAسهمیهدستیارآموزشیوپژوهشی)

پرداختیهردوسالیکبارمتناسببانرختورمهزینهكمک:3تبصره 

.گیردمیموردبازنگریقرار
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آموزشي و پژوهشي دانشجويان  های فعاليتنظارت بر  (4ماده 

 نامه آيينمشمول 

پایانهرنیمسالبه-0-0 وضعیتتحصیلیدانشجویانبورسیهدر

 قرار ارزیابی مورد دانشگاه درخشان استعداد دفتر وگیردمیوسیله

اعطایی امتیازات از نكنند حفظ را برجستگی شرایط كه دانشجویانی

شوند.محروممی

هیأت11/01/30تبصرهدرجلسهمورخ9مادهو0درنامهآییناین

ابالغقابلاجراست.امنایدانشگاهتهرانبهتصویبرسیدوازتاریخ



 

 

 

 

 

 ها نامه شیوه





 « مراحل مختلف تحصيل بندی زمانجدول »

 
 مقطع دكتری

ترم
 

11
 

ترم 
11

 

ترم 
ترم  9
ترم  8
ترم  7
6 

ت پژوهشي
فعالي

/
ت

ص
فر

 
مطالعاتي

 

ترم 
ترم  5
ترم  4
ترم  3
ترم  2
مراحل تحصيل به ترتيب  1

 اولويت

 اخذ دروس            

 زبان كسب نمره           

 انتخاب استاد راهنما           

 انتخاب موضوع رساله            

 ارزيابي جامع آموزشي           

           
دفاع از طيرح پيشينهادی رسياله    

 پروپوزال(

 دفاع از رساله           

 
 مقطع كارشناسي ارشد

ترم 
6

 

ترم 
5

 

ترم 
4

 

ترم 
3

 

ترم 
2

 

ترم 
1

 

 مراحل تحصيل به ترتيب اولويت

 اخذ دروس      

 انتخاب استاد راهنما      

  نامه يانپاانتخاب موضوع       

نامه يانپاتصويب طرح پيشنهادی         

نامه يانپادفاع از         

  



035هایتحصیلیدانشگاهتهرانهایجامعآموزشیدورهنامههاوشیوهنامهآیین 

 مقطع كارشناسي 

ترم 
11

 

ترم 
9

 

ترم 
8

 

ترم 
7

 

ترم 
6

 

ترم 
5

 

ترم 
4

 

ترم 
3

 

ترم 
2

 

ترم 
1

 

مراحل تحصيل به ترتيب 

 اولويت

 اخذ دروس          

 در تحصييل  است، نيمسال 9 كارشناسي دوره زمان مدت ، مصوب دانشگاه برنامه براساس كه هايي رشته *

 .باشد يماتمام مهلت قانوني تحصيل  11و نيمسال  هشدار دهم ، وضعيت نيمسال

 دهنده حالت مجاز رنگ سبز نشان 

 دهنده هشدار  رنگ زرد نشان 

 دهنده اتمام مهلت قانوني رنگ قرمز نشان 

  



 « ساعي و كوشانامه تغيير رشته دانشجويان  شيوه»



مقرراتوضوابطتغییررشتهدانشجویانساعیوكوشادرمقطع

 كارشناسیبهشرحزیراست:

05گذراندندونیمسالتحصیلیمتوالی)ازبدوورود(باحرداقل-0

 واحددرسیدرهرنیمسالوبارعایتشرایطزیرالزامیاست:

هایفنی،كشراورزی،علرومودامپزشركیبراكسربدرحوزهالف(

،برهشررطیكرهدر01درهرنیمسالیامیانگینكرل01میانگینحداقل

نباشد.0/03ها،معدلویكمترازازنیمسالکیچیه

هایعلومانسانی،علوماجتماعیورفتراریوهنرر،برادرحوزهب(

،بهشرطیكه05میانگینكلدرهرنیمسالیا05كسبمیانگینحداقل

نباشد.0/01هامعدلویكمترازازنیمسالکیچیهدر

خارجازشدهارائهیتعدادواحدهامسال،یازدونیكیاگردرتبصره:

 از كمتر دانشجوو به05اراده واحدباشد، واحدو93شرطگذراندن

است.یقابلبررسیرشتهورییتغیتقاضاط،یشراریاحرازسا

دیبا-2 واحدها11حداقل از دروساصلی% از پایگذرانده هیو

نداشتهباشد.یدرسمردودچیرشتهباشندودانشجوه

 (نیست.0)موضوعبندشدهرفتهیپذدروسمعافیجزودروس-9

،مبدأپردیس/زمانارائهفرمدرخواستبهادارهآموزشدانشكده-0

 پایانسالاولتحصیلیدانشجو،حداكثرتااولشهریوراست.



022        های تحصیلی دانشگاه تهران های جامع آموزشی دوره نامه شیوهها و  نامه آیین 

شورایآموزشیدانشكده-0 مقصدمبدأپردیس/اخذموافقتاز و

دانشكدهمبدأدرصورتموافقت،نسبت برایتغییررشتهالزامیاست.

استعدادهای دفتر به را نتیجه و اقدام مقصد دانشكده رأی اخذ به

 .درخشانارسالخواهدكرد

پسازبررسیوتأییردشرورایهردایتاسرتعدادهایدرخشران،-3

 حكمتغییررشتهازسویادارهكلخدماتآموزشیصادرخواهدشد.

دررشرتهجدیرد،نامثبتپسازصدورحكمقطعیتغییررشتهو-1

پذیرنیست.بازگشتدانشجوبهرشتهقبلیامكان

یآموزشیشورا00/0/0935درجلسهمورخبند1درنامهشیوهنیا

-33یلیالتحصبرایدانشجویانورودیسورسیدبیتصوبهدانشگاه

الزم0935 آن پساز شیوهجرااالو ونامهاستو یهادستورالعملها

  .شودیباآنلغووبالاثراعالممریمغا
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 «تغيير رشته دانشجويان كارشناسي نامه شيوه»



 كارشناسی دوره زیردانشجوی شرایط داشتن با دانشگاه پیوسته

تواندتغییررشتهدهد:می

بودنرشتاموردتقاضایدانشجودردانشگاه.یردا-0

دانشگاه.تأییدومقصد،بامبدأدانشكده/موافقتگروه-2

درسال-9 دانشگاه در تقاضا قبولیدركدرشتهمورد كسبنمره

 سازمانسنجشآموزشكشور.تأییدپذیرشبا

تقاضا،تبصره: مورد رشته كد در قبولی نمره فاقد دانشجویان

 نامهدانشجویانساعیوكوشا،تغییررشتهدهند.تواننددرقالبآیینمی

 مانده.امكاناتمامتحصیلدررشتاجدید،درسنواتمجازباقی-0

می-0 رشته تغییر متقاضی اولدانشجوی سال پایان در تواند

سالدومتحصیلی)بیننیمسالدوموسوم(،تحصیلیوپیشازشروع

 پردیستحویلدهد./فرمدرخواستتغییررشتهخودرابهدانشكده

تحصیل-3 به مجاز باید دانشجو رشته، درخواستتغییر زمان در

 واحدازدروسدورهخودراگذراندهباشد.05بودهوحداقل

انتقال-1 یا ازرشتهتوأمتغییررشته تغییررشته، بههابا یمتمركز

وبالعكسمجازنیست.امادرخواستدانشجودرمتمركزیمهنیهارشته

نمرهمتمركزیمهنیهارشته احراز عملیو آزمون شرطشركتدر به ،

 قبولی،دررشتهموردتقاضا،قابلبررسیواقداماست.



020        های تحصیلی دانشگاه تهران های جامع آموزشی دوره نامه شیوهها و  نامه آیین 

می-5 مرتبه یک تنها تحصیلی دوره در رعایتدانشجو با تواند

 ررشتهدهد.شرایط،تغیی

اگردانشجوپسازصدورحكمتغییررشتهوپیشازشروعتبصره:

نیمسالتحصیلیجدید،بادرخواستكتبیبهدانشكدهمبدأیاادارهكل

خدماتآموزشیدانشگاهازادامهتحصیلدررشتهجدیدانصرافدهد

شرط یبه جدید رشته در باشد،نامثبتكه واحدینگذرانده و نكرده

ویبی رشته تغییر میحكم میاثر و نخستادامهشود رشته در تواند

درخواستمجدد حقندارد پایانتحصیالت، ویتا اما تحصیلدهد،

تغییررشتهكند.

 نامهشیوهاین 5در مورخ جلسه در تبصره دو و 00/0/0935بند

تصویبرسی به برایدانشجویانورودیشورایآموزشیدانشگاه و د

نامهشیوهاستوجرااالوپسازآنالزم0935-33سالتحصیلی وها

شود.اعالممیبالاثرمغایرباآنلغوویهادستورالعمل
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چگونگي انتخاب، شرح وظايف و اختيارات استاد راهنمای مقطع  نامه شيوه»

 «كارشناسي


 انتخاب استاد راهنما  -الف

مندعالقهوقتتمامعلمیهیأتاعضایاساتیدراهنماازبین(1ماده 

 حداقل با دانشكده آموزشی نظام2گروه به آشنا و كار سابقه سال

معاونیندانشجوییوباتأییدآموزشیدانشگاهبهپیشنهادمدیرگروهو

.شودیمسالتعیین2حكمرئیسپردیس/دانشكدهبرایمدت

را: 1تبصره  استاد ویحكم عملكرد از صورترضایت در هنما

 .گرددیمدیگرتمدیددوسالدانشكدهبهمدت/توسطرئیسپردیس

:2تبصره  اعضایمحترم از آندسته راهنما انتخا،استاد هیأتدر

روابط برقراری مهارت و توانایی كه برجسته آموزشی سابقه با علمی

گیرند.بادانشجویانرادارند،دراولویتقرارمیاجتماعیمناسب

تعیینتعداددانشجویانبرایهراستادراهنمابراساسظرفیت(2ماده 

.باشدیموامكاناتهردانشكدهبهعهدهشورایآموزشیدانشكده

مالکتوزیعدانشجویانبیناساتیدراهنمابانظرشورایآموزشی:تبصره

برمبنایسالوروددانشجویانویاگرایشآنانباشد.تواندیمدانشكده/گروه


 وظايف و اختيارات استاد راهنما  :ب

یهانامهآیینآشنانمودندانشجویانبامقررات،مصوباتو(3ماده 

آموزشیودانشجویی.



022        های تحصیلی دانشگاه تهران های جامع آموزشی دوره نامه شیوهها و  نامه آیین 

د،حذفوراهنماییكردندانشجویاندرمراحلانتخا،واح(4ماده 

بر اضطراری حذف و دروساضافه جدول و آموزشی قوانین اساس

 گروه یایآموزشپیشنهادی و واحد حذف تحصیلی، نیمسال هر برای

نیباموافقتنیمسالومرخصیتحصیلیتنهادرصورتداشتنشرایطقانو

باشد.پذیرمیاستادراهنماامكان

یالزمبهدانشجوبراساساستعدادووضعیتهاارائهراهنمایی(5ماده 

انتخا، لحاظ از دانشجو تحصیل روند كه نحوی به دانشجو تحصیلی

ترینمدتبابهترینكیفیتانجامگیرد.دروسوطیدورهدركوتاه

تالشنمودندرجهتبهبودوضعتحصیلیوكشفذوق(6ماده 

علمیدانشجویان.

از(7ماده  استفاده برای دانشجویان كردن ترغیب و راهنمایی

اجتماعی،هاخدماتفرهنگیورفاهیومشاركتدرفعالیت یعلمی،

فرهنگیوورزشی.

جهتحلمشكالتهیجانی،عاطفیریزیبرنامهكوششو(8ماده 

انباهمكاریمراكزمشاورهدانشگاه.دانشجوی

:تبصره دیگراعضایتواندیمدرصورتنیازاستادراهنما هیأتبا

گروه مدیریت دانشجو،علمی، خانواده و دانشكده آموزشی شورای

رایزنینماید.

كانون(9ماده  در دانشجویان عضویت جهت الزم زمینه وهاایجاد

دانشجویی.یعلمیوفرهنگیهاانجمن
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ارتباط(11ماده  دانشجویانوآموزشبرخیمهارتمؤثرایجاد با

مهارت نظیرهافراگیری دانشجویی، دوران ویژه اجتماعی مهارت:ی

...،مهارتنظمومدیریتزمانریزیبرنامه

الزماست(11ماده  اساتیدراهنما برایارتباطبیشتردانشجویانبا

ادواریبهاستادراهنمامراجعهنماید.صورتبهدانشجو

الزمجهتریزیبرنامهحوزهمعاونتدانشجوییوفرهنگیتبصره: 

مورداشارهرابرعهدهدارد.هاآموزشیدرزمینهیهاكارگاهاجرای

انتخا،(12ماده  جمله از دانشجویان مشاوره برای پرونده تشكیل

فردی اطالعات فرم و كارنامه اضطراری حذف اضافه، و حذف واحد،

دانشجوییباهمكاریگروهآموزشی،ادارهآموزشومعاونتدانشجوییو

دانشكده/فرهنگیپردیس


 ی اجرايي در خصوص راهنمايي دانشجويانها روش -ج

(13ماده  حداقل اعالم موظفبه راهنما ساعتوقتدر2استاد

هفتهدرطولهرنیمسالتحصیلیجهتراهنماییدانشجویاندرمحل

معیناست.

،حذفواضافه،حذفنامثبتدراوقاتخاصینظیرزمانتبصره:

اضطراریوایامامتحانات،اساتیدراهنماموظفبهاختصاصوقتكافی

.باشندیمیانجهتراهنماییدانشجو






022        های تحصیلی دانشگاه تهران های جامع آموزشی دوره نامه شیوهها و  نامه آیین 

 استاد راهنما الزحمه حق -د

از(14ماده  به راهنما استاد تدریس معادل ایواحد نفر21هر

شود.دانشجودرهرنیمسالتحصیلیمعادلیکواحدمحاسبهمی

  نشده بيني يشپموارد  -ه

(15ماده  موارد به رسیدگی آموزشینشدهبینییشپمراجع /معاونین

.فرهنگیپردیسخواهندبوددانشجوییو
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 «ميهمان و انتقال نامه شيوه»

 

رشته .0 هر در میایدانشجو حداكثر دورهنیمسال2تواند در

كارشناسی 0و دوره در دامپزشكینیمسال عمومی بهدكتری صورت،

دانشگاه در كهتحصیلمیهمان، دروسی تعداد میهمانكند. دانشجوی

% 01 ،نبایدازاستگذرانده(دردانشگاهدرستکوچهوقتتمام)چه

 هردوره،بیشترباشد.واحدهایكل

برایمیهمانی .2 درسیکگذراندندانشجو چند یا 5)حداكثر

.استپردیسبالمانع/دانشكدهوموافقتمبدأدانشگاهواحد(بانظر

انتخا، .9 هر در میهمان دانشجوی اطالعواحد با باید نیمسال،

 باشد.ضوابطدانشگاهوطبقمبدأدانشگاهآموزشیگروه

دانشجویدانشمدرک .0 دانشگاهمیهمانآموختگی صادرأمبدرا

 خواهدكرد.

بررسیوپذیرشدانشجویانمیهمان)نیمسالكاملتحصیلی(با .0

آموزشیدانشگاهپردیسوازطریقادارهكلخدمات/هماهنگیدانشكده

 شود.انجاممی

درخواست .3 حضوركلیه با دانشجوییدانشگاه انتقال كمیته را ها

دانشكده آموزشی خواهد/معاون بررسی مردادماه در سال هر پردیس،

 كرد.

تعرفه .1 طبق پرداختشهریه، مشمول انتقالی، و میهمان دانشجوی

 امنایدانشگاهاست.هیأتمصو،



022        های تحصیلی دانشگاه تهران های جامع آموزشی دوره نامه شیوهها و  نامه آیین 

5.  دانشجویان دانشكدهمیهمانی یک از بهپردیس/دانشگاه

توافق/دانشكده بدونپرداختشهریهوبا ومقصد،مبدأپردیسدیگر،

 است.پذیرامكان

چنانچهدانشجویمیهمانپسازدونیمسالوباگذراندنحداقل .3

%آنازدروسپایهوتخصصیباشد،جزءدانشجویان11واحدكه90

درخواستانتقال01 گیرد، قرار تهران دانشگاه در برترورودیخود %

دائمایشانقابلبررسیخواهدبودودرصورتموافقتباانتقالدائم،

امنایهیأتانشجوباپرداختشهریهطبقتعرفهمصو،ادامهتحصیلد

 پذیرخواهدبود.دانشگاهامكان

01.  دانشگاه در انتقالی دانشجوی گذرانده واحدهای مبدأتطبیق

 گیرد.دروسمعافیدانشگاهصورتمی«نامهتطبیقشیوه»براساس

شورایآموزشی00/0/0935بنددرجلسهمورخ01نامهدراینشیوه

-33یلیسالتحصیورودانیدانشجویوبرادانشگاهبهتصویبرسید

آنالزم0935 پساز آجرااالو تمام بخشنامههانامهنییاستو یهاو

 .شودیباآنلغووبالاثراعالممریمغا
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 پايه و پيش درمانگاهيی جامع علوم ها اجرايي آزمون نامه شيوه»

 «ره دكتری عمومي دانشکده دامپزشکيدو

 

 تعريف و هدف

پرریشدرمانگرراهیبرررای و یجررامععلررومپایررههرراآزمررون (1ميياده 

دانشجویاندورهدكتریعمومیدامپزشكیوبراهردفارتقرایكیفیرت

هایكیفریعلمیوآموزشیایندورهوایجادوحفظمعیارهاوشاخص

شود.برگزارمیآموزشدامپزشكی

نامهدورهدكتریآیین01شركتدرآزمونجامعمطابقماده (2ماده 

شرورایآموزشری00/10/0935عمومیدامپزشكیمصو،جلسهمورخ

دانشگاهتهرانالزامیاست.دانشجویانیكهموفقبهگذراندناینآزمرون

شوند.نشوندازادامهتحصیلدرایندورهمحروممی



 آزمونچگونگي 

واحددرسی11آزمونجامععلومپایهپسازگذراندنحداقل  (3ماده 

واحددرسیاز091ازگذراندنحداقل پس وآزمونجامعپیشدرمانگاهی

سالیها.اینآزمونگرددیمدروسالزامیدكتریعمومیدامپزشكیبرگزار

دوبارودرفاصلهشروعهرنیمسالتحصیلیتابازهحذفواضافهتوسط

شود.معاونتآموزشیدانشكدهدامپزشكیبرگزارمی

یآموزشریهراگرروهبررعهردههراآزمرونسرؤاالتطرح :1تبصره 

دانشكدهدامپزشكیاست.



012        های تحصیلی دانشگاه تهران های جامع آموزشی دوره نامه شیوهها و  نامه آیین 

دروسآزمونجامععلومپایهشاملدروسفهرستذیل :2تبصره 

باشد:واحدمی92بهارزش
 

 نام درس رديف
تعداد 

 واحد
 نام درس رديف

تعداد 

 واحد

29فیزیولوژی21یمولكولمبانیبیولوژیسلولیو0

99فیزیولوژی025بیوشیمی2

293بیوشیمی9
شناسیباكتری

عمومی
9

9بنیادیشناسیایمنی2901آناتومیسیستماتیک0

2900شناسیبافت0
شناسیآسیب

عمومی
0

09فیزیولوژی3

 

در:3تبصره  شامل درمانگاهی پیش جامع آزمون وسدروس

باشد:واحدمی90فهرستذیلبهارزش
 

تعداد  نام درس رديف

 واحد

تعداد  نام درس رديف

 واحد

2هابیماریوهایاختهتک01هابیماریاختصاصیوشناسیباكتری0

2
وهامایكوتوكسین،شناسیقارچ

هابیماری
2هابیماریبندپایانو95

2شناسیسم03هابیماریوشناسیویروس9

001اختصاصیشناسیآسیب0
اصولفارماكولوژی

بالینی
2

200هابیماریگردویهاكرم0
اصولتغذیهدامو

طیور
2

2اصولاپیدمیولوژی202هابیماریپهنویهاكرم3
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سؤاالت (4ماده  استوتوسطایینهچهارگزآزمونجامعترجیحاً

هرواحدیبهازاتعلمیدانشكدهدامپزشكیدانشگاهتهراناعضایهیأ

یک حداقل سؤالدرسی و معاونتآموزشیطوربهطرح به محرمانه

.شودیمدانشكدهدامپزشكیارسال



 شرايط شركت در آزمون

 (5ماده  اتمام پایه علوم جامع آزمون شركتدر واحد11شرط

تأییدواحددرسیبه091درسیوآزمونجامعپیشدرمانگاهیاتمام

 دامپزشكیوصدور آموزشدانشكده برایشركتدرنامهیمعرفاداره

بایدبهمجریانآزمونتسلیمنامثبتآزمونجامعاستكهدانشجوهنگام

 كلیه در دانشجو آزمونشدهیینتعدروسنماید. و جامع آزمون برای

باشد.پیشدرمانگاهیبایدنمرهقبولیراهنگاماخذدرساحرازكرده

دوتواندیمهردانشجودرطولمدتمجازتحصیلحداكثر  (6ماده 

آزمون از كدام هر در صورتعدمهابار در و شركتنماید جامع ی

محروم دامپزشكی عمومی دكتری مقطع در تحصیل ادامه از قبولی

شودیم گونهینا. اساسماده بر دكترینامهیینآ25دانشجویان دوره

توانند،برحسبمورد،مدرکكاردانیدامپزشكیعمومیدامپزشكیمی

نمایند.یاكارشناسیعلومآزمایشگاهیدامپزشكیدریافت

یجامعجزوحداكثرنوبتشركتهاغیبتموجهدرآزمون (7ماده 

شودمشروطبهآنكهسنواتتحصیلدانشجوازدرامتحانمحسو،نمی

حداكثرمجازتجاوزنكند.



010        های تحصیلی دانشگاه تهران های جامع آموزشی دوره نامه شیوهها و  نامه آیین 

هادانشجوییكهبههردلیلدریکنوبتهریکازآزمون :1تبصره 

می فقطیکبار نشود بعدیموفق نیمسال در مشروط شكل به تواند

آزموننامثبت موفقیتدر انتخا،واحدنمایدولیدرصورتعدم و

تحصیلی نیمسال برایآن و بعدیواحدهایانتخابیویحذفشده

مرخصیتحصیلیمنظورخواهدشد.

: 2تبصره  غیبتدانشجو بودن امتحانتشخیصموجه عهدهدر بر

  امپزشكیاست.شورایآموزشیدانشكدهد

%نمرهدرهر01شرطقبولیدرآزمونجامعداشتنحداقل (8ماده 

دورهآزموناست.

شدگانقبولاسامی (9ماده  بایدحداكثر آزمون از01هر بعد روز

آزمونتوسطمعاونتآموزشیدانشكدهدامپزشكیاعالمشود.

اینآیین (11ماده  و01نامهدر 0ماده به دانشكدهتبصره پیشنهاد

 مورخ جلسه در به00/10/0935دامپزشكی دانشگاه آموزشی شورای

دكتریعمومیدامپزشكی دانشجویاندوره برایكلیه تصویبرسیدو

مصو، دامپزشكی عمومی دكتری شده بازنگری برنامه اساس بر كه

0930 تحصیل الزمكنندیمدانشگاه جرااال، تمام و ونامهآییناست

.شودیماعالمبالاثریمغایرباآنلغووهابخشنامه
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 «تغيير نمره نامه شيوه»

 

مقطرعپرردیسبایردنمرراتدانشرجویان/ادارهآموزشدانشكده -0

رامقراطعتحصریالتتكمیلریراحداكثرتادهروزونمراتكارشناسی

روزپسازبرگزاریآخرینامتحانهرنیمسرالوپرساز00تاحداكثر

رسیدگیبهاعتراضاتدانشجویانورفعاشتباهاتاحتمرالی،درسرامانه

جامعآموزشثبتنهاییكند.

اشتباهاستاددربهسببباشدازینمرات،نییاگرپسازثبتنها -2

نمرهرییفرمتغدیشود،استادآندرسباجادیدرنمرهایرییثبتنمره،تغ

 آموزشدهد.لیوتحولیراتكم

9-  درخواست ارائه برامهلت تكمیلیدانشجو و نمره تغییر

كاربرگتغییرنمرهازسویاستاد،حداكثریکماهپسازثبتنمرهاست

وپسازسپریشدناینمهلت،ارائهكاربرگتغییرنمرهازسویاستاد،

 ینیست.پذیرفتن

یآموزشیشورا00/0/0935جلسهمورخبنددر9درنامهشیوهنیا

-33یلیسالتحصرسیدوبرایدانشجویانورودیبیتصوبهدانشگاه

الزم0935 آن پساز استجرااالو ونامهشیوهو یهادستورالعملها

.شودیباآنلغووبالاثراعالممریمغا
  



012        های تحصیلی دانشگاه تهران های جامع آموزشی دوره نامه شیوهها و  نامه آیین 

 «درخواست مرخصي تحصيلي نامه شيوه»



درخواسررتمرخصرریتحصرریلیبررااحتسررا،وبرردوناحتسررا،در

یهرانامرهآیینبراساسسنوات،صرفاًدرسنواتمجازتحصیلیدانشجو

مربوطقابلبررسیاست.
 

 سنواتالف( شرايط استفاده از مرخصي تحصيلي با احتساب در 

كارشناسیحداكثرمدتاستفادهازمرخصیتحصیلیدرمقاطع -0

كارشناسی مقاطع در نیمسال، دو دامپزشكی عمومی دكتری وو ارشد

سهدرمقطعدكتریپیوستهبیوتكنولوژیدكتریتخصصییکنیمسالو

 نیمسالاست.

شروع -2 از پیش را تحصیلی مرخصی درخواست باید دانشجو

 نیمسالتحصیلی،درسامانهجامعدانشگاهثبتكند.

9-  موارد دانشجوشدهنبینییشپدر تحصیلی درخواستمرخصی

ت «حداكثر تا پايان زمان حذف و اضافه آن نيمسال» با ییدمعاونأو

 پردیسقابلبررسیاست./آموزشیدانشكده

 

 صي تحصيلي بدون احتساب در سنواتب( شرايط استفاده از مرخ

برای -0 تحصیلی مقاطع كلیه در تحصیلی مدتمرخصی حداكثر

بارداری،زایمان،شیردهیوحضانتازفرزندحداكثرتاپنجنیمسال)یک

 نیمسالقبلاززایمانوچهارنیمسالپساززایمان(است.
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دلیلمأموریت -2 سنواتبه مرخصیتحصیلیبدوناحتسا،در

دینوی،باارائهحكممأموریتباخارجازكشوردانشجویاهمسریاوال

ییدأامضایباالترینمقاموزارتخانهذیربط،حداكثربهمدتسهسالبات

 پذیراست.كمیسیونبررسیمواردخاصدانشگاه،امكان

كه -9 مواردی در سنوات در احتسا، بدون تحصیلی مرخصی

تمتعخارجازارادهدانشجوباشد)بیماری،عدمارائهواحددرسی،حج

 با پردیستأیید...( آموزشی در/شورای مستندات، ارسال و دانشكده

 كمیسیونبررسیمواردخاصدانشگاهقابلبررسیاست.

و -0 ایثارگر و شاهد دانشجویان تحصیلی مرخصی درخواست

 شود.طبقمقرراتمربوطبررسیمی،جانبازتحتدرمان

در2درنامهشیوهنیا و)،( مورخبند)الف( 00/0/0935جلسه

دانشگاهیآموزشیشورا برایدانشجویانورودیبیتصوبه و رسید

ونامهشیوهاستوجرااالوپسازآنالزم0935-33یلیسالتحص ها

 .شودیباآنلغووبالاثراعالممریمغایهادستورالعمل

  



012        های تحصیلی دانشگاه تهران های جامع آموزشی دوره نامه شیوهها و  نامه آیین 

 «تطبيق دروس معافي مقاطع مختلف تحصيلي نامهشيوه»

 

منظورجلوگیریازتكراردروس،چگونگیتطبیرقوبهنامهشیوهاین

كندكهدانشجودردانشرگاهسازیواحدهایدرسیرامشخصمیمعادل

یسطحیکودوگذراندهاست.هادانشگاهتهرانیایكیاز

به -0 ورود از پیش دانشجو كه هستند دروسی معافی، دروس

 در تهران »دانشگاه و كارشناسی ازارشدكارشناسیمقاطع یكی در

یهادانشگاهمقطعدكتریدریكیاز»ودر«یسطحیکیادوهادانشگاه

 درهمانمقطع،گذراندهاست.«سطحیک

دانشجویانیتبصره: برای تنها معافی، دروس پذیرش و بررسی

كهامكان است باپذیر یا سراسری آزمون طریق از قبلی دانشگاه در

ازتسهیال )استعدادهایدرخشان(مورداستفاده تپذیرشبدونآزمونِ

 سازمانسنجشآموزشكشورباشد،پذیرفتهشدهباشند.تأیید

دانشگاهدشدهییتأدانشجویمتقاضیِمعافی،بایداصلریزنمرات -2

 پیشینراارائهكند.

پذیراستكهبیشسازیتنهابرایدروسیامكانتطبیقومعادل -9

گذراندنآن،سپرینشدهباشد.سالاززمان0از

درسدر -0 همان محتوای با باید شده، درسگذرانده سرفصل

برنامهمصو،رشتهموردتقاضا،اشتراکمحتواییداشتهباشد.

 دانشكدهبرسد./شورایآموزشیگروهدییتأتطبیقدروسبایدبه -0
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نمراتدروسمعافی،بارعایتسقفتعدادواحدهایمجازدر -3

یکنیمسالمستقلدركارنامهصورتبهواحد(21نیمسال)حداكثریک

 .شوددانشجوثبتشدهدرمیانگینكلدانشجو،محاسبهمی

صورتمعافی،درسگذراندهشدهبرایتطبیقبههایتعدادواحد -1

نبایدازتعدادواحددرسدربرنامهمصو،رشتهتحصیلیدانشجوكمتر

 باشد.

دروس -5 دانشجوتعداد تحصیلی سنواتمجاز محاسبه در معافی،

بهازایهرشود.درمقطعكارشناسیودكتریعمومیدامپزشكیلحاظمی

وارشدكارشناسیدرمقطعسازیشدهوواحدازدروسمعادل21تا02

سازیشده،یکواحدازدروسمعادل00تا5دكتریتخصصیبهازایهر

 گردد.تحصیلیدانشجوكسرمینیمسالازسنواتمجاز

دوره -3 در معافی بهدروس متعلق تنها تكمیلی تحصیالت های

نامهودفاعازطرحپیشنهادی،پایان،دورهآموزشیاستوامتحانجامع

 شود.رسالهراشاملنمی

حداقلنمرهقابلقبولبرایبررسیوتطبیقدروسمعافی،ازهمه -01

یسطحیکودوهادانشگاه فوق، رعایتموارد با جدولذیلبهشرح،

 است:

 

 مقطع
حداقل نمره قابل قبول از 

 دانشگاه سطح يک

حداقل نمره قابل قبول از 

 دانشگاه سطح دو

 14 12كارشناسیودكتریعمومیدامپزشكی

 15 14ارشدكارشناسی

 __ 16دكتریتخصصی



012        های تحصیلی دانشگاه تهران های جامع آموزشی دوره نامه شیوهها و  نامه آیین 

%همهدروسگذراندهشدهدانشجویاندرمقاطع01حداكثرتا-00

 دیگر و تهران دانشگاه تحصیلی كلیههادانشگاهمختلف رعایت با ،

 مقرراتقابلپذیرشاست.

نامهشیوهنیا بند00در 00/0/0935درجلسهمورخویکتبصره

یآموزشیشورا دانشگاه برایدانشجویانورودیورسیدبیتصوبه

ونامهشیوهاستوجرااالوپسازآنالزم0935-33یلیلتحصسا ها

.شودیباآنلغووبالاثراعالممریمغایهادستورالعمل
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 «بررسي مدارک پزشکي دانشجويان نامه شيوه»

 

پذیراستكهدانشجودرارائهمدارکپزشكیدرصورتیامكان -0

 درس، كالس ازطوربهجلسات بیش غیبت و نموده شركت مرتب

حدنصا، پزشكی مدارک صورت این غیر در باشد، شدهارائهنداشته

 قابلطرحدركمیسیونپزشكینیست.

جلسه9دار،بیشازاگردانشجوبهسبببیماریمزمنومدت -2

 حذف03از برای وی پزشكی مدارک و گواهی كند، غیبت جلسه

صیتحصیلیدرآننیمسال،دركمیسیوندروسیااستفادهازمرخ/درس

 پزشكیبررسیخواهدشد.

مدارک -9 ارائه و طریقسامانه از درخواستدانشجو مهلتارائه

آموزشدانشكده اداره به تا/پزشكی حداكثر پسازپردیس، هفته دو

امتحانیابعدازپایانزمانبستریتاپایاندورهاستراحتپزشكیاست.

پسازدرخواستدانشجو،مدارکپزشكیرابراساسهمهواحدهاباید

طریقسامانهمقرراتكنترلوبااصلمدارکمطابقتدادهوبالفاصلهاز

 بهكمیسیونپزشكیدانشگاهارسالكنند.

ازسویدانشجوبرایامتحاناتپایانشدهارائهمدارکپزشكی -0

شودكهتاریخبیماریباتاریخنیمسالتحصیلی،درصورتیبررسیمی

 امتحانمطابقباشد.



002        های تحصیلی دانشگاه تهران های جامع آموزشی دوره نامه شیوهها و  نامه آیین 

اگردانشجودرامتحانپایاننیمسالتحصیلییکدرسشركت -0

در طرح قابل درس، آن برای پزشكی مدارک گونه هر ارائه كند،

 كمیسیونپزشكینیست.

برایدرخواستد -3 پزشكیدنظریتجدانشجو رأیكمیسیون در

پذیرنیست.اگردانشجومدارکجدیدارائهكند،پسازارسالازامكان

دانشكده بررسی،پردیس/طریق قابل پزشكی كمیسیون توسط موضوع

خواهدبود.

تحصیلی،شدهارائهمدارکپزشكی -1 پایانسنواتمجاز پساز

 قابلبررسیدركمیسیونپزشكینیست.

یآموزشیشورا00/0/0935بنددرجلسهمورخ1درنامهشیوهنیا

-33یلیسالتحصبهتصویبرسیدوبرایدانشجویانورودیدانشگاه

الزم0935 آن پساز جرااالو ونامهشیوهاستو یهادستورالعملها

.شودیاثراعالممباآنلغووبالریمغا
  



 220هانامهشیوه

 « حذف اضطراری نامه شيوه»

 

برایحذفاضطراریدرمقاطعكارشناسیوكارشناسی ارشدصرفاً

بااحرازیکدرس درهرنیمسالتحصیلیوپیشازشروعامتحانات،

پذیراست:شرایطزیرامكان

 جلسه(03عدمغیبتبیشازحدنصا،)سهجلسهاز -0

 واحددرآننیمسالحدنصا،رعایت -2

 استاددرسومعاونآموزشیواحدتأیید -9

0-  درس برایشدهحذفارائه تحصیل چهارم نیمسال تا حداكثر

 ارشددانشجویانكارشناسی

بهدرخواستسنواتاضافی -0 حذفاضطراریدرسنبایدمنجر

 گردد.

تحص -3 ادامه به قادر دانشجو لیاگر نباشد،مسالینکیدر

یباموافقتشورامسال،یدرآننیدرخواستحذفهمهدروسانتخاب

كمس،یپرد/دانشكدهیآموزش بررسونیسیدر خاصدانشگاه یموارد

 .خواهدشد

یآموزشیشورا00/0/0935بنددرجلسهمورخ3درنامهشیوهنیا

-33یلیسالتحصبرایدانشجویانورودیورسیدبیتصوبهدانشگاه

الزم0935 آن پساز جرااالو ونامهشیوهاستو یهادستورالعملها

.شودیباآنلغووبالاثراعالممریمغا
  



000        های تحصیلی دانشگاه تهران های جامع آموزشی دوره نامه شیوهها و  نامه آیین 

آموزش اجرايي نحوه ثبت نمرات دروس در سامانه جامع  نامه شيوه»

 «دانشگاه

 

تأمهلتثبتنمراتدرسامانهجامعآموزشازسویعضوهی -0

درمقاطع روزپساز01اكثرحد ایدكتریحرفهو كارشناسی علمی،

ارشدودكتریتخصصیبرگزاریآخرینامتحانودرمقاطعكارشناسی

است. روزپسازبرگزاریامتحانآندرس،00حداكثر

در -2 كار عملیاتصحرایی، كارورزی، نمراتدروسكارآموزی،

شوند،اگرعرصهودروسیكهدربرنامهدرسیمصو،باپروژهارائهمی

ریزیونظارتآموزشی،تكمیلدانشكدهودفتربرنامه/بهتشخیصگروه

تلقیمی ناتمام نباشد، یکنیمسالتحصیلیمیسر در نمراتآنها شود.

قطعیشوند.تا پايان امتحانات نيمسال بعد،  ناتمامبایدحداكثر

علمیدرزمانمقرر،نمراترادرسامانهجامعهیأتاگرعضو -9

صورتخودكارقفلخواهدشد.آموزشثبتنكند،درجنمراتبه

مهلت -0 در را نمراتخود اعضایهیأتعلمیكه از دسته آن

جامعآموزشثبتنكرده سامانه در نخستاخطارمقرر مرحله در اند،

پردیس/دانشكدهشفاهیودرمرحلهبعدیاخطاركتبیازسویرئیس

دریافتخواهندكرد.

اگرعضوهیأتعلمیبیشازدوبار،نمراترادرموعدمقرر -0

پردیس،اعطایترفیعبهویآنسال،/ثبتنكند،بااعالمرئیسدانشكده

متوقفخواهدشد.
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دانشكده -3 آموزشی موقع/معاونان به ثبت شخصاً باید پردیس

رنیمسالكنترلكنندوبروضعیترادرهشدهارائهنمراتهمهدروس

ثبتوقفلنمراتنظارتنمایند.

التدریسبهمدرسانمدعوودعوتدوبارهازآنانپرداختحق -1

برایهمكاریدردانشگاه،مشروطبهثبتبهموقعنمراتازسویآنها

است.

ثبتنمراتتنهاازطریقسطحدسترسیمدرسانممكناستو -5

.استادانمقدورنیستثبتنمرهتوسطدیگر

شورایآموزشی00/0/0935بنددرجلسهمورخ5درنامهشیوهاین

-33تحصیلیسالورودیدانشجویانبرایدانشگاهبهتصویبرسیدو

هایبخشنامهوهانامهآیینتمامواستجرااالالزمآنازپسو0935

شود.میاعالمبالاثرولغوآنبامغایر
  



002        های تحصیلی دانشگاه تهران های جامع آموزشی دوره نامه شیوهها و  نامه آیین 

 «ناپيوسته ارشد كارشناسي نامه پايانمقررات برگزاری جلسه دفاعيه »



 از دفاع باكارشناسینامهپایانجلسه و مقررات رعایت با ارشد

گردد.بهشرحزیربرگزارمیداورانهیأتحضور



 داوران هيأتتركيب 

متشكلهیأت حداقلازداوران رتبه با مشاور و راهنما استادان

یاریاستاد عضو دو سوبهیعلمهیأتو از كه است داور یعنوان

تواندیازداورانمیكی.شوندیمنییدانشكدهتع/گروهیآموزشیشورا

شود.دهیبرگزیامتخصصانحرفهانیازم

رأیلیتكمالتیتحصندهینما حق حضوریبدون دفاع جلسه در

اگرنما اما داشتهزینقشداورن،یلیتكمالتیتحصندهیخواهدداشت.

دارد.یباشد،حقرأ



نامه پايانضوابط و مقررات نحوه برگزاری جلسه دفاعيه 

0- ( مشاور استاد و داوران راهنما، استاد حضور با دفاع بهجلسه

پایشرط رسمنامهانیكه باشد( داشته همهابدییمتیمشاور حضور .

 است.یالزامهیداوراندرجلسهدفاع

داورانرسمیتهیأتنفرازاعضای9جلسهباحضورحداقل -2

 .یابدیم

9-  مربوط، آموزشی گروه بازنشسته استاد داورعنوانبهانتخا،

 داخلیبالمانعاست.
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استادراهنمایدومبهشرطعنوانبهایانتخا،متخصصحرفه -0

ایمرتبطوباارائهدالیلتوجیهیداشتنحداقلپنجسالفعالیتحرفه

پردیسبالمانع/استادراهنمایاولوموافقتشورایآموزشیدانشكده

 است.

راهنما -0 استاد دلیاگر بنابر دفاعیلیدوم جلسه در نتواند موجه

بهاطالعدیباابد،یحضور واحدیمعاونآموزشتأییدوموضوعراكتباً

 برساند.

درصورتنامهپایانمدتزمانالزمبرایبرگزاریجلسهدفاعاز -3

دفاع شرایط سایر در،احراز تصویب تاریخ از بعد ماه شش حداقل

 دانشكدهاست./شورایگروه

1-  با و كاری روزهای در دفاع برگزاریرساناطالعجلسه قبلی

 شود.می

بر -5 نظارت و اجرااداره رعایحسن با وتیجلسه، ضوابط

.استیلیتكمالتیتحصندهینماةمقررات،برعهد

نامهشیوهنیا دانشگاهیآموزشیشورا00/0/0935جلسهمورخدر

و0935-33یلیسالتحصرسیدوبرایدانشجویانورودیبیتصوبه

باآنریمغایهادستورالعملهاونامهشیوهاستوجرااالپسازآنالزم

شود.یلغووبالاثراعالمم

  



002        های تحصیلی دانشگاه تهران های جامع آموزشی دوره نامه شیوهها و  نامه آیین 

 ارشد كارشناسيآموختگان رتبه اول مقطع كارشناسي،  انتخاب دانش»

 «و دكتری عمومي دامپزشکي
 

براساسمصوباتشورایآموزشیدانشگاه،گواهیاحرازرتبه،ویژه

كارشناسیدانش كارشناسی، دوره عمومیآموختگان دكتری و ارشد

شود:شرایطزیرصادرمیدامپزشكیبارعایت


 الف( كارشناسي، دكتری عمومي دامپزشکي

اول -0 رتبه انتخا، دانشبرای بامیان رشته هر آموختگان

01بایدحداقل،هاییكسانورودی حداكثر دانشجویانورودیبا %5

 حداكثر با عمومی دكتری دوره در و سال02نیمسال در نیمسال،

 شدهباشند.آموختهتحصیلیمربوطدانش

دانشتبصره: انتخا، رشتهمالک اول رتبه باآموخته كه هایی

برنامه كل تشخیصاداره آنان درسی برنامه آموزشی، نیمسال3ریزی

 است.3تعریفشدهاست،نیمسال

%نرسد،بهشرطاحرازمیانگین01 بهآموختگاندانشاگرتعداد -2

 حداقل تعداد03/-كل هر با اول رتبه سالدانشمعرفی در آموخته

 تحصیلیمربوطبالمانعاست.



 ارشد كارشناسيب( 

چهار -0 دانشجو، اولی رتبه احتسا، برای مجاز مدت سقف

 نیمسالتحصیلیاست.



 221هانامهشیوه

2-  مدت در 0اگر دانشیکیچهنیمسال دانشجویان آموختهاز

 نشوند،مالکمحاسبهرتبهاولی،پنجنیمسالخواهدبود.

برای -9 رتبه آموختگاندانشصدور نیمسالششم، وجهیچهبهدر

ممكننیست.

برای05جهتصدورگواهیرتبهاول،كسبحداقلمعدلكل -0

رشته كل معدل و رفتاری و اجتماعی علوم انسانی، علوم در01های

وگذراندندیگررشته كارشناسینامهپایانها درجهعالی،دوره ارشدبا

الزامیاست.

د -0 دانشجو اگر دانش9ر شود،نیمسال كسبآموخته شرط به

نامهپایانازدانشجویانهمورودیودفاعباالترینمیانگینكلدرمیان

 ،رتبهاولیویارزیابیخواهدشد.0بادرجهعالیدرپایاننیمسال

آموختگانیکرشتهتحصیلی،شرایطدریافترتبهاولاگردانش -3

رعایت با باشند، نداشته 0بندهایرا گواهیباالترینمیانگینكل9تا ،

صادرخواهدشد.

00/0/0935دردوبند)الف(و)،(درجلسهمورخنامهشیوهاین

 تصویبرسید به یورودانیدانشجویبراوشورایآموزشیدانشگاه

هانامهنییآتمامواستجرااالالزمآنازپسو0935-33یلیتحصسال

.شودیماعالمبالاثرولغوآنباریمغایهابخشنامهو
  



002        های تحصیلی دانشگاه تهران های جامع آموزشی دوره نامه شیوهها و  نامه آیین 

و مراكز  ها دانشگاهشرايط و ضوابط پذيرش متقاضيان سهميه مربيان »

 «(Ph.D) دوره دكتری تخصصي عالي آموزش



ومراكزآموزشعالی،درهادانشگاهپذیرشوادامهتحصیلمربیان

بهدوروش،،براساسشرایطومقررات(Ph.Dدورهدكتریتخصصی)

پذیرد:زیرصورتمی

مراكز آموزش  و ها دانشگاه متمركز مهين بدون شركت در آزمون  -0

متقاضیانپسازاحرازشرایطتوسطسازماناموردانشجویانعالي كشور:

براساس فناوری، تحقیقاتو اعطایبورسآیین»داخلوزارتعلوم نامه

آموزشی،ازطریقبررسیسوابقتحصیلی،«سطحمربیانایداخلبرایارتق

 شوند.پذیرفتهمی،پژوهشیوانجاممصاحبهعلمیدردانشگاهو

مراكز آموزش  و ها دانشگاه متمركز مهين با شركت در آزمون  -2

عالي كشور:  كسبحداقل شرط به فرد51متقاضیان آخرین نمره %

وآموزشیوگزینشآزاد،ازطریقبررسیسوابقتحصیلیشدهرفتهیپذ

 شوند.پذیرفتهمی،پژوهشیوانجاممصاحبهعلمیدردانشگاه

 

 و ضوابط شرايط

1-  و قبولی اعالم پساز هنگامداوطلبباید علمیبه ،مصاحبه

 د.كنموافقتكتبیدانشگاهمحلخدمتخودراارائه

5-  مربیان تحصیل امورشدهرفتهیپذشهریه سازمان طریق از

 .بهعهدهوزارتعتفاست،دانشجویانداخل
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اگرتبصره: مصو، تعرفه از كمتر سازمان پرداختی هیأتشهریه

یامنا فرد محلخدمتیا دانشگاه باشد، بهشدهرفتهیپذدانشگاه ملزم

 .خواهندبودنیمابیفالتفاوتدرقالبتنظیمقراردادپرداختمابه

تحصیلمربیانی -1 شهریه سهمیه از استفاده با 01كه در آزمون%

سنجشآموزشكشورمتمركزمهین میسازمان براساسشوند،پذیرفته

،درقالبقراردادمنعقدهبادانشگاهمحل«دانشگاهایامنهیأتمصوبه»

 .شوددریافتمی،خدمتمربی

4-  01سهمیه مربیان رسمیتنها% یا رسمی آزمایشی-مربیان

 شود.میراشاملومراكزآموزشعالیكشورهادانشگاه

2-  تحصیلشدهرفتهیپذمربی مدت در در،، كار به اشتغال حق

دولتیوغیردولتیراندارد.انجامفعالیتعلمیِهایهسسؤومهادانشگاه

مرتبط دانشجو تحصیلی رشته تابا 9حداكثر تدریس، بالمانعواحد

 است.

ومقرراتآموزشیهانامهتابعآیین،شدهرفتهیپذتحصیلمربیان -6

 سویوزارتعتفودانشگاهتهراناست.ازشدهابالغ

شورایآموزشیدانشگاه00/0/0935درجلسهمورخنامهشیوهاین

هانامهاستوشیوهجرااالالزم0935-33تصویبشدوازسالتحصیلی

هستند.هایمغایرباآنلغووبالاثردستورالعملو
  



032        های تحصیلی دانشگاه تهران های جامع آموزشی دوره نامه شیوهها و  نامه آیین 

 )پروپوزال(  مقررات برگزاری جلسه دفاع از طرح پيشنهادی رساله»

 «(Ph.D) دكتری تخصصي


رعایت با تخصصی دكتری رساله پیشنهادی طرح از دفاع جلسه

گردد:داورانبهشرحزیربرگزارمیهیأتمقرراتوباحضوراعضای


 داوران هيأتتركيب 

داورانمتشكلاز:هیأت

 استاد/ واستادان مشاورراهنما )استاد/استاد مشاور. استادان

 داوراناست(هیأتراهنمایاولرئیس

 داخل داور نفر میدو گروهیعلمهیأتیاعضاانیاز و رشته

درقیوتحقسیباشندوسهسالسابقهتدراریمربوطكهحداقلاستاد

داشتهباشند.یلیتكمالتیدورهتحص

 خارج داور نفر میدو ازانیاز خارج استادان

استاد/سیپرد/دانشكده/گروه حداقل مرتبه با یاریدانشگاه، ازیكی.

شود.دهیبرگزیامتخصصانحرفهانیازمتواندیمیداورانخارج

 رأیلیتكمالتیتحصندهینما حق نمای)بدون اگر ندهی(.

 دارد.یداشتهباشد،حقرأزینقشداورن،یلیتكمالتیتحص



مقررات نحوه برگزاری جلسه دفاع از طرح پيشنهادی رسالهضوابط و 

نفرازاعضایكمیتهداوریرسمیت0جلسهباحضورحداقل -0

 نفرازداوراندرجلسهالزامیاست(.9یابد.)حضورمی
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آموزش -2 گروه بازنشسته میاستاد داورعنوانبهتواندیمربوط،

 شود.دهیبرگزیداخل

استادراهنمایدومبهشرطعنوانبهایانتخا،متخصصحرفه -9

ایمرتبطوباارائهدالیلتوجیهیداشتنحداقلپنجسالفعالیتحرفه

پردیسبالمانع/استادراهنمایاولوموافقتشورایآموزشیدانشكده

است.

شود،رفتهیداوران،پذهیأترسالهازجانبیشنهادپیطرحاگر -0

تصودیبا شورابیجهت شودسیپرد/دانشكدهیآموزشیبه ارجاع

دانشجوپسازقبولیدرارزیابیجامع،مجازبهدفاعازطرحپیشنهادی

 رسالهاست.

پیشنهادیرساله -0 طرح از دفاع برایبرگزاریجلسه الزم زمان

 تصوحداكثر)پروپوزال( از پس ماه یآموزشیشورابیسه

دانشكده،است./گروه

  



030        های تحصیلی دانشگاه تهران های جامع آموزشی دوره نامه شیوهها و  نامه آیین 

 «(Ph.D)جلسه دفاع از رساله دكتری تخصصي مقررات برگزاری »


جلسهدفاعازرسالهدكتریتخصصیبارعایتمقرراتوباحضور

گردد.داورانبهشرحزیربرگزارمیهیأت


 داوران هيأتتركيب 

 هیأترئیسعنوانبهاستادیااستادانراهنما)استادراهنمایاول

 داوراناست(

 استادیااستادانمشاور 

 داخل داور نفر میدو گروهیعلمهیأتیاعضاانیاز و رشته

درقیوتحقسیباشندوسهسالسابقهتدراریمربوطكهحداقلاستاد

 داشتهباشند.یلیتكمالتیدورهتحص

 خارج داور نفر میدو ازانیاز خارج استادان

استاد/سیپرد/دانشكده/گروه حداقل مرتبه با یاریدانشگاه، ازیكی.

شود.دهیبرگزیامتخصصانحرفهانیتواندازمیمیداورانخارج

 رأیلیتكمالتیتحصندهینما حق نمای)بدون اگر ندهی(.

 دارد.یداشتهباشد،حقرأزینقشداورنیلیتكمالتیتحص



 رگزاری جلسه دفاع از رسالۀ دكتریضوابط و مقررات نحوه ب

اعضا حضور با دفاع استادهیأتیجلسه از متشكل استادان/داوران

تیرسم،یلیتكمالتیتحصةندیاستادانمشاور،داورانونما/راهنما،استاد

.ابدییم
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:1 تبصره و گروه نظر با خاص، موارد آموزشتأییددر یمعاون

سهازاستادانراهنما،حداقلیكیجلسهدفاعباحضورلیواحد،تشك

دانشگاهباشدو/سیپرد/ازآنهاخارجازدانشكدهیكیكهنفرازداوران

.ابدییمتیرسم،یلیتكمالتیتحصندهینما

آموزش:2 تبصره گروه بازنشسته میاستاد عنوانبهتواندیمربوط،

شود.دهیبرگزیداورداخل

استادراهنمایدومبهعنوانبهایانتخا،متخصصحرفه:3تبصره 

فعالیتحرفه پنجسال داشتنحداقل دالیلشرط ارائه با ایمرتبطو

پردیس/توجیهیاستادراهنمایاولوموافقتشورایآموزشیدانشكده

 بالمانعاست.

نتوانددرجلسه،موجهیلیدومبنابردلیاگراستادراهنما: 4 تبصره

بهاطالعودیباابد،یدفاعحضور كتباً یمعاونآموزشتأییدموضوعرا

واحدبرساند.

 درصورتیجلسهدفاعازرسالهدكتریبرگزاریالزمبرازمان

خیروز(بعدازتار930)سالتمامکیدفاع،حداقلطیشراریاحرازسا

.استدانشكده/گروهیرسالهدرشورایشنهادیطرحپبیتصو

 روزهاجلسه در اطالعیكاریدفاع با برگزاریقبلیرسانو

.شودیم

 اجرااداره حسن بر نظارت رعایو با وتیجلسه، ضوابط

 .استیلیتكمالتیتحصندهیمقررات،برعهدهنما



032        های تحصیلی دانشگاه تهران های جامع آموزشی دوره نامه شیوهها و  نامه آیین 

 داوران،درهمانجلسهدفاعهیأتیودرجهرسالهازسومرهن

ثبتنمرهدرسامانهجامعشودیدفاعثبتمجلسهصورتاعالمودر .

سو از الزام01س،یپرد/دانشكدهیآموزش، دفاع جلسه پساز یروز

است.

نامهشیوهنیا دانشگاهیآموزشیشورا00/0/0935جلسهمورخدر

و0935-33یلیسالتحصرسیدوبرایدانشجویانورودیبیتصوبه

باآنریمغایهادستورالعملهاونامهشیوهاستوجرااالپسازآنالزم

شود.یلغووبالاثراعالمم
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 «زبان عمومي نامه شيوه»
 

خارج -0 زبان از دكتریمنظور مقطع دانشكدهیدر همه /هادر

هاپردیس آموزشتأییدبا زبان/یگروه ،یآلمان،یسیانگلی؛هادانشكده،

است.یوعربیولیاسپان،یفرانسو

2-  جامع، ارزیابی از پیش باید زبانحدنصا،دانشجویان نمره

درآننمرهدرججهترایعمومزبانیقبولمدرکعمومیراكسبو

.كنندارائهسیپرد/دانشكدهآموزشبه،یلیتحصكارنامه

.استسال2آزمونیبرگزارخیتاراز،یعمومزبانمدرکاعتبار -9

عربی -0 و انگلیسی عمومی زبان سویشدهارائهمدرک از

 قابلقبولاست. ،كشورسطح يک یهادانشگاه

 

يخارج یها زبان آزمون در رشيپذ قابل نمره حدنصاب جدول  

 زبان اشتمال
 امتياز حداكثر
21 

 
MCHE 
 حداكثر

  111 امتياز

TOFEL 
IBT  
 حداكثر

121 امتياز  

TOFEL Paper 
Based 
And 

TOLIMO 

امتياز حداكثر  
677  

IELTS 
امتياز حداكثر  
9 

University 
Of Tehran 

امتياز حداكثر  
21 

         

02 31 30 001 0/0  02
هایدانشكدهرشتهجزبههاهمهرشته
خارجیهاوادبیاتزبان  

03 01 01 031 0 01 

زبان/هایزبانوادبیاتفارسیرشته
مترجمیزبان/ادبیاتعر،و

فقه/یثوحدعلومقرآن/عربی
حقوقیمبانفقهو/شافعی
اسالمیمدرسیمعارف/اسالمی  

-- -- -- -- -- 03 
اتیهاوادبنبادانشكدهزیهارشته
یمرتبطبارشتهتخصصجیخار

02 31 30 001 0/0  02  
هاوادبیاتهایدانشكدهزبانرشته

هایتخصصیخارجیدررشته
 غیرمرتبط

 سهمیهمربیانوایثارگران 01 0 031 01 01 01
ضوابطوشرایطدانشگاهتهرانقابلاعمالاستهایموردپذیرش،براساسسایرزبان
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یآموزشریشورا00/0/0935بنددرجلسهمورخ0نامهدروهیشنیا

-33یلیسالتحصریورودانیدانشجویوبرادیرسبیدانشگاهبهتصو

یهراوبخشرنامههرانامرهنییاستوتمامآجرااالوپسازآنالزم0935

 .شودیاعالممبالاثرباآنلغووریمغا
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 «دانشجويان دكتری جامع نامه ارزيابي شيوه»



هرررایآموزشررریومنظررروراحررررازقابلیرررتارزیرررابیجرررامع،بررره

پژوهشررری،خالقیرررتوتوانررراییابتكررراردانشرررجویاندورهدكترررری

شرود.ارزیرابیتخصصی،بررایورودبرهمرحلرهپژوهشریبرگرزارمری

دروسخرراصنیسررتجررامعبررهمعنرریبرگررزاریامتحررانازتعرردادی

بلكهاطالعراتجرامعوكلریدانشرجورادرمباحرثمررتبطبرازمینره

كلیرسالهوگرایشعلمیدانشجوارزیابیخواهدكرد.

با -0 ارزیابیجامعپسازگذراندنكلیهواحدهایآموزشیدوره

آزمونزبانعمومیو03میانگینكلحداقل قبولیدر وكسبنمره

 شود.الچهارمبرگزارمیحداكثرتاپایاننیمس

 شود.شفاهیبرگزارمی-ارزیابیجامع،كتبییاكتبی -2

شورایتأییدتواندباپیشنهاداستادراهنماوارزیابیجامعمیتبصره:

 آموزشیپردیس/دانشكده،درقالبدفاعازطرحرسالهانجامپذیرد.

مبحث،پرسش -9 سه حداقل موضوعات از ارزیابی توسطهای

 ود.شیهطراحیمگرو

و03قبولیدرارزیابیجامع،منوطبهكسبمیانگینكلحداقل -0

درهرمبحثاست.درصورتعدمكسبمیانگینقابل00نمرهحداقل

 كل میانگین نمره اگر شد. خواهد تكرار جامع ارزیابی در03قبول،

در مجدد شركت به موظف دانشجو باشد، شده احراز جامع ارزیابی

 است.00درآنهاكمترازشدهكسبنمباحثیخواهدبودكهنمرهامتحا
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مشخص -0 ابتدا از كه مباحثی تغییر امتحان، تجدید صورت در

 اند،ممكننیست.شده

شود، -3 مردود جامع ارزیابی در نخست نوبت در دانشجو اگر

تواندبرایباردومدرارزیابیجامعشركتكند.چنانچهدوباره،درمی

تحصیل از نیستو تحصیل ادامه به مجاز شود، مردود ارزیابیجامع

محرومخواهدشد.

ارزیابیجامعدریکسالتحصیلی،باتصویبشورایآموزشی -1

 شود.نوبتبرگزارمی9حداكثردرپردیس/دانشكده

5-  مدت ظرف حداكثر است موظف از01دانشكده پس روز

آموزشدانشگاهثبتكند.نتیجهرادرسامانهارزیابیجامع،

 نامهشیوهاین 5در و 0بند مورخ جلسه در 00/0/0935تبصره

تصویبشد سالیورودانیدانشجویبراوشورایآموزشیدانشگاه

وهانامهنییآتمامواستجرااالالزمآنازپسو0935-33یلیتحص

.شودیماعالمبالاثرولغوآنباریمغایهابخشنامه
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 «دانشنامه المثني/نامه موقت المثني گواهي صدور نامه شيوه»

 

نامهموقتپایانتحصیالتیادانشنامهشخص،مفقرودیرااگرگواهی

معیو،گردد،ضروریاستاقداماتزیرتوسطمتقاضیانجامشود:

گواهیموقت -0 متقاضیبایدیک/اگر باشد، شده مفقود دانشنامه

برگپیوستارائهكند.نامهرسمی،طبقبرگتعهد

دانشنامه،چنانچهبخشریازآنسروخته/ارائهاصلگواهیموقت -2

 یامخدوششدهباشد.

شورایآموزشیدانشگاه00/0/0935درجلسهمورخنامهشیوهاین

و0935-33بهتصویبرسیدوبرایدانشجویانورودیسالتحصیلی

هایمغایرباآنتورالعملهاودسنامهشیوهاستوجرااالپسازآنالزم

شود.لغووبالاثراعالممی
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 « كاربرگ تعهدنامه جهت مدرک تحصيلي مفقودی»

 شود.« گواهي»امضای اين فرم بايد در يکي از دفاتر اسناد رسمي 



نامهموقتپایانتحصیالتگواهی...................دانشنامهینكهانظربه

:بهشمارهكدملی..............................................اینجانب:.................

سال:فرزند............................. متولد .....................:.................

سال:دانش .......................آموخته ........................:مقطع  :رشته

........................................ تاریخ گردیده............................:در مفقود

اعالم در تأخیر از ناشی قانونی عواقب پذیرشهرگونه ضمن است،

می متعهد اینجانب، توسط قصور اثبات یا چنانچهمفقودی شوم

بالفگواهی/دانشنامه را مراتب شود، پیدا موقت كلنامه اداره به اصله

 در دهم. اطالع دانشگاه آموزشی دانشگاهینایرغخدمات صورت

اقداممی بهنحومقتضیبهمراجعقضاییاحالهكندتا تواندموضوعرا

قانونیمعمولگردد.

آدرسكاملمحلسكونت:

شمارهتلفنهمراهوشمارهتماسضروری:


  :نام و نام خانوادگي متقاضي

 :امضا

 :تاريخ
  

 دفتر اسناد رسمي شماره: 

 شماره ثبت: 

 تاريخ ثبت: 
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 «انتخاب و شرح وظايف دستيار آموزشينامه  شيوه»
 

آموزشی دوره(Teaching Assistant)دستیار از یكی هایدانشجوی

 استاد با عملی، یا تدریسدروسنظری در استكه درستحصیلی آن

كند.همكاریمی

 همكاریدرتدریسدامناوظایفدستیارانآموزشیمتفاوتاست.

عم درسدروس مرور نظری، و لی به كمک ها، حلدانشجویان در

هاتمرین تصحیحتكالیف، راهنمایییسازآماده، وسایلآزمایشگاهیو

آزمایشبه انجام بررسیمسائلوهنگام برگزاریجلساتبحثو ها،

اینوظایفاست.مشكالتدرسیازجمله

موضوع، در دانشكافی آموزشی، سوابق آموزشی دستیار انتخا، در

توانمندییمندعالقه تجربهتدریسو هایگفتاریونوشتاریبهتدریس،

لحاظشود.

بحث بتواند باید آموزشی كند،دستیار اداره خوبی به را كالسی های

 و باشد داشته دانشجویان از منطقی درمهارتتوقعاتی را الزم های

داشتنایندانشجویانپرورشدهدوپیشرفتآموزشیآنهاراارزیابیكند.

آموزشتوانایی كسب محتاج اغلب ها زمینه در مناسب یهاروشهای

-یاددهی گذراندن اینرو از حلیهاكالسیسامانده"یادگیریاست.

 شود.لحاظ،یآموزشاریانتخا،دستیهاازمالکیكیعنوانبهدیبا"ینتمر

 يآموزش اريانتخاب دست طيشرا (1ماده 

قراراستدستیدرس -0 وجزوگذراندهتیآنشودباموفقاریرا

 كالسباشد.ی%نمرهباال01
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 (باشد.یودكترارشدكارشناسی)یلیتكمالتیتحصیدانشجو -2

 گذراندهباشد.تیراباموفقیآموزشارانیدستیآموزشكارگاه -9

حداكثریآموزشاریدستتواندیممسالیهردانشجودرهرن:1 تبصره

 دودرسباشد.

دست:2 تبصره میآموزشارانیكارگاه نتوانیرا همان مسالیدر

 . گذراندیاریاشتغالبهدست

 دانشکده فيوظا (2 ماده

ارانیانتخا،دستیمناسبوارائهاطالعاتالزمبرایروشاتخاذ -0

هردرس.یآموزش

مناسببراصیتخص -2 مكان و حلیهاكالسیبرگزاریزمان

 .نیتمر

 .یآموزشارانیالزحمهدستموقعحقبهپرداخت -9

دانشجویآموزشاریدستانتخا، -0 تعداد حاضردرانیمتناسببا

تا21نیبنیكالسحلتمرکیانیهردرس)تعداددانشجونیحلتمر

 نفراست(.91

دستیكیالكترونایی)كاغذیابیارز -0 عملكرد دریآموزشارانی(

 .مسالیهرنانیپا

نیآموزشارانیدستانتخا، -3 هر در براساسمسالینمونه

 .انیازدانشجوینظرخواه

توجیبرگزار -1 ابتدایآموزشارانیدستیبرایهیجلسه هریدر

 .مسالین
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 .نامهوهیشنیایبرحسناجرانظارت -5

بادانشكده:تبصره مكان(دیها و )زمان برنامه امكان، صورت در

بابرنامهكالسن،یحلتمریهاكالس درس،قبلازیتئوریهاهمراه

 كنند.یرامشخصوآگهمسالیآغازن

 استاد درس فيوظا (3 ماده

پیآموزشاریدستانتخا، -0 به توجه با عملكردنهیشیمناسب

 دانشكده.یازسوشدهیینتعدانشجووضوابط

طراحیزیربرنامه -2 تمریمحتوایو حل كالس اینیجلسات

 .شگاهیآزما

هماهنگیبرگزار -9 دستیجلسه نخستشیپیآموزشاریبا نیاز

تمر حل كالس اختبهن،یجلسه حدود و خدمات شرح اراتیمنظور

 .مسالیدرطولنیآموزشاریدست

دستشرفتیپیریگیجلساتپیبرگزار -0 با در،یآموزشاریكار

 .یلیتحصمسالیطولن

 .یآموزشاریبهدستواگذارشدهفیوظایبرحسناجرانظارت -0

زمفراهم -3 دانشجوزهیانگجادیایبرانهیكردن جهتانیدر

 .نیحلتمریهاشركتدركالس

وعملكردنیدرجلساتحلتمریاحتمالیهاچالشتیریمد -1

 .یآموزشاریدست
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 يآموزش اريدست فيوظا (4 ماده

تمریهاكالسیبرگزار -0 ونیحل برنامه اهداف، براساس

 استاددرسودانشكده.یازسوشدهمشخصیبندزمان

تمرارائه -2 كالسحل برنامه و دانشجونیراهنما اولانیبه نیدر

 جلسه.

مهارتتمركز -9 توسعه )حلتمركالسبر آزمان،یها ش،یانجام

 استاددرس.یازسوشدهگرفتههاومطالبدرنظر...(وهدف

نیدرجلساتحلتمرانیدانشجویگروهیهاتیبهفعالتوجه -0

 درخارجازكالس.واگذارشدهفیوانجامتكال

تصحیاری -0 در استاد به تحوهانیتمرحیدادن تنفگرلیو

 درس.یهاپروژه

غحضور -3 تمرانیدانشجویهفتگا،یو حل كالس ونیدر

 بهاستاددرس.جینتایگزارشادوار

استادنییتع -1 نظر با كالس، از خارج اشكال رفع مكان و زمان

 درس.

طرانیدانشجوشرفتیپیابیارز -5 یهاآزمونیبرگزارقیاز

 بهاستاددرس.جیمناسبوارسالنتا

درچارچو،مقرراتویدربرگزاریهمكار -3 امتحاناتدرس،

 دانشكدهواستاددرس.یازسوشدهمشخصمحدوده

بهاستاددرسمسالینانیوارسالگزارشعملكرددرپاهیته -01

ها،حاضردركالسانی،تعداددانشجوبرگزارشده)شامل:تعدادجلسات
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وبرگزارشدهیهاآزمونجهیشده،نتسیتدریهادامنهمطالبومهارت

 (.یالحاصشنهاداتیبههمراهنظراتوپگر،یدیجانبیهاتیفعال

آموزشیشورای00/0/0935مورخمادهدرجلسه0درنامهشیوهاین

-33تحصریلیسالوبرایدانشجویانورودیبهتصویبرسیددانشگاه

هرایدسرتورالعملوهرانامرهشریوهواستجرااالالزمآنازپسو0935

شود.میاعالمبالاثرولغوآنبامغایر
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اعضای  زمان همتحت راهنمايي  نامه پايانتعداد رساله و  نامه شيوه»

 «ت علميأهي

 

 این موجب نامهشیوهبه تعداد وهاینامهیانپا، ارشد كارشناسی

براساسمرتبهعلمی،توانتعلمیأكههرعضوهیراهایدكتریرساله

-آموزشی حضور و غیرتماموقتتمامپژوهشی ،تواندمی،وقتیا

:گرددیمذیلتعیینشرحبهكند،راهنماییزمانهم

كارشناسیارشدتحتراهنماییهاینامهیانپاحداكثرتعداد(1ه ماد

عزمانهم علمیأهی ضوهر استادیاریبات ،5مرتبا و3دانشیاری

 .باشدیم01استادی

با،وقتتعلمیغیرتمامأاعضایهینامهپایانحداكثرتعداد: تبصره

خواهدبود.حفظسایرشرایطمعادلنصفتعدادمذكور

هرزمانهمتحتراهنمایییدكتریهارسالهحداكثرتعداد(2 هماد

باشد.می0واستادی9دانشیاری،2مرتبااستادیاریعلمیباهیأتعضو

پایان:1تبصره  دو معادل دكتری رساله كارشناسیهر ارشدنامه

راهنمایی،0مادهرعایتابتواندعلمیمیهیأت.عضوشودمحسو،می

كارشناسیپایان ارشدنامه دكتریو رسالا عهدهتركیبیصورتبهرا بر

.داشتهباشد

دررساله:2 تبصره اساتیدراهنما مشترکصورتبههایدكتریكه

خواهدبود.%01شوند،سهمهرنفرتعیینمی
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میهیأتاعضای( 3 ماده بازنشسته استاد و باتوانندعلمیدانشیار

آموزشیتأیید دومبهپردیس،/دانشكدهشورای راهنمای استاد عنوان

 ورسالهرابرعهدهداشتهباشند.نامهپایانراهبری

پایان تبصره: راهنمایی واگذاری اعضایاولویت با رساله، و نامه

علمیشاغلگروهآموزشیاست.هیأت

(4 ماده و رساله نامهپایانسهمیه عضو ازهیأتهر بعد علمی،

ابالغ و حكم واحدصدور معاونتآموزشی سویحوزه مشخصاز

خواهدشد.

(5ماده  عضو بههیأتاگر را دانشجویان وگونهعلمی، راهبری ای

ییموقعودرسنواتمجازدفاعنمایندوانباشتدانشجوهدایتكندكهبه

 نگردد، یکمیایجاد پذیرشنامهپایانتوان ظرفیت نامهپایانزمانهمبه

اینشرطهیأتعضو بابررسیعملكردعضودریکعلمیاضافهنمود.

گردد.سالهازسویمعاونآموزشیواحداحرازمی2بازهزمانیحداقل

(6 ماده كارشناسیهانامهپایانراهنمایی دانشجویانی دكتری و ارشد

هایخودگرداندانشگاه)كیش،یدانشجویانپردیسهانامهپایانخارجیو

خواهدبود.2و0مواد%مازادبرضوابط01ارسوالبرز(حداكثر

 3درنامهشیوهاین و 0ماده مورخ جلسه در 00/0/0935تبصره

برایدانشجویانورودی و تصویبرسید به شورایآموزشیدانشگاه

ونامهشیوهاستوجرااالوپسازآنالزم0935-33سالتحصیلی ها

شود.هایمغایرباآنلغووبالاثراعالممیدستورالعمل
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در مقطع  (PBL)محور  هنامه اجرائي روش يادگيری پروژشيوه»

 «كارشناسي

 مخاطبين: دانشجويان مقطع كارشناسي نيمسال سوم

  مقدمه

آموختگانیخالق،مبتكررباتوجهبهرسالتدانشگاهتهراندرتربیتدانش

جدیدعلمیدرشناساییوحلمسرائلهایروشپذیردرارائهومسئولیت

واثربخشریآمروزشكراراییومشكالتاجتمراعیوهمچنرینافرزایش

برانظرامشردهآمیخترهصورتبهمحورمفاهیمنظری،روشیادگیریپروژه

هررایمصررو،دانشررگاهدرمقطررعآموزشریموجررودودرقالرربسرفصررل

گردد.هایدایردانشگاهارائهمیكارشناسیكلیهرشته
 

 محور( تعريف روش يادگيری پروژه1ماده 

PBLمحور)یادگیریپروژه
ازآموزشاستكهدرآندانشرجویان،(نوعی0

ترمفراهیمومباحرثنظرریدرطراحری،توسرعهوارائرهبراییادگیریعمیق

هایحلیکمسئلهواقعیاجتماعییاصنعتیمرتبطبارشرتهتحصریلیروش

خودمشاركتدارند.حاصلاینتالشكهدركلدورهتحصریلیدانشرجویان

درتعریفمسئله،راهبرریصرحیحگرروه،وبامشاركتاساتیدگروهآموزشی

عنروانبرهآیردیدرمردانشجویانبهمرحلرهاجرراشدهارائهیهاحلراهارزیابی

شود.پروژهپایاندورهتحصیلیدانشجویانمحسو،می

                                                           
1. Project Based Learning 
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ارزشآموزشریایرننروعیرادگیریدرایرناسرتكرهخالقیرتبررالقوه

حرلدانشجویانبامشاركتدرحلمسائلمشكلویامسائلیبردونیرکراه

یابرد.ایرنگرروهمشخصودرقالبیکتیممشاركتیكوچکپررورشمری

نامیردهمحيور  ه گروه يادگيری پروژدرحلمسئله،تحتعنوانكنندهمشاركت

شود.گفتهمیگروه يادگيرینامهبهآنهبهاختصاردراینشیوهشودكمی



 ( اهداف2ماده 

آشناییدانشجویانبامسائلروزصنعتواجتمراعوآمروزش-2-0

آموختگانیمهیابرایمداخلرهیافتهمبانینظریبرایتربیتدانشساختار

فعالدرحلمشكالتجامعه،

مشاركتاسرتادانودانشرجویاندرتقویتفرهنگكارگروهیبا-2-2

هایمناسب،حلتعریفمسئلهویافتنراه

شكوفاییخالقیتبالقوهدانشرجویانبرامشراركتدرطراحری،-2-9

حلمسئله،یهاروشتوسعهوارائه

مطالربفراگرفترهیریكارگبهتعمیقیادگیریمباحثنظریبا-2-0

شدهدرحلمسائلواقعی،

حلمسئلهیهاروشآشناییدانشجویانبانحوهتجزیهتحلیل-2-0

درجلساتارزیابیتوسطاعضایگروه.


محور ( شرايط تشکيل گروه در يادگيری پروژه3ماده 

تعریفیکمسئلهواقعیمشخصدرحوزهجامعرهوصرنعت-9-0

گروهیادگیریدهندهیلتشكمرتبطبارشتهتحصیلیدانشجویان



052        های تحصیلی دانشگاه تهران های جامع آموزشی دوره نامه شیوهها و  نامه آیین 

علمریمردرسمررتبطبراحروزههیأتاعالمآمادگیاعضای-9-2

برركهیكیازاعضامسئولیتهدایتگروهمربوطهراشدهیفتعرمسئله

خواهدداشت.عهده

نفراز0ارائهدرخواستتشكیلگروهیادگیریحداكثرتوسط-9-9

دانشجویان)ترجیحاًباسالورودییكسان(

گروهیادگیریبرتمركزتكرالیفهندهدیلتشكتوافقمدرسین-9-0

هایكالسدرسخوددرهرگروهبرهحروزهمررتبطبرامسرئلهوپروژه

ویژهبهآنصورتبهواختصاصبخشیازنمرهدرسشدهیفتعر


تشکيل گروه يادگيری فرايند( 4ماده 

یرادگیریمروردحمایرتمرالییهراگرروهاعالمظرفیتسرالیانه-0-0

دانشگاهتوسطمعاونتآموزشیدانشگاه

ارائهدرخواستتشكیلگروهتوسطمدرسیندروسمرتبطبرا-0-2

معاون/پیشنهادهمسئلهبهمدیرگروهآموزشیبههمراهشدهیفتعرمسئله

آموزشیدانشكده

معراونآموزشری/توسطمدیرگروههادرخواستبررسیاولیه-0-9

پردیس/بهدانشكدهییدتأموردیهاگروهدانشكدهوارسال

هرایتشركیلگرروهیرادگیریتوسرطآوریكلیهدرخواستجمع-0-0

بررسیعدموجودهمپوشرانیومنظوربهپردیس/معاونتآموزشیدانشكده

بنردییرتاولویرادگیری،یهراگرروهتكراریبرودنمسرائلمروردبررسری

ازطررفمعاونرتآموزشریشردهاعرالممتناسرببراظرفیرتهادرخواست

بهمعاونتآموزشیدانشگاهییدتأیادگیریموردیهاگروهدانشگاهوارسال
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دریافتیكلیهواحدهایدانشرگاهیهادرخواستبررسینهایی-0-0

دانشكدهمربوطه/بهپردیسشدهاعالممتناسبباظرفیتهاگروهییدتأو

 

اعضای گروه يادگيری و مسئوليت( اركان 5ماده 

گرروهدهنردهیلتشركمسئولگروهیرادگیری:براتوافرقاعضرای-0-0

شرود.مسرئولیتمسرئولگرروهانتخرا،مریعنوانبهیادگیرییكیازاعضا

ها،برگزاریجلساتبینومسئولیتیفوظاهدایتوراهبریگروه،تقسیم

اعضاوهمچنیندانشجویانگروهیادگیریوانجاماموراداریومكاتباتبرر

عهدهمسئولگروهخواهدبود.

اعضایگروهیادگیری:حداقلسهعضوازمدرسینگروه/دانشركده-0-2

شردهارائهدرپیشنهادهشدهیفتعركهمسئولیتتدریسدروسمرتبطبامسئله

دارند.هریکازاعضایگروهمسرئولیتمسرتقیمراهنمرایی،ارائرههدهبرعرا

راخواهندداشتكرهمسرتقیماًبرهشدهیفتعرمنابععلمیدرقسمتیازمسئله

همفكریوایجادمحیطیصرمیمیبررایمنظوربهتدریسایشانمرتبطاست.

رارائرهشكوفاییخالقیتوروحیهنوآورانهدانشجویانگروه،هرعضوگروهد

راهكلیوراهبریگروهبادگیریباسایراعضرایگرروهارتبراطوتحرتنقشه

مدیریتمسئولگروهخواهدداشت.

:حداكثرپنجنفررازدانشرجویانازدانشرجویانگروههمدانشجویان-0-9

مقطعكارشناسیترجیحاًباورودییكسانكهتحرتنظرارتاعضرایگرروه،

،انجراممطالعراتشردهیرفتعرنیازنقدمسئلهمسئولیتشناختودرصورت

ایازمنابعموجودبرایدستیابیبهمبانیعلمریحرلمسرئله،بسرطوكتابخانه



050        های تحصیلی دانشگاه تهران های جامع آموزشی دوره نامه شیوهها و  نامه آیین 

توسعهمبانیعلمیمتناسببانیازمسرئلهودرحردتروانعلمریخرود،ارائره

یهراروشحلمسئله،اثبراتمفهرومیهاروشبندیحلمسئله،تدوینزمان

اییراآزمایشرگاهیوسازیاولیهرایانهپیشنهادیباانجاممطالعاتمیدانی،پیاده

یاهرروشمبتكرانرهرابررعهردهدارنرد.پرسازتهیرهمسرتنداتمربوطرهو

پیشرنهادیبرهاعضرایگرروهیرادگیری،دریهاروشبرگزاریجلساتارائه

دگیریمطررحوتوسطاعضایگروهیاهاروشصورتنیازمشكالتاحتمالی

نهراییبررایادامرهمراحرلدراختیرارحلراهبعدازرفعنواقصومشكالت،

گیرد.قرارمیگروههمدانشجویان

حداكثردرپنجگرروهزمانهمصورتبههرمدرسدردانشگاه:1تبصره 

عضومشاركتداشتهباشدولریپرذیرشمسرئولیتگرروهعنوانبهتواندمی

.مجازنیستزمانهمصورتبهگروهتوسطهرمدرسیادگیریبیشازسه

عضویتهردانشجودرطولدورهتحصریلفقرطدریرک: 2تبصره 

گروهیادگیریمجازاست.


 ( نظارت و ارزيابي گروه يادگيری6ماده 

یهراگرروهمسئولیتنظارتوارزیرابیورفرعمشركالتاحتمرالی

یادگیریدرهردانشكده/پردیسارزیرابیبررعهردهمعراونآموزشریآن

دانشكده/پردیسخواهدبود.


درشرورای9/01/0933تبصرهدرتاریخ2مادهو3نامهدراینشیوه

دانشگاهبهتصویبرسیدواززمانتصویببررایدانشرجویانیآموزش

  نامهقابلاجراست.مشمولاینشیوه
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سسات و مؤ ها دانشگاهانتقال و ميهماني دانشجويان ايراني  نامه شيوه»

 «آموزش عالي خارج از كشور به دانشگاه تهران



تحصیلدرخارجازنامهبرایدانشجویانایرانیشاغلبهاینشیوه

در دارند قصد و نرسیده پایان به آنها تحصیل دوره كه است كشور

ند.دانشگاهتهرانادامهتحصیلده

دانشگاه به میهمانیدانشجویانخارجازكشور درخواستانتقالو

شود:باتركیبزیربررسیمیتهران،درشورایپذیرشوانتقال

(معاونآموزشیدانشگاه)رئیسشورا

مدیركلخدماتآموزشیدانشگاه)دبیرشورا(

معاوندانشجوییوفرهنگیدانشگاه)عضوشورا(

المللیدانشگاه)عضوشورا(دانشجویانغیرایرانیوبینمدیركلامور

ریزیونظارتآموزشیدانشگاه)عضوشورا(برنامهیركلمد

معاونآموزشیواحدیكهقراراستدانشجوبهآنمنتقلیامیهمان

شود)عضوشورا(



شرايط و ضوابط انتقال در همه مقاطع تحصيلي

مدارک،درخواستبایدسهماهارائهدرخواستانتقالبههمراه -0

پیشازشروعهرنیمسالتحصیلیبهادارهكلخدماتآموزشیدانشگاه

درخواست گردد. برایتحویل تنها تحصیلی، هرسال برای انتقال، های

 همانسالمعتبراست.



052        های تحصیلی دانشگاه تهران های جامع آموزشی دوره نامه شیوهها و  نامه آیین 

2-  مدارکمورد نمایندگیسیاسیجمهوریتأییدارائه سفارتیا

 فقتشورایانتقالدانشگاه.وموامبدأاسالمیایراندركشور

 اعتباردانشگاهمحلتحصیلمتقاضی. -9

0-  دانشگاه در تحصیل ادامه برای قانونی منع ومبدأنداشتن

 .یفهوظنظامدانشگاهتهرانبهلحاظمقرراتآموزشیوخدمت

تأییددارابودندیپلمكاملمتوسطهیامعادلارزشیابیشدهآنبه -0

 وزارتآموزشوپرورش.

دانشگاهبرایورودبههرتأییددارابودنمدرکتحصیلیمورد -3

 دوره.

انتقالخارجبهداخل،تابعهمهضوابطوشدهیرفتهپذدانشجوی -1

مقرراتادامهتحصیلدانشگاهاست.

5-  تا دانشگاه01حداكثر دانشجودر شده واحدهایگذرانده از %

قابلمبدأ پردیس/دانشكده، آموزشی شورای و گروه تشخیص بنابر ،

 احتسا،است.

«شورایپذیرشوانتقالدانشگاه»درخواستمتقاضیانانتقالدر -3

داشتهباشد،نسبتبهبررسیمی شودوچنانچهمتقاضیشرایطالزمرا

گیریخواهدشد.پذیرشدانشجودرمقطعدكتری،پذیرشآنهاتصمیم

 دانشكدهاست./هموافقتگروهمشروطب

نامهبهدانشگاهیتحصیلیدانشجویانیكهطبقاینآیینهاهزینه -01

امنایدانشگاهودرهیأتشوند،براساستعرفهمصو،تهرانمنتقلمی

 شود.آغازهرسالتحصیلیازمتقاضیان،دریافتمی
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تاریخارائهدرخواستبیشازیکسالوقفه -00 متقاضیانیكهتا

نمی شمار به دانشجو باشند داشته آنهاتحصیلی درخواست و روند

 بررسینخواهدشد.

 

 شرايط انتقال مقطع كارشناسي

متقاضی -02 متوسطه دوره پایان كتبی امتحانات نمرات میانگین

 كمترباشد.02هایكارشناسی،نبایدازانتقالبهدوره

واحددرسی20حداقل،دونیمسالبامبدأدانشجوبایددردانشگاه -09

درنظامواحدییامعادلآنرادرنظامساالنهباحداقلمیانگینكلنمرات

 یامعادلآنبراساستشخیصشورایانتقال،گذراندهباشد.0از0/2

 

 ناپيوسته ارشد كارشناسيشرايط انتقال مقطع 

5،یکنیمسالتحصیلیباحداقلمبدأدانشجوبایددردانشگاه -00

دریکسالتحصیلیدرواحد معادلآنرا درسیدرنظامواحدییا

حداقلمیانگینكلنمرات با 9نظامساالنه معادلآنبراساس0از یا

 تشخیصشورایانتقال،گذراندهباشد.

 

 شرايط انتقال مقطع دكتری تخصصي

 .ارشدكارشناسیدرمقطع00كسبمیانگینكلحداقل -00

تحصیلی -03 یکسال حداقل دانشگاهگذراندن در نیمسال( )دو

واقامتدائمدروقتتمامصورتدانشجویحضوریكشورخارجی،به

 .مبدأمدتزمانتحصیلدركشور
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01-  از انتقال مانندهادانشگاهداوطلبان آنها دكتری دوره كه یی

به ملزم است، پژوهشی و آموزشی مرحله دو دارای تهران دانشگاه

21از03واحددرسیوكسبمیانگینكلحداقل5گذراندنحداقل

سازیهستند.درصورتموافقتنهاییدانشگاهباانتقال،تطبیقومعادل

 واحدهایدرسیگذرانده،بهعهدهگروه/دانشكدهمربوطاست.

 ارائهگواهیمعتبرقبولیدرآزمونزبانعمومی. -05

كههمهدروسمربوطرادانشجویدورهدكتریخارجازكشور -03

موفقیتگذراندهوتنهارسالهویباقی با باشد، احرازدرصورتمانده

تواندرسالاخودرابراساسشرایطانتقالوپذیرشازگروهذیربط،می

 نامهدورهدكتری،درایندانشگاهبگذراند.آیین

اگردانشجویانتقالیدورهدكتریبهتشخیصاستادراهنماوتبصره:

دروستأیید تعدادی گذراندن نیازمند رساله، گذراندن برای گروه،

رابگذراند.شدهیینتعجبرانیباشد،موظفاستدروس



 شرايط و ضوابط ميهماني

21-  موافقتدانشگاه با موقتاً كه درخواستمبدأدانشجویی با یا

حصیلخودرادرایندانشگاهانتخا،كند،میهمانتلقیشخصی،محلت

 شود.می

گذراندن -20 به مشروط دانشجو، نیمسالمیهمانی یک حداقل

.استأتحصیلیدردانشگاهمبد
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دانش -22 ازمدرک صورت هر در میهمان، دانشجوی آموختگی

 شود.صادرمیأسویدانشگاهمبد

نامهشیوهاین درجلسهمورخ22در 00/0/0935بندویکتبصره

 تصویبرسید به براشورایآموزشیدانشگاه یورودانیدانشجویو

هانامهنییاستوتمامآجرااالوپسازآنالزم0935-33یلیسالتحص

  .شودیباآنلغووبالاثراعالممریمغایهاوبخشنامه
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 «يکيالکترون يادگيریاجرايي  نامه شيوه»



سازیوسراماندهیواحردهایدانشرگاه،دراجررایدرراستاییكپارچه

شود:گذاشتهمیزیربهمرحلهاجرانامهشیوهیادگیریالكترونیكی،نامهآیین



 يکيالکترون ی آموزشيها دوره نحوه اجرای

براالكترونیكری،تحصیلییهارشتهتأسیسمتقاضیدانشكده/سیپرد

اجرراییراتوانردمجروزایجرادیمی،كیالكترونیریادگیمركزهماهنگی

نماید.اخذدانشگاهیآموزشریزیبرنامهشورایازرادوره

دروسوترردریسیعلمرریمحترروانیترردومسررئولمرردرس -0

.بودخواهدیكیالكترون

ج،یترروویكریالكترونآمروزشیاسرتانداردهانیتدوتیمسئول -2

ازاعرمافزاریفنبسترهایینتأمفنی،پشتیبانی،آنبرنظارتوآموزش

براوباشردیمرمركرزعهدهبرارتباطی،بسترهایوافزارسختافزار،نرم

.شودیمگذاشتهاجرابهپردیس/دانشكدهیهمكار

.استنفر0تعدادحداقلحدنصا،مستلزمكسبدورهیبرگزار -9

 

   يکيالکترون تعامالت و جلسات

قالربدربایسرتیمریكریالكترونتعرامالتودروسهیكلارائه -1

 .ردیگصورتدانشگاهضوابطمطابقویكیالكترونیریادگیجامعسامانه



 203هانامهشیوه

:ماننردیمتعرددیهراروشازدیبایدرسیمحتوانیتدوازبعد -5

وفرردییهرامباحثرهیانردازراهاشركال،رفرعزنردهجلساتیبرگزار

یوگوگفتپروژه،وقیتحقارائهها،ییخودآزماگفتگو،تاالردریگروه

 .شوداستفادهو...مرتبطیهانیتمروفیتكالیطراحویكیالكترون

یكریالكترونمناسربیمحتروادیرتولودرسطررحیسازآماده -1

و مصرو،سرفصرلطبرقدرسهرریبررا(هراتیرفعالومنرابعشامل)

.استیالزامی،كیالكترونیمحتوانیتدونامهشیوه

مركرزیهمكرارباپردیس/دانشكدههرتوسطدروسیمحتوادیتول -4

 .باشدیممركزعهدهبهدروسدیتولفرایندبرنظارتوردیپذیمصورت

 

 درسم به مربوط مقررات و ضوابط

وگرفترهقرراردانشجواریاختدردرسازقبلیدشدهتولیمحتوا -1

 ییتوانراآنرینظراونمودارلم،یفر،یتصوهیتهوسؤاالتطرحبامدرس

.كندیممنتقلدانشجوبهرامطالبیابیارزولیتحلوهیتجز

5-  وجلساتدریكیالكترونسیتدرازقبلاستالزممدرس

برگزارمركزتوسطكه«یكیالكترونسیتدرمهارت»یآموزشیهاكارگاه

.نمودهوتبحرومهارتالزمراكسبنمایدشركتگرددیم

مسالینهرازقبلماهکیحداقلموظفندیمجرواحدهای -1

.كنندیمعرفمركزبهرامدرسین،یلیتحص

براساسمقرراتیكیالكترونیهاآموزشمدرسینسیالتدرحق -4

.شودیممربوطمحاسبهوپرداخت



022        های تحصیلی دانشگاه تهران های جامع آموزشی دوره نامه شیوهها و  نامه آیین 

حق -2 سیالتدرمحاسبه مقطع یكیالكترونارشدكارشناسیدر

تاانیهرواحدباتعداددانشجویسالتدرحقبرابر3/0عبارتاستاز:

به2/1نفر01نفرتاسقف01هرینفربهباالبهازا90نفرواز91

 .شودیافزودهمسیالتدرحق

 

 يآموزش اريدست مقررات و ضوابط

مقرراتوضوابطبراساسیآموزشاریدستخدماتازاستفاده -0

با،یآموزشاهدافتحققویفیكیارتقاجهتدریكیالكترونیهادوره

درآمدهایمحلازآنانالزحمهحقوباشدیممجازمدرسصیتشخ

.استپرداختقابلطبقمقرراتمربوطدوره

مدرسشودجایگزینتواندنمیصورتهردستیارآموزشیدر -2

 .كندمیفعالیتمربوطنامهشیوهمطابقو



 ضوابط ساير

،دورهتیفیكشامل)یكیالكترونیهادورهیكلیابیارزش -0

 .بودخواهددانشگاهمصو،نامهشیوهبراساس(و...ارانیدست،مدرسین

تیریمدسامانهازآمدهدستبهیمعنوویمادحقوقیتمام -2

جملهازمواردهیبقیمعنوویمادحقوق.داردتعلقمركزبهیریادگی

اساسبریدشدهتولیهادرسطرحویدشدهتولیكیالكترونیمحتواها

 .شودیممشخصمربوطقرارداد
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رسي مصوب در قالب های د ارائه دروس از برنامه نامه شيوه»

 « های آزاد آموزش



ایفایهرچهبهترمسئولیتاجتماعیخودومنظوربه،دانشگاهتهران

بهفراگیریدرسیادروسیخاصدرمندانعالقهپاسخگوییبهتقاضای

یهاآموزشارائهدروسدرقالبنامهشیوهتخصصیمختلف،یهارشته

گذارد.میاجراآزاد،راتدوینوبهمورد



آیین(1ماده  این تسهیالت از اعالماستفاده كه شرایطی طبق نامه

،برایعمومآزاداست.گرددیم

نامهانتخا،كسانیكهدروسآزاددانشگاهراطبقاینشیوه(2ماده 

شوند.پذیرنامیدهمیگذراننددانشومی

 

 شرايط و ضوابط( 3ماده 

مدرکدانش-0 كه است مقطعی از درس انتخا، به مجاز پذیر

 تحصیلیماقبلآنرادارد.

مقطعدانشتبصره: بر عالوه كارشناسی مقطع آموختگان

دیگرنیزدرسیایهارشتهتوانندازمقطعكارشناسیارشدمیكارشناسی

این طبق همچنیننامهشیوهدروسیرا بگذرانند. و انتخا،اخذ امكان

پایین مقاطع كلیه از دانشدرس كلیه برای دانشجویانتر و آموختگان

وجوددارد.



020        های تحصیلی دانشگاه تهران های جامع آموزشی دوره نامه شیوهها و  نامه آیین 

 شیوهارائهدروسالكترونیكیاست.-2

مصو،ودرحالاجرایدانشگاهیهارشتهازشدهارائهدروس-9

 است.

دانش-0 سقف تا كارشناسی مقطع از مقطع05پذیر از و واحد

سقفارشدكارشناسی دكتریعمومیدامپزشكیتا3تا از واحدو

 واحدمجازبهانتخا،درساست.20سقف

دانشنامثبت-0 حقیبرایاستفاده ایندوره تسهیالتدر از پذیر

 كند.دانشگاهبرایدانشجویانرسمیخودایجادنمی

آزموندانش-3 شركتدر به ملزم ترمیانمهایپذیر وترمیانپاو

 هقبولیازدروسانتخابیاست.كسبنمر

به-1 شده گذرانده واحدهای گواهی دروس، گذراندن از پس

 شود.اعطامییرپذدانش

 شود.شهریهدروسبراساستعرفهمصو،دانشگاهاخذمی-5

پذیرفتهیهارشتهپذیردریكیازچنانچهدانش-3 رسمیدانشگاه

 رشته آن با مرتبط شده گذرانده دروس مقرراتشود، براساس

 شود.آموزشیدرصورتتأییدگروهتطبیقوپذیرفتهمی



بنددر3تبصرهو0مادهو9مشتملبریکمقدمهونامهشیوهاین

شورایآموزشیدانشگاهبهتصویبرسیدواز9/0/0933جلسهمورخ

تاریخابالغقابلاجرااست.

 


