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  به نام خداوند حکیم
  دانشجویان ارجمند 

آمــدگویی و تبریــک مــا را بــه مناســبت موفقیــت شــما در   درود خالصــانه و خــوش
  .بپذیرید) دانشگاه پایتخت معنوي ایران (نشگاه فردوسی مشهد ورود به دا

اگــر ایــن تعبیــر را بپــذیریم کــه دانشــگاه نــبض ســالمت فرهنــگ و رشــد و تعــالی   
هـــر کشـــور اســـت،  بـــدون تردیـــد اهمیـــت و رســـالت دانشـــگاه و میـــزان         

ــرده    ــی انکــار نک ــمند و جــوان ایران ــان نســل هوش ــم، و  تأثیرگــذاري آن را در می ای
ــول  ــز قب ــا     نی ــانی کــه فرهنگــی مناســب و محیطــی ســازگار و مهی ــا زم ــیم کــه ت کن

هـاي   تـوان انتظـار پاسـخ    براي تولید و گسـترش علـم در جامعـه ایجـاد نشـود،  نمـی      
  . آموختگان براي مشکالت جامعه داشت راهگشایی از دانش
ایـم کـه دانـش و قـدرت بـه هـم        اي قـرار گرفتـه   دانیـد در دوره  عزیزان دانشجو مـی 

هــا بـــه   هــا و پایــداري آن   هــا و تمــدن   انــد و سرنوشــت فرهنــگ    گــره خــورده  
ایــران اســالمی بــا تــاریخ و مــدنیتی دیرپــاي . هــاي علمــی آنــان بســتگی دارد داشــته

هــایی اســـت کــه همـــواره در عرصــه گســـترش فرهنـــگ و     از معــدود ســـرزمین 
ــوده   ــق ب ــانی موف ــش جه ــی آن       دان ــی و دانش ــدات مل ــاهی تولی ــر از گ ــت و ه اس

  .شود معطوف جهانیان می
هـاي خـالق    هـاي علمـی و پژوهشـی مرهـون ذهـن      تردیدي نیسـت کـه ایـن ارمغـان    

در ایـــن میـــان تـــأثیر . و پویـــاي نســـل هوشـــمند و جـــوان ایـــران اســـالمی اســـت
ــرورش    ــالق و پ ــه خ ــالمی و روحی ــادي انقــالب اس ــوي در    فرهنــگ جه ــه معن یافت

ــه و کارشناســانه مقــام   مکتــب امــام راحــل و راهبــري و توصــیه  معظــم هــاي مدبران
هـــاي ایـــران اســـالمی  رهبـــري آنـــی را در زمینـــه علـــم و پـــژوهش در دانشـــگاه 
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ــاوري شــده اســت   بوجــود آورده کــه چشــم  ــاي پــژوهش و فن ــر دنی امیــدواریم . گی
ــه هـــم ــاي حماسـ ــز    پـ ــما نیـ ــور شـ ــی و اقتصـــادي کشـ ــه سیاسـ آفرینـــی در عرصـ

ــراین نعمــت همــواره  . آوري مــیهن اســالمی باشــید  ســاز علــم و فــن  حماســه پــس ب
ــکر ــ ش ــما       گ ــت واالي ش ــال و هم ــد متع ــت خداون ــا عنای ــیم  ب ــدوار باش زار و امی

  .ها بیفزاییم جوانان عزیز روز به روز بر این داشته
ــن ــ  ای ــب و هم ــگاهی  هجان ــاران دانش ــؤوالن و همک ــی  مس ــالش م ــان  ت ــا   م ــاییم ب نم

ــه      ــالس درس و چ ــواره چــه در ک ــت شــما هم ــایی و خالقی ــه توان ــق ب ایمــانی عمی
ــه در  ــگاه و چ ــاري   در آزمایش ــی ی ــل پژوهش ــیم و در    مراح ــزان باش ــما عزی ــر ش گ

ــت     ــی نعم ــوي ول ــت معن ــیر حمای ــن مس ــی   ای ــرت عل ــان حض ــی  م ــن موس ــا  ب الرض
  .نماییم السالم را به همراه این سخن حکیم توس بدرقه راه پرفروغتان  علیه

  
      میاساي زآموختن یک زمان 

  ز دانش میفکن دل اندرگمان   
                         

  موفق باشید                                                                                           
  دکتر علیرضا عاشوري                                                                  

  ئیس دانشگاه فردوسی مشهدر                                                                           
  1392شهریور ماه                                                                           
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امروز که کشور از استقالل شایسته برخوردار اسـت، قیـد   (( 
و بند غرب و شرق و غرب زدگان و شرق زدگان از کشور 

دانشـگاهی هـر   و دانشگاه گسسته شده است، جوانان عزیـر  
چه بیشتر در کسب علوم و فنون در اعـتالي کشـور معظـم    
خود کوشش نمایند و از نفوذ عناصر منحرف و وابسـته بـه   
چپ و راسـت قاطعانـه جلـوگیري کننـد و نگذرانـد محـیط       
مقدس دانشگاه آلوده به اغراض منحرفـان و وابسـتگان بـه    

  .))اجانب گردد
  

  )›› سرهقدس ‹‹ از بیانات حضرت امام خمینی ( 
  

  
  
اصل انقالب براي نسل آینده و دوره بعد هاي  شما جوانها پایه((

امروز هم شما جوانها در انقـالب تـأثیر زیـادي داریـد،     . هستید
در جبهه نظـامی،  ، امروز هم شما در جبهه سیاسی، چون جوانید

در جبهه سازندگی، هر جا بتوانید حضور داشـته باشـید عنصـر    
امروز عناصر . انقالب شما هستیدهاي  ا پایهاما فرد. فعال انقالبید

توجه کنیـد انقـالب را بـا    . فردا ستونهاي انقالب هستید، مؤثرید
  )).اش به درستی بشناسید با مبانی فکري و منطقی، ریشه هایش

  

  )اي از بیانات رهبر معظم انقالب حضرت آیه اهللا خامنه(
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  آشنایی با دانشگاه فردوسی مشهد 
  

با تبدیل آموزشگاه عالی بهـداري بـه دانشـکده     1328عمال در سال  نشگاهاین دا
دانشکده الهیـات  تشکیل شد و سپس با تأسیس  1335ر سال ادبیات و علوم انسانی د

، دانشـکده کشـاورزي در سـال    1337در سـال   "معقول ومنقول  "و معارف اسالمی 
ــال  1340 ــوم در س ــکده عل ــ   1341، دانش ــی در س ــوم تربیت ــکده عل ، 1352ال ، دانش

، دانشکده مامـایی و پرسـتاري و پیراپزشـکی    1354دانشکده فنی و مهندسی در سال 
، دانشـکده علـوم اداري و   1366از ادغام و توسعه آموزشکده هاي مختلف در سـال  

، دانشکده تربیت بـدنی  1370، دانشکده دام پزشکی در سال 1367اقتصادي در سال 
، دانشـکده علـوم   1373ه فردوسی در سـال  دانشگا -و علوم ورزشی و شاخه نیشابور

اي  با جدا شدن از دانشکده علـوم بـه عنـوان دانشـکده     1375ریاضی و آمار در سال 
هاي معماري و شهرسازي و منابع طبیعی و محیط زیسـت در سـال    مستقل و دانشکده

  .توسعه یافت 1384
ــا دوازده دانشــکده و آموزشــکده     دانشــگاه فردوســی مشــهد در حــال حاضــر ب

علـوم پزشـکی   شاورزي شیروان بعد از تفکیک گروه پزشکی و تشـکیل دانشـگاه   ک
مشهد بر اساس قانون مجلس شـوراي اسـالمی بـه فعالیـت خـود ادامـه داده اسـت و        
دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز به عنوان یک دانشگاه مستقل در رشته هاي پزشکی 

  .داردوابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت 
ــاطع   387دانشــگاه فردوســی مشــهد در حــال حاضــر در   رشــته تحصــیلی در مق

ــاردانی  ــته  3(ک ــی ) رش ــته 73(کارشناس ــد  ) رش ــی ارش   ،)رشــته 197(و کارشناس
) رشـته  1(کارشناسـی ناپیوسـته   ) رشـته  1(اي  و دکتـري حرفـه  ) رشـته  112(دکتـري  

  .دانشجو در سال  می پذیرد 5000حدود 
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 )روزانه و نوبت دوم(قطع کارشناسیهاي تحصیلی م رشته

 روزانه گرایش رشته تحصیلی  دانشکده
نوبت 
 دوم

ییات و دا
  علوم انسانی

کتر علی د(
  )شریعتی

 * * _ زبان و ادبیات فارسی

 * * _ زبان و ادبیات انگلیسی

 * * _ زبان و ادبیات فرانسه

 * * _ یزبان و ادبیات عرب

 * * _  مترجمی زبان روسی

 * * -  ي شهريزرافیا و برنامه ریجغ

جغرافیا و برنامه ریزي 
  روستایی

-  * * 

 * * شهري  جغرافیاي انسانی

 * * روستایی جغرافیاي انسانی

 * * - علوم اجتماعی

 * * _ تاریخ

الهیات و 
معارف 
  اسالمی

 دشهی(
 )هريطم

 * * فلسفه و حکمت اسالمی الهیات و معارف اسالمی

 * * فقه و مبانی حقوق اسالمی ارف اسالمیالهیات و مع

 * * علوم قرآن و حدیث الهیات و معارف اسالمی

 الهیات و معارف اسالمی
تاریخ فرهنگ و تمدن ملل 

 اسالمی
* * 

 * * ادیان و عرفان الهیات و معارف اسالمی

تربیت بدنی 
و علوم 
 ورزشی

 * * _ تربیت بدنی و علوم ورزشی

 دام پزشکی
 * * دکتري حرفه اي شکیدام پز

 - * کارشناسی ناپیوسته  دامپزشکی علوم آزمایشگاهی

 علوم

 * * _ زمین شناسی

 * * علوم جانوري زیست شناسی

 * * علوم گیاهی زیست شناسی
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 * * سلولی و مولکولی زیست شناسی

 * * عمومی زیست شناسی

 * * محض شیمی

 _ * کاربردي شیمی

 * * _ فیزیک

 * * با زمینه نانو فیزیک  حالت جامد-  فیزیک

علوم اداري 
 و اقتصادي

 * * _ مدیریت بازرگانی

 _ * _ مدیریت دولتی

 * * نظري داقتصا علوم اقتصادي

 * * اقتصاد بازرگانی علوم اقتصادي

 * * _ حسابداري

 * * _ حقوق

 * * _ علوم سیاسی

علوم تربیتی 
و روان 
 شناسی

 * * بالینی اسیروان شن

 * * آموزش کودکان استثنایی روان شناسی

 * * عمومی روان شناسی

 علوم تربیتی
آموزش و پرورش پیش دبستانی 

 * * و دبستانی

 * * مدیریت و برنامه ریزي آموزشی علوم تربیتی

 علوم تربیتی
آموزش و پرورش کودکان 

 * * استثنایی

)م کتابداري و اطالع رسانیعلو( علم اطالعات و دانش شناسی  * * 

 علوم ریاضی

 * * محض ریاضی

 * * - یات و کاربردها ریاض

 * * _ و کاربردها آمار

  
علوم  -مهندسی کشاورزي

 دامی
 * * دام

 کشاورزي
علوم  -مهندسی کشاورزي

 دامی
 * * طیور
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زراعت و  -مهندسی کشاورزي
 اصالح نباتات

- * _ 

و علوم  -مهندسی کشاورزي
 صنایع غذایی

 _ * تبدیل مواد غذایی

گیاه  -مهندسی کشاورزي
 پزشکی

- * _ 

علوم  -مهندسی کشاورزي
 باغبانی

- * _ 

 -مهندسی کشاورزي
 خاکشناسی

- * _ 

اقتصاد  -مهندسی کشاورزي
 کشاورزي

- * _ 

 _ * - آب-مهندسی کشاورزي 

      آبیاري-مهندسی کشاورزي

 * *  -  مهندسی فضاي سبز

مکانیک  -مهندسی کشاورزي
 ماشینهاي کشاورزي

 * _ 

  
       

 مهندسی

 _ * الکترونیک مهندسی برق

 * * قدرت مهندسی برق

 _ * مخابرات مهندسی برق

 * * کنترل مهندسی برق

 * * نرم افزار مهندسی کامپیوتر

 * * سخت افزار مهندسی کامپیوتر

 * *  مهندسی عمران

 * *  انیکمهندسی مک

 * *  مهندسی شیمی

 * * متالورژي صنعتی مهندسی مواد

 * *   مهندسی صنایع
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معماري و 
 شهرسازي

 _ * _ مهندسی شهرسازي

 _ * _ مهندسی معماري

منابع طبیعی 
و محیط 
 زیست

 * * مرتع و آبخیز داري مهندسی منابع طبیعی

 * * محیط زیست مهندسی منابع طبیعی

 * * مدیریت مناطق خشک و بیابانی  بع طبیعیمهندسی منا

 * *  شیالت مهندسی منابع طبیعی

  
آموزشکده 
کشاورزي 

 شیروان

 _ * _ تکنولوژي تولیدات گیاهی

 _ * _ تکنولوژي مرتع و آبخیز داري

مهندسی ناپیوسته تولیدات 
 - * -  باغبانی  -گیاهی

مهندسی ناپیوسته تولیدات 
 - * -  زراعت-گیاهی

  ولیدتکاربردي -کاردانی علمی
  و بهره برداري گیاهان دارویی

 و معطر
_ * _ 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 راهنماي تحصیلی دانشجو        18

  
 

 )نوبت دومروزانه و (هاي تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد رشته

 روزانه گرایش رشته تحصیلی دانشکده
نوبت 
 دوم

ادبیات و علوم 
 انسانی

 * * _ زبان و ادبیات فارسی
یات تطبیقیادب  زبان و ادبیات فارسی  * * 
 * * _ زبان و ادبیات فرانسه
 * * _ زبان و ادبیات عرب
 * * _  مترجمی زبان عربی

 * * ایران اسالمی  تاریخ
 * * ایران باستان تاریخ
 * * تشیع  تاریخ

 * * برنامه ریزي شهري جغرافیا  
 * *  شهريآب و هوا شناسی   )اقلیم شناسی(آب و هوا شناسی 

 * *  هیدروژئومورفولوژي در برنامه ریزي محیطی  )جغرافیاي طبیعی(مورفولوژيژئو
 * *  سینوپتیکآب و هوا شناسی   )اقلیم شناسی(آب و هوا شناسی 

 * *  سیاسی  جغرافیا 
 * * برنامه ریزي کالبدي  جغرافیا و برنامه ریزي روستایی
روستاییمدیریت توسعه پایدار  جغرافیا و برنامه ریزي روستایی   * * 

 * *  پژوهشگري علوم اجتماعی  علوم اجتماعی
 * * _ زبان شناسی همگانی

آموزش زبان فارسی به غیر 
 * * _ فارسی زبانان

 * * _  مدیریت امور شهري
 * * _  مترجمی زبان انگلیسی
 * * _ آموزش زبان انگلیسی
 * * _ زبان و ادبیات انگلیسی

الهیات و معارف 
  یاسالم

  )هريطم دشهی(

 * * فلسفه و حکمت اسالمی  الهیات و معارف اسالمی
 * *  فلسفه و کالم اسالمی  الهیات و معارف اسالمی
 * * فقه و مبانی حقوق اسالمی الهیات و معارف اسالمی
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 * * علوم قرآن و حدیث الهیات و معارف اسالمی
 * * تاریخ و تمدن ملل اسالمی الهیات و معارف اسالمی
 * * ادیان و عرفان تطبیقی  الهیات و معارف اسالمی

 * *  _  فلسفه
  *  مبانی نظري اسالم  درسی معارف اسالمیم

  *  اخالق اسالمی  درسی معارف اسالمیم
 * *  آشنایی با منابع اسالمی  درسی معارف اسالمیم
  *  تاریخ و تمدن اسالمی  درسی معارف اسالمیم
 * *  انقالب اسالمی یدرسی معارف اسالمم

تربیت بدنی و 
 علوم ورزشی

 * * - تربیت بدنی و علوم ورزشی

 فیزیولوژي ورزشی
 فیزیولوژي فعالیت بدنی

و تندرستی   * * 

 مدیریت راهبردي  مدیریت ورزشی
هاي ورزشی در سازمان    * * 

 * * رفتار حرکتی  تربیت بدنی و علوم ورزشی
ل حرکتییادگیري و کنتر  رفتار حرکتی  * * 

  آسیب شناسی
 * * حرکات اصالحی  و حرکات اصالحی 

  دام پزشکی
 * * _  انگل شناسی دام پزشکی

 * * _  فیزیولوژي
 * * _  باکتري شناسی 

  بهداشت و کنترل کیفی  
 * * _  مواد غذایی 

علوم اداري و 
  اقتصادي

  
 

 * * بازار یابی بین المللی مدیریت بازرگانی
 * * تحولمدیریت  انیمدیریت بازرگ

 * *  تولید  مدیریت صنعتی
 * *  اجرایی  مدیریت
 * *  امور شهري  مدیریت

سیستمهاي اطالعاتی پیشرفته   مدیریت فناوري اطالعات
 * -  )آموزش محور-مجازي(
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  کسب و کار الکترونیکی  مدیریت فناوري اطالعات
 * -  )آموزش محور-مجازي(

 * * _  زيتوسعه اقتصادي و برنامه ری
 * * _ علوم اقتصادي
 * * _  اقتصاد انرژي 

 * * _ حسابداري
 * * جزا و جرم شناسی حقوق 
 * *  خصوصی حقوق

 * * _  روابط بین الملل
 * * _  علوم سیاسی

 * * _  حسابرسی

      
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  علوم
  
  
  
  
  
  
  
  

 زمین شناسی
چینه شناسی و فسیل 

 * * شناسی

 زمین شناسی
رسوب شناسی و سنگ 

 * * شناسی رسوبی

 * * اقتصادي  زمین شناسی
 * * مهندسی زمین شناسی
 * *  پترولوژي  زمین شناسی
 * *  )هیدرولوژي(آب شناسی  زمین شناسی
 * *  تکتونیک زمین شناسی
 * * زیست محیطی  زمین شناسی

 * *  يژسیستماتیک اکولو  زیست شناسی علوم گیاهی
 * *  سیستماتیک جانوري  علوم جانوري زیست شناسی
 * *  زیست شناسی سلولی تکوینی  علوم جانوري زیست شناسی
 * * اکولوژي و تاکسونومی  علوم گیاهی_زیست شناسی 
 * * گیاهی فیزیولوژي علوم گیاهی_زیست شناسی 
 * * فیزیولوژي جانوري علوم جانوري _زیست شناسی 
 * * بیوسیستماتیک جانوري علوم جانوري _زیست شناسی 
 * * تکوینی علوم جانوري _زیست شناسی 
 * *  بیوشیمی  علوم جانوري _زیست شناسی 
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 * *  سلولی و مولکولی  زیست شناسی 
 * * بیوشیمی زیست شناسی
 * * سلولی و مولکولی  زیست شناسی

 * *  میکروبی  )بیوتکنولوژي(زیست فناوري
 * *  میکروبیولوژي  سی زیست شنا
 * *  کزیشیمی فی  شیمی 
 * * شیمی آلی  شیمی 
 * * شیمی تجزیه شیمی 
 * * شیمی معدنی شیمی 
 * * پلیمر شیمی 

 * *  ناشناس زمر  ژئوفیزیک

 * * شناسی زلزله ژئوفیزیک
 * * هسته اي فیزیک
 * * ذرات بنیادي فیزیک
 * *  اتمی و مولکولی  فیزیک
 * * )نجوم و اختر فیزیک(نجومیفیزیک  فیزیک
 * * حالت جامد  فیزیک
 * * )با زمینه نانو فیزیک(حالت جامد  فیزیک

علوم تربیتی و 
 روان شناسی

 * * بالینی روان شناسی
 * *  عمومی  روان شناسی
 * *  تربیتی  روان شناسی

 * * _  مدیریت آموزشی
 * * _  تحقیقات آموزشی

 * * برنامه ریزي درسی بیتیعلوم تر
)علوم کتابداري و اطالع رسانی( علم اطالعات و دانش شناسی  * * 

 * * مشاوره خانواده مشاوره
 * * _ علوم شناختی 

 علوم ریاضی
 * * _ ریاضی کاربردي
 * * آنالیز ریاضی کاربردي
 * * جبر  ریاضی کاربردي
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 * * هندسه ریاضی کاربردي
 * * آنالیز عددي برديریاضی کار

 * * تحقیق در عملیات ریاضی کاربردي
 * *  معادالت دیفرانسیل ریاضی کاربردي
 * *  زمینه نظریه گراف ریاضی کاربردي
 * *  زمینه کنترل ریاضی کاربردي
 * * آنالیز تابعی ریاضی محض
ها زمینه نظریه گروه ریاضی محض  * * 
)سیستمهاي دینامیکی زمینه(هندسه  ریاضی محض  * * 
)زمینه توپولوژي جبري (هندسه ریاضی محض  * * 
 * * آنالیز هارمونیک ریاضی محض
 * * گراف و ترکیبات جبري ریاضی محض

 * * _  آموزش ریاضی
 * * _  آمار اقتصادي و اجتماعی

 * * _ آمار ریاضی
        

 * *  کنندگان تغذیه نشخوار  علوم دامی - مهندسی کشاورزي   

 کشاورزي

 * *  ژنتیک و اصالح دام علوم دامی - مهندسی کشاورزي 
 * * غذا و تغذیه دام علوم دامی - مهندسی کشاورزي 
 * * فیزیولوژي دامی علوم دامی - مهندسی کشاورزي 

 * * _  هواشناسی کشاورزي
 * * _  بوم شناسی زراعی
 * * زراعت  مهندسی کشاورزي

 * * مهندسی صنایع غذایی اورزي علوم و صنایع غذاییمهندسی کش
 * *  تکنولوژي مواد غذایی  مهندسی کشاورزي علوم و صنایع غذایی
 * *  میکروبیولوژي   مهندسی کشاورزي علوم و صنایع غذایی
 * *  شیمی مواد غذایی  مهندسی کشاورزي علوم و صنایع غذایی

 * * بیماري شناسی گیاهی مهندسی کشاورزي
 * * سبزي کاري مهندسی کشاورزي علوم باغبانی
 * * گیاهان زینتی مهندسی کشاورزي علوم باغبانی
 * * گیاهان دارویی مهندسی کشاورزي علوم باغبانی
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 * * میوه کاري مهندسی کشاورزي علوم باغبانی
 * * بیولوژي مهندسی کشاورزي علوم خاك
 * * پیدایش مهندسی کشاورزي علوم خاك
 * * شیمی مهندسی کشاورزي علوم خاك
 * * فیزیک مهندسی کشاورزي علوم خاك

 * * )اکرواکولوژي(اکولوژیک مهندسی کشاورزي
 * * کشاورزي در بیوتکنولوژي مهندسی کشاورزي
 * * مهندسی منابع آب مهندسی کشاورزي
 * * آبیاري و زهکشی مهندسی کشاورزي

 مهندسی کشاورزي
ایی و مبارزه با علفهاي شناس

 * * هرز

 * * حشره شناسی کشاورزي مهندسی کشاورزي

 مهندسی کشاورزي
  سیاست- اقتصاد کشاورزي

 * * و توسعه روستایی 

 مهندسی کشاورزي
  مدیریت - اقتصاد کشاورزي

 * * و تولید کشاورزي

 * * مکانیک ماشینهاي کشاورزي  مهندسی کشاورزي
 * *  ستمبیوسی  مهندسی مکانیک

 * *  مکانیزاسیون کشاورزي مهندسی کشاورزي
 * _  )فقط نوبت دوم(اصالح نباتات  مهندسی کشاورزي
 * _ سازه هاي آبی مهندسی کشاورزي

 * * _ هواشناسی کشاورزي

  
  
  

  مهندسی
  
  
  
  
  

 * * الکترونیک مهندسی برق
 * * قدرت مهندسی برق
 * * میدان_مخابرات مهندسی برق
 * * سیستم_مخابرات مهندسی برق
 * * کنترل مهندسی برق

 * *  بیو الکتریک  مهندسی پزشکی
 * * نرم افزار مهندسی کامپیوتر
 * *  هوش مصنوعی  مهندسی کامپیوتر
 * * سازه هاي هیدرولیکی مهندسی عمران
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 * *  سازه مهندسی عمران
 * * مکانیک خاك و پی مهندسی عمران

 * * راه و ترابري دسی عمرانمهن
 * * محیط زیستمهندسی  مهندسی عمران
 * * مهندسی آب  مهندسی عمران
 * *  مهندسی مدیریت و ساخت مهندسی عمران
 * *  مهندسی زلزله مهندسی عمران

 مهندسی عمران
هاي اطالعات  سیستم

 * *  (GIS)جغرافیایی 

 * *  سنجش از دور  مهندسی عمران
 * * تبدیل انرژي مکانیک مهندسی

 * * طراحی کاربردي مهندسی مکانیک
 * * ساخت و تولید مهندسی مکانیک
 * * صنایع غذایی  مهندسی شیمی
 * * فرآوري و انتقال گاز مهندسی شیمی

پدیده انتقال و فرایند   مهندسی شیمی
 * * جداسازي

 * * بیو شیمیایی  مهندسی شیمی
دهاي جداسازيفراین  مهندسی شیمی  * * 
 * * شبیه سازي و طراحی فرایند  مهندسی شیمی
 * * پلیمر  مهندسی شیمی

 * * جلو برندگی مهندسی هوا فضا
 * * آئرودینامیک مهندسی هوا فضا
 * * سازه هاي هوایی  مهندسی هوا فضا
 * *  -  مهندسی صنایع
 * *  خوردگی و حفاظت از مواد  مهندسی مواد

 * *  استخراج فلزات  موادمهندسی 
 * * شناسایی و انتخاب مواد مهندسی مهندسی مواد

 * - )مجازي - آموزش محور( نرم افزار–مهندسی کامپیوتر 
 * * بیوالکتریک پزشکیمهندسی 

 * *  مرتع داري  مهندسی منابع طبیعی منابع طبیعی
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 * *  آبخیزداري  مهندسی منابع طبیعی 
 * *  دیریت مناطق بیابانیم  مهندسی منابع طبیعی 

 معماري
 

 * * _  مهندسی معماري
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   Ph. Dهاي تحصیلی مقطع دکتري تخصصی  رشته
 گرایش رشته تحصیلی دانشکده 

 ادبیات و علوم انسانی

 _ زبان و ادبیات فارسی
 ادبیات عرفانی  زبان و ادبیات فارسی
 _ زبان و ادبیات عربی

 _  آموزش  زبان انگلیسی
 _  بان و ادبیات انگلیسیز

 _ جغرافیاوبرنامه ریزي روستایی
 _  جغرافیا و برنامه ریزي شهري

  ژئومورفولوژي  علوم جغرافیایی
 جامعه شناسی اقتصادي و توسعه علوم اجتماعی 

 _ زبان شناسی همگانی

  الهیات و معارف اسالمی
 )هريطم دشهی(

 اسالمی فقه و مبانی حقوق الهیات و معارف اسالمی
 علوم قرآن و حدیث الهیات و معارف اسالمی

 کلیه گرایشها مدرسی معارف اسالمی

  -  حکمت متعالیه
تربیت بدنی و علوم 

 یادگیري حرکتی  رفتار حرکتی  ورزشی

 بیوشیمی و متابولیسم ورزشی   فیزیولوژي ورزشی  

 دام پزشکی

دام پزشکی انگل شناسی )پاتوبیولوژي(دام پزشکی  

 -  حی دام پزشکیجرا

 کلینیکال پاتولوژي  دام پزشکی 
 بیوتکنولوژي زیست فناوري  دام پزشکی
 -  فیزیولوژي
 بیوتکنولوژي دام پزشکی دام پزشکی
دام پزشکیبافت شناسی مقایسه اي  دام پزشکی  

 مامایی و بیماریهاي تولید مثل دام )علوم درمانگاهی(دام پزشکی
 بیماریهاي داخلی دامهاي بزرگ )گاهیعلوم درمان(دام پزشکی

  بهداشت مواد غذایی  بهداشت
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  علوم
  
  
  
  
  
  
 

 _ رسوب شناسی 
 اقتصادي  زمین شناسی

 مهندسی زمین شناسی

  _  چینه و فسیل شناسی
 سلولی و مولکولی زیست شناسی

  فیزیولوژي گیاهی زیست شناسی
  فیزیولوژي جانوري علوم جانوري

  )بیوسیستماتیک جانوري(لوم جانوريع  زیست شناسی
 آلی شیمی 

 فیزیکشیمی  شیمی 

 تجزیه شیمی 
 معدنی شیمی 

  بیوشیمی  شیمی
 هسته اي فیزیک
 ذرات بنیادي فیزیک

 گرایش ابر ریسمان-ذرات بنیادي فیزیک

 نجوم و اختر فیزیک فیزیک
 حالت جامد فیزیک

 _ علوم اقتصادي 
 _  تحقیق در عملیات  تصاديعلوم اداري و اق

 رفتارسازمانی  مدیریت  
 منابع انسانی  مدیریت  

 _ فلسفه تعلیم و تربیت 

  برنامه ریزي درسی  یعلوم تربیت  ناسیشوروان علوم تربیتی
 _  روان شناسی عمومی  
)علوم کتابداري و اطالع رسانی( علم اطالعات و دانش شناسی    

  علوم ریاضی

 یتابع آنالیز ریاضی محض

 ها  زمینه نظریه گروه- جبر ریاضی محض
  توپولوژي جبري هندسه ریاضی محض
  سیستم هاي دینامیکی هندسه ریاضی محض
  گراف و ترکیبات جبري ریاضی محض
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  آنالیز هارمونیک ریاضی محض
 آنالیز عدديزمینه   ریاضی کاربردي

 و بهینه سازي  کنترلزمینه  ریاضی کاربردي

 تحقیق در عملیات رديریاضی کارب
  زمینه آموزش ریاضی  ریاضی کاربردي
  معادالت دیفرانسیل  مجموعه ریاضی
  نظریه گراف  مجموعه ریاضی

 احتمال آمار 
 استنباط آمار 

 کشاورزي 

 تغذیه نشخوارکنندگان تغذیه دام
 تغذیه طیور علوم دامی
  ژنتیک و اصالح دام کمی  علوم دامی

  -  ماصالح نژاد دا
  سبزي کاري  علوم باغبانی و فضاي سبز
  گیاهان زینتی   علوم باغبانی و فضاي سبز
  میوه کاري  علوم باغبانی و فضاي سبز

 بیولوژي خاك علوم خاك

  فیزیک و حفاظت خاك  علوم خاك
  خاكو ارزیابی  پیدایش و رده بندي  علوم خاك
  شیمی و حاصلخیزي خاك  علوم خاك

  مکانیک ماشینهاي کشاورزي  زيمهندسی کشاور
  مدیریت مزرعه  اقتصاد کشاورزي
  بازاریابی محصوالت کشاورزي  اقتصاد کشاورزي

  زهاي هر علف و اصالح نباتات زراعت
 ان زراعیفیزیولوژي گیاه اصالح نباتات و زراعت
 ان زراعیاکولوژي گیاه و اصالح نباتات زراعت

 سی زراعیبو م شنا و اصالح نباتات زراعت

  بیو تکنولوژي کشاورزي  و اصالح نباتات زراعت
 آبیاري و زهکشی آبیاري

 سازه هاي آبی آبیاري

 بیماري شناسی گیاهی حشره شناسی کشاورزي
  قارچ شناسی  بیماري شناسی گیاهی
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  ییذاعلوم و صنایع غ  مهندسی کشاورزي
 میکروبیولوژي مواد غذایی علوم و صنایع غذایی

 غذایی و طراحی صنایع تکنولوژي مواد لوم و صنایع غذاییع 

  مهندسی صنایع غذایی  علوم و صنایع غذایی
  شیمی مواد غذایی  علوم و صنایع غذایی
 -  هواشناسی کشاورزي

  
  

  مهندسی
  
  
 

 الکترونیک مهندسی برق

 قدرت مهندسی برق
 سیستم- مخابرات مهندسی برق

 میدان- مخابرات مهندسی برق

 کنترل مهندسی برق
 نرم افزار مهندسی کامپیوتر

 سازه مهندسی عمران

 خاك و پی  مهندسی عمران
 آب و هیدرولیک  مهندسی عمران

 آب  مهندسی عمران

  راه و ترابري  مهندسی عمران
 تبدیل انرژي  مهندسی مکانیک

 )دینامیک جامدات(طراحی کاربردي مهندسی مکانیک

 )کنترل و ارتعاشات–دینامیک (طراحی کاربردي یکمهندسی مکان

  مکانیک در طراحی جامدات  مهندسی مکانیک
 _ مهندسی مواد

 _ مهندسی شیمی
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 آشنایی با معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد
  و مدیریت هاي تابعه آن

  

اهداف آموزش عالی کشور، در  مهمترین فعالیت هاي دانشگاه، با در نظر گرفتن    
ایـن معاونـت بـا    . حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی صـورت مـی پـذیرد   

هدف طراحی برنامه هاي آموزشی و نظارت بر حسن اجراي آن در دانشـکده هـا و   
گروه هاي آموزشی مهمتـرین وظـایف خـود را از طریـق دفـاتر تخصصـی زیـر، بـه         

  .می دهدعنوان واحدهاي زیر مجموعه انجام 
  

  مدیریت آموزشی
مدیریت آموزشی دانشـگاه، اصـلی تـرین پایگـاه و مرجـع انجـام امـور آموزشـی             

دانشجویان از ابتداي ورود به دانشگاه تا مرحله فارغ التحصیلی می باشـد و خـدمات   
آموزشی ذکر شده با شرح وظایف مستقل دو اداره پذیرش و ثبت نـام و اداره فـارغ   

  :جویان ارائه می شود، که در ذیل به طور خالصه بیان می شودالتحصیالن به دانش
  اداره پذیرش و ثبت نام -

، واحـد تحصـیالت تکمیلـی، امـور     )گروه 3(اي  شامل گروههاي آموزشی دانشکده
کلیه امور آموزشی دانشـجویان در حـین    .شوراها و کمیسیون موارد خاص می باشد

  .تحصیل در این اداره انجام می شود
  ه فارغ التحصیالن ادار -

این اداره انجام کلیه امور مربوط به فارغ التحصیل شدن دانشجویان را پـس از پایـان   
  .تحصیالت تا صدور دانشنامه بر عهده دارد
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    هاي درخشان مدیریت استعداد

ماموریت اصلی این مدیریت عبارت است از شناسایی، جذب، پـرورش و حفـظ       
  :ه و سایر و ظایف این مدیریت عبارتند ازاستعدادهاي درخشان دانشگا

معرفی و پذیرش دانشجویان برتر دوره هاي کارشناسی و کارشناسـی ارشـد بـراي    -
  .ارتقا به مقطع باالتر بدون شرکت در آزمون ورودي

فراهم نمودن تسهیالت الزم براي پیشـرفت علمـی دانشـجویان ممتـاز و پرداخـت       -
  .کمک هزینه به آنها

  

  ارزیابی آموزش دفتر نظارت و
ایـن  .وظیفه اصلی این دفتر در سطح دانشگاه ارتقـاي کیفیـت آمـوزش مـی باشـد         

هدف مهم، از طریق ارزیابی مداوم و دقیق از عملکرد تدریس اعضاي هیات علمـی  
براسـاس نتـایج حاصــله از   . در طـول و پایـان هـر نیمسـال تحصـیلی تحقـق مـی یابـد        

ارتقاي کیفیت آموزش پیشنهاد می شودو به اجرا  ارزیابی، برنامه هایی براي بهبود و
  .در می آید

  
  مدیریت آموزشهاي الکترونیک

این مدیریت وظیفه برنامه ریزي، اجرا و نظارت بـر دروس و دوره هـاي مجـازي         
به طور کلی وظیفه پشتیبانی از این دوره ها و کوشش بـراي توسـعه   .را بر عهده دارد

  .ی مدیریت آموزش هاي الکترونیکی استآن در زمره ماموریت هاي اصل
  

   مدیریت امور ایمنی و زیست محیطی آزمایشگاه ها و کارگاه ها
این دفتر در جهت ارتقاي ضریب تامین سالمتی در برابر خطرات ناشی از حضور     

و کار در فضاهاي آزمایشگاهی و کارگاهی، بعالوه تالش براي حفـظ و نگهـداري   
وازم و تجهیزات آزمایشـگاه هـا و کارگـاه هـاي دانشـگاه      و پیش گیري از تخریب ل

  .که به منزله سرمایه هاي ملی می باشند، اقدام می نماید
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  مدیریت تحصیالت تکمیلی 
وظایف مهم این مـدیریت، برنامـه ریـزي بـراي گسـترش دوره هـاي تحصـیالت            

سـی  تکمیلی، نظارت بر حسـن اجـراي مقـررات و آیـین نامـه هـاي آموزشـی و برر       
  .کیفیت آموزشی در دوره هاي تحصیالت تکمیلی دانشگاه می باشد

  
  مدیریت برنامه ریزي و توسعه آموزش 

وظیفه این مدیریت انجام برنامه ریزي هاي مربوط به توسـعه آمـوزش، تشـخیص        
نقاط قوت و ضعف برنامه هـاي آموزشـی در سـطح دانشـگاه، اجـراي پـروژه هـاي        

رشناسی بنا به موارد اعالم شده از سوي معاونت آموزشی مطالعاتی و ارائه نظرات کا
  .دانشگاه است

  
  مدیریت هماهنگی کمیته هاي تخصصی برنامه ریزي درسی

فعالیت عمده این دفتر، برنامه ریـزي بـراي شـکل گیـري و هـدایت کمیتـه هـاي             
تخصصی برنامه ریزي درسی در سطح گروههـاي آموزشـی و در سـطح دانشـگاه و     

اهنگی میان آنان به منظور اعمال تغییرات ضـروري در برنامـه هـاي درسـی     ایجاد هم
  .می باشد

  کالج دانشگاه فردوسی مشهد 
اصــلی تــرین ماموریــت کــالج دانشــگاه فردوســی مشــهد، برگــزاري دوره هــاي       

در ایـن  . آموزش عالی آزاد در قالب دوره هاي حرفه اي پیشرفته و تخصصی اسـت 
تسهیل دسترسی جامعه به کسب علوم دانشـگاهی، بـدون    راستا هدف کالج دانشگاه

ضرورت شرکت در آزمون هاي ورودي و متناسب با نیاز مخاطبان به آموزش عالی 
  .دانشگاهی می باشد
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  92-93تقویم آموزشی سال تحصیلی 
  )مشهد(تقویم دانشگاه فردوسی 

  92-39نیمسال اول -1
  18/6/92لغایت    2/6/92از تاریخ    webانتخاب واحد تحت   -1

  .آغاز خواهد شد 9انتخاب واحد در سه روز اول از ساعت 
        )و ما قبل 89روز اول ورودي هاي(
        )و ماقبل 90روز دوم ورودي هاي(
        )روز سوم به بعد کلیه ورودي ها( 

  23/6/92                          آغاز نیمسال تحصیلی
  1/7/92ت لغای    30/6/92از    webحذف واضافه تحت  -2
  3/10/92لغایت                                                                                                     حذف تکدرس  -3
13/10/92لغایت                     13/9/92ارزیابی دروس                                                                 از -4

    
  11/10/92                           پایان کالسها -5
  1/11/92لغایت  17/10/92از         امتحانات -6
  29-39 دوم نیمسال -2
  7/11/92لغایت   7/10/92از تاریخ    webانتخاب واحد تحت   -1

  .آغاز خواهد شد 10انتخاب واحد در سه روز اول از ساعت 
        )و ما قبل 89ورودي هاي روز اول (
        )و ماقبل 90ورودي هاي  دوم روز (
        )ها ورودي سوم به بعد کلیه روز (

  12/11/92                               آغاز نیمسال تحصیلی
  26/11/92لغایت  23/11/92از    webحذف واضافه تحت  -2
  6/3/93لغایت             حذف تکدرس -3
   16/3/93لغایت                     16/2/93از                              ارزیابی دروس                                    -4
  13/3/93                            پایان کالسها -5 

   2/4/93لغایت     20/3/93از         امتحانات -8
  .شود در روزهاي جمعه و تعطیالت رسمی امتحان برگزار نمی: توجه 

وري تحت هیچ شرایطی وجود ندارد و در صورت عدم انتخاب واحد در الزم به ذکر است که انتخاب واحد حض
  ).در کلیه مقاطع(بازه ذکر شده دانشجو منصرف از تحصیل شناخته می شود

  معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
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  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 
  شوراي عالی برنامه ریزي

  
  

  آموزشی دوره هايآیین نامه 
  پیوسته و ناپیوسته ردانی و کارشناسیکا

  
  
  

   1391مرداد ماه  803 مصوب جلسه 
  شوراي برنامه ریزي آموزش عالی

  
  

  )به بعد 1391ویژه دانشجویان ورودي سال (
  

  
  

                                
  

  



 راهنماي تحصیلی دانشجو      35

  
  مقدمه

  
رشـــد روز افـــزون پیشـــرفت هـــاي علمـــی در جهـــان امـــروز همـــراه بـــا      

ــه   تحـــوالت شـــگرف صـــورت ــه بـــه برنامـ گرفتـــه در آن، ضـــرورت توجـ
 ،نــدازا هـاي موجـود و سـند چشـم      ریـزي  دقیـق، اساسـی و منطبـق بـا واقعیــت     

بیســت ســاله جمهــوري اســالمی ایـــران را بــیش از پــیش روشــن ســـاخته        
ــت ــایی      .اس ــی ه ــی داراي ویژگ ــه ایران ــداز جامع ــم ان ــن چش ــد ای ــق بلن در اف

ــت وزار    ــرو سیاس ــی از آن، در قلم ــش مهم ــه بخ ــت ک ــات اس ت علوم،تحقیق
ــرار دارد ــاوري قـ ــامی   .و فنـ ــالتی، الزم اســـت تمـ ــین رسـ ــق چنـ ــراي تحقـ بـ

ــا نقــد و بررســی     ــت هــاي آموزشــی کشــور بســیج شــود و ب ــات و ظرفی امکان
ــازي آن    ــود و نوس ــعیت موج ــخ ،وض ــراي پاس ــاي    ب ــا و ارتق ــه نیازه ــویی ب گ

  .سطح کیفی برنامه هاي آموزشی تالش الزم انجام پذیرد
ــن منظــور      ــه ای ــه اهــداف رســالت  ،ب ــا توجــه ب ــوز  ب عــالی  شهــاي نظــام آم

ــاده     ــده در م ــیش آم ــت پ ــور و فرص ــنج   15کش ــه پ ــانون برنام ــنجم   ق ــاله پ س
ــران    ــالمی ایـ ــوري اسـ ــعه جمهـ ــوب (توسـ ــی  ) 15/10/1389مصـ ــه کیفـ کـ

ــاخص     ــاي ش ــوص ارتق ــه خص ــا ب ــه ه ــازي برنام ــته   س ــی رش ــاي کیف ــاي  ه ه
ــت    ــه اس ــرار گرفت ــر ق ــد نظ ــیلی درآن م ــن آ ،تحص ــای ــهی ــا   ین نام ــب ب متناس

  .الزامات و انتظارات موجود تدوین شده است
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  و تعارف هدف
  

   هدف
  

  :1ماده
دانشــگاهی   یم امــور آموزشــ یتنظــ  ،ین نامــهیــ هــدف از تــدوین ایــن آ      

ــا نیازهــاي جامعــه    بــراي تربیــت نیــروي انســانی متعهد،متخصــص و متناســب ب
ت سســـاؤو م هـــا و ایجــاد همـــاهنگی در فعالیـــت هـــاي آموزشـــی دانشـــگاه 

ــت     ــت هــاي موجــود در جه ــه از ظرفی ــور و اســتفاده بهین آمــوزش عــالی کش
  .ارتقاي سطح کیفی آموزش دانشجویان است

  
  تعاریف

  
  : 2ماده

  وزارت علوم تحقیقات و فناوري:وزارت.2-1   
ــه.2-2 ــگاه :موسس ــه دانش ــور کلی ــا و م منظ ــري   ؤه ــالی مج ــوزش ع ــات آم سس

ــته و      ــی ناپیوس ــاردانی، کارشناس ــد دوره ک ــا چن ــک ی ــته  ی ــی پیوس کارشناس
  .مورد تایید وزارت است

  .است» سهؤسم«منظور شوراي آموزشی : شوراي آموزشی.2-3
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ــته    :دوره.2-4 ــته و ناپیوسـ ــی پیوسـ ــاردانی، کارشناسـ ــاي کـ ــور دوره هـ منظـ
ــوابط      ــق ض ــه حضــوري ، طب ــت دوم، نیم ــه، نوب ــورت روزان ــه ص اســت کــه ب

  .شود مربوط برگزار می
ــه.2-5 ــ  :روزان ــی اس ــیوه آموزش ــور ش ــري از   منظ ــره گی ــا به ــجو ب ــه دانش ت ک

و بـــه )حســـب مـــورد(قـــانون آمـــوزش رایگـــان و یـــا بـــا پرداخـــت شـــهریه
هــاي آمــوزش عــالی تحصــیل    » سســه ؤم«دریکــی از ،صــورت حضــوري  

  .کند می
منظور شیوه آموزشی است که دانشجو بدون بهره مندي از : نوبت دوم.6- 2

هاي  انشگاهآموزش رایگان و با پرداخت شهریه و به صورت حضوري، در د
  .دولتی تحصیل می کند

ــوري .2-7 ــه حضـ ــوزش نیمـ ــد   : آمـ ــی از فراینـ ــه بخشـ ــت کـ ــی اسـ آموزشـ
ــادگیري ــاي نوشتاري،صـــوتی     ،یـ ــتفاده از رســـانه هـ تصـــویري و -بـــا اسـ

ــه     ــه صــورت چهــره ب الکترونیکــی انجــام و تنهــا کــالس هــاي رفــع اشــکال ب
  .چهره برگزار می شود

ــارتی . 2-8 ــوزش مه ــراي ارت   :آم ــه ب ــت ک ــی اس ــش   آموزش ــطح دان ــاي س ق
  .فنی، کارآیی و توانایی دانشجو در رشته مربوط برگزار می شود

ت علمــــی آگــــاه و مســــلط بــــه أعضــــو هیــــ: راهنمــــاي تحصــــیلی.2-9
ــوي   ــه از س ــت ک ــی اس ــهؤم«امورآموزش ــا   » سس ــود ت ــی ش ــاب م ــوط انتخ مرب

  .راهنماي دانشجویان در امور علمی، فرهنگی و تحصیلی باشد
یـزان درسـی اسـت کـه مفـاد آن بـه صـورت        مقـدار یـا م  : واحـد درسـی  .2-10

ســـاعت،کارگاهی یـــا    22ســـاعت، علمـــی یـــا آزمایشـــگاهی   16نظـــري 
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ــدانی ــات میـ ــوزه   48عملیـ ــار در حـ ــارورزي یاکـ ــارآموزي وکـ ــاعت، کـ سـ
ــاربرد ــتانی و       64ک ــا دوره تابس ــیلی ی ــال تحص ــک نیمس ــول ی ــاعت ، در ط س

ــه مــی شــود   رشــته هــایی کــه داراي پــروژه  .طبــق برنامــه مصــوب درســی ارائ
ــوط    ،تندهســ مــدت اجــراي پــروژه متناســب بــا واحــد آن از ســوي اســتاد مرب

  .تعیین می شود
 ،درســی اســـت کــه بــه تشـــخیص گــروه آموزشـــی     :درس جبرانــی . 2-11

ــا      ــا مهــارت دانشــجو، درآغــاز ی ــش و ی ــود دان ــع کمب ــراي رف ــدن آن ب گذران
  .طی دوره تحصیلی مربوط ضروري است

از دروس دانشگاهی است  مجموعه به هم پیوسته اي :رشته تحصیلی.12- 2
که با محتوا و روش شناسی در قالب برنامه هاي درسی در دوره هاي تحصیلی 

  .گذاشته می شود مختلف به اجرا
دوره تحصیلی است که پس از دوره متوسطه آغاز : دوره کاردانی.13- 2

واحد درسی طبق برنامه درسی  72تا  68شود و دانشجو با گذراندن  می
  .ی به دریافت مدرك کاردانی نائل می شودمصوب رشته تحصیل

دوره تحصیلی است که پس از دوره متوسطه :دوره کارشناسی پیوسته.14- 2
واحد درسی و طبق برنامه  140تا  130آغاز می شود و دانشجو با گذراندن 

به ) حسب رشته، طرح پژوهشی یا پایان نامه را نیز شامل شود( درسی مصوب
  .ئل می شوددریافت مدرك کارشناسی نا

دوره تحصیلی است که پس از دوره : دوره کارشناسی ناپیوسته.15- 2
واحد درسی و  72الی 68کاردانی آغاز می شود و دانشجو با گذراندن تعداد 
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طبق برنامه درسی مصوب به دریافت مدرك کارشناسی ناپیوسته نائل 
  .گردد می

  .ی استجهت گیري تخصصی در یک رشته تحصیل: گرایش تحصیلی. 16- 2
مجموعه رشته هاي مختلف تحصیلی است که براي :گروه آزمایشی.17- 2

  .مواد آزمونی مشترك برگزار می شود ،ورود به تحصیل آنان
ترین واحد سازمانی دانشگاهی متشکل از  بنیادي:گروه آموزشی.18- 2

ت علمی است که با تاکید بر آموزش به تولید، ترویج و أتعدادي عضو هی
  .یک حوزه تخصصی می پردازدانتشار علم در

فرد پذیرفته شده اي است که در مهلت مقرر و بر اساس :دانشجو:19- 2
  .ثبت نام می کند» سسهؤم«ضوابط و مقررات جاري در 

فردي است که یکی از دوره هاي تحصیلی را با موفقیت :دانش آموخته.20- 2
بوط را گواهی یا مدرك تحصیلی مر،به پایان برساند و برابر ضوابط معین

  .دریافت کند
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  فصل اول
 

  ضوابط عمومی و اختصاصی ورود به دوره و نظام آموزشی
 
 
  

  :3ماده
  ضوابط عمومی و اختصاصی ورود به دوره

داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی برابر مصوبات و مقررات .1- 3 
  .مراجع ذي صالح

  .احراز توانمندي علمی مطابق مقررات وزارت.2- 3
  یلی سال تحص

  :4ماده
سســه  ؤهرســال تحصــیلی مرکــب از دو نیمســال تحصــیلی و بــه انتخــاب م      

ــه آمــوزش  16یــک دوره تابســتانی اســت و هــر نیمســال تحصــیلی شــامل   هفت
هفتـــه آمـــوزش و  6و دو هفتـــه امتحانـــات پایـــانی و دوره تابســـتانی شـــامل  

  .یک هفته امتحانات پایان دوره است
  .وس مهارتی اولویت دارنددر ارائه دروس دوره تابستان در:تبصره
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  ظام آموزشین

  : 5ماده 
  .هاي کشور مبتنی بر نظام واحدي است آموزش در تمام دانشگاه

  :6ماده
موظـف اسـت برنامـه هـاي آموزشـی و درسـی مصـوب شـوراي         » مؤسسه«

اي کـه پـذیرش دانشــجو    را بـراي دوره » وزارت«برنامـه ریـزي آمـوزش عـالی     
  .اجرا نماید ،داشته است
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  دومفصل 

  واحدهاي درسی و طول مدت تحصیل
 
  

  تعداد واحدها
  :7ماده

ــداقل      ــد حـ ــی توانـ ــیلی مـ ــال تحصـ ــر نیمسـ ــجو در هـ ــداکثر  14دانشـ و حـ
واحــــد درســــی انتخــــاب کنــــد و حــــداکثر واحــــد مجــــاز انتخــــابی  20

  .واحد است 6در دوره تابستانی 
  :1تبصره

ــداقل       ــال حــ ــک نیمســ ــجویی در یــ ــدل دانشــ ــر معــ ــد 17اگــ در  ،باشــ
ــا      ــداکثر تـ ــد حـ ــی توانـ ــد مـ ــیلی بعـ ــال تحصـ ــی را   24نیمسـ ــد درسـ واحـ

  .اخذ نماید
  :2تبصره

درآخــــرین نیمســــال تحصــــیلی دانشــــجو مــــی توانــــد صــــرف نظــــر از  
ــا ) نباشــــد10کمتــــر از (معــــدل کــــل  ــذ  24و مشــــروطی تــ واحــــد اخــ

  .نماید
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  : 3تبصره

ــداکثر     ــجو حــ ــیل دانشــ ــه از تحصــ ــرایطی کــ ــی   8در شــ ــد درســ واحــ
مـــــی توانـــــد واحـــــدهاي مـــــذکور را در دوره  ،بـــــاقی مانـــــده باشـــــد

  .تابستانی انتخاب نماید
  :4تبصره

بـــه  (واحـــدهاي انتخـــابی دانشـــجو در ابتـــداي هـــر نیمســـال تحصـــیلی       
 14بـــه هـــر دلیـــل نبایـــد کمتـــر از     ) جـــز آخـــرین نیمســـال تحصـــیلی    

در صــــورتی کــــه واحــــدهاي انتخــــابی یــــا     .واحــــد درســــی باشــــد  
ــال   ــان نیمسـ ــجو در پایـ ــده دانشـ ــ ،باقیمانـ ــارج   بنـ ــه و خـ ــل موجـ ــه دالیـ ا بـ

ــجو ــخیص ( از اراده دانشــ ــه تشــ ــه«بــ ــر از ) »مؤسســ ــه کمتــ ــد  14بــ واحــ
ایـــن نیمســـال بـــه عنـــوان یـــک نیمســـال تحصـــیلی کامـــل   ،درســـی برســـد

ــود    ــی شــ ــوب مــ ــیلی وي محســ ــنوات تحصــ ــور   (.در ســ ــه منظــ ــا بــ امــ
ــدهاي       ــرات واحـ ــجو نمـ ــازي دانشـ ــا ممتـ ــروطی یـ ــعیت مشـ ــی وضـ بررسـ
ــبه        ــجو در محاسـ ــدي دانشـ ــال بعـ ــرات دروس نیمسـ ــا نمـ ــال بـ ــن نیمسـ ایـ

  ).معدل دو نیمسال منظور خواهد شد
  

  :8ماده
در صورتی که دانشجو براي فراغت از تحصیل تنها دو درس نظري باقیمانده 

  .به صورت معرفی به استاد بگذراند تواند آن دو درس را می ،داشته باشد
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در صورتی که دو درس معرفی به استاد منتهی به دوره تابستانی شود :تبصره
  .واحد درسی تجاوز نماید 8از ) 7ماده 3با رعایت تبصره(سقف واحد نباید 

  
  :9ماده

تقدم و (چگونگی و ترتیب ارائه کلیه دروس هر دوره با رعایت پیش نیاز 
بر عهده شوراي آموزشی گروه ) برنامه درسی مصوبطبق (دروس ) تأخر
  .است

  :تبصره
از رعایت مقررات مربوط به پیش نیاز ،دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی

  .دروس معاف است) تقدم و تأخر(
  

  دروس جبرانی
  
  :10ماده

هـــاي  تعــداد واحـــدهاي جبرانـــی بـــراي رشــته هـــاي غیـــر مـــرتبط در دوره  
واحـــد و بـــراي دوره هـــاي کارشناســـی  6کــاردانی و کارشناســـی ناپیوســـته 

نمــره دروس جبرانــی در معــدل نیمســال و کــل  .واحــد مــی باشــد 10حــداکثر
  .محاسبه می شود
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  :زمان  منع تحصیل هم
  :11ماده 

تحصیل دانشجو در هر زمان وفقط در یک دوره و یک رشته تحصیلی امکان 
  .پذیر است

  
  :تبصره

» وزارت«تابع ضوابط مصوب » برگزیده علمی«زمان دانشجویان تحصیل هم
  .است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 راهنماي تحصیلی دانشجو        46

  سومفصل 

 

  و حضور غیاب حذف و اضافه
 

  : 12ماده 
برنامه ریزي و اتخاذ تصمیم درباره موارد حذف ، اضافه و حذف اضطراري 

  .دروس بر عهده شوراي آموزشی مؤسسه است
  : تبصره

در شرایط خاص حذف کلیه دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست 
یید شوراي آموزشی مؤسسه تا قبل از شروع امتحانات أانشجو و تکتبی د

  .امکان پذیر است
  :طول دوره 

  :13ماده
 5/2حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره هاي کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 

  .سال است) پنج( 5سال و در دوره هاي کارشناسی پیوسته 
  حدود اختیارات دانشگاه  در برنامه درسی

  : 14ماده
گروه آموزشی موظف است براي هدایت علمی و فرهنگی دانشجو از بدو 

ت علمی را به عنوان استاد راهنماي تحصیلی تعیین و أورود یکی از اعضاي هی
 .اعالم نماید
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  حضور در جلسات درس
   :15ماده 

  .حضور دانشجو در تمام جلسات درس الزامی است
  :1تبصره

سات و یا در جلسه امتحان پایان جل 3/16اگر دانشجو در درسی بیش از 
سسه آن درس ؤبا تشخیص شوراي آموزشی م ،نیمسال غیبت داشته باشد

  .حذف می شود
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  چهارمفصل 

 

  ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو
 
 
 
 
  

  معیارهاي ارزیابی
  :16ماده 

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس بر اساس حضور و فعالیت در 
پژوهشی و نتایج امتحانات میان نیمسال و -انجام تکالیف آموزشی،کالس

  .پایان نیمسال انجام می گیرد
  :1تبصره

  .مرجع ارزیابی دانشجو در هر درس مدرس آن درس است
  :2تبصره

  .الزامی است ،برگزاري امتحان پایان نیمسال براي هر درس نظري
  :17ماده 

درس است که به صورت  معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره
  .می باد) 0-20(عددي از صفرتا بیست
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  :1تبصره

گـــزارش نمـــره ارزیـــابی نهـــایی درس  ،مـــدرس هـــر درس موظـــف اســـت
روز از تـــاریخ برگـــزاري امتحـــان پایـــان   10 دانشـــجویان را ظـــرف مـــدت

نیمســـال آن درس بـــه اداره آمـــوزش دانشـــکده یـــا واحـــد مربـــوط اعـــالم   
  .نماید

  :2تبصره
 ،تقاضــاي تجدیــد نظــر داشــته باشــد ،بــه نمــره ارزیــابی درس دانشــجویی کــه

ــه از تــارخ اعــالم نمــره   تقاضــاي تجدیــد  ،مــی توانــد ظــرف مــدت یــک هفت
. نظرکتبــی خــود را بــه اداره آمــوزش دانشــکده یــا واحــد مربــوط تســلیم کنــد

ــت    ــف اس ــز موظ ــر درس نی ــدرس ه ــاریخ     ،م ــه از ت ــک هفت ــدت ی ــرف م ظ
بـــه اعتراضـــات دانشـــجویان  ،دریافـــت تقاضـــاي تجدیـــد نظـــر دانشـــجویان

ــه اداره      ــی را بـ ــره قطعـ ــرف ونمـ ــالی را برطـ ــتباهات احتمـ ــیدگی و اشـ رسـ
  .آموزش دانشکده یا واحد مربوط اعالم کند

  : 3تبصره
نمــــــــرات دروس تمــــــــرین دبیري،کارآموزي،کارورزي،عملیــــــــات   
ــا    صــحرایی،کار در عرصــه و دروســی کــه در برنامــه درســی مصــوب تــوأم ب

ــی   ــه م ــی ارائ ــف پژوهش ــدرس و     تکلی ــخیص م ــه تش ــه ب ــورتی ک ــود در ص ش
ــال     أت ــک نیمسـ ــول یـ ــا در طـ ــل آنهـ ــوط تکمیـ ــی مربـ ــروه آموزشـ ــد گـ ییـ

ــی    ــی م ــام تلق ــد، ناتم ــر نباش ــیلی میس ــود تحص ــداکثر   .ش ــد ح ــام بای ــره ناتم نم
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ــنج  ــل و پ ــات ) 45(ظــرف مــدت چه ــان امتحان ــاریخ پای ــت  ،روز از ت ــا رعای ب
  .شود این ماده به نمره قطعی تبدیل 2مهلت مذکور در تبصره 

  :4تبصره
  .غیر قابل تغییر است ،نمره درس پس از قطعی شدن 

  
  

  :5تبصره
ــه عنــوان ســابقه    ،مــدرس موظــف اســت  برگــه هــاي امتحــانی هــر درس را ب

  .حداقل تا دو نیمسال تحصیلی بعد نگهداري نماید ،درس
  

  :18ماده
اســت و معــدل نمــرات دانشــجو در هــر   10حــداقل نمــره قبــولی درهــر درس 

  .باشد 12یلی نباید کمتر از نیمسال تحص
  :تبصره

ــد      ــب نکنـ ــولی کسـ ــره قبـ ــد درس نمـ ــا چنـ ــک یـ ــه در یـ ــجویی کـ  ،دانشـ
چنانچــــه در نیمســــال هــــاي بعــــدي دروس فــــوق را بــــا حــــداقل نمــــره  

نمـــره قبلــــی از کارنامـــه دانشـــجو حــــذف مـــی شــــود و      ،بگذرانـــد  14
  .در معدل نیمسال فوق و کل محاسبه نخواهد شد
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  :نام نویسی مشروط 
ــاده ــر از    .19م ــر نیمســال تحصــیلی دانشــجو کمت  12چنانچــه معــدل نمــرات ه
دانشــجوي مشــروط .دانشــجو در آن نیمســال مشــروط تلقــی مــی شــود  ،باشــد

ــد  ــال بع ــیلی  (در نیمس ــال تحص ــرین نیمس ــیش از   ) جزآخ ــاب ب ــق انتخ  14ح
  .واحد درسی را ندارد

  :اخراج دانشجوي مشروط
ــاده ــال .20مـ ــداکثر نیمسـ ــاز در دوره   حـ ــروطی مجـ ــاي مشـ کـــاردانی و  هـ

نیمســال   3کارشناســی ناپیوســته دو نیمســال و در دوره کارشناســی پیوســته     
یــا  12در مــواردي کــه معــدل کــل دانشــجو .اعـم از متــوالی یــا متنــاوب اســت 

ــد ــه در     ،بـــاالتر باشـ ــانی کـ ــا زمـ ــد تـ ــی توانـ ــاز مـ ــنوات مجـ ــقف سـ در سـ
ــال ــود    نیمس ــروط نش ــدي مش ــاي بع ــن    ،ه ــر ای ــد در غی ــه ده ــیل ادام ــه تحص ب

  .تحصیل محروم می شود صورت از
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  پنجمفصل 
 

  مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل
 
  
 
 
  

  مرخصی تحصیلی
  :21ماده 

دانشـــجو مــــی توانـــد در دوره کــــاردانی و کارشناســـی ناپیوســــته یــــک    
نیمســـــال و در دوره کارشناســـــی پیوســـــته دو نیمســـــال از مرخصـــــی     

  .تحصیلی استفاده نماید
  :1تبصره

ــا ر » مؤسســــه« ــی توانــــد بــ ــیل  مــ ــاز تحصــ ــقف مــــدت مجــ عایــــت ســ
  .نسبت به صدور مرخصی تحصیلی وي تصمیم بگیرد ،دانشجو
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   :2تبصره
حـــــداکثر مـــــدت مجـــــاز مرخصـــــی زایمـــــان دانشـــــجو دو نیمســـــال  

  .تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است
  

  :3تبصره
ییـــــد أدر صـــــورت ت ،مـــــدت مجـــــاز مرخصـــــی پزشـــــکی دانشـــــجو 

دو نیمســــــال  ،یو شــــــوراي آموزشــــــ» سســــــهؤم«پزشــــــک معتمــــــد 
  .تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است

  
  حذف درس یا عدم کسب نمره قبولی دانشجویان روزانه

  :22ماده
دانشجویان مشمول تحصیل رایگان در صورت عدم کسب نمره قبولی در هر 
درس یا حذف درس براي انتخاب مجدد آن درس موظف به پرداخت هزینه 

  .هستندمربوط مطابق تعرفه مصوب 
  انصراف از تحصیل 

  :23ماده 
) »سسهؤم«بدون کسب اجازه از (عدم ثبت نام دانشجو در هر نیمسال تحصیلی 

  .انصراف از تحصیل محسوب می شود
ــه تحصــیل دانشــجوي منصــرف   :تبصــره تصــمیم گیــري در مــورد بازگشــت ب

  .از تحصیل بر عهده شوراي آموزشی مؤسسه است
  :24ماده
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ــرا    ــد انص ــه قص ــجویی ک ــت   دانش ــد درخواس ــد بای ــته باش ــیل داش ف از تحص
ایــن دانشــجو  .تســلیم کنــد » مؤسســه«انصــراف خــود را بــه اداره آمــوزش   

ــت  ــاز اس ــدي       ،مج ــال بع ــروع نیمس ــا ش ــار ت ــک ب ــراي ی ــط ب ــاي  ،فق تقاض
ــر    ــرد در غی ــس بگی ــود را پ ــراف خ ــن   اانص ــاي ای ــس از انقض ــورت پ ــن ص ی

  .مهلت حکم انصراف وي از تحصیل صادر می شود
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  ششمفصل 

 

  تغییر رشته
 
 
  

  :25ماده
دانشـــجوي دوره هـــاي کـــاردانی و کارشناســـی پیوســـته بـــا داشـــتن 
شرایط زیر می توانـد از یـک رشـته یـا گـرایش بـه رشـته یـا گـرایش          
دیگــــر تحصــــیلی درآن گــــروه آزمایشــــی یــــا در یــــک گــــروه 

تغییـــر رشـــته یـــا گـــرایش » مؤسســـه«آزمایشـــی دیگـــر و در همـــان 
  :دهد

ــف ــته )ال ــود رش ــان     وج ــجو در هم ــاي دانش ــورد تقاض ــرایش م ــا گ ی
  .» موسسه«

ــجو در آزمــون سراســري از       )ب ــره اکتســابی دانش ــر نبــودن نم کمت
درســـال (» مؤسســـه«نمـــره کشـــوري آن رشـــته یـــا گـــرایش در     

  ).پذیرش
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  .امکان ادامه تحصیل دانشجو در سنوات مجاز باقیمانده)ج
  .موافقت گروه آموزشی و تایید شوراي آموزشی مؤسسه)د
  
  

  :تبصره
ــا      ــد ب ــی توان ــار م ــک ب ــراي ی ــط ب ــر دوره تحصــیلی فق دانشــجو در ه

  .رعایت شرایط فوق تغییر رشته یا گرایش دهد
  :26ماده

ــر       ــا تغیی ــت ام ــوع اس ــته ممن ــی ناپیوس ــته در دوره کارشناس ــر رش تغیی
امکــان  25گــرایش بــا داشــتن شــرایط و ضــوابط ذکــر شــده در مــاده  

  .پذیر است
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  هفتمفصل 

 

  لانتقامیهمان و 
  
 

  :27ماده 
ــجویان     ــال دانش ــه میهمــانی و انتق ــین نام ــال دانشــجو مطــابق آی میهمــانی و انتق

ــگاه  ــی دانش ــاردانی و کارشناس ــاي ک ــا و م دوره ه ــالی  ؤه ــوزش ع ــات آم سس
رخ وو مـــ/18503ابالغیـــه شـــماره (دولتـــی و غیـــر دولتـــی مصـــوب وزارت 

  .میسر می باشد) و الحاقات و اصالحات بعدي آن 10/7/89
  :28ماده 

زمــان شــرایط  م بــا تغییــر رشــته یــا گــرایش مشــروط بــه احــراز هــم أانتقــال تــو
ــال    ــرایش و انتق ــا گ ــته ی ــر رش ــواد  ( تغیی ــوع م ــق  ) 27و26، 25موض ــا تواف و ب

  .و مقصد تنها براي یک بار امکان پذیر است أمبد» سساتؤم«
 

  :29ماده 
ــروه      ــده اســت درگ ــی گذران ــا گــرایش قبل دروســی کــه دانشــجو در رشــته ی

ــادل ســازي مــی شــود و فقــط دروســی    آموزشــی  ــد بررســی و مع رشــته جدی
ــا دروس رشــته    از وي پذیرفتــه مــی ــه تشــخیص گــروه آموزشــی ب شــود کــه ب

داشــته ) طبــق برنامــه درســی مصــوب(یــا گــرایش جدیــد اشــتراك محتــوایی  



 راهنماي تحصیلی دانشجو        58

 ،نباشـــد در ایـــن صـــورت 12باشـــد و نمـــره هریـــک ازآن دروس کمتـــر از 
احتســـاب در معـــدل کـــل و  فقـــط دروس پذیرفتـــه شـــده و نمـــره آنهـــا بـــا

  .سنوات در کارنامه دانشجو ثبت و باقی می ماند
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  هشتمفصل 
 

  فراغت از تحصیل
 
 
  

  :30ماده 
ــاریخ فراغــت از تحصــیل دانشــجو  روزي اســت کــه آخــرین نمــره قطعــی   ،ت

  .سسه ثبت می شودؤدرس دانشجو در آموزش م
  :31ماده 

ــه واحــدها  ــه دانشــجویی کــه کلی ــداقل  ب ــانگین ح ــا می  12ي درســی دوره را ب
حســب مــورد مــدرك تحصــیلی کــاردانی، کارشناســی       ،گذرانــده باشــد 

  .پیوسته یا کارشناسی ناپیوسته ارائه می شود
  :تبصره

ــدل       ــد مع ــیل نتوان ــاز تحص ــدت مج ــول م ــجویی در ط ــه دانش ــورتی ک در ص
برسـاند تنهـا یــک نیمسـال بـه وي فرصــت داده مـی شــود       12کـل خـود را بــه   

ــا  ــداکثر   ت ــدد ح ــذ مج ــا اخ ــل دروس   20ب ــانگین ک ــد از دروس دوره می واح
ــداقل   ــه ح ــد   12خــود را ب ــیلی دوره را دریافــت کن ؛ برســاند و مــدرك تحص

  .صورت از تحصیل محروم می شود در غیراین
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  :32ماده 
ــدهاي   ــداد واح ــه تع ــورتی ک ــا     در ص ــرف ی ــجوي منص ــده دانش ــده ش گذران

برابـــر یــــا بیشــــتر از   ،تهمحـــروم از تحصــــیل در دوره کارشناســـی پیوســــ  
ــره      ــدل نم ــا مع ــاردانی ب ــاز دوره ک ــورد نی ــدهاي م ــد   12واح ــاالتر باش ــا ب  ،ی

ــی ــن       م ــر ای ــد در غی ــت کن ــته دریاف ــان رش ــاردانی در هم ــدرك ک ــد م  توان
ــا    صـــورت بـــه دانشـــجوي مـــذکور وهمچنـــین بـــه دانشـــجوي منصـــرف یـ

ــاردانی  ــداد    ،محــروم از تحصــیل در دوره ک ــر تع ــی ب ــواهی مبن فقــط یــک گ
  .اي گذرانده شده با درج نمرات و معدل کل داده خواهد شدواحده
  :1تبصره

در صــــورتی کــــه دانشــــجوي منصــــرف یــــا محــــروم از تحصــــیل دوره  
ــورد   ــدهاي م ــیش از واح ــته ب ــی پیوس ــاردانی را   کارشناس ــراي دوره ک ــاز ب نی

ــا نمــره   ؤم ،گذرانــده باشــد ــد دروســی را کــه دانشــجو ب ــا  12سســه مــی توان ی
  .ك سنجش مدرك کاردانی قرار دهدمال ،باالتر گذرانده است

  :2تبصره 
صــدور مــدرك کــاردانی حســب تقاضــاي دانشــجو و صــرف نظــر از وجــود  

محــل    » مؤسســه «دوره کــاردانی مصــوب در آن رشــته یــا مجــري بــودن      
  .تحصیل دانشجو انجام می گیرد
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  :33ماده 

ایــــن آیــــین نامــــه حــــاوي اصــــول و ضــــوابط کلــــی حــــاکم بــــر دوره 
ــاردانی ،کارشناســـــی  ــت و    کـــ ــته و ناپیوســـــته اســـ » سســـــهؤم«پیوســـ

ــت  ــف اســ ــرفا در     ،موظــ ــوط را صــ ــی مربــ ــاي اجرایــ ــه هــ ــیوه نامــ شــ
ــرا         ــانی اجـ ــالع رسـ ــمن اطـ ــدوین و ضـ ــه تـ ــین نامـ ــاد آیـ ــارچوب مفـ چـ

  .نماید
  :34ماده 

ایـــن آیـــین نامـــه و نظـــارت بـــر حســـن اجـــراي آن  هرگونـــه تفســـیر مفـــاد
  .است» وزارت«بر عهده معاونت آموزشی

ــاده ــین نا .35مــ ــن آیــ ــه درایــ ــاده و  35مــ ــه   26مــ ــره در جلســ  803تبصــ
بـــه تصـــویب شـــوراي برنامـــه ریـــزي آمـــوزش عـــالی        8/5/91مـــورخ 

بـــــه  1391-92رســــید و بــــراي دانشــــجویان ورودي ســــال تحصــــیلی      
ــا و    بعــــد و از تــــاریخ ابــــالغ الزم االجراســــت و کلیــــه آیــــین نامــــه هــ

  .بخشنامه هاي مغایر با آن لغو و بال اثر اعالم می شود
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  سمه تعالیاب
  

  25/8/1376: تاریخ                                                                            ماده واحده 
  2556/113: شماره 

  ندارد: پیوست                                       در مورد دانشجویان دوره شبانه
  مه ریزيشوراي عالی برنا 27/7/1376مورخ  347مصوب جلسه 

کاردانی و کارشناسی مصوب جلسـه   هاي  پیوست  آیین نامه آموزشی دوره(
  )شوراي عالی برنامه ریزي 339

  
کـاردانی و کارشناسـی مصـوب جلسـه     هـاي   تمام مواد آیین نامه آموزشی  دوره

شوراي عالی برنامه ریزي براي دانشجویان دوره شبانه نیـز   1376اردیبهشت ماه  339
مورد زیر که به صورت تبصره الحاقی به مواد مربـوط در   4 رد زج .الزم االجراست

  .شود می آیین نامه فوق اضافه
، در هـر نیمسـال تحصـیلی   ، بـه هنگـام نـام نویسـی    : 1تبصره  الحاقی بـه مـاده    -1

مصـوب هیـأت   هـاي   برابـر تعرفـه  ، پرداخت شهریه به دو صورت ثابت و متغیر
عـالوه بـر   ، نشجویان شبانه و پیـام نـور  براي دا، امناي دانشگاه یا مراجعه قانونی

  .سایر شرایط الزامی است
حداقل واحد انتخابی براي دانشجویان شبانه در هـر   :11تبصره الحاقی به ماده  -2

و در آخـرین نیمسـال تحصـیلی دانشـجو از     واحـد اسـت    10، نیمسال تحصیلی
 .معاف است، رعایت شرط انتخاب حداقل واحد
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، شـبانه هـاي   داکثر مدت مجـاز تحصـیل در دوره  ح :13تبصره الحاقی به ماده  -3
هـاي   سـال و بـراي دوره   5/3، کـاردانی و کارشناسـی ناپیوسـته   هاي  براي دوره

 .سال است 7، کارشناسی پیوسته

تواننـد در هـر یـک از     مـی  دانشـجویان دوره شـبانه   :33تبصره الحاقی به ماده  -4
ــاي  دوره ــراي    ه ــداکثر ب ــته ح ــی ناپیوس ــاردانی و کارشناس ــال و در نی 2ک مس
از ، متـوالی یـا متنـاوب   ، نیمسـال  4کارشناسی پیوسته حـداکثر بـراي   هاي  دوره

 .مرخصی تحصیلی استفاده کنند
 339تاریخ اجراي این ماده واحده همان تاریخ اجراي آیـین نامـه مصـوبه جلسـه     

اما براي جلوگیري از بروز مشکالت ناشـی از اجـراي   . شوراي عالی برنامه ریز است
تواند وضعیت دانشجویان خـود   می شوراي آموزشی دانشگاه، متفاوتهاي  آیین نامه

  .را به مواد این آیین نامه تطبیق داده آنها را طبق مقررات جدید فارغ التحصیل نماید
شوراي عـالی برنامـه ریـزي در مـورد      27/7/1376مورخ  347رأي صادره جلسه 

و مؤسسـات وزارت علـوم    هـا  آیین نامـه آموزشـی دانشـجویان دوره شـبانه دانشـگاه     
  .صحیح است براي اجرا ابالغ شود
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  سمه تعالیاب
  2/11/1373:تاریخ 
  3436/113: شماره 

  4ضمیمه   
  معادل سازي دروس عمومی و تربیتی دانشجویان و فارغ التحصیالن 

  مراکز تربیت معلم با دروس دانشگاهی 
  13/9/1373شوراي عالی برنامه ریزي مورخ  288مصوبه جلسه 

  
در مورد  معادل سازي و پذیرش واحدهاي درسی عمومی و تربیتـی دانشـجویان   

و هـا   و فارغ التحصیالن مراکز تربیت معلم که از طریق آزمون سراسري در دانشـگاه 
  :که نظر به این، دانشگاهی سشوند با درو می مؤسسات وزارت علوم پذیرفته

 .ه استایجاد شدها  تغییراتی در مجموعه دروس عمومی دانشگاه -
 .یکسان شده استها  این دروس در دانشگاه يبرخی از عناوین و محتوا -

اي به شرح ذیل در مصوبه جلسـه   به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش اصالحیه
 288شـوراي عـالی برنامـه ریـزي بعمـل آمـد و در جلســه        24/10/1368مـورخ   182

  .به تصویب رسید 13/9/1373مورخ 
  

  :ومیمعادل سازي دروس عم: الف
آن دسته از دانشـجویان یـا فـارغ التحصـیالن مراکـز تربیـت معلـم کـه از طریـق          

از ، شـوند  می و دیگر مؤسسات آموزش عالی پذیرفتهها  آزمون سراسري در دانشگاه
گذراندن آن تعداد از دروس عمومی رشته تحصیلی خود کـه معـادل آنهـا در ذیـل     

س معادل را هر چند ساعت بـا  که درو آمده است معاف خواهند بود مشروط به این
  .یا باالتر در مراکز تربیت معلم گذرانده باشد 14نمره 
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  سمه تعالیاب
  2/11/1373:تاریخ 
  3436/113: شماره 
  : ................پیوست

  
  جدول معادل سازي دروس عمومی مراکز تربیت معلم با دروس عمومی دانشگاهی

  

  وس عمومی مراکز  تربیت معلم در  واحد   دروس عمومی دانشگاهی   ردیف
  1یا جهان بینی اسالمی  1معارف اسالمی   2  1معارف اسالمی   1
  2یا جهان بینی اسالمی  2معارف اسالمی   2  2معارف اسالمی   2
  2و  1ادبیات فارسی و آیین نگارش یا فارسی   2  فارسی  3
  می اخالق اسالمی و یا اخالق و تربیت اسال  2  اخالق و تربیت اسالمی   4
  تاریخ تحلیل اسالم   2  تاریخ اسالم   5
آن یـا تحلیـل از   هاي  انقالب اسالمی و ریشه  2  آن هاي  انقالب اسالمی و ریشه  6

  انقالب اسالمی 
  آشنایی با قرآن و متون اسالمی   2  متون اسالمی   7
  2و  1تربیت بدنی یا تربیت بدنی   2   2و  1تربیت بدنی   8

  
  دروس تربیتی: ب 

ته از دانشجویان یا فارغ التحصیالن مراکز تربیـت معلـم کـه در آزمـون ورودي     آن دس
، شناسـی تربیتـی   شـوند اگـر دروس روان   مـی  دبیري پذیرفتـه هاي  ها در رشته دانشگاه

مـدیریت  ، تعلـیم و تربیـت اسـالمی   ، سـنجش و انـدازه گیـري   ، سها و فنون تدری روش
سـی کـودکی و نوجـوانی و اصـول و     شنا روان، تولید و کاربرد مواد آموزشی، آموزشی

توانند در  می ،موفقیت گذرانده اند افنون راهنمایی و مشاوره را در مراکز تربیت معلم ب
سسه وزارت ؤتوسط دانشگاه یا م، که در ابتداي هر نیمسال تحصیلی یامتحان این دروس

در شرکت کنند چنانچه طبق ضوابط امتحـانی دانشـگاهی   ، شود می رعلوم مربوط برگزا
  .وندــش می ن دروس قبول شوند، از گذراندن این دروس در دانشگاه معافــتحان ایـام
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  سمه تعالیاب
  2/11/1373:تاریخ 
  3436/113: شماره 
  : ................پیوست

  :در مورد درس تمرین دبیري: ج
آن دســته از دانشــجویان یــا فــارغ التحصــیالن مراکــز تربیــت معلــم کــه دوره 

کار آموزي یا تمرین معلمی را در مراکز تربیـت معلـم بـا موفقیـت     ، کارورزي
واحـد تمـرین دبیـري از مجموعـه دروس تربیتـی       4گذرانده اند از گذراندن 

  .و مؤسسات وزارت علوم معاف اندها  دبیري در دانشگاههاي  رشته

  
  :سایر موارد : د

 

ك تعداد واحـدهاي عمـومی و تربیتـی دانشـگاهی مـال     ، در معادل سازي -1
و نمـره درس گذرانـده شـده عینـا در کارنامـه      . محاسبه خواهـد بـود  

  .گردد می دانشجو ثبت
واحد درسی پذیرفته شده یک نیمسال تحصیلی از مـدت   14به ازاي هر  -2

شود ولـی نمـرات آنهـا در     می مجاز تحصیل این قبیل دانشجویان کاسته
 .محاسبه میانگین کل دانشجو ملحوظ نخواهد شد

و دیگر مؤسسات وزارت علوم در ها  ه از طرف دانشگاهاجراي این مصوب
مورد هر دانشجو موکول به دریافت رونوشت تأییـد شـده از کارنامـه    

  .شود می تحصیلی دانشجو که از طرف مراکز تربیت معلم رسما صادر
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اي  کارشناسی و دکتري حرفهاجرایی دوره  نامه آیین
  دوم نوبت

  دانشگاه فردوسی مشهد
  )ویان ایرانیویژه دانشج(

  
  میزان شهریه:  1ماده 

دانشـگاه تعیـین    يامنـا  ت أشهریه دوره براي هر دوره از پذیرش دانشـجو توسـط هیـ   
  . شود می

  
  قوانین آموزشی:  2ماده 

دوم  اي نوبت کلیه قوانین آموزشی براي دانشجویان دوره کارشناسی و دکتري حرفه
  .باشد مانند سایر دانشجویان می

دوم هماننــد ســایر   هــاي نوبــت  نامــه دانــش آموختگــان دوره   دانــش:  1تبصــره 
  .شود صادر می) "دوم نوبت "بدون ذکر عبارت ( آموختگان  دانش

گونـه تعهـد خـدمتی را در قبـال      دوم هیچ هاي نوبت آموختگان دوره دانش:  2تبصره 
نامـه آنـان مشـروط بـه نداشـتن تعهـد        این بخش از تحصیل نخواهند داشت و دانش

قبال مقاطع تحصیلی قبلی به خود متقاضی و در صورت بورسیه شدن بـه   خدمتی در
  .گردد دهنده تحویل می دستگاه بورس
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  قوانین مالی :  3ماده 
  .باشند دانشجویان موظف به پرداخت شهریه مصوب در ابتداي هر نیمسال  می  3-1
ون هاي هر دوره در طول دوران مجـاز تحصـیل بـد    شهریه ثابت براي ورودي  3-2

درصـد افـزایش خواهـد     10تغییر و شهریه متغیر در این مدت براي هر سال مشـمول  
  .شد

دوم که پس از استفاده از مدت مجـاز تحصـیل    دانشجویان روزانه و نوبت:  3تبصره 
 شوند، در صورت موافقت کمیسیون موارد خاص دانشـگاه،  موفق به اتمام دوره نمی

شهریه پرداختـی از شـروع   . حصیل ادامه دهندشده به ت توانند تا سقف مدت تعیین می
هـاي جدیـد در همـان     مدت افزوده شده به سنوات تحصیل بر مبناي شـهریه ورودي 

  .سال محاسبه و اخذ خواهد گردید
بایست در صورتی که تاریخ انصراف آنهـا   دانشجویان منصرف از تحصیل می  3-3

و در صـورتی کـه تـاریخ    قبل از مهلت حذف و اضافه نیمسال  باشد، شهریه ثابـت،  
انصراف آنها پس از مهلت حذف و اضافه نیمسال  باشد، شهریه ثابت و شهریه متغیر 

  .را پرداخت نمایند
دانشجو در نیمسـالی کـه از مرخصـی بـا احتسـاب سـنوات تحصـیلی اسـتفاده           3-4

  .باشد کند، موظف به پرداخت شهریه ثابت می می
یانی که قبولی آنـان توسـط سـازمان سـنجش     شهریه ثابت و متغیر دانشجو:  4تبصره 

  .شود گردد، بازگردانده می آموزش کشور منتفی اعالم می
شهریه ثابت و متغیـر دانشـجویانی کـه در تکمیـل ظرفیـت اعـالم شـده از        :  5تبصره 

سوي  سازمان سنجش آموزش کشور در دانشگاهی غیر از دانشگاه فردوسی مشـهد  
باشـند، تـابع مقـررات     تحصـیل در محـل جدیـد مـی     اند و مایل به ادامـه  پذیرفته شده

  . باشد می) نامه این آیین 3-3بند (دانشجویان منصرف از تحصیل 
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هـا و تهیـه پـروژه یـا رسـاله       هاي دانشجو نظیر شرکت در کنفرانس کلیه هزینه  5 -3
  . بایست توسط خود دانشجو پرداخت گردد می...) تایپ، تکثیر و (
بایسـت شـهریه ثابـت را بـه دانشـگاه مبـدا و        مهمـان مـی   دوم دانشجویان نوبت  3-6

همچنین دانشجویان روزانه کـه در  . متغیر را به دانشگاه مقصد پرداخت نمایند شهریه
دوم  هـاي نوبـت   بایسـت در قالـب دوره   دانشگاه فردوسـی مشـهد مهمـان شـوند، مـی     

در هـر  . اینـد نام نموده و شهریه ثابت و متغیر را به دانشگاه فردوسی پرداخت نم ثبت
صورت مالك میزان شهریه دریافتی، سال مهمان شدن به دانشگاه فردوسی خواهـد  

  .گردد هاي همان سال محاسبه می بود که برابر شهریه ورودي
صورت غیـر متـوالی در   ه در صورتی که دانشجو بیش از یک نیمسال  و ب:  6تبصره 

مهمـانی، متفـاوت و    دانشگاه فردوسی مهمان شود، مـالك اخـذ شـهریه در هـر بـار     
  .هاي همان سال خواهد بود مطابق با ورودي

را از نیمسـال  انتقـال   )  ثابت و متغیـر (بایست کل شهریه  دانشجویان انتقالی می  3-7
مـالك میـزان شـهریه پرداختـی در     . یافته به بعد به دانشگاه مقصـد پرداخـت نماینـد   

ی خواهد بود که برابـر شـهریه   دانشگاه فردوسی، سال انتقال یافتن به دانشگاه فردوس
  .گردد هاي همان سال محاسبه می ورودي
چنانچه انتقال دانشجو به دانشگاه فردوسی مشهد به دنبال مهمان شدن وي :  7تبصره 

باشد، در آن صورت مالك میزان شـهریه دریـافتی، شـروع اولـین نیمسـال  مهمـانی       
  . تصل استاست که به صورت پیوسته به نیمسال  انتقالی دانشجو م

دوم که اقدام به انتخاب واحد درسی از جدول  از دانشجویان کارشناسی نوبت  3-8
کنند، شهریه مقطع کارشناسـی   می )با رعایت ضوابط(ارشد  دروس مقطع کارشناسی

  .اخذ خواهد شد
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کلیه کارکنان رسمی و پیمانی شاغل یا بازنشسـته وزارت علـوم، تحقیقـات و      3-9
ا و مؤسسات آموزش عالی دولتی وابسته و نیز وزارت بهداشت، ه فناوري و دانشگاه

هـاي علـوم پزشـکی و خـدمات      هـا و دانشـکده   درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه
هـاي کارشناسـی    ـ درمانی دولتی و فرزندان آنان در صورت قبولی در دوره بهداشتی

و متغیـر   درصد تخفیف در پرداخت شهریه ثابت 50دوم از  اي نوبت و دکتري حرفه
  .شوند طی دوران تحصیل برخوردار می

دانشگاه فردوسی مشـهد بـه منظـور تشـویق و ایجـاد بسـتر رشـد علمـی، بـه            3-10
دوم در هـر نیمسـال  کـه در میـان      اي نوبـت  دانشجویان کارشناسـی و دکتـري حرفـه   

ورودي خود باالترین معـدل را کسـب نماینـد،      دوم هم رشته و هم دانشجویان نوبت
دوم هم رشته و هم ورودي خـود   د و چنانچه بین دانشجویان روزانه و نوبتدرص 30

ثابـت و  (درصـد تخفیـف در پرداخـت شـهریه      100باالترین معدل را کسب نماینـد  
  .نماید منظور می) متغیر

 10-3دانشجویان مهمان و انتقالی نیـز شـامل رقابـت علمـی موضـوع بنـد       :  8تبصره 
هـا و مؤسسـات آمـوزش     رودي دانشجو به دانشـگاه براي این منظور سال و. شوند می

  .شود عالی مبناي مقایسه در این رقابت علمی در نظر گرفته می
نامه در هر نیمسالی  که شـرایط بنـد    این آیین 9-3دانشجویان موضوع بند :  9تبصره 

به ترتیب قیـد شـده   ) نامه این آیین 8با در نظر گرفتن تبصره (را احراز نمایند،  10- 3
در همـان  ) ثابت و متغیر(درصد تخفیف در پرداخت شهریه  100و  70آن بند از  در

  .نیمسال  برخوردار خواهند شد
فرزندان کارکنان رسمی و پیمانی شاغل یا بازنشسـته دانشـگاه فردوسـی    :  10تبصره 

نامـه را احـراز    ایـن آیـین   10 – 3مشهد، در هر نیمسال  که هر یـک از شـرایط  بنـد    
درصد تخفیف در پرداخت  100، از )نامه این آیین 8ر نظر گرفتن تبصره با د(نمایند 
  . در همان نیمسال  برخوردار خواهند شد) ثابت و متغیر(شهریه 
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نامـه   آیـین  11مـاده   2دومی که بـه اسـتناد تبصـره     دانشجویان روزانه و نوبت  3-11
شوند  میآموزشی درمدت زمان مجاز تحصیل، با انتخاب یک درس فارغ التحصیل 

و بـدون احتسـاب شـهریه ثابـت      2بایسـت شـهریه متغیـر آن درس را بـا ضـریب       می
دوم ســال ورودي  مــالك محاســبه شــهریه، جــدول شــهریه نوبــت. پرداخــت نماینــد

همچنین چنانچه معرفـی  . ها و مؤسسات آموزش عالی خواهد بود دانشجو به دانشگاه
از مدت زمان مجاز تحصیل دانشجو از سوي دانشگاه در خصوص این بند در خارج 

  .نامه خواهد بود این آیین 3باشد، اعمال این بند با لحاظ نمودن تبصره 
  

  سایر:  4ماده 
توانند براي افراد تحت پوشش خـود کـه در    ها می ها، نهادها و دستگاه سازمان  4-1

دوم دانشـگاه فردوسـی مشـهد پذیرفتـه      اي نوبـت  مقطع کارشناسـی و دکتـري حرفـه   
  .به صورت گروهی نسبت به عقد قرارداد با دانشگاه اقدام نماینداند،  شده

قـانون جـامع حمایـت از حقـوق     ") 8(معلولین نیازمند واجد شرایط ماده :  11تبصره 
تواننـد   در صورت تامین اعتبار مربوطه از سوي سازمان بهزیستی کشور می "معلولین

  .   ثبت نام نمایند با ارائه معرفی نامه از آن سازمان بدون پرداخت شهریه
 152ها و نهادهایی که افراد تحت پوشش آنها واجد شرایط ماده  سازمان:  12تبصره 

بایست براي معرفـی افـراد ذي نفـع، نسـبت بـه       باشند، می می قانون برنامه سوم توسعه
  .    عقد قرارداد بادانشگاه فردوسی اقدام نمایند

اي در  مقطع کارشناسی و دکتـري حرفـه  آن دسته از دانشجویان ایرانی که در   4-2
هـاي مـورد قبـول وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري در خـارج از کشــور         دانشـگاه 

کنند و مدارك قبلی آنان مورد قبول وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوري   تحصیل می
ها بوده و عالقمنـد بـه ادامـه تحصـیل در داخـل       از جهت ادامه تحصیل در این دوره
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دوم  هـاي نوبـت   تواننـد بـا موافقـت دانشـگاه فردوسـی، در دوره      ، میباشند کشور می
نامه و شهریه پرداختی این دانشجویان بـر   آیین. دانشگاه فردوسی ادامه تحصیل دهند

دوم دانشـگاه   اي نوبـت  نامه اجرایـی دوره کارشناسـی و دکتـري حرفـه     آیین"اساس 
  .وطه خواهد بودو جدول شهریه مرب ")ویژه دانشجویان خارجی(فردوسی مشهد

دستور العمل نحوه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل بـه تحصـیل   "به استناد :  13تبصره 
مصـوب   "هـاي آمـوزش عـالی داخـل     هـا و مؤسسـه   در خارج از کشور بـه دانشـگاه  

وزیر محترم علوم، تحقیقـات و فنـاوري، فرزنـدان و همسـر اعضـاي هیـأت        1/7/83
. کشور از پرداخت شهریه معـاف خواهنـد بـود   علمی و دانشجویان بورسیه خارج از 

شهریه فرزندان و همسر مـامورین رسـمی دولـت بـه خـارج از کشـور در مؤسسـات        
  .دوم است دولتی، مطابق شهریه عادي نوبت

گونه تعهدي نسـبت بـه فـراهم نمـودن تسـهیالتی نظیـر        دانشگاه فردوسی هیچ  4-3
  .دوم ندارد انشجویان نوبتبراي د... مسکن، غذا، وام، سرویس ایاب و ذهاب و 

  
نامـه در چهـار مـاده، چهـارده بنـد و سـیزده تبصـره در سـومین جلسـه           این آیـین      
ــه تصــویب رســید و از نیمســال دوم ســال    9/2/85ت رئیســه دانشــگاه مــورخ أهیــ ب

ــل اجراســت  84 – 85تحصــیلی  ــین. قاب هــایی کــه  هــا و دســتورالعمل نامــه ســایر آی
بــه (شــوند  اي مربــوط مــی کارشناســی و دکتــري حرفــهبــه نحــوي از انحــا بــه دوره 

ــین ــم یکــن   ) هــاي آموزشــی نامــه اســتثناي آی ــه بعــد، کــان ل از تــاریخ ذکــر شــده ب
  .نامه حاضر مالك عمل قرار خواهد گرفت تلقی شده و صرفا آیین
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  مشهد یدانشگاه فردوس ییدانشجو ستمیس راهنماي
  

تصاصی می باشد که هر یک از دانشجویان دانشگاه داراي یک پرتال اخ
از ... کلیه امور مربوط به خود را مانند موارد  آموزشی،رفاهی و 

  :طریق آن انجام می دهد این پرتال از طریق آدرس 
http://pooya.um.ac.ir 

  .قابل دسترس می باشد
ه به شرح ذیل مواردي که از طریق پرتال قابل انجام است  به طور خالص

  :می باشد
  :امور آموزشی شامل

 دروس ارائه شده ترم 
 گروههاي درسی مجاز 
 انتخاب واحد 
 حذف و اضافه 
 برنامه کالسی 
 برنامه امتحانی 
 اطالعیه نمرات ترم 
 ییدیهأت 
 اطالعیه نمرات 
 چارت درسی 
 ارزشیابی اساتید 
 درخواست انتقال دائم 
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 درخواست تمدید مهمانی 
 چکیده پایان نامه 
 یم آموزشیتقو 
 تکالیف دروس 
 حضور و غیاب 
 گزارش عملکرد پروژه 
 تسویه حساب فارغ التحصیلی 
 نتخاب محل امتحان دروس مجازي تابستانا 

 :امور مالی

 تاییدیه مالی ترم 
 کارنامه مالی 
 پرداخت الکترونیکی 
 هاي الکترونیکی لیست پرداخت 
 راهنماي پرداخت الکترونیکی 

  :امور دانشجویی شامل 

 بگاهامور خوا 
 وسایل تحویلی 
 اعالم نقص وسایل اتاق 
 مدیریت فرهنگی/مرکز مشاوره 
 نتایج طرح پایش پزشکی 
 پورتال تغذیه 
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 گزارش حضور و غیاب خواهران 
 فرم خانواده خواهران 
 ثبت فیش بانکی خوابگاه 
 نتایج طرح پایش سالمت 
 خیر خواهرانأگزارش ت 
 فرم خروج خواهران 
 درخواست وام 
 تابستان درخواست خوابگاه ترم 

 :خدمات

 تغییر رمز ورود 
 پست الکترونیک 
 تغییر رمز عبور پست الکترونیک 
 راي گیري 
 ثبت پیشنهاد 
 تقاضاي  Dial Account 
 گزارش کارکرد  Dial 
 آموزش مجازي 
 خدمات کتابخانه 
 راهنما 
 وب من 
 واه براي پست الکترونیکخایجاد شناسه دل 
 وبالگ 
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 پیگیري مشکالت شبکه اي 
  تردد خودرورچسب بدر خواست 
 ارسال فرم 
 فرمهاي ارسالی 
 فرمهاي دریاف 
 تغییر رمز عبور  VPN 
 گزارش کارکرد  VPN 
 رمز دوم - شماره همراه 

پرتال مراجعه  خدماتدر قسمت  راهنمابراي اطالع بیشتر به گزینه 
  .فرمایید
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  اي نامه تخلفات رایانه آیین
  

  دانشگاه فردوسی مشهد
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  مقدمه
اي و نیـز   نامه به منظور مشخص ساختن نحوه برخورد با تخلفـات رایانـه   آیین این

شـــوراي  19/02/84 اتخـــاذ تـــدابیري بـــراي پیشـــگیري از آن، در جلســـه مـــورخ 
ها و  انفورماتیک دانشگاه به تصویب رسیده است و پس از ابالغ براي کلیه دانشکده

  .االجرا خواهد بود واحدها الزم
  

  زه تسريتعاریف، حو -فصل اول
  :شود ها و عبارات مورد استفاده به شرح زیر تعریف می برخی از واژه  -1ماده 

  .دانشگاه فردوسی مشهد: دانشگاه ،1،1
  .شوراي انفورماتیک دانشگاه فردوسی مشهد: شوراي انفورماتیک ،1،2
  .اي دانشگاه مرکز اطالعات، آمار و امور رایانه: مرکز کامپیوتر، 1،3
ت أکمیتـه انضـباطی دانشـجویان، هیـ    : اي گی به تخلفات رایانهمراجع رسید ،1،4

  .ت بدوي رسیدگی به تخلفات کارکنانأت علمی دانشگاه، هیأانتظامی اعضاي هی
/ شخصی که از سوي ریاسـت دانشـکده  : واحد/ مدیر امور رایانه دانشکده  ،1،5

  .گردد اي منصوب می واحد جهت مدیریت اموررایانه
شخص یا اشخاصی کـه جهـت   : واحد/ رایانه دانشکده ) ولؤمس(کارشناس ،1،6

اي یا سرپرستی یک یا چند قسمت یا آزمایشگاه رایانه و یا اتـاق   ارایه خدمات رایانه
  .گردد واحد منصوب می/هاي دانشکده رایانه یا کل رایانه

عنوانی مشترك براي مدیر امور رایانه و نیـز هـر کـدام    : متصدي امور رایانه ،1،7
  .رایانه) مسؤوالن(ساناز کارشنا

هریک از افرادي که در دانشـگاه و بـه هـر عنـوان و در هـر      : عضو دانشگاه ،1،8
اي دانشگاه استفاده  قالبی اشتغال دائم یا موقت دارند و به هر طریق از امکانات رایانه

ــی ــد م ــان     (نماین ــواع کارکن ــی، ان ــادر آموزش ــواع ک ــجویان، ان ــواع دانش ــامل ان   )ش
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  : نامه ینیآ حوزه تسري -2ماده 
ها و تجهیـزات   هاي اطالعاتی الکترونیکی دانشگاه اعم از رایانه تمام سیستم ،2،1

حتی اگر از نظر فیزیکی خارج از دانشگاه (ها  افزارها، شبکه دیتا، داده جانبی آن، نرم
  .)واقع شده باشد

 اي یـا شـبکه   کـاربرد آن بـر تجهیـزات رایانـه      کـه   اطالعاتی  هرگونه سیستم ،2.2
گذار بوده اعم از آنکه متعلق به دانشگاه باشـد یـا نباشـد و صـرفنظر از      دانشگاه تاثیر

  .محل استقرار آن
  .کلیه اعضاي دانشگاه .2،3
  

  وظایف و مسؤولیتها -فصل دوم 
نامـه،   هـاي مـرتبط بـا ایـن آیـین      به بخشی از وظایف و مسـؤولیت  5تا  3در مواد 

  .توجه و تاکید شده است
  

  .هاي مشترك کلیه اعضاي دانشگاه و مسؤولیت وظایف -3ماده 
  :هاي زیر متوجه کلیه اعضاي دانشگاه خواهد بود لیتؤومس
هـاي شـوراي    نامـه و نیـز کلیـه مصـوبات و سیاسـت      رعایت کامل این آیـین ،3،1

متناسـب بـا مقتضـیات حـوزه      يانفورماتیک، در ایـن راسـتا الزم اسـت کلیـه اعضـا     
  .اتخاذ نمایدهاي خود تدابیر الزم را  فعالیت

هـا و   اي و حفاظـت از داده  یادگیري اصول استفاده صحیح از امکانات رایانه،3،2
  .رعایت آن

ها و اهداف  موریتأخودداري از کاربردهاي غیر متعارفی که در مجموعه م،3،3
  .گنجد کاري آنها نمی

مراقبت بر حفظ شؤون دانشگاه و به ویژه پرهیز از تخلفات مندرج در مـاده  ،3،4
  .نامه این آیین 6
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  هاي متصدیان امور رایانه وظایف و مسؤولیت -4ماده 

  :باشد موارد زیر برعهده متصدیان امور رایانه می
ــن     برنامــه،4،1 ــل ای ــالش مناســب در راســتاي اجــراي صــحیح و کام ــزي و ت ری
  .نامه آیین
ــري الزم      ،4،2 ــات بــاالتر و پیگی ــه مقام ــوارد تخلــف ب ــزارش م وظــایف و  گ

هاي زیر متوجه مدیران و مسـؤوالن   مسؤولیت ، کهدیران و مسؤوالنهاي م مسؤولیت
  .واحدها خواهد بود/ها دانشکده

  .نامه اعمال تدابیر مناسب براي اجراي کامل این آیین،4،3
  :گیري گزارش تخلفات و اقدام مناسب در قبال متخلفان، از قبیل پی،4،4
  .تذکر شفاهی،4،4،1
  .تذکر کتبی،4،4،2
  .اي از تمام یا برخی امکانات رایانهمحرومیت ،4،4،3
اي بـه همـراه ارسـال سـوابق      معرفی به مراجع رسیدگی به تخلفـات رایانـه  ،4،4،4

   .مربوط
واحد، مرکز کـامپیوتر را از اقـداماتی کـه    /الزم است مدیریت دانشکده: 1تبصره

  .دهد مطلع سازد در این راستا انجام می
اي هنگـام بررسـی، مـوارد     ات رایانهالزم است مراجع رسیدگی به تخلف: 2تبصره

  :زیر را رعایت کنند
مشورت بـا مرکـز کـامپیوتر، جهـت حضـور کارشـناس فنـی در جلسـات          -الف

  .رسیدگی
  ....)تذکر، تعلیق، (شوند اعمال تنبیهات مؤثر بر متخلفانی که محکوم می -ب
  .در موارد مقتضی ارجاع پرونده به مراجع قضایی -ج
  



 راهنماي تحصیلی دانشجو      81

  اي انهتخلفات رای -فصل سوم 
  

  :باشد اي تلقی شده و ممنوع می موارد زیر، تخلف رایانه -5ماده 
  .دسترسی، شنود و دریافت غیرمجاز،5،1

منظور از دسترسی غیر مجـاز، دسترسـی عمـدي و بـدون مجـوز، بـه داده هـا یـا         
باشد و منظور از شنود و دریافت غیر مجاز، شـنود و   اي دانشگاه می هاي رایانه سیستم

اي  هـاي رایانـه   هـاي در حـال انتقـال سیسـتم      عمـدي و بـدون مجـوز داده   یا دریافـت  
  :ازقبیل ،باشد دانشگاه می

  ...هاي آموزشی، پژوهشی، اداري و مالی و  اطالعات سیستم  -
  دسترسی غیرمجاز به صندوق پستی یا کارتابل الکترونیکی دیگران  -
  استفاده غیر مجاز از اکانت دیگران  -
  تقال مربوط به کلمه عبورداده هاي در حال ان  -
  Monitoringاستفاده غیرمجاز از نرم افزارهاي   -
  اي جعل رایانه  -
اي و داراي ارزش  رگونه تغییر یا ایجاد، محو یا متوقف کردن داده هـاي رایانـه  ه

اي محسـوب خواهـد    اثباتی دانشگاه که بدون مجوز صورت گرفته باشد جعل رایانه
  :جاز درازقبیل اعمال تغییر غیر م. شد

  لیست نمرات  -
  ارقام و اسناد مالی  -
  مکاتبات الکترونیکی اداري  -
  هاي مجعول استفاده از داده،5،2

  :ازقبیل، با علم به مجعول بودن آن 6.2هاي مذکور در بند  استفاده از داده
  .بکارگیري لیست نمره جعلی

  .ها تخریب و ایجاد اختالل در داده -3



 راهنماي تحصیلی دانشجو        82

ي، غیر قابل اسـتفاده کـردن و یـا بـه هـر نحـو       پاك کردن، صدمه زدن، دستکار
هـاي داده، بـه    اي یا ازحامل هاي دیگري از سیستم رایانه تخریب یا مختل کردن داده

  :قصد اضرار به غیر از قبیل
  دستکاري و تغییر صفحات وب شخصی

  ها یا حافظه هاي جانبی تغییر داده هاي رایانه
  :اختالل در سیستم -4

از قبیل وارد کردن، انتقـال دادن، ارسـال، پخـش، صـدمه     (انجام اعمالی به عمد 
هـــا بـــا امـــواج  زدن، پـــاك کـــردن، ایجـــاد وقفـــه، دســـتکاري یـــا تخریـــب داده 

که باعث غیر قابل استفاده شـدن یـا مختـل    ) الکترومغناطیسی، یا قطع ارتباط فیزیکی
  :اي دیگران شود مثل کردن سیستم رایانه

  قطع کابل شبکه یک رایانه  -
  کردن غیر مجاز هاب یا سوئیچ خاموش  -
  انتشار ویروس  -
  :ممانعت از دستیابی -5

هـاي   هـا یـا سیسـتم    ممانعت عمدي و غیر مجاز از دستیابی اشخاص مجاز به داده
ها، تغییر رمـز ورود و یـا    اي دانشگاه با انجام اعمالی از جمله مخفی کردن داده رایانه

  :ها مثل  رمزنگاري داده
  مز ورود افرادتغییر غیر مجاز ر  -
  ایجاد رمز یا سطح دسترسی براي داده هاي دیگران بدون مجوز  -
  آدرس اینترنتی linkتغییر غیر مجاز   -
  :کالهبرداري -6

اي دانشگاه براي تصاحب یا تحصیل مال یـا منفعـت    سوء استفاده از سیستم رایانه
الی نظیـر وارد  بـا انجـام اعمـ   (یا خدمات مالی یا امتیازات مالی براي خود یا دیگـري  
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هـا یـا مداخلـه در عملکـرد سیسـتم و نظـایر        کردن، تغییر، محو، ایجـاد، توقـف داده  
  :ازقبیل)آن

  سوء استفاده از حساب تغذیه دانشجویی  -
  :تولید یا نشر محتویات مستهجن و مبتذل -7

اي براي تولید یا نشر یا استفاده شخصی یا هر قسم معاملۀ  استفاده از سیستم رایانه
ونه محتویات مستهجن و مبتذل مانند نمایش اندام جنسی زن و مـرد یـا نمـایش    هر گ

  .  ...آمیزش یا عمل جنسی انسان با انسان یا حیوان و 
  .محتویات غیر واقعی نیز مشمول مقررات این ماده است: 1تبصره 
مفاد ماده فوق شامل آن دسته از محتویاتی که بـراي اسـتفاده متعـارف    : 2تبصره 

  .گردد، نخواهد بود هر مصلحت عقالیی دیگر ارایه میعلمی یا 
  :انتشار اسرار خصوصی -8

اي براي انتشار یا در دسترس قراردادن فیلم یـا تصـویر یـا     استفاده از سیستم رایانه
  .صوت یا اسرار خصوصی یا خانوادگی دیگري بدون رضایت وي

  :انتشار اکاذیب -9
یا در دسترس دیگران قرار دادن اکاذیـب   اي براي انتشار استفاده از سیستم رایانه

و نیز نسبت دادن اعمالی به شخص حقیقی یا حقـوقی یـا مقامـات رسـمی بـرخالف      
  .صورت نقل قول باشد حقیقت، حتی اگر به

  :سایر موارد -10
افزارهـا یـا هـر نـوع وسـایل       ها یا نرم انتشار، توزیع، یا مورد معامله قرار دادن داده

اي مـورد اســتفاده قــرار   بــه منظــور ارتکـاب تخلفــات رایانــه الکترونیکـی کــه صـرفاً   
  .گیرند می

اي یا هـر   هاي رایانه انتشار و در دسترس قرار دادن رمز عبور، کد دستیابی یا داده
اي یـا   نوع اطالعات مشابه به طور غیرمجاز به نحوي که بـه وسـیله آن سیسـتم رایانـه    

  . ... proxy,dial,انتشاراکانت: ازقبیل. هاي مربوطه قابل دستیابی باشد داده
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جا  اي خوانده شده و در این آنچه که به عنوان مقررات عمومی کشور جرم رایانه
  .ذکر نشده است

  
مـاده   8ارائه یا انتشار محتویات موضوع بند  هبه منظور جلوگیري از ادام -6ماده 

  :مرکز کامپیوتر موظف است) 6،8( 6
دهـد مطـابق قـوانین     خـدماتی کـه ارائـه مـی     ها، اطالعات یا بر محتواي داده،6،1

ماده  8یابی به محتویات موضوع بند  ومقررات دانشگاه، نظارت نموده وامکان دست
  .االمکان متوقف سازد را حتی) 6،8( 6

بـه محــض اطــالع از وجــود محتویــات وخــدمات ممنوعــه در هــر یــک از  ، 6،2
مطلع نموده و اقدامات  هاي تحت تملک یا کنترل دانشگاه مراجع ذیصالح را سیستم

الزم را در جهت توقف و در صورت امکان حفاظـت از مـدارك تخلـف بـه عمـل      
  .آورد

 
  


