
 

  راَىمايي ي مشايرٌ ظرفيت وحًٌ تعييه دستًرالعمل

 وامٍ ي رسالٍ تحصيالت تكميلي پايان

 00شماره بازنگري: 

 4از  1صفحه: 

 

 

 ً گذاري  سياستًاگذاري امٌر  ثط ِجٕي زأفگبٖ ضييؽٗ ٘يبت 28/00/99 ٚ 24/08/97 ،71/08/97ِمٛثبت جٍؽبت ِٛضخ اجطاي  زض ضاؼتبي

زؼتٛضاٌؼًّ ٔحٖٛ تؼييٓ ظطفيت  فناًري ً پژًىص معاًنت بو دكتزي ىاي رسالو ً ارضد كارضناسي ىاي نامو پايانكيفيت  بز نظارت

 ٔبِٗ ٚ ضؼبٌٗ تحميالت تىّيٍي ثٗ ـطح شيً تسٚيٓ گطزيس. ضإّ٘بيي ٚ ِفبٚضٖ پبيبْ

 اىداف -1 ماده

  (9٘بي پژٚ٘ؿ ٚ فٕبٚضي ـّبضٖ  عطح٘بي تحميالت تکّيٍي ) ٘ب ٚ ضؼبٌٗ ٔبِٗ پبيبْاضتمبي ويفيت ضإّ٘بيي  

  ٗ٘ب    ٘ب ٚ ضؼبٌٗ ٔبِٗ ِٕس پبيبْ ِٕبؼت ٚ ضبثغٗ تٛظيغ ِسيطيتوّه ث  

 اػضبي ٘يبت ػٍّي ٚ اجطايي تٛاظْ ِيبْ ٚظبيف آِٛظـي، پژٚ٘ؿ ٚ فٕبٚضي ايجبز 

 ْ٘ب ٘ب ٚ ضؼبٌٗ ٔبِٗ افعايؿ وّي ٚ ويفي تٌٛيسات ػٍّي ِؽترطج اظ پبيب 

 ٖ٘بي ػٍّي اػضبي ٘يبت ػٍّي ثطجؽتٗ زأفگبٖ ِٕسي اظ لبثٍيت ثٙط 

  ٘بي زأفجٛيي ٘ب ٚ ضؼبٌٗ ٔبِٗ ثٙيٕٗ اػتجبضات پژٚ٘في زض جٙت اضتمبي ويفيت پبيبِْسيطيت 

  تعاريف -2ماده 

٘ط ػضٛ ٘يبت ترممي تٛؼظ ٚ ضؼبٌٗ زوتطي اي  ٚ زوتطي حطفٗاضـس  ٔبِٗ وبضـٕبؼي تؼساز ِجبظ ضإّ٘بيي پبيبْظزفيت راىنمايي:  .7

ِطتجٗ  ظطفيت پصيطؾ ثط اؼبغ ِؼيبض٘بيي ٔظيط تؼساز ػضٛ ٘يبت ػٍّي، .ثبـس ِيِؽتمً اظ ظطفيت پصيطؾ زأفجٛ اؼت وٗ  ػٍّي

بايست اس  ميگزًه پذيزش بدييي است ظزفيت ثبـس.  اِکبٔبت گطٖٚ ٚ ... ِؼيٓ ـسٖ ٚ تبثغ ضٛاثظ ذبق ذٛز ِي ،ػٍّي اػضب

  .مجمٌع ظزفيت راىنمايي اعضاي گزًه کمتز باضد

تٛأس زض ٘ط ؼبي تحميٍي ضإّ٘بيي آْ ضا ثط  اؼت وٗ ػضٛ ٘يبت ػٍّي ِي  ٚ ضؼبٌٗ  ٔبِْٗ حساوثط تؼساز پبيبظزفيت راىنمايي ساليانو:  .2

 ضؼس. ثبـس کٗ پيفٕٙبزٖ آْ ثٗ تمٛيت ِي ٘بيي ِي  ٚ ضؼبٌٗ  ٔبِٗ ػٙسٖ گيطز. ايٓ تؼساز ـبًِ پبيبْ

٘ب ضا ثط ػٙسٖ  ضت ُ٘ ظِبْ ضإّ٘بيي آْٔبِٗ ٚ ضؼبٌٗ اؼت وٗ ػضٛ ٘يبت ػٍّي ثٗ لٛ حساوثط تؼساز پبيبْسمان:  ظزفيت راىنمايي ىم .9

  .ثبـس ٔبِٗ ٚ ضؼبٌٗ )ذبتّٗ عطح( ِي ، اظ ِطحٍٗ تمٛيت پيفٕٙبزٖ تب زفبع پبيبْ ٚ ضؼبٌٗ  ٔبِٗ زاضز. ايٓ تؼساز ـبًِ پبيبْ

 زأفگبٖ فطزٚؼي ِفٙس ثٗ اؼتثٕبي ٚ ِمبعغ آِٛظـي ٘ب زٚضٖزض وٍيٗ ٔبِٗ ٚ ضؼبٌٗ زأفجٛيبْ  ظطفيت ضإّ٘بيي ٚ ِفبٚضٖ ـبًِ پبيبْ -3ماده 

 ثبـس.   زأفجٛيبْ غيط ايطأي ِي

 ِؼبٚٔت تٛؼظ ِطثٛعٗ ضٛاثظ اثالؽ ٚ تسٚيٓ ظِبْ تب زأفگبٖ اًٌٍّ ثيٓ پطزيػ زأفجٛيبْ ضؼبٌٗ ٚ ٔبِٗ پبيبْ ضإّ٘بيي ظطفيت -تبصزه

 .ثبـسِي ؼبثك ٖٛيـ ِغبثك ،زأفگبٖ فٕبٚضي ٚ پژٚ٘ؿ
٘ب ٚ ِٛؼؽبت آِٛظؾ ػبٌي، ثسْٚ اػالَ ِٛافمت گطٖٚ ٚ اذص ِجٛظ اظ ِطاجغ  ٔبِٗ ٚ ضؼبٌٗ زض ؼبيط زأفگبٖ ضإّ٘بيي ٚ ِفبٚضٖ پبيبْ -4ماده 

 ثبـس.   ِطثٛط زض زأفگبٖ ِغبثك ثب ضٛاثظ اثالغي ِجبظ ّٔي

 اِتيبظ٘بي پژٚ٘في ٚ فٕبٚضي ثطاؼبغ  ٔبِٗ ٚ ضؼبٌٗ ٘ط ػضٛ ٘يبت ػٍّي ثب تٛجٗ ثٗ ِيعاْ فؼبٌيت ظطفيت ضإّ٘بيي پبيبْحساوثط  -5ماده 

% ٔرؽت 20گطزز. ثط ايٓ اؼبغ  ٚي شيً تؼييٓ ِيازض ِمبيؽٗ ثب ؼبيط اػضبي گطٖٚ ٚ ِطتجٗ ػٍّي ٚي ِغبثك ثب جس ،٘ط ؼبي پژٚ٘ٗ

 % أتٙبيي زض ضزيف ؼٗ لطاض ذٛإ٘س گطفت.20% ِيبٔي زض ضزيف زٚ ٚ 00ض ضزيف يه، گطٖٚ ثطاؼبغ اِتيبظ پژٚ٘ٗ ٘ط ؼبي ز
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 يظزفيت راىنمايي رسالو دکتز -1جدًل

 رديف

 استاديار دانشيار استاد

حذاكثر ظرفيت 

 هم زمان

حذاكثر ظرفيت 

 ساليانه

حذاكثر ظرفيت 

 هم زمان

حذاكثر ظرفيت 

 ساليانه

حذاكثر ظرفيت 

 هم زمان

حذاكثر ظرفيت 

 ساليانه

 يك
 % نخست(25)

7 3 6 3 4 2 

 دو
 % مياني(50)

5 2 4 2 2 1 

 سه
 % انتهايي(25)

2 1 2 1 1 1 

 اي ارضد ً دكتزي حزفو نامو كارضناسي ظزفيت راىنمايي پايان -2جدًل

 رديف

 استاديار دانشيار استاد

حذاكثر ظرفيت 

 هم زمان

حذاكثر ظرفيت 

 ساليانه

حذاكثر ظرفيت 

 هم زمان

حذاكثر ظرفيت 

 ساليانه

حذاكثر ظرفيت 

 هم زمان

حذاكثر ظرفيت 

 ساليانه

 يك
 % نخست(25)

7 7 6 6 5 5 

 دو
 % مياني(50)

6 6 5 5 4 4 

 سه
 % انتهايي(25)

5 5 4 4 3 3 

تٛإٔس  ٘ب ِي ٘ب ٚ گطٖٚ ثبـس. زأفکسٖ ٔبِٗ ٚ ضؼبٌٗ ٘ط ػضٛ ٘يبت ػٍّي ِي ٚي ٔفبٔگط حساکثط تؼساز ضإّ٘بيي پبيبْاجس  ظطفيت -1تبصزه 

 ٘ب ٚ اِکبٔبت گطٖٚ ٚ زأفکسٖ اجطايي ّٔبيٕس. زضلسي اظ ايٓ ظطفيت ضا ثٕب ثٗ ؼيبؼت

 زَٚ فيضز زض يػٍّ ِطتجٗ اؼبغ ثط لطفب افطاز يتّبِ ٚ ٔفسٖ اػّبي پژٚ٘ٗ اِتيبظ ي،ػٍّ بتي٘ ػضٛ ٔفط 0 اظ کّتط ثب يي٘ب گطٖٚزض  -2تبصزه 

ثيفتط اظ ِيبٔگيٓ اِتيبظ پژٚ٘ٗ زأفىسٖ   اِتيبظ پژٚ٘ٗ ػضٛ ٘يبت ػٍّي٘ب،  . چٕبٔچٗ زض ايٓ گطٖٚـس ذٛإ٘س ٌحبػ( ِيبٔي% 00)

 ذٛا٘س گطفت.% ٔرؽت( لطاض 20ِطثٛط ثبـس، ٚي زض ضزيف يه )

٘بي  تٛأس ثيٓ تّبِي اػضبي گطٖٚ ٚ يب ظيطگطٖٚ ثٕسي اػضب ِي ثٗ پيفٕٙبز گطٖٚ ٚ تمٛيت ِؼبٚٔت پژٚ٘ؿ ٚ فٕبٚضي زأفگبٖ، ضتجٗ -3تبصزه 

 ثبـس أجبَ گيطز.    ػضٛ ِي 1ترممي ِطتجظ ثب يکسيگط کٗ زاضاي حسالً 

 ثٗ ِيعاْ تٛؼظ اػضبي ٘يبت ػٍّي زأفگبٖ فطزٚؼي ِفٙس، ٔبِٗ يب ضؼبٌٗ  ضإّ٘بيي ِفتطن پبيبْزض لٛضت  -4 تبصزه
زض ظطفيت ٘ط  ⁄ 

کبًِ ثٗ لٛضت چٕبٔچٗ اؼتبز ضإّ٘بي زَٚ اظ ذبضج اظ زأفگبٖ ثبـس، ظطفيت اؼتبز ضإّ٘بي اٚي  گطزز. اؼتبز ضإّ٘ب ٌحبػ ِي

   ـٛز. ِحبؼجٗ ِي

ؼبي اظ ظِبْ  4ؼبي ٚ ضؼبٌٗ ثؼس اظ  2ٔبِٗ پػ اظ  پبيبْزض ـطايظ ذبق ٚ ثب تبييس ـٛضاي تحميالت تکّيٍي گطٖٚ/ زأفکسٖ،  -5تبصزه 

  .گطزز تمٛيت پيفٕٙبزٖ اظ ظطفيت ضإّ٘بيي ػضٛ ٘يبت ػٍّي ذبضج ِي
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ٚ ثب گطٖٚ ٚ يب زايط ٔجٛزْ زٚضٖ زوتطي زض گطٖٚ ضإّ٘بيي  اضـس ثيفتط اظ ظطفيت اظ جٍّٗ تؼساز زأفجٛي وبضـٕبؼي زض ِٛاضز ذبق -6 تبصزه

اضـس ضا ثط  تٛأس ثٗ جبي ٘ط زأفجٛي زکتطي، ضإّ٘بيي يه زأفجٛي کبضـٕبؼي ، ػضٛ ٘يبت ػٍّي ِيگطٖٚ يتفريك ـٛضا

 .ثبـس پصيط ّٔي ٌٚي ػىػ آْ اِىبْ ػٙسٖ گيطز

 حکُ ٓيآذط اؼبغ ثط ٚ ؼبي آْ پژٚ٘ٗ بظياِت اػالَ ثب ؼبي ٘ط ِطزاز اٚي زض ػٍّي ٘يبت ػضٛ ٘ط ضؼبٌٗ ٚ ٔبِٗ پبيبْ ضإّ٘بيي ظطفيت -6ماده 

 ثبـس. ِي (حکُ ياجطا ديتبض ٔٗ) حکُ لسٚض ديتبض ػًّ ِالک، گطزز يِ ٓييتؼ ديتبض آْ زض لبزضٖ

 .ثٛز ٔرٛا٘س ؼبي آْ تيظطف زض اػّبي لبثً ظِبْ ٓيا اظ پػ يػٍّ ِطتجٗ بي ٚ پژٚ٘ٗ بظياِت زض طييتغ گٛٔٗ ٘ط -تبصزه

ػضٛ ٘يبت ػٍّي أتمبٌي ثٗ زأفگبٖ فطزٚؼي ِفٙس زض ؼبي ٔرؽت أتمبي لطفب ثط اؼبغ ِطتجٗ ػٍّي تؼييٓ ـسٖ ٚ  ظطفيت ضإّ٘بيي -7ماده 

 ثبـس. % ِيبٔي( ِي00ٚي )اِفبثٗ ظطفيت ضإّ٘بيي ضزيف زَٚ جس

ظطفيت ضإّ٘بيي ػضٛ ٘يبت ػٍّي ِبِٛض زض زأفگبٖ فطزٚؼي ِفٙس لطفب ثط اؼبغ ِطتجٗ ػٍّي تؼييٓ ـسٖ ٚ ِفبثٗ ظطفيت  -8ماده 

تٛأس ضإّ٘بيي  ثبـس. ػضٛ ٘يبت ػٍّي ِبِٛض فمظ ثٗ ػٕٛاْ اؼتبز ضإّ٘بي زَٚ ِي % أتٙبيي( ِي20ٚي )اضإّ٘بيي ضزيف ؼَٛ جس

 ز.     ٔبِٗ ٚ ضؼبٌٗ ضا ثط ػٙسٖ گيط پبيبْ

س ٕتٛأ ِياؼتبزاْ ٚ زأفيبضاْ ثبظٔفؽتٗ زأفگبٖ فطزٚؼي ِفٙس، زض لٛضت ضطٚضت ٚ ثب تفريك ـٛضاي تحميالت تىّيٍي گطٖٚ  -9 ماده

 ظِبْ زَٚ، ثٗ لٛضت ُ٘لطفب ثٗ ػٕٛاْ اؼتبز ضإّ٘بي ضا  ٔبِٗ پبيبْ ٔبِٗ ٚ يب ضإّ٘بيي ؼٗ ٚ يه پبيبْ ضؼبٌٗ ضإّ٘بيي يهحساوثط 

  يطٔس.ثطػٙسٖ گ

زض فطزي وٗ ػضٛ ٘يبت ػٍّي زأفگبٖ فطزٚؼي ِفٙس ٔجبـس، زض لٛضت ضطٚضت ٚ ثب تفريك ـٛضاي تحميالت تىّيٍي گطٖٚ  -11 ماده

  ّٔبيس.ضإّ٘بيي ثٗ ػٕٛاْ اؼتبز ضإّ٘بي زَٚ، ضا  ٔبِٗ پبيبْ ٚ يب زٚ ضؼبٌٗ يهتٛأس حساوثط  ظِبْ ٚاحس ِي

 ػسَ يب ٚجٛز ضطٚضت تفريك ِؽئٌٛيت. ثبـس ِي ٘ب گطٖٚ اذتيبض زض ػٍّي ٘يبت اػضبي ضؼبٌٗ ٚ ٔبِٗ پبيبْ مطاًره ظزفيت تؼييٓ -11ماده 

 ثٗ ِٕٛط ضا پيفٕٙبزٖ تمٛيت تٛأس ِي ـٛضا ايٓ ٚ ثٛزٖ  گطٖٚ تىّيٍي تحميالت ـٛضاي ثب ضؼبٌٗ ٚ ٔبِٗ پبيبْ ٘ط ثطاي ِفبٚض ٚجٛز

 .ّٔبيس( اْ)ِفبٚض افعٚزْ يب ٚ غيطضطٚض( اْ)ِفبٚض حصف

% اػتجبض آْ 700٘بي اجطايي، ِمٛة ِسيطيت اضتجبط ػٍّي زأفگبٖ ٚ جبِؼٗ کٗ  ٔبِٗ ٚ ضؼبٌٗ حّبيتي اظ ؼٛي زؼتگبٖ ضإّ٘بيي پبيبْ -12ماده 

ذبضج اظ ظطفيت ضإّ٘بيي ػضٛ ٘يبت ػٍّي ٚ ثٗ لٛضت ؛ گطزز اظ جٍّٗ پژٚ٘بٔٗ ضإّ٘بيي ٚ ِفبٚضٖ، اظ ذبضج اظ زأفگبٖ تبِيٓ 

 .ظطفيت تفٛيمي ذٛا٘س ثٛز ٚ ثٕب ثٗ زضذٛاؼت ػضٛ ٘يبت ػٍّي ٚ اضائٗ ِؽتٕسات ثٗ ٚي تؼٍك ذٛا٘س گطفت

 ِٛاضز شيً ثب اػّبي ضطيت اي  يٓ ضـتٗ٘بي ث پژٚ٘ؿٚ  اٌٍٍّي ٘بي پژٚ٘في ثيٓ زض ضاؼتبي حّبيت اظ ّ٘ىبضي -13ماده 
زض ظطفيت  ⁄ 

 گطزز: ٌحبػ ِي ضإّ٘بيي

 ٘بي ِؼتجط ذبضج اظ وفٛض ي زأفگبِٖفتطن ثب ػضٛ ٘يبت ػٍّ ضإّ٘بيي .7

 ٘بي زأفگبٖ  ضإّ٘بيي زأفجٛيبْ ؼبيط گطٖٚ .2

ٔبِٗ  ضإّ٘بيي ضؼبٌٗ ٚ پبيبْ اِکبْ)ثٕب ثٗ زضذٛاؼت ػضٛ ٘يبت ػٍّي ٚ اضائٗ ِؽتٕسات(، ً يزض لٛضت احطاظ ٘ط يک اظ ـطايظ ش -14ماده 

 :ذٛا٘س زاـتظطفيت ٚجٛز  ِبظاز ثط

ظطفيت ػضٛ ٘يبت ػٍّي  ٔبِٗ ِبظاز ثط ٚ يب زٚ پبيبْ ضؼبٌٗيه زض ّ٘بْ زٚضٖ ظِبٔي ٘سايت ٘ط پژٚ٘فگط پؽبزوتطي،  لٛضتزض  .7

 ثبـس.    ِئبِٗ  ٚ يب چٙبض پبيبْ ضؼبٌٗيؿ ثٗ اظاي ِٛضٛع ايٓ ثٕس زٚ حساوثط افعا ِجطي زٚضٖ پؽبزوتطي.



 

  راَىمايي ي مشايرٌ ظرفيت وحًٌ تعييه دستًرالعمل

 وامٍ ي رسالٍ تحصيالت تكميلي پايان

 00شماره بازنگري: 

 4از  4صفحه: 

 

 

ٚ يب زٚ  ضؼبٌٗ٘بي پژٚ٘ؿ ٚ فٕبٚضي ثطْٚ زأفگب٘ي، يه  زض اظاي جصة حسالً يه ِيٍيبضز ضيبي اػتجبض تجّؼي اظ ِحً عطح .2

 ثبـس. ِي ٔبِٗ پبيبْٚ يب چٙبض  ضؼبٌٗؼٗ  حساوثط افعايؿ ثٗ اظاي ِٛضٛع ايٓ ثٕسِجطي)اْ(. ضإّ٘بيي ِبظاز ثط ظطفيت  ٔبِٗ پبيبْ

ـسٖ زض ايٓ زؼتٛضاٌؼًّ، ِٛاضز ثب شوط زاليً تٛجيٙي اظ ؼٛي  زض ـطايظ ذبق ٚ ٔيبظ ثٗ ظطفيت ضإّ٘بيي ثيؿ اظ ِيعاْ تؼييٓ -تبصزه

  زأفىسٖ ثٗ ِؼبٚٔت پژٚ٘ؿ ٚ فٕبٚضي زأفگبٖ اضؼبي ٚ پػ اظ تمٛيت ايٓ ِؼبٚٔت لبثً أجبَ ذٛا٘س ثٛز.   

تٛإٔس زض لٛضت ػسَ ضضبيت اظ ػٍّىطز پژٚ٘في ػضٛ ٘يبت ػٍّي ِغبثك ثب ـطايظ شيً ٚ ثب تبييس ضيبؼت  ِسيطاْ گطٖٚ ِي -15ماده 

 زأفىسٖ، ظطفيت ِجبظ ضإّ٘بيي ػضٛ ٘يبت ػٍّي ضا وب٘ؿ زازٖ ٚ ِطاتت ضا ثٗ ِؼبٚٔت پژٚ٘ؿ ٚ فٕبٚضي اػالَ ّٔبيٕس.  

 .ؼبػبت ايٓ زض زأفگبٖ ضؼّي ِجٛظ ثسْٚ ٘ب فؼبٌيت ؼبيط ثٗ ٚ يب اـتغبي ازاضي ؼبػبت زض تّبَ ٚلت ػسَ حضٛض .7

 تيطيِس  ٘بي اضظيبثي ٚ گعاضؾ ٘ب، ثط اؼبغ ـبذك ٘ب ٚ ضؼبٌٗ ٔبِٗ ػسَ ضضبيت اظ ػٍّىطز ػضٛ ٘يبت ػٍّي زض ضإّ٘بيي پبيبْ .2

 .ٔظبضت ٚ اضظيبثي زأفگبٖ

 .ِحٌٛٗػسَ ضضبيت اظ ػٍّىطز ػضٛ ٘يبت ػٍّي زض أجبَ ٚظبيف  .9

اؼت وٗ اظ اثتساي ايٓ   ٘بيي ٘ب ٚ ضؼبٌٗ ٔبِٗ ٚ ـبًِ پبيبْ 7994-90 تحميٍي اٚي ٔيّؽبي اثتساي اظ زؼتٛضاٌؼًّ ايٓ اجطاي ظِبْ -16ماده 

 ِٛاضز تمٛيت ـسٖ لجً اظ ايٓ تبضيد ثب ضطيت . ضؼٕس ٔيّؽبي تحميٍي ثٗ تمٛيت ِي
 ايٓ ثبگطزز.  زض ظطفيت افطاز ٌحبػ ِي ⁄ 

 جٙت الظَ تّٙيسات اؼت يضطٚض زؼتٛضاٌؼًّ، ايٓ ٘بي ظطفيت ثب زأفجٛيبْ تؼساز احتّبٌي ِبظاز ٚ تٕبؼت ػسَ ثٗ تٛجٗ ثب حبي

 ِؼبٚٔت يّ٘بٕ٘گ ثب ٚ گطٖٚ تٛؼظ ٔبِٗ آييٓ ايٓ تمٛيت اظ پػ ؼبي زٚ عي گطٖٚ ياػضب ضإّ٘بيي ظطفيت ِجّٛع ثب أغجبق

  .گطزز اتربش زأفگبٖ يفٕبٚض ٚ پژٚ٘ؿ

ٚ ٔظبضت ثط ٔحٖٛ اجطا ثط ػٙسٖ ِؼبٚٔت پژٚ٘ؿ ٚ فٕبٚضي زأفگبٖ  ٘ب زأفىسِٖؽئٌٛيت حؽٓ اجطاي ايٓ زؼتٛضاٌؼًّ ثط ػٙسٖ  -17ماده 

 ثبـس. ِي

تمٛيت گطزيس ٚ ثؼس تجمطٖ  9 ِبزٖ ٚ 78 يؽٗ زأفگبٖ ثبي٘يبت ض 7999/ 28/70جٍؽٗ ِٛضخ   چًٙ ٚ پٕجّيٓايٓ زؼتٛضاٌؼًّ زض  -18ماده 

 گيطز. يلطاض ِ يِبْ اجطا ِٛضز ثبظٔگطاظ زٚ ؼبي اظ ظ


