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 مصوبات تاريخ جلسه رديف

1 
 

03/10/91 

ترکیب هیأت داوران بر اساااا    –آیین نامه  23ترکیب هیأت داوران پایان نامه ) با توجه به ماده   – 1موضووو  

ست و ماده  شورا ا ستورالعمل  ستاد   –آیین نامه  19د شوراي گروه از ا ستاد راهنما پس ازتأیید  شنهاد ا شاور به پی م

 اعضاي هیأت علمي داخل یا متخصصان خارج از دانشگاه انتخاب مي شود (

ضو   شیابي پایان نامه ) با توجه به ماده   - 2مو سیار  99/18تا  18عالي، از  20تا  19نمره از   –آیین نامه  20ارز ب

 غیر قابل قبول (  14قابل قبول و کمتر از  99/15تا  14خوب، از  99/17تا  16خوب، از 

صره  سال در مدت   -تب ست حداکثر یک نیم شجو مجاز ا شد دان شیابي پایان نامه غیر قابل قبول با چنانچه ارز

شده  صت تعیین  شجویي که در فر شرکت و مجدداً از پایان نامه دفاع کند. دان سه دفاعیه  صیل در جل مجاز تح

 نامه خود با موفقیت دفاع نماید، از ادامه تحصیل و دریافت مدرک تحصیلي محروم مي شود. نتواند از پایان

  باید باشد . 20ارزشیابي رساله ها از 

  نماینده تحصاای ت تیمیلي یا شااخو داور اساات و یا این که اساااتید راهنما و مشاااور باید کار نماینده

 تحصی ت تیمیلي را انجام بدهند . 

سه دفاع تعیین و نهایي مي گردد ) با توجه به ماده  نمره  - 3موضو   ارزشیابي پایان نامه در   –آیین نامه  22در جل

 جلسه دفاعیه توسط هیأت داوران انجام مي شود (

ستاد راهنما ) با توجه به ماده   - 4موضو   ستادیار بودن ا شد   –آیین نامه  18ا سي ار شنا ستاد راهنما در دوره کار ا

هشااي و پژوهشااي به پیشاانهاد دانشااجو و با موافقت ییي از اعضاااي هیأت علمي با مرتبه حداقل پژو –آموزشااي 

 استادیاري و تأیید شورا تعیین مي شود (

صره  شتن   -تب ستادیاري دا شرط ا شود به جاي  سه آموزش عالي انتخاب مي  س ستاد راهنما خارج از مؤ چنانچه ا

 مدرک دکتري الزامي است.

ضو    شجویان دوره دکتري  - 5مو ساني که از طریق   -آزمون زبان عمومي مربوط  به دان و نیز آزمون زبان براي ک

که در این راستا مقرر شد خانم کاظمي از دانشگاه  –استعدادهاي درخشان و یا ممتازین مشغول به تحصیل مي شوند 

 رند یا خیر ؟هاي دیگر استع م بینند که آیا آنها آزمون زبان براي موارد فوق دا

ضور آقایان دکتر قربان نیا، دکتر الهي،  سه اي با ح شد در این زمینه جل ضایي برگزار ضمناً مقرر  سلیمي و ر دکتر 

 گردد.

ضو   شي مطرح گردد. به همین منظور   - 6مو شوراي آموز صمیم گیري در گروه ها باید در  شد هر گونه ت مقرر 

اختیار مدیر گروه قرار گیرد و مدیر گروه موظف است همه مصوبات  مصوبات کمیته هاي تحصی ت تیمیلي باید در

را از حیث مطابقت با آیین نامه هاي وزارت علوم و مصوبات شوراي آموزشي بررسي نماید و در صورت مخالفت، 

 آن مصوبات را کان لم یین اع م نماید و سپس همه مصوبات را براي معاون آموزشي ارسال نماید.

کلیه مصوبات جدید و پیشنهادات کمیته هاي تحصی ت تیمیلي در موارد سیوت آیین نامه تحصی ت تیمیلي وزارت 

 باید به تصویب شوراي آموزشي برسد در غیر این صورت ارزش اجرایي نخواهد داشت.       
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2 17/10/91 

جهت بررسي موارد تخلفات امتحاني (  از اعضاي محترم کمیته انضباطي براي حضور در جلسه شوراي آموزشي  1

 دعوت گردد.

در شوراي آموزشي  "نحوه ارزشیابي  "(  جهت بررسي نحوه ارزیابي تحصیلي و ارتقاء آن جلسه اي تحت عنوان  2

 برگزار گردد.

مي تواند به درو  پیش   واحد آن 6واحد خواهد بود که حداکثر  12(  مجموع درو  پیش نیاز و جبراني حداکثر3

 ز اختصاص یابد.   نیا

3 13/12/91 

در ارتباط با دروسي که دانشجو قب ً در دانشگاه هاي دیگر گذرانده، مقرر شد اصل بر این باشد درو  عمومي ) به 

استثناي زبان پیش و زبان عمومي ( را بپذیریم و معادل سازي نماییم و در درو  مهم و تخصصي، اصل بر عدم 

پذیرش یا عدم پذیرش درو  نزد گروه احراز گردد ضمناً مقرر شد گروه ها دروسي را پذیرش باشد مگر این که 

 که مي خواهند به درو  عمومي ملحق بینند، مشخو نمایند.

4 08/02/92 

  - 2کمیته هاي تحصی ت تیمیلي تفییک شوند   – 1با توجه به مذاکرات فوق مقرر شد با تأیید گروه مربوطه : 

 اساتید راهنما و مشاور مشارکت بیشتري با دانشجویان داشته باشند.   - 3طرح تفصیلي و اجمالي ییپارچه شوند 

را جدي تر بگیریم و این در  در ترم   "سمینار، روش تحقیق و درسهاي مشابه آن   "همچنین مقرر شد در  

 طرح ( به دانشجویان کارشناسي ارشد ارائه گردددوم ) زمان ارائه 

5 22/02/92 

  در ارتباط با ارائه ترم تابستاني، گروه ها یک نظر سنجي از دانشجویان مبني بر ارائه ترم تابستاني و یا عدم آن و

نمایند تا نیز تعداد متقاضي براي هر در ، داشته باشند و نتیجه را براي جلسه آینده شوراي آموزشي منعیس 

 تصمیم گیري نهایي در این باره انجام شود .

  در ارتباط با حذف استاد مشاور در پایان نامه ها، مقرر شد از این پس استاد مشاور در کلیه پایان نامه ها حذف

گردد مگر در مواردي که موضوع رساله مقتضي آن باشد مانند این که موضوع رساله بین رشته اي باشد و این 

 به مدیر گروه و معاون آموزشي اع م و تأیید گردد.مسأله 

6 05/03/92 

  ًدر ارتباط با ارائه ترم تابستاني، مقرر شد ترم تابستاني برگزار گردد با این شرط که گروه ها مشخو کنند دقیقا

ستاني در نظر گرفته اند سهایي را براي ترم تاب ضوري برگزار م -چه در صورت ح ستاني ب سهاي ترم تاب ي ک 

مي خواهند بصورت حضوري شرکت نمایند     دانشجویان نیمه حضوري که  -گردد و این در اط عیه مي آید

 باید مثل دانشجویان حضوري شهریه پرداخت نمایند.

  ساتید این چنیني ساتید دروسي که نیاز به مجوز نهاد رهبري دارند، مقرر شد مدیراني که افراد و ا در ارتباط با ا

 به آقاي دکتر سلیمي معرفي نمایند. را مي شناسند

7 17/06/92 

  در ارتباط با اساتید راهنما، مقرر شد گروه هاي آموزشي براي هدایت علمي و فرهنگي دانشجویان اساتیدي را

 به عنوان راهنما معین نمایند.

  مربوطه داشته در ارتباط با استخدام هیأت علمي جدید، مقرر شد گروه هاي آموزشي یک بررسي در گروه

باشند که آیا نیاز به هیأت علمي جدید هست یا خیر؟ در ضمن نیاز خود را با قید تخصو اع م و اشخاص 

 نهادي را معرفي و پي گیري نماییدپیش

 مصوبه اي نداشتیم 31/06/92 8
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 مصوبه اي نداشتیم 12/08/92 9

10 04/12/92 

آموزش محور را در گروه مطرح و جمع بندي نموده و گروه هاي آموزشاااي موظفند مباحث مربوط به شااایوه  (1

 براي طرح در شوراي آموزشي به معاونت آموزش ارسال نمایند. 93اردیبهشت 15حداکثرتا 

آقاي دکتر رزاق چارچوب هاي کلي نظارت ) مربوط به بحث ارتقاي کیفیت آموزشاااي و نظارت بر آموزش ( را  (2

د و گروه هاي آموزشااي نیز دیدگاه هاي خاص خود را در اختیار تهیه نمایند تا در شااوراي آموزشااي مطرح گرد

 ایشان قرار دهند. 

 مصوبه اي نداشتیم 31/01/93 11

12 
 

22/04/93 

  سال غیبت شجو در امتحان پایان نیم شد چنانچه دان سي، مقرر  شنا شجویان دوره کار در مورد غیبت امتحاني دان

 آیین نامه،آن در  حذف گردد.   15داشته باشد بر اسا  تبصره ماده 

  شجو فرم مربوط به غیبت سابق دان شد مثل روال  سي، مقرر  شنا شجویان دوره کار سي دان در مورد غیبت ک 

 ا تیمیل و براي تصمیم گیري به کمیته منتخب ارسال نماید.ک سي ر

  تا  29/04/93در مورد برنامه زماني انتخاب واحد و شروع ک سهاي ترم آینده، مقرر شد انتخاب واحد از تاریخ

 باشد.  29/06/93و شروع ک سها روز شنبه مورخ  27/05/93

 شن ستن از دوره هاي کار صورت موافقت با کا شد در  ضاي مقرر  شد و دکتري، اع سي و افزودن به مقاطع ار ا

محترم با بحث و بررسي این مساله در گروه، استراتژي و نظرات خود را براي تقلیل و یا افزودن ارسال فرمایند 

تا بعد از جمع بندي در جلسااه آینده شااوراي آموزشااي مطرح گردد.  زم به تکر اساات مقرر شااد در صااورت 

 ي کارشناسي، دوره هاي نیمه حضوري حذف گردد.اجرایي شدن کاستن دوره ها

  سوم بگذرانند. و همچنین مي شروع ترم  شد درو  جبراني را تا قبل از  سي ار شنا شجویان کار شد دان مقرر 

 توانند در  جبراني را در ترم تابستان بصورت معرفي به استاد اخذ نمایند.

 سین سید مهدي میر ح صاد آقاي  شته اقت شجوي ر ست دان صورت با درخوا صاد خرد ب ي مبني بر اخذ در  اقت

 معرفي به استاد در ترم تابستان موافقت نشده است و مقرر شد در  مذکور را در ترم آینده اخذ نمایند.

( سیاست ) جبرانيبا درخواست دانشجوي رشته علوم سیاسي آقاي حسن عبدي، مبني بر اخذ در  مباني علم 

 جاري موافقت شده است. بصورت معرفي به استاد در ترم تابستان

13  26/06/93 

با درخواست دانشجوي رشته علوم اقتصادي آقاي سید مهدي میر حسیني مبني بر اخذ در  اقتصاد خرد  -(1

اخذ و در تاریخ   931بصورت معرفي به استاد موافقت نشده است و مقرر شد ایشان در  مذکور را در ترم 

 مشخو شده امتحان بدهند.

پژوهشي معتبرکفایت  –دفاع نهایي از رساله دکتري چاپ یک مقاله مستخرج از رساله در مج ت علميبراي   -(  2

پژوهشي معتبر که به امضاي سردبیر مجله رسیده و شماره مجله   –مي کند.  تایید چاپ یک مقاله در مج ت علمي 

جهت چاپ در نامه قید گردیده باشد، در صورتي  مي تواند جایگزین مقاله چاپ شده باشد که اعتبار مقاله توسط 

یته کمیته تحصی ت تیمیلي رد نشده باشد در هر صورت ارائه اصل مقاله به کمیته تحصی ت تیمیلي الزامي است.کم

 تحصی ت تیمیلي مي تواند این امر را به دبیر کمیته تفویض نماید.  

14 
 06/07/93  

 

ساعات  -( 1 شد  شجویان دوره هاي نیمه حضوري، مقرر  صاصي دان ساعات تدریس درو  اخت در ارتباط با میزان 

با توجه به مقررات  ساعت براي کلیه درو  6تدریس دوره هاي نیمه حضوري بر اسا  مصوبه قبلي یعني حداکثر 

 ساعت انجام شود. 8آیین نامه نیمه حضوري و با موافقت کتبي و موردي معاونت آموزشي 
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در ارتباط با غیبت ک سي و امتحاني دانشجویان مقاطع ارشد و دکتري، مقرر شد همانند دوره هاي کارشناسي  -( 2

شي (  و ) غیبت  شود ) غیبت امتحاني = حذف آموز صمیم با آن برخورد  شي ( مگر این که ت ک سي = حذف آموز

 گیري خاص به طور موردي توسط کمیته منتخب صورت گیرد.

در ارتباط با حذف و اضافه و حذف اضطراري، مقرر شد مانندآیین نامه سابق باشد) دو در  حذف و دو   -(  3

ر باره حذف اضطراري نیز در  اضافه (. براي دانشجویان ارشد، حذف و اضافه یک در  مجاز است. همچنین د

 مقرر شد مانند آیین نامه سابق، حذف اضطراري یک در  براي دانشجویان همه مقاطع تحصیلي مجاز باشد.

15  16/09/93  

سي ارشد  ناپیوسته، مقرر گردید بجاي  28با توجه به ماده  (1 شنا واحد پایان نامه  4آیین نامه جدید دوره کار

روش تحقیق و » ( جایگزین گردد. دو واحد اول با محتواي 2( و سااامینار)1واحدي با عناوین سااامینار) 2دو در 

تدوین و ارائه یک » واحد دیگر بصااورت  و دو« پژوهشااي مرتبط با رشااته   –تدوین مقاله و نقد یک مقاله علمي 

 باشد. « پژوهشي   –مقاله با ویژگي هاي مقاله علمي 

مقرر شد گروه ها علي الخصوص گروه هاي: اقتصاد، حقوق و علوم سیاسي نظرات خودشان را در باره دو   -(  2

یت دارند ارسال فرمایند تا در نهاواحد اول و دو واحد دوم جمع بندي ، و در صورتي که شیوه خاصي در این باره 

 تعیین گردد.     2و  1چارچوب کلي براي در  هاي سمینار

16  14/10/93   

شد   -( 1 شد براي همه گروه ها » مقرر  سي ار شنا شد و گروه ها و  4تعداد واحدهاي پایان نامه دوره کار واحد با

ه تعیین واحدهایي از درو  اختیاري به عنوان مراکز مطالعاتي موظف هساااتند به تعداد واحدهاي مازاد نسااابت ب

 «. جایگزین اقدام نمایند 

شد   -( 2 ستاد  27و  18با توجه به مواد » مقرر  سته مبني بر تایید ا شد نا پیو سي ار شنا شي دوره کار آیین نامه آموز

شیده، این ا شگاه یا دان شوراي تحصی ت تیمیلي دان شوراي گروه و راهنما و تایید موضوع پایان نامه توسط  مر به 

مرکز مربوط تفویض مي شااود. شااوراي گروه و مرکز مي تواند حسااب مورد این امر را صاارفات به کمیته تحصاای ت 

صي اختیار تفویض این امر به  ص صي زیر مجموعه خود تفویض کنند. گروه هاي تخ ص تیمیلي و یا کمیته هاي تخ

شیوه نامه هاي مربوط به  ست  صویب موضوع باید غیر را ندارند. بدیهي ا شاور و نیز روند ت ساتید راهنما و م تعیین ا

 «.به تصویب شوراي آموزشي دانشگاه برسد 

در صورتي که در لیست واحدهاي رشته هاي » در ارتباط با پایان نامه دانشجویان آموزش محور، مقرر شد   -(  3

پایان نامه در دوره هاي آموزش محور وجود جایگزین  2و  1در حال اجرا در دانشگاه درسي مشابه با در  سمینار 

داشته باشد، گروه ها و مراکز مطالعاتي موظفند حسب مورد نسبت به تعیین درو  اختیاري یا افزایش واحد ییي از 

 «.درو  اختیاري در شوراي گروه یا مراکز اقدام نمایند 

17  23/01/94   

شاور و  –(  1 ستاد م سب مورد ا ستاد راهنما و ح ست که پس از تایید ا م ک آمادگي دفاع، تاریخ تایید مدیر گروه ا

نیز دبیر کمیته تحصاای ت تیمیلي صااورت مي پذیرد. لذا تاریخ مذکور، تاریخ آماده بودن پایان نامه یا رساااله جهت 

صیل د ست و زمان فراغت از تح سه دفاع ا صورت هماهنگي و برگزاري جل سه دفاع در  شجو تاریخ برگزاري جل ان

سال  صوبه از اول مهر ماه  ست. این م سط هیات داوران ا ساله تو شد.  1394پذیرش پایان نامه یا ر اجرایي خواهد 

 اجرایي شدن این مصوبه منوط به تدوین آیین نامه پیشنهادي این مقرره و تصویب شوراي آموزشي است.

 ه دفاع مطالبي مطرح شد و مقرره زیر به تصویب رسید:پس از آن در مورد نظارت بر جلس
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ضاي وي در برگ نمره دفاع خواهد   -(  2 سات دفاع، نماینده اي از آموزش حضور خواهند یافت و ام درتمامي جل

آمد. نماینده آموزش بر امور شااایلي نظارت دارد و در امور محتوایي نظر نخواهد داشااات این مقرره از اول مهر ماه 

 اهد بود.خو 1394

18  06/02/94   

شي  – (1 شد گروه هاي آموز شخو   3مقرر  صاحبه کننده را م صاحبه دکتري، افراد م شروع م روز قبل از 

صورت جمعي با توجه به گرایش مربوط  شد بلیه به  صورت فردي نبا صاحبه، به  شد برگزاري م نمایند. و نیز مقرر 

یک گروه اصلي مصاحبه و به اعتبار داوطلبان، مصاحبه کنند. بع وه مقرر شد بر اسا  آیین نامه، گروه هاي آموزشي 

 رشته هاي موجود چند گروه مصاحبه فرعي معین و به معاونت آموزشي جهت تایید نهایي ارسال کنند.  

مقرر شد براي دانشجویان دوره هاي کارشناسي طبق آیین نامه قبلي، زمان حذف و اضافه ) حداقل هفته دوم   -(  2

سوم (  ضافه ) تعداد حداکثر  چگونگي -ترم و حداکثر هفته  ضافه (  2حذف و ا حذف  -در  حذف و دو در  ا

تا  یان ترم (  5اضاااطراري ) حداکثر  پا به  ته    -روز پس از برگزاري امتحان (  10زمان اع م نمره ) حداکثر  -هف

یدگي رس -هفته پس از امیان رویت نمره توسط دانشجو (  1درخواست تجدید نظر نمره از طرف دانشجو ) حداکثر 

 هفته پس از پایان مهلت اعتراض( باشد.   1به اعتراض) 

مقرر شد در ارتباط با امتحان جامع، دانشجو درسي را که نمره نیاورده را فقط امتحان بدهد. اما در صورتي که  -(  3

داخت دانشاجو درخواسات کرده که همه مواد امتحاني را دوباره امتحان بدهد در صاورت تایید و پذیرش گروه و پر

هزینه ها توسااط درخواساات کننده، مي تواند همه مواد امتحاني را امتحان بدهد در این صااورت نمره هاي امتحان 

 مجدد معیار قرار مي گیرد.

19  20/02/94   

مقرر شد برگزاري مصاحبه دکتري از طرف گروه هاي آموزشي، به صورت فردي نباشد بلیه براسا    – (1

صوبه  شد  06/02/94م ضمناً مقرر  صاحبه کنند.  صورت جمعي و با توجه به گرایش مربوط داوطلبان، م شورا، به 

سط آقایان دکتر الهي و سل تو صاحبه، برنامه اک شود این  جهت اع م نهایي نمرات مربوط به م شته  دکتر کاظمي نو

 برنامه جهت اجرا و وارد نمودن نمرات و استخراج نتیجه نهایي، به گروه ها ارسال مي گردد.

مقرر شد موارد مطرح شده توسط هیات نظارت وزارت علوم براي اعضاي محترم ارسال تا گروه نظراتشان را   -(  2

 .در مورد رفع موانع و ارتقاي آموزشي ارائه نمایند

مقرر شد اعضاي محترم در باره تدریس اساتید در مقاطع کارشناسي و تحصی ت تیمیلي با توجه به حفظ و  -(  3 

ارتقاي آموزش و ضرورت ارتباط اعضاي هیات علمي با دانشجویان کارشناسي در گروه مربوطه بحث کنند و نتیجه 

 را منعیس نمایند.  

20 
  

03/03/94   

مطرح شااده توسااط هیات نظارت وزارت علوم مجدداً براي اعضاااي محترم ارسااال تا گروه مقرر شااد موارد  - 1

شي  شوراي آموز سه  شي اع م و بعد از جمع بندي نظرات، در جل شان را در مورد رفع موانع و ارتقاي آموز نظرات

 آینده مطرح گردد.

هیه کرده براي گروه هایي که دوره مقرر شااد موضااوع پیشاانهادي رساااله مقطع دکتري که گروه اقتصاااد آن را ت - 2 

دکتري دارند ارسال تا گروه ها نظراتشان را در این باره اع م و بعد از جمع بندي نظرات، در جلسه شوراي آموزشي 

 آینده مطرح گردد.

با توجه به پیشنهاد جناب آقاي دکتر انتظام، مقرر شد جلسه اي با حضور اعضاي محترم هیات علمي دانشگاه  - 3  

 جهت طرح مسایل آموزشي تشییل گردد.
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21 
  

17/03/94   

صوبه شي نظرات خود را در باره فرم  - 1م شد مدیران محترم گروه هاي آموز ساله مقطع دکتري » مقرر  ضوع ر « مو

شده و در نهایت فرم یینواختي تهیه تا همه  سي  شي در کمیته اي برر ارائه دهند تا با همیاري معاونت محترم پژوه

 ا بتوانند از آن استفاده نمایند.گروه ه

مقرر شد مدیران محترم گروه هاي آموزشي و اعضاي محترم هیات علمي در برگزاري امتحانات پایان ترم  - 2مصوبه

 مشارکت بیشتري داشته باشند.

 باشد.  11مقرر شد جلسات شوراي آموزشي در ماه مبارک رمضان و ایام غیر تحصیلي ساعت   - 3مصوبه

22  31/03/94   

 مقرر شد گروه هاي آموزشي، برنامه ترم آینده دکتري خود را با تمرکز حداکثري در قم تنظیم نمایند.   – 1مصوبه

صوبه شش واحد به  - 2م صاد نظرات خود را مجدداً در باره تقلیل واحدهاي پایان نامه از  ستثناءاً گروه اقت شد ا مقرر 

 بندي، در شوراي آموزشي بررسي و تصمیم گیري شود.چهار واحد ارسال نماید تا بعد از جمع 

مصوبه گروه علوم سیاسي در مورد جایگزیني چهار واحد پایان نامه در رشته اندیشه سیاسي در اس م در  - 3مصوبه

 مقطع کارشناسي ارشد به شرح زیر تصویب شد:

شجویان آموزشي شه هاي » پژوهشي، هر کدام از دو در   -براي دان سي شناخت اندی شه هاي » و « سیا تبیین اندی

از دو واحد به چهار واحد هر کدام )به صورت دو در  دو واحدي ( و براي دانشجویان آموزش محور هر « سیاسي

از دو واحد « مباحث عقلي اندیشه سیاسي در اس م » و « مباحث نقلي اندیشه سیاسي دراس م » کدام از دو در  

 دو در  دو واحدي (     به چهار واحد ) هرکدام به صورت

23 14/04/94   

صاد مطرح گردد و  – 1مصوبه ساله مجدداً درگروه اقت شد این م سته  شورا از آقاي دکتر الهي خوا شنهاد اعضاي  به پی

 نظر گروه به عنوان مصوبه شورا محسوب گردد.

که در سر  –درو  پیشنیاز  مقرر شدگروه ها با توجه به آیین نامه جدید کارشناسي ارشد نسبت به حذف – 2مصوبه

ست  شنامه جداگانه نیامده ا صوب وزارت علوم یا طي بخ صل هاي م شد   -ف سي ار شنا ) نه جبراني ( در مقطع کار

 اقدام نمایند و همچنین براي ورودي هاي جدید نیز پیشنیازها برداشته شود .

24  22/06/94   

آیین نامه آموزشي، شیوه نامه اجرایي اخذ  8با توجه به ماده  معرفي به استاد، مقرر شد در ارتباط با درو  -1مصوبه

درو  معرفي به اساتاد توساط گروه هاي آموزشاي تهیه و براي معاون آموزشاي ارساال شاود تا بعد از جمع بندي 

 نظرات گروه ها، در جلسه شوراي آموزشي آینده مطرح گردد.

کیفیت آموزشي و شیوه ها و مشی ت ارتقاي » وع مقرر شد درتمامي جلسات گروه هاي آموزشي موض - 2مصوبه

 در دستورکارگروه  قرار گیرد و مجموعه راه کارها  به صورت میتوب به آموزش اع م شود.« کیفیت 

 .مقرر شد در هر جلسه شوراي آموزشي در این ترم یک دستور جلسه، ارتقاءکیفیت آموزشي باشد  - 3مصوبه

25 05/07/94   

ثیر نمرات مردودي دانشااجویان مقطع دکتري مقرر شااد این موضااوع از وزارت علوم ٔ  باط با تادر ارت  -1مصوووبه

 استفسار گردد.

در ارتباط با تغییرات در برنامه درسي رشته بانیداري اس مي مقرر شد کمیته اي جهت حل این مشیل   – 2مصوبه

 با حضور آقایان دکتر احمدزاده،  دکتر الهي، آقاي رضایي و آقاي جعفري تشییل گردد.

26 17/08/94   

صوبه درارتباط با دسااتورجلسااه چهارم، مقرر شااد درو  پیشاانیاز همانند درو  جبراني از شاامول مصااوبه   -1م

صی ت تیمیلي تیل ماده  13/04/1389 صوب  16شوراي تح شد م سي ار شنا خارج گردد و در  1389آیین نامه کار

یه قاسمیان نافچي صورت موافقت گروه و آموزش به دانشجو اجازه مهماني داده شود. درپي درخواست دانشجو سم

و طرح تقاضااا و مشاای ت ایشااان از طرف جناب آقاي رضااایي، مقرر شااد به  922304007به شااماره دانشااجویي 
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مصاااوب  16ماده  3دانشاااجوي مذکور اجازه مهماني براي دو نیمساااال بدون رعایت ساااقف مندرج در تبصاااره 

 شوراي تحصی ت تیمیلي دانشگاه داده شود.  13/04/1389

صوبه سال  20توجه به ماده  با – 2م سي ارشد  شنا شته، انتقال و مهماني در دوره  1394آیین نامه جدید کار ) تغییر ر

شنیاز و جبراني را با موافقت  شود تا در  هاي پی شجو اجازه داده  شد به دان ست (، مقرر  شد ممنوع ا سي ار شنا کار

   گروه و آموزش مهمان شود.

صوبه  شي  – 3م شي از آموزش محور به آموز شیوه آموز شجو در زمان   –درارتباط با تغییر  شد دان شي، مقرر  پژوه

 باشد. 16واحد از درو  را گذرانده و معدل وي حداقل  20تقاضا 

 شروع گردد. 8در ارتباط با شروع ک   هاي صبح در ترم دوم، مقرر شد از ساعت   – 1مصوبه   01/09/94 27

28 
  

15/09/94   

 مصوبه:  

 16/12/1393مورخ  859نامه كارشناسي مصوب جلسه شماره آيين 28دستورالعمل اجرايي ماده 

 4/7/1394مورخ  866ارشد مصوب جلسه شماره نامه كارشناسيآيين 20و ماده 

 سازي دروس )مشترک بين مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد( الف( شرايط معادل

دهاي درسي گذرانده شده دانشجو بر اسا  دستورالعمل اجرایي مصوب شوراي آموزشي سازي و پذیرش واحمعادل

 دانشگاه با شرایط زیر امیان پذیر است:

 ( پذیرش دانشجو براي ورود به دوره، مورد تایید وزرات علوم، تحقیقات و فناوري باشد.1

 ات و فناوري باشد.( مؤسسه قبلي دانشجو در رشته تحصیلي، مورد تایید وزرات علوم، تحقیق2

 ( سر فصل درو  گذرانده دانشجو بر اسا  برنامه هاي مصوب شوراي برنامه ریزي باشد.3

 سال از فراغت از تحصیل دانشجو نگذشته باشد. 5( بیش از 4

 گیرد:سازي درو  صرفاً در شیوه هاي آموزشي هم عرض زیر صورت مي( معادل5

 حضوري یا غیرحضوريدوره هاي حضوري، نیمه الف( واحدهاي گذرانده دانشجوي حضوري به

 حضوري و غیرحضوريحضوري به نیمهب( نیمه 

 ج( غیرحضوري به غیرحضوري 

 

 سازي دروس )اختصاصي مقطع كارشناسي(ب( شرايط معادل

 شود:( معادل سازي درو  در مقطع کارشناسي با توجه به نمرات زیر انجام مي1

 غیرقابل قبول                                         12نمره کمتر از 

 با نظر گروه آموزشي                                   12نمره با تر از 

 بدون نظر گروه آموزشي پذیرفته مي شود. 12در  هاي عمومي با نمره با تر از   - 1تبصره 

 دانشگاه مفید با نمره قبولي پذیرفته مي شود. در  هاي گذرانده شده در  - 2تبصره 

سال از سنوات مجاز تحصیلي سازي شده، یک نیمواحد از درو  معادل 20تا12( در مقطع کارشناسي به ازاي هر 2

 شود.دانشجوکاسته مي

                                                                          

 دروس )اختصاصي مقطع كارشناسي ارشد( سازيج( شرايط معادل
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 شود:ارشد با توجه به نمرات زیر انجام ميمعادل سازي درو  در مقطع کارشناسي( 1

 غیرقابل قبول 14نمره کمتر از 

 با نظر گروه آموزشي  14نمره با تر از 

 تبصره:  در  هاي گذرانده شده در دانشگاه مفید با نمره قبولي پذیرفته مي شود.

سال از سنوات مجاز سازي شده، یک نیمواحد از درو  معادل 14تا  8ارشد به ازاي هر ر مقطع کارشناسي( د2

 شود.تحصیلي دانشجو کاسته مي

 20و ماده  1393/ 16/12مورخ  859نامه کارشناسي مصوب جلسه شماره آیین 28این دستورالعمل با توجه به ماده 

شوراي آموزشي دانشگاه  28در جلسه شماره  4/7/1394مورخ  866شماره ارشد مصوب جلسه کارشناسي نامهآیین

 به تصویب رسید. 15/09/94مفید مورخ   

 مصوبه اي نداشتیم   29/09/94 29

30 
  

09/12/94   

: گروه هاي آموزشي در باره ماندگاري دانشجو در مقطع ارشد و راهیارهاي تسریع در اتمام تحصیل بحث 1مصوبه

 نتیجه را به معاونت آموزش جهت بررسي در شوراي آموزشي اع م نمایند.کرده و 

صوبه شجویان مردودي نمرات تاثیر: در ارتباط با 2م سا  بند دکتري دوره دان شد بر ا شي  7، مقرر  آیین نامه آموز

 عمل شود. 1384مصوب سال 

صرفاً با توجه به نمره هاي قابل قبول 7بند  سبه میانگین  صورت مي گیرد. به این ترتیب در  آیین نامه: محا شجو  دان

شجو  شد، در عین حال که نمره ردي در کارنامه دان شته با شجو دو نمره ردي و قبولي در یک در  دا صورتي که دان

شجو در آن در  ضعیت دان شاخو نهایي و صرفاً آخرین نمره به عنوان  ساب میانگین کل    –باقي مي ماند، در احت

 د گرفت. مبناي محاسبه قرار خواه

: در ارتباط با معادل سااازي درو  در مقطع دکتري، مقرر شااد او ً بند الف دسااتورالعمل اجرایي معادل 3مصااوبه  

( محقق شود ثانیاً شرایط اختصاصي معادل  15/09/94سازي درو  در مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد) جلسه 

 سازي درو  به شرح تیل مي باشد:

 یین نامه آموزشي دکتري مورد قبول باشد، با نظر گروه آموزشي قابل معادل سازي است.( دروسي که برابر آ1 

سازي شده، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلي واحد از درو  معادل  8تا  6( در مقطع دکتري به ازاي هر 2

 شود.دانشجو کاسته  مي

31 
  

22/01/95   

مقرر شد روساي دانشیده ها در باره جذب اساتید وجذب دانشجویان : در ارتباط با کیفیت ارتقاي آموزشي، 1مصوبه

 نخبه طلبه بحث و بررسي کنند و نتیجه را به شوراي آموزشي منعیس نمایند.

ستفاده: در ارتباط با 2مصوبه ساتید از ا شگاه بیرون ا  گرایش ارشد کارشناسي دوره هاي نامه پایان راهنمایي براي دان

 عمومي حقوق رشااته ویژه وضااعیت و مقررات به توجه با را خود طرح حقوق نشاایدهدا شااد مقرر عمومي، حقوق

 نماید. ارائه آموزشي شوراي در طرح جهت

صوبه  ساتید طرف از ها نامه پایان راهنمایي: در ارتباط با 3م شگاه علمي هیات محترم ا ساله از هنوز که دان  دکتري ر

 لب خ ف آیین نامه      مي باشد مورد تصویب قرار نگرفت.، با توجه به این که این مطاند نیرده دفاع خود

 ارشد کارشناسي دانشجویان تفصیلي طرح تصویب تاریخ میان ترم یک حداقل وجود پیشنهاد: در ارتباط با 4مصوبه

 باشد. ماه 4 حداقل نامه پایان از دفاع و تفصیلي طرح تصویب بین فاصله شد مقرر نامه، پایان از دفاع تاریخ و
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براي  30/02/95: در ارتباط با ارزیابي دروني گروه هاي آموزشي، مقرر شد کارگاهي به همین منظور در تاریخ 5صوبهم

 گروه هاي آموزشي برگزار گردد.

32 
  

19/02/95   

(، مقرر شد تقويم آموزشي پيشنهادي  951) نيمسال  95  – 96مصوبه: در ارتباط با تقويم آموزشي نيمسال اول 

 معاونت آموزش به شرح ذيل قابل اجرا و عمل باشد: 

 15/06/95تا     14/06/95ثبت نام با تاخیر از   --- --  09/06/95تا    01/06/95از : انتخاب واحد 

 07/07/95تا    05/07/95از  :( وم سحذف و اضافه ) هفته     -----  20/06/95از روز شنبه : شروع ک سها 

 08/10/95 : پایان ک سها  ) هفته شانزدهم (   ----  24/09/95: (  چهاردهمحذف اضطراري تا ) هفته 

 21/10/95تا    11/10/95از : امتحانات پایان ترم 

33 
  

30/03/95   

 ، مقرر شد روساي دانشیده ها1394ارشد سال آیین نامه کارشناسي  25در ارتباط با راهیارهاي اجرایي ماده مصوبه: 

ن را  به معاونت آموزش ارسال تا بعد از جمع بندي دیدگاه شادیدگاه هاي شوراي دانشیده خود 15/04/95 حداکثر تا

 .ها، در شوراي آموزشي طرح گردد

34 
  

13/04/95   

شد: اعضاي هیات علمي و مدرسین دانشگاه مقرر « مسئولیت حفظ و نگهداري اوراق امتحاني» در ارتباط با مصوبه: 

موظفند برگه امتحاني هر در  را بعد از اع م نمره به عنوان سابقه در ، حداقل تا دو نیمسال تحصیلي نزد خود 

نگهداري کنند. اساتید مدعو موظفند تا پایان مهلت اعتراض به نمره  نزد خود نگهداري کنند و پس از آن به دانشیده 

. دانشیده موظف است حداقل تا دو نیمسال تحصیلي اوراق را نزد خود نگه دارد و پس از آن مي تواند مسترد دارند

 .آنها را امحا کند

35 18/7/95 

، زمان  25با توجه به صدر ماده  -1مقرر شد:  1394آیین نامه کارشناسي ارشد سال  25در ارتباط با ماده : 1مصوبه

بعد از اتمام کلیه واحدهاي آموزشي « 14به شرط کسب میانگین کل حداقل » مه واحد درسي به جاي پایان نا 4اخذ 

گروه هاي آموزشي موظف مي باشند  -2دوره که غالبا پایان نیمسال سوم مي باشد، نیمسال چهارم تعیین مي گردد. 

واحد 4نشجو مي تواند دا -3برنامه چهارنیمسال خود را با دوبسته درو  اختیاري براي نیمسال هاي زوج ارائه دهند. 

در  اختیاري جایگزین واحد پایان نامه را با تایید گروه آموزشي خود، از درو  اختیاري همنام و مرتبط با رشته، از 

 گروه هاي آموزشي دیگر اخذ کند. 

ز نی 1394درمورد دانشجویان ورودي قبل از  1394آیین نامه کارشناسي ارشد  14ماده  2مقرر شد تبصره  :2مصوبه

درصورتي كه واحدهاي انتخابي يا باقيمانده دانشجو در » اعمال بشود. متن آیین نامه مذکور بدین شرح مي باشد:

واحد درسي برسد  8پايان هر نيمسال به تشخيص موسسه، بنا به داليل موجه و خارج از اراده دانشجو به كمتر از 

وات تحصيلي وي محسوب مي شود، اما ميانگين در اين صورت اين نيمسال به عنوان يك نيمسال كامل در سن

 «نمرات اين نيمسال در مشروط شدن دانشجو  بي تاثير است.

36 2/8/95 

دانشیده ها پیشنهادهاي کاربردي  مدنظر خود را به مدیریت » در ارتباط با ارتقاي کیفیت آموزشي مقرر شد: : 1مصوبه

نمایند تا  بعد از بررسي و جمع بندي آنها از طریق این مدیریت،  پذیرش و ارتقاي کیفیت )جناب دکتر کاظمي( ارسال 

 جهت تصویب در دستور کار شوراي آموزشي قرار گیرد.

به « کام»دستورالعملهاي اجرایي مربوط به نحوه مدیریت گروه هاي آموزشي تهیه شده در قالب  پروژه هاي  :2مصوبه

و آیین نامه هاي اب غ شده از جانب وزارت علوم در این رابطه  براي همراه آیین نامه اجرایي گروه فلسفه در دانشگاه 
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تمامي گروه هاي آموزشي ارسال گردد تا بعد از بررسي، نظر ایشان توسط رئیس هر دانشیده براي بررسي و تصویب 

 به معاون آموزش جهت طرح در شوراي آموزشي ارسال گردد.

در ارتباط با معادلسازي درو  حوزوي مندرج در سر فصل درو  هر رشته  به عنوان در  پیشنیازدرمقطع  :3مصوبه

در صورت ارائه نامه از مرکز مدیریت حوزه علمیه دال بر گذراندن در  مورد نظرو پس از تایید  -1ارشد مقرر شد: 

در صورت پا  نمودن  منطقد در  پیشنیاز در مور -2توسط مدیر گروه به عنوان در  پیشنیاز معادلسازي گردد. 

این در  در مقاطع یا موسسات دیگر و یا حوزه هاي علمیه، با تایید مدیر گروه، دانشجو از اخذ و پا  نمودن این 

 در  معاف مي باشد.

37 16/8/95 

 1394قبل از به دانشجویان ورودي سال هاي  1394آیین نامه کارشناسي ارشد سال  16تبصره هاي ماده : 1مصوبه

همین آیین نامه، دانشجویان ورودي قبل از اب غ آیین نامه به صورت  25تسري داده شود. ولي در خصوص ماده 

 موردي درخواست خود را از طریق طرح در وزارت علوم پیگیري نماید.

ات پایان نیمسال اول از آخرین روز امتحان -1مقرر شد:  95  – 96در ارتباط با تقویم آموزشي نیمسال دوم : 2مصوبه

روز فاصله زماني به عنوان تعطیلي بین دو نیمسال  10تا آغاز ک سهاي نیمسال دوم سال تحصیلي مذکور  95-96

 23با چند روز فاصله زماني از پایان ک سها )فرجه امتحاني( آغاز و تا  96-95امتحانات نیمسال دوم  -2لحاظ گردد.

  تقویم آموزشي پیشنهادي معاونت آموزش به شرح تیل قابل اجرا و عمل باشد:سد. رمضان( به اتمام بر 18خردادماه )

 مي باشد. ) هفته شانزدهم ( 03/03/96ها روز چهارشنبه  و پایان ک    02/11/95روز شنبه  شروع ک سها

 برگزار گردد. 03/96/ 22تا    09/03/96از   نیمسالامتحانات پایان 

با همیاري دکتر سعیدي و همیاران ایشان با توجه به پرداختهاي مالي در زمینه رساله جناب دکتر الهي  :3مصوبه 

دکتري و رویه موجود در دیگر دانشگاه ها و با عنایت به آیین نامه هاي وزارت علوم، دستور العمل اجرایي براي این 

 نمایند. مورد تنظیم و جهت طرح و تصمیم گیري در شوراي آموزش براي معاونت آموزش ارسال

38 14/9/95 

یک در  سمینار یک واحدي توسط ییي از اساتید گروه به تشخیو مدیرگروه مربوطه براي این دانشجویان  :1مصوبه

ارائه گردد. این در  در ییي از ترمهاي پیشین دانشجو که از نظر آیین نامه هاي آموزشي مناسب است، ثبت گردد. 

یي این بود که در  یاد شده زیرنظر ایشان ارائه پیشنهاد شورا با توجه به ارائه این پیشنهاد از سوي آقاي دکتر رها

 گردد.  زم به یادآوري است ایشان نیز با این پیشنهاد مخالفتي نیردند.

مقرر شد در مورد تعیین نیمسال فراغت از تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسي ارشد، سال تحصیلي به سه  :2مصوبه

 ترم تقسیم گردد.

 بهمن ماه  15ال اول )برابر با تقویم آموزشي هر سال تحصیلي( تا پایان آن نیمسال اول: از زمان شروع نیمس -1

 تیرماه  15بهمن تا  15نیمسال دوم: از  -2

 شهریور 15تیرماه تا  15نیمسال تابستان: از  -3

نیمسال تابستان پس از درخواست دانشجو، تایید گروه و موافقت اساتید راهنما، مشاور و داور با  تبصره:         

 زاري جلسه دفاع، تعریف مي گردد. برگ

درخصوص زمان برگزاري جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسي ارشد مقرر شد به منظور وجود فرصت  :3مصوبه 

مطالعه براي استاد داور و همچنین فرصت هماهنگي براي گروه، این جلسه حداقل دوهفته بعد از تایید آماده بودن 

رگزار گردد. درمواردي که به تایید گروه زودتر پایان نامه براي دفاع توسط دبیرکمیته تحصی ت تیمیلي)مدیر گروه( ب

 از دو هفته امیان برگزاري جلسه دفاع وجود داشته باشد، ب مانع است.



 11  مصوبات شوراي آموزشي

 

39 28/9/95 

 : از وزارت علوم استفسار شود که:1مصوبه

 آیا مي توان براي دانشجویاني که رشته کارشناسي و ارشدآنان مرتبط است در  جبراني تعریف نمود. -1 

یا در مقطع کارشناسي ارشد مي توان درو  جبراني را خارج از سرفصل برنامه درسي مقطع کارشناسي تعریف آ -2

 کرد.

 باشد. 50: الف( آزمون تافل در مقطع دکتري به زبان انگلیسي برگزار گردد و حدنصاب نمره قبولي آن 2مصوبه

آزاد دانشگاه دوره هاي آموزش زبان انگلیسي  ب( پیشنهاد شد براي دانشجویان مقطع دکتري، در مرکز آموزش هاي 

طبق روال گذشته برگزار گردد و یا اینیه این گروه از دانشجویان به منظور گذراندن دوره هاي آموزش زبان، از سوي 

 دانشگاه به موسسات آموزش زبان خارج از دانشگاه معرفي گردند.

40 01/12/95 

 اول ششماهه در و 14 الي 12:30 ساعت از سال دوم ششماهه در تیمیلي تحصی ت و آموزشي شوراي -1

 .شودمي تشییل ییشنبه روزهاي 15 لغایت 13:30 ساعت از سال

ست  زم -2 ضاي ا سه اع سه در مقرر ساعت را  جل ضر جل شند حا  به جریمه مبلغ تاخیر، صورت در و با

 :شودمي محاسبه زیر روش

 جریمه مبلغ=  تومان 1000(*دقیقه5 -دقیقه حسب بر تاخیر زمان)

ساتصورت -3 ضا همه تایید به نیاز شوراها جل ست. ندارد اع ضا شورا دبیر و رئیس فقط کافی  در و کرده ام

 .شود رساني اط ع وقت اسرع

 قرار اولویت در دانشااگاه کارمندان مزایاي و حقوق پرداخت از پس مدعو اساااتید التدریس حق پرداخت -4

 .دارد

 را آموزشي هاي گروه و دانشیده البته و ادارات و آموزشي معاونت وظایف شرح و ساختار جلسه، اعضاي -5

 .دهند ارائه شودمي تشییل 2/12/95 دوشنبه روز در که دانشگاه شوراي در را خود پیشنهادات و نظرات کرده، مطالعه

شگاه محترم سرپرست موسوي دکتر آقاي جناب اع م بنابر ضمنا شگاه جدید ساختار در دان  و آموزشي شوراي دان

 آموزشي سنجش و نظارت دفتر مدیران همچنین. مشورتي شوراي تا باشدمي گیرتصمیم شوراي تیمیلي تحصی ت

 مدیران و آموزشاي هاي گروه مدیران ها، دانشایده روسااي با مساتقیم طور به توانندمي تیمیلي تحصای ت دفتر و

 .کنند برقرار ارتباط ها بخش

41 15/12/95 

 

یان ترم ها و گروهروسااااي محترم دانشااایده  -1 نات م حا هاي آموزشاااي در طول دو ترم در مورد برگزاري امت

ها گزارش پیشارفت ها و گروهترم در کلیه درو  برگزار شاود. دانشایدهساازي کنند بطوري که امتحان میانفرهنگ

 اقدامات خود را به معاونت آموزشي ارائه دهند.

ضعیت موجود برگزاري امتحانات میانمعاون محترم  -2 شي را از و شي گزار شیدهآموز ها در ها و گروهترم در دان

 جلسه آینده شورا ارائه نمایند.
 

نامه ها و ظرفیت اسااتید از طریق سایساتم اتوماسایون به اعضااي شاوراي آموزشاي و فرآیند گردش کار پایان  -3

 .تحصی ت تیمیلي جهت دریافت نظرات آنها ارسال شود

42 20/01/96 

شي مجازند براي پایانگروه -1 شد به جاي یک نفر، دو نفر هیئت علمي به عنوان نامههاي آموز سي ار شنا هاي کار

شخو کنند تا حق ست وزن هر راهنما را م صورت  زم ا سبت الزحمه پایانراهنما در نظر بگیرند. در این  نامه به ن

 عدم تعارض با مقررات وزارت(.وزن هر راهنما بین آنها تقسیم شود)در صورت 
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ها به تصااویب رسااید. شاارح گردش کار به پیوساات تقدیم ها براي اجرا در کلیه دانشاایدهنامهگردش کار پایان -2

 شود.مي

43 03/02/96 

(، کمیته ارزیابي دروني گروه را به منظور تقساایم 17/2/96تا  3/2/96ي آینده )از هاي آموزشااي تا دو هفتهگروه -1

وین جدول زمانبندي اجراي ارزیابي دروني تشییل دهند. گروه هاي آموزشي پس از تشییل کمیته و اتخات کار و تد

 را به دفتر نظارت و سنجش آموزش ارسال کنند.تصمیم درباره جدول زمانبندي ارزیابي دروني، یک نسخه از آن

شود. در نیازي و حذف در  هم نیاز در صورت نمره نیاوردن پیش نیاز، در مورد هم -2 سار  ستف از مبادي مربوط ا

گیري درباره آن به دانشگاه واگذار گردد، مجددا در جلسه شوراي آموزشي و تحصی ت تیمیلي صورتي که تصمیم

 مطرح شود.

شود به صورت عاد نه و براسا  آیین هایي که از سوي دانشجویان ناتمام رها مينامهحق الزحمه به عوامل پایان -3

 این مورد تدوین خواهد شد، پرداخت شود.اي که در نامه

44 17/02/96 

 به تصویب رسید. شرح تقویم مصوب به پیوست است. 1396-1397تقویم آموزشي سال تحصیلي  -1

نامه از مبادي مربوط اساتفساار شاود. در ي حداقل درجه علمي اعضااي هیئت علمي براي راهنمایي پایاندرباره -2

 شود.شوراي آموزشي و تحصی ت تیمیلي مطرح ميصورت احاله تصمیم به دانشگاه در 

ها پس از برگزاري چند جلسااه به دلیل کاهش تعداد دانشااجو یا د یل در  آن به مدرسااین مدعوي که ک   -3

 شود.شود، براسا  تعداد جلسات تشییل شده حق الزحمه پرداخت ميدیگر که مستند به خود استاد نباشد، تعطیل 

شجویان  شجویان دورهکلیه دان سال تحصیلي باید تحصی ت تیمیلي همانند دان شروع هر  سي، پیش از  شنا هاي کار

صویب طرح  صویب یا عدم ت ست. ت صراف از تحصیل ا سبت به ثبت نام خود اقدام کنند و عدم ثبت نام به منزله ان ن

( اجرا 1396-1397حصیلي آینده )تفصیلي دانشجویان تاثیري در الزام به ثبت نام دانشجو ندارد. این تصمیم از سال ت

 خواهد شد.

45 31/02/96 

شته -1 سیس ر سعه و برنامه ریزي، تا صاد تو شد اقت سي ار شنا س م، کار صاد مالي ا شد اقت سي ار شنا هاي کار

 کارشناسي ارشد فقه سیاسي تصویب شد.

 در خصوص کارشناسي ارشد فلسفه اخ ق گروه طرح توجیهي ارائه کند. -2

46 21/03/96 

 کارشناسي نامه آیین 6 ماده همچنین و 1393 مصوب کارشناسي نامه آیین 15 ماده 1 تبصره خصوص در -1

 :رسید تصویب به تیل مصوبه 1394 مصوب ارشد

 بعد و 1393 سال ورودي دانشجویان 10 و 9 ترم تمدید خصوص در گیري تصمیم:  کارشناسي مقطع در 

 .باشد مي دانشگاه آموزشي شوراي منتخب کمیته عهده به آن از

 بعد و 1394 سال ورودي دانشجویان 5 ترم تمدید خصوص در گیري تصمیم: ارشد کارشناسي مقطع در 

 از دسته این 6 ترم تمدید مورد در گیري تصمیم. باشد مي آموزشي هاي گروه مدیر یا دانشیده ریاست توسط آن از

 .باشد مي دانشگاه آموزشي شوراي منتخب کمیته عهده به دانشجویان

و  آموزشي هاي نامه آیین در مذکور خاص شرایط داراي دانشجویان قبال در گیري تصمیم مرجع شد مقرر -2

 .گردد تنفیذ و تحصی ت تیمیلي دانشگاه آموزشي شوراي منتخب کمیته به دانشگاه آموزشي شوراي به شده محول
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 که هایي نامه پایان راهنما و مشاوري کهاساتید  به آن میزان و الزحمه حق پرداخت امیان خاص، موارد در -3

 کمیته بررسي با است، نشده رساله یا نامه پایان از دفاع به موفق طرح، تصویب و نامه پایان اخذ از پس آن دانشجوي

 .باشد مي آموزش معاون مجوز و ها دانشیده تیمیلي تحصی ت منتخب

 باید دارند، خود آموزشي شیوه تغییر به تمایل که مابعد و 1394 سال ورودي ارشد کارشناسي دانشجویان -4

ست سال آخر تا را خود درخوا صیلي نیم شیده به دوم تح شي گروه و دان سلیم خود آموز صورت درغیر. کنند ت  این

 ییبار از بیش تواند مي دانشجویان درضمن. باشد مي دانشجو عهده به نامه پایان جایگزین درو  ارائه عدم عواقب

ضاي شي شیوه تغییر تقا صورتي این بدهند، آموز ست عمل در شجوي که ممین ا شي دان شي -آموز  همان در پژوه

 شهریه آموزشي دانشجوي و یا کرده باشد پرداخت را نامه پایان شهریه رسیده، تصویب به وي پروپزال که نیمسالي

 .باشد نموده پرداخت را نامه پایان جایگزین درو  متغیر

47 28/03/96 

 درو : 22/09/1395مورخ  208952/2نامه شماره به استناد  -1

 واحد(2هاي زندگي دانشجویي)الف: مهارت

 واحد(2هاي دفاع مقد )ب: ارزش

 واحد(2ج: فرهنگ و تمدن اس م و ایران)

 واحد(2د: شناخت محیط زیست)

 ها به تصویب رسید.به عنوان درو  اختیاري در مقطع کارشناسي کلیه رشته

 را ارائه نماید. 1هاي مربوط، درو  مذکور در بند ها و دستورالعملبه آیین نامه گروه عمومي با توجه -2

48 14/04/96 
شیده شوراي -1 شتر و واحدي سه درو  توانندمي گروه شوراي و دان سي و کارشناسي مقطع در بی  کارشنا

 .کنند مطلع را آموزشي معاونت اجرا از قبل و تفییک، بیشتر یا در  دو به واحد تعداد و عنوان حفظ با را ارشد

49 20/04/96 

آقاي دکتر محمدي معاون محترم آموزشي در مورد اساتیدي که هنوز نمرات ارزشیابي پایاني درو  خود را وارد  -1

ها کارشناسان آموزشي ها و مدیران گروهاند، آمارهایي ارائه دادند و بنا شد که روساي دانشیدهسیستم سادا نیرده

 پیگیري و تما  تلفني با اساتید درو  مذکور نمایند.را موظف به 

ها ها و گروهآقاي دکتر رزاق مدیر محترم دفتر نظارت و سنجش آموزش اع م کردند که هنوز برخي از دانشیده -2

اند و بنا شد این دانشیده ها و گزارش اولین جلسه ارزیابي دروني خود را به دفتر نظارت و سنجش ارائه نیرده

هاي اجرایي ارزیابي دروني در اسرع وقت اقدام به تشییل کمیته ارزیابي دروني کرده و جدول زماني گام گروه ها

 را تعیین و به دفتر نظارت و سنجش آموزش اع م کنند. 

 نامه سهم هر عضو هیئت علمي عبارت است از:شرایط و ضوابط  زم در تعیین سقف پایان -3

ها مازاد نامهیس اعضاي هیئت علمي مجموعا براي کلیه واحدهاي درسي و پایانالتدرحداکثر واحد تدریس حق  الف:

واحد نظري یا معادل آن در هر نیمسال تحصیلي تجاوز نماید و در هر حال حداکثر  24بر واحد موظف، نباید از 

ساعت در هر  8ساعت و براي درو  نظري  16ها ها و رسالهنامهساعات حق التدریس قابل پرداخت براي پایان

 باشد.نیمسال مي

واحد  12واحد نظري تا  8: در موارد استثناء و به پیشنهاد مدیر گروه و تصویب شوراي دانشگاه سقف 1تبصره

 گونه تدریس نباید با وظایف محوله تنافي داشته باشد.تواند افزایش یابد. بدیهي است انجام اینمي
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داراي سمت اجرایي، برحسب مصوبه شوراي دانشگاه مورخ  : میزان حق التدریس اعضاي هیئت علمي2تبصره

 باشد.، مشخو شده است و تدریس بیشتر از آن ممنوع مي11/2/96

 شود.ساعت به ساعات حضور هفتگي اضافه مي 1: به ازاي هر ساعت تدریس در  نظري غیرموظف، 3تبصره

واحد باشد براي  18اگر رساله دکتري معادل  شود. بدین صورتنیمسال منظور مي 2: هر رساله دکتري براي 4تبصره

 شود.واحد منظور مي 9هر نیمسال 

زمان( نباید از ده بیشتر نامه به طور همهاي اعضاي محترم هیئت علمي در یک زمان)انباشت پایاننامهمجموع پایان ب:

 شود.

 نامه براي استاد راهنما تصویب طرح تفصیلي است.: معیار ثبت پایان4تبصره

 باشد.به یک مي 3نامه ارشد : نسبت رساله دکتري به پایان5بصرهت

نامه ارشد و سه اگر در طول سه نیمسال تحصیلي)یک و نیم سال تمام( پس از تاریخ تصویب طرح تفصیلي پایان ج:

سال پس از تاریخ تصویب طرح تفصیلي رساله دکتري دانشجوي مربوط به د یل شخصي اقدام به دفاع نیند، به 

 شود.هاي استاد راهنما کاسته مينامههمین میزان از تعداد پایان

توان از اساتید اگر سقف مجاز اساتید پر شد و یا استادي به د یلي موجه بیش از موظفي خویش واحد نگرفت، مي د:

 خارج از دانشگاه استفاده کند.

ها نامهتوانند راهنماي پایاندانشگاه مياعضاي هیئت علمي جدید پس از ییسال سابقه تدریس در مقطع ارشد  ه:

 شوند.

 4توانند راهنماي بیش از نامه راهنما باشااند. آنان به طور همزمان نمياساااتید بیروني مجازند در هر ترم یک پایان و:

 نامه باشند.پایان

50 26/06/96 

باشند تا پایان نامه خود مي پایاندانشجویاني که برحسب نظر کمیسیون موارد خاص استاني مجاز به دفاع از  -1

 نامه یا رساله خود دفاع کنند.توانند از پایانشهریور مي

اند از دانشجویاني که در دفاع از پایان نامه خود کوتاهي نداشته و به علت یا علل خارج از اختیار خود نتوانسته -2

 ن نامه خود دفاع کنند.توانند از پایاپایان نامه خود دفاع کنند تا پایان شهریور ماه مي

الف: در صورتي که دانشجو در ترم آخر یا قبل از ترم آخر باشد ولي قب  در  پیشنیاز را ییبار در ترم هاي  -3

قبلي اخذ کرده اما بنا به د یلي همچون عدم کسب نمره قبولي، غیبت امتحاني یا ک سي و یا حذف اضطراري 

 توانند از مقررات همنیازي استفاده کنند.شد، با تشخیو گروه ميیا حذف ترم، در  پیشنیاز را نگذرانده با

ب: در صورتي که درو  همنیاز درخواستي)در  پیشنیاز و در  وابسته( در ترم جاري توسط گروه آموزشي 

ارائه شده باشد، امیان مهماني براي در  پیشنیاز وجود ندارد مگر در موارد ضرورت به تشخیو ریاست 

 دانشیده.

51 23/07/96 

 میلف آموزشي مستقل هايگروه و هادانشیده، 1394 مصوب ارشد کارشناسي نامه آیین 25 ماده به عنایت با -1

 نامه پایان از توانندنمي دانشجویاني چه دارند، اع م آموزش معاونت به ورودي، هر چهارم نیمسال آخر تا هستند

 .باشدمي محور آموزش به آموزشي شیوه تغییر به منوط آنان پنجم نیمسال تمدید و کنند دفاع خود

 پایان تا را محور آموزش به آموزشي شیوه تغییر بر مبني خود درخواست که ارشد کارشناسي مقطع دانشجویان -2

)در صورتییه این نامه پایان جایگزین درو  همراه به را باقیمانده درو  توانندمي نمایند، ارسال دوم نیمسال
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 ایشان التحصیلي فارغ اینیه به منوط نمایند، اخذ سوم نیمسال همان از گردد(چهارم ارائه نميدر  در نیمسال 

 .نگردد نیمسال چهار از کمتر

ه تحویل پس از برگزاري امتحانات پایان هر نیمسال، اساتید نمرات و اوراق امتحاني را در فرصت اع م شد -3

به اوراق مذکور را  ،ز پایان فرصت اعتراض دانشجویان به نمراتو این مراکز نیز پس ا ها دادهها و گروهدانشیده

 تا پایان نیمسال بعدي کلیه اوراق به آموزش دانشگاه تحویل شود. نمایند.  زم استآموزش دانشگاه تحویل 

52 07/08/1396 

 بر ع وه دفاع جلسه و باشند دانشگاه علمي هیات اعضاي از باید الزاما راهنما اساتید 95 سال نامه آیین مطابق -1

 آموزشي گروه از خارج داور دو و داخلي داور یک که گردد مي برگزار داور سه حضور با مشاور و راهنما اساتید

 . باشد مي دانشگاه از خارج یا و گروه از خارج داخلي اساتید از اعم که باشد مي

 م ک کل نمره درصد 50 نمره سقف دکتر دانشجویان براي قبول مورد زبان هاي آزمون خصوص در گردید مقرر -2

 آینده جلسه براي را است گروه تایید مورد آنها زبان نمره که دانشگاههایي شد، موظف زبان گروه. گیرد قرار

 .نماید پیشنهاد  شوري

 .گیرد صورت بیشتري هاي بررسي بعد جلسات در اساتید ارزشیابي خصوص در شد مقرر -3

53 21/08/1396 

 .(است اجمالي طرح تصویب) موضوع تصویب زمان از رساله، و نامه پایان در استاد ظرفیت احتساب معیار -1

 دهد کمیته تحویل را تفصیلي طرح موضوع، تصویب از پس ماه دو است موظف ارشد کارشناسي دانشجوي 

 خواهد حذف استاد ظرفیت از دانشجو این طرح و شده تلقي یین لم کان طرح تصویب اینصورت غیر در

 .نشود حذف ظرفیت از که کند تأیید میتوب بصورت استاد  اینیه مگر شد

 غیر در دهد کمیته تحویل را تفصیلي طرح موضوع، تصویب از پس ماه چهار است موظف دکتري دانشجوي 

 خواهد حذف استاد ظرفیت از دانشجو این طرح و شده تلقي یین لم کان دانشجو طرح تصویب اینصورت

 .نشود حذف ظرفیت از که کند تأیید میتوب بصورت استاد  اینیه مگر شد

 .نشد موافقت کامپیوتر با آشنایي در  ارائه با  -2

54 05/09/1396 
 .نمودند موافقت سیاسي فقه رشته ارشد کارشناسي و سیاسي اندیشه رشته دکتري ایجاد با شورا اعضاي -1

 .میشود حذف ارشد کاشناسي دوره تابستاني ترم -2

55 03/10/1396 

 .است ممنوع مطلقا مردادماه در نامه پایان از دفاع -1

 تا تیرماه 16 از) منتها نیست دفاع برگزاري براي الزامي( شهریور 15 تا تیرماه 16 از) علمي هیات تعطیلي ایام در -2

 براي حقي ایجاد بدون و اساتید یا استاد کتبي موافقت صورت در( شهریور 15 تا شهریور اول از و تیرماه آخر

 .داشت خواهد وجود نامه پایان از دفاع امیان مرخصي خرید

 پایان پروژه دفاع جلسه از قبل دکتري براي روز 20 و ارشد کارشناسي براي روز 10 حداقل است موظف دانشجو -3

 .نماید کسب دفاع اجازه و نماید تحویل را خود نامه

 پایان و بهمن ام سي اول نیمسال پایان نمایند مي دفاع خود خود رساله یا نامه پایان از که دانشجویاني براي -4

 .است شهریور 31 دوم نیمسال

 شود مي در  حذف باعث در  یک در دانشجو نصاب حد از بیش غیبت و دانشجو امتحاني غیبت صورت در -5

 .شود نمي منظور صفر دانشجو نمره و
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56 13/12/1396 

 را ک   هر دانشجویان تعداد تحصیلي نیمسال هر در اضافه و حذف از پس آموزشي هايگروه و هادانشیده -1

 دانشگاه ص ح و صرفه و مربوط هايدستورالعمل به توجه با ک   تشییل ادامه مورد در و کرده مجدد بررسي

 .نمایند گیريتصمیم

 براي سال دو به سه از دکتري در و سال یک به نیم و یک از ارشد کارشناسي در انباشت سال دو مدت براي -2

 و ارشد)خصوصي حقوق،(دکتري و ارشد)المللبین حقوق] حقوق دانشیده ،(دکتري و ارشد)اقتصاد دانشیده

 .کندمي پیدا تقلیل ايمنطقه مطالعات رشته و([ ارشد)عمومي حقوق و بشر حقوق ،(دکتري

57 19/01/1397 

 طرح توجیهي کارشناسي الهیات و معارف اس مي به تصویب رسید. -1

ارشد براي هاي کارشناسينامهکار پایاننامه جدید گردشپیشنهاد به مقام ریاست دانشگاه دایر بر اجراي آئینارائه  -2

 به بعد به تصویب رسید. 1397هاي سال ورودي

ها و موسسات آموزش عالي توسط دفتر خدمات نامه مربوط به نحوه پذیرش ممتازین دانشگاهنویس آئینارائه پیش -3

 ونت آموزش به تصویب رسید.آموزشي معا

58 02/02/1397 

تا کنون را در ماه شعبان، قبل از حلول ماه  96-97هاي تشییل نشده خود از اول نیمسال اساتید محترم لطفا ک   -1

 مبارک رمضان جبران نمایند. این موضوع در گروه تلگرامي اساتید دانشگاه مفید اع م شود.

 در مقطع کارشناسي ارشد در دانشیده فلسفهایجاد گرایش فلسفه اخ ق  -2

رایزني جناب آقاي دکتر انتظام به نمایندگي از شوراي آموزش و تحصی ت تیمیلي با رئیس دانشگاه درباره نحوه  -3

 اجراي آیین نامه گردش کار پایان نامه کارشناسي ارشد

59 16/02/1397 
توانند هیئت علمي مدعو واجد الشرایط در هر نیمسال تحصیلي مي پیبشنهاد به ریاست دانشگاه دایر بر اینیه اعضاي -1

 نامه را بر عهده بگیرند.راهنمایي یک پایان

60 30/02/1397 

 هاي دانشیده ها و گروه ها برگزار شود.امتحانات پایان نیمسال در داخل ک   -1

تصویب رسید و مابقي در جلسه آتي بررسي هاي تحصیلي به ریزي درو  در نیمسالبرخي از مواد بخشنامه برنامه -2

 خواهد شد.

61 13/03/1397 

نظري( و با توجه -دهند)نظري، عملي، عمليدانشیده ها با توجه به نوع دروسي که در هر مقطع تحصیلي ارائه مي -1

هر در  و محتواي کلي آن را   نامه آموزشي هر مقطع تحصیلي، زمان و نحوه برگزاري امتحان پایان نیمسالبه آیین

هاي آینده با همیاري دفتر نظارت و سنجش آموزش تعیین  و  جهت تصویب به شوراي براي هر در  براي نیمسال

 آموزش ارائه نمایند.

62 03/04/1397 

 پیشنهادي دفتر خدمات دانشجویي با اندکي تغییرات به تصویب رسید. 97-98تقویم دانشگاهي سال تحصیلي  -1

 تمدید شد. 1397تیرماه  13تا  962آخرین مهلت تیمیل فرم آمادگي دفاع نیمسال  -2

دانشجویان دکتري به شرط گذراندن امتحان جامع و به پیشنهاد استاد راهنماي اول و تصویب کمیته تحصی ت  -3

رشد منصوب گردند. واحد هاي مقطع کارشناسي اتیمیلي دانشیده مي توانند به عنوان استاد راهنماي دوم پایان نامه

 گردد.احتسابي استاد راهنماي دوم، یک سوم واحدهاي استاد راهنماي اول تعیین، و از میزان واحدهاي وي کسر مي

آیین نامه پذیرش دانشجویان ممتاز در مقطع کارشناسي ارشد به تصویب رسید. این آیین نامه پس از تایید شوراي  -4

 دانشگاه قابل اجراست.



 17  مصوبات شوراي آموزشي

 

63 08/07/1397 

شوراي آموزش الحاق گردد: در موارد خاص از قبیل  94مقرر گردید این تبصره به مصوبه معادل سازي سال  -1

فعالیتهاي علمي مرتبط و یا اشتغال مرتبط  با تشخیو کمیته تخصی ت تیمیلي یا شوراي دانشگده یا گروه امیان 

  .وجود داشته باشد يون آموزشمعادل سازي درو  براي بیش از پنج سال با تایید معا

نظر به مشی تي که تجدید نظر نمره وجود دارد مقرر گردید با اب غ این مصوبه روش اع م نمرات و تجدید نظر  -2

 در نمرات به شیوه تیل صورت گیرد:

 ده روز پس از پایان امتحاناتتا زمان ثبت نمره براي مقطع کارشناسي:  -3

 سي روز پس از پایان امتحاناتتا طع کارشناسي ارشد: زمان ثبت نمره براي مق -4

 شصت روز پس از پایان امتحاناتتا زمان ثبت نمره براي مقطع دکتري:  -5

 پانزده روز پس از ورود نمره تا زمان اعتراض دانشجو به نمره :  -6

 سي روز پس از ورود نمره تا زمان پاسخ استاد به اعتراض نمره دانشجو:  -7

هاي فوق سیستم به طور کامل بسته مي شود و امیان تغییر نمره حتي از مدیر آموزش نیز سلب تمام مهلتپس ازا -8

  .مي گردد

اعتراض به نمره پس ازمهلت هاي فوق صرفا در صورتي پذیرفته است که استاد اظهار نماید که اشتباهي رخ داده  -9

  .خواهد شد است و این اعتراض با حضور استاد در کمیته منتخب بررسي

 .ورود به موقع نمره یا تاخیر در ورود نمره توسط اساتید در سوابق نظم آموزشي اساتید ثبت خواهد شد -10

64 22/07/1397 

 تذكرات قبل از دستور :

 معاون آموزش: 

نیمسال ها بجز در شرایط خاص که راهي جز ارائه میهماني به دانشجو ندارند )مث ً دانشجو در آخرین . دانشیده1

 مجاز خود درسي را باید بگذراند که در دانشگاه ارائه نشده است(، از ارائه میهماني به دانشجو خودداري نمایند.

. معرفي دانشجو به استاد نیز همانند پیشنهاد مذکور فقط در شرایط خاص انجام شود )در ترم آخر و در صورت 2

 ها و امتحانات(.عدم ارائه در  یا تداخل ک  

 خودداري نمایند. "کند جداها از ارائه درسي که تداخل ک سي براي دانشجو ایجاد ميدانشیده .3

 

 مصوبات

 دانشیده اقتصاد به شرح تیل: نیاز درو  در دو مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشداص ح پیش.  1

 مقطع کارشناسي: 

 درو  اصلي: -الف    

 ت(، مباني فلسفي و روش شناسي اقتصاد، پیش نیاز  زم ندارد؛-10درو  حقوق تجارت ) -   

نیاز  نبوده و همچنین در  ت( در  بانیداري اس مي پیش-12براي در  ارزیابي طرح هاي اقتصادي ) -   

 نیاز این در  جایگزین شود؛( به عنوان پیش1( حذف و در  ک ن )2اقتصاد ک ن )

( حذف و 2( و اقتصاد خرد )2ت( درو  اقتصاد ک ن )-20( )1راي در  اقتصاد بخش عمومي )ب -   

 نیاز جایگزین شود؛( به عنوان پیش1( و اقتصاد خرد )1درو  اقتصاد ک ن )

نیاز حذف و اقتصاد ک ن ( به عنوان پیش2ت(، در  اقتصاد ک ن )-26براي در  تجارت بین الملل ) -   

 ود.( جایگزین ش1)

 هاخوشه -ب  
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نیاز، جایگزین در  ( به عنوان پیش1اقتصاد اخ قي( ، در  ک ن ) –: )اقتصاد رفتاري  31در خوشه  -   

 ( شود.2ک ن )

 ( شود.2نیاز، جایگزین در  ک ن )( به عنوان پیش1: )حقوق و اقتصاد( : در  ک ن ) 34در خوشه  -   

نیاز، جایگزین در  ک ن ( به عنوان پیش1: )مباني جامعه شناسي اقتصادي( : در  ک ن ) 35در خوشه  -   

 ( شود؛2)

نیاز جایگزین در  بانیداري : )بانیداري بین المللي( : پول و بانیداري به عنوان پیش 52در خوشه  -   

 اس مي شود.

 قطع کارشناسي ارشد:م 

( واحد تعریف شده 4اقتصاد ک ن براي رشته اقتصاد نظري و اقتصاد توسعه که )درو  اقتصاد خرد و  -   

دو واحدي براي دو ترم ارائه شود. )اقتصاد خرد الف، اقتصاد خرد ب و اقتصاد ک ن  است، در قالب دو در 

 واحد براي هر ترم تعریف شود(. 2الف، اقتصاد ک ن ب که هر در  

65 06/08/1397 

پژوهشي )همانند مجله حقوق بشر( جهت دفاع از رساله دکتري مورد موافقت قرار  -هاي غیر علميپذیرش مقاله .1

 نگرفت.

. با برگزاري امتحان براي درو  یک واحدي در اواسط نیمسال توسط دانشیده یا گروه موافقت شد. مشروط بر 2

تر خدمات آموزشي دانشگاه در جریان برگزاري امتحان اینیه تا آن زمان تدریس آن در  به اتمام رسیده باشد و دف

 قرار گرفته شده باشد.

حضوري که دانشجو در تمام جلسات درو  مربوط شرکت کرده باشد هاي نیمهسازي درو  دوره. با معادل3

 موافقت نشد.

 .  زم است درو  جبراني در اوایل تحصیل در هر مقطع تحصیلي به دانشجو ارائه شود4

 اندن درو  جبراني کارشناسي ارشد به صورت معرفي به استاد ممنوع است.. گذر5

66 11/09/1397 

باشد به صورت سه واحد مي 6که  2در برنامه درسي کارشناسي فقه و مباني حقوق اس مي، در  آموزش عربي  .1

 گردد.واحدي)الف و ب و ج( در یک نیمسال ارائه مي 2در  

 شود:الذکر برداشته ميتیلنیازهاي درو  پیش. 2

 مقطع کارشناسي علوم قرآن و حدیث -1   

 2از  1تفسیر ترتیبي  -الف      

 2از  1الحدیث فقه -ب       

 3از  2الحدیث فقه –ج       

 مقطع کارشناسي فقه و مباني حقوق اس مي -2   

 2از  1اصول فقه  -الف      

 3از 2اصول فقه  -ب       

 4از  3اصول فقه  -پ       

 3از  2فقه مدني  –ت       

 4از  3فقه مدني  -ث       

 5از  4فقه مدني  -ج       
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 6از  5فقه مدني  -چ       

 7از  6فقه مدني  -ح       

 مقطع کارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اس مي - 3   

    2از  1فقه استد لي  -الف      

 3ز ا 2فقه استد لي  -ب       

 4از  3فقه استد لي  -پ       

 2از  1مباحث اصول  –ت       

 3از  2مباحث اصول  -ث       

 4از  3مباحث اصول  -ج       

 مقطع کارشناسي ارشد علوم قرآن و حدیث - 4    

 2از  1علوم قرآن  -الف       

        2از  1تفسیر قرآن  –ب        

 با برگزاري رشته آموزش زبان انگلیسي در مقطع کارشناسي در دانشگاه مفید موافقت گردید. .3

 با برگزاري رشته فلسفه و ک م اس مي در مقطع کارشناسي در دانشگاه مفید موافقت گردید.. 4

 هاي کارداني و کارشناسي مصوب شد:نامه آموزشي دورهآیین 7ماده  5در تفسیر تبصره  .5

تي که واحدهاي انتخابي یا باقیمانده دانشجو در پایان هر نیمسال در صورت حذف آموزشي یا حذف در صور

واحد درسي برسد، این نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل در سنوات  12اضطراري و مانند آن به کمتر از 

 تأثیر است.شود، اما در مشروط شدن یا ممتاز شدن دانشجو بيتحصیلي وي محسوب مي

گردد اما انتخاب واحد به صورت تداخل ک سي ممین نیست و در صورت انتخاب آن توسط آموزش حذف مي .6

تداخل امتحاني با موافقت ریاست دانشیده و یا مسئولیت خود دانشجو )با توجه به محدودیت زماني امتحان( 

 پذیر است.امیان

67 09/10/1397 
پذیرش آزمون بسندگي زبان عربي به جاي آزمون تافل زبان خارجي )انگلیسي( در دوره دکتري تخصصي فقه و  .1

 مباني حقوق اس مي به تصویب رسید.

68 07/11/1397 

مشخصات کلي برنامه و سرفصل درو  دوره کارشناسي علوم قرآن  3با توجه به توضیحي که در پاورقي صفحه  .1

هاي کارشناسي علوم قرآن و حدیث و کارشناسي فقه و مباني حقوق و حدیث آمده است درو  عمومي براي رشته

واحد  22وزارت علوم که  07/04/1396اس مي بر اسا  سرفصل اب غي خواهد بود )نه مصوبه اب غي مورخ 

 است(. 

از  60شود که دانشجویان حداقل امتیاز قبولي در آزمون بسندگي زبان عربي در صورتي از دانشجویان پذیرفته مي .2

 هاي دولتي کسب کرده باشند. را از دانشگاه 100

براي  2الملل و آمار ، مالیه بین2نیاز درو  تاریخ عقاید با توجه به پیشنهاد شوراي دانشیده اقتصاد، پیش .3

 شود.و قبل آن براي دانشجویان رشته اقتصاد حذف مي 1394دانشجویان ورودي سال 

بر  "پایان ترم صرفانامه کارشناسي، ثبت نمره درو  عملي بدون نمره آیین 16در الحاقي به تبصره یک ماده  .4

 اسا  آزمون عملي ممین است.



 20  مصوبات شوراي آموزشي

 

69 05/12/1397 

نیاز دروسي که دانشجو اخذ کرده و افتاده است یا پیش 26/06/1396در الحاق به مصوبه شوراي آموزش مورخ  .1

 نیازي حذف گردد. نتوانست در امتحان شرکت کند، با موافقت مدیر گروه این در ، از پیش

تواند با موافقت مانده داشته باشد، ميیک یا دو در  نظري باقي "اگر دانشجوي کارشناسي در ترم آخر صرفا .2

 مدیر گروه به صورت معرفي به استاد بگذراند )هرچند این درو  در دانشگاه ارائه شده باشد(.

ها تعریف یاري تمام گروهطبق اب غیه وزارت علوم، در  آشنایي با کلیات حقوق شهروندي جزء درو  اخت .3

توانند این در  را ها ميگردد و سایر گروهگردد و این در  در هر سال فقط ییبار در دانشیده حقوق ارائه ميمي

 اخذ نمایند.

مقرر گردید طرح توجیهي دوره ارشد حقوق محیط زیست پس از بررسي در شوراي دانشیده، در این شورا . 4

 مطرح شود.

70 25/01/1398 

تا  12جلسه شوراي آموزشي و تحصی ت تیمیلي از این تاریخ به بعد تا پایان سال تحصیلي جاري از ساعت  .1

 شود. تشییل مي 13:30

این  97-98به دلیل همزماني برگزاري کنیور سراسري ارشد با امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلي  .2

 شود.برگزار مي 10/04/1398تا تاریخ  25/03/1398امتحانات با یک هفته تأخیر از تاریخ 

 ویب رسید.دانشگاه که تصویر آن در پیوست آمده است به تص 98-99کلیات تقویم آموزشي سال تحصیلي  .3

( و در  آموزش 1نیاز در  فقه مدني)در رشته کارشناسي فقه و مباني حقوق اس مي، در  فقه عبادي پیش. 4

 باشند.( نمي2نیاز در  آموزش زبان عربي)( پیش1زبان عربي)

ایجاد  هاي دکتري تخصصي وزارت علوم، نسبت بهاندازي و ارزشیابي دورهنامه راهبا توجه به اب غیه آیین. 5

 ها تأکید گردید.کارهاي  زم براي ادامه پذیرش دوره دکتري از جمله استخدام اساتید بازنشسته توسط گروهراه

71 26/03/1398 

واحد درو  عمومي را دریافت کرده و به  6توانند تا سقف در ترم تابستاني دانشجویان مقطع کارشناسي مي .1

تواند به همان میزان درو  صورت میهمان بگذرانند. در صورتییه دانشجو در نیمسال تحصیلي آخر خود باشد مي

 تخصصي بصورت میهمان بگذراند. 

 ویان مقطع دکتري منوط به ارائه تافل توسط آنها مي باشد.برگزاري امتحان جامع براي دانشج .2

اند چنانچه تا پایان شهریور ماه نمره دانشجویاني که بدون ارائه تافل امتحان جامع برگزار کرده "استثنائا تبصره:   

 تافل خود را ارائه دهند امتحان برگزار شده مقبول خواهد بود.

اند در اسرع وقت آن را هایي که تاکنون گزارش ارزیابي دروني خود را تیمیل و ارائه نیردهمقرر گردید دانشیده .3

  التدریس استفاده نمایند.بیني شده بصورت حقتوانند در این راستا از منابع مالي پیشتیمیل و ارسال نمایند. آنها مي

72 
24/06/139

8 

 أكيد شد:در اين جلسه به موارد زير ت

 هاي آموزشي به سرفصل درو  ارائه شده توسط اساتید. نظارت جدي از سوي مدیران گروه .1

 ،هاي دانشجویان جدیدالوروددر مورد تشییل ک   ،هاي نیمسال جاري طبق برنامه اع م شدهتشییل ک   .2

 ب فاصله پس از ثبت نام و انتخاب واحد توسط آنها.

ها و احسا  مسوولیت در این باره توسط کلیه نامهکشف و گزارش تقلب علمي توسط اساتید راهنماي پایان .3

 اندرکاران مربوط.دست

 تصميمات زير اتخاذ گرديد:    07/07/1398 73
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افتادگي دانشجویان جدیدالورود از برنامه آموزشي دانشگاه در نیمسال جاري را که به علت دیر ها عقبدپارتمان .1

 هاي جبراني برطرف نمایند. باشد، با تشییل ک  اع م شدن اسامي قبول شدگان توسط وزارت علوم مي

ه کارشنا  دپارتمان ارائه دهد و کارشنا  دانشجویي که متقاضي رفتن به میهماني است باید تقاضاي خود را ب .2

کند. و تصمیمات نهایي درباره میهمان شدن دانشجو توسط تقاضا را به کمیته منتخب در معاونت آموزش ارسال مي

 گردد.کمیته منتخب اتخات مي

 آقاي دکتر کیاءالحسیني به جاي آقاي دکتر انتظام به عنوان عضو کمیته منتخب انتخاب شدند. .3

 ها تأکید مجدد شد تا هر چه زودتر ارزیابي دروني خود را به پایان برده و تحویل نمایند.ارتمانبه دپ .4

، )طرح، نوآوري، تألیف جایگزین مقاله علمي و 89نامه آموزشي دکتري سال آیین 8ماده  15موضوع تبصره  .5

 ح در شوراي آموزشي است.پژوهشي( جهت دفاع از رساله پس از تأیید هیأت داوران رساله، قابل طر

74 21/07/1398 

مقرر گردید به هنگام اع م تیمیل ظرفیت دانشجو براي دوره کارشناسي ترم بهمن ماه از سوي سازمان سنجش،  .1

 تیمیل نشده، اقدام به پذیرش دانشجو نماید. هاي خود، که ظرفیت آندانشگاه مفید در کلیه رشته

دستورالعمل ارسال اب غیه یا اط عیه به کلیه تینفعان اعم از اساتید داخلي و  معاونت آموزشي موظف گرید که .2

 ها اب غ نماید.آموزشي تهیه و به کلیه دپارتمان -خارجي، دانشجویان، کارکنان را در فرآیندهاي آموزشي، اجرایي
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هاي معتبر سایر کشورها ها به ویژه با دانشگاهها نسبت به مراودات علمي و آموزشي با سایر دانشگاهدپارتمان .1

 هاي  زم را ارائه نمایند.توانند راهنمایيتر عمل کنند. خانم دکتر فراهاني از دپارتمان زبان ميفعال

 نیاز درو  زیر در مقطع کارشناسي حذف گردید:پیش .2

 ( از رشته فقه و حقوق اس مي2بیات عرب )اد -  

 ( از رشته فقه و مباني حقوق اس مي2( و )1فقه جزا ) -  

 قصو انبیاء در قرآن و عهدین از رشته علوم قرآن و حدیث -  

 ( از رشته علوم قرآن و حدیث4فقه الحدیث ) -  

 عرفان عملي از رشته ادیان و عرفان -  

 ( از رشته ادیان و عرفان2)متون عرفاني فارسي -  

 ( از رشته ادیان و عرفان3متون عرفاني فارسي) -  

 ( از رشته ادیان و عرفان2متون عرفاني عربي ) -  

 ( از رشته ادیان و عرفان2هاي مطالعات دیني)روش -  

 ( از رشته ادیان و عرفان2متون دیني به زبان خارجي ) -  

 ( از رشته ادیان و عرفان3به زبان خارجي ) متون دیني -  

 ( از رشته ادیان و عرفان4متون دیني به زبان خارجي) -  

 ( از رشته ادیان و عرفان2متون عرفاني به زبان خارجي ) -  

 حقوق اساسي از رشته فقه و مباني حقوق اس مي -  

 اس مي( از رشته فقه و مباني حقوق 7( تا فقه مدني)3فقه مدني) -  

 اس مي قواعد فقه مدني از رشته فقه و مباني حقوق -  

 قواعد فقه جزایي از رشته فقه و مباني حقوق اس مي -  

 فقه قضایي از رشته فقه و مباني حقوق اس مي -  



 22  مصوبات شوراي آموزشي

 

 ( از رشته فقه و حقوق اس مي8( تا فقه)3فقه) -         

76 
26/08/139

8 

 شود.بصورت آزمایشي اجرا مي 1399ها تا پایان خرداد ها و دپارتمانتغییرات ساختاري در آموزش دانشگاه .1

ها و مشاوره توسط دبیر کمیته مربوط ها از قبیل راهنمایي، داوريها و رسالهنامههاي مربوط به پایاناب غ فعالیت .2

 شود.ميها صادر و اب غ درو  توسط مدیر دپارتمان
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 پیشنهاد دپارتمان زبان درباره حذف پیشنیاز در  نمایشنامه در ادبیات انگلیسي به تصویب رسید. .1

ها را تا جلسه آینده شوراي تحصی ت ها و رسالهنامهها نظرات اص حي خود درباره طرح تفصیلي پایاندپارتمان .2

 شود.تیمیلي ارائه نمایند تا در جلسه مطرح 
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 نامه کارشناسي ارشد بار دیگر اب غ شود.نامه گردش کار پایانآیین .1

ارشد نظرات اعضاي جلسه دریافت و اعمال شود و در جلسات بعدي براي ساماندهي طرح پروپوزال کارشناسي .2

 بررسي گردد.

هاي تحصیلي مربوط به دپارتمان خود را جهت ارائه به صورت درو  هر یک از رشته %10ها رؤساي دپارتمان .3

 .مجازي تا جلسه آینده شورا مشخو کرده و معرفي نمایند
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 نفر پیشنهاد گردید. 40هاي مختلف هاي متون تخصصي زبان انگلیسي رشتهسقف تعداد دانشجویان ک   .1

توانند به جاي ارائه قبولي تافل در دانشجویان دکتري مي 1399 – 1400مقرر گردید که از سال تحصیلي  .2

 2کند شرکت کرده و آن را با موفقیت بگذراند. طول این دوره حداکثر اي که دپارتمان زبان ارائه ميهاي ویژهدوره

 نیمسال خواهد بود.

 15اهلل کهریزي، دانشجوي حقوق خصوصي دانشگاه مفید بر اسا  تبصره طرح ارائه شده از سوي آقاي فیض .3

مورد تآیید  8/8/89ریزي آموزش عالي مورخ شوراي برنامه 775نامه آموزشي دوره دکتري مصوب جلسه آئین 8ماده 

 واقع گردید.
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 .رو  بررسي و تصویب شدریزي دنامه برنامهموادي از آئین .1
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