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 همقدم 1-1

های نوپای دانشگاه خلیج فارس است که  هوشمند و علوم داده یکی از دانشکده  هایسیستمدانشکده مهندسی  

فعالیت رسمی خود را آغاز    1399با حضور چهار رشته مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، ریاضی و آمار از مهرماه  

زه هوش مصنوعی  نوایی با آهنگ شتابان علم و تکنولوژی مخصوصاً در حوکرده است. فلسفه بنیادی این دانشکده هم 

قدر و دانشجویانی بانشاط و مستعد سعی در تحقق این آرمان  های مرتبط است که با حضور استادانی گران و فناوری 

 .بلند دارد

  اعضای   بیشتر  آگاهی  منظور  به  و  دانشگاه  مصوب  تکمیلی  تحصیالت  هایدوره  نامهآیین  به  عنایت  با  راهنما  این 

  و   ارشد   کارشناسی  های  دوره  دانشجویان   و   تکمیلی  تحصیالت  های  دوره   امور  در  فعال   هیئت علمی، همکاران

  های دوره  به  مربوط  مقررات  و  ها  نامه  آیین  اجرای   در  بهتر   و  بیشتر  هماهنگی  موجد   تا  استمدون شده  دکتری

  دانشکده   مصوب  الحاقات  برخی   و  مهم  نکات  در برگیرنده  که  راهنما  این  مطالعه  است  امید .  تکمیلی باشد   تحصیالت

  تکمیلی   تحصیالت   های دوره  کیفی   ارتقاء  رهگذر باعث   این  از   و   شده   امور   تسهیل   و   بیشتر  نظم   ایجاد   موجب   است

 .شود

 

 داده هوشمند و علوم هایسیستم سازمان دانشکده مهندسی   1-2

 این   از.  است  علمی  هیئت  عضو  36  دارای  حاضر  حال  داده درهوشمند و علوم   هایسیستم  مهندسی  دانشکده

  باشند. مسئولین دانشکده متشکل از رییس دانشکده؛ دکتر نفر مربی می  3نفر استادیار و    22دانشیار،    نفر  12  تعداد

پژوهشی دانشکده؛ دکتر احمد   ت بین، معاونآموزشی دانشکده؛ دکتر حسین حق ت علمینیا، معاونابوالحسن رزمی

 باشد.کشاورز می
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 هوشمند و علوم داده  هایسیستمساختار دانشکده مهندسی   11-شکل     هوشمند و علوم داده   هایسیستمساختار دانشکده مهندسی   1-1 شکل  هوشمند و علوم داده   هایسیستمساختار اداری دانشکده مهندسی    1-1 شکل  هوشمند و علوم داده   هایسیستم  ی سازمان دانشکده مهندس  1-1  شکل
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 دانشکده   رياست 1-3

 

  سعید کريمی  خانوادگی نام و نام

 

 رئیس دانشکده  سمت 

 ریاضی -تخصصی دکتری  تحصیالت

 دانشیار مرتبه علمی 

 31222751 تلفن 

 karimi@pgu.ac.ir رايانامه 

 

 

 پیام رياست دانشکده  1-3-1

های نوپای دانشگاه خلیج فارس است که  هوشمند و علوم داده یکی از دانشکده  هایسیستمدانشکده مهندسی  

فعالیت رسمی خود را آغاز    1399با حضور چهار رشته مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، ریاضی و آمار از مهرماه  

زه هوش مصنوعی  نوایی با آهنگ شتابان علم و تکنولوژی مخصوصاً در حوکرده است. فلسفه بنیادی این دانشکده هم 

قدر و دانشجویانی بانشاط و مستعد سعی در تحقق این آرمان  های مرتبط است که با حضور استادانی گران و فناوری 

 .بلند دارد

هوشمند و علوم داده، اطمینان دارم    هایسیستماینجانب با علم به توانمندی خانواده بزرگ دانشکده مهندسی  

استوار و  بزرگ  بر خداوند  توکل  زمینه با  از  بسیاری  در  تکنیکی  به خودکفایی  ترقی  و  توسعه  مسیر  در  های  ی 

 ت.های مبتنی بر هوش مصنوعی دست خواهیم یافای و فناوری استراتژیک علوم نوین داده 

 

mailto:karimi@pgu.ac.ir
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 وظايف و اختیارات رياست دانشکده  2-3-1

و ایجاد زمینه های مناسب برای    شودمی نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابالغ   ❖

  رشد استعدادهای تحصیلی

 ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور آموزشی و پژوهشی ، اداری و مالی دانشکده  ❖

 نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده ❖

 ی و هماهنگ کردن کلیه فعالیت های واحدهای تابعه ارزیاب ❖

  پیشنهاد بودجه سالیانه دانشکده ❖

 نظارت بر کار شوراهای مختلف دانشکده  ❖

  ارزیابی فعالیت سالیانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه ❖

  پیشنهاد انتصاب معاونین دانشکده و مدیران گروه به رئیس دانشگاه ❖

 با معاونین دانشگاه جهت اجرای مقررت و ضوابط مربوط در دانشکدهایجاد ارتباط و هماهنگی  ❖

نظارت بر عملکرد کادر غیرهیأت علمی دانشکده و ارزیابی فعالیت و رفتار آنها با مشارکت مدیران واحدهای   ❖

 تابعه 

  بررسی و برآورد نیازهای مالی ، استخدامی تجهیزاتی و تحقیقاتی دانشکده و اعالم آن به مقامات مسئول  ❖

 سازمان مرکزی دانشگاه

شرکت در شوراهای ذیربط دانشگاه و انعکاس نتایج و گزارشات شوراها به اعضای هیأت علمی و کارکنان   ❖

 و احیاناً دانشجویان دانشکده در گردهمایی های مربوطه 

 

 آموزشی ت علمیمعاون 1-4

 

  بین حسین حق خانوادگی نام و نام

 معاونت آموزشی دانشکده سمت 

 احتمال - دکتری آمار ریاضی  تحصیالت

 استادیار مرتبه علمی 

 31222752 تلفن 

 haghbin(at) pgu.ac.ir رايانامه 
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 وظايف و اختیارات معاونت آموزشی دانشکده   1-4-1

 ها و مقررات آموزشی مصوب اجرای آئین نامه ❖

 اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاههای اجرایی الزم جهت ریزی و تنظیم خط مشی و روش برنامه ❖

 اها و کوشش در جهت حل مشکالت آموزشی آنههای آموزشی گروهنظارت بر اجرای برنامه ❖

 های آموزشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده هیه و تنظیم سیاستت ❖

 های کارشناسی های آموزشی دانشجویان دورهنظارت بر کلیه فعالیت ❖

 تخلفات آموزشی دانشجویان از طریق کمیته انضباطیرسیدگی به  ❖

ارزشیابی عملکرد آموزشی سالیانه اعضای هیأت علمی و کادر آموزشی دانشکده به منظور ارتقاء کیفیت   ❖

آنها    فعالیت 

و   مقررات  اجرای  جهت  دانشگاه  آموزشی  معاونت  حوزه  ذیربط  مدیران  با  هماهنگی  و  ارتباط  ایجاد 

  ی مصوبهای آموزش دستورالعمل

 های آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره تحصیالت تکمیلی تینظارت بر کلیه فعال ❖

با مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه جهت اجرای ظوابط و مقررات مربوط  ❖ ارتباط و هماهنگی    ایجاد 

  های مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترینظارت بر اجرای آزمون

 

   پژوهشی  تمعاون 1-5

 

-نام و نام

 خانوادگی 

  احمد کشاورز 

 معاونت پژوهشی دانشکده  سمت 

 سیستم-دکتری مهندسی برق مخابرات تحصیالت

 دانشیار مرتبه علمی 

 - تلفن 

 a.keshavarz(at)pgu.ac.ir  رايانامه 
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 ICTپژوهشکده  1-5-1

گیری   بهرهفناوری که با    - پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه خلیج فارس، سازمانی است پژوهشی

فناوری توسعه  و  و  اشیا  اینترنت  فناوری  ی  حوزه  در  متعهد،  و  باتجربه  کارآمد،  انسانی  نیروی  و  برتر  های 

هوشمندسازی و توسعه کسب و کارهای فناورانه در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در جنوب کشور ایفای نقش  

لعه، پژوهش و توسعه  مطا  فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه خلیج فارس ماموریت اصلی پژوهشکده  می کند.  

ارتباطات و مطالعات راهبردی حوزه   و  با فناوری اطالعات  پژوهشکده فناوری  باشد.  می  ICTراهکارهای مرتبط 

اطالعات و ارتباطات دانشگاه خلیج فارس با طراحی فرآیندهای موثر و کارا برای توسعه فناوری های اینترنت اشیا  

های هوشمند سالمت، تبدیل شدن به مرجع  صنعتی، توسعه سامانه و هوشمندسازی، مدیریت شبکه و اتوماسیون

آزمون و مرکز تعالی اینترنت اشیا و ایجاد مرکز تولید محتوا در حوزه خلیج فارس با تعامالت سازنده و دوسویه با  

 نماید. کلیه ذینفعان و خلق ارزش برای محیط پیرامونی اقدام می

تاسیس    1392دازی اولیه توسط دکتر ابوالحسن رزمی نیا، نهایتا در سال  انریزی راهپژوهشکده با برنامهاین   

تا کنون نیز به ریاست    1395به ریاست مهندس محمد ملک زاده و از سال    1395تا    1392گردید. در سالهای  

تا کنون در این    1397از سال    ICTدکتر احمد کشاورز به ادامه فعالیت مشغول است. همچنین یک کارشناس  

 باشد. پژوهشکده مشغول فعالیت می

های  های اینترنت اشیا و هوش مصنوعی، توسعه شرکتتوسعه فناوریامل  ی پژوهشکده ش هااهداف و برنامه 

های مورد نیاز شهر هوشمند، طراحی و ساخت سنسورهای  فناور و دانش بنیان در حوزه اینترنت اشیا، توسعه فناوری

توسعه  های مهندسی پزشکی، کاربردهای هوش مصنوعی در پزشکی،  کاربردی شهرهای هوشمند، توسعه فناوری 

های  ها و دورهها، کارگاه دانش فنی و ارائه مشاوره در زمینه امنیت فناوری اطالعات و ارتباطات و برگزاری همایش

 باشد. آموزشی می 

گروه پژوهشی )گروه پژوهشی اینترنت اشیاء و   4در حال حاضر پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات دارای 

م پژوهشی هوش  و گروه  پردازش سیگنال، گروه  رمزنگاری  و  داده  امنیت  پژوهشی  گروه  داده کاوی،  و  صنوعی 

هسته پژوهشی )هسته پژوهشی علم داده و هسته    2های الکتریکی و هوشمند سازی( و  پژوهشی حفاظت سیستم

رشد   مرکز  و  اشیاء  اینترنت  و  هوشمندسازی  فناوری  توسعه  مرکز  همچنین  و  شناختی(  علوم  و  مغز  پژوهشی 

های مرتبط با  در نظر دارد که با تجهیز آزمایشگاهباشد. همچنین پژوهشکده  اقتصاد دیجیتال میهوشمندسازی و  

ارتباطات در استان بدل شود. توسعه و   و  حوزه فعالیت خود به مرکز اصلی پژوهش در حوزه فناوری اطالعات 

ا فناوران و نوآوران صنعت و  های فعال استان، تعامل بتکمیل این پژوهشکده می تواند در راستای شناسایی شرکت

دانشگاه، برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه، اشتغال زایی برای فارغ التحصیالن دانشگاهی، تولید محصوالت  

های دانشگاهی در جهت فروش محصوالت دانش بنیان در بازار  مبتنی بر دانش و فناوری نوین، حمایت از شرکت

، اتکای بر تولیدات داخلی، کاهش وابستگی به واردات و فناوری خارجی،  داخلی و صادرات محصوالت دانش بنیان



20 
 

های نوین، راه اندازی خط تولید محصوالت دانش  جلوگیری از مهاجرت نیروهای نخبه استان، تجاری سازی فناوری

نش بنیان  ها بسیار موثر باشد. توسعه پژوهشکده به توسعه اقتصاد دابنیان در استان و افزایش گردش مالی شرکت

ای و ملی کمک بسزایی خواهد کرد و نیز باعث کاهش وابستگی  در استان و به تبع آن کمک به توسعه منطقه

به فناوری  بومی استان  ارتقاء سطح فناوری  ها و تکنولوژی سازی فناوری های خارجی و  به  های روز دنیا و کمک 

تولیدی و ا به تبع آن بهبود کیفیت محصوالت  از ظرفیتصنایع استان و  های منابع  فزایش صادرات و استفاده 

 بنیان خواهد شد. انسانی خبره در راستای توسعه اقتصاد دانش

 

               

 

های  سازمانپروژه پژوهشی ارتباط با صنعت را با    16پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات تا کنون تعداد  

تا کنون   انجام داده است. همچنین  فناور مستقر در  ها و شرکتمحصول فناورانه توسط هسته  11مختلف  های 

اند و یک مورد در مرحله تجاری سازی قرار  مورد تجاری سازی شده  3پژوهشکده تولید شده است که از این بین  

یک محصول فناورانه پژوهشکده    و  رده استک دوره آموزشی را برگزار   چهاراین پژوهشکده تاکنون    همچنین دارد.  

تا از    2اند که از این میان شرکت استارتاپی در این پژوهشکده شکل گرفته  3هسته فناور و    9  ثبت اختراع شده و

 ها دانش بنیان هستند.این شرکت

 

 ICTپژوهشکده    2- 1 شکل
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 داده مند و علومهوش هایسیستم ها در دانشکده مهندسی آموزشی و گرايش هایگروه  1-6

گروه آموزشی آمار و کاربردها، مهندسی برق،    4داده دارای  هوشمند و علوم  هایسیستم دانشکده مهندسی  

  رشته   به   بنا   علمی دانشکدههیئت  اعضاء  از   کدام  هر  آموزشی  گروه   هر   در  باشد.ریاضی و مهندسی کامپیوتر می

 .باشد مدیر گروه می عهده بر  هاگروه از کدام  هر  مسئولیت و هستند   عضو  خود  تحقیقاتی  و  کاری

 

 مديران گروه  1-6-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 سعید طهماسبی دکتر  

 مدیر گروه آمار 

 دکتر محمدجواد صابر 

 مدیر گروه مهندسی برق 

 آزاد سعید طلعتیان  مهندس

 کامپیوتر مدیر گروه مهندسی  

 دکتر سعید رسولی 

 ریاضیمدیر گروه  
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 پژوهشی -ی آموزشیهاآزمايشگاه و  هاکارگاه  1-7

 قدرت  هایسیستم آزمایشگاه تحلیل  .1

 آزمایشگاه حفاظت و رله  .2

 2و  1های الکتریکی آزمایشگاه ماشین .3

 کارگاه برق  .4

 آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی .5

 آزمایشگاه سیستم دیجیتال  .6

 آزمایشگاه الکترونیک  .7

 مدارهای الکتریکی)گروه مهندسی کامپیوتر(  آزمایشگاه .8

 آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی)گروه مهندسی کامپیوتر(  .9

 آزمایشگاه مدار منطقی )گروه مهندسی کامپیوتر(  .10

 آزمایشگاه سیستم کنترل خطی .11

 آزمایشگاه مدار مخابراتی  .12

 دانشکده  وتریکارگاه کامپ .13

 یی دانشجو وتر یکامپ تیسا .14

 ن یماش  یر یادگیعلوم داده و  شگاهیآزما .15

 هوشمند  تالی جیکنترل د هایسیستم شگاهیآزما .16

 اءیاش  نترنتیا شگاهیآزما .17

 عامل ستمیشبکه و س  شگاهیآزما  .18

 ی علوم شناخت شگاهیآزما  .19

 ی مخابرات هایسیستم و  گنالیپردازش س  ی پژوهش شگاهیآزما  .20

 هوشمند  هایسیستم و   شرفتهی پ کیربات  یپژوهش شگاهیآزما .21

 یمکان  یهاداده  لیسنجش از دور و تحل یپژوهش شگاهیآزما .22

 و کنترل  یکینامید  هایسیستم  .23

 و سالمت هوشمند    ی هوش مصنوع شگاهیازما  .24

 هوشمند و شبکه تیامن شگاهیآزما .25

 بزرگ  یها داده  لیتحل شگاهیآزما  .26

 یاض یتوسعه علوم ر شگاهیآزما  .27

 وآماتور یراد  .28

 ی و مدار منطق  ک یالکترون شگاهیآزما .29

 ن یماش  یو طراح ی صنعت ک یالکترون شگاهیآزما .30
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 قدرت هایسیستم  شگاهیآزما  .31

 شبکه هوشمند برق    شگاهیآزما  .32

 ی ارابطه ریغ ی هاداده گاهیپا شگاهیآزما  .33

 

 ارشد  یدوره کارشناس نامهنيی آ  يیاجرا نامهوه یش  1-8

 : تعريف واژگان1ماده  1-8-1

 .تحقیقات و فناوری کشور جمهوری اسالمی ایران: وزارت علوم، وزارت

 فارس بوشهر: دانشگاه خلیجدانشگاه 

ی عالی که دانشجو بدون پرداخت شهریه و صرفا با سپردن تعهد خدمت، آموزش  زش : نظام آمورايگان  آموزش 

 .بیند می

 .دوره دکتری را برگزار کند  تواند می های دانشگاه که بر اساس مقررات : هر یک از دانشکدهدانشکده 

 .: کوچکترین واحد آموزشی که مسئولیت برگزاری دوره دکتری را داردآموزشی گروه 

هایی است که برای یادگیری دانشجو در یک نیمسال آموزشی یا مدت زمان همسان  : دانش یا مهارتدرسی  واحد

 .آموزشی و بر اساس برنامه درسی مصوب وزارت ارائه میگرددآن از سوی یک گروه 

 شده دوره کارشناسی، ارشد و دکتری : پذیرفتهدانشجو

علمی  راهنما  استاد هیات  عضوهای  از  یکی  راهنمایی    هایگروه :  مسئولیت  که  فارس  خلیج  دانشگاه  آموزشی 

 رد.  پذیدانشجوی دوره ارشد و دکتری را از نخستین نیمسال آموزشی وی می

حرفهمشاور  استاد متخصص  یا  تخصصی،  دکتری  مدرک  دارای  علمی  هیات  عضوهای  از  یکی  که  :  است  ای 

 مسئولیت مشاوره در رساله دانشجو را پذیرفته است.

نوشتاری از پژوهشی است که دانشجو در موضوعی تخصصی مربوط به رشته و گرایش    گزارش   یک:  نامهپايان

 نویسد.نامه نگارش مصوب دانشگاه، برای دریافت دانشنامه کارشناسی ارشد میشیوه تحصیلی خود و بر اساس 

دارای مهارت و  ای:  متخصص حرفه تجربه غیر عضو هیئت علمی است که  با  یا کارشناس  فرد صاحبنظر  یک 

  ای با تایید شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه باشد.شایستگی حرفه

  ل یتحص  به  است که دانشجو بر اساس ضوابط مصوب و به طور موقت  یمدت زمان مشخص  :یل یتحص  یمرخص

 .باشد یهمچنان دانشجو م یاشتغال ندارد ول

 .کند ی میخوددار لی است که در آن دانشجو به طور خودخواسته از ادامه تحص  یند یفرا :یل یتحص  انصراف
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  یی اجرا  نامهوهیش   است که بر اساس   ی امتخصصان حرفه  ای  یعلم  اتیه  یاز عضوها  ی امجموعه  داوران:  اتیه

 دانشجو را بر عهده دارد.   نامهپایان یابیارز  تیمصوب دانشگاه، مسئول

اساس   بر  رسانده است و  ان یبه پا  ت یارشد را با موفق  یکارشناس   یلیاست که دوره تحص  یکس  آموخته:  دانش

 .کند  افتیارشد را در یدوره کارشناس   یلیتحص  )دانشنامه ای( یتواند گواه  ی ضوابط مصوب، م

  ب یو با تصو  ضوابط   و بر اساس   ی المللبینو    ی مجاز  ، یحضور  مه یدوره به صورت روزانه، نوبت دوم، ن   نیا  :2ماده  

 گردد.  ی اجرا م ی گسترش آموزش عال یشورا

 

 رش ي ورود و پذ  طيشرا  2-8-1

 :باشند  ریز  یهایژگیو ی دارا  د یارشد با ینامزدان ورود به دوره کارشناس  :3 ماده 

 بر اساس ضوابط مصوب  یورود به آموزش عال ی عموم یهایستگ یداشتن شا (1

معتبر داخل    یهادانشگاه  از   ی کیاز    ( وستهیناپ  ا ی  وستهیپ)  یدوره کارشناس   انیپا  یگواه  ا یداشتن دانشنامه   (2

  ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک  ا ی یو فناور  قاتی وزارت علوم، تحق د یاز کشور که به تائ  خارج   ای

 باشد. دهیرس 

شا (3 عال  یقبول)  یعلم  یستگ یداشتن  آموزش  سازمان سنجش  آزمون  شرا  ی برخوردار  کشور،  ی در    ط یاز 

ورود به دوره بر اساس ضوابط   یبرا   (راتمقر  مصوب بر اساس   یهاسنجش  گرید  ایدرخشان،    یاستعدادها

 مصوب 

  ی استعدادها  تیهدای  درخشان بر اساس مصوبات شورا   ی پوشش استعدادها  ریز  ی دانشجو  رش یپذ   :1  تبصره 

 . باشد یوزارت م  یشده از سو ف یتعر بر اساس مصوبات مراجع  ی خارج یدانشجو رش یدرخشان وزارت، و پذ 

کارشناس   ی دانشجو  :2  تبصره  دانشگاه  یدوره  و موسسهارشد  عال  یهاها  آموزش  از کشور    خارج   یمعتبر 

فارس منتقل    ج یخل  دانشگاه  خارج به داخل مصوب وزارت به   ان ینامه انتقال دانشجونییبر اساس آ  تواند می 

 شود.

در   :4  ماده  از  پس  نو  رش یپذ   افتیداوطلب  نام  و  دانشگاه  کارشناس   یسیاز  دوره  دوره    یدانشجو   ارشد،  یدر 

 . شودمی  دهیارشد نام یکارشناس 

  نکه یا  ای  و  حذف و اضافه انتخاب واحد نکند   یبازه زمان  انیتا پا  مسالیچنانچه دانشجو در هر ن   :1  تبصره 

 است. لی تحص از ادامه  یانصراف و ینداشته باشد، به معنا  یلیتحص  یمرخص مسالیآن ن یبرا

 ی مرحله آموزش  3-8-1

 است.  یو به زبان فارس  ی آموزش در دانشگاه بر اساس نظام واحد  :5 ماده 
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به همان زبان    را  یبرنامه درس   ،یرفارس یغ  یهازبان  هایگرایش ها و  رشته  یبرا  تواند میدانشگاه    :1  تبصره 

 اجرا کند.

  ش، یگرا-  رشتهی  و پژوهش  یسطح علم  ش یو افزا  ان یدانشجو  یی توان افزا  ت،یف یبا هدف بهبود ک  :2  بصره ت

  ی در شورا  بیدانشکده و تصو  یشورا  د ییرا با تا  ی برنامه درس   یاز درسها  یبرخ  تواند می   یهر گروه آموزش 

به زبان    زیها ندانشجو و آزمون  یابیصورت ارز  نی. در ادهد   ارائه  یسیدانشگاه، به زبان انگل  یلیتکم  التیتحص

 خواهد بود.  یسیانگل

  ن یا  یدانشجو  همزمان  لی تحص  ن، یتمام وقت است. همچن  وهیارشد به ش   یدر دوره کارشناس   لیتحص  :  6ده  ما

 ممنوع است.  یلیتحص ی هادوره گر ید ایدوره در همان دوره  

 است.   ی آموزش  ( دو سال) مسالیارشد چهار ن یدر دوره کارشناس   ل یمدت مجاز تحص : 7 ماده 

استاد راهنما    ،یو ت  ماده دانش آموخته نشود، به درخواس   ن یشده ا  ن ییچنانچه دانشجو در مدت تع  :1  تبصره 

  ی دانشجو   ی. براابد ی  ش یافزا  یآموزش   مسالیدانشجو حداکثر تا دو ن لیدهد تا مدت تحص  شنهادیپ  تواند می 

را ن   لیتحص  گان، یآموزش  آموزش   مسالیدر  را  همچنان  یپنجم  دانشجو  گانیبه صورت  روزانه    یاما  دوره 

است   یثابت دوره نوبت دوم هم ورود هیشم همراه با پرداخت شهرش  مسالیو پس از آن در ن 1394  یورود

. چنانچه دانشجو  شودمی   افت ینامه مصوب دانشگاه در  وه یو بر اساس ش  نییامنا تع  اتیه   که بر اساس تعرفه

 . شودمی  اخراجدانشگاه  ی سوآموخته نشود، از  دانش  زیششم ن  مسالین انیپا در

 است. ری امکان پذ  کبار یارشد، تنها  یهر دانشجو در دوره کارشناس   ی برا گانیآموزش را :8 ماده 

اضافه، حذف   و  اعالم و ثبت نمره، زمان حذف  یچگونگ   ، یآموزش  م یدرباره تقو ی ریگم یو تصم  یز یربرنامه :9 ماده 

مصوب    یی اجرا  نامه وهیش   اساس   بر   ره ینظر و غ  د یتجد   خ یامتحان، تار  ج یاعتراض به نتا  ی درس، چگونگ   یاضطرار

 .شودمی دانشگاه انجام 

درس بر    هر   از ین  شیپ  تیبا رعا  ش یگرا  ا یرشته    ، یلیها در هر دوره تحصارائه درس   بیو ترت   یچگونگ   :10  ماده 

 است.  یمصوب، بر عهده گروه آموزش  ی اساس برنامه درس 

  ی درس   برنامه  ه یو بر پا  یگروه آموزش   یبر اساس مصوبه شورا  یآموزش   مسالیهر ن  یدرس   یواحدها  :  1  1  ماده 

 .شودمی   نییمصوب تع

  نه یشیب  . کند   یسیرا انتخاب و نامنو  ی واحد درس   14تا    8  یلیتحص   مسالیدر هر ن  د یدانشجو با  :1  تبصره 

دانشجو   ،یلیتحص   مسالین  نیآخر . درشودمی محاسبه    یجبران   یشمار واحدها، بدون در نظر گرفتن درسها

 است. معاف ی واحد درس   نهیاز شرط داشتن کم
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دوره    ی هادرس   از  یشمار  د یدانشجو با  ، یگروه آموزش   د یاستاد راهنما و تائ  شنهادیبه پ   از، یدر صورت ن  :12  ماده 

تا  )را    یکارشناس  انکه   ( واحد   12حداکثر  به شرط  به عنوان    نگذرانده  یدر دوره کارشناس   شتریپ  و  درس  باشد، 

 بگذراند. یجبران

.  شود می ن  محاسبه   و کل  مسالین   نیانگ یاست اما نمره آنها در م  سته یبا  یجبران ی گذراندن درسها  :1بصره  ت

مصوب    هیگردد بر اساس شهر  لیتشک  کالس مستقل  انیهمان دانشجو  یچنانچه برا  یدرس جبران   هزینه

 . شودمی افتیدانشگاه از دانشجو در

بدون    مسالین  گرفته باشد، آن   یواحد درس جبران  8دست کم    مسالین  ک یچنانچه دانشجو در    :2  تبصره 

 .شودمی افزوده  یدوره و  ی به درازا ،یلیاحتساب در سنوات مجاز تحص

و کل نمره    مسالین  نیانگ یم   نه یو کم  20از    12  ،یو چه جبران  یدر هر درس، چه اصل  ینمره قبول  نهیکم  :13  ماده 

 است.  20از  14گذرانده شده،  ی هادرس  یها

گردد چنانچه    مردود  چند درس،   ای  ک یدر    مسالین   ک یو پس از آن که در    1394  یورود   ی دانشجو  :1  تبصره 

در آن درس در    نیشی پ  یمردود   ی ها  نمره  ایبگذراند، نمره    یآن درس را با نمره قبول  ،یبعد   یمسالهایدر ن

اثر و    یکل دوره ب   نی انگ یها در محاسبه منمره  نی ماند اما ایم   یدانشجو فقط ثبت و باق  ی لینمرات تحص  زیر

 کل دوره خواهد بود.  نیانگ یمالک محاسبه م درس  در آن ی نمره قبول نیصرفا آخر

  ی را خنث  شیپ  یهامسال یدانشجو در ن  ی، مشروط1درس با استفاده از تبصره  (  ی قبول) گذراندن    :2  تبصره 

 کند.ینم

  تواند می نکند،  یم  افتیدر  ی نمره مردود  ،یانضباط  تهیکمبا حکم    ای  تقلب  لیبه دل  که ی  یدانشجو:  3  تبصره 

 ماده استفاده کند.  نیا 1  از تبصره

حضور   اساس بر  آن درس و  ( مدرسان ا ی)مدرس   ی دانشجو در هر درس از سو ی لیتحص  شرفت یپ یابیارز :14 ماده 

- یو نظر   ی نظر  یهادرس ای  بر ی برا  یانیو پا  ی امرحله  ی آزمون نوشتار ج یو نتا ف یدر کالس، انجام تکال ت یو فعال

 .باشد یم ستیب از صفر تا  یعدد یو بر مبنا شودمی انجام  ی آموزش  مسالیدر هر ن یعمل

و    یابیارزش  از یبخش تواند می از کتاب، ن یترجمه فصل ایمانند نگارش مقاله  یپژوهش یهاتیفعال :1 تبصره 

در نمره دانشجو    ستی بر ب  افزون  و  یقی تشو  ازیبه عنوان امت  تواند میباشد، اما    ستینمره درس در بازه صفر تا ب

 درج گردد.  ی در سامانه آموزش  شدهین یتع ی محاسبه گردد، به شرط آنکه نمره درس در بازه زمان

  دانشکده ی  سو  از   که زمان آن  مسالین  یانیپا  آزمون  زیکالس درس و ن  یهاحضور دانشجو در همه جلسه  :15  ماده 

 است. سته یگردد، با ی اعالم م

  ی هاجلسهز  از سه شانزدهم ا  شیدرس ب  کیآموزش خود، در    مسالیچنانچه دانشـجو در هر ن  :1  تبصره 

  است.   صفرآن درس    داشته باشد، نمره  (بتیغ)ان درس نهست    مسالین  انیدر جلسه امتحان پا  ایدرس  
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با ارائه مستندات، شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه این غیبت را   موجه  چنانچه به درخواست دانشجو و 

 گردد. تشخیص دهد آن درس حذف می 

چنانچه در پایان هر نیمسال، بنا به دالیل موجه و خارج از اراده دانشجو واحدهای انتخابی یا    :2تبصره  

از سوی شورای   واحد درسی برسد و موجه بودن یا خارج از کنترل بودن آن  8مانده دانشجو به کمتر از  باقی

تحصیالت تکمیلی دانشگاه  تایید گردد، در این صورت این نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل در سنوات  

 های این نیمسال در مشروط شدن دانشجو بی تاثیر است.، اما میانگین نمرهشودمی تحصیلی وی محسوب  

نیمه حضوری و غیر حضوری بر اساس  های  های درسی در دورهنگی حضور دانشجو در نشستوچگ   :3تبصره  

 ها خواهد بود. نامه مصوب دانشگاه برای آن دورهشیوه

 نهست در شیوه پژوهشی، ارزیابی ناموفق واحدهای پژوهشی گرفته شده در آن نیمسال است. :4تبصره 

  تایید گروه آموزشی خواست دانشجو و  های یک نیمسال با دردر شرایط خاص، حذف یک یا همه درس :  16ماده  

های آن نیمسال و با رعایت و احتساب در سنوات تحصیلی امکان پذیر است. در  و دانشکده پیش از شروع امتحان

 های زیر باید برآورده گردد: این صورت، شرط

 واحد کمتر شود. 8اگر یک درس حذف گردد، شمار واحدهای باقیمانده نیمسال نباید از  (1

 های نهست دانشجو در درس، بیش از سه شانزدهم نباشد.که شمار جلسهاستاد درس تایید کند   (2

 های پایان نیمسال باشد.زمان درخواست دانشجو، تا دو هفته پیش از شروع بازه امتحان (3

و برای    بیستم اسفند ماهبازه زمانی مجاز برای درج نمره درس در سامانه آموزشی برای نیمسال یکم تا  :  17ماده  

است. این بازه برای درس سمینار/موضوع ویژه به ترتیب تا سی و یکم خرداد و    بیستم شهریور ماه نیمسال دوم تا  

 خواهد بود.  نمره درس صفرسی و یکم شهریور خواهد بود. چنانچه نمره در بازه زمانی یاد شده درج نگردد، 

  مسال یآن ن  در  باشد، دانشجو  14کمتر از    یل یتحص  لمساین  ک یدانشجو در    یهانمره  نیانگ یچنانجه م  :18ماده  

 .شودمی  یتلق   مشروط

 گردد. ی م و اخراج محروم  ل یشود از تحص  مشروط ی لیتحص مسالیکه در دو ن یی دانشجو :1 تبصره 

. درخواست  کند  استفاده  یلی تحص  یاز مرخص  مسالین کی  ، یلیبا احتساب سنوات تحص تواند می دانشجو   :19ماده 

 به گروه داده شود.  یل ی تحص مسالیاز شروع ن  شی دست کم دو هفته پ  د یبا یو

 است.  یرفتن یدانشکده. پذ  د ییدانشجو پس از تا  یمرخص

سنوات استفاده    در  و بدون احتساب  مانیزا  یمرخصاز    ل پیاپیمسایتا دو ن  تواند می دختر    ی دانشجو  :1  تبصره 

 کند.
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در گذشت  ،  معتمد   پزشک   د ییدر صورت تا  یپزشک  یمرخص)  ی لیتحص  ی مرخص  یهامصداق   ی بررس   :2  تبصره 

  د ییخواست دانشجو و پس از تادر  با  ،یل یبدون احتساب در سنوات تحص  (،سرهم  ت یمامور  ک،یبستگان درجه  

 دانشگاه است.  یلیتکم  الت یتحص ی شورا بیدانشکده و با تصو  ،یگروه آموزش 

  ی ل یتحص  مسالین  کی  یهادرس با همه درس   کیو دانشکده   یبا موافقت گروه آموزش   تواند می دانشجو    :20  ماده 

 سنوات حذف کند.  تیو با رعا  ،دانشکده السمینپایان  یزمونهاآاز شروع  شیرا پ

باشد که    یاگونه  به  دیحذف نبا  نیا  ،ک درس باشد یخواهان حذف    لیه دانشجو به هر دلچچنان  :1  تبصره 

 واحد کمتر شود.  8از  السمیجو در آن نشدان  یمجموع واحدها

  ی لیتکم  التی تحص  به  یکتب  وه ید درخواست انصراف خود را به ش یبا  ، لیحصت انصراف از    یمتقاض  یدانشجو  :21  ماده 

انصراف خود    یتقاضا  درخواست  ه ئارا  خیدو ماه از تار  تابار و    کی  ی ط براقه دهد. دانشجو مجاز است فئدانشگاه ارا

 .شودمی صادر  یو  ل یتحص  حکم انصراف از ،یبازه زمان نیا انیو گرنه پس از پا رد، یبگ پس را 

-ها و موسسهدانشگاه  گریا دیارشد در دانشگاه    یدوره کارشناس   ی دانشجو  یهمانیرشته، انتقال و م  رییتغ  :22  ماده 

 ممنوع است.  یغیردولت ا ی یدولت  یآموزش عال یاه

ساز  :1  تبصره  پذ   ی همسان  پ  ی درس   یواحدها  رش یو  موسسه  در  دانشجو  گروه    د ییتا  با  نیشی گذرانده 

 .شودمی انجام  ،یآموزش 

دانشجو    یل یتحص  از سنوات مجاز  السمین  ک یشده،    یواحد درس همسان ساز  12هر    یبه ازا   :2  تبصره 

 . شودمی کاسته 

گذرانده باشد    تیموفق  دوره را با  ی هاکه همه درس   ،خود دفاع کند   نامه پایاناز    تواند می  یدانشجو هنگام  :23  ماده 

 نباشد. 14کمتر از    ی و  یهاکل نمره  نیانگ یو م

  ی آموزش   ی واحدها  و پس از آن، پس از گذراندن تمام  1394  ی ورود  ی کل دانشجو  نیانگ یچنانچه م  :1  تبصره 

سقف مجاز سنوات    تیرعا  با  مسالین   کینامه را ندارد و تنها  انیباشد، اجازه دفاع از پا  14دوره کمتر از  

گذرانده    14که با نمره کمتر از    یی از درسها  واحد   10تا با گرفتن حداکثر    شود میفرصت داده    یبه و   ی لیتحص

به    نامهپایان صورت اجازه دفاع از    نیبرساند، در ا  14  کم  گذرانده را به دست  یکل واحدها  نیانگ یاست، م

 .شودمی ی داده و

از تبصره    :2  تبصره  با  ن یا  1چنانچه دانشجو بخواهد  شده را    ادی یهادرس   هیشهر  د یماده استفاده کند، 

 پرداخت کند. 
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 استاد راهنما  4-8-1

با مرتبه    ی آموزش   گروه   یعلم  اتیهر عضو ه  یارشد برا   یکارشناس   ی نامه دانشجوانیپا   ییراهنما  ط یشرا  :24  ماده 

معتبر    یهادانشگاه  گرید  ای   فارس   ج یدانشگاه خلسال در    ک یدست کم    سیتدر  نهیشیباالتر، داشتن پ  ای  اریاستاد

 . دهد ی را م  نامهپایان  ییدرخواست راهنما  یو   که   است  یتا مهرماه سال   (که با مجوز دانشگاه انجام شده باشد )   دولتی

ه  :1  تبصره  عضو  ش   تواند می   یعلم  اتیهر  اساس  سهم  وه یبر  برانامهپایان   ییراهنما  هینامه  دوره    هر   ی ، 

استاد   ط یشرا  ه،یسهم  اعمال  یارشد بدهد. مبنا  یکارشناس   یدانشجو  نامهپایان  ییدرخواست راهنما  ،یورود

 دانشجو است.  رش یراهنما در مهرماه سال پذ 

به  )  یپژوهش  طرح  کیرساندن    انیبه پا  س،یتدر  نهیشیسال پ  ک ی  یبه جا  ،ی پژوهش  وهیدر ش   :2  تبصره 

 ارشد است.  ینامه کارشناس انیپا ییپس از استخدام شرط راهنما( یعنوان مجر 

راهنما به   استاد  است.  استاد راهنمابر عهده    ، یآموزش   مسالین  نیدانشجو از سوم  ییراهنما  تیمسئول  :25  ماده 

  ی باالتر گروه آموزش   ای  یاریاستاد  یبا مرتبه علم  یگروه آموزش   ی علم  اتیه  یعضوها  انیدرخواست دانشجو، از م

  ی شورا   ب یو تصو  ،یگروه آموزش   یشورا   د یتائ  ، یعلم  ات یارشد و با موافقت عضو ه  یارائه دهنده دوره کارشناس 

 . شودمی  نییدانشکده تع ی لیتکم الت یتحص

 گردد.  نییدانشجو تع  یدوم آموزش   مسالین انیحداکثر تا پا د یاستاد راهنما با :1 تبصره 

دانشجو را    نامهپایان  ییراهنما  تیگروه، مسئول  د ی استاد راهنما و تائ  شنهادیبه پ  از،یدر صورت ن  :2  تبصره 

  50استادان راهنما هر کدام    مشارکت   . سهم شوند یاستاد راهنما به طور مشترک، عهده دار م  ک یاز    شیب

به باال در    اریاستاد  ی علم  اتیعضو ه  د یباشد، با  دانشگاه  از  رون ی دوم ب  یدرصد است. چنانچه استاد راهنما

مقاله    ک یدست کم    رش یاز کشور باشد و در دو سال گذشته پذ   خارج   ای  ی معتبر دولت  یاز دانشگاه ها  یکی

  ارتباط تخصص   یبا بررس   د یبا  یهمکار  نیصورت ا  ن یرا داشته باشد. در ا  (مسئول  سنده ینو  به عنوان )  یپژوهش

  ی ل یتکم  التیتحص  ی شورا  بیدانشکده و تصو  یلی تکم  التی تحص  یشورا  د ییبه تا  نامهپایان با موضوع    نامبرده

 دانشگاه برسد.

ن   :3تبصره   تا(کم)ی استاد راهنما    ص یو به تشخ  ازیدر صورت  از  در    ب یتصو  و   یگروه آموزش   د یی، و پس 

  گر ید  ایمعتبر    یپژوهش  مرکز   ایدانشگاه    یپژوهش  ا ی  ی آموزش   ی علم  اتیه  یدو تن از اعضا  ای  ک یدانشکده،  

 . شودمی   ن ییاستادان مشاور تع/استاد  عنوان   به   یامتخصص حرفه   ای  ی تخصص  یمدرک دکتر   ی متخصصان دارا

دست    ی دارا  از آن   شی در دو سال پ  د یباشد، با  یپژوهش   یعلم  ات یهچنانچه استاد مشاور عضو    :4  تبصره 

مرتبط با موضوع    نهی زم  در   ( مسئول  سندهیبه عنوان نو )معتبر    یپژوهش-یعلم  ی مقاله در مجله ها  کیکم  

دانشکده و    ی لیتکم  الت یتحص  ی شورا  د ییمستندات به تا  یبا بررس   د یموضوع با  نیدانشجو باشد. ا  نامهپایان

 دانشگاه برسد.  یلیتکم التی تحص  یشورا  بیتصو
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و رزومه    ی هیتوج  لیباشد، موضوع همراه با دال  یا متخصصان حرفه  ان یچنانچه استاد مشاور از م  :5  تبصره 

 دانشگاه برسد.  یل یتکم  التیتحص ی دانشکده و شورا ی لیتکم الت یتحص یشورا د ییبه تا د یشده با ادیفرد 

معتبر    یپژوهشی  هاپژوهشگر از موسسه   ایدانشگاه    یعلم  اتیعضو هاستاد راهنما،    شنهادیبه پ  :6  تبصره 

  الت یتحص  یشورا  ،یآموزش   گروه  د یی، پس از تااستاد مشاور  ای  دوم  یاستاد راهنمادر نقش    تواند می   ،یخارج

و شورا   یلیتکم رود ینما  یدانشجو همکار   نامهپایان  دانشگاه، در  یلیتکم  التیتحص  یدانشکده  به هر    ی . 

علم اعتبار  پ  ی سنجش  اساس   یشنهادی فرد  بود. همچن  یعلم  رزومه   بر  زبان    د یبا  نامهپایان  ن، یخواهد  به 

  ی لیتکم  التی تحص  ی شورا  بیاستاد راهنما و تصو  شنهادیبه پ  گرید  یرفارس یغی  از زبان ها   یکی  ا)ی  یسیانگل

 باشد. نامهپایان  یبه زبان نوشتار د یحالت، نشست دفاع با  نی. در اشود نوشته  (دانشگاه

  ی راهنما  استاد  مجاز است که  ی سوم، هنگام  مسالیدانشجو در ن  ل یانتخاب واحد و ادامه تحص  :7  تبصره 

 دانشگاه درج شده باشد.  یشده و در سامانه آموزش  نییدانشجو تع 

باشد،    دوم  ای  کمیاستاد راهنما    ریی به تغ  ازین  لی ین استاد راهنما، به هر دلیچنانچه پس از تع   :8  تبصره 

برسد. چنانچه   دانشکدهی  و شورا  یگروه آموزش   ب یو تصو  یکنون  کمی  یاستاد راهنما  د ییبه تا  د یموضوع با

 . ستین ازین ی و  د ییدر گذشته باشد، تا کم ی یاستاد راهنما

 

 نامهپايان   5-8-1

خود    نامهپایان  شنهادینخست، پ  مسال یو از همان ن  رش یهمزمان با پذ   د یدانشجو با  ، ی پژوهش  وه یدر ش   :26  ماده 

 کند.  آغازی خود را به صورت رسم یپژوهش ت یو فعال نییاستاد راهنما تع د ییو تا یرا با هماهنگ 

با  ، یپژوهش-ی آموزش   وه یدر ش   :27  ماده  پ  د یدانشجو  ن   شی تا  و    عنوان )  نامه پایانسوم موضوع    مسالیاز شروع 

استاد    یرا با هماهنگ   خود   نامهپایان  شنهادهیپ  بیسوم، کاربرگ درخواست تصو  مسالین  انیو تا پا(  مساله  فیتعر

 ارائه دهد. رگروهیگروه و دانشکده به مد   یدر شورا  بیو تصو  یبررس  ی و برا لیراهنما تکم

دوره    ی رسم  را حداکثر دو ماه پس از آغاز  نامهپایان  شنهادهیپ  د یدانشجو با  ،ی پژوهش  وهیدر ش   :1  تبصره 

  ی بررس   ی و برا  لیتکم  راهنما  استاد  یرا با هماهنگ   نامهپایان  شنهادهیپ  ب یارشد خود، کاربرگ تصو  یکارشناس 

 گروه ارائه دهد. ریگروه و دانشکده به مد   یدر شورا  بیو تصو

 (ganj.irandoc.ac.ir)   را از سامانه گنج   نبودن موضوع پژوهش  یتکرار   ی دانشجو موظف است گواه  :2  تبصره 

 افت یدر  (pishineh.irandoc.ac.ir)  شینهیپ  را از سامانه  عنوان پژوهش  یاز نبود همانند   نانیاطم  یگواه  زیو ن

با   پ  کیو همراه  از  ب  نامهپایان  شنهادهی نسخه  دهد   یپژوهش  تیر یمد ه  را  ارائه    ه ی د ییتا  یگواه  و  دانشگاه 

 دهد.  لیبه گروه تحو نامهپایان ه شنهادیرا به همراه پ ی پژوهش تیریمد 
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مشروط  )  دانشکده  در  نامهپایان  شنهاده یدر پ  رهاییتغ  نیاز تصویب آخر   سه ماهپس از گذشت دست کم    :28  ماده 

با اجازه    تواند می ، دانشجو  (باشد   گذشته   ماه دست کم شش  در دانشکده    شنهادهیپ  ب یتصو  ن یاز نخست  نکه یبه ا

  ی از آغاز دوره کارشناس   مسالیکم سه ن  دست  نکهیمشروط بر ا  د،یخود دفاع نما  نامهپایاناستاد راهنما و گروه از  

 گذشته باشد.  یارشد و

  نامه پایاناز    داوران   اتیاستاد راهنما، موظف است با در حضور ه  د ییو تا  نامهپایان  نیدانشجو پس از تدو   :29  ماده 

 خود دفاع کند. 

  نامه پایان  دانشگاه،  نامه نگارش   وهیو ش   نامهپایان  ینگارش زبان نوشتار  نییبر اساس آ  د یدانشجو با  :1  تبصره 

  ی فرهنگستان زبان فارس   ی هانامه  وه یش   از   یرویباشد، پ  یفارس   نامهپایان  ی. چنانچه زبان نوشتارد یسیرا بنو

زبان   (ی و عرب یسیمانند زبان انگل) یخارج یها زبان  یارشد رشته ها یکارشناس   یهااست. در دوره ستهیبا

 باشد.یم نامه به همان زبانانیپا ینوشتار

از مقاله را    نسخه   کی از دفاع،    شیپ  د یکرده باشد، با  ه یخود مقاله ته  نامهپایانچنانچه دانشجو، از    :2  تبصره 

ارائه    یگواه  ای  (یجی ترو -یعلم  ای  یپژوهش  یمعتبر علم  ی از مجله ها  یکیدر  ) آن    رش یپذ   یهمراه با گواه

نها  (معتبر   هی نما  یدارا)   شیمقاله در هما با نسخه  ارائه دهد. مقاله   ریبه مد   نامهپایان  ییرا همراه  /    گروه 

استاد راهنما و گروه    د ییارشد و مورد تا  یکارشناس   دوره   نامهانیبرگرفته از پژوهش پا  د یشده با  ادی  ی هامقاله

  ج یدانشگاه خل  یمسئول، و با نشان  سنده یاستاد راهنما به عنوان نو  کم،ی  سندهیباشد و نام دانشجو به عنوان نو

 باشد.  دهیرس  ی پژوهش تیریمد  د یی به تا د یبا شی. اعتبار مجله و هماباشد  فارس همراه شده 

  د یتول  دانشگاه،  یلیتکم  التیتحص  یشورا  بیتصو  ز یداوران و ن  اتیه  د ییخاص و با تا  ط یدر شرا:  3  تبصره 

  ، یع هنر یا آثار بد ی  ،رانیا  ینعتص  و  یعلم  یهاسازمان پژوهش  یشده از سو  د ییثبت اختراع تا  ،یدانش فن

ب  یبه تصو   د یتبصره با  نیدانشجو از موضوع ا  یریگ   بهره.  ماده شود  نیمقاله موضوع ا  پچا  نیگزیجا  تواند می 

 شد.با دهی دانشگاه رس  پژوهشی  یشورا

بانامهپایان  ن یپس از تدو  :30  ماده  و مقاله    نامهپایان   دور مجوز دفاع خود را همراه باصدرخواست    د ی، دانشجو 

تا پس از    دهد   ارائه گروه    ر یمد   را به   یپژوهش  یدستاوردها  گرید  مستندات  ز یشده برگرفته از آن و ن  چاپ  ی(ها)

تا روز درخواست مجوز دفاع از   د یمقاله با  رش یپذ   خیگروه به دانشکده فرستاده شود. تار  ی در شورا تایید و  یبررس 

 کده باشد.شدان

  لی تحو  دانشکده ی  لیتکم  الت ی نامه را به کارشناس تحصانینرم از پا  ی خه با صحافسک نی  ی گروه آموزش   :31  ماده 

از  یم تا  ش   ی بررس   ی و شکل  ی نظر ساختاردهد  اساس  بر  نامه یگردد. کارشناس  و  نامهپایان  نگارش   وه  ، ساختار 

را در کاربرگ مربوط    ویرایشینکات    باشد،  شیرایبه و  از ین  چنانچهکند و  یم  یرا بررس   نامهپایان  یشکل  یازگارس 

  د ییرا تا  نامهپایانکارشناس، ساختار    چنانچهدهد.    انجام  اصالحات را  ،ف است بر اساس آنظ مو  دانشجوو    نوشته

داوران، به    یبررس   یکند و برا  ی(نر ف  /   یمیس )نرم    یو صحاف   چاپ  خه اصالح شده راسدو ن  د یدانشجو با  ،کند 

 .دهد   لیدانشکده تحو 
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دو    ( 3)   مشاور، (ان)استاد  ( 2)راهنما،    (ان )استاد  (1)  رندهیدربر گ نامهپایان دفاع از    یاب یات ارزیه  بیترک   :32  ماده 

باالتر، به عنوان    اریبا مرتبه استاد  ی ات علمیتن عضو ه ا  یها  از دانشگاه  ی کی  ای  فارس   ج یاز دانشگاه خل  ،داوربا 

به    نامه پایانموضوع    زمینه در    پژوهش پیشینه  با    یخارج  یا  ی دولت  معتبر   پژوهشی  یا  ی آموزش عال  یهاسهس مو

با   اریاستاد مرتبه با  یت علمیاتن عضو ه ک ی ( 4). دانشکده  یلیالت تکمی تحص  یشورا د ییگروه و تا  ریمد  شنهادپی

 باشد.می ی یلتکم الت یتحص ندهیدانشگاه به عنوان نما پژوهشی  ای یآموزش  هایگروه  گر یباالتر از د

  ی رااتن د  دو   دست کم   ( یو پژوهش  ی آموزش )دانشگاه باشد رزومه کامل    رون ی ه داور از بچچنان  :1  تبصره 

  شنهاد یپان افراد  یورا از مش   ن. آ دگرد ی م  شنهادیدانشکده پ  یتکمیل  الت یتحص  یگروه به شورا   یاز سو  ط یشرا

اعالم    ی لیالت تکمیتحص   ت یریو به مد   ن ییتع  اوراند  ط گفته شده را به عنوانیشرا  ی دارا  گر یهر فرد د  یاده  ش 

 .کند 

  ی لیتکم  التی تحص  ی که در شورا   دفاع  خیاز تار  ش یروز ب   7داوران، و دست کم    نییپس از تع  :2  تبصره 

شده برگرفته از آن    رش یپذ   ی ها  مقاله   نامه همراه با پایانخه از  سن  ک یشده است، دانشکده    ن ییدانشکده تع

را به هر    (ه داشته باشد چ چنان  ،....اختراع، کتابه)  یپژوهش  یتاوردهادس   مستندات  زیو ن(  29موضوع ماده  )

  مستندات منوط به فرستادن    ،یلیکمت  التیتحص  تی ریمد   یدفاع از سو  مجوز  دهد. صدور  لیاز داوران تحو  کی

 . شودمی ه  فرستاد  تبصره   نیاست که بر اساس ا  یتدانتسم،  نامهپایان  ی ابیارزش   یمبنا   .ستا  اوراند  اد شده به ی

داوران خواهان    از  کی هر    ،ی لیتکم  التی تحص  تیری مد   یاز صدور مجوز دفاع از سو   شیچنانچه تا پ  :3  تبصره 

در    رکردید  شودمی دانشکده تکرار    یاز سو  گریماده بار د  نیا  ییزمان نشست دفاع باشد، روال اجرا  رییتغ

 داشت.نخواهد   دانشجو  بر سنوات مجاز تحصیل  یریموضوع، تاث   نیا لیدفاع به دل 

  ی دهنمره   و   ی ابینامه ارز  وه یش س  ابر اس   نامه پایان  ی و نمره ده   ی داور  وه یش   ،یابیرزش ا  ی چگونگ   :4  تبصره 

 دانشگاه است.  1396  وریوب شهرصم نامهپایان

  شورای در  گروه،   یدر شورا ب یاز درخواست استاد راهنما و تصو پسنامه پایاندفاع از  نشست ی برگزار :33 ماده 

مجوز دفاع به  دور ص ی برا داوران   اتیه ن ییهمراه با تع د ییس از تاپو   شودمی  یدانشکده بررس  ی لیتکم تحصیالت 

 .شودمی دانشگاه ارسال   یلیتکم  التیتحص تیریمد 

درخواست    گکاربر ،  دانشجو  نامهپایانت دفاع از  شسن  یاز برگزار   شیب   روز  7ست کم  د  د یدانشکده با  :34  ماده 

  نده ینما  یدانشگاه همراه با معرف  تکمیلی  التی. تحصبفرستد دانشگاه    یلیتکم  التیصتح  تیریشده را به مد   یاددفاع  

 .کند یاعالم م دانشکدهو به  صادر دفاع را  نشست ی دانشگاه، مجوز برگزار  یلیکمتتحمالت  

راهنما    استادتایید  خود را که به    نامهپایان   ،یلیمهلت تحص  پایاناز    شیاست دانشجو پ  تهسیبا  :1  تبصره 

  ، نامهپایاندفاع از    چنانچه  حال  نیدهد در ا  لیتحو  یانجام مراحل دفاع به گروه آموزش   یاست، برا  دهیرس 

ماه به    کیاز    شیب  ، یاصالحات علم  انجام ضرورت    لیو نه به دل  ، یشدن مراحل ادار  یطوالن  ل یتنها به دل

 .شودمی وب نسدانشجو مح یل یتحص مدت افزوده شده به عنوان سنوات   انجامد،یطول ب
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عضوهاسنش  :35  ماده  همه  با حضور  دفاع  ارزیه  ی ت  از    ابانیات  ماده  )  نامهپایان دفاع    نده یونما(  32موضوع 

خود را ارائه و    پژوهشی   تی از فعال  یت گزارش سنش  نیدر ا  د ی. دانشجو باشودمی گاه برگزار  شدان  ی لمیتک  الت یتحص

 .د یاز آن دفاع نما

  نشست   یاجرا  یت است و چگونگ سنش  ریدب   ،یدانشگاه  بدون حق را  یلیالت تکمینده تحص ینما  :1  تبصره 

 . دانشگاه گزارش خواهد کرد  یلیتکم  تحصیالت ت یریو به مد   شیاپدفاع را 

  زان یم  ،شده  انجام   پژوهش  ت یفی و ک  نامهپایان   یره دهم و ن  ی بایوه نامه ارزیش بر اساس    نامه پایان  یابیارز  :36  ماده 

آن به    جهیو نت  شودمی   انجام  نامهپایان نگارش    شیواییو    ی گونگ چ  ، یوهشپژ   یها   افتهیدفاع از    یگونگ چ  ، یور آنو

مالک    .شودمی اعالم    ر یجدول ز  اساس   بر  مردود و   یا  (خوب، خوب  اریسب  ، یبا درجه عال)صورت قبول    دو از    یکی

 است.  یابیارز کمیته  یعضوها نمره نیانگ ینامه، مپایان یدرباره قبول  ی ریگ  تصمیم

 

 نامه پایان  یره دهم و ن  بیایوه نامه ارزیش  1-1جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 

استاد  بیضر  :1تبصره   ضر(  2راهنما    )ان(نمره  باشد  راهنما  استاد  دو  کدام    بیاگر  و    )بود  خواهد 1هر 

از داوران    ک ینمره    ب یضر  و (،  است  0/ 5نمره هر کدام    ب ی، ضرباشد مشاور    و استاداگر د(  1مشاور  )ان(استاد

 .است (3در مجموع )  5/1

راهنما   ( ان)استادنمره  ب یاستاد مشاور به ضر نمره ب یضر، باشد  نداشتهاگر دانشجو استاد مشاور  :2 تبصره 

 . خواهد بود 3  مشاور  استادان راهنما و  بیمجموع ضر  ی. به هر رو شودمی افزوده   (وه برابریبه ش )

  تاثیر  دانشجو   کل  نیانگ ینامه در محاسبه مپایان نمرهاز آن،  پس و   1394  ی ورود  ی دانشجو  ی برا: 3 تبصره 

 ندارد.

 امتیاز به انگلیسی  امتیاز  بازه نمره 

 Excellent عالی  20  -   0/19

 Very Good خیلی خوب  99/18  -  0/18

 Good خوب  99/17  -  0/16

 Moderate متوسط  99/15  -  0/14

 Failed مردود 14کمتر از  
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تنها    ی و  به ،  دفاع کند   ی خود با درجه قبول  نامه پایانشده از    تعیین اگر دانشجو نتواند در فرصت    :4  تبصره 

 . داده خواهد شد  یدرس   یگذراندن واحدها  یگواه

نصا  :37  ماده  مورد  سوانیپا  ازی الحات  از  نتی م  ن ییتع  ابانیارز  ات یه  ی نامه    یی نها  نمره   و   یابیارز  جه ی گردد. 

  ف یاصالحات تعر  یزمان  و دامنه  ی ابیارز  ر یبر اساس جدول ز  ، ازیاصالحات مورد ن  زانینوع و م  هیبر پا  ،نامهانیپا

 . کند یم

 

 نامه انی پا  ازیالحات مورد نصا  2-1جدول  

 سقف نمره  تايید کننده سقف زمانی  نوع اصالحات 

 20 یکم( استاد راهنما) روز 15 های نگارشی و انشایی نیازمند ویرایش  يک

ها، بحث  نیازمند به بهبود در تفسیر یافته دو

 و نتایج 

استاد راهنما و یکی از   ماه  1

 داوران 

99/18 

نیازمند به اصالح فراوان به ویژه در روش  سه

 شناسی

استاد راهنما و یکی از   ماه  3

 داوران 

99/17 

 

از    پیشو    باال  جدول  نی و اصالحات را بس از سقف زماجدانش چنانچه  ، و دو  یکدر اصالحات نوع    :1تبصره  

 . خواهد بود نامهپایان دفاع از  خ یهمان تار یدانش آموختگ  خیتار،  مجاز انجام دهد  ی زمان بازهسه ماه از 

  ی گذرانده آموزش   یواحدها  و بر اساس   20از    14کم    دستکل    نیانگ یداشتن م  ،یگ ت مالک دانش آموخ  :38ماده  

 ت.نامه اس پایانو دفاع از 

 

 ی مقررات آموزش گريد 6-8-1

موفقپدانشجو    :39  ماده  گذراندن  از  آمیس  دردرس   ز یت  و  قبول  افت یها  و انیا پاز    ی نمره  انجام    ز ین  نامه خود 

زمان بازه  در  کارشناس   ،شده  نی تعی  یاصالحات  آموخته دوره  دانشنامه    ی و  به  و   شودمیارشد شناخته    یدانش 

ت دفاع  سنش  خیهمان تار  ی آموختگ   دانش  خیصورت تار  نی. در اشودمی ت آمده داده  س ارشد با رتبه به د  یکارشناس 

 .نامه استنیااز پا

ثبت    خیتار  همان  یدانش آموختگ   خیش آموخته گردد، تارندا  ی وه آموزش یدانشجو به ش   چنانچه  :1  تبصره 

 است. ینمره در سامانه آموزش  نیآخر
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 :شودمی ارشد محروم  یل در دوره کارشناس یدانشجو از ادامه تحص  ریدر موارد ز  :40 ماده 

 .شود  14گذرانده شده کمتر از  یکل نمره درسها  نیانگ یم( 1

 . شود یبایمردود ارز، نامه دانشجوپایان (2

 .د س بر انیبه پا ییل و صمدت مجاز تح (3

گاه با شدان  ،ارشد سی  در دوره کارشنا  لیدانشجو از ادامه تحص  انصراف  ای  شدندر صورت محروم    :1  تبصره 

ها  گذراندن درس   یگواه  ،ی لیتحص  و بر اساس کارنامه   ، به درخواست دانشجو  ،ضوابط و مقررات مربوط  تیرعا

 .کند ی صادر م ی و  یرا برا

  ی علم  تخلف   به  ، خود  پژوهشیو    یعلم  ی هاتیفعال  گری د  ایمقاله  ،  نامهپایانه دانشجو در نگارش  چچنان  :41  ماده 

نامه  وهیش  ز یو ن ی معنو  تی مالک نامه  نیآیاقدام کند و  (گر یو موارد د  ، یرونوشت بردار ، ل، تقلبعج ، یستبرد ادب )د

گروه، دانشکده    ریمد   ،استاد راهنما  ینوشتار  موضوع به در خواست  ،ت نکند، در هر مرحله یرا رعا  ی شاخالق پژوه

 .شودمی ارجاع داده  پژوهشی تخلفات  کمیتهتکلیف به  نییتع  یا هر ذینفع برا ی

و  چچنان  :1  تبصره  احراز  علم  اثباته  از    پس  ی تخلف  دفاع  آم  یا  نامهپایان از  مدرک    باشد،ی  ختگ و دانش 

 . گرددی باطل م ی ارشد و  یکارشناس  تحصیلی 

  ی یدانشجو  یایمزا  بپردازد تا بتواند از  لیبه تحص  تمام وقتبه طور    د یارشد با  یدوره کارشناس   ی دانشجو  :42  ماده 

کند  یم  تعیین  آموزشی گروه    یا  راهنما  که استاد  ییدر زمان ها  استد برخوردار شود. دانشجو موظف  ش ار  یناس ش کار

  استخدامی که رابطه    یی دانشجو  .د یخود اقدام نما  پژوهشی  و   ی انجام برنامه آموزش در دانشگاه حضور داشته باشد و به  

مقام    نیموافقت باالتر  ارشد،  یدر دوره کارشناس   تحصیل   ی برا  د یبا  دارد   یدولت   یهابا سازمان   )رسمی یا پیمانی(

دانشگاه متوجه شخص    یاز سو  یهر گونه اقدام قانون  مسئولیتصورت    این  غیرکند، در    را به دانشگاه ارائه  سازمان

 . بود خواهد  دانشجو

اصول مندرج    دانشگاه،ی  و پژوهش  آموزشی  ضوابط از    پیرویموظف به    ارشد   یدانشجو در دوره کارشناس   :43  ماده 

 .دانشگاه است مصوب ی ها هاینامهشیوه ضوابط و  گرینامه و د وهیش  نیدر ا

  نتواند   یول  باشد   گذرانده  14کل دست کم    نیانگ یدوره را با م  یآموزش   یهمه واحدها  دانشجو   چنانچه  :44  ماده 

و بر اساس مصوبه   نامهپایان  واحد   معادل شمار  ، تحصیلیدر مدت مجاز   د ینامه خود دفاع کند باانینخواهد از پا  ای

  نیانگ یرا با م  ی لیتحص  شی با رشته گرا  مرتبط   یدرس   یواحدها  یلیالت تکمیتحص  ی شورا  د ییو تا  آموزشی گروه  

،  دانشنامه و    موقت  یصورت در گواه  نیدر اشود،    آموخته  دانش  یوه آموزش یبگذراند تا به ش   14کل دست کم  

 .شودمی  د یق( نامهپایانبدون گذراندن )  یآموزش  وهیش 
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انجام شده    ی هانهیهز کلیه  ضمن پرداخت    د یبا  ،ماده استفاده کند   نیبخواهد از ا  دانشجو   چنانچه   :1  تبصره 

  ربط یطرف استاد راهنما و گروه ذ از  مراتب د ییپس از تا ، شده یداریاقالم خر کلیه  لیاز محل پژوهانه و تحو

 .د ینما اقدام  یل ینبت به گذراندن دروس مرتبط با رشته تحص

خواهد    لیتحص  سقف مجاز  تیبا رعا  ،نامهپایان  یمعادل شمار واحدها  ن،یگزیجا  ی هاانتخاب درس   :2  تبصره 

 .آید می  حسابکل به  نیانگ ید شده در میا یدرسها  نمرهبود. در ابن صورت 

را    نامه پایان  واحد  معادل  شهریه   د یبا،  ماده استفاده کند   این از    چنانچه   گان، یآموزش را یدانشجو  :3  تبصره 

 . رداخت کند پمصوب دانشگاه   ،یورود نوبت دوم هم یه بر اساس شهر

  ی واحدها   گذراندن   یبرساند فقط گواه   انیرا به پا  یل یل نتواند دوره تحصیکه به هر دل  ییدانشجو  :4  ره ص تب

 . شودمی اعطا  ی به و یدرس 

 .دانشگاه است  یلیمالت تکیتحص ینامه بر عهده شورا  نییآ ن یا ریستف :45 ماده 

روز    866  ارشد مصوب در جلسه شماره  یدوره کارشناس   ینامه آموزش   نیینامه بر اساس آ  نییآ  نیا  :46  ماده 

ب  یبه تصو 04/1396/ 22  ماده در روز   46وزارت و در شش فصل و    ی ش آموز  ی زیه رم برنا  ی عال  ی شورا  4/7/1394

پس از   و  1394 ی ورود انی دانشجو  یبرا آن  ی ده است و اجرایفارس رس  جیدانشگاه خل  یلیالت تکمیتحص یشورا

 است. سته یآن با

 

 دکتری دوره  نامهنيی آ يیاجرا نامهوه یش 1-9

 هاف يواژگان و تعر  :1ماده  1-9-1

 ران یا یاسالم ی کشور جمهور  یو فناور  قاتی : وزارت علوم، تحقوزارت

 فارس  جی: دانشگاه خلدانشگاه 

  و صرفا با سپردن تعهد خدمت، آموزش   ه یکه دانشجو بدون پرداخت شهر  ی عال  ینظام آموزش   :گانيرا  آموزش

 .ند یبیم

  دانشنامه   افتیاست که به در  یآموزش عال  یل یدوره تحص  نیو باالتر  Ph.Dدوره همسان با دوره .  نیا  :یدکتر  دوره 

  ی در راستا   یفناور   و  یگوناگون علم  ی هانهیدر زم  یاست که با نوآور  یکسان  تین تربآ   یانجامد. هدف از برگزاریم

ن مرزها  ا یکشور    ی ازهایرفع  ا  ی گسترش  باشند.  اثربخش  ش   نیدانش  دو  به  و    "یپژوهش  - یآموزش "  وه یدوره 

 .شودمی اجرا   "یپژوهش"

 برگزار کند.  ی دوره دکتر  تواند می دانشگاه که بر اساس مقر رات   یهااز دانشکده ک یهر  :دانشکده 

 را دارد. یدوره دکتر   ی برگزار تیفارس که مسئول  جیدانشگاه خل ی واحد آموزش   نیکوچکتر  :یآموزش گروه 
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  رفته یپذ   فارس   جیدانشگاه خل  ی کرده و در دوره دکتر   یرا ط  نش یکه مرحله گز  ی شده دوره دکتر   رفته یپذ   :دانشجو

 کرده است.   یسیشده و نامنو

  همسان  مدت زمان   ای  یآموزش   مسالین  کیدانشجو در    یر یادگی  یاست که برا  ییهامهارت  ایدانش    :یدرس  واحد

 گردد. یمصوب وزارت ارائه م  یو بر اساس برنامه درس  یگروه آموزش   کی  یآن از سو

که مسئول  جیدانشگاه خل  یآموزش   هایگروه   یعلم  تیئه  یاز عضوها  یکی  راهنما:  استاد یی  راهنما  تیفارس 

باشد،   دو استاد راهنما  ی. چنانچه دانشجو داراردیپذ یم  ی و   ی آموزش   مسالین  نیرا از نخست  یدوره دکتر   ی دانشجو

  استاد ی  به روشن  نکه یاست مگر ا  کمی  ینامه هر جا واژه استاد راهنما آورده شود، منظور استاد راهنما  وه یش   ن یدر ا

 راهنما دوم آورده شده باشد.

  ت یمسئول  است که   ی امتخصص حرفه  ا ی  ی تخصص  ی مدرک دکتر   ی دارا   ی علم  ات یه  یاز عضوها   ی کی:  مشاور  استاد

 است.  رفتهیمشاوره در رساله دانشجو را پذ 

  ی ل یتحص  شیمربوط به رشته و گرا  ی تخصص  یاست که دانشجو در موضوع  یاز پژوهش  یگزارش نوشتار  کی  :رساله

  دانشجو   . در رساله،سد ینوی م  یدانشنامه دکتر   افتیدر  ی نامه نگارش مصوب دانشگاه، برا  وهیخود و بر اساس ش 

. به  دهد ی م  به آن پاسخ  یشیآزما  ای  ، یتجربه عمل  ا ی  ل،ی و تحل  ه یو از راه تجز  کند می   ی را بررس   یپرسش  ا یموضوع  

  ی از درسها  یعصارها  ای  یکار آموز   ند یآبر  ، یتجرب  یارائه پژوهش  ،یاستدالل موضوع  رندهیرساله در برگ  گر،یسخن د

  ی تکرار  ی عنوان و محتوا  با  . رسالهشودمی   نیاستاد راهنما نگارش و تدو  ییآموخته شده دانشجو است که با راهنما

  ا یعلم    شرفت یسهم در پ  یدارا   نو نگارش کند تا بتواند   ی رساله را با موضوع و محتوا  د یو دانشجو با  ستین  رفتهیپذ 

 داشته باشد. (ل آن ارزشمند استکه ح)مسئله   کیحل 

است    جامعهی  بخشها  گریدر د  ی علم  اتیعضو ه  ر یکارشناس با تجربه غ  ا یفرد صاحبنظر    کی  :یاص حرفهمتخص

 دانشگاه باشد. ی لیتکم التیتحص  ی شورا د ییبا تا یا حرفه یستگ یمهارت و شا ی که دارا

  ل یتحص  است که دانشجو بر اساس ضوابط مصوب و به طور موقت به  یمدت زمان مشخص  :یل یتحص  یمرخص

 .باشد یهمچنان دانشجو م یندارد ول اشتغال

 کند.  ی خوددار لی است که در آن دانشجو به طور خودخواسته از ادامه تحص  یند یفرا :یل یتحص  انصراف

تخصص  کی  جامع:  یاب يارز واحدها  ی آزمون  گذراندن  از  پس  که  آموزش   یاست  ارزش   ،یدوره  هدف    ی ابیبا 

 گردد. ی دانشجو برگزار م یو پژوهش ی آموزش  یهایتوانمند 

عضوها  یا مجموعه  داوران:  تهیکم حرفه  ای  یعلم  ات یه  ی از  مسئول  ی امتخصصان  که    رساله   یابیارز  تیاست 

 را بر عهده دارد.  دانشجو

  مصوب،   رسانده است و بر اساس ضوابط   انیبه پا  تیرا با موفق  یدکتر  ی لیاست که دوره تحص  ی: کسآموخته  دانش

 کند. یم  افتیرا در ی دوره دکتر  ی لیمدرک تحص
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 شرايط درخواست و پذيرش  1-9-2

 : باشند ريز یهایژگيو  یدارا  ديبا ی: نامزدان ورود به دوره دکتر2 ماده 

 ، یورود به آموزش عال  یعموم ط یداشتن شرا (1

  ایداخل  یهادانشگاه  از  یکیاز   یدکترى حرفها ایارشد   یدوره کارشناس  انیپا ی گواه ایداشتن دانشنامه  (2

  ده یرس  یدرمان و آموزش پزشک بهداشت، وزارت  ای ی و فناور  قاتی خارج از کشور که به تائید وزارت علوم، تحق

 باشد. 

 ورود به رشته مورد نظر  یبرا یعلم یستگ یداشتن شا (3

 بر اساس مصوبه دانشگاه یدر زبان خارج  ییداشتن توانا (4

  سنجش   سازمان  یشده از سو  یافراد معرف   انیاز م  یآموزش   هایگروه   ،یعلم  تی صالح  نییتع  یبرا  :1  تبصره 

  ی دستاوردها  و   یآزمون علم  ا یاعالم شده و بر اساس مصاحبه    تیرا بر اساس ظرف  ی آموزش کشور، شمار

 انتخاب خواهند کرد.  یپژوهش یعلم

استعدادها  یدانشجو   رش یپذ   :2  تبصره  مقررات  شورا  یمشمول  مصوبات  اساس  بر    ت ی هدا  ی درخشان 

پذ   یاستعدادها و  وزارت،  تعر  یخارج   یدانشجو   رش یدرخشان  اساس مصوبات مراجع  از سو   فیبر    ی شده 

 .باشد یم  وزارت

دکتر  ی دانشجو  :3  تبصره  موسسهدانشگاه  ی تخصص  ی دوره  و  عالآمعتبر    ی هاها  از   یموزش    کشور   خارج 

  منتقل  فارس  ج یخارج به داخل مصوب وزارت به دانشگاه خل ان ینامه انتقال دانشجو ن ی ی بر اساس آ  تواند می 

 شود.

 است. ریامکان پذ  کبار یتنها  ،ی تخصص یهر دانشجو در دوره دکتر  یبرا  گانیآموزش را :4 تبصره 

  الت یتحص   را با   یدر زبان خارج  یی از شرکت در آزمون جامع، مدرک احراز توانا  شی تا پ  د یدانشجو با  :5  تبصره 

 دانشگاه ارائه دهد. یلیتکم

  ده ینام  ی دوره دکتر  ی دانشجو  ، یدر دوره دکتر   یسیاز دانشگاه و نام نو  رش یپذ   افتیداوطلب پس از در  :3  ماده 

 .شودمی 

  انصراف   ی به معنا  مسالیشده در هر ن   نییدانشجو در زمان تع  ی نتخاب واحد از سواانجام ندادن    :1  تبصره 

 است. ل یاز ادامه تحص یو

  ن ی ا  یهمزمان دانشجو   لیتحص   ن،یبه صورت تمام وقت است. همچن  یتخصص  یدر دوره دکتر  لیتحص:  4  ماده 

 ممنوع است. ی لیتحص  یدوره ها گر ید ایدوره در همان دوره  
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  ی هادانشگاه ها و موسسه  گرید  ایدر دانشگاه    یتخص ص  یدوره دکتر   ی رشته و انتقال دانشجو  رییتغ  :5  ماده 

 ممنوع است.  یردولتیغ ای ی دولت ی عال موزش آ

 .شودمی انجام  یبر اساس نظام واحد  ی تخصص یآموزش در دوره دکتر :6 ماده 

تحص  :7  ماده  دکتر  ل یمدت  دوره  ن  ، یتخصص  ی در  کم شش  ن  یآموزش   مسالیدست    مسال یو حداکثر هشت 

 است.  یآموزش 

  شنهادیپ تواند می ماده دانش آموخته نشود، استاد راهنما  نیشده ا نیی: چنانچه دانشجو در مدت تع1 تبصره 

آموزش    مشمول  یدانشجو  ی. براابد ی  شیافزا  یآموزش   مسالیدانشجو حداکثر تا دو ن  لیدهد تا مدت تحص

  مسال ین)دوم    مسالیدر ن   اما  گانیهمچنان به صورت را  (ینهم آموزش   مسالین)  کمی  مسالیدر ن  ل یتحص  گان،یرا

نامه    وه یو بر اساس ش   ن ییامنا تع  ات یه  ثابت است که بر اساس تعرفه  ه یمنوط به پرداخت شهر  ( یدهم آموزش 

دانشگاه در اشودمی   افت یمصوب  دانشجو در  و   ز ین    مدت   نی . چنانچه  پرونده  آموخته نشود،    ی برا  ی دانش 

 .شود می فرستاده   دانشگاه موارد خاص ون یسیبه کم لیدر باره ادامه تحص ی ریگ  میتصم

 

 استاد راهنما  3-9-1

  باالتر،   ای  اریبا مرتبه استاد  یعلم  اتیهر عضو ه  یبرا  یدکتر   ی رساله دانشجو  ییراهنما  رش یپذ   ط یشرا  :  8  ماده 

  ز ین  فارس، و   جیارشد دانشگاه خل  ینامه دانش آموختگان کارشناس انیدست کم سه پا  یی راهنما  نهیشیداشتن پ

  مقاله   ک یداشتن دست کم چاپ    ن یو همچن ، یلیتکم  التیتحص  ی هادر دوره  سیتدر نهیشیدست کم سه سال پ

  سنده ینو  با عنوان  (نباشد   یو   ی به شرط آنکه برگرفته از رساله دکتر)  سیدر مدت سه سال تدر  یپژوهش  یعلم

 است. یاصل

  ی علم  مقاله  کیشرط حداقل    ، یرشته از نظر پژوهش  ی ژگیند با توجه به و توانیم  ی آموزش   هایگروه   :1  تبصره 

گروه و    یشورا  در  بی دهند و پس از تصو  رییتغ  ISC  ای  ISI  ، یپژوهش  یچند مقاله علم  ایرا به دو    یپژوهش

 دانشگاه برسانند.   یلیتکم  التیتحص  یشورا  بیدانشکده، به تصو

  هر   یو رساله، برا  نامهپایان  ییراهنما  ه ینامه سهم  وه یتواند بر اساس ش   یم  یعلم  اتیهر عضو ه  :2  تبصره 

 بدهد. یدکتر  ی رساله دانشجو ییدرخواست راهنما ، یدوره ورود

  است. استاد راهنما به  استاد راهنمابر عهده    ،یآموزش   مسالین  نیدانشجو از نخست  ییراهنما  تیمسئول  :9  ماده 

  باالتر گروه   ای  ی اریاستاد  یو با مرتبه علم  یعلم  اتیه  ی عضوها  انیاز م  8دانشجو و بر اساس ماده    درخواست

  ن ییدانشکده تع  بیو تصو   ،یگروه آموزش   د یتائ  ،یعلم  ات یو با موافقت عضو ه  یارائه دهنده دوره دکتر  یآموزش 

 .شودمی 
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از    ش یب  رساله دانشجو را   یی راهنما  ت یگروه، مسئول  د یاستاد راهنما و تائ  شنهادیبه پ   از،یدر صورت ن   :1  تبصره 

  ی راهنما  استاد  شنهادی . سهم مشارکت استادان راهنما به پشوند یاستاد راهنما به طور مشترک، عهده دار م  کی

  ت ی مسئول  درصد   60دست کم    کم ی  یکه استاد راهنما  ن یمشروط بر ا  ،شودمی   ینیگروه تع  یدر شورا   کمی

 رساله را بر عهده داشته باشد. ییراهنما

  دانشکده،   در  بیو تصو   یموزش آگروه    د یی، و پس از تا(یکم)استاد راهنما    صیبه تشخ  ازیدر صورت ن  :2  تبصره 

استاد استادان    عنوان   به   ی تخصص  ی مدرک دکتر  یمتخصصان دارا  گرید  ای  یعلم  اتیه  ی دو تن از اعضا  ا ی  کی

 . شودمی  ن ییمشاور تع

  ی شورا  ب یبا تصو  زیو ن   ی گروه آموزش   د یی، تا(کمی )استاد راهنما    شنهادیخاص و به پ  ط یدر شرا  :3  تبصره 

خارج از    از   ، یتخصص  ی دکتر   ک از متخصصان با مدر  تواند می مشاور    (ان)دانشگاه، استاد  ی لیتکم  الت یتحص

 انتخاب شوند.  ز ین یا متخصصان حرفه ایدانشگاه 

 

 ی دوره دکتر یبرگزار  هایمرحله  4-9-1

با   یآموزش  است. مرحله ی و پژوهش  یدو مرحله آموزش   ی دارا  یدوره دکتر   ،یپژوهش  -  یآموزش  وه یدر ش  :10 ماده 

نخست  یسینامنو ارز  ، یآموزش   مسالین  ن یدر  با  و  پا  یابیآغاز  پژوهشابد ییم  انیجامع  مرحله  از   ی.    مرحله   پس 

 .رسد یم  انیرساله آغاز و با دفاع از رساله به پا  شنهادهیبا دفاع از پ یآموزش 

  ی ول  د یآغاز نما  زین  یراهنما، پژوهش خود را در مرحله آموزش   (ان )نظر استاد  ریز  تواند می دانشجو    :1  تبصره 

 رساله است. شنهاده یدر دفاع از پ  تیو رساله، مشروط به موفق یمرحله پژوهش ی برا یشروع رسم

  12 رندهیدربرگ یپژوهش -  یآموزش  وهیواحدها در ش  نیواحد است. ا 36 یدوره دکتر  یمجموع واحدها :11 ماده 

  واحد   33تا    28و    یواحد درس   8تا    3  رنده یدر برگ  یپژوهش  وه یواحد رساله است. ش   24تا    18و    ی واحد درس   18تا  

 . شودمی  نییمصوب همان رشته تع  یدر برنامه درس  وه یرساله است. شمار واحدها در هر ش 

 

 ی مرحله آموزش 5-9-1

 ی دوره آموزش(الف

  دانشجوی  علم  یتوانمند   ش یهر رشته و افزا  نینو  میبر مفاه  یرگ یبه چ  یابیدست  یبرا   یدرس   یواحدها:  12  ماده 

برنامه    اساس   و بر  یگروه آموزش   یشورا   د ییو تا  خواست استاد راهنمابا در  دوره،    یپژوهش   یتهایانجام فعال  یبرا

 .شودمی مصوب هر رشته انتخاب  یدرس 



41 
 

  سرفصل ی  هااز درس   یواحد درس   10تا    6  یلیتحص  مسالیدر هر ن  د یبا  یدانشجو در دوره آموزش   :1  تبصره 

واحد    گرفتن  شمار واحدها، بدون در نظر   نه یشیو ب  نه یکند. کم  ی سیرا با نظر استاد راهنما انتخاب و نامنو

با پشودمیمحاسبه    یجبران  یدرسها تا   شنهادی.  و  و تصو  د ییگروه    ی لیتکم  الت یتحص  یشورا   بیدانشکده 

 باشد. (یاصل درس   کی دست کم )واحد   6کمتر از   تواند می   مسالیدر هر ن ی اصل یدانشگاه شمار واحدها

  3  زانیبه م  (یواحد درس   18تا    12)  ی پژوهش  -  ی آموزش   وه یدر ش   یطول دوره آموزش   نهیشیب  :2  تبصره 

 گردد.  د یتمد  مسالین ک ی ،تواند می گروه   ص یبا تشخ ازیاست. البته، در صورت ن یآموزش  مسالین

  از   یار یتا دو درس را به صورت اخت  تواند می استاد راهنما، دانشجو    د ییبه در خواست دانشجو و تا  :3  تبصره 

  ی و  کارنامه  درس در  ن یدانشگاه، انتخاب واحد کند. نمره ا ی لیتکم الت ی شده دوره تحص ه یارا ی هادرس   انیم

 .شودمی و کل محاسبه ن مسالین نیانگ یدر م ی ول  شودمی درج 

  د یبا  دانشجو  ،یگروه آموزش   د یاستاد راهنما و تائ  شنهاد یبه پ  از،یخاص و در صورت ن  ط یدر شرا  :4  تبصره 

  ن یا  گذراندن  بگذراند. ی درس جبرانبه عنوان    واحد  6تا ارشد را حداکثر    یدوره کارشناس   یاز درسها  یشمار

در هر حال    یجبران  . ارائه درس شودمی و کل محاسبه ن  مسالین  نیانگ یاست اما نمره آنها در م  سته یباها  درس 

 .د یفزایب  یبه طول دوره آموزش  د ینبا

  یها کل نمره  نیانگ یم  نهیو کم  20از    14  ،یو چه جبران  یدر هر درس، چه اصل  ی نمره قبول   نهیکم  :13ماده  

 است. 20از  16گذرانده شده،   یهادرس 

  باشد،  16کمتر از    یآموزش   یدانشجو پس از گذراندن همه واحدها  ی هاکل نمره  نیانگ یچنانچه م  :1  تبصره 

  ن یانگ یم  بهبودی  را برا  ییدرسها  مسال،ین   کیتنها در    د یبا  یو  ،یگروه آموزش   د یی استاد راهنما و تا  شنهادیبا پ

 .شودمی محروم  ل یبگذراند و گرنه از ادامه تحص تیکل، با موفق

 د. گردیمحاسبه م  ی و  ینمره قبول  نیدانشجو، تنها بر اساس آخر یهاکل نمره  نیانگ یم :2 تبصره 

  حذف   درس را  نکهیا  ای   ردیبگ   یدرس نمره قبول  کی چنانچه نتواند در    گان،یآموزش را  یدانشجو  :3  تبصره 

مصوب    دوم   نوبت   ه یآن را بر اساس شهر  نه یهز  ن،یگزیگرفتن دوباره همان درس یا درس جا ی برا  د یبا  د،ینما

   امنا، پرداخت کند. اتیه

  حضور   آن درس و بر اساس   ( مدرسان  ای)مدرس    ی دانشجو در هر درس از سو  یلیتحص  شرفتیپ  یابیارز  :14  ماده 

در    یعمل-ی نظر  و  ی نظر  ی هادرس   ی برا  یانیو پا  یامرحله  یآزمون کتب   جیدر کالس، انجام تکالیف و نتا  تیو فعال

 باشد.ی م ستیاز صفر تا ب ی عدد ی و بر مبنا  شودمیانجام  یآموزش  مسالیهر ن

  ای  درس   ک ی  ی هااز سه شانزدهم از کالس   شیدرس ب  کی در    ، یلی تحص  ال مسیچنانچه دانشجو در هر ن  :15  ماده 

درس    آن   باشد و یموجه م  رینهست غ  ن یداشته باشد، ا  ( بتیغ)آن درس نهست    مسالین   انیدر جلسه امتحان پا
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آن    ی ول  ستین  ستهیدانشجو با  یبرا  مسالیدست کم شش واحد در آن ن  تیصورت، رعا  ن یگردد. در ایحذف م

 . شودمیدر نظر گرفته  ی و  یلیکامل از مدت مجاز دوره تحص مسالین ک یبه عنوان  مسالین

 .است مسالیگرفته شده در آن ن ی پژوهش یناموفق واحدها ی ابیارز ،یپژوهش وهینهست در ش  :1 تبصره 

  سته یبا دوره،  ی آموزش  یاز همه واحدها 16کل  نیانگ یبه م یابیجامع، دست یابیورود به مرحله ارز یبرا :16 ماده 

 است. 

 

 جامع  یابيارز   6-9-1

  ی هاتیفعال  آغاز   ی دانشجو برا  یو پژوهش  یآموزش   یهای توانمند   ی کل  یابیجامع به مفهوم ارز  یابیارز  :17  ماده 

آزمون    کی   در پژوهشکده  ا یدانشکده   یلیتکم  الت یتحص  ی با نظر شورا  د یمرحله دانشجو با نیاست. در ا  یپژوهش

باشد   یابه گونه  د یبا  آزمون  نیشرکت کند. ا  ،یگروه آموزش   بیاستاد راهنما و تصو  شنهادیبه پ  ،یاز چند درس اصل

  مسال ین  انیآزمون از پا  نیا  شود.   دهیسنج  یپژوهش  تیفعال   یآغاز رسم  ی و استنباط دانشجو، برا  ل یتحل  یتا توانمند 

 برگزار گردد.  تواند می دانشجو    یآموزش  ششم  مسالین انیسوم تا پا

  از  یکی یسیزبان انگل ی بسندگ نامه یگواه د یجامع با ی ابیارز ی برا یسیاز نامنو ش یدانشجو پ :1 تبصره 

 : دانشگاه ارائه دهد   یلیتکم التی را به تحص ر یز ی هاآزمون

 های ارزیابی جامع ی آزمونسیزبان انگل  یبسندگ  نامهیگواه  3-1جدول  

 

 کمینه نمره  گواهینامه 

TOFEL (paper based) 500 

TOFEL (internet based) 61 

TOLIMO 480 

IELTS (academic) 5/5 

MCHE / MSRT 

 (PGUELP)آزمون بسندگی دانشگاه خلیج فارس   100از    50

 های دولتی داخل )با تايید شورای تحصیالت تکمیلی(آزمون بسندگی دانشگاه
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  ی گواه  اعتبار   انیاست. پا  ی د یصدور تا دو سال تمام خورش   خیباال، از تار  یهاآزمون  ی اعتبار گواه  :2  تبصره 

 فارس باشد.  جیدر دانشگاه خل  یدر دوره دکتر  ی و  یآموزش  مسالی ن ن یپس از شروع نخست د یبا

  جامع را داشته   یابیشرکت در ارز   ی را گذرانده باشد و آمادگ  ی درس   یاگر دانشجو همه واحدها  :3  تبصره 

 . ردیرا بگ  (به ارزش صفر واحد ) "زمون جامعآ یمادگآ  "تا آن زمان درس  د یبا باشد،

نمره   نتواند  جامع دانشجو   ی ابیاست. چنانچه در ارز 20از  16جامع  ی ابیدر ارز  ی قبول  ی نمره برا نیکمتر :18 ماده 

  بگذراند،  ت یجامع شرکت کند و آن را با موفق  یابیدر ارز  گر،ید  کبار یمجاز است تنها    ی به دست آورد، و  ی قبول

درخواست به  و   وگرنه  پرونده  ارز  یری گ  میتصم  یبرا  یدانشجو،  در  دوباره  شرکت  امکان    به   جامعی  ابیدرباره 

ارزشودمی موارد خاص ارجاع    ونیسیکم   کارنامه   نمره جداگانه در   کیجامع به صورت    یابی. در هر حال، نمره 

 ندارد. ر یها تاثکل نمره نیانگ یدر م ی ول شودمی دانشجو ثبت 

 : شودمی   گروه محاسبه  بیاستاد راهنما و تصو  شنهادیبه پ  ر،یاز دو روش ز  یکیجامع به    یابینمره ارز  :1  تبصره 

درصد آزمون    40  و  یعدرصد آزمون نوشتار0بر اساس    یابینمره ارز  وهیش   نی: در ایشفاه  -  ی کتب  وه ی ش  (1

 خواهد بود.  ی گفتار

ا  : یمقاله پژوهش  وه ی ش(  2   معتبر  ی هااز مجله  یک یرا در    یپژوهش  یمقاله علم  کی دانشجو    وهیش   نیدر 

  کند یچاپ م  ر، یتاث  بی و ضر  ه ینما  یدارا   یمعتبر خارج  ه ینشر  ا ی  ریتاث  بیضر  یدارا  ISCدر    ه ینما  یدارا   یداخل

آزمون    یابیارز  تهیکم  اریاخت  در  جامع،  یابینمره ارز  ز یو ن  ه ینشر  د ییکند. تایم  افتیدر   رش یپذ   هین نشرآاز    ای

 جامع است.

 دانشجو باشد.  یتخصص شیدر گرا  د یموضوع مقاله با ( 1-2

 letter to)  گرید  یهاباشد. مقاله  (original research)اصیل    ی مقاله کامل پژوهش  کی   د یمقاله با  ( 2-2

editor, communication letter, short paper)جایگزین مقاله پژوهشی گردد. تواند می، ن 

 پنجم دانشجو باشد. مسالیاز ن ش یپ د یچاپ مقاله با ای رش یپذ  افت یزمان در ( 3-2

 فارس باشد.  جیدانشگاه خل د یدانشجو در مقاله با ینشان ( 4-2

  مجله  باشد و زمان فرستادن آن به  ی دانشجو در دوره دکتر ی پژوهش یکارها رنده یدربرگ  د یمقاله با ( 5-2

 باشد. یو  ی دوره دکتر ی بازه زماندر 

 سنده ینو  د ینبا  گری د  یدانشجو  چیمقاله باشد. ه  سندهینو  د یبا  زیافزون بر دانشجو، استاد راهنما ن  (6-2

  ، یرو  ندارد. به هر   ی رادیدر نگارش مقاله ا  یعلم  ات یه  ی عضوها  گرید   یباشد، هر چند که همکار  مقاله 

 مسئول باشد.  سندهیو استاد راهنما نو کم، ی سنده ینو د یدانشجو با

ارائه شفاه  ی مقاله پژوهش  یابیارز (  7-2 برابر کم  یبر اساس  انجام   ی ابیارز  تهیدانشجو در    آزمون جامع 

 گردد. یجامع ثبت م ی ابین به عنوان نمره ارزآو نمره   شودمی 



44 
 

  است، جامع نخست، شرکت نکرده یابیدر ارز ایمردود شده  کباریجامع  یابیکه در ارز  ییدانشجو :2 تبصره 

  انیپا تا  مقاله استفاده کند، حداکثر  وه ی . چنانچه در بار دوم از ش ردیبهره بگ  گرید   وه یدر بار دوم از ش  تواند می 

 مقاله را ارائه دهد.  رش یپذ  ی گواه د یآزمون جامع همتراز با ی برگزار مسالین

  جامع   آزمون  یابیارز  ته یکم  یآن از سو   یبرگزار   مسالین  انیتا پا  حداکثر  د یجامع، با  یابینمره ارز  :3  تبصره 

 گروه به دانشکده ارسال گردد.  ر یمد  یو از سو  لیتکم

  و   دانشجو  یبه آگاه  ی جامع را به صورت کتب  یاب یدر ارز  یرد   ای  یقبول  جه یدانشکده، نت  سیرئ  :4  تبصره 

 . رساند یدانشگاه م  ی لیتکم الت یتحص

 تواند می   گریبار د  کیباشد، تنها    16کمتر از  در نوبت نخست    یجامع و   ی ابیکه نمره ارز  یی دانشجو  :5  تبصره 

دانشجو    اگر  را به دست آورد. 17و حد نصاب ماده   د یجامع شرکت نما  یابیحد نصاب سنوات در ارز  تیبارعا

 خواهد شد. محروم  لی از ادامه تحص اورد، یبه دست ن ز یحد نصاب را در نوبت دوم ن نیا

،  (یآموزش   نامه  نییسازگار با آ)مستند و موجه    لیآماده نبودن و با ارائه دال  ل یاگر دانشجو تنها به دل  :6  تبصره 

را از    19  ماده   نوبت از دو نوبت   کی شرکت نکند،    شودمی گروه برگزار    ی آزمون جامع که از سو  نیدر نخست

 .دهد یدست م

  ل ی تحص  برساند، از ادامه   انیبه پا  تیجامع را با موفق  ی ابیمدت ارز  نیچنانچه دانشجو نتواند در ا  :7  تبصره 

 .شودمی  محروم 

  ی هانمره  کل   نیانگ یگذرانده باشد و م  تیخود را با موفق  ی مرحله آموزش   ی که همه درسها  ییدانشجو  :19  ماده 

  راهنما   استاد   د یرا پس از تائ  جامع   ی ابیشرکت در ارزدر خواست    د یبا  ( 13ماده    تیبا رعا)نباشد    16کمتر از    ی و

آمادگی  "پس از آن درس    مسالین   نیدر نخست  د یبه مدیر گروه ارائه دهد و با  یآموزش   مسال ین  ن یآخر  انیپادر  

 صفر واحدی را بگیرد.  "برای آزمون جامع

  برگزار   گروه   ی جامع که از سو  ی ابیمرحله ارز  نیدر نخست  یمرحله آموزش   انیپس از پا  د یدانشجو با  :1  ره تبص 

تمدید/تجدید  ی  برا  یدر آزمون نخست، درخواست  یمردود   /نداشتن    یشرکت کند و در صورت آمادگ   ،شودمی 

  ی راهنما به شورا  مهلت شرکت در آزمون با ذکر دالیل موجه)سازگار با آیین نامه آموزشی( و تایید استاد

  ی را حداکثر برا جامعی ابیزمان شرکت دانشجو در ارز تواند میشورا  نی. اد یگروه ارائه نما  یلیتکم الت یتحص

 اندازد.  ق یبه تعو ،یکل دوره دکتر  یسقف زمان تیبا رعا ،یآموزش  مسالین کی

  صورت  . در هرباشد یم یدوره آموزش  انیپس از پا مسالیحداکثر تا دو نجامع  یابیمهلت شرکت در ارز :20 ماده 

جامع    ی ابیارزی  لی. چنانچه بنا به دالردیش شم انجام پذ   مسال ین  انیسوم تا پا  مسالین   ان یاز پا  تواند می   ی ابیارز  نیا

 . د یرساله خود دفاع نما شنهادهیاز پ د یدانشجو با  زین مسالیششم برسد در همان ن مسالیبه ن
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  به   آن را   ی زمون جامع، و زمان برگزار آ  ابی یارز  ته یداوران کم  ، یامتحان  ی ها، درس ( کم)یاستاد راهنما    :21  ماده 

 .دهد یم  شنهادیپ یگروه آموزش 

  گروه،  یدر شورا  بیدانشجو و تصو   ی درخواست استاد راهنما و پرونده آموزش   یگروه پس از بررس  ریمد   :22  ماده 

 . کند یم شنهادیآن را به دانشکده پ یآزمون جامع، و زمان برگزار یابیارز  ته یکم  ،ی امتحان یهادرس 

  ( ان )استاد(  2)راهنما،    (ان) استاد  ( 1)   رنده یکه دربرگ  آزمون جامع  یابيارز   تهیکم   یجامع از سو   یابیارز  :23  ماده 

دست    گران ید باالتر و   ای  ی اریمرتبه دانش  ی تن از آنان دارا  کی که دست کم    ی علم  اتیسه تن عضو ه(  3)مشاور، 

  نده ینما  (  4)  و   ، یلیتکم  التیتحص  ی هادر دوره  سیتدر  نه یشیبا دست کم سه سال پ  ی اریمرتبه استاد  ی کم دارا

 .شودمی برگزار  ی لیتکم الت یتحص

از    تن  کی انتخاب گردد و دست کم    ی از خارج از گروه آموزش   د یدو تن با  ته، یاز سه داور عضو کم  :1  تبصره 

با گروه    از  رونیدانشجو و از ب  شیباالتر و متخصص در گرا  ای  یاریبا مرتبه دانش  یعلم  اتیعضو ه  د یآنان 

 باشد. یآموزش 

  از  تواند می   یرونیتن از داوران ب  کیگروه و دانشکده،    یشورا   د ییاستاد راهنما و تا  شنهادیبه پ  :2  تبصره 

 دانشگاه باشد.   ی لیتکم الت یتحص یشورا د یی مورد تا  یامتخصصان حرفه

با  :3  تبصره  کم    د یدانشجو  پ  ک یدست  برگزار  ش یماه  برا  یاز  جامع،  جامع   ی آزمون  آزمون  در    شرکت 

 دهد.  درخواست

را    آزمون  آزمون جامع، مجوز شرکت دانشجو در   یاز برگزار  شیدست کم دو هفته پ  د یدانشکده با  :4  تبصره 

 کند. افتیدانشگاه در ی لیتکم الت یتحص  تیریاز مد 

  هفته   کی  د یکند، با  زیشده پره  ن ییاگر دانشجو بخواهد از شرکت در آزمون جامع در زمان تع  :5  تبصره 

  ، یرو  درخواست کند. به هر   ی خود را در سامانه آموزش   ز یازمون، پره  ی برگزار  ی از زمان اعالم شده برا  شیپ

از    تواند می   بار  کیبار شرکت در آزمون شناخته خواهد شد و دانشجو تنها    کی از شرکت، همچون    زیپره

 کند.  ز یشرکت در ازمون جامع پره

  ی سو  از ی درخواست شرکت در آزمون جامع را داشته باشد. اگر و   تواند می دانشجو حداکثر دو بار   :6 تبصره 

  ی مردود   مردود شناخته شود، به عنوان   (زیبار پره  کیپس از    ایبار شرکت    نیدر دوم )جامع    یابیارز  تهیکم

 .خواهد شد  ی ریشگ یپ یدر دوره دکتر  یو  ل یاست و از ادامه تحص یدر دوره دکتر 

 

 ی مرحله پژوهش 7-9-1

 رساله  یشنهادیموضوع پ بي تصو (الف
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  د ییتاو    یرساله خود را با هماهنگ   شنهاده یاز آغاز ورود، پ  تواند می دانشجو    یپژوهش- یآموزش   وهیدر ش   :24  ماده 

 .د یآغاز نما  یرسم ریخود را به صورت غ ی پژوهش تیکند و فعال  نییاستاد راهنما تع

  را  رساله خود   شنهادهینخست، پ  مسالیو از همان ن  رش یهمزمان با پذ   د یدانشجو با  ، ی پژوهش  وهیدر ش   :25  ماده 

 آغاز کند.   یخود را به صورت رسم ی پژوهش ت یو فعال  نییاستاد راهنما تع د ییو تا یهماهنگ  با

  درخواست گ  کاربر   (یپژوهش-یآموزش   وهیدر ش )در آزمون جامع    ی دو ماه پس از قبول  حداکثر   د ی: دانشجو با26  ماده 

با هماهنگ   شنهاده یپ  ب یتصو را  تکم  یرساله خود  راهنما  برا  لیاستاد  تصو  ی بررس   ی و  و    گروه ی  در شورا  ب یو 

 گروه ارائه دهد.  ریدانشکده به مد 

  ن ی تدو از آزمون جامع  شیرساله خود را پ  شنهادهیپ  تواند می دانشجو    ،یپژوهش- یآموزش  وهیدر ش   :1  تبصره 

از    جامع  آزمون  انیهم زمان بتواند در پا  ،یابیارز  تهیو کم  یگروه آموزش   یگروه دهد تا با هماهنگ   ل یو تحو

انجام    و  یهماهنگ   ص،ی دو موضوع از هم جدا هستند. تشخ  نیا  جینتا  یول  د یرساله خود دفاع نما  شنهادهیپ

انجام    رساله   شنهاده ی. در صورت مردود شدن در آزمون جامع، دفاع از پباشد یم  یامر به عهده گروه آموزش   نیا

 نخواهد شد.

  ی دکتره  دور  یرساله را حداکثر دو ماه پس از آغاز رسم  شنهاده یپ  د یدانشجو با  ، ی پژوهش  وهیدر ش   :2  تبصره 

  ی در شورا  بیتصو  یبررس   یو برا   لیاستاد راهنما تکم  یرساله را با هماهنگ   شنهادهیپ  بیخود، کاربرگ تصو

 گروه ارائه دهد.   ریدانشکده به مد  گروه و 

پ  :3تبصره  ارائه پ  ش یدانشجو موظف است    از   را  نبودن موضوع پژوهش  ی تکرار   ی رساله، گواه  شنهاده یاز 

  ه شینیپ  را از سامانه   عنوان پژوهش  یاز نبود همانند   نانیاطم  ی گواه  ز یو ن  (ganj.irandoc.ac.ir)سامانه گنج  

(pishineh.irandoc.ac.ir)  دهد و    ارائه  یپژوهش  ریرساله به مد   شنهادهینسخه از پ  ک یو همراه با    افتیدر

 دهد.  ل یرساله به گروه تحو شنهاده یرا به همراه پ یتخلفات پژوهش ر یدب  هید ییتا  یگواه

  در   پس از آزمون جامع انجام خواهد شد. اگر دانشجو  مسالین  ک یتا    حداکثررساله    شنهادهیدفاع از پ  :27  ماده 

 ششم است. مسالین  انیرساله حداکثر تا پا شنهادهیپ ب یجامع مردود شده باشد، زمان تصو یابیارز نینخست

  تواند می مردود گردد،    ایرساله خود دفاع نکند    شنهادهیشده از پ  نییاگر دانشجو در فرصت تع  :1  تبصره  

  حداکثر   دانشکده  یشورا  د ییگروه و تا  یشورا  بیخود را با موافقت استاد راهنما و تصو  شنهادهیدفاع از پ  زمان

 .د ینما د یتمد  لی طول مدت تحص تیبا رعا یل یتحص  مسالیبه مدت یک ن

  همان (  23ماده    2تبصره او    تیبا رعا)رساله    شنهادهیدر نشست دفاع از پ  یابیارز  تهیکم  ی ترکیب عضوها  :28  ماده 

 آزمون جامع خواهد بود.  یابیارز تهیکم یعضوها



47 
 

  همان  د یرساله، با شنهادهینشست دفاع از پ یابیارز تهیدر کم  ر ییتغ ی گروه برا صی در صورت تشخ :1تبصره 

  ی شورا  در ی  ابیارز  تهی، کم 23از ماده    ی رویشود و همراه با پ  ی آزمون جامع ط  یبرا   ی ابیارز  تهیکم  نییروال تع

 دانشگاه اعالم گردد.   یلیتکم  التیو به تحص  د،ییو تا نییدانشکده تع  یآموزش 

  ی لیتکم  التی تحص  تیریدانشکده به مد   سیرئ   یرساله از سو  شنهادهینشست دفاع از پ  ی برگزار  جهینت  :29  ماده 

 .شودمی گروه و استاد راهنما فرستاده   ریبه مد  ز یرونوشت آن ن ن،ی. همچنشودمی دانشگاه فرستاده 

  نده ینما  به عنوان  ،یباالتر و خارج از گروه آموزش   ای  یاریدانشگاه با مرتبه استاد  یعلم  اتیتن عضو ه  کی  :30  ماده 

از    دفاع   ند یفرا  شیبا پا  ی رساله را بر عهده دارد. و  شنهادهینشست دفاع از پ  ی ریدب   تیمسئول   ی لیتکم  الت یتحص

 فرستد.یم   یلیتکم  التیتحص تیریگزارش خود را به مد  شنهاده،یپ

  تا   شنهاده یپس از دفاع از پ  ( کمی)خاص با نظر استاد راهنما    ط یرساله، در شرا  شنهادهیموضوع پ  ر ییتغ  :31  ماده 

  ب یتصو و پس از  شود می   ی بررس   ی ابیارز  ته یکم ی از سو  ر ییتغ نیاست. ا  ریامکان پذ  ی سال سوم دوره دکتر   انیپا

 خواهد بود.  ی رفتنیپذ  ته، یکم

از قبول  :32  ماده  ارز  یدانشجو پس  با  ی ابیدر  انتخاب نما  واحد   6به ارزش    1رساله  درس    د یجامع،    و در   د یرا 

  یهامسالیدر ن  ازیکند و در صورت ن  اریاخت  واحد  6هر کدام به ارزش    3و  2درس رساله پس از آن   یهامسالین

 . ردیرا بگ  یاز آن، درس رساله صفر واحد  پس

  واحد   صورت انتخاب   نیآن است و در ا  ب یتصو  یرساله به معنا  شنهاده یدانشجو در دفاع از پ  ت یموفق  :33  ماده 

 . ابد ییادامه م یو  یپژوهش  تین انجام و فعالآپس از  یهامسالیرساله دانشجو در ن

  اساس   خود بر  یپژوهش  یهاتیادامه فعال  یو برا   یدوره دکتر   یدانشجو مجاز است در مرحله پژوهش  :34  ماده 

  ی هاپژوهشگاه  ایها  از دانشگاه  ی کیبه    ی قاتیفرصت تحق و با عنوان    ی لینامه مصوب وزارت در مدت مجاز تحص  نییآ

 بود.  خواهد  دانشگاه یپژوهش  ی سفر بر اساس مصوبه شورا نیا ند یو فرا یسفر کند. چگونگ  ی خارج ای یداخل

  دفاع   در   نکه یا  ایو از آن دفاع کند    نیرساله خود را تدو   شنهادهیمجاز پ  یاگر دانشجو نتواند در بازه زمان  :35  ماده 

ادامه تحص از  ا  ی ریشگ یپ  ی و  لیاز آن مردود شود،    گذراندن  ی گواه  افت یدر  تواند می صورت    ن یخواهد شد. در 

 را درخواست کند.   یدرس  یواحدها

  وسته یپ  شیو پا  یبا راهبر  د یرساله، با  نیو تدو  یدانشجو، در مرحله پژوهش  یپژوهش  یهاتیهمه فعال  :36  ماده 

استاد    د ییتا  خود را نوشته و به   کار   شرفتیگزارش پ  مسالیاست دانشجو هر ن  ستهیاستاد راهنما باشد. با  میو مستق

-مسالیدر ن   ل یتحص  انتخاب واحد و ادامه  ، ینگهداشت در پرونده دانشجو و انجام مراحل ادار  یراهنما برساند تا برا

 .دانشگاه فرستاده شود  یلیتکم التی گروه به دانشکده و تحص ر یمد  ی پس از آن، از سو یها

 .شودمی ت کار از سوی استاد راهنما، پذیرفته یا رد شرفیگزارش پ: 1 تبصره 
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از سوی استاد راهنما رد شود، دانشجو از ادامه تحصیل  چنانچه دو بار گزارش پیشرفت کار دانشجو    :2تبصره 

 .شودمی اقدام   35محروم خواهد شد. در این صورت بر اساس ماده  

 دفاع از رساله  (ب

  از   با اجازه استاد راهنما و گروه  تواند می رساله، دانشجو    شنهاده یپ  بیپس از تصو  شش ماهدست کم    :37ماده  

  ی و ی  از آغاز دوره دکتر  ی(د یسه سال خورش )  مسالیدست کم شش ن  نکهیمشروط بر ا  د،ینامه خود دفاع نماانیپا

 گذشته باشد.

  مقاله   انتشار)رساله    یعلم  ی استاد راهنما و به شرط بسنده بودن دستاوردها  د ییرساله و تا  نیپس از تدو  :38  ماده 

  دانشجو  است سته ی، با( و مانند آن  یهنر  ع یآثار بد  ، یدانش فن  د یمعتبر، ثبت اختراع، تول یشهایدر مجله ها و هما

 از رساله خود دفاع کند.  یابیارز  تهیدر برابر کم

  ب یضر  ی دارا  یپژوهش  ییا علم  ISC  ای  ISI)مقاله    ک یدست کم    رش یپذ   افتیاز دفاع، در  شیپ  :1  تبصره 

وزارت    ای  یفناور   و  قات یوزارت علوم، تحق  یشده از سو  رفتهیپذ   یپژوهش  -یعلم  یاز مجله ها  یکیدر    (ریتاث

نامه  انیپا  پژوهش   برگرفته از   د یشده با  اد ی  یهامقاله   /است. مقاله    سته یبا  یبهداشت، درمان و علوم پزشک 

فارس   جیخل  دانشگاه  با نام  د یدانشجو با  یاستاد راهنما و گروه باشد و نام و نشان  د ییو مورد تا یدوره دکتر

 همراه شده باشد.

  جامع بهره   یابیارز  ی برا   (18ماده    1موضوع تبصره  )   یمقاله پژوهش  وهیچنانچه دانشجو از ش   :2  تبصره 

 ماده ارائه کند. نیا 1همان مقاله را به عنوان مقاله موضوع تبصره  تواند می باشد، ن گرفته

  ، (ماده  ن یا  1تبصره    تیبا رعا)رشته    تیو ماه  یعلم  ی ژگیبا توجه به و  تواند می   یگروه آموزش   :3  تبصره 

  یدفاع از رساله دکتر   ی برا  (شده  رش یپذ   ایچاپ    ی و شمار مقاله ها  ت یفی درباره ک)   ینامه درون گروه وهیش 

  ، یموزش آ   آن گروه انیدانشجو ی از آن مصوبه برا  ی روی صورت، پ  نیبرساند. در ا  بیخود به تصو  انیدانشجو

 است. ستهیبا

  د یتول  دانشگاه،  یلیتکم   الت یتحص  یشورا   بیتصو  زیو ن   یابیارز  تهیکم  د ییخاص و با تا  ط یدر شرا  :4  تبصره 

  ، ی هنر عیآثار بد  ای ران،یا یو صنعت یعلم یهاسازمان پژوهش یشده از سو د ییثبت اختراع تا  ،یدانش فن

تبصره    نیا  دانشجو از موضوع  یر یشود. بهره گ  یپژوهش   -   یآموزش   وهیچاپ مقاله در ش   نیگزیجا  تواند می 

 باشد. ده یدانشگاه رس  یپژوهش یشورا بیبه تصو د یبا

و    رساله  درخواست صدور مجوز دفاع خود را همراه با  یکاربرگها  د ی، دانشجو بانامهپایان  نیپس از تدو   :39  ماده 

  در   د ییو تا  یگروه ارائه دهد تا پس از بررس   ری، به مد ( 38موضوع ماده  )چاپ شده برگرفته از آن    (ی ها)مقاله  

 گروه به دانشکده فرستاده شود.  یشورا
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  نظر   تا از  دهد یم   ل یدانشکده تحو  یلیتکم  التیاز رساله را به کارشناس تحص   ینسخه چاپ  کیگروه    :40  ماده 

  رساله لی  شک  ی، ساختار و سازگارنامهپایاننامه نگارش    وهیگردد. کارشناس بر اساس ش   یبررس   یو شکل  یساختار

است    موظف   را در کاربرگ مربوط نوشته و دانشجو   یشیرا یباشد، نکات و  ش یرایبه و  ازی کند و چنانچه ن یم   ی را بررس 

دانشجو باید سه نسخه    کند،  د ییرا تا  نامهپایانبر اساس آن، اصالحات را انجام دهد. چنانچه کارشناس، ساختار  

 تحویل دهد.  اصالح شده را چاپ و صحافی نرم )فنری( کند و برای بررسی از سوی داوران، به دانشکده

 رساله است.  شنهادهیپ ی ابیارز ی شده برا ن ییتع ب یدفاع از رساله همان ترک  تهیکم بیترک :41ماده 

  را   رساله  ینتوانند داور  لیشده به هر دل   نییچند تن از داوران تع  ای  کیاگر هنگام دفاع رساله    :1  تبصره 

  از   و پس  ،شودمی   شنهاد یاستاد راهنما پ  ی و متخصص در موضوع رساله از سو  نیگزیانجام دهند، داور جا

 دانشکده برسد. یلیتکم الت یتحص ی شورا ب یبه تصو د یگروه، با  یدر شورا د ییتا

  ی لیتکم  التی تحص  یگروه، در شورا  ی در شورا  ب ینشست دفاع از رساله پس از تصو  ی موضوع برگزار  :42  ماده 

به    مجوز   صدور  ی برا  ( 23ماده    تیبا رعا)داوران    ته یکم  نییهمراه با تع  د ییو پس از تا  شودمی   یدانشکده بررس 

 .شودمی دانشگاه ارسال   یلیتکم  التیتحص تیریمد 

  دفاع   نشست دفاع از رساله دانشجو، کاربرگ درخواست  یاز برگزار   شیماه پ  کیدست کم    د یدانشکده با  :43  ماده 

  نده ینما  یدانشگاه همراه با معرف  یلیتکم  التیدانشگاه بفرستد. تحص  یلیتکم  التی تحص  تیریشده را به مد   ادی

 کند.ی نشست دفاع را صادر و به دانشکده اعالم م  ی دانشگاه، مجوز برگزار ی لیتکم الت یتحص

  ده یرس   استاد راهنما  د ییرساله خود را که به تا  ،یل یمهلت تحص  انیاز پا  شیاست دانشجو پ  ستهیبا  :1  تبصره 

  ل یبه دل  تنها  حال چنانچه دفاع از رساله،  نیدهد. در ا  لیتحو  یانجام مراحل دفاع به گروه آموزش   یاست، برا

  انجامد، یطول ب  به  ماه  کیاز    شیب  ،یضرورت انجام اصالحات علم  لیو نه به دل  ،ی شدن مراحل ادار  یطوالن

 .شودمی دانشجو محسوب ن  یلیمدت افزوده شده به عنوان سنوات تحص

استاد  :44  ماده  با حضور  دفاع  استاد  ( ان)نشست  تع   ( ان)راهنما،  داوران  نما  ن ییمشاور،  و    الت یتحص  نده یشده، 

  خود ارائه و از آن دفاع   یپژوهش  ت یاز فعال  ینشست گزارش   نیدر ا  د ی. دانشجو باشودمی   لیدانشگاه تشک  یلیتکم

 . د ینما

  نشست  یاجرا ینشست است و چگونگ  ریدب  ،یدانشگاه، بدون حق را  یلیتکم  التیتحص ندهینما :1 تبصره 

 دانشگاه گزارش خواهد کرد.   یلیتکم  التیتحص ت یریو به مد   شیدفاع را پا

  ، یپژوهش  یها  افته یدفاع از    یچگونگ   ، ینوآور  زانیپژوهش انجام شده، م  تیفیرساله براساس ک  یابیارز  :45  ماده 

خوب،    اریبس  ،ی با درجه عال)از دو صورت قبول    یکیآن به    جه یو نت  شودمی انجام    رساله  نگارش   ییوایو ش   یچگونگ 

نمره   نیانگ یرساله، م یدرباره قبول ی ریگ  می تصم مالک   .شودمی ماده اعالم   نیمردود و بر اساس جدول ا ای (خوب

  مردود شناخته   کند،   افتیدر  ی نمره قبول  ی رونیداوران ب است. چنانچه دانشجو نتواند از    یابیارز  کمیته   یعضوها

 .شودمی 
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 یابیارز  کمیته  ینمره عضوها   نیانگیم  4-1جدول  

  

 

 

 

 

  ( ان )استادو    (خواهد بود  1هر کدام    بیاگر دو استاد راهنما باشد ضر)  2راهنما    (ان) نمره استاد  بیضر  :1تبصره  

در  )   1کدام    هر  داوران   یها نمره  ب ی، و ضر(است  0/5نمره هر کدام    بیاگر دو استاد مشاور باشد، ضر)  1مشاور  

 است. ( 3مجموع 

  راهنما(  ان)نمره استاد  ب ینمره استاد مشاور به ضر  ب یاگر دانشجو استاد مشاور نداشته باشد، ضر  :2  تبصره 

 خواهد بود.  3استادان راهنما و مشاور    بیمجموع ضر  ی. به هر رو شودمی افزوده   (برابر وهیبه ش )

 ندارد.  ریکل دانشجو تاث  نیانگ ینمره رساله در محاسبه م :3 تبصره 

  رساله   دانشجو مجاز است  ،یابیارز  تهیکم  د ییشود، با تا  یابیارز  "مردود"چنانچه رساله دانشجو    :4  تبصره 

از   پس مسالین کیدست کم سه ماه و حداکثر تا  )  گریبار د کی ی اصالح و تنها برا تهیرا بر اساس نظر کم

 نشود. شتر یب لیاز حداکثر مجاز تحص  ل یطول دوره تحص نکهیاز آن دفاع کند به شرط ا  (آن

  تنها   یدفاع کند، به و  یشده از رساله خود با درجه قبول   نییاگر دانشجو نتواند در فرصت تع  :5  تبصره 

 داده خواهد شد.  یدرس   یگذراندن واحدها  یگواه

  یی نها داوران و نمره  یابیارز  جه ی گردد. نتی م  ن ییتع  ابانی ارز  ته یکم  یاز سو   نامهپایان  ازیاصالحات مورد ن   :46  ماده 

یم   فیتعر اصالحات  یو دامنه زمان  یابیارز  ریبر اساس جدول ز  از،یاصالحات مورد ن  زانینوع و م  هیرساله، بر پا

 ند.ک

  

 امتیاز  بازه نمره 

 عالی  20-19.0

 بسیار خوب  18.99-18.0

 خوب  17.99-16.0

 مردود 16کمتر از  
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 رساله   یینها داوران و نمره  یابیارز  جه ینت  5-1جدول  

 

 

از شش    شیپ  و   جدول باال  ی و دو، چنانچه دانشجو اصالحات را پس از سقف زمان  کی در اصالحات نوع    :1  تبصره 

 دفاع خواهد بود.  خیهمان تار  یدانش آموختگ   خیمجاز انجام دهد، تار یماه از بازه زمان

  شودمی   تا شش ماه اصالحات خود را انجام ندهد، مردود شناخته   ل یبه هر دل   یی چنانچه دانشجو  :2  تبصره 

 برخورد خواهد شد. یبا و  45ماده   5و بر اساس تبصره 

و    خود  از رساله  ی نمره قبول افت یو در  یو پژوهش یمرحله آموزش   زی آم ت یدانشجو پس از گذراندن موفق :47 ماده 

زمان  زین بازه  در  آموخته دوره دکتر  ن ییتع  یانجام اصالحات  و   شودمیشناخته    ی شده، دانش  به    دانشنامه   یو 

تار  نی. در اشودمی رتبه به دست آمده داده    (.ph.D)  ی تخصص  یدکتر  تار  یدانش أموختگ   خیصورت    خ یهمان 

 دفاع از رساله است. نشست

  صورت   دست کم سه سال و حداکثر چهار سال است. در   وه ی در هر ش   یدر دوره دکتر   ل یمدت مجاز تحص  :48ماده  

تا    حداکثر  دانشکده،  یلیتکم  التی تحص  یشورا  د ییتا  زی گروه و ن  یشورا  د ییاستاد راهنما و تا  شنهادیضرورت به پ

 .شودمی مدت افزوده   ن یبه ا یلی تحص مسالیدو ن 

  نوبت   ثابت  هیشهر  د ی دهم، با  مسالیدر ن  یول  گان،ینهم را  مسالیدوره روزانه، ن  ی دانشجو  یبرا  :1  تبصره 

 امنا را پرداخت کند. اتیدوم مصوب ه

  ش ی پ قابل ریبروز مشکالت غ لی به دل ایاست،  رونیب ی و اریکه از اخت یلیاگر دانشجو بنا به دال :2 تبصره 

  ون یسیکم،  استاد راهنما  شنهادیبرساند، به پ  انیرا به پا  ی در دوره دکتر  لیدر مدت مجاز نتواند تحص  ،ینیب

خاص   یبررس  وضع  موارد  راهنما،  استاد  رس   ت یبا حضور  بر  را  کم  یدانشجو  با  متناسب    ت یفیک  و  تیو 

سقف زمانی  نوع اصالحات 

 )ماه( 

سقف  تايید کننده

 نمره 

 20 استاد راهنما)یکم(  1 نیازمند ویرایشهای نگارشی و انشایی يک

ها، بحث و  نیازمند به بهبود در تفسیر یافته دو

 نتایج 

 18.99 استاد راهنما و یکی از داوران داخل 3

نیازمند به اصالح فراوان به ویژه در  سه

 شناسیروش

 17.99 استاد راهنما و داور داخل و سپس داور بیرون 6
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  خواهد ی  قطع  یری گ  میاو تصم  اخراج  ای  لیادامه تحص  یدانشجو، در مورد مدت و چگونگ   یعلم  یتهایفعال

 کرد. 

 :شودمی محروم  یدر دوره دکتر  ل یدانشجو از ادامه تحص  ریدر موارد ز :49 ماده 

 شود.  16کمتر از   ( 13ماده   1تبصره   تیبا رعا)گذرانده شده  یهاکل نمره درس   نیانگ یم (1

 نشود.  د ییتا ( 18ماده   3ه  تبصر  تیبا رعا) جامع  یابیدانشجو پس از دو بار ارز یعلم ت یصالح (2

 نشود.  د یی تا (36و  33مواد  تیبا رعا  )  یپژوهش تیادامه فعال یدانشجو برا یعلم ت یصالح (3

 د. شو یابیارز "مردود" رساله دانشجو  (4

 برسد. انیبه پا ل یمدت مجاز تحص (5

 با   تواند می دانشگاه    ،یدر دوره دکتر   لیانصراف دانشجو از ادامه تحص  ایدر صورت محروم شدن    :1  تبصره 

 درسها  گذراندن   یگواه   ، یل یضوابط و مقررات مربوط، به درخواست دانشجو، بر اساس کارنامه تحص  تیرعا

 صادر کند.  ی و  یرا برا

  تخلف   خود، اقدام به   یو پژوهش  ی علم  یهاتیفعال  گری د  ایمقاله    ایچنانچه دانشجو در نگارش رساله    :50  ماده 

ادب)  یعلم بردار  ،یدستبرد  رونوشت  تقلب،  آ  (یجعل،  و  مالک  نییکند  ن  ی معنو  تینامه    اخالق   نامه  وهیش   زیو 

  ن ییتع  ی برا  هر ذینفع  ایگروه، دانشکده    ریاستاد راهنما، مد   ینکند، در هر مرحله، موضوع از سو   تیرا رعا  یپژوهش

 . شودمی ارجاع داده  یتخلفات پژوهش ته یبه کم فیتکل

  ی لیتحص باشد، مدرک یموختگ آ دانش  ایرساله  انیپس از پا یچنانچه احراز و اثبات تخلف علم :1 تبصره 

 گردد. ی باطل م ی و  یدکتر 

  ی دکتر   ییدانشجو  یایبپردازد تا بتواند از مزا  ل یبه طور تمام وقت به تحص  د یبا  یدوره دکتر  یدانشجو  :51  ماده 

برنامه    انجام  و به   ابد یکند در دانشگاه حضور  یم   نییکه گروه تع  ییبرخوردار شود. دانشجو موظف است در زمانها

دارد    ی دولت  یهاسازمان  با  ( یمانیپ  ا ی  ی رسم)  یکه رابطه استخدام  یی . دانشجود یخود اقدام نما  ی و پژوهش  ی آموزش 

هر    تیصورت مسئول   نیا  مقام سازمان را به دانشگاه ارائه کند، در غیر   نیموافقت باالتر  ل،یادامه تحص   یبرا  د یبا

 دانشگاه متوجه شخص دانشجو خواهد بود.  ی از سو یگونه اقدام قانون

ی  از مرخص  مسالیحداکثر دو ن  ی با موافقت دانشگاه، در طول مدت مجاز دوره دکتر   تواند می دانشجو    :52ماده  

 و با احتساب در سنوات استفاده کند.  ی لیتحص

  دانشگاه، اصول مندرج   یو پژوهش   ی از ضوابط آموزش   ی رو یموظف به پ  ی ه دکترردو  ی دانشجو در ط  :53  ماده 

 است. مصوب  یهانامهوهیضوابط و ش  گرینامه و د  وه یش  نیا در  دانشگاه

 دانشگاه است.  ینامه بر عهده معاونت آموزش  نییآ ن یا ریو تفس شیپا :54 ماده 
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 فصل دوم: گروه آمار .2
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 مقدمه 1-2

با دو عضو هیات علمی با هدف گسترش علم آمار در گروه ریاضی و آمار    1379کارشناسی آمار در سال   هرشت

با  با اضافه شدن اعضا هیات علمی جدید، گروه آمار از گروه ریاضی مستقل  و در    1388گشایش یافت. در سال  

اجتماعی، این  -آمار ریاضی و آمار اقتصادی  هایگرایش باپذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در    1389سال  

راه اندازی و   1390در بهمن ماه  گروه فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را توسعه داد. همچنین دوره دکتری  آمار 

عضو   8با درجه عالی فارغ التحصیل گردید. هم اکنون در گروه آمار تعداد   95اولین دانشجوی دکتری در شهریور 

دانشجوی کارشناسی ،    118خود را برای    ار و دانشیار تمام وقت، خدمات آموزشی و پژوهشیهیات علمی استادی

 .دهند می دانشجوی دکتری ارائه  9اجتماعی و  -دانشجوی کارشناسی ارشد آمار ریاضی و آمار اقتصادی  17

المپیاد آمار و مسابقات آمار کسب نمو  دند ازجمله  دانشجویان این رشته تا کنون موفقیتهای چشمگیری در 

رتبه اولی مسابقات المپیاد قطب را در کارنامه دارند. همچنین تعدادی از دانشجویان  این رشته در کنکور کارشناسی 

های خوب در مقطع دکتری در حال  های تک رقمی و دو رقمی را کسب نموده و تعدادی نیز  با رتبهارشد، رتبه

تعداد زیادی مقاله در مجالت علمی پژوهشی داخل و خارج و  الزم به ذکر است  هر سال    ادامه تحصیل هستد.

رسد و همچنین اساتید این گروه در مدت فعالیت  توسط اعضای محترم گروه آمار به چاپ می  یالمللبین مجالت  

 ند.ا هپژوهشی خود موفق به کسب عناوین  پژوهشگران برتر دانشکده، دانشگاه و استان شد 

 

 کارشناسی آمار هدف از دوره  2-2

  گیرد گردد که تحصیالت باالتر از دوره دبیرستان را در بر میای اطالق میبه دوره  آماررشته  دوره کارشناسی  

 : هدف از این دوره تربیت افرادی است که بتوانند و 

 .یه و تحلیل امور آماری بپردازند زها و ادارات به تج به عنوان کارشناس آمار در سازمان -الف

 د.نباش و صنعتی را دارا می  ، اجتماعیائی تجزیه و تحلیل آماری مسائل اقتصادیتوان -ب

 ریزی وزارت آموزش و پرورش را تدریس نمایند.احتمال دوره ریاضی و برنامه تمام دروس آمار و  -ج

 . در برنامه ریزی صحیح علمی و حل مسائل مربوط به آنها توانائی دارند   -د

 باشند. آنها را دارا می  آمادگی برای برخورد با مسائل خاص آماری و حل مشکالت ناشی از -و

و قوانین  ضوابط    تمام   و دکتری آمار با رعایتها  در کلیه گرایشکارشناسی ارشد    مقطع توانائی ادامه تحصیل در    -ه

 . را خواهند داشت

ایران و مراکز صنعتی  آمار  ل برنامه و بودجه مرکز  هایی از قبیاهمیت این دوره جهت تربیت افراد برای سازمان

و پزشکی و غیره که در جهت استقالل اقتصادی و خودکفائی جامعه اسالمی ضرورت دارد بیش از پیش احساس 

آمار    .شودمی  کارشناسی  دوره  فعلی  کاربردها  دانشجویان  برنامهمیو  با  را  ریزی  توانند  درسی خود  با  واحدهای 
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مربوطه در موسسات مشغول به کار و    هایگروه و با همکاری نهادها و  التحصیل شوند  فارغ  و  بگذرانند موفقیت  

 فعالیت شوند.

 

 اعضای هیئت علمی گروه آمار 3-2

آمار   علمی   هیئت  اعضای  معرفی   به   بخش   این  در      مدرک تحصیلی   علمی،   رتبه   با   همراه   الفبا   ترتیب   به   گروه 

 .شودمی  پرداخته

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر محمود افشاری

 ط استنبا -دکتری آمارریاضی

 دانشیار

بین حق حسیندکتر   

 احتمال  -دکتری آمارریاضی

 استادیار

علیزاده  مراددکتر   

 طاستنبا -دکتری آمار

 استادیار

منفرداسماعیل دهقانمدحدکتر م  

 ط استنبا -دکتری آمارریاضی

 استادیار
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 چارت درسی دوره کارشناسی گروه آمار  4-2 
 

 دوره کارشناسی گروه آمار چارت درسی   1-2جدول  

 تــــــــرم دوم تــــــــرم اول

 نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس  نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس 

 1رياضی عمومی 4 پايه  2رياضی عمومی  4 پايه  1رياضی عمومی

طهماسبی  سعیددکتر   

 ط استنبا -دکتری آمارریاضی

 دانشیار

لک الهفضلدکتر   

 استنباط  -دکتری آمارریاضی

 استادیار

کبیرحمید کرمیدکتر   

 ط استنبا -دکتری آمارریاضی

 استادیار
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آمار و احتمال 

 ی مقدمات

  3 پايه  مبانی رياضیات  3 پايه 

و    وتریکامپ یمبان

 ی برنامه ساز

  2 پايه  مبانی اقتصاد  3 پايه 

آمار و احتمال  4 تخصصی 1احتمال   3 عمومی عمومی

 مقدماتی 

   عمومی عمومی  3 عمومی عمومی

 چهارم تــــــــرم  سومتــــــــرم 

 نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس  نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس 

 یروشها- 2احتمال 3 تخصصی 1آمار رياضی  1احتمال  3 تخصصی های آماریروش

 یآمار

رياضی  3 تخصصی جبر خطی برای آمار

مبانی  -2عمومی

 رياضیات

های  روش

 ناپارامتری 

 های آماریروش 3 تخصصی

رياضی  -1احتمال  4 تخصصی 2احتمال 

 2عمومی

- 2رياضی عمومی 4 تخصصی 1آنالیز رياضی 

 بانی رياضیم

آشنايی با آمار  

 رسمی

آمار و احتمال  2 تخصصی

 ی مقدمات

 2احتمال  4 تخصصی 1یتصادف نديفرآ

نمونه   یهاروش 2رياضی عمومی 3 پايه  معادالت ديفرانسیل 

 1 یریگ 

 های آماریروش 3 تخصصی

   عمومی عمومی   عمومی عمومی

 ششمتــــــــرم  پنجمتــــــــرم 

 نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس  نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس 

-1آمار رياضی  3 تخصصی 1رگرسیون

 بر خطی ج

 1 ونیرگرس 3 یتخصص 1 هاشيطرح آزما

  هایروش

 2 یرگی نمونه

نمونه   های روش 3 تخصصی

 1یریگ 

  یروش ها

  رهیچندمتغ

 1 وستهیپ

آمار -1 ونیرگرس 3 یتخصص

 2یاضير
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 کل  پروژه عمومی اختیاری  تخصصی  پايه  نوع واحد 

 136 2 22 12 78 22 جمع

 

 های تحصیالت تکمیلی )کارشناسی ارشد و دکتری( آشنايی با دوره  2-5

  معرفی   به   ادامه   در.است  دکتری  و  ارشد   کارشناسی  مقطع  دو  شامل  دانشکده  در  تکمیلی رشته آمار  تحصیالت   دوره

  . پرداخت خواهیم  تکمیلی  تحصیالت دوره  های و گرایش مقاطع 

 2یاضيآمار ر 3 اختیاری  یزیآمار ب 1یاضيآمار ر 3 تخصصی 2 یاضيآمار ر

نمونه  -1احتمال 3 تخصصی تیف یکنترل ک 

 1 یریگ 

و  یعدد  یهاروش

 یسازهیشب

 یمبان-معدالت 3 یتخصص

-وتریکامپ

 2احتمال-یجبرخط 

  هيبا نظر يیآشنا

 صف 

 1 ونیرگرس 3 یتخصص 2 ونیرگرس یتصادف نديفرا 3 اختیاری 

   عمومی عمومی   عمومی عمومی

 هشتمتــــــــرم  هفتمتــــــــرم 

 نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس  نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس 

  شيطرح آزما 3 تخصصی 2ها  شيطرح آزما

 1 یها

 یروشها-1طرح 3 تخصصی یمحاسبات آمار

 هیو شب یعدد

 یساز

زبان  -1ونیرگرس 2 تخصصی ی زبان تخصص

 یعموم

و   قیروش تحق

 ی مشاوره آمار

 2ی رینمونه گ -1طرح 2 تخصصی

چند    هایروش

 2 وستهیپ رهیمتغ

چند    هایروش 3 تخصصی

 1 وستهیپ رهیمتغ

چند    هایروش

 1گسسته  رهیمتغ

آمار -1ونیرگرس 4 تخصصی

 2یاضير

- 2احتمال 3 اختیاری  یداده کاو

 1ونیگرسر

  تیبا قابل يیآشنا

 اعتماد

 1یاضيآمار ر 3 اختیاری 

-1یاضيآمار ر 4 تخصصی 1 یزمان یهایسر

 1 یتصادف نديراف

و  6پروژه)ترم 

 ( شودمیارائه 7

  2 پروژه
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 آمار ارشد کارشناسی دوره   آموزشی هاینامه آيین و مقررات  مهم نکات 2-5-1

  دقیق   مطالعه   است  بدیهی  شود می  تأکید   راهنما  اساتید   و  دانشجویان  اطالع   جهت  مهم نکات  برخی   بخش   این   در  

نامه    از   تکمیلی   تحصیالت   هایدوره  جاری  مقررات  و   مصوبات  پیگیری   و   ( 1ارشد )فصل    کارشناسی  دوره  آیین 

  صفحه   طریق   از   مستمر   صورت  به   موارد   این   شود می  توصیه   و   است  تکمیلی   تحصیالت   های دوره  دانشجویان   وظایف

 . شود پیگیری  تکمیلی تحصیالت  بخش دانشگاه،  آموزشی معاونت اینترنتی

 

 آمار ارشد کارشناسی  مقطع هایگرايش  2-5-2

 .گردند می  معرفی  ذیل شرح  به ارشد رشته آمار  کارشناسی  مختلف های گرایش ادامه  در

 

 چارت درسی کارشناسی ارشد آمار )گرايش آمار اقتصادی(  2-5-2-1

 

 چارت درسی کارشناسی ارشد آمار )گرایش آمار اقتصادی(   2-2جدول  

 دومتــــــــرم  اولتــــــــرم 

 نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس  نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس 

  4 تخصصی اقتصاد خرد و کالن   4 تخصصی استنباط آماری

 

دروس   اختیاری   4 تخصصی احتمال پیشرفته 

مشترک 

با رشته 

آمار  

 رياضی

4  

 چهارم تــــــــرم  سومتــــــــرم 

 نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس  نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس 
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 . گردد ل یسنوات تکم ش یپنجم فرم افزا مسالیقبل از شروع ن*

 .شودمی موارد خاص مطرح   ونیسیگردد و در جلسه کم  لیسنوات تکم ش یششم فرم افزا مسالیقبل از شروع ن*

 

 

 

 

 

دروس   اختیاری 

مشترک با  

رشته آمار 

 رياضی

آماده سازی    4

 نامهپايان 

 0  

دروس   اختیاری 

مشترک با  

رشته آمار 

 رياضی

  6  نامهپايان   4

  2  سمینار)اجباری(     

 ششمتــــــــرم  پنجمتــــــــرم 

 نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس  نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس 

آماده سازی  

 نامهپايان 

آماده سازی    0 

 نامهپايان 

 0  

  6  نامهپايان   6  نامهپايان 



61 
 

با  نامهپایان که دانشجو قصد دفاع از    یمسالیدر ن*   ی و ماقبل از آن  آماده ساز  د یاخذ نما  نامه پایان  یستیدارد 

 .د یاخذ نما نامهپایان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه دروس کارشناسی ارشد آمار )گرايش آمار اقتصادی(  2-5-2-2

 

 برنامه دروس کارشناسی ارشد آمار )گرایش آمار اقتصادی(   3-2جدول  

 دروس تخصصی 

 واحد(   12)

 احتمال پیشرفته 

 استنباط آماری 

 اقتصاد خرد و کالن

 دروس اختیاری

 ( واحد  12)

 های زمانی مالی سری

 گیری نظریه نمونه

 تحلیل چند متغیره پیشرفته

 آمار محاسباتی پیشرفته و شبیه سازی

 ناپارامتری پیشرفته آمار 

 ها نظریه تصمیم و نظریه بازی

 واحد 2 سمینار

 تعداد  نوع واحد 

 12 تخصصی

 12 اختیاری 

 2 سمینار

 6 نامهپايان 

 32 کل 

 واحد(  4دروس اختیاری)

 نظريه نمونه گیری 

 های زمانی مالی سری

 تحلیل چند متغیره پیشرفته

 آمار محاسباتی پیشرفته و شبیه سازی

 ناپارامتری پیشرفته آمار 

 هانظريه تصمیم و نظريه بازی 
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 واحد  6 نامه کارشناسی ارشدپايان

 

 کارشناسی ارشد آمار )گرايش آمار رياضی(چارت درسی  3-2-5-2

 

 ریاضی( کارشناسی ارشد آمار )گرایش آمار  چارت درسی    4-2جدول  

 دومتــــــــرم  اولتــــــــرم 

 نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس  نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس 

  4 تخصصی 2استنباط آماری  4 تخصصی 1استنباط آماری

 

  4 تخصصی 2نظريه اندازه و احتمال  4 تخصصی 1نظريه اندازه و احتمال

 چهارم تــــــــرم  سومتــــــــرم 

 نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس  نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس 

دروس   اختیاری 

مشترک با  

رشته آمار 

 اقتصادی

  0  نامه پايانآماده سازی   4

دروس   اختیاری 

مشترک با  

رشته آمار 

 اقتصادی

  6  نامهپايان   4

  2  سمینار)اجباری(     

 ششمتــــــــرم  پنجمتــــــــرم 

 نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس  نیازپیش واحد  نوع درس  درس نام 

  0  نامه پايانآماده سازی   0  نامه پايانآماده سازی 
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 . گردد ل یسنوات تکم ش یپنجم فرم افزا مسالیقبل از شروع ن*

 .شودمی موارد خاص مطرح   ونیسیگردد و در جلسه کم  لیسنوات تکم ش یششم فرم افزا مسالیقبل از شروع ن*

ن* از    یمسالیدر  دفاع  با  نامهپایان که دانشجو قصد  نما  نامه پایان  یستیدارد  آماده ساز  د یاخذ  آن  از  ماقبل    ی و 

 .د یاخذ نما نامهپایان

  

  6  نامهپايان   6  نامهپايان 
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 برنامه دروس کارشناسی ارشد آمار )گرايش آمار رياضی( 2-5-2-4

 

 برنامه دروس کارشناسی ارشد آمار )گرایش آمار ریاضی(   5-2جدول  

 دروس تخصصی 

 واحد( 16)

 1نظریه اندازه و احتمال 

 2نظریه اندازه و احتمال 

 1استنباط آماری 

 2استنباط آماری 

 دروس اختیاری

 واحد حتما اخذ شود( 14)بايد  

 تصویر پردازش 

 تحلیل چند متغیره گسسته پیشرفته 

 های ناپارامتری پیشرفته روش

 2سری زمانی 

 شبیه سازی 

 واحد(  4دروس اختیاری)

 پردازش تصوير 

 تحلیل چند متغیره گسسته پیشرفته 

 های ناپارامتری پیشرفتهروش

 2سری زمانی 

 شبیه سازی

 2های خطی مدل

 نظريه تصمیم بیزی

 گیری نظريه نمونه

 تعداد  نوع واحد 

 16 تخصصی

 8 اختیاری 

 2 سمینار

 6 نامهپايان 

 32 کل 
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 2های خطی مدل

 نظریه تصمیم بیزی 

 گیرینظریه نمونه 

 نامه کارشناسی ارشدپايان

 واحد بايد اخذ شده باشد(   107)  

 واحد  6

 

 گردش کار دانشجويان کارشناسی ارشد  2-5-2-5

 اول   نیمسال 

  استادان توسط  شده  ارائه هاینامه پایان موضوعات و  آن  فعالیت  های  زمینه و  آموزشی گروه  با آشنایی •

 گروه 

 گروه  مدیر  با نام ثبت  و  دروس  انتخاب •

 - راهنما استاد انتخاب نامه پایان موضوع انتخاب زمینه  سازی  آماده و  تحقیق  •

 - ) لزوم صورت  در  جبرانی  دروس  اضافه  به ( واحد   92  1:   دروس  گذراندن •

 * دانشکده در  آموزشی   کار انجام •

 دوم   نیمسال 

 استادراهنما  با نام ثبت  و  دروس  انتخاب •

 - ) لزوم صورت  در  جبرانی  دروس  اضافه  به ) واحد   92  1:   دروس  گذراندن •

 تیرماه  95 تا  گروه  مدیر به  آن  ارائه  و  نامه  پایان موضوع  پیشنهاد تدوین •

 دانشکده تکمیلی  تحصیالت  وشورای گروه  در   نامه پایان تصویب •

 - آموزش  سیستم در  نامه پایان الکترونیکی ثبت •

 * دانشکده در  آموزشی   کار انجام •

 سوم   نیمسال 

 راهنما استاد زیرنظر  نامه  پایان در   نام ثبت •

 - باقیمانده دروس  گذراندن •

 نامه  پایان پژوهشی کار انجام •

 * دانشکده در  آموزشی   کار انجام •

 چهارم  نیمسال 

 راهنما استاد زیرنظر  نامه  پایان در   نام ثبت •
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 نامه  پایان پژوهشی کار انجام •

 راهنما  استاد زیرنظر نامه  پایان تدوین •

  به  آموزشی  گروه   و استادراهنما موردنظر  داوران  هیأت  پیشنهاد با همراه شده تدوین نامه پایان ارائه •

 پژوهشی  معاونت

 ) دفاع  تاریخ از  قبل هفته دو  حداقل) تکمیلی  تحصیالت  و •

  تا  دفاع انجام  و  تکمیلی  تحصیالت  معاون توسط  نامه پایان از دفاع  تاریخ تعیین  و  داوران   هیأت تصویب •

 39  از قبل

 ماه  شهریور •

  به ارائه  و راهنما استاد توسط  واحد   تطبیق  ، راهنما استاد  زیرنظر تحصیل از  فراغت های  فرم  تکمیل •

 گروه  مدیر

  موظف  آموزشی کار  انجام تایید  و واحد   تطبیق تایید  برای  تکمیلی  تحصیالت معاون   به مراجعه •

 دانشجویی 

 تحصیل  از فراغت  گواهی  اخذ  و حساب تسویه  •

 .شود می  اضافه باال برنامه   به نیمسال یک باشند، داشته   جبرانی واحد   3 حداقل که   دانشجویانی برای *

  آن از فراتر   و  اجباری اول، نوبت  دانشجویان  برای  دانشکده آموزشی   اهداف به مربوط  آموزشی کار  یک انجام **

 برای

 .است آزاد  تکمیلی تحصیالت  دانشجویان  کلیه 

 

 گروه آمار  دکتریآموزشی دوره  هاینامهآيین نکات مهم مقررات و  3- 2-5

 نماید. ( تحصیل1دانشگاه )فصل   دکتری  نامه  آیین  با مطابق دکتری  دوره  در  است موظف دانشجو

 

 دکتری آمار چارت درسی  1-3-5-2

 

 دکتری آمار چارت درسی    6-2جدول  

 دومتــــــــرم  اولتــــــــرم 

 نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس  نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس 
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 . د یینما لیتکم لیقبل از شروع زمان انتخاب واحد فرم مجوز ادامه تحص  یستیاز ترم نهم و بعد از آن با*

  4 اختیاری  1اختیاری   4 الزامی پیشرفته استنباط آماری

 

  4 اختیاری  2اختیاری   4 الزامی 2نظريه احتمال 

 چهارم تــــــــرم  سومتــــــــرم 

 نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس  نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس 

  0  جهت آزمون جامع یآمادگ   4 اختیاری  3 اختیاری

      4 اختیاری  4 اختیاری

 ششمتــــــــرم  پنجمتــــــــرم 

 نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس  نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس 

  0  ه رسال یآماده ساز  0  ه رسال یآماده ساز

 هشتمتــــــــرم  هفتمتــــــــرم 

  0  ه رسال یآماده ساز  0  ه رسال یآماده ساز

     نهم تــــــــرم 

      20  ه رسال

 تعداد  نوع واحد 

 8 الزامی

 12 اختیاری 

 20 رساله 

 40 کل 
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رساله نامه   ی و ماقبل از آن  آماده ساز د یرساله اخذ نما  ی ستیکه دانشجو قصد دفاع از رساله دارد با ی مسالیدر ن*

 . د یاخذ نما

 

 برنامه دروس دکتری آمار  2-5-3-2 

 

 برنامه دروس دکتری آمار   7-2جدول  

 دروس کمبود دوره دکتری آمار

با نظر  به گذراندن برخی دروس کمبود  )دانشجو موظف 

 گروه يا استاد راهنما است.(

 1استنباط آماری 

 1نظریه احتمال 

 1های خطی مدل

 1آنالیز چند متغیره پیوسته 

 یا فرایندهای تصادفی کاربردی 2فرایندهای تصادفی 

 2های زمانیسری

 قابلیت اطمینان

 1آنالیز حقیقی 

 استنباط آماری پیشرفته  واحد(  6دروس اصلی )

 2نظریه احتمال 

 2های خطی مدل دروس انتخابی 

 2پیوسته آنالیز چند متغیره 

 1فرایندهای تصادفی پیشرفته 

 قابلیت اطمینان پیشرفته

 آمار فضایی پیشرفته 

 های زمانی مباحثی پیشرفته در سری

 مباحثی پیشرفته در قضایای حدی

 مباحثی پیشرفته در طرح و تجزیه

 مباحثی پیشرفته در استنباط آماری

 مباحثی پیشرفته در نظریه احتمال

 فرایندهای تصادفی مباحثی پیشرفته در 
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 مباحثی پیشرفته در نمونه گیری

 مباحثی پیشرفته در آنالیز چند متغیره گسسته 

 مباحثی پیشرفته در قابلیت اطمینان

 مباحثی پیشرفته در آنالیز بقا 

 مباحثی پیشرفته در آمار 

 مباحثی پیشرفته در نظریه رکوردها 

 مباحثی پیشرفته در آمار محاسباتی

 کاوی ادهمباحثی پیشرفته در د

 ها سیگنالمباحثی پیشرفته در پردازش 

 مباحثی در آنالیز تبعی 
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 : گروه مهندسی برقسومفصل  .3
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 مقدمه 3-1

نفر عضو    11آغاز نمود .این رشته با    1385های خود را از سال  گروه مهندسی برق دانشگاه خلیج فارس فعالیت

مخابرات سیستم و کنترل مشغول به فعالیت   هایگرایشدر  کارشناسی ارشد هیئت علمی در مقطع کارشناسی و 

 .باشد می 

 هدف از دوره مهندسی برق  3-2

ی که از  هایسیستم مهندسی برق یک رشته مهندسی است که به طراحی و بکارگیری تجهیزات، دستگاه ها و  

الکترومغناطیس استفاده   و  الکترونیک  از رشته های  ، میکنند می برق،  با بسیاری  امروزه  . مهندسی برق  پردازد 

س  مهندسی  شامل  ها  تخصص  از  زیادی  بسیار  تعداد  و  دارد  همپوشانی  قدرت،  مهندسی  الکترونیک  افزار،  خت 

الکترومغناطیس و امواج، مهندسی مایکروویو، نانوتکنولوژی، الکتروشیمی، انرژی های تجدید پذیر، مکاترونیک و  

علم مواد الکتریکی را در بر می گیرند. درواقع با این تعرف می توان گفت این رشته ترکیبی از رشته های مهندسی  

 .است

است که   برق کسی  را حل    هایسیستم مهندس  دهد، مشکالت  توسعه می  و  را طراحی  الکتریکی جدیدی 

الکترونیک را در هر دو  کند می و تجهیزات آزمایش را    کند می  الکترومغناطیس و  آنها فیزیک و ریاضیات برق،   .

 .کنند می سیستم در مقیاس بزرگ و کوچک برای پردازش اطالعات و انتقال انرژی مطالعه و استفاده 

 

 اعضای هیئت علمی گروه مهندسی برق  3-3

مدرک    علمی،   رتبه   با   همراه   الفبا  ترتیب   به   گروه مهندسی برق   علمی  هیئت   اعضای  معرفی   به   بخش   این  در 

 .شودمی پرداخته تحصیلی 
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جهرمیامین ترابیدکتر   

 کنترل  -دکتری مهندسی برق

 استادیار

رحمن دشتیدکتر   

  قدرت-دکتری مهندسی برق

 دانشیار

رضا دیانتدکتر   

  سیستم-مخابرات  دکتری مهندسی برق  

 استادیار

نیاابوالحسن رزمیدکتر   

 کنترل  -دکتری مهندسی برق

 دانشیار

اله غفاری ولیدکتر   

   کنترل-دکتری مهندسی برق

 دانشیار

محمدجواد صابردکتر   

  سیستممخابرات- دکتری مهندسی برق  

 استادیار

کشاورز احمددکتر   

 سیستممخابرات  -دکتری مهندسی برق

 دانشیار

گرحجت قیمتدکتر   

  سیستممخابرات- دکتری مهندسی برق  

 استادیار
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 مهندسی برقچارت درسی دوره کارشناسی گروه   3-4

 

 (مخابرات سیستمچارت درسی کارشناسی مهندسی برق)گرايش  1-4-3
 

 چارت درسی کارشناسی مهندسی برق)گرایش مخابرات سیستم(  1-3جدول  

 دومتــــــــرم  اولتــــــــرم 

 نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس  نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس 

  3 تخصصی برنامه نويسی کامپیوتر  3 عمومی فارسی

 

  3 تخصصی اقتصاد مهندسی  3 عمومی زبان عمومی 

 

 

حیدر کشاورزدکتر   

  میدان-مخابراتبرق  دکتری مهندسی   

 استادیار

پورحامد گرگیندکتر   

 قدرت- دکتری مهندسی برق  

 استادیار

وحید میگلی دکتر   

 کنترل- دکتری مهندسی برق  

 استادیار
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 1رياضی  3 پايه  2رياضی   1 عمومی کارگاه عمومی 

 1فیزيک  3 پايه  2فیزيک   3 پايه  1رياضی 

  3 پايه  معادالت ديفرانسیل   3 پايه  1فیزيک 

 1فیزيک  1 پايه  1آز فیزيک   1 تخصصی کشی مهندسی نقشه

  1 عمومی 1تربیت بدنی   1 تخصصی آشنايی با مهندسی برق 

  2 عمومی 2 عمومی  2 عمومی 1 عمومی

 چهارم تــــــــرم  سومتــــــــرم 

 نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس  نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس 

رياضی  3 تخصصی سیگنال و سیستم  3 تخصصی الکترومغناطیس

 مهندسی

معادالت  3 تخصصی 1مدار الکتريکی 

 ديفرانسیل 

- الکتريکیمدار  2 تخصصی 1ماشین الکتريکی 

الکترو  

 مغناطیس

برنامه نويسی  2 تخصصی محاسبات عددی

 کامپیوتر

مدار الکتريکی  3 تخصصی 2مدار الکتريکی 

1 

  3 تخصصی 1سیستم ديجیتال  2رياضی  3 تخصصی رياضی مهندسی 

مدار الکتريکی  2 تخصصی 1الکترونیک  2رياضی  3 تخصصی احتمال مهندسی 

1 

مدار الکتريکی  1 تخصصی آز مدار و اندازه گیری  1تربیت بدنی 1 عمومی 2تربیت بدنی 

1 

 کارگاه عمومی  1 تخصصی کارگاه برق  1آز فیزيک 1 پايه  2آز فیزيک 

  2 عمومی 4عمومی   2 عمومی 3عمومی 

 ششمتــــــــرم  پنجمتــــــــرم 

 نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس  نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس 

ماشین   2 تخصصی 2ماشین الکتريکی 

 1الکتريکی 

 الکترومغناطیس 3 تخصصی میدان و امواج 
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سیگنال و  3 تخصصی کنترل خطی 

 سیستم

اصول  3 تخصصی مدار مخابراتی

 هایسیستم

 مخابراتی

  هایسیستماصول 

 مخابراتی

احتمال   3 تخصصی

 مهندسی

 کنترل خطی  1 تخصصی آز کنترل خطی 

سیستم  3 تخصصی 2ديجیتال سیستم 

 1ديجیتال 

ماشین   1 تخصصی 1آز ماشین 

 2الکتريکی 

سیستم  1 تخصصی 1آز ديجیتال 

 1ديجیتال 

 1آز ديجیتال  1 تخصصی 2آز ديجیتال 

آز مدار و  1 تخصصی آز الکترونیک

 گیری اندازه 

انرژی  هایسیستمتحلیل 

 1الکتريکی

  3 تخصصی

  3 اختیاری  1اختیاری  1الکترونیک  2 تخصصی 2الکترونیک 

 100گذراندن  2  کارآموزی   3 تخصصی 1تخصصی 

 واحد 

  2 عمومی 6عمومی   2 عمومی 5عمومی 

 هشتمتــــــــرم  هفتمتــــــــرم 

مخابرات   1 تخصصی آز مخابرات ديجیتال میدان و امواج  3 تخصصی ريز موج و آنتن

 ديجیتال

سیگنال و  3 تخصصی ديجیتال پردازش سیگنال 

 سیستم

مدارهای   1 تخصصی آز مدارهای مخابراتی

 مخابراتی

اصول  3 تخصصی مخابرات ديجیتال

 هایسیستم

 مخابراتی

  3 تخصصی 2تخصصی 

های  آز پردازش سیگنال

 ديجیتال

پردازش   1 تخصصی

های سیگنال

 ديجیتال

  3 اختیاری  4اختیاری 

  3-2 اختیاری  5اختیاری   3 اختیاری  2اختیاری 

 100گذراندن  3  پروژه کارشناسی  3 اختیاری  3اختیاری 

 واحد 
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 های تحصیالت تکمیلی )کارشناسی ارشد( آشنايی با دوره  3-5

  به   ادامه   در   .باشد می  ارشد   کارشناسی  مقطع   شامل  دانشکده  در   مهندسی برق تکمیلی رشته    تحصیالت   دوره  

   . پرداخت خواهیم تکمیلی  تحصیالت  دوره  هایو گرایش مقاطع معرفی 

 

  2 عمومی دانش خانواده و جمعیت   2 عمومی 6عمومی 

 واحد(   14دروس اختیاری)

 تاسیسات الکتريکی 

 حفاظت و رله

 ( 2انرژی الکتريکی)  هایسیستمتحلیل 

 کنترل ديجیتال 

 اصول کنترل مدرن 

 ابزار دقیق 

ارشد  ساير دروس کارشناسی و کارشناسی

 مهندسی برق و کامپیوتر

 هاحداکثر دو درس از ساير رشته

 واحد(   6دروس تخصصی)

 مخابرات بیسیم

 فیلتر و سنتز مدار

 جبر خطی 

 نويسی پیشرفتهبرنامه

 کل  پروژه عمومی اختیاری  تخصصی  پايه  نوع واحد 

 59 3 19 14 6 17 جمع
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 مهندسی برق  ارشد کارشناسی دوره   آموزشی های نامه آيین و مقررات  مهم نکات 3-5-1

  مطالعه  است  بدیهی  شودمی  تأکید   راهنما  اساتید   و  دانشجویان  اطالع  جهت  مهم  نکات  برخی  بخش  این  در

  تکمیلی  تحصیالت هایدوره جاری   مقررات و مصوبات  پیگیری  و  (1ارشد )فصل   کارشناسی  دوره   آیین نامه   دقیق 

  طریق   از   مستمر  صورت   به   موارد   این   شود می  توصیه  و   است  تکمیلی   تحصیالت   هایدوره  دانشجویان   وظایف   از

 . شود پیگیری تکمیلی تحصیالت بخش  آموزشی دانشگاه، معاونت  اینترنتی  صفحه 

 

 مهندسی برق  ارشد کارشناسی مقطع  هایگرايش  2- 3-5

 .گردند می معرفی   ذیل  شرح به برقمهندسی ارشد رشته  کارشناسی  مختلف های گرایش ادامه  در

 

 مهندسی برق)گرايش مخابرات سیستم(ارشد چارت درسی کارشناسی   1-2-5-3

 

 چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی برق)گرایش مخابرات سیستم(  2-3  جدول

 دومتــــــــرم  اولتــــــــرم 

 نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس  نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس 

  3 تخصصی الزامی فرآيندهای تصادفی
مخابرات  هایسیستم

 سیمبی
 3 تخصصی اختیاری 

مخابرات  

 ديجیتال

پیشرفته  تئوری 

 مخابرات
  3 تخصصی اختیاری  شناسايی آماری الگو  3 تخصصی الزامی

رياضیات مهندسی 

 پیشرفته
  3 تخصصی انتخابی  کدگذاری کانال   3 تخصصی اختیاری 

  3 جبرانی  مخابرات ديجیتال
پردازش سیگنال  

 ديجیتال
  3 جبرانی 

 تــــــــرم چهارم  تــــــــرم سوم

 نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس  نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس 
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 کل  پروژه انتخابی اختیاری   الزامی نوع واحد 

 30 6 6 12 6 جمع

 

 

 (مخابرات سیستم)گرايش  مهندسی برقبرنامه دروس کارشناسی ارشد  2-2- 3-5

 

 برنامه دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق )گرایش مخابرات سیستم(  3-3  جدول

 دروس جبرانی

 واحد(  6)حداکثر  

 پردازش سیگنال دیجیتال 

 مخابرات دیجیتال

 دروس تخصصی الزامی 

 واحد(  6)

 فرآیندهای تصادفی 

 تئوری پیشرفته مخابرات 

 دروس تخصصی اختیاری 

درس به پیشنهاد استاد راهنما و   4)انتخاب  

 تائید گروه آموزشی( 

 سیم مخابرات بی  هایسیستم 

 پردازش تصویر 

 شناسایی آماری الگو

 کدگذاری کانال 

 واحد 2 سمینار

 واحد  6 کارشناسی ارشدنامه  پايان

 

 تخصصی اختیاری  پردازش تصوير 
  6  نامه پايان  3

پردازش سیگنال  

 ديجیتال پیشرفته
 تخصصی انتخابی 

3 

پردازش  

سیگنال 

 ديجیتال

    

      2  سمینار
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 مهندسی برق)گرايش کنترل( ارشد چارت درسی کارشناسی   2-3- 3-5

 

 چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی برق)گرایش کنترل(   4-3 جدول

 

 

 

 

 برنامه دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق )گرايش کنترل(  2-4- 3-5

 

 دومتــــــــرم  اولتــــــــرم 

 نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس  نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس 

  3 تخصصی انتخابی  شناسايی سیستم   3 تخصصی الزامی کنترل غیر خطی 

  3 تخصصی اختیاری  کنترل تطبیقی   3 تخصصی اختیاری  کنترل فازی 

پذير  تحمل هایسیستم  3 تخصصی اختیاری  فرايندهای تصادفی

 در برابر خطا 

  3 تخصصی اختیاری 

  3 جبرانی  کنترل ديجیتال   3 جبرانی  کنترل مدرن 

 چهارم تــــــــرم  سومتــــــــرم 

 نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس  نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس 

  6  نامه پايان  3 تخصصی الزامی کنترل چند متغیره 

      3 تخصصی انتخابی  کنترل بهینه 

      2  سمینار

 کل  پروژه انتخابی اختیاری  الزامی  نوع واحد 

 30 6 6 12 6 جمع
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 برنامه دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق )گرایش کنترل(   5-3  جدول

 دروس جبرانی

 واحد(  6)حداکثر  

 کنترل مدرن

 کنترل دیجیتال

 دروس تخصصی الزامی 

 واحد(  6)

 کنترل غیر خطی

 کنترل چند متغیره

 کنترل بهینه  دروس تخصصی انتخابی 

 شناسایی سیستم 

 دروس تخصصی اختیاری 

و   4)انتخاب   راهنما  استاد  پیشنهاد  به  درس 

های  مجموعه  از  يکی  از  آموزشی  گروه  تائید 

و   صنعتی  اتوماسیون   های سیستمتخصصی 

 کنترل و مهندسی سیستم(

 کنترل فازی

 فرایندهای تصادفی 

 کنترل تطبیقی 

 پذیر در برابر خطاتحمل  هایسیستم 

 واحد 2 سمینار

 واحد  6 نامه کارشناسی ارشدپايان

 

 

  ارشد کارشناسی دانشجويان کار گردش  3-6

 اول   نیمسال 

  استادان توسط  شده  ارائه هاینامه پایان موضوعات و  آن  فعالیت  های  زمینه و  آموزشی گروه  با آشنایی •

 گروه 

 گروه  مدیر  با نام ثبت  و  دروس  انتخاب •

 - راهنما استاد انتخاب نامه پایان موضوع انتخاب زمینه  سازی  آماده و  تحقیق  •

 م( لزو صورت  در  جبرانی  دروس  اضافه  به ) واحد   92  1:   دروس  گذراندن •

  دانشکده در  آموزشی   کار انجام •

 دوم   نیمسال 

 استادراهنما  با نام ثبت  و  دروس  انتخاب •
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 - ) لزوم صورت  در  جبرانی  دروس  اضافه  به ) واحد   92  1:   دروس  گذراندن •

 تیرماه  95 تا  گروه  مدیر به  آن  ارائه  و  نامه  پایان موضوع  پیشنهاد تدوین •

 دانشکده تکمیلی  تحصیالت  وشورای گروه  در   نامه پایان تصویب •

  آموزش  سیستم در  نامه پایان الکترونیکی ثبت •

  دانشکده در  آموزشی   کار انجام •

 سوم   نیمسال 

 راهنما استاد زیرنظر  نامه  پایان در   نام ثبت •

  باقیمانده دروس  گذراندن •

 نامه  پایان پژوهشی کار انجام •

  دانشکده در  آموزشی   کار انجام •

 چهارم  نیمسال 

 راهنما استاد زیرنظر  نامه  پایان در   نام ثبت •

 نامه  پایان پژوهشی کار انجام •

 راهنما  استاد زیرنظر نامه  پایان تدوین •

  معاونت  به  آموزشی  گروه  و   استادراهنما  موردنظر  داوران   هیأت  پیشنهاد  با  همراه  شده  تدوین   نامه   پایان  ارائه •

 پژوهشی

 ) دفاع  تاریخ از  قبل هفته دو  حداقل( تکمیلی  تحصیالت  و •

  تا   دفاع  انجام   و   تکمیلی  تحصیالت  معاون   توسط   نامه  پایان  از  دفاع   تاریخ  تعیین  و   داوران   هیأت  تصویب •

 39  از قبل

 ماه  شهریور •

  مدیر   به   ارائه   و  راهنما  استاد  توسط   واحد   تطبیق  ،  راهنما  استاد  زیرنظر  تحصیل  از  فراغت  های  فرم   تکمیل •

 گروه 

 دانشجویی   موظف  آموزشی   کار   انجام   تایید   و   واحد   تطبیق   تایید   برای   تکمیلی  تحصیالت   معاون   به   مراجعه  •

 تحصیل  از فراغت  گواهی  اخذ  و حساب تسویه  •

 .شود می  اضافه باال برنامه   به نیمسال یک باشند، داشته   جبرانی واحد   3 حداقل که   دانشجویانی برای *

  آن از فراتر   و  اجباری اول، نوبت  دانشجویان  برای  دانشکده آموزشی   اهداف به مربوط  آموزشی کار  یک انجام **

 .است آزاد  تکمیلی  تحصیالت دانشجویان  کلیه  برای
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 فصل چهارم: گروه ریاضی  .4
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 مقدمه 4-1

سال بعد ازشروع به کار دانشگاه خلیج فارس با گشایش    4و  1375سال  گروه ریاضی دانشگاه خلیج فارس در    

  ( ارشد   کارشناسی)  علمی   عضو هیات  3کار نمود. در ابتدا این گروه دارای    دو رشته ریاضی محض و کاربردی آغاز به 

نفرافزایش یافت که دو نفر از آنان از    6و  4ترتیب به    به   78و   76اعضای هیات علمی گروه در سالهای    بود. تعداد 

نام گروه ریاضی به گروه ریاضی و آمار دانشگاه    1382اند. با افتتاح رشته کارشناسی آمار در سالرشته آمار بوده

گروه آمار از گروه ریاضی جدا شد و گروه ریاضی به عنوان یک گروه    1389خلیج فارس تغییر یافت. در سال  

علمی تمام وقت با مرتبه علمی    عضو هیئت 13اکنون گروه ریاضی دارای    در دانشگاه شکل گرفت. هممستقل  

 .حداقل استادیار است

تحصیب  اهمیت  به  توجه  درسالال ا  تکمیلی  مقطع    1386  ت  در  علوم  وزارت  مجوز  کسب  با  ریاضی  گروه 

اندازی    با راه  1390خت. سپس در سال  های آنالیز و آنالیزعددی به جذب دانشجو پرداکارشناسی ارشد در رشته

آنالیز و آنالیز عددی تعداد    هایگرایش دوره کارشناسی ارشد گرایش جبر و جذب دانشجو در دوره دکتری در  

گروه ریاضی از ابتدای تاسیس، یک   یافت.دوره در دکتری افزایش    2گرایش در کارشناسی ارشد و    3ها به  دوره

سمینار و دو کنفرانس برگزار و یا همکاری داشته است که عبارتند از: دومین سمینار جبر خطی و کاربردهای آن  

و همکاری با ادره کل آموزش و پرورش استان در پانزدهمین   1389شیمی و ریاضی  یالمللبین ،کنفرانس    1379

های بسیاری را تجربه نموده است که عبارتند  ها و کامیابیهمچنین موقعیت  . 1396کنفرانس ملی آموزش ریاضی  

)اولین    79ن در سال الالتحصی از: دستیابی به رتبه اول قبولی کارشناسی ارشد ریاضی کشور نسبت به تعداد فارغ

و    83و    82های    های خوب در مسابقات ریاضی سراسری در سالوکسب رتبه  (التحصیلی دانشجویان  دوره فارغ 

 .و تصاحب مدالهای برنز و نقره توسط دانشجویان  85

 

 هدف از رشته رياضی  4-2

  :به شرح زیر است ریاضیاهداف کارشناسی رشته  

 تربیت نیروهای مناسب جهت انجام پژوهش در زمینه های بنیادین ریاضیات  .1

 تقویت پشتوانه ریاضی جهت ایجاد پل ارتباطی بین ریاضیات و سایر علوم مهندسی   .2

 ایجاد تخصص جهت مدلسازی پدیده های دنیای طبیعی به زبان ریاضی   .3

 شناسایی استعدادهای ریاضی و پرورش آنها  .4

 طراحی و تحلیل الگوریتم های کامپیوتری در حل مدلهای ریاضی   .5

 ریاضی  انتقال مفاهیم و نحوه آموزش  .6
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این رشته در راستای تقویت بنیه علمی دانشجویی کشور نسبت به ایجاد توانمندیهای زیر در دانشجویان مبادرت  

  :خواهد ورزید 

 توانایی حل مسایل ریاضی   .1

 توانایی بهره برداری از مفاهیم محض ریاضیات   .2

 توانایی تجزیه و تحلیل مسایل ریاضی   .3

 توانایی مدلسازی مسایل صنعتی   .4

 توانایی ساخت الگوریتم ها و کدهای کاربردی   .5

 

 اعضای هیئت علمی گروه رياضی  3-4

 

فاطمه احمدپور مبارکهدکتر   

  آموزش ریاضیدکتری 

 استادیار

بردیعلی باقریدکتر   

 آنالیز نظریه عملگرها -دکتری ریاضی

 دانشیار

فرخنده تختهدکتر   

   آنالیز-ریاضیدکتری 

 استادیار

زاده حسین حسین دکتر   

   آنالیز عددی-ریاضیدکتری 

 استادیار
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نجمه دهقانی دکتر   

  جبر-ریاضیدکتری 

 استادیار

سعید رسولیدکتر   

  جبر-ریاضیدکتری 

 دانشیار

دینی رضا شرفدکتر   

 و ترکیبیات  جبر-ریاضیدکتری 

 استادیار

احمد شیرزادی دکتر   

 معادالت -ریاضیدکتری 

 دانشیار

جودکتر مجتبی صداقت  

 معادالت -ریاضیدکتری 

 دانشیار

علیرضا عطائی دکتر   

 آنالیز عددی -ریاضیدکتری 

 استادیار

جهرمیدکتر مهرداد کاروان  

 توپولوژی -ریاضیدکتری 

 استادیار

جعفربیگلودکتر سعید کریمی  

 عددی جبر خطی -ریاضیدکتری 

 دانشیار
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 رياضی گروه کارشناسی دوره چارت درسی  4-4

 

 چارت درسی دوره کارشناسی گروه ریاضی   1-4جدول  

 دومتــــــــرم  اولتــــــــرم 

 نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس  نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس 

 1رياضی عمومی  4 پايه  (A)2رياضی عمومی   4 پايه   (A)1رياضی عمومی

  3 کهاد  (C) فلسفه علم رياضیات
مبانی علوم رياضی  

(B1) 

-الزامی

 مشترک
3 

فلسفه علم 

 رياضیات

  3 پايه  (A) مبانی کامپیوتر
معادالت 

 (A)ديفرانسیل
 1رياضی عمومی  4 

 (B1)مبانی احتمال   3 پايه  (A) فیزيک عمومی
-لزامی

 مشترک
3  

  2 عمومی عمومی  2  مبانی کارآفرينی

       عمومی عمومی

پناه دکتر طاهر یزدان  

 آنالیز -ریاضیدکتری 

 دانشیار
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 چهارم تــــــــرم  سومتــــــــرم 

 نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس  نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس 

 3  (B2) آنالیز رياضی 2رياضی عمومی  4  (A) 3رياضی عمومی 
مبانی آنالیز  

 رياضی

 (B1)مبانی آنالیز رياضی 
-الزامی

 مشترک
 3  (B2)مبانی هندسه  2رياضی عمومی  3

علوم مبانی 

 رياضی

 (B1)مبانی آنالیز عددی 
-الزامی

 مشترک
 3 الزامی (B2)مبانی ترکیبیات  2رياضی عمومی  3

مبانی علوم 

 رياضی

 مبانی جبر 3  (B3)جبر  مبانی علوم رياضی  3 الزامی (B2)مبانی جبر 

  2 عمومی عمومی  2 عمومی عمومی

        

 ششمتــــــــرم  پنجمتــــــــرم 

 نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس  نیازپیش واحد  نوع درس  درس نام 

 مبانی علوم رياضی  3 تخصصی (B3)نظريه مقدماتی اعداد 
مبانی منطق و نظريه 

 (B2) هامجموعه
 3 تخصصی

مبانی علوم 

 رياضی

ها و جبر خطی مبانی ماتريس

(B1) 

-لزامی

 مشترک
 مبانی علوم رياضی  3

معادالت ديفرانسیل با  

  (C) مشتقات جزئی
 3 کهاد 

معادالت 

مبانی  -ديفرانسیل

 آنالیز رياضی 

 3 تخصصی  (B3) توابع مختلط مبانی علوم رياضی  3 تخصصی (B2)توپولوژی عمومی 
مبانی آنالیز  

 رياضی

 3 تخصصی (B2)جبر خطی عددی  
همنیاز با جبر 

 خطی 
  3 کهاد  (C) زبان تخصصی

 3 کهاد  (C) نرم افزار رياضی احتمالمبانی  3 تخصصی (B2) 1احتمال 
مبانی آنالیز  

 عددی 

  2 عمومی عمومی  2 عمومی عمومی

 هشتمتــــــــرم  هفتمتــــــــرم 
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 ( B2واحد(   30رشته ) یو دروس الزام   B1واحد( 15مشترک) یدروس الزام )  ꓿واحد(  60دروس هسته )

 واحد  24 (A)هي دروس مشترک پا وواحد  30 (c)دروس کهاد و  B3 ꓿واحد(  15رشته ) یدروس انتخاب

 

 های تحصیالت تکمیلی )کارشناسی ارشد و دکتری( آشنايی با دوره  4-5

  به   ادامه   در  .است  دکتری  و  ارشد   کارشناسی  مقطع   دو   شامل   دانشکده  در   تکمیلی رشته ریاضی  تحصیالت   دوره

 . پرداخت خواهیم تکمیلی  تحصیالت  دوره  هایو گرایش مقاطع معرفی 

 

 رياضی ارشد کارشناسی دوره   آموزشی های نامه آيین و مقررات  مهم نکات 4-5-1

  مطالعه   است  بدیهی  شودمی  تأکید   راهنما  اساتید   و  دانشجویان  اطالع  جهت  مهم  نکات  برخی  بخش  این  در 

  تکمیلی  تحصیالت هایدوره جاری   مقررات و مصوبات  پیگیری  و  (1ارشد )فصل   کارشناسی  دوره   آیین نامه   دقیق 

  طریق   از   مستمر  صورت   به   موارد   این   شود می  توصیه  و   است  تکمیلی   تحصیالت   هایدوره  دانشجویان   وظایف   از

 . شود پیگیری تکمیلی تحصیالت بخش  آموزشی دانشگاه، معاونت  اینترنتی  صفحه 

 نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس  نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس 

 نظريه اندازه و کاربردها

(B3)  
 3 تخصصی

مبانی آنالیز  

 رياضی

تاريخ رياضیات يا نظريه  

 (C)حلقه و مدول 
  3 تخصصی

 نظريه گراف و کاربردها

(C)  
  3 تخصصی (C)بهداشت روانی  مبانی ترکیبیات 3 کهاد 

پروژه کارشناسی يا برنامه  

 (C)  سازی پیشرفته
  3 کهاد 

مباحثی در رياضیات و 

 (B3)کاربردها 
  3 تخصصی

 3 تخصصی (B2) بهینه سازی خطی
ها و  مبانی ماتريس

 جبر خطی 

)يا   (C)آموزش رياضی 

 از دروس ديگر کهاد( 
  3 تخصصی

  3 کهاد   (C) روانشناسی تربیتی
نظريه معادالت 

 (B2)ديفرانسیل عادی 
 3 تخصصی

معادالت 

ديفرانسیل و  

مبانی آنالیز  

 رياضی

  2 عمومی عمومی  2 عمومی عمومی
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 د رشته رياضیارش کارشناسی  مقطع هایگرايش  4-5-2

 .گردند می  معرفی ذیل  شرح  به  ریاضیارشد رشته  کارشناسی  مختلف های گرایش ادامه  در

 

 ( جبر)گرايش رياضیچارت درسی کارشناسی ارشد   1-2-5-4

 

 چارت درسی کارشناسی ارشد ریاضی)گرایش جبر(   2-4جدول  

 

 . گردد ل یسنوات تکم ش یپنجم فرم افزا مسالیقبل از شروع ن*

 .شودمی موارد خاص مطرح   ونیسیگردد و در جلسه کم  لیسنوات تکم ش یششم فرم افزا مسالیقبل از شروع ن*

 دومتــــــــرم  اولتــــــــرم 

 نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس  نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس 

  4 تخصصی شرفتهیپ یجبر یتوپولوژ  4 تخصصی آنالیز حقیقی

  4 اختیاری    یتخصص یاریدرس اخت  4 تخصصی پیشرفتهجبر 

 چهارم تــــــــرم  سومتــــــــرم 

 نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس  نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس 

  0  نامه پايان یآماده ساز  4 اختیاری    یتخصص یاریدرس اخت

  6  نامهپايان      4 اختیاری    یتخصص یاریدرس اخت

      2  سمینار

 ششمتــــــــرم  پنجمتــــــــرم 

 نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس  نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس 

  0  نامه پايان یآماده ساز  0  نامه پايان یآماده ساز

  6  نامهپايان      6  نامهپايان    
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با  نامهپایان که دانشجو قصد دفاع از    یمسالیدر ن*   ی و ماقبل از آن  آماده ساز  د یاخذ نما  نامه پایان  یستیدارد 

 .د یاخذ نما نامهپایان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( جبر)گرايش  رياضیبرنامه دروس کارشناسی ارشد  4-5-2-2

 

 برنامه دروس کارشناسی ارشد ریاضی )گرایش جبر( :  3-4  جدول

 دروس تخصصی 

 واحد(   12)

 آنالیز حقیقی 

 جبر پیشرفته 

 پیشرفته توپولوژی جبری 

 اختیاری - تخصصی  دروس

 واحد(   12)

 متناهی هایگروه 

 نظریه جبری گراف 

 واحد(  4اختیاری ) –دروس تخصصی 

 یمتناه هایگروه

 گراف  یجبر هينظر

 ( ی رسته ها)کاتگور هينظر

 هاگروه مین هينظر

 جبر جامع

 هامشبکه هينظر

 گروهها  شينما هينظر

 ات یبیدر ترک  یمباحث

 حلقه و مدول هينظر

 جبر جامع

 تعداد  نوع واحد 

 12 تخصصی

 12 اختیاری 

 2 سمینار

 6 نامهپايان 

 32 کل 
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 ها)کاتگوری( نظریه رسته 

 هانظریه نیم گروه 

 

 واحد  2 سمینار

 واحد  6 نامه کارشناسی ارشدپايان

 

 چارت درسی کارشناسی ارشد رياضی)گرايش آنالیز(  3-2-5-4

 چارت درسی کارشناسی ارشد ریاضی)گرایش آنالیز(   4-4جدول  

 دومتــــــــرم  اولتــــــــرم 

 نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس  نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس 

 آنالیز تابعی کاربردی   3 تخصصی 1آنالیز حقیقی 
-تخصصی

 اختیاری 
3  

 آنالیز ماتريسی   3 تخصصی پیشرفته یجبرتوپولوژی 
-تخصصی

 اختیاری 
3  

 آنالیز مختلط  3 تخصصی جبر پیشرفته
-تخصصی

 اختیاری 
3  

 چهارم تــــــــرم  سومتــــــــرم 

 نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس  نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس 

 مباحث ويژه در آنالیز 
-تخصصی

 اختیاری 
  0  نامه پايان یآماده ساز  3

  6  نامهپايان   2 اجباری  سمینار

 ششمتــــــــرم  پنجمتــــــــرم 

 نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس  نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس 
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 . گردد ل یسنوات تکم ش یپنجم فرم افزا مسالیقبل از شروع ن*

 .شودمی موارد خاص مطرح   ونیسیگردد و در جلسه کم  لیسنوات تکم ش یششم فرم افزا مسالیقبل از شروع ن*

  نامه پایان   یو ماقبل از آن  آماده ساز  د یاخذ نما  نامهپایان  یستیدارد با  نامهپایان که دانشجو قصد دفاع از    یمسالیدر ن*

 . د یاخذ نما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (آنالیزبرنامه دروس کارشناسی ارشد رياضی )گرايش  4-5-2-4

 

 برنامه دروس کارشناسی ارشد ریاضی )گرایش آنالیز(   5-4  جدول

 دروس تخصصی 

 واحد(  9)

 1 آنالیز حقیقی

 جبر پیشرفته 

 توپولوژی جبری پیشرفته 

 اختیاری - دروس تخصصی

 واحد(   12)

 آنالیز تابعی کاربردی

 آنالیز ماتریسی 

  0  نامه پايان یآماده ساز  0  نامه پايان یآماده ساز

  6  نامهپايان      6  نامهپايان    

 تعداد  نوع واحد 

 9 تخصصی

 12 اختیاری 

 2 سمینار

 6 نامهپايان 

 29 کل 

 واحد( 3اختیاری ) –دروس تخصصی 

 آنالیز تابعی کاربردی 

 آنالیز ماتريسی 

 آنالیز مختلط

 مباحث ويژه در آنالیز 
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 آنالیز مختلط

 مباحث ویژه در آنالیز

 واحد 2 سمینار

 واحد  6 نامه کارشناسی ارشدپايان

 

 چارت درسی کارشناسی ارشد رياضی)گرايش آنالیز عددی(  5-2-5-4

 

 دومتــــــــرم  اولتــــــــرم 

 نیازپیش واحد  درس نوع  نام درس  نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس 

  3 تخصصی آنالیز حقیقی 

معادالت انتگرال  یحل عدد

معادالت   یبا حل عدد 

 يیجز  لیفرانسيد

-تخصصی

 اختیاری 
3  

  3 تخصصی آنالیز عددی پیشرفته

  یپاره ا لیفرانسيمعادالت د

 یخط یساز نهیبه اي

 يیجز شرفتهیپ

-تخصصی

 اختیاری 
3  

در جبر  یعدد یروشها

 ی خط

-تخصصی

 اخیاری 
  3 تخصصی نظريه تقريب   3

 چهارم تــــــــرم  سومتــــــــرم 

 نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس  نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس 

  0  نامه پايان یآماده ساز  3 تخصصی ی عدد  زیدر آنال ژهيمباحث و

  6  نامهپايان   2 اجباری  سمینار

 ششمتــــــــرم  پنجمتــــــــرم 

 نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس  نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس 
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 چارت درسی کارشناسی ارشد ریاضی)گرایش آنالیز عددی(   6-4جدول  

 

 . گردد ل یسنوات تکم ش یپنجم فرم افزا مسالیقبل از شروع ن*

 .شودمی موارد خاص مطرح   ونیسیگردد و در جلسه کم  لیسنوات تکم ش یششم فرم افزا مسالیقبل از شروع ن*

  نامه پایان   یو ماقبل از آن  آماده ساز  د یاخذ نما  نامهپایان  یستیدارد با  نامهپایان که دانشجو قصد دفاع از    یمسالیدر ن*

 . د یاخذ نما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( آنالیز عددیبرنامه دروس کارشناسی ارشد رياضی )گرايش  4-5-2-6

 

 برنامه دروس کارشناسی ارشد ریاضی )گرایش آنالیز عددی( :  7-4  جدول

 تخصصی دروس  

 واحد(  9)

 آنالیز حقیقی 

 آنالیز عددی پیشرفته

 مباحث ویژه در آنالیز عددی

 نظریه تقریب 

 های عددی در جبر خطیروش اختیاری - دروس تخصصی

  0  نامه پايان یآماده ساز  0  نامه پايان یآماده ساز

  6  نامهپايان      6  نامهپايان    

 واحد( 3اختیاری ) –دروس تخصصی 

 ی در جبر خط  یعدد یروشها

معادالت   یمعادالت انتگرال با حل عدد یحل عدد

 ئی جز  لیفرانسيد

  یخط یساز نهیبه اي یپاره ا لیفرانسيمعادالت د

 ئی جز شرفتهیپ

 تعداد  نوع واحد 

 12 تخصصی

 9 اختیاری 

 2 سمینار

 6 نامهپايان 

 29 کل 
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حل عددی معادالت انتگرال با حل عددی معادالت دیفرانسیل  واحد(  9)

 جزئی

د ا  لیفرانسیمعادالت   شرفته یپ   یخط  یساز  نهیبه  ا ی   یپاره 

 ئیجز

 واحد 2 سمینار

 واحد  6 نامه کارشناسی ارشدپايان

 

 رياضیآموزشی دوره دکتری گروه  هاینامهآيین نکات مهم مقررات و  4-5-3

 نماید. ( تحصیل1دانشگاه )فصل   دکتری  نامه  آیین  با مطابق دکتری  دوره  در  است موظف دانشجو

 

 )گرايش آنالیز( رياضیبرنامه دروس دکتری  4-5-3-1 

 

 )گرایش آنالیز(  برنامه دروس دکتری ریاضی :  8-4 جدول

 مباحثی در نظريه اندازه

 فضاهای هاردی

 توابع تحلیلی کراندار 

 آنالیز توابع چند متغیره مختلط

 رفتار مرزی توابع چند متغیره مختلط 

 های انتگرال در توابع مختلطروش

 توابع تام 

 جائی فضاهای تحلیل های جبری در آنالیز همه روش

 فضاهای تحلیلی مختلط 

 های ريمنیهای جبری و رويهواريته

 توابع تحلیلی تعمیم يافته 

 3نظريه معادالت با مشتقات جزئی  

 و کاربردها  2خطی    های گروهنظريه نیم  

 1آنالیز هارمونیک  

 2آنالیز هارمونیک  

 لیهارمونیک روی گرهآنالیز  

 لی و فضاهای همگنآنالیز روی گره

 توپولوژيک  های گروهشبه  

 معادالت انتگرال معمولی و منفرد

 2آنالیز تابعی  

 جبرهای باناخ 

 جبرهای تابعی 

 وفون نیمان  Cجبرهای  

 1غیرخطی در فضاهای هیلبرت   هایگروهنیم  
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 4نظريه معادالت با مشتقات جزئی  

 مسائل مقدار مرزی 

 معادالت ديفرانسیل جزئی سهمی

 ديفرانسیل جزئی هذلولی معادالت  

 1خطی    های گروهنظريه نیم  

 مباحثی در آنالیز تابعی

 2نظريه عملگرها

 مباحثی در نظريه عملگرها 

 عملگر زير نرمال 

 نرمال عملگر نیم 

 آنالیز غیرخطی و کاربرد آن 

 2غیرخطی در فضاهای هیلبرت   هایگروهنیم  

 نظريه مقدماتی ارگوديک

 آنالیز تابعی غیر خطی

 نظريه توزيع

 آنالیز تابعی هندسی و کاربرد آن

 1سازی حساب تغییرات و بهینه

 2سازی حساب تغییرات و بهینه

 1نظريه احتمال  

 2نظريه احتمال  

 1فرايندهای تصادفی پیشرفته 

 2پیشرفته  فرايندهای تصادفی  

 

 

 )گرايش آنالیز عددی(  رياضیبرنامه دروس دکتری  4-5-3-2 

 

 برنامه دروس دکتری ریاضی )گرایش آنالیز عددی( : 9-4جدول 

 حل عددی معادالت ديفرانسیل و انتگرال تاخیری 

معادالت  روش عددی  حل  در  پیشرفته  ديفرانسیل  های 

 معمولی 

 نظريه روش عناصر متناهی 

 های تکراری برای مسائل ماتريسی بزرگ روش

 های طیفیروش

 های پراکنده تقريب داده

 حل معادالت انتگرال تکین و کاربردها

 مباحث ويژه پیشرفته در آنالیز عددی 

جزئی روش مشتقات  با  معادالت  حل  در  عددی  های 

 هذلولی 

 آنالیز عددی بنیادهای نظريه 

 بنیادهای رياضی سنجش فشرده

 کاوی جبر خطی عددی و داده

 دينامیک سیال محاسباتی 

 روش عناصر مرزی 

 معادالت انتگرال و ديفرانسیل جبری

 مسائل وارون در معادالت ديفرانسیل
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 : گروه مهندسی کامپیوترپنجم فصل  .5
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 مقدمه 5-1

اندازی  با گرایش نرم افزار در دانشکده مهندسی دانشگاه خلیج فارس راه  1389رشته مهندسی کامپیوتر در سال  

سال   از  که  رشته  1395گردید  از  گرایش  عنوان  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  مصوبه  بر  تحصیلی  بنا  های 

. در  باشد کارشناسی برداشته شد و در حال حاضر عنوان این رشته تنها  مهندسی کامپیوتر )بدون گرایش( می

نفر بود که در حال حاضر تعداد اعضای هیات علمی این    2ابتدای کار تعداد اعضای هیات علمی این گروه آموزشی  

 نفر ارتقا یافته است.  6گروه آموزشی به  

فارس رشته مهندسی کامپیوتر   برنامه دانشگاه خلیج  به  افرادی است که  الگوریتم  ، مناسب  و طراحی  نویسی 

افراد باید با مفاهیم اولیه دروس ریاضی دبیرستان آشنا باشند. علوم مرتبط با کامپیوتر مانند    مند هستند. اینعالقه 

شوند، و کسانی که تصمیم دارند در این رشته فعالیت داشته باشند، باید  بسیاری از علوم، خیلی زود به روز می

 د. عالقه و پشتکار زیادی به خرج دهند و دائماً مطالب جدیدی را فرا بگیرن

ای گفته  بخشد و اصوالً به برنامهنرم افزار در حقیقت روح و جان کامپیوتر است که به سخت افزار هویت می

 شود که برای به کارگیری سخت افزار ساخته شده باشد.می

 

 هدف از دوره مهندسی کامپیوتر  2-5

  . بخصوص شودمی روبرو ن  بیکاری   با مشکل   وقت هیچکار باشد،    مند به کامپیوتر اگر عالقه   مهندس   یک   امروزه 

  زیادی   و تجهیزات  امکانات  نیز نیاز به   کار کردن   و برای   داشته   بیشتری   شغلی  هایفرصت   افزار که نرم  مهندسین

 ارزی   اد درآمدهای و ایج  صادراتی  مهم  از اقالم   افزار یکی نرم   از کشورها، صادرات  در بعضی   دلیل   همین  ندارند. به

بدانید که متخصصان پیشکشور است   آن   برای تا  نکبینی می . جالب است    دیگر در کشورهای   سال  10ند که 

طور   همان خواهند شد؛ یعنی وابسته  اینترنت شبکه هستند، به  وابسته  برق نیروی  به  قدر که همان مردم  پیشرفته 

  کارها متوقف   شود تمامی   قطع   دیگر اینترنت  سال  10کرد، اگر در    توان نمی  کاری   چ برود هی  برق   اگر امروزه   که 

 .ایفا خواهد کرد بسیار مهمی  کامپیوتر نقش  متخصص  ایجامعه  در چنین  که  است خواهد شد. روشن

خودتان بستگی دارد که چقدر  تمامی آینده شغلی تان در این حیطه از رشته مهندسی کامپیوتر فقط و فقط به  

 از توانایی ها و مهارت هایتان استفاده کنید. 

شوند  در کارهایی که در آن خدمات کامپیوتری عرضه می   تواند می یک فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر  

شاغل شود. البته یک مهندس کامپیوتر قادر است خودش کارآفرینی کرده و شرکتی را تاسیس کند تا از این طریق  

 . های موبایل و موارد متعدد دیگری را ارائه دهد افزارنویسی، طراحی وبسایت، توسعه نرم خدمات برنامه 
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 اعضای هیئت علمی 3-5

 

 

  

محمد بیدکی دکتر   

 نرم افزار  هایسیستم-کامپیوتردکتری 

 استادیار

رستمی  حبیبدکتر   

 نرم افزار  هایسیستم-کامپیوتردکتری 

 استادیار

زاده دکتر ابراهیم صحافی  

 نرم افزار  -کامپیوتر مهندسی دکتری

 استادیار

سالمی حسین مهندس  

 اطالعات کارشناسی ارشد فناوری 

 مربی 

آزادمهندس سعید طلعتیان  

 افزارکارشناسی ارشد مهندسی نرم

 مربی 

زادهمهندس ایرن مظلوم  

 افزارکارشناسی ارشد مهندسی نرم

 مربی 
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 رسی دوره کارشناسی مهندسی کامپیوتردچارت  5-4

 

 درسی دوره کارشناسی مهندسی کامپیوتر چارت    :1-5  جدول

 دومتــــــــرم  اولتــــــــرم 

 همنیاز نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس  همنیاز نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس 

مبانی کامپیوتر و  

 برنامه سازی 

مبانی  3 اصلی  برنامه نويسی پیشرفته   3 اصلی 

 کامپیوتر

 

مبانی  3 اصلی  رياضیات گسسته    3 پايه  1رياضی عمومی

-کامپیوتر

 1رياضی

 

کارگاه برنامه نويسی    3 پايه  1فیزيک عمومی

 پیشرفته

   1 اصلی 

رياضی  3 پايه  2رياضی عمومی   3 عمومی فارسی عمومی

 1عمومی

 

معارف)گرايش  

مبانی نظری 

 اسالم(

رياضی  3 پايه  2فیزيک عمومی   2 عمومی

 1عمومی

 

زبان   2 عمومی 2زبان انگلیسی   1 عمومی 1انگلیسیزبان 

 1انگلیسی

 

مبانی  1 پايه  کارگاه کامپیوتر 

 کامپیوتر

معارف)گرايش مبانی  

 نظری اسالم( 

   2 عمومی

مهارتهای زندگی  

 دانشجويی 

مهارت 

 مشترک

   1 پايه  کارگاه عمومی    2

 چهارم تــــــــرم  سومتــــــــرم 

 همنیاز نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس  همنیاز نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس 

ساختمان داده ها 

 و الگوريتم ها

برنامه نويسی  3 اصلی 

-پیشرفته

ساختمان  3 اصلی  نظريه زبانها و ماشینها  -

 داده ها 

- 
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رياضیات 

 گسسته 

رياضیات  - 3 اصلی  مدارهای منطقی 

 گسسته 

ساختمان  3 اختصاصی  طراحی الگوريتم ها

 داده ها 

- 

مدارهای  

الکتريکی و  

 الکترونیکی

معادالت  2فیزيک 3 اصلی 

 ديفرانسیل 

مدارهای   3 اصلی  معماری کامپیوتر

 منطقی

آزمای

شگاه  

معمار

ی 

کامپیو 

 تر 

معادالت 

 ديفرانسیل 

رياضی  3 پايه 

 1عمومی

رياضی  3 پايه  آمار و احتمال -

 2عمومی

- 

آزماشگاه  

 2فیزيک

فیزيک  1 پايه 

 2عمومی

رياضی  3 اصلی  جبرخطی کاربردی  -

 2عمومی

- 

زبان   2 اصلی  زبان تخصصی 

 2انگلیسی

زبان   2 اصلی  روش پژوهش و ارائه  -

 تخصصی

- 

  گرايش)معارف

 ( اسالمی اخالق

آزمايشگاه معماری   - - 2 عمومی

 کامپیوتر

معمار - 1 اصلی 

ی 

کامپیو 

 تر 

آزمايشگاه مدار      

 الکترونیکی الکتريکی و 

مدار   1 اصلی 

الکتريکی و  

 الکترونیکی

- 

مدار   1 اصلی  آزمايشگاه مدار منطقی     

 منطقی

- 

 ششمتــــــــرم  پنجمتــــــــرم 

 همنیاز نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس  همنیاز نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس 

اصول طراحی 

 کامپايلر 

نظريه زبانها و   3 اختصاصی 

 ماشینها 

اصول  3 اختصاصی  زبانهای برنامه نويسی -

طراحی  

 کامپايلر 

- 
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اصول طراحی 

 پايگاه داده ها

ساختمانهای  3 اختصاصی 

 داده 

ريزپردازند  1 اصلی  آزمايشگاه ريزپردازنده -

ه و زبان 

 اسمبلی

- 

ساختمانهای  3 اصلی  عامل هایسیستم

 داده، 

معماری 

 کامپیوتر

هاسیستم 3 اصلی  کامپیوتریشبکه های  -

 عامل ی

- 

ريزپردازنده و 

 زبان اسمبلی 

معماری  3 اصلی 

 کامپیوتر

مهندسی  3 اختصاصی  2مهندسی نرم افزار -

 1نرم افزار

- 

مهندسی نرم 

 1افزار

ساختمانهای  3 اصلی 

 داده 

هاسیستم 1 اصلی  عامل  هایسیستم-آز -

 عامل ی

- 

معارف)گرايش  

تاريخ و تمدن 

 اسالمی(

روش  1 اصلی  کارآموزی  - - 2 عمومی

پژوهش و  

 ارائه 

- 

 - - 3 اختیاری  اختیاری      

معارف)گرايش انقالب      

 اسالمی(

 - - 2 عمومی

 هشتمتــــــــرم  هفتمتــــــــرم 

 همنیاز نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس  همنیاز نیازپیش واحد  نوع درس  نام درس 

مبانی و  

کاربردهای هوش  

 مصنوعی

طراحی   3 اختصاصی 

 الگوريتم

آزمايشگاه شبکه های   -

 کامپیوتری

شبکه های  1 اصلی 

 کامپیوتری

- 

معارف)گرايش آشنايی  - - 3 اختیاری  اختیاری 

 با منابع اسالمی(

 - - 2 عمومی

مهندسی  3 اختصاصی  آزمون نرم افزار  - - 3 اصلی  پروزه

 2نرم افزار

- 

مهندسی  3 اختصاصی  طراحی واسط کاربر  - - 1 عمومی 1بدنیتربیت 

 2نرم افزار

- 

طراحی   3 اختصاصی  بازيابی اطالعات 

 الگوريتم

تربیت   1 عمومی 2تربیت بدنی -

 1بدنی

- 
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 کل  عمومی اختیاری  تخصصی  اصلی   پايه  نوع واحد 

 140 20 15 30 55 20 جمع

 

 واحد درسی 80* اخذ درس کارآموزی بعد ازگذراندن حداقل 

 واحد درسی  100* اخذ درس پروژه بعد از گذراندن حداقل 

 . شودمی * دروس اختیاری به انتخاب گروه ارائه 

 * دروس مهارت های مشترک مازاد بر واحدهای دوره و مؤثر در معدل کل 

 

 

 

  

-پايگاه داده 3 اختصاصی  داده کاوی

ساختمان 

 داده 

 - - 3 اختیاری  اختیاری  -

 - _ 3 اختیاری  اختیاری  - - 3 اختیاری  اختیاری 
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 : بخش دوم .6

 : ششمفصل 

  هایسیستمتدوین سند راهبردی دانشکده مهندسی  

 هوشمند و علوم داده 
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 مقدمه 1-6

های مهندسی کامپیوتر،  با تجمیع رشته   1399هوشمند و علوم داده در سال    هایسیستمدانشکده مهندسی  

مهندسی برق، آمار و ریاضی در دانشگاه خلیج فارس ایجاد شد. این دانشکده در سه مقطع کارشناسی، کاشناسی 

متراژ به  در ساختمانی  دکتری  و  می   10ارشد  دانشجویان  پرورش  به  مربع  متر  در حال حاضر  هزار  این  پردازد. 

های مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق،  نفر دانشجو است که در رشته   1073نفر هیأت علمی و    38دانشکده دارای  

  ی ابیدست  ی در زمان حال برا  یماتیاخذ تصم  ی به معن  یبرنامه راهبرد باشند.  آمار و ریاضی مشغول به فعالیت می 

 یمهندس "است. دانشکده    جیالزم برای حصول نتا  یو ساز و کارها  ییمراحل اجرا  نییو تع  ندهی در زمان آ  یبه اهداف

های به عنوان یک دانشکده تازه تاسیس با رسالتی متفاوت با سایر دانشکده   "هوشمند و علوم داده   هایسیستم

د  سن  های حال و آینده نیازمند تدوین یکمقابله با چالش   . برای های اساسی روبرو استا چالش موجود  در کشور ب

گیری کلی، بیم  موجود بدون ترسیم یک جهت  هایچالشاست. در صورت پرداختن به     ريزی راهبردیبرنامه

های اصلی یا رسیدن به اهداف بلند خود باز ماند. به  رود که دانشکده دچار روزمرگی شده و از ماموریتآن می 

های موجود نیز تغییر کند. به عبارت  اولویت چالش عالوه، با در نظر گرفتن تصویر مطلوب آینده، ممکن است وزن و  

کنند، در مسیر آینده دانشکده  های دانشکده که امروز اساسی و فوری جلوه می دیگر، ممکن است برخی از چالش

های اندیشی برای چالش از اهمیت کمتری برخوردار باشند و بالعکس. به همین دلیل، در کنار شناسایی و چاره  

 .گیری کالن دانشکده و ترسیم تصویر مطلوب آینده آن نیز بپردازیمشکده، باید به تبیین جهت اساسی دان

 و مصنوعی، اينترنت اشیاء هوش بر مبتنی هایدرفناوری سرآمد

 ها  داده علم

 های راهبردی حوزه

 هوش مصنوعی  ✓

 ها علم داده  ✓

 اینترنت اشیاء ✓

 

 هوشمند و علوم داده  هایسیستمهای استراتژيک دانشکده مهندسی شاخص  6-2

هوشمند و علوم داده در چارچوب سند راهبردی دانشگاه    هایسیستم های استراتژیک دانشکده مهندسی  شاخص

 : در افق پنج ساله به صورت زیر هدفگذاری شده است
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 هوشمند و علوم داده   هایسیستم های استراتژیک دانشکده مهندسی  شاخص   :1-6  جدول

سال  شاخص بعد

1399   

سال 

1400 

سال 

1401 

سال 

1402 

سال 

1403 

 22.6 23.7 25.4 26.2 26 ی نسبت دانشجو به هیأت علم آموزشی

 43 35 30 21 17 انیبه کل دانشجو یل یتکم التیتحص یدانشجو نسبت

 65 54 49 38 27 ی هیأت علم  یبه باال به کل اعضا اریدانش ی هیأت علم نسبت

المپ  دهیبرگز  انیدانشجو  نسبت کل   یامنطقه   ادیدر  تعداد  به 

 ی امنطقه  ادیدر المپ دگانیبرگز

20 35 40 50 60 

کارشناس  رفتهیپذ  انیدانشجو  نسبت مقطع  در  کل   ی شده  به  ارشد 

 کنندگانشرکت

50 50 50 50 50 

 76 72 68 64 58 آموختگاندانشجذب شده در بازار کار به کل   انیدانشجو نسبت

 1.5 1.2 0.9 0.8 0.5 ی هر عضو هیأت علم یبه ازا یطرح پژوهش سرانه پژوهشی

 3.4 3 2.7 2.4 2.2 ی هر عضو هیأت علم یبه ازا SCOPUS مقاالت سرانه

 1.3 1.1 0.9 0.6 0.5 ی هر عضو هیأت علم یبه ازا ISC مقاالت سرانه

 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 ی هر عضو هیأت علم یکتاب به ازا سرانه

 0.1 0.1 0 0 0 ی هیأت علم  یمقاالت پراستناد به اعضا نسبت

 2.1 1.8 1.5 1.2 1  به مقاالت استنادنسبت 

 30 25 15 10 5 نامه انیبه کل پا یمال  تیتحت حما ی هانامهپایان نسبت

 14 8 5 3 3 ی هیأت علم  یبه کل اعضا یالمللبینمدعو  ی هیأت علم نسبت المللبین

 5 4 4 3 3  انیبه کل دانشجو المللبین  یدانشجو نسبت

 5 3 3 3 1  فارس به کل مقاالت جیمقاالت در حوزه خل نسبت

 SCOPUS 18 20 25 30 33  به کل مقاالت  یالمللبینتعداد مقاالت مشترک  نسبت

علم  یاعضا  نسبت دکتر  ی دارا  یهیأت  به   یمدرک  کشور  خارج  از 

 ی هیأت علم یاعضا

8 8 8 9 10 
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 0.1 0.08 0.05 0.02 0.01 ی هر عضو هیأت علم یبه ازا یالمللبین  یهایتعداد همکار سرانه

 13 0 0 0 0 ی هر عضو هیأت علم یبه ازا یافتیدر یالمللبینگرنت  زانیم سرانه

  یخارج   یو محققان دانشگاه  دیمشترک با اسات  یهاتعداد پروژه  نسبت

 ی هیأت علم  یبه کل اعضا

0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 

پا  یالمللبینمشترک    یهانامهپایانتعداد    نسبت کل   یها نامهانیبه 

 دفاع شده 

1 5 8 12 15 

 

 هوشمند و علوم داده   هایسیستم های کالن دانشکده مهندسی برنامه  6-3

 

 هوشمند و علوم داده   هایسیستم های کالن دانشکده مهندسی  برنامه   :2-6  جدول

تاريخ  نام برنامه محور برنامه 

 شروع

تاريخ 

 پايان 

 1400 1400 آزمایشگاه هوش مصنوعی و سالمت هوشمند اندازی راه زيرساخت 

 1401 1401 اندازی آزمایشگاه اینترنت اشیاءراه

 1401 1401 اندازی آزمایشگاه کنترل دیجیتال هوشمندراه

 1400 1400 اندازی آزمایشگاه شبکه هوشمند برقراه

 1401 1401 مخابراتی  های سیستماندازی آزمایشگاه پردازش سیگنال و راه

 1402 1402 هوشمند هایسیستماندازی آزمایشگاه رباتیک پیشرفته و راه

 1400 1400 اندازی آزمایشگاه علوم داده و یادگیری ماشینراه

 1402 1402 مکانی های اندازی آزمایشگاه سنجش از راه دور و تحلیل دادهراه

 1400 1400 اندازی آزمایشگاه توسعه علوم ریاضی راه

 1403 1403 اندازی آزمایشگاه الکترونیک و مدار منطقی راه

 1403 1403 اندازی آزمایشگاه علوم شناختی راه
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های هسته

پژوهش و 

 فناوری 

 1400 1400 سالمت هوشمند و هوش مصنوعی  اندازی هسته راه

 1400 1400 اندازی هسته کنترل دیجیتال هوشمند راه

 1400 1400 اندازی هسته اینترنت اشیاء راه

 1400 1400 هوشمند  هایسیستماندازی هسته رباتیک پیشرفته و راه

 1401 1401 مخابراتی هایسیستماندازی هسته پردازش سیگنال و راه

 1400 1400 قدرت هایسیستماندازی هسته راه

 1400 1400 اندازی هسته شبکه هوشمند برق راه

 1400 1400 اندازی هسته علوم داده و یادگیری ماشینراه

 1400 1400 های بزرگاندازی هسته تحلیل دادهراه

 1401 1401 های مکانی  اندازی هسته سنجش از راه دور و تحلیل دادهراه

 1400 1400 اندازی هسته توسعه علوم ریاضیراه

 1400 1400 اندازی هسته ریاضی کاربردیراه

 1401 1400 افزایی و توانمندسازی شغلی دانشجویانطراحی و اجرای برنامه مهارت افزايی مهارت

 1401 1400 ی المللبینهای طراحی و اجرای برنامه افزایش همکاری سازی یالمللبین

 1403 1400 برنامه ریزی جهت جذب دانشجویان بی المللی 

 1403 1400 یالمللبینبرگزاری کنفرانس دو ساالنه  رخداد 

ارتباط با جامعه 

 و صنعت 

 1403 1400 رفع مسایل جامعهبرنامه ریزی جهت ارتباط موثر با جامعه و صنعت و 

مسئولیت  

 اجتماعی 

 1403 1400 ریزی جهت ایفای نقش مسئولیت اجتماعی برنامه
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 های محوری تبیین ارزش   6-4

،  هوشمند و علوم داده   هایسیستم  یخانواده دانشکده مهندس   ی اعضا  یمحور  یها و باورهابرای تبیین ارزش 

مورد بررسی و اصالح قرار گرفت   هانتایج مصاحبه  راهبردی  ريزیبرنامه  سند طی جلسات متعدد شورای تدوین

 .به شرح زیر به تصویب شورای دانشکده رسید  1399/ 14/07و نهایتا در تاریخ  

 هایدستورالعمل   بر   تکیه   با   داده   علوم   و   هوشمند   هایسیستم   مهندسی  دانشکده   خانواده  اعضای  ما((

  توان   تمام   دانشکده  این   اجتماعی  و   علمی   اعتبار  جهت  در   شایسته  انضباطی   و   نظم   با  و   عزیز   اسالم   راستین

  بر سعی  کشور،   باالدستی قوانین  و  اسالمی  اخالق چارچوب  در  و  بندیممی  کار  به را  خود  ایحرفه  تالش   و

  بلندتر   افقی  در  و  مملکت  مشکالت  از  گرهی  بتوانیم  آن  پایه  بر  که  داریم  پرنشاط  و  خالق  محیطی   ایجاد

 )).شااهللان کنیم، باز  را جهانی مشکالت
 

 اهداف کالن  6-5

  ر یاند که به صورت زشده  نتدوی   حوزه   سه هوشمند و علوم داده در    هایسیستم  یاهداف کالن دانشکده مهندس     

 :د نباش یم

 

 الملل بین حوزه آموزش، پژوهش و فناوری و    سههوشمند و علوم داده در    هایسیستم  یمهندساهداف کالن دانشکده    :3-6جدول  

گذاریحوزه هدف رديف   اهداف کالن  

یالمللبینها در تراز ارتقاء آموزش  آموزش 1  

ای بین رشته هایگرایشاندازی راه  

محور های مهارتتوسعه آموزش   

های پژوهش محورتوسعه آموزش   

ی پژوهش و فناور 2 یالمللبینهای بنیادی و کاربردی در تراز ارتقاء کیفیت وکمیت پژوهش   

ایافزایش تحقیقات میان رشته   

 افزایش تحقیقات منجر به فناوری

 نهادینه سازی ارتباط دانشکده با صنعت 

المللبیننقش آفرینی در عرصه   
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یالمللبینبرندسازی دانشکده در سطح  المللبین 3  

ی(المللبینی سازی دانشکده )استاد و دانشجو و پروژهای  المللبین  

 

 اهداف حوزه آموزش   6-5-1

  در   بنیادین  و   روزآمد   های   آموزش   ارائه   برتر،   استعدادهای  جذب  و  کشف  آموزش،  حوزه  در  دانشکده  هدف

  کارآفرین،   نشاط،  با  و  سالم  نوآور،   و  خالق  جوانان  تربیت  منظور  ه ب  آنها،  به  مدیریت  و   مهندسی  علوم،  هایزمینه

  روزآمد   توسعه .  است  میالاس   و   ای حرفه  اخالق   و  ملی  تعهد   راهبری،  توان   خودباوری،   روحیه   دارای  نگر،جامع  و  پویا

  و  حوزه  این در  که است دیگری هدف  بشری، جامعه و کشور  مندی بهره برای مدیریت  و مهندسی  علوم، هایحوزه

 .شودمی  دنبال  پژوهش  و  آموزش  افزایی  هم  طریق از

  زیر  جزئی  اهداف  طریق از  جامعه  انسانی  سرمایه  تأمین  و  آموزش   در سرآمدی  (راهبردی مضمون)   کالن  هدف

 :شد  خواهد  محقق 

 ها؛ ورودی کیفیت ارتقای  و  کمیت حفظ •

 روزآمد؛  درسی و  آموزشی  هایبرنامه ارائه•

 آموزشی؛ هایدوره  کیفیت ارتقای •

 آموزش؛   در نوین رویکردهای  کارگیری   به•

 .کشور  نیاز مورد  ایرشته فرا  و  ایرشته میان هایدوره و  تخصصی جدید  های رشته ایجاد•

 

 باشد:هوشمند و علوم داده در حوزه آموزش به شرح ذیل می هایسیستماهداف کالن دانشکده مهندسی    

 

 اهداف کالن دانشکده در حوزه آموزش   :4-6  جدول

 کالن  ی راهبردها اهداف کالن 

 ی المللبین های آموزشی متناسب با تراز  بروزرسانی سرفصل  • یالملل بین ها در تراز ارتقاء آموزش 

 های نوین آموزشی بکارگیری شیوه  •

 اندازی دروس آموزشی به زبان انگلیسیراه  •

 اجرای برخی دروس توسط اساتید خارجی •

 اجرای برخی دروس برای دانشجویان خارجی ) مطابق با تفاهم نامه(  •
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 LMSو    Open Course waveگسترش مفاد تدریسی در قالب •

  هایگروهای بین رشته  هایگرايش  عهستو

 یوزش عالمآ  شي امب با آسامتن آموزشی 

 ای جدید مبتنی بر مزیت رقابتی بین رشته   هایگرایش راه اندازی   •

 طراحی دروس آموزشی چند استادی  •

 و کارگاهای آموزشی   هاآزمایشگاه طراحی و توسعه   • محورهای مهارت توسعه آموزش 

 افزایش دروس آموزشی با محوریت کارآفرینی •

 طراحی و توسعه دروس کارگاهی •

 اجرای برخی دروس در محیط های صنعتی  •

 اجرای برخی دروس به صورت آزمایشگاه در کالس  •

برگزاری دوره های مهارتی مطابق درخواست های صنعتی برای   •

 دانشجویان 

 ی آنبازنگری دوره کارآموزی و بهبودساز  •

محوری جهت دانشجویان  -طراحی و استقرار نظام آزمایشگاه • های پژوهش محور توسعه آموزش 

 تحصیالت تکمیلی 

 های تخصصی Workshopتوسعه   •

 ها   نامهپایان پیاده سازی تفاهم نامه های صنعتی در راستای تعریف   •

 

هوشمند و علوم داده در چارچوب سند راهبردی دانشگاه    هایسیستم های استراتژیک دانشکده مهندسی  شاخص

 در افق پنج ساله در حوزه آموزشی به صورت زیر هدفگذاری شده است: 

 

 آموزشی های استراتژیک دانشکده در حوزه  شاخص :  5-6  جدول

سال  شاخص بعد

1399   

سال 

1400 

سال 

1401 

سال 

1402 

سال 

1403 

 22.6 23.7 25.4 26.2 26 ی نسبت دانشجو به هیأت علم آموزشی 

 43 35 30 21 17 ان يبه کل دانشجو یلیتکم التیتحص یدانشجو نسبت

 65 54 49 38 27 ی هیأت علم یبه باال به کل اعضا اریدانش یهیأت علم نسبت

در   دگان يبه تعداد کل برگز  ی امنطقه  ادیدر المپ دهيبرگز  ان يدانشجو  نسبت

 ی امنطقه ادیالمپ

20 35 40 50 60 

کارشناس  رفتهيپذ  انيدانشجو  نسبت مقطع  در  کل    یشده  به  ارشد 

 کنندگان شرکت

50 50 50 50 50 



113 
 

 76 72 68 64 58 آموختگان دانشجذب شده در بازار کار به کل  انيدانشجو نسبت
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 الف(نسبت دانشجو به هیات علمی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسبت دانشجو به هیات علمی در حوزه آموزش   :1-6نمودار  

 

 دانشکده(   هایگروه : نسبت دانشجو به هیات علمی)هدف گذاری  2-6  نمودار
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 ن ب( نسبت دانشجويان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجويا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان  3-6  نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشکده(  هایگروه : نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان)هدف گذاری  6-4  نمودار   
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 هیات علمی دانشیار به باال به کل اعضای هیات علمی پ( نسبت 

 

 : نسبت هیات علمی دانشیار به باال به کل اعضای هیات علمی5-6  نمودار  

 

 

 دانشکده(   هایگروه )هدف گذاری    نسبت هیات علمی دانشیار به باال به کل اعضای هیات علمی  :6-6  نمودار

 

 



117 
 

 آموختگاندانشت( نسبت دانشجويان جذب شده در بازار به کل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آموختگان دانش : نسبت دانشجویان جذب شده در بازار به کل  7-6  نمودار  

 

 

 دانشکده(   هایگروه )هدف گذاری  آموختگاندانش : نسبت دانشجویان جذب شده در بازار به کل  8-6  نمودار  
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 گذاری حوزه آموزش گروه آمار هدف  1-1-5-6

سرآمد در بکارگیری علوم داده و يادگیری ماشین در تحلیل 

 اقتصادی و اجتماعی  هایسیستم

 های راهبردی حوزه

 علوم داده و یادگیری ماشین ✓

 های بزرگ تحلیل داده  ✓

 های مکانی  سنجش از راه دور و تحلیل داده  ✓

 

در چارچوب سند راهبردی دانشگاه در افق پنج ساله در حوزه آموزشی به    گروه آمارهای استراتژیک  شاخص

 صورت زیر هدفگذاری شده است:

 

 های استراتژیک گروه آمار در حوزه آموزش شاخص   :6-6  جدول

سال  شاخص  بعد 

1399  

سال 

1400 

سال 

1401 

سال 

1402 

سال 

1403 

 16 20 23 23 23 ی نسبت دانشجو به هیأت علم آموزشی

 43 35 30 22 17 ان يبه کل دانشجو یلیتکم التیتحص یدانشجو نسبت

 70 67 63 50 38 ی هیأت علم یبه باال به کل اعضا اریدانش یهیأت علم نسبت

  دگانيبه تعداد کل برگز یامنطقه ادیدر المپ دهيبرگز انيدانشجو نسبت

 ی امنطقه ادیدر المپ

20 35 40 50 60 

ارشد به کل شرکت   یشده در مقطع کارشناس رفتهيپذ انيدانشجو نسبت

 کنندگان 

50 50 50 50 50 

 60 60 60 60 60 جذب شده در بازار کار به کل دانش آموختگان  انيدانشجو نسبت
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 های استراتژیک گروه آمار در حوزه آموزش : نمودار شاخص 9-6  نمودار

 

 گذاری حوزه آموزش گروه مهندسی برقهدف  2-1-5-6

هوشمند برق، پردازش سیگنال و   هایسیستمسرآمد در رباتیک پیشرفته، 

 ارتباطاتی و انرژی  هایسیستمکنترل مخابراتی و 

 های راهبردی حوزه

 هوشمند سیگنال و اینترنت اشیاءپردازش  ✓

 ارتباطات و الکترونیک نوری  هایسیستم ✓

 کنترل هوشمند و رباتیک  هایسیستم ✓

 قدرت و شبکه هوشمند  هایسیستم ✓

 انرژی  هایسیستم ✓

در چارچوب سند راهبردی دانشگاه در افق پنج ساله در حوزه    گروه مهندسی برقهای استراتژیک  شاخص

 آموزشی به صورت زیر هدفگذاری شده است:

0
10
20
30
40
50
60
70

نسبت دانشجو به هیأت علمی

نسبت دانشجوی تحصیالت 

تکمیلی به کل دانشجویان

باال نسبت هیأت علمی دانشیار به

به کل اعضای هیأت علمی

ر نسبت دانشجویان برگزیده د

ای به تعداد کلالمپیاد منطقه

ایبرگزیدگان در المپیاد منطقه

ده نسبت دانشجویان پذیرفته ش

ل در مقطع کارشناسی ارشد به ک

شرکت کنندگان

نسبت دانشجویان جذب شده در

نبازار کار به کل دانش آموختگا

حوزه آموزش گروه آمار

1399سال  1400سال  1401سال  1402سال  1403سال 
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 آموزش   حوزه  در  مهندسی برق  گروه  استراتژیک  هایشاخص   :7-6  جدول

سال  شاخص بعد

1399   

سال 

1400 

سال 

1401 

سال 

1402 

سال 

1403 

 20 22 24 26 28 ی نسبت دانشجو به هیأت علم آموزشی 

 43 32 29 27 25 ان يبه کل دانشجو یل ی تکم الت یتحص یدانشجو نسبت

علم  نسبت اعضا   اریدانش   یهیأت  کل  به  باال  هیأت    یبه 

 ی علم

27 33 38 36 47 

المپ  دهيبرگز  انيدانشجو  نسبت به تعداد    یامنطقه   ادیدر 

 یامنطقه   ادیدر المپ دگانيکل برگز

20 35 40 50 60 

کارشناس  رفته ي پذ  انيدانشجو  نسبت مقطع  در    ی شده 

 کنندگانارشد به کل شرکت 

50 50 50 50 50 

دانش    انيدانشجو  نسبت کل  به  کار  بازار  در  شده  جذب 

 آموختگان

60 63 65 70 75 
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 آموزش   حوزه  در  مهندسی برق  گروه  استراتژیک  هایشاخص   : نمودار10-6  نمودار

 

 

 گذاری حوزه آموزش گروه رياضی هدف  6-5-1-3

اتکا جهت  دستیابی به جايگاه مناسب در توسعه علوم رياضی و بازوی قابل

 توسعه و بکارگیری هوش مصنوعی و علوم داده

 راهبردی های حوزه

 توسعه علوم ریاضی ✓

 آموزش هوشمند  ✓

 یادگیری ماشین ✓

 علوم داده  ✓

0

20

40

60

80

نسبت دانشجو به هیأت علمی

لی به نسبت دانشجوی تحصیالت تکمی

کل دانشجویان

به نسبت هیأت علمی دانشیار به باال

کل اعضای هیأت علمی

یاد نسبت دانشجویان برگزیده در المپ

ر ای به تعداد کل برگزیدگان دمنطقه

ایالمپیاد منطقه

ر نسبت دانشجویان پذیرفته شده د

مقطع کارشناسی ارشد به کل 

کنندگانشرکت

نسبت دانشجویان جذب شده در بازار

کار به کل دانش آموختگان

حوزه آموزش گروه مهندسی برق

1399سال  1400سال  1401سال  1402سال  1403سال 
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در چارچوب سند راهبردی دانشگاه در افق پنج ساله در حوزه آموزشی    رياضی گروه  های استراتژیک  شاخص

 به صورت زیر هدفگذاری شده است:

 

 آموزش   حوزه  در  ریاضی  گروه  استراتژیک  های: شاخص 8-6  جدول

سال  شاخص بعد

1399   

سال 

1400 

سال 

1401 

سال 

1402 

سال 

1403 

 18.6 16.4 16.9 15.4 14.6 ی نسبت دانشجو به هیأت علم آموزشی 

 42 43 41 40 28 ان يبه کل دانشجو یل ی تکم الت یتحص یدانشجو نسبت

هیأت   یبه باال به کل اعضا ار یدانش  یهیأت علم نسبت

 ی علم

23 38 54 50 64 

به تعداد   یامنطقه  ادیدر المپ دهيبرگز  انيدانشجو نسبت

 یامنطقه   ادیدر المپ دگانيکل برگز

20%  20%  40%  40%  60%  

  یشده در مقطع کارشناس رفته ي پذ انيدانشجو نسبت

 کنندگانارشد به کل شرکت 

50 50 50 50 50 

جذب شده در بازار کار به کل دانش   انيدانشجو نسبت

 آموختگان

50 57 71 71 80 



123 
 

 

 

 آموزش   حوزه  در  ریاضی  گروه  استراتژیک  هایشاخص   : نمودار11-6  نمودار

 

 گذاری حوزه آموزش گروه مهندسی کامپیوتر هدف  4-1-5-6

های اينترنت اشیاء و هوش مصنوعی و بکارگیری آن  سرآمد در توسعه فناوری

 های مزيتی استانوری حوزهدر ارتقای بهره

 

 های راهبردی حوزه

 هوش مصنوعی و سالمت هوشمند ✓

 اینترنت اشیاء ✓

 کنترل دیجیتال هوشمند  ✓

 IOTشبکه و سیستم عامل  ✓

0
10
20
30
40
50
60
70
80

نسبت دانشجو به هیأت علمی

نسبت دانشجوی تحصیالت 

تکمیلی به کل دانشجویان

باال نسبت هیأت علمی دانشیار به

به کل اعضای هیأت علمی

ر نسبت دانشجویان برگزیده د

ای به تعداد کلالمپیاد منطقه

ایبرگزیدگان در المپیاد منطقه

ده نسبت دانشجویان پذیرفته ش

ل در مقطع کارشناسی ارشد به ک

کنندگانشرکت

نسبت دانشجویان جذب شده در

نبازار کار به کل دانش آموختگا

حوزه آموزش گروه ریاضی

1399سال  1400سال  1401سال  1402سال  1403سال 
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  در   ساله  پنج  افق  در  دانشگاه  راهبردی  سند   چارچوب  در   کامپیوتر  مهندسی  گروه   استراتژیک  هایشاخص

 :است شده هدفگذاری  زیر  صورت به  آموزشی  حوزه

 

 های استراتژیک حوزه آموزش گروه مهندسی کامپیوتر : شاخص 9-6  جدول

سال  شاخص بعد

1399   

سال 

1400 

سال 

1401 

سال 

1402 

سال 

1403 

 42.9 50 50 60 56 ی نسبت دانشجو به هیأت علم آموزشی 

 0 0 0 0 0 ان يبه کل دانشجو یل ی تکم الت یتحص یدانشجو نسبت

علم  نسبت اعضا  اریدانش   یهیأت  کل  به  باال  هیأت    یبه 

 ی علم

20 20 17 33 29 

المپ  دهيبرگز  انيدانشجو  نسبت به تعداد    یامنطقه   ادیدر 

 یامنطقه   ادیدر المپ دگانيکل برگز

20 35 40 50 60 

کارشناس  رفتهيپذ  انيدانشجو  نسبت مقطع  در    ی شده 

 کنندگانارشد به کل شرکت 

50 50 50 50 50 

دانش    انيدانشجو  نسبت کل  به  کار  بازار  در  شده  جذب 

 آموختگان

63 75 75 88 88 
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 آموزش   حوزه  در  مهندسی کامپیوتر  گروه  استراتژیک  هایشاخص   : نمودار12-6  نمودار

 

 حوزه پژوهشی  2- 6-5

نیازمند گسترش رویکرد پژوهشی)پژوهش مدار( در آن جامعه است. موفقیت و توسعه پژوهش در هر جامعه  

نوع و سطح فعالیت    .منظور از رویکرد پژوهشی نگاهی مبتنی بر پژوهش نسبت به موضوع های مختلف می باشد 

های پژوهشی یکی از شاخص های اصلی توسعه و پیشرفت محسوب می شود. موفقیت در تمام فعالیت های مربوط  

به نحوی به گسترش فعالیت های پژوهشی بستگی دارد. در واقع  به توسعه صنا یع، کشاورزی، خدمات و غیره 

   .آید پژوهش یکی از محورهای مهمی است که ضامن پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشور به شمار می 

  

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

نسبت دانشجو به هیأت علمی

نسبت دانشجوی تحصیالت 

تکمیلی به کل دانشجویان

باال نسبت هیأت علمی دانشیار به

به کل اعضای هیأت علمی

ر نسبت دانشجویان برگزیده د

ای به تعداد کلالمپیاد منطقه

ایبرگزیدگان در المپیاد منطقه

ده نسبت دانشجویان پذیرفته ش

ل در مقطع کارشناسی ارشد به ک

کنندگانشرکت

نسبت دانشجویان جذب شده در

نبازار کار به کل دانش آموختگا

حوزه آموزش گروه مهندسی کامپیوتر

1399سال  1400سال  1401سال  1402سال  1403سال 
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  اند عبارت  که  اند شده  تعریف  تری  جزئی   اهداف  فناوری،   و  علم  در   سرآمدی   راهبردی(   )مضمون   کالن  هدف   ذیل

 :از

 جهانی؛ تراز در پژوهش کیفیت ارتقای •

 ای؛ رشته میان  و  ای چندرشته ای،  فرارشته   هایپژوهش توسعه•

 ملی؛  مسائل حل  بر  تمرکز با صنعت  با ارتباط  و  پژوهشی های طرح توسعه•

 .دانشکده زایشی  هایشرکت فعالیت توسعه  و  تعداد  افزایش•

 

 :باشد می ذیل  شرح  به پژوهش حوزه در  داده   علوم و هوشمند  هایسیستم  مهندسی دانشکده  کالن  اهداف

 

 پژوهش   حوزه  در  دانشکده  اهداف کالن:  10-6  جدول

 کالن  ی راهبردها اهداف کالن 

های بنیادی و کاربردی در تراز  ارتقاء کیفیت پژوهش 

 ی المللبین 

 یالمللبین تعریف پروژه های مشترک   •

 ی المللبین مقاالت مشترک   •

ها و ...( با دیگر گروه    نامهپایان تعریف پروژه های مشترک ) • ای ارتقاء تحقیقات میان رشته 

 ها و دانشکده ها 

 تشویق مقاالت مشترک بین رشته ای  •

 توسعه هسته های فناوری و مراکز پژوهشی • افزايش تحقیقات منجر به فناوری 

بازاررسانی محصوالت هسته ها و تیم ها با همکاری مرکز   •

 نوآوری دانشگاه 

همکاری با پارک علم و فناوری: تعریف هدفمند پروژه های   •

 دانشجویی و نهایتاً تشکیل تیم های نوآور 

 اجرای استارت آپ های منظم  •

و   • نهادينه سازی ارتباط دانشکده با صنعت اساتید  برای  ای  دوره  بازدیدهای  و  صنعتی  تورهای 

 دانشجویان 

مهندسین   • برای  مدت  کوتاه  صنعتی  های  دوره  برگزاری 

 شاغل در صنعت

 استفاده از متخصصین صنعتی در ارائه سمینارهای علمی  •

 ها   نامهپایان استفاده از متخصصین صنعتی در مشاوره   •

 اهم نامه با صنعت عقد تف •
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هوشمند و علوم داده در چارچوب سند راهبردی دانشگاه    هایسیستم های استراتژیک دانشکده مهندسی  شاخص

 در افق پنج ساله در حوزه پژوهشی به صورت زیر هدفگذاری شده است: 

 

 پژوهش   حوزه  در  دانشکده  استراتژیک   های: شاخص 11-6  جدول

سال  شاخص بعد

1399   

سال 

1400 

سال 

1401 

سال 

1402 

سال 

1403 

 1.5 1.2 0.9 0.8 0.5 ی هر عضو هیأت علم یبه ازا یطرح پژوهش سرانه پژوهشی 

 3.4 3 2.7 2.4 2.2 ی هر عضو هیأت علم یبه ازا SCOPUS مقاالت سرانه

 1.3 1.1 0.9 0.6 0.5 ی هر عضو هیأت علم یبه ازا ISC مقاالت سرانه

 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 یهر عضو هیأت علم یکتاب به ازا سرانه

 0.1 0.1 0 0 0 یهیأت علم یمقاالت پراستناد به اعضا نسبت

 2.1 1.8 1.5 1.2 1  به مقاالت استنادنسبت 

 30 25 15 10 5 نامهانيبه کل پا یمال  تيتحت حما یهانامه پايان نسبت
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 علمیالف(سرانه طرح پژوهشی به ازای هر عضو هیات 

 
 : سرانه طرح پژوهشی به ازای هر عضو هیات علمی13-6  نمودار  

 

 
 دانشکده(   هایگروه )هدف گذاری    : سرانه طرح پژوهشی به ازای هر عضو هیات علمی14-6  نمودار
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 ی علم اتیهر عضو ه یبه ازا SCOPUSمقاالت  سرانه ب(

 

 یعلم  اتیهر عضو ه  یبه ازا SCOPUSمقاالت    سرانه:  15-6  نمودار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( دانشکده  هایگروه   گذاری  هدف )ی  علم  اتیهر عضو ه  یبه ازا SCOPUSمقاالت    سرانه:  16-6  نمودار
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 ی علم اتیهر عضو ه یبه ازا ISCمقاالت  سرانه پ(

 

 یعلم  اتیهر عضو ه  یبه ازا ISIمقاالت    سرانه:  17-6  نمودار  

 

 

 

 

 

 

 

 ( دانشکده  هایگروه   گذاری  هدف)ی  علم  اتیهر عضو ه  یبه ازا  ISIمقاالت    سرانه:  18-6  نمودار
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 ی علم  اتیهر عضو ه یبه ازا کتاب سرانه ت(

 
 یعلم  اتیهر عضو ه  یازا   کتاب به  سرانه:  19-6  نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( دانشکده  هایگروه  گذاری  هدف)ی  علم  اتیهر عضو ه  یازا   کتاب به  سرانه:  20-6  نمودار
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 گروه آمار پژوهشگذاری حوزه هدف  1-2-5-6

 هایسیستمسرآمد در بکارگیری علوم داده و يادگیری ماشین در تحلیل  

 اقتصادی و اجتماعی

 های راهبردی حوزه

 علوم داده و یادگیری ماشین ✓

 های بزرگ تحلیل داده  ✓

 های مکانی  سنجش از راه دور و تحلیل داده  ✓

 

  به  پژوهشی  حوزه  در  ساله  پنج افق  در  دانشگاه  راهبردی سند  چارچوب  در آمار  گروه  استراتژیک هایشاخص

 :است شده هدفگذاری زیر  صورت

 

 پژوهش   حوزه  در  آمار  گروه  استراتژیک   های: شاخص 12-6  جدول

سال  شاخص  بعد 

1399  

سال 

1400 

سال 

1401 

سال 

1402 

سال 

1403 

 2 1.6 1 0.5 0.25 ی هر عضو هیأت علم یبه ازا یطرح پژوهش  سرانه  پژوهشی

 5 5 5.4 4.6 4.4 ی هر عضو هیأت علم  یبه ازا SCOPUS مقاالت  سرانه 

 1.5 1.2 1.1 0.6 0.3 ی هر عضو هیأت علم ی به ازا ISC مقاالت  سرانه 

 0.1 0.1 0 0.1 0 ی هر عضو هیأت علم یکتاب به ازا سرانه 

 0.1 0.1 0 0 0 ی هیأت علم ی مقاالت پراستناد به اعضا نسبت

 2.1 1.8 1.5 1.2 1 به مقاالت استناد

 30 25 15 10 5 نامهانيبه کل پا یمال  تيتحت حما یهانامه انيپا نسبت
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 پژوهش   حوزه  در  آمار  گروه  استراتژیک  هایشاخص   : نمودار21-6  نمودار

 

 گذاری حوزه پژوهش گروه مهندسی برق هدف  2-2-5-6

هوشمند برق، پردازش سیگنال و   هایسیستمسرآمد در رباتیک پیشرفته، 

 ارتباطاتی و انرژی  هایسیستمکنترل مخابراتی و 

 های راهبردی حوزه

 پردازش هوشمند سیگنال و اینترنت اشیاء ✓

 ارتباطات و الکترونیک نوری  هایسیستم ✓

 کنترل هوشمند و رباتیک  هایسیستم ✓

 قدرت و شبکه هوشمند  هایسیستم ✓
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سرانه کتاب به ازای هر عضو 
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ضای نسبت مقاالت پراستناد به اع

هیأت علمی
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ت های تحت حماینامهنسبت پایان

نامهمالی به کل پایان

حوزه پژوهش گروه آمار

1399سال  1400سال  1401سال  1402سال  1403سال 
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 انرژی  هایسیستم ✓

  حوزه   در  ساله  پنج  افق  در  دانشگاه  راهبردی  سند   چارچوب   در  برق  مهندسی  گروه   استراتژیک  هایشاخص

 :است شده هدفگذاری زیر  صورت  به  پژوهشی

 

 پژوهش   حوزه  در  مهندسی برق  گروه  استراتژیک   های: شاخص 13-6  جدول

 شاخص بعد
سال 

1399 

سال 

1400 

سال 

1401 

سال 

1402 

سال 

1403 

 پژوهشی

 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 ی هر عضو هیأت علم یبه ازا یطرح پژوهش  سرانه 

 3 2.5 2.4 2.3 2.2 ی هر عضو هیأت علم  یبه ازا SCOPUS مقاالت  سرانه 

 1.6 1.4 1.3 1.2 1.1 ی هر عضو هیأت علم ی به ازا ISC مقاالت  سرانه 

 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 ی هر عضو هیأت علم یکتاب به ازا سرانه 

 0.1 0.1 0.1 0.1 0 ی هیأت علم ی مقاالت پراستناد به اعضا نسبت

 2.1 1.8 1.5 1.2 1 به مقاالت  استناد

 30 25 15 10 5 نامه ان يبه کل پا یمال ت يتحت حما یهانامه ان يپا نسبت
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 پژوهش   حوزه  در  مهندسی برق  گروه  استراتژیک  هایشاخص   : نمودار22-6  نمودار

 

 گذاری حوزه پژوهش گروه رياضی هدف  2-3- 6-5

اتکا جهت  جايگاه مناسب در توسعه علوم رياضی و بازوی قابلدستیابی به 

 توسعه و بکارگیری هوش مصنوعی و علوم داده

 های راهبردی حوزه

 توسعه علوم ریاضی ✓

 آموزش هوشمند  ✓

 یادگیری ماشین ✓

 علوم داده  ✓
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  به  پژوهشی  حوزه  در   ساله  پنج  افق  در  دانشگاه  راهبردی  سند  چارچوب در   رياضی   گروه استراتژیک  هایشاخص  

 :است شده هدفگذاری زیر  صورت

 

 پژوهش   حوزه  در  ریاضی  گروه  استراتژیک   هایشاخص :  14-6  جدول

سال  شاخص بعد

1399 

سال 

1400 

سال 

1401 

سال 

1402 

سال 

1403 

 0.6 0.5 0.4 0.4 0.2 ی هر عضو هیأت علم یبه ازا یطرح پژوهش  سرانه  پژوهشی

 2.1 1.7 1.5 1.5 1.4 ی هر عضو هیأت علم  یبه ازا SCOPUS مقاالت  سرانه 

 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 ی هر عضو هیأت علم ی به ازا ISC مقاالت  سرانه 

 0.1 0.1 0.1 0 0 ی هر عضو هیأت علم یکتاب به ازا سرانه 

 0.1 0.1 0 0 0 ی هیأت علم ی مقاالت پراستناد به اعضا نسبت

 2.1 1.8 1.5 1.2 1 به مقاالت  استناد

 30 25 15 10 5 نامه ان يبه کل پا یمال ت يتحت حما یهانامه ان يپا نسبت

 



137 
 

 

 پژوهش   حوزه  در  ریاضی  گروه  استراتژیک  هایشاخص   : نمودار23-6  نمودار

 

 گروه مهندسی کامپیوتر  پژوهشگذاری حوزه هدف  2-4- 6-5

های اينترنت اشیاء و هوش مصنوعی و بکارگیری آن  سرآمد در توسعه فناوری

 های مزيتی استانوری حوزهدر ارتقای بهره

 های راهبردی حوزه

 هوش مصنوعی و سالمت هوشمند ✓

 اینترنت اشیاء ✓

 هوشمند کنترل دیجیتال  ✓

  در  ساله  پنج افق  در  دانشگاه  راهبردی سند  چارچوب در  کامپیوتر مهندسی  گروه  استراتژیک هایشاخص

 :است شده هدفگذاری  زیر  صورت به پژوهشی حوزه
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 پژوهش  حوزه  در  مهندسی کامپیوتر  گروه  استراتژیک   های: شاخص 15-6  جدول

سال  شاخص بعد

1399   

سال 

1400 

سال 

1401 

سال 

1402 

سال 

1403 

 2 1.6 1.2 1 0.6 ی هر عضو هیأت علم یبه ازا یطرح پژوهش  سرانه  پژوهشی

 3 2.5 2 1.5 0.6 ی هر عضو هیأت علم  یبه ازا SCOPUS مقاالت  سرانه 

 0.7 0.7 0.5 0.4 0.2 ی هر عضو هیأت علم ی به ازا ISC مقاالت  سرانه 

 0.6 0.5 0.3 0.2 0.2 ی هر عضو هیأت علم یکتاب به ازا سرانه 

 0.3 0.2 0 0 0 ی هیأت علم ی مقاالت پراستناد به اعضا نسبت

 2 1.8 1.5 1.2 1 به مقاالت  استناد

 30 25 15 10 5 نامه ان يبه کل پا یمال ت يتحت حما یهانامه ان يپا نسبت
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 پژوهش   حوزه  در  مهندسی کامپیوتر  گروه  استراتژیک  هایشاخص   : نمودار24-6  نمودار

 

 الملل بین حوزه  3- 6-5

 :المللبین ی های همکار حوزه 

 المللبین در عرصه  ی نینقش آفر ✓

 فارس  ج یدر حوزه خل تیمرجع ✓

 یالمللبینو   یعلم یهای نظام مشارکت و همکار  یبهساز د یتجد  ✓

 نام دانشگاه  یبرندساز ✓

 ی علم و فناور یپلماس ینظام د استقرار ✓

 یالمللبین  یابینظام بازار استقرار ✓

 :باشد می  ذیل  شرح به  المللبین حوزه  در  داده   علوم و هوشمند  هایسیستم  مهندسی دانشکده  کالن  اهداف

 

 الملل بین حوزه    دانشکده در  کالن  اهداف:  16-6  جدول

کالن  ی راهبردها اهداف کالن   
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المللبین نقش آفرينی در عرصه   ی المللبینحضور در کنفرانس های   • 

 ی المللبین راه اندازی کنفرانس های   •

 های تخصصی Winter Schoolراه اندازی   •

 راه اندازی ژورنال های تخصصی در حوزه هوش مصنوعی/ علوم داده  •

ی المللبین برندسازی دانشکده در سطح    راه اندازی سایت چند زبانه برای دانشکده  • 

 دانشکده  Webometricsریزی برای ارتقاء شاخص  برنامه •

 با دانشگاههایی که تفاهم نامه داریم Student Exchangeاجرای طرح   •

 یالمللبینمعرفی دانشکده در فضاهای رسانه ای   •

هوشمند و علوم داده در چارچوب سند راهبردی دانشگاه    هایسیستم های استراتژیک دانشکده مهندسی  شاخص

 به صورت زیر هدفگذاری شده است:  المللبیندر افق پنج ساله در حوزه 

 

 الملل بیندانشکده در حوزه    استراتژیک   هایشاخص :  17-6  جدول

سال  شاخص بعد

1399   

سال 

1400 

سال 

1401 

سال 

1402 

سال 

1403 

 14 8 5 3 3 ی هیأت علم یبه کل اعضا یالمللبینمدعو  یهیأت علم نسبت الملل بین 

 5 4 4 3 3  انيبه کل دانشجو المللبین یدانشجو نسبت

 5 3 3 3 1  فارس به کل مقاالت جیمقاالت در حوزه خل نسبت

 SCOPUS 18 20 25 30 33  به کل مقاالت یالمللبینتعداد مقاالت مشترک  نسبت

 یاز خارج کشور به اعضا   یمدرک دکتر  یدارا  یهیأت علم  یاعضا  نسبت

 ی هیأت علم

8 8 8 9 10 

 0.1 0.08 0.05 0.02 0.01 ی هر عضو هیأت علم یبه ازا یالمللبین یهایتعداد همکار سرانه

 13 0 0 0 0 ی هر عضو هیأت علم یبه ازا یافت يدر یالمللبینگرنت  زانیم سرانه

به   یخارج   یو محققان دانشگاه  دیمشترک با اسات  یهاتعداد پروژه  نسبت

 ی هیأت علم یکل اعضا

0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 

دفاع   یهانامهانيبه کل پا  یالمللبینمشترک    یهانامه  انيتعداد پا  نسبت

 شده

1 5 8 12 15 
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 ی علم اتیه یبه کل اعضا یالمللبین مدعو  یعلم  اتینسبت ه الف(

 

 یعلم  اتیه  یبه کل اعضا   یالمللبینمدعو    یعلم  اتینسبت ه:  25-6  نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( دانشکده  هایگروه   گذاری  هدف)ی  علم  اتیه  یبه کل اعضا   یالمللبینمدعو    یعلم  اتینسبت ه:  26-6  نمودار
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   انيبه کل دانشجو  المللبین  یدانشجو نسبت ب(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انیبه کل دانشجو  المللبین   ینسبت دانشجو:  27-6  نمودار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( دانشکده  هایگروه   گذاری   هدف)  انیبه کل دانشجو  المللبین  ینسبت دانشجو :  28-6  نمودار
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 فارس به کل  مقاالت ج یمقاالت در حوزه خلنسبت  پ(

 
 فارس به کل مقاالتجینسبت مقاالت در حوزه خل:  29-6  نمودار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( دانشکده  هایگروه   گذاری  هدف)  فارس به کل مقاالتجینسبت مقاالت در حوزه خل:  30-6  نمودار
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 SCOPUSبه کل مقاالت  یالمللبین نسبت تعداد مقاالت مشترک  ت(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SCOPUSبه کل مقاالت    یالمللبین نسبت تعداد مقاالت مشترک  :  31-6  نمودار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( دانشکده   هایگروه   گذاری  هدف)  SCOPUSبه کل مقاالت    یالمللبین نسبت تعداد مقاالت مشترک  :  32-6  نمودار
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 گروه آمار  المللبینگذاری حوزه هدف  3-1- 6-5

سرآمد در بکارگیری علوم داده و يادگیری ماشین در تحلیل 

 اقتصادی و اجتماعی  هایسیستم

 های راهبردی حوزه

 علوم داده و یادگیری ماشین ✓

 های بزرگ تحلیل داده  ✓

 های مکانی  سنجش از راه دور و تحلیل داده  ✓

 

  به  پژوهشی  حوزه  در   ساله  پنج  افق   در  دانشگاه  راهبردی  سند   چارچوب  در  آمار  گروه   استراتژیک  هایشاخص

 :است شده هدفگذاری زیر  صورت

 

 الملل بین   حوزه  در  آمار  گروه  استراتژیک   های: شاخص 18-6  جدول

سال  شاخص  بعد 

1399  

سال 

1400 

سال 

1401 

سال 

1402 

سال 

1403 

 14 8 5 3 3 ی هیأت علم یبه کل اعضا یالمللبینمدعو  یهیأت علم نسبت الملل بین

 5 4 3 2 1 ان يبه کل دانشجو المللبین یدانشجو نسبت

 5 4 2 2 0 مقاالت فارس به کل جیمقاالت در حوزه خل نسبت

 SCOPUS 0 0 0 0 0  به کل مقاالت یالمللبینتعداد مقاالت مشترک  نسبت

 یاز خارج کشور به اعضا یمدرک دکتر یدارا یهیأت علم یاعضا نسبت

 ی هیأت علم

14 14 14 14 14 

 0.1 0.08 0.05 0.02 0.01 ی هر عضو هیأت علم یبه ازا یالمللبین یهایتعداد همکار سرانه

 0 0 0 0 0 ی هر عضو هیأت علم یبه ازا یافت يدر یالمللبینگرنت  زانیم سرانه

به  یخارج یو محققان دانشگاه دیمشترک با اسات یهاتعداد پروژه نسبت

 ی هیأت علم یکل اعضا

0.1 0.3 0.4 0.4 0.4 
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دفاع  یهانامهانيبه کل پا یالمللبینمشترک  یهانامهانيتعداد پا نسبت

 شده

1 5 8 12 15 

 

 
 الملل بین  حوزه  در  آمار  گروه  استراتژیک  هایشاخص   نمودار:  33-6  نمودار

 

 گروه مهندسی برق  المللبین حوزه  گذاریهدف  3-2- 6-5

هوشمند برق، پردازش سیگنال و کنترل مخابراتی و  هایسیستم سرآمد در رباتیک پیشرفته، 

 ارتباطاتی و انرژی  هایسیستم 

 

 های راهبردی حوزه
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أت نسبت مقاالت پراستناد به اعضای هی

علمی

استناد به مقاالت
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حوزه پژوهش گروه آمار

1399سال  1400سال  1401سال  1402سال  1403سال 
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 اینترنت اشیاءپردازش هوشمند سیگنال و  ✓

 ارتباطات و الکترونیک نوری  هایسیستم ✓

 کنترل هوشمند و رباتیک  هایسیستم ✓

 قدرت و شبکه هوشمند  هایسیستم ✓

 انرژی  هایسیستم ✓

  حوزه   در  ساله  پنج  افق  در  دانشگاه  راهبردی  سند   چارچوب   در  برق  مهندسی  گروه   استراتژیک  هایشاخص

 :است شده هدفگذاری زیر  صورت به  المللبین

 

 المللبین   حوزه  در  مهندسی برق  گروه  استراتژیک   هایشاخص :  19-6  جدول

سال  شاخص  بعد 

1399  

سال 

1400 

سال 

1401 

سال 

1402 

سال 

1403 

 13 7 8 8 9 ی هیأت علم یبه کل اعضا یالمللبینمدعو  یهیأت علم نسبت الملل بین

 5 5 4 4 3 ان يبه کل دانشجو المللبین یدانشجو نسبت

 2 2 2 2 3 فارس به کل مقاالتجیمقاالت در حوزه خل نسبت

مشترک    نسبت مقاالت  مقاالت  یالمللبینتعداد  کل   به 

SCOPUS 

18 20 25 30 33 

از خارج کشور    یمدرک دکتر  یدارا  یهیأت علم   یاعضا  نسبت

 ی هیأت علم یبه اعضا

9 9 9 10 10 

 0.1 0.08 0.05 0.02 0.01 ی هر عضو هیأت علم  یبه ازا  یالمللبین  یهایتعداد همکار  سرانه

ازا   یافتيدر  یالمللبینگرنت    زانیم  سرانه هر عضو هیأت    یبه 

 یعلم

0 0 0 0 0 

  ی و محققان دانشگاه  دیمشترک با اسات  یهاتعداد پروژه  نسبت

 ی هیأت علم یبه کل اعضا یخارج

0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 

پا  نسبت کل   یالمللبینمشترک    یهانامهانيتعداد  به 

 دفاع شده یهانامهپايان 

0.01 0.05 0.08 0.12 0.15 
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 الملل بین  حوزه  در  مهندسی برق  گروه  استراتژیک  هایشاخص   نمودار:  34-6  نمودار

 

 گروه رياضی  المللبین گذاری حوزه هدف   3-3- 6-5

اتکا جهت  دستیابی به جايگاه مناسب در توسعه علوم رياضی و بازوی قابل

 توسعه و بکارگیری هوش مصنوعی و علوم داده

 های راهبردی حوزه 

 توسعه علوم ریاضی ✓

 آموزش هوشمند  ✓
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ه المللی بنسبت هیأت علمی مدعو بین

کل اعضای هیأت علمی  

الملل به کل نسبت دانشجوی بین

دانشجویان

ل فارس به کنسبت مقاالت در حوزه خلیج

مقاالت

للی المنسبت تعداد مقاالت مشترک بین

SCOPUSبه کل مقاالت 

نسبت اعضای هیأت علمی دارای مدرک 

دکتری از خارج کشور به اعضای هیأت 

علمی

ه المللی بهای بینسرانه تعداد همکاری

ازای هر عضو هیأت علمی

تی به المللی دریافسرانه میزان گرنت بین

ازای هر عضو هیأت علمی

اتید های مشترک با اسنسبت تعداد پروژه

و محققان دانشگاهی خارجی به کل 

اعضای هیأت علمی

های مشترک نامهنسبت تعداد پایان

اع های دفالمللی به کل پایان نامهبین

شده

حوزه بین الملل گروه مهندسی برق

1399سال  1400سال  1401سال  1402سال  1403سال 
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 ماشینیادگیری  ✓

 علوم داده  ✓

 

 المللبین   حوزه   در   ساله   پنج   افق   در   دانشگاه   راهبردی   سند   چارچوب   در   رياضی  گروه   استراتژیک   هایشاخص

 :است شده هدفگذاری زیر  صورت  به

 

 الملل بین   حوزه  در  ریاضی  گروه  استراتژیک   هایشاخص :  20-6  جدول

سال  شاخص بعد

1399 

سال 

1400 

سال 

1401 

سال 

1402 

سال 

1403 

 7 7 0 0 0 ی هیأت علم یبه کل اعضا یالمللبینمدعو  یهیأت علم نسبت الملل بین 

 4 3 2 3 2 ان يبه کل دانشجو المللبین یدانشجو نسبت

 14 7 9 5 0 فارس به کل مقاالتجیمقاالت در حوزه خل نسبت

 به کل مقاالت یالمللبینتعداد مقاالت مشترک  نسبت

SCOPUS 

15 23 30 28 29 

از خارج کشور   یمدرک دکتر یدارا یهیأت علم یاعضا نسبت

 ی هیأت علم یبه اعضا

0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 

هر عضو هیأت   یبه ازا یالمللبین یهایتعداد همکار سرانه

 یعلم

0.01 0.02 0.05 0.08 0.1 

هر عضو هیأت   یبه ازا یافت يدر یالمللبینگرنت  زانیم سرانه

 یعلم

0 0 0 0.1 0.1 

  یو محققان دانشگاه دیمشترک با اسات یهاتعداد پروژه نسبت

 ی هیأت علم یبه کل اعضا یخارج

0 0 0 0.1 0.1 

به کل   یالمللبینمشترک  یهانامهانيتعداد پا نسبت

 دفاع شده یهانامهپايان 
1 5 8 12 15 
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 المللبین   حوزه  در  ریاضی  گروه  استراتژیک  هایشاخص   نمودار:  35-6  نمودار

 

 ر گروه مهندسی کامپیوت المللبین گذاری حوزه هدف   3-4- 6-5

مصنوعی و بکارگیری آن  های اينترنت اشیاء و هوش سرآمد در توسعه فناوری

 های مزيتی استانوری حوزهدر ارتقای بهره

 

 های راهبردی حوزه

 هوش مصنوعی و سالمت هوشمند ✓

 اینترنت اشیاء ✓

 کنترل دیجیتال هوشمند  ✓

 IOTشبکه و سیستم عامل  ✓
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ه المللی بنسبت هیأت علمی مدعو بین

کل اعضای هیأت علمی

الملل به کل نسبت دانشجوی بین

دانشجویان

ل فارس به کنسبت مقاالت در حوزه خلیج

مقاالت

للی المنسبت تعداد مقاالت مشترک بین

SCOPUSبه کل مقاالت 

نسبت اعضای هیأت علمی دارای مدرک 

…دکتری از خارج کشور به اعضای 

ه المللی بهای بینسرانه تعداد همکاری

ازای هر عضو هیأت علمی

تی به المللی دریافسرانه میزان گرنت بین

ازای هر عضو هیأت علمی

اتید های مشترک با اسنسبت تعداد پروژه

…و محققان دانشگاهی خارجی به کل 

های مشترک نامهنسبت تعداد پایان

…فاع های دالمللی به کل پایان نامهبین

حوزه بین الملل گروه ریاضی

1399سال  1400سال  1401سال  1402سال  1403سال 
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  در   ساله   پنج   افق   در   دانشگاه  راهبردی  سند   چارچوب  در   کامپیوتر   مهندسی   گروه   استراتژیک   هایشاخص

 : است شده هدفگذاری زیر  صورت  به  المللبین  حوزه

 

 الملل بین  حوزه  در  مهندسی کامپیوتر  گروه  استراتژیک   هایشاخص :  21-6  جدول

سال  شاخص بعد

1399   

سال 

1400 

سال 

1401 

سال 

1402 

سال 

1403 

 29 17 17 0 0 ی هیأت علم یبه کل اعضا یالمللبینمدعو  یهیأت علم نسبت الملل بین 

 6 5 5 4 4 ان يبه کل دانشجو المللبین یدانشجو نسبت

 0 0 0 0 0 فارس به کل مقاالتجیمقاالت در حوزه خل نسبت

مشترک    نسبت مقاالت  مقاالت  یالمللبینتعداد  کل   به 

SCOPUS 

25 25 40 40 50 

از خارج کشور    یمدرک دکتر  یدارا  یهیأت علم  یاعضا  نسبت

 ی هیأت علم یبه اعضا

0 0 0.04 0.04 0.04 

همکار  سرانه ازا  یالملل بین  یهایتعداد  هیأت   یبه  عضو  هر 

 یعلم

0.01 0.02 0.05 0.06 0.07 

ازا   یافتيدر  یالمللبینگرنت    زانیم  سرانه هر عضو هیأت   یبه 

 یعلم

0 0 0 0 0 

  یو محققان دانشگاه   دیمشترک با اسات  یهاتعداد پروژه  نسبت

 ی هیأت علم یبه کل اعضا یخارج

0 0 0 0 0.2 

پا  نسبت کل    یالمللبینمشترک    یهانامهانيتعداد  به 

 دفاع شده یهانامهپايان 

1 5 8 12 15 
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 الملل بین   حوزه  در  مهندسی کامپیوتر  گروه  استراتژیک  هایشاخص   نمودار:  36-6نمودار  
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ه المللی بنسبت هیأت علمی مدعو بین

کل اعضای هیأت علمی

الملل به کل نسبت دانشجوی بین

دانشجویان

ل فارس به کنسبت مقاالت در حوزه خلیج

مقاالت

للی المنسبت تعداد مقاالت مشترک بین

SCOPUSبه کل مقاالت 

نسبت اعضای هیأت علمی دارای مدرک 

…دکتری از خارج کشور به اعضای 

ه المللی بهای بینسرانه تعداد همکاری

ازای هر عضو هیأت علمی

تی به المللی دریافسرانه میزان گرنت بین

ازای هر عضو هیأت علمی

اتید های مشترک با اسنسبت تعداد پروژه

…و محققان دانشگاهی خارجی به کل 

های مشترک نامهنسبت تعداد پایان

…فاع های دالمللی به کل پایان نامهبین

حوزه بین الملل گروه کامپیوتر

1399سال  1400سال  1401سال  1402سال  1403سال 


