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 تخصصی تحصیلی دکتری دوره آموزشینامه اجرایی آیین نامهشیوه
 

 مقدمه
 مجلس شورای اسالمی و در اجرای مفاد 18/5/1383به قانون اهداف، وظائف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب استناد  با

 18/12/1394)موسوم به طرح آمایش( مصوب  "ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آموزش عالی در جمهوری اسالمی ایرانسیاست "2ماده 

دکتری و  ، کارشناسی ارشدکارشناسی/کاردانیتحصیلی  هایدوره آموزشی یکپارچه نامهشورای عالی انقالب فرهنگی، و پیرو ابالغ آئین

-و تفویض اختیار صورتفناوری و ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات شورای عالی برنامه 30/10/96مورخ  889تخصصی مصوب جلسه 

مورخ  69430/2الذکر موضوع نامه شماره نامه فوقنامه اجرایی آییندولتی در خصوص تدوین شیوه 2 و 1سطح  هایگرفته به دانشـگاه

تحصیلی دکتری در دانشگاه  دوره آموزشینامه اجرایی آیین نامه، بدینوسیله شیوهفناوریو علوم، تحقیقات ی وزارت معاون آموزش 1/3/97

 گردد.ابالغ میعلوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به شرح زیر تصویب و جهت اجرا 

 

 تعاریف
 منظور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.. وزارت: 1

های آموزش عالی و پژوهشی )اعم از دولتی و غیردولتی( است که دارای مجوز تاسیس ها و موسسهمنظور هر یک از دانشگاه. دانشگاه: 2

 هستند. دوره دکتری تخصصیربط بوده و مجری از مراجع ذی

از ی استفاده کننده اهنوات مجاز دوره تحصیلی بدون پرداخت هزینه در دانشگاهسمنظور آموزش دانشجو در طول : . آموزش رایگان3

 .استبودجه عمومی دولت 

 های آموزش عالی برابر ضوابط معین پذیرفته شده، ثبت نام کرده و مشغول به تحصیل است.فردی است که در یکی از دوره. دانشجو: 4

برابر ضوابط معین، گواهی را با موفقیت به پایان رسانده و مصوب های تحصیلی دورهرشته های فردی است که یکی از  آموخته:. دانش5

 .استیا مدرک تحصیلی مربوط را دریافت کرده 

 دانشگاه شرکت می کند. تحصیلیهای است که دانشجو به صورت تمام وقت در فعالیت پذیرشای از شیوه . حضوری:6

 ها است.ره تحصیلی، به ازای پرداخت هزینهمنظور آموزش دانشجو در یک دوپرداز: . شهریه7

 هفته امتحانات پایانی است. دوهفته آموزش و  16شامل  بازه زمانی تعیین شده که نیمسال تحصیلی:. 8

 .است پایانی امتحانات هفته یک آموزش هفته 6 بازه زمانی شامل: تابستانی بازه. 9

 قانونی است.مصوب مراجع  ،مشخص یهدفبا  ای از دروس هر رشته تحصیلیبه هم پیوسته مجموعه . برنامه درسی:10

یا  گاهیساعت، کار 32ساعت، عملی یا آزمایشگاهی  16درسی است که مفاد آن برای هر واحد نظری  ارزش مقداری . واحد درسی:11

ساعت در طول یک نیمسال تحصیلی یا  120ساعت و کارآموزی  64ساعت، کارورزی یا کار در عرصه  48عملیات میدانی )بازدید علمی( 

 شود.و طبق برنامه درسی مصوب اجرا میت استابستانی  بازه

 ،گروه آموزشی، گذراندن آن برای رفع کمبود دانش یا مهارت دانشجو، در آغاز دوره تحصیلی تایید بادرسی است که  . درس جبرانی:12

 .شودتشخیص داده میضروری 

های علمی قلمرو مشخص و متمایز از سایر شاخهدارای علمی که به لحاظ موضوع  هایاز شاخهفرعی  هیک شعب . رشته تحصیلی:13

 انجامد.است و به احراز دانش تخصصی، مهارت یا کارآمدی معینی می
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ش از یک یدر دو گرا هاسراختالف د شود.، اطالق میآن باشد یتخصصوجه یک رشته که ناظر بر  ای ازهشعب به . گرایش تحصیلی:14

 ه بیشتر باشد.درصد کل واحدهای رشت 70نباید از  ،رشته

 .استواحد درسی  36 و شاملشود آغاز میکارشناسی ارشد دوره تحصیلی است که پس از دوره  . دکتری تخصصی:15

در یک رشته علمی  ،تخصص مشترک باترین واحد سازمانی دانشگاهی متشکل از تعدادی عضو هیأت علمی بنیادی . گروه آموزشی:16

 شود.رشته تحصیلی در دانشگاه تشکیل می اجرای آنایجاد و  منظوربه که  خاص یا چند رشته متجانس

که  استدانشگاه  ریزی راهبردی در امور آموزشیو برنامهگذاری سطح سیاست در نخستینیکی از شوراهای تخصصی  شورای آموزشی:. 17

 گردد.معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی تشکیل میمرتبط با تحصیل دانشجو در حوزه در امور اجرایی و تسهیل به منظور ایجاد هماهنگی 

 درسی، واحدهای بر تحصیلی در دوره دکتری تخصصی که برنامه درسی مربوط به آن، عالوه ایشیوه پژوهشی:-. شیوه آموزشی18

 .شوداجرای یک پروژه تحقیقاتی است که منجر به رساله می بر مشتمل

های آموزشی و پژوهشی دانشجوی دکتری تخصصی است که پس از گذراندن واحدهای وانمندیبررسی همه جانبه از ت . ارزیابی جامع:19

 شود.دوره برگزار می

مستند علمی است که در فرایند تحصیل دانشجوی دوره دکتری تخصصی و از طریق تحقیق در یک حوزه معین از رشته یا گرایش . رساله: 20

 شود.و حسب مورد بر اساس استانداردهای پژوهشی با هدف توسعه مرزهای دانش تدوین می تحصیلی، با راهنمایی استاد/استادان راهنما

 .عهده دارد رب انجام رسالهیکی از اعضای هیأت علمی دارای مدرک دکتری است که مسئولیت راهنمایی دانشجو را در  .  استاد راهنما:21

ولیت مشاوره دانشجو را در انجام ئصالحیت با تخصص مرتبط است که مسو یا فرد دارای  علمی هیأت اعضای از یکی . استاد مشاور:22

 .عهده دارد رب رساله

 کمی و کیفی رساله دانشجو ارزیابی برای که یا افراد متخصص دارای صالحیت دانشگاهی هستند علمی هیأت اعضای . هیأت داوران:23

 .شوندیم دانشگاه انتخاب مصوب دستورالعمل دکتری تخصصی مطابق دوره در

 

 هدف. 1 ماده

تحصیلی دانشجویان از طریق تعیین چارچوب قانونی برای اجرای هماهنگ، یکپارچه امور انتظام بخشیدن به ، نامهشیوههدف از تدوین این 

، آشنا تعهدمتربیت نیروی انسانی متخصص، های آموزش عالی کشور به منظور ها و موسسههای آموزشی و پژوهشی دانشگاهو صحیح برنامه

سطح کیفی ارتقای  برایهای موجود بهینه از ظرفیتگیری در راستای بهره با علم و آخرین دستاوردهای علمی و منطبق با نیازهای جامعه،

 است.  دکتری آموزش و پژوهش در دوره
 

ا کسب پذیرش از دانشگاه طبق های عمومی از طریق پذیرفته شدن در آزمون ورودی و یشرط ورود به دانشگاه، تایید شایستگی .2ماده 

 ضوابط و مقررات مصوب وزارت است.
 

 آموزش در دانشگاه مبتنی بر نظام واحدی است. .3ماده 
 

های آموزشی و ای که مجوز آن را از مراجع قانونی دریافت نموده است، دانشجو بپذیرد و فقط برنامهدانشگاه موظف است برای دوره .4ماده

 ابالغی وزارت تدوین گردیده است، را اجرا نماید.درسی که براساس ضوابط 
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گیری درباره تقویم آموزشی، چگونگی اعالم و ثبت نمره، زمان حذف و اضافه، حذف اضطراری دروس، نحوه ریزی و تصمیمبرنامه. 1تبصره 

امور آموزشی و اجرایی  ستورالعملدطبق بر اساس تقویم آموزشی سال تحصیلی و ، اعتراض به نتایج امتحانات، تاریخ تجدید نظر و غیره

 شود.دستورالعمل امتحانات مصوب شورای آموزشی دانشگاه انجام می

 نیاز هر درس طبق برنامه درسی مصوب، برعهده گروه آموزشی است.رعایت پیش وچگونگی و ترتیب ارائه دروس هر رشته و یا گرایش  .2تبصره 

های تحصیلی هستند. ثبت نام و انتخاب واحد با تاخیر در هر انتخاب واحد در تمامی نیمسالدانشجویان موظف به ثبت نام و  .3تبصره 

زمان حذف و اضافه با ارائه دالیل موجه با پرداخت هزینه دیرکرد همراه بوده و پس از آن دانشجو بایستی  قبل از اتمام نیمسال تحصیلی تا

ی که دانشجو در مهلت مقرر ثبت نام ننماید و تا پایان نیمسال درخواست مرخصی درصورتدر آن ترم از مرخصی تحصیلی استفاده نماید. 

 گردد.نکرده باشد، به عنوان عدم مراجعه تلقی و از ادامه تحصیل محروم می

 باشد.پذیر نمیارائه دروس به صورت معرفی به استاد امکان دکتریدر مقطع  .4تبصره 

 باشد و عددی ثابت است.های مصوب و ابالغی از سوی وزارت میگرایش بر اساس سرفصل سقف تعداد واحد برای هر رشته،. 5تبصره 
 

 پذیر است.آموزش رایگان برای هر دانشجو، در هر دوره تحصیلی صرفاً یکبار و در یک رشته تحصیلی امکان .5ماده 

دانشگاه یا به دست نیاوردن نمره قبولی در هر دانشجوی مشمول آموزش رایگان، در صورت حذف غیرموجه درس به تشخیص  .1تبصره 

 درس، برای انتخاب مجدد همان درس یا درس جایگزین آن، موظف به پرداخت هزینه درس مطابق تعرفه مصوب هیأت امنای دانشگاه است.

دانشگاه، قبل از شروع در شرایط خاص، حذف یک یا تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و تایید  .2تبصره 

 پذیر است.امتحانات و با رعایت احتساب در سنوات تحصیلی امکان

 حذف اضطراری به صورت موردی )حذف تک درس( با رعایت کلیه شرایط زیر و با تصویب شورای آموزشی دانشکده امکان پذیر است: .3تبصره 

 رعایت مقررات حداقل واحد قابل اخذ در نیمسال 

  درس اخذ شدهپرداخت هزینه 

 نیاز نباشد(نیازی درس )درس مورد نظر جزء دروس پیشرعایت پیش 

 در مهلت اضطراری برابر تقویم دانشگاه 

روز قبل از شروع امتحانات، با درخواست کتبی دانشجو و تصویب در  10حذف کلیه دروس یک نیمسال تحصیلی )حذف ترم( تا  .4تبصره 

پذیر است. نیمسال مذکور جزو سنوات مجاز تحصیل محسوب شده و دانشجو سنوات مجاز تحصیل امکانشورای آموزشی دانشکده، با رعایت 

 ت امنای دانشگاه پرداخت نماید.حذف شده را برابر تعرفه مصوب هیا موظف است شهریه دروس

حذف موجه یک یا چند درس با تایید گروه آموزشی تحت شرایط زیر و با ارسال مدارک و تصویب در شورای آموزشی دانشکده  .5تبصره 

 پذیر است:امکان

  دانشجویانی که به دالیل پزشکی در بیمارستان بستری بوده و مدارک درمانی )خالصه پرونده بستری، گواهی ترخیص، گواهی پزشک

 ساعت پس از ترخیص از بیمارستان به معاونت آموزشی دانشکده ارائه نمایند. 48رویی( را حداکثر های دامعالج و نسخه

 در صورت فوت یکی از اقوام درجه اول در تاریخ امتحان با ارائه گواهی فوت 

در هیج امتحانی  درخواست حذف کلیه دروس نیمسال به علت بیماری یا حادثه تنها در صورتی قابل بررسی است که دانشجو .6تبصره 

 شرکت نکرده باشد. همچنین امکان بررسی حذف پزشکی درس پس از امتحان وجود ندارد.

حذف کلیه دروس نیمسال به دالیل پزشکی، پس از طرح و تصویب در شورای دانشکده، در مواردی که منجر به مرخصی بدون  .7تبصره 

 دانشگاه و کمیسیون موارد خاص دانشگاه برسد. احتساب در سنوات شود، الزم است به تایید شورای آموزشی
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 الزامی است. ،حضوریتحصیلی های دورهکالس درس حضور دانشجو در تمام جلسات  .6 ماده

درس غیبت کند، نمره آن درس  همانپایان نیمسال امتحان یا در جلسه کالس و جلسات  16/3اگر دانشجو در درسی بیش از  .1 تبصره

، غیبت دانشجو موجه تشخیص داده شود، آن درس صفر از مجموع دانشکدهشورای آموزشی تشخیص  ی که بهصورتدر خواهد شد و صفر 

 سالمین یول یستن یدانشجو الزام یبرا سالیمحداقل شش واحد در طول ن یتصورت، رعا یندر ا. شودواحدهای آن نیمسال حذف می

 و در مشروطی دانشجو نیز موثر است. شودیمحسوب م یو یلیتحص سنواتکامل جزو مدت مجاز  یمسالن یکمذکور به عنوان 

 شود.های دانشجو محسوب مینماید، جزو غیبتغیبت قبل از حذف و اضافه در دروسی که دانشجو در زمان حذف و اضافه انتخاب می .2تبصره 

 است.  ینظر استاد راهنما الزام یردوره ز یو پژوهش یآموزش هاییتفعال یگرو د یدرس هایبرنامه یحضور دانشجو در تمام .3تبصره 
 

های فعالیتشرکت در و براساس حضور و همان درس مدرس عضو هیأت علمی یا توسط  ،پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس .7ماده 

 شود.ارزشیابی میو نتایج امتحانات  کالسی

 نظری الزامی است. هایدرسبرگزاری آزمون کتبی برای  .1 تبصره

سال سابقه تدریس دروس نظری در دوره کارشناسی ممدرس دروس دکتری باید دارای حداقل مرتبه استادیاری و حداقل یک نی .2تبصره 

 و یک نیمسال سابقه تدریس دروس نظری در دوره کارشناسی ارشد باشد.

روز قبل از شروع امتحانات به تایید  15دالیل توجیهی آن را حداقل باید جهت اعالم نمره به صورت ناتمام، استاد مربوطه  .3تبصره 

هفته پس  8صورت نمره آن درس باید حداکثر شورای گروه آموزشی مربوطه رسانده و در شورای آموزشی دانشکده به تصویب برسد. در این

 گزارش گردد. نیمسالاز پایان امتحانات آن 

، و ... دانشجو موظف است حداکثر دو هفته پس از مساله مخصوص، موضوع ویژه، سمینار در خصوص دروس انفرادی مانند .4تبصره 

آخرین مهلت حذف و اضافه نیمسال انتخاب درس، هماهنگی الزم را برای تعیین استاد راهنما و عنوان کلی موضوع با گروه و استاد مربوطه 

استاد راهنما در مهلت مقرر و با گزارش مدیر گروه، درس انتخاب شده از انجام دهد. در صورت عدم مراجعه دانشجو برای تعیین عنوان و 

شود. گزارش نهایی درس بهتر است پس از تنظیم تحت نظر استاد درس، در همان نیمسال تحصیلی به استاد درس آن نیمسال حذف می

 ضمام تابستان( بایستی توسط استاد درس ثبت شود.تا پایان نیمسال دوم پس از انتخاب درس )به انتحویل داده شود. نمره دروس انفرادی 

نمره درس در کارنامه صفر منظور خواهد شد. در چنین شرایطی دانشجو باید درس را مجددا  در صورت عدم ثبت نمره در مهلت مقرر،

 انتخاب نماید.

گزارش را در تاریخی که گروه برای این  بینی شده باشد، الزم است دانشجوکه در سرفصل درس ارائه سخنرانی پیشدر صورتی .5تبصره 

 کند به صورت سخنرانی ارائه دهد.منظور در هر نیمسال تنظیم می

 

 شود.سقف مدت مجاز تحصیل در هر دوره محدود است و با اتمام سنوات مجاز، امکان ادامه تحصیل در آن دوره از دانشجو سلب می .8ماده 

 .منوط به تایید مراجع قانونی دانشگاه است« سنوات مجازدر »ادامه تحصیل دانشجوی مشروط  .تبصره
 

 و تحصیل در این دوره به صورت تمام وقت است. است سالنیم 8 حداکثر و 6 حداقل تخصصی دکتریدوره  در تحصیل مدت مجاز .9ماده 

 یمسالرا حداکثر تا دو نوی  یلدارد مدت تحص یاراخت دانشگاهکه دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود،  یدر صورت .1 تبصره

 دهد.  یشافزا یلیتحص

 های تحصیلی ممنوع است.تحصیل همزمان دانشجوی این دوره در همان دوره یا دوره .2تبصره 
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دهم و پس از آن نیمسال اما در  یگاننهم کماکان به صورت را یمسالدر ن یلتحص یگان،مشمول آموزش را یدانشجو یبرا .3تبصره 

. چنانچه شودیم یافتمصوب دانشگاه در نامهیوهشده است و طبق ش یینامنا تع یاتاست که مطابق مصوبه ه یهشهر منوط به پرداخت

موارد خاص دانشگاه ارجاع  یسیونبه کم یلدر خصوص ادامه تحص گیرییمتصم یبرا یو آموخته نشود، پروندهمدت دانش یندانشجو در ا

 مورد در دانشجو، علمی هایفعالیت با متناسب و کندد راهنما، وضعیت دانشجو را بررسی می. کمیسیون موارد خاص با حضور استاشودیم

 خواهد کرد. قطعی گیریتصمیم وی اخراج یا تحصیل ادامه نحوه و مدت
 

 واحد پژوهشی 24تا  18واحد آموزشی و  18 تا 12 تعداد، این از که است واحد 36 تخصصی دکتری دوره سیتعداد واحدهای در .10 ماده

 .شده استلحاظ  تحصیلی رشته هر درسیاست که در برنامه  )رساله(

    .است یواحد درس 10و حداکثر 6حداقل  مجاز به انتخاب یلیتحص سالنیمدانشجو در هر  .تبصره
 

و میانگین کل  14 درس هر در قبولیحداقل نمره  شود.محاسبه می 20نمره ارزشیابی از هر درس به صورت عددی از صفر تا  .11 ماده 

 است.  16قابل قبول پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی 

 از تمام دروس دوره الزامی است. 16برای ورود به مرحله ارزیابی جامع، کسب میانگین کل حداقل  .1تبصره 

واحد درسی  6به تشخیص استاد راهنما و تایید گروه آموزشی دانشجو موظف است حداکثر تا  ،در شرایط خاص و در صورت نیاز .2 تبصره

نمره دروس کمبود در تعیین میانگین کل پرداخت خواهد شد.  5ماده  1هزینه این دروس مطابق تبصره بگذراند.  جبرانیرا تحت عنوان 

 است. 14دروس دوره دکتری شود. حداقل نمره دروس کمبود همانند دیگر نمرات محاسبه نمی

دانشجو موظف است با نظر استاد  باشد 16چنانچه میانگین کل نمرات دانشجو پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی کمتر از  .3تبصره 

هزینه این دروس مطابق . کل اخذ کند معدلیم ترم یرا برا واحد درسی 10حداکثر  یلیتحص النیمس یکگروه، فقط در  ییدراهنما و تا

خواهد از ادامه تحصیل محروم  پس از اخذ دروس ترمیم معدل، 16در صورت عدم کسب معدل باالی پرداخت خواهد شد.  5ماده  1تبصره 

 .شد

مجاز است صرفاً یکبار دیگر در ارزیابی جامع شرکت  کسب کرده است، 16جامع نمره کمتر از  ارزیابیدانشجویی که در اولین  .4تبصره 

گیری در خصوص امکان کند جهت تصمیمکسب  16ه دانشجویی که برای بار دوم نمره کمتر از پروند. کند و آن را با موفقیت بگذراند

 شود.ارجاع می دانشگاهموارد خاص شرکت مجدد در ارزیابی جامع به کمسیون 

اما پیشنیاز انتخاب  ،گردد( در میانگین معدل کل محاسبه نمی16امع و طرح پیشنهادی رساله دکتری )حداقل نمره ارزیابی ج .5تبصره 

 درس رساله است. 

 بایست به منظور شرکت در ارزیابی جامع حائز شرایط ذیل باشد:دانشجو می .6تبصره 

 16با میانگین حداقل  آموزشی( گذراندن تمام واحدهای 1

 جامع توسط دانشجو ارزیابی( انتخاب درس 2

 ( تصویب موضوع کلی طرح پیشنهادی رساله دکتری و مشخص شدن استاد راهنما در گروه آموزشی 3

 ، بورسیه یا موسسات اجرایی طبق حکم بورسیه یا مفاد قراردادپردازشهریه( تسویه حساب مالی دانشجویان 4

 ر ارزیابی جامع، تعیین ارزیابان و موافقت گروه و اعالم آن به معاون دانشکده( موافقت استاد راهنما با تقاضای دانشجو جهت شرکت د5

 ( اطمینان از کامل بودن پرونده آموزشی و اداری دانشجو در حوزه تحصیالت تکمیلی دانشگاه6

 از طرح پیشنهادی رساله دکترینامه اجرایی ارزیابی جامع و دفاع شیوهنحوه اجرا، گردش کار و قوانین ارزیابی جامع مطابق با  .7 تبصره

 .شودانجام می
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 ها )دولتی و غیردولتی( ممنوع است.دانشجوی دوره دکتری تخصصی در همان دانشگاه یا سایر دانشگاه« انتقال»یا « تغییر رشته» .12ماده 

-و مقصد به عنوان مهمان در دانشگاهتواند حداکثر یک نیمسال تحصیلی را با موافقت دانشگاه مبدأ دانشجو در دوره دکتری می .1تبصره 

له ویژه، موضوع ویژه، سمینار و رساله به صورت اله مخصوص، مساهای دولتی بگذراند. دانشجو مجاز به گذراندن دروسی انفرادی مانند مس

  مهمان در دانشگاه مقصد نیست.
 

آمیز ارزیابی جامع، شرط الزم برای اجرای رساله در تصویب طرح پیشنهادی رساله در گروه آموزشی پس از گذراندن موفقیت .13ماده 

 دوره دکتری تخصصی است.

دهی به محورهای مطالعاتی و تحقیقاتی دانشجویان در انتخاب موضوع و نگارش رساله از سوی های کالن برای جهترویکردها و سیاست تبصره.

 شود.قالب رساله در شورای آموزشی دانشگاه تصویب مینجام آن در معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه تعیین و ضوابط و شرایط اختصاصی ا
 

دانشجوی دوره دکتری تخصصی مجاز است عالوه بر استاد راهنمای اصلی، استاد راهنمای دوم نیز داشته باشد. استاد راهنما به  .14ماده 

با مرتبه علمی حداقل استادیاری با تایید گروه ت علمی دارای شرایط دانشگاه محل تحصیل و خواست دانشجو و از میان اعضای هیادر

ت علمی یا افراد ید گروه آموزشی از میان اعضای هیاشود. انتخاب استاد/استادان مشاور به پیشنهاد استاد راهنما و تایآموزشی تعیین می

  پذیر است.دارای صالحیت با تخصص مرتبط امکان

. در این نمایددانشجو موظف است در اولین نیمسال ورود به دانشگاه، جهت انتخاب استاد راهنما و موضوع کلی رساله اقدام  .1تبصره 

سال دوم اول تحصیلی برگزار نماید. انتخاب واحد نیم نیمسالآموزشی موظف است حداقل یک جلسه توجیهی با دانشجویان در  راستا گروه

 تاد راهنما و مشخص شدن موضوع کلی رساله دکتری است.دانشجو منوط به تعیین اس

نامه ظرفیت راهنمایی مسئولیت راهنمایی دانشجو از نخستین نیمسال تحصیلی بر عهده استاد راهنما است که با رعایت شیوه .2تبصره 

  شود.اساتید و موافقت عضو هیات علمی و تایید گروه آموزشی تعیین می

کارشناسی ارشد  دانشجوی سه حداقلآموخته کردن دانش وداشتن حداقل سه سال سابقه تدریس در دوره تحصیالت تکمیلی  .3تبصره 

 .ضروری است ی اولمابرای استاد راهن

دوم نیز باید عضو هیات علمی یکی  استاد راهنمای .داردبرعهده درصد مسئولیت هدایت رساله را  60استاد راهنمای اول حداقل  .4تبصره 

 .دار باشدرا عهدهنامه کارشناسی ارشد پایانسه ها و یا موسسات آموزش عالی و یا پژوهشی باشد و راهنمایی از دانشگاه

 نفر است. 2حداقل تعداد اعضای هیات راهبری در دوره دکتری  .5بصره ت

 

نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده نماید، مدت مذکور جزو سنوات تحصیلی تواند حداکثر یک دانشجوی دوره دکتری می .15ماده 

 شود.دانشجو محسوب می

سال با موافقت استاد راهنما، مدیر گروه و تایید معاون آموزشی دانشکده انجام شود. تقاضای مرخصی باید قبل از شروع نیم .1تبصره 

مدارک همراه باشد و در صورت تایید مدیر گروه و شورای آموزشی دانشکده قابل بررسی تقاضای مرخصی بعد از شروع نیمسال باید با ارائه 

 شود.است. تقاضا و مصادیق مرخصی بدون احتساب در سنوات در کمیسیون موارد خاص دانشگاه بررسی می
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به آموزش دانشکده تسلیم کند. دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست انصراف خود را شخصا و به صورت کتبی  .16ماده 

دانشجو مجاز است فقط یک بار و تا یک ماه از تاریخ ارائه درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد، در غیراینصورت پس از انقضای 

 شود.این مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر می

 ل برعهده دانشگاه است.گیری برای بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیتصمیم .1تبصره 

های انصراف از تحصیل پس از سپری شدن مدت یک ماه از تاریخ درخواست، در شورای آموزشی دانشکده تصویب و درخواست .2تبصره 

شود. متقاضی انصراف از تحصیل، تا قبل از تصویب حکم انصراف در شورای دانشکده، دانشجو حکم انصراف از تحصیل دانشجو صادر می

 و موظف به رعایت قوانین و مقررات دانشگاه است.بوده 

بررسی بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل، تا قبل از سپری شدن یک نیمسال از تاریخ درخواست دانشجو با  .3تبصره 

یلی استفاده نکرده رعایت ضوابط وظیفه عمومی و در سنوات مجاز و نیز به شرطی که قبال از مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات تحص

 باشد، توسط دانشگاه امکان پذیر است.

 یاندانشجو. هستند یرثابت و متغ شهریه مبلغ پرداخت به ملزم هادر صورت انصراف پس از شروع کالسپرداز شهریه یاندانشجو .4تبصره 

 وزارت عتف هستند. نامهیینطبق آ رایگان آموزش تعهد پرداخت به ملزم هادوره روزانه در صورت انصراف پس از شروع کالس
 

 شود:در موارد زیر دانشجو از ادامه تحصیل در دوره دکتری محروم می .17ماده 

 شود. 16هایی که دانشجو گذرانده است با احتساب واحدهای ترمیمی کمتر از های تمامی درسمیانگین کل نمره 

  را برای بار سوم صادر ننماید ارزیابی جامع موارد خاص نیز مجوز شرکت دردو بار در ارزیابی جامع نمره قبولی کسب نکند و کمیسیون. 

 ی دانشجو پس از دفاع مجدد غیرقابل قبول ارزیابی شود.رساله 

 .مدت مجاز تحصیل دانشجو به پایان برسد 

با رعایت ضوابط و مقررات ی دکتری، موسسه مجاز است ی تحصیل در دورهدر صورت محروم شدن یا انصراف دانشجو از ادامه .1تبصره 

گذرانده صادر و در اختیار واحدهای آموزشی ای مبنی بر مربوط )پس از تسویه حساب مالی( و درصورت درخواست دانشجو صرفا گواهینامه

  وی قرار دهد.

  دانشجوی محروم از تحصیل موظف است به تعهداتی که سپرده است عمل نماید. .2تبصره 
 

و استمرار پژوهش  یینها یبتصو .دانشجو قابل انجام است یلیدوم تحص یمسالرساله از ن یشنهادیطرح پ یهاول یبو تصو یابیارز .18ماده 

دریافت کمک هزینه پژوهشی رساله )گرنت( پس از تایید طرح  .و تصویب طرح پیشنهادی استجامع  یابیدر ارز یرساله منوط به قبول

 انشکده و شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه ممکن خواهد بود.پیشنهادی توسط هیات داوران و تایید د

گیرد، اما در شرایط خاص تصویب به صورت معمول تصویب طرح پیشنهادی رساله همزمان یا پس از ارزیابی جامع صورت می .1تبصره 

 پذیر است.نامه مرتبط قبل از ارزیابی جامع نیز امکانطرح پیشنهادی مطابق شیوه

جامع انجام شود. به هرحال کلیه دانشجویان  ارزیابیبایست حداکثر تا یک نیمسال پس از ب طرح پیشنهادی رساله میتصوی .2تبصره 

  جامع و دفاع از طرح پیشنهادی رساله دکتری را با موفقیت پشت سر گذاشته باشند. ارزیابیبایست تا پایان نیمسال ششم می
 

نامه مطابق شیوهداخل/خارج کشور  در کوتاه مدت فرصت تحقیقاتی ازتدوین رساله دکتری  انجام و در زمان تواندمیدانشجو  .19ماده 

 استفاده نماید.وزارت عتف و دستورالعمل اجرایی دانشگاه 
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مقاله و مشروط بر تایید استاد/استادان راهنما از حداقل کفایت دستاوردهای علمی )چاپ یک دانشجو پس از تدوین رساله  .20ماده 

 ت داوران از رساله خود دفاع کند.تنت خارجی(، مجاز است در حضور هیاپژوهشی معتبر و مستخرج از رساله و یا ثبت پ-علمی

در هر صورت  .باشدمیماه  دوازدهتا تاریخ دفاع دانشکده شورای از تصویب طرح پیشنهادی رساله در  حداقل فاصله زمانی .1 تبصره

 از سه سال دفاع نماید. تواند زود ترنمیدانشجو 

تواند پس از تصویب طرح پیشنهادی حداکثر یک بار نسبت به اصالح طرح پیشنهادی خود اقدام نماید. در این دانشجو می .2تبصره 

 دانشکده تا تاریخ دفاع شش ماه خواهد بود.شورای صورت حداقل فاصله زمانی از تصویب اصالحیه در 

داوران  یبرا یگروه آموزش یقماه قبل از دفاع از طر یکدانشجو حداقل  یاستاد راهنما ییدرساله مورد تا نویسپیشالزم است  .3 تبصره

 .ممکن خواهد بوددفاع  ادامه فرایندقابل دفاع بودن رساله  مبنی برپس از تایید داوران  .گرددارسال 

 یکاقل شامل حد استادیاری مرتبه حداقل با( هیات راهبریاساتید  بر عالوه) علمی هیأت عضو سه از متشکل داوران هیأت .4 تبصره

  .است و باالتر مرتبه دانشیاریدانشگاه با  از خارج عضو

در  یبدون حق رادفاع  یانجلسه و ناظر شروع و پا یبرگزار یرداوران، مد یاته یسبه عنوان رئ یلیتکم یالتتحص نماینده .5 تبصره

 یاعمال اصالحات الزم رساله توسط دانشجو و ارائه مستندات پژوهش ییدها، تافرم یلحاضر، تکم ینمرات اعضا یبند. جمعاست دهینمره

و ورود اطالعات آن در  مربوطهفرم  یلنگارش رساله با قالب مورد نظر دانشگاه، اعالم نمره در جلسه دفاع، تکم یقاز سه ماه، تطب سپ

 است. یلیتکم یالتتحص یندهسامانه به عهده نما

معتبر  یهنما یدارا پژوهشی-یمقاله در مجالت علم یکحداقل یا پذیرش ، چاپ یدکتر یاندانشجو یشرط دفاع از رساله برا .6 تبصره

  معتبر عبارتند از یهنما یدارا یپژوهش-یاست. مجالت علم

  مجالت تحت پوششISI موسوم به ل شودمیمحاسبه  هاآن یبرا یرتاث یبکه ضر(یست JCR) ، 

  مجالت تحت پوششSCOPUS  

  تحت پوشش پژوهشی  -علمیمجالتISC باشندنیز  وزارت علوم و یا وزارت بهداشت ییدکه همزمان مورد تا. 

ع نسبت به تسویه حساب دوره بایست قبل از دفااند، میدانشجویانی که از دوره فرصت تحقیقاتی داخل/خارج استفاده نموده .7تبصره 

 غیر اینصورت مجوز دفاع آنها صادر نخواهد شد. نموده باشند، دراقدام 

حضور دانشجو در جلسه دفاع رساله الزامی است و امکان برگزاری جلسه دفاع بدون حضور دانشجو و به صورت ویدئوکنفرانس  .8تبصره 

 وجود ندارد.
 

 :شود می انجام زیر شرح بهبه صورت کیفی و  آن ارزشیابی و شودنمی محاسبه کل میانگین در رساله نمره .21ده ما

 ؛ (16 از کمتر) مردود -

 (.20تا  19عالی ) و یا (99/18تا  18خیلی خوب ) ،(99/17تا  16خوب ) ،قبول با درجه -

شود تا میبه دانشجو اجازه داده تحصیلی  نیمسال مردود اعالم شود، با تأیید هیات داوران، حداکثر یک ،چنانچه ارزشیابی رساله .1تبصره 

 . کند دفاع خود رساله از و شرکتت داوران، یک بار دیگر در جلسه دفاع اعمال نظرات اصالحی هیا پس از

دانشجویی که در سنوات مجاز تحصیلی با موفقیت از رساله خود دفاع نکند، با رعایت ضوابط مربوط فقط گواهی گذراندن  .2تبصره 

 کند.واحدهای درسی را دریافت می

 گردد:میزیر تعیین  با حداکثرهایوی مطابق  هایفعالیتبا توجه به عالوه بر نظر کمیته داوران نمره رساله دانشجو  .3تبصره 

  ممکن است: زیر شرایط رعایت با آن از باالتر نمره کسب و است 19 رساله نمره حداکثر در ارزیابی رساله دکتری
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 فهرست مجالت در مستخرج از رساله مقالهیا پذیرش  چاپ JCR نمره 1 تا 

 فهرست مجالت در مستخرج از رساله مقالهیا پذیرش  چاپ  SCOPUSنمره 75/0  تا 

  نمره 5/0تا  وزارت بهداشت وزارت علوم و ییدمستخرج از رساله در مجالت مورد تا یپژوهش-علمیمقاله یا پذیرش چاپ 

 نمره 75/0 تا معتبر مراجع از علمی تاییدیه دارایمرتبط با موضوع رساله  اکتشاف و اختراع 

تواند نمیافزایش نمره در هر بند همچنین  ت،نیس استفاده قابل 19 از باالتر نمره اخذ برای دفاع شرط عنوان به شده هائار مقاله .4 تبصره

 باشد. یآن بند بیشتر از یک درموارد ارائه شده تعداد  حتی اگر ،از حداکثر تعیین شده بیشتر باشد

 باشد.این تبصره شامل مقاله ارائه شده برای شرط دفاع نمی است. دهیدفاع قابل نمره یخماه پس از تار 3تا پژوهشی ارائه مستندات  .5تبصره 

 یلیالتحصدفاع و فارغ یاست. در صورت عدم ارائه نمره زبان امکان برگزار یدفاع الزام یخزبان تا قبل از تار یارائه نمره قبول .6تبصره 

 MSRT 50و  IELTS 5.5 ،TOEFL 470 ،TOEFL-IBL 61 ،TOLIMO 470 نخواهد بود. حداقل نمره زبان قابل قبول در آزمون

 ممکن خواهد بود. یمسالن یک ینمره زبان صرفا براارائه عدم  یلسنوات به دل یدتمد .ستا
 

 و موفقیت در دفاع از رساله است. 16کل حداقل آموختگی، گذراندن کلیه واحدهای دوره، داشتن میانگین مالک دانش .22ماده 

 کسب درجه قبولی از رساله است. باآموختگی، روز دفاع دانشتاریخ  .تبصره

 یصورت به ازا ینا یرو در غ یدحساب مراجعه نما یهجهت تسو یماه فرصت دارد تا پس از دانش آموختگ ششدانشجو حداکثر  .2تبصره 

 دانشگاه پرداخت خواهد کرد. یامنا یأتبر اساس تعرفه مصوب ه ینیهر ماه مبلغ مع

التحصیلی مراجعه ننماید دانشگاه راسا نسبت به انجام برای انجام مراحل فارغپس از زمان تعیین شده  دانشجوکه در صورتی. 3تبصره 

 .مراحل قانونی اقدام خواهد کرد

از بررسی و تکمیل پس  التحصیلیفارغ، رتبه و یا گواهی )تاییدیه تحصیلی و یا ریز نمرات( اعطای هر گونه ارزش تحصیلی .4تبصره 

 پذیرد. پرونده تحصیلی و تسویه حساب کامل با دانشگاه صورت می

نداشته باشند، با تعهد و بدهی به وزارت یا دانشگاه پذیر است که امکانآموختگانی اعطای مدرک دانشنامه دکتری تنها به دانش .5تبصره 

 د.نبه لحاظ نظام وظیفه منعی نداشته باش صندوق رفاه تسویه حساب کرده باشند و
 

برداری و مانند اینها( چنانچه دانشجو در حین تحصیل و انجام پژوهش و تدوین رساله مرتکب تخلف علمی )جعل، تقلب، کپی .23ماده 

 شود.ادامه تحصیل محروم و اخراج میشود و تخلف او از سوی دانشگاه تایید گردد، از 

 و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام تحصیالت از سوی دانشگاه، منجر به ابطال مدرک تحصیلی صادر شده خواهد شد.احراز تبصره. 

 منظور خواهد شد: تمام یا قسمتی از آنکی از سطوح زیر برای مدت محدود جهت نشر در انتشار رساله ی .1تبصره 

  :غیر قابل نشر در نظر گرفته شود. ماه(  24رساله ممکن است به پیشنهاد استاد راهنما، تا موعد مقرر )حداکثر تمام سطح اول 

  باشد( غیر قابل نشر ماه 24حداکثر به تایید استاد راهنما، تا موعد مقرر ) رسالهسطح دوم: فصل یا فصولی از. 

 نشر. یتسطح سوم: بدون محدود 
 

تحصیالت تکمیلی شورای  24/06/1397 مورخ 410 شماره تبصره در جلسه 69ماده و  24، نامه مشتمل بر یک مقدمهاین آیین .24 ماده

 و پس از آن الزامی است. 1397-98دانشجویان ورودی سال تحصیلی  به تصویب رسید و اجرای آن برای دانشگاه

 


