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   دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي(.Ph.D)دكتريه ي دوري آيين نامه 

   گرگان
  مقدمه 
در نظام آموزش عـالي كـشور و بـا توجـه بـه              تمام وقت    (.Ph.D)دكتري  ي   ه ضوابط كلي دور   براساس

ها و مؤسسه هاي آموزش عـالي   سياست وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در تفويض اختيار به دانشگاه      
مـصوب شـوراي عـالي برنامـه ريـزي       (.Ph.D)و با عنايت به آيـين نامـه ي دوره ي دكتـري       پژوهشي،  و  

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعـي        (.Ph.D)دكتري  ه ي   دوري  آيين نامه   «،  27/1/84وزارت مورخ 
  . تدوين مي شودزير طبق مواد »گرگان 

  

  كليات: فصل اول
  .ار، واژه هاي زير در اين آيين نامه به كار مي رودبراي رعايت اختص :تعريف ها -1  يماده

   . منظور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است:وزارت
باالترين دوره ي تحصيلي آموزش عالي اسـت كـه بـه             (.Ph.D) دكتري ه ي  منظور دور  :دكتريي   هدور

نـه هـاي    اعطاي مدرك تحصيلي مي انجامد و رسالت آن تربيـت افـرادي اسـت كـه بـا نـوآوري در زمي                     
  .مختلف علوم و فناوري، در رفع نيازهاي كشور و گسترش مرزهاي دانش مؤثر باشند

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي كه مطـابق مقـررات وزارت مجـاز بـه برگـزاري دوره ي             :مؤسسه
  .دكتري مي باشند

   . استدانشگاه منظور كوچكترين واحد سازماني آموزشي يا پژوهشي :گروه
   . دكتري استه يدوري  منظور آيين نامه :هآيين نام

  .  تحصيل در دوره ي دكتري تمام وقت است-2ماده ي 

  
   دكتريه يضوابط ورود داوطلبان به دور:فصل دوم 

  . داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي- 3 ي ماده
  .اسالمي ايراناعتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري  -1
 .التزام به قانون اساسي و عدم مخالفت با نظام جمهوري اسالمي ايران -2
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 عدم وابستگي تشكيالتي به احزاب و گروههاي محارب و عدم هواداري از آنها -3

 .نداشتن سوء پيشينه به تشخيص مراجع ذيصالح -4

 .لبان مردنداشتن منع قانوني براي ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي براي داوط -5

  شرايط اختصاصي -4ماده ي 
يا باالتر در يكي از رشته هـا از دانـشگاههاي معتبـر             ) فوق ليسانس ( داشتن دانشنامه كارشناسي ارشد      -1

  .داخل يا خارج كه به تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري رسيده باشد
  .باشند مون نمي دارندگان مدرك تحصيلي معادل كارشناسي ارشد مجاز به شركت در آز-2
  .دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره هاي دكتري مجاز به شركت در آزمون نمي باشند-3
  . يا معادل آن در دوره كارشناسي ارشد20 از 15 داشتن حداقل معدل -4
 كسب حدنصاب الزم در آزمون ورودي دكتري تخصصي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعـي                -5

  ).خصصي و مصاحبه علميآزمون كتبي ت(گرگان 

   انواع پذيرش دانشجو در دانشگاه – 5ماده ي 
 صالحيت علمي داوطلبـان در پـذيرش دانـشجوي آزاد بـه شـيوه ي زيـر احـراز مـي                   :سهميه آزاد  -5-1

  : گردد
برگزاري آزمون كتبي از دروس تخصصي كـه توسـط گـروه تعيـين و در فراخـوان اعـالم مـي            -5-1-1

  .زشي آزمون تخصصي مي تواند دو مرحله اي برگزار شودبا درخواست گروه آمو. شود
مصاحبه براي بررسي و ارزيابي توانايي هاي علمي، پژوهشي و سوابق كاري مرتبط بـا رشـته و                   -5-1-2

تعداد دعوت شـدگان بـه      . بررسي توصيه نامه هاي علمي داوطلبان توسط گروه تخصصي انجام مي شود           
ر ظرفيت رشته است كه با رعايت حدنصاب نمره كتبي بـه ترتيـب              مصاحبه حداقل دو تا حداكثر سه براب      

  . بيشترين نمر ه ي كتبي را  كسب كرده اند تعيين مي شوند
پژوهـشي در  % 20معـدل و  % 5مصاحبه ،   % 15كتبي ،   % 60نحوه محاسبه نمره براي سهميه آزاد        -5-1-3

  .نظر گرفته خواهد شد
يان سهميه بورس دستگاههاي اجرايي جهت استفاده از متقاض : سهميه بورس دستگاههاي اجرايي:5-2

شروع .  درصدنمره آخرين فرد پذيرفته شده در سهيمه آزاد را كسب نمايند80سهميه مربوطه ميبايست 
  به تحصيل اين متقاضيان منوط به موافقت قطعي يكي از موسسات اجرايي با پرداخت هزينه تحصيلي
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 مـورخ   7665/11سـسات اجرايـي موضـوع بخـشنامه شـماره           متقاضي وعقد قـرارداد درقالـب بـورس مو        
  . ميباشد2/4/1371
 احـراز مـي     1-5ي   مـاده بـه شـيوه ي      موسـسات اجرايـي     صالحيت علمي داوطلبان در پذيرش       -5-2-1

  گردد
متقاضيان سهيمه مربيان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي           : سهيمه مربيان دانشگاهها   :5-3

 درصد ظرفيت كه جهت استفاده از سهميه مربوطه مي بايست در            30(ات و فناوي    وزارت علوم ، تحقيق   
 امتيـاز از آيـين    60يا حداقل سه سال سابقه آموزشي داراي حداقل         ) آزمايشي يا قطعي  (وضعيت رسمي   

اين داوطلبان در صورت پذيرفته شـدن الزم اسـت          .) نامه ارتقا باشند و در مصاحبه علمي شركت نمايند        
 .واهي ماموريت به تحصيل را ارائه نمايندگبي سازمان متبوع و موافقت كت

 درصـد  30 درصـد معـدل و   10 درصـد پژوهـشي ،   60 نحوه محاسبه نمره براي سـهميه مربيـان    -5-3-1
  .مصاحبه خواهد بود

براي اسـتفاده از سـهميه مربيـان گـواهي كـارگزيني دانـشگاه متبـوع مبنـي بـر قرارداشـتن در                        -2 -5-3
و داشتن حداقل سه سال سابقه آموزشي وگـواهي معـاون           ) آزمايشي يا قطعي  (ام رسمي   وضعيت استخد 

  . امتياز از آيين نامه ارتقا ارسال گردد60آموزشي دانشگاه مبني بر كسب حداقل 
شامل آزادگـان   )  درصد ظرفيت  20(متقاضيان سهميه ايثارگران انقالب اسالمي      :  سهميه ايثارگران  -5-4

 ماه  حضور داوطلبانه در جبهه بـه ازاي          6با حداقل   (، رزمندگان   )  درصد جانبازي  25حداقل  (، جانبازان   
 درصد به باال جهت استفاده از سهميه مربوطـه مـي        50، فرزندان شهداو جانبازان     )هربار استفاده از سهميه   

  . درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه آزاد را كسب نمايند80بايست 
اده از سهميه ايثارگران اصل گواهي معتبر كه به تاييد باالترين مقام رسمي سازمان  براي استف-5-4-1

  ذيربط رسيده باشد ارسال گردد
 براي استفاده از سهميه رزمندگان براي بار اول داوطلب الزم است اصل گواهي معتبـر مبنـي بـر                    -5-4-2

 مـاه   6ر مبنـي بـر حـضور حـداقل          حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه وبراي بار دوم گـواهي معتبـ             
  .خدمت اضافي در جبهه را كه به تاييد باالترين مقام رسمي سازمان متبوع رسيده است ارسال نمايند
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  .  احراز توانايي در زبان خارجي-6ماده ي 
 به بعد تمامي داوطلبـان شـركت در آزمـون دوره دكتـري مـي بايـست قبـل از                  86-87از سال   -6-1

  و  TOEFLاهي قبـولي را در يكـي از آزمونهـاي زبـان زيـر ارائـه نماينـد         برگزاري آزمون، گـو 
Tolimo     آزمون 500 حداقل نمره از ،IELTS 5 حداقل نمره ،MCHE كـسب  50 حداقل نمره 

 .نمايند

  

  مقررات آموزشي: فصل سوم
ثبـت  و ) قبولي قطعي در آزمون ورودي و زبان( داوطلب پس از دريافت پذيرش از دانشگاه     -7ماده ي   

  .نام قطعي در دوره ي دكتري، دانشجوي دوره ي دكتري ناميده مي شود
عدم ثبت نام دانشجو در هر نيم سال در زمان مقرر به منزله ي انصراف از ادامـه ي تحـصيل                      -8ماده ي   
  . مي باشد
 واحد آن واحدهاي درسـي    18 تا   12 واحد است كه     36مجموع واحد هاي دوره ي دكتري        -9ماده ي   

  . واحد آن مربوط به پايان نامه است كه در برنامه ي درسي مصوب هر رشته تعيين مي شود24ا  ت18و 
 واحد درسي را انتخاب     10 تا   6دانشجوي دوره ي دكتري مجاز است در هرنيم سال تحصيلي بين            : 9-1

  .كند
بـراي  واحدهاي درسي به منظور تسلط بر مفاهيم نوين هـر رشـته و تقويـت تـوان علمـي دانـشجو                      : 9-2

  .شود  درسيِ مصوب هر رشته انتخاب ميه يهاي پژوهشيِ دوره، و بر اساس برنام اجراي فعاليت
و بقيه ي توسط گروه حداكثر نيمي از اين واحدهاي درسي مي تواند به پيشنهاد استاد راهنما : 9-3

  .تعيين مي شود

سـي و كارشناسـي ارشـد را بـه           واحـد از دروس كارشنا     9 يـا    8 دانشجو حداكثر مـي توانـد تعـداد          -9-4
صورت درس كمبود، تكميلي، جبراني و يا پيش نياز بگذراند و نمره ي اين درس هـا در ميـانگين كـل                      

  .محاسبه نمي شود
ه  و ميانگين قابل قبول نمره هاي دانشجو در هم20 از 14 قبولي در هر درس،    ه ي حداقل نمر  -10ماده ي   

هاي گذرانده شده محاسبه مي شود و         اساس نمره هاي درس    اين ميانگين بر  .  است 20 از   16ها    درس ي
  باشد، دانشجو مجاز است با نظر استاد راهنما حـداكثر در يـك نـيم             16كه مقدار آن كمتر از       درصورتي
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 را عالوه بر سقف واحدهاي درسي براي جبران        از جدول دروس رشته مربوط     هايي سال تحصيلي درس  
  .بگذراند ميانگين كل

حضور دانشجو در تمامي برنامه هاي درسـي و ديگـر فعاليـت هـاي آموزشـي و پژوهـشي                     -11ماده ي   
غيبت مجاز دانـشجو در هـر درس نبايـد از سـه شـانزدهم مجمـوع سـاعات آن درس             . دوره الزامي است  

  .تجاوز كند، در غير اين صورت نمره ي دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود
زمينـه ي پـژوهش      زير نظر اسـتاد راهنمـا        ،سال اول تحصيل خود    در نيم موظف است   دانشجو   -12ماده ي 

پـس از آن    . برسـاند   آموزشـي   گـروه  و تاييـد اسـتاد راهنمـا        هطور كتبي بـ     خود را تعيين و به     ي   پايان نامه 
  .تدوين پيشنهاديه آغاز كندراي دانشجو مي تواند با هماهنگي استاد راهنما فعاليت پژوهشي خود را ب

 و در صـورت ضـرورت بـه         مـي باشـد    دكتري چهـار سـال       ه ي ز تحصيل در دور    مدت مجا  -13 ي ماده
سال تحـصيلي بـه ايـن مـدت افـزوده مـي           پيشنهاد استاد راهنما و تأييد گروه ذي ربط، حداكثر تا دو نيم           

  .شود
كه دانشجو بنا به عللي خارج از اختيار خود و يا بروز مشكالت غيرقابل پيش بيني،  درصورتي -13-1

 به پيشنهاد استاد راهنماي دانشجو، كميسيون بررسي موارد ،ز موفق به اتمام تحصيل نشوددر مدت مجا
هاي علمي دانشجو، در  متناسب با كميت وكيفيت فعاليت بررسي و خاص مؤسسه ، وضعيت دانشجو را

  . تصميم گيري قطعي خواهد كردويتحصيل يا اخراج ي  ادامه ه يمورد مدت و نحو

  : زير دانشجو از ادامه تحصيل در دوره دكتري محروم مي شوددر موارد -14يماده 

  . شود16كمتر از  هايي كه دانشجو گذرانده است  درس تمامينگين كل نمره هايميا -الف
  .جامع ارزيابي دوبار عدم موفقيت در -ب
  .ارزيابي شود» غيرقابل قبول« دانشجو،  ي رساله-ج
  .به پايان برسد  مدت مجاز تحصيل دانشجو-د

 دكتـري، مؤسـسه   ه يتحـصيل در دور ي  در صورت محروم شدن يا انـصراف دانـشجو از ادامـه           :14-1
 تحـصيليِ   ينامه اي را بر اسـاس كارنامـه   مجاز است با رعايت ضوابط و مقررات مربوط، صرفاً گواهي       

  .دانشجو صادر كند و در اختيار وي قرار دهد
ود حداكثر دو نيم سال تحصيلي با كسب موافقت          دانشجو مي تواند در طول مدت مجاز خ        -15ماده ي   

دانـشجو در خواسـت مرخـصي كـه         . دانشگاه از مرخصي تحصيلي با احتساب در سـنوات اسـتفاده كنـد            
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توسط گروه و دانشكده تأييد شده است را بايد قبل از شروع نام نويسي نيم سال تحصيلي به تحـصيالت                    
تحصيلي در اولين نيم سال ورود به دانـشگاه مجـاز           درخواست مرخصي   . تكميلي دانشگاه تحويل نمايد     

  .نمي باشد

  

  ارزيابي جامع و نحوه ي تصويب موضوع پايان نامه : فصل چهارم
اكثر تـا آغـاز   براي استمرار فعاليت پژوهشي حـد     هاي آموزشي پژوهشي دانشجو       توانمندي -16 ماده ي 

  . مي شود"ارزيابي جامع" تحصيل وي چهارمسال  نيم
 تحـصيالت تكميلـي گـروه و        كميتـه  ارزيابي جامع به صـورت كتبـي و شـفاهي زيـر نظـر                 -17ماده ي   

   .حضور نماينده تحصيالت تكميلي دانشگاه برگزارمي شود
  : شرايط دانشجو جهت شركت در ارزيابي جامع-18ماده ي 

   گذراندن واحدها  -18-1
  )1386-87دروه هاي قبل از (اخذ نمره زبان-18-2
   در گروهاديهپيشنهتصويب -18-3
   تسويه حساب مالي دانشجو بورسيه موسسات اجرايي تا آن موقع-18-4
  ) نمره2 از 6/1كسب حداقل ( تائيد استاد راهنما جهت ارزيابي جامع-18-5

  :تركيب هيات داوران ارزيابي جامع عبارت است از  -19ماده ي 
   دو نفر از خارج گروه كه يكي الزاما خارج دانشگاه باشد-19-1

  )يك نفر( استاد راهنما و اساتيد مشاور-19-2       
   يك داور از داخل گروه-19-3 

    مدير گروه-4- 19     
   معاون آموزشي دانشكده و يا نماينده شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده-19-5
   گردشكار تشكيل جلسه هيات ارزيابي جامع دوره دكتري  -20ماده ي 
  ) نمره5 نمره و كتبي 4شفاهي (لي در مورد رشته  ارزيابي اطالعات ك-20-1   
  ) نمره5 نمره و كتبي 4شفاهي ( ارزيابي تخصصي براساس موضوع طرح پيشنهادي - 20-2   

  15 نمره قبولي -20-3
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تواند تنها براي يك بار ديگـر    درصورت عدم موفقيت در اولين ارزيابي جامع، دانشجو مي        : 20-4
 . شركت كنددر آزمون بعديو 

شـود كـه تـاريخ دقيـق آن        سـال برگـزار مـي      در هر نيم  يك بار    ارزيابي جامع در هر رشته        -21اده ي   م
 .شود توسط مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه تعيين و ابالغ مي

توسط تحـصيالت تكميلـي     آزمون  دانشجو حداكثر ده روز پس از       نتيجه ي ارزيابي جامع       -22ماده ي   
 .دگرد دانشگاه به وي ابالغ مي

دانشجو موظف است در نيم سال برگزاري ارزيابي جامع،واحد ارزيـابي جـامع را انتخـاب                 -23ماده ي   
  .نمايد

  . نمره ارزيابي جامع در ميانگين معدل كل محاسبه نمي گردد– 23-1

  

  استاد راهنما: فصل پنجم 
 است كـه    "اهنمااستاد ر "مسئوليت راهنمايي دانشجو از نخستين نيمسال تحصيلي برعهده          -24ماده ي 

به درخواست دانشجو ازميان اعضاي هيات علمي با مرتبه اسـتادياري و بـاالتر و باموافقـت عـضو هيـات                     
  .علمي و تاييد گروه ذيربط تعيين ميشود

 دانشجو طي نيمسال اول سال تحصيلي كليـه رايزنـي هـاي الزم جهـت انتخـاب اسـتاد راهنمـا و                       -24-1
ن راستا گروههاي آموزشي مربوطه موظفند طي دو جلسه اختـصاصي           در اي . موضوع رساله را انجام دهد    

  .با دانشجويان در نيمسال اول تحصيلي جلسات توجيهي در اين خصوص را برگزار نمايند

 استاد راهنما بايد عضو هيات علمي در يكي از موسسات بوده و سه سال سابقه تدريس و           -25ماده ي   
  .استاد راهنماي دو پايان نامه كارشناسي ارشد اتمام يافته باشد

 در صورت نياز به پيشنهاد استاد راهنما و تاييد گروه مسئوليت راهنمايي رساله دانـشجو را              -1-25تبصره  
مـشاركت بـيش از يـك اسـتاد راهنمـا در      . بيش از يك استاد راهنما به طور مشترك عهـده دار ميـشوند            

اله با توجه به تحوالت روزافزون علـوم ، بخـصوص در حـوزه هـاي ميـان رشـته هـاي                      مرحله تدوين رس  
  .كشاورزي مورد تاييد است
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 نفر از اعـضاي هيـات علمـي يـا سـاير      3 در صورت نياز به تشخيص استاد راهنما يك يا حداكثر            -25-2
اي صـاحبنظران و  در صورت نياز بـر . شوند  رساله دانشجو تعيين مي" استاد مشاور"متخصصان به عنوان   

  .محققاني كه عضو هيات علمي نيستند داشتن مدرك دكتري الزامي است
انتخـاب شـود و در صـورت ضـرورت و اسـتثنا بـا               ) گروه( استاد راهنما بايد از بين اساتيد داخل         -25-3

تصويب گروه ، اسـتاد راهنمـا را مـي تـوان مطـابق دسـتورالعمل نحـوه اسـتفاده از خـدمات آموزشـي و                      
 از اساتيد داخـل دانـشگاه و يـا متخصـصين از بـين اعـضاي هيـات علمـي سـاير دانـشگاهها يـا                           پژوهشي

  .پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتي رسمي انتخاب كرد
 استاد راهنما بايد به تشخيص گروه و شوراي تحصيالت تكميلي دانـشكده و دانـشگاه در زمينـه                   -25-4

  .ريس و تحقيق متخصص باشدموضوع رساله با توجه به سابقه تحصيل و سوابق تد
 استاد راهنما الزم است با توجه به امكانات پژوهشي موجود ، كار تحقيقاتي دانشجو را به نحوي                  -25-5

  .هدايت كند تا در موعد مقرر باتمام برساند و مشكالت موجود بايد به گروه يا دانشكده گزارش شود
ي راهنمايي دانشجو اختصاص داده و مراتـب را          استاد راهنما موظف است ساعاتي از هفته را برا         -25-6

  .به گروه يا دانشكده اطالع دهد

 طرح پيشنهادي دانشجوي دكتري بايـستي در پايـان سـال اول آموزشـي بـه تـصويب گـروه                     -26ماده  
  .مربوطه رسيده باشد

  .ثبت نام ترم سوم دانشجو منوط به تصويب پروپوزال در گروه مي باشد -26-1
هايي پيشنهاديه رساله بوسيله شوراي تحـصيالت تكميلـي  دانـشگاه  پرداخـت يـك                  با تصويب ن   -26-2

سوم از حق الزحمه اساتيد راهنما  و مـشاور قابـل پرداخـت خواهـد بـود در انتهـاي اولـين سـال پـس از                            
تصويب نهايي پيشنهاديه رساله يك سوم ديگر حق الزحمه و سرانجام پس از دفاع از رسـاله يـك سـوم                     

 .زحمه پرداخت خواهد شدل حق اباقيمانده از

 تصويب رساله در مقطع دكتري به تشخيص مدير گروه و يا گروه با هماهنگي استاد راهنما دو               -27ماده  
نفر داور از گروه و دونفر داور از خارج از گروه كه يكي از آنها الزاما بايستي  خارج از دانـشگاه  باشـد        

داوري به صورت مكاتبـه اي و       . ر گروه مطرح گردد   انتخاب شوند و سپس پروپوزآل  جهت تصويب د        
  .نظر خواهي مي باشد و نه حضوري و جلسه اي
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  مراحل دفاع از پايان نامه وفراغت از تحصيل: فصل ششم
ثبت نام دانشجو در مرحله پژوهش و تدوين رسـاله پـس از اعـالم قبـولي وي در امتحـان                      -28 ي ماده

  .ارزيابي جامع صورت مي گيرد

  دانشگاه موظف است پذيرش و ثبت موضوع رساله دانشجو را كتباً به وي ابالغ نمايد  -29ماده ي 
تعداد واحدهاي رساله در مرحله پژوهشي بسته به تعـداد واحـدهاي گذرانـده شـده و در                   -30ماده ي 

در هـر حـال مجمـوع واحـدهاي آموزشـي و            .  واحـد اسـت    24 و حـداكثر     18مرحله آموزشـي حـداقل      
  . واحد باشد36دوره دكتري پژوهشي دانشجو در 

تمام فعاليتهاي علمـي و پژوهـشي دانـشجو در مرحلـه پژوهـشي و تـدوين رسـاله بايـد بـا                        -31ماده ي 
دانشجو موظف است در هرزماني كـه اسـتاد راهنمـا تعيـين        . هدايت و نظارت استاد راهنما صورت گيرد      

  .كند نتيجه تحقيقات خود را به وي گزارش نمايد

سمينار براي استاد   ) شش ماه قبل از پيش دفاع     (  تحصيلي   6و موظف است در ترم      دانشج -32ماده ي   
  .يا اساتيد راهنما ، اساتيد مشاور و مدير گروه ارائه نمايد

  :نامه به شرح زير است تركيب هيأت داوران پايان -33ماده ي 
   استاد يا اساتيد راهنما -33-1
    استاد يا اساتيد مشاور -33-2
فر از اعضاي هيات علمي در رشته مربوطه با درجه حداقل استادياري يا استاديار پژوهشي                چهار ن  -33-3

و سه سال سابقه تدريس و تحقيق در دوره كارشناسي ارشدبه انتخاب گروه كه بايد حداقل يك نفـر از                    
  .آنهادانشيار به باال و دونفر آنها از موسسات ديگر باشد

 تكميلي بعنوان رئـيس هيـات داوران ، رئـيس جلـسه بـه عنـوان           نماينده اي از شوراي تحصيالت     -33-4
ناظر و بدون  حق راي ، اخذ نمرات ، جمع بندي و اعالم به دانشجو و آموزش به عهده نماينـده شـوراي    

  .تحصيالت تكميلي ميباشد
 جلسه دفاعيه با رياست نماينده تحـصيالت تكميلـي و حـضور اسـتاد يـا اسـاتيد راهنمـا يكـي از                        -33-5
  .اتيد مشاور و حداقل دو داور كه يكي از آنها خارج از دانشگاه باشد رسميت مي يابداس

  . جلسه دفاع بايد در روز غير تعطيلي و در زمان فعاليت گروه برگزارشود-33-6
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 پژوهشي در مجالت معتبر داخل و خارج شرط دفـاع           -پذيرش يك مقاله پژوهشي علمي     -34ماده ي 
  . ميباشد

ي دانشجو حداقل يك ماه قبل از دفاع دانشجو توسط گروه آموزشي بـراي هـر     نامه   پايان  -35ماده ي 
  .گردد يك از استادان داور ارسال مي

 انجام شده، ميزان نوآوري، چگونگي      ي براساس كيفيت علمي پژوهش    پايان نامه  ارزيابي    -36ماده ي   
 آن بـه يكـي از دو   ه يود و نتيجـ  انجـام مـي شـ   پايان نامـه    نگارش  ي  هاي پژوهشي و نحوه      دفاع از يافته  

  :صورت زير تعيين مي شود

  .) عالي، بسيارخوب، خوبه يبا درج( قبول -الف

  . غيرقابل قبول-ب
  : درجه ي پايان نامه براساس نمره ي ارزيابي به شرح زير تعيين مي شود-36-1

   20تا19  =عاليي درجه 
    99/18تا 18 =بسيارخوبدرجه ي 
  99/17تا 15 = خوبدرجه ي 
  15 كمتراز غيرقابل قبولدرجه ي 

  .نمره ي پايان نامه در معدل دانشجو محاسبه نمي شود -36-2
ارزيـابي شـود، بنـا بـه تـشخيص هيـأت            » غيرقابـل قبـول   « دانـشجو    پايان نامـه ي      چنانچه    -37ماده ي   

وي از  كـه مـدت تحـصيل       آن  شـش مـاه، بـه شـرط         طـي   داوران، دانشجو مجاز اسـت حـداكثر        
 به عمل آورد و صرفاً براي يـك بـار   پايان نامه بيشتر نشود، اصالحات الزم را در  حداكثر مجاز 

    .ديگر از آن دفاع كند
 خـود،   پايـان نامـه ي      از  »قبـول «ه ي  گذراندن واحدهاي درسي و كـسب درجـ        بادانشجو   -38ماده ي   

  .ردددكتري نايل مي گي  دكتري شناخته مي شود و به دريافت درجه ه يدوري دانش آموخته 
دانشگاه با در نظر گرفتن تحصيالت تكميلي تفسير مواد اين آيين نامه برعهده ي شوراي     -39ماده ي   

 شوراي عـالي برنامـه ريـزي و بـا نظـر           27/1/84 وزارت مصوب    (.Ph.D)آيين نامه ي دوره ي دكتري       
  .وزارت مورد استناد خواهد بود
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 به تصويب 4/9/85در تاريخ  ماده چهلصل،  شش ف اين آيين نامه مشتمل بر يك مقدمه،         -40ماده ي   
  و   85-84 كه از سال تحصيلي      ي رسيد و براي دانشجويان     و منابع طبيعي   دانشگاه علوم كشاورزي  شوراي  

 و بـا درخواسـت گـروه آموزشـي و            دكتري پذيرفته مي شـوند، الزم االجراسـت        ه ي دور پس از آن در   
 1383نشگاه مي تواند براي دانشجويان ورودي       تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه و شوراي دا       

  .نيز قابل اجرا باشد
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   راهنما شرح وظايف استاد
 

گيـري كـار    مسئوليت استاد راهنما، بـه پـي  . استمطلوب  نامه    ي اصلي استاد راهنما هدايت دانشجو براي انجام پايان          وظيفه
ها و مـصوبات      نامه  ي مقررات، آيين    ت استاد راهنما ضمن آگاهي از كليه      شود، بلكه الزم اس     پژوهشي دانشجو محدود نمي   

ي محكمـي بـراي       ها، از لحاظ روحي و معنوي نيـز پـشتوانه           تحصيالت تكميلي دانشگاه و توجه مؤكد بر رعايت دقيق آن         
ي خوداتكـايي و     عنـوان معلـم و راهنمـا در ايجـاد اميـد، حفـظ روحيـه                 دانشجو باشد كه با توجه به نقش الگـويي وي بـه           

توان بـه     جزئيات وظايف استاد راهنما در هر مرحله را مي        . نامه مؤثر باشد    دانشجو در مراحل انجام تدوين پايان      استقالل در 
 .شرح زير خالصه كرد

 

 نامه  ي تعيين موضوع پايان مرحله) الف

شجوي تحـت راهنمـايي در مراحـل مختلـف     الزم  است قبل از هر چيز استاد راهنما با بيان وظايف و انتظارات خود از دان             
 بـه   تدوين پايان نامه و تعديل انتظارات دانشجو از خود، دانشجو را توجيه كند و به عبارت ديگر دانشجو   حتـي االمكـان         

  .طور كامل از شيوه و سبك راهنمايي  استاد راهنماي خود مطلع شود
ي تحصيلي موردنظر بـا توجـه بـه            و غيرتكراري در رشته    راهنمايي دانشجو براي شناسايي يك موضوع پژوهشي ارزشمند       

هـاي    هاي دانـشجو و اولويـت       ها و امكانات موجود در گروه آموزشي، عالقه، استعداد و توانايي             توانمندي ،تخصص استاد 
مه برآورده  به طوري كه حداقل انتظارات دانشگاه از انجام پايان نا         ها و نياز جامعه       ها، ارگان   مورد حمايت از سوي سازمان    

 .شود
 

 ي تدوين پيشنهاديه مرحله) ب

 :ي استاد راهنما به شرح زير است در اين مرحله وظيفه. شود پيشنهاديه توسط دانشجو تدوين مي

هـاي علمـي در    ها و پيـشرفت   ها و دسترسي به آخرين يافته       راهنمايي دانشجو در جهت شناسايي و بررسي منابع و مقاله          -1
، انتخاب و محـدود كـردن آن در         )نامه به دانشجو    في منابع و مراجع اطالعاتي مرتبط با موضوع پايان        معر(ي پژوهش       زمينه

 .حد مناسب

افزاري و برآورد بودجـه   آزمايشگاهي، دستگاهي، ميداني، نرم  (راهنمايي دانشجو در جهت بررسي و ارزيابي امكانات          -2
 .ابل اجرابه منظور تدوين پيشنهاديه عملي و ق...) مورد نياز و 

ي ارجـاع بـه منـابع،         هاي پـژوهش و بـا توجـه بـه مقـررات مربـوط بـه نحـوه                   نظارت بر تنظيم پيشنهاديه براساس روش      -3
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  .كه از هر جهت قابل ارائه به گروه و دانشكده باشد طوري  و انجام اصالحات و بازبيني به... بندي و  زمان
  

 .لي پيرامون محدوديت زمان ارائه ي پيشنهاديه تحقيق تاكيد درمورد رعايت آئين نامه ي تحصيالت تكمي-

ي اصالح شده به شوراي تحصيالت تكميلي گروه و دانـشكده و بررسـي نظرهـاي اصـالحي                    تأييد و تقديم پيشنهاديه    -5
 .شوراي تحصيالت تكميلي و راهنمايي دانشجو براي اصالح آن

 .اه ها و سازمان هدايت دانشجو به جذب حمايت مالي ارگان -6

ي مـشترك بـا    و گذاشتن جلـسه  ) درصورت لزوم (نامه    شناخت و معرفي افراد واجد شرايط جهت پيشنهاد مشاور پايان          -7
  . مشاوران راهنما يااستاد

 

 نامه ي انجام كار پژوهشي مربوط به پايان مرحله) ج

  . تحت راهنمائيدانشجو هر ايه گويي به پرسش ي هفتگي خود براي راهنمايي و پاسخ  در برنامهزمان مشخصاعالم  -1

هـايي    در رشـته  .  استاد راهنما بر وضعيت آموزشي دانشجو نظارت داشته باشد         ،حسب مورد با توجه به سرفصل دروس       -2
 .با نظر استاد راهنما اخذ شودها درس بايد باشد  ميبراي انتخاب درس ها كه نياز به نظر استاد راهنما 

ريـزي دانـشجو و راهنمـايي و نظـارت بـر اجـراي عمليـات تحقيـق،            برنامـه نحـوه    نظارت بر حـضور مـستمر و مـؤثر و          -3
 .ها ها و تحليل آن گردآوري داده

بنـدي    نامه و پيشرفت آن شامل جدول زمان         گزارش دانشجو از فرآيند تدوين پايان      »دفتر كارنماي «بررسي و تأييد     -4
كاري تا مالقات بعـدي، تغييـرات برنامـه و زمـان            ي  برنامه  عمل آمده، شرح وظايف و        ها، مدت آن و توافقات به       مالقات

 .ي پيشرفت كار دانشجو به تحصيالت تكميلي از طريق گروه و دانشكده ي گزارش شش ماهه مالقات بعدي، ارائه

 به منظـور نظـارت دقيـق بـر داده هـاي             در حين اجراي پروژه   ) هاي ميداني   درمورد پروژه (مراجعه به محل انجام پروژه       -5
 .دست آمدهب

نامـه و راهبـري امـور تـداركاتي مربـوط بـه               هاي مربـوط بـه پايـان        هماهنگي با گروه آموزشي از جهت انجام آزمايش        -6
 .نامه پايان

 ....)معلول، جانباز، خارجي و (تسهيل در امور دانشجويان نيازمند توجهات ويژه  -7

ساير دانشجويان تحت راهنمائي در صـورت   شجو در حضور    ي دان   نامه  تشكيل جلسات بحث و تبادل نظر پيرامون پايان        -8
 .صالحديد استاد راهنما

 .به استاد راهنمادانشجويان ديگر و ارائه گزارش ي نامه   تعدادي جلسات دفاع از پايانرغيب دانشجو به حضور درت -9

 تحقيـق، بـازخواني مـتن       شرو نگـارش و     شـيوه نامه، رعايت     هاي پايان   ها و بخش     سرفصل موردراهنمايي دانشجو در   -10
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 از طـرف تحـصيالت      اعـالم شـده   ي پيشنهادهاي اصالحي براي آن و كنتـرل جهـت مطابقـت بـا الگـوي                   نامه و ارائه    پايان
 .تكميلي

 .توانند در كار تحقيق وي مفيد واقع گردند كزي كه ميامعرفي دانشجو از طريق گروه و دانشكده به مر -11

 استاد راهنما بايد در اسرع وقـت موضـوع را بـه مـدير               ،درصورت تداوم  و   يكم كار ه  مورد هرگون  تذكر به دانشجو در    -
 .مورد آن تصميم مناسب اتخاذ شود در تحصيالت تكميلي گروه اطالع دهد تا در شوراهاي

ي خارج از كـشور درصـورت امكـان و           ماهه  شش هاي   دكتري جهت شركت در دوره      تشويق و كمك به دانشجوي     -13
 .لزوم

نامـه يـا گـزارش حاصـل از كـار پژوهـشي               ي مـستخرج از پايـان       ي مقالـه     نگارش و ارائـه     مورد هنمايي دانشجو در  را -14
  .)در هر گونه مقاله يا گزارش بايد نام استاد راهنما و دانشجو هر دو ذكر شود(نامه  پايان

ي برونـدادهاي علمـي از    تهيـه نامـه و تـالش در     پايـان  موضـوع هاي مربوط به    به شركت در كنفرانس     دانشجو تشويق -15
 .نامه و حصول اطمينان از كيفيت مناسب گزارش ناشي از تحقيق پايان
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