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  مقدمه

  ریزي آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري مصوبشوراي عالی برنامه هنامآیین 3 هماد 12به استناد بند 

  شود.می نامه تدوین و به اجر گذاشتهشیوه) این 28/7/1393(
  تعاریفبخش اول: اهداف و 

هاي تخصصی در تمامی زیر نظام دکتري هنامه تعیین چارچوبی براي اجراي صحیح دوراین آییناز تدوین هدف  -1 هماد

  آموزش عالی است.

  است.تعاریف زیر استفاده شده ،نامه و براي رعایت اختصاردر این آیین -2 هماد

 : وزارت علوم، تحقیقات و فناوري است.وزارت .1

ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی است که داراي مجوز پذیرش دانشجوي دوره دکتري : دانشگاهموسسه .2

 از وزارت هستند.

با سپردن تعهد خدمت، تحصیل  : نظام آموزش عالی که دانشجویان بدون پرداخت شهریه و صرفاًآموزش رایگان .3

 کنند.می

 ریزي آموزشی وزارت است.: شوراي عالی برنامهشورا .4

شود و پذیرفته تحصیلی دکتراي تخصصی، برابر ضوابط معین هدورهاي فردي است که در یکی از رشته  :دانشجو .5

 در آن دوره ثبت نام کند و به تحصیل اشتغال ورزد.

 طضواب رِهاي تحصیلی آموزش عالی را با موفقیت به پایان رساند و برابفردي است که یکی از دورهآموخته: دانش .6

 تحصیلی آن دوره را دریافت کند. كمعین، مدر

معین و به طور موقت به تحصیل اشتغال ط ضواب رِمدت زمان مشخصی است که دانشجو براب مرخصی تحصیلی: .7

 ندارد.

 تحصیل خودداري کند. يهطور خودخواسته از ادام: فرایندي است که در آن دانشجو بهانصراف تحصیلی .8
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ود را به صورت تمام وقت انجام دانشجو در آن، تمام تحصیل خ اي از آموزش است که: شیوهآموزش حضوري .9

 دهد. می

آزمونی تخصصی است که پس از گذراندن واحدهاي دوره آموزشی، با هدف ارزشیابی  :جامع امتحان .10

 شود.هاي آموزشی و پژوهشی دانشجو برگزار می توانمندي

 باشد.رسیده دانشگاهید تایصالحیت تدریس آنها به علمی و یا کسانی که  هیاتعضو مدرس:  .11

 بندي وزارت است.اساس تقسیمهاي تخصصی علوم بریکی از حوزه تحصیلی: يهرشت .12

است که اهداف مشخصی را تحصیلی  ههاي هر رشتاز دروس و فعالیت ايم پیوستههمجموعه به درسی: يهبرنام .13

 کند.دنبال می

تحصیلی یا زمان معادل  سال نیمهایی است که براي یادگیري دانشجو در طول یک دانش یا مهارت واحد درسی: .14

 شود.آن در نظر گرفته می

علمی  هعلمی که داراي تخصص مشابه در یک رشت هیاتاي متشکل از تعدادي عضو مجموعه گروه آموزشی: .15

 هستند.

شود و دانشجو اي آغاز مییا دکتري حرفه ارشد کارشناسی هتحصیلی که پس از دور هدور دکتري تخصصی: هدور .16

 کند.درسیِ مصوب، مدرك دکتري دریافت می هطبق برنام

 هه دکتري تخصصی است که در یک زمینحاصل از یک فعالیت پژوهشی دانشجوي دور گزارش مکتوبرساله:  .17

 شود.تدوین می /استادان مشاوراستادان راهنما و استادتحصیلی و با راهنمایی استاد/ همشخص از یک رشت

اي است که مسئولیت ارزیابی علمی و یا متخصصان حرفه هیاتاي متشکل از اعضاي مجموعه داوران: هیات .18

 رساله دانشجو را بر عهده دارند.

هاي جامعه هستند که علمی در سایر بخش هیاتنظران یا کارشناسان با تجربه غیر  صاحب اي:متخصصان حرفه .19

 هستند. دانشگاهاي به تایید حرفهمهارت و صالحیت داراي 

دانشجو را علمی داراي مدرك دکتري تخصصی است که مسئولیت راهنمایی  هیاتیکی از اعضاي  استاد راهنما: .20

 در طول دوره دکتري به عهده دارد.
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که  استاي یا متخصصان حرفهعلمی داراي مدرك دکتري تخصصی  هیاتیکی از اعضاي  استاد مشاور: .21

 انجام رساله به عهده دارد. دانشجو را در همسئولیت مشاور

ضوابط مصوب وزارت و با مشارکت  براساسهاي تخصصی دکتري است که هر یک از دوره دوره بین المللی: .22

  شود.هاي آموزش عالی و پژوهشی غیر ایرانی برگزار میدانشگاه
  بخش دوم: شرایط و ضوابط پذیرش        

  ورود به دوره دکتري تخصصی عبارتند از: شرایط عمومی و اختصاصی -3 هماد     

هاي  یید وزارتخانهامورد ت اي حرفهري اعم از پیوسته، ناپیوسته یا دکت ارشد کارشناسی هدارا بودن مدرك پایانِ دور .1

 وزش پزشکیدرمان و آمعلوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، 

 برابر ضوابط معین دانشگاههاي علمی ورود به صالحیت را بودندا .2

: پذیرش دانشجوي مشمول مقررات استعدادهاي درخشان طبق مصوبات شوراي هدایت استعدادهاي 1 تبصره

  شود. ربط انجام می درخشان وزارت و پذیرش داوطلبان خارجی طبق مصوبات مراجع ذي

انتقال دانشجویان خارج  نامه آیینتواند طبق  می خارج ازکشور دانشگاه: دانشجوي دوره دکتري تخصصی 2 تبصره

  داخل منتقل شود. هايدانشگاهبه داخل، مصوب وزارت به یکی از 

 

 (انگلیسی)احراز توانایی در زبان خارجی  .3

هاي نیمه متمرکز نامه آزمونبراساس آیین خارجینحوه احراز صالحیت علمی و توانایی در زبان  :3 تبصره

  شود.دکتري مصوب وزارت تعیین می ورودي

 ،هاي تافل، تولیمومنوط به کسب حداقل نمره آزمون خارجیاحراز صالحیت و توانایی در زبان  :4 تبصره

MSRT باشد. می حداکثر  قبل از امتحان جامعوري اهاي مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنو یا سایر آزمون  

باشند  را کسب کرده انگلیسیدانشجویانی که در بدو ورود به دوره دکتري حد نصاب نمره زبان : 5 تبصره

  مورد قبول است. ،باشد نگذشتهثبت نام  زمانتا سال از تاریخ قبولی که بیش از دو مشروط به این
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دانشجویان دکتري حداقل نمره قبولی آزمون زبان براي  مطابق با مصوبه شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه، ●

  براساس نوع آزمون عبارتند از:

                          TOLIMO  :450(ب)                                              IELTS   :5(الف) 

 TOEFL paper based  :420 (د)                                              MSRT  :50(ج) 

                      TOEFL internet based  :35(ه) 

درصد حد نصاب نمره قبولی  90کسب  دانشجو بامطابق مصوبه شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه : 6 تبصره

صد در صد حد نصاب قبولی را  کت در امتحان جامع است ولی بایستی تا زمان  دفاع از رسالهمجاز به شر زبان

 کسب نماید.

  پذیر است.بار امکان تحصیلی دکتري تخصصی صرفاً یک هآموزش رایگان براي هر دانشجو در دور -4 هماد

صورت تمام وقت است. همچنین تحصیل همزمانِ دانشجوي این دوره در  به تحصیل در دوره دکتري تخصصی -5 هماد

  ممنوع است. هاي تحصیلیهمان دوره یا سایر دوره

اعم از دولتی و  ها دانشگاهیا سایر  دانشگاهتخصصی در همان  دانشجوي دوره دکتري تغییر رشته و انتقال -6 هماد

  غیردولتی، ممنوع است.
  بخش سوم: ضوابط و مقررات آموزشی

است، اجرا دانشجو پذیرفته ،مجوز وزارتاي که در آن با موظف است، برنامه درسیِ مصوب را براي دوره دانشگاه -7 هماد

 کند.

  شود.مبتنی بر نظام واحدي انجام می دانشگاهدر دوره دکتري تخصصی در  آموزش -8 هماد

  است. سال نیمهجده هفته، شامل شانزده هفته آموزش و دو هفته ارزشیابی پایان مشتمل بر تحصیلی  سال نیمهر : تبصره

نام اقدام ننماید به منزله  شود و چنانچه دانشجو نسبت به ثبتنام دانشجو طبق تقویم دانشگاه انجام می ثبت -9ماده 

  گردد.تحصیل تلقی می انصراف از

  تحصیلی است. سال نیم 5تا  2طول مدت مجاز مرحله آموزشی (به اضافه آزمون جامع)  -10ماده 
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تا  18واحد آموزشی و  18 تا 16،  واحد است که از این تعداد 36دکتري تخصصی  هدور تعداد واحدهاي درسی -11 هماد

   شود.درسی هر رشته تحصیلی لحاظ می هپژوهشی است که در برنامواحد  20

برنامه  ،استهاي رساله و دروس آموزشی را مشخص کردههایی که برنامه درسی تعداد واحددرخصوص رشته :1 تبصره

  درسی مقدم است.

  انتخاب کند.واحد درسی را  10و حداکثر  6حداقل  تحصیلی الزم است، سال نیمدانشجو در هر : 2 تبصره

را به عنوان  واحد درسی 6حداکثر تا دانشجو موظف است   ،ربط ذيبه تشخیص کمیته تحصیالت تکمیلی گروه  :3 تبصره

شود. هزینه این دروس مطابق مصوبه جبرانی بگذراند. نمره دروس جبرانی در تعیین میانگین کل محاسبه نمیدروس 

است  سال نیمواحد در هر  16شود. حداکثر تعداد واحد مجموع دروس اصلی و جبرانی امنا از دانشجو دریافت می هیات

  واحد بیشتر نباشد. 10که دروس اصلی از  شرطی به

 16و میانگین کل قابل قبول پس از گذراندن تمام واحدهاي آموزشی  20از  14قبولی در هر درس  هحداقل نمر -12 هماد

  است. 20از 

باشد دانشجو موظف  16چنانچه میانگین کل نمرات دانشجو پس از گذراندن تمام واحدهاي آموزشی کمتر از  :1 تبصره

تحصیلی دروسی را براي ترمیم میانگین کل اخذ کند و با  سال نیماست با نظر استاد راهنما و تایید گروه، فقط در یک 

  شود.صورت از ادامه تحصیل محروم میموفقیت بگذراند و در غیر این

  شود.قبولی وي انجام می هآخرین نمر براساسمیانگین کل نمرات دانشجو صرفاً  همحاسب :2 تبصره

موظف  قبولی در هر درس یا حذف غیر موجه آن، هدر صورت عدم کسب نمر دانشجوي مشمول آموزش رایگان، :3 تبصره

 دانشگاهامنا  هیاتمصوبِ  هتعرف براساسمربوط به آن را  هاست براي انتخاب مجدد همان درس یا درس جایگزین، هزین

  پرداخت کند.

حضور و  براساسمدرسان) آن درس و از سوي مدرس یا ( در هر درس، دانشجویِ ارزیابی پیشرفت تحصیل -13 هماد

 سال نیمدر هر عملی  –اي و پایانی براي دروس نظري و نظريمرحلهفعالیت در کالس، انجام تکالیف و نتایج آزمون کتبی 

  شود.اي عددي از صفر تا بیست تعیین میپذیرد و بر مبنتحصیلی صورت می

هاي یک درس یا در تحصیلی، در یک درس بیش از سه شانزدهم از کالس سال نیمچنانچه دانشجو در طول  -14 هماد

در این  شود.آن درس غیبت کند، این غیبت غیر موجه تلقی شده و آن درس حذف می سال نیمامتحان پایان  هجلس
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 سال نیممذکور به عنوان یک  سال نیمبراي دانشجو الزامی نیست ولی  سال نیمصورت، رعایت حداقل شش واحد در طول 

  شود.کامل جزو مدت مجاز دوره تحصیلی وي محسوب می

  آموزشی دوره الزامی است. واحدهاياز تمام  16جامع، کسب میانگین کل حداقل  امتحان هبراي ورود به مرحل -15 هماد

بار دیگر، در صورت، دانشجو مجاز است، صرفاً یکدر غیر این ،است 16جامع  امتحانقبولی در  هحداقل نمر -16 هماد

پرونده دانشجو براي تصمیم گیري در  در صورت مردودي بار دومجامع شرکت کند و آن را با موفقیت بگذراند  امتحان

  شود.ارجاع می دانشگاهجامع به کمیسیون موارد خاص  امتحانخصوص امکان شرکت مجدد در 

طبق  شود،هاي آموزشی و پژوهشی دانشجو انجام میتوانمنديمنظور ارزشیابی بهکه جامع  امتحاناجراي  هنحو :تبصره

  خواهد بود. این شیوه نامه) 28الی  17مواد ( دانشگاهمصوب  دستورالعمل

هاي زبان مورد تأیید نصاب از آزمون دانشجویان دکتري پس از گذراندن کلیه دروس دوره آموزشی و کسب حد - 17ماده 

  توانند در آزمون جامع شرکت نمایند.دانشگاه و نهایتاً کسب مجوز آزمون جامع از تحصیالت تکمیلی دانشگاه می

چهارم تحصیل است. چنانچه  سال نیمپایان مرحله آموزشی و گذراندن آزمون جامع پایان مدت زمان مجاز  -18ماده 

 به مدت فوق افزوده می شود. سال نیمدانشجو در این مدت نتواند امتحان جامع را با موفقیت پشت سر بگذراند یک 

  پنجم از تحصیل محروم خواهد شد. سال نیمدرصورت عدم موفقیت تا پایان 

درخواست کتبی خود مبنی بر آمادگی گذراندن امتحان جامع را سه ماه قبل از اتمام مهلت  موظف استدانشجو  -19ماده 

هفته بررسی و جهت اخذ مجوز به  امتحان پس از تأیید استاد راهنما به گروه مربوطه تحویل و گروه نیز حداکثر ظرف دو

  دانشکده ارسال نماید.

یک هفته قبل از زمان برگزاري امتحان مجوز شرکت دانشجو در امتحان را از  دانشکده موظف است حداقل -20ماده 

  تحصیالت تکمیلی دانشگاه اخذ نماید.

 و اول) سال نیمبار در هر سال تحصیلی (آبان و آذر از  ها حداکثر دو امتحان جامع تمام رشته و گرایش -21 ماده

  گردد. دوم) برگزار می سال نیم(اردیبهشت و خرداد از 

چهارم خودداري کند یک نوبت از دو نوبت  سال نیمچنانچه دانشجو بدون عذر موجه از شرکت در امتحان جامع : تبصره

  مجاز امتحان را از دست  داده و تنها یک بار دیگر مجاز به شرکت در اولین آزمون جامع بعدي خواهد بود.
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معاون آموزشی دانشکده و با نظارت  نظر مدیر گروه زیري بر عهده هـاي امتحان جامعجلسـه اداره و اجرا -22ماده 

 گیرد:  اعضاي زیر انجام می از مرکّب توسط کمیته اي تحصیالت تکمیلی دانشگاه بوده و

  به عنوان دبیر اجرایی آزمون  مدیر گروه )1

  ) استاد(ان) راهنما2

هاي  دورهي سه سال تدریس یا تحقیق در علمی داراي مدرك دکترا با سابقه هیات) دو یا سه عضو 3

شوراي تحصیالت تکمیلی  تصویب گرایش) و  -(رشته ي دکترا، با نظر گروهتکمیلی و ترجیحا دورهتحصیالت 

  دانشکده که حداقل یکی از سه عضو مذکور دانشیار یا استاد باشد. 

تکمیلی تحصیالت ي  عنوان نمایندهعلمی با معرفی مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه به هیات) یک عضو 4

 ي دکترا باشد.نشگاه که حداقل استادیار با درجهدا

هاي کتبی و شفاهی است. آزمون کتبی شامل حداقل سه و حداکثر پنج درس صورت آزمونامتحان جامع به -23 ماده

  شوند.میته تحصیالت تکمیلی گروه تعیین میاست که دروس با پیشنهاد و تصویب ک

  .تواند  حداکثر در دو روز متوالی انجام شودآزمون کتبی بنا به نظر کمیته تحصیالت تکمیلی گروه می :تبصره

برسد دانشجو مجاز به شرکت در مرحله شفاهی خواهد بود. در  20از  16چنانچه معدل دروس کتبی به حداقل  - 24 ماده

  باشد. 12کمتر از  نمره هیچ یک از دروس نباید 16صورت کسب معدل کتبی حداقل 

  بعد برگزار خواهد شد. سال نیمدرصورت مردودي در مرحله کتبی امتحان مجدد در  :تبصره

  شود.امتحان شفاهی حداکثر یک هفته پس از برگزاري امتحان کتبی و مشخص شدن نتیجه آن برگزار می -25 ماده

 مستقل پژوهش انجام در دانشجو توانایی و آموزشی و پژوهشی هاي قابلیت ارزشیابی منظوربه شفاهی آزمون - 26 ماده

 حوزه یا و دکتري رساله موضوع مورد در تواندمی دانشجو و علمی توانایی و اطالعات براساس شفاهی آزمون. شودمی برگزار

  .آید عملبه تخصصی دانشجو رشته در ترعام

 است. کتبی آزمون ترکیب همان شفاهی آزمون کننده برگزار هیات ترکیب :تبصره

 در دانشجو، نمرات کل میانگین دهند ومی تشکیل رال ک ينمره درصد 30 شفاهی آزمون و 70 کتبی آزمون -27ماده 

  .نمره) 20(از  باشد 16 از ترکم نباید شفاهی و کتبی هايآزمون مجموع
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 جامع آزمون نتایج دکتري، دوره دانشجویان هاي تحقیقاتیفعالیت رکود یا و وقت اتالف از پیشگیري منظوربه –28ماده 

 ارسال تکمیلی دانشگاه تحصیالت دفتر به دانشکده طریق از شفاهی، آزمون برگزاري از بعد دو هفته حداکثر باید ظرف

  .شود
  بخش چهارم: ضوابط و مقررات پژوهشی

و تصویب طرح پیشنهادي رساله در گروه آموزشی شرط الزم براي شروع جامع  امتحانآمیز گذراندن موفقیت -29 هماد

  هاي پژوهشی در دوره دکتري تخصصی است.فعالیت

باشد. دانشجوي دوره دکتري تخصصی مجاز است عالوه بر استاد راهنماي اصلی، استاد راهنماي دوم نیز داشته -30 هماد

علمیِ حداقل  همحل تحصیل و با مرتب دانشگاهعلمی  هیاتاستاد راهنماي اصلی به درخواست دانشجو و از میان اعضاي 

  شود.یید گروه آموزشی تعیین میااستادیاري و با ت

علمی یا  هیاتاعضاي مشاور، به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی، از بین  استاد/استادانانتخابِ  :1 تبصره

  پذیر است.با رشته تحصیلی دانشجو امکان اي مرتبطمتخصصان حرفه

طرح قل سه ادارا بودن حد ،(شاغل در پژوهشکده) پژوهشی علمی  هیاتاز اعضاي استاد راهنما  شرط انتخاب :2 تبصره

  .استعنوان مجري بهخاتمه یافته پژوهشی 

   حداکثر چهار نفر خواهد بود.و  دوشامل حداقل  رساله دکتريتیم هدایت  :3 تبصره

حداقل دونفر از اعضاي تیم هدایت رساله دکتري بایستی از اعضاي هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع : 4 تبصره

  طبیعی ساري باشند.

تدریس یا تحقیق باشد. براي سابقه  الس 2 با  داراي مدرك دکتري علمی  هیاتعضو استاد مشاور باید  :5 تبصره

سال سابقه پس از اخذ  5اشتن د ،رشته تحصیلی مرتبط با سایر موسساتعلمی  هیاتغیرعضو نظران و محققان  صاحب

  زامی است.ال مدرك دکتري

  :شرایط و وظایف استاد راهنما -31ماده 
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تمام وقت گروه با حداقل سه سال سابقه تدریس حداقل استادیارعلمی  هیاتاستاد راهنماي دوره دکتري از اعضاي ) 1(

و  ارشد کارشناسیو راهنمایی و فارغ التحصیلی حداقل دو دانشجوي  ارشد کارشناسی مقطعدر اززمان استادیاري موفق 

  .گرددبا تأیید شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده انتخاب می

در موارد خاص با تأیید کمیته تحصیالت تکمیلی گروه و تائید شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده، استاد : 1 تبصره

  ها (دولتی) انتخاب شود.تواند از سایر دانشگاهصورت مشترك میراهنماي دوم به

سابقه تحصیل و سوابق یید شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده با توجه به ااستاد راهنما به تشخیص گروه و ت) 2(

  متخصص باشد. ،تدریس و تحقیق باید در زمینه موضوع رساله

نظر گرفتن نام دانشجو، نفر اول یا  پژوهشی (بدون در-استاد راهنما باید در سه سال گذشته یک مقاله علمی) 3(

  .باشدي مسئول باشد) در مجالت علمی معتبر به چاپ رساندهنویسنده

ف است با توجه به امکانات پژوهشی موجود، رساله دانشجو را تعریف و به نحوي هدایت کند تا در استاد راهنما موظ) 4(

  موعد مقرر به اتمام برسد، مشکالت موجود باید به موقع به شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده گزارش شود.

ی و پژوهشی دانشجویان دکتري منظور رفع اشکال آموزشاستاد راهنما موظف است در برنامه هفتگی وقت کافی به) 5(

  اختصاص دهد و آن را به مدیر گروه  اعالم نماید.

حداکثر تعداد رساله براي راهنمایی دانشجویان دکتري (به ازاي هر ورودي) با توجه به حضور تمام وقت و ظرفیت ) 6( 

  باشد.خالی براي هدایت کیفی، یک رساله می

    تواند یک دانشجو براي دانشیار و مذکور با توجه به وجود یکی از شرایط زیر میدر موارد خاص به سقف : 2 تبصره    

  استاد اضافه گردد:    

ید معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه با خارج از دانشگاه در ارتباط با پروژه یداشتن قراردادهاي تحقیقاتی مورد تا -الف

  تحقیقاتی دانشجوي دکتري.

نظر  ي مسئول یا بدون درپژوهشی چاپ شده (در دو سال گذشته که متقاضی، نویسنده–داشتن دو مقاله علمی -ب

  .یدکتري قبل هاي رسالهو  ارشد کارشناسی هايهنامگرفتن نام دانشجو، نفر اول باشد) از پایان
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  موضوع رساله: -32ماده 

هاي پژوهشی تقاضا و در شیوه پژوهشی از طرح دوم سال نیمتا پایان  پژوهشی–آموزشیدانشجو موظف است، در شیوه 

  .گروه برساندزمان با پذیرش،  استاد راهنما را انتخاب و به تصویب شوراي محور هم

موضوع رساله خود را به تصویب شوراي تحصیالت تکمیلی  حداکثر یک ترم پس از امتحان جامعدانشجو باید  -33ماده 

  طور رسمی آغاز نماید.دانشکده برساند و مرحله پژوهشی خود را به

 3آن مطابق تبصره تصویب موضوع رساله دکتري منوط به برگزاري عمومی  جلسه دفاع از پروپوزال  و داوري : تبصره

  .باشدنامه میشیوه این   40ماده 

پیشرفت کار خود را به استاد راهنما تحویل دهد  گزارش مکتوبدانشجو موظف است در مرحله پژوهشی  -34 ماده

). این گزارش پس از تأیید استاد راهنما جهت درج در پرونده تحصیلی دانشجو به سال نیم(حداقل یک گزارش در پایان هر 

  شود.ه مییشوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده ارا

مصوب  نامه آیینهاي پژوهشی خود طبق در زمان تدوین رساله دکتري و براي ادامه فعالیت جاز استدانشجو م -35 هماد

  هاي آموزش عالی داخلی یا خارجی سفر کند.دانشگاهن فرصت تحقیقاتی به یکی از وزارت در مدت مجاز تحصیلی با عنوا

تدوین رساله باید با هدایت و نظارت تیم  و پژوهشی دانشجو، در مرحله پژوهشی وهاي علمی تمام فعالیت -36ماده

 تیمکند، نتیجه تحقیقات خود را به راهنمایی صورت گیرد. دانشجو موظف است در هر زمانی که تیم راهنمایی تعیین می

  گزارش نماید.

باشد (نماینده تحصیالت نماینده تحصیالت تکمیلی دانشکده می يبه عهدهاداره جلسه دفاع از رساله دانشجو  -37ماده 

  ).نباشدمربوطه  آموزشیتکمیلی از گروه 

دانشجو موظف است قبل از دفاعیه نهایی در یک جلسه (پیش دفاع) با حضور استاد راهنما و مشاورین و اساتید  -38ماده 

  یی خواهد شد.موضوع تحقیق خود را تشریح نماید. رساله دانشجو پس از اصالحات احتمالی آماده دفاع نها ،عالقمند

یید کیفیت و صحت مطالب از طرف استاد راهنما و اظهار ادفاع از رساله پس از تدوین آن توسط دانشجو و ت - 39ماده 

  گیرد.داوران صورت می هیاتحضور  داوران، مبنی بر قابل قبول بودن رساله، در هیاتنظر کتبی 

پژوهشی مستخرج از –علمی هدانشجو پس از تدوین رساله به شرط کفایت دستاوردهاي علمی و چاپ یک مقال -40 هماد

 خود دفاع کند. هداوران از رسال هیاتراهنما مجاز است در حضور  استاد/استادانرساله، با تأیید 
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  کند.پژوهشی نیز براي دفاع از رساله دکتري کفایت می–پذیرش مقاله علمی :1 تبصره

ارزیابی و «در صورتی که دانشجویان هر دو شیوه موفق به تولید دانش فنی، ثبت اختراع، اکتشاف و نوآوري : 2 تبصره

–تواند جایگزین مقاله علمیي پژوهشی دانشگاه میباشند، پس از تأیید شوراشده »ید شده توسط مراجع ذیصالح علمیایت

  .پژوهشی شود

 همرتب با حداقل) عالوه بر استادان راهنما و مشاور( علمیِ هیاتمتشکل از تعداد سه عضو  داوران هیات: 3تبصره

خارجی  داورشوند. انتخاب مییا دانشگاه  وز خارج از گروه آموزشی ا عضو نیز یکعضو از داخل و  دوکه استادیاري هستند 

  اي انتخاب شود.می تواند از متخصصان حرفه

  باشد.یا باالتر داراي مرتبه دانشیاري  بایدیکی از سه داور  :4 تبصره

  شود:ارزشیابی آن به شرح زیر انجام میشود و رساله در میانگین کل محاسبه نمی هنمر -41 هماد

  ) 16مردود ( کمتر از الف: 

  .) 20تا  19)؛ عالی (  99/18تا  18)؛ خیلی خوب (  99/17تا  16قبول با درجه خوب ( ب: 

در سقف مدت مجاز  سال نیمداوران، حداکثر یک  هیاتارزشیابی رساله مردود اعالم شود، با تأیید چنانچه : 1 تبصره

  خود دفاع کند. هدفاع شرکت و از رسال هشود تا دوباره در جلستحصیل به دانشجو اجازه داده می

خود با درجه قبولی دفاع کند، فقط گواهی گذراندن  هدانشجویی که در فرصت تعیین شده نتواند از رسال :2 تبصره

  شود.می واحدهاي درسی به وي اعطا

  .سال استهشت نیمسال و حداکثر شش نیممدت مجاز تحصیل در دوره دکتري حداقل  -42ماده 

، مدت راهنماار دارد به پیشنهاد استاد اختی دانشگاهآموخته نشود، در صورتی که دانشجو در مدت مقرر دانش: 1 تبصره

اول  سال نیمتحصیلی افزایش دهد. براي دانشجوي مشمول آموزش رایگان، تحصیل در  سال نیمتحصیل را حداکثر تا دو 

امنا تعیین و طبق  هیات هدوم منوط به پرداخت هزینه ثابت است که طبق تعرف سال نیمکماکان به صورت رایگان اما در 

گیري آموخته نشود، پرونده وي براي تصمیمشود. چنانچه دانشجو در این مدت دانشدریافت می دانشگاهنامه مصوب شیوه

  شود.ارجاع می دانشگاهتحصیل به کمیسیون موارد خاص  هدر خصوص ادام

  گیرد.نهم و دهم با موافقت گروه و دانشکده انجام می سال نیمتمدید : 2 تبصره
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تصویب طرح پیشنهادي رساله قابل انجام است، البته به شرطی که طول دفاع از رساله حداقل یک سال پس از : 3 تبصره

  سال نشود. سهي دکتري کمتر از دوره

ل یاز رساله خود به دریافت درجه دکتري نا »قبول«دانشجو پس از گذراندن واحدهاي درسی و کسب درجه  -43ماده 

  شود.می

  شود.پژوهشی یا پژوهشی) صادر می –مدرك دوره دکتري حسب مورد با ذکر شیوه (آموزشی :تبصره

  آموختگی، روز دفاع و کسب درجه قبولی از رساله است.تاریخ دانش -44 هماد

  نامه آیینبخش پنجم: ضوابط و مقررات نظارت بر اجراي 
 برداري) کند، جعل، تقلب، رونوشتبرد ادبیدستتدوین رساله اقدام به تخلف علمی ( در حین چنانچه دانشجو - 45 هماد

هاي مصوب اقدام ها و دستورالعملنامهاثبات شود، مطابق با قوانین و آیین دانشگاهنامه مصوب و این موضوع طبق شیوه

  خواهد شد.

  منجر به ابطال مدرك تحصیلی وي خواهد شد.احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام رساله، : تبصره

 سال نیمدکتري، حذف تمام دروس یک  هضوابط مربوط به بررسی و تصویب طرح پیشنهادي براي انجام رسال - 46 هماد

تحصیلی، حضور و غیاب دانشجو، مرخصی تحصیلی، انصراف از تحصیل، تقویم آموزشی، چگونگی ثبت و اعالم نمره، 

و اصول مندرج  دانشگاهاجرایی مصوب  هنامشیوه براساس نامه آیینگیري در موارد خاص و سایر موارد اجرایی این تصمیم

  شود.نامه انجام میدر این آیین

  است. دانشگاه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی هبر عهدنامه شیوهمسئولیت حسن اجراي این  -47 هدما

  معاونت آموزشی وزارت است. هنظارت بر حسن اجرا و تفسیر مفاد آن بر عهد -48 هماد

شوراي تحصیالت  23/12/1395 مورخ هتبصره در جلس 37ماده و  49نامه مشتمل بر یک مقدمه،  شیوهاین  -49 هماد

و پس از آن  1395-96ورودي سال تحصیلی دکتري به تصویب رسید و اجراي آن براي دانشجویان  تکمیلی دانشگاه

 الزامی است.


