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 مقدمه

این  ،(28/7/1393 مصوب) فناوری و تحقیقات علوم، وزارت آموزشی ریزیبرنامه عالی شورای نامهآیین 3 ماده 12 بند استناد به

 .شودمی گذاشته اجرا به و تدوین نامهآیین

 بخش اول: اهداف و تعاریف 

 زش عالی است.ام های آموظارچوبی برای اجرای صحیح دوره دکتری تخصصی در تمامی زیر نتعیین چ نامهآیین این تدوین از هدف. 1 ماده

 فاده شده است.اریف زیر استعنامه و برای رعایت اختصار تآییندر این . 2 ماده

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

 .هستند رتپذیرش دانشجوی دوره دکتری از وزا مجوز دارای که است غیردولتی و دولتی عالی آموزش مراکزو  هادانشگاه :سسهؤم .2

 نند.کد خدمت، تحصیل میعهبا سپردن ت نظام آموزش عالی که دانشجویان بدون پرداخت شهریه و صرفاً :رایگان آموزش .3

 ریزی آموزشی وزارت است.شورای عالی برنامه :. شورا4

کند و  نامثبتوره دشود و در آن  پذیرفتههای دوره تحصیلی دکترای تخصصی، برابر ضوابط معین رشته از یکی در که است فردی :دانشـجـو .5

 به تحصیل اشتغال ورزد.

تحصیلی آن  مدرك ن،معّی ضوابط برابر و رساند پایان به موفقیت با آموزش عالی را تحصیلی هایدوره از یکی که است فردی :آموختهدانش .6

 کند. دریافت دوره را

 مدت زمان مشخصی است که دانشجو برابر ضوابط معین و به طور موقت به تحصیل اشتغال ندارد. مرخصی تحصیلی:. 7

 شجو به طور خودخواسته از ادامه تحصیل خودداری کند.فرایندی است که در آن دان :یتحصیلانصراف . 8

 دهد.ود را به صورت تمام وقت انجام میدر آن، تمام تحصیل خ دانشجو که است آموزش از ایشیوه :حضوریآموزش  .9

هشی وزشی و پژومهای آارزشیابی توانمندی هدفآزمونی تخصصی است که پس از گذراندن واحدهای دوره آموزشی، با  :ارزیابی جامع. 10

 شود.دانشجو برگزار می

 سسه رسیده باشد.مؤ تأییدکسانی که صالحیت تدریس آنها به ت علمی و یا عضو هیأ :مدرس. 11

  بندی وزارت است.های تخصصی علوم بر اساس تقسیمحوزه از یکی :تحصیلی رشته .12

  .ندکمی دنبال را مشخصی فاهدا که است تحصیلی رشته ره هایو فعالیت دروس از ایپیوسته هم به مجموعه :درسی برنامه .13

  شود.یمگرفته ظر ا زمان معادل آن در نهایی است که برای یادگیری دانشجو در طول یک نیمسال تحصیلی یدانش یا مهارت :درسی واحد .14

 هستند. علمی رشته یکمشابه در  تخصص دارای که علمی هیأت عضو تعدادی از متشکل مجموعه ای :آموزشی گروه .15

، سی مصوبرد رنامه شود و دانشجو طبق بای آغاز میی حرفهارشد یا دکتر دوره تحصیلی که پس از دوره کارشناسیدوره دکتری تخصصی : . 16

 کند.مدرك دکتری دریافت می

لی و تحصی تهزمینه مشخص از یک رشگزارش مکتوب حاصل از یک فعالیت پژوهشی دانشجوی دوره دکتری تخصصی است که در یک  رساله: .17

 .شودو استاد/ استادان مشاور تدوین میاستادان راهنما  با راهنمایی استاد/

 د.ر عهده دارنبو را دانشج هولیت ارزیابی رسالئاست که مس ایمجموعه ای متشکل از اعضای هیأت علمی و یا متخصصان حرفه ت داوران:هیأ .18
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الحیت ت و صرای مهارهای جامعه هستند که دارشناسان با تجربه غیر هیأت علمی در سایر بخشران یا کاصاحبنظ ای:متخصصان حرفه .19

 سسه هستند.مؤ تأییدحرفه ای به 

ری به وره دکتدولیت راهنمایی دانشجو را در طول ئت علمی دارای مدرك دکتری تخصصی است که مسیکی از اعضای هیأاستاد راهنما:  .20

 عهده دارد.

انجام در  نشجو راولیت مشاوره دائاست که مس ایدرك دکتری تخصصی یا متخصصان حرفهت علمی دارای میکی از اعضای هیأ استاد مشاور: .21

 به عهده دارد. رساله

ی و های آموزش عالضوابط مصوب وزارت و با مشارکت مؤسسه های تخصصی دکتری است که بر اساسهریک از دوره المللی:دوره بین .22

 شود.غیر ایرانی برگزار میپژوهشی 

 بخش دوم: شرایط و ضوابط پذیرش

 :به دوره دکتری تخصصی عبارتند از شرایط عمومی و اختصاصی ورود .3ماده  

 ات وهای علوم، تحقیقنهوزارتخا تأییدمورد  ایپیوسته، ناپیوسته یا دکتری حرفه دارا بودن مدرك رسمی پایان دوره کارشناسی ارشد اعم از .1

 فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،

 های علمی ورود به مؤسسه برابر ضوابط معین، داشتن صالحیت .2

 های عمومی ورود به مؤسسه برابر ضوابط معین،داشتن صالحیت .3

 الزم برای تحصیل در طول مدت دوره آموزشی اخذ خواهد شد. تعهدنام، شدگان همزمان با ثبتاز پذیرفته

 نامه مصوب مؤسسه،ی در زبان خارجی طبق شیوهنایاحراز توا .4

بول ققل نمره قابل تخصصی بر اساس کسب حدا دکتری هایدوره متمرکز نیمه آزمون شدگان صالحیت علمی و توانایی زبان خارجی پذیرفته -1

 شود: مطابق جدول ذیل، احراز می

TOEFL 

)IBT( 

TOEFL 

 )ITP( 
TOLIMO IELTS  MHLE 

MSRT 

)MCHE) 

ن زبان آزمو

های دانشگاه

 * سطح یک

مدرک زبان 

 معتبر

60 500 500 5/5 50 50 50 
حداقل نمره 

 قابل قبول

تاریخ برگزاری  سال پس از 2حداکثر  هاآزمونو سایر  زبان سال پس از تاریخ برگزاری آزمون 4حداکثر  IELTSو  TOEFLی هاآزمون -2

 است.دانشجو نام ثبتپذیرش و  زمانبار، بررسی اعتتاریخ مبنای  دارد. اعتبار زبان آزمون

زشی و آمو معاونتط توس زبان و نمره . تأیید مدركخواهد بودجامع  ارزیابیحداکثر تا قبل از برگزاری  ،مهلت ارائه مدرك زبان انگلیسی معتبر -3

 جامع است. ارزیابی شرکت درشرط صدور مجوز برای  تحصیالت تکمیلی دانشگاه،

اب نمره قابل قبول حدنص %80دانشجو موفق به کسب نمره قبولی در آزمون زبان براساس جدول باال نشود، با کسب حداقل  کهدرصورتی :هتبصر

ن زبان ولی در آزمواهی قبدفاع از رساله فرصت خواهد داشت گوهر آزمون، مجاز به شرکت در ارزیابی جامع بوده و تا قبل از برگزاری جلسه پیش

 انگلیسی زبان هایآزمون در ربطذی دانشجویان که دفعاتی تعداد براساس( %5کاهش حداقل نمره قابل قبول )حداکثر تا  را ارائه نماید. ضمناً

تحصیالت  وشی آموز شورای تأییدتصویب شورای تخصصی گروه آموزشی و  با ایشان، علمی هایشاخص همچنین و اندکرده شرکت معتبر

  پذیر است.دانشگاه امکانتکمیلی 

راز، صنعتی ان، شیتهران، شهیدبهشتی، تربیت مدرس، فردوسی مشهد، عالمه طباطبایی، خوارزمی، تبریز، اصفه :هایآزمون زبان دانشگاه *

ه هران پذیرفتت، هنر اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شریف، علم و صنعت، هنر اسالمی تبریز، هنر اصفهان

 است.
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بان یرش داوطلپذیرش دانشجوی مشمول مقررات استعدادهای درخشان طبق مصوبات شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت و پذ :1 تبصره

 شود. ربط انجام میبق مصوبات مراجع ذیخارجی ط

ی از ، به یکمصوب وزارتاخل نامه انتقال دانشجویان خارج به دتواند طبق آیینری تخصصی مؤسسه خارج میدانشجوی دوره دکت :2تبصره 

 .های داخل منتقل شودمؤسسه

 .پذیر استامکانیک بار  آموزش رایگان برای هر دانشجو در دوره تحصیلی دکتری تخصصی صرفاً .4ماده 

های رهودیا سایر  دوره در همان دوره دانشجوی این . تحصیل در دوره دکتری تخصصی به صورت تمام وقت است. همچنین تحصیل همزمان5ماده 

 .تحصیلی ممنوع است

 .ع استتی، ممنوها اعم از دولتی و غیر دولصصی در همان مؤسسه یا سایر مؤسسهتغییر رشته و انتقال دانشجوی دوره دکتری تخ .6ماده 

 بخش سوم : ضوابط و مقررات آموزشی

 .نددانشجو پذیرفته است، اجرا ک تای که در آن با مجوز وزار، برنامه درسی مصوب را برای دورهمؤسسه موظف است .7ماده 

 شود.سه مبتنی بر نظام واحدی انجام میآموزش در دوره دکتری تخصصی در مؤس .8ماده 

 هر نیمسال تحصیلی هجده هفته، شامل شانزده هفته آموزش و دو هفته ارزشیابی پایان نیمسال است.  تبصره:

 نیمسال تحصیلی است.  سال تحصیلی و حداکثر هشتمدت تحصیل در دوره دکتری تخصصی، حداقل شش نیم .9مادة 

 داکثر تا دویل را حاستاد راهنما، مدت تحص آموخته نشود، مؤسسه اختیار دارد به پیشنهادورتی که دانشجو در مدت مقرر دانشدر ص تبصره:

 ال دوم منوطر نیمسده صورت رایگان اما نیمسال تحصیلی افزایش دهد. برای دانشجوی مشمول آموزش رایگان، تحصیل در نیمسال اول کماکان ب

ین مدت اشجو در . چنانچه دانشودنامه مصوب مؤسسه دریافت میشیوه ت امنا تعیین و طبقأهزینه ثابت است که طبق تعرفه هی به پرداخت

 .شودمی ادامه تحصیل به کمیسیون موارد خاص مؤسسه ارجاع درخصوصگیری نشود، پرونده وی برای تصمیمآموخته دانش

 م سنوات تحصیلی، بههفته قبل از اتما 4کتبی خود را حداقل  تواند تقاضاینشود، وی می آموختهدانش مقرر مدّت در دانشجو که صورتی در -1

 استاد نهادپیش به دارد یاراخت شورااین  .مطرح شود ،دانشکده تکمیلی آموزشی و تحصیالت شورای در نماید تا برای اخذ تصمیم تسلیم راهنما استاد

  .دهد افزایش تحصیلی نیمسال دو تا حداکثر را مدت تحصیل راهنما،

ل اهنما، حداقرید استاد . در موارد خاص، با درخواست کتبی دانشجو و تأیافزایش نیستمدت مقرر، قابل  تمدیدسنوات تحصیلی دانشجو پس از  -2

رای بررسی موارد خاص او، به شو اخراج یا تحصیل ادامه و مدّت نحوه درخصوصری یگماه قبل از اتمام سنوات تحصیلی، پرونده وی برای تصمیم 3

 طابق مقرراتمصورت با وی شدن وضعیت تحصیلی، حق قطع ارتباط با دانشگاه را ندارد و در غیر این. ضمناً دانشجو تا روشنشوددانشگاه ارجاع می

 رفتار خواهد شد.

 .شودمیاخذ تمدید سنوات های سال بر اساس شهریه ورودی ،نیمسال نهمشهریه سنوات مازاد بر  -3

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

 شود. لحاظ می در برنامه درسی هر رشته تحصیلی

 .انتخاب کندرا واحد درسی  10و حداکثر  6الزم است، حداقل دانشجو در هر نیمسال تحصیلی  تبصره:

 

 

 

 

ماه بعد از  6 -اجعه نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی و ترك تحصیل بدون کسب اجازه از دانشگاه، منجر به ثبت وضعیت عدم مرثبت -1

در سامانه جامع آموزشی دانشگاه و لغو معافیت تحصیلی دانشجویان ذکور مشمول خواهد  -حداکثر مهلت اعالم نمرات آخرین نیمسال تحصیلی 

ویان ذکور امکان ادامه تحصیل دانشجو، منوط به موافقت شورای بررسی موارد خاص و نیز اخذ مجوز از سازمان نظام وظیفه برای دانشج شد.

 مشمول خواهد بود.

برای دانشجویانی که مقاطع تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد آنها متجانس و تواند دوره دکتری میگروه آموزشی شورای تخصصی  -2

 .نمایدتعیین و ارائه  دانشجومتناسب با رشته تحصیلی دروس جبرانی ، مرتبط با رشته تحصیلی دوره دکتری تخصصی نباشد

 .نیست مجاز استاد به معرفی دکتری به صورت دروس برگزاری -3



 

5 

 

 است.  20ز ا 16واحدهای آموزشی  و میانگین کل قابل قبول پس از گذراندن تمام 20از  14حداقل نمره قبولی در هر درس  .11ماده 

ا نظر استاد راهنما و بوظف است باشد دانشجو م 16از چنانچه میانگین کل نمرات دانشجو پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی کمتر  :1تبصره 

حصیل ادامه ت صورت ازنای گروه، فقط در یک نیمسال تحصیلی دروسی را برای ترمیم میانگین کل اخذ کند و با موفقیت بگذراند و در غیر تأیید

 شود. محروم می

 شود.قبولی وی انجام میاس آخرین نمره براس محاسبه میانگین کل نمرات دانشجو صرفاً :2تبصره 

ب رای انتخاحذف غیر موجه آن، موظف است ب دانشجوی مشمول آموزش رایگان، در صورت عدم کسب نمره قبولی در هر درس یا :3تبصره  

 .ت امناء مؤسسه پرداخت کندأبه آن را بر اساس تعرفه مصوب هی مجدد همان درس یا درس جایگزین، هزینه مربوط

تکالیف ر کالس، انجام بر اساس حضور و فعالیت د آن درس و (یشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس، از سوی مدرس )یا مدرسانارزیابی پ .12ماده 

از صفر تا  ای عددیبنپذیرد و بر مملی در هر نیمسال تحصیلی صورت میع  -ای و پایانی برای دروس نظری و نظری و نتایج آزمون کتبی مرحله

 .شودبیست تعیین می

ن نیمسال حان پایاهای یک درس یا در جلسه امتک درس بیش از سه شانزدهم از کالسچنانچه دانشجو در طول نیمسال تحصیلی، در ی .13ده ما

رای یمسال بصورت، رعایت حداقل شش واحد در طول نشده و آن درس حذف می شود. در اینآن درس غیبت کند، این غیبت غیر موجه تلقی 

 .شوددت مجاز دوره تحصیلی وی محسوب میولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو م ،دانشجو الزامی نیست

 .آموزشی دوره الزامی است از تمام واحدهای 16برای ورود به مرحله ارزیابی جامع، کسب میانگین کل حداقل  .14ماده 

آن  زیابی جامع شرکت کند ویکبار دیگر، در ار صرفاً ، دانشجو مجاز استصورتدر غیر این ؛است 16حداقل نمره قبولی در ارزیابی جامع  .15ماده 

اص مؤسسه موارد خ امکان شرکت مجدد در ارزیابی جامع به کمیسیون درخصوصگیری دانشجو برای تصمیم واال پرونده ،را با موفقیت بگذراند

 شود.ارجاع می

 نامه مصوب مؤسسهشیوه انجام می شود، طبق های آموزشی و پژوهشی دانشجوتوانمندینحوه اجرای ارزیابی جامع که به منظور ارزشیابی  :تبصره 

 .خواهد بود

 نامه اجرایی ارزیابی جامع دوره دکتری دانشگاه علم و فرهنگشیوه
 مقدمه: 

ی عالی شورا 24/11/94مورخ  871مصوب جلسه  (Ph.D)آموزشی دوره دکتری تخصصی  نامهآیین 23و ماده  15به استناد تبصره ماده 

های آموزشی و روهگر سطح ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای ارزیابی جامع دوره دکتری دبرنامه

 تدوین گردیده است. "نامه اجرایی ارزیابی جامع دوره دکتری دانشگاه علم و فرهنگشیوه"ها، دانشکده

 : اهداف1ماده 

 های آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره دکتریکسب اطمینان از توانمندی( 1-1

 ( سنجش توانایی تجزیه و تحلیل مسائل تخصصی با رویکرد علمی1-2

 ( احراز برخورداری از قوه خالقیت و نوآوری1-3

 : شرایط و زمان ارزیابی جامع2ماده 

ده باشد، در صورت احراز گذران 16الذکر، با میانگین حداقل نامه فوقآیین 11و  10( دانشجویی که تمامی واحدهای درسی دوره را طبق مواد 2-1

 شرایط زیر، الزم است در ارزیابی جامع شرکت کند.

 شرایط شرکت در ارزیابی جامع دوره دکتری:
 (  گلستان سامانه) ی دانشگاهسامانه جامع آموزشالف( اتمام مرحله آموزشی و ثبت تمامی نمرات دروس طبق سرفصل آموزشی مصوب دوره، در 

 ب( احراز شرایط مربوط به زبان خارجی بر اساس مصوبه شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه

 )با هماهنگی گروه آموزشی(راهنما و موضوع رساله  استادانج( تعیین استاد/

 دانشگاه د( داشتن حداقل سنوات مجاز برای ادامه تحصیل یا اخذ سنوات از شورای بررسی موارد خاص 

 (، در موعد مقرر سامانه گلستان) سامانه جامع آموزشی دانشگاهنام ارزیابی جامع در ه( ثبت
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ی، بعات احتمالتت کلیه تواند ضمن قبول مسئولینام کند، ولی آمادگی شرکت در آن را نداشته باشد، می( اگر دانشجو در ارزیابی جامع ثبت2-2

مون، به برگزاری آز ه قبل ازراهنما، حداقل دو هفت استاداناستاد/  تأییدی جامع را با ذکر دالیل موجه با درخواست تمدید مهلت شرکت در ارزیاب

 کمیلیحصیالت تتمعاون آموزشی و  تأییدمدیر گروه آموزشی مربوط ارائه کند. درصورت پذیرش مراتب توسط شورای تخصصی گروه آموزشی و 

 ک نوبت به تعویق خواهد افتاد.دانشکده، ارزیابی جامع دانشجو حداکثر ی

شجو محسوب حصیل دانتنام ارزیابی جامع، علیرغم موافقت با تمدید مهلت برای تعویق ارزیابی جامع، جزو سنوات مجاز : نیمسال ثبت1تبصره 

 گردد.شود. در این صورت ارزیابی جامع در کارنامه دانشجو ثبت شده و در وضعیت نمره آن، عبارت حذف آموزشی درج میمی

واست مرخصی مسال درخنام دانشجو در نیمسالی که باید در ارزیابی جامع شرکت کند، الزم است دانشجو برای آن نی: درصورت عدم ثبت2تبصره 

 شود.. در غیراینصورت دانشجو منصرف از تحصیل شناخته میتحصیلی با احتساب در سنوات تحصیلی نماید

صیالت موزش و تحآدانشکده و تصویب اداره کل  معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی تأییدوه آموزشی، ( بنابه پیشنهاد شورای تخصصی گر2-3

دوم:  نوبته و ماادخردان اول: حداکثر تا پای نوبت، حداکثر دو نوبت در سال )گرایش/تکمیلی دانشگاه، ارزیابی جامع برای دانشجویان یک رشته

 شود. ماه( برگزار میآذرحداکثر تا پایان 

 : چگونگی برگزاری و محتوای ارزیابی جامع3ماده 

 های آموزشی الزامی است. آموزشی دوره دکتری تخصصی، برگزاری ارزیابی جامع برای تمام گروه نامهآیین 16( با عنایت به ماده 3-1

شیوه کتبی،  3کی از یآموزشی مربوط، به  های آموزشی دانشگاه، ارزیابی جامع با تشخیص و تصویب شورای تخصصی گروه( در هر یک از گروه3-2

 شود.آزمون شفاهی برگزار می -شفاهی و یا ارائه مقاله -کتبی

 الف( شیوه کتبی: 
همان  استادانط درس اصلی مصوب شورای تخصصی گروه آموزشی است که توس 5و حداکثر  3( آزمون کتبی، شامل سؤاالت مرتبط با حداقل 3-3

حرمانه به ه طور مبدرس موظفند حداقل یک هفته قبل از برگزاری آزمون کتبی، سؤاالت خود را  استادان. ضمناً گردددروس طرح و تصحیح می

 اداره خدمات آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه تحویل دهند.

 حو مقتضی بهنو به  مکتوب ( مواد درسی آزمون کتبی باید یک نیمسال قبل از برگزاری ارزیابی، توسط مدیر گروه آموزشی مربوط به صورت3-4

 ب کند. الزم را کس طالعاتاطالع دانشجو رسانده شود. دانشجو نیز موظف است درخصوص مواد آزمون و تاریخ دقیق ارزیابی جامع از گروه آموزشی ا

 شود. به صورت متمرکز و حداکثر در دو روز کاری متوالی برگزار می ( آزمون کتبی3-5

 شفاهی: -ب( شیوه کتبی

زم است ابتدا آزمون شود. بر این اساس الدرصد شفاهی برگزار می 30درصد کتبی و  70های کتبی و شفاهی به نسبت ( در این شیوه، آزمون3-6

 ( و سپس آزمون شفاهی برگزار گردد. 3کتبی طبق شیوه کتبی )بند الف ماده 

ه ه دانشجو، بلی رسالع اطالعات دانشجو در مباحث مرتبط با زمینه ک( با توجه به موضوع محور بودن دوره دکتری، در آزمون شفاهی مجمو3-7

روه توسط مدیر گ مبحث تصویب شده، 3گیرد. بنابراین، موضوعات حداقل تصویب شورای تخصصی گروه آموزشی مربوطه، مورد ارزیابی قرار می

 گردد.راهنما طرح می ستاداناشود و سؤاالت آزمون شفاهی آن مباحث، توسط استاد/مربوط به دانشجو اعالم می

 شود:جامع با ترکیب و شرایط زیر تشکیل می برگزاری آزمون شفاهی ارزیابی ( کارگروه3-8

 )به عنوان رئیس کارگروه(  مدیر گروه آموزشی دوره دکتری -1     

 راهنمای رساله دانشجو استاداناستاد/  -2     

نهاد شورای به پیش -ما راهن استادانعالوه بر استاد/  –های آموزشی مرتبط روه آموزشی یا گروهحداقل یک نفر از اعضای هیأت علمی گ -3     

 دانشکده معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی تأییدتخصصی گروه و 

صیالت ی و تحموزشآمعاون  تأییدیک عضو هیأت علمی با حداقل مرتبه دانشیاری از خارج دانشگاه با انتخاب شورای تخصصی گروه و  -4     

  دانشکده تکمیلی

ناظر  اه به عنوانیلی دانشگهای مرتبط، به عنوان نماینده اداره کل آموزش و تحصیالت تکمیک عضو هیأت علمی دانشگاه، ترجیحاً از رشته -5     

 بر اجرای صحیح و رعایت ضوابط ارزیابی جامع

سه نشگاه در جلکمیلی داراهنما و نماینده اداره کل آموزش و تحصیالت ت ستادانا: حضور رئیس کارگروه برگزاری آزمون شفاهی، استاد/1تبصره 

 آزمون الزامی است.

 تواند مسئول کمیته باشد. درزمان مدیر گروه باشد، در جلسه آزمون شفاهی دانشجوی خود نمیکه استاد راهنمای اصلی، هم: درصورتی2تبصره 

 ود.یته خواهد بسئول کمم دانشکده، معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلیانتخاب علمی تمام وقت گروه به  گونه موارد، یکی دیگر از اعضای هیأتاین

 برگزاری آزمون شفاهی باید حداقل مرتبه استادیاری داشته باشند. : اعضای کارگروه3تبصره 

 د.( زمان برگزاری آزمون شفاهی، حداکثر یک ماه پس از آزمون کتبی همان نوبت خواهد بو3-9
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 آزمون شفاهی: -ج( شیوه ارائه مقاله
 شود:شفاهی می -( در این شیوه با شرایط زیر، ارائه مقاله جایگزین آزمون کتبی در شیوه کتبی3-10

تبر )با رعایت تبصره پژوهشی مع –یا پذیرش قطعی و چاپ حداقل دو مقاله علمی  وISI ارائه مستندات مربوط به پذیرش قطعی و چاپ یک مقاله 

 ( به همراه درخواست معافیت از آزمون کتبی ارزیابی جامع ک این بندی

به دانشگاه ( Affiliation) باشد. وابستگی "های پژوهشی دانشگاهنامه تشویق فعالیتآیین": مقاالت باید مطابق با الزامات آخرین ویرایش1تبصره 

به دوران  ال آن مربوطان ارساالت مرتبط با رشته تحصیلی یا موضوع رساله و زمعلم و فرهنگ، باید تنها وابستگی نفر اول باشد. همچنین موضوع مق

 تحصیل دانشجو در مقطع دکتری باشد.

 ت دانشجو درع اطالعاشود و در این آزمون، مجمو: درصورت پذیرش مقاالت و معافیت دانشجو از آزمون کتبی؛ آزمون شفاهی برگزار می2تبصره 

 گیرد. رفته شده، مورد ارزیابی قرار میزمینه مقاله یا مقاالت پذی

یت برگزاری آزمون شفاهی ، مسئول3قسمت ب ماده  8-3جامع، با ترکیب و شرایط مندرج در بند  برگزاری آزمون شفاهی ارزیابی : کارگروه3تبصره 

 گردد.راهنما طرح می استادانرا بر عهده دارد و سؤاالت آزمون شفاهی، از محتوای مقاالت توسط استاد/

 : اعالم نتایج ارزیابی جامع4ماده 

 الف( اعالم نتایج آزمون کتبی:

بعد از برگزاری آن،  روز 15ت مربوط، همراه اوراق امتحانی، به طور محرمانه و حداکثر ظرف مد استادان( نتایج آزمون کتبی باید پس از اعالم 4-1

 الم گردد. نشگاه اعدانشکده به معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دا تکمیلیمعاون آموزشی و تحصیالت توسط مدیر گروه آموزشی و از طریق 

 شفاهی: -ب( اعالم نتایج آزمون کتبی

 زیابی است.درصد شفاهی( مالك نهایی ار 30درصد کتبی و  70شفاهی، میانگین موزون هر دو آزمون )به نسبت  -( در آزمون کتبی4-2

های کتیی و شفاهی(، روز پس از برگزاری ارزیابی جامع )آزمون 15موظف است حداکثر ظرف مدت  کارگروه ارزیابی آزمون شفاهیرئیس  (4-3

ده توسط شامضا  نسبت به درج نمرات هر دو بخش کتبی و شفاهی به صورت مجزا در صورتجلسه ارزیابی جامع اقدام نماید و سپس صورتجلسه

میلی تحصیالت تک موزشی وآدانشکده، به معاون  معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلیطریق  اعضای کارگروه به همراه اوراق امتحانی آزمون کتبی، از

  دانشگاه ارائه گردد.

 آزمون شفاهی: -ج( اعالم نتایج آزمون شفاهی در شیوه ارائه مقاله
 ود. واهد بون شفاهی خ( درصورت پذیرش مقاله/مقاالت و معافیت دانشجو از آزمون کتبی؛ کل نمره ارزیابی جامع، مربوط به آزم4-4

رج نمرات در روز پس از برگزاری آزمون شفاهی، نسبت به د 15( رئیس کارگروه ارزیابی آزمون شفاهی موظف است حداکثر ظرف مدت 4-5

، نشکدهدا یلیالت تکممعاون آموزشی و تحصیصورتجلسه ارزیابی جامع اقدام نماید و سپس صورتجلسه امضا شده توسط اعضای کارگروه، از طریق 

 به معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارائه گردد. 

یمسال ل از شروع نر تا قبآزمون شفاهی( باید حداکث -شفاهی و یا ارائه مقاله -های کتبی یا کتبی( نتیجه نهایی ارزیابی جامع )شامل شیوه4-6

 گردد.( ثبت سامانه گلستان) مع آموزشی دانشگاهسامانه جامعاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه در  تأییدجدید، با 

شود و در میانگین نیمسال و یدر کارنامه تحصیلی دانشجو ثبت م (16)کمتر از یا مردود  و باالتر( 16)تبصره: نتیجه ارزیابی جامع به صورت قبول 

 اثر است.کل بی

 : شرط قبولی در ارزیابی جامع5ماده 

، 16صورت عدم کسب میانگین در هر درس است. در  14و نمره حداقل  16ابی جامع، کسب میانگین کل حداقل ( حداقل نمره قبولی در ارزی5-1

 ارزیابی صرفاً یکبار دیگر تکرار خواهد شد. 

یا  کت در امتحان درسف به یک بار شراحراز شده باشد، ولی حداقل نمره هر درس کسب نشده باشد، وی موظ 16: چنانچه نمره میانگین 1تبصره 

نوبت ارزیابی جامع  است. در این حالت تکرار امتحان آن درس یا دروس، جزو همان 14دروسی خواهد بود که نمره کسب شده در آنها کمتر از 

 شود.محسوب می

 ف خواهد بود.امتحان مجدد آن درس معارا کسب کند، از شرکت در  14تا  12صورتی که دانشجو فقط در یک درس نمره بین : در 2تبصره 

ماید، با امع شرکت ننمتحان ج( در صورتی که دانشجو در دو نوبت ارزیابی جامع حدنصاب الزم را کسب نکند و یا به هر دلیل در موعد مقرر در ا5-2

حیت . چنانچه صالنماید ع بعدی گروه شرکترعایت سنوات مجاز تحصیلی و موافقت شورای بررسی موارد خاص دانشگاه، باید در اولین ارزیابی جام

 شود.بار شرکت در آزمون جامع احراز نگردد، دانشجو از ادامه تحصیل محروم می 3علمی دانشجو پس از 

 شد.بامجاز نمی های دیگر،: جایگزینی نمره دانشجو در هریک از دروس آزمون کتبی و شفاهی نوبت اول، برای ارزیابی نوبت دوم یا نوبت3تبصره 

اه کمیلی دانشگحصیالت تتنامه، نظر شورای نامه دوره دکتری تخصصی و رعایت مفاد این شیوهدر سایر موارد اجرایی، با حفظ اصول آیین :6ماده 

 تعیین کننده است.

 نامه، بر عهده معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه است.مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این شیوه :7ماده 
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 : ضوابط و مقررات پژوهشیبخش چهارم

های پژوهشی در لیتشرط الزم برای شروع فعا آمیز ارزیابی جامع و تصویب طرح پیشنهادی رساله در گروه آموزشیگذراندن موفقیت .16ماده 

 .دوره دکتری تخصصی است
 

 های دوره پژوهشی دانشجویان دکترینامه فعالیتشیوه

 مقدمه

عد از گذراندن دوره آموزشی که بالفاصله ب – های دوره پژوهشی دانشجویان دکترینظور تشریح الزامات و مراحل انجام فعالیتنامه، به ماین شیوه

 بخش تنظیم شده است. 4در  -شود آغاز می ارزیابی جامعو موفقیت در 

 بخش اول: تدوین و تصویب طرح پیشنهادی )پروپوزال( رساله

 و تصویب طرح پیشنهادی )پروپوزال( رساله دوره دکتری به شرح زیر است: مراحل و شرایط تدوین :1ماده 

ورای شدر تصویب  ایبرله را موضوع کلی رسا و استاد راهنما قبل از ارزیابی جامع، با نظر گروه آموزشی مربوط،دانشجو موظف است حداکثر تا  (1

 .به مدیر گروه تخصصی پیشنهاد نمایدتخصصی گروه آموزشی 

ر شورای عنوان د تنظیم کند و پس از تصویبوظف است با هماهنگی استاد راهنما، طرح پیشنهادی خود را در قالب فرم مصوب دانشجو م( 2 (2

رائه ن را برای اآ ،(نداكایرا) اطالعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران سامانهتخصصی گروه آموزشی و شورای دانشکده و استعالم از 

  .ح پیشنهادی به مدیر گروه تخصصی تحویل دهددرخواست دفاع از طر

  نماید.یمهای پژوهشی دانشگاه، دانشکده و گروه تخصصی بررسی تبصره: شورای دانشکده، طرح پیشنهادی را از منظر رعایت سیاست (3

فاع دزاری جلسه برگ برای های الزمهماهنگیموظف است در شورای تخصصی گروه، دانشجو  از تصویب درخواست دفاع از طرح پیشنهادی پس( 3 (4

ا ب)داوران اه ج از دانشگداور خار حداقل یکداور داخلی و  یک ،مشاورو  با حضور استادان راهنما دهد. جلسه دفاع از طرح پیشنهادیرا انجام 

 یابد.رسمیت میآموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه و نماینده معاونت حداقل مرتبه علمی استادیاری( 

ضای نظر اع موردت اصالحاانجام پس از  مربوط،فرم و مستندات ، طرح پیشنهادی در جلسه دفاع از طرح پیشنهادینهایی تصویب در صورت ( 4 (5

ایران  وری اطالعاتلوم و فناسامانه اطالعاتی پژوهشگاه عو  سامانه جامع آموزشی دانشگاه، در اول )اصلی(، با تأیید استاد راهنمای دفاع جلسه

 برگزار 3ذکر شده در بند  طرح پیشنهادی با شرایطاز  دفاعمجدد ماه، جلسه  2شود. در صورت عدم تصویب، حداکثر بعد از گذاری بار )ایرانداك(

 .گردد

امانه سو  نشگاهسامانه جامع آموزشی دادانشجو موظف است حداکثر تا پایان نیمسال پنجم تحصیلی، طرح پیشنهادی مصوب را در تبصره: 

 ثبت کند. اه علوم و فناوری اطالعات ایران )ایرانداك(اطالعاتی پژوهشگ

 بخش دوم: ارائه گزارش پیشرفت رساله 

ا در قالب های پژوهشی خود رگزارش پیشرفت فعالیت ،با رعایت موارد ذیل، دانشجو موظف است پس از تصویب نهایی طرح پیشنهادی -2ماده 

 های مصوب تهیه و ارائه دهد.فرم

ه دانشکده تادان راهنما ببا تأیید استاد/ اس راماه از زمان تصویب طرح پیشنهادی، گزارش کتبی پیشرفت رساله  6لی/ تحصی سالنیمهر در  (1

 نام دانشجو در هر نیمسال تحصیلی منوط به ارائه این گزارش است.ثبت .نمایدتحویل 

مشاور، حداقل یک اهنما و لب سمینار و با حضور استادان رماهه در قا 6های حداقل یکی از گزارش بایداستادان راهنما،  استاد/به تشخیص  (2

 ر دانشجویانمینار با حضوحداقل یکی از جلسات سالزم است . شودارائه آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه نماینده معاونت و  داور داخلی

 خواهدینار ا تکرار سمیفعالیت پژوهشی دانشجو دو صورت ادامه یکی از هم رشته دانشجو برگزار شود. نتیجه ارزیابی جلسات سمینار، به 

 بود.

 هماهنگی با گروه تخصصی مربوط است.با دانشجو و سمینارها سمینار/ برگزاری پیگیری  (3
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 ی اولنمااستاد راه نیمسال تحصیلی، توسطهمان باید حداکثر تا پایان  مرتبط،و سمینارهای  ی پیشرفت رسالههانتیجه ارزیابی گزارش (4

 ثبت شود.صورت منظم در سوابق پژوهشی دانشجو )اصلی( به 

 ود.خواهد ب رسالهدفاع مجاز به ارائه درخواست برگزاری جلسه پیش ،سمینارهاسمینار/ ماه پس از برگزاری موفق  4دانشجو حداقل  (5

 شود.مستندات مراحل فوق برای هر دانشجو، در دانشکده مربوط نگهداری الزم است  (6

 ع از رسالهدفاع و دفابخش سوم: پیش

 دفاع و دفاع از رساله دوره دکتری به شرح زیر است:مراحل و شرایط برگزاری جلسات پیش -3ماده 

 تخصصی تحویل نماید:گروه  به زیر را  موظف است مداركدانشجو دفاع، به منظور برگزاری جلسه پیش (1

 گزارش کامل رساله به همراه تأییدیه استادان راهنما و مشاور 

 دفاع توسط داوران داخلی و خارجیأیید رساله و بالمانع بودن برگزاری جلسه پیشتکمیل فرم ت 

  هم رشته  سایر دانشجویانمربوط به یا سمینار  از رساله جلسه دفاع 2شرکت در حداقل گواهی 

 دفاع رسالهتکمیل فرم مجوز پیش 

  گواهی پذیرش قطعی یک مقالهISI  همین ماده(« دبند »های ذیل ط مندرج در تبصره)درچارچوب ضواب مستخرج از رسالهعلمی یا 

 و فناوری دانشگاه پژوهشمعاونت  توسطگزارش رساله  رعایت چارچوب یهتأیید 

 دستاوردهای پژوهشی مربوط به سایر مستندات 

 تکمیل شود:مربوط دفاع باید موارد زیر در فرم اخذ مجوز پیشبرای  (2

 دفاعاتمام نگارش رساله و آمادگی دانشجو برای برگزاری جلسه پیشمبنی بر و مشاور الف( تأیید استادان راهنما 

 بارگذاری مربوط و سمینارهای کارشناس دانشکده مبنی بر ثبت نهایی تمامی نمرات، ارائه گزارش کتبی پیشرفت رساله و سمینار/ تأیید ب(

  اهسامانه جامع آموزشی دانشگدر مورد نیاز، های تحصیلی و آموزشی تأییدیه تمامی

زشی و مقررات آمو انین ودفاع رساله از نظر قوج( تأیید مدیر گروه آموزشی مبنی بر اتمام مراحل آموزشی و بالمانع بودن برگزاری جلسه پیش

 دفاعمعرفی داوران جلسه پیش

ن و ز نظر قوانیادفاع رساله پیش بودن برگزاری جلسه د( تأیید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه مبنی بر کفایت دستاوردهای علمی و بالمانع

 مقررات پژوهشی دانشگاه

رج از رساله، در نشریات مستخعلمی یا  ISIارائه گواهی پذیرش قطعی یک مقاله منوط به دفاع از رساله دانشجویان دکتری، پیشاجازه : 1 تبصره

 پژوهش و فناوری دانشگاه است. تأیید معاونت با نظر شورای تخصصی گروه آموزشی، موافقت شورای دانشکده و معتبر

باشد. ثانیاً: لم و فرهنگ دانشگاه ع( affiliation)و با وابستگی اوالً: نویسنده اول باید دانشجو ، قبلموضوع تبصره در چاپ مقاله : 2 تبصره

 نویسنده مسئول تمامی مقاالت باید استاد/ استادان راهنمای داخلی باشد. 

 ( باشد.affiliationتواند دارای دو وابستگی )ها میها و پژوهشکدهگاه علم و فرهنگ با پژوهشگاههای مشترك دانشرشته: 3 تبصره

رائه اه، منوط به انشنامدصدور و تحویل هرگونه مدرك پس از دفاع از رساله؛ اعم از ریزنمرات تحصیلی، گواهی موقت فراغت از تحصیل و  توجه:

 باشد.شی دانشگاه میاصل مقاله چاپ شده و تأیید معاونت پژوه

 دفاعبالمانع بودن انجام پیش بر هـ( تأیید مدیر امور مالی دانشگاه مبنی

مرتبه علمی  باانشگاه دداور خارج از  2 و داور داخلی 2عضو هیأت علمی )از بین  3حداقل با حضور دفاع، دانشجو موظف است در جلسه پیش (3

ما و ستادان راهندون حضور ابترجیحاً  ی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه )به عنوان مدیر جلسه( وآموزشو نماینده معاونت  یا باالتر(ری استادیا

  .کندمشاور، از نتایج رساله خود دفاع 

ورای ش و تصویب روهمدیر گ به پیشنهادولی  ،داوران داخلی و خارج از دانشگاه ترجیحاً همان داوران جلسه دفاع از طرح پیشنهادی هستندتبصره: 

 ای انتخاب شود.تواند از متخصصان حرفهدیگر نیز استفاده کرد. یکی از داوران خارجی میداوران توان از ی گروه، میتخصص

 دفاع دانشجو غیرکه پیشخواهد بود. در صورتییا قابل قبول  قبول قابل های غیرحالتدفاع، به صورت کیفی شامل یکی از ارزیابی جلسه پیش (4

 رارتکان راهنما و مشاور و با حضور استاد مندرج در بند قبلدفاع با همان ترکیب ماه، جلسه پیش 3د، پس از حداقل قابل قبول ارزیابی شو

 خواهد شد.
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 شی و پژوهشیات آموزتحصیلی و سایر مقرر دفاع دانشجو قابل قبول ارزیابی شود، دانشجو با رعایت سقف مدت مجاز دورهکه پیشدر صورتی (5

جاز ی دانشگاه مالت تکمیلخدمات آموزشی و تحصی کلهای مصوب( و تأیید مدیرفرم استادان راهنما )در قالب فرم/ استاد/ دانشگاه، با تأیید

 خود دفاع کند. دفاع، در حضور هیأت داوران از رسالهاست حداقل یک هفته پس از پیش

 د:اقدامات زیر را انجام دهدانشجو موظف است از رساله،  دفاع مجوز صدور برای (6

 ماید.الف( متن کامل رساله و گزارش همانندجویی رساله را در سامانه جامع آموزشی دانشگاه )سامانه گلستان( بارگذاری ن

انجام صالحات ابه رجاع ا به همراه دفاع،نکات پیشنهادی و اصالحات اعالم شده در جلسه پیشفهرست  برگبه همراه درخواست دفاع از رساله، ب( 

 .کندارائه ی گروه تخصص را بهو همچنین گزارش همانندجویی رساله  استادان راهنما توسط استاد/ انجام اصالحاتتأیید ساله و در گزارش ر شده

 :شودتشکیل میزیر  هیأت داوران به شرحدفاع با حضور  جلسه -4ماده 

 ق رأی(آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه )به عنوان مدیر جلسه، بدون حمعاونت  نماینده -1

 استادان راهنما استاد/ -2

 استادان مشاور استاد/ -3

  داور داخلی(به عنوان نفر از اعضای هیأت علمی گروه ) دو -4

  داوران خارجی(به عنوان نفر از اعضای هیأت علمی خارج از دانشگاه ) دو -5

حداقل علمی  رتبهماوران در به علمی حداقل دانشیاری و بقیه دحداقل یک نفر از داوران خارج از دانشگاه باید عضو هیأت علمی با مرت: 1تبصره 

 ای انتخاب شود.تواند از متخصصان حرفهیکی از داوران خارجی مید. نباشاستادیاری 

 شوند.میهای مصوب شورای تخصصی گروه آموزشی انتخاب مدیر گروه بر اساس سیاستتمامی داوران توسط  :2تبصره 

ز جلسه دفاع از رساله به اساعت قبل  48دفاع شرکت کند، باید موضوع را حداقل  یکی از استادان راهنما نتواند در جلسهکه : در صورتی3تبصره 

نماینده  وخارجی  وی اول، تمامی داوران داخلی راهنما استادبا حضور  صورت کتبی به اطالع معاونت دانشکده برساند. در هر حال، جلسه

 رد.رسمیت داتحصیالت تکمیلی 

 تواند همزمان به عنوان نماینده تحصیالت تکمیلی انتخاب شود.: یکی از داوران داخلی می4تبصره 

 بخش چهارم: نمره رساله

های فاع از یافتهپژوهشی انجام شده، میزان نوآوری، چگونگی د -علمیهای فعالیتاست که بر اساس کیفیت  20سقف نمره رساله،  -5ماده 

 شود:جدول زیر تعیین میهای مندرج در براساس شاخصش رساله، نگار پژوهشی و نحوه

 سقف نمره پیشنهادی های ارزیابیشاخص

 کیفیت رساله
 نمره 7 محتوای پژوهش و نوآوری رساله

 نمره 5 ای رسالهنگارش و تدوین محتو نحوه

 نمره 4 (و ... تؤاالبندی، نحوه و کیفیت پاسخ به سها )رعایت زمانکیفیت ارائه نتایج و یافته

 نمره 4 های پژوهشی در طول دوره پژوهشی دکتریکیفیت انجام فعالیت

بی شگاه و در قالب فرم ارزیابا تأیید معاونت پژوهش و فناوری دان ،نامهاین شیوه 3د ماده  -2: عالوه بر دستاوردهای ذکر شده در بند 1 تبصره

 شود.اضافه  تواندمی نمره کل رسالهنمره به  2تا سقف  جمعاً ،دستاوردهای پژوهشی

داوران در  وسط هیأتهای پژوهشی براساس مستندات گزارش پیشرفت رساله )موجود در دانشکده مربوط(، ت: نمره کیفیت انجام فعالیت2تبصره 

 شود.جلسه دفاع تعیین می

 شود.نمره رساله براساس میانگین نمرات هیأت داوران، محاسبه می -6ماده 

 شود:رساله به یکی از دو صورت زیر اعالم می نهایی ارزشیابی نتیجه -7ماده 

 (99/17تا  16(، خوب )99/18تا  18(، خیلی خوب )20تا  19الف: قبول با درجه عالی )

 (16ب: مردود )کمتر از 
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 عد از دفاع رساله،ماه ب 4 حداکثر است وظفم دانشجو شود،اعالم  پذیرفته ،اصالحات انجام شرط به رسالهارزشیابی  که صورتی : در1 تبصره

به همراه گزارش صالح شده االکترونیکی نسخه  ،هیأت داوران حاضر در جلسه دفاع توسطنهایی  تأیید از پس و دهد انجامبه طور کامل  را اصالحات

 ماید.بارگذاری ن گلستان( شی دانشگاه )سامانهدر سامانه جامع آموزرا  سامانه اطالعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران )ایرانداك(

 مجاز مدت عایت سقفربا  ماه شش طی حداکثر داوران هیأت با تأیید دتوانمی دانشجو شود، ارزیابی «مردود»دانشجو  رساله : چنانچه2 تبصره

 کند. دفاع خود رساله از دیگر بار یک ،تحصیل

 ت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه است.نامه، معاونمرجع تفسیر مواد این شیوه -8ماده 

 پذیر است.با تصویب شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه امکاننامه این شیوههرگونه اصالح و یا تغییر در مفاد  -9ماده 

ه باصلی  یتاد راهنمااس دوم نیز داشته باشد. دانشجوی دوره دکتری تخصصی مجاز است عالوه بر استاد راهنمای اصلی، استاد راهنمای .17ماده 

 شود.عیین میت موزشیآگروه  تأییدبا مرتبه علمی حداقل استادیاری و با   درخواست دانشجو و از میان اعضای هیأت علمی مؤسسه محل تحصیل و

  د راهنمای استابرا دانشجوی کارشناسی ارشد داشتن حداقل سه سال سابقه تدریس در دوره تحصیالت تکمیلی و راهنمایی حداقل دو: 1تبصره  

 .با مرتبه استادیاری ضروری است

 ود. شمصوب مؤسسه انجام می نامهخارج از مؤسسه( طبق شیوه شرایط و نحوه انتخاب استاد راهنمای دوم )داخل یا :2تبصره  

تواند از یم ،ی ارشدکارشناسدانشجوی  حداقل سه سال سابقه تدریس در دوره تحصیالت تکمیلی و راهنمایی حداقل دو، با استاد راهنمای دوم

 .شود انتخاب خارج دانشگاه

تبط ای مرحرفه ا متخصصانیهیأت علمی  گروه آموزشی، از بین اعضای تأییدراهنما و  استادان مشاور، به پیشنهاد استاد /انتخاب استاد :3تبصره 

 .پذیر استبا رشته تحصیلی دانشجو امکان

ت مجاز ارت در مدنامه مصوب وزطبق آیین های پژوهشی خوددوین رساله دکتری و برای ادامه فعالیتدانشجو مجاز است در زمان ت .18ماده 

 .های آموزش عالی داخلی یا خارجی سفر کنداز مؤسسه تحصیلی با عنوان فرصت تحقیقاتی به یکی

 تأیید، با مستخرج از رسالهپژوهشی -یاوردهای علمی و چاپ یک مقاله علم. دانشجو پس از تدوین رساله به شرط کفایت دست19ماده 

 د.ت داوران از رساله خود دفاع کنأیاستادان راهنما مجاز است در حضور ه/استاد

و از ند که یک عضدیاری هستحداقل مرتبه استا سه عضو هیأت علمی )عالوه بر استادان راهنما و مشاور( با تبصره: هیأت داوران متشکل از تعداد 

 د.ای انتخاب شوتواند از متخصصان حرفهمی شوند. یکی از داوران خارجی میز خارج از گروه آموزشی انتخاب داخل و دو عضو نیز ا

 د:شوشود و ارزشیابی آن به شرح زیر انجام میرساله در میانگین کل محاسبه نمی نمره .20ماده 

 (16الف: مردود )کمتر از 

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

ده جو اجازه داصیل به دانشسقف مدت مجاز تح هیات داوران، حداکثر یک نیمسال در تأییدچنانچه ارزشیابی رساله مردود اعالم شود، با : 1تبصره 

 از رساله خود دفاع کند.  شود تا دوباره در جلسه دفاع شرکت ومی

ه وی اعطا بهای درسی گذراندن واحدگواهی  ده نتواند از رساله خود با درجه قبولی دفاع کند، فقطدانشجویی که در فرصت تعیین ش :2تبصره 

 .ودشمی

 

 

 

 

 :شد خواهد محروم تحصیل ادامه از زیر موارد در دانشجو

 نام نکند.ثبت ،به تشخیص معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه موجه عذر بدون ،تحصیلی هاینیمسال از هریک دردانشجو  -1

  باشد. 16 از کمتر( 11ماده  2و  1های ایت تبصره)با رع گذرانده درسی نمرات کلّ میانگین -2

 احراز نشود. جامع ارزیابیبار شرکت در  دو از پس پژوهشی فعالیّت ادامه برای دانشجو علمی صالحیّت -3

 ارزیابی شود. «مردود»(، 20ماده  1)با رعایت تبصره  دانشجو رساله -4

 .برسد پایان به (،9)با رعایت تبصره ماده  تحصیل مجاز مدّت -5
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 .آموختگی، روز دفاع و کسب درجه قبولی از رساله استتاریخ دانش .21ماده 

 

 نامهاجرای آیینبخش پنجم : ضوابط و مقررات نظارت بر 

طبق  ین موضوعاکند و  (برداریرونوشت دستبرد ادبی، جعل، تقلب،وین رساله اقدام به تخلف علمی )دچنانچه دانشجو در حین ت .22ماده 

 د.های مصوب اقدام خواهد شها و دستورالعملنامهود، مطابق با قوانین و آیینش برای مؤسسه اثبات نامه مصوب مؤسسهشیوه

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

غیاب  ، حضور وضوابط مربوط به بررسی و تصویب طرح پیشنهادی برای انجام رساله دکتری، حذف تمام دروس یک نیمسال تحصیلی .23ماده 

ین رد اجرایی ار موااص و ساید خگیری در موارچگونگی ثبت و اعالم نمره، تصمیم دانشجو، مرخصی تحصیلی، انصراف از تحصیل، تقویم آموزشی،

 .شودنامه انجام میمندرج در این آییننامه اجرایی مصوب مؤسسه و اصول نامه بر اساس شیوهآیین

وطه بررسی و مربدر شورای آموزشی دانشکده آموزشی، در صورت نظر مساعد مدیر گروه تحصیلی دروس یک نیمسال  درس/ذف حدرخواست  -1

 شود.گیری میتصمیم

به آن را  نه مربوطموظف است برای انتخاب مجدد همان درس یا درس جایگزین، هزیدانشجو  (به هر دلیل)صورت حذف درس با نظر شورا در -2

 شهریه دروس دکتری در همان سال پرداخت نماید.بر اساس 

شورای  ،ول )اصلی(ی ااستاد راهنما تأیید زا پس تحصیلی، سنوات بودن دارا به شرط داشته باشد، موجّه عذر دانشجو موارد خاص که رد -3

 مرخّصی نیمسال ود از حداکثر تواندمی دانشگاه، تکمیلی تحصیالت شورای موافقت و دانشکده تکمیلی تحصیالت شورای آموزشی، تخصصی گروه

 . کند استفاده تحصیلی سنوات در احتساب با نیمسال حذف یا تحصیلی

 تحصیلی نداشته سنوات دانشجو کهصورتی در .شود ارائه مربوط دانشکده آموزش به انتخاب واحد آغاز از پیش باید تحصیلی رخواست مرخصید -4

 وارد خاص دانشگاهمارسال درخواست به شورای بررسی  و دانشجو وضعیت بودن خاص بررسی به مجاز دانشگاه تکمیلی تحصیالت شورای نیز باشد

 ت.اس

 .نیست مجاز تحصیلی نیمسال نخستین در تحصیلی مرخصی درخواست -5

دوره  چنانچه در ی، ولردتا یک ماه پس از انصراف امکان بازگشت به تحصیل را دا ،انشجوی منصرف از تحصیل چنانچه در دوره آموزشی باشدد -6

 .د داشتخواهصیل را ت به تحشامکان بازگ ،کثر تا دو ماه پس از تاریخ انصرافاو مدیر گروه حدی اول )اصلی( استاد راهنمابا نظر  ،پژوهشی باشد

 حداکثر را سمینار رسد و امتحان زمان برگزاری از بعد ماه دو تا حداکثر را مربوط درس نمره است موظف دوره دکتری دروس از هر یک استاد -7

 ثبت صورت، این غیر در ماید.ن طعیق و ( اعالمسامانه گلستانآموزشی دانشگاه ) طریق سامانه جامع از نیمسال همان امتحانات پایان از بعد ماه سه

 است. تخصصیگروه  مدیراعالم کتبی استاد، مبنی بر علت تأخیر در ارسال نمره، به  به منوط نمره

 پذیر نیست.(، امکانسامانه گلستان) سامانه جامع آموزشی دانشگاهتغییر نمره دانشجو پس از ثبت قطعی نمره درس در  -8

 .است رتب بر آن، بر عهده مؤسسهتنامه و پاسخگویی قانونی من آیینای مسئولیت حسن اجرای. 24 ماده

 .و تفسیر مفاد آن بر عهده معاونت آموزشی وزارت است نظارت بر حسن اجرا .25 ماده

 

 

 ریزی آموزشی هشورای عالی برنام 24/11/1394 مورخ 871تبصره در جلسه شماره  15ماده و  26نامه مشتمل بر یک مقدمه، این آیین .26ماده 

 ت.و پس از آن الزامی اس 1395-96لی دانشجویان ورودی سال تحصی به تصویب رسید و اجرای آن برای

و  25/04/1401 ،30/03/1401در جلسات مورخ ، تاس شدهدرج  داخل کادرهای مجزا در که نامهآیین این مواد ذیل اجرایی نامهشیوه بندهای 

از تاریخ تصویب  ونامه قبلی گردید و جایگزین شیوه رسیدنهایی  تصویب به ،هدانشگا تکمیلی تحصیالت شورایکمیته منتخب  01/05/1401

سال از تاریخ  5امه پس از ناین شیوه .االجراستالزمو پس از آن  1394-95سال تحصیلی ورودی برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی 

 تصویب، مورد بازنگری مجدد قرار خواهد گرفت.

 .است و تحصیالت تکمیلی دانشگاهبر عهده معاونت آموزشی  نامه،اجرایی آیین نامهشیوهو تفسیر مفاد  نظارت بر حسن اجرامسئولیت 

 تحت هیچ شرایطی قابل تغییر نیست.آموختگی، تاریخ دانش


