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  بسمه تعالي
  

 8/8/1389مورخ  775مصوب جلسه  ،).Ph.D(نامه دوره دكتري تخصصي  بر اساس آيين

وزارت علوم،  17/9/1389مورخ  57209/21، ابالغيه شماره ريزي آموزش عالي برنامهشوراي 

و پژوهشي  پژوهشي -شيوه آموزشي دوبه ) .Ph.D(دوره دكتري تخصصي تحقيقات و فناوري 

  .استا قابل اجر

با توجه به . شود پژوهشي اجرا مي –ي آموزشي در اين دانشگاه در حال حاضر فقط شيوه

نامه مذكور، در بيان برخي از مواد به كليات اكتفا كرده و دستورالعمل اجرايي يا  اينكه آيين

محول  هاي مجري دوره دكتري به دانشگاه 14را طي ماده  گيري در خصوص جزئيات تصميم

به عنوان دستورالعمل  دانشگاه و شوراي تحصيالت تكميليشوراي دانشگاه ت مصوبانموده است، 

هاي  ، به عنوان تبصره نامه جهت شفاف نمودن برخي از مواد مسكوت آييناجرايي و نظارتي، 

  .است، اضافه گرديده الحاقي 

هاي الحاقي در  تبصره تر، و به منظور دسترسي آسان جهت جلوگيري از هر گونه ابهام

  .اند نامه وزارتي، اضافه شده با قلم متفاوت، به متن آيين ،مواد مرتبطذيل 

  
  مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه
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  ).Ph.D(دوره دكتري  نامه آيين
  

  مقدمه
هاي توسعه و  اقتصادي به خصوص اهداف برنامه رشد پرشتاب علم و فناوري و تحوالت عظيم اجتماعي،

شرايطي را براي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي پديد آورده است  ري اسالمي ايران،انداز بيست ساله جمهو سند چشم
تربيت  كه وزارت علوم،تحقيقات و فناوري براي ايجاد تحول راهبردي در علم و فناوري و توجه بيشتر به پژوهش،

صدر اولويتهاي  در متخصص و ماهر را از طريق تنوع در شيوه پذيرش دانشجو در دوره دكتري، نيروهاي متعهد،
  .كاري خود قرار داده است

رفته است و گنظر قرار  مورد تجديد ،ادوره دكتر نامه آموزشي آخرين آيين براي نيل به اهداف پيش روي،
نامه  آيين هاي كارشناسي و بررسي در جلسات مختلف كار گروه آموزشي، آوري نظريه پس از جمع در نهايت،

الزم به تأكيد است كه برگزاري هر  .تدوين شد» پژوهشي«و » پژوهشي -موزشيآ«جديد دوره دكتري به دو شيوه 
-ها، صرفاً با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي مجاز خواهد بود؛ البته در شيوه پژوهش محور، طرح يك از شيوه

بايد بيني اعتبارات آن كه  هاي تخصصي و تعيين كارفرماي مشخص و پيش هاي پژوهشي پس از تصويب در كميته
  .از اعتبارات خارج از موسسه تامين شده باشد، اجراء خواهد شد

  

  :رود نامه به كار مي هاي زير در اين آيين واژه براي رعايت اختصار، .1ماده 
  .تحقيقات و فناوري است وزارت علوم، منظور، :وزارت

  .است) .Ph.D(ي ادوره دكتر منظور، :ادوره دكتر
كه مطابق مقررات  هاي آموزش عالي و پژوهشي كشور است سسهؤها و م اههر يك از دانشگ منظور، :سسهؤم

  .را برگزار كنند امجازند دوره دكتر وزارت،
  .سسه استمؤواحد سازماني آموزشي يا پژوهشي  ترين، منظور، كوچك: گروه
  .است انامه دوره دكتر منظور، آيين: نامه آيين
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موسسه به رفرماي مشخص است كه برابر قرارداد، اجراي آن طرح پژوهشي، داراي كا: طرح پژوهشي تقاضا محور
هاي نظارت بر آن توسط كارفرما تامين و نتيجه كار نيز تحويل گرفته  واگذار و اعتبارات كامل پروژه به همراه هزينه

  .شود مي
راهنما و دو پژوهشي، استاد  -رساله دانشجو را در شيوه آموزشي اي است كه هدايت منظور كميته: كميته راهبردي

  .نفر عضو هيات علمي با انتخاب گروه و در شيوه پژوهشي، مسئول گروه، معاون پژوهشي و كارفرما بر عهده دارد
  .منظور هياتي است كه ارزيابي نهايي رساله دانشجو در دوره دكترا را بر عهده دارد: هيات داوران

پژوهشي و بر حسب مورد شوراي  -شيوه آموزشيمنظور شوراي تحصيالت تكميلي يا آموزشي دانشگاه در : شورا
  .پژوهشي موسسه در شيوه پژوهشي است

انجامد و  باالترين دوره تحصيلي آموزش عالي است كه به اعطاي مدرك تحصيلي مي دوره دكتري، .2ماده 
و  هاي مختلف علوم و فناوري در رفع نيازهاي كشور رسالت آن تربيت افرادي است كه با نوآوري در زمينه

  .شود مي برگزار» پژوهشي«و » پژوهشي -آموزشي«ثر باشند و به دو شيوه دانش مؤگسترش مرزهاي 
- هاي الزم و تبديل پژوهش هاي پژوهشي با داشتن برنامه پنج ساله مصوب هيات امناء و زيرساخت موسسه: 1تبصره 

ها  ترا پژوهشي را اجرا كنند و دانشگاهتوانند دوره دك هاي پژوهشي مي هاي متقاضي به پروژه هاي مور نياز دستگاه
توانند يك نفر دانشجوي دكترا به شيوه پژوهش محور  پژوهشي مي -نفر دانشجوي دكتراي آموزشي 5نيز به ازاي 

  .جذب كنند مشروط به اينكه استاد راهنما طرح پژوهشي تقاضا محور داشته باشد
  شرايط پذيرش .3ماده 
  عالي آموزش داشتن شرايط عمومي ورود به) الف
  ››وزارت‹‹داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد مورد  تاييد ) ب
  داشتن صالحيت علمي) ج
  داشتن توانايي در زبان خارجي) د

متمركز ورودي  هاي نيمه نامه آزمون آييننحوه احراز صالحيت علمي و توانايي در زبان خارجي بر اساس  .2تبصره 
  .شود دكترا مصوب وزارت تعيين مي
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  :هاي الحاقي تبصره

، بدون آزمون نيمه متمركز از طريق آزمون (پذيرش دانشجوي دكتري در دانشگاه بوعلي سينا به سه شيوه -1

  .گيرد صورت مي )و به صورت بورسيه

  .شود صالحيت علمي شركت كنندگان در آزمون به صورت ذيل احراز مي -2

متمركز توسط سازمان  ربوطه، به صورت نيمههاي م اين آزمون بر اساس دستورالعمل: آزمون كتبي - 2-1

 .شوند سنجش آموزش كشور برگزار و افراد پذيرفته شده براي انجام مصاحبه، به دانشگاه معرفي مي

پژوهشي و سوابق تحصيلي و كاري مرتبط با رشته و  -هاي علمي بررسي و ارزيابي توانايي: مصاحبه - 2-2

مربوطه و بر اساس دستورالعمل مصوب شوراي  آموزشيهاي علمي داوطلبان، توسط گروه  نامه توصيه

  .شود انجام ميدانشگاه 

ه ارائه تسهيالت به برگزيدگان منا احراز صالحيت علمي و پذيرش داوطلبان بدون آزمون، بر اساس آيين -3

 و دستورالعمل مصوب 2/03/1391 مورخ 22354هاي تحصيلي باالتر ابالغيه شماره  علمي براي ورود به دوره

  .گيرد شوراي دانشگاه  صورت مي

شود كه شرايط اعطاي بورس تحصيلي را بر اساس  پذيرش به صورت بورسيه فقط شامل افرادي مي -4

- به دانشگاه، معرفي مي معاونتبورس و امور دانشجويان خارج، احراز نموده و از طريق آن  معاونتضوابط 

  .شوند

ايط و ظرفيت پذيرش دانشجوي دكتري بر اساس آيين نامه موافقت يكي از اعضاي هيأت علمي داراي شر -5

تعيين ظرفيت و شرايط پذيرش اولين دانشجو و تأييديه گروه آموزشي مربوطه براي پذيرش داوطلبان 

  .بورسيه و بدون آزمون، الزامي است

 ،بدون آزمون، نيمه متمركز براي كليه دانشجويان دكتري اعم از آزمون احراز توانايي در زبان انگليسي -6

 الزامي است وداخل ه مربيان، بورسيه ايثارگران، سهميه مربيان، سهميه ايثارگران و انتقال از خارج ببورسيه 

طبق (معتبر هاي  ، گواهي معتبر يكي از آزموندفاع از رساله دكتريدانشجويان موظفند از زمان پذيرش تا زمان 

  ).سال از تاريخ برگزاري آزمون است 2عتبار نمره هر آزمون تا مدت ا(را به گروه مربوطه تحويل دهند ) 1جدول 
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كليه دانشجويان دكتري و همچنين دانشجويان  آزمون جامعدفاع و نمره زبان آزمونهاي مختلف براي  -1جدول 

  رشته آموزش زبان انگليسيدكتري در 

 آزمون
شركت براي الزم حداقل نمره 

  آزمون جامعدر 

از  اي دفاعبرالزم نمره حداقل 

  رساله

از  براي دفاع الزم نمره حداقل 

دانشجويان رشته رساله 

  آموزش زبان انگليسي

MCHE(MSRT) 40  50  85  

TOEFL (PBT)  446  480  600  

TOEFL (IBT)  48  60  105  

TOLIMO  464  500  610  

IELTS  5  6  7  

  

  

  

با حداقل دو سال سابقه  يفيت پذيرش دانشجو با توجه به تعداد استاد راهنما كه حداقل در مرتبه استاديارظر. 4ماده 
شود و مسئوليت  ارشد باشد، تعيين مي نامه كارشناسي هاي تحصيالت تكميلي و راهنمايي دو پايان تدريس در دوره

رخواست دانشجو و موافقت عضو هيات علمي و تاييد ابتدا بر عهده استاد راهنماست كه به ددانشجو از هر راهنمايي 
  .شود گروه ذيربط تعيين مي

شرايط تعيين استاد راهنما در شيوه پژوهشي به جاي دو سال سابقه تدريس، به پايان رساندن دو طرح . 3تبصره 
دست اقدام باشد كه حداقل يك طرح بايد پژوهش تقاضا محور خاتمه يافته و يا در  پژوهشي به عنوان مجري مي

  .باشد
مسئوليت راهنمايي رساله دانشجو را دو استاد راهنما و تاييد گروه، استاد راهنما  در صورت نياز، به پيشنهاد. 4تبصره 

به ) درصد مسئوليت هدايت رساله را بر عهده داشته باشد 60حداقل ›› اصلي‹‹مشروط به اينكه استاد راهنماي اول (
  .شوند يدار م طور مشترك عهده

  .توان يك يا دو استاد مشاور براي هدايت دانشجو تعيين كرد صورت نياز، به پيشنهاد استاد راهنما ميدر . 5تبصره
با مدرك (از بين متخصصان استاد راهنما و مشاور  انتخاب شرايط خاص و به تشخيص شوراي موسسه،در . 6تبصره 
  .بالمانع استخارج از موسسه نيز  )دكترا
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  :يهاي الحاق تبصره

چنانچه به داليلي حداكثر تا دو نيمسال بعد از شروع تحصيل دانشجو، استاد راهنما از هدايت دانشجو  -1

منصرف گردد، الزم است تقاضاي كتبي خود را همراه با توضيحات الزم به گروه ارائه دهد تا موضوع در گروه و 

 0گيري شود شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده بررسي و تصميم

نظران و محققان برجسته با مدرك دكتري به پيشنهاد استاد  تا دو نفر از اعضاي هيأت علمي يا صاحبيك  -2

  .شوند راهنما و تصويب شوراي تحصيالت تكميلي گروه، به عنوان استاد مشاور رساله دانشجو، تعيين مي

تغيير استاد مشاور رساله با ماه قبل از دفاع دانشجو نسبت به معرفي يا  6تواند حداكثر  استاد راهنما مي -3

  .تأييد شوراي تحصيالت تكميلي گروه و دانشكده، اقدام نمايد

  .مهماني و انتقال دانشجويان دكتري منع قانوني دارد -4
  

واحد آن واحدهاي  18تا  12پژوهشي  -يشيوه آموزش درواحد است كه  36 امجموع واحدهاي دوره دكتر. 5ماده 
 33تا  28واحد آن واحدهاي درسي و  8تا 3 ي نيزشيوه پژوهش درربوط به رساله است و واحد آن م 24تا 18درسي و 

  .شود واحد آن مربوط به رساله است كه در برنامه درسي مصوب هر رشته تعيين مي
و  حداكثر واحدهاي درسي در شيوه پژوهشي در هر زماني از دوره تحصيلي با تشخيصتعيين حداقل و . 7تبصره 

  .پذيرد اهنما صورت مينظر استاد ر
 واحدهاي درسي به منظور تسلط بر مفاهيم نوين هر رشته و تقويت توان علمي دانشجو براي اجراي فعاليت. 8 تبصره

  .شود هاي پژوهشي با نظر استاد راهنما و بر اساس برنامه درسي مصوب هر رشته انتخاب مي
 .است20از  16ها  هاي دانشجو در همه درس نمره بل قبولو ميانگين قا 20از  14، نمره قبولي در هر درس. 9 تبصره

باشد، دانشجو مجاز خواهد بود، با نظر استاد راهنما حداكثر يك نيمسال  16ولي چنانچه ميانگين، دانشجو كمتر از 
  .درسهايي را عالوه بر سقف واحدهاي درسي براي جبران ميانگين كل بگذراندتحصيلي، 

به تشخيص استاد راهنما و تاييد گروه ذيربط، دانشجو موظف است  ،در صورت نيازخاص و در شرايط . 10تبصره 
 دوره جبراني دروس در قبول قابل نمره ي حداقل .واحد از دروس را به عنوان جبراني بگذراند 6حداكثر تا 

  .شودنمي نمره آنها در تعيين ميانگين كل محاسبه .مي باشد 14 دكتري
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  :هاي الحاقي تبصره

از برنامه مصوب هر رشته، به پيشنهاد گروه آموزشي، ) تعداد واحدهاي درسي و رساله(تركيب واحدها  -1

  .شود تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده و دانشگاه تعيين مي

ريزي نمايند كه دانشجويان بتوانند در طي دو يا  ند ارائه دروس هر رشته را به نحوي برنامهفها موظگروه-2

  .نيمسال تحصيلي مرحله آموزشي را به پايان برسانند حداكثر سه

چنانچه دانشجو . نيمسال خواهد بود 5طول دوره مجاز مرحله آموزشي با احتساب آزمون جامع، حداكثر  -3

در صورتي كه . نتواند مرحله آموزشي را در اين مدت به پايان برساند از ادامه تحصيل محروم خواهد شد

بيني، موفق به گذراندن امتحان جامع در  ز اختيار خود و يا بروز مشكالت غيرقابل پيشدانشجو به عللي خارج ا

مدت مجاز آموزشي نشود، موضوع به درخواست استاد راهنما و با حضور ايشان در كميسيون بررسي مواد 

 در صورت تمديد سنوات دوره آموزشي در كميسيون بررسي موارد خاص .خاص دانشگاه، قابل بررسي است

 .دانشجو ملزم به پرداخت شهريه مربوطه طبق تعرفه كميسيون مذكور مي باشد

هاي تحصيلي بر اساس تقويم آموزشي دانشگاه، نسبت به انتخاب واحد  سال دانشجو ملزم است در كليه نيم -4

با سال به عنوان مرخصي تحصيلي  در صورت عدم انتخاب واحد دانشجو در زمان مقرر، آن نيم. اقدام نمايد

 .احتساب در سنوات، منظور خواهد شد

هاي آموزشي و پژوهشي دوره الزامي است و  هاي درسي و ديگر فعاليت حضور دانشجو در تمامي برنامه -5

غيبت دانشجو در هر درس نبايد از سه شانزدهم مجموع ساعات آن درس تجاوز كند، در غيراينصورت نمره 

 .شود دانشجو در آن درس صفر محسوب مي

 .گيرد صورت نمي) درس حذف تك(در دوره دكتري حذف و اضافه و حذف اضطراري  -6

  .ها موظفند هر ماده درسي را فقط يكبار در هر سال تحصيلي ارائه نمايند گروه -7

 .دروس يكسان ارائه نماينددر هر ورودي گرايش  /گروهها موظفند براي كليه دانشجويان هر رشته -8

  .نفر است 2راي رسميت يافتن كالس، حداقل تعداد دانشجو ب -9

ملزم  چنانچه رشته دوره كارشناسي ارشد دانشجو با رشته دوره دكتري وي تجانس نداشته باشد، دانشجو -10

پيشنهاد استاد راهنما و تأييد گروه آموزشي، تعدادي از دروس را تحت عنوان دروس جبراني  است در صورت

پرداخت شهريه طبق تعرفه دانشجويان كارشناسي ارشد نوبت دوم  در اينصورت دانشجو ملزم به .بگذراند

  .مي باشد) شبانه(

تعيين تعداد و عناوين دروس براساس برنامه مصوب . در انتخاب دروس، اولويت با دروس جبراني است - 11

  .شود رشته و زمان انتخاب آنها توسط شوراي تحصيالت تكميلي گروه تعيين مي كارشناسي ارشد آن
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تكرار دروسي كه دانشجو قبال در دوره كارشناسي ارشد گذرانده است، درصورتي كه عنوان درس بر اساس  - 12

  .سرفصل برنامه مصوب دوره دكتري باشد، مجاز نيست

باشد و اين دانشجويان بايد  مجاز نمي دوره دكتريتشكيل كالس جداگانه براي دروس جبراني دانشجويان  - 13

  .شركت نمايند ارشد، يدر كالسهاي دوره كارشناس

يا در صورت عدم ارائه درس  در دانشگاه باشد ارشد در صورتي كه رشته مورد نظر فاقد دوره كارشناسي - 14

، در اين تشكيل كالس جداگانه در هر سال تحصيلي يك بار، مجاز خواهد بود مورد نظر در يك سال تحصيلي،

  .شود منظور ميارشد دوره كارشناسي  ضريب واحدهاي تدريس شده براي اساتيد، مشابه صورت

شود، اما در احتساب ميانگين نمرات نيمسال تحصيلي و  نمره دروس جبراني در كارنامه دانشجو ثبت مي - 15

  .شود ميانگين كل نمرات، منظور نمي

واحد درسي از دروس جبراني، يك نيمسال تحصيلي به طول مدت تحصيل  6به ازاي گذراندن حد اقل  - 16

  .شود و، افزوده ميدانشج

  .شود غيبت غيرموجه در امتحان هر درس منجر به ثبت نمره صفر در آن درس مي - 17

  .شود در صورتي كه غيبت دانشجو در امتحان، موجه تشخيص داده شود، درس مزبور حذف مي - 18

لزم است، دانشگاه است و دانشجو م آموزشي شورايتشخيص موجه بودن غيبت در جلسه امتحان به عهده  - 19

  .داليل مستند خود را حداكثر دو هفته پس از پايان امتحانات نيمسال مربوطه تحويل دانشكده نمايد

تواند  در صورتي كه دانشجو به داليلي موجه در كليه امتحانات يك نيمسال تحصيلي غيبت داشته باشد مي - 20

در اين صورت نيمسال مذكور . نمايد دانشگاه، درخواست حذف نيمسال آموزشي شورايبا ارائه مستندات به 

  .شود جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي

دانشجويان دكتري، دروس گذرانده شده در دانشگاههاي آزاد، ) معادل سازي(در مورد موضوع تطبيق واحد  - 21

  .قابل پذيرش نمي باشد هاي خودگردان  پيام نور، غيرانتفاعي و پرديس

  
 و در شيوه پژوهشي اولتا پايان نيمسال  پژوهشي -آموزشيدر شيوه موظف است، شجو دان: موضوع رساله. 6ماده 

از طرحهاي پژوهشي تقاضا محور همزمان با پذيرش، موضوع رساله خود را با هماهنگي استاد راهنما تعيين و پس از 
  .تصويب شورا، فعاليت پژوهشي خود را آغاز كند

پژوهشي تا پايان نيم سال سوم و در شيوه پژوهشي، در  -ر شيوه آموزشيطرح پيشنهادي رساله دانشجو د. 11تبصره 
  .يابد و قابل اجراء است طول نيمسال اول و پس از تصويب شورا رسميت مي
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  :هاي الحاقي تبصره

تحصيلي خود، زير نظر استاد راهنما، زمينه پژوهش رساله خود  اولسال  دانشجو موظف است تا پايان نيم -1

. رساله تعيين و به طور كتبي به تأييد استاد راهنما و گروه آموزشي برساندپروپوزال نويس  پيش را با تدوين

شوراي تحصيالت تكميلي . رساله ادامه دهد پروپوزالتدوين  تواند فعاليت خود را براي پس از آن دانشجو مي

  .ب نمايدرساله دانشجو را تصوي پروپوزالگروه ملزم است تا پايان نيمسال سوم تحصيلي 

دانشكده و انتخاب واحد رساله توسط دانشجو، شوراي تحصيالت تكميلي رساله در  پروپوزالتصويب   -2

  .منوط به موفقيت در امتحان جامع است

ماه قبل از دفاع و تغيير جزئي تا حداكثر يك ماه قبل از دفاع،  6تغيير كلي عنوان و موضوع رساله تا حداكثر   -3

  .صيالت تكميلي گروه و دانشكده، مجاز استبا تاييد شوراي تح

د پروپوزال رساله دكتري دانشجويان دكتري پس از گذراندن آزمون جامع ، تا پايان نيمسال چهارم مهلت دارن-4

در صورتي كه  گروه آموزشي و شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده به تصويب نهايي برسانند وخود را در 

نسبت ) پنجم(دانشجويي در نيمسال پنجم موفق به گذراندن امتحان جامع شود، بايستي تا پايان همان نيمسال 

  .در گروه آموزشي و شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده اقدام نمايد پروپوزال رساله خودبه تصويب نهايي 

  

كه در شيوه  ليتهاي آموزشي و پژوهشي دانشجواحراز قابارزيابي جامع به منظور : ارزيابي جامع. 7ماده 
كه شامل دو يا سه درس اصلي  معاونت آموزشي موسسه در يك آزمونپژوهشي، دانشجو بايد با نظارت  -آموزشي

اي باشد تا توانمندي،  اين آزمون بايد به گونه .، شركت كنداستبه انتخاب استاد راهنما و تصويب گروه آموزشي 
گروه و تاييد معاون با پيشنهاد نفر از اعضاي هيئت علمي  3نشجو از نظر اساتيد راهنما و مشاور و تحليل و استنباط دا

دانشجو بر سنجيده شود و در شيوه پژوهشي احراز قابليت هاي پژوهشي آغاز فعاليت پژوهشي آموزشي موسسه براي 
مسال تحصيلي از سوي كميته راهبردي است كه در پايان هر دو نياساس روند پيشرفت فعاليت هاي پژوهشي دانشجو 

  .شود سنجيده مي
باشد دانشجويي  16در ارزيابي جامع نبايد كمتر از پژوهشي  -در شيوه آموزشيميانگين نمرات دانشجو . 12 تبصره

  .شركت كندتواند در ارزيابي جامع  باشد تنها يك بار ديگر مي 16كه ميانگين ارزيابي جامع وي كمتر از 
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رت قابل قبول و غيرقابل قبول سنجيده وزان پيشرفت فعاليتهاي پژوهشي دانشجو در شيوه پژوهشي به صمي. 13تبصره 
هاي پژوهشي خود  تواند به فعاليت در صورت احراز درجه قابل قبول از سوي كميته راهبردي، دانشجو مي. شود مي

  .ادامه دهد
در شيوه پژوهشي از سوي كميته راهبردي غيرقابل هاي پژوهشي دانشجو  چنانچه ميزان پيشرفت فعاليت. 14تبصره 

تنها يك نيمسال به وي فرصت داده خواهد شد تا روند فعاليتهاي پژوهشي خود را به سطح قابل  قبول سنجيده شود،
  .در غيراينصورت، از ادامه تحصيل محروم خواهد شد. قبول ارتقاء دهد

  
  :هاي الحاقي تبصره

يد أيبه پايان رسانده باشند، پس از ت 16را با موفقيت و معدل كل حداقل  دانشجوياني كه مرحله آموزشي -1

  .تحصيالت تكميلي دانشكده بايد در اولين آزمون جامع شركت نمايند

باشد دانشجو مجاز خواهد بود حداكثر طي يك نيمسال  16چنانچه معدل كل واحدهاي دانشجو كمتر از . -2

دروسي ) ت شركت در آزمون جامع را داشته باشدصهنوز فر 7ماده 11مطابق تبصره الحاقي مشروط بر اينكه (

  .گذرانده است مجددا براي جبران معدل بگذراند 16تا  14را كه با نمره 

دانشجو ملزم است هزينه دروسي را كه براي جبران معدل كل مجددا گذرانده است طبق تعرفه دوره دكتري  -3

  .پرداخت نمايد) شبانه(نوبت دوم 

 در رساله، از دفاع يبرا الزم زبان نمره درصد 80 حداقل كسب صورت در توانند يم يدكتر دوره انينشجودا -4

 .ندينما شركت جامع امتحان

 .شود برگزار مي) نيمه دوم ارديبهشت و نيمه دوم آبان ماه(آزمون جامع دو بار در هر سال تحصيلي  -5

د استاد راهنما و تأييد گروه مربوطه و به صورت كتبي و درس اصلي، به پيشنها 3آزمون جامع از محتواي  -6

 .شود شفاهي، حداكثر در دو روز متوالي برگزار مي

درصد از نمره نهايي است و ميانگين كل نمرات دانشجو در  30و  70ارزش آزمون كتبي و شفاهي به ترتيب  -7

  .باشد 16آزمون جامع، نبايد كمتر از 

 نصورتيا ريغ در باشد، 70 از 35 حداقل ديبا يكتب مرحله در يدرس ماده هر در دانشجو جامع امتحان نمره -8

 .ابدي ينم راه يشفاه مرحله به و شده يتلق مردود دانشجو باشد، 50 حداقل دروس نيانگيم اگر يحت

يين تركيب هيأت برگزار كننده امتحان جامع به پيشنها استاد راهنما و تأييد گروه آموزشي به صورت ذيل تع -9

 .شود مي
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 استاد راهنما -

 قل استادياري، با تخصص مرتبطادو نفر داور داخلي با مرتبه حد -

 دانشياري يك نفر از موسسات خارج از دانشگاه با مرتبه ترجيحاً -

 )بدون حق راي(ناظر تحصيالت تكميلي دانشكده و دانشگاه  -

  .هاي تحصيالت تكميلي داشته باشند سال سابقه تدريس در دوره 3اعضاء هيات داوران الزم است حداقل  - 10

تواند فقط يك بار ديگر و در اولين  در صورت عدم موفقيت دانشجو در اولين امتحان جامع، دانشجو مي - 11

سال پنجم تحصيلي بايد آزمون  در هر صورت، دانشجو حداكثر تا پايان نيم. امتحان جامع بعدي شركت كند

  .شود غير اين صورت از ادامه تحصيل محروم ميدر . جامع را با موفقيت گذرانده باشد

روز قبل از برگزاري امتحان جامع، با معرفي تركيب هيأت برگزار كننده  15ها موظفند حداقل  دانشكده - 12

 .را به مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه، ارائه نمايند خودامتحان جامع، درخواست 

اندن امتحان جامع را دارد، واحد امتحان جامع را با كد مربوط سالي كه قصد گذر دانشجو موظف است در نيم - 13

 .مشابه ساير واحدهاي درسي انتخاب نمايد

مسئول تحصيالت تكميلي دانشكده پس از برگزاري امتحان جامع، نمره هر كدام از دانشجويان را كه بر  - 14

ره كل امور آموزشي و مديريت درس جهت ثبت، به ادا در قالب فرم مخصوص تك. محاسبه شده است 20مبناي 

  .نمايد تحصيالت تكميلي دانشگاه اعالم مي

  

چاپ حداقل (دانشجو پس از تدوين رساله و تاييد استاد راهنما و به شرط كفايت دستاوردهاي علمي رساله . 8ماده 
مجالت  در پژوهشي و دو مقاله براي دانشجويان شيوه پژوهشي -آموزشي همقاله براي دانشجويان در شيو يك
و همچنين در شيوه پژوهشي، بايد استاد راهنما، مسئوليت كفايت كار  المللي داراي نمايه معتبر بينپژوهشي  -علمي

ئت داوران ، مؤظف است در حضور هي)انجام شده دانشجو را براي پاسخگويي به كارفرما يا دستگاه اجرايي بپذيرد
  .از رساله خود دفاع كند

در صورتي كه دانشجويان هر دو شيوه از توليد دانش فني، ثبت اختراع، اكتشاف و  و ر شرايط خاصد. 15تبصره 
مورد تاييد ‹‹، آثار بديع هنري، كتاب تاليفي و تصنيفي ››ارزيابي و تاييد شده توسط مراجع ذيصالح علمي‹‹نوآوري 

  .بود دنخواه ه معافبرخوردار باشند پس از تاييد هيات داوران و شورا از ارائه مقال›› دستگاه متقاضي
و احراز كفايت دستاوردهاي علمي  نحوه تشكيل و شرح وظايف هيات داوران، چگونگي دفاع از رساله. 16تبصره 

  .رساله، تابع دستورالعملي است كه به تصويب شوراي موسسه رسيده باشد
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نفر عضو هيات علمي  3شاور، استاد يا اساتيد راهنما يا اساتيد م: تركيب هيات داوران عبارت است از. 17تبصره 
دررشته مربوطه با درجه حداقل استادياري به انتخاب شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده يا شوراي آموزشي و يا 

در شيوه . هاي خارج از موسسه مجري باشد پژوهشي پژوهشكده كه بايد يك نفر از آنان حداقل دانشيار و از موسسه
ها باشد و به عنوان  يك نفر را به عنوان استاد مشاور دانشجو در دفاع و داوريتواند  پژوهشي، دستگاه متقاضي مي

  .عضو هيات داوران در جلسات حضور داشته باشد
  

  :هاي الحاقي تبصره

ز مقاله مستخرج ا يكها، چاپ يا اخذ پذيرش قطعي حداقل  شرط كفايت علمي دفاع از رساله در كليه رشته -1

مورد  ISI, SCOPUSپژوهشي داخلي مورد تاييد وزارت علوم و يا نمايه شده در  =در مجالت علمي  رساله دكتري

در هر گروه آموزشي توسط شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده  لهنوع نمايه مقا كه مي باشد تاييد وزارت علوم

) IF(در هر صورت مجموع ضريب تأثير . شود مي بررسي و تاييد و تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه 

  .رشته دانشجو باشد) MIF(مقاالت مذكور نبايد كمتر از ميانگين ضريب تأثير 

) شرط دفاع دانشجو(تواند جايگزين مقاله  توليد دانش فني، ثبت اختراع ، اكتشاف و نوآوري در صورتي مي - 2

صورتي مي تواند اثر بديع هنري در . علمي و صنعتي ايران قرار بگيرد هاي شود كه مورد تاييد سازمان پژوهش

 شوراي درجه بندي آثار هنري وزارت ارشاد اسالميشود كه مورد تاييد ) شرط دفاع دانشجو(جايگزين مقاله 

شود كه ارتباط آن ) شرط دفاع دانشجو(كتاب تاليفي يا تصنيفي در صورتي مي تواند جايگزين مقاله . قرار بگيرد

با مرتبه حداقل دانشياري خارج از دانشگاه و داور متخصص با رساله دانشجو و كيفيت آن مورد تاييد حداقل د

  .قرار بگيرد

  :تركيب هيات داوران دفاع از رساله  -3

 استاد يا استادان راهنما -

 استاد يا استادان مشاور -

 يك داور داخلي با مرتبه حداقل استادياري -

 .ه دانشياري يا استادي باشددو داور خارجي از موسسات خارج از دانشگاه كه حداقل يكي از آنها با مرتب -

  )بدون حق رأي(ناظر تحصيالت تكميلي دانشكده  -
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لي دانشكده يمآموزشي و توسط شوراي تحصيالت تك هيأت داوران به پيشنهاد استاد راهنما، تأييد گروه -4

نمايد  مياستاد راهنما افرادي را بيش از تعداد مورد نظر به گروه و گروه به دانشكده معرفي . شوند انتخاب مي

 .نمايد انتخاب مي 4نفر را با شرايط مصرح در تبصره  3ها  و شوراي تحصيالت تكميلي از بين آن

هاي آموزشي تفويض  تواند اختيار خود را به شوراي گروه شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده در اين مورد مي

  .نمايد

  .هاي تحصيالت تكميلي داشته باشند ورهسال سابقه تدريس در د 3اعضاء هيأت داوران الزم است حداقل  -5

پيشنهادي از تاريخ قبل  روز 15 تا حداقل ليذ مدارك هيكلالزم است  ،يدكتر رساله از دفاع مجوز اخذ يبرا -6

  :شود ارسال دانشگاه يليتكم التيتحص تيريمد بهدفاع 

خرج از رساله تاييديه استاد راهنما مبني بر آمادگي دانشجو جهت دفاع و تاييد مقاالت مست  -
و همچنين پيشنهاد داوران خارجي و داخلي متخصص در رشته ) و اعتبار آن هيذكر عنوان مقاالت، نشر(

  .مربوط نامه مربوطه طبق آيين شيو گرا
 از مستخرج مقاالتتاييد ( علمي كفايت تاييد خصوص در مربوطه آموزشي گروه جلسه صورت -

 گرايش و رشته در متخصص خارجي داور 2 تعيين، )آن باراعت و هينشر مقاالت، عنوان ذكر با رساله،
 و رشته در متخصص داخلي داور 1 تعيين، )تخصص ،يعلم مرتبه خدمت، محل دانشگاهذكر ( مربوطه
  .دفاع تاريخ تعيين و زبان، آزمون عنوان و زبان آزمون نمره ذكر مربوطه، گرايش

 از مستخرج مقاالتتاييد ( علمي فايتك تاييد خصوص در تكميلي تحصيالت شوراي جلسه صورت -
 گرايش و رشته در متخصص خارجي داور 2 تعيين، )آن اعتبار و هينشر مقاالت، عنوان ذكر با رساله،
 و رشته در متخصص داخلي داور 1 تعيين، )تخصص ،يعلم مرتبه خدمت، محل دانشگاهذكر ( مربوطه
  .دفاع اريخت تعيين و يليتكم التيتحص ناظر نييتع مربوطه، گرايش

 وجود عدم بر مبني دانشكده، تكميلي تحصيالت توسط شده تاييد و شده بررسي آموزشي كارنامه -
 تعداد مجموع جمله از اشكال و راديا هرگونه فاقد يستيبا دانشجو يآموزش كارنامه. آموزشي مشكل
  .باشد واحدها

 كه دانشگاه تكميلي التتحصي شوراي مصوبه آخرين اساس بر انگليسي زبان آزمون كارنامه -
  .باشد شده اصل با برابر مهر به ممهور دانشكده تكميلي تحصيالت توسط

 دانشجويانمخصوص ( دانشگاه به بدهي هرگونه وجود عدم بر مبني مالي حساب تسويه گواهي -
  )بورسيه

   )شد خواهد عودت دانشجو به بررسي ازپس ( رساله از نسخه يك -
  .صفحه 15رساله در ) Summary( يسيانگل خالصه -

است اقدامات بعدي جهت دفاع از رساله توسط دانشكده منوط به صدور مجوز دفاع از سوي مديريت  بديهي

  .تحصيالت تكميلي دانشگاه خواهد بود
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هاي  ارزيابي رساله بر اساس كيفيت علمي پژوهش انجام شده ميزان نوآوري، چگونگي دفاع از يافته. 9ماده 

  :شود شود و نتيجه آن به يكي از دو صورت زير تعيين مي انجام مينگارش  پژوهشي و نحوه
  )خوب عالي، بسيارخوب،در يكي از سطوح (قبول  )الف
  قبول غيرقابل )ب

ارزيابي شود، بنا به تشخيص هيئت داوران، دانشجو مجاز است طي » قبول قابلغير«چنانچه رساله دانشجو: 18 تبصره
نكه از حداكثر مدت مجاز تحصيل بيشتر نشود، اصالحات الزم را در رساله به عمل حداكثر شش ماه، به شرط اي

  .آورد و صرفاً براي يك بار ديگر از آن دفاع كند
  :هاي الحاقي تبصره

پس از دفاع، اصالحات مورد نظر هيات داوران را ) ماه 5/4(دانشجو ملزم است حداكثر يك نيمسال تحصيلي  -1

نامه دانشجو پس از پرداخت  ه تائيد استاد راهنما برساند در غيراينصورت نمره پاياندر رساله خود اعمال و ب

ثبت و به وي مجوز تسويه حساب داده ) شبانه(شهريه ثابت يك نيمسال تحصيلي دانشجوي دكتري نوبت دوم 

 .خواهد شد

 .گيرد بندي رساله به صورت ذيل صورت مي درجه -2

  عالي 19- 20

  بسيار خوب 99/18-17

  خوب 99/16-16

  غيرقابل قبول >16

  .گيرد منظور نمودن نمره از سوي داوران صرفاً براي  تعيين درجه قبولي يا مردودي رساله انجام مي

اي با حضور استاد راهنما و  دانشجو موظف است، قبل از دفاعيه نهايي، موضوع رساله خود را در جلسه -3

رساله دانشجو پس از . صيالت تكميلي دانشكده، تشريح نمايدمشاوران و استادان عالقمند زير نظر مسئول تح

  .اصالحات احتمالي، آماده دفاع نهايي خواهد شد

مشروط به آن كه طول . پس از تصويب پروپوزال رساله قابل انجام است دو نيمسالدفاع از رساله حداقل  -4

  .سال نشود 5/3دوره تحصيل دانشجو كمتر از 

از درخواست كتبي استاد راهنما و تاييد گروه آموزشي، شوراي تحصيالت تكميلي دفاع نهايي رساله پس  -5

  .استدانشكده و مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه  قابل انجام 
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اي مديريت كنند كه هيات داوران حداقل سه هفته براي  ها برنامه دفاع خود را به گونه الزم است دانشكده -6

  .اظهارنظر فرصت داشته باشند

 ااز رساله خود به دريافت درجه دكتر» قبول«دانشجو پس از گذراندن واحدهاي درسي و كسب درجه . 10ده ما
  :شود نائل مي
  .شود صادر مي) پژوهشي يا پژوهشي -آموزشي(حسب مورد با ذكر شيوه  ادكتردوره مدرك : 19 تبصره
و نيم و حداكثر چهار سال داقل سه ، حپژوهشي -ا در شيوه آموزشيدكتردوره مدت مجاز تحصيل در . 11ماده 

در صورت ضرورت به پيشنهاد استاد راهنما و  سال است و 4سال و حداكثر  3و در شيوه پژوهشي حداقل و نيم سال 
  .حداكثر تا يك نيمسال تحصيلي به اين مدت افزودتوان  در هر دو شيوه ميتأييد گروه ذيربط، 

حداكثر بيني، در  ي خارج از اختيار خود و يا بروز مشكالت غيرقابل پيشدر صورتي كه دانشجو بنا به علل: 20 تبصره
، كميسيون بررسي و تاييد شوراي موسسه مدت مجاز موفق به اتمام تحصيل نشود، به پيشنهاد استاد راهنماي دانشجو

هاي  ليتاعفو متناسب با كند  ميبا حضور استاد راهنما، وضعيت دانشجو را بررسي بر حسب مورد موارد خاص 
بر اين  .گيري خواهد كرد علمي دانشجو، در مورد مدت و نحوه ادامه تحصيل يا اخراج او تصميمو كمي و كيفي 

  .شود اساس مدت مذكور جزو حداكثر مجاز تحصيل دانشجو محسوب مي
  

  :هاي الحاقي تبصره

دانشگاه از اي آموزشي شورتواند در طول مدت تحصيل حداكثر دو نيمسال تحصيلي با موافقت  دانشجو مي -1

درخواست مرخصي كه توسط گروه و دانشكده تأييد شده . مرخصي تحصيلي با احتساب سنوات استفاده كند

 .سال تحصيلي به تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال شود است بايد قبل از شروع ثبت نام نيم

حصيالت تكميلي دانشكده صورت تمديد نيمسال دهم دانشجو، پس از تائيد گروه آموزشي، توسط شوراي ت -2

  .گيرد مي

ارسال درخواست تمديد سنوات مازاد بر ده نيمسال به كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه توسط  -3

مطابق تعرفه هاي مصوب كميسيون تمديد سنوات مازاد مشمول پرداخت شهريه  .گيرد دانشكده صورت مي

 .موارد خاص خواهد شد

) ده نيمسال(سهيالت رفاهي از جمله خوابگاه دانشجويي فقط در مدت مجاز تحصيل برخورداري دانشجو از ت -4

  .پذير است امكان
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  :شود در موارد زير دانشجو از ادامه تحصيل در دوره دكتري محروم مي. 12ماده 
  شود؛ 16كمتر از )9با رعايت تبصره (هاي درسي دانشجو  ميانگين كل نمره) الف
  ارزيابي شود؛›› غيرقابل قبول‹‹و دفاع مجدد ) 18ت تبصره با رعاي(رساله دانشجو ) ب
  به پايان برسد؛) 20با رعايت تبصره (مدت مجاز تحصيل دانشجو ) ج
احراز ) 14با رعايت تبصره ( جامع صالحيت علمي دانشجو براي استمرار فعاليت پژوهشي پس از دو بار ارزيابي )د

  نشود؛
، مؤسسه مجاز است با رعايت ااف دانشجو از ادامه تحصيل در دوره دكتردر صورت محروم شدن يا انصر: 21 تبصره

  .اي را بر اساس كارنامه تحصيلي دانشجو صادر كند ضوابط و مقررات مربوط، صرفاً گواهينامه
 نامه مؤظف است، شيوه ست و مؤسسه،انامه در برگيرنده اصول كلي و ضوابط اصلي دوره دكتر اين آيين. 13ماده 

-نامه براي دانش نامه، شروطي مغاير با آيين اي تدوين كند كه ضمن تحقق اصول كلي آيين ي را به گونههاي اجراي

  .آموختگان ايجاد نشود
هاي  موارد مربوط به ارزيابي رساله و قابليت است و در نامه بر عهده معاون آموزشي تفسير مواد اين آيين :22 تبصره

  .عاونت پژوهشي استمپژوهشي با هماهنگي 
هاي نظارت بر اجراي دوره دكترا را تنظيم و بر  نامه شيوه و مؤسسه به تناسب وظايف خود، ››وزارت‹‹ .14 ماد

  .كنند هاي اجراي آن نظارت مي نامه نامه و شيوه نحوه اجراي اين آيين
شوراي  08/08/1389مورخ  775تبصره در جلسه  22 ماده و 15 نامه مشتمل بر يك مقدمه، اين آيين. 15ماده 
و پس از آن در دوره  1389-90و براي دانشجوياني كه از سال تحصيلي شد تصويب  ريزي آموزش عالي برنامه
لغو  نامه مغاير با اين آيين هاي نامه و آيين ها االجراست و از تاريخ اجراء كليه بخشنامه الزم شوند، پذيرفته مي ادكتر
 .شود مي


