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 مهمقدّ

ههای  رنامهه اوری و تحوالت عظیم اجتماعی و اقتصادی به خصوص اهداف برشد پر شتاب علم و فنّ

ها و مراکه   ی ایران، شرایطی را برای دانشگاهانداز بیست ساله جمهوری اسالمتوسعه و سند چشم 

راهبردی در علم ل اوری برای ایجاد تحوّتحقیقاتی پدید آورده است که وزارت علوم، تحقیقات و فنّ

ع در اوری و توجه بیشتر به پژوهش، تربیت نیروهای متعهد، متخصص و ماهر را از طریق تنهوّ و فنّ

 .اری خود قرارداده استکهای شجو در دوره دکتری، در صدر الویتش دانشیوه پذیر

نامهه آموزشهی دوره دکتهری، مهورد تجدیهدنظر       پهیش روی، آخهرین آیهین    برای نیل بهه اههداف  

ههای کارشناسهی و بررسهی در جلسهات مختله       در نهایت، پس از جمع آوری نظریه قرارگرفت و

 (پژوهشهی )و ( پژوهشهی  -آموزشهی )کتری به دو شهیوه  کارگروه آموزشی، آیین نامه جدید دوره د

الزم به تأکید است که برگ اری هریک از شیوه ها، صهرفا  بها مجهوز شهورای گسهترش      . تدوین شد

ای پژوهشهی، پهس از تصهوی     هالبته در شیوه پژوهش محور، طرح. آموزش عالی مجاز خواهد بود

آن که باید از اعتبهارات  های تخصصی و تعیین کارفرمای مشخص و پیش بینی اعتبارات در کمیته

 .تأمین شده باشد، اجرا خواهد شد مؤسسهخارج از 
 

 لفصل اوّ

  :برای رعایت اختصار، تعاری  زیر در این آیین نامه به کار می رود  -2ماده 

  .است اوریوزارت علوم، تحقیقات و فنّمنظور : وزارت

 .است( .Ph.D) منظور دوره دکتری تخصصی: دکتریدوره 

های آمهوزش عهالی و پژوهشهی کشهور اسهت کهه       ها و مؤسسهیک از دانشگاهر هر منظو :مؤسسه

  .مطابق مقررات وزارت، مجازند دوره دکتری برگ ار کنند

 .ی آموزشی یا پژوهشی مؤسسه که دارای دوره دکتری استواحد سازمان منظور کوچکترین: گروه

  . منظور آیین نامه دوره دکتری است :آیین نامه
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طرح پژوهشی، دارای کارفرمای مشخص اسهت کهه برابهر قهرارداد،     : طرح پژوهشی تقاضا محور

ر آن توسهط  ههای نظهارت به   بارات کامل پروژه به همهراه ه ینهه  اجرای آن به مؤسسه واگذار و اعت

 .  کار نی  تحویل گرفته می شودکارفرما تأمین و نتیجه 

در شهیوه  . ی اسهت کهه ههدایت رسهاله دانشهجو را برعههده دارد      امنظور کمیتهه : یکمیته راهبر

 بها ( بهه ییهر از مشهاورین   ) راهنما و دو نفر عضو هیأت علمهی ( ان)پژوهشی، استاد  -آموزشی

و در شهیوه پژوهشهی اسهتاد راهنمها،      (یا دانشکده)انتخاب شورای تحصیالت تکمیلی گروه 

 .معاون پژوهشی و کارفرما اعضای این کمیته را تشکیل می دهندمدیر گروه، 

منظور هیأتی است که ارزیابی نهایی رسهاله دانشهجو در دوره دکتهری را برعههده      :هیأت داوران

  .دارد

پژوهشی و  -موزشیمنظور شورای تحصیالت تکمیلی یا شورای آموزشی دانشگاه در شیوه آ: شورا

  .برحس  مورد شورای پژوهشی مؤسسه در شیوه پژوهشی است

که به اعطهای مهدرت تحصهیلی     دوره دکتری باالترین دوره تحصیلی آموزش عالی است -1ماده 

اوری در می انجامد و رسالت آن تربیت افرادی است که با نوآوری در زمینه های مختل  علوم و فنّ

. دانش مؤثر باشهند ( پژوهشی -آموزشی)و ( پژوهشی)رفع نیازهای کشور و گسترش مرزهای 

 . این دوره به دو شیوه اجرا می شود

ههای  زیرسهاخت  های پژوهشی با داشتن برنامه پنج ساله مصوب هیأت امناء ومؤسسه .2-1تبصره 

تواننهد دوره  های پژوهشهی مهی  پروژههای متقاضی به نیاز دستگاه های موردالزم و تبدیل پژوهش

          ر دانشههجوی دکتههراینفهه 5ههها نیهه  بههه ازای هههر  پژوهشههی را اجههرا کننههد و دانشههگاه دکتههری 

توانند یک نفر دانشجوی دکتهری بهه شهیوه پهژوهش محهور جهذب کننهد        میپژوهشی  -آموزشی

 .استاد راهنما طرح پژوهشی تقاضا محور داشته باشد اینکه مشروط بر
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 مفصل دوّ

 شرایط ورود به دوره دکتری 

 شرایط پذیرش -9ماده 

 ورود به آموزش عالی داشتن شرایط عمومی( الف

ای که حس  مهورد بهه تأییهد وزارت    حرفه داشتن مدرت تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری( ب

 .اوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پ شکی رسیده باشدعلوم، تحقیقات و فنّ

 داشتن صالحیت علمی( ج

 داشتن توانایی در زبان خارجی( د

ای هه آزمهون نامه  انایی در زبان خارجی براساس آییننحوه احراز صالحیت علمی و تو .2-9تبصره 

 .   نیمه متمرک  ورودی دکتری مصوب وزارت تعیین می شود

 .دانشجوی دوره دکتری باید به طور تمام وقت به تحصیل بپردازد. 1-9تبصره 

شهوند   ها وارد دانشهگاه مهی  ر آیین نامهبرای داوطلبینی که از طریق سای. 9-9تبصره 

رسهیده باشهد    براساس دستورالعملی که به تصویب شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه

 . پذیردصالحیت علمی صورت می
 

 مفصل سوّ

 استاد راهنما 

ا کهه حهداقل در مرتبهه    راهنمه ( ان)پذیرش دانشجو بها توجهه بهه تعهداد اسهتاد     ظرفیت  -4ماده 

   ههای تحصهیالت تکمیلهی و راهنمهایی دو    داقل دو سهال سهابقه تهدریس در دوره   استادیاری با حه 

شود و مسئولیت راهنمایی هر دانشجو از ابتدا برعههده  مه کارشناسی ارشد باشد، تعیین میناپایان

علمهی و تأییهد شهورای    و موافقهت عضهو هیهأت    راهنماست که به درخواسهت دانشهجو   ( ان)استاد

و حائز شهرایط شهیوه نامهه تعیهین ترفیهت      شود ربط تعیین میتحصیالت تکمیلی گروه ذی

 .باشدرساله دانشجویان دکتری می/ن نامهاعضای هیأت علمی برای راهنمایی پایا
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شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده قبل از شروع به تحصهیل دانشهجویان   . 2-4تبصره 

یأت علمهی حهائز   ه به شیوه نامه موجود  فهرست و ترفیت اعضای هجدیدالورود با توج

 .کندشرایط را تعیین می

( همسهر پدر  مادر  فرزند  برادر  خهواهر و  )هیچ یک از بستگان درجه یک . 1-4تبصره 

تواند راهنمایی  مشاوره و یا داوری رساله دانشهجوی مهورد   دانشجوی دوره دکتری نمی

 .نظر را برعهده گیرد

ا در شیوه پژوهشهی بهه جهای دو سهال سهابقه      شرایط تعیین استاد راهنم. 9-4تبصره 

باشد کهه حهداقل   طرح پژوهشی به عنوان مجری طرح میتدریس  به پایان رساندن دو 

 . خاتمه یافته یا در دست اقدام باشد باید پژوهش محور بوده ویک طرح 

تأییهد شهورای تحصهیالت تکمیلهی گهروه،       د استاد راهنما ودرصورت نیاز به پیشنها. 4-4تبصره 

 66حهداقل   «اصلی»ل مسئولیت راهنمایی رساله دانشجو را دو استاد راهنما که استاد راهنمای اوّ

   .شونده باشد به طور مشترت عهده دار میرا برعهده داشت رساله درصد مسئولیت هدایت

( پژوهشهی  -امور آموزشهی مسئول مکاتبات اداری و )ل استاد راهنمای اوّ. 5-4تبصره 

 .باید عضو هیأت علمی گروه آموزشی مربوطه باشد

توان یک یا دو استاد مشاور بهرای ههدایت   نیاز به پیشنهاد استاد راهنما میدرصورت . 6-4تبصره 

 .دانشجو تعیین کرد

، انتخهاب اسهتاد   تحصیالت تکمیلی گهروه در شرایط خاص و به تشخیص شورای . 7-4تبصره 

 .خارج از مؤسسه نی  بالمانع است( با مدرت دکتری)از بین متخصصان و مشاور  مراهنمای دوّ

لین نیمسهال  استاد راهنمای دانشجو باید در بدو ورود و حداکثر تا پایان اوّ .8-4تبصره 

  تعیین و پس از تصویب در شورای تحصهیالت تکمیلهی   تحصیلی ورود به دورۀ دکتری

 . گروه یا دانشکده به ادارۀ تحصیالت تکمیلی دانشگاه معرفی شود

افتد  مدیر عویق ل موجهی انتخاب استاد راهنما به تکه به هر دلی درصورتی. 3-4تبصره 

 . گروه  وتایف استاد راهنما را برعهده دارد
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 فصل چهارم

 مرحله آموزشی

تها   11پژوهشهی   -واحد است که در شهیوه آموزشهی   36ی مجموع واحدهای دوره دکتر -5ماده 

 1تها   3واحد آن رساله است و در شیوه پژوهشهی نیه     12تا  11واحد آن واحدهای درسی و  11

واحد آن رساله است که در  33تا  11واحد آن واحدهای درسی مرتبط با موضوع رساله دانشجو و 

تکمیلهی گهروه و    وب هر رشته با نظر اسهتاد راهنمها، تأییهد شهورای تحصهیالت     برنامه درسی مص

 .شوددانشکده تعیین می

ر واحدهای درسهی در شهیوه پژوهشهی در ههر زمهانی از دوره      تعیین حداقل و حداکث. 2-5تبصره 

ت تکمیلهی گهروه و دانشهکده    تحصیلی با تشخیص و نظر استاد راهنما و تأییهد شهورای تحصهیال   

 . ذیردپصورت می

تسلط بر مفاهیم نوین ههر رشهته و تقویهت تهوان علمهی      واحدهای درسی به منظور . 1-5تبصره 

ی با نظر استاد راهنما و تأیید شورای تحصهیالت تکمیلهی   های پژوهشعالیتدانشجو برای اجرای ف

 .شودامه درسی مصوب هر رشته انتخاب میگروه و براساس برن

ه اوری نسهبت به  با توجه به روند رشد دانش و فن ه  گروه های آموزشی باید .9-5تبصره 

 . روزآمد نمودن سرفصل دروس دوره های تحصیالت تکمیلی اقدام نمایند

درصورت ضرورت فقط بخش بسیار کمی از زمان کالس در طول یهک تهرم   . 4-5تبصره 

می تواند به ارائه سمینارهای دانشجویی اختصاص یابهد و بخهش اعظهم زمهان کهالس      

ود مدرسین محترم به ارائه اطالعات درسی روزآمد در چهارچوب سرفصهل   بایدتوسط خ

 .تخصیص یابد

با توجه به ماهیت دوره آموزشی  ارائه نمره دروس نباید مشروط بهه ارائهه   . 5-5تبصره 

مقاله پژوهشی یا ترجمه بخشی از یک کتاب در طول ترم باشد به استثنای استاد راهنما 

 .هدر راستای موضوع پایان نام و
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                                     نیمسهال شهامل گذرانهدن دروس    رت مجاز مرحله آموزشی  چهاطول مدّ .6-5تبصره 

 در شرایط خاص حداکثر یک نیمسال. نیاز دکتری و گذراندن ارزیابی جامع است مورد

تحصهیالت  تحصیلی  با درخواست دانشجو و تأیید استاد راهنما و به پیشنهاد شهورای  

تکمیلی دانشکده و تصویب شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه بهه طهول ایهن مرحلهه     

 .شودافه میاض

پژوهشهی  موتهف اسهت در ههر نیمسهال       -دانشجو در شیوۀ آموزشهی . 7-5تبصره 

  6-5واحد درسی از دروس مرحله آموزشی را با رعایهت تبصهره    21تا  6تحصیلی بین 

اگهر  . واحد درسی برای وی باقی مانده باشد 6که کمتر از انتخاب و ثبت نام کند  مگر آن

خارج از اراده دانشجو و به تشخیص شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه بهه ههر دلیلهی    

 6دانشجو در طول یک نیمسال تحصهیلی بهه کمتهر از    ( اصلی)تعداد واحدهای درسی 

 . شودسنوات تحصیلی وی محاسبه میواحد تقلیل یابد این نیمسال در 

و میانگین قابل قبول نمره های دانشهجو   16از  12در هر درس،  حداقل نمره قبولی .8-5تبصره 

، دانشهجو  باشهد  16دانشجو کمتر از  نمراتولی چنانچه میانگین . است 16از  16در همه درسها، 

و تصهویب شهورای   با نظر اسهتاد راهنمها   و  مجاز آموزشی با رعایت سنواتمجاز خواهد بود 

دروس ( واحهد  21حهداکثر  )نیمسال تحصیلی حداکثر در یک  کمیلی دانشکدهتحصیالت ت

ضمن رعایت سایر مقررات ایهن   26جدید یا از میان دروس گذرانده شده با نمره کمتر از 

بهرای جبهران میهانگین کهل       (مازاد) سق  واحدهای درسهی  عالوه بر درسهایی رادستورالعمل  

 (. شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه 111 جلسه یاصالحیه) .بگذراند

شهورای  بهه تشهخیص اسهتاد راهنمها و تأییهد       در شرایط خهاص و درصهورت نیهاز    .3-5تبصره 

واحهد درسهی را بهه عنهوان      6گروه ذیربط دانشجو موظ  است حهداکثر تها    تحصیالت تکمیلی

 .شوددر تعیین میانگین کل محاسبه نمی نمره دروس جبرانی. جبرانی بگذراند

در دروس جبرانی بهدون احتسهاب در میهانگین کهل      حداقل نمره قبولی .21-5تبصره 

 . است 11از  24نمرات دانشجو در هر درس 
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 .برگزاری دروس دکتری به صورت معرفی به استاد مجاز نیست .22-5تبصره 

% 61سقف واحدهای ارائه شده توسط استاد راهنمای دانشجو  نبایستی از . 21-5تبصره 

 .کند تجاوز

ابی جامع ثبهت نهام کهرده اسهت  تنهها           در نیمسالی که دانشجو در ارزی .29-5تبصره 

 .واند یکی از دروس خود را که نگذرانده است  اخذ کندتمی

ههای  ی برنامه ههای درسهی و دیگهر فعالیهت    حضور دانشجویان در تمام .24-5تبصره 

شهورای تحصهیالت تکمیلهی    که دستورالعمل مربوطه توسط )آموزشی و پژوهشی دوره 

 26/9ییبهت دانشهجو در ههر درس نبایهد از     . الزامی اسهت ( شود دانشکده تعیین می

ه دانشهجو در آن درس صهفر   صهورت نمهر   مجموع ساعات آن درس تجاوز کند  دراین

 . شودمحسوب می

تشخیص موجه یا ییرموجه بهودن ییبهت دانشهجو بهر عههده شهورای       . 25-5تبصره 

 .شکده استتحصیالت تکمیلی دان

 فصل پنجم

 موضوع رساله

 :موضوع رساله -6ماده 

 ل و در شهیوه پژوهشهی از   دانشجو موظ  است در شیوه آموزشی، پژوهشهی تها پایهان نیمسهال اوّ    

نگی اسهتاد  هی تقاضا محور، هم مان با پذیرش، موضهوع رسهاله خهود را بها همها     های پژوهشطرح

، فعالیت پژوهشی خهود را آاهاز   تکمیلی گروهتحصیالت  یراهنما تعیین و پس از تصوی  شورا

 . کند

م و پژوهشی تا پایان نیمسهال سهوّ   -و در شیوه آموزشیطرح پیشنهادی رساله دانشج. 2-6تبصره 

تکمیلهی گهروه و    تحصیالت یشورال و پس از تصوی  در شیوه پژوهشی، در طول نیمسال اوّ

 .یابد و قابل اجرا استرسمیت می دانشکده
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      دفاع از پیشنهاد طرح ضروری اسهت و مسهتقل از ارزیهابی جهامع انجهام      .1-6تبصره 

 ل ضروریحضور استاد راهنمای اوّ)راهنما ( ان)و ممتحنین آن عبارتند از استاد شودمی

  یهک یها دو داور   .(مشهاور اختیهاری اسهت   ( ان)حضور استاد)مشاور( ان)  استاد(است

یا پیشنهادی مهدیر تحصهیالت   )دی استاد راهنما  از بین افراد پیشنها( ترجیحاً داخلی)

 .با تصویب شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده( تکمیلی دانشکده

مدیر تحصیالت تکمیلی دانشکده موتف است پذیرش و ثبت موضوع رساله دانشهجو را  

 . به وی ابالغ نماید

ههای علمهی و پژوهشهی     وهشی و تدوین رساله  تمام فعالیتدر مرحله پژ .9-6تبصره 

فقهط مقهایتی بهه     استاد راهنما صورت گیرد  به ویهژه دانشجو باید با هدایت و نظارت 

تلقی می شوند که در چارچوب موضوع پیشنهادی عنوان مقایت مستخرج از پایان نامه 

و موتف است در هر زمانیکه استاد راهنما دانشج. بوده و مورد تأیید استاد راهنما باشند

دانشجو بایستی در هر نیمسال . کند  نتیجه تحقیقات خود را به وی گزارش نمایدتعیین 

گزارشی از بررسی ها و نتایج تحقیقات خود را به صورت کتبی به کمیته راهبری موضوع 

 . ارائه نماید و درصورت لزوم در قالب سخنرانی از نتایج حاصله دفاع نماید 2ماده 

یشهنهاد پژوهشهی خهود    از پ( 6-5تبصره )ان مقرر چنانچه دانشجو در زم. 4-6تبصره 

موافقت استاد راهنما و شهورای تحصهیالت تکمیلهی دانشهکده     تواند با دفاع نکند  می

و با رعایهت سهقف   ( حداکثر تا پایان نیمسال پنجم)حداکثر به مدت یک نیمسال دیگر 

 .تصویب موضوع رساله را به تعویق اندازدمجاز دوره دکتری  
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 ششمفصل 

 ارزیابی جامع 

 : ارزیابی جامع -7ماده 

ر احهراز قابلیهت ههای آموزشهی و پژوهشهی دانشهجو اسهت کهه در شهیوه          ارزیابی جامع به منظهو 

    هماهنه   در یهک آزمهون   دانشکده  پژوهشی، دانشجو باید با نظارت معاون آموزشهی  -آموزشی

شهورای  راهنمها و تصهوی    ( ان)که شهامل دو یها سهه درس اصهلی بهه انتخهاب اسهتاد        نمعیّ و

 این آزمون باید به گونه ای باشد تا . است، شرکت کند و دانشکده گروهتحصیالت تکمیلی 

مشهاور و سهه نفهر از    ( ان)راهنمها، اسهتاد  ( ان)اسهتاد  از نظرتوانمندی، تحلیل و استنباط دانشجو 

به انتخاب شهورای تحصهیالت   اعضای پیشنهادی استاد راهنما  از بیناعضای هیأت علمی 

ههای  بلیهت سنجیده شود و در شیوه پژوهشی، احهراز قا  برای آااز فعالیت پژوهشی تکمیلی گروه

کهه در پایهان ههر دو    ت های پژوهشی دانشجو اسنشجو، براساس روند پیشرفت فعالیتپژوهشی دا

 .شودمی ی از سوی کمیته راهبری سنجیدهنیمسال تحصیل

ارزیابی جامع در هر دانشکده در یک تاریخ ثابت و مشخص در هر شش ماه  .2-7تبصره 

 .شودبرگزار میبا اعالم مدیر تحصیالت تکمیلی دانشکده  

پژوهشی در ارزیابی جامع نباید کمتهر از   -ت دانشجو در شیوه آموزشیمیانگین نمرا. 1-7تبصره 

توانهد  باشد، تنها یک بار دیگر مهی  16 بی جامع وی کمتر ازدانشجویی که میانگین ارزیا. باشد 16

و در صهورت قبهولی  دوره را    شرکت کنهد م دوّ جامعکامل  در ارزیابیتا پایان نیمسال بعد 

 . ادامه دهد و درییراینصورت از ادامه دوره دکتری محروم خواهد شد

آموزشهی  آزمهون   انهدن دروس  دانشجو موتف است بالفاصله پس از گذر .9-7تبصره 

م یا چهارم تحصیل اخذ و در همان نیمسهال در آزمهون   جامع را حداکثر در نیمسال سوّ

 . شرکت نماید

چنانچه دانشجو حداکثر تا پایان نیمسال پنجم  ارزیابی جامع را با موفقیت . 4-7تبصره 

 . از ادامه تحصیل محروم و اخراج خواهد شد باشدنگذرانده 
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دانشکده ها موتف هستند شیوه نامهه داخلهی برگهزاری ارزیهابی جهامع       .5-7تبصره 

ب شورای تحصیالت تکمیلی دانشهگاه رسهانده و بهه اطهالع     دانشکده خود را به تصوی

 .دانشجویان نیز برسانند

ی ارزیابی جامع  مجهوز  روز قبل از برگزار 45دانشجو موتف است حداقل  .6-7تبصره 

دانشکده موتف . حصیالت تکمیلی دانشگاه دریافت کندشرکت در ارزیابی جامع را از ت

بهه  است زمان برگزاری آزمون های جامع در سال تحصیلی را در ابتدای سال تحصهیلی  

  .اطالع دانشجویان برساند

در نمهره زبهان   پیش نیاز شرکت دانشجو در ارزیابی جامع  احراز حهداقل   .7-7تبصره 

کسب حداقل نمهره  )یکی از آزمون های مورد تأیید شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

یا قبولی در آزمون های برگزار شده توسط دانشگاه ( طبق آیین نامه زبان خارجی دکترا

تهاریخ گهواهی قبهولی آزمهون زبهان      . های داخلی مورد تأیید دانشکده ذیربط  اسهت 

 . ل قبل از ثبت نام دانشجو در دوره دکتری باشدانگلیسی می تواند حداکثر تا دو سا

تواند میآزمون زبان با نظر استاد راهنما  حداقل نمره% 81دانشجو با کسب  .8-7تبصره 

بدیهی است احراز حداقل نمهره آزمهون زبهان تها قبهل از      . در آزمون جامع شرکت کند

 .جلسه دفاع الزامی است

نتیجه ارزیابی جامع را پس از برگزاری  به تحصیالت دانشکده موتف است . 3-7تبصره 

  . تکمیلی دانشگاه ارسال و به صورت کتبی به اطالع دانشجو نیز برساند

آخرین مهلت ارسال نمهره آزمهون جهامع بهه اداره تحصهیالت تکمیلهی       . 21-7تبصره 

درصهورت عهدم   . دانشگاه حداکثر به مدت یک ماه پس از برگزاری آزمون خواههد بهود  

ارسال نمرات در مهلت مقرر  ثبت نمرات نیازمنهد مجهوز شهورای تحصهیات تکمیلهی      

در هر صورت تا پایان نیمسال پنجم نمره این آزمون بایستی بهه اطهالع   . دانشگاه است

 . صیالت تکمیلی دانشگاه برسداداره تح
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ی الزم را بهرای  نیازهاد ولی پیشثبت نام کنع درصورتی که دانشجو در ارزیابی جام .22-7تبصره 

درج « ایرقابهل قبهول  »اخذ مجوز احراز نکرده باشد، نمره ارزیابی جامع در آن نیمسال به صورت 

    . شودمی

برای برگزاری مجدد ارزیابی جامع  دریافت مجهوز از مهدیریت تحصهیالت     .21-7تبصره 

 .تکمیلی دانشگاه الزامی است

ل قابه  دانشجو در شهیوه پژوهشهی بهه صهورت    ی های پژوهشمی ان پیشرفت فعالیت. 29-7تبصره 

درصورت احراز درجه قابل قبول از سوی کمیته راهبهری،  . شودقبول و ایرقابل قبول سنجیده می

 . های پژوهشی خود ادامه دهدد به فعالیتتواندانشجو می

پژوهشی دانشجو در شهیوه پژوهشهی از سهوی    های یشرفت فعالیتچنانچه می ان پ. 24-7تبصره 

راهبری ایرقابل قبول اعالم گردد، تنها یک نیمسال به وی فرصت داده خواهد شد تا رونهد   کمیته

در ایراینصهورت از ادامهه تحصهیل    . های پژوهشی خود را به سطح قابل قبول ارتقهاء دههد  فعالیت

 . محروم خواهد شد

 فصل هفتم

 بخش پژوهشی و تدوین رساله

استاد راهنما و به شرط کفایت دستاوردهای علمهی  و تأیید ه دانشجو پس از تدوین رسال -8ماده 

پژوهشهی و دو مقالهه بهرای     -چاپ حداقل یک مقاله برای دانشهجویان در شهیوه آموزشهی   )رساله 

پژوهشی دارای نمایه معتبر بین المللی و همچنهین   -دانشجویان شیوه پژوهشی در مجالت علمی

ر انجهام شهده توسهط دانشهجو را بهرای      در شیوه پژوهشی باید استاد راهنما، مسئولیت کفایت کها 

، موظ  اسهت در حضهور هیهأت داوران از رسهاله     (پاسخگویی به کارفرما یا دستگاه اجرایی بپذیرد

 . خود دفاع کند

تصمیم گیری در مورد نوع نمایه قابل قبول بهر عههده شهورای تحصهیالت      .2-8تبصره 

نمها و تحصهیالت تکمیلهی    دانشکده است که باید به اطالع دانشجو  استاد راهتکمیلی 

 .دانشگاه نیز رسیده باشد
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تمامی دستاوردهای علمی قابل چاپ به صورت مقاله  کتهاب یها فصهلی از    . 1-8تبصره 

تعداد مقایت با نظر استاد راهنمها  . کتاب باید با نظر استاد راهنما استخراج و انتشار یابد

 .از رساله دانشجو است و مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشکده  مالک عمل در دفاع

پژوهشهی و تهدوین رسهاله پهس از تصهویب      ثبت نام دانشجو در مرحله . 9-8تبصره 

عملکرد دانشهجو در پایهان ههر    . موضوع در شورای تحصیالت تکمیلی صورت می گیرد

  توسط کمیته راهبری «ییرقابل رضایت»یا « رضایت بخش»نیمسال تحصیلی به صورت 

شجو دو عملکرد ییرقابل رضایت در انجهام رسهاله کسهب    چنانچه دان. تعیین می شود

 .از ادامه تحصیل محروم خواهد شد( متوالی یا ییرمتوالی)نماید 

پژوهشی دانشجو در بخهش پژوهشهی و تهدوین     -تمام فعالیت های علمی .4-8تبصره 

و رساله باید با هدایت و نظارت و تأیید استاد راهنما با ارائه گزارش کتبی از سوی دانشج

همچنین دانشجو موتف است حداقل یک بار در سال بها ارائهه سهمینار و    . صورت گیرد

تهیه گزارش کتبی  پیشرفت فعالیت های ساینه خود را به اطالع کمیته راهبری موضوع 

 . ماده یک برساند

ل محسوب رای دانشجوی نفر اوّبرای اخذ مجوز دفاع فقط ب امتیاز هر مقاله .5-8تبصره 

 .شودمی

تحصیالت تکمیلی دانشکده موتف است پس از تأیید اتمام رساله توسهط   .6-8تبصره 

دفهاع اعهالم   موضوع را به تحصیالت تکمیلی دانشگاه برای صدور مجهوز  استاد راهنما  

نظهر خهود را     تحصیالت تکمیلی دانشگاه موتف اسهت پهس از بررسهی ضهوابط    . کند

 .درخصوص مجوز دفاع به دانشکده اعالم کند

ه دانشجویان هر دو شیوه از تولیهد دانهش فنهی، ثبهت     در شرایط خاص و درصورتیک .7-8تبصره 

هنهری، کتهاب   اختراع، اکتشاف و نوآوری دارای تأییدیه علمی از مراجع ذیصالح علمی، آثار بهدیع  

برخوردار باشند پس از تأییهد هیهأت داوران و شهورای تحصهیالت     ( مورد تأیید)تألیفی و تصنیفی 

 .گروه از ارائه مقاله معاف خواهند بود تکمیلی
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 .دفاع از رساله حداقل دو نیمسال پس از تصویب موضوع رساله است. 8-8تبصره 

نحوه تشکیل و شرح وظای  هیأت داوران، چگونگی دفهاع از رسهاله و احهراز کفایهت      .3-8تبصره 

 .است دستورالعملدستاوردهای علمی رساله، تابع این 

نماینهده  ر، مشهاو ( ان)راهنما، استاد( ان)استاد: ترکی  هیأت داوران عبارت است از. 21-8تبصره 

نفر عضو هیأت علمی در رشته مربهوط بها مرتبهه حهداقل اسهتادیاری بهه        3، تحصیالت تکمیلی

 بهه عنهوان  یا شورای آموزشی و یا پژوهشی پژوهشکده  گروهتحصیالت تکمیلی شورای انتخاب 

بها مرتبهه حهداقل     از مؤسسه های خارج از مؤسسه مجریر از آنان که باید یک یا دو نف داور

 ی می تواند یک نفر را به عنوان استاد مشاور در شیوه پژوهشی، دستگاه متقاض. دانشیاری باشد

در جلسات که مشاور دانشجو در دفاع و داوری ها باشد و به عنوان عضو هیأت داوران معرفی کند 

 . حضور داشته باشد

با تشخیص معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه  نماینده ایشهان   .22-8تبصره 

 .بدون حق رأی  در جلسه دفاع شرکت کندمی تواند به عنوان ناتر 

ه براساس کیفیت علمی پژوهش انجام شده، می ان نوآوری، چگهونگی دفهاع   ارزیابی رسال -3ماده 

مصوبات تحصیالت تکمیلی دانشهکده  رساله براساس از یافته های پژوهشی و نحوه نگارش 

   ر اعهالم  انجام می شود و نتیجه آن بهه یکهی از دو صهورت زیه     پژوهشی -برای شیوه آموزشی

 : شودمی
 

 قبول -الف

 ( 23-11)با درجۀ عالی . 2

 ( 28-33/28)با درجۀ بسیار خوب . 1

 ( 27-33/27)با درجۀ خوب . 9

 ( 26-33/26)با درجۀ قابل قبول . 4
 

 ( 26کمتر از )ییرقابل قبول  -ب
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تحصهیلی دانشهجویان دکتهری    هیچ کسر نمره ای به ازای تمدید سهنوات  . 2-3تبصره 

 .پذیردصورت نمی

 بنا به تشخیص هیهأت داوران،  ارزیابی شود، «ایرقابل قبول»چنانچه رساله دانشجو  .1-3تبصره 

به شرط اینکه از حداکثر مهدت مجهاز تحصهیل بیشهتر     دانشجو مجاز است طی حداکثر شش ماه، 

 . نشود، اصالحات الزم را در رساله به عمل آورد و صرفا  برای یک بار دیگر از آن دفاع کند

ول از رسهاله در  تاریخ فارغ التحصیلی دانشهجو  تهاریخ دفهاع قابهل قبه     . 9-3تبصره 

 . باشدچارچوب مقررات می

از رساله خود، به  «قبول»ن واحدهای درسی و کس  درجه دانشجو پس از گذراند -21ماده 

 . دریافت درجه دکتری نائل می شود

( پژوهشهی یها پژوهشهی    -آموزشهی )مدرت دوره دکتری حس  مورد با ذکر شهیوه  . 2-21تبصره 

 . صادر می شود

چاپ رساله های دکتری در قالب کتاب  با مجهوز کتبهی از سهوی اسهتاد      .1-21تبصره 

ید دانشگاه سمنان  بالمانع بوده و ضروری است طبق ضوابط مصوّب کمیتهه  راهنما و تأی

مسهتخرج   در مقدّمه ذکر نمایند که این اثر( ها)انتشارات دانشگاه عمل شود و نویسنده

ضمناً اسامی اساتید راهنما و مشهاور نیهز   . از رساله دکتری در دانشگاه سمنان می باشد

  .در مقدّمه ذکر گردد
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 هشتم فصل

 طول دوره 

پژوهشی حداقل سه سال و نهیم   -ل در دوره دکتری در شیوه آموزشیمدت مجاز تحصی -22ماده 

و درصهورت  سال است  2سال و حداکثر  3حداقل و حداکثر چهار سال و نیم و در شیوه پژوهشی 

 گهروه ذیهربط، در ههر دو    شورای تحصیالت تکمیلهی ضرورت به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید 

 . شیوه می توان حداکثر تا یک نیمسال تحصیلی به این مدّت اف ود

در مواردیکه دانشجوی دکتری نیاز به تمدید سنوات دارد  باید درخواسهت  . 2-22تبصره 

حداقل یک ماه قبل از پایان نیمسال مجاز به اداره آمهوزش دانشهکده مربوطهه    خود را 

 . تأیید تمدید سنوات خواهد بودبه انتخاب واحد ادامه رساله وی منوط . تحویل دهد

درصورتیکه دانشجو بنا به عللی خارج از اختیار خود و یها بهروز مشهکالت ایرقابهل     . 1-22تبصره 

پیش بینی، در حداکثر مدت مجاز موفق به اتمام تحصهیل نشهود، بهه پیشهنهاد اسهتاد راهنمهای       

، کمیسیون بررسی موارد خاص برحس  مهورد  تحصیالت تکمیلی گروهدانشجو و تأیید شورای 

می کند و متناس  با فعالیت های کمی و کیفی با حضور استاد راهنما، وضعیت دانشجو را بررسی 

بهراین  . و علمی دانشجو، در مورد مدت و نحوه ادامه تحصیل یا اخراج او تصمیم گیری خواهد کرد

 . شودجو محسوب میتحصیل دانش مدّتمجاز اساس، مدّت مذکور ج و حداکثر 

 

عدم ثبت نام یا ثبت رساله در زمان مقرر  به منزلهه انصهراد دانشهجو از     .9-22تبصره 

تواند  شد میکه دانشجو عذر موجه داشته بادر موارد استثنائی . تحصیل تلقی می شود

با موافقت شورای تحصیالت تکمیلی گروه و تأیید کمیسیون موارد خاص دانشهگاه و بها   

از مرخصی تحصیلی استفاده تحصیل  حداکثر تا دو نیمسال توجه به حداکثر مدّت مجاز 

 . کند

دانشجو موتف است پس از اخذ رساله در ههر نیمسهال  واحهد رسهاله را     . 4-22تبصره 

 .انتخاب نماید
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 نهم فصل

 تسایر مقررا 

 :شودل در دوره دکتری محروم میدر موارد زیر دانشجو از ادامه تحصی -21ماده 

 . شود 16کمتر از ( 1-5با رعایت تبصره )میانگین کل نمره های درسی دانشجو ( ال 

 . ارزیابی شود «ایرقابل قبول»و دفاع مجدد ( 1-9با رعایت تبصره )رساله دانشجو (ب

 .به پایان برسد( 1-11با رعایت تبصره )تحصیل دانشجو مدّت مجاز ( ج

    یها کسهب   صالحیت علمی دانشجو برای استمرار فعالیت پژوهشی پهس از دو ارزیهابی جهامع    ( د

 .احراز نشود (9-8مطابق با تبصره )های پژوهشی بخش در روند فعالیتدو نتیجه رضایت

در صورت محروم شهدن یها انصهراف دانشهجو از ادامهه تحصهیل در دوره دکتهری،         .2-21تبصره 

دانشگاه مجاز است با رعایت ضوابط و مقهررات مربهوط، صهرفا  گواهینامهه ای را براسهاس کارنامهه       

 .تحصیلی دانشجو صادر کند

لین نیمسهال  در اوّ( اعم از با احتساب یا بدون احتساب)مرخصی تحصیلی . 1-21تبصره 

 . پذیر نیست مگر با مجوز تحصیالت تکمیلی دانشگاهامکانی دوره دکتری  تحصیل

این آیین نامه در برگیرنده اصول کلی و ضهوابط اصهلی دوره دکتهری اسهت و دانشهگاه       -29ماده 

های اجرایی دیگر را به گونه ای تدوین کند که ضمن تحقهق اصهول کلهی    موظ  است شیوه نامه 

 .آیین نامه برای دانش آموختگان ایجاد نشودآیین نامه، شروطی مغایر با 

و تحصهیالت تکمیلهی    معاونهت آموزشهی  تفسیر مواد این آیهین نامهه بهر عههده      .1-13تبصره 

های پژوهشهی بها همهاهنگی معاونهت     به ارزیابی رساله و قابلیتاست و در موارد مربوط دانشگاه 

 .پژوهشی است

مدیران محترم تحصهیالت تکمیلهی            مدیران محترم گروههای آموزشی و . 1-29تبصره 

     دانشکده ها مسئول نظارت بر حسن اجرای مقررات ایهن آیهین نامهه و توضهیحات آن    

هرگونه حذد  اضافه یا تغییر در مفاد ایهن آیهین نامهه و توضهیحات آن در     . می باشند

 موزشیتحصیالت تکمیلی گروههای آموزشی  باید قبل از اجرا به تأیید شورای آشورای 
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یا شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده مربهوط و سهپس شهورای تحصهیالت تکمیلهی      

 . دانشگاه برسد

های نظارت بر اجرای دوره دکتهری  ه به تناس  وظای  خود، شیوه نامهوزارت و دانشگا -24ماده 

 .کنندمی های اجرای آن نظارت نامهنامه و شیوهاجرای این آیینرا تنظیم و بر نحوه 

مصهوب هفتصهد و   ( .Ph.D)این دستورالعمل با عنایت به آیین نامهه دکتهری    -25ماده 

بر یهک  ریزی آموزش عالی وزارت متبوع مشتمل فتاد و پنجمین جلسه شورای برنامهه

شهورای   6/22/2931م مهور   تبصره در جلسه یکصد و شصت و دوّ 71ماده و  25مه  مقدّ

 31-39برای دانشجویانی که از سال تحصیلی تحصیالت تکمیلی دانشگاه تصویب شد و 

کلیهه  زم ایجهرا اسهت و از تهاریخ اجهرا     شوند  یمی و به بعد در دوره دکتری پذیرفته

 . شوندمغایر با این دستورالعمل لغو می ها و آیین نامه هایبخشنامه
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