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 99-96ورودی سال تحصیلی دانشگاه سمنان  (Ph.Dدکتری )دانشجویان  قابل توجه کلیه

 

شورای  81/88/41مورخ  178مصوب جلسه  (Ph.D) تخصصیدوره دکتری آیین نامه آموزشی جدید ه اطالع دانشجویان محترم می رساند ب

به دانشگاه سمنان ابالغ و در  81/2/49صادر گردیده، در تاریخ  87/2/49مورخ  27722/2عالی برنامه ریزی آموزشی که طی نامه شماره 

ن برای دانشجویان آ 22ماده طبق  کهاز طریق سیستم اتوماسیون اداری به تحصیالت تکمیلی دانشکده ها ارسال شده است  3/3/49تاریخ 

دوین دستورالعمل به منظور اجرای آن، شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه در حال ت والزم االجراست  و پس از آن  49-42سال ورودی 

ی هو اقدام مناسب به آگا اجرایی می باشد علیهذا برخی از مواد آیین نامه مذکور که اطالع از آنها ضروری می باشد به شرح زیر جهت اطالع

 می رسد: 

در دوره دکتری تخصصی به صورت تمام وقت است، همچنین تحصیل همزمان دانشجوی این دوره در همان دوره یا سایر تحصیل  :9ماده 

 دوره های تحصیلی ممنوع است. 

  مؤسسه ها اعم از دولتی و غیردولتی، ممنوع است. تغییر رشته و انتقال دانشجوی دوره دکتری تخصصی در همان مؤسسه یا سایر  :2ماده 

 مدت تحصیل در دوره دکتری تخصصی، حداقل شش نیمسال تحصیلی و حداکثر هشت نیمسال تحصیلی است. : 4ماده 

درصورتی که دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود، مؤسسه اختیار دارد به پیشنهاد استاد راهنما، مدت تحصیل  :4ماده تبصره ذیل  -

را حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی افزایش دهد. برای دانشجوی مشمول آموزش رایگان، تحصیل در نیمسال اوّل کماکان به صورت رایگان 

ریه ثابت است که طبق تعرفه هیأت امنا تعیین و طبق شیوه نامه مصوب مؤسسه دریافت می شود. امّا در نیمسال دوّم منوط به پرداخت شه

تصمیم گیری درخصوص ادامه تحصیل به کمیسیون موارد خاص مؤسسه چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود، پرونده وی برای 

 ارجاع می شود. 

باشد دانشجو موظف است  82رات دانشجو پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی کمتر از چنانچه میانگین کل نم :88ذیل ماده  8تبصره -

 با نظر استاد راهنما و تأیید گروه، فقط در یک نیمسال تحصیلی دروسی را برای ترمیم میانگین کل اخذ کند و با موفقیت بگذراند

 در غیر این صورت از ادامه تحصیل محروم می شود.   

 محاسبه میانگین کل نمرات دانشجو صرفاً براساس آخرین نمره قبولی وی انجام می شود.  :88اده ذیل م 2تبصره -

آن، موظف دانشجوی مشمول آموزش رایگان، درصورت عدم کسب نمره قبولی در هر درس یا حذف غیرموجه  :88ذیل ماده  3تبصره -

   ند. ه مصوب هیأت امنا مؤسسه پرداخت که آن را براساس تعرفاست برای انتخاب مجدد همان درس یا درس جایگزین، هزینه مربوط ب

آموزشی شرط الزم برای شروع فعالیت های پژوهشی گذراندن موفقیت آمیز ارزیابی جامع و تصویب طرح پیشنهادی رساله در گروه  :82ماده 

 در دوره دکتری تخصصی است. 

 نمره رساله در میانگین کل محاسبه نمی شود و ارزشیابی آن به شرح زیر انجام می شود:  :22ماده  

 ( 84-22عالی )                        ( 81-44/81خیلی خوب )             (   82-44/87) قبول با درجه خوب            (82مردود )کمتر از 

چنانچه ارزشیابی رساله مردود اعالم شود، با تأیید هیأت داوران حداکثر یک نیمسال در سقف مدت مجاز تحصیل  :22ذیل ماده  8تبصره -

  به دانشجو اجازه داده می شود تا دوباره در جلسه دفاع شرکت و از رساله خود دفاع نماید. 

بی، جعل، تقلب و رونوشت برداری( کند و این موضوع در حین تدوین رساله اقدام به تخلف علمی )دستبرد ادچنانچه دانشجو  :22ماده 

 طبق شیوه نامه مصوب مؤسسه برای مؤسسه اثبات شود، مطابق با قوانین و آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب اقدام خواهد شد. 

 صیلی وی خواهد شد. احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام رساله، منجر به ابطال مدرک تح :22تبصره ذیل ماده  -
 

 مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه                                                                                                                      


