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 مقدمه -الف

. دستورالعمل اجرايي دوره دكتري بمنظور ايجاد وحدت رويه در برگزاري اين دوره در سطح دانشگاه تدوين گرديدده اسد    

نامده مصدوب    آيدين )اسد ، بموجب اين دستورالعمل كه مبتني بر آيين نامه هاي مصوب وزارت علوم ، تحقيقات و فندووري  

  دوره دكتدري شدامل دو ب دم آموزشدي و شيوهشدي      ( ريزي آموزش عالي شوراي عالي برنامه 8/8/8389مورخ  777جلسه 

و مربدو  بده    واحدد آ  شيوهشدي   12واحدد آ  آموزشدي و    81اس  كه واحد  33مجموع واحدهاي دوره دكتري . باشدمي

منظدور تقويد    ه حدهاي درسي بباشد و واتمركز اصلي در برنامه دوره دكتري بر شيوهم استوار مي. تنظيم رساله دكتراس 

 .اندتوا  علمي دانشجو در اجراي فعاليتهاي شيوهشي دوره در نظر گرفته شده
 

 

 پذیرش -ب

  :شرايط ورود به دورۀ دكتري7ماده 

  .هاي آموزش عاليداشتن شرايط عمومي تحصيل در دوره 1-1 
 

 

هداي تحصديلي متناسدب بدا رشدته      يکدي از رشدته  در ( فوق ليسدان  )داشتن حداقل مدرک كارشناسي ارشد  1-2

هداي متناسدب بدراي ادامده     رشدته ) . هاي معتبر داخل يا خارج كشورتحصيلي مورد تقاضا از يکي از دانشگاه

 ( .شوند  تعيين ميتوسط سازما  سنجم و آموزش كشور تحصيل 

 

 

 
 : 7تبصره 

 

 هاي زبا  انگليسي،داشتن مهارت 1-3

علمي و توانايي در زبا  خارجي بر اساس آئين نامه آزمو  هاي نيمه متمركدز ورودي  نحوه احراز صالحي  

 .دكترا مصوب وزارت تعيين مي شود 

 

 
 

 

 : 2تبصره

 

آزمو  نيمه متمركز ، سازما  سنجم و آموزش كشدور   ت صصي، براساس ضوابط -احراز صالحيتهاي علمي 1-4

 شوراي آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشگاه و 

 نامده اسدتعدادهاي درخشدا  و يدا سداير      داوطلبا  واجد شرايط ادامه تحصيل در دوره دكتري از طريق آيدين  

 شوندهاي اجرايي مصوب در دانشگاه شذيرفته ميهاي مشابه، براساس دستورالعملنامه آيين

 

 استاد راهنما -ج
 

 هاي آموزشي و شيوهشي خودرا زير نظر استادفعالي داوطلبين شذيرفته شده در دوره دكتري ش  از ثب  نام،  -2ماده 

 .راهنما انجام ميدهند              

 

 : دانشگاه و واجد شرايط زير باشد تمام وق  راهنما در مقطع دكتري بايد عضو هيأت علمي استاد   -0ماده 

 . حداقل مرتبه استادياري -3-1        

 .(  عنوا  درسي 1حداقل )  سابقه تدري  در مقطع كارشناسي ارشد دو سال -3-2        
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3-3 
 

3-4 

 

 

 
 

3-5 
 

 .(  شايا  يافته)  كارشناسي ارشد شايا  نامه دوراهنمايي حداقل  - 

در مجالت علمي شيوهشدي معتبدر و داراي نمايده    نامه  انتشار حداقل دو مقاله غير مست رج از شايا  -

حتما بايد نام دانشگاه صنعتي خواجه نصير به عنوا  محل كار عضو هيات علمدي   كه معتبر بين المللي

اولين عضو .)  قيد شده باشد و ضمنا عضو هيات علمي مذكور نفر اصلي در فهرس  نويسندگا  باشد

 (هيات علمي ش  از حذف نام دانشجويا  

                             مدوثر  حضدور شجوي دكتري با توجده بده ميدزا     اخذ نظر موافق شوراي دانشکده براي شذيرش دان -

 حداقل )

 
 .                                                                              و سوابق شيوهشي و نيز شرايط تحصيلي دانشجويا  دكتراي قبلي و فعلي (  ساعات مقرر 

 

انت داب  تدا قبدل از   استاد راهنما با تقاضاي دانشجو، موافق  استاد و تائيد گروه آموزشي ذيربط در شروع تحصديل      : 7تبصره

 .دانشجو تعيين مي شود  واحد
 

 

، يکي از اعضاي هيأت دانشکدهوشوراي تحصيالت تکميلي  گروهدر صورت تش يص استاد راهنما و تائيد شوراي     :2تبصره

تواند بعنوا  استاد راهنماي دوم در هداي  شيوهشدي  مرتبۀ استادياري از داخل يا خارج از دانشگاه ميعلمي با حداقل 

با  . دانشجو را به عهده خواهد داش رساله مسئولي  هداي  % 36استاد راهنماي اول حداقل  .دانشجو همکاري نمايد

كده در ايدن   ) عهددۀ اسدتاد راهنمداي اول     هداي دانشدجو در طدول دوره بدر    مسئولي  نهايي كليدۀ فعاليد   وجود اين 

 .خواهد بود( شوددستورالعمل استاد راهنما ناميده مي

 

 

 :0تبصره

 

 

 
 

 :4تبصره

تحصيالت تکميلي در شرايط خاص و با شيشنهاد استاد راهنماي اول و تاييد گروه آموزشي مربوطه و شوراي 

تواندد از   تکميلي دانشگاه استاد راهنماي دوم ميدانشکده و ش  از تصويب در شوراي آموزشي و تحصيالت 

 .مت صصا  با مدرک دكتري خارج از دانشگاه نيز انت اب شود

اعضاء هيئ  علمي دانشگاه با حداقل مرتبه استادياري كه فاقد شرايط الزم جه  راهنمايي دانشدجوي دكتدرا   

وه آموزشدي و شدوراي تحصديالت    مي باشند مي توانند در صورت موافق  استاد راهنمداي اول ، تأييدد گدر   

ايدن  توضديح اينکده   . تکميلي دانشکده صرفا براي يک دانشجو به عنوا  استاد راهنماي دوم همکاري نمايند 

 .استاد راهنماي اول در اينگونه موارد به تعداد يک نفر دانشجو محاسبه خواهد شد براي ظرفي  

 

تائيدگروه آموزشي ذيربط و تصويب شوراي آموزشدي و تحصديالت تکميلدي    تغيير استاد راهنما با تقاضاي دانشجو،   :5تبصره

در عين حال به مراجع ذيربط در دانشکده توصديه  . باشددانشکده و حداكثر تا قبل از دفاع از شيشنهاديه رساله ميسر مي

د داليل موجده موافقد    شود كه با تغيير استاد راهنما بجز در شرايط كامالً استثنايي و بدو  حصول اطمينا  از وجومي

 .ننمايند

 

 حداكثر تعداد دانشجويا  دكتري اعضاي هيات علمي واجد شرايط با توجه بده مرتبده و سدوابق علمدي و حضدور و       - 4ماده 

 .گرددسابقه هداي  دانشجويا  قبلي آنا  توسط شوراي آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشگاه تعيين مي              
 

 در صورت نياز و تش يص استاد راهنما، يک يا حداكثر دو تن از اعضاي هيات علمي دانشگاهها يا سايرمت صصا   - 5ماده 

 رساله دانشجو تعيين و از همکاري آنا  ش  از برگزاري  "استاد مشاور"ذيصالح با مدرک دكتري به عنوا               

 .گردددانشجو و تائيد گروه آموزشي مربوطه استفاده مي آموزشي و شيوهشي موفقي  آميز ارزيابي             

 

 ضوابط مربو  به حق الزحمۀ اساتيد راهنما و مشاور توسط شوراي آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشگاه تهيه و - 6ماده 

 .گرددجه  تصويب به مراجع ذيصالح ارجاع مي            
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 مرحلۀ آموزشی -د

 باشدنيمسال مي 1ل خود كه حداكثردر طول مرحلۀ آموزشي دوره تحصيواحد درسي را 81بايد  يدكتر دانشجوي – 1ماده 

 مصوب هر رشته در  درسي باتوجه به برنامه تصويب گروه آموزشيبا به شيشنهاد استاد راهنما و دروس دوره . بگذراند            

 .گردندتعيين مي تا شايا  نيمسال اول تحصيليحداكثر هنگام شذيرش دانشجو و             

 

 

بدا احتسداب   ) واحدد   9و حداكثر  واحد درسي 3حداقل در  در هر نيمسال تحصيلي بايس  درطول مرحلۀ آموزشيميدانشجو  :7تبصره

 .واحد باشد 3مگر آنکه واحدهاي باقيمانده كمتر از  نمايدثب  نام  (  86و تبصرۀ ماده  9دروس مذكور در تبصرۀ ماده 
 

 

بددين منظدور   . شدذير اسد   حذف درس يا تغيير فهرسد  دروس در دورۀ دكتدري تنهدا در شدرايط اضدطراري امکدا        :2تبصره

 مراحددل بعدددي شددامل  . ف يددا تغييددر درس بايددد داليددل و مدددارک الزم را ارائدده كنددد   دانشددجوي متقاضددي حددذ 

در هر  صورت تقاضاي حذف . باشندتائيد استاد راهنما و گروه آموزشي مربوطه و تصويب نهايي شوراي دانشکده مي

 .باشد بايس  تا شيم از زما  حذف اضطراري به آموزش دانشکده تحويل شده  درس مي

 

 .اس  16از  82حداقل نمره قبولي در هر درس   - 8ماده 

.كمتر باشد 83ميانگين كل نمرات دانشجو در دورۀ آموزشي نبايد از    - 9ماده 

 

 

تواند با نظر اسدتاد راهنمدا و تاييدد گدروه آموزشدي      نرسد دانشجو مي 83هاي دانشجو به صورتيکه ميانگين كل نمرهدر :تبصره

منظور جبرا  معدل عالوه بر سقف واحدهاي درسدي حدداكثر   ه از دروس مصوب دوره را ب واحد درسي 3حداكثر تا 

 .در يک نيمسال اخذ نمايد

 

ــاده   دانشدددددجوياني كددددده تعددددددادي از واحددددددهاي درسدددددي الزم را در دورۀ كارشناسدددددي ارشدددددد       -73مـــ

 گدروه آموزشدي ايدن واحددها را بده صدورت       توانند  به شيشنهاد استاد راهنمدا و تاييدد شدوراي    نگذرانده باشند مي               

 باشدد و  بده مددت مجداز مرحلدۀ آموزشدي       واحد مدي  3حداكثر تعداد واحدهاي جبراني . دروس جبراني بگذرانند               

 حدداقل نمدرۀ قبدولي در هدر    . شدود واحد جبراني داشته باشند يک نيمسال تحصيلي افدزوده مدي   3دانشجوياني كه                

 دروس جبرانددي در ميددانگين كددل نمددرات و تعددداد واحدددهاي دوره آموزشددي دانشددجو . باشدددمددي 16از 82درس                

. الزاما بايستي در سال اول تحصيل دانشجو اخذ و گذرانده شوندو گردندمحسوب نمي               

 

 هاي دكتري دانشگاه در دانشجويا  دورهواحد براي  3گذراند  يک درس زبا  انگليسي با ارزش معادل :تبصره  

منظور تقوي  مهارتهاي دانشجويا  در نوشتن ه اين درس ب. اجباري اس  82مرحلۀ آموزشي با حداقل نمره قبولي 

كل و تعداد واحدهاي دوره در محاسبه ميانگين  گردد ولي نمره آ ارائه مي (academic writing)متو  علمي 

 .واهد شدن  محسوبدانشجو  آموزشي

 

 ارزیابی آموزشی -هـ

   8ماده (3-8)و واجد شرايط مذكور در بند آموزشي را با موفقي  به انجام رسانده  مرحلهدانشجوياني كه  - 77ماده 

 آزمو  " بايس  درخواس  برگزاريدر ارتبا  با مهارتهاي زبا  انگليسي نيز باشند مي 86و تبصره ماده                 

 خود را در ابتداي نيمسال سوم نموده و ش  از تأييد استادراهنما و گروه آموزشي مربوطه به "جامع               

.باشدزما  انجام اين ارزيابي كتبي  نيمسال سوم  مي. تحصيالت تکميلي دانشکده ارائه نمايند              

. باشد ماه و در نيمسال دوم، ارديبهش  ماه مي اول، آبا زما  برگزاري اين آزمو  در هر سال تحصيلي  در نيمسال       : تبصره

تحصيالت تکميلي دانشکده قبل از برگزاري آزمو  بايستي نظر تحصيالت تکميلي دانشگاه را درخصوص شرايط 

روز به دانشکده  87ه نظر خود را ظرف مدت تحصيالت تکميلي دانشگا. عمومي و آموزشي دانشجو استعالم نمايد

.نمايد اعالم مي
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و كارشناسي به  تحصيالت تکميلياز دروس دوره  "موضوع درسي" 3يا  1مواد امتحاني در اين آزمو  از محتويات  -72ماده 

 .انت اب استاد راهنما و به تصويب  شوراي گروه خواهد بود
 

تواند  خصوص نيس ، بلکه يک موضوع ت صصي اس  كه خود مي يک درس به "موضوع درسي"منظور از  :7تبصره

 .اس  رس باشد كه دانشجو در مقاطع م تلف آ  را گذراندهشامل چند د
 

سئواالت امتحا  جامع كتبي به صورت مفهومي بوده و طراحا  سوال به شيشنهاد گروه و تصويب شوراي دانشکده  :2تبصره

 .تعيين مي گردند
 

 :شود امتحا  جامع توسط هياتي مركب از افراد زير انجام مي :0تبصره

 راهنما استاد يا اساتيد  -8

سال  3و باشد   دانشيار كه حداقل يکي از آنها استادياري نفر از اعضاي هيات علمي با حداقل مرتبه  3حداقل  -1

براي و شوراي آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشکده سابقه تدري  در دوره كارشناسي ارشد به تاييد شوراي گروه 

 . طرح سوال از داخل يا خارج دانشکده

 

دانشجويي كه ميانگين امتحا  جامع وي كمتر از . باشد 83جامع نبايد كمتر از  آزمو ميانگين نمرات دانشجو در   - 70ماده

 . تواند در امتحا  جامع بعدي شرك  نمايد باشد تنها يک بار ديگر مي 83
 

 رسماً بهتوسط تحصيالت تکميلي دانشکده  ،هفته ش  از آزمو  1نتيجه ارزيابي آموزشي مي بايس  حداكثر تا    - 74ماده

 .دانشجو رسانده شود اطالع  به نيز  شده وتحصيالت تکميلي دانشگاه ارسال                
 

 

 

 ارزیابی پژوهشی -و
 

 

 خود را در نيمسال سوم و ش  از قبولي ( شروشوزال)دانشجو موظف اس  با نظر استاد راهنما شيشنهاديه رساله دكتري -75ماده 

 در آزمو  جامع تنظيم و آنرا حداقل دو هفته قبل از برگزاري جلسۀ ارزيابي در اختيار اعضاي هيأت داورا                

    .دهد  قرار              

 

 هاي انجام شده در زمينۀ مورد نظرگزارشي مشتمل بر معرفي موضوع تحقيق، مرور فعالي  شيشنهاديه رساله دكتري،  - 76ماده

 بايس  در آ  بطور صريح به نوآوريهاي موردنظرو ارائه توضيحات الزم در خصوص روش انجام تحقيق بوده و مي              

 .اشاره شده باشد( Contributions)در كار شيوهشي               

 

باشدد بعندوا  دانشدجوي درحدال      دانشجو در نيمسالي كه مشغول تهيۀ گزارش و شرك  در ارزيدابي آموزشدي و شيوهشدي مدي     :تبصره 

 .شودگذراند  ارزيابي جامع ثب  نام مي
 

انجدام ارزيدابي    .برگزار مدي شدود    جامع كتبي آزمو اعالم نتيجه قبولي در ارزيابي شيوهشي دانشجو دو ماه ش  از   - 71ماده 

با اخذ مجوز از شوراي آموزشدي و تحصديالت تکميلدي دانشدکده و دانشدگاه مجداز        چهارم   نيمسالتا شايا  حداكثر 

  .خواهد بود 

بدا ارائده داليدل    بايسدتي  ما  مقدرر نشدود   زدر  شيشنهاد رساله خوددر صورتي كه به هر دليل دانشجو موفق به دفاع از      :تبصره 

 .دانشکده و دانشگاه اقدام نمايد آموزشي و تحصيالت تکميلي از شوراي  تعيين تکليف موجه نسب  به 

 

 ريزي تشکيل جلسۀ ارزيابي شيوهشي و دعوت از اعضاي هيأت داورا  بر عهدۀ معاو  آموزشي و تحصيالتبرنامه  - 78 ماده

.باشدتکميلي دانشکده مي              
 

 :گيردارزيابي شيوهشي توسط اعضاي هيات داورا  به شرح زير صورت مي - 79 ماده
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 استاد يا اساتيد راهنما -8 

 چهار نفر عضو هيأت علمي به شيشنهاد گروه آموزشي و تصويب شوراي دانشکده كه مرتبۀ علمي دو تن از  -1

 .آنا  بايد حداقل دانشيار باشد     

 

يک نفر عضو هيأت علمي بعنوا  نمايندۀ تحصيالت تکميلي دانشکده بدو  حق رأي و صرفاً بمنظور نظارت بر  :7تبصره

 .كندهاي ذيربط در جلسۀ ارزيابي شرك  ميها و آيين نامهحسن برگزاري جلسه و رعاي  دستورالعمل
 

هاي معتبر يا مراكز عضو هيأت علمي يکي از دانشگاهدو نفر از اعضا هيأت داورا  بايد از خارج از دانشگاه و  :2تبصره

  .باشند  مرتبه علمي دانشيار يا باالتربا  آموزشي و شيوهشي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
 

 هاي شيوهشي دانشجو در حضور هيأت داورا  و با هداي جلسۀ ارزيابي با هدف ارزيابي قابلي  - 23 ماده

 نفر از داورا  رسمي   3نمايندۀ تحصيالت تکميلي دانشکده تشکيل و ش  از حضور اساتيد راهنما و حداقل                   

 .حضور عضو با مرتبه دانشيار يا باالتر خارج از دانشگاه جه  برگزاري جلسه الزامي اس . يابدمي                  

 

داورا  خارج از حداقل يکي از  برگزاري جلسه ارزيابي شيوهشي منو  به درياف  نظرات كتبي مثب   :تبصره 

 .باشد دانشگاه در خصوص كفاي  مطالب ارائه شده در شيشنهاديه مي
 

 ش  از برگزاري آ  به تحصيالت تکميلي دانشگاه  دو هفتهنتيجۀ ارزيابي شيوهشي به شرح ذيل ظرف حداكثر  - 27 ماده

 :گرددمنعک  مي               

 قبول   

 قبول ش  از اصالح گزارش شيشنهاديۀ رساله 

 مردود 

 

برگزار بعد از ارزيابي اول  دو ماهدر ارزيابي مجدد كه بالفاصله شود بار فرص  داده مي به دانشجويا  مردود يک - 22ماده 

 .گردددانشجو محروم از تحصيل ميدر صورت مردود شد  در ارزيابي دوم، . شرك  نمايند مي شود

 

 درج و  "قبول منو  به انجام اصالحات در گزارش"عنوا   18از ماده  1در كارنامه دانشجويا  مشمول مورد  - 20ماده 

 ش  از انجام اصالحات الزم كه به تائيد هيات داورا  رسيده اس ، ارزيابي شيوهشي با             

 (.اين اصالحات شامل اصالحات جزئي نمي باشد. )شودعنوا  قبول وارد مي            

 

 به مديري  تحصيالت تکميلي  دو هفتهنتيجۀ ارزيابي شيوهشي از طريق تحصيالت تکميلي دانشکده ش  از  - 24ماده 

 اعالم مي گردد، اين مديري  حداكثر ظرف سه هفته ش  ازبرگزاري جلسۀ ارزيابي شيوهشي نتيجه را كتباً به دانشگاه           

 .اعالم مي نمايددانشجو            

 

 دانشجويا  دكترايي كه نياز به شرك  در ارزيابي جامع دوم را ندارند بايد حداكثر تا شايا  نيمسال چهارم و  - 25ماده 

اند و يا مشمول انت اب خود شده( چه آموزشي و چه شيوهشي)دانشجوياني كه موظف به تکرار ارزيابي جامع  

دروس جبراني و يا جبرا  معدل شده اند بايد حداكثر تا شايا  نيمسال شنجم از شيشنهاديۀ رساله خود دفاع و ارزيابي 

مذكور مشرو  به موافق  شوراي آموزشي و تحصيالت فعالي  هاي صدور مجوز  .جامع خودرا با موفقي  طي نمايند

طول مدت مجاز تحصيل دانشجويا  اعم از اينکه در يک يا دو ارزيابي جامع شرك   .خواهد بود  تکميلي دانشگاه

 .باشدنمايند يکسا  مي

 

  مرحلۀ پژوهشی و تدوین رساله -ز

  .از ابتداي دوره با هماهنگي استاد راهنما آغاز نمايد دانشجو موظف اس  فعاليتهاي علمي و تحقيقي خود را - 26ماده 
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 منظور اخذ مجوز برگزاري دفاع از رساله، دانشجو مي بايس  حداقل دو مقاله در مجالت علمي شيوهشي معتبر و به - 21ماده 

 يا   ه مدركي دال بر  قبول قطعي مقاله وارائمنو  به  اعطاي مجوز .داراي نمايه معتبر بين المللي ارائه نموده باشد             

 .انتشار آ  اس              

 

امتياز مقاله فقط در صورتي كه مقاله مست رج از موضوع رساله دانشجو بوده و اسامي استاد يا اساتيد راهنما و  :7تبصره

 .دانشگاه در مقاله ذكر شده باشند به دانشجو تعلق ميگيرد
 

 

 اعالم آمادگي جه  دفاع از رساله با تائيد استاد راهنما، گروه آموزشي مربوطه و شوراي دانشکده صورت   - 28ماده 

.گيردمي                 
 

 اين دستورالعمل باضافۀ استاد يا اساتيد  89تركيب هيأت داورا  در جلسۀ دفاع از رساله مطابق مادۀ  -29ماده 

 توانند هما  افراد مدعو در جلسۀ ارزيابي شيوهشي بوده و در موارداعضاي هيأت داورا  مي. باشدمشاور مي               

 الزم اس  اسامي اين افراد در شوراي دانشکده مطرح و. متفاوت با هما  مراتب دانشگاهي باشند افرادي ضروري               

 همچنين يک نفر عضو هيأت علمي به انت اب مديري  تحصيالت تکميلي دانشگاه به منظور . ائيد رسيده باشندت به               

 ها و آيين نامه هاي ذيربط در جلسۀ دفاعيه شرك  نظارت بر حسن برگزاري جلسه و رعاي  دستورالعمل              

 .كندمي              
 

 

 برنامه ريزي تشکيل جلسۀ دفاع از رساله و دعوت از اعضاي هيات داورا  بر عهدۀ معاون  آموزشي و  - 03ماده 

.تحصيالت تکميلي دانشکده مي باشد              
 

 هاي دكتري تهيه و به تعداد كافي تکثير هاي رساله كه براساس شيوه نامۀ تدوين رساله در دورهنس ه - 07ماده 

.بايس  حداقل چهار هفته قبل از دفاع در اختيار هيأت داورا  قرار گيردشده اس  مي                 
 

 بايس  نظر مثب  مکتوب خود را در خصوص كفاي  مطالب رساله جه  دفاع را تا قبلاعضاي هيات داورا  مي - 02ماده 

 .ه به تحصيالت تکميلي دانشکده اطالع دهنداز  برگزاري جلسه با استفاده از فرم مربوط               
 

 معاون  آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشکده حداقل چهار هفته قبل از برگزاري دفاع، مراتب آمادگي  - 00ماده 

 دانشجو جه  دفاع از رساله را بمنظور اخذ مجوز و معرفي نماينده به مديري  تحصيالت تکميلي دانشگاه              

.اعالم مي نمايد             

 

 حداقل يکي از آنها بايد )شاسخ مثب  ازسوي داورا   3تحصيالت تکميلي دانشکده ش  از درياف  حداقل  - 04ماده 

 تاريخ جلسۀ دفاع را با هماهنگي و همکاري دانشجو و استاد راهنما تعيين و اعالم ( داور خارجي باشد            

.يدنمامي            

 

  3جلسۀ دفاع از رساله با حضور استاد يا اساتيد راهنما و مشاور، نماينده تحصيالت تکميلي دانشگاه و حداقل  - 05ماده 

 حضور داور خارجي و نمايندۀ تحصيالت تکميلي دانشگاه جه  برگزاري جلسه . نفر از داورا  رسمي  مي يابد            

 .الزامي اس             

 

  .گرددجلسۀ دفاع در حضور هيات داورا  و با هداي  نمايندۀ تحصيالت تکميلي دانشگاه برگزار مي - 06ماده 
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 :نتيجۀ جلسۀ دفاع از رساله و امتياز آ  يکي از موارد زير خواهد بود - 01ماده 

 شذيرش رسالۀ دكتري  -8       

 .شذيرش رسالۀ دكتري ش  از انجام اصالحات شيشنهادي هيأت داورا  -1       

 (.بدو  تغيير هيأت داورا )برگزاري دفاع مجدد  - 3       

 .عدم شذيرش رسالۀ دكتري - 2        
 

 

  :دهي مي گرددامتياز به شرح زير( 6-16)با مالک ارزشيابي عددي رسالۀ شذيرفته شده :7تبصره
 

 

 

 

 
 

 

 :2تبصره

 16تا  89با درجۀ عالي                          نمره  -1

 99/88تا  88با درجۀ بسيار خوب                 نمره  -1

 99/87تا  87با درجۀ خوب                         نمره  -3

 99/83تا  83قابل قبول                              نمره  -2

 

يک از داورا  گيري در خصوص رد يا قبول رساله و همچنين درجه آ ، ميانگين نمراتي اس  كه هر  مالک تصميم

مجموعاً و  مشاور   ( در صورت تعدد ) ا  راهنمااين مجموعه استاددر . دهند به دانشجو مي حاضر در جلسه مستقالً

نيز اخذ  آوري نمرات به طور محرمانه و جمع نماينده تحصيالت تکميلي دانشگاه مسئول. يک راي خواهند داش 

سئواالت  به عالوه نماينده تحصيالت تکميلي بايد ترتيبي ات اذ نمايد تا. ميانگين به عنوا  نمره نهايي دانشجو اس 

 .توسط دانشجو ارائه گردد توسط داورا  شرسيده و شاسخ به آنها منحصراً حصراًدر جلسه دفاع من

 

به تائيد هيات داورا   را چنانچه رساله نياز به اصالحاتي داشته باشد، دانشجو موظف اس  ش  از اعمال اصالحات، مراتب  :0تبصره

 .رسانده و فرم تکميل شده مربوطه را به تحصيالت تکميلي دانشکده تحويل نمايد
 

اعمال اصالحات الزم در شايا  نامه و يا برگزاري جلسۀ دفاع مجدد نبايدد از حدداكثر مددت مجداز دورا  تحصديل          :4تبصره

دانشجو تجاوز نمايد و تحصيالت تکميلي دانشکده موظف به نظارت بر اين امدر و انجدام اقددامات مقتضدي در ايدن      

 .خصوص اس 

 

 ارزيابي شود بنا به تش يص هيات داورا  دانشجو مجاز اس  طي حداكثرچنانچه رساله دانشجو غير قابل قبول  - 08ماده 

  ماه به شر  اينکه از حداكثر مدت مجاز تحصيل بيشتر نشود اصالحات الزم در رساله را به عمل آورد و صرفاًشم               

 .يکبار ديگر از آ  دفاع نمايد              

 

 هاي تکميل شدۀ مربو  به برگزاري جلسۀ دفاع را مي بايس  نس ه اي از فرم تحصيالت تکميلي دانشکده - 09ماده 

 . حداكثر دو هفته ش  از دفاع، جه  انجام اقدامات مقتضي به تحصيالت تکميلي دانشگاه ارسال نمايد              

 رساني شيوهشگاه علوم و فناوري  العشايگاه اط"بايس  فرم درياف  رساله دانشجويا  را در همچنين دانشکده مي              

 (CD)روي لوح فشرده  بر به همراه يک نس ه از رساله كهممهور شده را فرم و  نموده تکميل "اطالعات ايرا               

 شرونده آموزشي دانشجو جه  انجام امور فارغ التحصيلي به تحصيالت تکميلي دانشگاه  به شيوس   ذخيره شده   

.نمايدارسال    

 

  سایر مقررات -ح

   .باشد صورت تمام وق  مي تحصيل در دوره دكتري به - 43ماده 
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 اس  و در صورت ضرورت به شيشنهاد استاد  7/2سال و حداكثر  7/3حداقل مدت مجاز تحصيل در دوره دكتري  - 47ماده 

 .ربط، حداكثر تا يک نيمسال تحصيلي به اين مدت افزوده خواهد شد راهنما و تاييد گروه ذي           
 

بيني، در مدت مجاز موفق  عللي خارج از اختيار خود و يا بروز مشکالت غير قابل شيمدر صورتي كه دانشجو بنا به  :تبصره

به اتمام تحصيل نشود، به شيشنهاد استاد راهنماي دانشجو، كميسيو  بررسي موارد خاص دانشگاه با حضور استاد 

در مورد مدت و نحوه هاي علمي دانشجو،  راهنما، وضعي  دانشجو را بررسي و متناسب با كمي  و كيفي  فعالي 

 س.گيري قطعي خواهد كرد ادامه تحصيل يا اخراج او تصميم

 

 هداي خدود در هدر نيمسدال تحصديلي را در      دانشجو موظف اس  كه در طول دورۀ تحصديل، گزارشدي از فعاليد     - 42ماده 

 انجدام ثبد  ندام در هدر نيمسدال شد  از نيمسدال اول مندو          . انتهاي نيمسال به استاد راهنماي خدود تحويدل دهدد                

 در صدورت عددم تاييدد   . به تحويل فرم تکميل شدۀ مربو  به نيمسال قبل بده تحصديالت تکميلدي دانشدکده اسد                   

 اهنما در مرتبه اول به دانشجو اخطار كتبدي توسدط معاوند  آموزشدي و تحصديالت     فعاليتهاي دانشجو توسط استاد ر             

                                          بايسد  از يدک    مدي در صورتي كه با مشکل سنوات تحصيلي مواجده نشدود   شود و دانشجو  مي تکميلي دانشکده داده             

 شدود چه ايدن موضدوع بدراي بدار دوم تکرار    استفاده نمايد چنان لي با احتساب سنواتنيمسال اجباري مرخصي تحصي             

 شوراي دانشکده و شوراي آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشدگاه  دانشجو ش  از تصويب موضوع در گروه مربوطه،             

 .شود از ادامه تحصيل محروم مي             

 

 براساس به فاصله حداقل يک نيمسال  طول دوره شيوهشيدانشجويا  دكتري دانشگاه موظف به ارائه دو سمينار در  - 40ماده 

 اجباري بوده و در كارنامه دانشجو 1و  8برگزاري سمينارهاي . برنامه ريزي تحصيالت تکميلي دانشکده مي باشند              

.گردند ه منعک  ميبدو  نمر "گذرانده"با عنوا                

 

 اين مرخصي. تواند از يک نيمسال مرخصي با احتساب در سنوات استفاده نمايدهر دانشجو در طول تحصيل مي - 44ماده 

 .بايس  در شوراي آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشگاه مصوب گردد مي                
 

  .احتساب استفاده نمايددانشجو در ترم اول نمي تواند از مرخصي با  : تبصره

 : شود در موارد زير دانشجو از ادامه تحصيل در دوره دكتري محروم مي - 45ماده 

 .شود 83كمتر از (  9با توجه به ماده )هايي كه دانشجو گذرانده اس   هاي درس ميانگين كل نمره -8

 .احراز نشود ( 11و  83با توجه به مواد  )ارزيابي صالحي  علمي دانشجو براي استمرار فعالي  شيوهشي ش  از دو بار  -1

 .ارزيابي شود "غير قابل قبول"(  37با توجه به ماده ) رساله دانشجو  -3

 .به شايا  برسد( 28با توجه به ماده ) مدت مجاز تحصيل دانشجو  -2

 .مورد تاييد دانشگاه نباشد( 21با توجه به ماده )فعاليتهاي علمي دانشجو  -7

 

 در صورت محروم شد  يا انصراف دانشجو از ادامه تحصيل در دوره دكترا ، دانشگاه مجاز اس  با رعاي  ضوابط       :تبصره 

 .و مقررات مربو  ، صرفاً گواهينامه اي  بر اساس كارنامه تحصيلي دانشجو صادر كند و در اختيار وي قراردهد             

 ، توسط مديري  تحصيالت تکميلي يل در روند اجراي اين دستورالعملتسهه منظور فرمهاي گردش كار ب - 46ماده 

 .دانشگاه تهيه و به تصويب شوراي آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشگاه خواهند رسيد              

 

 در شوراي دانشگاه به   38/3/8396تبصره در تاريخ  18ماده و  27ب م،  8اين دستورالعمل مشتمل بر  - 41ماده 

 سال الزم 7شوند و به مدت شذيرفته مي   89-96اي دانشجوياني كه از سال تحصيلي تصويب رسيد و بر             

 استفاده ازمفاد اين دستورالعمل در ارتبا  با دانشجويا  ورودي قبلي نيز ش  از كارشناسي و تعيين موارد. االجراس              

 .در شوراي آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشگاه بالمانع اس              

 

 


