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  مقدمه -الف

  
  

. گرديـده اسـت  دستورالعمل اجرايي دوره دكتري بمنظور ايجاد وحدت رويه در برگزاري اين دوره در سطح دانشگاه تدوين 

نامـه مصـوب    آيـين (اسـت، بموجب اين دستورالعمل كه مبتني بر آيين نامه هاي مصوب وزارت علوم ، تحقيقات و فنـĤوري  

دوره دكتري شامل دو بخـش آموزشـي و پژوهشـي    ) ريزي آموزش عالي شوراي عالي برنامه 30/03/1388مورخ  721جلسه 

و مربـوط بـه    واحـد آن پژوهشـي   24واحـد آن آموزشـي و    12است كه واحد  36مجموع واحدهاي دوره دكتري . باشدمي

منظـور تقويـت   ه باشد و واحدهاي درسي بتمركز اصلي در برنامه دوره دكتري بر پژوهش استوار مي. تنظيم رساله دكتراست

  .اندتوان علمي دانشجو در اجراي فعاليتهاي پژوهشي دوره در نظر گرفته شده
  

  

  پذيرش - ب

    :رايط ورود به دورة دكتريش � 1ماده 

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

  
  

هـاي تحصـيلي متناسـب بـا رشـته      در يكـي از رشـته  ) فوق ليسـانس (داشتن حداقل مدرك كارشناسي ارشد   2- 1

اي ادامـه  هـاي متناسـب بـر   رشـته . هاي معتبر داخل يا خـارج كشـور  تحصيلي مورد تقاضا از يكي از دانشگاه

  .گردندتحصيل به پيشنهاد گروههاي آموزشي و تصويب شوراي دانشكده تعيين مي

  

  
  

هاي زبان انگليسي، براساس ضوابطي كه توسط شوراي آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه داشتن مهارت  3- 1

  .گردندتعيين مي
  

  
  

آموزشـي و تحصـيالت تكميلـي     تخصصي، براساس ضوابطي كـه توسـط شـوراي   -احراز صالحيتهاي علمي  4- 1

  .گردند دانشگاه تعيين مي
  

  
  

    .نامه از حداقل دو تن از اساتيد قبلي با استفاده از فرم مربوطهداشتن توصيه  5- 1
  

  نامـه اسـتعدادهاي درخشـان و يـا سـاير      داوطلبان واجد شرايط ادامه تحصيل در دوره دكتري از طريق آيـين              :تبصره

  .شوندهاي اجرايي مصوب در دانشگاه پذيرفته ميهاي مشابه، براساس دستورالعملنامه آيين       
  

  استاد راهنما - ج
  

  هاي آموزشي و پژوهشي خودرا زير نظر استادداوطلبين پذيرفته شده در دوره دكتري پس از ثبت نام، فعاليت - 2ماده 

  .راهنما انجام ميدهند              

  

  :راهنما در مقطع دكتري بايد عضو هيأت علمي دانشگاه و واجد شرايط زير باشد داستا   - 3ماده 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8از 2صفحة   

  
  

3-1  
  

3-2  

  

3-3  

  

3-4  

  

  

  

  

3-5  

  

  

 

  حداقل مرتبه استادياري - 

  .سه سال سابقه تدريس در مقطع كارشناسي ارشد -

  .راهنمايي حداقل سه پايان نامه كارشناسي ارشد -

كه حداقل يكي از آنهـا   ISCو يا  ISIنامه در مجالت  دو مقاله غير مستخرج از پايان انتشار حداقل -

در مجالت اشاره شده حتما بايد نام دانشگاه صنعتي خواجـه  . باشد ISIبايد در مجالت نمايه شده در 

نصير به عنوان محل كار عضو هيات علمي قيد شده باشد و ضمنا عضو هيات علمي مذكور نفر اصلي 

  )اولين عضو هيات علمي پس از حذف نام دانشجويان .( فهرست نويسندگان باشددر 

  اخذ نظر موافق شوراي دانشكده براي پذيرش دانشجوي دكتري با توجه به ميزان حضـور و سـوابق    -

 .پژوهشي و نيز شرايط تحصيلي دانشجويان دكتراي قبلي و فعلي   

  

  

  و، موافقت استاد و تائيد گـروه آموزشـي ذيـربط در شـروع تحصـيل دانشـجو تعيـين        استاد راهنما با تقاضاي دانشج     :1تبصره

  .گرددمي
  

  

در صورت تشخيص استاد راهنما و تائيد شوراي دانشكده، يكي از اعضاي هيأت علمي با حداقل مرتبـة اسـتادياري        :2تبصره

. دايت پژوهشـي دانشـجو همكـاري نمايـد    توانـد بعنـوان اسـتاد راهنمـاي دوم در هـ     از داخل يا خارج از دانشگاه مي

كـه در ايـن دسـتورالعمل اسـتاد     ( هاي دانشجو در طول دوره بر عهدة استاد راهنماي اول مسئوليت نهايي كلية فعاليت

  .خواهد بود) شودراهنما ناميده مي

  

  

راي دانشكده و پـس از  در شرايط خاص و با پيشنهاد استاد راهنماي اول و تاييد گروه آموزشي مربوطه و شو  :3تبصره

توانـد از متخصصـان بـا     تصويب در شوراي آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه اسـتاد راهنمـاي دوم مـي   

  .مدرك دكتري خارج از دانشگاه نيز انتخاب شود

  

كميلـي  تغيير استاد راهنما با تقاضاي دانشجو، تائيدگروه آموزشي ذيربط و تصويب شوراي آموزشي و تحصـيالت ت      :4تبصره

در عين حال به مراجع ذيربط در دانشكده توصـيه  . باشددانشكده و حداكثر تا قبل از دفاع از پيشنهاديه رساله ميسر مي

شود كه با تغيير استاد راهنما بجز در شرايط كامالً استثنايي و بدون حصول اطمينان از وجود داليل موجـه موافقـت   مي

  .ننمايند

  

  انشجويان دكتري اعضاي هيات علمي واجد شرايط با توجه بـه مرتبـه و سـوابق علمـي و حضـور و     حداكثر تعداد د  - 4ماده 

  .گرددسابقه هدايت دانشجويان قبلي آنان توسط شوراي آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه تعيين مي              

  

اي هيات علمي دانشگاهها يا سايرمتخصصان در صورت نياز و تشخيص استاد راهنما، يك يا حداكثر دو تن از اعض -  5ماده 

رساله دانشجو تعيين و از همكاري آنان پس از برگزاري  "استاد مشاور"ذيصالح با مدرك دكتري به عنوان              

  .گردددانشجو و تائيد گروه آموزشي مربوطه استفاده مي آموزشي و پژوهشي موفقيت آميز ارزيابي             

  

  ضوابط مربوط به حق الزحمة اساتيد راهنما و مشاور توسط شوراي آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه تهيه و -  6ماده 

  .گرددجهت تصويب به مراجع ذيصالح ارجاع مي            
  

                                                                                                                                                                                                                                   



  8از 3صفحة                                                                                                                                                                                                                                                                        

  مرحلة آموزشي - د

  باشدنيمسال مي 2ل خود كه حداكثردر طول مرحلة آموزشي دوره تحصيواحد درسي را 12بايد  يدكتر دانشجوي – 7ماده 

و با تاييد شوراي تحصيالت تكميلي  تصويب گروه آموزشيبا به پيشنهاد استاد راهنما و دروس دوره . بگذراند 

تعيين  هنگام پذيرش دانشجو و حداكثر در ابتداي ورود وي مصوب هر رشته در درسي باتوجه به برنامه دانشكده

  .گردندمي

  

  

بـا  ( واحـد   9و حـداكثر   واحد درسي 6حداقل در  در هر نيمسال تحصيلي بايست درطول مرحلة آموزشيميدانشجو   :1تبصره

 6مگر آنكه واحـدهاي باقيمانـده كمتـر از     دنمايثبت نام  )  10و تبصرة ماده  9احتساب دروس مذكور در تبصرة ماده 

  .واحد باشد

  

  

بـدين منظـور   . پـذير اسـت  حذف درس يا تغيير فهرسـت دروس در دورة دكتـري تنهـا در شـرايط اضـطراري امكـان        :2تبصره

ــد      ــه كن ــدارك الزم را ارائ ــل و م ــد دالي ــر درس باي ــا تغيي ــذف ي ــي ح ــجوي متقاض ــامل  . دانش ــدي ش ــل بع   مراح

در هر  صورت تقاضاي حذف . باشندا و گروه آموزشي مربوطه و تصويب نهايي شوراي دانشكده ميتائيد استاد راهنم

  .باشد بايست تا پيش از زمان حذف اضطراري به آموزش دانشكده تحويل شده  درس مي

  

  .است 20از  14حداقل نمره قبولي در هر درس   -  8ماده 

  .كمتر باشد 16وزشي نبايد از ميانگين كل نمرات دانشجو در دورة آم   -  9ماده 

  

  

تواند با نظر اسـتاد راهنمـا و تاييـد گـروه آموزشـي      نرسد دانشجو مي 16هاي دانشجو به صورتيكه ميانگين كل نمرهدر  :تبصره

منظور جبران معدل عالوه بر سقف واحدهاي درسي حـداكثر در يـك    هدرس از دروس مصوب دوره را ب 2حداكثر تا 

  .نيمسال اخذ نمايد

  

در شرايط خاص و در صورت نياز، به تشخيص و پيشنهاد استاد راهنما و تاييـد شـوراي گـروه آموزشـي و تصـويب       – 10ماده 

دروس "واحد به عنوان  6شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده، دانشجو موظف است تعدادي از دروس را حداكثر تا 

واحد جبراني داشته باشند يـك نيمسـال تحصـيلي     6ه دانشجوياني ك به مدت مجاز مرحلة آموزشي.بگذراند "جبراني

دروس جبرانـي در ميـانگين كـل نمـرات و تعـداد      . باشدمي 20از 14حداقل نمرة قبولي در هردرس . شودافزوده مي

  .گردندمحسوب نمي واحدهاي دوره آموزشي دانشجو

  

  هاي دكتري دانشگاه در يان دورهواحد براي دانشجو 3گذراندن يك درس زبان انگليسي با ارزش معادل   :تبصره

منظور تقويت مهارتهاي دانشجويان در نوشتن ه اين درس ب. اجباري است 14مرحلة آموزشي با حداقل نمره قبولي 

كل و تعداد واحدهاي دوره در محاسبه ميانگين  گردد ولي نمره آنارائه مي (academic writing)متون علمي 

  .دنخواهد ش محسوبدانشجو  آموزشي

  

  ارزيابي آموزشي -هـ

 1ماده )3-1(و واجد شرايط مذكور در بند آموزشي را با موفقيت به انجام رسانده  مرحلهدانشجوياني كه  - 11ماده 

  امتحان " بايست درخواست برگزاريدر ارتباط با مهارتهاي زبان انگليسي نيز باشند مي 10و تبصره ماده                 

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

  .باشدزمان انجام اين ارزيابي كتبي  نيمسال سوم  مي. تحصيالت تكميلي دانشكده ارائه نمايند              

  



 8از 4صفحة                                                                                                                                                           

تحصيالت تكميلي . باشد ماه و در نيمسال دوم، ارديبهشت ماه مي زمان برگزاري اين آزمون در نيمسال اول، آبان:      تبصره

تحصيالت تكميلي دانشگاه را درخصوص شرايط عمومي و آموزشي  دانشكده قبل از برگزاري آزمون بايستي نظر

  .نمايد روز به دانشكده اعالم مي 15تحصيالت تكميلي دانشگاه نظر خود را ظرف مدت . دانشجو استعالم نمايد

  

و از دروس دوره دكتري، كارشناسي ارشد  "موضوع درسي" 3يا  2مواد امتحاني در اين آزمون از محتويات  -12ماده 

خواهد و تاييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده كارشناسي به انتخاب استاد راهنما و به تصويب  شوراي گروه 

  .بود

  

تواند  خصوص نيست، بلكه يك موضوع تخصصي است كه خود مي يك درس به "موضوع درسي"منظور از   :1تبصره

  .ستا شامل چند درس باشد كه دانشجو در مقاطع مختلف آن را گذرانده
  

سئواالت امتحان جامع كتبي به صورت مفهومي بوده و طراحان سوال به پيشنهاد گروه و تصويب شوراي دانشكده   :2تبصره

  .تعيين مي گردند
  

  :شود امتحان جامع توسط هياتي مركب از افراد زير انجام مي  :3تبصره

 استاد يا اساتيد راهنما  -1

سال سابقه تدريس در دوره كارشناسي ارشد  3قل مرتبه استادياري و نفر از اعضاي هيات علمي با حدا 3حداقل  -2

  .براي طرح سوال از داخل يا خارج دانشكده و تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده به تاييد شوراي گروه

  

امع وي كمتر از دانشجويي كه ميانگين امتحان ج. باشد 16ميانگين نمرات دانشجو در امتحان جامع نبايد كمتر از   - 13ماده

  . تواند در امتحان جامع بعدي شركت نمايد باشد تنها يك بار ديگر مي 16

  

  هفته پس از آزمون توسط تحصيالت تكميلي دانشكده رسماً به 2نتيجه ارزيابي آموزشي مي بايست حداكثر تا    - 14ماده

  .رسانده شود تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال شده و به اطالع دانشجو               

  

    ارزيابي پژوهشي -و

  خود را در نيمسال سوم و پس از قبولي ) پروپوزال(دانشجو موظف است با نظر استاد راهنما پيشنهاديه رساله دكتري -15ماده 

ان در آزمون جامع تنظيم و آنرا حداقل دو هفته قبل از برگزاري جلسة ارزيابي در اختيار اعضاي هيأت داور              

     .دهد  قرار              

  

 هاي انجام شده در زمينة مورد نظرگزارشي مشتمل بر معرفي موضوع تحقيق، مرور فعاليت پيشنهاديه رساله دكتري،  -  16ماده

  ربايست در آن بطور صريح به نوآوريهاي موردنظو ارائه توضيحات الزم در خصوص روش انجام تحقيق بوده و مي              

  .اشاره شده باشد) Contributions(در كار پژوهشي               

  

باشـد بعنـوان دانشـجوي     دانشجو در نيمسالي كه مشغول تهية گزارش و شركت در ارزيابي آموزشي و پژوهشـي مـي    :تبصره 

  .شوددرحال گذراندن ارزيابي جامع ثبت نام مي
  

    . اه پس از امتحان جامع كتبي برگزار مي شودارزيابي پژوهشي دانشجو حداكثر دو م  - 17ماده 

  ريزي تشكيل جلسة ارزيابي پژوهشي و دعوت از اعضاي هيأت داوران بر عهدة معاون آموزشي و تحصيالتبرنامه  -  18 ماده

  .باشدتكميلي دانشكده مي              

  

    :گيردميارزيابي پژوهشي توسط اعضاي هيات داوران به شرح زير صورت  -  19 ماده

    استاد يا اساتيد راهنما -1  



 8از 5صفحة                                                                                                                                                                                                                                                                       

  چهار نفر عضو هيأت علمي به پيشنهاد گروه آموزشي و تصويب شوراي دانشكده كه مرتبة علمي دو تن از  -2  

  .آنان بايد حداقل دانشيار باشد     
  

ه بدون حق رأي و صرفاً بمنظور نظارت بر يك نفر عضو هيأت علمي بعنوان نمايندة تحصيالت تكميلي دانشكد  :1تبصره

  .كندهاي ذيربط در جلسة ارزيابي شركت ميها و آيين نامهحسن برگزاري جلسه و رعايت دستورالعمل
  

هاي معتبر يا مراكز دو نفر از اعضا هيأت داوران بايد از خارج از دانشگاه و عضو هيأت علمي يكي از دانشگاه  :2تبصره

حداقل يكي از اين دو نفر بايد داراي مرتبه . ورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشدآموزشي و پژوهشي م

  .علمي دانشيار يا باالتر باشد

  

  هاي پژوهشي دانشجو در حضور هيأت داوران و با هدايتجلسة ارزيابي با هدف ارزيابي قابليت -  20 ماده

نفر از داوران رسميت  3نمايندة تحصيالت تكميلي دانشكده تشكيل و پس از حضور اساتيد راهنما و حداقل                   

  .حضور عضو با مرتبه دانشيار يا باالتر خارج از دانشگاه جهت برگزاري جلسه الزامي است. يابدمي                  

  

هشي منوط به دريافت نظرات كتبي مثبت داوران خارج از دانشگاه در خصوص برگزاري جلسه ارزيابي پژو  :تبصره 

  .باشد كفايت مطالب ارائه شده در پيشنهاديه مي
  

نتيجة ارزيابي پژوهشي به شرح ذيل ظرف حداكثر ده روز پس از برگزاري آن به تحصيالت تكميلي دانشگاه  -  21 ماده

  :گرددمنعكس مي               

  قبول   ��

 بول پس از اصالح گزارش پيشنهادية رسالهق ��

  مردود ��

  

شود در ارزيابي مجدد كه حداكثر دو ماه پس از ارزيابي اول به دانشجويان مردود يكبار فرصت داده مي - 22ماده 

  .گردددر صورت مردود شدن در ارزيابي دوم، دانشجو محروم از تحصيل مي. تشكيل مي شود شركت نمايند                

 

درج و  "قبول منوط به انجام اصالحات در گزارش"عنوان  21از ماده  2در كارنامه دانشجويان مشمول مورد  - 23ماده 

پس از انجام اصالحات الزم كه به تائيد هيات داوران رسيده است، ارزيابي پژوهشي با             

  ).صالحات جزئي نمي باشداين اصالحات شامل ا. (شودعنوان قبول وارد مي            
  

  

  روز به مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه  15نتيجة ارزيابي پژوهشي از طريق تحصيالت تكميلي دانشكده پس از  -  24ماده 

  دانشجو اعالم مي گردد، اين مديريت حداكثر ظرف سه هفته پس ازبرگزاري جلسة ارزيابي پژوهشي نتيجه را كتباً به              

  .اعالم مي نمايد              

  

دانشجويان دكترايي كه نياز به شركت در ارزيابي جامع دوم را ندارند بايد حداكثر تا پايان نيمسال چهارم و  - 25ماده 

اند و يا مشمول انتخاب خود شده) چه آموزشي و چه پژوهشي(دانشجوياني كه موظف به تكرار ارزيابي جامع  

ن معدل شده اند بايد حداكثر تا پايان نيمسال پنجم از پيشنهادية رساله خود دفاع و ارزيابي دروس جبراني و يا جبرا

طول مدت مجاز تحصيل دانشجويان اعم از اينكه در يك يا دو ارزيابي جامع . جامع خودرا با موفقيت طي نمايند

  .باشدشركت نمايند يكسان مي

  

    مرحلة پژوهشي و تدوين رساله - ز

   .دانشجو موظف است فعاليتهاي علمي و تحقيقي خود را از ابتداي دوره با هماهنگي استاد راهنما آغاز نمايد - 26ماده 



  

 8از 6صفحة                                                                                                                                                                                                                                                                       

  منظور اخذ مجوز برگزاري دفاع از رساله، دانشجو مي بايست حداقل دو مقاله در مجالت علمي پژوهشي معتبر و به - 27ماده 

  منوط به اعطاي مجوز .ارائه نموده باشد باشد،   ISIعتبر بين المللي كه حداقل يكي از آنها در مجالت داراي نمايه م             

  .ارائه مدركي دال بر قبول قطعي مقاله و يا انتشار آن است             

  

اد يا اساتيد راهنما و امتياز مقاله فقط در صورتي كه مقاله مستخرج از موضوع رساله دانشجو بوده و اسامي است     :1تبصره

  .دانشگاه در مقاله ذكر شده باشند به دانشجو تعلق ميگيرد
  

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

  .گيردمي                 

  

اين دستورالعمل باضافة استاد يا اساتيد  19ساله مطابق مادة تركيب هيأت داوران در جلسة دفاع از ر -29ماده 

  توانند همان افراد مدعو در جلسة ارزيابي پژوهشي بوده و در موارداعضاي هيأت داوران مي. باشدمشاور مي               

  فراد در شوراي دانشكده مطرح والزم است اسامي اين ا. متفاوت با همان مراتب دانشگاهي باشند افرادي ضروري               

همچنين يك نفر عضو هيأت علمي به انتخاب مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه به منظور . ائيد رسيده باشندت به               

ها و آيين نامه هاي ذيربط در جلسة دفاعيه شركت نظارت بر حسن برگزاري جلسه و رعايت دستورالعمل              

  .كندمي              

  

برنامه ريزي تشكيل جلسة دفاع از رساله و دعوت از اعضاي هيات داوران بر عهدة معاونت آموزشي و  -  30ماده 

  .تحصيالت تكميلي دانشكده مي باشد              

  

كافي تكثير هاي دكتري تهيه و به تعداد هاي رساله كه براساس شيوه نامة تدوين رساله در دورهنسخه - 31ماده 

  .بايست حداقل چهار هفته قبل از دفاع در اختيار هيأت داوران قرار گيردشده است مي                 

  

  بايست نظر مثبت مكتوب خود را در خصوص كفايت مطالب رساله جهت دفاع را تا قبلاعضاي هيات داوران مي - 32ماده 

  .از فرم مربوطه به تحصيالت تكميلي دانشكده اطالع دهنداز  برگزاري جلسه با استفاده                

  

معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده حداقل چهار هفته قبل از برگزاري دفاع، مراتب آمادگي  -  33ماده 

گاه دانشجو جهت دفاع از رساله را بمنظور اخذ مجوز و معرفي نماينده به مديريت تحصيالت تكميلي دانش             

  .اعالم مي نمايد             

  

حداقل يكي از آنها بايد (پاسخ مثبت ازسوي داوران  3تحصيالت تكميلي دانشكده پس از دريافت حداقل  -  34ماده 

تاريخ جلسة دفاع را با هماهنگي و همكاري دانشجو و استاد راهنما تعيين و اعالم ) داور خارجي باشد            

  .نمايديم            

  

 3جلسة دفاع از رساله با حضور استاد يا اساتيد راهنما و مشاور، نماينده تحصيالت تكميلي دانشگاه و حداقل  - 35ماده 

خارجي و نمايندة تحصيالت تكميلي دانشگاه جهت برگزاري جلسه  انحضور داور. نفر از داوران رسميت مي يابد            

  .الزامي است            

  

    .گرددجلسة دفاع در حضور هيات داوران و با هدايت نمايندة تحصيالت تكميلي دانشگاه برگزار مي - 36ماده 



  8از 7صفحة                                                                                                                                                                                                                                                                       

  :نتيجة جلسة دفاع از رساله و امتياز آن يكي از موارد زير خواهد بود - 37ماده 

  پذيرش رسالة دكتري  -1       

 .ز انجام اصالحات پيشنهادي هيأت داورانپذيرش رسالة دكتري پس ا -2       

 ).بدون تغيير هيأت داوران(برگزاري دفاع مجدد  - 3       

  .عدم پذيرش رسالة دكتري - 4       
  

  

    :امتياز رسالة پذيرفته شده  
  

  

  

  

  

  

  :1تبصره

  20تا  19با درجة عالي                          نمره  -١

  99/18تا  18نمره          با درجة بسيار خوب         -2

  99/17تا  17با درجة خوب                         نمره  -3

  99/16تا  16قابل قبول                              نمره  -4

يك از داوران گيري در خصوص رد يا قبول رساله و همچنين درجه آن، ميانگين نمراتي است كه هر  مالك تصميم

 مجموعاً) در صورت تعدد ( و مشاور ان راهنمادر اين مجموعه استاد. دهند به دانشجو مي حاضر در جلسه مستقالً

نيز اخذ  آوري نمرات به طور محرمانه و جمع نماينده تحصيالت تكميلي دانشگاه مسئول. خواهند داشتيك راي 

  . ميانگين به عنوان نمره نهايي دانشجو است

  

به تائيد هيات داوران  را حاتي داشته باشد، دانشجو موظف است پس از اعمال اصالحات، مراتبچنانچه رساله نياز به اصال   :2تبصره

  .رسانده و فرم تكميل شده مربوطه را به تحصيالت تكميلي دانشكده تحويل نمايد
  

دوران تحصـيل  اعمال اصالحات الزم در پايان نامه و يا برگزاري جلسة دفاع مجدد نبايـد از حـداكثر مـدت مجـاز          :3تبصره

دانشجو تجاوز نمايد و تحصيالت تكميلي دانشكده موظف به نظارت بر اين امـر و انجـام اقـدامات مقتضـي در ايـن      

  .خصوص است

  

  چنانچه رساله دانشجو غير قابل قبول ارزيابي شود بنا به تشخيص هيات داوران دانشجو مجاز است طي حداكثر - 38ماده 

   اينكه از حداكثر مدت مجاز تحصيل بيشتر نشود اصالحات الزم در رساله را به عمل آورد و صرفاً ماه به شرطشش               

  .يكبار ديگر از آن دفاع نمايد              

  

هاي تكميل شدة مربوط به برگزاري جلسة دفاع را تحصيالت تكميلي دانشكده مي بايست نسخه اي از فرم - 39ماده 

. دو هفته پس از دفاع، جهت انجام اقدامات مقتضي به تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال نمايد حداكثر              

  رساني پژوهشگاه علوم و فناوري  پايگاه اطالع"بايست فرم دريافت رساله دانشجويان را در همچنين دانشكده مي              

  از اعمال كلية اصالحات الزم كهرا همراه يك نسخه از رساله پس  و كپي ممهور شده نموده تكميل "اطالعات ايران              

  همراه پرونده آموزشي دانشجو جهت انجام امور فارغ التحصيلي به به ذخيره شده)  CD(روي يك لوح فشرده  بر              

  .نمايدتحصيالت تكميلي دانشگاه  ارسال               

  

    ساير مقررات -ح

   .باشد صورت تمام وقت مي صيل در دوره دكتري بهتح - 40ماده 
  

  

  

                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

  



  8از 8صفحة    

  است و در صورت ضرورت به پيشنهاد استاد 5/4سال و حداكثر  5/3مدت مجاز تحصيل در دوره دكتري حداقل  - 41ماده 

ا يك نيمسال تحصيلي به اين ، حداكثر تو تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده ربط راهنما و تاييد گروه ذي           

  .مدت افزوده خواهد شد

  

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

اد به اتمام تحصيل نشود، به پيشنهاد استاد راهنماي دانشجو، كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه با حضور است

هاي علمي دانشجو، در مورد مدت و نحوه  راهنما، وضعيت دانشجو را بررسي و متناسب با كميت و كيفيت فعاليت

  .گيري قطعي خواهد كرد ادامه تحصيل يا اخراج او تصميم

  

هـاي خـود در هـر نيمسـال تحصـيلي را در      دانشجو موظف است كه در طول دورة تحصـيل، گزارشـي از فعاليـت    - 42ماده 

انجـام ثبـت نـام در هـر نيمسـال پـس از نيمسـال اول منـوط         . انتهاي نيمسال به استاد راهنماي خـود تحويـل دهـد                

  در صـورت عـدم تاييـد   . به تحويل فرم تكميل شدة مربوط به نيمسال قبل بـه تحصـيالت تكميلـي دانشـكده اسـت                  

  نما در مرتبه اول به دانشجو اخطار كتبـي توسـط معاونـت آموزشـي و تحصـيالت     فعاليتهاي دانشجو توسط استاد راه             

  بايست از يك نيمسال اجباري مرخصـي تحصـيلي بـا احتسـاب سـنوات      شود و دانشجو مي مي تكميلي دانشكده داده             

  يب موضـوع در گـروه مربوطـه،   شـود دانشـجو پـس از تصـو    چه اين موضوع براي بـار دوم تكرار استفاده نمايد چنان             

  .شود شوراي دانشكده و شوراي آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه از ادامه تحصيل محروم مي             

  

هاي سوم و چهارم تحصيل خود براساس دانشجويان دكتري دانشگاه موظف به ارائه دو سمينار در سال - 43ماده 

  اجباري بوده و در كارنامه دانشجو 2و  1برگزاري سمينارهاي . تكميلي دانشكده مي باشندبرنامه ريزي تحصيالت               

  .گردند بدون نمره منعكس مي "گذرانده"با عنوان               

  

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

  .بايست در شوراي آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه مصوب گردد مي                

  

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

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

  .شود 16كمتر از )  9با توجه به ماده (گذرانده است  هايي كه دانشجو هاي درس ميانگين كل نمره -1

  .احراز نشود ) 22و  13با توجه به مواد  (صالحيت علمي دانشجو براي استمرار فعاليت پژوهشي پس از دو بار ارزيابي  -2

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

  .به پايان برسد) 41ا توجه به ماده ب( مدت مجاز تحصيل دانشجو  -4

  .مورد تاييد دانشگاه نباشد) 42با توجه به ماده (فعاليتهاي علمي دانشجو  -5

  

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

  .زشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه خواهند رسيددانشگاه تهيه و به تصويب شوراي آمو                

  

در شوراي دانشگاه به  25/03/1389 تبصره در تاريخ 23ماده و  47بخش،  8اين دستورالعمل مشتمل بر  -  47ماده 

  سال الزم 5شوند و به مدت پذيرفته مي 1388-89تصويب رسيد و براي دانشجوياني كه از سال تحصيلي              

  استفاده ازمفاد اين دستورالعمل در ارتباط با دانشجويان ورودي قبلي نيز پس از كارشناسي و تعيين موارد. االجراست             

  .در شوراي آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه بالمانع است             

  

  


