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 تخصصي دوره دكتري آموزشي هنام آيين

 )و پس از آن 1395ورودي دانشجويان براي (
  
  

  مقدمه
نامه تدوين و به  اين آيين) 28/7/93مصوب (آيين نامه شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  3ماده  12به استناد بند 
  :شود اجرا گذاشته مي

  
  يفاهداف و تعار: بخش اول

  .استهاي آموزش عالي  در تمامي زيرنظام دكتري تخصصي تعيين چهارچوب قانوني براي اجرايِ صحيح دوره نامه هدف از تدوين اين آيين. 1مادة
  :در اين آيين نامه و براي رعايت اختصار، تعاريف زير استفاده شده است.2 مادة

 .وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است: وزارت. 1

 .از وزارت هستند پذيرش دانشجوي دوره دكتريها و مراكز آموزش عالي دولتي و غيردولتي است كه داراي مجوز  انشگاهد: مؤسسه .2

 .كنند ميدانشجويان بدون پرداخت شهريه و صرفاً با سپردن تعهد خدمت، تحصيل  نظام آموزش عالي كه :آموزش رايگان .3

 .شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي وزارت است: شورا .4

به و  ندثبت نام ك و در آن دوره دوپذيرفته ش معين برابرِ ضوابط دكتراي تخصصي،هاي دوره تحصيلي  فردي است كه در يكي از رشته: دانشـجـو .5
 .شتغال ورزدتحصيل ا

را آن دوره رك تحصيلي را با موفقيت به پايان رساند و برابر ضوابط معين، مد آموزش عالي هاي تحصيلي فردي است كه يكي از دوره: آموخته دانش .6
 .نددريافت ك

 .به طور موقت به تحصيل اشتغال ندارد و كه دانشجو برابر ضوابط معيناست مدت زمان مشخصي : مرخصي تحصيلي .7

 .فرايندي كه درآن دانشجو به طور خود خواسته از ادامه تحصيل خودداري كند: انصراف تحصيلي .8

 .دهد صورت تمام وقت انجام مي ام تحصيل خود را به در آن، تم واي از آموزش است كه دانشج شيوه: حضوريآموزش  .9

هاي آموزشي و پژوهشي دانشجو  آزموني تخصصي است كه پس از گذراندن واحدهاي دوره آموزشي، با هدف ارزشيابي توانمندي: ارزيابي جامع .10
 .شود برگزار مي

 .موسسه رسيده باشدعضو هيات علمي و يا كساني كه صالحيت تدريس آنها به تاييد : مدرس .11

 .يكي از حوزه هاي تخصصي علوم بر اساس تقسيم بندي وزارت است: رشته تحصيلي .12

 .كند هاي هر رشته تحصيلي است كه اهداف مشخصي را دنبال مي اي از دروس و فعاليت مجموعه به هم پيوسته: برنامه درسي .13

 .شود تحصيلي يا زمان معادل آن در نظر گرفته مي سال نيمطول يك هايي است كه براي يادگيري دانشجو در  مهارتيا دانش : واحد درسي .14

 .اي متشكل از تعدادي عضو هيأت علمي كه داراي تخصص مشابه در يك رشته علمي هستند مجموعه: گروه آموزشي .15

برنامه درسي مصوب، شود و دانشجو طبق  اي آغاز مي دورة تحصيلي كه پس از دوره كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه: دوره دكتري تخصصي .16
 .كند مدرك دكتري دريافت مي

گزارش مكتوب حاصل از يك فعاليت پژوهشي دانشجوي دكتري تخصصي است كه در يك زمينه مشخص از يك رشته تحصيلي و با : رساله .17
 .شود استادان مشاور تدوين مي/استادان راهنما و استاد/راهنمايي استاد

 .اي است كه مسئوليت ارزيابي رساله دانشجو را بر عهده دارند اي هيات علمي و يا متخصصان حرفهاي متشكل از اعض مجموعه: هيات داوران .18

اي به  هاي جامعه هستند كه داراي مهارت و صالحيت حرفه يا كارشناسان با تجربه غير هيات علمي در ساير بخشصاحبنظران : اي متخصصان حرفه .19
 .تاييد موسسه هستند

به عهده طول دوره دكتري است كه مسئوليت راهنمايي دانشجو را در  تخصصي ضاي هيأت علمي داراي مدرك دكترييكي از اع: استاد راهنما .20
 .دارد
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كه مسئوليت مشاوره دانشجو را در انجام اي است  داراي مدرك دكتري تخصصي يا متخصصان حرفهيكي از اعضاي هيأت علمي : استاد مشاور .21
 .رساله به عهده دارد

هاي آموزش عالي و  هاي تخصصي  دكتري است كه بر اساس ضوابط مصوب وزارت و با مشاركت موسسه هر يك از دوره: يالملل دوره بين .22
  .شود پژوهشي غيرايراني برگزار مي

  
  شرايط و ضوابط پذيرش: بخش دوم

  :عمومي و اختصاصي ورود به دوره دكتري تخصصي عبارتند ازشرايط  .3 ادةم
هاي علوم، تحقيقات و  اي مورد تأييد وزارتخانه دوره كارشناسي ارشد اعم از پيوسته، ناپيوسته يا دكتري حرفه دارا بودن مدرك رسمي پايان .1

 بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ياو فناوري 

  معين ورود به مؤسسه برابر ضوابط لميهاي ع داشتن صالحيت .2
  هاي عمومي ورود به مؤسسه برابر ضوابط معين داشتن صالحيت .3
 .مصوب مؤسسه شيوه نامهوانايي در زبان خارجي طبق احراز ت .4

پذيرش دانشجوي مشمول مقررات استعدادهاي درخشان طبق مصوبات شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت و پذيرش داوطلبان : 1تبصره
  .شود خارجي طبق مصوبات مراجع ذي ربط انجام مي

تواند طبق آيين نامه انتقال دانشجويان خارج به داخل، مصوب وزارت به يكي از  دانشجوي دوره دكتري تخصصي موسسه خارج مي: 2تبصره 
  .هاي داخل منتقل شود موسسه

اعم از آزمون نيمه متمركز، بدون آزمون، بورسيه مربيان، بورسيه ايثارگران، سهميه مربيان، سهميه (كليه دانشجويان دكتري  -1تبصره الحاقي 
 دفاع از رساله دكتريقبل از تا را ) 1جدول (هاي معتبر  بايد به طور يكسان نمره قابل قبول يكي از آزمون )داخل ايثارگران و انتقال از خارج به

  .كسب نمايند
  

دانشجويان دكتري و همچنين دانشجويان دكتري در براي تمامي هاي مختلف براي دفاع و آزمون جامع  زبان آزمونقابل قبول نمره  -1جدول 
  انگليسيرشته آموزش زبان 

حداقل نمره الزم براي شركت  آزمون
  در آزمون جامع

حداقل نمره الزم براي
  دفاع از رساله

حداقل نمره الزم براي دفاع از رساله دانشجويان 
  رشته آموزش زبان انگليسي

MCHE(MSRT)40  50  85  
TOEFL (PBT)  446  480  600  

TOLIMO  464  500  610  
IELTS  5  6  7  

 
  .گان براي هر دانشجو در دوره تحصيلي دكتري تخصصي صرفا يك بار امكان پذير استآموزش راي.4 مادة

باشد، در و در آن مقطع فارغ التحصيل شده مند شده  تري از مزاياي آموزش رايگان بهرهچنانچه دانشجويي قبال در مقطع دك: 1الحاقي   تبصره
پرداز و بر اساس تعرفه دانشجويان نوبت دوم همان  قالب روزانه شهريه صورت پذيرش مجدد در دوره دكتري روزانه، ادامه تحصيل وي در

  .ورودي خواهد بود
همچنين تحصيل همزمان دانشجوي اين دوره در همان دوره يا ساير . تحصيل در دوره دكتري تخصصي به صورت تمام وقت است. 5ماده 
  .هاي تحصيلي ممنوع است دوره
  .وي دوره دكتري تخصصي در همان موسسه يا ساير موسسه ها اعم از دولتي و غير دولتي ممنوع استتغيير رشته و انتقال دانشج. 6ماده 

  
  ضوابط و مقررات آموزشي: بخش سوم

  .دكندانشجو پذيرفته است، اجرا  وزارتاي كه در آن با مجوز  مؤسسه موظف است، برنامه درسي مصوب را براي دوره .7ماده 
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  .شود موسسه مبتني بر نظام واحدي انجام ميدر تخصصي  آموزش در دوره دكتري. 8ماده 
  .است سال نيمتحصيلي هجده هفته، شامل شانزده هفته آموزش و دو هفته ارزشيابي پايان  سال نيمهر : تبصره
  .تحصيلي است سال نيمتحصيلي و حداكثر هشت  سال نيمحداقل شش ، تخصصي مدت تحصيل در دوره دكتري. 9ماده 
، مدت تحصيل را حداكثر تا دو به پيشنهاد استاد راهنما تي كه دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود، مؤسسه اختيار دارددر صور. تبصره
دوم  سال نيمبه صورت رايگان اما در كماكان اول  سال نيمدر براي دانشجوي مشمول آموزش رايگان، تحصيل . افزايش دهد تحصيلي سال نيم

چنانچه دانشجو در اين . شود و طبق شيوه نامه مصوب موسسه دريافت ميتعرفه هيات امنا تعيين طبق است كه ابت ثمنوط به پرداخت هزينه 
  .شود پرونده وي براي تصميم گيري در خصوص ادامه تحصيل به كميسيون موارد خاص موسسه ارجاع ميمدت دانش آموخته نشود، 

گروه آموزشي، توسط شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده صورت  تائيددر صورت  نهم دانشجو، سال نيمسنوات  تمديد -1 تبصره الحاقي
  .گيرد مي

تائيد گروه آموزشي و شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده، توسط شوراي در صورت دهم دانشجو،  سال نيمسنوات تمديد  -2تبصره الحاقي 
تحصيلي را براساس سال ورود به  سال نيمت شهريه ثابت يك بر اين اساس دانشجو موظف اس. گيرد تحصيالت تكميلي دانشگاه صورت مي

  .دانشگاه پرداخت نمايد
گروه آموزشي، شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده و شوراي تحصيالت  ،در صورت تاييد استاد راهنماتمديد سنوات مازاد،  -3تبصره الحاقي 

اهد شد و در صورت تاييد دانشجو موظف است شهريه ثابت يك ، بررسي خوكميسيون بررسي موارد خاص دانشگاهتكميلي دانشگاه، در 
  .تحصيلي را براساس سال ورود به دانشگاه پرداخت نمايد سال نيم

) سال نيمحداكثر نه (برخورداري دانشجو از تسهيالت رفاهي از جمله خوابگاه دانشجويي فقط در مدت مجاز تحصيل  -4تبصره الحاقي 
  .پذير است امكان

پژوهشي واحد  24تا  18واحد آموزشي و 18تا  12واحد است كه از اين تعداد، 36يتخصص داد واحدهاي درسي دوره دكتريتع. 10ماده 
  .شود ميتحصيلي لحاظ كه در برنامه درسي هر رشته  است
  .واحد درسي انتخاب كند 10و حداكثر  6دانشجو در هر نيمسال تحصيلي الزم است حداقل . تبصره

تصويب شوراي تحصيالت  و برنامه مصوب هر رشته، به پيشنهاد گروه آموزشي طبق واحدهاي درسي و رسالهو فهرست تعداد  .1الحاقي   تبصره
  .شود دانشگاه تعيين ميتحصيالت تكميلي تاييد تكميلي دانشكده و 

پيش نياز هر درس بر عهدة گروه با رعايت طبق برنامه درسي مصوب، گرايش /ي و ترتيب ارائه دروس در هر رشتهچگونگ .2الحاقي   تبصره
 سال نيمطي دو يا حداكثر سه مرحله آموزشي ريزي نمايند كه  ارائه دروس به نحوي برنامهدر موظفند  ي آموزشيها روهگ .آموزشي است

  .دتحصيلي به پايان برس
همچنين هر . دروس يكسان ارائه نمايند ،گرايش در هر ورودي/هاي آموزشي موظفند براي كليه دانشجويان هر رشته گروه. 3الحاقي   تبصره

  .بار در هر سال تحصيلي ارائه نمايند ماده درسي را فقط يك
تحصيلي، شامل كليه واحدهاي درسي مانند دروس جبراني، دروس اصلي، سمينار و دروس جبران  سال نيمتعداد واحدهاي هر  .4الحاقي   تبصره

  .باشد معدل مي
دروس، امتحان ( هاي تحصيلي بر اساس تقويم آموزشي دانشگاه، نسبت به انتخاب واحد سال نيماست در كليه دانشجو ملزم  .5تبصره الحاقي 
به عنوان مرخصي تحصيلي با احتساب در  سال نيم، آن و مراجعه در صورت عدم انتخاب واحد دانشجو در زمان مقرر. اقدام نمايد )جامع و رساله

 .به منزله انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد سال نيمآن انشجو تا پايان عدم مراجعه د .سنوات منظور خواهد شد

 .باشد امكان پذير نمي) درس حذف تك(حذف و اضافه و حذف اضطراري  .6تبصره الحاقي 

خاص  در شرايط .بيش از يك سوم واحدهاي دوره دكتري را تدريس نمايدگرايش /در هر رشتهتواند  نمي عضو هيات علمي .7تبصره الحاقي 
  .تواند تا يك دوم افزايش يابد اين نسبت ميو تاييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه دانشكده  ،با تصويب شوراي تحصيالت تكميلي گروه

در صورت تشكيل كالس با يك دانشجو،  .نفر است دو داد دانشجو براي رسميت يافتن كليه دروس نظري و عمليحداقل تع. 8تبصره الحاقي
  .شود از واحد معادل درس استاد، كاسته ميدرصد  پنجاه
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واحد و حداكثر تا  1/0، نفر 15تا سقف ازاي افزايش هر دانشجو ه ب. باشد نفر مي 10حداكثر ظرفيت كالس براي دروس نظري  .9 تبصره الحاقي
 .شود ميكالس تفكيك نفر،  15در صورت افزايش تعداد دانشجو به بيش از  .شود واحد به واحد معادل درس اضافه مي 5/0سقف 

 .شود در صورت افزايش تعداد دانشجو، كالس تفكيك مي. باشد نفر مي شش حداكثر ظرفيت كالس براي دروس عملي .10 تبصره الحاقي

 باشد، دانشجو ملزم است در صورت پيشنهادغيرمرتبط چنانچه رشته دوره كارشناسي ارشد دانشجو با رشته دوره دكتري وي . 11 تبصره الحاقي
در . جبراني بگذراندتحت عنوان دروس را سرفصل دوره كارشناسي ارشد دروس واحد از هشت حداكثر استاد راهنما و تأييد گروه آموزشي، 

  .باشد مي) شبانه(طبق تعرفه دانشجويان كارشناسي ارشد نوبت دوم دروس اينصورت دانشجو ملزم به پرداخت شهريه 
مصوب كارشناسي ارشد سرفصل براساس جبراني تعداد و عناوين دروس . ولويت با دروس جبراني استدر انتخاب دروس، ا. 12تبصره الحاقي 

  .شود آن رشته و زمان انتخاب آنها توسط شوراي تحصيالت تكميلي گروه تعيين مي
براي اين منظور دانشجو  .مجاز نيست طبق سرفصل دانشجو قبال در دوره كارشناسي ارشد گذرانده است،تكرار دروسي كه . 13تبصره الحاقي 

  .موظف است ريز نمرات دوره كارشناسي ارشد خود را به گروه تحويل دهد
هاي دوره  باشد و اين دانشجويان بايد در كالس مجاز نمي دوره دكتريدانشجويان  برايجداگانه دروس جبراني  ارائه .14 تبصره الحاقي

  .شركت نمايند ارشد كارشناسي
يا در صورت عدم ارائه درس مورد و  در دانشگاه باشد ارشد فاقد دوره كارشناسي ،مورد نظردكتري ورتي كه رشته در ص. 15تبصره الحاقي 

 .يك بار، مجاز خواهد بودتنها در هر سال تحصيلي  ،با تاييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه درس جبراني ارائه نظر در يك سال تحصيلي،
  .شود منظور ميارشد شده براي اساتيد، مشابه دوره كارشناسي ضريب واحدهاي تدريس  در اين صورت
تحصيلي و ميانگين كل نمرات،  سال نيمشود اما در احتساب ميانگين نمرات  نمره دروس جبراني در كارنامه دانشجو ثبت مي .16 تبصره الحاقي
  .شود منظور نمي

  .شود تحصيلي به طول مدت تحصيل دانشجو افزوده مي سال يمنواحد جبراني، يك  ششبه ازاي گذراندن حداقل . 17تبصره الحاقي 
هاي خودگردان قابل  غيرانتفاعي و پرديسكاربردي، -علمي، پيام نور، اسالمي هاي آزاد دروس گذرانده شده در دانشگاه. 18تبصره الحاقي 
  .باشد پذيرش نميمعادل سازي و 
توسط گروه  ،17بيش از  با نمرهسوم واحدهاي دوره دكتري  - ل سازي حداكثر يكمعاد18با رعايت موضوع تبصره الحاقي . 19تبصره الحاقي 

  .مي باشددانشكده و دانشگاه شوراي تحصيالت تكميلي تصميم گيري بر عهده در شرايط خاص . امكان پذير استآموزشي 
  .شود ميتحصيلي دانشجو كم  از سنوات مجازتحصيلي  سال نيمواحد درسي، يك  شش حداقلتطبيق به ازاي . 20تبصره الحاقي 

  .است 20از 16 پس از گذراندن تمام واحدهاي آموزشيقابل قبول كل و ميانگين  20از  14نمره قبولي در هر درس حداقل  .11ماده 
اد با نظر استوظف است باشد دانشجو م 16كمتر از گذراندن تمام واحدهاي آموزشي دانشجو پس از كل نمرات چنانچه ميانگين . 1تبصره

در غيراينصورت از  و بگذرانداخذ كند و با موفقيت ميانگين كل ترميم براي دروسي را تحصيلي  سال نيمدر يك تاييد گروه، فقط  وراهنما 
  .ادامه تحصيل محروم مي شود

  .محاسبه ميانگين كل نمرات دانشجو صرفا بر اساس آخرين نمره قبولي وي انجام مي شود.2تبصره
براي  عدم كسب نمره قبولي در هر درس يا حذف غيرموجه آن، موظف استآموزش رايگان، درصورت مول دانشجوي مش. 3تبصره

  .موسسه پرداخت كند تعرفه مصوب هيات امناءبه آن را بر اساس هزينه مربوط همان درس يا درس جايگزين، انتخاب مجدد 
مشروط به داشتن ( سال نيمدانشجو مجاز خواهد بود حداكثر طي يك  باشد، 16چنانچه معدل كل واحدهاي دانشجو كمتر از . 1الحاقي   تبصره

  .گذرانده را دوباره براي جبران معدل بگذراند 16تا  14تعدادي از دروس را كه قبال با نمره ) سنوات آموزشي
  .نمايد تواند دروس جبران معدل را همراه با دروس اصلي باقيمانده اخذ در صورت نياز دانشجو مي. 2تبصره الحاقي 
  .گردد محاسبه مي) شبانه(شهريه دروس جبران معدل طبق تعرفه دانشجويان دكتري نوبت دوم  -3تبصره الحاقي 

آن درس و بر اساس حضور و فعاليت در كالس، ) يا مدرسان(ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در هر درس، از سوي مدرس . 12ماده 
پذيرد و بر  تحصيلي صورت مي سال نيمعملي در هر  -ني براي دروس نظري و نظرياي و پايا تايج آزمون كتبي مرحلهانجام تكاليف و ن

  .شود مبناي عددي از صفر تا بيست تعيين مي
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روز بعد از تاريخ امتحان  10حداكثر ) عملي و سمينار -شامل دروس تئوري، عملي، تئوري(مهلت ثبت نمرات كليه دروس . 1تبصره الحاقي 
پس روز  45حداكثر تواند تا  ميثبت نهايي نمره است، آنها انجام پروژه در نظر گرفته شده مصوب دروسي كه در سر فصل براي تنها . باشد مي

  .از تاريخ امتحان صورت گيرد
پايان  آزمونتحصيلي، در يك درس بيش از سه شانزدهم از كالس هاي يك درس يا در جلسه  سال نيمچنانچه دانشجو در طول . 13ماده 

در اين صورت، رعايت حداقل شش واحد در طول . شود آن درس غيبت كند، اين غيبت غير موجه تلقي شده و آن درس حذف مي سال يمن
  .شود كامل جزو مدت مجاز دوره تحصيلي وي محسوب مي سال نيممذكور به عنوان يك  سال نيمبراي دانشجو الزامي نيست ولي  سال نيم

  .از تمام واحدهاي آموزشي دوره الزامي است 16ارزيابي جامع، كسب ميانگين كل حداقل  براي ورود به مرحله. 14ماده 
است، در غير اينصورت، دانشجو مجاز است صرفا يكبار ديگر در ارزيابي جامع شركت  16حداقل نمره قبولي در ارزيابي جامع . 15ماده 

م گيري در خصوص امكان شركت مجدد در ارزيابي جامع به كميسيون كند و آنرا با موفقيت بگذراند و اال پرونده دانشجو براي تصمي
  .شود موارد خاص موسسه ارجاع مي

شود، طبق شيوه نامه مصوب  هاي آموزشي و پژوهشي دانشجو انجام مي نحوه اجراي ارزيابي جامع كه به منظور ارزشيابي توانمندي. تبصره
  .موسسه خواهد بود

و چنانچه دانشجو نتواند مرحله آموزشي . است سال نيم 5جامع، حداكثر آزمون مرحله آموزشي با احتساب  طول دوره مجاز :1 الحاقي  تبصره
در صورتي كه دانشجو به عللي خارج از اختيار خود و يا بروز . را در اين مدت به پايان برساند از ادامه تحصيل محروم خواهد شدآزمون جامع 

ا درخواست دانشجو و تاييد گروه و جامع در مدت مجاز آموزشي نشود، موضوع ب آزمونذراندن بيني، موفق به گ مشكالت غيرقابل پيش
  .د خاص دانشگاه، قابل بررسي استردر كميسيون بررسي موادانشكده 
  .شود برگزار مي) نيمه دوم ارديبهشت و نيمه دوم آبان ماه(جامع دو بار در هر سال تحصيلي آزمون . 2الحاقي   تبصره
ساير واحدهاي درسي  مانندجامع را  آزمونجامع را دارد، واحد  آزموني كه قصد گذراندن سال نيمدانشجو موظف است در . 3الحاقي   تبصره

 .انتخاب نمايد

 )1جدول طبق ( رساله از دفاع يبرا الزم زبان نمره درصد 80 حداقل كسب صورت در توانند يم يدكتر دوره انيدانشجو .4الحاقي   تبصره
 .ندينما شركت جامع ونآزمدر

و به صورت آموزشي راهنما و تأييد گروه  استادان/، به پيشنهاد استاددرسي عنوانتا پنج سه د تعدا آزمون جامع از محتواي. 5الحاقي   تبصره
 .شود كتبي و شفاهي، حداكثر در دو روز متوالي برگزار مي

به  آزمونروز قبل از برگزاري با معرفي تركيب هيأت برگزار كننده  15حداقل را درخواست آزمون جامع  ظفندها مو دانشكده. 6الحاقي   تبصره
 .تحصيالت تكميلي دانشگاه ارائه نمايند

با مرتبه حداقل استادياري و (شامل استاد راهنما و حداقل دو داور با تخصص مرتبط جامع  آزمونتركيب هيأت برگزار كننده . 7الحاقي   تبصره
در  .دنشو استاد راهنما و تأييد گروه آموزشي تعيين مي دبه پيشنهاباشد كه  مي) هاي تحصيالت تكميلي تدريس در دوره حداقل سه سال سابقه

 .نمايندمعرفي  دانشياريحداقل مرتبه از موسسات خارج دانشگاه با را  توانند يك داور هاي آموزشي مي گروه ،صورت نياز

درصد از نمره نهايي است و ميانگين كل نمرات دانشجو در آزمون جامع،  30و  70ي به ترتيب ارزش آزمون كتبي و شفاه. 8الحاقي   تبصره
  .باشد) 20از ( 16تر از  نبايد كم
 دروس نيانگيم اگر يحت صورت نيا ريغ در .باشد 70 از 35 حداقل ديبا، جامع آزموني كتب مرحله دري درس ماده هرنمره . 9الحاقي   تبصره
 .ابدي ينم راه يشفاهآزمون  مرحله به و شده يتلق مردود دانشجو شد،با 70از  50 حداقل

را بر مبناي نمره هر كدام از دانشجويان آزمون نتيجه صورتجلسه  ،پس از برگزاري آزمون جامع، تحصيالت تكميلي دانشكده. 10الحاقي   تبصره
  .نمايد ميارسال يلي دانشگاه ، به تحصيالت تكمنمره ثبتو براي ) در قالب فرم مخصوص(تنظيم نموده  20

جامع بعدي  آزموندر اولين  ،تواند فقط يك بار ديگر جامع، دانشجو مي آزموندر صورت عدم موفقيت دانشجو در اولين . 11الحاقي   تبصره
د در غير اين صورت از پنجم تحصيلي بايد آزمون جامع را با موفقيت گذرانده باش سال نيمدر هر صورت، دانشجو حداكثر تا پايان . شركت كند

  .شود ادامه تحصيل محروم مي
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  ضوابط و مقررات پژوهشي: بخش چهارم

هاي  گذراندن موفقيت آميز ارزيابي جامع و تصويب طرح پيشنهادي رساله در گروه آموزشي شرط الزم براي شروع فعاليت. 16ماده 
  .پژوهشي در دوره دكتري تخصصي است

ا تاييد اول تحصيلي، زير نظر استاد راهنما، زمينه پژوهش رساله خود را تعيين و ب سال نيمست تا پايان دانشجو موظف ا. 1 تبصره الحاقي
رساله  تواند فعاليت خود را براي تدوين پروپوزال پس از آن دانشجو مي. نمايدعالم استادان راهنما به شوراي تحصيالت تكميلي گروه ا/استاد

  .ادامه دهد
پس از گذراندن موفق آزمون جامع، پروپوزال رساله خود را به شوراي تحصيالت تكميلي  سال نيمو ملزم است در اولين دانشج. 2تبصره الحاقي 

  .گروه ارائه نمايد تا بررسي و تصويب گردد
فقيت در تصويب پروپوزال رساله در شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده و انتخاب واحد رساله توسط دانشجو منوط به مو. 3تبصره الحاقي 

  .جامع است آزمون
ماه قبل از دفاع، با تاييد شوراي تحصيالت تكميلي  دوماه قبل از دفاع و تغيير جزئي تا شش رساله تا  پروپوزالتغيير كلي عنوان . 4تبصره الحاقي 

  .گروه و دانشكده مجاز است
استاد راهنماي . استاد راهنماي دوم نيز داشته باشددانشجوي دوره دكتري تخصصي مجاز است عالوه بر استاد راهنماي اصلي، . 17ماده 

اصلي به درخواست دانشجو و از ميان اعضاي هيات علمي موسسه محل تحصيل و با مرتبه علمي حداقل استادياري و با تاييد گروه آموزشي 
  .تعيين مي شود

حداقل دو دانشجوي كارشناسي ارشد براي استاد داشتن حداقل سه سال سابقه تدريس در دوره تحصيالت تكميلي و راهنمايي . 1تبصره 
  .راهنما با مرتبه استادياري ضروري است

  .طبق شيوه نامه مصوب موسسه انجام مي شود) داخل يا خارج از موسسه(شرايط و نحوه انتخاب استاد راهنماي دوم .2تبصره 
اي مرتبط  گروه آموزشي از بين اعضاي هيات علمي يا متخصصان حرفهاستادان مشاور به پيشنهاد استاد راهنما و تاييد /انتخاب استاد. 3تبصره 

  .با رشته تحصيلي دانشجو امكان پذير است
نامه كارشناسي  راهنمايي خاتمه يافته دو پايان، يستاديارهيات علمي با مرتبه ا وعضپذيرش اولين دانشجوي دكتري براي براي . 1تبصره الحاقي 

  .ضروري است در رشته مرتبط ايان نامه كارشناسي ارشد به صورت مشتركارشد به صورت مستقل يا چهار پ
سه مقاله  چاپ يا پذيرش قطعيتداوم پذيرش دانشجوي دكتري براي اساتيد راهنما، براي پذيرش اولين دانشجوي دكتري يا . 2تبصره الحاقي 

 ها باشد آن ضو هيات علمي متقاضي نويسنده مسئولكه ع) بر اساس تاريخ درخواست(به صورت مستقل طي سه سال گذشته  پژوهشي-علمي
  .ضروري است

از شروع تحصيل پس  سال نيمحداكثر تا دو استاد راهنما از هدايت دانشجو منصرف گردد الزم است چنانچه به داليلي . 3تبصره الحاقي 
روه و شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده بررسي و دانشجو، تقاضاي كتبي خود را همراه با توضيحات الزم به گروه ارائه دهد تا موضوع در گ

  .گيري شود تصميم
  .شوند ميدار  هعهد كمشتر ربهطو هنمارا دستارا دو ا نشجودا سالهر هنماييرا مسئوليت وه،تاييدگرو  هنمارا دستاا دبهپيشنها. 4تبصره الحاقي 
اعضاي هيات علمي  بيناز  ي دومهنمارا دستاا بنتخاا ،اهدانشگتحصيالت تكميلي  رايشو تشخيص بهو  صخا يطاشردر . 5تبصره الحاقي 

  .ستا بالمانع خارج از دانشگاه
به پيشنهاد استاد راهنما و با مدرك دكتري برجسته  پژوهشگراننظران و  يك تا دو نفر از اعضاي هيأت علمي يا صاحب. 6تبصره الحاقي 

مشاور رساله دانشجو، تعيين  استادان/، به عنوان استادكميلي دانشكدهو تاييد شوراي تحصيالت ت تصويب شوراي تحصيالت تكميلي گروه
  .شوند مي

ماه قبل از دفاع دانشجو نسبت به معرفي يا تغيير استاد مشاور رساله با تأييد شوراي  ششتواند حداكثر  استاد راهنما مي. 7تبصره الحاقي 
  .تحصيالت تكميلي گروه و دانشكده، اقدام نمايد
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مجاز است در زمان تدوين رساله دكتري و براي ادامه فعاليت هاي پژوهشي خود طبق آيين نامه مصوب وزارت در مدت جو دانش.18ماده 
  .مجاز تحصيلي با عنوان فرصت تحقيقاتي به يكي از موسسه هاي آموزش عالي داخلي يا خارجي سفر كند

پژوهشي مستخرج از رساله، با تاييد  -مي و چاپ يك مقاله علميهاي عل دانشجو پس از تدوين رساله به شرط كفايت دستاورد. 19ماده 
  .استادان راهنما مجاز است در حضور هيات داوران از رساله خود دفاع كند/استاد
با حداقل مرتبه استادياري هستند كه يك ) عالوه بر استادان راهنما و مشاور(هيات داوران متشكل از تعداد سه عضو هيات علمي : تبصره
اي انتخاب  تواند از متخصصان حرفه يكي از داوران خارجي مي. شوند از داخل و دو عضو نيز از خارج از گروه آموزشي انتخاب ميعضو 
  .شود

يك مقاله مستخرج از رساله دكتري حداقل ها، چاپ يا اخذ پذيرش قطعي  كفايت علمي دفاع از رساله در كليه رشتهالزم شرط  .1تبصره الحاقي
مورد تاييد  Scopusيا  ISIو يا نمايه شده در ) Q2يا  Q1و اعتبار  ISCداراي نمايه (پژوهشي داخلي مورد تاييد وزارت -ميدر مجالت عل

تحصيالت تكميلي ، در شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده اييدتو  گروه آموزشيپس از بررسي در نوع نمايه مقاله . باشد وزارت علوم مي
  .شود دانشگاه تاييد مي

  .قابل انجام است ،پس از تصويب پروپوزال و مشروط به رعايت حداقل دوره تحصيل سال نيمدفاع از رساله حداقل دو . 2ره الحاقي تبص
استادان راهنما و /با حضور استادپيش دفاع   رساله خود را در جلسه دستاورددانشجو موظف است، قبل از دفاعيه نهايي، . 3تبصره الحاقي 

در رساله دانشجو . و عالقمندان زير نظر معاون تحصيالت تكميلي دانشكده، تشريح نمايد) داور دوم(اور داخلي و مدير گروه مشاوران، د/مشاور
  .پس از اصالحات احتمالي، آماده دفاع نهايي خواهد شد، صورت پذيرش
  :عبارتند ازتركيب هيات داوران دفاع از رساله . 4تبصره الحاقي

  استادان مشاور/استاد ،استادان راهنما/استاد -
  با مرتبه حداقل استاديارياز گروه يك داور داخلي  -
 .مرتبه دانشياري يا استادي باشدها داراي  دو داور خارجي از موسسات خارج از دانشگاه كه حداقل يكي از آن -

استاد . شوند ت تكميلي دانشكده انتخاب ميشوراي تحصيال گروه آموزشي و تاييد هيأت داوران به پيشنهاد استاد راهنما، . 5تبصره الحاقي 
از بين گروه و شوراي تحصيالت تكميلي دهد  نفر داور داخلي و خارجي را به شوراي تحصيالت تكميلي پيشنهاد مي ششحداقل تعداد راهنما 

  .نمايد نفر را انتخاب ميسه  ها آن
  .هاي تحصيالت تكميلي داشته باشند تدريس در دورهسال سابقه  3اعضاء هيأت داوران الزم است حداقل . 6تبصره الحاقي 
 التيتحص بهقبل از تاريخ پيشنهادي دفاع  روز 45 حداقل مدارك هيكلالزم است  ،يدكتر رساله از دفاع مجوز اخذ يبرا. 7تبصره الحاقي 

  .شود ارسال دانشگاه يليتكم
مديريت كنند كه هيات داوران حداقل سه هفته براي اظهارنظر فرصت  اي ها برنامه دفاع را به گونه ضروري است دانشكده. 8تبصره الحاقي 

  .، مراحل تعيين نهايي زمان دفاع صورت گيرددانشگاه رساله بودن دفاع قابل هيدييتاو پس از دريافت  داشته باشند
  :شود شود و ارزشيابي آن به شرح زير انجام مي نمره رساله در ميانگين كل محاسبه نمي. 20مادة

 ) 16كمتر از (مردود : الف

  .)19 -20(عالي ، )18 –99/18(، خيلي خوب )16 -99/17(قبول با درجه خوب : ب
چنانچه ارزشيابي رساله مردود اعالم شود، با تاييد هيات داوران، حداكثر يك نيمسال در سقف مدت مجاز تحصيل به دانشجو : 1تبصره 

  . و از رساله خود دفاع كند شود تا دوباره در جلسه دفاع شركت اجازه داده مي
فقط گواهي گذراندن واحدهاي درسي به وي دفاع كند، با درجه قبولي دانشجويي كه در فرصت تعيين شده نتواند از رساله خود : 2تبصره 
  .شود اعطا مي

ه اعمال و به تائيد استاد راهنما پس از دفاع، اصالحات مورد نظر هيات داوران را در رسال سه ماه دانشجو ملزم است حداكثر .1تبصره الحاقي
تحصيلي دانشجوي دكتري نوبت دوم  سال نيمشهريه ثابت يك  هجدهمبابت هر هفته تاخير بايد هزينه يك صورت  اين در غير .برساند

  .صادر شودثبت و مجوز تسويه حساب نامه وي  نمره پايان تارا پرداخت نمايد  )حداكثر تا هجده هفته(



  
 

 8از    8

اين ماده قابل افزايش تا شش ماه  1ر شرايط خاص و به تشخيص شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه، موضوع تبصره الحاقي د. 2تبصره الحاقي 
 .باشد مي

  .تاريخ دانش آموختگي، روز دفاع و كسب درجه قبولي از رساله است: 21ماده 
  

  نامه ضوابط و مقررات نظارت بر اجراي آيين: بخش پنجم

كند و اين موضوع طبق ) دستبرد ادبي،جعل، تقلب، رونوشت برداري(در حين تدوين رساله اقدام به تخلف علمي  چنانچه دانشجو. 22مادة
  .شيوه نامه مصوب موسسه براي موسسه اثبات شود، مطابق با قوانين و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مصوب اقدام خواهد شد

  .مام رساله، منجر به ابطال مدرك تحصيلي وي خواهد شداحراز و اثبات تخلف علمي دانشجو پس از ات :تبصره
  .باشد مرجع تشخيص و تاييد تخلف علمي، كميته بررسي تخلفات پژوهشي دانشگاه مي. 1الحاقي   تبصره

تحصيلي، حضور و  سال نيمضوابط مربوط به بررسي و تصويب طرح پيشنهادي براي انجام رساله دكتري، حذف تمام دروس يك  .23ماده 
گيري در موارد خاص و ساير   ياب دانشجو، مرخصي تحصيلي، انصراف از تحصيل، تقويم آموزشي، چگونگي ثبت و اعالم نمره، تصميمغ

  .شود موارد اجرايي اين آيين نامه بر اساس شيوه نامه اجرايي مصوب موسسه و اصول مندرج در اين آيين نامه انجام مي
تحصيلي با موافقت شوراي آموزشي دانشگاه از مرخصي تحصيلي  سال نيمول مدت تحصيل حداكثر دو تواند در ط دانشجو مي .1تبصره الحاقي

 سال نيمگروه و دانشكده تأييد شده است بايد قبل از شروع ثبت نام استاد راهنما، درخواست مرخصي كه توسط . با احتساب سنوات استفاده كند
  .دانشگاه ارسال شودآموزش تحصيلي به 
 .درخواست خود را توسط استاد راهنما به گروه و دانشكده ارائه نمايد ،از تحصيلانصراف تواند در صورت  دانشجو مي. 2اقيتبصره الح

  .نامه و پاسخگويي قانوني مترتب بر آن، بر عهده مؤسسه است مسئوليت حسن اجراي اين آيين. 24ماده 
  .آموزشي وزارت است توناجرا و تفسير مفاد آن بر عهدة معاحسن نظارت بر  .25ماده 
شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي  24/11/1394 مورخ 871تبصره در جلسه شماره  15 ماده و 26يك مقدمه،  مشتمل براين آيين نامه . 26ماده

  .است الزاميو پس از آن  1395- 96براي دانشجويان ورودي سال تحصيلي اجراي آن رسيد و به تصويب 
  

با شوراي مشترك (تحصيالت تكميلي دانشگاه شوراي  16/6/1395تاريخ  318جلسه  در) تبصره الحاقي 63شامل (نامه  آيينهاي الحاقي اين  تبصره
و  1395-96سال تحصيلي به تصويب رسيد و براي دانشجويان ورودي ) 31/4/1396تاريخ (نامه در هيات امناي دانشگاه  و موارد مالي اين آيين) آموزشي

   .جرا استاال پس از آن الزم
  

  تحصيالت تكميلي دانشگاه


