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    مقدمه

توجه به سياسـت هـاي وزارت علـوم،     و با كردستاندانشگاه  در .Ph.D)( به منظور تعيين ضوابط كلي دورة دكتري       

نامـة اجرايـي دوره    آيـين  ،هاي آمـوزش عـالي و پژوهشـي   تحقيقات و فناوري در تفويض اختيار به دانشگاه ها و موسسه

الزم به ذكر است اين آيـين نامـه اجرايـي در جهـت     . تدوين شده استبه شرح ذيل  كردستاندانشگاه  .Ph.D)(دكتري 

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، در خصوص آيين نامه دكتـري مصـوب    25/2/1384 اهداف مندرج در ابالغية مورخ

ه تر زمينه موضوعي رسالة دانشـجوي دور چه سريعشوراي عالي برنامه ريزي، همچون تعيين هر 27/1/1384جلسه مورخ 

دكتري با هدف فراهم كردن فرصت بيشتر براي تمركز دانشجو بر موضوع پژوهش و غناي آن، سياست عـدم تمركـز و   

گيري، كاهش تعداد واحدهاي آموزشي براي ارتقاي فراگيري دانشجويان بـا اسـتفاده از   ميها در تصمتقويت نقش گروه

هاي احـراز  هاي دوره، تنوع بخشيدن به روشه از ظرفيتامكانات محيطي و تقويت پژوهش به منظور بهينه سازي استفاد

صالحيت علمي براي ورود به دوره، اهميت دادن به زبان خارجي بـه عنـوان ابـزار دسترسـي بـه منـابع خـارجي و دانـش         

هـاي پذيرفتـه شـدگان، متناسـب كـردن تعـداد و نـوع واحـدهاي آموزشـي بـا           تر از توانمنديگيري مطلوبجهاني، بهره

ها، تاكيـد بيشـتر بـر نقـش اسـتاد راهنمـا در هـدايت دانشـجو، اسـتفاده از          ارتقاي كيفي رساله ،پژوهشي دانشجو نيازهاي

گيـري از صـاحب نظـران    استادان راهنماي مشترك و مشاركت بيش از يك استاد راهنما در مرحلة تدوين رسـاله، بهـره  

  .دوره تحصيل در اين مقطع تدوين شده است برون دانشگاهي، افزايش توليد علمي و كوتاه كردن و بهينه سازي

  

 نامه اجرايي دوره دكترا دانشگاه كردستاننامه اجرايي دوره دكترا دانشگاه كردستاننامه اجرايي دوره دكترا دانشگاه كردستاننامه اجرايي دوره دكترا دانشگاه كردستانآيينآيينآيينآيين
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  فصل اول

 كليات

  تعاريف: 1 هماد

  :رودنامه به كار ميهاي زير در اين آيينبراي اختصار ، واژه

  .منظور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است :وزارت

  .است كردستانمنظور دانشگاه  :دانشگاه

  .است .Ph.D  منظور دوره دكتري: دوره دكتري

هاي دانشگاه است كه بنا بـر مقـررات مجازنـد دورة دكتـري برگـزار      ها و پژوهشكدهمنظور هر يك از دانشكده :واحد

  .كنند

  .است كردستانترين واحد سازماني آموزشي يا پژوهشي دانشگاه منظور كوچك :گروه

 .ريزي استهشوراي عالي برنام 27/1/1384منظور آيين نامه دوره دكتري، مصوب جلسه مورخ  :نامهآيين

منظور هر داوطلبي است كه به ترتيـب پـس از موفقيـت در آزمـون كتبـي، احـراز حـد نصـاب قبـولي، انجـام            :دانشجو

مصاحبة علمي، دريافت پذيرش از دانشگاه و رعايت مقررات وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري در دوره دكتـري نـام      

  .كرده استنويسي مقدماتي كرده و مراحل گزينش را طي 

  

  هدف: 2ماده 

انجامـد و رسـالت آن   دوره دكتري باالترين مقطع تحصيلي در آموزش عالي است كه به دريافت مـدرك تحصـيلي مـي   

هـاي پيشـرفتة تحقيـق و    تربيت افرادي است كه با احاطه يافتن به آثار علمي در يك زمينة خـاص و آشـنا شـدن بـا روش    

هاي گوناگون علـوم، تحقيقـات و فنـاوري    نند با نوآوري در زمينهدست يابي به جديدترين مباني آموزش و پژوهش بتوا

  .هايي در جهان دانش دست يابنددر رفع نيازهاي كشور و گسترش مرزهاي دانش موثر باشند و به تازه

خـاص علمـي اسـت و    پژوهش و كسب آزمودگي و دانايي بسيار در يك رشـته   ،محور اصلي فعاليت هاي دوره دكتري

هاي آموزشي دانشجويان اين دوره است تا راه را براي نيل بـه اهـداف دوره همـوار    رف كردن كاستيآموزش شيوة برط

  .سازد

  

  مراحل دوره: 3ماده 

مرحلـة آموزشـي بـا پذيرفتـه شـدن داوطلـب در امتحـان        . دوره دكتري به دو مرحلة آموزشي و پژوهشي تقسيم مي شود

  .شودورودي آغاز و به ارزيابي جامع ختم مي

  .گيردموزشي آغاز مي شود و با تدوين رساله و دفاع از آن پايان ميآة پژوهشي پس از مرحلة مرحل

-توانند تحقيقات اولية مرحلة پژوهشي خود شامل مطالعات اوليه، گردآوري اطالعات و بررسـي دانشجويان مي :تبصره

نويسي رسمي آنان براي مرحلة پژوهشي و مرا در مرحلة آموزشي آغاز كنند، ولي نا.... هاي ادبيات مربوط به موضوع و 

 .تدوين رساله منوط به موفقيت در ارزيابي جامع است
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  فصل دوم

  شرايط ورود

  ضوابط پذيرش: 4ماده 

  :ضوابط ورود داوطلبان به دورة دكتري به شرح زير است

  .داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي) الف

يا باالتر متناسب با رشتة تحصيلي ) نامهبدون احتساب نمره پايان( 15قل معدل با حداارشد داشتن دانشنامة كارشناسي) ب

علوم، تحقيقـات و فنـاوري   هاي داخل يا خارج كشور كه بنا بر مورد به تاييد وزارت درخواست شده از يكي از دانشگاه

  .يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد

  .د به رشته مورد نظراحراز صالحيت علمي براي ورو) ج

  .احراز توانايي در به كارگيري زبان خارجي) د

-نويسي در دوره دكتري، دانشجوي دوره دكتري ناميده ميداوطلب پس از دريافت پذيرش از دانشگاه و نام: 1 هتبصر

  .شود

  .باشدسال مي 32بدون احتساب مدت خدمت وظيفه عمومي ورود به دوره دكتري  حداكثر سن براي :2تبصره 

  

  و توانايي در زبان خارجي احراز صالحيت علمي :5 هماد

  :پذير استاحراز صالحيت علمي به دو صورت امكان -5-1

  برگزاري آزمون كتبي و مصاحبه حضوري )الف

  .گيردام ميـانج )حضوري مصاحبه(ون كتبي و شفاهي ـآزمزاري ـريق برگـاز طتعيين صالحيت علمي ورود به دوره، 

ميـزان  آزمون كتبي و شفاهي و همچنـين تعيـين   مجموع در ) درصد 40-60( قابل قبولنمره تعيين حدنصاب  :1 تبصره

و تصـويب شـوراي    هبـه عهـدة گـروه مربوطـ     )درصـد  40تـا   30(و آزمون شفاهي  )درصد 70تا  60(آزمون كتبي  سهم

هاي احراز صالحيت علمي، بنا بـر  اند براي تنوع بخشيدن به روشموظف هادانشكده. است دانشكدهتحصيالت تكميلي 

  .نامة اجرايي تهيه و ارائه كنند، دستورالعمل اجرايي خود را در محدودة اختيارات آيينهويژگي هر رشت

اختياري دورة كارشناسـي  در صورت نياز يك درس و ) پايه يا تخصصي(س الزامي واز در درسسه  حداقل :2 هتبصر

  .شودر نظر گرفته ميارشد، به تشخيص گروه، براي آزمون د

  داوطلب و مصاحبه حضوري (CV) كارنامه علميبررسي  )ب

كه توسط شوراي تحصيالت تكميلي دانشـكاه   منتخبكميته كه داوطلبين، در صورتي CVدر اين روش، پس از ارسال 

بـراي   ژوهشي در حد مطلوب تشـخيص دهـد، داوطلـب    صالحيت علمي داوطلب را از نظر آموزشي و پ شودانتخاب مي

  .  شوددعوت مي) آزمون شفاهي(انجام مصاحبه حضوري 

دستورالعمل مصوب دانشگاه در مورد پذيرفتن دانشجويان استعدادهاي درخشان و دانشجويان ممتاز در دورة : 3 هتبصر

  .دكتري، الزم االجراست
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  احراز توانايي در زبان خارجي -5-2

قبـل از  كليه دانشجويان پذيرفتـه شـده بايـد     ،به منابع خارجي ضروري  استعنوان ابزار دسترسي هزبان باينكه وجه به ت با

 2بـيش از  كه هاي زبان زير را ارائه نمايند حداقل از يكي از آزمون گواهي نمره زباندوره دكترا  امتحان جامعبرگزاري 

  :را نخواهند داشت در غير اين صورت اجازه شركت در آزمون امتحان جامع .سال از تاريخ اخذ آن نگذشته باشد

   MCHEاز امتحان  50كسب حداقل نمره  -1

  TOFELاز امتحان  500كسب حداقل نمره  -2

  TOLIMOاز امتحان  450كسب حداقل نمره  -3

  IELTS از امتحان  5كسب حداقل نمره  -4

  .شودساير دروس انجام ميآزمون همراه به) يا گرايش(آزمون زبان تخصصي هر رشته  : 4تبصره 

دانستن زبان خارجي ديگري را به جاي زبـان  آموزشي چنانچه زبان خارجي دانشجو انگليسي نباشد، يا گروه  :5صره تب

  .استپذير انگليسي الزم بداند، تعريف و معادل سازي الزم پس از تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه امكان

  

  فصل سوم

  استاد راهنما

  :6 ماده

است كـه بـه درخواسـت دانشـجو از ميـان       استاد راهنمااز نخستين نيمسال تحصيلي بر عهدة  مسئوليت راهنمايي دانشجو 

اعضاي هيات علمي دانشگاه با مرتبه استادياري و باالتر و با موافقـت كتبـي عضـو هيئـت علمـي، تاييـد گـروه مربـوط و         

  .شودتعيين ميدانشكده و دانشگاه  شوراي تحصيالت تكميلي تصويب

  :راهنما) اساتيد(الزم براي استاد شرايط  :1 هتبصر

  . را داشته باشدمربوطه و رشته تخصصي ارشد سال سابقه تدريس در مقطع كارشناسي 3حداقل  -1

وهشـي حاصـل از مقـاالت     امتياز پـژ  14 حداقل التحصيل كرده باشد وحداقل سه دانشجوي كارشناسي ارشد را فارغ -2

و خـارج از    كـه نويسـنده اصـلي مقالـه بـوده     ) ي مورد تاييد وزارت علـوم پژوهش-يا مقاالت علمي( ISIپژوهشي -علمي

  .باشد دارا مرتبه استادياريكسب پس از خود باشد را  يرساله دكتر

پژوهشـي  تواند به تشخيص گروه آموزشي و تاييد شوراي هر استاد راهنما با مرتبه استادياري، دانشياري و استادي مي -3

  .طور همزمان راهنمايي كننددانشجوي دكترا را به 4و  3، 2ترتيب حداكثر به دانشكده

ضرورت انتخاب استاد راهنماي دوم و ميزان مشاركت هر استاد در رساله بـا پيشـنهاد اسـتاد راهنمـا و توسـط       :2 هتبصر

درصـد سـهم مشـاركت اسـتاد     . در هرحال، مسئوليت كـار بـا اسـتاد راهنمـاي اول اسـت     . شودشوراي گروه تصويب مي

  .درصد باشد 50هنماي دوم نبايد بيش از را

تعيـين   يفـه تا زمان تعيين اسـتاد راهنمـا، وظ  . دشوتحصيلي تعيين  اولاستاد راهنما بايد حداكثر تا پايان نيمسال  :3 تبصره

  .منوط به تعيين استاد راهنما خواهد بود ومدنام در نيمسال بديهي است ثبت. دروس آن نيمسال بر عهدة مدير گروه است
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  :7 هماد

، حـداكثر دو تـن از   دانشـكده  تحصيالت تكميليگروه و  در صورت نياز، به پيشنهاد استاد راهنماي اول و تاييد شوراي 

  .رسالة دانشجو تعيين مي شوند استادان مشاوراعضاي هيئت علمي يا ديگر متخصصان داراي مدرك دكتري به عنوان 

  

  فصل چهارم

  مرحله آموزشي

  :8 هماد

اسـت كـه در برنامـة     واحد رساله 24تا  18و  درسيواحد  18 تا  12مشتمل بر  واحد 36دهاي دوره دكتري مجموع واح 

  .شوددرسي مصوب هر رشته تعيين مي

در صورت مطابقت نداشتن برنامة جاري با اين ماده، الزم است در برنامة آموزشي دوره، در خصوص تعـداد   :1تبصره 

  .نظر شود و به تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه برسد واحد در محدودة تعيين شده تجديد

هـاي مرحلـة   از درس واحـد درسـي   9تـا   6دانشجو در مرحلة آموزشي موظف است در هر نيمسال تحصيلي  :2تبصره 

  .شودمحاسبه مي جبرانيگرفتن دروس حداقل واحد، بدون در نظر. آموزشي را انتخاب و ثبت نام كند

  .ه آموزشي حداكثر سه نيمسال استمدت مرحل :3تبصره 

  

  :9ماده 

همة واحدهاي درسي دوره به منظور تسلط بر مفاهيم نوين هـر رشـته و بهبـود تـوان علمـي دانشـجو بـراي فعاليـت هـاي          

پژوهشي دوره، براساس برنامة درسي مصوب هر رشته با در نظر گرفتن زمينة پژوهشي دانشـجو از ميـان دروس مصـوب    

هاي ارائه شده در هر نيمسال تحصـيلي تعيـين   استاد راهنما و پس از تاييد شوراي گروه مربوط، از درسرشته، به پيشنهاد 

  .خواهد شد

توان حداكثر دو درس تا سقف چهار واحد مرتبط با حـوزة پژوهشـي   هاي مصوب هر رشته، مياز ميان درس :1 هتبصر

  .ت مستقل و فقط با يك دانشجو ارائه دادرساله را، بنا به ضرورت و به پيشنهاد استاد راهنما به صور

  .هر دانشجو مجاز است حداكثر تا نيمي از شمار واحدهاي درسي خود را با يك استاد بگذراند :2 تبصره

  .تدريس كرده باشند "خواهند ارائه دهند قبالاستادان مدعو بايد درسي را كه مي :3تبصره 

 

  :10ماده 

هـاي  يشنهاد استاد راهنما و تاييد گروه مربوط، دانشجو موظف است برخي از درسدر شرايط ويژه و در صورت نياز به پ

ها اجباري است، اما نمـرة آنهـا در تعيـين    گذراندن اين درس. بگذراند دروس جبرانيدورة كارشناسي ارشد را به عنوان 

  .شودميانگين كل محاسبه نمي

  .ي را افزايش نخواهد دادهاي جبراني مدت مجاز دوره آموزشگذراندن درس :1 هتبصر
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نبايد بـه  همراه دانشجويان كارشناسي ارشد اخذ نمايد و اين دروس را بههاي جبراني درس دانشجو الزم است :2 هتبصر

  .صورت مستقل براي دانشجويان دكتري ارائه شود

  

  : 11ماده 

باشـد، دانشـجو    14درس كمتر از است و در صورتي كه نمرة دانشجو در يك  20از  14حداقل نمرة قبولي در هر درس 

هـاي دانشـجو در همـة درس    ميانگين پذيرفتني نمره. موظف است در مدت مجاز دورة آموزشي آن درس را تكرار كند

شود و در صورتي كه مقـدار آن كمتـر   هاي گذرانده شده محاسبه مياين ميانگين براساس نمرة درس. است 20از  16ها 

هايي را عالوه بر سـقف  با نظر استاد راهنما، حداكثر در مدت مجاز دورة آموزشي درس باشد، دانشجو مجاز است 16از 

  .واحدهاي درسي براي جبران ميانگين كل بگذراند

ل محـروم  ـنرسـد، از ادامـة تحصيـ    16جو در مدت مجاز دورة آموزشي به ـهاي دانشرهــچنانچه ميانگين كل نم :تبصره

  .شودمي

  دستيار آموزشي :21ماده 

حل تمرين، هاي كالسنظير (انشجو موظف است در طول مدت تحصيل، در امور آموزشي كه گروه تشخيص بدهد د

  .با گروه همكاري نمايد دستيار آموزشيعنوان واحد در هر ترم به 3حداكثر به ميزان ...) آزمايشگاه و 

دستيار آموزشي  ترم 3گذراندن . باشديمدت دستيار آموزشي از شروع ترم اول تا حداكثر پايان ترم هشتم م :1تبصره 

   .براي هر دانشجو اجباري است

هر در ازاي همكاري دانشجويان غير بورسيه به عنوان دستيار آموزشي، پس از پايان  موظف است دانشگاه :2تبصره  

  .به آنان بپردازد التدرس كارشناسي ارشدحقاي معادل الزحمهحق ،تـرم

  

  فصل پنجم

  ارزيابي جـامـع

  :هدف از ارزيابي جامع عبارت است از

  .ي آموزشيهاو قابليت هاارزيابي كلي توانمندي -1

  .و داشتن روحية علميعلمي رويارويي اصولي با مسائل  -2

  .هاي پژوهشيداشتن قوه ابتكار براي استمرار فعاليت -3

  )جامع( ارزيابي آموزشي :31ماده 

ارزيـابي   .موفقيـت گذرانـده باشـد، بايـد در ارزيـابي جـامع شـركت كنـد         هاي مرحلة آموزشي را بادانشجويي كه درس

آموزشي شامل دو بخش كتبي و شفاهي است كه با نظارت شوراي تحصيالت تكميلي واحـد، توسـط هيئتـي مركـب از     

ارجي استادان مشاور و چهار تن عضو هيئت علمي مركب از دو داور داخلـي و دو داور خـ  / استادان راهنما، استاد/ استاد

حـداقل يـك تـن از    ( هـاي تحصـيالت تكميلـي   سال سابقه تدريس يا تحقيق در دوره 3داراي حداقل مرتبة استادياري با 
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به پيشنهاد استاد راهنما و تاييد گروه آموزشي مربوطه و شوراي تحصـيالت   ،)مدعوين خارجي بايد دانشيار يا استاد باشد

دهـد و  درصد نمرة ارزيابي را تشكيل مي 30درصد و آزمون شفاهي  70آزمون كتبي . شودتكميلي دانشكده برگزار مي

  .اشدب 16كمتر از  نبايدميانگين اين دو آزمون 

  .است چهارمنيمسال حداكثر تا پايان مجاز مرحلة آموزشي تا پايان ارزيابي جامع  مدت :1 تبصره

جـوز شـركت دانشـجو در ارزيـابي جـامع      دانشكده موظف است پس از نام نويسي دانشجو نسبت به گرفتن م :2تبصره 

  .برگزاري ارزيابي جامع منوط به گرفتن مجوز از تحصيالت تكميلي دانشگاه خواهد بود. اقدام كند

  

  نحوه ارزيابي: 41ماده 

  :ارزيابي آموزشي كتبي و شفاهي به شرح زير است

  :امتحان كتبي) الف

ه ـدر نظـر گرفتـ   كتبـي بـراي آزمـون   آموزشي موضوع تخصصي به پيشنهاد استاد راهنما و تصويب شوراي گروه   4تا  3

، دانشـجو بـه جلسـه آزمـون     15و در صورت كسب حداقل نمـره   باشد 15 حداقلنمرة ميانگين اين امتحان بايد . شودمي

  . شوددعوت مي) مصاحبه(شفاهي 

  .شودانجام مي )ح و عصرصب( آزمون كتبي در يك روز :1 تبصره

صـورت  بهگردد و بايد اد راهنما و تاييد شوراي گروه آموزشي تعيين ميةمنابع و مواد امتحان جامع با نظر است :2تبصره 

  .به اطالع دانشجو رسانيده شود مكتوب

  :آزمون شفاهي) ب

  .مصاحبه دربارة محتواي دروس دوره آموزشي -1

  .حث علميقدرت بيان و تحليل مبابررسي  -2

  .شودانجام مي) صبح يا عصر( روز بعد از آزمون كتبي) مصاحبه(آزمون شفاهي  :1تبصره 

تواننـد در  باشـد، فقـط يكبـار ديگـر مـي      16آنهـا كمتـر از    جامعدانشجوياني كه ميانگين كل نمرات ارزيابي  :2 تبصره

دانشـجو نتوانـد در ايـن مـدت ارزيـابي      چنانچـه   .، با رعايت حد نصاب مدت دورة آموزشي شركت كننـد جامعارزيابي 

  .شودجامع را با موفقيت به پايان برساند از ادامه تحصيل محروم مي

گـروه  پيشـنهادي  فاصـله زمـاني شـش مـاه بـر اسـاس برنامـه زمانبنـدي         حداكثر آزمون جامع دوبار در سال با  :3تبصره 

  . گرددآموزشي و تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده برگزار مي

هـا تـاثير   شود و در ميانگين كـل نمـره  اي مجزا در كارنامة دانشجو ثبت ميارزيابي جامع به صورت نمره نمرة :4تبصره 

  .ندارد

بـه مـديريت    "پس از برگزاري ارزيابي، كتبا روز 10 حداكثر تاموظف است نتيجه ارزيابي جامع را  دانشكده :5تبصره 

تحصـيالت  . انشجو براي انتخاب واحد و ثبت نام فرصت مناسب داشـته باشـد  تحصيالت تكميلي دانشگاه اعالم كند تا د

  .به وي اطالع دهد "تكميلي دانشگاه موظف است پذيرفتن يا نپذيرفتن دانشجو در ارزيابي جامع را كتبا
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  ارزيابي پژوهشي :51ماده 

تصويب موضوع و طرح . خواهد بود )پروپوزال( دفاع از طرح پيشنهادي رسالهپژوهشي شفاهي است و بر مبناي ارزيابي 

، اسـتاد يـا اسـتادان    )داراي يك راي "مجموعا(اي متشكل از استاد يا استادان راهنما برعهدة كميته) پروپوزال(پيشنهادي 

، بـه پيشـنهاد شـوراي گـروه و تاييـد شـوراي       )هر يـك داراي يـك راي  (و سه داور ) داراي يك راي "مجموعا(مشاور 

پذيرش طـرح پيشـنهادي از سـوي هيئـت داوران، بـه منزلـه موفقيـت در ايـن ارزيـابي          . است اهدانشگتحصيالت تكميلي 

  .خواهد بود

تواند با موافقـت اسـتاد راهنمـا، حـداكثر     دانشجو ميرا تصويب نكنند، رساله  كميته داوران پروپوزالچنانچه  :1 هتبصر

  .خواهد شد خود دفاع كند، در غير اينصورت اخراجموضوع رساله ديگر از  يكبار

  .تصويب برسدسال پنجم بهموضوع رساله دانشجو بايد حداكثر تا پايان نيم :2تبصره 

صورتجلسـه  بـه وي ابـالغ كنـد و     "موظف است پـذيرش و ثبـت موضـوع رسـالة دانشـجو را كتبـا       دانشكده :3 هتبصر

شـوراي  پس از تصويب به  فتهه دورا به همراه ساير مدارك مورد نياز، حداكثر ظرف  يطرح پژوهشي پيشنهادتصويب 

هـايي باشـد كـه توسـط تحصـيالت      پيشنهاد طرح پژوهشي بايـد در قالـب فـرم   . تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال نمايد

  .ها پس از تكميل بايد به كميتة داوران ارائه شوداين فرم. شودتكميلي دانشگاه ابالغ مي

  

  فصل ششم

  رساله

   :61 هماد
  .له در نيمسال پس از پذيرفته شدن در ارزيابي جامع خواهد بودنام نويسي براي تدوين رسا

  

  : 71ماده 

دانشـجو  . تدوين رساله بايد با هدايت و نظارت اسـتاد راهنمـا باشـد   همه فعاليت هاي علمي و پژوهشي دانشجو در مرحلة 

همچنـين دانشـجو   . دهـد  شده توسط استاد راهنما نتيجة تحقيقات خـود را بـه وي گـزارش    ارائهموظف است برابر برنامة 

هاي مربوط، كه به تاييـد اسـتاد راهنمـا و مشـاور     موظف است در پايان هر نيمسال گزارش پژوهشي خود را در قالب فرم

ثبت نام در هر نيمسال تحصيلي منوط به . تحويل دهد دانشكدهرسيده باشد، براي درج در پرونده، به تحصيالت تكميلي 

  .شي خواهد بودارائه گزارش پيشرفت كار پژوه

دانشجو موظف است در فاصله زماني پس از تصويب پروپوزال و قبل از دفاع از رساله، گزارشي از كارهـاي   :1 تبصره

  .نامه ارائه نمايدپژوهشي خود را در قالب سمينار پايان

 2سمينار اند وظفدرنظر گرفته شده است، م 2سمينار و  1سمينار كه در چارت درسي آنها درس هاييگروه: 2تبصره  

  . هاي پژوهشي مربوط به رساله ارائه نمايندرا در قالب فعاليت
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  : 81ماده 

دانشجو پس از تدوين رساله و تاييد استاد راهنما، به شرط كفايت دستاوردهاي علمي رسـاله، موظـف اسـت در حضـور     

  .رساله خود دفاع كند زاوران ادهيئت 

گـواهي  داراي چـاپ شـده يـا     ISCيـا   ISIحـداقل دو مقالـة   ي رساله با ارائـة  شرط كفايت دستاوردهاي علم :1 تبصره

گروه و شوراي تحصيالت تكميلي شوراي به تشخيص برگرفته از رساله در مجالت معتبر ) Acceptance(پذيرش مقاله 

  .باشدميدانشكده 

  .رساله بايد مطابق با معيار دانشگاه تهيه شود :2 هتبصر

  

  داوران تركيب هيئت: 91مادة 

چهار تـن عضـو هيئـت علمـي     و   ارزيابي رساله بر عهدة هيئتي متشكل از استاد يا استادان راهنما ، استاد يا استادان مشاور

-سال سابقه تدريس يـا تحقيـق در دوره   3مركب از دو داور داخلي و دو داور خارجي داراي حداقل مرتبة استادياري با 

اسـتاد راهنمـا و تاييـد    به پيشنهاد  )ز مدعوين خارجي بايد دانشيار يا استاد باشدحداقل يك تن ا(هاي تحصيالت تكميلي 

  .است دانشكدهشوراي گروه و شوراي تحصيالت تكميلي 

روز قبـل   40تـا   30دفاع در فاصله زمـاني  استاد راهنما و شوراي گروه، جلسه پيشدانشجو و موافقت به پيشنهاد  :تبصره

دانشـجو پـس از رفـع اشـكاالت مطـرح شـده و       . گـردد داخلي و دانشـجويان برگـزار مـي    از جلسه دفاع با حضور اساتيد

برگـزاري جلسـه پـيش دفـاع      .نمايـد نامه خود دفاع مينامه، در جلسه دفاع در حضور هيات داوران از پايانتصحيح پايان

  .اجباري نيست

  

  برگزاري جلسة دفاع: 20 هماد

و حضور همة اعضاي هيئت داوري، منـدرج  ) ر صورت وجود دو استاد راهنماد( اول جلسة دفاع به رياست استاد راهنما

 .رسميت خواهد يافت 18در مادة 

در اين جلسه گزارشي از كـار تحقيقـاتي و   ) دقيقه 50حداكثر (در مدت زمان مشخص دانشجو موظف است : 1 هتبصر

   .رسالة خود ارائه دهد و از آن دفاع كند

منوط به صدور مجوز، حداقل يك ماه پيش از زمـان برگـزاري جلسـة دفـاع، از سـوي      جلسة دفاع  برگزاري: 2 هتبصر

  .مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه است

  .تحصيالت تكميلي دانشگاه، بدون حق راي، ناظر بر حسن اجراي جلسة دفاع خواهد بود نماينده: 3 هتبصر

  

  ارزيابي رساله: 12 هماد

ز تصويب طرح پژوهشي و براسـاس كيفيـت علمـي پـژوهش انجـام شـده، ميـزان        ارزيابي رساله حداقل دو نيمسال پس ا

نحـوه ارايـه در جلسـه دفـاع و      ،هاي پژوهشي، اصالت، صـحت و نحـوة نگـارش رسـاله    نوآوري، چگونگي دفاع از يافته
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كـي از دو  نتيجـه ايـن ارزيـابي بـه ي    . با راي اكثريت نسبي هيئت داوران انجام خواهد شـد گويي به سواالت داوران پاسخ

  .صورت زير خواهد بود

  ).با درجه عالي، بسيار خوب يا خوب( قبول ) الف

  .غيرقابل قبول) ب

صورتي كه اعضاي هيئت داوران در تعيين درجة رساله هم راي نباشـند، درجـة رسـاله براسـاس ميـانگين       در :1 هتبصر

  :شودنمرات اعضاي هيئت داوران رساله چنين تعيين مي

  يعال    20تا  19از 

  بسيار خوب    99/18تا  17از 

  خوب    99/16تا  16از 

  غير قابل قبول    16كمتر از 

هيئت داوران مبني بر قبول رساله با هر يك از درجات سه گانه، به مفهوم ناديده گـرفتن اصـالحات    تشخيص :2تبصره 

با تاييد استاد راهنما و يكـي   ،دانشجو بايد حداكثر ظرفت مدت يك ماه پس از دفاع .احتمالي الزم در رساله نخواهد بود

  .تحويل دهدبه تحصيالت تكميلي دانشگاه از داوران، رسالة اصالح شده را 

  .رساله در آخرين نيمسال تحصيلي در كارنامه ثبت مي شود و در محاسبة ميانگين كل تاثير ندارد درجة :3تبصره 

ا به تشخيص هيئت داوران، دانشجو مجاز است حـداكثر  ارزيابي شود، بن غير قابل قبولرسالة دانشجو  چنانچه :4 هتبصر

يك بار ديگر از آن دفاع كند، به شرط اينكه از حداكثر  "ظرف شش ماه اصالحات الزم را در رساله انجام دهد و صرفا

  .مدت مجاز دوره تحصيل بيشتر نشود

  

  : 22ماده 

نش آموختة دوره دكتري شناخته مي شود و بـه  پس از گذراندن واحدهاي درسي و پذيرفته شدن رسالة خود، دادانشجو 

هـاي تاييـد شـدة رسـاله و     صدور گواهي و مدرك منوط به تحويـل بـه موقـع نسـخه    . آيددريافت درجة دكتري نايل مي

  .تحصيالت تكميلي دانشگاه خواهد بود و دانشكده گروه، ديگر مدارك مرتبط به

  

  :32ماده 

است و در صـورت ضـرورت، بـه پيشـنهاد اسـتاد راهنمـا و تاييـد گـروه         دكتري چهار سال  مدت مجاز تحصيل در دوره

سال دهم، در افزايش مدت تحصيل در نيم .شودبه اين مدت افزوده ميسال شوراي پژوهشي دانشكده، يك نيم و ذيربط

  .پذير استصورت تاييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه امكان

 2حـداكثر  (از رساله خود دفاع كند، ثبت نام وي در هر نيمسال تحصـيلي   دانشجو نتواند ظرف پنج سال چنانچه :تبصره

اي معادل شهرية ثابت مصوب هيئـت امنـاي دانشـگاه خواهـد     مشروط به موافقت استاد راهنما و پرداخت شهريه) سالنيم

  .سال تجاوز نمايدنيم 12از  يدر هر صورت نبايد مجموع سنوات تحصيل .بود

  



١٢ 
 

  :42ماده 

. ره دكتري بايد به طور تمام وقت تحصيل كند تا بتواند از مزاياي دانشجويي دورة دكتري برخـوردار شـود  دانشجوي دو

پژوهشـي   هـاي آموزشـي و  كند در دانشگاه حضور يابـد و برنامـه  هايي كه گروه تعيين ميدانشجو موظف است در زمان

دارد بايـد موافقـت بـاالترين    ) رسـمي يـا پيمـاني   (ي هاي دولتي رابطه استخدامدانشجويي كه با ارگان. خود را انجام دهد

گاه متوجـه  شـ را براي ادامه تحصيل كسب كند و گرنـه مسـئوليت هرگونـه اقـدام قـانوني توسـط دان       مقام سازمان مربوط

  .شخص دانشجو خواهد بود

  

  :52ماده 

غيبت دانشـجو در  . ي استهاي درسي و ديگر فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي دوره الزامدانشجو در همة برنامه رحضو

ن درس صـفر  آدر غيراينصـورت ، نمـرة دانشـجو در   . هاي آن درس تجـاوز كنـد  مجموع ساعت 16/3هر درس نبايد از 

  .شودمحسوب مي

غيبت دانشجو در يك درس بيش از حد مجاز باشد و از نظر واحد يا مديريت تحصيالت تكميلي دانشـگاه   اگر :تبصره

در ايـن صـورت، رعايـت حـد     . شـود س از مجموعة دروس انتخابي دانشجو حذف مـي آن در موجه تشخيص داده شود

شش واحد در آن نيمسال الزامي نيست، ولي آن نيمسال از نظر مدت تحصيل براي دانشـجو يـك نيمسـال كامـل     نصاب 

واحـد   اند حداكثر تا دو هفته پـس از تـاريخ غيبـت، مـدارك خـود را بـه      اين گونه دانشجويان موظف. شودمحسوب مي

  .مربوط ارائه دهند

  

  :62ماده 

دانشجو تا زماني كه از رساله خود دفاع نكرده است، موظف به انتخاب واحد رساله و ثبت نام در هـر نيمسـال تحصـيلي    

. ثبت نام نكردن يا تصويب نشدن طرح پژوهشي رساله در زمان مقرر به منزله انصراف دانشجو از تحصيل اسـت . باشدمي

ا، كه دانشجو عذر موجه دارد، پس از تاييد استاد راهنمـا، بـا موافقـت گـروه و تاييـد شـوراي تحصـيالت        در موارد استثن

تواند از حداكثر دو نيمسال مرخصي تحصيلي، با احتساب در سـنوات  تكميلي واحد و باتوجه به مدت مجاز تحصيل، مي

  .يسي به آموزش واحد مربوط ارائه شوددر اين مورد، درخواست مرخصي بايد پيش از آغاز نام نو. استفاده كند

  .مرخصي در نخستين نيمسال ورود به دانشگاه مجاز نيست درخواست :1 تبصره

كه براي استفاده از فرصت مطالعاتي به خارج از كشور سفر كرده است و به انتخاب واحد و ارائـه   دانشجويي :2تبصره 

شود كه پـس از بازگشـت و   ست، با تكميل فرم مربوط متعهد ميگزارش پيشرفت كار رساله در نيمسال مورد نظر قادر ني

  .به پايان رساندن دوره قانوني بالفاصله به آموزش مراجعه و انتخاب واحد كند

  

  :72ماده 

  :شوددر موارد زير دانشجو از ادامه تحصيل در دوره دكتري محروم مي

  .)هاي آنو تبصره 5عايت ماده با ر(عدم احراز توانايي دانشجو در تسلط به زبان خارجي ) الف
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  .)هاي آنو تبصره 8با رعايت ماده ( پايان يافتن مدت مرحلة آموزشي ) ب

  .)هاي آنو تبصره 11با رعايت ماده (  16كسب ميانگين كل كمتر از ) ج

هـاي  بصـره و ت 14با رعايـت مـاده   ( جامعنداشتن صالحيت علمي براي استمرار فعاليت پژوهشي پس از دوبار ارزيابي ) د

  .)آن

  .)هاي آنو تبصره 15با رعايت ماده (اي پژوهشي در موعد مقرر يپذيرفته نشدن در ارز) ه

  .)هاي آنو تبصره 21با رعايت ماده (براي رساله   غير قابل قبولكسب درجة  ) و

  .)26موضوع ماده ( دانشجو نام نويسي نكردن ) ز

  .تصويب نرسيده باشدال پنجم بهسموضوع رساله دانشجو حداكثر تا پايان نيم) ح

صورت درخواسـت كتبـي   صورت محروم شدن يا انصراف دانشجو از ادامه تحصيل در دوره دكتري، در در :1تبصره 

اي براسـاس كارنامـة تحصـيلي دانشـجو صـادر و در      نامـه گـواهي دانشجو، دانشگاه با رعايت ضوابط و مقررات مربـوط،  

  .اختيار وي قرار خواهد داد

ور ددر هـر حـال، صـ   . ف است به تعهداتي كه سپرده اسـت عمـل كنـد   ـراجي موظـرافي يا اخـدانشجوي انص :2 هتبصر

  .خواهد بودنامه و ارائه ريز نمرات منوط به تسويه حساب دانشجو با دانشگاه گواهي
  

  : 82ماده 

-وب شوراي دانشـگاه تهيـه مـي   نامه اجرايي دوره دكتري مصها و واحدها براساس آيينهايي كه گروههمة دستورالعمل

نامـه اجرايـي   و شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه به عنوان دستورالعمل آيين دانشكدهاز تصويب در گروه،  پسكنند، 

  .معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه الزم االجراستشود و پس از ابالغ دوره دكتري آن گروه تلقي مي

نامـه اجرايـي   مل اجرايي پيشنهادي هر گـروه در هـر يـك از مـواد موضـوعة آيـين      رويه براي دستورالع وحدت :تبصره

  .دانشگاه الزامي است و براي تمامي دانشجويان هر گروه يكسان اعمال خواهد شد
  

  :92ماده 

-نهاي پيشنهادي، با رعايت مفاد مصـوب ايـن آيـي   نامه، ابهام زدايي از آن يا جايگزيني روشهرگونه تعبير و تفسير آيين

  .خواهد بود نامه اجرايي و در موارد استثنايي پيش بيني نشده به عهدة شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه
  

  :30ماده 

نامة دانشـگاه تنـاقض نداشـته باشـد، تنظـيم و بـه مـديريت        نامه داخلي خود را، كه با آيينآيين هستندموظف  هادانشكده

  .مراحل تصويب به اطالع دانشجويان برساند تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال كند و پس از طي

  

 14/4/1389مـورخ   )89-07( 57شـماره  در جلسـة   تبصـره  53مـاده و   30فصـل،   6مقدمـه،  نامه مشتمل بر يك اين آيين

يـا پـس از آن در    1386دانشگاه به تصويب رسيد و براي دانشجوياني كـه از سـال تحصـيلي     تحصيالت تكميلي شوراي

  .اند، الزم االجراستشده دوره دكتري پذيرفته
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