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  بسمه تعالي

   دانشگاه علم وصنعت ايران دوره دكتري اجرايیآئين نامه
  ورايعالي برنامه ريزي ش۲۷/۰۱/۸۴اساس مصوبه  بر 

  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  مقدمه 
فناوری  در نظام آموزش عالی کشور و با توجه به سياست وزارت علوم، تحقيقات و  (.Ph.D)كتري به منظور تعيين ضوابط کلی دوره د

 دانشگاه علم و صنعت ايران » (.Ph.D)آئين نامه اجرايی دوره دکتری « درتفويض اختيار دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی و پژوهشی، 
  .طبق مواد ذيل تدوين می شود

  تعريف دوره 
درک تحصيلی می انجامد و رسالت آن  دوره دکتری دوره ای تمام وقت و باالترين دوره تحصيلی آموزش عالی است که به اعطای م:۱ماده 

  .تربيت افرادی است که با نوآوری در زمينه های مختلف علوم و فناوری در رفع نيازهای کشور و گسترش مرزهای دانش موثر باشند

  ضوابط ورود
  :دکتری به شرح زير استشرايط ورود داوطلبان به دوره : ٢ماده 
 ورود به آموزش عالیداشتن شرايط عمومي  -
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت که حسب مورد به تائيد  كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه اي، مدرک تحصيلیتن داش -

 .ددرمان و آموزش پزشكي رسيده باش
 ).كتبي و شفاهيقبولي در آزمون (احراز صالحيت علمی برای ورود به رشته مورد نظر  -

 احراز توانايی در زبان خارجی  -
  .ورود داوطلبان  بدون آزمون کتبی  با شرايط ويژه و مطابق  دستورالعمل هاي مربوط صورت ميگيرد : ۱هتبصر

داوطلب پذيرفته شده نهايي موظف است پيش از شرکت در امتحان جامع، در آزمون معتبر زبان انگليسی شرکت نموده و نمره  : ۲تبصره
  .ز زمان آزمون جامع گذشته باشد از ادامه تحصيل محروم می شودقبولی کسب نمايد در غير اينصورت چنانچه دو نوبت ا

  .آزمون های معتبر زبان انگليسی و حد نصاب قبولی در آن توسط شورای تحصيالت تکميلی دانشگاه تعيين و اعالم می گردد : ۳ تبصره
  IELTS ، تافل، توليمو و يا MCHEي  جهت شركت دانشجويان دكترا در امتحان جامع ارائه نمرات قبولي يكي از زبانها:توضيحات

  .الزامي مي باشد

  مقررات اجرايی دوره 
آزمون کتبی ورودی دوره دکتری از سوی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه به صورت مجتمع برای کليه دانشکده های واجد شرايط : ٣ماده 

  .ی و پژوهشی هر دانشکده تعيين می گرددمواد آزمون و ضرايب آنها توسط شورای آموزش. يکبار در سال برگزار می گردد
  .در خصوص آزمون گرايش های بين رشته ای، تعيين مواد آزمون و ضرايب آنها بر عهده شورای تحصيالت تکميلی دانشگاه است : تبصره

طابق دستور العمل تعيين م( در آن سال تحصيلي  برابر ظرفيت قابل پذيرش از سوي دانشكده٢ پس از تعيين نمرات كتبي ، حداكثر تا :۴ماده 
را كسب كرده باشند جهت انجام  )مطابق دستورالعمل مربوط(، متقاضياني كه حد نصاب علمي )ظرفيت دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه

  .مصاحبه شفاهي به دانشكده معرفي ميشوند
 در ه صورت جداگانهه ب گروه مربوطان به همراه مدير،اساتيد واجد شرايط پذيرش دانشجويان دكتريكليه  مصاحبه شفاهي با حضور : ۵ه ماد

  .برگزار ميگردددانشكده 
با توجه به زمينه تخصصی  در بين افراد مصاحبه شونده، متقاضياني پذيرفته ميشوند كه اساتيد شركت كننده در مصاحبه شفاهي :۶ماده 

  . به راهنمايي دانشجوي تائيد شده اعالم نمايد تمايل خود را،يكي از اساتيد داراي شرايط پذيرش دانشجوي دكتريحداقل 
  .در صورت نياز دو استاد می توانند بعنوان استاد راهنما هدايت دانشجو را به عهده بگيرند: تبصره
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ان   با توجه به اينكه پذيرش دانشجو منوط به موافقت يكي از اساتيد مبني بر هدايت دانشجو ميباشد دانشجوي پذيرفته شده از زم:۷ماده 
  .نموده و ادامه مي دهدفعاليت آموزشي و پژوهشي خود را آغاز ) بعنوان استاد راهنما (ورود زير نظر استاد مربوطه 

چنانچه به داليلی حداکثر تا دو نيمسال پس از شروع تحصيل دانشجو، استاد راهنما از هدايت دانشجو منصرف گردد، بايستی :  تبصره
وضيحات الزم به گروه ارائه دهد تا موضوع در گروه و شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده بررسی و تصميم تقاضای کتبی خود را همراه با ت

  .گيری شود
ــاده  ــداقل           :۸م ــا ح ــشکده ب ــت دان ــام وق ــی تم ــات علم ــضای هي ــتادياری از اع ــه اس ــداقل مرتب ــا ح ــری ب ــای دوره دکت ــتاد راهنم   اس

  در حـــد پايـــان نامـــه هـــای (م دو پـــروژه تحقيقـــاتی بـــا صـــنعتدو ســـال ســـابقه تـــدريس موفـــق در کارشناســـی ارشـــد و يـــا اتمـــا
ــد  ــی ارشـ ــشی        ) کارشناسـ ــی و پژوهـ ــورای آموزشـ ــد شـ ــا تاييـ ــد و بـ ــی ارشـ ــه کارشناسـ ــان نامـ ــداقل دو پايـ ــايي حـ ــا راهنمـ   و يـ

  .دانشکده انتخاب می گردد
 موفق در دوره كارشناسي ارشد و اتمام  استاد راهنماي دوره دكترا در طي دو سال سابقه تدريس بايد حداقل دو نيمسال تدريس:توضيحات

  .باشدداشته هدايت يك پايان نامه كارشناسي ارشد 
استاد راهنما براي هدايت علمي دانشجويان تحت راهنمايي خود حداقل دو ساعت در هفته براي هر دانشجو در برنامه هفتگي خود : ۹ماده 

  .زمان اعالم  مي نمايد
  . ط توسط اعضاء هيئت علمي با حداقل مرتبه استادياري انجام مي شود فقدکتریتدريس در دوره : ۱۰ماده 
 دوند در طي ن بتواياندانشكده ها برنامه هاي آموزشي و ارائه دروس هر گرايش را بايد به نحوي برنامه ريزي نمايند كه دانشجو: ۱۱ماده 

  . ندننيمسال مرحله آموزشي را بپايان برسا
  . نوبت و در دو روز هفته تنظيم نمايند٢ واحدي را حداقل در ٤ و ٣رنامه ارائه دروس دانشكده ها موظفند ب: ۱۲ماده 
، توسط دانشكده ها تعيين و به هنگام ثبت نام هر نيمسال ) دانشگاه  تقويم آموزشیدر محدوده زماني( تاريخ برگزاري امتحانات :۱۳ماده 

پس از آن تقاضاي تغيير در برنامه امتحانات صرفاً . يلي دانشگاه ارسال مي گرددو به تحصيالت تكمشده تحصيلي به اطالع دانشجويان رسانده 
  .با تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه ميسر ميباشد

 روز پس از برگزاري امتحان، نمره درس مربوط را اعالم نمايد و دانشكده حداكثر ظرف پانزده استاد هر درس موظف است حداكثر :۱۴ ماده
براي دروسي كه داراي پروژه مي باشند .  ارسال مي نمايد تحصيالت تکميلی دانشگاهس از آخرين امتحان، كليه نمرات را بهپبيست روز 

  . استاد موظف است نمره نهايي درس را اعالم نمايد، كه درس در آن ارائه شده استيحداكثر تا دو ماه پس از پايان آخرين امتحان نيمسال
كه انجام پروژه هاي درسي به زمان بيشتري نياز دارد، استاد درس تقاضاي خود را براي تمديد مهلت ارائه نمرات  در شرايط خاص : تبصره

  .ه ارائه مي نمايد تا در صورت تصويب مطابق آن اجرا شودکددانشآموزشی و پژوهشی  شوراي گروه مربوطه بهنهايي از طريق 
 .شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده برق در خصوص زمانهاي ارسال نمرات اجرا شود ٢٧/٢/٨٥ جهت ارسال نمرات مصوبه مورخ :توضيحات

  مقررات مرحله آموزشی و پژوهشی  دوره
با هماهنگی استاد ) در چارچوب الگوی مصوب گروه(دانشجو موظف است تا پايان نيمسال اول ورود به دوره موضوع رساله خود را : ۱۵ماده 

  .فعاليت پژوهشی خود را آغاز نمايدراهنما و تاييد گروه تعيين و 
و تاييد با نظر استاد راهنما رشته مربوطه را  واحد درسي از دروس تحصيالت تكميلي ١٨ و يا حداکثر ۱۴حداقل موظف است  دانشجو :۱۶اده م

  .در مدت مجاز مرحله آموزشي با موفقيت بگذراندگروه و حداكثر
 درس از دروس ۳ كه با نظر استاد راهنما و تائيد گروه با حداقل  واحد تعيين شد۱۵ه برق تعداد واحد آموزشي دوره دكترا رشت: توضيحات

  .تخصصي و حداقل يك درس از دروس فرعي اخذ مي گردد
واحدهای درسی به منظور تسلط بر مفاهيم نوين هر رشته و تقويت توان علمی دانشجو برای انجام تحقيق در موضوع رساله  : ۱تبصره 

  . برنامه درسی مصوب هر رشته انتخاب می شودخود براساس
انتخاب دروس از ساير رشته ها با نظر استاد راهنما، با تائيد گروه و مصوب شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده امکان پذير می  : ۲تبصره

  .باشد
  .انتخاب كندنما  استاد راه واحد درسي را با تاييد۹ تا ۶بيندانشجو مجاز است در هر نيمسال تحصيلي : ١۷ماده 

 واحد براي وي باقي مانده است بالمانع ميباشد، در اين ۶ واحد درسي در نيمسالي كه كمتر از۶نام نويسي دانشجو در كمتر از    :۱ تبصره
  .صورت آن نيمسال نيز يك نيمسال تحصيلي محسوب مي شود
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اين دانشجويان .  بگذراننددكتري ، نمي توانند مجدداً در دوره  گذرانده اند ارشدكارشناسيدروسي را كه دانشجويان در مقطع   :۲ تبصره
  .رسانند ب۱۶ماده  دروس ديگر جمع واحدهاي درسي خود را به حد نصاب مندرج در اخذبايد با 
و ـ، دانشجربطي، به پيشنهاد استاد راهنما و تائيد گروه ذ) ل ممکنـردن به حداقـبسنده ک (از ـورت نيـدر شرايط خاص و در ص:  ۳ تبصره

. ذراندـموظف است تعدادی از درسهای دوره کارشناسی ارشد را به عنوان دروس جبرانی با توجه به مصوبه دفتر برنامه ريزی درسی بگ
  گذراندن اين درسها اجباری است اما نمره آنها در تعيين ميانگين کل محاسبه 

   .واهد شد واحد يک نيمسال به سقف سنوات اضافه خ۸به ازاء هر  .نمی شود
 در شرايط خاص و اضطراری حداكثر يك درس را با نظر استاد راهنما  و تائيد گروه مربوطه در هر نيمسال تحصيليمی تواند انشجو د: ١۸ماده 

  .در هر صورت واحدهاي باقيمانده يك نيمسال تحصيلي محسوب مي شود. در موعد مقرر حذف نمايد
  .تاد راهنما با تائيد مدير گروه امكان پذير مي باشد حذف اضطراري بعد از تائيد اس:توضيحات

  

اين ميانگين .  است۲۰ از ۱۶و ميانگين قابل قبول از نمره های دانشجو در همه درسها  ٢٠ از ١٤ ،حداقل نمره قبولي در هر درس: ۱۹ماده 
 دانشجو مجاز است با نظر استاد راهنما حداکثر  باشد،۱۶براساس نمره های درسهای گذرانده شده محاسبه و در صورتی که مقدار آن کمتر از 

در غيراينصورت از ادامه تحصيل محروم . در يک نيمسال تحصيلی درسهايي را عالوه بر سقف واحدهای درسی برای جبران ميانگين کل بگذراند
  .خواهد شد

چنانچه دانشجويي در موعد . رر ثبت نام نمايددر موعد مق) پژوهشي و آموزشي(دانشجو موظف است در كليه نيمسالهاي تحصيلي   :۲۰ماده 
  .شده و از ادامه تحصيل محروم می گرددمقرر ثبت نام ننمايد بمنزله عدم مراجعه دانشجو تلقي 

 و گروه در موارد استثنائي كه دانشجو بداليل خارج از اراده خويش ثبت نام ننموده است،  موضوع پس از تاييد استاد راهنما :تبصره 
  . ارجاع مي گرددشورای آموزشی و پژوهشی دانشکده  جهت تصميم گيري به  مربوطه 

 را با موفقيت به پايان برساند،  شامل دروس و امتحان جامعمرحله آموزشي، ) سال۵/۱حداکثر  (چنانچه دانشجو نتواند در مدت مجاز  :۲۱ماده 
  .از ادامه تحصيل محروم ميشود

للی خارج از اراده خود، در مدت مجاز موفق به اتمام دوره آموزشی نشود به پيشنهاد استاد راهنمای در صورتی که دانشجو بنا به ع :تبصره
حداکثر تا يک نيمسال (دانشجو، شورای آموزشی  و پژوهشی دانشکده با حضور استاد راهنما، وضعيت دانشجو را بررسی و در مورد مدت 

  . خواهد نمودو نحوه ادامه تحصيل يا اخراج او تصميم گيری) ديگر
 با داشتن  كمتر نباشد۱۶دانشجوياني كه كليه دروس مرحله آموزشي خود را با موفقيت گذارنده باشند و ميانگين كل نمرات آنها از   :۲۲ماده 

گاه  پس از كسب مجوز از تحصيالت تكميلي دانشحداقل نمره قبولی زبان توسط دانشکده به تحصيالت تکميلی دانشگاه معرفی می گردند و
  . می شود شرکت نمايندبايد در اولين آزمون جامع كه برگزار

به ترتيبي كه دانشجويان بتوانند در .  تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده برگزار مي گردداب  آزمون جامع دو بار در سال :۲۳ماده 
  . ره در آن شركت نمايندچهارم ورود به دو در نيمسال ۲۱يا با توجه به  شرايط تبصره ماده نيمسال سوم و 

  .برگزار مي گردد دانشكده برق در دو تاريخ نيمـه دوم دي مـاه و نيمه دوم شهريـور ماه هر سال ي امتحانات جامع دكترا:توضيحات
  : هدف از برگزاري آزمون جامع ، عبارت است از   :۲۴ماده 
   كسب اطمينان از قابليتهاي علمي دانشجو -      

  و داشتن روحيه علمي علمي برخورد اصولي با مسائل دانشجو در  توانايي  آگاهي از ميزان-
  از قوه ابتكار و قابليتهاي پژوهشيدانشجو  برخورداري  شناسايي ميزان-
گروه تاييد  درس به پيشنهاد استاد راهنما و ٤آزمون جامع كتبي از محتواي دروس در سطح تحصيالت تكميلي و  حداقل در  :۲۵ماده 

   . روز متوالي انجام ميشود۳حداكثر در مربوط، 
 نفر به شرح زير ۴توسط هياتي مركب از حداقل  ،)۲۳در مهلت زماني برگزاري آزمون جامع مطابق ماده (آزمون جامع شفاهي   :۲۶ماده 

  :برگزار ميشود
  استاد راهنما  -
الت تكميلي بوده و تخصص مربوط را نيز داشته  كه داراي حداقل مرتبه استادياري و فعال در تحصي نفر عضو هيات علميسهحداقل  -

 .باشند
  .تعيين مي شود گروه تصويبستاد راهنما و پيشنهاد ا برگزار كننده آزمون جامع شفاهي به اتتركيب هي :تبصره 
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  .ددر گعنوان نماينده شوراي گروه تائيد تركيب هيأت برگزار كننده آزمون جامع شفاهي مي تواند توسط مدير گروه به :توضيحات
اين ميانگين در صورت تاييد شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده می تواند  و باالتر باشد ١٧دانشجوياني كه ميانگين كل دروس آنها   :۲۷ماده 

  .به منزله نمره آزمون جامع كتبي محسوب گردد
ميانگين كل نمرات دانشجو در آزمون جامع نبايد نمره نهايي است و از  درصد ٣٠ و ٧٠ارزش آزمون هاي كتبي و شفاهي به ترتيب   :۲۸ماده 

  . باشد١۶كمتر از 
مجدد تنها  در صورت تصويب شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده آزمون  عدم موفقيت دانشجو در اولين آزمون جامع، در صورت    :۲۹ماده 

 بايد آزمون جامع را با نيمسال چهارم تا پايان حداکثر در هر حالت دانشجو . براي يكبار ديگر و در اولين زمان آزمون بعدي انجام مي پذيرد
  .می شودموفقيت گذرانده باشد و در غير اينصورت از ادامه تحصيل محروم 

  . دريافت نمايدمدرك دانشوري واحد درسی روش تحقيق، ۴اند با گذراندن  دانشجو در صورت عدم موفقيت درآزمون جامع می تو:تبصره
  اين مرحله از پژوهش با احراز شرايط الزم در امتحان جامع شروع و با کسب موفقيت در دفاع از رساله پايان:  ۳۰ماده 

  . سال است۵/۲ می پذيرد،و حداکثر مدت آن 
ا و تائيد گروه ذی ربط و شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده حداکثر تا دو نيمسال  در صورت ضرورت به پيشنهاد استاد راهنم:تبصره

 سال نشود در غير ۵تحصيلی به اين مدت افزوده می شود مشروط بر اينکه سنوات تحصيلی دانشجو در مرحله آموزشی و پژوهشی بيش از 
  .اينصورت دانشجو از ادامه تحصيل محروم می شود

 جلسه بررسي نمايد و تعيين ) ۳۲مطابق ماده (است كميته هادي را گروه موظف  ۱۵موضوع رساله مطابق ماده پس از تعيين : ۳۱ ماده
نموده  اقدام مزبور دانشجو نسبت به اعمال نظرات  ورا تشكيل و موضوع رساله را تصويب يا نظرات اصالحي خود را ارائه دهدموضوع پيشنهادي 

  .و پيشنهاد را تكميل كند
نانچه ارزيابی موضوع پيشنهادی رساله دکتری دانشجو پس از دوبار فرصت مورد موافقت کميته هادی قرار نگيرد، دانشجو از  چ:۱تبصره

  .ادامه تحصيل محروم خواهد شد
در غير اينصورت دانشجو از ادامه .  می بايست تا پايان نيمسال چهارم تحصيلی انجام گيرد۱ و تبصره ۳۲ کليه مراحل ماده :۲تبصره

  .تحصيل محروم خواهد شد
كميته . گروه براي تصويب رساله دانشجو و نظارت بر پيشرفت آن و عضويت در هيئت داوران رساله كميته هادي تعيين مي نمايد: ۳۲ ماده

االتر و فعال در دوره و سه نفر از اعضاء هيات علمي دانشكده با مرتبه علمي استاديار و ب) در صورت وجود( مشاور اتيدد راهنما، اسيتاهادي از اس
  . راهنما ميباشديكي از اساتيد رياست كميته هادي با  كه راهنما و تصويب گروه تشكيل ميشوداتيدتحصيالت تكميلي، به پيشنهاد اس

ستاد در صورت لزوم  بجای يکی از سه نفر  اعضای هيات علمی دانشکده، يک نفر بعنوان  استاد  خارج از دانشگاه به پيشنهاد ا : تبصره
  .راهنما و تصويب گروه مربوطه می تواند تعيين گردد

صورت موجه  حضور كليه اعضاي كميته هادي در جلسه تعريف و تصويب پيشنهاد رساله دكترا الزامي است در موارد خاص و در :توضيحات
 حضور استاد .نشكده قابل بررسي مي باشدمعاون آموزشي دابا مدير گروه و  هماهنگي و از اعضاء كميته هادي بودن دليل عدم حضور يك نفر
   .راهنما در جلسه ضروري است

تحويل  راهنما و اعضاء كميته هادي به اساتيددانشجو موظف است در هر مرحله از تحقيق گزارش مكتوب از پيشرفت كار خود را : ۳۳ ماده
  .تنيمسال بعدي دانشجوسادی شرط ثبت نام  کميته ه تاييد گزارش از سوي.) تحصيلیحداقل يك گزارش در پايان هر سال(دهد 

   .مطابق الگوي مصوب شوراي آموزشي پژوهشي دانشكده به اعضاء كميته هادي منعكس مي گرددگزارش پيشرفت فوق  : تبصره
   :توضيحات

بــا  ار  ـيـك سمينـ   در  همـراه با ارائــه گــزارش كتبــي پيـشرفت كــار              پس از تصويب پيشنهـاد رسـاله دكتـرا، هـر دانشجـو موظف است            -١
   . گزارش پيشرفت پروژه خود را به كميته هادي ارائه نمايدان دوره ايـار ميـسمين" ـوان ـعن
  .در سمينار فوق الزامي است ٣٢مطابق با ماده  حضور اعضاء كميته هادي دانشجو -٢
  .مي يابد كميته هادي ادامه ضعيت تحقيقاتي توسطو سمينار مشابه جلسات پيش دفاعيه ابتدا بصورت عمومي شروع و در انتها با بررسي -٣
  .به دانشجو ابالغ و در پرونده دانشجو بايگاني خواهد شد"  پيشنهادات مورد نظر كميته هادي كتبا-٤
ل مـذكور   زمان ارائه سمينار حداكثر قبل از ثبت نام در سومين نيمسال بعد از تصويب پيشنهاد پروژه مي باشد و ثبت نام دانشجو در نيمـسا                   -٥

  .كميته هادي مي باشدسمينار توسط منوط به ارائه صورتجلسه 
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مجموع واحدهاي آموزشي و پژوهشي دانشجو در دوره دكتري ( واحد است ۲۲ الی ۱۸تعداد واحدهاي رساله در مرحله پژوهشي، : ۳۴ماده 
  ).باشد واحد ۳۶بايد 

ي است و چنانچه بنا به طو ل دوره تحصيل الزامحضور تمام وقت دانشجو در شد، با توجه به تعريف دوره که دوره ای تمام وقت می با: ۳۵ماده 
اشد، اين امر به منزله عدم مراجعه دانشجو تلقي ب حضور تمام وقت نداشته  تحصيل دانشجويي در طول دوره،گزارش كتبي استاد راهنما

  . خواهد بود۲۰ و مشمول ماده ميگردد
  . صورت مي گيرد۷اده مطابق با تبصره ماده  روش بررسي و اجراي اين م:توضيحات

اعضاء كميته هادي و معاون آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشکده و يا  نماينده وی و با حضور كليه هيات داوران رساله به رياست : ۳۶ماده 
به پيشنهاد استاد نيز  اين افراد . گردد از خارج  دانشگاه كه يكي حداقل استاديار و ديگري حداقل دانشيار باشد تشكيل ميدو عضو هيات علمي

  . تعيين ميشونده و شورای دانشکده  مربوط گروهتصويب راهنما و 
استاد راهنما موظف است در زماني كه آمادگي دانشجو براي ارائه نتايج كامل پروژه حاصل شده و پيش نويس رساله وي قابل تحويل : ۳۷ماده 

 اعضاء حاضر در جلسه مذكور، با. براي حضور در جلسه پيش دفاعيه دعوت نمايدعضاء کميته هادی از اباشد، با ارسال پيش نويس رساله 
باره موضوع تحقيق و نتايج حاصل از آن در خصوص موارد ذيل تصميم گيري نموده و طي صورتجلسه اي به گروه راستماع گزارش دانشجو د

  :اعالم مي نمايد
  ايسه با پيشنهاد پروژه مصوب تطبيق و تاييد كار دانشجو در مق–الف 
   تعيين ميزان فعاليت باقيمانده از پروژه–ب 
   تعيين حداقل زمان الزم براي تكميل پروژه و انجام دفاعيه–ج 
 و در صورت عدم داشته باشندحضور پيش دفاعيه نيز می توانند در جلسه  ، در هيئت داورانخارج دانشگاهاعضاء هيئت علمي  :۱تبصره
  . اخذ شود موارد الف تا ج فوق االشاره و طرح آن در جلسه براي تصميم گيري نهاييدر خصوصكتبي آنان اظهار نظردريافت حضور 
 چنانچه ارزيابی پيش دفاعيه رساله دکتری دانشجو مورد تاييد قرار نگيرد دانشجو می تواند در سقف زمانی مجاز  مجدداً در  :۲تبصره

  .در غير اينصورت از ادامه تحصيل محروم می شود. جلسه ديگر پيش دفاعيه شرکت نمايد
دانشجو موظف است تصميمات جلسه پيش دفاعيه را در تكميل پروژه قبل از اتمام سنوات تحصيلی لحاظ نموده و رساله آماده شده  : ۳۸ماده 

تاييد كتبي مبني بر اعالم رعايت . مايددر مهلت مقرر به استاد راهنما تحويل ن) كه مي بايست مطابق الگوي مربوط تهيه شده باشد(خود را 
  .تصميمات جلسه پيش دفاعيه از سوي استاد راهنما به معاونت آموزشي دانشكده براي تشكيل جلسه دفاعيه كفايت مي كند

فرمهاي  روز قبل از تاريخ دفاعيه به تحصيالت تكميلي دانشكده و دانشگاه مراجعه نمايد و ۲۰ هر دانشجو موظف است حداقل  :۳۹ماده 
  .مربوط به انجام مراحل اداري دفاعيه را تحويل نمايد

 روز در معرض ديد ۱۰از سوي دانشكده حداقل ، آگهي برگزاري دفاعيه بايد پس از كسب مجوز دفاعيه از تحصيالت تكميلي دانشگاه: ۴۰ماده 
  .عموم در داخل دانشگاه و ساير دانشگاه ها قرار بگيرد

  .ارائه شفاهي دفاعيه و پايان نامه دکتراي خود را صرفا به زبان فارسي انجام دهددانشجو موظف است : ۴۱ماده 
، مي توانند ارائه دانشجويان غير ايراني و دانشجويانيكه در جلسه دفاعيه آنان استاد راهنما و يا ممتحن حاضر غير ايراني باشند :  تبصره

  .ن ديگري انجام دهندشفاهي دفاعيه رساله خود را با نظر استاد راهنما به زبا
دفاع از رساله در يك جلسه عمومي و در حضور هيئت داوران و ساير اساتيد و دانشجويان عالقمند براي اجراي وظايف ذيل صورت   :۴۲ماده 

  :ميگيرد
   ارزيابي محتواي پايان نامه در مقايسه با پيشنهاد پروژه تصويب شده –الف 
  ه با الگوي نگارش  ارزيابي متن پايان نامه در مقايس–ب 
   پايان نامه انجام تحقيقات گزارش شده در ارزيابي كيفيت –ج 
   پايان نامه و هم راستا بودن مقاالت منتشر شده ار نتايج تحقيقات با موضوع ارزيابي كيفيت–د 

های پژوهشی و نحوه نگارش مطابق  ارزيابی رساله براساس کيفيت علمی پژوهش انجام شده، ميزان نوآوری، چگونگی دفاع از يافته :۴۳ماده 
  : رساله انجام می شود و نتيجه آن به يکی از دو صورت زير تعيين می شود ۴۲ماده 

  )با درجه عالی، بسيار خوب ، خوب(قبول )     الف
  غير قابل قبول )     ب
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انشجو مجاز است طی حداکثر شش ماه، به  ارزيابی شود، بنا به تشخيص هيات داوران، د»غير قابل قبول«چنانچه رساله دانشجو : تبصره
بيشتر نشود، اصالحات الزم را در رساله به عمل آورد و صرفاً برای يکبار ديگر از آن )  سال۵(شرط اينکه از حداکثر مدت مجاز تحصيل 

  .دفاع نمايد
 با رعايت تصحيحات مورد نظر هيئت داوران به )كه قبال تهيه و ارائه شده است(دانشجو موظف است ويرايش نهايي پايان نامه خود را : ۴۴ماده 

 ماه پس از برگزاري جلسه دفاعيه به حوزه تحصيالت تکميلی ۳ترتيبي به استاد راهنما تحويل نمايد كه صورتجلسه دفاعيه وي حداكثر تا 
  .دانشگاه تسليم گردد

 به پايان نرسيده ۴۴و يا موضوع ماده  ) ۳۰موضوع ماده (ري ر صورتيكه پايان نامه دانشجو در مهلت مقرر مرحله پژوهشي دوره دكتد: ۴۵ماده 
  .تعيين خواهد شد“ نحوه تاثير تاخير در درجه امتياز رساله دانشجويان”باشد، درجه امتياز رساله وی مطابق با دستورالعمل 

عيه و ارائه مقاالت منتشر شده براي پژوهشي معتبر براي اخذ مجوز دفا_ ارائه پذيرش نهايي حداقل دو مقاله در مجالت علمي : ۴۶ماده 
اعتبار علمی مجالت و در راستا بودن مقاالت با پايان نامه می بايست به تاييد شورای آموزشی و  .دريافت گواهي فارغ التحصيلي الزامي است

  .پژوهشی دانشکده  برسد
    .مقاله فوق موارد ديگری نيز اضافه کنند دانشکده ها  می توانند عالوه بر ارائه پذيرش نهايي حداقل دو :       تبصره 

از رساله خود، دانش آموخته دوره دکتری شناخته می شود و به »  قبول« دانشجو پس از گذراندن واحدهای درسی و کسب درجه  :۴۷ماده 
  .دريافت درجه دکتری نائل می گردد

 سال و با توجه به ۴(وز مشکالت غير قابل پيش بينی، در مدت مجاز  در صورتی که دانشجو بنا به عللی خارج از اراده خود و يا بر :۴۸ه ماد
موفق به اتمام تحصيل نشود به پيشنهاد استاد راهنمای دانشجو و تائيد شورای آموزشی و )  سال۵افزايش دو نيمسال تحصيلی مجموعاً 

 حضور استاد راهنما، وضعيت تحصيلی دانشجو را پژوهشی دانشکده و تحصيالت تکميلی دانشگاه ، کميسيون بررسی موارد خاص دانشگاه با
بررسی و متناسب با کميت و کيفيت فعاليتهای علمی دانشجو، در مورد مدت و نحوه ادامه تحصيل يا اخراج  او تصميم گيری قطعی خواهد 

  .کرد
ر برنامه درسي دوره و محتواي دروس گروه هاي مجري دوره دكتري در راستاي تحقق اهداف ذيل موظفند حداقل هر چهار سال يكبا: ۴۹ماده 

  .را مطابق مقررات مربوط بازنگري و به معاونت آموزشي دانشگاه اعالم نمايند
   به روز شدن محتواي علمي دروس در راستاي تحوالت علوم و فناوري–الف 
   تطبيق برنامه درسي دوره با نيازهاي علمي و فني كشور–ب 
  زارهاي تخصصي جديد در برنامه دوره استفاده از منابع علمي و نرم اف-ج
   به كارگيري شيوه هاي نوين تدريس–د 

هيئت داوران هر پايان نامه، معاونت از طريق نظرسنجي از به منظور ارزيابي كيفيت هدايت پايان نامه هاي تحصيالت تكميلي  : ۵۰ماده 
  .آموزشي دانشگاه دستورالعمل مربوط را تهيه و اجرا مي نمايد

در صورت اعتبار (  را در راستاي ارتقاء كيفيت پايان نامه ها و انتشار نتايج حاصل از آنها، دانشگاه در برنامه ساليانه خود تمهيدات الزم : ۵۱ماده
با تاييد اساتيد راهنما پيش بيني نموده و و خارجي  در همايش هاي علمي معتبر داخلي دكتري براي پشتيباني از شركت دانشجويان )بودجه

  .ق دستورالعمل اجرايي مربوط در اختيار متقاضيان قرار مي دهدمطاب
دانـشگاه  ، در راستاي ارتقاء كيفيت پايان نامه ها و آشنايي دانـشجويان بـا روش هـاي تحقيـق و مراكـز تحقيقـاتي خـارج از كـشور        :  ۵۲ماده 

مطالعاتي كوتاه مدت از طريق بهره گيري از تفاهم نامـه  تمهيدات الزم را براي پشتيباني از شركت دانشجويان دوره دكتري در دوره هاي فرصت          
  .د نمود، استفاده از بورس هاي خارج از كشور و جلب همكاري ايرانيان مقيم خارج پيش بيني خواههاي منعقده

ورای آموزشـی   در دانشکده هايی که گروه تخصصی تحصيالت تکميلی وجود ندارد، معاون آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشکده و ش     :۵۳ماده  
  .و پژوهشی دانشکده مربوطه به ترتيب وظايف تعيين شده در اين آيين نامه را برای مدير گروه و گروه را انجام خواهند داد

 به تصويب شورای دانشگاه رسيده است و بـرای دانـشجويانی   ۱۹/۰۴/۸۵ جلسه مورخ  ۱۶۰ تبصره در    ۲۶ ماده و    ۵۴ اين آئين نامه در     : ۵۴ماده  
  . و پس از آن در دوره دکتری پذيرفته می شوند، الزم االجرا است۱۳۸۴-۸۵ تحصيلیکه از سال

 


