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 خدا نام به

 ،علوم وزارت ریزيبرنامه عالی شوراي ومصوبات راتمقرّ ها،نامهآیین از ايچکیده شامل نامهشیوه این
 ارومیه دانشگاه تکمیلی تحصیالت شوراي هايعملالودستور مصوبات از ايگزیده ونیز اوريوفنّ تحقیقات

 امور در تسهیل باعث ،بیشتر نظم ایجاد ضمن، نامهشیوه این مفاد رعایت که هستیم امیدوار. باشدمی

 .گردد تکمیلی تحصیالت هايدوره کیفی وارتقاء

 کلیه از ،گیرندمی قرار واصالح بازنگري مورد قبلی مصوبات، جدید شرایط پیدایش با اینکه به نظر

 اطالع جهت ودشمی درخواست نامهشیوه این از کنندگاناستفاده وسایر عزیز ودانشجویان گرانقدر همکاران

 .نمایند مراجعه تکمیلی تحصیالت نمايتار به تکمیلی تحصیالت شوراي مصوبات آخرین از
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  ) Ph.D( نامه دوره دکتري تخصصیاجرایی آیین نامۀشیوه

  ریزي آموزش عالیشوراي برنامه 8/8/1389مورخ  775نهایی جلسه  ۀمصوب

  و شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه

 

 مقدمه :لاو فصل

هاي توسعه و سند تحوالت عظیم اجتماعی و اقتصادي به ویژه اهداف برنامهو اوريفنّ و علم شتاب پر رشد
ها و مراکز تحقیقاتی پدید آورده شرایطی را براي دانشگاهانداز بیست ساله جمهوري اسالمی ایران، چشم

اوري و توجه بیشتر به اوري براي ایجاد تحول راهبردي در علم و فنّاست که وزارت علوم، تحقیقات و فنّ
 از طریق تنوع در شیوة پذیرش دانشجو در دورة را تخصص و ماهرپژوهش، تربیت نیروهاي متعهد، م

  .ي کاري خود قرار داده استهادکتري، درصدر اولویت

نامه آموزشی دوره دکتري، مورد تجدید نظر قرار گرفت و در روي، آخرین آیینبراي نیل به اهداف پیش
نامه هاي کارشناسی و بررسی در جلسات مختلف کارگروه آموزشی، آییننهایت، پس از جمع آوري نظریه
کید است که الزم به تأ. تدوین شد "ژوهشیپ"و  "پژوهشی - آموزشی" جدید دوره دکتري به دو شیوة

ها، صرفا با مجوز شوراي گسترش آموزش عالی مجاز خواهد بود، البته در شیوه برگزاري هر یک ازشیوه
هاي تخصصی و تعیین کارفرماي مشخص و هاي پژوهشی، پس از تصویب در کمیتهمحور، طرحپژوهش

 .مین شده باشد، اجرا خواهد شده تأخارج از موسسبینی اعتبارات آن که باید از اعتبارات پیش

 

 تعاریف: 1 ماده

  :روندنامه به کار میبراي رعایت اختصار، تعاریف زیر در این شیوه

  زارت علوم، تحقیقات و فناوري است؛منظور و :وزارت

  منظوردانشگاه ارومیه است؛ :دانشگاه
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  ؛است) Ph.D(منظور دوره دکتري تخصصی  :دوره دکتري

  نی آموزشی یا پژوهشی دانشگاه است؛منظور کوچکترین واحد سازما :گروه

  وراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه است؛منظورش :شورا

ریزي آموزش شوراي برنامه 8/8/1389مورخ  775نامه دوره دکتري، مصوب جلسه منظور آیین :نامهآیین
 عالی است؛

دانشگاه ثبت  رات مدون وزارت وزم با رعایت مقرّمراحل ال فردي است که پس از گذراندن کلیۀ :دانشجو
 نام رسمی نموده است؛

منظور طرح پژوهشی داراي کارفرماي مشخص است که برابر قرارداد،  :محور - طرح پژوهشی تقاضا
مین أاجراي آن به موسسه واگذار و اعتبارات کامل پروژه به همراه هزینه هاي نظارت بر آن توسط کارفرما ت

 شود؛حویل گرفته میکار نیز تو نتیجه 

ی، استاد راهنما پژوهش- آموزشی که هدایت رساله دانشجو را در شیوةاي است منظور کمیته :راهبري کمیتۀ
پژوهشی، مسئول گروه، معاون پژوهشی و کارفرما  و دو نفر عضو هیئت علمی با انتخاب گروه و در شیوة

 . بر عهده دارد

 

  دکتري دورة  :2 ماده

انجامد و رسالت تحصیلی آموزش عالی است که به اعطاي مدرك تحصیلی می ةدکتري  باالترین دور دورة
در رفع نیازهاي کشور و  ،اوريهاي مختلف علوم و فنّآن تربیت افرادي است که با نوآوري در زمینه

-زار میبرگ "پژوهشی"و  "پژوهشی- آموزشی" این دوره به دو شیوة. موثر باشند گسترش مرزهاي دانش

  .شود

هاي الزم و ساختو زیر ءت امناا داشتن برنامه پنج ساله مصوب هیئموسسه هاي پژوهشی ب :1تبصره 
توانند دوره دکتري پژوهشی را هاي پژوهشی میهاي متقاضی به پروژهنیاز دستگاه هاي موردتبدیل پژوهش

 رتوانند یک نفپژوهشی می-آموزشینفر دانشجوي دکتري  5ها نیز به ازاي هر اجرا کنند و دانشگاه
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که استاد راهنما طرح پژوهشی تقاضا  مشروط براین ،محور جذب کنند - دانشجوي دکتري به شیوه پژوهش
 .محور داشته باشد

 

  پذیرش شرایط : 3 ي ماده

  ؛داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی )الف

  ؛مورد تایید وزارت دامپزشکی ايویا دکتري حرفه داشتن مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد )ب

  ؛داشتن صالحیت علمی )ج

  .داشتن توانایی در زبان خارجی )د

متمرکز ورودي هاي نیمهنامهاحراز صالحیت علمی و توانایی در زبان خارجی بر اساس آیین نحوة :2تبصره 
  .شوددکتري مصوب وزارت تعیین می

  استاد راهنما: 4ماده 

درخواست دانشجو از میان اعضاي استاد راهنما است که به  دانشجو از ابتدا بر عهدةنمایی هر مسئولیت راه 
تخصصی گروه و  یید شورايت علمی و تأر و با موافقت عضو هیئت علمی با مرتبه استادیاري و باالتهیئ

  .شودت علمی تعیین میدانشکده در قالب ظرفیت عضو هیئ شوراي تحصیالت تکمیلی

  .شودرش دانشجو توسط استاد راهنما در شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه تعیین میظرفیت پذی :3تبصره 

تا زمانی که استاد . دانشجو، تعیین شود ر تا پایان نیمسال اول سال تحصیلاستاد راهنما باید حداکث :4تبصره 
  .راهنما تعیین نشده است، مدیر گروه وظایف استاد راهنما را بر عهده خواهند داشت

در صورت نیاز، بنا به پیشنهاد استاد راهنما و تایید گروه، مسئولیت راهنمایی رساله دانشجو را دو  :5 تبصره
درصد مسئولیت هدایت رساله  51حداقل  "اصلی"مشروط بر اینکه استاد راهنماي اول (استاد راهنما یا سه 

  .شوندبه طور مشترك عهده دار می) را بر عهده داشته باشد
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ت علمی توان از میان اعضاي هیئي گروه مییید شورااز، به پیشنهاد استاد راهنما و تأصورت نیدر : 6تبصره 
در دانشگاه یک یا  آموزشی یا پژوهشی سال سابقه تدریس ه استادیاري و باالتر با حداقل دودانشگاه با مرتب

  . دو استاد مشاور براي هدایت دانشجو تعیین کرد

در شرایط خاص و بنا به تشخیص شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه، انتخاب استاد راهنماي  :7تبصره 
هاي دولتی شاغل در یکی از ادارات و سازمان) با مدرك دکتري(از بین متخصصان  هاو مشاور یا سوم دوم

  .خارج از دانشگاه نیز بالمانع است

  :وره دکتري به شرح زیر استشرایط تدریس و راهنمایی رساله دانشجویان د :8تبصره 

  تدریس) الف

 ؛باالتر یاداشتن مدرك دکتري با مرتبه استادیاري  - 1

 ؛در رشته مربوط ايیا دکتري حرفه دو سال سابقه تدریس در مقطع کارشناسی ارشدداشتن حداقل  - 2

 .موافقت شوراي تخصصی گروه - 3

 

  راهنمایی رساله) ب

در دانشگاه ارومیه یا  در رشته مربوط سال سابقه تدریس در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتري داشتن سه - 1
  ؛یید دانشگاه ارومیهأهاي مورد تدانشگاه

  ؛اي دفاع شده به صورت مستقلراهنمایی حداقل دو پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکتري حرفه - 2

  .گروهتخصصی موافقت شوراي  -3

مشارکت اساتید راهنماي دوم یا سوم بیش از بیست در صد باشد، احراز شرایط باال از اگر سهم : 9تبصره 
 .سوي ایشان الزامی است
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سال سابقه تدریس، به پایان رساندن دو  سهشرایط تعیین استاد راهنما در شیوه پژوهشی به جاي  :10تبصره 
محور خاتمه یافته و یا در  - تقاضاباشد که حداقل یک طرح باید پژوهش طرح پژوهشی به عنوان مجري می

  .دست اقدام باشد

  

  تعداد واحدهاي دوره: 5ماده 

واحد آن واحدهاي  18پژوهشی  - واحد است که در شیوه آموزشی 36مجموع واحدهاي دوره دکتري  
ط واحد آن واحدهاي درسی و مرتب 8واحد آن مربوط به رساله است و در شیوه پژوهشی نیز  18درسی و 
واحدهاي درسی به منظور تسلط بر مفاهیم . واحد آن مربوط به رساله است 28رساله دانشجو و  با موضوع

هاي پژوهشی، با نظر استاد راهنما و بر اساس نوین رشته و تقویت توان علمی دانشجو براي اجراي فعالیت
  .شودبرنامه درسی مصوب هر رشته انتخاب می

  .یابددانشجوي دکتري رسمیت می 2ل دکتري با حداق کالس درس دورة :11تبصره 

یید گروه، دانشجو موظف است نیاز به تشخیص استاد راهنما و تأ در صورت در شرایط خاص و :12تبصره 
نمره دروس جبرانی در تعیین میانگین کل . واحد درسی را به عنوان دروس جبرانی بگذراند 6حداکثر تا 

  .شودمحاسبه نمی

هاي جبرانی را در نیمسال اول تحصیلی، به طور دقیق مشخص و ارائه درسگروه موظف است : 13تبصره 
گذراندن دروس جبرانی موجب . نماید و دانشجو موظف است در همان نیمسال این دروس را اخذ کند

  .شودافزایش حداکثر سنوات تحصیلی دانشجو نمی

واحد  10و حداکثر  6دانشجو در مرحله آموزشی موظف است در هر نیمسال تحصیلی حداقل : 14تبصره 
حداقل واحدها بدون در نظر . واحد کمتر باشد 6مانده از درسی انتخاب نماید، مگر این که واحدهاي باقی

  .واحد باید رعایت شود 10شود، ولی در هر صورت سقف حداکثر گرفتن درس هاي جبرانی محاسبه می

- هاي دانشجو در همه درسو میانگین قابل قبول نمره 20از  14حداقل نمره قبولی در هر درس  :15تبصره 

باشد،  16ولی چنانچه میانگین نمرات دروس آموزشی اخذ شده دانشجو کمتر از  است، 20از  16 ها
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که نمره آنها  ک نیمسال تحصیلی، درس هایی رادانشجو مجاز خواهد بود، با نظر استاد راهنما، حداکثر در ی
در غیر این  .هاي درسی، براي جبران میانگین کل بگذراندعالوه بر سقف واحد باشد،می 16تا  14بین 

  .صورت، دانشجو از ادامۀ تحصیل محروم خواهد شد

انگین کل هایی که دانشجو الزم است عالوه بر سقف واحدهاي درسی، براي جبران میدرس :16تبصره 
  .بینی و مصوب شده باشدپیش ،دوره دکتري رشته  بگذراند، باید در برنامه درسی

ز دانشجو را حداکثر در سه نیمسال اول تحصیل اهاي مورد نیگروه موظف است تمامی درس :17تبصره 
  .دانشجو ارائه نماید

نیمسال اول تحصیل خود هاي خود را حداکثر در چهار دانشجو موظف است تمامی درس :18تبصره 
  .بگذراند

  : موضوع رساله: 6ماده 

همزمان با  در شیوه پژوهشی پژوهشی تا پایان نیمسال اول و-دانشجو موظف است، در شیوه آموزشی
، موضوع رساله خود را با هماهنگی استاد راهنما تعیین و محور - ژوهشی تقاضاهاي پاز طرح پذیرش

  :جهت استمرار فعالیت پژوهشی مراحل زیر باید انجام پذیرد. دفعالیت پژوهشی خود را آغاز نمای

  جامع آزمون - الف

و  )16حداقل ( هاي دوره آموزشی و کسب میانگین قابل قبولدانشجو موظف است پس از گذراندن درس
هاي آموزشی و جامع که به منظور احراز قابلیتآزمون کارگیري زبان خارجی، در احراز توانایی در به

آموزشی و قبل  هاي دورةدانشجو موظف است پس از گذراندن درس. پژوهشی دانشجو است، شرکت کند
آمادگی براي آزمون "براي  هاي مربوطجامع، بر اساس تقویم دانشگاهی در نیمسال آزموناز قبولی در

خواهد  "هعدم مراجع"در غیر این صورت مشمول مقررات آموزشی . انتخاب واحد و ثبت نام نماید "جامع
پژوهشی، به صورت دو آزمون کتبی وشفاهی، زیر نظر شوراي گروه و  - جامع در شیوه آموزشی آزمون .شد

  :نفر به شرح زیر برگزار می شود 5اي مرکب از حداقل دانشکده و توسط کمیته
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 ؛راهنما) ان(داستا -1

  ؛خارجی داور -2

 حداقل دو نفر داور داخلی از بین مدرسان دوره؛ -3

  ؛تحصیالت تکمیلی دانشکده به عنوان ناظرمعاون  -4

 .مدیر گروه مربوط به عنوان مسئول اجراي آزمون -5

زیر و هاي جدول کارگیري زبان خارجی از طریق شرکت در یکی از آزموناحراز توانایی در به :19تبصره  
  .براي شرکت در آزمون جامع الزامی است قبولی کسب حداقل نمرة

  حداقل نمره قابل قبول  نام آزمون
MSRT 50  
IELTS 5  

TOEFL IBT 50  
TOLIMO 435  

TOEFL COMPUTER 140  
NOET  45  

  

زبان و ادبیات  براي دانشجویان خارجی دو رشتۀ ه مدرك قبولی در آزمون زبان انگلیسیارائ :20تبصره 
فارسی و فقه و حقوق اسالمی الزامی نیست و براي دانشجویان ایرانی این دو رشته، احراز پنجاه در صد از 

  .باشدنیز قابل قبول می ره آزمون زبان عربی مورد تأیید وزارتکل نم

این  قل یک ماه قبل از برگزاري آزمون جامع، درخواست شرکت دردانشجو موظف است حدا: 21تبصره 
  .آزمون را به گروه مربوط تحویل دهد

 مع، مجوز شرکت دانشجو در جا ل دو هفته قبل از برگزاري آزموندانشکده موظف است حداق :22تبصره 
  .صادر کندبه شرط احراز شرایط  را این آزمون
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و  اردیبهشتاولی در ( ماه 6گرایش حداکثر دو بار در سال و به فاصله /جامع در هر رشته آزمون :23تبصره 
جامع مطابق تقویم تحصیالت تکمیلی دانشگاه،  آزمونبندي برنامه زمان. شودبرگزار می) ماه ومی در آباند

به پیشنهاد گروه و پس از تصویب شوراي آموزشی دانشکده به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه اعالم 
  .شودمی

نشکده دامپزشکی، از در دا Ph.Dو   DV.Scي ِجامع پایان دوره دکتري تخصصی دستیار آزمون: 24تبصره 
هاي مصوب گروه دامپزشکی وزارت، قابل نامهبرگزاري آن مطابق آیین نظر ترکیب هیئت ممتحنه و نحوة

  .اجرا است

هاي هاي پژوهشی دانشجو براساس روند پیشرفت فعالیتدر شیوه پژوهشی، احراز قابلیت :25تبصره 
  .شودراهبري سنجیده می نیمسال تحصیلی از سوي کمیتۀ پایان هر دوپژوهشی دانشجو است که در 

هاي پژوهشی دانشجو در شیوه پژوهشی به صورت قابل قبول و غیر قابل میزان پیشرفت فعالیت :26صره تب
تواند به راهبري، دانشجو می درجۀ قابل قبول از سوي کمیتۀدر صورت احراز . شودقبول سنجیده می

  .پژوهشی خود ادامه دهدهاي فعالیت

راهبري  نشجو در شیوه پژوهشی از سوي کمیتۀهاي پژوهشی داچنانچه میزان پیشرفت فعالیت :27تبصره 
هاي پژوهشی غیر قابل قبول سنجیده شود، تنها یک نیمسال به وي فرصت داده خواهد شد تا روند فعالیت

  .شد تحصیل محروم خواهد از ادامۀدرغیر این صورت، . اء دهدخود را به سطح قابل قبول ارتق

  العمل برگزاري ارزیابی جامعدستور

 دهند؛کل را تشکیل می درصد نمرة 30صد و آزمون شفاهیدر 70آزمون کتبی -1

عمال ضرایب باال،در آزمون هاي کتبی و شفاهیانگین کل نمرات دانشجو می -2 از   80( 16نباید از  ، با ا
 کمتر باشد؛) 100

به پیشنهاد استاد راهنما و تصویب  گرایش/رشته زمینه اصلی عنوان درس در بی شامل دو یا سهآزمون کت -3
 باشد؛گروه می تخصصی شوراي
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دانشجو و طرح  و استنباط استدالل ،آزمون شفاهی شامل سواالتی در زمینه توان علمی، قدرت بیان -4
 باشد؛جامع می و به تشخیص کمیته برگزاري آزمونتحقیق رساله دانشج

جامع را حداکثر دو هفته پس از برگزاري، از طریق دانشکده به  روه موظف است نتیجه نهایی آزمونگ -5
 صیالت تکمیلی دانشگاه گزارش نماید؛مدیریت تح

 تواند تنها براي یک بار دیگر با رعایت مدت مجازجامع، دانشجو می در صورت عدم موفقیت در آزمون -6
  جامع بعدي شرکت کند؛ و با ابالغ کتبی معاون تحصیالت تکمیلی دانشکده، در آزمون

ه جامع قبول شد در آزمون) هفتمقبل از شروع نیمسال (باید حداکثر تا پایان نیمسال ششم دانشجو  -7
 .تحصیل محروم خواهد شد در غیر این صورت از ادامۀ. باشد

  تصویب پیشنهادة رساله -ب 

مسال هفتم تا پایان نی رجامع و حداکث دانشجو موظف است حداکثر یک نیمسال پس از قبولی در آزمون -1
راهنما تهیه ) ان(مصوب دانشگاه است و با همکاري استاد خود را که مطابق با فرم رسالۀ پیشنهادة تحصیلی،

  .شود، به شوراي گروه ارائه دهدمی

- راهنما، انجام می) ان(اي با حضور استادروه مربوط و در جلسهرساله در گ و تصویب پیشنهادة بررسی -2

  .خود دفاع کند رسالۀ داشته باشد و از پیشنهادة پذیرد و دانشجو موظف است در این جلسه حضور

راهنما و حداقل سه نفر عضو هیئت علمی متخصص در زمینۀ پژوهش ) ان(ل از استادکمیته رساله متشک -3
 ،دانشکده معاون تحصیالت تکمیلی ییدشد که به پیشنهاد گروه و پس از تأبایدانشجو دانشجو م رسالۀ
  .گرددمیتعیین 

، مراتب خود را به تصویب برساند رسالۀ پیشنهادةم تحصیلی، نتواند چنانچه دانشجو تا پایان نیمسال هفت -4
دالیل  دانشکده تحصیالت تکمیلی  شود و در صورتی که شورايگزارش می به تحصیالت تکمیلی دانشکده

خود  ۀرسال پیشنهادةشود تا پایان نیمسال هشتم، ه تشخیص دهد، به دانشجو فرصت داده میخیر را موجتأ
  .تحصیل محروم خواهد شد برساند، در غیر این صورت از ادامۀرا به تصویب نهایی 
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دانشجو، حداکثر تا یک ماه  رسالۀ پیشتهادةشوراي گروه و شوراي دانشکده موظفند پس از دریافت  -5
  .و نتیجه را اعالم نمایند فرایند داوري را تکمیل

خود دفاع نکرده است، موظف  موفقیت در آزمون جامع و تا زمانی که از رسالۀ دانشجوپس از : 28تبصره 
در غیر این  هاي بعد براي رساله انتخاب واحد و ثبت نام نماید،است  بر اساس تقویم دانشگاهی در نیمسال

  . گرددصورت مشمول مقررات آموزشی عدم مراجعه می

ازگشت به تحصیل دانشجو منوط به ب. ی می گرددانصراف از تحصیل تلقّ ۀعدم مراجعه به منزل :29تبصره 
. کرد استیید شوراي گروه، شوراي دانشکده و شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه و پرداخت جریمه دیرتأ

  . باشدمی ریه ثابت همان وروديکرد در هر نیمسال معادل شهمیزان جریمه دیر

گزارش پیشرفت  ،دانشجو باید در هر نیمسال تحصیلی مطابق تقویم تحصیالت تکمیلی دانشگاه :30تبصره 
وصی که باید به ارائه نماید و نتیجه آن را در فرم مخص ،پیشنهادة رسالهخود را بر اساس طرح  تحصیلی

هاي ثبت نام نیمسال. ارسال کند ه باشد، به آموزش دانشکدهرسید و مدیر گروه، راهنما) ان(امضاي استاد
انصراف از تحصیل  باشد و عدم ارائه آن به منزلۀمی بعدي دانشجو منوط به ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی

  .گرددتلقی می

گزارش پیشرفت تحصیلی  ارائه برد، پس ازثبت نام دانشجویی که در فرصت مطالعاتی به سر می :31تبصره 
  .گیردصورت می

  از رساله دفاع : 7ماده 

یید استاد راهنما و به شرط کفایت دستاوردهاي علمی رساله، موظف است أدانشجو پس از تدوین رساله و ت
  .خود دفاع کند ئت داوران از رسالۀدر حضور هی

یک مقاله براي دانشجویان  کفایت دستاوردهاي علمی رساله، چاپ یا اخذ پذیرش نهایی حداقل :31تبصره 
پژوهشی داراي -در مجالت علمیپژوهشی  ی و دو مقاله براي دانشجویان شیوةپژوهش-آموزشی در شیوة

راهنما،  پژوهشی، باید استاد در شیوة. است دانشگاهو مورد پذیرش هیئت ممیزة  المللیمعتبر بیننمایۀ 
  .مسئولیت کفایت کار انجام شده دانشجو را براي پاسخگویی به کارفرما یا دستگاه اجرایی بپذیرد



١١ 
 

ع، در شرایط خاص و در صورتی که دانشجویان هر دو شیوه از تولید دانش فنی، ثبت اخترا :32تبصره 
آثار بدیع  د وزارتین،مورد تأیی "یید شده توسط مراجع ذیصالح علمیتأ ارزیابی و"اکتشاف و نوآوري 

ت داوران و أیید هیئبرخوردار باشند، پس از ت "یید دستگاه متقاضیأمورد ت"لیفی و تصنیفی هنري، کتاب تأ
  .شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه از ارائه مقاله معاف خواهند بود

  .پیش دفاع از رساله تلقی گردد ت تحصیلی، می تواند به عنوان جلسۀآخرین گزارش پیشرف :33تبصره 

راهنما و ) ان(که به تأیید استاد مجوز دفاع از رساله، پس از احراز کفایت دستاوردهاي علمی :34تبصره 
  .شود، از سوي تحصیالت تکمیلی دانشگاه صادر میمشاور رسیده است

  ت داورانئترکیب هی: 8ماده 

  :ت داوران به شرح زیر استترکیب هیئ

  ؛راهنما) ان(استاد -1

  ؛مشاور )ان(استاد  -2

باالتر با حداقل دو سال  یات علمی دانشگاه در رشته مربوط با مرتبه استادیاري دو نفر از اعضاي هیئ  -3
انتخاب مدیر گروه و تایید شوراي  پیشنهاد استاد راهنما و هاي تحصیالت تکمیلی بهتدریس در دوره سابقۀ

  ؛دانشکده به عنوان داور داخلی

استاد  باالتر به پیشنهاد یات علمی خارج از دانشگاه در رشته مربوط با مرتبه دانشیاري ئیک نفر عضو هی -4
  ؛ده به عنوان داور خارجیکیید شوراي دانشو تأ راهنما و انتخاب شوراي تخصصی گروه

یا نماینده ایشان که از بین اعضاي هیئت علمی گروه مربوط انتخاب  یلی دانشکدهتحصیالت تکم معاونت-5
  .، صرفا جهت نظارت برحسن برگزاري جلسه دفاعشودمی

هاي از سایر گروهتوانند داور خارجی را با مرتبه دانشیاري یا باالتر آموزشی می هايگروه: 35تبصره 
هاي تواند مانع از استفاده از اساتید سایر دانشگاهلیکن این موضوع نمی. دانشگاه نیز دعوت نمایند آموزشی
   .باشد) زیرنظر وزارتین(کشور 
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تواند یک نفر را به عنوان استاد مشاور معرفی کند که پژوهشی، دستگاه متقاضی می در شیوة :36تبصره 
  .دفاع حضور داشته باشد ه عنوان عضو هیئت داوران در جلسۀها باشد و بمشاور دانشجو در دفاع و داوري

 دو، باید حداقل و مشاور راهنما )ان(یید استادپس از تأ ،دفاع از رساله درخواست صدور مجوز :37تبصره 
یید گروه و تحصیالت تکمیلی دانشکده، أقبل از تاریخ دفاع به گروه تحویل داده شود و پس از ت هفته

  .تاریخ دفاع به تحصیالت تکمیلی دانشگاه رسیده باشد از قبل ده روزحداقل 

شش ماه  ،دانشکده و دفاع از رساله شوراي در پیشنهادة رسالهحداقل زمان الزم بین تصویب  :38تبصره 
  .باشدمی

  

  برگزاري جلسه دفاع: 9ماده 

ضوابط مشروح در  ت داوران وئاین جلسه با حضور هی. استمدیر گروه مربوط  ةجلسه دفاع به عهد ةادار
حضور . شودجامع برگزار می آزمون ت داورانبا همان اعضاي هیئ و در صورت امکان شیوه نامه 8ماده 

جی و داخلی براي رسمیت راهنما و داوران خار ایشان، استاد یا نمایندة تحصیالت تکمیلی دانشکده معاونت
  .دفاع و داوري ضروري است یافتن جلسۀ

  

  الهارزیابی رس: 10ماده 

هاي از یافته اعآوري، چگونگی دفارزیابی رساله بر اساس کیفیت علمی پژوهش انجام شده، میزان نو
  :پژوهشی و نحوه نگارش رساله انجام می شود و نتیجه آن به یکی از دو صورت زیر تعیین می شود

  ؛)عالی، بسیار خوب، خوب: در یکی از سطوح( قبول  )الف

  .غیر قابل قبول )ب
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دن رساله به ابتدا قبول بودن یا غیر قابل قبول بو. ارزیابی رساله در دو مرحله انجام می شود:  39تبصره 
یانگین آن بر اساس م نمره و درجۀ ،شود و در صورت قابل قبول بودن رسالهگیري محرمانه گذاشته میيرأ

  .شودتعیین می) گیري مجدد محرمانهيبا رأ(ت داوران نمرات اعضاي هیئ

  :گردددفاع درج می ۀارزیابی، بر مبناي جدول زیر در صورتجلسۀ درجۀ نتیج: 40تبصره 

  درجه  نمره
  عالی  20تا  19

  بسیار خوب  99/18تا  17
  خوب  99/16تا  16

  غیر قابل قبول  16کمتر از 
    

 و با ابالغ ت داورانارزیابی شود، بنا به تشخیص هیئ "غیر قابل قبول"دانشجو  چنانچه رسالۀ :41تبصره 
، دانشجو مجاز است طی حداکثر شش ماه، به شرط این که از دانشکده کتبی معاونت تحصیالت تکمیلی

حداکثر مدت مجاز تحصیل بیشتر نشود، اصالحات الزم را در رساله به عمل آورد و صرفا براي یک بار 
  .دیگر از آن دفاع کند

  دکتري درجۀ: 11ماده 

 يدوره دکتر آموختۀخود، دانش از رسالۀ "قبول"واحدهاي درسی و کسب درجه دانشجو پس از گذراندن 
  .گرددنایل می )Ph.D( تخصصی يدکتر شود و به دریافت درجۀشناخته می

  .شودصادر می) پژوهشی یا پژوهشی -آموزشی( ة دکتري حسب مورد با ذکر شیوةمدرك دور :42تبصره 

  مدت دوره:  12ماده 

حداکثر چهار  پژوهشی حداقل سه سال و نیم و - آموزشی دورة دکتري در شیوةمدت مجاز تحصیل در 
   .سال است 4سال و حداکثر  3پژوهشی حداقل  سال و نیم و در شیوة
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  ، شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاهیید گروهأدر صورت ضرورت، به پیشنهاد استاد راهنما و ت :43تبصره 
  .دایفزبی مدتحداکثر تا یک نیمسال به این  دتوانمی

بینی، در صورتی که دانشجو بنا به عللی خارج از اختیار خود، یا بروز مشکالت غیر قابل پیش: 44تبصره 
- در مدت مجاز موفق به اتمام تحصیل نشود، به پیشنهاد استاد راهنما، کمیسیون موارد خاص دانشگاه می

  .را تمدید کندتواند حداکثر یک نیمسال تحصیلی دیگر، سنوات تحصیلی دانشجو 

  محرومیت از تحصیل: 13ماده

  :شوددکتري محروم می ةتحصیل در دور ۀادام لحاظ آموزشی از در موارد زیر دانشجو از

  ؛شود 16کمتر از ) 15بصره با رعایت ت(هاي درسی دانشجو میانگین  کل نمره  )الف

  ؛ارزیابی شود "قبولغیر قابل  "و دفاع مجدد  ) 41با رعایت تبصره (دانشجو  الۀرس )ب

  ؛به پایان برسد) 44با رعایت تبصره (تحصیل دانشجو مدت مجاز  )ج

  ؛از نشودراح آزمون جامعهاي پژوهشی پس از دو فعالیت صالحیت علمی دانشجو براي استمرار )د

  . از دانشکده مربوطه نیمسال تحصیلی یکعدم مراجعه براي ثبت نام در اعالم  )ه

دکتري، دانشگاه مجاز  تحصیل در دورة وم شدن یا انصراف دانشجو از ادامۀدر صورت محر :45تبصره 
تحصیلی  هاي اخذ شده را بر اساس کارنامۀگواهی درس رعایت ضوابط و مقررات مربوط، صرفاًاست با 

  .دانشجو صادر کند و در اختیار وي قرار دهد

در هر . کلیه تعهداتی که سپرده است عمل کنددانشجوي انصرافی یا اخراجی موظف است به  :46تبصره
  .منوط به تسویه حساب با دانشگاه است 40حال، صدور گواهینامه و ارائه ریز نمرات موضوع تبصره 

  سایر موارد: 14ماده 

  .باشدتحصیل در دوره دکتري به صورت تمام وقت می )الف
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تحصیل با موافقت استاد راهنما، گروه و تحصیالت تکمیلی دانشکده، با  تواند در طول دورةدانشجو می )ب
حداکثر  و پذیرش مسئولیت عواقب ناشی از آن، )12به استناد ماده (رعایت حداکثر سنوات مجاز تحصیلی 

  .از دو نیمسال مرخصی تحصیلی یا حذف ترم با احتساب درسنوات تحصیلی استفاده کند

  .باشددرخواست مرخصی تحصیلی در اولین نیمسال ورود به دانشگاه مجاز نمی )ج

براي زمان بارداري و وضع حمل، پس از ارائه گواهی قابل قبول، مرخصی تحصیلی یا حذف نیمسال  )د
-جزو سنوات مجاز تحصیلی دانشجو محسوب نمی ،وزارت ۀناممرخصی زایمان طبق آیین. شودصادر می

  .شود

شوراي تحصیالت تکمیلی  ایی بر عهدةراج ۀناموزارت و تفسیر شیوه نامۀ دکتري برعهدةمواد آیین تفسیر )ه
  .باشددانشگاه می

  

) 17/9/1389مورخ  57209/21شماره (دکتري  نامۀ دورةنامۀ اجرایی، براساس آییناین شیوه :15ماده 
 46ماده و  15ر یک مقدمه و ریزي آموزش عالی دشوراي برنامه 8/8/1389مورخ  775مصوب جلسه 

 نامۀاین شیوه. به تصویب شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه رسید 6/2/1394تبصره تنظیم شده ودر تاریخ 
-ها و دستورالعملهاي قبلی و تمام مقررات و بخشنامهنامهآیین و االجرا استالزم تاریخ ابالغ آناجرایی از 

  .گرددنامه لغو میمشمول این شیوههاي مغایر با آن براي دانشجویان 

  

  

 


