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  بسمه تعالي

  
  مقدمه:

ي اسالمي و در اجراي امجلس شور 18/5/1383علوم، تحقيقات و فناوري مصوب با استناد به قانون اهداف، وظائف و تشكيالت وزارت 
(موسوم به طرح آمايش) مصوب  "ها و ضوابط اجرائي حاكم بر آمايش آموزش عالي در جمهوري اسالمي ايرانسـياسـت  " 2مفاد ماده 

ــوراي عالي انقالب  18/12/1394 ــماره شـ ــي وزارت 1/3/1397مورخ  43069/2فرهنگي و ابالغيه شـ ، عتف معاونت محترم آموزشـ
ويژه دانشگاه صنعتي سهند به شرح زير تدوين و جهت  دكتري تخصصيآموزشي مقطع تحصيلي نامه يكپارچه اجرايي آيين نامهشيوه

  تنظيم شده است.فصل همراه با پيوست تعاريف  7در  نامهشيوهاين گردد. اجرا ابالغ مي
  : هدف1ماده 
نامه، انتظام بخشــيدن به امور تحصـيلي دانشــجويان از طريق تعيين چارچوب قانوني براي اجراي هماهنگ،  شـيوه از تدوين اين  هدف

هاي آموزش عالي كشــور به منظور تربيت نيروي انســاني ها و مؤســســههاي آموزشــي و پژوهشــي دانشــگاهيكپارچه و صــحيح برنامه
ــازهاي جامعه، در راســتاي بهره  آشـنا به علم و آخرين دســتاوردهاي علمي،  متعهد، متخصـص،  ــــ ــــ گيري بهينه از و منطبق با نيــ

  است.  دانشگاه هاي موجود براي ارتقاي سطح كيفي آموزش و پژوهش در مقطع تحصيلي دكتري تخصصيظرفيت

  
  دوره:شرايط ورود به  :2ماده
  عمومي ورود به دوره برابر ضوابطعلمي و هاي تاييد شايستگي -الف
علوم،  اعم از پيوســته و ناپيوســته مورد تاييد وزارتو دكتري حرفه اي دارا بودن مدرك رســمي پايان دوره كارشــناســي ارشــد   -ب

  تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
ــوب وزارت (از   قبولي در آزمون ورودي -ج ــگاه طبق مقررات مصـ ــب پذيرش از دانشـ نامه پذيرش بدون آزمون قبيل آيين و يـا كسـ

  و ...) آيين نامه انتقال دانشجويان ايراني از خارج به داخلاستعدادهاي درخشان، 
 نامهاين شيوه 21مندرج در ماده  احراز توانايي در زبان خارجي طبق ضوابط -د

  آموزش در دانشگاه مبتني بر نظام واحدي است. :3ماده 
هاي اي كه مجوز آن را از مراجع قانوني دريافت نموده اســت، دانشــجو بپذيرد و فقط برنامهدانشــگاه موظف اســت براي دوره :4ماده 

  اجرا نمايد. بالغي وزارت تدوين گرديده است،كه بر اساس ضوابط ا را آموزشي و درسي
  .پذير استبار امكانتحصيلي صرفاً يك مقطعن براي هر دانشجو، در هر آموزش رايگا :5ماده 
هاي آموزشي و در كليه در كليه شيوهدر همان مقطع يا ساير مقاطع زمان دانشـجوي مقطع دكتري تخصـصـي    تحصـيل هم  :6ماده 

  دولتي و غيردولتي) ممنوع است. اعم از ها (دانشگاه
 ممنوع است. دكتري تخصصيدانشجو در مقطع تحصيلي  »مهمان نيمسال«و » انتقال« و »تغيير رشته« :7ماده 

  

 : نحوه پذيرش و مقررات عمومياولفصل

 وم: مقررات دوره آموزشيدفصل

وب مص تخصصيدكتري تحصيلي مقطعنامه يكپارچهاجرايي آيين نامهشيوه
 ) 1397 سالصنعتي سهند (شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه
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و  (بدون احتساب واحد سمينار) 12 حداقل ،پژوهشي -آموزشي شيوهدر است كه واحد  36 ادكتر مقطعمجموع واحدهاي  :8ماده 
(مطابق سرفصل مصوب  دوره مربوطه اصلي و تخصصياز بين واحدهاي آموزشي  آن، واحدهايواحد  (شامل واحد سمينار) 18حداكثر 
) بر عهده 18تا  12تعيين دقيق تعداد واحدهاي آموزشي (در فاصله . واحد آن مربوط به رساله است 24تا  18و  باشدمي) ههر رشت

  باشد. شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده مجري دوره مي
  واحد آن مربوط به رساله است. 30واحدهاي درسي مرتبط با موضوع رساله دانشجو و  زواحد ا 6پژوهشي، در شيوه  :1تبصره 
يا دروس بازنگري شده مصوب در  تفعاز دروس مصـوب شوراي عالي برنامه ريزي وزارت   بايد واحدهاي موظفي دوره، كليه :2تبصره 

 .دانشگاه باشد

تواند در قالب مباحث ويژه و سمينار دكتري ارائه مي پژوهشي -آموزشـي ي آموزشـي در شـيوه   واحد از واحدها 6حداكثر  :3تبصـره  
عنوان تخصصي، اهداف، واحد درسي قابل ارائه خواهد بود.  3واحدي مازاد بر  3در شـيوه پژوهشي، حداكثر يك درس سمينار  شـوند.  
شوراي  و دوره تكميلي دانشكده مجري بايست قبال به تصويب شوراي تحصيالتبندي دروس مباحث ويژه ميو جدول زمان هاسرفصل

  برسد.تحصيالت تكميلي دانشگاه 
در  واحد درسي انتخاب كند. 10و حداكثر  6تواند در هر نيمسال تحصيلي حداقل دانشجو مي پژوهشي، -در شـيوه آموزشـي   :9ماده 

در هر نيمسال تحصيلي (دفاع از رساله) آموختگي دانشجو موظف است تا زمان دانشپژوهشـي و پژوهشـي    –هر دو شـيوه آموزشـي   
طبق تقويم مصـوب آموزشـي دانشـگاه در موعد مقرر نسبت به انتخاب واحد اقدام نمايد. عدم انتخاب واحد دروس توسط دانشجو در    

، تكرار مرحله آموزشي به هر دليل به منزله عدم مراجعه تلقي شده و براي بار اول مرخصي با احتساب سنوات لحاظ شده و در صورت
دانشـجو از ادامه تحصـيل محروم خواهد شد. در مرحله پژوهشي (پس از گذراندن واحدهاي آموزشي)، دانشجو موظف است نسبت به   

كتبي و در صورت تكرار، مرخصي با احتساب  و يا تمديد آن اقدام نمايد. در غير اين صـورت، براي بار اول اخطار  رسـاله انتخاب واحد 
  ادر خواهد شد.سنوات براي دانشجو ص

  در مقطع تحصيلي دكتري ممنوع است.حذف تكدرس و حذف دروس نيمسال  ،حذف و اضافه :10ماده 
دانشـجوي متقاضـي انصـراف از تحصيل بايد درخواست انصراف خود را شخصا و به صورت كتبي به اداره تحصيالت تكميلي     :11ماده 

دانشـگاه تسـليم نمايد. دانشـجو مجاز اسـت فقط براي يك بار و صـرفا تا دو ماه از تاريخ ارائه درخواست تقاضاي انصراف خود را پس      
  ين مهلت، حكم انصراف از تحصيل قطعي دانشجو صادر خواهد شد.بگيرد در غير اين صورت پس از انقضاي ا

ماه پس از تاريخ درخواست انصراف بر  2گيري براي بازگشت به تحصيل دانشجوي منصرف از تحصيل در بازه زماني تصـميم  تبصـره: 
  باشد.عهده شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه مي

(به غير از سمينار) در دانشگاه قبلي  قبليدر مقطع دكتري  معادل سـازي و پذيرش واحدهاي درسـي گذرانده شده دانشجو   :12ماده 
  پذير خواهد بود:مربوطه تحت شرايط زير امكان دانشكده به شرط موافقت 

  هاي دولتي مورد تأييد وزارت عتف باشد.دانشگاه قبلي از دانشگاه -الف
نامه پذيرش بدون آزمون اســتعدادهاي يا آييندكتري و به دانشــگاه قبلي از طريق قبولي در آزمون ســراســري نحوه ورود دانشــج -ب

  درخشان باشد.
  .باشد 16نمره درس گذرانده شده در دانشگاه قبلي حداقل  -ج
  سرفصل درس گذرانده شده در دانشگاه قبلي منطبق بر سرفصل جاري يكي از دروس مصوب وزارت عتف باشد. -د

هاي روزانه و نوبت دوم هاي دولتي براي دورههاي خودگردان دانشگاهمعادل سازي واحدهاي درسي گذرانده شده در پرديس :1تبصره 
  باشد.پذير نميامكان

  شود.واحد از دروس معادل سازي شده، يك نيمسال از سنوات مجاز تحصيلي دانشجو كاسته مي 10تا  6به ازاي هر  :2تبصره 
دكتري در دانشـگاه صـنعتي سـهند تمام وقت بوده و حضور دانشجو در تمام جلسات كالس درس طبق    مقطع تحصـيل در   :13ماده 

 باشد.باشد. استاد هر درس موظف به كنترل حضور و غياب دانشجويان در كالس خود ميتقويم آموزشـي مصـوب دانشـگاه الزامي مي   
ها به منزله صفر در درس جلسات تشكيل شده كالس در كليه دوره(سـه شانزدهم)   16/3غيبت در هر كالس درس به تعداد بيش از 

مذكور بوده و به دانشـجو اجازه شـركت در آزمون پاياني درس مربوطه داده نخواهد شـد. اسـامي غايبين مشمول موضوع اين ماده به     
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د، جهت اقدامات بعدي به اداره تحصيالت تأيي ازصـورت كتبي توسـط اسـتاد درس به دانشـكده ذيربط ارسـال شده و دانشكده پس      
  نمايد.تكميلي دانشگاه ارسال مي

هاي دانشـجو از سوي شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه، آن درس از ليست دروس  در صـورت تشـخيص موجه بودن غيبت   تبصـره: 
  نيمسال دانشجو حذف خواهد شد.

هاي كالسي همان درس و بر اساس ميزان حضور، ميزان فعاليت ارزيابي تحصـيلي دانشجو در هر درس، به تشخيص مدرسِ  :14ماده 
  پذيرد. هاي به عمل آمده در طول نيمسال و آزمون پاياني هر نيمسال تحصيلي انجام ميدانشجو، انجام تكاليف و نتايج آزمون

  برگزاري آزمون كتبي در پايان نيمسال براي تمامي دروس نظري الزامي است. تبصره:
و ميانگين  14شود و حداقل نمره قبولي در هر درس محاسبه مي 20نمره ارزشـيابي هر درس به صـورت عددي از صـفر تا     :15ماده 

  است. 16كل قابل قبول پس از گذراندن تمام واحدهاي آموزشي 
براي ادامه تحصيل باشد، دانشجو  16كمتر از پس از گذراندن تمام واحدهاي آموزشي ميانگين كل نمرات دانشجو چنانچه  :1 تبصـره 

ا بسي را عالوه بر سقف واحدهاي درسي ودردرس يا يك نيمسال تحصيلي،  فقط در، دانشكدهو تاييد  با نظر استاد راهنماوظف است م
وات مجاز ين كل سنگذراندن دروس براي ترميم ميانگ بگذراند.اخذ كند و با موفقيت ميانگين كل  ترميمبراي متغير پرداخت شـهريه  

  دهد.تحصيلي دانشجو را افزايش نمي
  تمامي نمرات دانشجو اعم از قبولي يا مردودي در محاسبه ميانگين كل لحاظ خواهد شد. :2تبصره 
مجدد همان درس يا دانشـجوي مشمول آموزش رايگان، در صورت به دست نياوردن نمره قبولي در هر درس، براي انتخاب   :3تبصره 

  امناي دانشگاه است. هياتموظف به پرداخت شهريه متغير درس مطابق تعرفه مصوب درس جايگزين آن 
آزمون پايان نيمســـال براي دروس نظري مقطع دكتري با حضـــور ناظر امتحان و ممتحن درس و فقط در زمان مقرر طبق  :16ماده 

گردد و برگزاري آزمون خارج از آن، مورد تأييد اداره تحصيالت تكميلي برنامه امتحاني اعالم شـده از سوي دانشكده ذيربط برگزار مي 
 دانشگاه نخواهد بود.

شود و حضور پاياني هر درس بر اسـاس ليسـت اسـامي دانشـجويان مندرج در سـامانه آموزشي آن درس برگزار مي      آزمون :1تبصـره  
  باشد.دانشجويان خارج از ليست سامانه آموزشي در جلسه آزمون پاياني نيمسال تحصيلي مجاز نمي

در طبق تقويم آموزشي ه يا مدعوين) (اعم از مدرسـين داخل دانشگا  نمرات هر درس بايسـتي توسـط مدرس همان درس   :2تبصـره  
 48ر تواند تا حداكثدانشجو مي و به هيچ وجه نبايد وضعيت درس در آن نيمسال ناتمام باقي بماند. سامانه آموزشي دانشگاه ثبت شود

در سامانه  سـاعت پس از ثبت موقت نمره توسـط استاد درس در سامانه آموزشي دانشگاه، درخواست بازنگري در نمره مأخوذه خود را  
ثبت نمايد و اسـتاد درس مربوطه موظف اسـت قبل از ثبت نهايي نمرات به درخواستهاي تجديد نظر رسيدگي نمايد.    آموزشـي مزبور 

  بديهي است كه پس از ثبت نهايي نمرات توسط استاد درس، به هيچ وجه امكان تغيير نمره وجود ندارد.
اگر دانشجو در جلسه امتحان پاياني نيمسال هر درس غيبت كند نمره آن درس صفر خواهد شد. در صورتيكه به تشخيص  :17ماده 

نيمسال دانشجو حذف خواهد  شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه، غيبت دانشجو موجه تشخيص داده شود، آن درس از مجموع دروس
  شد. 

طه پس از تاريخ برگزاري امتحان مربو حداكثر تا سه روزحان پاياني نيمسال بايستي داليل و مستندات غيبت در جلسه امت تبصـره: 
  تسليم اداره تحصيالت تكميلي گردد. داليل غيبت كه بعد از موعد مقرر تسليم گردد، قابل بررسي نخواهد بود.

ار را با نظر استاد راهنما تكميل در صـورت اخذ درس سـمينار مطابق سرفصل مصوب رشته، دانشجو بايد فرم موضوع سمين   :18ماده 
كرده و پس از امضـاي اسـتاد راهنماي سمينار به دفتر دانشكده تحويل دهد. دانشكده نيز موظف است پس از طرح و تصويب موضوع   
سـمينار دانشـجو در شـوراي تحصـيالت تكميلي دانشـكده و ثبت آن در سـامانه آموزشي، فرم مربوطه را به اداره تحصيالت تكميلي       

 انشگاه ارسال نمايد.د

در  باشد.ميسمينار واحد اخذ زمان از دو نيمسال حداكثر مهلت ارايه سـمينار و ثبت نمره آن در سامانه آموزشي دانشگاه   :1تبصـره  
جو دانشثبت نمره در مهلت مقرر توسط استاد، نمره صفر توسط سامانه در كارنامه  يا عدم وسـمينار توسط دانشجو  ارائه صـورت عدم  

  باشد.درج خواهد شد و دانشجو موظف به انتخاب مجدد واحد سمينار مي
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ارائه سـمينار بايسـتي داراي يك برنامه منظم و عمومي اعالم شـده از طرف دانشكده بوده و بسته به نظر دانشكده مجري     :2تبصـره  
  تواند داراي داوري غير از استاد راهنماي سمينار هم باشد.مي

ــيلي :19ماده  ــور تمام وقت در طول دوره تحص ــاعت در هفته)  40(حداقل ، حض ــجوي دكتريس ــگاه و يا محل انجام  دانش در دانش
و ور نظارت بر حضبخشـهائي از رسـاله كه قبال مراتب آن به تصـويب شـوراي تحصــيالت تكميلي دانشگاه رسيده باشد، الزامي است.     

  مجري است.دانشجو بر عهده استاد راهنما و دانشكده  عملكرد
ان در جويدانشجويان بايستي به صورت فعال در برنامه هاي علمي دانشكده خود شركت نمايند. در اين راستا الزم است دانش :20ماده 

و هاي كارشـناسي ارشد  نامهدر جلسـات رسـمي سـمينار كارشـناسـي ارشـد و دكتري و جلسـات دفاع از پايان       طول دوران تحصـيل  
  و همچنين سمينارهاي علمي مورد نظر دانشكده شركت نمايند. هاي دكتري رساله
از  50زبان انگليســي با حداقل نمره  نمره موظف به ارائه گواهي حداكثر تا پايان نيمســال اول، ي،دانشــجويان دوره دكتر :21ماده 

از  5/5، {Internet Based}اينترنتي از تـافل   60، (TOEFL) از تـافـل   460يـا معـادل آن    }MCHE }MSRTآزمونهـاي  
IELTS ،460 از توليمو {TOLIMO} باشندمي.  
اسـفند همان سـال و براي دانشجويان    20براي دانشـجويان ورودي مهر هر سـال،   انگليسـي  آخرين مهلت ارائه گواهي زبان  تبصـره: 

  باشد.مرداد سال بعد مي 30ورودي بهمن هر سال، 

  
ميانگين كل حداقل را با تمام واحدهاي آموزشي بايستي قبل از آزمون جامع دكتري  دانشجو پژوهشي، -آموزشيدر شـيوه   :22ماده 

  .را كسب كند نامهشيوهاين  21و نمره زبان قابل قبول مطابق ماده  بگذراند 16
  گذراندن واحد سمينار قبل از آزمون جامع الزامي نيست. :1 تبصره

براي دانشجوياني كه رساله آنها عملي خواهد بود،  مربوطه به تشـخيص استاد راهنما ارائه گواهي شـركت در كارگاه ايمني   :2تبصـره  
  الزامي است.

  ، الزامي است.كليه دانشجويانقبل از برگزاري آزمون جامع براي ، هاي اطالعاتيگذراندن دوره آشنايي با پايگاه :3تبصره 
شنهاد استاد يپ هباصـلي يا تخصصي  درس  4تا  2از پژوهشـي،   –در شـيوه آموزشـي   ان دوره دكترا يدانشـجو آزمون جامع  :23ماده 

 3ان راهنما و مشاور و تاداسآزمون توسط اين عمل خواهد آمد. ه لي دانشكده مجري دوره بيالت تكميب شوراي تحصيراهنما و تصـو 
   .رديپذحضوري انجام مي امتحانصورت ه لي دانشگاه بيالت تكمينده تحصينمانفر از اعضاي هيات علمي با حضور 

  در صورتيكه اساتيد راهنما و مشاور جزو ممتحنين آزمون جامع دانشجو نباشند، بايد حداقل تعداد ممتحنين چهار نفر باشد. :1 تبصره
و بي كتآزمون  تركيبي ازشفاهي، كتبي و يا صورت ه ب راآزمون جامع تواند مي، شـوراي تحصيالت تكميلي دانشكده مجري : 2 تبصره

  باشد. يكسانبايد در هر دانشكده  هر وروديشيوه آزمون براي دانشجويان تعداد دروس و  .نمايدبرگزار شفاهي 
در شيوه پژوهشي، احراز قابليتهاي پژوهشي دانشجو، بر اساس روند پيشرفت فعاليتهاي پژوهشي دانشجو است كه در پايان  :3 تبصره

يس ئراهنما/مشاور، ر داناتاساي متشكل از كميته راهبري، كميته شود.ي از سوي كميته راهبري سنجيده ميهر دو نيمسـال تحصـيل  
  كه هدايت رساله دانشجو را بر عهده دارد.است كارفرما اينده نمو دانشگاه ، معاون پژوهشي دانشكده

ــي   :24ماده  ــيوه آموزش ــي،  –در ش  20از  16 ميانگين دروسو حداقل  20از  14آزمون جامع  هر درس حداقل نمره قبوليپژوهش
  .باشدمي

جامع  از آزمون ماه 6عنوان بار دوم)، به فاصله حداكثر ه گر ( بيبار د كيدانشجو تنها حداقل ميانگين در صـورت عدم احراز   :1تبصره 
بوده  )16( دانشجو داراي حداقل ميانگيناگر چنانچه  همچنين د.يشركت نما دوم در آزمون جامع امجددفرصت خواهد داشت تا  اول

  .آمده عمل خواهد همان درس ب آزمون جامع مجدد فقط از ،كسب كرده باشد 14ولي در يك درس نمره كمتر از 
در صـورت عدم موفقيت دانشجو در گدراندن آزمون جامع حداكثر تا پايان نيمسال پنجم، دانشجو از ادامه تحصيل محروم   :2تبصـره  

  خواهد شد.

 آزمون جامع م:سوفصل



 

 ٥

شود. در شـيوه پژوهشـي، ميزان پيشـرفت فعاليتهاي پژوهشي دانشجو به صورت قابل قبول و غير قابل قبول سنجيده مي    :3 تبصـره 
پيشـرفت فعاليتهاي پژوهشـي دانشـجو از سوي كميته راهبري، غير قابل قبول سنجيده شود، تنها يك نيمسال به وي    چنانچه ميزان 

فرصـت داده خواهد شد تا روند فعاليتهاي پژوهشي خود را به سطح قابل قبول ارتقا دهد. در غير اين صورت، از ادامه تحصيل محروم  
 خواهد شد.

  

  
 ين اعضايدانشكده از ب يليالت تكميتحص يب شورايو تصو دانشجو ه درخواستب دكتري ياول دانشجو ياستاد راهنما :25ماده 

ت تحصيالهاي سال سابقه تدريس در دورهسه با حداقل ار ياستادكه حداقل در مرتبه  شاغل تمام وقت در دانشكده مجري يات علميه
  شود.يانتخاب منامه كارشناسي ارشد باشد، و راهنمايي دو پايان (تدريس حداقل يك درس در هر سال تحصيلي) تكميلي
سال سابقه تدريس، به پايان رساندن دو طرح پژوهشي به عنوان  سهشرايط تعيين استاد راهنما در شيوه پژوهشي به جاي  :1 تبصـره 

  بايد پژوهش تقاضامحور خاتمه يافته و يا در دست اقدام باشد.باشد كه حداقل يك طرح مجري مي
مشترك ، مسئوليت رساله دانشجو را دو استاد راهنما به طور دانشـكده در صـورت نياز، به پيشـنهاد اسـتاد راهنما و تاييد     :2 تبصـره 

د در صورت تصويب شوراي تحصيالت تكميلي توانبوده ولي ميمدرك دكتري ايستي داراي باسـتاد راهنماي دوم   شـوند. دار ميعهده
  دانشكده از ديگر شرايط الزم براي استاد راهنماي اول مستثني گردد.

ها، خدمات آزمايشگاهي يا كارگاهي ساير موسسات دادهتجارب، كه براي انجام رساله دكتري نياز به استفاده از  در مواردي :3تبصـره  
مربوطه  با رعايت مقرراتو تواند با تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه پژوهشي، صنعتي يا علمي باشد، استاد راهنماي دوم مي

ايستي سوابق استاد مذكور، اعالم از موسـسـه مزبور انتخاب شـود. براي بررسي و تائيد انتخاب استاد راهنماي دوم خارج از دانشگاه، ب   
غير قابل يا گيري از خدمات اســتاد راهنماي خارج دانشگاه و موافقت كتبي ايشـان و نامه اسـتاد راهنماي اول مبني بر ضـرورت بهره   

 رساله باشد. يپيشنهادطرح مه فرم انجام بودن اين خدمات در داخل دانشگاه ضمي

 ه، از داخلرسالدر زمينه موضوع و تجربه با مدرك دكتري يا كارشناسي ارشد داراي تخصص  استاد مشاوريك يا دو انتخاب  :4تبصره 
  ه از شرايط مندرج در صدر اين ماده مستثني است. رسال /استادان راهنماييا خارج دانشگاه با نظر استاد

شنهاد خود ياسـاس پ  بر اولتا پايان نيمسـال   حداكثر بايسـتي  دانشـجوي دكتري، پژوهشـي  نه يزمو اسـتاد راهنماي اول   :26ماده 
ناسب هاي اعالم شده دانشكده و متدانشجو از بين زمينه پژوهشينه زميدانشكده برسد.  يليالت تكميتحص يب شورايدانشجو به تصو

  شود. ورودي و گرايش تحصيلي دانشجو انتخاب مي آزمونبا گرايش 
هاي پژوهشي تقاضا محور با در شـيوه پژوهشـي، دانشـجو موظف اسـت همزمان با پذيرش، موضـوع رساله خود را از طرح      :1تبصـره  

  ند.كهماهنگي استاد راهنما تعيين 
ها نهيه زميدر كل يشرفت كار ويت دانشجو و نظارت بر پيهداانتخاب واحد،  تياول مسئول ياستاد راهنما عيينتا قبل از ت :2تبصـره  

به  هنامشيوهباشد كه پس از انتخاب استاد راهنما موارد مصرح در يم يدانشكده مجرمسـئول تحصـيالت تكميلي   عهده ر ب ماًيمسـتق 
   شان محول خواهد شد.يا

  
آميز آزمون جامع، شرط الزم براي اجراي پس از گذراندن موفقيت دانشكده مجريرساله در  يپيشنهادطرح تدوين و تصويب  :27ماده 

 دكتري تخصصي است. مقطعرساله در 

حا در جهت حل يدانش و ترج يدر مرزها ين موضوعات مهم علمياز ب يستيبا دكتريدوره  دانشجويرساله  يشنهاديپطرح  تبصره:
 ت علمي در گرايشاهي يپيشنهادي اعضاهاي از بين پروژه(قات صورت گرفته ين تحقياساس آخر كشـور و بر علمي و فني مشـكالت  

 رساله دكتري م:چهارفصل
 ) تعيين استاد راهنما و پروژه4-1

 طرح پيشنهادي رساله دكتري)4-2
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ن، يم شود. عالوه بر ايتسلمجري  دانشـكده به  هيلسـه دفاع ج يبرگزار يد اسـتاد راهنما به همراه تقاضـا  ين و پس از تائيتدو )مربوطه
  شود.يرساله محسوب م يشنهاديپطرح ك يمطلوب  يهايژگياز ود يمشترك و جد يها، پژوهشيان رشتهيب يد بر كارهايتاك

د. استاد راهنما و نماين يتدو چهارممسال يان نيپا تا رسـاله خود را  يپيشـنهاد طرح موظف اسـت   دكتريدوره  يدانشـجو  :28ماده 
  د.نمون ماده نظارت خواهند يا يبر حسن اجرا يدانشكده مجر

  برسد.بايد در طول نيمسال اول به تصويب رساله دانشجو در شيوه پژوهشي  يپيشنهادطرح  تبصره:
 يليالت تكميتحص يراهنما و شـورا  داناتاسـ اسـتاد/ د يش، پس از تائيرسـاله خو  يپيشـنهاد طرح  دانشـجو ملزم اسـت از   :29ماده 

  ب برساند.يو آن را به تصونموده دفاع  انات داوريه حضوردر  گاهدانش دانشكده
رساله بايستي در فرمهاي مخصوص تكميل و حداقل يك هفته قبل از موعد  يپيشنهادطرح تقاضاي برگزاري جلسه دفاع از  تبصـره: 

  به اداره تحصيالت تكميلي تسليم شود. به همراه كارنامه تطبيق واحد شده توسط دانشكده مقرر پس از تائيد دانشكده مجري
  : به شرح زير است دكتري يرساله دانشجو ييشنهادپطرح ات داوران دفاع از يب هيترك :30ماده 

نفر ممتحن داخل دانشگاه با مرتبه  دو مشاور در صورت وجود             ج)  ناتادراهنما      ب) اسـتاد يا اس  ناتادالف) اسـتاد يا اسـ  
  حداقل استادياري

   كه حداقل يكي از آنها دانشيار يا استاد باشد. ترباال ود) دو نفر ممتحن خارج از دانشگاه با مرتبه استادياري 
طرح نظرات در مورد  ارسال تباط از طريق ويدئو كنفرانس و ياار مشروط بهيكي از ممتحنين خارج از دانشگاه  عدم حضور :1تبصـره  

  .باشدمانع ميبال رساله يپيشنهادطرح در جلسه دفاعيه  براي طرحبه رئيس دانشكده  مكتوببه صورت  رساله ييشنهادپ
  الزامي نيست. رساله ييشنهادپطرح مشاور در جلسه دفاع از  ناتادحضور استاد يا اس :2تبصره 

 شوراي تحصيالت تكميليو  يب دانشكده مجريراهنما و تصـو  ناتاداسـ اسـتاد يا  شـنهاد  يبا پ يو خارج ين داخليممتحن :3تبصـره  
  گردند.يانتخاب م دانشگاه

مسئوليت اداره جلسات و  است يالزام عنوان ناظره به مذكور يجلسه دفاع يدر برگزار يليالت تكمينده تحصـ يحضـور نما  :4تبصـره  
  باشد.مي تحصيالت تكميليرئيس دانشكده يا نماينده عهده ه دفاعيه ب

 ادارهجهت تائيد نهائي به  ،پس از برگزاريرســاله  ييشــنهادپطرح گزارش و صــورت جلســه تصــميمات جلســه دفاع از   :5تبصــره 
بايستي عنوان و مشخصات آن را در سايت ايرانداك ثبت و كد رهگيري دريافت و به تائيد دانشجو گردد. تحصـيالت تكميلي ايفاد مي 

، اداره تحصيالت تكميلي نسبت به ثبت و ارسال آن به معاونت معاون آموزشي دانشگاهپس از تائيد  كتابخانه مركزي دانشـگاه برساند. 
  نمايد.پژوهشي اقدام مي

 شــش ماهدر هر ارائه گزارش پيشــرفت تحصــيلي رســاله، موظف به  يپيشــنهادطرح ب دانشــجويان دكتري پس از تصــوي :31ماده 
  ريزي ارائه گزارش بر عهده مسئول تحصيالت تكميلي دانشكده مجري است. . مسئوليت برنامهباشندمي

نامه مصوب وزارت رساله، براي ادامه فعاليتهاي پژوهشي خود طبق آيين يپيشنهادطرح دانشجو مجاز است پس از تصويب  :32ماده 
در مدت مجاز تحصــيل با عنوان فرصــت تحقيقاتي به يكي از و دســتورالعمل اجرايي مصــوب شــوراي تحصــيالت تكميلي دانشــگاه  

  هاي آموزش عالي داخلي يا خارجي سفر كند.موسسه

  
 يك جلد رساله علمي اصيل به زبان فارسي مشتمل بربايست مي ه پژوهشيشيوپژوهشي و نيز  -ه آموزشيشيوي دانشـجو : 33 ماده
اي هسازي و نگارش پايان نامهدر قالب دستورالعمل نحوه آمادهدر خصوص رساله دكتري  انجام يافتههاي ناب و نتايج پژوهشهاي يافته

   .يدنماارشد (و دكتري) دانشگاه (قابل دسترس در سايت اداره تحصيالت تكميلي) تدوين كارشناسي
اقل حد چاپ، راهنما / استادانبه شرط كفايت دستاوردهاي علمي رساله به تاييد استاد ،براي تقاضاي دفاع از رساله دكتري :34ماده 

  علمي پژوهشي با شرايط زير الزامي است:مقاله دو 
 .شده باشديا پذيرش چاپ و ضريب تاثير  JCRراي نمايه بين المللي دادر مجالت حداقل يك مقاله  -1

 دفاع از رساله دكتري)4-3
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، درمان و آموزش و وزارت بهداشت ، تحقيقات و فناوريمورد تأئيد وزارت علومعلمي پژوهشي در مجالت تواند يكي از مقاالت مي -2
داراي ناشر معتبر مورد  و هاي مورد تاييد وزارتدر ليست نمايهيا نشـريات نمايه شـده    ISCداراي نمايه و يا نشـريات   پزشـكي 

  .شده باشديا پذيرش چاپ دانشگاه تاييد شوراي تحصيالت تكميلي 
تواند از رساله ميدر زمينه مرتبط به تشخيص دانشكده  JCRمطابق رتبه بندي  Q1دانشـجو در صـورت چاپ يك مقاله    :1تبصـره  

  خود دفاع كند.
آن، نويسنده مسئول بايد استاد راهنماي دانشجو باشد و اخذ نامه پذيرش قطعي  1در مقاالت موضـوع اين ماده و تبصـره    :2تبصـره  

توانند براي احراز شرايط دفاع مورد استفاده به غير از استاد راهنما باشند نميدر آنها مقاالت كافي است. مقاالتي كه نويسنده مسئول 
  قرار گيرند.

و نيز مجالت خارجي داراي  ، درمان و آموزش پزشكيعالمي وزارت عتف يا وزارت بهداشتمجالت مندرج در ليسـت سياه ا  :3تبصره 
  باشند.براي احراز شرايط دفاع قابل قبول نميكنند، داوري يا چاپ هزينه دريافت مي ارسال، دسترسي آزاد كه براي فرايند

ــوراي تح :4تبصــره  ــرايط خاص و با تاييد ش ــگاه، ثبت اختراع بين المللي در ش تواند مي Japanو  US ،EUصــيالت تكميلي دانش
  اين ماده باشد. 1مطرح شده در بند  JCRجايگزين مقاله 

علمي  هايدر شرايط خاص و با تاييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه ثبت اختراع داراي تاييديه علمي از سازمان پژوهش :5تبصره 
تواند جايگزين مقاله علمي مي 10از  5ســـاير مراكز مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با ارزيابي حداقل و صـــنعتي ايران يا 

  اين ماده باشد. 2پژوهشي مطرح شده در بند 
  ايگزين مقاالت الزم براي دفاع شود.تواند جصرفا يك ثبت اختراع بين المللي يا داخلي مي :6تبصره 

بوده و ترجيحا همان اشخاص خواهند  30تركيب هيات داوران دفاعيه نهائي از رساله دكتري مشابه تركيب مندرج در ماده  :35ماده 
  عينا لحاظ خواهد شد. 1به استثناي تبصره  30هاي ماده بود. ضمنا تبصره

  برگزاري جلسه دفاع به شرح زير است: الزم برايمراحل  :36 ماده
  راهنما مبني بر اتمام مراحل انجام رساله دكتري دانشجو،  داناتاساستاد يا الف) اعالم كتبي 

  طي صورت جلسه رسمي، رسالهشوراي تحصيالت تكميلي دانشكده مجري مبني بر احراز شرايط دفاع از تاييد ب) 
  ،تاييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه مبني بر احراز شرايط دفاع از رساله طي صورت جلسه رسميج) 
طي نامه   30رسـاله مصـوب و دسـتاوردهاي رساله به ممتحنين عضو هيات داوران موضوع ماده     يپيشـنهاد طرح ارسـال رسـاله،   د) 

  ،(با هماهنگي دانشكده مجري) اداره تحصيالت تكميلي دانشگاه فاز طررسمي 
  ،ممتحنيننفر از  3قابل دفاع بودن رساله از سوي حداقل اعالم دريافت نظر كتبي تمام ممتحنين و ) ه
ــاتعيين ) و ــيالت تكميلي و   ،زمان دفاع نهائي حداقل دو هفته بعد از تاريخ تقاض ــه دفاع از اداره تحص اخذ مجوز نهايي برگزاري جلس

  هور به مهر اداره تحصيالت تكميلي.آگهي ممطريق از اطالع رساني 
شــركت عموم يابد و رســميت ميو نماينده تحصــيالت تكميلي با حضــور كليه اعضــاي هيات داوران جلســه دفاع از رســاله تبصــره: 

  است.آزاد دانشجويان در آن 
شـود و ارزشيابي آن به صورت كيفي و به شرح زير است كه به صورت  در ميانگين كل دانشـجو محاسـبه نمي   رسـاله نمره  :37ماده 

با راهنمايي دو استاد راهنما  رسالهشود. در صورتي كه محاسبه مي رساله ممتحنينشـاور و  ميانگين نمرات اسـتاد/اسـاتيد راهنما و م  
 سالهراستاد مشاور داشته باشد، ميانگين نمرات اساتيد راهنما و مشاور به عنوان يك نمره در محاسبه نمره  رسالهانجام شده باشد و يا 

  در نظر گرفته خواهد شد:
-4 )،16-99/17( قبول با درجه خوب-3)، 18-99/18( قبول با درجه خيلي خوب-2)، 19-20( قبول بـا درجـه عالي  -1

  )16(كمتر از  مردود
نتيجه ارزيابي جلسـه دفاع از رسـاله دكتري در يك جلسـه مشـورتي بين اعضاي هيات داوران بالفاصله بعد از جلسه دفاع      :1تبصـره  
 هيات تعيين شده توسط رسالهنمره نهايي  گردد.به اداره تحصيالت تكميلي دانشگاه ايفاد مي ،پس از قيد در صـورت جلسـه  تعيين و 



 

 ٨

ت داوران و در تاريخ غير از روز دفاع و اباشد. تعيين نمره در خارج جلسه رسمي هيداوران در جلسه رسمي دفاعيه، غير قابل تغيير مي
  باشد. يا بدون حضور نماينده تحصيالت تكميلي دانشگاه غير قانوني بوده و باطل مي

با رعايت سقف مجاز سنوات تحصيلي دانشجو، حداكثر داوران و  هياتچنانچه ارزشـيابي رساله مردود اعالم شود، با تاييد   :2تبصـره  
با برگزاري جلسه دفاع داوران،  هياتپس از اعمال نظرات اصالحي شـود تا  به دانشـجو اجازه داده مي  ماه) 6( يك نيمسـال تحصـيلي  

  مجدد از رساله خود دفاع كند.
م را به انضما رسالهدانشجو بايد پس از انجام اصالحات الزم رساله طبق نظر هيئت داوران و تاييد آنها، نسخه صحافي شده  :3 تبصـره 

 در سايت ايرانداك، تائيديه آنرا از رسالهبه كتابخانه مركزي تحويل داده و پس از ثبت فايل تمام متن  رسـاله لوح فشـرده حاوي فايل  
 يلهاي تكمكتابخانه مركزي دانشگاه دريافت نمايد و حداكثر دو ماه پس از تاريخ دفاع، لوح فشرده حاوي فايل رساله را به همراه فرم

   شده تسويه حساب به اداره تحصيالت تكميلي دانشگاه تحويل دهد.
  و موفقيت در دفاع از رساله است. 16مالك دانش آموختگي، گذراندن كليه واحدهاي دوره، داشتن ميانگين كل حداقل  :38ماده 
  آموختگي، روز دفاع با كسب درجه قبولي از رساله است.تاريخ دانش :تبصره
برداري و مانند چنانچه دانشــجو در حين تحصــيل و انجام پژوهش و تدوين رســاله مرتكب تخلف علمي (جعل، تقلب، كپي :39ماده 

  شود.اينها) شود و تخلف او از سوي دانشگاه تأييد گردد، از ادامه تحصيل محروم و اخراج مي
شگاه، منجر به ابطال مدرك تحصيلي صادر شده خواهد احراز و اثبات تخلف علمي دانشجو پس از اتمام تحصيالت از سوي دان :تبصره

  شد.

  
  .باشدمينيمسال  8نيمسال تحصيلي و حداكثر  6حداقل مدت مجاز تحصيل در دوره دكتري  :40ماده 

ارائه گزارش رساله دكتري،  طرح پيشنهاديبه موقع  دفاعدر صورت درصورتيكه دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود،  :1تبصره 
ور مكفي و حض دانشگاه استاد راهنما و دانشكده و شوراي تحصيالت تكميليتائيد  مورد مسـتند پيشـرفت تحصـيلي مطلوب و داليل   

ردد گلي دانشگاه تمديد يتكم شوراي تحصيالتديگر توسط نيمسال تا دو  حداكثرتواند دانشـجو طي دوران تحصـيل در دانشگاه، مي  
مصوب ثابت به صورت رايگان و نيمسال دوم با اخذ شهريه  نيمسـال اول براي دانشـجوي مشـمول آموزش رايگان،   كه در اين صـورت  

دانشــكده مجري اســتاد راهنما و خواهد بود. مرجع تشــخيص حضــور كافي دانشــجويان در دانشــگاه،  براي همان ورودي هيئت امنا 
  باشد.يم
  رساله تا پايان نيمسال هشتم، سنوات تحصيلي دانشجو تمديد نخواهد شد. يپيشنهادطرح در صورت عدم دفاع از : 2صره تب

صـورت ارائه گزارش پيشرفت تحصيلي، تائيد استاد  در ، دانش آموخته نشـود  سـال   5در مهلت حداكثر  دانشـجو چنانچه  :3 تبصـره 
 يسيونمدر صورت موافقت كشود. به كميسيون موارد خاص دانشگاه ارجاع داده مي راهنما و دانشـكده و شـوراي تحصـيالت تكميلي   

 امنا براي همان ورودي هياتمصوب ثابت شهريه  ،اين دانشجويان طبق مصوبه هيات امناي دانشگاهاز ، با تمديد سـنوات  موارد خاص
  اخذ خواهد شد.

واند تمعاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي مي دانشكده و كسب موافقت: دانشجو در شرايط خاص و با ارائه مستندات موجه و 41ماده 
  تحصيلي و با احتساب سنوات، درخواست مرخصي تحصيلي نمايد. نيمسال حداكثر براي دو

در موارد خاص بررسـي مصاديق مرخصي تحصيلي مانند مرخصي زايمان، مرخصي پزشكي با تاييد پزشك معتمد دانشگاه،   :1 تبصـره 
 سر و والدين، بر عهده شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه است. ماموريت هم

م و مطابق تقوي قبل از شروع نيمسالتقاضـاي مرخصـي تحصـيلي براي نيمسـال هاي دوم تا هشـتم تحصيلي بايستي       :2تبصـره  
آموزشـي اعالم شـده از سوي دانشگاه ارايه شود. تقاضاهاي مرخصي تحصيلي بعد از شروع نيمسالهاي فوق الذكر قابل بررسي نخواهد   

  .بود
  شود:در موارد زير دانشجو از ادامه تحصيل محروم مي :42ماده 

 : مدت مجاز تحصيل، ضوابط تمديد سنوات، مرخصيپنجمفصل
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  شود؛ 16كمتر از  15ماده  2و 1ميانگين كل واحدهاي آموزشي دانشجو با رعايت تبصره  -الف
  ؛موفقيت نگذرانده باشدبا  24ماده  2يا  1رعايت تبصره آزمون جامع را با  -ب
  مردود ارزيابي شود؛ 37ماده  2رساله دانشجو با رعايت تبصره  -ج
  به پايان برسد. 40ماده  3تا  1هاي مدت مجاز تحصيل دانشجو با رعايت تبصره -د

صادر با رعايت ضوابط مربوط فقط گواهي گذراندن واحدهاي درسي در صورت محروم شدن يا انصراف دانشجو از تحصيل،  :تبصره
  شود.مي

 
 دكتري و مراتب نظارتي دانشــكده و اداره تحصــيالت تكميلي دانشــگاه دوره هاي دانشــجويبندي اهم فعاليتجدول زمان :43 ماده

  باشد.بشرح ذيل مي نامهاين شيوهمستخرج از 
  پژوهشي-شيوه آموزشي براي دانشجويان دوره دكتري وظايف دانشجو و مراحل نظارت، زمان بندي -الف

  مراتب كنترلي دانشكده و اداره تحصيالت تكميلي  دانشجوايف وظ  نيمسال

  اول

  واحد آموزشي 10–6اخذ  -1
   پژوهشيپيشنهاد استاد راهنما و زمينه  -2
  شركت در سمينارها -3
  نمره زبان ارائه -4
  شركت در كارگاه ايمني -5
  شركت در كارگاه منابع الكترونيكي -6

  نامهشيوهتبيين  -1
  دانشجو در هر نيمسالتعيين دروس  -2
  پژوهشيتصويب استاد راهنما و زمينه  -3
  هدايت مراحل مختلف استقرار تمام وقت دانشجو در دانشگاه -4
ن (تعداد و برنامه) سمينارهائي كه دانشجو بايد در آنها يتعي -5

  شركت كامل داشته باشد. 

  دوم

  واحد آموزشي 10 –6اخذ  -1
در صورت  پژوهشيتصويب نهائي استاد راهنما و زمينه  -2

  تاخير
  شركت در سمينارها -3
  رساله  عنوان سازي و ارائه پيشنهادآماده -4

 دانات/اساستاداسامي مصوب دانشجو و  پژوهشيگزارش زمينه  -1
  ه اداره تحصيالت تكميليب نشجوراهنماي دا

  جامع آزمونممتحنين و زمان  ،تعيين مواد درسي -2
  رساله و تعيين داوران جلسه دفاعيه يپيشنهادطرح بررسي  -3

  سوم

  ز دروس مصوبجامع ا آزمون -1
  شركت در سمينارها -2
  رساله يپيشنهادطرح دفاع از  -3

  كنترل نمره زبان -1
  جامع آزمونگزارش برنامه برگزاري  -2
  گزارش حضور دانشجو در سمينارهاي مورد تائيد دانشكده -3
  رساله يپيشنهادطرح گزارش برنامه برگزاري جلسه دفاعيه از  -4

  چهارم

  جامع مجدد در صورت مردودي در بار اول آزمون -1
رساله در صورت عدم تصويب طرح پيشنهادي فاع از د -2

  در نيمسال قبل نهائي
  ماه 6رساله در هر  شروع دوره پژوهشي، گزارش پيشرفت -3
  شركت در سمينارها -4

 يپيشنهادطرح جلسه دفاع از گزارش برنامه و نتيجه برگزاري  -1
  رساله

  ه و تصويب آن قبل از ثبت نام نيمسال بعدرسالگزارش پيشرفت  -2
  گزارش حضور دانشجو در سمينارهاي مورد تائيد دانشكده -3

  پنجم
  دوره پژوهشيادامه  -1
  ه رسالگزارش پيشرفت  -2
  شركت در سمينارها -3

  ه و تصويب آن قبل از ثبت نام نيمسال بعدرسالگزارش پيشرفت  -1
  دانشجو در سمينارهاي مورد تائيد دانشكدهگزارش حضور  -2

  تاليف مقاالت علمي ادامه دوره پژوهشي، -1  ششم
  شركت در سمينارها -3 رسالهگزارش پيشرفت  -2

  ه و تصويب آن قبل از ثبت نام نيمسال بعدرسالگزارش پيشرفت  -1
  گزارش حضور دانشجو در سمينارهاي مورد تائيد دانشكده -2

  هفتم
  تاليف مقاالت علمي ه پژوهشي،ادامه دور -1
  رسالهگزارش پيشرفت  -2
  شركت در سمينارها -4 تاليف نسخه اوليه رساله -3

  ه و تصويب آن قبل از ثبت نام نيمسال بعدرسالگزارش پيشرفت  -1
  گزارش حضور دانشجو در سمينارهاي مورد تائيد دانشكده -2

  هشتم
  هيت داوران حضوردفاع از رساله در 

  سنوات قانوني دانشجوپايان 
  تعيين داوران دفاع از رساله -1
  برگزاري جلسه مقدماتي و جلسه اصلي دفاع از رساله -2
  م پايان سنوات قانوني دانشجوالاع -3

 هاي دانشجوي دكتريبندي اهم فعاليتجدول زمان م:ششفصل
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  شيوه پژوهشي براي دانشجويان دوره دكتري وظايف دانشجو و مراحل نظارت، زمان بندي -ب

  دانشكده و اداره تحصيالت تكميليمراتب كنترلي  دانشجوايفوظ  نيمسال

  اول

همزمان با  پژوهشيپيشنهاد استاد راهنما و زمينه  -1
  پذيرش

  واحد آموزشي 6–3اخذ  -2
  شركت در سمينارها -3
  نمره زبان ارائه -4
  و دفاع از آن رساله يپيشنهادطرح سازي و ارائه آماده -5
  شروع دوره پژوهشي -6
  شركت در كارگاه ايمني-7
  در كارگاه منابع الكترونيكي شركت-8

  نامهشيوهتبيين  -1
  دانشجو در هر نيمسالتعيين دروس  -2
و ارسال آن به اداره  يپژوهشتصويب استاد راهنما و زمينه -3

  تحصيالت تكميلي
  هدايت مراحل مختلف استقرار تمام وقت دانشجو در دانشگاه-4
بايد در آنها ن (تعداد و برنامه) سمينارهائي كه دانشجو يتعي -5

  شركت كامل داشته باشد.
  رساله و تعيين داوران جلسه دفاعيه يپيشنهادطرح بررسي  -6
  رساله يپيشنهادطرح گزارش برنامه برگزاري جلسه دفاعيه از  -7

  دوم

در صورت عدم اخذ در  واحد آموزشي 6 –3اخذ  -1
  نيمسال اول

رساله در صورت عدم تصويب  يپيشنهادطرح فاع از د -2
  در نيمسال قبل نهائي

  دوره پژوهشيادامه  -3
  شركت در سمينارها -4
  رساله به كميته راهبري گزارش پيشرفت -5

  كنترل نمره زبان -1
 يپيشنهادطرح جلسه دفاع از گزارش برنامه و نتيجه برگزاري  -2

  رساله
  كميته راهبري براي ارزيابي پيشرفت رسالهتعيين  -3
  ارزيابي پيشرفت رساله توسط كميته راهبري -4
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نامه و پاسخگويي قانوني به آن حسب مورد بر عهده معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي شيوهمسئوليت حسن اجراي اين  :44ماده 

  باشد.دانشگاه و رياست دانشكده مجري، و نظارت بر اجرا و تفسير مفاد آن بر عهده معاون آموزشي وزارت عتف يا دانشگاه مي

 نامهشيوهشرح ابالغ و دوره اجراي م:هفتفصل
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هاي وزارت عتف و مصوبات شوراي دستورالعمل آن صريحا نيامده باشند مالك آئين نامه در مواردي كه در اين شيوه نامه، :1تبصـره  
  تحصيالت تكميلي دانشگاه خواهد بود.

ها و يهبه اطالع ها، تابلو اعالنات و دفاتر دانشكدهدانشـجويان موظفند به تناوب از طريق مراجعه به سايت اينترنتي دانشگاه  :2 تبصـره 
ايند. اقدام نمو وزارت توجه نموده و نسبت به تطبيق روند تحصيلي خود با ضوابط جاري دانشگاه خود تحصيلي  مقطعضـوابط جاري  

  نامه مانع اعمال مقررات نخواهد بود.شيوهالزم به تاكيد است كه عدم اطالع از مفاد 
ــيوه :45ده ما در شــوراي تحصــيالت تكميلي دانشــگاه تصــويب و براي   6/12/1397 در تاريختبصــره  60ماده و  45در نامه اين ش

هاي مغاير با آن لغو و بالاثر ها و بخشنامهنامهو تمام آيين باشداز آن الزم االجرا مي پسو  1397-98تحصيلي دانشجويان ورودي سال 
ــوداعالم مي ــيوهمفاد اين . ش ــيات جديد و متناســب با تغييرات احتمالي در  ش ــرورت مقتض هاي وزارت متبوع و با نامهآييننامه به ض

تواند هر دو سال يكبار توسط شوراي تحصيالت تكميلي درخواسـت بيش از دو سـوم اعضـاء شـوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه، مي    
  دانشگاه مورد بازنگري قرار گيرد.

  
  نامه آموزشي مقطع دكتري تخصصيپيوست: تعاريف آيين

  
  فناوري است. وزارت علوم، تحقيقات و منظوروزارت:  .1
 دانشگاه صنعتي سهند است.منظور دانشگاه:  .2

هاي استفاده كننده از منظور آموزش دانشجو در طول سنوات مجاز دوره تحصيلي، بدون پرداخت هزينه (در دانشگاه آموزش رايگان: .3
 بودجه عمومي دولت) است.

معين، پذيرفته شده، ثبت نام كرده و به تحصيل مشغول هاي آموزش عالي برابر ضوابط فردي است كه در يكي از دورهدانشــجـو:   .4
 است.

هاي تحصيلي مصوب را با موفقيت به پايان رسانده و برابر ضوابط معين، گواهي هاي دورهفردي است كه يكي از رشته آموخته:دانش .5
 يا مدرك تحصيلي مربوطه را دريافت كرده است.

 كند.ميهاي تحصيلي دانشگاه شركت صورت تمام وقت در فعاليتاي از پذيرش است كه دانشجو به شيوه حضوري: .6

 ها است.منظور آموزش دانشجو در يك دوره تحصيلي، به ازاي پرداخت هزينه پرداز:شهريه .7

 هفته امتحانات پاياني است.  2هفته آموزش و  16بازه زماني تعيين شده كه شامل  نيمسال تحصيلي: .8

  اي از دروس هر رشته تحصيلي با هدفي مشخص، مصوبِ مراجع قانوني است.مجموعه به هم پيوسته برنامه درسي: .9
ساعت، كارگاهي يا  32ساعت، عملي يا آزمايشگاهي  16ارزش مقداري درسي است كه مفاد آن براي هر واحد نظري واحد درسـي:   .10

ساعت در طول يك نيمسال تحصيلي  120ساعت و كارآموزي  64ساعت، كارورزي يا كار در عرصه  48عمليات ميداني (بازديد علمي) 
  شود. يا بازه تابستاني است و طبق برنامه درسي مصوب اجرا مي

هاي علمي هاي علمي كه به لحاظ موضوع داراي قلمرو مشخص و متمايز از ساير شاخهيك شعبه فرعي از شاخهرشـته تحصـيلي:    .11
 انجامد. مدي معيني مياست و به احراز دانش تخصصي، مهارت يا كارآ

ها در دو گرايش از يك شود. اختالف درساي از يك رشته كه ناظر بر وجه تخصصي آن باشد، اطالق مي: به شعبهگرايش تحصـيلي  .12
 درصد كل واحدهاي رشته بيشتر باشد.  70رشته، نبايد از 

 واحد درسي است. 32تا  28مل شود و شادوره تحصيلي است كه پس از دوره كارشناسي آغاز مي كارشناسي ارشد: .13

 واحد درسي است.  36شود و شامل دوره تحصيلي است كه پس از دوره كارشناسي ارشد آغاز مي دكتري تخصصي: .14

علمي با تخصص مشترك، در يك رشته علمي  هياتترين واحد سازماني دانشگاهيِ متشكل از تعدادي عضو بنياديگروه آموزشـي:   .15
 شود.كه به منـظور ايجاد و اجراي آن رشته تحصيلي در دانشگاه تشكيل ميخاص يا چند رشته متجــانس 

يالت تحصريزي راهبردي در امور گذاري و برنامهيكي از شـوراهاي تخصصي در نخستين سطح سياست : تحصيالت تكميليشوراي  .16
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دانشجو در حوزه معاونت آموزشي و  دانشـگاه اسـت كه به منظور ايجاد هماهنگي و تسهيل در امور اجرايي مرتبط با تحصيل   تكميلي
 شود. تحصيالت تكميلي تشكيل مي

اي تحصيلي در دوره كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي كه برنامه درسي مربوط به آن، عالوه بر شيوه پژوهشي: – شيوه آموزشي .17
 مي شود.نامه و يا رساله واحدهاي درسي، مشتمل بر اجراي يك پروژه تحقيقاتي است كه منجر به پايان

هاي آموزشي و پژوهشي دانشجوي دكتري تخصصي است كه پس از گذراندن واحدهاي بررسي همه جانبه از توانمندي جامع: آزمون .18
 شود.دوره برگزار مي

مسـتند علمي است كه در فرايند تحصيل دانشجوي دوره دكتري تخصصي و از طريق تحقيق در يك حوزه معين از رشته يا  رسـاله:   .19
ـــيلي، با راهنمايي استاد/استادان راهنـــــــــما و بر اساس استانداردهاي پژوهشي با هدف توسعه مرزهاي دانش تدوين گرايش تحصـــ

 شود.مي

ه نامعلمي داراي مدرك دكتري تخصصي است كه مسئوليت راهنمايي دانشجو را در انجام پايان هياتيكي از اعضاي  اسـتاد راهنما:  .20
 يا رساله بر عهده دارد.

علمي و يا فرد داراي صالحيت با تخصص مرتبط است كه مسئوليت مشاوره دانشجو را در انجام  هياتيكي از اعضـاي   اور:استاد مش .21
 نامه و يا رساله بر عهده دارد.پروژه، پايان

يا  نامه وعلمي يا افراد متخصص داراي صالحيت دانشگاهي هستند كه براي ارزيابي كمي و كيفي پايان هياتاعضـاي   داوران: هيات .22
  شوند.رساله دانشجو در دوره كارشناسي ارشد و دكتري تخصــصي مطابق دســتورالعمل اجــرايي مصوب دانشگاه انتخاب مي

 .مدت زمان مشخصي كه دانشجو برابر ضوابط معين به طور موقت به تحصيل اشتغال ندارد مرخصي تحصيلي: .23

  خواسته از ادامه تحصيل خودداري كند.فرايندي كه در آن دانشجو به طور خود انصراف:  .24


