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 باسمه تعالي                                                                          
 

 اول بخش
 

 يدکتر دوره اجرايي هايدستورالعمل و مقررات
 

ابالغ شده توسط وزير محترم  17/9/1389مورخ  57209/21نامه آموزشي دوره دکترا به شماره آيينبرگرفته از 

 آيت اهلل حائري ميبدت شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه فناوري و مصوباعلوم، تحقيقات و 

 

داز انهاي توسعه و سند چشماهداف برنامه ويژهرشد پرشتاب علم و فناوري و تحوالت عظيم اجتماعي و اقتصادي ب

ها و مراکز تحقيقاتي پديد آورده است که وزارت علوم، بيست ساله جمهوري اسالمي ايران، شرايطي را براي دانشگاه

تحقيقات و فناوري براي ايجاد تحول راهبردي در علم و فناوري و توجه بيشتر به پژوهش، تربيت نيروهاي متعهد، 

هاي کاري خود قرار داده ، در صدر اولويتدورۀ دکتريمتخصص و ماهر را از طريق تنوع در شيوه پذيرش دانشجو در 

 .است

در جلسات مختلف شوراي تحصيالت تکميلي  پژوهشي و پژوهشي -در دو شيوه آموزشي دورۀ دکترينامه آيين

ۀ دورهاي اجرايي و بر اساس آن مجموعه مقررات و دستورالعملقرار گرفت مورد بررسي  آيت اهلل حائري ميبددانشگاه 

  .گرديدتدوين  آيت اهلل حائري ميبد( دانشگاه .Ph.D) دکتري
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 تعاریف

 :شودهاي زير جايگزين اسامي و عبارتهاي مربوط به هر يک ميواژه نامهاين آيين براي رعايت اختصار، در: 1ماده 

 زارت علوم، تحقيقات و فنآوري: ووزارت

 دورۀ دکتريمجري  دانشکده يا : گروه آموزشي/ دانشكده گروه

 آيت اهلل حائري ميبددانشگاه : دانشگاه

 دورۀ دکتري ۀنامآيين: نامهآیین

 انجامد و رسالتاست که به اعطاي مدرک تحصيلي مي تحصيلي آموزش عالي ۀن دور، باالتريدورۀ دکتري: 2ماده 

گسترش مرزهاي  رفع نيازهاي کشور و فنآوري در هاي مختلف علوم وآن تربيت افرادي است که با نوآوري در زمينه

 شود.اجرا مي "پژوهشي"و  "پژوهشي–آموزشي"باشند و به دو شيوه  دانش مؤثر

 

 ورود طیشرا

 است:ذيل دکتري به شرح  ۀ: ضوابط ورود داوطلبان به دور3ماده 

 داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي (الف

د وزارت علوم، تحقيقات و يکه حسب مورد به تأي ايداشتن مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد يا دکتري حرفه (ب

 آموزش پزشکي رسيده باشد. بهداشت، درمان وفنآوري يا وزارت 

 هاي زير:احراز صالحيت علمي براي ورود به رشته موردنظر به يکي از روش (ج

بر اساس آخرين  ،متمرکز دکتري و کسب امتياز قابل قبولشرکت در آزمون ورودي کتبي و مصاحبه نيمه -1

 هاي پذيرش دانشجوي دکترينامهآيين

 دانشکده  و شوراي دانشکده/ نامه استعدادهاي درخشان و تصويب شوراي گروهآيينورود از طريق  -2

شدگان اداره بورس و سازمان امور دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري که پذيرش آنها به تصويب معرفي -3

 دانشکده برسد. / شوراي گروه

 دانستن زبان انگليسي در حد نصاب الزم.  (د

رکز هاي نيمه متمآزمون نامۀآيينبر اساس انگليسي در زبان  دانشجو نايياحراز صالحيت علمي و توا ۀنحو -1 تبصره

هاي مختلف زبان انگليسي آزمونبراساس کسب حداقل نمرۀ علوم، تحقيقات و فناوري  ورودي دکتري مصوب وزارت

تهران، قم و  يبرگزار شده در دانشگاه ها يزبان عرب يالزم به ذکر است آزمون بسندگ.مندرج در جدول ذيل است

 ،يفقه و حقوق جزا، فقه و حقوق خصوص يرشته ها   يدرصد از نمره برا 50مشهد به شرط کسب حداقل  يفردوس

ق و حقو يرشته ها از جمله رشته حقوق خصوص ريو علوم و معارف نهج البالغه قابل قبول است. سا ثيعلوم قرآن و حد

 باشند. يم يسيف به کسب نمره زبان انگلمکل يجزا و جرم شناس
 

MSRT TOLIMO TOEFL 

IBT 

TOEFL 

PAPER 

BASED 

IELTS 

 
آزمون زبان 

دانشگاههاي 

تهران، شيراز، 

اصفهان و تربيت 

 مدرس

 رشته
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يه رشته ها  به جز کل درصد50 5 500 64 460 50

در  رشته هاي مندرج

 2رديف 

ادبيات رشته زبان و  درصد47 5 490 57 450 47

فارسي/زبان و ادبيات 

عرب/علوم قرآن و 

حديث/فقه و 

حقوق/مدرسي معارف 

 اسالمي

 ايثارگران و مربيان درصد47 5 490 57 450 47

 

 ذکر شده است. ياز آزمونها يکي ۀ، ارائۀ مستندات مربوط به کسب حداقل نمررسالهشرط دفاع از 

دانشجوياني که مدرک زبان انگليسي خود را قبل از شروع اولين نيمسال تحصيلي گرفته باشند، به  -2تبصره 

 سال نگذشته باشد. 2ادشده بيش از يشود که از زمان برگزاري آزمون شرطي مدرک آنها پذيرفته مي

 

 هاآن يابیارزش و يدرس يواحدها

واحد آن واحدهاي  18تا  12پژوهشي، -آموزشي ۀشيو در .واحد است 36 دورۀ دکتريمجموع واحدهاي  :4ماده 

ط با موضوع مرتب واحد آن واحدهاي درسي 8تا  3پژوهشي  ۀشيو درواحد آن مربوط به رساله است و  24تا  18درسي و 

 .شده استرشته تعيين  درسي مصوب هر سرفصل واحد آن مربوط به رساله است که در 33تا  28 دانشجو و ۀرسال

نيمسال  موظف است در هر ،قبل از به پايان رساندن دروستا دانشجو پژوهشي  ـشيوه آموزشي در  -1تبصره 

  .کندنام واحد درسي را انتخاب و ثبت  10تا  6تحصيلي بين 

 شود.انصـراف دانشـجو از تحصيل تلقي مي ۀم ثبت نام در زمان مقرر، به منزلعد -2تبصره 

با تشخيص  ،تحصيلي ۀدر هر زماني از دور ،پژوهشي ۀشيو واحدهاي درسي دراکثر تعيين حداقل و حد -3تبصره 

 گيرد.و نظر استاد راهنما صورت مي

اي هن علمي دانشجو براي فعاليتتقويت توا رشته و مفاهيم نوين هر واحدهاي درسي به منظور تسلط بر -4تبصره 

 شود.رشته انتخاب مي درسي مصوب هر نظر استاد راهنما و بر اساس سرفصلبا پژوهشي دوره، 

 16ا ههمۀ درس اي دانشجو درهو ميانگين قابل قبول نمره 20از  14هر درس،  قبولي در ۀحداقل نمر -5تبصره 

 است.  20از 

باشد، دانشجو مجاز است با نظر استاد راهنما و بر اساس  16هاي دانشجو کمتر از در صورتي که ميانگين کل نمره

کسب کرده است، اخذ  16کمتر از  ۀدروسي را که در آنها نمردروس جديد و يا  واحد از 10مصوب، حداکثر  سرفصل

و دانشــج يدر صــورتن کل يانگيجبران م يبرانمايد و در صــورت جبران کمبود ميانگين کل، به تحصــيل ادامه دهد. 

ست کهيمجاز به اخذ دروس جد شده يهادرس د ا شدهيدر آن ن 16ز با نمره کمتر ا  گذرانده  سال ارائه ن شد.   م در با

صورت نمر شجو با در نظر گرفتن تمام نمره يهاشود و ميانگين کل نمرهقبلي نمي ۀجديد جايگزين نمر ۀاين   يهادان

تواند يکبار از اين قانون استفاده شود. دانشجو در طول دورۀ تحصيلي تنها ميدانشجو حساب مي ۀثبت شده در کارنام
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 شود. تحصيل محروم مي ۀباشد، از ادام 16چنانچه براي مرتبۀ دوم نمرۀ ميانگين کل وي کمتر از کند و 

ده / دانشکد گروه ييأراهنما و ت استادانصورت نياز، به تشخيص و پيشنهاد استاد/ شرايط خاص و در در -6تبصره 

ها بگذراند. گذراندن اين درس« برانيهاي جدرس»را به عنوان  درسي واحد 6حداکثر تا نشجو موظف است ، داربطذي

 .است 20از  14ولي در دروس جبراني قب ۀشود. نمرنمي منظوراجباري است اما نمرۀ آنها در تعيين ميانگين کل 

واحد  10نبايد از در يک نيمسال تحصيلي در هر صورت جمع واحدهاي دروس اصلي و جبراني دانشجو  -7تبصره 

 بيشتر شود.

آن ن دادانجام  ،يي باشد که با تشخيص استاد مربوطدر مواردي که ارزشيابي دروس موکول به فعاليتها -8تبصره 

فروردين 31توسط دانشجويان را حداکثر تا  دروس اخذ شده ۀتواند نمرتا پايان نيمسال تحصيلي ممکن نيست، استاد مي

)براي دروس اخذ شده توسط  سي ام شهريورماه)براي دروس اخذ شده توسط دانشجو در نيمسال اول( و حداکثر تا ماه 

 قطعي تبديل و در نرم افزار آموزشي گلستان قفل نمايد. ۀدانشجو در نيمسال دوم( به نمر

دورۀ دروس در  ايهباشد، بايد شهريه 5چنانچه دانشجو موظف به گذراندن دروس موضوع تبصره  -8تبصره 

 دکتري را پرداخت کند. 

 ۀدور دروس در هايباشد، بايد شهريه 6 چنانچه دانشجو موظف به گذراندن دروس موضوع تبصره -9تبصره 

 کارشناسي ارشد را پرداخت کند.

در مواردي که ارزشيابي دروس موکول به فعاليتهايي باشد که با تشخيص استاد مربوط، انجام دادن آن  -10تبصره 

ايان پدروس اخذ شده توسط دانشجويان را حداکثر تا  ۀتواند نمرتا پايان نيمسال تحصيلي ممکن نيست، استاد مي

)براي دروس اخذ  سي ام شهريورماهکثر تا ( و حدااول)براي دروس اخذ شده توسط دانشجو در نيمسال  فروردين ماه

 قطعي تبديل و در نرم افزار آموزشي گلستان قفل نمايد. ۀشده توسط دانشجو در نيمسال دوم( به نمر

 

 

 ابیغ و ضورح

شجو در تمامي برنامه: 5 ةماد ضور دان سي و ديگر فعاليتح ست. هاي در شي دوره الزامي ا شي و پژوه هاي آموز

شجو در هر درس نبايد از  غيبت دان
16
3
صورت نمر  ساعات آن درس تجاوز کند، در غير اين  شجو در آن  ۀمجموع  دان

 شود.درس صفر محسوب مي

 شود. صفر در آن درس مي ۀدر امتحان هر درس منجر به نمرموجّه  غيبت غير :6ماده 

 

 ترم حذف و تحصیلي مرخصي

کثر حدا دانشکده / گروهبخش و تواند با موافقت داشته باشد، مي موجّهدر موارد استثنايي که دانشجو عذر  :7ماده 

ستفاده نمايد. مدت سال از حذف ترم ا صيلي و حداکثر يک نيم صي تح سال از مرخ سنوات يک نيم هاي مذکور جزو 

شجو محسوب ميتحصيلي دا سئ .شوندن شکالت تمامي وليت م شياحتمالي م شي از مرخصي تحصيلي يا  آموز که نا

 .دانشجوست، متوجه حذف ترم باشد
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پژوهشي دانشکده،  ومعاون آموزشي مديرگروه /، در شرايط خاص و با تشخيص يهر دانشجوي دکتر -1 تبصره

ست.  شگاه ا ضطراري يک درس طبق تقويم آموزشي دان در کل دوره و فقط در يک نيمسال تحصيلي، مجاز به حذف ا

واحد قرار بگيرد، آن نيمسال نيز  6در صورتي که تعداد واحدهاي اخذ شده دانشجو با حذف اين درس زير حد نصاب 

 د.مشمول مقررات يک نيمسال آموزشي کامل خواهد بو

 اخراج و تحصیل ترك انصراف،

شجو مي :8ماده صراف نمايد، در اينادامۀ تواند به هر دليل از دان ست خود را با تحصيل اعالم ان صورت بايد درخوا

ماه درخواست خود  دو. چنانچه دانشجو بعد از تحويل دهدمعاون آموزشي و پژوهشي دانشکده  تکميل فرم انصراف به

 نمايد. نسبت به صدور گواهي انصراف اقدام مي دانشگاهرا پس نگيرد، 

صيل نموده و در  -9ماده  سال ترک تح شگاه حتي براي يک نيم سب موافقت دان شجو بدون ک صورتي که دان در

  شود.زمان مقرر براي انتخاب واحد هر نيمسال )يا اخذ مجوز درصورت لزوم( اقدام ننمايد، از ادامه تحصيل محروم مي

 :گردددانشجو از ادامۀ تحصيل در دورۀ دکتري محروم ميز نيدر موارد زير 

 شود. 16( کمتر از 4ماده  5هاي درسي دانشجو )با رعايت تبصره ميانگين کل نمره (الف

 (.15ماده )احراز نشود  صالحيت علمي دانشجو براي استمرار فعاليت پژوهشي پس از دو بار ارزيابي جامع (ب

 .(18)ماده  ارزيابي شود« غيرقابل قبول»رساله دانشجو  (ج

 ( به پايان برسد.10مدت مجاز تحصيل دانشجو )با رعايت ماده  (د

يا محروم از تحصيل موظف است به تعهداتي که سپرده است  و کرده ، ترک تحصيلدانشجوي انصرافي -1تبصره 

 عمل کند.

صره  صرافي -2تب شجوي ان صيل دان صورت کرده ، ترک تح صيل حتي در  سويهيا اخراج از تح ساب کامل با  ت ح

  تواند در آزمون ورودي دکتري سال بعد شرکت کند.مؤسسه نمي

صره  صيل در  -3تب شجو از ادامۀ تح صراف دان شدن يا ان صورت محروم  ست با دورۀ دکتريدر  شگاه مجاز ا ، دان

ر تحصيلي دانشجو صاد ۀبر اساس کارنام مبني بر گذراندن دروس را ايرعايت ضوابط و مقررات مربوط صرفاً گواهينامه

 کند.

 

  لیتحص سنوات و دوره طول

شيو مدت مجاز تحصيل در: 10ماده  شي  ۀدوره دکترا در  سال و نيم و حداکثر چهار –آموز سه   پژوهشي حداقل 

شيو سال و نيم سال و حداکثر چهار ۀو در  سه  شي حداقل  ستاد  پژوه شنهاد ا ضرورت به پي صورت  ست. در  سال ا

 ود.شو شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه حداکثر تا يک نيمسال تحصيلي به اين مدت افزوده مي گروه تأييدراهنما و 

کافي توسط دانشجو و به شرط موافقت استاد راهنما، ل با ارائه دالي ال دهم،در خصوص سنوات نيمس -1تبصره 

تکميل و ارائه به موقع گزارش کار پيشــرفت کار رســاله، تکميل و ارائه فرم تقاضــاي افزايش ســنوات ،  شــوراي گروه

امکان صــدور مجوز ســنوات نيمســال دهم وجود دارد.  ،تحصــيالت تکميليزمانبندي مصــوب  ۀتحصــيلي طبق برنام

روز قبل از شروع ثبت نام  15، بايد حداقل دانشکده موافقت با تمديد سنوات نيمسال دهم دانشجويان متقاضي توسط 

سال دهم به  صول به موقع موافقت اداره آموزش نيم شود. عدم و سال  شکده ار سنوات در واقع ، دان مخالفت با تمديد 
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 گردد. مي محسوبنيمسال دهم دانشجو 

صره  شجو بنا به عللي خارج از اختيار خود و يا بروز مشکالت غير قابل پيش -2تب صورتي که دان با ارائه )بيني در 

( موفق به اتمام تحصيل نشود، به پيشنهاد استاد راهنماي 1( در مدت مجاز )با رعايت تبصره داليل و مستندات کافي

بررسي موارد خاص دانشگاه، شوراي و  دانشکدهمعاون آموزشي و پژوهشي  ، و به شرط موافقت شوراي گروهدانشجو 

ــب با کميت و کي ــي و متناس ــعيت دانشــجو را بررس هاي علمي دانشــجو، در مورد مدت و نحوه ادامه فيت فعاليتوض

 . گرفتقطعي خواهد  تحصيل يا اخراج او تصميم

بايد  موارد خاص دانشـگاه دارد،شـوراي تمديد سـنوات نيمسـال تحصـيلي که نياز به مجوز درخواسـت موافقت با 

شروع ثبت نام نيمسال  30حداقل  ضا روز قبل از  ش اداره آموزشبه مورد تقا شود. عدم وصول به موقع  کدهدان سال  ار

در هر صورت، گردد. مي محسوبدانشجو مورد تقاضاي مخالفت با تمديد سنوات نيمسال در واقع ،  موافقت دانشکده

تکميل و ارائه به موقع گزارش پيشــرفت کار رســاله و فرم تقاضــاي افزايش ســنوات تحصــيلي طبق برنامه زمانبندي 

 الزامي است. شده در تقويم آموزشي دانشگاه درج مصوب

سنوات نيمسال يازدهم و پس از آن، شوراي در صورت موافقت  -3تبصره  ساس بخشموارد خاص با تمديد  بر ا

 شهريه ثابت مي باشد.نامه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و مصوبات دانشگاه، دانشجو ملزم به پرداخت 

 

 دروس قیتطب و سازيمعادل

سيق دروس معرف پذيتطب :11ماده  شجو در  يرش درو ست که دان شته با موفقيا ضيک کدر  يت گذرانده و متقا

 . است رش آن درس در همان کدرشتهيپذ

ساز ست که دانشجو در  يدروس رشيمعرف پذ دروس يمعادل ضيا رش آن يپذ يک کدرشته قبالً گذرانده و متقا

 است.  يمتفاوت با کدرشته قبل يادر کدرشته

 ينار و رساله( تا سقف واحدهايق دروس دانشجو )بجز سميگروه تطب يد شوراييبر اساس درخواست دانشجو و تا

 رد.يگيکدرشته دانشجو انجام م

 پذير است:شرايط زير امکانبا ر گروه يبا نظر مد يسازي دروس در دوره دکترمعادل

 پذيرش دانشجو براي ورود به دوره، مورد تأييد وزارت باشد. -الف

شگاه -ب شجو در دان صيلي دان شته تح شده برا ير ست  شده معادل يکه دروس درخوا سازي در آن گذرانده 

 است، مورد تأييد وزارت باشد.

 باشد. يدروس گذرانده شده دانشجو بر اساس سرفصل مصوب و در مقطع دکتر -ج

اشتراک داشته، نمره آنها  %80گروه حداقل  يد شوراييسازي شده بايد به تأمحتواي آموزشي دروس معادل -د

 کمتر باشد.  14نبايد از 

سازي شده دانشجو نبايد از نصف کل واحدهاي دوره )بدون در نظر گرفتن واحد تعداد واحد دروس معادل -هـ

 سمينار و رساله( بيشتر گردد. 

 د باشد. يد کمتر از تعداد واحد درس رشته جدينبا يمعادلساز يشده برادرس درخواستـ تعداد واحد و
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هاي از دوره ق شدهيهمان )تغيير رشته و ...( و دروس تطبيسازي شده غيرمدروس معادل يهانمره -1تبصره 

دانشجو منظور  يهاشود ولي در محاسبۀ ميانگين کل نمرهنيمسال محسوب نمي يهادر محاسبه ميانگين نمره قبل

  گردد.مي

ها/ ق دروس مؤسسات دولتي که زيرمجموعۀ وزارت نيستند و همچنين دانشگاهيسازي و تطبمعادل -2تبصره 

 پذير نيست. خودگردان امکان يهاسيهاي مجازي وپردنور، رشتهموسسات غيرانتفاعي، پيام

شده، يک نيمسال از سنوات مجاز تحصيلي دانشجو سازي واحد از دروس معادل 10تا  6به ازاي هر  -3 تبصرة

 شود. کاسته مي

 

 راهنما استاد

 استادان راهنما، بر اساس آخرين  دکتري، براي استاد / يشرايط و ظرفيت پذيرش دانشجو :11ماده 

 شود. نامه مصوب شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه تعيين مينييآ

سئوليت: 12ماده  ست که به  م ستادان راهنما ستاد / ا صيلي بر عهده ا سال تح ستين نيم شجو از نخ راهنمايي دان

ضاي  شجو از ميان اع ست دان ضو  هيأتدرخوا ستادياري و با موافقت ع شگاه با مرتبه حداقل ا شرايط دان علمي واجد 

 شود. مصوب شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه تعيين مي ۀنامگروه بر اساس آيين تأييدعلمي و  هيأت

 يکه استادان راهنمايتوان در نظر گرفت. در صورتياستاد راهنما م 2دکتري حداکثر  ۀهر رسال يبرا -1تبصره 

رساله ذکر شود. عدم  ۀيشنهادين در پيها بر اساس توافق طرفد درصد مشارکت آنيش از يک نفر باشند، بايدکتري ب

شرايط استاد  در اين منزله مشارکت مساوي استادان در راهنمايي رساله است.به درصد مشارکت استادان راهنماذکر 

 را داشته باشد.  12و  11بوده و شرايط ماده  آيت اهلل حائري ميبدعلمي دانشگاه  هيأتاول بايد عضو  يراهنما

علمي  هيأتتوان از بين اعضاي دوم را مي ياستاد راهنما، گروه در موارد استثنايي با موافقت شوراي  - 2تبصره 

شگاه شور و همچنين متخصصان ذيؤها يا مديگر دان صالح داخل يا سسات آموزش عالي معتبر داخل و يا خارج از ک

 تخصصي مرتبط با رساله انتخاب نمود. ۀنخارج از کشور با مدرک دکتري در زمي

 

 مشاور استاد

ا يعلمي داخلي  هيأتاز بين اعضاي  ي گروهشورا تأييداستاد مشاور به پيشنهاد استاد راهنما پس از : 13ماده 

صالح داخل يا خارج از دانشگاه موسسات آموزش عالي کشور و يا متخصصان ذيو ها علمي ديگر دانشگاه هيأتاعضاي 

 شود. انتخاب ميرساله تخصصي مرتبط با  ۀبا مدرک دکتري در زمين

 ۀکه استادان مشاور رساليتوان در نظر گرفت. در صورتياستاد مشاور م 2حداکثر  يدکتر ۀهر رسال يبرا -1تبصره 

ود. عدم رساله ذکر ش ۀيشنهادين در پيد درصد مشارکت افراد بر اساس توافق طرفيش از يک نفر باشند، بايب يدکتر

 رساله است.  ۀاستادان در مشاور منزله مشارکت مساويذکر درصد مشارکت افراد به
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 رساله موضوع

 ازپژوهشي، همزمان با پذيرش  ۀپژوهشي تا پايان نيمسال دوم و در شيو –آموزشي ۀدر شيو دانشجو :14ماده

تعيين و فعاليت پژوهشي  و مشاور راهنما استادانخود را با هماهنگي استاد/ ۀنيمسال اول، موظف است موضوع رسال

 خود را آغاز کند.

رد گينظر استاد راهنما صورت مي پژوهشي و تدوين رساله زير ۀدانشجو در مرحل هاي علميتمام فعاليت -1 تبصره

د ايدانشجو ب ،. عالوه بر ايننمايدش راهنما تعيين کند، دانشجو بايد نتيجه تحقيقات خود را گزار که استاد و هر زمان

رده کاول خرداد تکميل  ۀماول دي و ني ۀمفرم گزارش پيشرفت کار پژوهشي را از نيمسال سوم به بعد در دو نوبت ني

 .تحويل دهد جهت درج در پرونده آموزشاداره به  استاد راهنما تأييد و پس از

دانشجو، پس از طرح موضوع در شوراي علمي هاي در صورت عدم رضايت استاد راهنما از روند فعاليت -2تبصره 

 شود.ارسال ميمعاون آموزشي و پژوهشي دانشکده گروه ، براي بررسي نهايي و اتخاذ تصميم مقتضي به 

اد توسط است دانشجوگزارش پيشرفت کار پژوهشي  تأييدمنوط به ، بعد از آنچهارم و نام نيمسال ثبت -3تبصره 

  .است تأييد گروهو راهنما 
 

  جامع آزمون

 هستند.ذيل الزم در آزمون جامع بر اساس دستورالعمل  ۀموظف به کسب نمر دانشجويان دکتري :15ماده 

اين پژوهشي  -آموزشي  ۀدر شيو است. وهشي دانشجوهاي آموزشي و پژاحراز قابليتمنظور جامع به آزمون - 1

                     ۀهاي پژوهشي دانشجو در شيوقابليتاحراز  روش شود. شرايط وانجام مي نظر شوراي گروه زير آزمون

 شود.ارزيابي مي ذيلبه شرح پژوهشي  –آموزشي 

موظف به گذرانده باشـند،  16نياز دوره آموزشي را با حداقل ميانگين کل  حدهاي مورددانشجوياني که کليه وا -2

 ثبت نام و شرکت در اولين آزمون جامع نيمسال بعد هستند. 

. سهم نمرۀ کتبي و مصاحبۀ شودانجام ميک هفته يدو روز  جامع به صورت کتبي و شفاهي حداکثر در آزمون -3

 است.  %40و  %60شفاهي در نمرۀ نهايي آزمون جامع به ترتيب برابر با 

 موضوعات آزمون جامع از سرفصل دروسي است که دانشجو در طول دوران تحصيل آنها را گذرانده است. -4

صورت عدم موفقيت  . دراست 20از  16جامع، کسب ميانگين )کتبي و شفاهي( حداقل  آزمون موفقيت در عيارم -5

  شود.اولين آزمون بعدي انجام مي جامع، ارزيابي مجدد تنها يک بار در آزموندانشجو در اولين 

 .شودانجام مي هاي زيرتاريخ در سال و ارزيابي جامع دو بار در -6

 سال هرارديبهشت ماه  الف(

 سال هرآبان ماه ب( 

. در هاي دانشجو استهاي پژوهشي دانشجو بر اساس روند پيشرفت فعاليتدر شيوه پژوهشي، احراز قابليت -11

/ معاون آموزشي  در پايان هر دو نيمسال تحصيلي از طرف استاد راهنما، مدير گروه آزمون جامع،شيوۀ پژوهشي به جاي 

و  ارزيابي هاي پژوهشي دانشجوقابليت راهبري، ۀاعضاي کميت به عنوان، ، معاون پژوهشي دانشگاهدانشکدهو پژوهشي 

 شود.مي گيريتحصيل وي تصميمدر رابطه با ادامۀ 

صورت قابل قبول و غير قابل قبول سنجيده پژوهشي به ۀهاي پژوهشي دانشجو در شيوميزان پيشرفت فعاليت -12

 پژوهشي خود را ادامه دهد. هاي تواند فعاليتقبول از سوي کميته راهبري، دانشجو مي ۀشود. در صورت احراز درجمي
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پژوهشي از سوي کميته راهبري غير قابل  ۀهاي پژوهشي دانشجو در شيوچنانچه ميزان پيشرفت فعاليت – 13

هاي پژوهشي خود را به سطح قابل روند فعاليت قبول سنجيده شود، تنها يک نيمسال به وي فرصت داده خواهد شد تا

 تحصيل محروم خواهد شد. ۀصورت، از ادامقبول ارتقاء دهد. در غير اين

 

 رساله ۀیشنهادیپ

کي از آزمونهاي زبان انگليسي يکسب حداقل نمرۀ و  ارزيابي جامع دانشجو موظف است پس از موفقيت در: 16ماده 

رح پس از طو  ،تدوين و مشاور راهنما استاداننظر استاد/ رساله خود را زير ۀپيشنهادي، پنجمحداکثر تا پايان نيمسال 

 ۀداوران در جلس هيأتد. ترکيب کندفاع داوران از آن  هيأتموافقت اوليۀ شورا، در حضور کسب و  گروهدر شوراي 

 است: دکتري به شرح زيررساله دفاع از پيشنهاديۀ 

 داوران(  هيأتراهنما )استاد راهنماي اول به عنوان رئيس  استادان الف( استاد/

 مشاور استادان /ب( استاد

يک نفر عضو هيأت علمي در رشتۀ مربوط با مرتبۀ علمي حداقل استادياري و سه سال سابقه تدريس و تحقيق  ج(

و يک نفر عضو هيأت علمي در رشتۀ مربوط و صاحبنظر  آيت اهلل حائري ميبدهاي تحصيالت تکميلي از دانشگاه در دوره

 . به انتخاب شوراي گروه آيت اهلل حائري ميبددر موضوع پيشنهاديه با حداقل مرتبۀ دانشياري خارج از دانشگاه 

تواند به ترتيب اولويت، جايگزين حضور داور خارجي در جلسه دفاع از پيشنهاديه هاي زير ميکي از روشي -1تبصره 

  اله شود:رس

 ايداور خارج از دانشگاه به صورت مکاتبه -1 

 داور خارج از دانشگاه به صورت ويدئوکنفرانس -2 

 پژوهشي دانشکده ـ  يبا ذکر دليل به تشخيص شوراي آموزش داور خارج از گروه ـ3   

  پژوهشي دانشکده ـ با ذکر دليل به تشخيص شوراي آموزشي داور داخل گروه -4 

وب مص ۀمنوط به دارا بودن پيشنهاديششم ثبت نام دانشجو در نيمسال  در صورت گذراندن آزمون جامع -2تبصره 

 دانشکده است.

ه صورتي که رسالابد. در يرسميت ميداوران  هيأتتمام اعضاي  حضوربا رساله  ۀپيشنهادياز  دفاع ۀجلس -3تبصره 

       مشاور راهنما و يا استادانکي از ي ،گروهمدير به  موجّهبا ارائه داليل  شرايط خاصداراي دو استاد راهنما باشد در 

  توانند در جلسه حضور نداشته باشند.مي

داوران را  هيأتنصف بعالوه يک  آراء موافق اقلحد که شودپذيرفته ميرساله در صورتي  ۀپيشنهادي -4تبصره 

 ۀد نسخرساله، باي ۀپس از تصويب پيشنهادي تصويب نهايي برسد.به  ،گروه  پژوهشي–در شوراي آموزشي کند وکسب 

  ارسال شود.اداره آموزش در پرونده دانشجو به  اصلي پيشنهاديه جهت بايگاني

صره  شنهاديه و اخذ  -5تب صويب پي شجو، تا زماني که ازواحد پس از ت سط دان ساله تو شجو  آن ر شده دان دفاع ن

ــاله را اخذ نمايد. در نيمســال)هاي( بعد نيز ثبتموظف اســت بر اســاس تقويم دانشــگاه  عدم ثبت نام نام و واحد رس

 .شودي)انتخاب واحد( رساله در زمان مقرر، به منزله انصـــراف دانشـــجو از تحصـيل تلقي م
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وارد در آخرين نيمسال تحصيلي ر قابل قبول يا غيخوب و  ،ار خوبيبس ،يدرجه عال صورتبه از رسالهدفاع امتياز 

ــود. بدکارنامه دانشــجو مي ــاله  ۀن حالت نمرياســت در ا يهيش  يهانمرها ميانگين کل يميانگين آن نيمســال در رس

 ر نخواهد داشت.يثأدانشجو ت

کند. را درخواست ه التواند تغيير موضوع رساستاد راهنما مي ،موجّهه داليل ئدر شرايط خاص و با ارا -6تبصره 

  .قابل انجام استگروه شوراي  تأييد و شنهاديهيپدفاع از  ۀبرگزاري مجدد جلستغيير موضوع رساله پس از 

 

 رساله از دفاع

موظف راهنما و به شرط کفايت دستاوردهاي علمي  استاداناستاد/ تأييد دانشجو پس از تدوين رساله،: 17ماده 

شود که حداقل در صورتي اجازه دفاع از رساله به دانشجو داده ميخود دفاع کند.  داوران از رسالۀ هيأتاست در حضور 

شرط کفايت دستاوردهاي علمي رساله  سپري شده باشد. دانشکدهک سال از زمان تصويب پيشنهاديه وي در شوراي ي

ه صددرصد مقالدو براي شيوۀ پژوهشي و  مقاله کيارائه پذيرش قطعي حداقل  چاپ يادر شيوۀ آموزشي ـ پژوهشي 

علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت و  وزارت تأييدداخلي مورد  پژوهشي-مستخرج از رساله در مجالت علمي

آيت اهلل حائري مقاله بايد به نام دانشگاه  است. ISIپژوهشي معتبر داراي نمايه -و يا مجالت علمي (نيدرمان )وزارت

 در آن آمده باشد.  و استاد/استادان مشاور هنمابوده، نام استاد/ استادان را ميبد

اختراع،  يعلم ۀيتأييد، يد دانش فنيوه از توليان هر دو شيکه دانشجو يط خاص و در صورتيدر شرا -1تبصره 

 "يقاضدستگاه مت تأييدمورد " يع هنريآثار بدو  "يصالح علميشده توسط مرجع ذ تأييدو  يابيارز" ياکتشاف و نوآور

 ک مقاله شود.يتواند جايگزين چاپ ، ميگروه و هيأت داوران يشورا تأييدد پس از نباشبرخوردار 

 کي از نيازهاي دستگاهيد آن که دستاور انجام دهددانشجو بايد يک طرح کاربردي  ،در شيوه پژوهشي -2تبصره 

مجوز دفاع از رساله داده گروه شوراي  اجرايي مربوط دستگاهطرح مذکور توسط  تأييدپس از  را برآورده سازد.اجرايي 

 ياستاد راهنمابا گويي به کارفرما يا دستگاه اجرايي، کفايت کار انجام شده براي پاسخاعالم مسئوليت . شودمي

 ست.دانشجو

اد است ، تاريخ دفاع از رساله به پيشنهادآموزش با اتمام کار رساله و صدور مجوز دفاع از آن توسط ادارۀ  -3تبصره 

 شود. آموختهدانشي که دانشجو بتواند در پايان مدت مجاز تحصيل طوربهشود، تعيين مي گروهيد شوراي أيراهنما و ت

صره  ست پس از دفاع و -5تب شجو موظف ا ساله  تأييد دان صالح نهايي ر ساس که ا داوران  هيأت ديدگاههايبر ا

به تعداد  را آن ،" آيت اهلل حائري ميبدرعايت حقوق معنوي دانشــگاه "امضــا شــده  ۀنامتعهدالحاق انجام خواهد داد با 

( )هر کدام يک نسخهالزم تکثير و صحافي نموده و به استاد/استادان راهنما، استاد/استادان مشاور و کتابخانه مرکزي 

 تحويل نمايد.

ــاله در پرتال دانشــجو الزم اســت کاربر   را نيز تکميل و به  "اطالعات ايرانوري علوم و فناپژوهشــگاه "ثبت رس

شکده اداره  تأييدسايت که به  ۀيتأييدهمراه  ست، به کتابخانه مرکزيآموزش دان سيده ا شگاه ر يد أيت .تحويل دهد دان

 باشد. مي يادشده منوط به اجراي دقيق مراحل آموختگيدانشحساب و صدور هر گونه گواهي  تسويهبر  

 ۀدفاعي ۀداوران جلس هيأتترکيب  شود.داوران انجام مي هيأتارزشيابي رساله در جلسه دفاعيه توسط  :18ماده 

 است: رساله به شرح زير

 داوران(  هيأتراهنما )استاد راهنماي اول به عنوان رئيس  استادان/استاد الف(
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 مشاور استادان/ب( استاد

 سه سال با رشته مربوط دريا متخصصان و محققان برجسته داراي مدرک دکتري علمي  هيأتاز اعضاي  نفر 3ج( 

از آنها بايد خارج از نفر  1حداقلکه ، به انتخاب شوراي گروه هاي تحصيالت تکميليدوره تحقيق در وسابقه تدريس 

  .دانشگاه و داراي مرتبه دانشياري به باال باشد. 

 در جلسه دفاعيه الزامي است. يبدون حق رأ تحصيالت تکميلي دانشگاه به عنوان ناظر ۀادار ۀنمايندحضور ( د

حضور نماينده دستگاه اجرايي  ،18ه در مادذکر شده داوران  هيأتپژوهشي عالوه بر ترکيب  ۀودر شي -1تبصره 

  الزامي است.نيز دهنده پروژه سفارش

راهنما باشد، حضور هر دو استاد راهنما در جلسه دفاعيه الزامي که رساله داراي دو استاد در صورتي -2تبصرة 

تواند با حضــور يکي از اســتادان راهنما جلســه دفاع مي ،اســت. در موارد خاص و موافقت کتبي اســتاد راهنماي غايب

 برگزار شود. 

 تواند رسميت يابد. دفاعيه بدون حضور استاد/استادان مشاور مي ۀجلس -3تبصره 

است و حضور آنها در جلسه  شوراي گروه تأييدداوران به پيشنهاد استاد راهنما و  هيأتانتخاب اعضاي  -4تبصره 

به بجز افراد پيشنهادي توسط استاد راهنما را اشخاصي تواند مي شوراي گروه، دفاع الزامي است. در صورت صالحديد

 داوران انتخاب نمايد. هيأتاعضاي  عنوان

سسات آموزش عالي ؤها و مبوده و از دانشگاه يبايد داراي مدرک دکتر دکتريهاي رسالهداور استادان  -5تبصره 

ـــکشور و يا مراکز علمي  وراي ش تأييدا اينکه صالحيت علمي آنها مورد يپژوهشي يا صنعتي معتبر انتخاب شوند و  ـ

 تحصيالت تکميلي دانشکده قرار گيرد.

براي  1براي استاد راهنما و ضريب  2دانشجو با احتساب ضريب  ۀنمر، هاي دکتريرسالهدر ارزشيابي  -6تبصره 

 گردد. ها تعيين ميديگر اعضا و نمرۀ نهايي بر اساس ميانگين نمره

صره   ساله -7تب ستاد راهنماهاي دکتري ر ستند که داراي دو ا سه ستاد راهنما در جل ضور هر دو ا صورت ح  ۀ، در 

ض شيابي  1ريب دفاعيه براي هر کدام يک نمره با  سالهدر ارز ستادان  شوددر نظر گرفته مي ر و درصورتي که يکي از ا

همچنين در صورت وجود بيش  شود.در نظر گرفته مي 2ضريب  ،استاد راهنماي حاضر ۀراهنما غايب باشد، براي نمر

 شود.تأثير داده ميدر نمرۀ کل  1از يک استاد مشاور، ميانگين نمرۀ استادان مشاور به عنوان يک نمره با ضريب 

 از: داوران عبارت است هيأتمعيارها و نکات مورد ارزشيابي در  -8تبصره 

ميزان  ،بديع بودن مطالب و نوآوري ،اي و کاربردي موضوعنامه شامل اهميت نظري، توسعهکيفيت علمي پايان (الف

 معتبر ) مأخذگيري علمي و استفاده از منابع و نامه با موضوع، چگونگي تجزيه و تحليل و نتيجهانطباق محتواي پايان

 (.10سقف نمره: 

هاي اماليي و تايپي، کيفيت نوشتاري رساله شامل شيوه نگارش و انسجام مطالب، پيراسته بودن متن از غلط (ب

در اصول نگارش و  نامه تحصيالت تکميليگيري و رعايت شيوهرعايت اصول مربوط به چکيده نويسي، مقدمه و نتيجه

 (. 5 سقف نمره:آرايي )صفحه

 رعايت االت،ؤکيفيت دفاع از رساله شامل چگونگي معرفي رساله و دستاوردهاي علمي آن، نحوه پاسخگويي به س (ج

 (.4سقف نمره: )نامه و ميزان تسلط دانشجو بر مطالب رساله بندي ارائه پايانزمان

 .18ماده  10تبصره دستاوردهـاي علمي رساله براساس  (د
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 : داردثير أرساله ت ۀي علمي رساله به صورت زير بر نمردستاوردها -9تبصره 

نمره از  1به طوري که  ست.دانشجو رساله ۀثير اجباري و تشويقي بر نمرأدستاوردهاي علمي رساله داراي ت الف(

 ،است اضافه بر دستاورد الزم براي انجام دفاعکه  رسالهمستخرج از  اجباري به دستاوردهاي علمي طوربه رسالهنمره  20

حداقل  ترتيببهارائه پذيرش قطعي چاپ يا پژوهشي و پژوهشي -در شيوه آموزشي، 17بر اساس ماده  اختصاص دارد.

وزارت علوم، تحقيقات و  تأييدپژوهشي داخلي مورد -ک و دو مقاله صددرصد مستخرج از رساله در مجالت علميي

به اين  وضروري است  ISIپژوهشي معتبر داراي نمايه -ن( و يا مجالت علمييفناوري يا وزارت بهداشت و درمان )وزارت

عالوه بر مقاالت الزم براي انجام دفاع، دفاع از رساله  ۀجلس گزاريرگيرد. در صورتي که تا زمان باي تعلق نميمقاله نمره

 2و  1و مطابق با جداول  9 ۀدستاورد علمي ديگري از رساله دانشجو منتشر شود بر اساس موارد ذکر شده در تبصر

 شود.مشخص ميدستاورد علمي  ۀنمر

الت يان تحصيدانشجو يدکتر يهاها و رسالهنامهانيپا يت معنوينکه مالکيت به اي( با توجه به مقررات و با عناب

ه با رگذار است که در رابطيبر نمرۀ رساله تأث ياست، دستاورد علم آيت اهلل حائري ميبد متعلق به دانشگاه يليتکم

ر آن چاپ که مقاله د يسندگان مقاله و نوع مجالتيب نويسندگان مقاالت مستخرج از رساله، ترتي( نوي)نشان يوابستگ

  ت شود:ير رعايشود، موارد زيم

اهلل  آيتد دانشگاه ي( دانشجو، استاد / استادان راهنما و استاد / استادان مشاور در مقاله صرفاً باي)نشان يـ وابستگ1

 باشد.  حائري ميبد

بايد در مقاله درج گردد و استاد راهنما به  استاد / استادان مشاورو  استاد / استادان راهنماعالوه بر نام دانشجو، نام  -2

 عنوان نويسنده مسئول معرفي گردد.

ر معتبر )بر يا در مجالت غيشوند و ير معتبر ارائه ميغ يهانارها / کنفرانسيـ مقاالت مستخرج از رساله که در سم3

ن الزم است استادان و يابراست. بنين يگونه اعتبارچيه يشوند، داراي( چاپ مياساس اعالم حوزه معاونت پژوهش

، اقدام يها و مجالت معتبر رشته تخصصنارها/ کنفرانسياز سم يمختلف پس از شناخت کاف يهاان رشتهيدانشجو

 ارائه و چاپ مقاله در آنها به عمل آورند.  يدر راستا يمقتض

اعم از مقاالت و  رسالهدستاوردهاي تمام مربوط به  ضميمه کردن مستنداتبراي داوران،  رسالههنگام ارسال  ج(

، دستاوردهاي رسالهدفاع از  ۀبراي داوران ضروري است. در جلس گواهي پذيرش آنها و همچنين مدارک ديگر موجود،

ها مورد نو توسط آ گرديده، ثير داشته باشند که قبل از جلسه دفاع به داوران تحويلأترساله  ۀتوانند بر نمرمي ايعلمي

 قرار گرفته باشند. ارزيابي

 گيرد. مياي تعلق هرکدام امتياز جداگانهشرح زير به چندين دستاورد علمي داشته باشد به  رسالهدر صورتي که د( 

و گواهي  ترويجي داخلي –مجالت علمي  و ISIمقاله در مجالت خارجي بدون نمايه ا چاپ يگواهي پذيرش قطعي 

در مجموع حداکثر  توانندمي (1بر اساس جدول ) الملليملي و بين (هايا کنفرانس هاهاي )سمينارهمايشارائه مقاله در 

 يدتأيمجالت علمي پژوهشي داخلي مورد در پذيرش قطعي ا يمقاله چاپ ثير داشته باشند. أت رساله نمرۀنمره بر  1

علمي اختراع يا ابداع، کسب عنوان  ۀيتأييد ،ISIوزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، مجالت داراي نمايه 

تا سقف  2و 1هنري و ساخت دستگاه يا توليد محصول جديد بر اساس جداول  ۀارزند هاي معتبر، اثر بديع ودر جشنواره

  ثير داشته باشند.أت رساله ۀتوانند بر نمريم نمره 4
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 ۀاز سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، نمر گواهي ۀاختراع و يا ابداع، منوط به ارائعلمي  ۀيتأييدنمره  ه(

اثر بديع و ارزنده  ۀ، نمرهاي معتبر علميگواهي کسب عنوان اول تا سوم از دبيرخانه جشنواره ۀها منوط به ارائجشنواره

رت وزا تأييدالمللي داخلي و خارجي مورد هاي کشوري و يا بينهنري منوط به کسب عنوان اول تا سوم در نمايشگاه

 ربط است.ذي شوراي گروه تأييدمنوط به  ،ساخت دستگاه يا توليد محصول جديد ۀعلوم، تحقيقات و فناوري و نمر

 نمره  4( حداکثر تا ه)با لحاظ شرايط مندرج در بندهاي الف تا  رساله( در مجموع، دستاوردهاي و

 ثيرگذار باشند.أت رسالهتوانند بر نمره مي
 

 مقاالت مستخرج از رسالهحداکثر نمره : 1جدول 

 
 موضوع

 مجله همايشمقاله 

معتبر خارجي و  کامل چکيده

 (ISIداخلي )غير

علمي ترويجي 

 داخلي

 تأييدعلمي پژوهشي داخلي مورد 

 ISIوزارتين يا داراي نمايه 
گواهي پذيرش چاپ مقاله يا 

همچنين در مجله آن قطعي 

 همايش ه مقاله در ئگواهي ارا

5/0- 0 75/0- 0 5/0 -0 75/0 -0 2-0 

 نمره 4تا سقف  نمره 1تا سقف  

 

 ساير دستاوردهاي علمي رساله حداکثر نمره : 2جدول 

 نمره هر مورد موضوع

 0-2 اختراع يا ابداع مستخرج از رسالهه يتأييداخذ 

 0-2 المللي خوارزمي، رازي و فارابي مرتبط با رسالههاي بينکسب عنوان در جشنواره

 0-2 دستگاه يا توليد محصول جديدساخت 

 0-2 اثر بديع و ارزنده هنري

 

دانشجو  رساله، ۀدر جلسه دفاعي شود.داوران انجام مي هيأتارزشيابي رساله در جلسه دفاعيه توسط : 19ماده 

 پس، هدفاعي ۀپايان جلس داوران در هيأتموظف است گزارشي از کار تحقيقاتي و رساله خود ارائه و از آن دفاع نمايد. 

آن  ۀنمر نامه،اين آيين 18و براساس معيارهاي ذکر شده در ماده  رساله يصحت محتوا و بررسي اصالت و تشورماز 

  .نماينداعالم ميبه صورت درجه و ذيل شرح ه ب را

 قبول با درجه: (الف

 20تا  19نمره  :عالي 

  99/18تا  18نمره  :بسيار خوب 

  99/17تا  16نمره  :خوب 

 16 قابل قبول با نمره کمتر از ريغ ب(
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ت اس داوران، دانشجو مجاز هيأتارزيابي شود، بنا به تشخيص « غيرقابل قبول» چنانچه رسالۀ دانشجو -1تبصره 

 هدانجام درساله  اصالحات الزم را در ،مدت مجاز تحصيل بيشتر نشود که از حداکثر به شرط اين طي حداکثر شش ماه

 و صرفًا براي يک بار ديگر از آن دفاع کند.

 ود.ثبت ش توسط استاد راهنما در سيستم گلستانداوران بايد  هيأت تأييدنهايي رساله پس از  ۀدرج – 2تبصره 

 

 آموختگيدانش تاریخ

 دورۀ دکتريآموختۀ از رساله، دانش« قبول»دانشجو پس از گذراندن واحدهاي درسي و کسب درجۀ : 21ماده 

 شود.دکتري نائل ميمدرک شناخته و به دريافت 

 شود.پژوهشي يا پژوهشي( صادر مي –حسب مورد با ذکر شيوه )آموزشي  يمدرک دکتر :22ماده 

 باشد.ميه آميز از رسالآموختگي دانشجويان دکتري روز دفاع موفقيتتاريخ دانش -1تبصره 

خود دفاع کند، نيازي به ثبت نام  ۀاسفند از رسال 25ا مهر ي 30حداکثر تا تاريخ  دکتري ياگر دانشجو -2تبصره 

ت نام هاي بعد از نهم، ثبدر نيمسال بعدي ندارد، ولي پس از اين تاريخ بايد در آن نيمسال ثبت نام نمايد. براي نيمسال

 دانشجو منوط به اخذ مجوز افزايش سنوات خواهد بود.

پژوهشي و پژوهشي ارزش يکساني -آموزشي ۀوشود و در هر دو شيا ذکر شيوه صادر ميمدرک دکتري ب -3تبصره 

 مند خواهند شد.آموختگان در هر دو شيوه، از مزاياي استخدامي مترتب به آن بهرهدارد. دانش

پژوهشي، خاص  ۀاست. شيو با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي مجاز ها، صرفاً: اجراي هر يک از شيوه23ماده 

شگاه سته به وزارت علوم، تحقيقات پژوه ستقل و واب ست که بايد طرحهاي م ضا و فنآوري ا سه )تقا س هاي خارج از مو

 ،پذيرش دانشجوي دکتري پژوهشي باشندها متقاضي در صورتي که دانشگاه .دکتري داشته باشندمحور( براي رساله 

 مين کنند.أتصاصي مرتبط با صنعت تهاي دوره را از درآمدهاي اخکليه هزينهبايد 

 شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه است. ۀنامه بر عهدآيين اين تفسير موارد مبهم و مسکوت در :25ماده 

ستورالعمل، مطابق با آيين :26ماده  شي دوره  ۀناماين د ابالغ  17/9/1389مورخ  57209/21شماره  به يدکترآموز

شگاه تهيه و اجراي آن براي  شوراي تحصيالت تکميلي دان شده توسط وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري و مصوبات 

 شود. هاي مغاير با آن لغو مينامهاست. از تاريخ اجرا کليه آيينالزامي  و ماقبل 94ورودي   يدکتردانشجويان 

 
 


