
 

 تعالی بسمه

 نامه اجرایی  و شیوهآموزشی نامه  آیین

 ما بعد و 1395 دانشجویان ورودی سال برای  دوره دکتری

 :مقدمه

شورای عالی برنامه ریزی  24/11/1394 مصوب مورخ ،و بعد 95 دکتری ورودی هجدید آموزشی دور هبا توجه به آیین نام

این شیوه نامه با استناد به  اجرایی آیین نامه مذکور، هتدوین شیوه نامآموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ضرورت 

، تدوین شده و در هام و ایجاد هماهنگی در دانشگاه به تفکیک مفاد آیین نامهاببه منظور رفع  ،ق مربوطهابمصوبات و سو

 .شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه مورخ به تصویب رسیده است 29/07/1398مورخ  106شماره  هجلس

  



 بخش اول: اهداف و تعاریف
 هدف 1 ماده

 .دکتری تخصصی در تمامی زیر نظام های آموزش عالی است ههدف از تدوین این آیین نامه تعیین چارچوبی برای اجرای صحیح دور

 تعاریف 2 ماده

 .در این آیین نامه و برای رعایت اختصار، تعاریف زیر استفاده شده است

 .و فناوری استوزارت علوم، تحقیقات  :وزارت .1

دکتری از وزارت  هدانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی است که دارای مجوز پذیرش دانشجوی دور :موسسه .2

 .هستند

 .نظام آموزش عالی که دانشجویان بدون پرداخت شهریه و صرفا با سپردن تعهد خدمت، تحصیل می کنند :آموزش رایگان .3

 .ریزی آموزشی وزارت استشورای عالی برنامه  :شورا .4

 ندر آ ود وه شین پذیرفتط معابضو ابری، برصصخیلی دکترای تصتح ههای دور یکی از رشته فردی است که دردانشجو:  .5

 .ل اشتغال ورزدنام کند و به تحصی دوره ثبت

معین،  طآنور ضآنبراند و ن رسه پایاهای تحصیلی آموزش عالی را با موفقیت ب فردی است که یکی از دوره  آموخته: دانش .6

 .دوره را دریافت کند مدرک تحصیلی آن

 .ندارد یل اشتغالصمعین و به طور موقت به تحبرابر ضوابط صی است که دانشجو خمش نمدت زما  مرخصی تحصیلی: .7

 .ودداری کندصیل خواسته از ادامه تحخودخطور  دانشجو به نفرایندی است که در آ: انصراف تحصیلی .8

 .دهد می ورت تمام وقت انجامود را به صخصیل ای از آموزش است که دانشجو تمام تح شیوه :آموزش حضوری .9

توانمندیهای آموزشی  یباآموزشی، با هدف ارزشی هواحدهای دور نذراندگاز  سی است که پصصخآزمونی ت :عجام ارزیابی .10

 .شود زار میگو پژوهشی دانشجو بر

 .موسسه رسیده باشد تاییدها به آن سعلمی و یا کسانی که صالحیت تدری هیاتعضو  :مدرس .11

 .بندی وزارت است ی علوم بر اساس تقسیمصصخهای ت یکی از حوزه :رشته تحصیلی .12

 دنبال می صی راخیلی است که اهداف مشصهای هر رشته تح ای از دروس و فعالیت پیوسته هم به همجموع :برنامه درسی .13

 .کند

در  آن معادل نایلی یا زمصیری دانشجو در طول یک نیمسال تحگیادهایی است که برای  دانش یا مهارت :واحِد درسی .14

 .شود رفته میگنظر 

 .هستند ک رشته علمیابه در یصص مشخعلمی که دارای ت هیاتای متشکل از تعدادی عضو  مجموعه :گروهِ آموزشی .15

پس از شود و دانشجو  ای آغاز می کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه هاز دور سیلی که پصتح هدور :دوره دکتری تخصصی .16

 .کند دکتری دریافت میگذراندن موفق دوره، مدرک 

ص از خمش ی است که در یک زمینهصصخحاصل از یک فعالیت پژوهشی دانشجوی دوره دکتری ت بارش مکتوگز :رساله .17

 .شود مشاور تدوین می ناراهنما و استاد/استاد نایلی و با راهنمایی استاد/استادصیک رشته تح

دانشجو  ی رسالهابولیت ارزیومس ت کهای اس حرفه نصاصخعلمی و یا مت هیاتای متشکل از اعضای  مجموعه :داوران هیات .18

 .را بر عهده دارند

مهارت و  وهای جامعه هستند  شخعلمی در سایر ب هیاتبا تجربه غیر  نایا کارشناس نانظرب صاح :ای متخصصانِ حرفه .19

 .رسیده استموسسه  تاییدبه ایشان ای  صالحیت حرفه

در طول  ولیت راهنمایی دانشجو راوی است که مسصصخعلمی دارای مدرک دکتری ت هیاتیکی از اعضای  :استاد راهنما .20

 .دکتری به عهده دارد هدور



 هولیت مشاوروای است که مس حرفه نصاصخی یا متصصخعلمی دارای مدرک دکتری ت هیاتیکی از اعضای  :استادِ مشاور .21

 .در انجام رساله به عهده دارددانشجو را 

های  موسسه وزارت و با مشارکت بوصط مابی دکتری است که بر اساس ضوصصخهای ت هریک از دوره :المللی بین هدور .22

 .شود زار میگآموزش عالی و پژوهشی غیر ایرانی بر
 بخش دوم :

  3 ماده

 ط پذیرشابشرایط و ضو

 :اند از عبارت شرایط عمومی و اختصاصی ورود به دکتری تخصصی

های علوم،  انهخوزارت تایید کارشناسی ارشد اعم از پیوسته، ناپیوسته یا دکتری حرفه ای مورد هدور نامدرک رسمی پای ندارا بود -1

 ؛و آموزش پزشکی ناتحقیقات و فناوری و بهداشت، درم

 ؛ط معینابر ضورابهای علمی ورود به موسسه ب داشتن صالحیت -2

 ؛ط معینابر ضوابهای عمومی ورود به موسسه بر داشتن صالحیت -3

 .موسسه بوصارجی طبق شیوه نامه مخ نااحراز توانایی در زب -4

وزارت و  ناشخاستعدادهای در وبات شورای هدایتصطبق م ناشخپذیرش دانشجوی مشمول مقررات استعدادهای در:  1 تبصره

   .شود وبات مراجع ذیربط انجام میخارجی طبق مص ناپذیرش داوطلب

 

 :شیوه نامه اجرایی
د و ارائه گواهی آن شرط کارگیری زبان خارجی از طریق آزمون های زبان و کسب حداقل امتیاز به شرح ذیل تعیین می شو بهاحراز توانایی دانشجو در 

 .ی صدور مجوز دفاع می باشدالزم برا

 :دانشجویان دکتری غیر از گروه زبان و ادبیات انگلیسیآزمون زبان انگلیسی با کسب حداقل نمره های ذیل برای 1- 
(TOEFL IBT:61 - TOEFL PBT:500) , (IELTS:5.5) , (TOLIMO:500) 

(ITEP:3.5) , (MSRT , MCHE :50) 
 :ن دکتری گروه زبان و ادبیات انگلیسیاآزمون زبان انگلیسی با کسب حداقل نمره های ذیل خاص دانشجوی2-

(TOEFL IBT:100 - TOEFL PBT:600) , (IELTS: 7), MSRT: 85 
زم پس چنانچه زبان خارجی دانشجو انگلیسی نباشد، یا گروه مربوطه دانستن زبان خارجی دیگری را به جای زبان انگلیسی الزم بداند، معادلسازی ال3-

 :لمانند موارد ذی .از تصویب گروه تخصصی و شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه امکانپذیر خواهد بود

 آزمون زبان فرانسهDELF  350با کسب حداقل نمره 

 آزمون زبان آلمانیTEST-DAF  5از  3با کسب حداقل نمره 

   درصد سایر دانشجویان می  90حد اقل نمره قابل قبول برای دافاع از پروپوزال و  پایان نامه برای دانشجویان رشته زبان عربی و ادبیات فارسی

 باشد.

  زبان عربی خاص دانشجویان رشته هایی که زبان عربی به عنوان زبان اصلی یادگیری و فهم منابع درسی آن حساب می شود می آزمون بسندگی

 )مطابق نظر گروه زبان و ادبیات عربی و دانشکده الهیات .در صورت درخواست دانشجو و تایید گروه آموزشی  جایگزین زبان انگلیسی می شودو   باشد

دانشجویان مذکور یا باید مدرک نمره قبولی یکی از آزمون های زبان انگلیسی)قید شده در باال( را ارائه نمایند، یا نمره ،  689718با کد پی گیری 

 (.مدنظر دانشگاه های تراز اول ) دانشگاه های تهران و دانشگاه فردوسی( را کسب نمایند بسندگی زبان عربی  قبولی آزمون

 ضروری می باشد. دفاع پروپوزالجهت ورود به مرحله امتیاز یکی از آزمونهای فوق )بسته به مورد(  درصد 90اخذ حد اقل   -4

 .را بسته به مورد اخذ نمایند آزمونهای فوق کدام ازدرصد از هر  70باید حد اقل دانشجویان دکتری شاهد، ایثارگر و مربیان دانشگاه ها 5-

دانشجویان دکتری الزامی  دوم برایساعت در هفته در نیمسالهای اول و  3مدت  کدام بهشرکت در دو کارگاه آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه هر  -6

 از آزمون پایانی کارگاههای مذکور  به عنوان نمره قبولی و گذراندن کارگاه تلقی می شود. 20از  14. اخذ نمره حد اقل است

 .هستندمی باشند از شرکت در این کارگاهها معاف  1دانشجویانی که دارای مدرک زبان معتبر مطابق مورد  تبصره:

دستورالعمل اجرایی مصوب شورای جذب و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه و سایر دستورالعمل  همان  3ماده  1شیوه نامه اجرایی تبصره ـ 7

 .حد نصاب نمره زبان برای این دانشجویان همانند سایر دانشجویان می باشد ولی استجویان خارجی های مصوب دانشگاه در خصوص پذیرش دانش



 4ماده 

 .پذیر است نای صرفا یک بار امکصصخیلی دکتری تصتح هبرای هر دانشجو در دور ناآموزش رایگ

 5ماده 

دوره یا سایر  نادوره در هم دانشجوی این نایل همزمصهمچنین تح ، ی به صورت تمام وقت استصصخدکتری ت هیل در دورصتح

 .یلی ممنوع استصهای تح دوره

 6ماده 

 .ممنوع است ها اعم از دولتی و غیردولتی، موسسه یا سایر موسسه ناصی در همخصدکتری ت هتغییر رشته و انتقال دانشجوی دور

 ط و مقررات آموزشیاببخش سوم: ضو
 7ماده 

 .با مجوز وزارت دانشجو پذیرفته است، اجرا کند آنای که در  را برای دوره بوصاست، برنامه درسی م فموسسه موظ

 8 ماده

 .استصی در موسسه مبتنی بر نظام واحدی خصآموزش در دوره دکتری ت

 .نیمسال است نای پایابشامل شانزده هفته آموزش و دو هفته ارزشییلی هجده هفته، صهر نیمسال تح :تبصره

 9ماده 

 . یلی استصیلی و حداکثر هشت نیمسال تحصی، حداقل شش نیمسال تحصصخدکتری ت هیل در دورصت تحدم

صیل را تح تیار دارد به پیشنهاد استاد راهنما مدتخاموسسه ته نشود، خآمو که دانشجو در مدت مقرر دانش درصورتی :تبصره

 ناصورت رایگ به نااول کماک یل در نیمسالص، تحنایلی افزایش دهد. برای دانشجوی مشمول آموزش رایگحداکثر تا دو نیمسال تحص

 موسسه دریافت می بوصم هطبق شیوه نام امنا تعیین و هیاتت است که طبق تعرفه ابت هزینه ثخاما در نیمسال دوم منوط به پردا

موارد  نیل به کمیسیوصص ادامه تحخصویری در گ میمصت ته نشود، پرونده وی برایخآمو در این مدت دانششود. چنانچه دانشجو 

 .موسسه ارجاع می شوداص خ

 شیوه نامه اجرایی

و  با موافقت معاونت آموزشییک نفر نیز و در موارد استثنایی تشکیل کالس با  دشوتشکیل می دانشجو  2 کالس دوره دکتری با حداقل

 .دانشگاه بالمانع است تحصیالت تکمیلی

 شیوه نامه اجرایی

به کمیته منتخب شورای تحصیالت تکمیلی تفویض می  نیمسال دهمبه دانشکده و در این شیوه نامه اختیار اعطای سنوات نیمسال نهم 1-

 .جو پرداخت شودتوسط دانشترم دهم ه در زمان انتخاب واحد الزم است هزینه نیمسال دهم بر اساس تعرفه مصوب هیات امنا دانشگا .شود

آموخته شود، الزم است درخواست ادامه چنانچه دانشجو به دالیل خارج از اراده خود نتواند در موعد مقرر )حداکثر ده نیمسال( دانش 2-

یل وی حداکثر تا قبل از شروع امتحانات نیمسال دهم جهت بررسی و تصمیم گیری از سوی گروه آموزشی و دانشکده مربوطه با ذکر صتح

ر پایان نیمسال ورت عدم ارسال درخواست ، دانشجو دارد خاص دانشگاه ارجاع شود. در صدالیل و ارائه مستندات به کمیسیون بررسی مو

موارد سقف مجاز تعیین شده توسط کمیسیون های بعد نیز تا این رویه برای تمام نیمسال ،شددهم به علت اتمام سنوات مجاز اخراج خواهد 

 الزم االجرا می باشد. خاص دانشگاه

 :شیوه نامه اجرایی

دکتری به صورت تمام وقت بوده و دانشجو موظف است در زمانهایی که گروه تعیین می کند در دانشگاه حضور  ەتحصیل دانشجو در دور -1

یابد و برنامه های آموزشی و پژوهشی خود را انجام دهد. تحصیل دانشجویانی که رابطه استخدامی )رسمی یا پیمانی( با موسسات دولتی یا 

مت در تمام طول دوره تحصیل است . در غیر این صورت، دانشگاه مجاز به محروم نمودن دانشجو غیردولتی دارند، منوط به موافقت محل خد

 .از ادامه تحصیل خواهد بود

راهنما و تایید گروه و  ماه )متوالی یا متناوب( با درخواست استاد 3مدت  م وقت دانشجو در دانشگاه برایدر صورت عدم حضور تما- 2

 و بازگشت مجدد وی به تحصیل منوط به رای موافق کمیسیون موارد خاص می باشد. شدنسبت به اخراج دانشجو اقدام خواهد  ،دانشکده



 10ماده 

واحد پژوهشی  24تا  18واحد آموزشی و  18تا  12  واحد است که از این تعداد 36 تخصصیدکتری هتعداد واحدهای درسی دور

 .می شودیلی لحاظ صاست که در برنامه درسی هر رشته تح

 .کند باخواحد درسی انت 10و حداکثر  6 حداقلیلی الزم است صدانشجو در هر نیمسال تح تبصره: 

 11ماده 

 .است 20 از 16م واحدهای آموزشی اتم نذراندگاز  سل قبول پابو میانگین کل ق 20از  14 قبولی در هر درس هحداقل نمر

است با نظر  فباشد دانشجو موظ 16 تمام واحدهای آموزشی کمتر از نذراندگاز  سچنانچه میانگین کل نمرات دانشجو پ :1 تبصره

موفقیت بگذراند و در غیر  ذ کند و باخیلی دروسی را برای ترمیم میانگین کل اصیک نیمسال تحروه، فقط در گ تاییداستاد راهنما و 

 .می شودیل محروم صاین صورت از ادامه تح

 .می شودقبولی وی انجام  هرین نمرکل نمرات دانشجو صرفا بر اساس آخ میانگین همحاسب: 2 تبصره

است برای  فموظ ،آنقبولی در هر درس یا حذف غیرموجه  هنمر ب، در صورت عدم کسنادانشجوی مشمول آموزش رایگ: 3 تبصره

 .ت کندی موسسه پرداخامنا تاهی بوصرا بر اساس تعرفه م آندرس یا درس جایگزین، هزینه مربوط به  نامجدد هم باخانت

 شیوه نامه اجرایی

ا مهارت دانشجو، ضروری ش یآن برای رفع کمبود دان نذراندگروه آموزشی گیص استاد راهنما و خدرس جبرانی درسی است که به تش1-

 .الغ شوداباست. الزم است فهرست دروس مذکور در نیمسال اول و حداکثر تا قبل از شروع نیمسال دوم تعیین و به دانشجو 
بگذراند.  یشنیاز یا جبرانی پواحد درسی را به صورت  6 روه آموزشی، حداکثر تاگیص استاد راهنما و خاست در صورت تش فدانشجو موظ2-

در میانگین نیمسال و کل دانشجو محاسبه نمی  هاساین در ةهمانند سایر دروس( در دروس جبرانی الزامی است، نمر14نمره قبولی ) بکس

 .شود
واحد )در شرایط  6اخذ کمتر از و  است 10و   6  اعم از جبرانی و اصلی( در یک نیمسال به ترتیب)حداقل و حداکثر تعداد واحد درسی  -3

 دانشگاه خواهد بود. مدیریت تحصیالت تکمیلیخاص( منوط به اخذ مجوز از 

های تحصیلی )آموزشی و پژوهشی( در موعد مقرر انتخاب واحد کند. چنانچه دانشجویی در موعد دانشجو موظف است در کلیه نیمسال -4

 .بودخواهد انصراف از تحصیل ننماید به منزله انتخاب واحد مقرر 

در موارد استثنایی که دانشجو به دالیلی خارج از اراده خویش انتخاب واحد ننماید، موضوع پس از تأیید استاد راهنما و گروه آموزشی : تبصره

 شود.گیری به شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال میتصمیم دانشکده، جهت  نظرذیربط و اظهار

 

 

 شیوه نامه اجرایی

ادیقی صنمره قبولی در هر درس یا عدم حذف مجاز آن، )حذف مجاز شامل م ، در صورت عدم کسبنادانشجوی مشمول آموزش رایگ1-

 باخاست برای انت فن است(. موظارگ، حذف پزشکی و حذف ستاد ایثارمیته منتخب شورای تحصیالت تکمیلیکیص ن حذف به تشخهمچو

ت خدانشگاه پردا یهیات امنا بوصوط به آن را بر اساس تعرفه مروه آموزشی، هزینه مربگیص خن درس یا درس جایگزین، به تشامجدد هم

 .کند

یید تاواست دانشجو و ارائه مدارک در سیستم آموزشی دانشگاه و خبا درحذف ترم( تحصیلی )حذف تمام دروس یک نیمسال اص خدر شرایط 2-

لی، ب در سنوات تحصیا احتساب  قبل از شروع امتحانات تاشده(،  )مبنی بر موجه بودن دالیل ارائه کمیته منتخب شورای تحصیالت تکمیلی

 .پذیر است ناامک

ن نیمسال، صرفا یک درس نظری را با ارار تا یک هفته قبل از شروع امتحانات پایطود در صورت اضختواند در دوره آموزشی  دانشجو می3-

 .نشود 6 کمتر ازشرط آنکه تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو  روه آموزشی حذف کند بهگتایید 

است با نظر استاد راهنما و  فباشد دانشجو موظ 16 تمام واحدهای آموزشی کمتر از نذراندگاز  سچنانچه میانگین کل نمرات دانشجو پ4-

است را برای ترمیم  ذراندهگ 16 )در سنوات مجاز دوره آموزشی( دروسی را که قبال با نمره کمتر از یلیصروه، فقط در یک نیمسال تحیید گتا

هزینه اخذ مجدد این دروس همانند  .یل محروم می شودصذ کند و با موفقیت بگذراند و در غیر این صورت از ادامه تحمیانگین کل اخ

 اخذ خواهد شد.از دانشجو دروسی که دانشجو در آنها نمره قبولی نگرفته برابر تعرفه های مصوب هیات امنای دانشگاه 

 



 12ماده 

و فعالیت در کالس، انجام  درس و بر اساس حضور آن( ناوی مدرس )یا مدرسس جو در هر درس، ازیلی دانشصی پیشرفت تحابارزی

پذیرد و بر  یلی صورت میصنیمسال تح عملی در هر - ای و پایانی برای دروس نظری و نظری کتبی مرحله نو نتایج آزمو فتکالی

 .می شودتا بیست تعیین  مبنای عددی از صفر

 13ماده 

درس  آننیمسال  ناپای ناامتح یلی، در بیش از سه شانزدهم از کالسهای یک درس یا در جلسهنیمسال تحصچنانچه دانشجو در طول 

مسال برای صورت، رعایت حداقل شش واحد در طول نی شود. در این درس حذف می آنه تلقی شده و غیبت کند، این غیبت غیرموج

 .می شود بیلی وی محسوصکامل جزو مدت مجاز دوره تحنیمسال  یک ناعنو ی نیمسال مذکور بهدانشجو الزامی نیست ول

 14ماده 

 .از تمام واحدهای آموزشی دوره الزامی است 16ارزیابی جامع، کسب میانگین کل حداقل  هبرای ورود به مرحل

 15ماده 

جامع شرکت  یابدیگر، در ارزیبار  است، در غیر این صورت، دانشجو مجاز است، صرفا یک 16 ی جامعابحداقل نمره قبولی در ارزی

ی جامع ابدر ارزی دشرکت مجد ناوص امکگیری در خص میمصدانشجو برای ت هپروندرا با موفقیت بگذراند در غیر اینصورت  آنکند و 

 .اص موسسه ارجاع می شودخموارد  نبه کمیسیو

طبق شیوه نامه  شود، و پژوهشی دانشجو انجام میهای آموزشی  ی توانمندیابمنظور ارزشی ی جامع که بهاباجرای ارزی هنحو : تبصره

 .واهد بودب موسسه خوصم

 شیوه نامه اجرایی

ارائه ، 16 کلیه واحدهای آموزشی دوره با میانگین کل حداقل نذراندگمنوط به  انتخاب واحدهای ارزیابی جامع آموزشی و پژوهشی -1

 .و رعایت سنوات مرحله آموزشی است 3اجرایی ذیل ماده  ة، مطابق شیوه نامن خارجی قابل قبول دانشگاهامدرک زب



 

 شیوه نامه اجرایی
  .ارزیابی جامع شامل دو بخش ارزیابی قابلیت های آموزشی و ارزیابی قابلیت های پژوهشی است -1

اهنما و تصویب گروه به پیشنهاد استاد رغیر جبرانی درس دو تا چهار از طریق برگزاری آزمون کتبی یا آزمون کتبی/ شفاهی شامل  ارزیابی آموزشی -2

باشد  17حداقل  میانگین ر. اگو باید آزمون را تکرار نماید باشد مردود خواهد بود 14متر از ک هر درس نمره در مرحله آزمون کتبی آموزشی انجام می شود.

 ةهر صورت میانگین نمر باشد انجام مرحله آزمون شفاهی الزامی است. در 16.99تا  14بین  میانگین آزمون کتبینیاز به مرحله آزمون شفاهی ندارد. اگر 

 باشد. 16ارزیابی آموزشی نباید کمتر از 

 آزمون ارزیابی آموزشی است.درصد نمره نهایی  30و  70های کتبی و شفاهی به ترتیب ارزش آزمون: 1تبصره

 درس از دروس انتخاب شده باشد. یکتواند حداکثر ارزیابی کننده استاد راهنما می: 2ه تبصر

 ست:ادر آزمون شفاهی به قرار زیر  ارزیابترکیب هیات هفته پس از آزمون کتبی برگزار خواهد شد و  2: آزمون شفاهی حداکثر 3تبصره 

 .یالت تکمیلی به انتخاب رییس دانشکدهو نماینده تحص نفر عضو هیات علمی به انتخاب شورای گروه 2استاد/استادان راهنما و 

هادی رساله به معنی بررسی قابلیت های پژوهشی و توانمندی تحلیل و استنباط دانشجو است، که بر مبنای بررسی طرح پیشنارزیابی پژوهشی  -3

 )پروپوزال( دانشجو انجام می شود.

اور از اعضای هیات علمی داستاد یا استادان راهنما، استاد یا استادان مشاور و سه ترکیب هیات داوران در بررسی طرح پیشنهادی رساله به این شرح است: 

و با گروه  خارجداوران از  حداقل یکی ازکه باید به پیشنهاد شورای گروه و تایید رییس دانشکده انتخاب شوند. الزم است به باال مرتبه استادیاری دارای 

ساتید راهنما برای رسمیت احضور . حداقل دو تن از اعضای هیات داوران باید دارای مرتبه دانشیاری باشندوع نیز حداقل مرتبه علمی دانشیار باشد و در مجم

 .یافتن جلسه داوری الزامی است

دانشکده تشکیل خیص رییس که رساله دارای دو استاد راهنما باشد و حضور یکی از آنان در جلسه دفاع پروپوزال امکان پذیر نباشد با تش درصورتی: 1تبصره

 .جلسه با مابقی اعضای هیات داوران بالمانع است

 ر ندارد.تباعو صورتجلسه دفاع از پروپوزال بدون امضای ایشان ا نظارت رییس دانشکده یا نماینده وی بر جلسه داوری الزامی است: 2تبصره

 : داور خارجی به صورت غیرحضوری3تبصره
 .واحد ارزیابی جامع پژوهشی استنتیجه نیاز ثبت موفقیت در ارزیابی جامع آموزشی پیش -4

 .و در ارزیابی پژوهشی کسب درجه قبولی است 16 حداقل شرط موفقیت در ارزیابی آموزشی کسب نمره -5

)آموزشی، امع پژوهشی( دانشجو مجاز است صرفا یک بار دیگر در ارزیابی جچه آموزشی و چه در صورت عدم موفقیت در گذراندن ارزیابی جامع ) -6

موفقیت در ارزیابی  یا عدم که غیبت و در صورتی  یل محروم خواهد شد.پژوهشی( شرکت کند و آن را با موفقیت بگذراند در غیر این صورت از ادامه تحص

ر کمیسیون بررسی موارد جو دجامع دانشجو خارج از اراده وی باشد، با ارائه درخواست همراه با مدارک و مستندات مبنی بر خاص بودن شرایط، پرونده دانش

 .خاص دانشگاه قابل بررسی است

 .ثبت نمره ارزیابی پژوهشی در کارنامه تحصیلی دانشجو به صورت کیفی )قبول/ رد( است -7

  .آزمون الزامی استگزاری ثبت نمره ارزیابی جامع اعم از آموزشی و پژوهشی در هر نیمسالی که دانشجو آن واحد را اخذ نموده حداکثر یک ماه پس از بر -8

ن پذیر است و بعد از آن در کارنامه و برنامه آموزشی دانشجو حداکثر برای دو نیمسال متوالی امکا "ارزیابی جامع آموزشی و پژوهشی"عنوان ثبت  تبصره:

 صرفا با رای کمیسیون موارد خاص انجام می شود.

 .در کلیه مراحل ارزیابی جامع خاتمه می یابدمرحله آموزشی با پذیرفته شدن دانشجو آغاز و با قبولی  -9

ه دانشجو در مدت ک درصورتی .استنیمسال تحصیلی  پنجحداکثر مدت مجاز مرحله آموزشی تا پایان کلیه مراحل ارزیابی جامع )آموزشی و پژوهشی(  -10

رزیابی جامع )تمدید است درخواست امکان شرکت مجدد در ا مجاز موفق به اخذ نمره قبولی در کلیه مراحل ارزیابی جامع )آموزشی و پژوهشی( نشود الزم

رد خاص دانشگاه سنوات آموزشی( دانشجو از سوی دانشکده حداکثر تا یک هفته پس از اعالم نمره، جهت بررسی و تصمیم گیری به کمیسیون بررسی موا

 .ارسال شود، در غیر این صورت دانشجو اخراج خواهد شد

ی جامع است. چنانچه دانشجو نمایند و این کار به منزله یک نوبت شرکت در ارزیابو انتخاب واحد شرکت در ارزیابی جامع ثبت نام برای دانشجویان باید  -11

 .امع بعدی مجاز به شرکت خواهد بودپس از ثبت نام در ارزیابی جامع شرکت نکند، تنها یکبار دیگر در اولین ارزیابی ج

 .است هشتاردیبو موعد دومین ارزیابی  بانآشود، موعد اولین ارزیابی جامع برگزار می تحصیلی دو نوبت در سال ارزیابی جامع صرفاً - 12

پایان نامه یا رساله همسر، عروس، داماد، یا بستگان طبقه اول یا طبقه دوم قرابت نسبی برای اعضای  پروپوزال و راهنمایی یا عضویت در هیات داوران* 

 .هیات علمی دانشگاه ممنوع است

 به ترتیب طبقات به شرح ذیل است :  1314مصوب قانوب مدنی  1302قرابت نسبی طبق ماده توضیح : 

ات و اخوال و خاالت و اوالد آن اعمام و عم -طبقه سوم ،  اجداد و برادر و شواهر و اوالد آن ها -طبقه دوم ،  پدر و مادر و اوالد و اوالد اوالد -طبقه اول 

 ها



 ط و مقررات پژوهشیابخش چهارم: ضوب

 16ماده 

پژوهشی های  فعالیت آموزشی شرط الزم برای شروع هطرح پیشنهادی رساله در درو بویصی جامع و تابآمیز ارزی موفقیت نذراندگ

 .است تخصصیدکتری  هدر دور

 17ماده 

راهنمای اصلی  مجاز است عالوه بر استاد راهنمای اصلی، استاد راهنمای دوم نیز داشته باشد. استاد تخصصیدکتری  هدانشجوی دور

روه آموزشی گ تاییداستادیاری و با  مرتبه علمی حداقلیل و با صعلمی موسسه محل تح هیاتاعضای  ناواست دانشجو و از میخبه در

 .می شودتعیین 

کارشناسی ارشد برای  یالت تکمیلی و راهنمایی حداقل دو دانشجویصدر دوره تح سقه تدریابداشتن حداقل سه سال س :1 تبصره

 . استاد راهنما با مرتبه استادیاری ضروری است

 .می شودانجام  موسسه بوصنامه م ارج از موسسه( طبق شیوهخل یا راهنمای دوم )داخب استاد اخشرایط و نحوه انت: 2 تبصره

انتخاب استاد/ استادان مشاور، به پیشنهاد استاد راهنما و تایید گروه آموزشی، از بین اعضای هیات علمی یا متخصصان : 3تبصره 

 .حرفه ای مرتبط با رشته تحصیلی دانشجو امکان پذیر است

 18ماده 

در مدت مجاز  وزارت بوصنامه م ود طبق آیینخهای پژوهشی  تدوین رساله دکتری و برای ادامه فعالیت نادانشجو مجاز است در زم

 .سفر کند خارجیلی یا خهای آموزش عالی دا فرصت تحقیقاتی به یکی از موسسه نایلی با عنوصتح

  

 شیوه نامه اجرایی

طرح پیشنهادی رساله( شرط الزم برای شروع مرحله پژوهشی  بویتصی جامع پژوهشی )ابی جامع آموزشی و ارزیابآمیز ارزی موفقیت نذراندگ

 .است تخصصیدکتری  ةدر دور
 می رسد . ناواحد رساله آغاز می شود و با دفاع از رساله به پای باخآموزشی با انت ةاز مرحل سپژوهشی پ ةمرحل

 شیوه نامه اجرایی
و دانشجو ملزم است با نظارت استاد راهنمای خود کلیه مراحل  شودتقاضای دانشجو و موافقت استاد و با تأیید گروه ذیربط تعیین می استاد راهنما به -1

 .تحصیلی را طی کند

 د مشخص گردد و به تایید شورای گروه برسد .بای ی دانشجومین نیمسال تحصیلی، استاد راهنماتا پایان دو -2

ی پایان نامه 2ی راهنمایی حداقل ی استادیاری با سابقهباید دارای مدرک دکترای تخصصی، عضو هیأت علمی دانشگاه و حداقل دارای مرتبهاستاد راهنما  -3

ا با مرتبه برای استاد راهنم آیین نامه ارتقا 3ماده  درصد امتیازات 75اقل اخذ حد  .های تحصیالت تکمیلیی تدریس در دورهسال سابقه 3 وکارشناسی ارشد 

 .استادیاری ضروری است

 آیین نامه ارتقا معاونت پژوهشی و فناوری می باشد . 3درصد ماده  75تبصره: مرجع تعیین 

اند قابل محاسبه است و سوابق اعضای هیأت علمی که به دانشگاه انتقال یافته ،های روزانه دولتی و با مجوز معاونت آموزشیصرفاً سوابق تدریس در دانشگاه -4

 نیز طبق رویه ذکر شده قابل محاسبه است.

نیز دانشگاهها  انتخاب استاد راهنمای اصلی دانشجو از بین اعضای هیات علمی سایر ، در شرایط خاص و با تایید شورای گروه و رییس دانشکدهتبصره : 

 .بالمانع است
حداقل « اصلی»راهنمایی رساله دانشجو را دو استاد راهنما )مشروط به اینکه راهنمای اوّل در صورت نیاز، به پیشنهاد استاد راهنما و تایید گروه، مسوولیت  -5

 .درصد مسوولیت هدایت رساله را بر عهده داشته باشد( به طور مشترک عهده دار می شوند 60
 .مدرک دکتری( خارج از دانشگاه بالمانع است، انتخاب استاد راهنمای دوم از بین اعضای هیات علمی )با گروهدر شرایط خاص و به تشخیص شورای  -6
ای مرتبط با انتخاب استاد/ استادان مشاور، در صورت نیاز به پیشنهاد استاد راهنما و تایید شورای گروه، از بین اعضای هیات علمی یا متخصصان حرفه  -7

 .دانشجو امکان پذیر است موضوع رساله



 19ماده 

استاد/  تاییدرساله، با  رج ازخپژوهشی مست - ه علمیمی و چاپ یک مقالعلشرط کفایت دستاوردهای  از تدوین رساله به سدانشجو پ

  .ود دفاع کندخاز رساله  ناداور هیاتراهنما مجاز است در حضور  نااستاد

استادیاری هستند  راهنما و مشاور( با حدداقل مرتبه ناعلمی )عالوه بر استاد هیاتمتشکل از تعداد سه عضو  ناداور هیات:  تبصره 

 حرفه نصاصختواند از مت ارجی میخ ناشوند. یکی از داور می باخروه آموزشی انتگارج از خل و دو عضو نیز از خکه یک عضو از دا

 .شود انتخابای 

 20ماده 

 می شود : به شرح زیر انجام  آنی ابو ارزشی می شودرساله در میانگین کل محاسبه ن هنمر

 (16ف : مردود )کمتر از ال

 (20تا 19عالی )( 18.99 تا18) بوخیلی ( خ17.99 تا16) بوخ: قبول با درجه ب 

یل به صتح زت مجامد فنیمسال در سق، حداکثر یک ناداور هیات تاییدی رساله مردود اعالم شود، با ابچنانچه ارزشی: 1 تبصره

  .ود دفاع کنده در جلسه دفاع شرکت و از رساله ختا دوبار می شوددانشجو اجازه داده 

دانشجویی که در فرصت تعیین شده نتواند از رساله خود با درجه قبولی دفاع کند، فقط گواهی گذراندن واحدهای درسی : 2صره تب

 .به وی اعطا می شود

 21ماده 

 تاریخ دانش آموختگی، روز دفاع و کسب درجه قبولی از رساله است 
 

 

  

 شیوه نامه اجرایی

این شیوه نامه  2شماره  ( کفایت دستاوردهای علمی طبق دستورالعمل اعالم کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری پیوست1

 .تعیین می شود
 .( درصورتی که دانشجو دو استاد راهنما داشته باشد تایید هر دو استاد راهنما برای انجام دفاع از رساله الزامی است2

 باشد.  باالتر یا دانشیاری مرتبه در باید داوران هیات ترکیب در خارجی داوران از یکی اقل حد( 3

 نامه اجراییشیوه 

حد اکثر دو در بازه زمانی  دانشکدهرا به اداره آموزش برای فراغت از تحصیل  دانشکدهاز دفاع، مدارک مورد نظر  سدانشجو ملزم است پ( 1

 .تحویل نماید بعد از دفاع  هما

توسعه و تحصیالت یل دانشجو را به مدیریت صفراغت از تح بزاری جلسه دفاع، مراتگاز بر سپحداکثر تا سه ماه است  فموظ ( دانشکده2

 تگی است. درصورتیخآمو ل قبول(، تاریخ دانشاباقل قدجهت اقدامات بعدی اعالم نماید. در این صورت روز دفاع از رساله )با درجه ح تکمیلی

لسه دفاع، ریزنمرات تایید شده( یل )صورتجصمدارک مربوط به فراغت از تح و یا  ید شدهییر دانشجو در تحویل رساله تاکه به دلیل تاخ

آن با دانشجو  تولیئمس   ،دانشگاه ارسال نشود تحصیالت تکمیلیزاری جلسه دفاع به مدیریت گظرف مدت حداکثر سه ماه بعد از تاریخ بر

 می باشد 

 



 نامه مقررات نظارت بر اجرای آیینط و ابضو :بخش پنجم 
 22ماده 

طبق  موضوع، رونوشت برداری( کند و این بعلمی )دستبرد ادبی، جعل، تقل تدوین رساله اقدام به تخلفچنانچه دانشجو در حین 

 .خواهد شد اقدام بوصهای م ها و دستورالعمل نامه ق با قوانین و آیینطابموسسه برای موسسه اثبات شود، م بوصشیوه نامه م

 .خواهد شدیلی وی صال مدرک تحابط، منجر به  از اتمام رساله سعلمی دانشجو پ فلخاحراز و اثبات ت:  تبصره

  23ماده 

حذف تمام دروس یک نیمسال تحصیلی، حضور و غیاب  ،پیشنهادی برای انجام رساله دکتریضوابط مربوط به بررسی و تصویب طرح 

گیری در موارد خاص و سایر موارد ، تصمیمچگونگی ثبت و اعالم نمره، دانشجو، مرخصی تحصیلی، انصراف از تحصیل، تقویم آموزشی

 .شوداجرایی این آیین نامه بر اساس شیوه نامه اجرایی مصوب موسسه و اصول مندرج در این آیین نامه انجام می 

 

 

 شیوه نامه اجرایی

 تصویب طرح پیشنهادی واحد رساله1-

 .دانشجو الزامی است پنجمترم  ناطرح پیشنهادی رساله دکتری دانشجو تا پای بویصت -

 .ذ واحد رساله استخی جامع اعم از آموزشی و پژوهشی شرط اابکلیه دروس و موفقیت در ارزی نذراندگ -

 .ن دفاع الزامی استایلی تا زمصدر هر نیمسال تح "تمدید رساله "به صورت  ذ واحد رساله خجامع پژوهشی، ای اباز موفقیت در ارزی سپ -

ود را در سیستم جامع خزارش کتبی پیشرفت کار پژوهشی گیلی، صن هر نیمسال تحاپای واحد رساله و در اخذاز  پساست  فدانشجو موظ

  .سمینار( ارائه نماید ببه صورت شفاهی )در قال اساتید راهنما  در صورت درخواست آموزشی دانشگاه درج و همچنین

ساتید راهنما در هر نیمسال در سیستم جامع آموزشی دانشگاه، شرط ا زارش کتبی پیشرفت کار پژوهشی و تائید آن توسط استاد/درج گ

 .واهد بودواحد در نیمسال آتی دانشجو خ انتخاب

 دانشکده است.  سرئیمسئولیت برگزاری ارزیابی جامع بر عهده مدیر گروه و با هماهنگی  -

بایست حداکثر دو هفته پس از پایان ارزیابی به می ارزیابی کتبی و شفاهی جامع حداکثر با فاصله زمانی یک هفته برگزار شده و نتایج -

 مدیریت تحصیالت تکمیلی ارسال شود.

 ویان هم گرایش با هم در ارزیابی جامع شرکت کنندالزم است همه دانشج -

 است. 15سایر موارد در خصوص طرح پیشنهادی واحد رساله مطابق شیوه نامه اجرایی ماده  -

 حذف اضطراری و حذف کلیه دروس یک نیمسال تحصیلی2-

 .است 11 ق با شیوه نامه مادهطابراری و حذف کلیه دروس مطحذف اض

 حضور و غیاب دانشجو3-

 .است 13 ق شیوه نامه مادهطابدانشجو م بحضور و غیا

 ثبت نام و مرخصی تحصیلی-4

دانشجو در موعد مقرر در هر نیمسال  ننام نکرد کند. ثبتو انتخاب واحد نام  یل در هر نیمسال ثبتصن فراغت از تحادانشجو باید تا زم

 ةیل این افراد، تا قبل از شروع نیمسال بعدی بر عهدصشت به تحگبازیری در مورد گ میمصت. راج خواهد شدصیلی منجر به صدور حکم اختح

یل صشت به تحگواست بازخدانشگاه با در تحصیالت تکمیلیدر صورت موافقت مدیریت .  است تحصیالت تکمیلی دانشگاهمدیریت 

 .می شود از وی محسوبیلی مجصمدت تح وننموده است جز نام ن، آن نیمسالی که فرد در آن ثبتاآن

یلی انتخاب واحد نمایدصاست در هر نیمسال تح ز موظفارج( نیخل و خبرد )اعم از دا العاتی به سر میطی که در فرصت میدانشجو. 

یل صو با توجه به مدت مجاز تح رییس دانشکدهید یروه و تاگاز تایید استاد راهنما با موافقت  سدر مواردی که دانشجو عذر موجه دارد پ

 یلی باید پیش از شروع کالسصی تحخصواست مرخیلی با احتسام در سنوات استفاده کند. درصی تحخصاز دو نیمسال مرتواند حداکثر  می

 .های درس در هر نیمسال در سیستم جامع آموزشی دانشگاه ثبت شود



 24اده م

 .آموزشی دانشگاه استمسوولیت حسن اجرای این آیین نامه و پاسخگویی قانونی مترتب بر آن، بر عهده معاونت 

 25ماده 

 .نظارت بر حسن اجرا و تفسیر مفاد آن بر عهده معاونت آموزشی وزارت است

 26ماده 

شورای عالی برنامه ریزی  24/11/1394مورخ  871تبصره در جلسه شماره  15ماده و  26ین آیین نامه مشتمل بر یک مقدمه ، ا

 .و پس از آن الزامی است 1395-96آموزشی به تصویب رسید و اجرای آن برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 

 

 

  

 شیوه نامه اجرایی

تحصیالت شورای  1398مهر  29 خجلسه مورامین  106در پیوست یک و  ره صتب 24 ماده و26این شیوه نامه مشتمل بر یک مقدمه، 

 .از آن الزامی است سپو  1396 یلیصن ورودی سال تحارسید و اجرای آن برای دانشجوی بویصدانشگاه به ت تکمیلی
 

 23ادامه شیوه نامه اجرایی ماده 

 انصراف از تحصیل5-
دانشجو مجاز است فقط یک بار و تا دو ماه  .دانشگاه ثبت کنددانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست خود را در سیستم جامع آموزشی 

ی شود پس از تاریخ ارائه درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد در غیر این صورت پس از انقضای این مهلت، حکم انصراف از تحصیل وی صادر م

 .و باید به کلیه تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است، عمل نماید

 مجدد دانشجوی انصرافی )پس از صدور حکم انصراف( منوط به شرکت و قبولی در آزمون سراسری بر اساس ضوابط مربوطه استتحصیل 

 تقویم آموزشی و چگونگی ثبت و اعالم نمره6-.

ق طابو چگونگی ثبت و اعالم نمره م شورای آموزشی دانشگاه ق تقویم کلی مورد تایید طابیلی تقویم آموزشی آن سال مصدر هرسال تح

 .است دانشکده هادستورالعمل ارسالی معاونت آموزشی دانشگاه به 

 :معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو در دانشگاه قبلی با شرایط ذیل امکان پذیر است7-

 ه دانشگاه در مقطع دکتری دانشگاه دیگر گذرانده است :معادل سازی دروسی که دانشجو قبل از ورود ب -الف

روه آموزشی، خیص گ، بنا به تش ذرانده شده با دروس جدیدمحتوای آموزشی دروس گ و وه بودهرد تایید گکیفیت دانشگاه مور الزم است1-

 .داشته باشددرصد  80باالی اشتراک محتوایی 

ذرانده ان واحد درس گن پذیر است که میزان واحدهای متفاوت به شرطی امکابا میز( ان و محتوان )از نظر عنواپذیرش دو درس یکس2-

بیق ابل تط: درس سه واحدی به جای درس دو واحدی ق بیق داده شود. )به طور مثالطن واحد درسی باشد که قرار است تاشده بیش از میز

 (ن پذیر نیستاآن امک ساست و بالعک

 .محاسبه رساله( باشد نکل واحدهای درسی رشته )بدو%  50 بیش ازذیرش نباید بیق و پقابل تطحداکثر واحدهای 3-

 

 :گذرانده است حکیم سبزواریدکتری دانشگاه  عمعادل سازی دروسی که دانشجو قبل از ورود به دانشگاه در مقط-ب

 .داشته باشدقابل قبولی روه آموزشی، اشتراک محتوایی گیص خذرانده شده با دروس جدید، بنا به تشگالزم است محتوای آموزشی دروس -1

ذرانده گن واحد درس ان پذیر است که میزان واحدهای متفاوت به شرطی امکا( با میزان و محتوان )از نظر عنواپذیرش دو درس یکس-2

بیق طل تابجای درس دو واحدی ق بیق داده شود. )به طور مثال: درس سه واحدی بهطن واحد درسی باشد که قرار است تاشده بیش از میز

 (آن امکآن پذیر نیست ساست و بالعک

 .یلی دانشجو کاسته می شودص، یک نیمسال از سنوات مجاز تح واحد از دروس معادل سازی شده 6 به ازای هر  -3



 به بعد 95شیوه نامه اجرایی آیین نامه دکتری  1شماره  پیوست
 

 ژوهشی دانشجویان دکتریدستورالعمل اعالم کفایت دستاوردهای پ

  1 ماده

 : مقدمه

 کشورواقعی ایزهنیا حل به معطوف و بوده المللی بین و ملی استانداردهای سطح در کافی تخصصی عمق دارای باید دکتری های رساله

 دکتری دانشجویان پژوهشی دستاوردهایت ایفک طشرای تییین راستای در و دکتری دوره شیزآمو نامهآیین 19 دهام به یتعنا با باشد.

 برایتحصیالت تکمیلی  شورای مورخ جلسه در لدستورالعم این. ت اس شده دوینت یرز لدستورالعمحکیم سبزواری  دانشگاه

 .شد تصویب بعد و 1395 ورودی دکتری دانشجویان

  2 ماده

 علوم پایه  و حوزه مهندسی های دانشکده در

 :احراز شرایط زیر است  دکتری رساله پژوهشی دستاوردهایت ایفک اعالم برای مزال شرط

 

مقاله )عالوه بر  مورد تایید دانشگاه    JCRایه شده در لیست مجالت  میا دو مقاله ن   Q3 مقاله  یک لحداقچاپ یا پذیرش  -الف

 الزم برای دفاع(

 (المللی ینیا ب )ملی داخلی رانس هایفکن در مقاله یک( پوستر یا اهیفش) ارائه  -ب

  .باشد مستمر پژوهشی یتفعال سال 2.5 دهنده نشان باید دانشجو طتوس شده ارائه کار حجم - ج

  3 ماده

 جغرافیا ، تربیت بدنی  ،انسانی علوم حوزه های دانشکده در

 احراز شرایط زیر است : دکتری پژوهشی رسالهدستاوردهای کفایت اعالم برای الزم شرط 

در  یک مقاله  یا  فهرست مجالت مورد تایید دانشگاهدر    JCR نمایهدارای مجالت در شده پذیرفته چاپ یا  مقاله یک لحداق -الف

 عالوه بر مقاله الزم برای دفاع( و یا حوزه علمیه ) تهداشا بی علوم ارتینزو تایید مورد  مجالت

 یا بین المللی( )ملی داخلیکنفرانس های در مقاله یک پوستر( یا )شفاهی  ارائه -ب

 باشد.مستمر پژوهشی فعالیت سال  2.5دهنده نشان باید دانشجو توسط شده ارائه کار حجم   - ج

  4ماده 

 تری در دانشگاهکمرجع تایید کننده دستاوردهای رساله د

 این شیوه نامه حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه می باشد.  3 و 2 موادب  در  و مرجع تایید کننده موارد الف -ا 

 ت تکمیلی دانشکده می باشد.شورای تحصیال   3و  2واد  در م "ج "مرجع تایید کننده مورد  -2

به تنهایی برای  3دانشجویان موضوع ماده برای صرفا  Q2و یک مقاله تمام دانشجویان برای   Q1چا پ یا پذیرش یک مقاله  تبصره:

 .دفاع دانشجو کفایت می کند

  5 ماده

 : مقاالت نویسندگان آدرس و نام درج نحوه 

 راهنمایکی از اساتید و   بوده مقاله اول نویسنده دانشجو در آنها  کهت اس هبمحاس لابقبه عنوان دستاورد رساله دکتری  مقاالتی

 .باشد شده درجدر مقاله  صریحا دانشگاه ها بآنه مانیزسا ستگیابوو  باشد دوم نویسنده

 دانشجونشانی  عنوان بهحکیم سبزواری  دانشگاهط فق و بوده لهارس یراهنمایکی از اساتید  باید مقاله هر در ولومس نویسنده:   صرهبت

 باشد، دیگری دانشگاه در مطالعاتیت فرص دوره در رساله بابط مرت پژوهشی ایهت فعالی زا مستخرج دانشجو مقاله اگر باشد. شده ذکر

 ت .اس بالمانعحکیم سبزواری  دانشگاهنشانی  و نام کنار در انشگاهد آننشانی و نام درج



چنانچه مقاله مستخرج از پایان نامه در طی دوره فرصت مطالعاتی دانشجو به دست آمده باشد اگر استاد راهنمای دوره فرصت  تبصره:

به عنوان لیست نویسندگان مقاله در ی دانشجو اشد، به شرط وجود اسامی استاد یا  اساتید راهنما مطالعاتی  نویسنده مسئول مقاله ب

  دستاورد پایان نامه در نظر گرفته می شود.

 5 ماده

 : رساله داوران هیات به توصیه

 دکتری دانشجویان پژوهشی دستاوردهایت ایفک اعالم برای دانشگاه انتظار موردط شرایل حداق در این دستور العملمذکورط شرای

  عالی سطح در پژوهشی دستاورهای هایی که  رساله به صرفا  عالی درجه عطایا شودمی توصیه دفاع جلسه داوران هیات بهلذا ، تاس

 .پذیرد صورتو فراتر از موارد قید شده در این دستور العمل دارند 

 

 

 به29/07/1398 مورخحکیم سبزواری  دانشگاهشورای تحصیالت تکمیلی  جلسه مینا 106 در بصرهت  3 و ماده 5 درل دستورالعم این

 ت .اس االجرا مزال تصویب تاریخز ا و رسید تصویب


