
 انداز چشم سند و توسعه هاي برنامه اهداف

 علوم، که وزارت است آورده پدیده تحقیقاتی

 متخصص متعهد، نیروهاي تربیت پژوهش،

  .است قرارداده کاري خود هاي 

 از پس ایت،نه در و گرفت قرار نظر تجدید

به دو شیوه  دکتري دوره جدید نامه آیین

 شوراي مجوز با " صرفا ها، شیوه از یک

 هاي در کمیته تصویب از پس پژوهشی،

 اجرا باشد، شده تأمین مؤسسه از خارج

 مجازند وزارت، مقررات مطابق هک است

 و واگذار مؤسسه به آن اجراي قرارداد، 

 .شود می گرفته تحویل نیز ارک 

 استاد پژوهشی، - آموزشی شیوه در .

 گروه،  مدیر ،اراهنم استاد پژوهشی شیوه

 .دارد عهده بر 

 شوراي مورد حسب بر و پژوهشی - آموزشی

 نآ رسالت و انجامدمی  تحصیلی مدرك

 مؤثر دانش مرزهاي گسترش و شورک نیازهاي

 هاي پژوهش تبدیل و الزم هاي زیرساخت

 به نیز ها ه دانشگا و نندک اجرا را پژوهشی

 جذب محور پژوهش شیوه به تريکد 
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اهداف به خصوص اقتصادي و اجتماعی عظیم تحوالت و فناوري

تحقیقاتی مراکز و ها دانشگاه براي را شرایطی اسالمی ایران،

پژوهش، به بیشتر و توجه فناوري و علم در راهبردي تحول براي ایجاد

 اولویت صدر در را ي، دکتر دوره در دانشجو پذیرش شیوه در

تجدید ، مورد دکتري دوره آموزشی نامه آیین آخرین روي، 

آیین آموزشی، گروه کار جلسات مختلف در بررسی کارشناسی و

یک هر برگزاري که است تاکید به الزم . شد تدوین »پژوهشی«

پژوهشی، هاي طرح محور، پژوهش شیوه در البته . بود مجاز خواهد

خارج از اعتبارات باید هک آن اعتبارات بینی پیش و مشخص ارفرماي

 :رود ار میک به نامه آیین این در زیر تعاریف اختصار،

 .است فناوري و تحقیقات علوم،

  است  (Ph.D) تريکد دوره

است شورک پژوهشی و عالی آموزش هاي مؤسسه و ها ه دانشگا

 

 .است مؤسسه پژوهشی یا آموزشی سازمانی واحد

  .است تريکد دوره نامه

 برابر هک است مشخص ارفرمايک داراي پژوهشی، طرح : محور

 نتیجه و تأمین ارفرماک توسط آن بر نظارت هاي هزینه همراه

 .دارد عهده بر را دانشجو رساله هدایت هک است اي میتهک

شیوه در و گروه )تکمیلی تحصیالت( يشورا انتخاب با علمی هیات

 .دهند می تشکیل را میتهک این اعضاي 

 را تريکد دوره در دانشجو رساله ایینه ارزیابی هک است هیأتی

آموزشی شیوه در دانشگاه آموزشی شوراي یا تکمیلی تحصیالت

 .است پژوهشی 

مدرك اعطاي به هک است عالی آموزش تحصیلی دوره باالترین

نیازهاي رفع در فناوري و علوم تلفمخ هاي زمینه در نوآوري

 .شود می اجرا» پژوهشی « و  »پژوهشی -آموزشی« شیوه 

زیرساخت و امناء هیأت مصوب ساله پنج برنامه داشتن با پژوهشی

پژوهشی تريکد دوره توانند یم پژوهشی هاي پروژه به متقاضی

 دانشجوي نفر یک توانند می پژوهشی - آموزشی ترايکد 

 .باشد داشته محور تقاضا پژوهشی طرح استادراهنما

دستور العمل اجرایی دوره دکتري دانشگاه حکیم سبزواري

 

   :مقدمه

فناوري و علم شتاب پر رشد

اسالمی ایران، جمهوري ساله بیست

براي ایجاد فناوري و تحقیقات

در طریق تنوع از را ماهر و

 پیش اهداف به نیل رايب

کارشناسی و هاي نظریه آوري جمع

«و  »پژوهشی -آموزشی«

مجاز خواهد عالی آموزش گسترش

ارفرمايک تعیین و تخصصی

 .شد خواهد

اختصار، رعایت براي - 1 ماده

علوم، وزارت منظور :وزارت

دوره منظور : تريکد دوره

دانشگا از منظورهریک :مؤسسه

 .نندبرگزار ک تريکد دوره

واحد وچکترینمنظورک :گروه

نامه آیین منظور :نامه آیین

محور تقاضا پژوهشی طرح

همراه به پروژه املک اعتبارات

ک منظور : راهبري کمیته

هیات عضو نفر دو و راهنما

 ارفرماک و پژوهشی معاون

هیأتی منظور : داوران هیات

تحصیالت شوراي منظور :شورا

 شیوه در مؤسسه پژوهشی

باالترین تريکد دوره - 2 ماده

نوآوري با هک است افرادي تربیت

شیوه  دو به دوره این.  باشند

پژوهشی هاي مؤسسه :1 تبصره

متقاضی دستگاههاي نیاز مورد

 دانشجوي نفر 5 هر ازاي

استادراهنما اینکه بر مشروط نندک



 تريکد ورودي زکمتمر نیمه هاي آزمون

دفاع از پیشنهاده ذیل  با حداقل نمرات ذکر شده تا قبل از 

)50(MCHE   ،)500(TOLIMO   ،

همچنین تایید  نمرات آزمون هاي فوق الذکر و

  . رشته تخصصی می باشد

  . می باشدآنها   40٪

هر کدام به  2و 1کلیه دانشجویان دکتري پس از ثبت نام موظف به گذراندن دروس پیش نیاز آمادگی آزمون زبان 

که نمره قبولی یک از آزمون هاي فوق را در بدو ثبت نام 

حضور دانشجو در گروه توسط استاد راهنما  

 سال دو حداقل با ي استادیار مرتبه در

 مسئولیت و شود می تعیین باشد، ارشد

 تأیید و علمی هیأت عضو موافقت و دانشجو

 تواند نمی تريکد دوره دانشجوي یک 

 چهار حداقل هکباشد داشته تدریس نیمسال

حکیم  دانشگاه در خاص اي رشته ارشد

 .است مقررات چارچوب در و دانشکده 

 .است نفر 1 گیرند می عهده به را

 حکیم سبزواري دانشگاه از خارج در )

 مورد باید اند شده منتقلحکیم سبزواري 

 پژوهشی طرح دو رساندن پایان به تدریس،

  .باشد اقدام دست در یا و یافته
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 عالی آموزش به ورود عمومی

 »وزارت«  تأیید مورد ارشد ارشناسیک تحصیلی

 علمی

 خارجی 

آزمون نامه آیین براساس خارجی زبان در توانایی و علمی صالحیت

 .شود

ذیل  با حداقل نمرات ذکر شده تا قبل از  خارجی زبانهاي   آزمون یک از  در قبولی

500(TOFEL   ،)( ،IELTS  )5( است براي کلیه دانشجویان دکتري الزامی

50(TELP دانشگاه فردوسی مشهد.    

نمرات آزمون هاي فوق الذکر و ٪90نمره قبولی براي دانشجویان زبان هاي خارجی غیر از انگلیسی 

رشته تخصصی می باشد نگارش، درك لغات دره، گروه تخصصی مبنی بر توانایی کافی در مکالم

0به عالوه شده زبان  انگلیسی نمرات ذکر رشته نمره قبولی براي دانشجویان 

کلیه دانشجویان دکتري پس از ثبت نام موظف به گذراندن دروس پیش نیاز آمادگی آزمون زبان 

که نمره قبولی یک از آزمون هاي فوق را در بدو ثبت نام مگر دانشجویانی . می باشند) بدون احتساب در معدل

حضور دانشجو در گروه توسط استاد راهنما    .بپردازد تحصیل به وقت تمام طور به باید تريکد دوره

در حداقل هک هنما را )ان( استاد تعداد به توجه با دانشجو 

ارشد ارشناسیک نامه پایان دو راهنمایی و تکمیلی تحصیالت هاي

دانشجو درخواست به هک راهنماست )ان( استاد عهده بر ابتدا

 .شود می تعیین ذیربط گروه 

 )همسر و خواهر برادر، فرزند، مادر، پدر،( یک درجه بستگان

 .گیرد عهده به را نظر مورد دانشجوي رساله داوري

نیمسال شش سابقه باید علمی هیات عضو تري،کد دوره در 

ارشد ارشناسیک یا ارشناسیک مقطع اگر. باشد ارشد ارشناسی

 تکمیلی تحصیالت شوراي با مورداین  در گیري تصمیم باشد،

را انهآ راهنمایی اول بار در علمی هیات اعضاي هک تريکد دانشجویان

)براي افراد غیر عضو هیات علمی( التدریس حق صورت به 

حکیم سبزواري  دانشگاه به هک علمی هیات اعضاي سوابق ولی گیرد

تدریس، سابقه سال دو جاي به پژوهشی شیوه در راهنما استاد

یافته خاتمه محور تقاضا پژوهش باید طرح یک حداقل هک باشد 
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 پذیرش شرایط - 3 ماده

عمومی شرایط داشتن )الف

تحصیلی مدرك داشتن) ب

علمی صالحیت داشتن  )ج

 زبان در توانایی داشتن )د

صالحیت احراز نحوه :2 تبصره

شود می تعیین وزارت مصوب

قبولی گواهی ارائه :1 توضیح

براي کلیه دانشجویان دکتري الزامی رساله 

50(دانشگاه تهران،  ) 50(

نمره قبولی براي دانشجویان زبان هاي خارجی غیر از انگلیسی : 2توضیح

گروه تخصصی مبنی بر توانایی کافی در مکالم

نمره قبولی براي دانشجویان : 3توضیح

کلیه دانشجویان دکتري پس از ثبت نام موظف به گذراندن دروس پیش نیاز آمادگی آزمون زبان : 4توضیح

بدون احتساب در معدل(واحد  2ارزش 

  .به دانشگاه ارائه نمایند

دوره دانشجوي : 5توضیح

  .کنترل می شود

 پذیرش ظرفیت - 4 ماده

هاي دوره در تدریس سابقه

ابتدا از دانشجو هر راهنمایی

 تکمیلی تحصیالت شوراي

بستگان از یک هیچ  :6 توضیح

داوري یا و مشاوره راهنمایی،

 تدریس براي  :7 توضیح

ارشناسیک دوره در آن نیمسال

باشد، نداشته وجود سبزواري

دانشجویان تعداد :8 توضیح

 تدریس سوابق :9 توضیح

گیرد نمی قرار محاسبه مورد

 .گیرد قرار محاسبه

استاد تعیین شرایط :3 تبصره

 می طرح مجري عنوان به



 استاد دو را دانشجو رساله راهنمایی مسئولیت

 به )درصد مسئولیت هدایت رساله را بر عهده داشته باشد

 مربوطه آموزشی گروه علمی هیات عضو

 مدرك با( متخصصان بین از )دوم ي

 .ردک تعیین دانشجو هدایت براي

 .ندارد وجود دیگري قید

 درسی واحدهاي آن واحد 18 تا 12 پژوهشی

 و دانشجو رساله موضوع با مرتبط درسی

  .شود می تعیین راهنما

 .واحد درسی می باشد

 استاد نظر و تشخیص با تحصیلی دوره 

 فعالیتهاي اجراي براي دانشجو علمی توان

 می انتخاب رشته هر مصوب درسی برنامه

 هاي هدور دروس سرفصل نمودن روزآمد

 ارائه به تواند می )حداکثر یک سوم(ترم 

 درسی اطالعات ارائه به محترم مدرسین

 یک از بخشی ترجمه یا پژوهشی مقاله 

 20 از 16 درسها، همه در دانشجو هاي

 با و سنوات رعایت با بود خواهد مجاز دانشجو

 لک میانگین جبران براي درسی، واحدهاي

 ذیربط گروه )تکمیلی تحصیالت( شوراي

 لک میانگین تعیین در جبرانی دروس 
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مسئولیت ، گروه شوراي تأیید و راهنما استاد پیشنهاد به نیاز،

درصد مسئولیت هدایت رساله را بر عهده داشته باشد 60حداقل » اصلی«مشروط به اینکه استاد راهنماي اول 

 .شوند می

عضو باید )پژوهشی– آموزشی امور و مکاتبات مسؤول( اول راهنماي

ي( راهنما انتخاب استاد شوراي موسسه، تشخیص به و خاص

  .است بالمانع نیز
براي مشاور استاد دو یا یک توان می راهنما استاد پیشنهاد به 

قید استادیاري یا تريدک مدرك داشتن جز به تري،دک رساله

پژوهشی– آموزشی شیوه در هک است واحد 36 تريکد دوره واحدهاي

درسی واحدهاي آن واحد 8 تا 3 نیز پژوهشی شیوه در و است رساله

راهنما استاد نظر با رشته هر مصوب درسی برنامه در هاست ک 

واحد درسی می باشد 9حداکث تعداد واحد انتخابی دانشجویان دکتري در هر نیم سال 

 از زمانی هر در پژوهشی شیوه در درسی واحدهاي ثرکحدا و

  .پذیرد می صورت گروه )تکمیلی تحصیالت

توان تقویت و رشته هر نوین مفاهیم بر تسلط منظور به درسی

برنامه براساس و گروه )تکمیلی تحصیالت( شوراي تأیید و راهنما

روزآمد به نسبت فناوري و دانش رشد روند به توجه با باید آموزشی

 .نمایند

ترم  یک طول در السک زمان از میک بسیار بخش فقط ضرورت

مدرسین خود توسط باید السک زمان اعظم بخش و یابد اختصاص

 .یابد تخصیص سرفصل

 ارائه به مشروط نباید دروس نمره ارائه آموزشی، دوره ماهیت

 

هاي نمره قبول قابل میانگین و 20 از 14 درس، هر در قبولی

دانشجو باشد، 16 از مترک دانشجو شده گذرانده درسهاي میانگین

واحدهاي سقف بر عالوه را درسهایی تحصیلی، نیمسال یک در ثر

شوراي تأیید و راهنما استاد تشخیص به نیاز صورت در و خاص

 نمره . بگذراند نی جبرا عنوان به را درسی واحد 6 تا ثرک
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نیاز، صورت در :4 تبصره

مشروط به اینکه استاد راهنماي اول (  راهنما

می دار عهده مشترك طور

راهنماي استاد :10توضیح 

  .باشد

خاص شرایط در  :5 تبصره

نیز از مؤسسه خارج )دکتري

 نیاز، صورت در : 6 تبصره

رساله مشاوره براي : 11توضیح

واحدهاي مجموع - 5 ماده

رساله آن واحد 24 تا 18 و

 رساله آن واحد 33 تا 28

حداکث تعداد واحد انتخابی دانشجویان دکتري در هر نیم سال : 12 توضیح

و حداقل تعیین :7 تبصره

تحصیالت( ي شورا تأیید و راهنما

درسی واحدهاي :8 تبصره

راهنما استاد نظر با پژوهشی

 .شود

آموزشی گروههاي : 13 توضیح

نمایند اقدام تکمیلی تحصیالت

ضرورت صورت در : 14 توضیح

اختصاص دانشجویی سمینارهاي

سرفصل چارچوب در روزآمد

ماهیت به توجه با : 15 توضیح

 .باشد ترم طول در تابک

قبولی نمره حداقل :9 تبصره

میانگین چنانچه ولی . است

ثرکحدا راهنما، استاد نظر

 .بگذراند

خاص شرایط در : 10 تبصره

کحدا است موظف دانشجو

 .نمیشود محاسبه



 20 از 12 درس هر در دانشجو نمرات

 گذرانیده نیم سال دوم تحصیل دانشجویان

 تقاضا پژوهشی هاي ح طر از پژوهشی

 تکمیلی تحصیالت شوراي تصویب از پس

 پژوهشی، شیوه در و سوم نیمسال پایان

 .است اجرا قابل و یابد

 .شود می

 انتخاب به راهنما استاد پیشنهادي افراد 

 استاد ونظارت هدایت با باید رساله تدوین

 پیشنهاده چارچوب در هک شوند می تلقی

راهنماي خود رسیده سال گزارش پیشرفت تحصیلی خود را که به تایید استاد 

 سخنرانی قالب در خود نتایج تحقیقات 

  حضور دانشجویان دکتري  در سمینار ها و سخنرانی هاي  تخصصی گروه الزامی است 

هاي دانشجویان دکتري در هر نیمسال به دانشکده ارائه 

واحد در طول دوران  3حداکثر تدریس در صورت درخواست گروه هاي آموزشی و دانشکده دانشجویان دکتري موظف به 

  همکاري می نمایند

 با باید دانشجو پژوهشی، - آموزشی شیوه

 شوراي  تصویب و راهنما استاد انتخاب

 و راهنما) ان(استاد نظر از دانشجو استنباط

و تایید  گروه شوراي انتخاب به راهنما استاد

 دانشجو، پژوهشی هاي قابلیت احراز پژوهشی،

 راهبري میتهک سوي از تحصیلی نیمسال

 دستور العمل اجرایی دوره دکتري دانشگاه حکیم سبزواري

۴ 

نمرات لک میانگین در احتساب بدون جبرانی دروس در قبولی نمره

نیم سال دوم تحصیل دانشجویان پایان تا ثرکحدا و تريکد دروس شروع از قبل ترجیحاً باید

 .نیست مجاز استاد به معرفی صورت به تريکد دروس

پژوهشی شیوه در و اول نیمسال پایان تا هشی پژو - آموزشی شیوه

پس و تعیین راهنما استاد هماهنگی با را خود رساله موضوع پذیرش،

 .ندک آغاز را خود

پایان تا پژوهشی- آموزشی شیوه در )پیشنهاده( دانشجو رساله پیشنهادي

یابد می رسمیت )گروه تکمیلی تحصیالت(ي شورا تصویب و پس از

می انجامو پس از آن   جامع ارزیابی از مستقل ،ضروري پیشنهاده

 بین از ر داو دو یا یک مشاور، )ان(استاد راهنما، )ان(استاد 

 .و دانشکده گروه 

 .نماید ابالغ وي به را دانشجو رساله موضوع ثبت و پذیرش

تدوین و پژوهشی حله مر در دانشجو، پژوهشی و علمی فعالیتهاي

تلقی نامه پایان از مستخرج مقاالت عنوان به مقاالتی فقط ویژه،

  . باشند راهنما

سال گزارش پیشرفت تحصیلی خود را که به تایید استاد نیم هر در پایان دانشجویان موظفند 

 و ها بررسی از سال گزارشی) نیم(و در پایان هر  دانشکده ارائه نمایند

  نمایند ارائه

حضور دانشجویان دکتري  در سمینار ها و سخنرانی هاي  تخصصی گروه الزامی است 

هاي دانشجویان دکتري در هر نیمسال به دانشکده ارائه سمینارمدیران گروه باید برنامه اي مدون براي ارائه 

در صورت درخواست گروه هاي آموزشی و دانشکده دانشجویان دکتري موظف به 

همکاري می نمایندگروه هاي آموزشی این افراد به عنوان مدرس درس یا حل تمرین با 

شیوه در هک است دانشجو پژوهشی و آموزشی هاي قابلیت احراز

انتخاب به اصلی درس تا پنج دو شامل هک آزمون یک در مؤسسه

استنباط و تحلیل توانمندي، تا باشد اي گونه به باید آزمون این 

استاد پیشنهادي اعضاي بین از علمی هیات اعضاي از نفر سه

پژوهشی، شیوه در و شود سنجیده پژوهشی فعالیت آغاز براي

نیمسال دو هر پایان در هک است دانشجو پژوهشی هاي فعالیت

دستور العمل اجرایی دوره دکتري دانشگاه حکیم سبزواري

 

نمره حداقل : 16 توضیح

باید جبرانی دروس . است

  .شوند

دروس برگزاري : 17 توضیح

 :رساله موضوع - 6 ماده

شیوه در است موظف دانشجو

پذیرش، با همزمان ، محور

خود پژوهشی فعالیت گروه،

پیشنهادي طرح :11 تبصره

و پس از اول نیمسال طول در

پیشنهاده از دفاع : 18 توضیح

 از عبارتند ممتحنین) فال

 تکمیلی تحصیالت شوراي

پذیرش است موظف موسسه )ب

فعالیتهاي تمام : 19 توضیح

ویژه، به . گیرد صورت راهنما

راهنما استاد تأیید مورد و بوده

دانشجویان موظفند  :20توضیح 

دانشکده ارائه نمایند گروه و است به

ارائه تحت نظر استاد راهنما

حضور دانشجویان دکتري  در سمینار ها و سخنرانی هاي  تخصصی گروه الزامی است : 21توضیح 

مدیران گروه باید برنامه اي مدون براي ارائه  :22توضیح 

  .نمایند

در صورت درخواست گروه هاي آموزشی و دانشکده دانشجویان دکتري موظف به  :23توضیح 

این افراد به عنوان مدرس درس یا حل تمرین با  .تحصیل  می باشند

 :جامع ارزیابی - 7 ماده

احراز منظور به جامع ارزیابی

مؤسسه) آموزشی معاون( نظارت

 . ندک تکشر است، گروه

سه تا دو و مشاور) ان(ادتاس

براي معاون آموزشی مؤسسه

فعالیت پیشرفت روند براساس

 .شود می سنجیده



 در هم با گرایش یک دانشجویان همه باید

کمتر نباشد، باید در  16آنها از  تدانشجویانی که کلیه واحد هاي درسی خود را با موفقیت گذرانده باشند و میانگین کل نمرا

مواد امتحانی  ارزیابی جامع باید یک نیم سال قبل از برگزاري توسط مدیر گروه آموزشی مربوطه با هماهنگی استاد 

مادگی، دانشجو می تواند درخواست خود را براي تمدید مهلت شرکت در ارزیابی جامع با ذکر 

در صورت تایید مراتب توسط شوراي . به گروه ارائه نماید

  .ال به تعویق خواهد افتاد

همچنین اگر معدل کسب شده . شجو از این آزمون مردود اعالم می شود

در غیر این صورت می بایست دانشجو در 

است و در صورت عدم کسب نمره قبولی دانشجو موظف به شرکت مجدد در 

با پیشنهاد استاد راهنما و  ،دکتري کارشناسی، کارشناسی ارشد و

نوبت و  3درس به صورت تشریحی و حداکثر در 

منظور تسریع در روند فعالیت هاي پژوهشی دانشجویان، نتایج آزمون کتبی باید حداکثر ظرف مدت یک هفته 

دانشکده نیز بایستی حداکثر ظرف یک هفته مجوز برگزاري آزمون شفاهی را 

زمون کتبی به منظور ارزشیابی قابلیت هاي پژوهشی، آموزشی و توانایی دانشجو 

   .آزمون شفاهی براساس اطالعات و توانایی علمی و در مورد رشته تخصصی دانشجو به عمل می آید

  :نفر به شرح زیر برگزار می شود

سال سابق تدریس یا تحقیق در دوره هاي تحصیالت 

کلیه این . ه مربوطه باشدگایک نفر نیز خارج از دانش

 .افراد به پیشنهاد گروه و تایید شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده تعیین می شوند

 دستور العمل اجرایی دوره دکتري دانشگاه حکیم سبزواري

۵ 

باید و برگزار می شود اردي بهشت ماه آبان و دوبار در سال جامع

  شرایط شرکت در ارزیابی جامع

دانشجویانی که کلیه واحد هاي درسی خود را با موفقیت گذرانده باشند و میانگین کل نمرا

  .اولین ارزیابی جامع که توسط گروه ارزیابی می شود شرکت نمایند

مواد امتحانی  ارزیابی جامع باید یک نیم سال قبل از برگزاري توسط مدیر گروه آموزشی مربوطه با هماهنگی استاد 

  .راهنما به اطالع دانشجو برسد

مادگی، دانشجو می تواند درخواست خود را براي تمدید مهلت شرکت در ارزیابی جامع با ذکر در صورت عدم آ

به گروه ارائه نمایدروز قبل از تاریخ آزمون  45حداقل دالیل موجه و تایید استاد راهنما 

ال به تعویق خواهد افتادتحصیالت تکمیلی دانشکده ارزیابی جامع دانشجو حداکثر یک نیم س

  ضرایب ارزیابی جامع

  .آزمون به صورت کتبی و شفاهی برکزار می گردد

شجو از این آزمون مردود اعالم می شودانباشد د 14چنانچه معدل آزمون کتبی کمتر از 

در غیر این صورت می بایست دانشجو در . باشد دانشجو از آزمون شفاهی معاف خواهد بود 17در این آزمون بیشتر یا مساوي 

  .آزمون شفاهی شرکت نماید

است و در صورت عدم کسب نمره قبولی دانشجو موظف به شرکت مجدد در  12حداقل نمره قبولی در هر درس 

  .آزمون درس مربوطه می باشد

  ابی جامع واد امتحانی ارزی

کارشناسی، کارشناسی ارشد وآزمون کتبی از محتواي دروس رشته مربوط در سطح 

درس به صورت تشریحی و حداکثر در  5حد اکثر   درس و 2در حداقل  با مشخص نمودن منابع مربوطه

منظور تسریع در روند فعالیت هاي پژوهشی دانشجویان، نتایج آزمون کتبی باید حداکثر ظرف مدت یک هفته 

دانشکده نیز بایستی حداکثر ظرف یک هفته مجوز برگزاري آزمون شفاهی را . توسط گروه مربوط به رئیس دانشکده اعالم شود

زمون کتبی به منظور ارزشیابی قابلیت هاي پژوهشی، آموزشی و توانایی دانشجو آزمون شفاهی حداکثر تا دو هفته بعد از آ

  .در انجام پژوهش مستقل برگزار می شود

آزمون شفاهی براساس اطالعات و توانایی علمی و در مورد رشته تخصصی دانشجو به عمل می آید

  ترکیب هیات ارزیابی کننده

نفر به شرح زیر برگزار می شود 5 لزیر نظر کمیته تخصصی گروه و توسط هیاتی مرکب از حداق

 راهنما

سال سابق تدریس یا تحقیق در دوره هاي تحصیالت  3نفر عضو هیات علمی، داراي حداقل مرتبه استادیاري با 

یک نفر نیز خارج از دانشتکمیلی، که یک نفر از آنها باید حداقل در مرتبه دانشیاري و 

افراد به پیشنهاد گروه و تایید شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده تعیین می شوند

دستور العمل اجرایی دوره دکتري دانشگاه حکیم سبزواري

 

جامع ارزیابی : 24 توضیح

  .نمایند تکشر ارزیابی

شرایط شرکت در ارزیابی جامع: 25 توضیح

دانشجویانی که کلیه واحد هاي درسی خود را با موفقیت گذرانده باشند و میانگین کل نمرا

اولین ارزیابی جامع که توسط گروه ارزیابی می شود شرکت نمایند

مواد امتحانی  ارزیابی جامع باید یک نیم سال قبل از برگزاري توسط مدیر گروه آموزشی مربوطه با هماهنگی استاد  :26توضیح

راهنما به اطالع دانشجو برسد

در صورت عدم آ :27توضیح

دالیل موجه و تایید استاد راهنما 

تحصیالت تکمیلی دانشکده ارزیابی جامع دانشجو حداکثر یک نیم س

ضرایب ارزیابی جامع: 28 توضیح

آزمون به صورت کتبی و شفاهی برکزار می گردد) الف

چنانچه معدل آزمون کتبی کمتر از ) ب

در این آزمون بیشتر یا مساوي 

آزمون شفاهی شرکت نماید

حداقل نمره قبولی در هر درس : 29توضیح

آزمون درس مربوطه می باشد

واد امتحانی ارزیم: 30 توضیح

آزمون کتبی از محتواي دروس رشته مربوط در سطح ) الف

با مشخص نمودن منابع مربوطه تایید گروه

  برگزار می شودروز  2

منظور تسریع در روند فعالیت هاي پژوهشی دانشجویان، نتایج آزمون کتبی باید حداکثر ظرف مدت یک هفته به : 31توضیح

توسط گروه مربوط به رئیس دانشکده اعالم شود

  .صادر نماید

آزمون شفاهی حداکثر تا دو هفته بعد از آ) ب

در انجام پژوهش مستقل برگزار می شود

آزمون شفاهی براساس اطالعات و توانایی علمی و در مورد رشته تخصصی دانشجو به عمل می آید: 32توضیح

ترکیب هیات ارزیابی کننده: 33توضیح

زیر نظر کمیته تخصصی گروه و توسط هیاتی مرکب از حداقارزیابی جامع ) الف

 راهنما) ان(استاد

 4  نفر عضو هیات علمی، داراي حداقل مرتبه استادیاري با

تکمیلی، که یک نفر از آنها باید حداقل در مرتبه دانشیاري و 

افراد به پیشنهاد گروه و تایید شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده تعیین می شوند



 نماینده تحصیالت تکمیلی به عنوان ناظر جلسه بدون حق راي باید در جلسه حضور داشته باشند

 معتبر پژوهشی- علمی مجله یک در شده

 جامع ارزیابی از تواند میبا رعایت موارد زیر 

 لیست دروس ارزیابیازاي کار پژوهشی مرتبط با هر ماده امتحانی، ماده امتحانی مربوطه به شرح جدول زیر از

، علمی پژوهشی، علمی ترویجی، اختراع و کتاب به 

مقاالت باید در خارج از دانشگاه چاپ  .دانشگاه تایید خواهد شد

دانشجو موظف است یک ماه قبل از تاریخ هاي مشخص شده براي آزمون مدارك خود را جهت بررسی به گروه 
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  .در هر صورت دانشجو موظف به شرکت در آزمون حداقل یک درس می باشد

 هک دانشجویی .باشد 16 از مترک نباید 

 .ندک تکشر جامع

از ادامه تحصیل محروم خواهد  موفق به کسب نمره قبولی نگردد،

 " قبول قابل غیر" و " قبول قابل" صورت

 پژوهشی هاي فعالیت به تواند می  دانشجو

 قبول قابل غیر" راهبري میتهک سوي از

 " قبول قابل"سطح به را خود پژوهشی 

 یک حداقل چاپ( رساله علمی دستاوردهاي

 پژوهشی - علمی مجالت در پژوهشی شیوه

 انجام ارک فایتک مسئولیت بایستی اراهنم

 دستور العمل اجرایی دوره دکتري دانشگاه حکیم سبزواري

۶ 

 دبیر جلسه عنوان 

نماینده تحصیالت تکمیلی به عنوان ناظر جلسه بدون حق راي باید در جلسه حضور داشته باشند

شده چاپ یا پذیرفته  تمقاال تحصیل دوره طول در دانشجوکه 

با رعایت موارد زیر  باشد داشته )مربوطه اجرایی دستورالعمل در شده ر

  .گردد معاف برخی از دروس

ازاي کار پژوهشی مرتبط با هر ماده امتحانی، ماده امتحانی مربوطه به شرح جدول زیر از

، علمی پژوهشی، علمی ترویجی، اختراع و کتاب به  ISI ,ISCامتیاز پژوهشی مربوط به مقاله . جامع دانشجو حذف می شود

دانشگاه تایید خواهد شدتوسط معاونت پژوهشی  وتشخیص گروه و دانشکده محاسبه 

  .)ارسال مقاله مربوطه باید از ثبت نام در دوره دکتري انجام شده باشد

دانشجو موظف است یک ماه قبل از تاریخ هاي مشخص شده براي آزمون مدارك خود را جهت بررسی به گروه 

  

س
در

و 
 د

ف
حذ

  

ب 
س

 ک
ی

ش
وه

پژ
ز 

یا
مت

ا

ده
ش

  

ه 
فت

گر
ر 

ظ
ر ن

 د
ره

نم

ده
ش

  

  

س
در

ه 
س

ف 
حذ

  

ب 
س

 ک
ی

ش
وه

پژ
ز 

یا
مت

ا

ده
ش

  

6  16  12  

8  18  15  

10  20  18  

در هر صورت دانشجو موظف به شرکت در آزمون حداقل یک درس می باشد

 جامع ارزیابی در هشی پژو - آموزشی شیوه در دانشجو نمرات

جامع ارزیابی در تواند یم دیگر بار یک تنها باشد، 16 از مترک وي

موفق به کسب نمره قبولی نگردد،ی که دانشجو پس از دو بار ارزیابی جامع 

صورت به پژوهشی شیوه در دانشجو پژوهشی هاي فعالیت پیشرفت

دانشجو راهبري، میتهک سوي از " قبول قابل" درجه احراز صورت

از پژوهشی شیوه در دانشجو پژوهشی هاي فعالیت پیشرفت میزان

 هاي فعالیت روند تا شد خواهد داده فرصت وي به نیمسال 

 .شد خواهد محروم تحصیل ادامه از صورت،

دستاوردهاي فایتک شرط به و راهنما استاد تأیید و رساله تدوین

شیوه دانشجویان براي مقاله دو و پژوهشی - آموزشی شیوه 

راهنم استاد پژوهشی، شیوه در که  ) خارج از دانشگاه(  المللی

دستور العمل اجرایی دوره دکتري دانشگاه حکیم سبزواري

 

  عنوان مدیر گروه به

 نماینده تحصیالت تکمیلی به عنوان ناظر جلسه بدون حق راي باید در جلسه حضور داشته باشند

که  صورتی در: 34 توضیح

رکذ شرایط تمام داراي و(

برخی از دروس در )شفاهی - تبیک(

ازاي کار پژوهشی مرتبط با هر ماده امتحانی، ماده امتحانی مربوطه به شرح جدول زیر ازبه : 35توضیح 

جامع دانشجو حذف می شود

تشخیص گروه و دانشکده محاسبه 

ارسال مقاله مربوطه باید از ثبت نام در دوره دکتري انجام شده باشد(  .شده باشند

دانشجو موظف است یک ماه قبل از تاریخ هاي مشخص شده براي آزمون مدارك خود را جهت بررسی به گروه : 36توضیح

  .تحویل دهد

ک 
ف ی

حذ
س

در
  

ب 
س

 ک
ی

ش
وه

پژ
ز 

یا
مت

ا

ده
ش

  

ه 
فت

گر
ر 

ظ
ر ن

 د
ره

نم

ده
ش

  

3  16  

4  18  

5  20  

  

در هر صورت دانشجو موظف به شرکت در آزمون حداقل یک درس می باشد: 37توضیح

نمرات میانگین : 12 تبصره

وي جامع ارزیابی میانگین

ی که دانشجو پس از دو بار ارزیابی جامع درصورت :38 توضیح

  .شد
پیشرفت میزان : 13 تبصره 

صورت در .شود می سنجیده

 .دهد ادامه خود

میزان چنانچه : 14 بصرهت

 یک تنها شود، سنجیده "

صورت، این غیر در . دهد ارتقاء

تدوین از پس دانشجو :8 ماده

 در دانشجویان براي مقاله

المللی بین معتبر نمایه داراي



 خود رساله از داوران هیأت حضور در 

 نو و اکتشاف اختراع، ثبت فنی، تولید دانش

مورد تایید «تصنیفی  و تألیفی کتاب هنري،

 خواهند معاف مقاله ارائه از گروه) تحصیالت تکمیلی

 تابع رساله، علمی دستاوردهاي کفایت احراز

 عضو نفر 3 تحصیالت تکمیلی، نماینده 

 یا و آموزشی شوراي یا تکمیلی دانشکده

حداقل  مرتبه با مجري مؤسسه از خارج

 مشاور که کند معرفی مشاور استاد به عنوان

  .باشد داشته

 گروه تکمیلی تحصیالت شوراي توسط 

 در چارچوب جلسات اجراي حسن بر باید

 ترتیبی باید "اوال تکمیلی تحصیالت نماینده

 و گردد ارائه توسط دانشجو " منحصرا 

 نمره عنوان به میانگین اخذ نیز و ) محرمانه

  تأیید مدیر گروه مبنی بر بالمانع بودن برگزاري جلسه دفاع از نظر قوانین و مقررات آموزشی و پژوهشی دانشگاه،

  . ، مدیر گروه و داوران داخلی

  . نویس رساله برگزار می شود ده، و پیش

ي  با رعایت سقف مدت مجاز دوره(ي پیش دفاع، دانشجو حداقل ظرف مدت یک ماه 

ي پیش دفاع براي صدور مجوز دفاع فقط یکبار تکرار 

  . با تخصص مرتبط مبنی بر قابل دفاع بودن رساله

. حرمانه ارسال می نمایدمبا تخصص مرتبط به صورت 

اگر هر دو داور رساله را غیر قابل دفاع 

  . ودشارزیابی کردند جلسه پیش دفاع با حضور یکی از داورانی که رساله را غیر قابل دفاع تشخیص داده اند، تکرار می 

 دستور العمل اجرایی دوره دکتري دانشگاه حکیم سبزواري

٧ 

 است موظف ،) بپذیرد اجرایی دستگاه یا ارفرماک به پاسخگویی

تولید دانش از شیوه دو هر دانشجویان صورتیکه در و خاص

هنري، بدیع آثار ،»علمی ذیصالح  تأیید مراجع مورد توسط شده

تحصیالت تکمیلی( ي شورا و داوران هیأت تأیید از پس باشند برخوردار

احراز رساله و از دفاع چگونگی داوران، هیأت وظایف شرح و 

 .باشد رسیده مؤسسه شوراي به تصویب

 مشاور، )ان(راهنما، استاد )ان(استاد :از است عبارت داوران هیأت

تکمیلی دانشکده تحصیالت شوراي انتخاب به استادیاري حداقل مرتبه با رشته مربوط

خارج هاي مؤسسه از آنان از نفر یا دو یک باید که داور عنوان

به عنوان را نفر یک تواند می متقاضی دستگاه پژوهشی، شیوه

داشته حضور جلسات در داوران هیأت عضو عنوان به باشد و ها

 است که دانشگاه علمی هیأت اعضاي از یکی ،یتکمیل تحصیالت

باید رأي حق بدون وي . شود می تعیین دانشکده)  تکمیلی

نماینده دفاع، جلسه در . نماید نظارت تکمیلی تحصیالت هاي

 سئواالت این به پاسخ و شود پرسیده داوران توسط "سؤاالت منحصرا

محرمانه طور به( مشاور استاد استاد راهنما  و داوران، نمرات آوري

 .است فرمهاي مربوطه

  جهت صدور مجوز دفاع از رساله اقدامات  زیر نیز باید انجام پذیرد

  

تأیید مدیر گروه مبنی بر بالمانع بودن برگزاري جلسه دفاع از نظر قوانین و مقررات آموزشی و پژوهشی دانشگاه،

، مدیر گروه و داوران داخلیاستادان راهنما و مشاورتأیید جلسه ي پیش دفاع با شرکت 

ده، و پیشجلسه ي پیش دفاع به صورت محرمانه و با ارائه مقاله پذیرفته ش

ي پیش دفاع، دانشجو حداقل ظرف مدت یک ماه  در صورت تأیید جلسه

  . ي خود دفاع کند باید از رساله) آموزشی و سایر مقررات آموزشی و پژوهشی دانشگاه

ي پیش دفاع براي صدور مجوز دفاع فقط یکبار تکرار  تأیید نگردد، جلسه ي پیش دفاع رساله در صورتیکه در جلسه

با تخصص مرتبط مبنی بر قابل دفاع بودن رساله دانشگاهتایید حداقل یک عضو هیات علمی خارج از 

با تخصص مرتبط به صورت  دانشگاهدانشکده، رساله را براي دو عضو هیات علمی خارج از 

اگر هر دو داور رساله را غیر قابل دفاع . تأیید حداقل یکی از این داوران براي صدور مجوز برگزاري جلسه دفاع الزم است

ارزیابی کردند جلسه پیش دفاع با حضور یکی از داورانی که رساله را غیر قابل دفاع تشخیص داده اند، تکرار می 

  نامه ندفاع از پایا

  : ي دفاع با حضور افراد زیر رسمیت می یابد

دستور العمل اجرایی دوره دکتري دانشگاه حکیم سبزواري

 

پاسخگویی براي را دانشجو شده

  .ندک دفاع

خاص شرایط در : 15 تبصره

شده تأیید و ارزیابی«آوري

برخوردار» دستگاه متقاضی

  .بود

 تشکیل نحوه : 16 تبصره

به تصویب که است دستورالعملی

هیأت ترکیب : 17 تبصره

رشته مربوط در علمی هیأت

عنوان به پژوهشکده پژوهشی

شیوه در . باشد دانشیاري

ها داوري و دفاع در دانشجو

تحصیالت نماینده :93 توضیح

تکمیلی تحصیالت(  شوراي یا

هاي دوره آموزشی نامه آیین

سؤاالت منحصرا تا نماید اتخاذ

آوري جمع مسؤول " ثانیا

فرمهاي مربوطه تکمیل و ایی دانشجونه

جهت صدور مجوز دفاع از رساله اقدامات  زیر نیز باید انجام پذیرد: 40 توضیح

  تأیید استاد راهنما، ) الف

تأیید مدیر گروه مبنی بر بالمانع بودن برگزاري جلسه دفاع از نظر قوانین و مقررات آموزشی و پژوهشی دانشگاه،  )ب

تأیید جلسه ي پیش دفاع با شرکت  )ج

جلسه ي پیش دفاع به صورت محرمانه و با ارائه مقاله پذیرفته ش: 41توضیح 

در صورت تأیید جلسه: 42توضیح

آموزشی و سایر مقررات آموزشی و پژوهشی دانشگاه

در صورتیکه در جلسه: 43وضیحت

  . می شود

تایید حداقل یک عضو هیات علمی خارج از  )د

دانشکده، رساله را براي دو عضو هیات علمی خارج از : 44توضیح

تأیید حداقل یکی از این داوران براي صدور مجوز برگزاري جلسه دفاع الزم است

ارزیابی کردند جلسه پیش دفاع با حضور یکی از داورانی که رساله را غیر قابل دفاع تشخیص داده اند، تکرار می 

دفاع از پایاجلسه : 45 توضیح

ي دفاع با حضور افراد زیر رسمیت می یابد جلسه



ي دفاع شرکت کند، باید موضوع را به صورت 

  . ي دفاع را با حضور یکی از استادان راهنما برگزار کند

ي دفاع  امکان حضور حداقل یک استاد مشاور در جلسه

ي استاد از فرصت مطالعاتی یا مأموریت خارج از 

  . أت داوران اضافه شود

  . اگر رساله اي استاد مشاور نداشته باشد، با نظر دانشکده یک ممتحن داخلی به هیات داوران اضافه می شود

 و پژوهشی یافته هاي از دفاع چگونگی

ي هیأت داوران، ارزیابی دقیق و احراز کفایت دستاوردهاي علمی و صحت رساله با توجه به نشانگرهاي زیر 

  پژوهشی معتبر،

صنعتی کشور یا مراجع  –هاي علمی  به تأیید سازمان پژوهش

  ا بین المللی، 

 دستور العمل اجرایی دوره دکتري دانشگاه حکیم سبزواري

٨ 

  ي تحصیالت تکمیلی، 

  استاد یا استادان راهنما، 

  حد اقل یک نفر از مشاوران، 

   .)که یکی از آنها حتما باید داور خارجی باشد( .داور تعیین شده

ي دفاع شرکت کند، باید موضوع را به صورت  در صورتی که یکی از استادان راهنما با دلیل موجه نتواند در جلسه

ي دفاع را با حضور یکی از استادان راهنما برگزار کند می تواند جلسه دانشکده. کتبی به اطالع معاونت دانشکده برساند

امکان حضور حداقل یک استاد مشاور در جلسه دانشکدهو تأیید  که به تشخیص شوراي گروه

ي استاد از فرصت مطالعاتی یا مأموریت خارج از  در مواردي نظیر استفاده از استاد بین المللی، استفاده

أت داوران اضافه شودیک داور داخلی یا خارجی به ترکیب هی دانشکدهبه پیشنهاد گروه و تأیید 

اگر رساله اي استاد مشاور نداشته باشد، با نظر دانشکده یک ممتحن داخلی به هیات داوران اضافه می شود

  . ي تحصیالت تکمیلی است ي نماینده ي جلسه برعهده

چگونگی نوآوري، میزان شده، انجام پژوهش علمی کیفیت براساس

 :شود می تعیین زیر صورت دو از یکی به آن و نتیجه شود

 )خوب خوب، بسیار عالی، :سطوح

ي هیأت داوران، ارزیابی دقیق و احراز کفایت دستاوردهاي علمی و صحت رساله با توجه به نشانگرهاي زیر 

  :یرنده موارد زیر می باشدگدر بر کهمحتواي پژوهشی و نوآوري علمی، 

  کیفیت پژوهش از نظر روش تحقیق، یافته ها و استنتاج هاي علمی،

پژوهشی معتبر، –در مجالت علمی ) یا با پذیرش قطعی(تعداد و کیفیت مقاالت چاپ شده 

به تأیید سازمان پژوهش(تعداد و کیفیت اختراع ثبت شده و تولید دانش فنّی 

  ، )معتبر بین المللی

ا بین المللی، تعداد و کیفیت آثار بدیع هنري به تایید یک مرجع معتبر ملی ی

  کاربردي بودن رساله،

  . کند برحسب مورد، مرجع تشخیص را تعیین میمعاونت پژوهشی 

  :یرنده موارد زیر می باشدگکه در برکیفیت دفاع از یافته ها، 

  اثبات نوآوري رساله، 

  تسلط برموضوع رساله، 

  طبقه بندي و انسجام مطالب، 

  رعایت وقت جلسه، 

  ي مناسب از ابزار کمک آموزشی، 

 توانایی پاسخگویی به سؤاالت داوران، 

دستور العمل اجرایی دوره دکتري دانشگاه حکیم سبزواري

 

ي تحصیالت تکمیلی،  نماینده ) الف

استاد یا استادان راهنما،  ) ب

حد اقل یک نفر از مشاوران، ) ج

داور تعیین شده سهنفر از  دو )د

در صورتی که یکی از استادان راهنما با دلیل موجه نتواند در جلسه: 46توضیح 

کتبی به اطالع معاونت دانشکده برساند

که به تشخیص شوراي گروه در صورتی :47توضیح 

در مواردي نظیر استفاده از استاد بین المللی، استفاده(وجود نداشته باشد، 

به پیشنهاد گروه و تأیید ...) کشور و

اگر رساله اي استاد مشاور نداشته باشد، با نظر دانشکده یک ممتحن داخلی به هیات داوران اضافه می شود :48توضیح 

ي جلسه برعهده اداره :49توضیح 

براساس رساله ارزیابی - 9 ماده

شود می انجام نگارش نحوه

سطوح از یکی در(قبول ) الف

  قبول قابل غیر )ب

ي هیأت داوران، ارزیابی دقیق و احراز کفایت دستاوردهاي علمی و صحت رساله با توجه به نشانگرهاي زیر  وظیفه: 50 توضیح

  : باشد می

محتواي پژوهشی و نوآوري علمی،  ) الف

 ،کیفیت پژوهش از نظر روش تحقیق، یافته ها و استنتاج هاي علمی

  تعداد و کیفیت مقاالت چاپ شده

  تعداد و کیفیت اختراع ثبت شده و تولید دانش فنّی

معتبر بین المللی

 تعداد و کیفیت آثار بدیع هنري به تایید یک مرجع معتبر ملی ی

 ،کاربردي بودن رساله

معاونت پژوهشی :  51توضیح 

کیفیت دفاع از یافته ها، ) ب

  ،اثبات نوآوري رساله

  ،تسلط برموضوع رساله

  ،طبقه بندي و انسجام مطالب

  ،رعایت وقت جلسه

 ي مناسب از ابزار کمک آموزشی،  استفاده

  ،شیوایی بیان  

  ،توانایی پاسخگویی به سؤاالت داوران



  و کیفیت آن؛ 

  : سقف امتیاز رساله حداکثر بیست است که با توجه به جدول زیر محاسبه می شود

 نمره 9-0

 نمره 4-0

 نمره 4-0

 نمره 0- 5/1

 نمره 0- 5/1

قابل دفاع نمی   درصد امتیازات را کسب کند 

ي  نماینده. به صورت مستقل اعالم می کنند

ها  کند و میانگین آن تحصیالت تکمیلی در جمع بندي نهایی، نمره هاي استادان راهنما و مشاور را به صورت جداگانه جمع می

  . را به صورت یک رأي براي استادان راهنما و یک راي براي استادان مشاور در نظر گرفته می شود

 :گردد رعایت باید ذیل موارد در دانشگاه

ایط رباید یکی از ش  دفاع، نحوه و رساله

) ي علمی پژوهشی مجوز دفاع عالوه بر مقاله

براي (  ISCو ) مهندسی،کشاورزي و تربیت بدنی

که کاربردي بودن رساله از سوي هیأت داوران در جلسه دفاع تأیید شود، حداکثر یک نمره به جمع 

  ت کشور در سطح منظور از کاربردي بودن تحقیقی است که منجر به گره گشایی از مشکالت و معضال

 دستور العمل اجرایی دوره دکتري دانشگاه حکیم سبزواري
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 بر اساس شیوه نامه نگارش مصوب دانشگاه نحوه نگارش و تدوین محتوي رساله

  که در برگیرنده موارد زیر می باشدرعایت زمان بندي اجراي رساله، 

  و کیفیت آن؛ ) حداقل شش گزارش(هاي سه ماهه  ي به موقع گزارش

و کیفیت آن؛ ) سمینار چهارحداقل (برگزاري به موقع سمینارهاي شش ماهه 

سقف امتیاز رساله حداکثر بیست است که با توجه به جدول زیر محاسبه می شود

 محتواي پژوهش و نوآوري رساله

 اي رساله ي نگارش و تدوین محتو

 کیفیت دفاع از یافته ها

 و ارائه سمینار ها بندي اجراي رساله

 ي علمی پژوهشی اضافی یا ثبت اختراع 

درصد امتیازات را کسب کند  80در صورتی که رساله اي از فرم ارزیابی محتواي رساله کمتر از 

  : می باشدنمره رساله به صورت زیر نحوه محاسبه 

  میانگین نمره استادان راهنما، 

  میانگین نمره استادان مشاور، 

به صورت مستقل اعالم می کنندرأي خود را ي ارزیابی نهایی رساله،  استادان راهنما و مشاور در جلسه

تحصیالت تکمیلی در جمع بندي نهایی، نمره هاي استادان راهنما و مشاور را به صورت جداگانه جمع می

را به صورت یک رأي براي استادان راهنما و یک راي براي استادان مشاور در نظر گرفته می شود

  . ر داور خارجی و دو نفر داور داخلی، هر کدام یک راينف یک

 :گردد می مشخص ذیل شرح به نامه پایان

 عالی درجه 

   خوب بسیار درجه با 18

  با درجه خوب 17/

در دانشگاه تکمیلی تحصیالت و پژوهش کیفی و کمی ارتقا ضرورت

رساله ویژگیهاي بر عالوه تريکد هاي رساله (باال به و 19 نمره 

عالوه بر مقاله(مستخرج از رساله پژوهشی اضافی  -ي علمی  در برابر هر مقاله

مهندسی،کشاورزي و تربیت بدنیفنی و علوم پایه، ریاضی ،  براي رشته هاي(  ISIي 

  . به نمره کل رساله اضافه می شود) نمره 2حداکثر 

که کاربردي بودن رساله از سوي هیأت داوران در جلسه دفاع تأیید شود، حداکثر یک نمره به جمع 

منظور از کاربردي بودن تحقیقی است که منجر به گره گشایی از مشکالت و معضال

دستور العمل اجرایی دوره دکتري دانشگاه حکیم سبزواري

 

نحوه نگارش و تدوین محتوي رساله) ج

رعایت زمان بندي اجراي رساله، ) د

 ي به موقع گزارش ارائه

  برگزاري به موقع سمینارهاي شش ماهه

سقف امتیاز رساله حداکثر بیست است که با توجه به جدول زیر محاسبه می شود: 52 توضیح 

محتواي پژوهش و نوآوري رساله

ي نگارش و تدوین محتو نحوه

کیفیت دفاع از یافته ها

بندي اجراي رساله رعایت زمان

ي علمی پژوهشی اضافی یا ثبت اختراع  مقاله

در صورتی که رساله اي از فرم ارزیابی محتواي رساله کمتر از  :53توضیح 

  . باشد

نحوه محاسبه : 54 توضیح

  ،میانگین نمره استادان راهنما

  ،میانگین نمره استادان مشاور

استادان راهنما و مشاور در جلسه :55توضیح 

تحصیالت تکمیلی در جمع بندي نهایی، نمره هاي استادان راهنما و مشاور را به صورت جداگانه جمع می

را به صورت یک رأي براي استادان راهنما و یک راي براي استادان مشاور در نظر گرفته می شود

  یکداوران شامل

پایاننمره میزان : 56 توضیح

 با باال به 19 نمره از )الف

99/18تا  5/17از نمره) ب

/49تا نمره  16از نمره ) ج

ضرورت به توجه با :57توضیح

) عالی درجه دریافت براي

  :زیر را دارا باشد

در برابر هر مقاله: 58توضیح

ي  برگرفته از رساله با نمایه

حداکثر (تا یک نمره سایر رشته 

که کاربردي بودن رساله از سوي هیأت داوران در جلسه دفاع تأیید شود، حداکثر یک نمره به جمع  در صورتی :59توضیح

منظور از کاربردي بودن تحقیقی است که منجر به گره گشایی از مشکالت و معضال. ها اضافه می شود نمره



براي آثار بدیع هنري نیز که در سطح ملّی یا بین المللی داوري علمی شده باشد، حداکثر 

ي  ود دانشگاه در مورد نمرهرعایت آیین نامه هاي موج

از آن ي دکتري را قرائت نموده و  نامه ي دفاع ، دانشجو در حضور هیأت داوران سوگند

 طی است مجاز دانشجو داوران، هیأت 

 و عمل آورد به در رساله را الزم اصالحات

 .باشد می مقررات 

 می نائل درجه دکتري دریافت به خود 

  .شود می صادر )یا پژوهشی

هایی CDو ) گاهدانش کتابخانه و استاد راهنما

 تعداد با متناسب چاپی هاي نسخه تعداد

. 

 ایران علمی مدارك و اطالعات گواهی پژوهشگاه

  

حکیم  دانشگاه مدیریت پژوهشی ضوابط مصوب

 دانشگاه در رساله دکتري یا ارشد نامه پایان

 .گردد به عنوان مولف ذکر

 نیم و سال چهار ثرکحدا و نیم و سال سه

 شوراي تأیید و راهنما استاد پیشنهاد 

 .افزود مدت این به تحصیلی

 پایان از قبل روز45 حداقل را خود درخواست

 خواهد سنوات تمدید تأیید به منوط وي

 مدت ثرحداک در بینی، پیش غیرقابل مشکالت

 موارد بررسی میسیونک ، مؤسسه شوراي

 و یفیک و میک هاي فعالیت با متناسب

 جزو ورمذک مدت اساس، براین . ردک 

 دستور العمل اجرایی دوره دکتري دانشگاه حکیم سبزواري

١٠ 

براي آثار بدیع هنري نیز که در سطح ملّی یا بین المللی داوري علمی شده باشد، حداکثر . منطقه اي و ملّی یا بین المللی شود

  . ها اضافه می شود

رعایت آیین نامه هاي موج. ي رساله، دو نمره می باشد ي اضافی به نمره

ي دفاع ، دانشجو در حضور هیأت داوران سوگند ي جلسه پس از اعالم نتیجه

  . فارغ التحصیل محسوب می شود

 تشخیص به بنا شود، ارزیابی» قبول  قابل غیر« دانشجو  

اصالحات نشود، بیشتر تحصیل مجاز مدت حداکثر اینکه از شرط

 .کند دفاع آن از

 چارچوب رساله در از قبول قابل دفاع تاریخ دانشجو، التحصیلی

 از رساله» قبول« درجه  کسب و درسی واحدهاي گذراندن از

یا پژوهشی پژوهشی - آموزشی(شیوه  ذکر با مورد حسب دکتري

استاد راهنما براي(چاپی  نسخه 2 التحصیلی فارغ براي باید دکتري

تعداد .نماید فراهم و گروه آموزشی مشاور، داور) ان(رساله براي استاد

.است افزایش قابل نسخه چاپی دریافت براي مشاور استادان 

گواهی پژوهشگاه اخذ به منوط تکمیلی تحصیالت دانشجویان کلیه التحصیلی

  .حکیم سبزواري است دانشگاهیا حوزه تحصیالت تکمیلی   

ضوابط مصوب طبق است ضرورياما . تاس بالمانع دکتري هاي

پایان از مستخرج اثر این که نمایند ذکر در مقدمه )ها(نویسنده 

به عنوان مولف ذکر نیز و مشاور راهنما اساتید اسامی "ضمنا .

سه حداقل پژوهشی آموزشی، شیوه در تريدک دوره در تحصیل

 به ضرورت صورت در و است سال 4 ثرکحدا و سال 3 حداقل

تحصیلی نیمسال یک تا ثرحداک توان می شیوه دو هر در ذیربط،

درخواست یدبا ، دارد سنوات تمدید به نیاز يدکتر دانشجوي ه

وي رساله واحد انتخاب . دهد تحویل دانشکده مربوطه آموزش

مشکالت بروز یا و خود اختیار از خارج عللی به بنا دانشجو 

شوراي تأیید و دانشجو راهنماي استاد پیشنهاد به نشود، تحصیل

متناسب و ندک می بررسی را دانشجو وضعیت ، راهنما داستا حضور

 خواهد گیري تصمیم او اخراج یا تحصیل ادامه نحوه و مدت

 .میشود محسوب دانشجو تحصیل
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منطقه اي و ملّی یا بین المللی شود

ها اضافه می شود یک نمره به جمع نمره

ي اضافی به نمره حداکثر نمره: 60توضیح

  . رساله ضروري است

پس از اعالم نتیجه:  61توضیح

فارغ التحصیل محسوب می شودتاریخ 

 رساله چنانچه: 18تبصره 

شرط به ماه، شش حداکثر

از دیگر بار یک براي "صرفا

التحصیلی فارغ تاریخ :62توضیح

از پس دانشجو - 10 ماده

 .شود

دکتري دوره مدرك : 19 تبصره

دکتري دانشجوي هر: 63توضیح

رساله براي استاد PDFشامل فایل 

 تقاضاي یا راهنما استادان

التحصیلی فارغ :64توضیح

 مرکزي کتابخانه طریق از

هاي رساله چاپ: 65توضیح

نویسنده  و شود عمل سبزواري

 .باشد می حکیم سبزواري

تحصیل مجاز مدت - 11 ماده

حداقل پژوهشی شیوه در و

ذیربط، گروه تکمیلی تحصیالت

هک مواردي در : 66توضیح

آموزش اداره به مجاز نیمسال

 .بود

 هکصورتی در : 20 تبصره

تحصیل اتمام به موفق مجاز

حضور با مورد حسب بر خاص

مدت مورد در دانشجو، علمی

تحصیل مدت مجاز ثرحداک



 استثنائی موارد در . شود می تلقی تحصیل

 ثرحداک به توجه با و دانشگاه خاص موارد

 .نماید انتخاب

 

 .نشود احراز) 14 تبصره رعایت 

 ضوابط رعایت با است مجاز مؤسسه تري،

 .ند

 هاي نامه شیوه است، موظف مؤسسه و

 آموختگان دانش براي نامه آیین با مغایر

 قابلیت و رساله ارزیابی به مربوط موارد

 نحوه بر و تنظیم را تريکد دوره اجراي

 ،می شوند پذیرفته تريکد دوره در آن

 مقررات اجراي حسن بر نظارت مسؤول 

 شوراي در آن توضیحات و نامه آیین این

 و مربوط دانشکده تکمیلی حصیالتت  

 دستور العمل اجرایی دوره دکتري دانشگاه حکیم سبزواري

١١ 

تحصیل از دانشجو انصراف منزله به مقرر، زمان در رساله ثبت یا

موارد میسیونک تائید و شورا موافقت با تواند، می باشد داشته

 .ندک استفاده تحصیلی مرخصی از نیمسال دو تا ثر

انتخاب را رساله واحد نیمسال هر در رساله اخذ از پس است موظف

 :شود می محروم تريکد دوره در تحصیل ادامه از دانشجو

 .شود16 از مترک) 9تبصره رعایت با( دانشجو درسی هاي

 .شود ارزیابی» غیر قابل قبول« مجدد دفاع و )18 تبصره رعایت

 .برسد پایان به )20 تبصره رعایت با( دانشجو

 با( جامع ارزیابی دو از پس پژوهشی فعالیت استمرار براي دانشجو

تري،کد دوره در تحصیل ادامه از دانشجو انصراف یا شدن محروم

ندک صادر دانشجو تحصیلی ارنامهک براساس را اي گواهینامه

و است تريدک دوره اصلی ضوابط و لیک اصول برگیرنده در 

مغایر شروطی نامه، آیین لیک اصول تحقق ضمن هک ندک تدوین

موارد در و است دانشگاه آموزشی معاونت عهده بر نامه آیین این

 .است پژوهشی معاونت هماهنگی

اجراي رب نظارت هاي نامه شیوه ، خود وظایف تناسب به مؤسسه

 .نندک می نظارت آن اجراي هاي نامه شیوه

آن از پسو  1391-92براي دانشجویانی که از سال تحصیلی  

 ها دانشکده )آموزشی(محترم معاونین و آموزشی گروههاي محترم

این مفاد در تغییر یا اضافه حذف، هرگونه .باشند می آن توضیحات

  یا آموزشی شوراي تأیید به اجرا از قبل باید آموزشی، گروههاي

  .دبرس دانشگاه تکمیلی

دستور العمل اجرایی دوره دکتري دانشگاه حکیم سبزواري

 

یا نام ثبت عدم: 67 توضیح

داشته موجه عذر دانشجو هک

ثرحداک تحصیل، مجاز مدت

موظف دانشجو :68 توضیح

دانشجو زیر موارد در - 12 ماده

هاي ه نمر لک میانگین )الف

رعایت با( دانشجو رساله )ب

دانشجو تحصیل مجاز مدت) ج

دانشجو علمی صالحیت )د

محروم صورت در : 21 تبصره

گواهینامه "صرفا ط، مربو مقررات و

 نامه آیین این - 13 ماده

تدوین اي گونه به را اجرایی

 .نشود ایجاد

این مواد تفسیر : 22 تبصره

هماهنگی با پژوهشی هاي

مؤسسه و» وزارت«  - 14ماده 

شیوه و نامه آیین این اجراي

 نامه آیین این - 15 ماده

 .است االجراء الزم

محترم مدیران: 69 توضیح

توضیحات و نامه آیین این

گروههاي تکمیلی تحصیالت

تکمیلی تحصیالت شوراي سپس

  

  


