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 نامه آيين

(Ph.D) دکتري دوره 

19-9911 

 :مقدمه

 انداز چشم سند و توسعه هاي برنامه اهداف به خصوص اقتصادي و اجتماعي عظيم تحوالت و فناوري و علم شتاب پر رشد

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

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

 .است قرارداده کاري خود هاي اولويت صدر در را ي، دکتر دوره در دانشجو پذيرش شيوه در طريق تنوع از را ماهر و

 از پس ايت،نه در و گرفت قرار نظر تجديد ، مورد دکتري دوره آموزشي نامه آيين آخرين روي، پيش اهداف به نيل رايب

به دو شيوه  دکتري دوره جديد نامه آيين آموزشي، گروه کار جلسات مختلف در بررسي کارشناسي و هاي نظريه آوري جمع

 شوراي مجوز با " صرفا ها، شيوه از يك هر برگزاري که است تاکيد به الزم . شد تدوين »پژوهشي«و  »پژوهشي -آموزشي«

 هاي در کميته تصويب از پس پژوهشي، هاي طرح محور، پژوهش شيوه در البته . بود مجاز خواهد عالي آموزش گسترش

 اجرا باشد، شده تأمين مؤسسه از خارج از اعتبارات بايد هک آن اعتبارات بيني پيش و مشخص ارفرمايک تعيين و تخصصي

 .شد خواهد

 :رود ار ميک به نامه آيين اين در زير تعاريف اختصار، رعايت براي - 9 ماده*

 .است فناوري و تحقيقات علوم، وزارت منظور :وزارت

 است  (Ph.D) تريکد دوره منظور : تريکد دوره

 مجازند وزارت، مقررات مطابق هک است شورک پژوهشي و عالي آموزش هاي مؤسسه و ها ه دانشگا از منظورهريك :مؤسسه

 .نندبرگزار ک تريکد دوره

 .است مؤسسه پژوهشي يا آموزشي سازماني واحد وچكترينمنظورک :گروه

 .است تريکد دوره آييننامه منظور :نامه آيين

 و واگذار مؤسسه به آن اجراي قرارداد، برابر هک است مشخص ارفرمايک داراي پژوهشي، طرح : محور تقاضا پژوهشي طرح

 .شود مي گرفته تحويل نيز ارک نتيجه و تأمين ارفرماک توسط آن بر نظارت هاي هزينه همراه به پروژه املک اعتبارات

 استاد پژوهشي، - آموزشي شيوه در .دارد عهده بر را دانشجو رساله هدايت هک است اي ميتهک منظور : راهبري کميته

 گروه،  مدير ،اهنم را استاد پژوهشي شيوه در و گروه (تكميلي تحصيالت (شوراي انتخاب با علمي هيات عضو نفر دو و راهنما

 .دهند مي تشكيل را ميتهک اين اعضاي ارفرماک و پژوهشي معاون
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 .دارد عهده بر را تريکد دوره در دانشجو رساله ايينه ارزيابي هک است هيأتي منظور : داوران هيات

 شوراي مورد حسب بر و پژوهشي - آموزشي شيوه در دانشگاه آموزشي شوراي يا تكميلي تحصيالت شوراي منظور :شورا

 .است پژوهشي شيوه در مؤسسه پژوهشي

 نآ رسالت و انجامد مي تحصيلي مدرك اعطاي به هک است عالي آموزش تحصيلي دوره باالترين تريکد دوره - ٢ ماده*

 مؤثر دانش مرزهاي گسترش و شورک نيازهاي رفع در فناوري و علوم تلفمخ هاي زمينه در نوآوري با هک است افرادي تربيت

 .شود مي اجرا» پژوهشي « و  »پژوهشي -آموزشي« شيوه  دو به دوره اين.  باشند

 پژوهش تبديل و الزم هاي زيرساخت و امناء هيأت مصوب ساله پنج برنامه داشتن با پژوهشي هاي مؤسسه :9 تبصره*

 نيز ها ه دانشگا و نندک اجرا را پژوهشي تريکد دوره توانند يم پژوهشي هاي پروژه به متقاضي دستگاههاي نياز مورد هاي

 جذب محور پژوهش شيوه به تريکد دانشجوي نفر يك توانند مي پژوهشي - آموزشي ترايکد دانشجوي نفر ۵ هر ازاي به

 استاد اينكه بر مشروط نندک

 .باشد داشته محور تقاضا پژوهشي طرح راهنما

 پذيرش شرايط - 9 ماده

 عالي آموزش به ورود عمومي شرايط داشتن (الف

 «وزارت»  تأييد مورد ارشد ارشناسيک تحصيلي مدرك داشتن( ب

 علمي صالحيت داشتن  (ج

 خارجي زبان در توانايي داشتن (د

 ورودي زکمتمر نيمه هاي آزمون نامه آيين براساس خارجي زبان در توانايي و علمي صالحيت احراز نحوه :٢ تبصره*

 .شود مي تعيين وزارت مصوب تريکد

ذيل  با حداقل نمرات ذکر شده تا قبل از برگزاري آزمون  خارجي زبانهاي   آزمون يك از  در قبولي گواهي ارائه :9 توضيح

،   IELTS، (۵11)TOFEL   ،(۵1)MCHE   ،(۵11)TOLIMO  (۵) است براي کليه دانشجويان دکتري الزامي جامع

   .دانشگاه فردوسي مشهد TELP(۵1)دانشگاه تهران،  ( ۵1)

به استثنا )نمرات آزمون هاي فوق الذکر  ٪11نمره قبولي براي دانشجويان زبان هاي خارجي غير از انگليسي : 9-9توضيح

                          نگارش، درك لغات دره، وهمچنين تاييد گروه تخصصي مبني بر توانايي کافي در مكالم( آزمون دانشگاه تهران ومشهد

 . رشته تخصصي مي باشد
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 . مي باشدآنها   ٪٢1به عالوه شده زبان  انگليسي نمرات ذکر رشته نمره قبولي براي دانشجويان : 9-٢توضيح 

 

حضور دانشجو در گروه توسط استاد راهنما    .بپردازد تحصيل به وقت تمام طور به بايد تريکد دوره دانشجوي :٢ توضيح

 .کنترل مي شود

 

 سال دو حداقل با ي استاديار مرتبه در حداقل هک هنما را (ان) استاد تعداد به توجه با دانشجو پذيرش ظرفيت - ۴ ماده*

 مسئوليت و شود مي تعيين باشد، ارشد ارشناسيک نامه پايان دو راهنمايي و تكميلي تحصيالت هاي دوره در تدريس سابقه

 تأييد و علمي هيأت عضو موافقت و دانشجو درخواست به هک راهنماست (ان) استاد عهده بر ابتدا از دانشجو هر راهنمايي

 .شود مي تعيين ذيربط گروه تكميلي تحصيالت شوراي

 تواند نمي تريکد دوره دانشجوي يك (همسر و خواهر برادر، فرزند، مادر، پدر،) يك درجه بستگان از يك هيچ :9 توضيح

 .گيرد عهده به را نظر مورد دانشجوي رساله داوري يا و مشاوره راهنمايي،

 دو حداقل هکباشد داشته تدريس نيمسال چهار سابقه بايد علمي هيات عضو تري،کد دوره در تدريس براي :۴ توضيح

حكيم  دانشگاه در خاص اي رشته ارشد ارشناسيک يا ارشناسيک مقطع اگر .باشد ارشد ارشناسيک دوره در آن نيمسال

 .است مقررات چارچوب در و گروه تكميلي تحصيالت شوراي با مورداين  در گيري تصميم باشد، نداشته وجود سبزواري

 .است نفر 9 گيرند مي عهده به را انهآ راهنمايي اول بار در علمي هيات اعضاي هک تريکد دانشجويان تعداد :۵ توضيح

 ولي گيرد نمي قرار محاسبه مورد حكيم سبزواري دانشگاه از خارج در التدريس حق صورت به تدريس سوابق :6 توضيح

 .گيرد قرار محاسبه مورد بايد اند شده منتقلحكيم سبزواري  دانشگاه به هک علمي هيات اعضاي سوابق

 طرح دو رساندن پايان به تدريس، سابقه سال دو جاي به پژوهشي شيوه در راهنما استاد تعيين شرايط :9 تبصره*

 اقدام دست در يا و يافته خاتمه محور تقاضا پژوهش بايد طرح يك حداقل هک باشد مي طرح مجري عنوان به پژوهشي

 .باشد

 رساله راهنمايي مسئوليت ، گروه (تكميلي تحصيالت (شوراي تأييد و راهنما استاد پيشنهاد به نياز، صورت در :۴ تبصره*

درصد مسئوليت هدايت رساله را بر  61حداقل « اصلي»مشروط به اينكه استاد راهنماي اول )  راهنما استاد دو را دانشجو

 .شوند مي دار عهده مشترك طور به (عهده داشته باشد
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 مربوطه آموزشي گروه علمي هيات عضو بايد (پژوهشي– آموزشي امور و مكاتبات مسؤول) اول راهنماي استاد :7 توضيح

 .باشد

 .ردک تعيين دانشجو هدايت براي مشاور استاد دو يا يك توان مي راهنما استاد پيشنهاد به نياز، صورت در :۵ تبصره*

 .ندارد وجود ديگري قيد استادياري يا تريدک مدرك داشتن جز به تري،دک رساله مشاوره براي : 8 توضيح

 و (دوم ي) راهنما استاد انتخاب ، (گروه تكميلي تحصيالت (موسسه شوراي تشخيص به و خاص شرايط در :6 تبصره*

 .است بالمانع نيز مؤسسه از خارج (تريکد مدرك با) متخصصان بين از مشاور

 واحدهاي آن واحد 98 تا 9٢ پژوهشي– آموزشي شيوه در هک است واحد 96 تريکد دوره واحدهاي مجموع - ۵ ماده*

 رساله موضوع با مرتبط درسي واحدهاي آن واحد 8 تا 9 نيز پژوهشي شيوه در و است رساله آن واحد ٢۴ تا 98 و درسي

 .شود مي تعيين راهنما استاد نظر با رشته هر مصوب درسي برنامه در هاست ک رساله آن واحد 99 تا ٢8 و دانشجو

 نظر و تشخيص با تحصيلي دوره از زماني هر در پژوهشي شيوه در درسي واحدهاي ثرکحدا و حداقل تعيين :7 تبصره*

 .پذيرد مي صورت گروه (تكميلي تحصيالت) ي شورا تأييد و راهنما استاد

 فعاليتهاي اجراي براي دانشجو علمي توان تقويت و رشته هر نوين مفاهيم بر تسلط منظور به درسي واحدهاي :8 تبصره*

 مي انتخاب رشته هر مصوب درسي برنامه براساس و گروه (تكميلي تحصيالت (شوراي تأييد و راهنما استاد نظر با پژوهشي

 .شود

 هاي هدور دروس سرفصل نمودن روزآمد به نسبت فناوري و دانش رشد روند به توجه با بايد آموزشي گروههاي : 1 توضيح

 .نمايند اقدام تكميلي تحصيالت

 سمينارهاي ارائه به تواند مي ترم يك طول در السک زمان از ميک بسيار بخش فقط ضرورت صورت در : 91 توضيح

 در روزآمد درسي اطالعات ارائه به محترم مدرسين خود توسط بايد السک زمان اعظم بخش و يابد اختصاص دانشجويي

 .يابد تخصيص سرفصل چارچوب

 يك از بخشي ترجمه يا پژوهشي مقاله ارائه به مشروط نبايد دروس نمره ارائه آموزشي، دوره ماهيت به توجه با : 99 توضيح

 .باشد ترم طول در تابک
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 ٢1 از 96 درسها، همه در دانشجو هاي نمره قبول قابل ميانگين و ٢1 از 9۴ درس، هر در قبولي نمره حداقل :1 تبصره*

 با و سنوات رعايت با بود خواهد مجاز دانشجو باشد، 96 از مترک دانشجو شده گذرانده درسهاي ميانگين چنانچه ولي . است

 لک ميانگين جبران براي درسي، واحدهاي سقف بر عالوه را درسهايي تحصيلي، نيمسال يك در ثرکحدا راهنما، استاد نظر

 .بگذراند

 ذيربط گروه (تكميلي تحصيالت) شوراي تأييد و راهنما استاد تشخيص به نياز صورت در و خاص شرايط در : 91 تبصره*

 لک ميانگين تعيين در جبراني دروس نمره . بگذراند ني جبرا عنوان به را درسي واحد 6 تا ثرکحدا است موظف دانشجو

 .نميشود محاسبه

 ٢1 از 9٢ درس هر در دانشجو نمرات لک ميانگين در احتساب بدون جبراني دروس در قبولي نمره حداقل : 9٢ توضيح

 .شوند گذرانيده اصلي دروس پايان تا ثرکحدا و تريکد دروس شروع از قبل ترجيحاً بايد جبراني دروس . است

 .نيست مجاز استاد به معرفي صورت به تريکد دروس برگزاري : 99 توضيح

 نيست مجاز دانشگاه تكميلي تحصيالت شوراي مصوب فکاز مترک دانشجوي تعداد با تريکد السهايک تشكيل : 9۴ توضيح

 ميتهک به گيري تصميم براي (وجود درصورت)دانشكده و گروه تكميلي تحصيالت شوراي تأييد از بعد بايد استثنايي موارد .

 .شود ارجاع دانشگاه آموزشي شوراي منتخب

 اين در خود مطالعات نتيجه از سخنراني يك بايد تريکد دانشجويان ،٢ و 9 سمينار دروس ارائه صورت در : 9۵ توضيح

 .دهند ارائه آموزشي گروه در درس

 :رساله موضوع - 6 ماده*

 تقاضا پژوهشي هاي ح طر از پژوهشي شيوه در و اول نيمسال پايان تا هشي پژو - آموزشي شيوه در است موظف دانشجو

 تحصيالت ي شورا تصويب از پس و تعيين راهنما استاد هماهنگي با را خود رساله موضوع پذيرش، با همزمان ، محور

 .ندک آغاز را خود پژوهشي فعاليت گروه، تكميلي

 شيوه در و سوم نيمسال پايان تا پژوهشي- آموزشي شيوه در (پيشنهاده) دانشجو رساله پيشنهادي طرح :99 تبصره*

 .است اجرا قابل و يابد مي رسميت (و گروه تكميلي تحصيالت ي)شورا تصويب و پس از اول نيمسال طول در پژوهشي،

 .شود مي انجام جامع ارزيابي از مستقل و است ضروري پيشنهاده از دفاع : 96 توضيح
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 استاد پيشنهادي افراد بين از (داخلي"ترجيحا)ر داو دو يا يك مشاور، (ان)استاد راهنما، (ان)استاد از عبارتند ممتحنين( فال

 .و دانشكده گروه تكميلي تحصيالت شوراي انتخاب به راهنما

 .نمايد ابالغ وي به را دانشجو رساله موضوع ثبت و پذيرش است موظف موسسه (ب

 استاد ونظارت هدايت با بايد رساله تدوين و پژوهشي حله مر در دانشجو، پژوهشي و علمي فعاليتهاي تمام : 97 توضيح

 پيشنهاده چارچوب در هک شوند مي تلقي نامه پايان از مستخرج مقاالت عنوان به مقاالتي فقط ويژه، به . گيرد صورت راهنما

 . باشند راهنما استاد تأييد مورد و بوده

دانشجويان موظفند شهريور ماه  هر سال گزارش پيشرفت تحصيلي خود را که به تاييد استاد راهنماي خود رسيده  :98توضيح 

 سخنراني قالب در خود نتايج تحقيقات و ها بررسي از سال گزارشي( نيم)و در پايان هر  .دانشكده ارائه نمايند گروه و است به

 .نمايند ارائه گروه در

 حضور دانشجويان دکتري  در سمينار ها و سخنراني هاي  تخصصي گروه الزامي است : 91توضيح 

مديران گروه بايد برنامه اي مدون براي ارائه سخنراني هاي دانشجويان دکتري در هر نيمسال به دانشكده ارائه  :٢1توضيح 

 .نمايند

واحد با  3عنوان مدرس درس یا حل تمرین حداکثر به میزان تدریس توسط دانشجویان دکتری الزامی بوده و این افراد به  :12توضيح 

 دانشکده همکاری می نمایند

 :جامع ارزيابي - 7 ماده*

 با بايد دانشجو پژوهشي، - آموزشي شيوه در هک است دانشجو پژوهشي و آموزشي هاي قابليت احراز منظور به جامع ارزيابي

 شوراي)  تصويب و راهنما استاد انتخاب به اصلي درس سه يا دو شامل هک آزمون يك در مؤسسه( آموزشي معاون) نظارت

 نظر از دانشجو استنباط و تحليل توانمندي، تا باشد اي گونه به بايد آزمون اين . ندک تکشر است، گروه (تكميلي تحصيالت

 انتخاب به راهنما استاد پيشنهادي اعضاي بين از علمي هيات اعضاي از نفر سه تا دو و مشاور( ان)ادتاس و راهنما( ان)استاد

 در و شود سنجيده پژوهشي فعاليت آغاز براي و تاييد معاون آموزشي مؤسسه گروه (با پيشنهاد)تكميلي تحصيالت شوراي

 پايان در هک است دانشجو پژوهشي هاي فعاليت پيشرفت روند براساس دانشجو، پژوهشي هاي قابليت احراز پژوهشي، شيوه

 .شود مي سنجيده راهبري ميتهک سوي از تحصيلي نيمسال دو هر

 همه بايد و هفته آخر بهمن ماه و هفته آخر اردي بهست ماه برگزار مي شود)دوبار در سال  جامع ارزيابي : ٢٢ توضيح

 .نمايند تکشر ارزيابي در هم با گرايش يك دانشجويان

 شرايط شرکت در ارزيابي جامع: 7-9بند
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کمتر نباشد، بايد در  96هاي درسي خود را با موفقيت گذرانده باشند و ميانگين کل نمرا آنها از دانشجوياني که کليه واحد 

 .اولين ارزيابي جامع که توسط گروه ارزيابي مي شود شرکت نمايند

استاد مواد امتحاني  ارزيابي جامع بايد يك نيم سال قبل از برگزاري توسط مدير گروه آموزشي مربوطه با هماهنگي  :٢9توضيح

 .راهنما به طور کتبي به اطالع دانشجو برسد

در صورت عدم آمادگي، دانشجو مي تواند درخواست خود را براي تمديد مهلت شرکت در ارزيابي جامع با ذکر  :٢۴توضيح

ه ارزيابي در صورت تاييد مراتب توسط شوراي تحصيالت تكميلي دانشكد. داليل موجه و تاييد استاد راهنما به گروه ارائه نمايد

 .جامع دانشجو حداکثر يك نيم سال به تعويق خواهد افتاد

 ضرايب ارزيابي جامع: 7-٢بند

 .آزمون به صورت کتبي و شفاهي برکزار مي گردد( الف

همچنين اگر معدل کسب شده . شجو از اين آزمون مردود اعالم مي شودانباشد د 9۴چنانچه معدل آزمون کتبي کمتر از ( ب

در غير اين صورت مي بايست دانشجو در . باشد دانشجو از آزمون شفاهي معاف خواهد بود 96بيشتر يا مساوي در اين آزمون 

 .آزمون شفاهي شرکت نمايد

 واد امتحاني ارزيابي جامع م: 7-9بند

درس  ٢حداقل در آزمون کتبي از محتواي دروس رشته مربوط در سطح دکتري و با پيشنهاد استاد راهنما و تاييد گروه ( الف

 به صورت تشريحي و حداکثر در طي يك هفته برگزار مي شود( واحد 98)  9وحد اکثر  درس( واحد 9٢)

به منظور تسريع در روند فعاليت هاي پژوهشي دانشجويان، نتايج آزمون کتبي بايد حداکثر ظرف مدت يك هفته : ٢۵توضيح

نيز بايستي حداکثر ظرف يك هفته مجوز برگزاري آزمون شفاهي را  دانشكده. توسط گروه مربوط به رئيس دانشكده اعالم شود

 .صادر نمايد

آزمون شفاهي حداکثر تا دو هفته بعد از آزمون کتبي به منظور ارزشيابي قابليت هاي پژوهشي، آموزشي و توانايي دانشجو ( ب

 .در انجام پژوهش مستقل برگزار مي شود

توانايي علمي و در مورد موضوع رساله دکتري يا حوزه کلي تر رشته تخصصي  آزمون شفاهي براساس اطالعات و: ٢6توضيح

  .دانشجو به عمل مي آيد

 ترکيب هيات ارزيابي کننده: 7-۴بند

 :نفر به شرح زير برگزار مي شود ۵ لارزيابي جامع زير نظر کميته تخصصي گروه و توسط هياتي مرکب از حداق( الف

 راهنما( ان)استاد -
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سال سابق تدريس يا تحقيق در دوره هاي تحصيالت  9هيات علمي، داراي حداقل مرتبه استادياري با نفر عضو  ۴ -

کليه اين . تكميلي، که يك نفر از آنها بايد حداقل در مرتبه دانشياري و يك نفر نيز خارج از دانشكده مربوطه باشد

 .ين مي شوندافراد به پيشنهاد گروه و تاييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده تعي

دبير جلسه و نماينده تحصيالت تكميلي به عنوان ناظر جلسه بدون حق راي بايد در جلسه عنوان مدير گروه به  -

 حضور داشته باشند

 پژوهشي- علمي مجله يك در شده چاپ يا پذيرفته  تمقاال تحصيل دوره طول در دانشجوکه  صورتي در : ٢7 توضيح

 ارزيابي کل از تواند ميبا رعايت موارد زير  باشد داشته (مربوطه اجرايي دستورالعمل در شده رکذ شرايط تمام داراي و) معتبر

 .گردد معاف يا آزمون برخي از دروس و(شفاهي-تبيک) جامع

 ليست دروس ارزيابيبه ازاي کار پژوهشي مرتبط با هر ماده امتحاني، ماده امتحاني مربوطه به شرح جدول زير از: ٢8توضيح 

، علمي پژوهشي، علمي ترويجي، اختراع و کتاب به  ISI ,ISCامتياز پژوهشي مربوط به مقاله . جامع دانشجو حذف مي شود

 .(مقاالت بايد در خارج از دانشگاه چاپ شده باشند. ) تشخيص گروه و دانشكده محاسبه مي شود
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9 96 6 96 9٢ 96 

۴ 98 8 98 9۵ 98 

۵ ٢1 91 ٢1 98 ٢1 

 

 هک دانشجويي .باشد 96 از مترک نبايد جامع ارزيابي در هشي پژو - آموزشي شيوه در دانشجو نمرات ميانگين : 9٢ تبصره*

 .ندک تکشر جامع ارزيابي در تواند يم ديگر بار يك تنها باشد، 96 از مترک وي جامع ارزيابي ميانگين

ي که صالحيت علمي دانشجو براي استمرار فعاليت پژوهشي پس از دو بار ارزيابي جامع احراز نشود درصورت : ٢1 توضيح

 .خواهد شددانشجو از ادامه تحصيل محروم 
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 قبول قابل غير" و " قبول قابل" صورت به پژوهشي شيوه در دانشجو پژوهشي هاي فعاليت پيشرفت ميزان : 99 تبصره* 

 هاي فعاليت به تواند مي  دانشجو راهبري، ميتهک سوي از " قبول قابل" درجه احراز صورت در .شود مي سنجيده "

 .دهد ادامه خود پژوهشي

 قابل غير" راهبري ميتهک سوي از پژوهشي شيوه در دانشجو پژوهشي هاي فعاليت پيشرفت ميزان چنانچه : 9۴ تبصره*

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

 .شد خواهد محروم تحصيل ادامه از صورت، اين غير در . دهد ارتقاء " قبول

 يك حداقل چاپ) رساله علمي دستاوردهاي فايتک شرط به و راهنما استاد تأييد و رساله تدوين از پس دانشجو :8 ماده*

 پژوهشي - علمي مجالت در پژوهشي شيوه دانشجويان براي مقاله دو و پژوهشي - آموزشي شيوه در دانشجويان براي مقاله

 انجام ارک فايتک مسئوليت بايستي اراهنم استاد پژوهشي، شيوه در که  ( خارج از دانشگاه)  المللي بين معتبر نمايه داراي

 خود رساله از داوران هيأت حضور در است موظف ،( بپذيرد اجرايي دستگاه يا ارفرماک به پاسخگويي براي را دانشجو شده

 .ندک دفاع

 نو و اکتشاف اختراع، ثبت فني، توليد دانش از شيوه دو هر دانشجويان صورتيكه در و خاص شرايط در : 9۵ تبصره

مورد تاييد »تصنيفي  و تأليفي کتاب هنري، بديع آثار ،«علمي ذيصالح  تأييد مراجع مورد توسط شده تأييد و ارزيابي»آوري

 خواهند معاف مقاله ارائه از گروه تكميلي تحصيالت ي شورا و داوران هيأت تأييد از پس باشند برخوردار« دستگاه متقاضي

 .بود

 رساله، علمي دستاوردهاي کفايت احراز رساله و از دفاع چگونگي داوران، هيأت وظايف شرح و تشكيل نحوه : 96 تبصره*

 .باشد رسيده مؤسسه شوراي به تصويب که است دستورالعملي تابع

 نفر 9 تحصيالت تكميلي، نماينده مشاور، (ان)راهنما، استاد (ان)استاد :از است عبارت داوران هيأت ترکيب : 97 تبصره*

 شوراي يا تكميلي دانشكده تحصيالت شوراي انتخاب به استادياري حداقل مرتبه با رشته مربوط در علمي هيأت عضو

 مرتبه با مجري مؤسسه از خارج هاي مؤسسه از آنان از نفر يا دو يك بايد که داور عنوان به پژوهشكده پژوهشي يا و آموزشي

 که کند معرفي مشاور استاد به عنوان را نفر يك تواند مي متقاضي دستگاه پژوهشي، ه شيو در . باشد دانشياريحداقل 

 .باشد داشته حضور جلسات در داوران هيأت عضو عنوان به باشد و ها داوري و دفاع در دانشجو مشاور
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 تحصيالت شوراي توسط است که دانشگاه علمي هيأت اعضاي از يكي ، (مدير گروه(تكميلي تحصيالت نماينده :٢1 توضيح

در  جلسات اجراي حسن بر بايد رأي حق بدون وي . شود مي تعيين دانشكده(  تكميلي تحصيالت)  شوراي يا گروه تكميلي

 "اوال تكميلي تحصيالت نماينده دفاع، جلسه در . نمايد نظارت تكميلي تحصيالت هاي دوره آموزشي نامه آيين چارچوب

 توسط دانشجو " منحصرا سئواالت اين به پاسخ و شود پرسيده داوران توسط "سؤاالت منحصرا تا نمايد اتخاذ ترتيبي بايد

 به ميانگين اخذ نيز و ) محرمانه طور به) مشاور استاد استاد راهنما  و داوران، نمرات آوري جمع مسؤول " ثانيا و گردد ارائه

 .است فرمهاي مربوطه تكميل و ايي دانشجونه نمره عنوان

 جهت صدور مجوز دفاع از رساله اقدامات  زير نيز بايد انجام پذيرد: 8-9بند

 تأييد استاد راهنما، ( الف

 تأييد مدير گروه مبني بر بالمانع بودن برگزاري جلسه دفاع از نظر قوانين و مقررات آموزشي و پژوهشي دانشگاه،  (ب

 . ي رساله، مدير گروه و داوران داخلي يم هدايت کنندهتأييد جلسه ي پيش دفاع با شرکت ت (ج

 . نويس رساله برگزار مي شود جلسه ي پيش دفاع به صورت محرمانه و با ارائه مقاله پذيرفته شده، و پيش: 91توضيح 

ي  با رعايت سقف مدت مجاز دوره)ي پيش دفاع، دانشجو حداقل ظرف مدت يك ماه  در صورت تأييد جلسه: 99توضيح

 . ي خود دفاع کند بايد از رساله( آموزشي و ساير مقررات آموزشي و پژوهشي دانشگاه

دفاع فقط يكبار تكرار  ي پيش دفاع براي صدور مجوز ي پيش دفاع رساله تأييد نگردد، جلسه در صورتيكه در جلسه: 9٢وضيحت

  ؟؟؟؟.در صورت عدم تاييد در بار دوم، ادامه کار دانشجو تابع ساير مقررات دانشگاه مي باشد. مي شود

 . تاييد حداقل يك عضو هيات علمي خارج از دانشكده با تخصص مرتبط مبني بر قابل دفاع بودن رساله (د

و عضو هيات علمي خارج از دانشكده با تخصص مرتبط به صورت ي پژوهشي دانشكده، رساله را براي د حوزه: 99توضيح

اگر هر دو داور . تأييد حداقل يكي از اين داوران براي صدور مجوز برگزاري جلسه دفاع الزم است. حرمانه ارسال مي نمايدم

قابل دفاع تشخيص داده اند، رساله را غير قابل دفاع ارزيابي کردند جلسه پيش دفاع با حضور يكي از داوراني که رساله را غير 

 . ودشتكرار مي 

 نامه ندفاع از پاياجلسه : 8-٢بند

 : ي دفاع با حضور افراد زير رسميت مي يابد جلسه

 ي تحصيالت تكميلي،  نماينده ( الف

 استاد يا استادان راهنما،  ( ب

 حد اقل يك نفر از مشاوران، ( ج
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 . داور تعيين شده سهنفر از  دو (د

ي دفاع شرکت کند، بايد موضوع را به صورت  در صورتي که يكي از استادان راهنما با دليل موجه نتواند در جلسه: 9۴توضيح 

ي دفاع را با حضور يكي از استادان راهنما  معاونت پژوهشي مي تواند جلسه. کتبي به اطالع معاونت پژوهشي دانشكده برساند

 . برگزار کند

ي  يص شوراي گروه و تأييد معاونت پژوهشي امكان حضور حداقل يك استاد مشاور در جلسهکه به تشخ در صورتي :9۵توضيح 

ي استاد از فرصت مطالعاتي يا مأموريت خارج  در مواردي نظير استفاده از استاد بين المللي، استفاده)دفاع وجود نداشته باشد، 

 . اخلي يا خارجي به ترکيب هيأت داوران اضافه شودبه پيشنهاد گروه و تأييد معاونت پژوهشي يك داور د...( از کشور و

اگر رساله اي استاد مشاور نداشته باشد، با نظر معاون پژوهشي دانشكده يك ممتحن داخلي به هيات داوران اضافه  :96توضيح 

 . مي شود

 . ي تحصيالت تكميلي است ي نماينده ي جلسه برعهده اداره :97توضيح 

 و پژوهشي يافته هاي از دفاع چگونگي ميزان نوآوري، شده، انجام پژوهش علمي کيفيت براساس رساله ارزيابي - 1 ماده*

 :شود مي تعيين زير صورت دو از يكي به آن و نتيجه شود مي انجام نگارش نحوه

 (خوب خوب، بسيار عالي، :سطوح از يكي در)قبول ( الف

 قبول قابل غير (ب

ي هيأت داوران، ارزيابي دقيق و احراز کفايت دستاوردهاي علمي و صحّت رساله با توجه به نشانگرهاي زير  وظيفه: 1-9بند 

 : باشد مي

 :يرنده موارد زير مي باشدگدر بر کهمحتواي پژوهشي و نوآوري علمي،  (الف

 کيفيت پژوهش از نظر روش تحقيق، يافته ها و استنتاج هاي علمي، •

 پژوهشي معتبر، –در مجالت علمي ( يا با پذيرش قطعي)ت مقاالت چاپ شده تعداد و کيفي • 

صنعتي کشور يا مراجع معتبر  –هاي علمي  به تأييد سازمان پژوهش)تعداد و کيفيت اختراع ثبت شده و توليد دانش فنّي  • 

 ، (بين المللي

 تعداد و کيفيت آثار بديع هنري به تاييد يك مرجع معتبر ملي يا بين المللي،  •

 کاربردي بودن رساله، •

 . کند شوراي پژوهشي دانشكده برحسب مورد، مرجع تشخيص را تعيين مي:  :97توضيح 
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  بر اساس شيوه نامه نگارش مصوب دانشگاه نحوه نگارش و تدوين محتوي رساله ( ب

 :يرنده موارد زير مي باشدگکه در براز يافته ها، کيفيت دفاع  (ج

 اثبات نوآوري رساله،  •

 تسلط برموضوع رساله،  •

 طبقه بندي و انسجام مطالب،  •

 رعايت وقت جلسه،  •

 ي مناسب از ابزار کمك آموزشي،  استفاده •

 شيوايي بيان،  •

 توانايي پاسخگويي به سؤاالت داوران،  •

 که در برگيرنده موارد زير مي باشدرعايت زمان بندي اجراي رساله،  (د

 و کيفيت آن؛ ( حداقل شش گزارش)هاي سه ماهه  ي به موقع گزارش ارائه •

 و کيفيت آن؛ ( سمينار چهارحداقل )برگزاري به موقع سمينارهاي شش ماهه  •

 : سقف امتياز رساله حداکثر بيست است که با توجه به جدول زير محاسبه مي شود: 1-٢بند 

 نمره 1-1 محتواي پژوهش و نوآوري رساله

 نمره 1-۴ اي رساله ي نگارش و تدوين محتو نحوه

 نمره 1-۵ کيفيت دفاع از يافته ها

 نمره 1-9 بندي اجراي رساله رعايت زمان

 نمره 1-9 99ماده  ٢  ثبت اختراع با مشخصات تبصرهي علمي پژوهشي اضافي يا  مقاله

قابل دفاع نمي   درصد امتيازات  را کسب کند  7۵در صورتي که رساله اي از فرم ارزيابي محتواي رساله کمتر از  :98توضيح 

 . باشد

 : مي باشدنمره رساله به صورت زير نحوه محاسبه : 1-9بند

 ميانگين نمره استادان راهنما،  •

 ميانگين نمره استادان مشاور،  •
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ي  نماينده. ي ارزيابي نهايي رساله، به صورت مستقل رأي خود را اعالم مي کنند استادان راهنما و مشاور در جلسه :91توضيح 

ها  کند و ميانگين آن تحصيالت تكميلي در جمع بندي نهايي، نمره هاي استادان راهنما و مشاور را به صورت جداگانه جمع مي

 . را به صورت يك رأي براي استادان راهنما و يك راي براي استادان مشاور در نظر گرفته مي شود

 . نفر داور خارجي و دو نفر داور داخلي، هر کدام يك راي يكداوران شامل  •

 :گردد مي مشخص ذيل شرح به نامه پاياننمره ميزان   : ۴1 توضيح

 عالي درجه با باال به 91 نمره از (الف

  خوب بسيار درجه با 11/98تا  ۵/97از نمره (ب

 با درجه خوب ۴1/97تا نمره  96از نمره ( ج

 :گردد رعايت بايد ذيل موارد در دانشگاه تكميلي تحصيالت و پژوهش کيفي و کمي ارتقا ضرورت به توجه با : ۴9 توضيح

ايط ربايد يكي از ش  دفاع، نحوه و رساله ويژگيهاي بر عالوه تريکد هاي رساله (باال به و 91 نمره) عالي درجه دريافت براي

 :زير را دارا باشد

برگرفته از رساله ( 9بند  -ي علمي پژوهشي مجوز دفاع عالوه بر مقاله)پژوهشي اضافي  -ي علمي  در برابر هر مقاله: ۴٢توضيح 

تا يك نمره براي ساير رشته )  ISCو ( علوم پايه، رياضي ، مهندسي،کشاورزي و تربيت بدني براي رشته هاي)  ISIي  با نمايه

 . به نمره کل رساله اضافه مي شود( نمره ٢حداکثر )

که کاربردي بودن رساله از سوي هيأت داوران در جلسه دفاع تأييد شود، حداکثر يك نمره به جمع  در صورتي :۴٢توضيح 

منظور از کاربردي بودن تحقيقي است که منجر به گره گشايي از مشكالت و معضالت کشور در سطح . ها اضافه مي شود نمره

براي آثار بديع هنري نيز که در سطح ملّي يا بين المللي داوري علمي شده باشد، حداکثر . منطقه اي و ملّي يا بين المللي شود

 . ها اضافه مي شود يك نمره به جمع نمره

ي  رعايت آيين نامه هاي موجود دانشگاه در مورد نمره. ي رساله، دو نمره مي باشد ي اضافي به نمره ر نمرهحداکث: ۴9توضيح 

 . رساله ضروري است

از آن ي دکتري را قرائت نموده و  نامه ي دفاع ، دانشجو در حضور هيأت داوران سوگند ي جلسه پس از اعالم نتيجه:  ۴۴توضيح 

 . ي شودفارغ التحصيل محسوب متاريخ 

 .نمي پذيرد صورت دکتري دانشجويان تحصيلي سنوات تمديد ازاي به اي نمره هيچ کسر : ۴۵ توضيح
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 طي است مجاز دانشجو داوران، هيأت تشخيص به بنا شود، ارزيابي« قبول  قابل غير» دانشجو  رساله چنانچه: 98تبصره *

 و عمل آورد به در رساله را الزم اصالحات نشود، بيشتر تحصيل مجاز مدت حداکثر اينكه از شرط به ماه، شش حداکثر

 .کند دفاع آن از ديگر بار يك براي "صرفا

 .باشد مي مقررات چارچوب رساله در از قبول قابل دفاع تاريخ دانشجو، التحصيلي فارغ تاريخ : ۴6 توضيح

 نائل درجه دکتري دريافت به خود رسالهاز « قبول» درجه  کسب و درسي واحدهاي گذراندن از پس دانشجو - 91 ماده* 

 .شود مي

 .شود مي صادر (يا پژوهشي پژوهشي - آموزشي)شيوه  ذکر با مورد حسب دکتري دوره مدرك : 91 تبصره*

 

و ( گاهدانش کتابخانه و استاد راهنما براي)چاپي  نسخه ٢ التحصيلي فارغ براي بايد دکتري دانشجوي هر : ۴7 توضيح

CD هايي شامل فايلPDF متناسب چاپي هاي نسخه تعداد .نمايد فراهم و گروه آموزشي مشاور، داور( ان)رساله براي استاد 

 .است افزايش قابل نسخه چاپي دريافت براي مشاور استادان تقاضاي يا راهنما استادان تعداد با

 علمي مدارك و اطالعات گواهي پژوهشگاه اخذ به منوط تكميلي تحصيالت دانشجويان کليه التحصيلي فارغ : ۴8 توضيح

 .حكيم سبزواري است دانشگاه مرکزي کتابخانه طريق از ايران

حكيم  دانشگاه مديريت پژوهشي ضوابط مصوب طبق است ضروري ما ا .است بالمانع دکتري هاي رساله چاپ : ۴1 توضيح

 دانشگاه در رساله دکتري يا ارشد نامه پايان از مستخرج اثر اين که نمايند ذکر در مقدمه (ها)نويسنده  و شود عمل سبزواري

 .گردد ذکر مقدمه در نيز و مشاور راهنما اساتيد اسامي "ضمنا .باشد مي حكيم سبزواري

 و سال چهار ثرکحدا و نيم و سال سه حداقل پژوهشي آموزشي، شيوه در تريدک دوره در تحصيل مجاز مدت - 99 ماده*

 شوراي تأييد و راهنما استاد پيشنهاد به ضرورت صورت در و است سال ۴ ثرکحدا و سال 9 حداقل پژوهشي شيوه در و نيم

 .افزود مدت اين به تحصيلي نيمسال يك تا ثرحداک توان مي شيوه دو هر در ذيربط، گروه تكميلي تحصيالت

 از قبل روز۴۵ حداقل را خود درخواست يدبا ، دارد سنوات تمديد به نياز ي دکتر دانشجوي هک مواردي در : ۵1 توضيح

 سنوات تمديد تأييد به منوط وي رساله واحد انتخاب . دهد تحويل دانشكده مربوطه آموزش اداره به مجاز نيمسال پايان

 .بود خواهد
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 مدت ثرحداک در بيني، پيش غيرقابل مشكالت بروز يا و خود اختيار از خارج عللي به بنا دانشجو هكصورتي در : ٢1 تبصره*

 موارد بررسي ميسيونک ، مؤسسه شوراي تأييد و دانشجو راهنماي استاد پيشنهاد به نشود، تحصيل اتمام به موفق مجاز

 و يفيک و ميک هاي فعاليت با متناسب و ندک مي بررسي را دانشجو وضعيت ، راهنما د استا حضور با مورد حسب بر خاص

 جزو ورمذک مدت اساس، براين . ردک خواهد گيري تصميم او اخراج يا تحصيل ادامه نحوه و مدت مورد در دانشجو، علمي

 .ميشود محسوب دانشجو تحصيل مدت مجاز ثرحداک

 موارد در . شود مي تلقي تحصيل از دانشجو انصراف منزله به مقرر، زمان در رساله ثبت يا نام ثبت عدم : ۵9 توضيح

 به توجه با و دانشگاه خاص موارد ميسيونک تائيد و شورا موافقت با تواند، مي باشد داشته موجه عذر دانشجو هک استثنائي

 .ندک استفاده تحصيلي مرخصي از دونيمسال تا ثرحداک تحصيل، مجاز مدت ثرحداک

 .نمايد انتخاب را رساله واحد نيمسال هر در رساله اخذ از پس است موظف دانشجو : ۵٢ توضيح

 :شود مي محروم تريکد دوره در تحصيل ادامه از دانشجو زير موارد در - 9٢ ماده*

 .شود96 از مترک( 1تبصره رعايت با) دانشجو درسي هاي ه نمر لک ميانگين (الف

 .شود ارزيابي« غير قابل قبول» مجدد دفاع و (98 تبصره رعايت با) دانشجو رساله (ب

 .برسد پايان به (٢1 تبصره رعايت با) دانشجو تحصيل مجاز مدت( ج

 .نشود احراز( 9۴ تبصره رعايت با) جامع ارزيابي دو از پس پژوهشي فعاليت استمرار براي دانشجو علمي صالحيت (د

 رعايت با است مجاز مؤسسه تري،کد دوره در تحصيل ادامه از دانشجو انصراف يا شدن محروم صورت در : ٢9 تبصره*

 .ندک صادر دانشجو تحصيلي ارنامهک براساس را اي گواهينامه "صرفا ط، مربو مقررات و ضوابط

 نامه شيوه است، موظف مؤسسه و است تريدک دوره اصلي ضوابط و ليک اصول برگيرنده در نامه آيين اين - 99 ماده*

 دانش براي نامه آيين با مغاير شروطي نامه، آيين ليک اصول تحقق ضمن هک ندک تدوين اي گونه به را اجرايي هاي

 .نشود ايجاد آموختگان

 و رساله ارزيابي به مربوط موارد در و است دانشگاه آموزشي معاونت عهده بر نامه آيين اين مواد تفسير : ٢٢ تبصره*

 .است پژوهشي معاونت هماهنگي با پژوهشي هاي قابليت
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 نحوه بر و تنظيم را تريکد دوره اجراي رب نظارت هاي نامه شيوه ، خود وظايف تناسب به مؤسسه و« وزارت»  -9۴ماده *

 .نندک مي نظارت آن اجراي هاي نامه شيوه و نامه آيين اين اجراي

 ريزي برنامه شوراي 8/8/81مورخ  77۵ جلسه در تبصره ٢٢ و ماده 9۵ مقدمه، يك بر مشتمل نامه آيين اين - 9۵ ماده*

 ،مي شوند پذيرفته تريکد دوره در آن از پسو  9911-19و براي دانشجوياني که از سال تحصيلي  شد تصويب عالي آموزش

 .شود مي لغو نامه نآيي اين با مغاير هاي نامه آيين و ها بخشنامه ليهک اجراء تاريخ از و است االجراء الزم

 اجراي حسن بر نظارت مسؤول ها دانشكده (آموزشي)محترم معاونين و آموزشي گروههاي محترم مديران : ۵9 توضيح

 در آن توضيحات و نامه آيين اين مفاد در تغيير يا اضافه حذف، هرگونه .باشند مي آن توضيحات و نامه آيين اين مقررات

 دانشكده تكميلي حصيالتت  يا آموزشي شوراي تأييد به اجرا از قبل بايد آموزشي، گروههاي تكميلي تحصيالت شوراي

 .دبرس دانشگاه تكميلي تحصيالت شوراي سپس و مربوط

 

 

 

 

 

 تكميلي دانشگاه براي دوره دکتري مصوبات مستقل شوراي تحصيالت

 

 ٢٢/9/19- ۴۴جلسه 

پس از طي کردن کليه دروس تئوري و تا ارزيابي براي دانشجويان دکتري  جهت جلوگيري از مشكالت آموزشيمقرر گرديد

   .جامع درس صفر واحدي آمادگي جامع  و بعد از آن تا دفاع از پروپوزال درس صفر واحدي تهيه پروپوزال  ثبت شود

 

  -شرايط استاد راهنماي دانشجويان دوره دکتري

 رسمي آزمايشياستخدام در وضعيت  -9

از هريك از ماده هاي اين آيين نامه با رعايت همه تبصره هاي اين ايين ) درصد امتياز آيين نامه ارتقا 8۵داشتن  -٢

 (نامه
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که متقاضي در آن نويسنده اول باشد  ISC   يا  ISI داشتن حداقل يك مقاله علمي پژوهشي نمايه شده در -9تبصره

 .الزامي است

 .به عهده کميته ترفيع دانشگاه است ٢بررسي بند  -٢تبصره

امتياز پژوهشي به غير از پايان نامه  ۵براي راهنمايي دانشجويان دوره هاي بعد الزم است عضو هيات علمي حداقل  -9

 .در فاصله دو دوره پذيرش دانشجو دکتري داشته باشد

 دانشجو دکتري داشته باشد 6ات علمي نمي تواند به طور همزمان بيش از عضو هي -۴

 .نفر بايد از طرح رساله دکتري خود دفاع کرده باشند 9نفر حداقل  6از اين  -9تبصره 

دانشجو بر عهده  ٢در هر ورودي استاديار حد اکثر راهنمايي يك دانشجو و دانشيار و استاد راهنمايي حداکثر  -٢تبصره

 د داشتخواهن

عضو هيات علمي واجد شرايط در هر سال تحصيلي به صورت جدول ( پايان نامه)تعداد دانشجويان تحت راهنمايي  -۵

 زير است

 استاديار واجد شرايط شرح
 ٪1۵استاديار داراي 

 آيين نامه ارتقا
 استاد دانشيار

 ۵ ۴ 9 9 (در سال) تعداد دانشجو کارشناسي ارشد 

 ۵ ۴ 9 ٢ حين تحصيلتعداد دانشجو دکتري در 

 

 .، به ظرفيتهاي فوق اضافه خواهد شد۵دانشجو با رعايت بنددانشجوي کارشناسي ارشد حداکثر يك  ٢به ازاي کاهش  -تبصره 

 


