
 

 نام خداه ب

 

  اهواز چمران دیشه دانشگاه( Ph.D) یدکتر یهادوره ییاجرا ینامهوهیش
  

 

  مقدمه

 توجه با دانشگاه یلیتکم التیتحص یشورا ،اهواز چمران دیشه دانشگاه( Ph.D) یدکتر یهادوره ییاجرا ضوابط نییتع منظور به 

 ینامهوهیش ،یفناور و قاتیتحق علوم، وزارت یآموزش یزیربرنامه یلعا یشورا 42/88/42مورخ  178 ی جلسه مصوب نامهنییآ به

  .نمود بیتصورا به شرح زیر  Ph.Dدوره های  ییاجرا

 

 دوره یکل ضوابط: الف

و  یآموزش های که طبق برنامه دهستن موظف شدگانرفتهیو پذ استوقت  تمام( Ph.D) یدکتر دوره در لیتحص :1 یماده

همچنین تحصیل همزمان دانشجو در  داشته باشند. و تمام وقت فعال حضور ، در دانشگاهیاز طرف گروه آموزشارائه شده  پژوهشی

 سایر دوره های تحصیلی و موسسات آموزشی و پژوهشی ممنوع می باشد. 

هنگام ثبت نام  الزم است در ،اندشده یمعرف و نشیگز متمرکز مهینسازمان سنجش به صورت  از سویکه  یانیدانشجو :2 یماده

 ،MSRT، TOEFL، IBT.TOEFL، IELTS یهاقابل قبول آزمون صابن حداقل) یسیزبان انگل یهاآزمون نصاب حدگواهی 

TOLIMO  دهند. ارائه را( باشدیم 05 و 265، 0/0، 65، 265، 05 بیترت به شهید چمران اهواز دانشگاه یعموم زبانو آزمون 

جهت کسب نمره حد نصاب زبان  اول نیم سالتا پایان ن ثبت نام گواهی زبان را ارائه ندهند که در زما یانیدانشجوبه : تبصره

شهید چمران  آزمون زبان عمومی دانشگاهجهت شرکت در فرصت داده خواهد شد. در غیر اینصورت، دانشجو موظف است 

  شرکت نماید. زبان دانشگاه  مرکز یآمادگ یدر دوره ها اهواز

 منوط به کسب حد نصاب نمره زبان است.  )پروپوزال( طرح پیشنهادی پایان نامهآزمون جامع و دفاع از تذکر: صدور مجوز 

 

  ها. گروهرندیدانشجو بپذ محور پژوهشو  یپژوهش -یآموزش یوهیش دو به توانندیم یمجر یهاگروه :3 یماده

 -یآموزش یدکتر یدانشجو 0هر  یازا به ،یو فناور قاتیگسترش وزارت علوم، تحق یالزم از شورا مجوز اخذ صورت در توانندیم

 .ندینما جذب محورپژوهش یوهیبه ش یدکتر یدانشجو کی ،یپژوهش

پژوهشی و پژوهش محور حداقل شش و حداکثر هشت نیم سال -مدت تحصیل در دوره دکتری در هر دو شیوه آموزشی :4 یماده

 است. 

به سنوات  گرید نیم سالحداکثر دو  دارد اریاخت دانشگاه ،نشود آموخته دانش مقرر تمد در دانشجو که یصورت در :1 یتبصره

 یلیتکم التیگروه و تحص یراهنما، شورا استاد دییتأ و دانشجو خواسترد با دهم و نهم یها نیم سال دیتمد. دینما هدانشجو اضاف

دهم  نیم سال دیتمد و گانیرانهم  نیم سال دیتمدان، برای دانشجویان مشمول آموزش رایگ. شود یم انجامدانشکده و دانشگاه 

 .باشد یم دانشگاه یامنا تأیه مصوب ی تعرفه طبق نهیهز پرداخت به منوط

گروه و  ،استاد راهنما دییأو ت دانشجو درخواست باپرونده  ،نشود آموخته دانش دهم سال نیم انیپا تا دانشجو چنانچه: 2 یتبصره

در شود.  یموارد خاص دانشگاه ارجاع داده م ونیسیکمبه  ، جهت تصمیم گیریانشکده و دانشگاهد یلیتکم التیتحص یشورا

 دانشگاه از دانشجو اخذ خواهد شد.  یمناا تأیه مصوب ی آن مطابق با تعرفه نهیهز ،گرید نیم سال کی دییصورت تأ
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 یعلم أتیه یاعضا انیاز م خود یراهنما استاد انتخاب در خصوص دوم نیم سال انیپا تاالزم است دانشجو حداکثر  :5 یماده

 أتیبا درخواست دانشجو و موافقت عضو هبا حداقل مرتبه استادیاری استاد راهنما  نییتعنماید.  اقدام چمران اهواز دیدانشگاه شه

 خواهد بود. یو یعهدهدانشجو به  ییراهنما پس از این و ردیگیمگروه صورت  دییو تأ یعلم

صدور مجوز از  و دانشکده یلیتکم التیتحص یشورا و گروه اول، یراهنما استاد دییتأ با دتوان یمدانشجو  ازینورت در ص :تبصره

 یو پژوهش یسسات آموزشؤم ریدوم و مشاور از سا یانتخاب استاد راهنمانسبت به ، دانشگاه تحصیالت تکمیلیمدیریت  سوی

 د.نمای اقدام یالملل نیکشور و مراکز معتبر ب

 ممنوع است. یدکتر یدر دوره ها یرشته، انتقال و مهمان رییتغ :6 یدهما

دانشجو می تواند حداکثر تا یک ماه پس  .است ریپذ امکان دانشجو درخواست با یدکتر یها دوره در لیتحص از انصراف: 7 یماده

 آن اقدام نماید.   گیریبازپساز درخواست انصراف از تحصیل نسبت به 

 .دینما عمل سپرده که یتعهدات یتمام به است موظف یانصراف یشجودان :تبصره

گروه،  یشوراها بیتصو با و قبل از شروع امتحانات تا حداکثر با درخواست دانشجو نیم سالخاص، حذف  طیشرا در: 8 یماده

 است.  ریدانشگاه امکان پذ یلیتکم التیدانشکده و تحص

 استفاده یلیتحص یمرخص از نیم سال کی حداکثر تواند یم پژوهشی و پژوهش محور-شیآموز وهیش دو هر در دانشجو :9 یماده

 .شد خواهد محسوب یو سنوات وجز نیم سال آن و دینما

 لیتحص ی از ادامه ،ننمایدانتخاب واحد  نیم سال کی یبرا یکه دانشجو بدون کسب موافقت دانشگاه حت یدر صورت :تبصره

 شود.  یمحروم م
  

 یآموزش یرحلهم ضوابط: ب
 

واحد است  66 یدکتر یدوره یواحدها مجموعآموزش در دوره دکتری تخصصی مبتنی بر نظام واحدی انجام می شود.  :11 ماده

 یوهیشدر  .است پایان نامهواحد آن مربوط به  45و  یدرس یواحد آن واحدها 86 یپژوهش -یآموزش یوهیشکه در 

 است. پایان نامهمربوط به  زیواحد آن ن 65 و پایان نامه موضوع با مرتبط یدرس یواحدهاواحد آن  6 زین محورپژوهش

 هفته آموزش و دو هفته ارزشیابی پایان نیم سال می باشد.  86هفته شامل  81هر نیم سال تحصیلی  :1 یتبصره

  نتخاب کند.ا را یواحد درس 85و حداکثر  6موظف است حداقل  یلیتحص نیم سالدانشجو در هر : 2 یتبصره

 توضیح: در نیم سال آخر مرحله آموزشی شرط اخذ حداقل واحد ضروری نیست. 

 در دوره های دکتری ممنوع است. حذف اضطراری یا تک درس :3 یتبصره

گروه، دانشجو موظف به گذراندن  دییاستاد راهنما و تأ صیبه تشخ یلیتحص نیم سال یکدر  حداکثر لزوم صورت در :11 یماده

 د. نمی شو محاسبه دانشجو معدل در رس هاد نیا ینمره .بود خواهد ارشدیکارشناسهای  سدر از یجبران واحد 6 اکثرحد

 رشته هر مصوب یدرس یو بر اساس برنامه دانشکده یلیتکم التیتحص و گروه یشوراهابا نظر  یدرس یواحدها: 12 یماده

 شد.  دخواه انتخاب

از  16 یآموزش یحلهرم های درس درقابل قبول  میانگین کلو  21 از 14 درس هر در یقبول ینمرهحداقل  :13 یماده

 .است 21

 جبران جهتباشد، دانشجو مجاز خواهد بود  86از  کمتر یآموزش یمرحلههای  سدر کل میانگینکه  یدر صورت :1 یتبصره

از  هایی درس ای درسدانشکده  یلیتکم التیگروه و تحص یشوراها دییأت وبا نظر استاد راهنما  نیم سال کیحداکثر در  ،معدل

 شود. یمحروم م لیاز ادامه تحص صورت نیا ریدر غ ،بگذراند تیو با موفق دینما اخذ مصوب دوره را های درس

 ی نمره نیبنابراشود.  یانجام م یو یقبول هنمر نیبر اساس آخر فاًکل نمرات دانشجو صر نیانگیم ی محاسبه: 2 یتبصره

  کل محاسبه نخواهد شد. نیانگیدر م ،گذرانده شود تیبعد با موفق الم سیکه در ن یدرس یمردود
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آن، موظف غیر موجه حذف  ایدر هر درس  یقبول ی در صورت عدم کسب نمره گان،یمشمول آموزش را یدانشجو :3 یتبصره

دانشگاه  یامنا تأیمصوب ه ی را بر اساس تعرفه آن همربوط ب ی نهیهز ،نیگزیدرس جا ایانتخاب مجدد همان درس  یاست برا

 . دیپرداخت نما

بیش از سه شانزدهم از کالس های یک درس یا در جلسه امتحان پایان  درچنانچه دانشجو در طول نیم سال تحصیلی  :4 یتبصره

رعایت حداقل شش واحد نیم سال آن درس غیبت کند، این غیبت غیر موجه تلقی شده و آن درس حذف می شود. در این صورت 

 در طول نیم سال برای دانشجو الزامی نیست ولی نیم سال مذکور جزو مدت مجاز دوره تحصیلی وی محسوب می شود. 

 پس گروه آموزشی مربوطکار در  ی سابقه سال سه استادیار و دارای حداقل می باید دکتری دوره درس های نامدرس :14 یماده

را  عمومیدکتری  یا ارشدیکارشناس یهادوره در سیتدر یسابقه نیم سال دو حداقل زین ود نباش یدکتر مدرک اخذ خیتار از

 داشته باشند.

دانشجو  ،یسیانگل زبان معتبر یهاآزمون در یقبولو  (دانشکده یآموزش معاون دییأت)به  یآموزش یپس از اتمام دوره: 15 یماده

 طرح پیشنهادی پایان نامهصدور مجوز دفاع از  یالزمه آزمون نیا در یقبول .اهد بودبه شرکت در آزمون جامع خو و مجاز موظف

 :شد خواهد انجام ریز مراحل یط جامع آزمون. می باشد

  گروه ریمد بهخطاب  راهنما استاد افقتو مو دانشجو یکتب درخواست -8

  نییتع جامع یشفاه و یکتب یها ونآزم یبرگزار محل و ساعت و خیتار ،گروه یجلسه در موضوع پس از طرح -4

 کیو  دانشگاهی و حداقل سه سال سابقه کار اریاستاد مرتبه حداقل با نفر دو شاملمتخصص مرتبط  نفر سه نیهمچن .گردد یم

  اعالم دانشکده یلیتکم التیتحصو  یپژوهش تمعاون به مراتب شوند. یم نییبه عنوان ممتحن تع ارینفر با حداقل مرتبه دانش

 انتخاب شود. گرید یسسات آموزش عالؤتواند از م یم یارینفر از منتخبان با حداقل مرتبه دانش کی .گردد یم

چک لیست های تحصیالت مطابق با  ازیمدارک مورد ن ،بیتصو صورت دردانشکده  یلیتکم التیتحص یشوراموضوع در طرح  -6

دانشگاه جهت اخذ مجوز  یلیتکم التیتحص تیریمد به قبل از آزمون حداقل سه هفته ر،ناظ نفر به عنوان کی شنهادیپبا و تکمیلی 

 د.گرد یارسال م

 مجوز آزمون صادر  ،دأییو درصورت ت یدانشگاه بررس یلیتکم التیتحص در جامع آزمون مستندات و درخواست -2

 .گردد یم

 .شودیم یآورجمع آزمون گیرندگاناز  گروه ریمد توسط یکتب آزموناالت ؤس -0

 یمرحلهدر  رندگانیگ آزموننفر از  سهو  یکتب یمرحله در نینفر از ممتحن دو)حداقل  رندگانیگ آزمونجامع با حضور  مونآز-6

معاونت پژوهشی و تحصیالت  ی به عهدهیی آزمون اجرا تی. مسئولرسمیت می یابد دانشگاه یلیتکم التیتحص ناظر و (یشفاه

 تکمیلی دانشکده است. 

 ،%(65 بی)با ضر ی%( و شفاه75 بی)با ضر یکتب آزمون یهادرس مجموعدر  می باید دانشجو آزمون جامع،جهت قبولی در  -7

 .دیرا کسب نما 21 از 16 نمره حداقل شوند،یبرگزار م هفته کی یفاصله به حداکثر که

 

 پنج حداقل و باال به اریاستاد بهمرت با یعلم تأیه یاعضا انیم از دیبا یمدانشکده  یشنهادیپ یلیتکم التیتحص ناظر :1 تبصره

 و استاد راهنما انتخاب شود.  دانشجو یآموزش گروه از ریغ یآموزش گروه از و دانشگاه در کار سابقه سال

با  متناسبو با تشخیص گروه آموزشی  )گذرانده شده توسط دانشجو( دوره تخصصی درس سهاز  هاالؤالزم است س :2بصرهت 

 .دگرد طرح هادرس آن ارزش

 

مجاز به شرکت در  گرید ی مرتبه کی تنهاآزمون جامع نگردد،  نیاول درنصاب الزم  حدچنانچه دانشجو موفق به کسب : 16 یماده

 عدم موفقیت در بار دوم به محرومیت از تحصیل منجر خواهد شد.  .بود خواهدآزمون جامع 

تصمیم گیری در  ۀ وی جهتپروند ،خاص با درخواست دانشجودر شرایط ، در بار دوم صورت عدم کسب حد نصاب الزم در تبصره:

  می شود.به کمیسیون موارد خاص دانشگاه ارجاع  ،جامع آزمونخصوص امکان شرکت مجدد در 
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 یپژوهش یمرحله ضوابط: ج
 

 نیم سال انیتا پا یپژوهش-یآموزش یوهیشدر  و سوم نیم سال انیپا تا محور پژوهش یوهیش درالزم است : 17 یماده

 دانشگاه مصوب گردد. یلیتکم التیتحص یدر شورا پایان نامه )پروپوزال( یشنهادیطرح پ چهارم

 یدر دوره ها سیتدر سابقه سال سه و مرتبه استادیار حداقل دیبا اول یاستاد راهنما یپژوهش-یآموزش یهویش در: 18 یماده

 اناستاداز  کی هرده باشد. کر ییراهنما ارشد را در دانشگاه یکارشناس یهنام انیدو پا نیباشد و همچن داشته یلیتکم التیتحص

 دیبا نام دانشگاه شه به عنوان نویسنده مسئول (ISI ای یپژوهش -یعلم ISCمعتبر ) یهیمقاله با نما کیحداقل د یبا یراهنما م

الزم  راهنما،استادان  یبرا یاد شده شرایطبر  پژوهش محور عالوه یهویش درباشند.  کرده منتشر ریاخدر دو سال  چمران اهواز

 دیبا یطرح م کیحداقل  انیم نیدر دست اجرا داشته باشد که از ا ایرا به اتمام رسانده  یاول دو طرح پژوهش یاست استاد راهنما

 باشد.  ییاجرا یتقاضا محور با دستگاه ها

 ییراهنما تی، مسئولشورای تحصیالت تکمیلی دانشکده وگروه  استاد راهنما و با تأیید شنهادیدر صورت لزوم به پ :1ی هتبصر

 .شوندیدو استاد راهنما به طور مشترک عهده دار م را دانشجو یپایان نامه

 ای کی انتویم دانشکده و دانشگاه و شورای تحصیالت تکمیلی گروه دییو تأ استاد راهنما شنهادیبه پ ازیدر صورت ن :2ی هتبصر

انتخاب  پایان نامه یکه دو استاد مشاور برا یصورتکرد. در  نییدانشجو تع تیهدا یبرا اریحداقل مرتبه استاد با مشاور استاد دو

 شود.  یم میآنها تقس نیب یو واحد آن به تساو ازید، امتنشو

 استاد توانیم الت تکمیلی دانشگاهتحصی یشورا صیبه تشخ نامه،وهیش نیا ضوابط تیرعا باخاص  طیدر شرا: 3ی هتبصر

 انتخاب نمود. سسهؤم از خارج دارای مدرک دکتری تخصصیاز متخصصان  را مشاور استادو  دوم یراهنما

 

 طی مراحل اجرایی زیر: (پروپوزال) طرح پیشنهادی پایان نامهارائه  :19 یهماد

 نما و مشاور به شورای گروهارائه موضوع با اعالم آمادگی دانشجو و تأیید استاد)ان( راه -8

. گردد یم نییتع طرح پیشنهادی پایان نامه از دفاع یو ساعت و محل برگزار خیتار ،گروه یجلسه در موضوعپس از طرح  -4

 کیو  تدریس در دانشگاه یهو حداقل سه سال سابق اریاستاد یهنفر متخصص مرتبط شامل دو نفر با حداقل مرتب سه  نیهمچن

 یدانشکده اعالم م یلیتکم التیو تحص یشوند. مراتب به معاونت پژوهش یم نییتع داوربه عنوان  اریدانش یهل مرتبنفر با حداق

 باشد.  تخصصی با مدرک دکتری خارج از دانشگاهتواند از متخصصان  یمنفر از داوران  کیگردد. 

چک لیست های مطابق با  ازیه با مدارک مورد نهمرا بیدر صورت تصو کهدانشکده  یلیتکم التیتحص یشوراموضوع در  طرح -6

 التیتحص تیریبه مد طرح پیشنهادی پایان نامه از دفاعسه هفته قبل از  ر،ناظ کی شنهادیپبا و  تحصیالت تکمیلی دانشگاه

 گردد.   یدانشگاه جهت اخذ مجوز ارسال م یلیتکم

 پنج حداقل و باال به اریاستاد مرتبه با یعلم تأیه یاعضا انیم از دیبا یم دانشکده یشنهادیپ یلیتکم التیتحص ناظر :تبصره

 .باشد راهنما استاد و دانشجو یآموزش گروه از ریغ دیگری یآموزش گروه از و دانشگاه در تدریس سابقه سال

 آنوز مج ،دییأو درصورت ت یبررس ،دانشگاه یلیتکم التیدر تحص طرح پیشنهادی پایان نامهاز  دفاعدرخواست و مستندات  -2

 شود. یصادر م

 منتخب، داور سهدر حضور  آن از اعدف یجلسه سپس ،ارسال می گردد داوران انتخاب شده یبرا طرح پیشنهادی پایان نامه -0

معاونت پژوهشی  یهبه عهد یی جلسه دفاعاجرامسئولیت  انجام می شود. دانشگاه یلیتکم التیتحص ناظر و راهنما و مشاور انادتاس

 کمیلی دانشکده است.و تحصیالت ت

 و به لسهتجصور داوراننظر  مورد، اصالحات طرح پیشنهادی پایان نامه اتیبا کل داوران أتیهنفر از  دو حداقل دییتأدر صورت  -6

 .گرددیم ابالغ راهنما استاد دانشجو و
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 التیو تحص یوهشژپ تمعاون به گروه ریمد قیطر از طرح پیشنهادی پایان نامه داوران، یشنهادیپ اصالحات اعمالدر صورت  -7

 . گرددیدانشکده اعالم م یلیتکم

 و ضوابط تیرعادر صورت  و شودیمو سپس دانشگاه مطرح  دانشکده یلیتکم التیتحص یشورا در طرح پیشنهادی پایان نامه -1

 .دش خواهدو قابل اجرا  ابدییم تیمذکور، رسم یشوراها یلهیوسبهآن  دییو تأ مقررات

 

 طرح پیشنهادی پایان نامهپس از تصویب  تغییر در استادان راهنما یا مشاورضوابط : 21 یهماد

 مشاور: اناستاد تغییر

 استاد راهنما با دالیل توجیهی به گروه آموزشیاز سوی پیشنهاد  -8

 طرح و تصویب موضوع در شورای گروه -4

 طرح و تصویب موضوع در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده -6

 طرف دانشکده به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاهاطالع رسانی از  -2

 :راهنما اناستاد تغییر

یا معاونت پیشنهاد از سوی مدیر گروه یا معاون پژوهشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده در مورد استاد راهنمای اول،  -8

توجیهی در شورای  یلاستاد راهنمای اول با ذکر دال در مورد استاد راهنمای دوم پیشنهاد از سویو آموزشی دانشگاه 

 به شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده ارسال می شود. مراتبمطرح و در صورت تصویب،  گروه آموزشی

 طرح و تصویب موضوع در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده -4

 طرح و تصویب موضوع در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه -6

 طرح پیشنهادی پایان نامهنباید بیش از یک سال از تصویب  ی گروهدر شورا یاد شدهپیشنهاد های از هر یک جهت طرح  تبصره:

 یلی دانشگاه گذشته باشد. در تحصیالت تکم

 

مجاز است در زمان تدوین پایان نامه دکتری و برای ادامه فعالیت های پژوهشی خود طبق آیین نامه مصوب  دانشجو : 21 ی ماده

 قاتی به یکی از موسسه های آموزش عالی داخلی یا خارجی سفر کند.وزارت در مدت مجاز تحصیلی با عنوان فرصت تحقی

 

 یو نگارش یمراحل پژوهش لیبر تکم یمبن و مشاور راهنما اناستاد دییبه درخواست دانشجو و تأ پایان نامه از دفاع: 22ی هماد

دانشگاه  یلیتکم التیتحص یوراش در یشنهادیطرح پ بیاز تصو ماه 6حداقل پس از گذشت  ریزارائه مستندات  و پایان نامه

 :شود یم انجام

 پایان نامهمستخرج از  یمقاله دو و یپژوهش-یآموزش یوهیدر ش پایان نامهمستخرج از  مقاله کیچاپ  ای رشیپذگواهی  ارائه-8

و  یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق دییمورد تأ ریتأث بیو ضر ISC هینما یدارا یپژوهش-یعلممجالت  در محور پژوهش یوهیش در

 در که JCRدر دارای ضریب تأثیر  ISI یالملل نیب هینما یدارا ایو  هیعلم یهحوز ایو  یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ای

          .نباشد زین دانشگاه و علوم وزارت اعتبار یب مجالت ستیل

 مجله ای وآن باشند  ریراهنما و مشاور سردب استاداناز  کی هرکه  به چاپ برسد یمقاله دانشجو در مجله ا چنانچه :1 ی تبصره

 پذیرفته نخواهد شد.  پایان نامه، آن مقاله برای دفاع از است لیباشد که دانشجو در آن مشغول به تحص یمتعلق به گروه آموزش

نداشته  پایان نامهمستخرج از  هر دلیل تمایل به ذکر نام خود در مقاله بهکه هر یک از استادان راهنما  در صورتی :2 ی تبصره

ریت تحصیالت صورت کتبی به اطالع مدیه د الزم است ضمن تأیید صحت مقاله و نتایج آن، موضوع را پیش از ارسال مقاله بباش

شود. در صورت عدم اطالع رسانی قبلی، مقاله مورد نظر برای دفاع پذیرفته  ثبتند تا در سوابق دانشجو تکمیلی دانشگاه برسا

 اهد شد. نخو

 شده.  چاپ پایان نامه -4

 . دینما نگارش یسیانگل زبان به را خود پایان نامه ،با موافقت استادان راهنما دتوان یم دانشجو :تبصره
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  .مطابق با طرح پیشنهادی مصوب پایان نامهکفایت دستاوردهای علمی و پژوهشی  بر یمبن مشاور و راهنما استادان یکتب دییتا -6

 محورپژوهش یوهیش در طرح یدهنده سفارش ییاجرا ستگاهد دییتأ -2

 :شد خواهد انجام ریز مراحل یط نامهانیپا از دفاع ،شده ادی طیشرا بودن فراهم صورت رد :23 یهماد

 پایان نامه با مرتبطتخصص  با یعلم أتیه عضو سه پیشنهاد حداقلمستندات الزم و  دییتا ،گروه یطرح موضوع در جلسه -8

جهت  یو پژوهش یسال سابقه کار آموزش پنجحداقل  و یاریبا حداقل مرتبه استادالوه بر استادان راهنما و مشاور( ع)

 دانشگاه شهید چمران اهوازعضو از خارج از  حداقل یکعضو از داخل و  دو حداقل الزم است پیشنهادیداوران  از. پایان نامه یداور

 انتخاب شود. یاز متخصصان حرفه ا تواند یم یداوران خارج از یکی. باشند

 بیدر صورت تصو از میان داوران پیشنهادی گروه. و انتخاب سه داوردانشکده  یلیتکم التیتحص یشوراموضوع در طرح  -4

پایان سه هفته قبل از دفاع از  ر،ناظ کی شنهادیو پ چک لیست های تحصیالت تکمیلی دانشگاهمطابق با  ازیمدارک مورد ن موضوع

 گردد. یدانشگاه جهت اخذ مجوز ارسال م یلیتکم التیتحص تیریبه مد نامه

خارج از دانشگاه شهید چمران اهواز  از الزم است حداقل یک نفر با مرتبه دانشیار و حداقل یک نفراز داوران انتخابی  :1تبصره ی 

 باشد. 

 حداقل و باال به اریاستاد مرتبه با یعلم تأیه یاعضا انیم از دیبا یم دانشکده یشنهادیپ یلیتکم التیتحص ناظر: 2ی  تبصره

 .باشد راهنما استاد و دانشجو یآموزش گروه از ریغ یآموزش گروه از و دانشگاه در تدریس سابقه سال پنج

 د. گرد یصادر م آنمجوز  ،دییأو درصورت ت یدانشگاه بررس یلیتکم التیدر تحص پایان نامهدرخواست و مستندات دفاع از  -6

 تیمسئول برگزار می شود. دانشگاه یلیتکم التیتحص مدیریت ناظر با و نداورا مشاور، وراهنما  انداتاس حضوردر  دفاع یهلسج -2

 به عهده معاونت پژوهشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده است.  دفاع یهیی جلساجرا

 پژوهش محور( یهوی)در ش طرح دهنده سفارش گاهدست یندهینما ،داور سههر  ،ی اولراهنما استاددفاع با حضور  یجلسه: تبصره

 .ابدییم تیرسم دانشگاه یلیتکم التیتحص ناظر و

 

 ،ینوآور زانیم ،یپژوهش یعلم تیفیبر اساس ک آن یابیارز پایان نامه در میانگین کل محاسبه نمی شود و یهنمر :24ماده 

خوب  یلی(، خ84-45) یبا درجه عال  قبولو به صورت  ردیپذیم صورت وستیپ فرمبراساس  رهینگارش و غ یدفاع، نحوه یچگونگ

 شود.  یم یابی( ارز86)کمتر از  غیر قابل قبول نی( و همچن86-44/87( و خوب )44/81-81)

 لیدر سقف مدت مجاز تحص نیم سال کیداوران حداکثر  أتیه دییمردود اعالم شود، با تأ پایان نامه یابیچنانچه ارزش :1ی هتبصر

 . دیخود دفاع نما پایان نامه ازشود تا دوباره  ینشجو اجازه داده مبه دا

راهنما و )ان( نمرات استاد نیانگیم ،آن یهدرج نیو همچن پایان نامهقبول و رد  صدر خصو یریگ میمالک تصم :2ی هتبصر

 لیتحو یبند جهت جمع یلیتکم التیخود را به ناظر تحص یهطور مستقل نمره ب کیو داوران است که الزم است هر  )ان(مشاور

 .بود خواهد مالک آنها نمره نیانگیم ،باشد داشته مشاور استاد دو ای راهنما استاد دو پایان نامه که یصورت در. دهند

دانشجویی که در فرصت تعیین شده نتواند از پایان نامه ی خود با درجه ی قبولی دفاع کند فقط گواهی گذراندن  : 3تبصره 

 سی به وی اعطاء می شود.واحدهای در

 

 تاریخ دانش آموختگی، روز دفاع و کسب درجه قبولی از پایان نامه است. : 25ی ماده 

 

  .باشدمی  شیوه نامه مصوب دانشکده محل تحصیل دانشجو با طابقم پایان نامه ینگارش و صحاف ینحوه: 26 یهماد

 

( Ph.D) یدکتر یدوره یآموختهدانش ،پایان نامه یقبولو  یپژوهش و یدانشجو پس از گذراندن موفق مراحل آموزش: 27 یهماد

 مراحل انجام سپس ودفاع  یجلسهدرج شده در صورت موارد اصالح در خصوص ماه سه حداکثرظرف  استو الزم  شودیم شناخته

 .شودیم ارجاع دانشگاه یلیتکم التیبه تحص یریگمیموضوع جهت تصم ،ریأخدر صورت ت .دینما اقدام حساب هیتسو
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 محروم خواهد شد: (Ph.D) یدر دوره دکتر لیتحص یادامه از دانشجو ریز موارد در :28 یهماد

 .شود 86 از کمتر( 86 یماده 4و  8 های تبصره تیرعا)با  یآموزش یمرحله نمرات کل نیانگیم( الف

 احراز نشود. آزمون جامع بار دو از پسدانشجو  یعلم تی( صالحب

 شود. یابیارز )مردود( قبول قابل ریغدانشجو  ییان نامهپا( ج

 .انجامد طول به مجاز حد از شیب دانشجو لیتحصمدت ( د

 رسیده باشد. دانشگاه و دانشکده ،یآموزش گروه دییتأ به دانشجو حضور عدم و لیتحص ترک( ه

 هیتسو دانشگاه، ضوابط طبق(، Ph.D) یردکت یدر دوره لیاز ادامه تحص دانشجو انصراف ایشدن  محرومصورت  در :تبصره

 منوط ،یلیتحص یکارنامه یگواه لیو تحو یمدارک ثبت نام بازگرداندن( و سیدانشجو )اعم از روزانه، شبانه و پرد حساب

 .باشدیم مربوط هیشهر پرداخت به

 

تحصیالت ه تصویب شورای ب 26/19/1396مورخ  361تبصره در جلسه ی شماره  31ماده و  28این شیوه نامه در        

  Ph.Dبرای دانشجویان دکتری  95-96رسید و از نیم سال اول سال تحصیلی اهواز  تکمیلی دانشگاه شهید چمران 

 و بعد از آن، الزم االجرا خواهد بود. 95ورودی 
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