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و حـداكثر   )سـمينار واحـد  بـدون احتسـاب   ( 12 حـداقل  ،پژوهشـي  -آموزشـي  شيوهدر است كه واحد  36 ادكتردوره مجموع واحدهاي  -1ماده 

واحـد آن مربـوط بـه     24تـا   18و  باشـد مي دوره مربوطه اصلي و تخصصياز بين واحدهاي آموزشي  آن، واحدهايواحد  )شامل واحد سمينار(18

   .باشد مي دوره عهده شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده مجري رب) 18تا  12در فاصله (هاي آموزشي تعيين دقيق تعداد واحد. رساله است

  .واحد آن مربوط به رساله است 30واحد آن واحدهاي درسي مرتبط با موضوع رساله دانشجو و  6در شيوه پژوهشي،  :1تبصره 

 يا دروس بـازنگري شـده   فناوريو  تحقيقاتعلوم، از دروس مصوب شوراي عالي برنامه ريزي وزارت  بايد واحدهاي موظفي دوره، كليه :2تبصره 

 .در دانشگاه باشد مصوب

در شيوه . ارائه شوند دكتريتواند در قالب مباحث ويژه و سمينار مي پژوهشي -ي آموزشي در شيوه آموزشيواحد از واحدها 6حداكثر  :3تبصره 

-و جدول زمـان  هاسرفصلعنوان تخصصي، اهداف، . واحد درسي قابل ارائه خواهد بود 3واحدي مازاد بر  3پژوهشي، حداكثر يك درس سمينار 

و شـوراي تحصـيالت تكميلـي     دوره بايست قبال به تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشـكده مجـري  بندي دروس مباحث ويژه و سمينار مي

  .برسددانشگاه 

ولي  .باشدمي 20از  16 قابل قبول پس از گذراندن تمام واحدهاي آموزشيبوده و ميانگين كل  20از  14 ،درسهر نمره قبولي در حداقل  -2ماده 

هـايي را  ، حداكثر در يك نيمسـال تحصـيلي، درس  باشد، دانشجو مجاز خواهد بود با نظر استاد راهنما 16دانشجو كمتر از نمرات چنانچه ميانگين 

  .بران ميانگين كل بگذراندجعالوه بر سقف واحدهاي درسي براي 

مجـدد  براي انتخاب موظف است يا حذف غير موجه آن در هر درس دانشجوي مشمول آموزش رايگان در صورت عدم كسب نمره قبولي : تبصره

   .ت امنا پرداخت نمايدهزينه آن را مطابق مصوبات هيا ،همان درس يا درس جايگزين

   .واحد درسي انتخاب كند 10و حداكثر  6در هر نيمسال تحصيلي حداقل  تواندميدانشجو  پژوهشي، -در شيوه آموزشي -3ماده 

در هر نيمسال تحصيلي طبق ) دفاع از رساله(آموختگي پژوهشي و پژوهشي دانشجو موظف است تا زمان دانش –در هر دو شيوه آموزشي  -4ماده 

عدم انتخاب واحد دانشجو در هر مرحله از تحصيل و به هر دليل به منزله . در موعد مقرر نسبت به انتخاب واحد اقدام نمايدتقويم آموزشي دانشگاه 

  .عدم مراجعه تلقي شده و براي بار اول مرخصي با احتساب سنوات لحاظ شده و در صورت تكرار حكم محروميت از تحصيل صادر خواهد شد

  .درس و حذف دروس نيمسال در دوره دكتري وجود نداردحذف و اضافه، حذف تك :تبصره

ماه پس از تاريخ درخواست انصراف بر عهده شوراي  2تصميم گيري براي بازگشت به تحصيل دانشجوي منصرف از تحصيل در بازه زماني  -5ماده 

  .تحصيالت تكميلي دانشگاه است

  :دوره آموزشي و پژوهشي) الف

دكتراي داخل مصوب شوراي تحصيالت  هاي برگزاري دورهاجرايي نامه  شيوه
 ) 1395سال(صنعتي سهند  تكميلي دانشگاه
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تمـام  و پـرديس خـودگردان    نوبـت دوم  ،داير در دانشگاه صنعتي سهند اعم از روزانهها و گرايشهاي تحصيالت در دوره دكتري كليه رشته -6ماده 

شـانزدهم  غيبت در كالس به تعداد بـيش از سـه   . باشدوقت بوده و شركت در كليه كالسهاي درس طبق تقويم آموزشي مصوب دانشگاه الزامي مي

موظف به كنترل حضور و غياب دانشجو در كالس درس بوده و گـزارش   استاد درس. گرددمذكور تلقي مي حذف غير موجه درسبه منزله  اتجلس

  .باشدموارد موضوع اين ماده به اداره تحصيالت تكميلي دانشگاه از طريق دانشكده مي

  .شوددر صورت تشخيص موجه بودن غيبت از سوي شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه، آن درس حذف مي :تبصره

مطابق برنامه مصوب و با حضور ناظر امتحان از طرف دانشكده به صورت رسمي فقط در  دكتريدروس نظري مقطع  امتحان پايان نيمسال -7ماده 

  .گردد و آزمون خارج از آن قانوني نخواهد بودموعد مندرج در برنامه امتحاني برگزار مي

-ها در نيمسال مربوطه مـي مسئول امتحانات دانشكدهنيز بر عهده  دكتريهاي مقطع مسئوليت هماهنگي و نظارت بر برگزاري آزمون :1تبصره 

  .باشد

. شـود امتحان هر درس بر حسب ليست ثبت نامي مندرج در سيستم آموزشي و بر اساس شماره صندلي مندرج از داوطلبان اخـذ مـي   :2تبصره 

  .باشدحضور دانشجويان خارج از ليست مجاز نمي

از برگزاري آن بايستي توسط استاد درس در سامانه آموزشي دانشگاه ثبت و نسخه چاپي آن روز پس  10نمرات درس امتحان حداكثر  :3 تبصره

با امضاي استاد درس و بدون قلم خوردگي و تاييد رياست دانشكده مربوطه منطبق با ليست حضور و غياب به اداره تحصـيالت تكميلـي ارسـال    

شامل ارائه سمينار و پروژه كالسـي   دكتريدر مواردي كه دروس . باشددر سامانه مي ارسال با تاخير نمرات غيرقابل قبول و غير قابل ثبت. گردد

اسفند  10باشد و امكان ارسال نمره آن در شرايط خاصي در موعد مقرر وجود نداشته باشد، حداكثر مهلت ارسال نمره براي دروس نيمسال اول 

  .باشدمرداد ماه مي 10ماه همان سال و براي نيمسال دوم، 

ساعت پس از ثبت موقت نمره توسط استاد درس در سامانه آموزشي دانشـگاه نسـبت بـه نمـره مـاخوذه       48تواند حداكثر دانشجو مي :4تبصره 

پـس از  . استاد درس موظف است قبل از ثبت نهايي نمرات به درخواستهاي تجديد نظر رسـيدگي نمايـد  . اعتراض و درخواست تجديد نظر نمايد

  .توسط استاد درس امكان تغيير نمره وجود نداردثبت نهايي نمرات 

  .وجود ندارد دكتريدرس ناتمام در دوره  :5تبصره 

هـا موظـف بـه    هاي مجـري دوره باشد و دانشكدهبراي اساتيد داخل دانشگاه و اساتيد مدعو يكسان مي 7هاي ماده تمامي موارد تبصره :6تبصره 

  .شود در انتخاب اساتيد مدعو مراتب مد نظر قرار گيرد لذا، توصيه مي. باشندهاي مربوطه ميرعايت تاريخ و مهلت

  . گرددحذف ميدرس  آن ،غيبت غير موجه در جلسه امتحان نهائي در صورت -8ماده 

  . باشد تشخيص موجه و غير موجه بودن غيبت در جلسه امتحان پاياني بر عهده شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه مي: 1 تبصره

گزارش داليل غيبت در جلسه امتحان پاياني همراه با مدارك مورد نياز بايستي حداكثر تا سه روز پس از موعد امتحان مربوطه تسليم : 2 تبصره

 .باشند داليل غيبت كه بعد از موعد مقرر تسليم گردد قابل رسيدگي نمي. اداره تحصيالت تكميلي گردد

ي مانند مرخصي زايمان، مرخصي پزشكي با تاييد پزشك معتمد دانشگاه، ماموريت همسر در موارد خاص بررسي مصاديق مرخصي تحصيل -9ماده 

  . و والدين، بر عهده شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه است
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  .را قبل از آزمون جامع دكتري با موفقيت بگذراندتمام واحدهاي آموزشي دانشجو بايستي  پژوهشي، -در شيوه آموزشي -10ماده 

  .گذراندن واحد سمينار قبل از آزمون جامع الزامي نيست :تبصره

ب يشنهاد استاد راهنما و تصـو يپ هباصلي يا تخصصي درس  3يا  2از پژوهشي،  –در شيوه آموزشي ان دوره دكترا يآزمون جامع دانشجو –11ماده 

و سه نفر اعضـاي هيـات علمـي بـا      راهنما و مشاور ناتاداسآزمون توسط اين . عمل خواهد آمده لي دانشكده مجري دوره بيالت تكميشوراي تحص

   .رديپذ حضوري انجام مي امتحانصورت ه لي دانشگاه بيالت تكمينده تحصينماحضور 

و شـفاهي  كتبـي  آزمـون   تركيبـي از شفاهي، كتبي و يا صورت ه ب راآزمون جامع تواند  مي، شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده مجري :1 تبصره

  .باشد يكسانبايد در هر دانشكده  هر وروديشيوه آزمون براي دانشجويان  .نمايدبرگزار 

احراز قابليتهاي پژوهشي دانشجو، بر اساس روند پيشرفت فعاليتهاي پژوهشي دانشـجو اسـت كـه در پايـان هـر دو      در شيوه پژوهشي،  :2 تبصره

، معـاون  يس دانشـكده ئمشاور، ر/راهنما داناتاساي متشكل از  كميته راهبري، كميته .شود ي از سوي كميته راهبري سنجيده مينيمسال تحصيل

  .كه هدايت رساله دانشجو را بر عهده دارداست كارفرما نماينده و دانشگاه پژوهشي 

در  .باشـد مـي  20از  16 ميـانگين دروس و حـداقل   20از  14آزمون جـامع   هر درس حداقل نمره قبوليپژوهشي،  –در شيوه آموزشي  –12ماده 

فرصت خواهد داشـت   اولجامع  از آزمون ماه 6، به فاصله حداكثر )عنوان بار دومه ب( گر يبار د كيدانشجو تنها حداقل ميانگين صورت عدم احراز 

 14بوده ولي در يـك درس نمـره كمتـر از     )16( دانشجو داراي حداقل ميانگيناگر چنانچه  همچنين .ديشركت نما دوم در آزمون جامع امجددتا 

پرونده دانشجو به كميسـيون  در آزمون دوم در صورت عدم موفقيت . ه عمل خواهد آمدهمان درس ب آزمون جامع مجدد فقط از ،كسب كرده باشد

  .ارجاع خواهد شد دانشگاهموارد خاص 

چنانچـه ميـزان   . شـود  در شيوه پژوهشي، ميزان پيشرفت فعاليتهاي پژوهشي دانشجو به صورت قابل قبول و غير قابل قبول سنجيده مي :تبصره

بول سنجيده شود، تنها يك نيمسال به وي فرصت داده خواهد شـد تـا   پيشرفت فعاليتهاي پژوهشي دانشجو از سوي كميته راهبري، غير قابل ق

  .در غير اين صورت، از ادامه تحصيل محروم خواهد شد. روند فعاليتهاي پژوهشي خود را به سطح قابل قبول ارتقا دهد

  

 }MCHE }MSRTاز  50موظف به ارائه گواهي زبان انگليسي با حداقل نمره  ،حداكثر تا پايان نيمسال اول ي،ان دوره دكتريدانشجو -13ماده 

از  50 ،{TOLIMO} مـو ياز تول IELTS ،460از  5/5، {Internet Based} اينترنتـي از تافـل   60، (TOEFL) از تافـل  460ا معـادل آن  ي

  .باشند مي آزمون زبان دانشگاه تهران، دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه تبريز

اسفند همان سال و براي دانشجويان ورودي بهمن هر  20براي دانشجويان ورودي مهر هر سال، انگليسي آخرين مهلت ارائه گواهي زبان  :تبصره

  .باشد مرداد سال بعد مي 30سال، 

  :معيار نمره زبان) ج

  :آزمون جامع) ب
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 يات علميه ين اعضايدانشكده از ب يليالت تكميتحص يب شورايو تصو دانشجوشنهاد خود يبا پ دكتري ياول دانشجو ياستاد راهنما - 14ماده 

هاي تحصيالت تكميلي و راهنمايي دو  سال سابقه تدريس در دورهسه با حداقل ار ياستادكه حداقل در مرتبه  شاغل تمام وقت در دانشكده مجري

  .شود يانتخاب منامه كارشناسي ارشد باشد،  پايان

سال سابقه تدريس، به پايان رساندن دو طرح پژوهشـي بـه عنـوان مجـري      سهشرايط تعيين استاد راهنما در شيوه پژوهشي به جاي  :1 تبصره

  .ش تقاضامحور خاتمه يافته و يا در دست اقدام باشدبايد پژوهباشد كه حداقل يك طرح  مي

  .شوند دار مي در صورت نياز، به پيشنهاد استاد راهنما و تاييد گروه، مسئوليت رساله دانشجو را دو استاد راهنما به طور مشترك عهده :2 تبصره

  .براي هدايت دانشجو تعيين كردتوان يك يا دو استاد مشاور  در صورت نياز، به پيشنهاد استاد راهنما مي :3تبصره 

الت يتحصـ  يب شـورا يتوانند در صورت تصو يم يبه باال بوده ول ياريدرجه استاد يدارا يستياستاد مشاور هم باو  دوم ياستاد راهنما :4 تبصره

  .دنگرد يمستثناول  ياستاد راهنما يط الزم برايگر شرايدانشكده از د يليتكم

نيز بالمانع  دانشگاهمشاور از بين متخصصان خارج از  ، انتخاب استادتحصيالت تكميلي دانشگاهدر شرايط خاص و به تشخيص شوراي  :5 تبصره

  .است

ب يشنهاد خود دانشجو به تصوياساس پ بر اولتا پايان نيمسال  حداكثر بايستي دانشجوي دكتري، يقاتينه تحقيزمو استاد راهنماي اول  -15ماده 

ورودي و  آزمـون هاي اعالم شده دانشـكده و متناسـب بـا گـرايش      نه تحقيقاتي دانشجو از بين زمينهزمي. دانشكده برسد يليالت تكميتحص يشورا

  . شود گرايش تحصيلي دانشجو انتخاب مي

محور با هماهنگي اسـتاد  هاي پژوهشي تقاضا  در شيوه پژوهشي، دانشجو موظف است همزمان با پذيرش، موضوع رساله خود را از طرح :1تبصره 

  .ندكراهنما تعيين 

 ماًيهـا مسـتق   نهيه زميدر كل يشرفت كار ويت دانشجو و نظارت بر پيهداانتخاب واحد،  تياول مسئول يب استاد راهنمايتا قبل از تصو :2تبصره 

شان محـول خواهـد   ين نامه به ايمصرح در آئباشد كه پس از انتخاب استاد راهنما موارد  يم يدانشكده مجرمسئول تحصيالت تكميلي عهده ر ب

   .شد

   

تصويب بـه موقـع پيشـنهاد    باشد كه در صورت  يم نيمسال 8 و حداكثرنيمسال تحصيلي  6 حداقل دكتريل در دوره يمدت مجاز تحص -16ماده 

داشتن پذيرش حداقل  ،دانشكده يليالت تكميتحص يد شورايتائ مورد مستندل يمطلوب و دال يليشرفت تحصيارائه گزارش پعنوان رساله دكتري، 

مسـال  يندو  تـا  حداكثرتواند  ، ميو حضور مكفي دانشجو طي دوران تحصيل در دانشگاهالمللي  نمايه شده ملي و يا بين يك مقاله در مجالت معتبر

دوم با اخذ شـهريه مصـوب    نيمسال اول به صورت رايگان و نيمسالكه در اين صورت  گرددد يتمدلي دانشگاه يشوراي تحصيالت تكمديگر توسط 

  .باشد مرجع تشخيص حضور كافي دانشجويان در دانشگاه، دانشكده مجري و يا اداره تحصيالت تكميلي مي .ئت امنا خواهد بوديه

  :مدت مجاز تحصيل) ه

  :تعيين استاد راهنما و پروژه) د
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 ٥

 دانشـگاه  سيون موارد خـاص ي، موارد به كمان برساننديرا به پا دكتريدوره  سال 5در مهلت حداكثر  موفق نشوندكه  دانشجويانيبراي : تبصره

سال دوره دكتري را به اتمام برسانند، شهريه بر  5از دانشجوياني كه نتوانند در موعد  نيز مصوبه هيات امناي دانشگاه طبق .شود ارجاع داده مي

   . دانشگاه اخذ خواهد شدهيات امناي اساس نرخ مصوب 

  
در دانشگاه و يا محـل انجـام بخشـهائي از     حضور تمام وقت دانشجوي دكتري ،در طول دوره تحصيلي اعم از دوره آموزشي و يا پژوهشي -17ماده 

  . الزامي است، باشدرساله كه قبال مراتب آن به تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه رسيده 

صرفا براي موارد مصوب شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه و فقـط   در خارج از دانشگاه، حضور دانشجوي دكتري در محل انجام رساله :1 تبصره

   .گردد موجه تلقي مي ،مراحل رسالهدرصد  30حداكثر براي اجراي 

  .استساعت در هفته در محل دانشگاه  40منظور از حضور تمام وقت، حضور حداقل  :2تبصره 

  .مند گرددساالنه بهره تعطيالتهفته از  6به مدت حداكثر تواند  در صورت تقاضا و تائيد استاد راهنما ميدانشجوي دكتري  :3تبصره 

مسـئوليت   .الزامـي اسـت   ،اند دفاع نمودهيشنهاد عنوان رساله ارائه سمينار پيشرفت تحصيلي شش ماهه براي دانشجويان دكتري كه از پ -18ماده 

  . ريزي ارائه سمينار بر عهده مسئول تحصيالت تكميلي دانشكده مجري است برنامه

 يا منطقه يعلم ينارهايو سم يا جلسات علميه داخل دانشگاه ي، جلسات دفاعيعلم يهاناريمموظف است در س دكتريدوره  يدانشجو -19ماده 

  . ديم نمايد استاد راهنما به دانشكده تسليا گزارش مربوطه را با تائي ينموده و گواهد شركت ينما يكه دانشكده الزام م

  
در زمينـه   يانيرساله پاعنوان شنهاد ين پيالزم است نسبت به تدوز آزمون جامع يت آميدر صورت گذراندن موفق دكتريدوره نشجوي دا –20ماده 

  .دياقدام نما 15 ور در مادهكتحقيقاتي مصوب مذ

حـا در جهـت حـل    يدانـش و ترج  يدر مرزهـا  ين موضوعات مهم علمياز ب يستيبا دكتريدوره  دانشجوي يانيشنهاد عنوان رساله پايپ –21ماده 

 )ت علمـي در گـرايش مربوطـه   اهيـ  يهاي پيشـنهادي اعضـا   از بين پروژه(قات صورت گرفته ين تحقياساس آخر كشور و برعلمي و فني مشكالت 

ـ  يد بـر كارهـا  يـ تاكن، يـ عالوه بر ا. م شوديتسلمجري  دانشكدهبه  هيلسه دفاعج يبرگزار يد استاد راهنما به همراه تقاضاين و پس از تائيتدو ن يب

  .شود يشنهاد رساله محسوب ميك پيمطلوب  يها يژگياز ود يمشترك و جد يها ، پژوهشيا رشته

خواهـد آمـد بـه    ال يـ كـه ذ  يشرحن و بيتدو چهارممسال يان نيپا تا رساله خود راپيشنهاد عنوان موظف است تا  دكتريدوره  يدانشجو -22ماده 

  .دنمون ماده نظارت خواهند يا يبر حسن اجرا ياستاد راهنما و دانشكده مجر. ب برسانديتصو

  .بايد در طول نيمسال اول به تصويب برسدطرح پيشنهادي رساله دانشجو در شيوه پژوهشي  :1 تبصره

بايستي براي ثبت نام در هر نيمسال تحصيلي، گزارش پيشـرفت  دوره دكتري پس از تصويب پيشنهاد عنوان رساله دكتري، دانشجوي  :2 تبصره

  .تحصيلي نيمسال قبل خود و برنامه تحصيلي نيمسال جديد را به تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده مجري دوره برساند

   :پيشنهاد عنوان رساله دكتري) ز

   :شركت در كنفرانسهاو  ، ارائه سمينارهاحضور تمام وقت )و
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 ٦

 حضـور در  گاهدانشـ  يليالت تكميتحص يراهنما و مشاور و شورا داناتد اسيش، پس از تائيرساله خوطرح پيشنهاد  دانشجو ملزم است از –23ماده 

   . ب برسانديو آن را به تصونموده دفاع  انات داوريه

  
  : به شرح زير است دكتري يرساله دانشجويشنهاد پطرح ات داوران دفاع از يب هيترك – 24ماده 

يـك نفـر ممـتحن داخـل دانشـگاه بـا مرتبـه حـداقل         ) مشاور در صورت وجود             ج ناتاداستاد يا اس) راهنما      ب ناتاداستاد يا اس) الف

  استادياري

  .كه حداقل يكي از آنها دانشيار يا استاد باشد ترباال ودو نفر ممتحن خارج از دانشگاه با مرتبه استادياري ) د

به رئيس  مكتوببه صورت  يشنهاد عنوان رسالهرات خود در مورد پنظ مشروط به ارساليكي از ممتحنين خارج از دانشگاه  عدم حضور :1تبصره 

  .باشدمانع ميبال پيشنهاد عنوان رسالهدر جلسه دفاعيه  براي طرحدانشكده 

  .الزامي نيست يشنهاد رسالهمشاور در جلسه دفاع از پ ناتادحضور استاد يا اس :2تبصره 

انتخاب  دانشگاه شوراي تحصيالت تكميليو  يب دانشكده مجريراهنما و تصو ناتاداساستاد يا شنهاد يبا پ يو خارج ين داخليممتحن :3تبصره 

  .گردند يم

  .است يالزام عنوان ناظره ه مذكور بيجلسه دفاع يدر برگزار يليالت تكمينده تحصيحضور نما :4تبصره 

  .باشد ميوي نماينده يس دانشكده يا ئرعهده ه ه بيت اداره جلسات دفاعيمسئول :5تبصره 

رساله بايستي در فرمهاي مخصوص تكميل و حداقل يك هفته قبل از موعد مقرر پس از تائيد يشنهاد تقاضاي برگزاري جلسه دفاع از پ :6تبصره 

  . دانشكده مجري به اداره تحصيالت تكميلي تسليم شود

تحصـيالت تكميلـي ايفـاد     ادارهجهت تائيد نهائي به  ،برگزاريپس از يشنهاد رساله گزارش و صورت جلسه تصميمات جلسه دفاع از پ :7تبصره 

، اداره تحصيالت تكميلي نسبت به ثبت و ارسال آن به معاونـت پژوهشـي و اطـالع بـه دانشـجو و      معاون آموزشي دانشگاهپس از تائيد . گردد مي

  .نمايد اساتيد راهنما و مشاور اقدام مي

ضـمنا  . حا همان اشخاص خواهند بوديبوده و ترج 24ب مندرج در ماده يمشابه ترك دكترياز رساله  يه نهائيفاعدات داوران يب هيترك – 25ماده 

  .لحاظ خواهد شدنا يع 1به استثناي تبصره  24ماده  يها تبصره

  
هاي ناب  يافته يك جلد رساله علمي اصيل به زبان فارسي مشتمل بربايست  مي ه پژوهشيشيوپژوهشي و نيز  -ه آموزشيشيوي دانشجو –26 ماده

و (ارشـد  هـاي كارشناسـي  پايـان نامـه  سـازي و نگـارش    در قالب دستورالعمل نحوه آمـاده در خصوص رساله دكتري  انجام يافتهو نتايج پژوهشهاي 

به شرط كفايت دسـتاوردهاي   ،براي تقاضاي دفاع از رساله دكتري. نمايدتدوين ) قابل دسترس در سايت اداره تحصيالت تكميلي(دانشگاه ) دكتري

  :استعلمي پژوهشي با شرايط زير الزامي مقاله دو حداقل  چاپ، راهنما استادان/ علمي رساله به تاييد استاد

  :شرايط دفاع از رساله دكتري) ط

 :دفاع از رساله دكتريو  يشنهاد عنوان رسالهتركيب هيات داوران پ) ح
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 ٧

 .چاپ شده باشدو ضريب تاثير  JCRراي نمايه بين المللي دادر مجالت حداقل يك مقاله  -1

، درمـان و آمـوزش   و وزارت بهداشـت  ، تحقيقـات و فنـاوري  مورد تأئيـد وزارت علـوم  علمي پژوهشي در مجالت تواند يكي از مقاالت مي -2

  .چاپ شده باشد ISCو يا نشريات مصوب شوراي راهبري  پزشكي

سـازمان  از  يـه علمـي  تاييدداراي ثبـت اختـراع   و يـا   توليد دانش فنـي  ،دانشگاهدر شرايط خاص و با تاييد شوراي تحصيالت تكميلي  :1 تبصره

علمي پژوهشي مطرح شده مقاله تواند جايگزين  مييا ساير مراكز مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري هاي علمي و صنعتي ايران  پژوهش

  .باشد 26ماده  2بند در 

  .الذكر اخذ نامه پذيرش قطعي مقاالت كافي است در كليه موارد فوق :2تبصره 

 24به كليـه ممتحنـين مـذكور در مـاده      ،گاهشوراي تحصيالت تكميلي دانشو  راهنما ناتاداساستاد يا تاليف شده پس از تائيد  رساله :3 تبصره

   .خواهند داشت تا نتيجه بررسي را كتبا به اطالع اداره تحصيالت تكميلي دانشگاه برسانندممتحنين حداكثر يك ماه فرصت . دگرد ارسال مي

  
  :  برگزاري جلسه دفاع به شرح زير است الزم برايمراحل  -27 ماده

  راهنما مبني بر اتمام مراحل انجام رساله دكتري دانشجو،  داناتاساستاد يا اعالم كتبي ) الف

  دفاع از پايان نامه طي صورت جلسه رسمي،اظهار نظر شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده مجري مبني بر نحوه احراز شرايط ) ب

  .گردد در صورت تائيد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده مراتب جهت تائيد نهائي در شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه طرح مي) ج

بـا همـاهنگي دانشـكده    ( در صورت تائيد كليات رساله در شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه، مراتب از طريق اداره تحصيالت تكميلـي دانشـگاه  ) د

  .گردد ارسال مي 24بطور جداگانه جهت داوري به كليه ممتحنين عضو هيات داوران موضوع ماده  )مجري

  .مبني بر قابل دفاع بودن رساله، براي ادامه مراحل دفاع الزامي استاعالم كتبي ممتحنين ) ه

  .به طريق مناسبي اطالع رساني شود ايستيب زمان دفاع نهائي حداقل دو هفته بعد از تاريخ تقاضا بوده و) و

  .يابد جلسه دفاع از رساله براي شركت عموم آزاد بوده و با حضور كليه اعضاي هيات داوران رسميت مي) ز

بـه صـورت ميـانگين    نتيجه ارزيابي جلسه دفاع از رساله دكتري در يك جلسه مشورتي بين اعضاي هيات داوران بالفاصله بعـد از جلسـه دفـاع    ) ح

ـ  20از به عنوان نمـره نهـائي   و ميانگين شود  ميجمع تمامي اعضاي هيات داوران راهنما و مشاور در نظر گرفته شده و با نمرات  داناتنمرات اس ه ب

  .گرددصورت يكي از عناوين ذيل تبيين مي

  ،)16-99/17(با درجه خوب قبول-3،  )18-99/18(قبول با درجه خيلي خوب-2،  )19-20(قبول با درجه عالي-1

  )16كمتر از ( مردود-4

نتيجه ارزيابي هيات داوران پس از قيد در صورت جلسه و در ادامه همان جلسه دفاعيه و در حضور عمـوم شـركت كننـدگان جلسـه قرائـت و      ) ط

  .گردد سپس به اداره تحصيالت تكميلي دانشگاه ايفاد مي

  . باشدهمان تاريخ دفاع ميتاريخ فارغ التحصيلي دانشجوي دكتري ) ي

 :دكتريشيوه نامه برگزاري جلسه دفاع از رساله ) ي
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 ٨

  .نمره رساله در محاسبه ميانگين كل لحاظ نخواهد شد) ك

هد داشـت تـا نسـبت بـه اعمـال      ادر صورتي كه داوران اصالحاتي را در تدوين رساله خواسته باشند دانشجو حداكثر دو ماه فرصت خو :1تبصره 

  .اصالحات و جلب نظر موافق هيات داوران اقدام نمايد

در صورتيكه دفاع از رساله دكتري در اولين بار برگزاري، مورد موافقت هيات داوران قرار نگيرد، چنانچه سنوات دانشـجو اجـازه دهـد،     :2تبصره 

  .نسبت به تكميل تحقيقات خويش اقدام و مجددا تقاضاي برگزاري جلسه دفاع از رساله نمايد يك نيمسالتواند ظرف مدت حداكثر  وي مي

 
مستخرج از آئـين   دكتري و مراتب نظارتي دانشكده و اداره تحصيالت تكميلي دانشگاه دوره هاي دانشجوي بندي اهم فعاليت جدول زمان -28 ماده
  .باشد بشرح ذيل ميهاي مصوب  نامه

  پژوهشي-شيوه آموزشي دوره دكتريبراي دانشجويان  وظايف دانشجو و مراحل نظارت، زمان بندي - الف
  مراتب كنترلي دانشكده و اداره تحصيالت تكميلي  دانشجوايف وظ  نيمسال

  اول

  واحد آموزشي 10–6اخذ  -1
  پيشنهاد استاد راهنما و زمينه تحقيقاتي  -2
  شركت در سمينارها -3
  نمره زبان   ارائه -4

  تبيين آئين نامه -1
  نيمسالدانشجو در هر تعيين دروس  -2
  تصويب استاد راهنما و زمينه تحقيقاتي-3
  هدايت مراحل مختلف استقرار تمام وقت دانشجو در دانشگاه-4
سمينارهائي كه دانشجو بايد در آنها ) تعداد و برنامه(ن يتعي -5

  . شركت كامل داشته باشد

  دوم

  واحد آموزشي 10 –6اخذ  -1
  تحقيقاتي در صورت تاخيرتصويب نهائي استاد راهنما و زمينه  -2
  شركت در سمينارها -3
  سازي و ارائه طرح پيشنهادي رساله  آماده -4

اسامي زمينه تحقيقاتي مصوب دانشجو و نمودن گزارش  -1
  ه اداره تحصيالت تكميليب راهنماي داوطلب داناتاس/استاد

  جامع آزمونممتحنين و زمان  ،تعيين مواد درسي -2
  رساله و تعيين داوران جلسه دفاعيهبررسي طرح پيشنهادي  -3

  سوم

  جامع از دروس مصوب آزمون -1
  شركت در سمينارها -2
  دفاع از طرح پيشنهادي رساله -3

  كنترل نمره زبان -1
  جامع آزمونگزارش برنامه برگزاري  -2
  حضور دانشجو در سمينارهاي مورد تائيد دانشكده گزارش -3
  رساله طرح پيشنهاديگزارش برنامه برگزاري جلسه دفاعيه از  -4

  چهارم

  جامع مجدد در صورت مردودي در بار اول آزمون -1
در  فاع از طرح پيشنهادي رساله در صورت عدم تصويب نهائيد -2

  نيمسال قبل
  نيمسالرساله در هر  شروع دوره پژوهشي، گزارش پيشرفت -3
  شركت در سمينارها -4

جلسه دفاع از طرح پيشنهادي گزارش برنامه و نتيجه برگزاري  -1
  رساله

  ه و تصويب آن قبل از ثبت نام نيمسال بعدرسالگزارش پيشرفت  -2
  حضور دانشجو در سمينارهاي مورد تائيد دانشكده گزارش -3

  پنجم

  دوره پژوهشيادامه  -1
  ه رسالاي پيشرفت  گزارش ميان دوره -2
كميته منتخب  به رسالهاي پيشرفت  گزارش ميان دوره ارائه -3

  شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده
  شركت در سمينارها -4

ه و نتيجه ارزيابي آن در رسالاي پيشرفت  گزارش ميان دوره -1
  كميته منتخب و تصويب آن قبل از ثبت نام نيمسال بعد

  حضور دانشجو در سمينارهاي مورد تائيد دانشكده گزارش -2
    

  ششم
  تاليف مقاالت علمي ادامه دوره پژوهشي، -1
  رسالهپيشرفت  دوره ايگزارش  -2
  شركت در سمينارها -3

  ه و تصويب آن قبل از ثبت نام نيمسال بعدرسالگزارش پيشرفت  -1
  حضور دانشجو در سمينارهاي مورد تائيد دانشكده گزارش -2

  هفتم

  تاليف مقاالت علمي ادامه دوره پژوهشي، -1
  رسالهپيشرفت  دوره ايگزارش  -2
  تاليف نسخه اوليه رساله -3
  شركت در سمينارها -4

  ه و تصويب آن قبل از ثبت نام نيمسال بعدرسالگزارش پيشرفت  -1
  حضور دانشجو در سمينارهاي مورد تائيد دانشكده گزارش -2

  تعيين داوران دفاع از رساله -1  هيت داوران حضوردفاع از رساله در   هشتم
  برگزاري جلسه مقدماتي و جلسه اصلي دفاع از رساله -2

 :هاي دانشجوي دكتري بندي اهم فعاليت جدول زمان) ك

I
m
p
a
c
t
F
a
c
t
o
r
.
i
r



 

 ٩

  پايان سنوات قانوني دانشجو
  م پايان سنوات قانوني دانشجوالاع -3

  

  شيوه پژوهشي براي دانشجويان دوره دكتري وظايف دانشجو و مراحل نظارت، زمان بندي -ب
  تكميليمراتب كنترلي دانشكده و اداره تحصيالت   دانشجوايف وظ  نيمسال

  اول

  همزمان با پذيرشپيشنهاد استاد راهنما و زمينه تحقيقاتي  -1
  واحد آموزشي 8–3اخذ  -2
  شركت در سمينارها -3
  نمره زبان ارائه -4
  و دفاع از آن سازي و ارائه طرح پيشنهادي رساله آماده -5
  نيمسالرساله در هر  شروع دوره پژوهشي، گزارش پيشرفت -6

  تبيين آئين نامه -1
  دانشجو در هر نيمسالتعيين دروس  -2
و ارسال آن به اداره  تصويب استاد راهنما و زمينه تحقيقاتي-3

  تحصيالت تكميلي
  هدايت مراحل مختلف استقرار تمام وقت دانشجو در دانشگاه-4
سمينارهائي كه دانشجو بايد در آنها ) تعداد و برنامه(ن يتعي -5

  .شركت كامل داشته باشد
  طرح پيشنهادي رساله و تعيين داوران جلسه دفاعيهبررسي  -6
  رساله طرح پيشنهاديگزارش برنامه برگزاري جلسه دفاعيه از  -7

  دوم

  در صورت عدم اخذ در نيمسال اول واحد آموزشي 8 –3اخذ  -1
در  فاع از طرح پيشنهادي رساله در صورت عدم تصويب نهائيد -2

  نيمسال قبل
  دوره پژوهشيادامه  -3
  شركت در سمينارها -4
  رساله به كميته راهبري گزارش پيشرفت -5

  كنترل نمره زبان -1
جلسه دفاع از طرح پيشنهادي گزارش برنامه و نتيجه برگزاري  -2

  رساله
  كميته راهبري براي ارزيابي پيشرفت رسالهتعيين  -3
  ارزيابي پيشرفت رساله توسط كميته راهبري -4
  تصويب آن قبل از ثبت نام نيمسال بعده و رسالگزارش پيشرفت  -5

  سوم
  دوره پژوهشيادامه  -1
  شركت در سمينارها -2
  رساله گزارش پيشرفت -3

  حضور دانشجو در سمينارهاي مورد تائيد دانشكده گزارش -1
  ه و تصويب آن قبل از ثبت نام نيمسال بعدرسالگزارش پيشرفت  -2

  چهارم
  علمي ، تاليف مقاالتدوره پژوهشيادامه  -1
  شركت در سمينارها -2
  رساله به كميته راهبري گزارش پيشرفت -3

  ه و تصويب آن قبل از ثبت نام نيمسال بعدرسالگزارش پيشرفت  -1
  ارزيابي پيشرفت رساله توسط كميته راهبري -2
  حضور دانشجو در سمينارهاي مورد تائيد دانشكده گزارش -3

  پنجم
  ت علمي، تاليف مقاالدوره پژوهشيادامه  -1
  شركت در سمينارها -2
  رساله گزارش پيشرفت -3

  ه و تصويب آن قبل از ثبت نام نيمسال بعدرسالگزارش پيشرفت  -1
  حضور دانشجو در سمينارهاي مورد تائيد دانشكده گزارش -2

  ششم
  تاليف مقاالت علمي ادامه دوره پژوهشي، -1
  رساله به كميته راهبريگزارش پيشرفت  -2
  نسخه اوليه رسالهتاليف  -3

  ه و تصويب آن قبل از ثبت نام نيمسال بعدرسالگزارش پيشرفت  -1
  حضور دانشجو در سمينارهاي مورد تائيد دانشكده گزارش -2
  ارزيابي پيشرفت رساله توسط كميته راهبري -3

  هفتم

  تاليف مقاالت علمي ادامه دوره پژوهشي، -1
  گزارش پيشرفت رساله -2
  نهائي رسالهتاليف نسخه  -2
  شركت در سمينارها -3

  ه و تصويب آن قبل از ثبت نام نيمسال بعدرسالگزارش پيشرفت  -1
  حضور دانشجو در سمينارهاي مورد تائيد دانشكده گزارش -2
  كنترل آمادگي دانشجو براي دفاع از رساله دكتري-3

  هشتم

  ت داوراناهي حضوردفاع از رساله در 

  پايان سنوات قانوني دانشجو
  

  تعيين داوران دفاع از رساله -1
  برگزاري جلسه مقدماتي و جلسه اصلي دفاع از رساله -2
  م پايان سنوات قانوني دانشجوالاع -3

  

  
  .باشد يس دانشكده مجري ميئمسئوليت اجراي دقيق مفاد اين شيوه نامه بر عهده ر -29ماده 

  :نامه شيوهشرح ابالغ و دوره اجراي ) ل
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هـا و ضـوابط    دانشجويان موظفند به تناوب از طريق مراجعه به سايت اينترنتي دانشگاه، تابلو اعالنات و دفاتر دانشكده مجري به اطالعيـه  :تبصره

الزم به تاكيد است كه اظهار عـدم  . جاري دوره تحصيلي توجه نموده و نسبت به تطبيق روند تحصيلي خود با ضوابط جاري دانشگاه اقدام نمايند

  .ع از مفاد آيين نامه مانع اعمال مقررات نخواهد بوداطال

هاي وزارت متبوع و حسب مورد مصوبات شـوراي   ، دستورالعمل آن صريحا نيامده باشند مالك آئين نامهشيوه نامهدر مواردي كه در اين  -30ماده 

  .تحصيالت تكميلي دانشگاه خواهد بود

در شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه تصـويب و بـراي دانشـجويان ورودي     8/6/1395 در تاريخ تبصره 45ماده و  31در اين شيوه نامه  -31ماده 

هـاي وزارت   به ضرورت مقتضيات جديد و متناسب با تغييـرات احتمـالي در آيـين نامـه    . باشداز آن الزم االجرا مي پسو  1395-96تحصيلي سال 

در صـورت درخواسـت   . تكميلي دانشگاه هر دو سال يكبار مجدداً مورد بازبيني قـرار گيـرد  تواند توسط شوراي تحصيالت متبوع، اين شيوه نامه مي

  .بيش از دو سوم اعضاء شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه، مفاد مورد نظر قابل بازبيني است
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