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 ( Ph.D) صیتخصّ دکتری دوره آموزشی نامه آیین                  

 دستورالعمل اجرایی دانشگاه سمنانو                              

آیین نامه شورای برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و  3ه مادّ 21به استناد بند  :مهمقدّ

 شود.نامه تدوین و به اجرا گذاشته میاین آیین( 12/7/2333ب )اوری مصوّفنّ

  

  بخش اوّل: اهداف و تعاریف

 

ی در صخصّت ره دکتریبرای اجرای صحیح دو بیتعیین چارچونامه آیینهدف از تدوین این  -5ه مادّ

 های آموزش عالی است.تمامی زیرنظام

  استفاده شده است: تعاریف زیر از رعایت اختصار،  نامه برایدر این آیین -0ه مادّ

  وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری است. منظور وزارت: -

ش ز پذیردارای مجوّاست که  دولتی و غیردولتی آموزش عالی مراکزها و منظور دانشگاه سه:مؤسّ -

 دانشجوی دوره دکتری از وزارت هستند. 

ردن اً با سپنظام آموزش عالی که دانشجویان بدون پرداخت شهریه و صرفمنظور  آموزش رایگان: -

 کنند. د خدمت، تحصیل میتعهّ

 وزارت است.ریزی آموزشی عالی برنامهمنظور شورای شورا:  -

پذیرفته ن عیّمصی، برابر ضوابط های دوره تحصیلی دکتری تخصّفردی که در یکی از رشته :دانشجو -

 .اشتغال ورزدو به تحصیل  کندنام ثبت شود و در آن دوره

ده و ت به پایان رسانقیّهای تحصیلی آموزش عالی را با موفّفردی که یکی از دوره دانش آموخته: -

 وره را دریافت کند. د ضوابط معین، مدرک تحصیلی آنبرابر 
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حصیل ت به تن به طور موقّت زمان مشخصی که دانشجو، برابر ضوابط معیّمدّ مرخصی تحصیلی: -

 اشتغال ندارد. 

 فرایندی که در آن دانشجو به طور خود خواسته از ادامه تحصیل خودداری کند. :از تحصیلانصراف  -

ای از آموزش است که دانشجو در آن تمام تحصیل خود را به صورت تمام شیوه حضوری:آموزش  -

 رساند.می وقت به انجام

 آموزشی با هدف ارزشیابیصی است که پس از گذراندن واحدهای دوره آزمونی تخصّ ارزیابی جامع: -

 شود. موزشی و پژوهشی دانشجو برگزار میهای آتوانمندی

 د. سه رسیده باشت تدریس آنها به تأیید مؤسّعضو هیأت علمی و یا کسانی که صالحیّ س:مدرّ -

  صی علوم براساس تقسیم بندی وزارت است. های تخصّیکی از حوزه رشته تحصیلی: -

های هر رشته تحصیلی است که اهداف تالیّو فعّ دروسای از مجموعه به هم پیوسته برنامه درسی: -

 کند. می مشخصی را دنبال

دانشجو در طول یک نیمسال تحصیلی  یادگیریکه برای  است هایییا مهارت دانش واحد درسی: -

 شود. یا زمان معادل آن درنظر گرفته می

ک در ی مشابهص عضو هیأت علمی که دارای تخصّای متشکل از تعدادی مجموعه گروه آموزشی: -

 رشته علمی هستند. 

آغاز ی احرفه وره کارشناسی ارشد یا دکتریدوره تحصیلی که پس از د صی:دوره دکتری تخصّ -

 کند. ب، مدرک دکتری دریافت میدرسی مصوّشود و دانشجو طبق برنامه می

که در  صی استت پژوهشی دانشجوی دوره دکتری تخصّالیّگزارش مکتوب حاصل از یک فعّ :رساله -

مشاور  و استاد/ استادانا راهنمایی استاد/ استادان راهنما زمینه مشخص از یک رشته تحصیلی و بیک 

 شود. تدوین می

ت ای است که مسئولیّصان حرفهضای هیأت علمی و یا متخصّای متشکل از اعمجموعه هیأت داوران: -

 ارزیابی رساله دانشجو را بر عهده دارند. 

ای هبخشدر سایر هیأت علمی با تجربه غیر صاحب نظران یا کارشناسان  ای:صان حرفهمتخصّ -

 سه هستند. ای به تأیید مؤسّت حرفهدارای مهارت و صالحیّکه  جامعه هستند

ه نامرک دکتری است که واجد شرایط شیوههیأت علمی دارای مد یکی از اعضای استاد راهنما: -

 باشد. ب دانشگاه میمصوّ
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ی اصان حرفهصی یا متخصّدکتری تخصّدرک یکی از اعضای هیأت علمی دارای م استاد مشاور: -

 ت مشاوره دانشجو را در انجام رساله به عهده دارد.است که مسئولیّ

رت و یا ب وزابط مصوّصی دکتری است که بر اساس ضواهای تخصّهر یک از دوره :المللیدوره بین -

 شود.انی برگزار میغیرایر یهای آموزش عالی و پژوهشسهمشارکت مؤسّ
 

 : دوّم: شرایط و ضوابط پذیرشبخش  

 
 صی عبارتند از: تخصّ شرایط عمومی و اختصاصی ورود به دوره دکتری: 2ه مادّ

یوسته، ناپیوسته و یا دکتری دارا بودن مدرک رسمی پایان دوره کارشناسی ارشد اعم از پ -5

 های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. ای مورد تأیید وزارتخانهحرفه

 سه برابر ضوابط. ت های علمی ورود به مؤسّداشتن صالحیّ -0

 ن.سه برابر ضوابط معیّت های عمومی ورود به مؤسّداشتن صالحیّ -2

 نامه مصوّب مؤسّسه. احراز توانایی در زبان خارجی طبق شیوه -4
 

 لیسی(انگ) زبان خارجی استاندارد هایصی بایستی در یکی از آزمونری تخصّدکتدانشجویان دوره  -

 زیر شرکت نموده و حداقل نمره قبولی را احراز نمایند. 

 
های آزمون

 مورد قبول

 

MSRT 
 

 

TOLIMO 

 

MHLE 

فقط رشته 

 روانشناسی

 

IELTS 

 
TOEFL(PBT) 

 
TOEFL(IBT) 

 

 
UTEPT 

 

 
TELP 

وزارت  برگزارکننده

 علوم

سازمان 

 سنجش

وزارت 

 بهداشت

دانشگاه 

 کمبریج

دانشگاه  ETSمؤسّسه  ETSموسّسه 

 تهران

دانشگاه 

فردوسی 

 مشهد

نمره کل 

حدنصاب 

 ارزیابی جامع

42 422 42 4/4 422 48 48 42 

نمره کل 

حدنصاب 

 دفاع از رساله

12 122 12 1/1 122 62 62 12 

 سی()انگلی زبان خارجی سال از تاریخ آزمونهنگام پذیرش در مقطع دکتری نباید بیش از دو  - 

 گذشته باشد.
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، ستهران، فردوسی مشهد، تربیت مدرّهای دانشگاه طهای استاندارد زبان خارجی که توسّآزمون - 

وند ش، صنعتی شریف، علم وصنعت ایران، صنعتی اصفهان، تبریز و شیراز برگزار میصنعتی امیرکبیر

   ها، مورد تأیید است.  قبول همان دانشگاههای قابل با رعایت حدنصاب

 بات شورایرات استعدادهای درخشان طبق مصوّپذیرش دانشجو مشمول مقرّ .5تبصره 

بات مراجع طبق مصوّهدایت استعدادهای درخشان وزارت و پذیرش داوطلبان خارجی 

  شود.ذیربط انجام می

 تواند طبق می از کشور خارج هایسهصی مؤسّدانشجوی دوره دکتری تخصّ .0تبصره 

 های داخلسهمؤسّکی ازب وزارت به یامه انتقال دانشجویان خارج به داخل، مصوّن آیین

 شود. انجام می سمنان دانشگاهی انتقال از خارج به داخل در دوره پردیسمنتقل شود. 

بررسی  س ازپ شوندمیفی معرّدانشگاه  بهها داوطلبینی که از طریق سایر آیین نامه پذیرش .2تبصره

 و موافقت نامه ذیربطآیینبراساس علمی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری داوطلبان و انجام مصاحبه 

 پذیرد.شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه صورت می

ار بصی صرفاً یکدکتری تخصّ آموزش رایگان برای هر دانشجو در دوره تحصیلی :4ه مادّ

  پذیر است.امکان

صی به صورت تمام وقت است همچنین تحصیل تحصیل در دوره دکتری تخصّ :1 همادّ

 های تحصیلی ممنوع است.دوره در همان دوره یا سایر دوره همزمان دانشجوی این

ایر سه یا سصی در همان مؤسّتغییر رشته و انتقال دانشجوی دکتری تخصّونه رگه :6 همادّ

 است. ها اعم از دولتی و غیردولتی ممنوعسهمؤسّ
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  رات آموزشی:ضوابط و مقرّ بخش سوّم:

 

 ،ز وزارتای که در آن با مجوّب را برای دورهت برنامه درسی مصوّف اسسه موظّمؤسّ :1ه مادّ

 اجرا کند.  دانشجو پذیرفته است

  ود.شسه مبتنی بر نظام واحدی انجام میصی در مؤسّآموزش در دوره دکتری تخصّ :8ه مادّ

نیمسال تحصیلی هجده هفته، شامل شانزده هفته آموزش و دو هفته ارزشیابی هر  تبصره:

  پایان نیمسال است.

نیمسال تحصیلی و حداکثر هشت  6صی، حداقل ت تحصیل در دوره دکتری تخصّمدّ :9ه مادّ

 نیمسال تحصیلی است. 

 اختیار داردسه ر دانش آموخته نشود، مؤسّت مقرّدر صورتی که دانشجو در مدّ .5-9تبصره

د. تحصیلی افزایش دهت تحصیل را حداکثر تا دو نیمسال به پیشنهاد استاد راهنما، مدّ

ان به صورت رایگبرای دانشجوی مشمول آموزش رایگان تحصیل در نیمسال اوّل کماکان 

و  عرفه هیأت امنا تعییناما در نیمسال دوّم منوط به پرداخت هزینه ثابت است که طبق ت

ته ت دانش آموخشود. چنانچه دانشجو در این مدّسه دریافت میب مؤسّنامه مصوّطبق شیوه

وص گیری درخصبرای تصمیم ضمن اخذ نظر از استاد راهنما، گروه و دانشکدهنشود، پرونده وی 

 شود. سه ارجاع میمیسیون موارد خاص مؤسّادامه تحصیل به ک

نیاز به تمدید سنوات دارد، باید درخواست خود را حداقل یک ماه  در مواردیکه دانشجو. 0-9تبصره 

دانشکده مربوطه تحویل دهد. انتخاب واحد ادامه  تحصیالت تکمیلیبه  ،قبل از پایان نیمسال مجاز

 منوط به تأیید تمدید سنوات خواهد بود.  توسط دانشجو،رساله 

 تواند در صورت درخواستآموزشی( مییلی دانشکده )یا گروه شورای تحصیالت تکم. 2-9تبصره 

رای بانشجو اضافه نماید و افزایش سنوات د دانشجو حسب مورد یک نیمسال به طول دوره تحصیلی

 باشد. میدانشگاه  شورای تحصیالت تکمیلینیازمند تأیید بار دوّم )ترم دهم( 
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 واحد رساله را انتخاب نماید. ، در هر نیمسالف است پس از اخذ رسالهدانشجو موظّ. 4-9تبصره 

 

 مرحله آموزشی: 

تا  50واحد است که از این تعداد  26صی : تعداد واحدهای درسی دوره دکتری تخص52ّه مادّ

امه درسی هر رشته تحصیلی که در برنواحد پژوهشی است  04تا  58واحد آموزشی و  58

  شود.لحاظ می

واحد  52حداکثر  واحد و 6است، حداقل  دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم .5-52تبصره

واحد درسی برای وی باقی مانده باشد. اگر خارج از اراده  6مگر آنکه کمتر از  درسی انتخاب کند

دانشجو و به تشخیص شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه به هر دلیلی تعداد واحدهای درسی )اصلی( 

د تقلیل یابد، این نیمسال در سنوات تحصیلی واح 6دانشجو در طول یک نیمسال تحصیلی به کمتر از 

 شود. وی محاسبه می

ف است طبق تقویم آموزشی دانشگاه در هر نیمسال تحصیلی در موعد دانشجو موظّ. 0-52تبصره 

 ر نسبت به انتخاب واحد اقدام نماید.مقرّ

ه ر، به منزلموعد مقرّیا رساله/ ادامه رساله در یک نیمسال در درس عدم انتخاب واحد . 2-52تبصره 

اشد، با ه داشته بدانشجو عذر موجّ در موارد استثنایی کهشود. ی میتلقّانصراف دانشجو از تحصیل 

ه به گاه و با توجّدانش دانشکده و تأیید شورای تحصیالت تکمیلیموافقت شورای تحصیالت تکمیلی 

استفاده  واتسنتا دو نیمسال از مرخصی تحصیلی با احتساب در  تواندمی مدت مجاز تحصیلحداکثر 

 نماید. 

تثنائی پس سا ال تحصیلی امکان پذیر نیست. مواردمرخصی تحصیلی در اولین نیمس. 4-52تبصره 

 از تأیید شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده باید به تصویب شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه برسد. 

ر حذف و اضافه در هدرخواست مرخصی تحصیلی دانشجو باید حداکثر قبل از پایان . 1-52تبصره 

تحصیلی صورت  توضعیّنیمسال تحصیلی، انجام شود. موافقت با مرخصی تحصیلی دانشجو با توجه به 

الً در آن نیمسال انتخاب واحد نکرده باشد ثانیاً ادامه تحصیل اوّمی گیرد و منوط به این است که 
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 ژه مشمولین( با مشکلرات نظام وظیفه )ویو مقرّ ز آن به بعد از حیث آموزشی، پژوهشیدانشجو ا

 مواجه نشود.

بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی مانند مرخصی زایمان، مرخصی پزشکی . 6-52تبصره 

 ، بدون احتساب در سنوات تحصیلی در اختیار کمیسیون بررسیرصورت تأیید پزشک معتمد دانشگاهد

 خاص دانشگاه است.موارد 

دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست انصراف خود را شخصاً و به  .1-52تبصره 

صورت کتبی به اداره تحصیالت تکمیلی تسلیم کند. دانشجو مجاز است فقط برای یک بار و تا دو ماه 

ن مهلت پس از انقضای ای از تاریخ ارائه درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد در غیر اینصورت

 شود. نصراف از تحصیل وی صادر میحکم ا

ر تقاضای انصراف از تحصیل خود را پس بگیرد و عدم چنانچه دانشجو در مهلت مقرّ .5-1-52تبصره

تواند در آن نیمسال ضمن هفته تجاوز نکرده باشد، می 3از  حضور او در جلسات درس آن نیمسال

ضمن رعایت رات ادامه تحصیل دهد، در غیر این صورت براساس مقرّ حداقل واحد انتخابی، رعایت

   نیمسال مذکور جزء مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات خواهد بود.، 3-21تبصره 

گیری برای بازگشت به تحصیل تا یک نیمسال )حداکثر تا قبل از پایان حذف تصمیم .0-1-52تبصره

 من رعایتض د( بر عهده شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه است. بدیهی استو اضافه نیمسال بع

  شود.احتساب در سنوات دانشجو محسوب میجزء مرخصی با  مزبورنیمسال  3-21تبصره 

 گیری درخصوص بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل بیش ازتصمیم. 2-1-52تبصره

 باشد.خاص دانشگاه میسیون بررسی موارد یک نیمسال بر عهده کمی

چنانچه دانشجویی که تقاضای انصراف از تحصیل خود را به تحصیالت تکمیلی . 4-1-52تبصره

اشد، ت کمتر از دو ماه بدانشگاه تسلیم نموده و خواستار صدور حکم قطعی انصراف از تحصیل در مدّ

ت لیّئوتحصیل و پذیرش مس عدم بازگشت بهالزم از دانشجو مبنی بر د دانشگاه می تواند با اخذ تعهّ

نسبت به صدور حکم قطعی انصراف قبل از مهلت دو ماهه اقدام  و عواقب ناشی از این درخواست،

نماید. بدیهی است بازگشت به تحصیل این دسته از دانشجویان صرفاً از طریق ارایه درخواست به 

پسر  ن منصرف از تحصیل)دانشجویااص دانشگاه قابل بررسی خواهد بود کمیسیون بررسی موارد خ

  هنگام ارایه درخواست نباید منعی از نظر نظام وظیفه داشته باشند(.
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نویسی در دانشگاه در الورود برای نامذیرفته شده جدیددرصورت عدم مراجعه پ .1-1-52تبصره

ر ذکر شده در دستورالعمل ثبت نام که هر سال توسط وزارت و سازمان سنجش آموزش مهلت مقرّ

 ی خواهد شد. کشور اعالم می شود، منصرف از تحصیل تلقّ

ط بر مفاهیم نوین هر رشته و تقویت توان علمی دانشجو واحدهای درسی به منظور تسلّ. 8-52تبصره 

های پژوهشی با نظر استاد راهنما و تأیید شورای تحصیالت تکمیلی گروه و تالیّبرای اجرای فعّ

 شود.رشته انتخاب میب هر براساس برنامه درسی مصوّ

د به رشته قید شده باشب / پیش نیاز/ کمبود در سر فصل مصوّچنانچه درس جبرانی. 9-52تبصره 

این دروس  ف به گذراندنتشخیص استاد راهنما و تأیید شورای تحصیالت تکمیلی گروه، دانشجو موظّ

 باشد. به عنوان درس جبرانی می

 ندروس جبرانی، الزامی است ولی نمره مذکور در میانگیدر  21نمره قبولی کسب . 52-52تبصره 

انشگاه ناء دشود و هزینه این دروس طبق تعرفه مصوب هیأت امنیمسال و کل دانشجو محاسبه نمی

  شود. از دانشجو دریافت می

ف است دروس جبرانی هر دانشجو را همراه با شورای تحصیالت تکمیلی گروه موظّ. 55-52تبصره 

الع وی برساند و رونوشت آن را آن دروس، از ابتدای دوره آموزشی به اطّبرای گذراندن ر مهلت مقرّ

 دانشکده و دانشگاه ارسال کند.  به لین ترم تحصیلیحداکثر تا یک ماه پس از شروع اوّ

رعایت پیش نیاز/ هم نیاز در اخذ هر درس الزامی است و چنانچه دانشجو حداقل یک . 50-52تبصره 

 یعدب تواند با نظر شورای تحصیالت تکمیلی گروه درسمیمردود شود نیاز/ هم نیاز را  درس پیشبار 

ف است درس پیش نیاز/ هم نیاز را در را بدون رعایت پیش نیاز/ هم نیاز اخذ نماید. دانشجو موظّ

 داً اخذ نماید. اولین فرصت ارایه، مجدّ

اند به توزمان کالس در طول یک ترم میی از درصورت ضرورت فقط بخش بسیار کم. 52-52تبصره 

 ین محترمسط خود مدرّتوسّ ارائه سمینارهای دانشجویی اختصاص یابد و بخش اعظم زمان کالس باید

 تخصیص یابد. بمصوّ به ارائه اطالعات درسی روزآمد در چارچوب سرفصل 
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ت دوره آموزشی، ارائه نمره دروس نباید مشروط به ارائه مقاله پژوهشی با توجه به ماهیّ. 54-52تبصره 

یا ترجمه بخشی از یک کتاب در طول ترم باشد به استثنای استاد راهنما و در راستای موضوع 

 نامه.پایان

مورد نیاز  طول مدّت مجاز مرحله آموزشی، چهار نیمسال شامل گذراندن دروس. 51-52تبصره 

است تحصیلی، با درخو ارزیابی جامع است. در شرایط خاص حداکثر یک نیمسال دکتری و گذراندن

دانشجو و تأیید استاد راهنما و به پیشنهاد شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده به طول این مرحله 

 شود.اضافه می

ندن گذرا  و میانگین کل قابل قبول پس از  02از  54: حداقل نمره قبولی در هر درس 55ه مادّ 

  است. 02از  56مام واحدهای آموزشی ت

چنانچه میانگین کل نمرات دانشجو پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی  .5-55تبصره 

با نظر استاد راهنما و با رعایت سنوات مجاز آموزشی و  ف استباشد دانشجو موظّ 56کمتر از 

دروس جدید یا از میان دروس  از واحد 21حداکثر تأیید گروه فقط در یک نیمسال تحصیلی 

 سقف واحدهای رات این دستورالعمل عالوه برمقرّ ضمن رعایت سایر 26گذرانده شده با نمره کمتر از 

ذراند و ت بگقیّبرای ترمیم میانگین کل اخذ کند و با موفّزاد( ما)به عنوان  دروسی را، درسی

  شود.تحصیل محروم می در غیراینصورت از ادامه

اس آخرین نمره قبولی وی محاسبه میانگین کل نمرات دانشجو صرفاً براس .0-55تبصره 

 شود. انجام می

 بولی کسب نکند، چنانچهدانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس، نمره ق :2-55تبصره 

 های مردودیمره قبولی بگذراند، نمره یا نمرههای بعدی، درس یا دروس مذکور را با ندر نیمسال

انگین کل ها در محاسبه میماند اما این نمرهحصیلی دانشجو، فقط ثبت و باقی میقبلی در ریزنمرات ت

اسبه میانگین کل دوره خواهد بود. در اثر و صرفاً آخرین نمره قبولی در آن درس مالک محدوره بی

انگین به میباشد در محاسدر یک درس که فاقد نمره قبولی میغیر اینصورت نمره/ نمرات مردودی 

 کل منظور خواهد شد. 
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اطی ب و یا حکم کمیته انضبشامل دانشجویانی که به دلیل تقلّ 3-22تسهیالت تبصره . 4-55تبصره 

 شود.کنند، نمیمی نمره مردودی دریافت

دانشجوی مشمول آموزش رایگان، در صورت عدم کسب نمره قبولی در هر . 1-55تبصره 

ف است برای انتخاب همان درس یا درس جایگزین، هزینه ه آن، موظّدرس یا حذف غیرموجّ

 ب هیأت امناء مؤسسه پرداخت کند.مربوط به آن را بر اساس تعرفه مصوّ

 فی به استاد مجاز نیست.برگزاری دروس دکتری به صورت معرّ .6-55تبصره 

کل  %61راهنمای دانشجو، نبایستی از  / اساتیدسقف واحدهای ارائه شده توسط استاد .1-55تبصره 

 تجاوز کند.واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو 

ن سان( آس )یا مدرّ: ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس، از سوی مدر50ّه مادّ

ی و اتکالیف و نتایج آزمون کتبی مرحلهت در کالس، انجام الیّدرس و بر اساس حضور و فعّ

ر پذیرد و بملی در هر نیمسال تحصیلی صورت میع -دروس نظری و نظریپایانی برای 

 شود.ای عددی از صفر تا بیست تعیین میمبن

ک درس بیش از سه شانزدهم در : چنانچه دانشجو در طول نیمسال تحصیلی، در ی52ه مادّ 

 های یک درس یا درجلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کالس

و در لیست نمرات این قبیل  شودی شده و آن درس حذف میه تلقّغیرموجّکند، این غیبت 

ر دشود. حسب مورد درج می "ف غیبت امتحانیحذ"یا  "حذف غیبت کالسی"دانشجویان عبارت 

دانشجو الزامی نیست ولی نیمسال  واحد در طول نیمسال برای 6این صورت، رعایت حداقل 

  .شودت مجاز دوره تحصیلی وی محسوب میدّمذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزء م

د درس حذف شده به علت دانشجوی روزانه برای اخذ مجدّ، 5-22به استناد تبصره  .5-52تبصره

 به علت عدم رعایت ضوابط آموزشی )عدم ط دانشگاهیبت امتحانی یا حذف توسّغیبت کالسی یا غ

ا و ی (رعایت پیش نیاز، اخذ واحد درسی بیش از حدنصاب، اخذ واحد درسی کمتر از حدنصاب، ....

ر درس طبق تعرفه اخذ درس جایگزین به جای دروس ذکر شده، مشمول پرداخت شهریه متغیّ

  شود. )شبانه( هم رشته هم ورودی خود میدانشجویان نوبت دوّم 
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ر ر )حداکثو مستندات معتبر در موعد مقرّدر صورت ارایه درخواست به انضمام مدارک . 0-52تبصره

ساعت پس از امتحان نهایی( مبنی بر غیبت دانشجو در کالس درس یا جلسه امتحان نهایی،  12

یربط، ذه بودن غیبت توسط کمیته موجّمراتب در کمیته غیبت دانشکده مطرح و در صورت تشخیص 

   باشد. از پرداخت شهریه معاف مییا انتخاب درس جایگزین د اب مجدّدانشجو در انتخ

ر د گذرانده شده دانشجو در دانشگاه قبلیمعادل سازی و پذیرش واحدهای درسی . 2-52تبصره

پذیر امکان به شرح زیربه شرط موافقت استاد راهنما و شورای تحصیالت تکمیلی گروه  مقطع دکتری

 است: 

تراک شگاه سمنان اشدروس گذرانده شده دانشجو در دانشگاه مبداء با دروس رشته مورد نظر در دان -2

 کمتر نباشد. 26شته و نمره هر یک از دروس از محتوایی دا

س گذرانده شده در دانشگاه مبداء الزامی است و تشخیص اشتراک وفصل درارایه سر :5-2-52 بصرهت

 س مورد نظر در دانشگاهودرس گذرانده شده در دانشگاه مبداء با سرفصل ومحتوایی سرفصل در

جلسه به سازی باید طی صورتمعادل نتیجه شورای تحصیالت تکمیلی گروه آموزشی بوده وسمنان با 

 تحصیالت تکمیلی دانشگاه اعالم شود.

 سازی است .قابل معادل دانشگاه سمنان، واحدهای آموزشی دوره دکتری %51حداکثر  -1

 شودت مجاز سنوات تحصیلی کم میاز مدّ از واحدها ، یک نیمسال %51سازی در صورت معادل -3

 ثیری در سنوات تحصیلی ندارد.سازی شود تأواحدها معادل %51در صورتی که کمتر از 

 سازی قابل معادل (پروپوزالپیشنهاد پژوهشی رساله )طرح امتحان جامع و دفاع از  -1

 باشد.نمی

ن کل شود ولی در میانگیدر محاسبه میانگین نیمسال محسوب نمینمرات دروس پذیرفته شده  -5

 شود.دانشجو محسوب می

ز طریق ادروسی را که دانشجو قبالً در دوره پردیس دانشگاهی سمنان گذرانده است در صورتی که  -6

 در دوره پردیس پذیرفته شدهآزمون ورودی دوره دکتری تخصصی سازمان سنجش آموزش کشور 

  پذیر است. بوده، با رعایت موارد فوق امکان

  )شبانه( و پردیس، نوبت دوّم شهریه دوره دکتری برای دانشجویان انتقالی از خارج به داخل -7
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در  واحدهای گذرانده های تحصیل یا تعدادنیمسال به تعدادباشد صورت دوره میه ب که دانشگاهی

سازی یک یا چند درس در میزان . لذا انجام معادل، بستگی ندارددانشگاه مقصد()منان دانشگاه س

 .ثیر نخواهد داشته تصویبی دوره تأشهری

 

 ارزیابی جامع:  -

 

 -های آموزشی و پژوهشی دانشجو است که در شیوه آموزشیتیابی جامع به منظور احراز قابلیّارز

 با نظارت معاون آموزشی دانشکده در یک نامه اجرایی دانشکدهبراساس شیوه پژوهشی، دانشجو باید

دو درس اصلی به انتخاب استاد)ان( راهنما و تصویب شورای  حداقل آزمون هماهنگ و معیّن که شامل

تا توانمندی،  ای باشدرکت کند. این آزمون باید به گونهتحصیالت تکمیلی گروه و دانشکده است، ش

ای هیأت علمی از بین اعض عضونفر  حداقل دوو  از نظر استاد )ان( راهنما تحلیل و استنباط دانشجو

ت تکمیلی تأیید شورای تحصیالو به انتخاب شورای تحصیالت تکمیلی گروه پیشنهادی استاد راهنما 

ژوهشی های پتت پژوهشی سنجیده شود و در شیوه پژوهشی، احراز قابلیّالیّبرای آغاز فعّدانشکده، 

های پژوهشی دانشجو است که در پایان هر دو نیمسال تالیّیشرفت فعّبراساس روند پدانشجو، 

 شود.سنجیده می تحصیالت تکمیلی گروهتحصیلی از سوی کمیته 

از تمام واحدهای  56: برای ورود به مرحلۀ ارزیابی جامع، کسب میانگین کل حداقل 54ه مادّ

 آموزشی دوره الزامی است.

با  ر،بایک جامع در هر دانشکده در یک تاریخ ثابت و مشخص در هر شش ماه ارزیابی. 5-54تبصره 

 شود.برگزار می الم مدیر تحصیالت تکمیلی دانشکدهاع

اکثر جامع را حد ارزیابیف است بالفاصله پس از گذراندن دروس آموزشی، دانشجو موظّ. 0-54تبصره 

 در نیمسال سوّم یا چهارم تحصیل اخذ و در همان نیمسال در آزمون شرکت نماید. 

الت تکمیلی تأیید تحصیدانشجو فقط یک درس باقیمانده داشته باشد با  در صورتی که. 2-54تبصره 

مسال نیدرس باقیمانده، در یک یک رت مشروط همراه با جامع را به صوتواند ارزیابی دانشکده می

 اخذ نماید. 
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نده گذرات نقیّچنانچه دانشجو حداکثر تا پایان نیمسال پنجم، ارزیابی جامع را با موفّ. 4-54تبصره 

 خواهد شد. باشد از ادامه تحصیل محروم 

ز شرکت در روز قبل از برگزاری ارزیابی جامع، مجوّ 15ف است حداقل دانشجو موظّ. 1-54تبصره 

زاری ف است زمان برگشکده موظّتحصیالت تکمیلی دانشگاه دریافت کند. دانارزیابی جامع را از 

  الع دانشجویان برساند.های جامع در سال تحصیلی را در ابتدای سال تحصیلی به اطّآزمون

ی دروس آموزشی طبق یهگذراندن کلّ نیاز شرکت دانشجو در ارزیابی جامعپیش. 6-54تبصره 

از  در یکی خارجی )انگلیسی( زبان قبولی احراز حداقل نمره و 26حداقل ب با میانگین فصل مصوّسر

 (انگلیسیخارجی ) . تاریخ گواهی قبولی آزمون زبانباشدمی 3ه مندرج در جدول مادّهای آزمون

  تواند حداکثر تا دو سال قبل از ثبت نام دانشجو در دوره دکتری باشد.می

ر و احراز سای خارجی )انگلیسی( آزمون زبانقبولی نمره  %21 حداقل دانشجو با کسب. 1-54تبصره 

زمون آ قبولی جامع شرکت کند. بدیهی است احراز حداقل نمرهارزیابی تواند در آزمون میشرایط 

 الزامی است. ،از رساله تا قبل از جلسه دفاع خارجی )انگلیسی( زبان

زاری، پس از برگ ت یک ماهحداکثر به مدّ ف است نتیجه ارزیابی جامع رادانشکده موظّ. 8-54تبصره 

رصورت عدم دبه تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال و به صورت کتبی به اطالع دانشجو نیز برساند. 

ست. در ت تکمیلی دانشگاه االز شورای تحصینیازمند مجوّ نتیجهر، ثبت در مهلت مقرّ نتیجهارسال 

ی دانشگاه الع اداره تحصیالت تکمیلبایستی به اطّ این آزمون نتیجههر صورت تا پایان نیمسال پنجم 

 برسد. 

ای نیازهای الزم را بردرصورتی که دانشجو در ارزیابی جامع ثبت نام کند ولی پیش. 9-54تبصره 

 درج« غیرقابل قبول»ز احراز نکرده باشد، نمره ارزیابی جامع در آن نیمسال به صورت اخذ مجوّ

ی ول .گرددو به عنوان یک نوبت از حداکثر دو نوبت مجاز اخذ ارزیابی جامع محسوب می شودمی

م اخذ شده باشد به شرطی که دانشجو شرایط شرکت در تا ترم سوّحداکثر چنانچه ارزیابی جامع 

برای وی صادر نگردیده باشد، با ارزیابی جامع ز شرکت در ارزیابی جامع را احراز ننموده باشد و مجوّ

 ت. قابل حذف نیسشود در غیراینصورت ارزیابی جامع دانشگاه حذف میط درخواست دانشجو توسّ
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ز از تحصیالت تکمیلی د در آزمون ارزیابی جامع، دریافت مجوّبرای شرکت مجدّ. 52-54تبصره

 دانشگاه الزامی است.

دانشجو مجاز است ینصورت غیر ا است. در 56حداقل نمرۀ قبولی در ارزیابی جامع : 51ه مادّ

در ارزیابی جامع شرکت  ،1-21با رعایت تبصره  تا پایان نیمسال بالفاصله بعدیبار دیگر صرفاً یک

رونده پ از ادامه تحصیل محروم شده و با درخواست دانشجو،ت بگذراند وگرنه قیّکند و آن را با موفّ

یون به کمیسد در ارزیابی جامع گیری درخصوص امکان شرکت مجدّدانشجو برای تصمیم

 شود. میسه ارجاع موارد خاص مؤسّ

آموزشی و نحوۀ اجرای ارزیابی جامع که به منظور ارزشیابی توانمندیهای  .5-51تبصره

  سه خواهد بود.ب مؤسّنامۀ مصوّ شیوه شود، طبقپژوهشی دانشجو انجام می

ی نامه داخلی برگزاری ارزیابشیوهف است ت تکمیلی دانشکده موظّشورای تحصیال. 0-51تبصره 

انشجویان الع دجامع دانشکده خود را به تصویب شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه رسانده و به اطّ

 نیز برساند.

 

 رات پژوهشی: بخش چهارم: ضوابط و مقرّ

 

 مرحله پژوهشی:

ه رساله در گروآمیز ارزیابی جامع و تصویب طرح پیشنهادی تقیّگذراندن موفّ: 56ه مادّ

ژوهشی در تهای پالیّفعّ شرط الزم برای شروع دانشجو، تا پایان نیمسال پنجم تحصیل آموزشی

 صی است. دوره دکتری تخصّ

ماینده با حضور ن ضروری است و مستقل از ارزیابی جامعطرح پیشنهادی رساله دفاع از  .5-56صره تب

ور استاد )ان( راهنما )حض آن عبارتند از استادشود و ممتحنین می انجام تحصیالت تکمیلی دانشکده

حداقل دو ( و )ان( مشاور اختیاری است )ان( مشاور)حضور استاد است(، استاد راهنمای اوّل ضروری

  ه.با تصویب شورای تحصیالت تکمیلی دانشکدما استاد راهن به پیشنهادداور 
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های علمی و پژوهشی دانشجو باید با تالیّدر مرحله پژوهشی و تدوین رساله، تمام فعّ. 0-56تبصره 

ین راهنما تعیف است در هر زمانیکه استاد هدایت و نظارت استاد راهنما صورت گیرد. دانشجو موظّ

ها ررسیتی در هر نیمسال گزارشی از بکند، نتیجه تحقیقات خود را به وی گزارش نماید. دانشجو بایس

رائه تأیید استاد راهنما به تحصیالت تکمیلی دانشکده او نتایج تحقیقات خود را به صورت مکتوب با 

حاصله  در قالب سخنرانی از نتایج )به تشخیص تحصیالت تکمیلی دانشکده( نماید و درصورت لزوم

 دفاع نماید.

برگزاری جلسه دفاع از طرح پیشنهادی رساله منوط به اخذ درس دفاع از طرح . 2-56تبصره 

أیید تفی اساتید داور و ل مورد نظر و درخواست استاد راهنما ضمن معرّپیشنهادی رساله در نیمسا

ده که پس از دفاع، بایستی مراتب به تصویب شورای گروه رسی باشدتحصیالت تکمیلی دانشکده می

ایط و به منظور بررسی شر ظرف حداکثر یک ماه پس از تصویب گروهو طرح پیشنهادی رساله باید 

ماه پس از  حداکثر یکضوابط مربوطه و تأیید، به شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده ارسال شود و 

، برای انشجونامه( توسط دتصویب شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده به شرط اخذ درس رساله )پایان

 ود.بررسی و تصویب نهایی به شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال ش

پذیرش و ثبت موضوع طرح پیشنهادی رساله پس از تصویب شورای تحصیالت تکمیلی . 4-56تبصره 

 شود.دانشگاه توسط دانشکده به دانشجو، اساتید راهنما و مشاور ابالغ می

انشکده د شورای تحصیالت تکمیلی در موارد استثنایی به پیشنهاد استاد راهنما، تأیید. 1-56تبصره 

و تصویب شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه، دفاع از طرح پیشنهادی رساله، حداکثر تا پایان نیمسال 

دت چنانچه دانشجو در این م پذیر است وششم تحصیلی ضمن رعایت سایر شرایط و ضوابط، امکان

 ی خود دفاع ننماید از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.از طرح پیشنهادی رساله

صی مجاز است عالوه بر استاد راهنمای اصلی، استاد دانشجوی دوره دکتری تخصّ: 51ه مادّ

ت هدایت رساله را مسئولیّ %61داقل استاد راهنمای اوّل )اصلی( ح راهنمای دوّم نیز داشته باشد.

ت از میان اعضای هیأ موافقت استاد استاد راهنمای اصلی به درخواست دانشجو و بر عهده دارد.

 ایطواجد شر با مرتبۀ علمی حداقل استادیاری و سه محل تحصیلمؤسّ گروه آموزشی علمی
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با  و راهنمایی رساله دانشجویان دکتری ظرفیت اعضای هیأت علمی برای تعیین شرایط و نامهشیوه

 شود.تعیین می ،تأیید گروه آموزشی

ت راهنمایی دانشجو از نخستین نیمسال تحصیلی بر عهده استاد راهنمای اوّل مسئولیّ. 5-51تبصره 

 )اصلی( است. 

و همسر( دانشجوی هیچ یک از بستگان درجه یک )پدر، مادر، فرزند، برادر، خواهر  .0-51تبصره 

 تواند راهنمایی، مشاوره و یا داوری رساله دانشجوی موردنظر را بر عهده بگیرد. دوره دکتری، نمی

نامه تعیین شرایط و ظرفیت اعضای هیأت علمی برای راهنمایی ضمن رعایت شیوه. 2-51تبصره 

داشتن حداقل سه سال سابقه تدریس در دوره تحصیالت تکمیلی رساله دانشجویان دکتری، 

نشجوی کارشناسی ارشد برای استاد راهنما با مرتبه استادیاری و راهنمایی حداقل دو دا

 ضروری است.

د با توجه ویان جدیدالوروتحصیالت تکمیلی دانشکده قبل از شروع به تحصیل دانشج .4-51تبصره 

را  ریی رساله دکتیراهنما ت اعضای هیأت علمی حایز شرایطنامه مربوطه، فهرست و ظرفیّبه شیوه

 کند.تعیین می

سه( طبق داخل یا خارج از مؤسّشرایط و نحوۀ انتخاب استاد راهنمای دوّم ) .1-51تبصره

نامه تعیین شرایط و ظرفیت اعضای هیأت علمی برای راهنمایی )شیوه سهنامۀ مصوب مؤسّشیوه

  شود.انجام می (ضمن رعایت مصوبات هیأت اجرایی جذب دانشگاه رساله دانشجویان دکتری

 ، آموزشی و پژوهشی دانشجو استاد راهنمای اوّل )اصلی(، مسئول مکاتبات اداری. 6-51تبصره

  باشد. تا زمانی که استاد راهنما انتخاب نشده است مدیر گروه وظایف استاد راهنما را بر عهده دارد.  می

 گروه/ استادان مشاور، به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید انتخاب استاد .1-51تبصره

یا  داخل یا خارج دانشگاه با مرتبه حداقل استادیار آموزشی، از بین اعضای هیأت علمی

من ض مرتبط با رشته تحصیلی دانشجو صی()دارای مدرک دکتری تخصّای صان حرفهمتخصّ

اجرایی  و هیأتدرخصوص شرایط استاد مشاور شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه رعایت مصوبات 

  پذیر است.امکان جذب دانشگاه
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 ینهادپیش طرحپس از تصویب  ،نام دانشجو در مرحله پژوهشی و تدوین رسالهثبت. 8-51تبصره 

 گیرد.صورت میدانشکده در شورای تحصیالت تکمیلی  رساله دکتری

به  هر نیمسال تحصیلیعملکرد دانشجو در پایان  و تدوین رساله، یدر مرحله پژوهش. 9-51تبصره 

فر )ان( راهنما و دو نای مرکب از استاد ، توسط کمیته«تغیرقابل رضای»یا  «بخشرضایت»صورت 

عیین تعضو هیأت علمی )به غیر از مشاورین( با انتخاب شورای تحصیالت تکمیلی گروه یا دانشکده 

شود. چنانچه دانشجو دو عملکرد غیرقابل رضایت در انجام رساله کسب نماید )متوالی یا غیرمتوالی( یم

 مه تحصیل محروم خواهد شد.از ادا

 

 فرصت تحقیقاتی کوتاه مدّت:

 

ی تهای پژوهشالیّدانشجو مجاز است در زمان تدوین رساله دکتری و برای ادامه فعّ: 58 همادّ

ل/ خارج داخ در نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدّت)شیوه ب وزارتنامه مصوّطبق آیینخود 

موزش های آسهن فرصت تحقیقاتی به یکی از مؤسّتحصیلی با عنوات مجاز در مدّ ،کشور(

مدت زمانی که  یا خارجی سفر کند. دولتی حداقل هم سطح با دانشگاه سمنان عالی داخلی

( محسوب 3ه ت تحصیل دانشجو )موضوع مادّبرد جزء مدّانشجو در فرصت تحقیقاتی به سر مید

 شود. می

تحقیقاتی کوتاه مدّت در داخل/ دانشجویان واجد شرایط متقاضی استفاده از فرصت . 5-58تبصره

ر قالب و د شوندمیت بندی اولویّ به شرح زیرت های آموزشی و پژوهشی الیّاز حیث فعّ خارج کشور،

 د. ردنگبه فرصت تحقیقاتی اعزام می ،سهمیه اختصاص یافته به دانشگاه

 ت آموزشیالیّالف( فعّ

 باشد.ت میدارای اولویّ 27عدل کل حداقل انشجوی دارای مد -2-الف

پیشونهادی رسواله دکتری دانشوجو در شوورای تحصویالت تکمیلی دانشوگاه       طرح موضووع   -1-الف

 تصویب شده باشد.

 ت پژوهشیالیّب( فعّ
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 و دانشگاه.رتین مورد تأیید وزا ISIات چاپ مقاله در مجلّ -2-ب

 . تینمورد تأیید وزار ISCات دارای اعتبار علمی پژوهشی چاپ مقاله در مجلّ -1-ب

براساس   SCOPUSو نمایه  ینات دارای اعتبار علمی پژوهشی از وزارتچاپ مقاله در مجلّ -3-ب

 . دانشگاه مصوبات هیأت ممیزه

)به گاه مورد تأیید دانشیا بین المللی به صورت شفاهی مقاله ارائه شده در کنفرانس ملّی و  -1-ب

 گیرد(.ق میامتیاز تعلّحداکثر یک مقاله 

 دانشگاه. تألیف و ترجمه کتاب مورد تأیید  -5-ب

 . با تأیید مراجع علمی ذیصالح وزارتیناختراع یا اکتشاف ثبت شده  -6-ب

 انجام شده باشد.  با استاد راهنما بایدهای پژوهشی انجام شده تالیّج( کلیه فعّ 

 ت های پژوهشی باید پس از شروع دوره دکتری باشد. الیّد( تاریخ انجام کلیه فعّ

 انجام خواهد شد. دانشگاه بات هیأت ممیزهنامه ارتقاء و مصوّدهی براساس آیین( امتیازه

بق ط و دریافت گزارش همانندجویی از سامانه همانندجودانشجو پس از تدوین رساله : 59ه مادّ

 -به شرط کفایت دستاوردهای علمی و چاپ یک مقالۀ علمی به شورای پژوهشی دانشگاه،مصوّ

أیید با ت المللی پژوهشی دارای نمایه معتبر بین-در مجله علمیپژوهشی مستخرج از رساله، 

 و  و تأیید شورای تحصیالت تکمیلی دانشکدهاستاد/ استادان راهنما 

سپری شدن حداقل دو نیمسال از تاریخ تصویب موضوع طرح پیشنهادی رساله دکتری )ضمن رعایت 

 مجاز است در حضور هیأت داوران از رسالۀ خود دفاع کند. (، 3ماده 

ه تصویب ب نمایه قابل قبول مجله بر عهده شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده است که .5-59تبصره

  .رسدباستاد راهنما  ه رسیده است و باید به اطالع دانشجو وشورای تحصیالت تکمیلی دانشگا

هیأت داوران متشکل از تعداد سه عضو هیأت علمی )عالوه بر استادان راهنما . 0-59تبصره

کمیلی شورای تحصیالت ت پیشنهاد استاد راهنما و تأیید بهو مشاور( با حداقل مرتبۀ استادیاری 

)حداقل یک و عضو نیز از خارج از گروه آموزشی داخل و د هستند که یک عضو از دانشکده

د. یکی از شونیانتخاب م با مرتبه حداقل دانشیاری نفر باید خارج از دانشگاه باشد( نفر از این دو
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  انتخاب شود. صی()دارای مدرک دکتری تخصّ ایصان حرفهتواند از متخصّخارجی می داوران

تواند به یم نکمیلی دانشگاه، نماینده ایشاآموزشی و تحصیالت تبا تشخیص معاون  .2-59تبصره

 عنوان ناظر بدون حق رأی، در جلسه دفاع شرکت کند.

ه ب رساله دکتریدرصد تشابه مورد قبول از سامانه همانندجو درباره موضوع و متن  .4-59تبصره

  باشد: میشرح زیر 

ورد قبول تکراری نباشد مرساله دکتری به تأیید سامانه پیشینه پژوهش، الف: درصورتیکه موضوع 

 است. 

است به شرط آنکه درصد مشابهت از هر منبع  %15 رسالهب: حداکثر مشابهت مورد قبول برای متن 

 نباشد.   %21بیشتر از 

باشد  %11ضمن رعایت درصد مشابهت از هر منبع، حداکثر  رسالهج: درصورتیکه درصد مشابهت متن 

 باشد. ت استاد راهنما میتصمیم گیری بر عهده شورای آموزشی گروه ذیربط و با مسئولیّ

علمی  تبر اساس کیفیّ شود و ارزشیابی آنمیانگین کل محاسبه نمینمرۀ رساله در : 02ه مادّ

پژوهش انجام شده، میزان نوآوری، چگونگی دفاع از یافته های پژوهشی و نحوه نگارش رساله بر 

 شود: به شرح زیر انجام می بات شورای تحصیالت تکمیلی دانشکدهاساس مصوّ

 (56الف: مردود )کمتر از 

 (02تا  59(، عالی )99/58تا  58خوب )(، خیلی99/51تا  56ب: قبول با درجۀ خوب )

دود اعالم شود با تأیید هیأت داوران، حداکثر یک چنانچه ارزشیابی رساله مر .5-02تبصره 

 شود تا دوباره در جلسۀ دفاعز تحصیل به دانشجو اجازه داده میت مجادر سقف مدّنیمسال 

  شرکت و از رسالۀ خود دفاع کند.

فاع سالۀ خود با درجۀ قبولی ددانشجویی که در فرصت تعیین شده نتواند از ر .0-02تبصره 

قط ف  رات مربوط،تحصیل در دوره دکتری انصراف بدهد با رعایت ضوابط و مقرّ یا از ادامه وکند 

 شود. ندن واحدهای درسی به وی اعطاء میگواهی گذرا

 هیچ کسر نمره ای به ازای تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان دکتری صورت  .2-02تبصره 

 پذیرد.نمی
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  روز دفاع و کسب درجۀ قبولی از رساله است. ،تاریخ دانش آموختگی: 05ه مادّ

د، به خو رسالۀ از  «قبول»دانشجو پس از گذراندن واحدهای درسی و دریافت درجه  .5-05تبصره 

 شود. دریافت درجه دکتری نائل می

ز کتبی از سوی استاد راهنما و طبق های دکتری در قالب کتاب، با مجوّچاپ رساله. 0-05تبصره 

ذکر  در مقدّمه بالمانع است و ضروری است نویسندگاندانشگاه معاونت پژوهش و فناوری ضوابط 

 باشد. ین اثر مستخرج از رساله دکتری مینمایند که ا

 

 : نامهنظارت بر اجرای آیینرات بخش پنجم: ضوابط و مقرّ

 

دبی، ا دستبردنظیر  ف علمیدر حین تدوین رساله اقدام به تخلّ چنانچه دانشجو: 00ه مادّ

رای سه بب مؤسّنامه مصوّکند و این موضوع طبق شیوه ...وب، رونوشت برداری جعل، تقلّ

واهد ب اقدام خهای مصوّها و دستورالعملنامهبات شود، مطابق با قوانین و آیینسه اثمؤسّ

  شد.

، منجر به ابطال مدرک احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام رسالهتبصره: 

 خواهد شد. تحصیلی 

ضوابط مربوط به بررسی و تصویب طرح پیشنهادی برای انجام رسالۀ دکتری، : 02ه مادّ

صی تحصیلی، حذف تمام دروس یک نیمسال تحصیلی، حضور و غیاب دانشجو، مرخّ

اص وارد خمگیری در تصمیمچگونگی ثبت و اعالم نمره،  ی،انصراف از تحصیل، تقویم آموزش

سه و اصول مؤسّ بنامۀ اجرایی مصوّنامه بر اساس شیوهو سایر موارد اجرایی این آیین

 شود. نامه انجام میمندرج در این آیین

بات شورای تحصیالت تکمیلی مطابق مصوّ 13ه ضوابط مربوط به موارد مندرج در مادّ. 5-02تبصره 

 باشد.دانشگاه می
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حذف تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو در شرایط خاص، . 0-02تبصره 

و تأیید گروه آموزشی و شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده و تصویب شورای )طبق تقویم آموزشی( 

ات رتحصیالت تکمیلی دانشگاه، با احتساب در سنوات تحصیلی ضمن رعایت سایر شرایط و مقرّ

 است.پذیر نامه، امکانآیین

 شود:در موارد زیر دانشجو از ادامه تحصیل در دوره دکتری محروم می. 2-02تبصره

 شود.  26( کمتر از 2-22میانگین کل نمره های درسی دانشجو )با رعایت تبصره  الف(

 ارزیابی شود. « مردود»د ( و دفاع مجد2ّ-11رساله دانشجو )با رعایت تبصره  ب(

 ( به پایان برسد.2-3ا رعایت تبصره مدّت مجاز تحصیل دانشجو )ب ج(

حداکثر ) ، احراز نشودت پژوهشی پس از دو ارزیابی جامعالیّت علمی دانشجو برای استمرار فعّصالحیّ د(

 غیرقابل یدو نتیجهیا  و ت نگذرانده باشد(قیّتا پایان نیمسال پنجم تحصیل ارزیابی جامع را با موفّ

 .دریافت نماید( 3-27های پژوهشی )مطابق با تبصره تالیّفعّ عملکردرضایت در 

ت تبصره پنجم )با رعایشورای گروه حداکثر تا پایان نیمسال عدم تصویب طرح پیشنهادی رساله در ه( 

26-5.) 

نامه و پاسخگویی قانونی مترتب بر آن، بر عهدۀ ت حسن اجرای این آیینمسئولیّ: 04ه مادّ

 سه است. مؤسّ

  بر حسن اجرا و تفسیر مفاد آن بر عهدۀ معاونت آموزشی وزارت است.نظارت : 01ه مادّ

ب جلسۀ مصوّ (Ph.Dصی )آموزشی دوره دکتری تخصّنامه آیین این دستورالعمل با عنایت به: 06ه مادّ

 تبصره 19ه و مادّ 06مه، مقدّ یک وزارت مشتمل بر ریزی آموزشیشورای عالی برنامه 272شمارۀ 

برای  و شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه به تصویب نهایی رسید 11/7/37مورخ  115 در جلسۀ

   و پس از آن الزامی است. 91-96دانشجویان ورودی سال تحصیلی 

 

 

 

  

   


