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 يباسمه تعال

 

 اول بخش
 

 يدکتر دوره اجرايي هايدستورالعمل و مقررات
 

ابالغ شده توسط وزير محترم  17/9/1389مورخ  57219/21 نامه آموزشي دوره دکترا به شمارهآيینبرگرفته از 

 علوم، تحقیقات و فناوري و مصوبات شوراي تحصیالت تکمیلي دانشگاه يزد

 

انداز توسعه و سند چشم يهااهداف برنامه ژهيوب يو اقتصاد يم اجتماعیو تحوالت عظ يرشد پرشتاب علم و فناور

د آورده است که وزارت علوم، يپد يقاتیها و مراکز تحقدانشگاه يرا برا يطيران، شرايا ياسالم يست ساله جمهوریب

متعهد،  يروهایت نیشتر به پژوهش، تربیو توجه ب يدر علم و فناور يجاد تحول راهبرديا يبرا يقات و فناوریتحق

ود قرار داده خ يکار يهاتي، در صدر اولويدکتر ۀدوررش دانشجو در يوه پذیق تنوع در شيمتخصص و ماهر را از طر

 است.

 يلیالت تکمیتحص يدر جلسات مختلف شورا يو پژوهش يپژوهش -يوه آموزشیدر دو ش يدکتر ۀدورنامه نيیآ

 يدکتر ۀدور يياجرا يهاو بر اساس آن مجموعه مقررات و دستورالعملقرار گرفت  يزد مورد بررسيدانشگاه 

(Ph.D. دانشگاه )ديگردن يتدوزد ي.  
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 ریفتعا

 :شوديک ميمربوط به هر  يو عبارتها ين اساميگزير جايز يهاواژه نامهنيین آيا ت اختصار، دريرعا يبرا: 6ماده 

 يقات و فنآوریزارت علوم، تحق: ووزارت

 يدکتر ۀدور يمجر دانشکده اي ي: گروه آموزشمستقل / دانشكده گروه

 زديدانشگاه : دانشگاه

 يدکتر ۀدور ۀنامنيیآ: نامهنیيآ

انجامد و رسالت يم يلیمدرك تحص ياست که به اعطا يآموزش عال يلیتحص ۀن دوري، باالتريدکتر ۀدور: 2ماده 

 يگسترش مرزها کشور و يازهایرفع ن در يفنآور مختلف علوم و يهانهیدر زم ياست که با نوآور يت افرادیآن ترب

 شود.ياجرا م "يپژوهش"و  "يشپژوه–يآموزش"وه یباشند و به دو ش دانش مؤثر

 

 ورود طیشرا

 است:ل يذبه شرح  يدکتر ۀ: ضوابط ورود داوطلبان به دور9ماده 

 يورود به آموزش عال يط عموميداشتن شرا (الف

قات و ید وزارت علوم، تحقیيبه تأکه حسب مورد  ياحرفه يا دکتريارشد  يکارشناس يلیداشتن مدرك تحص (ب

 ده باشد.یرس يآموزش پزشک ا وزارت بهداشت، درمان وي يفنآور

 ر:يز يهااز روش يکيورود به رشته موردنظر به  يبرا يت علمیاز صالحراح (ج

ن يبر اساس آخر ،از قابل قبولیو کسب امت يمتمرکز دکترمهیو مصاحبه ن يکتب يشرکت در آزمون ورود -1

 يدکتر يرش دانشجويپذ يهاامهننيیآ

دانشوکده  يو شوورا دانشوکدهمستقل/ گوروه يب شوورايدرخشان و تصوو ينامه استعدادهانيیق آيورود از طر -2

 س يمستقل / پرد

رش آنها به يکه پذ يقات و فناوریان وزارت علوم، تحقيشدگان اداره بورس و سازمان امور دانشجويمعرف -3

 دانشکده برسد. مستقل/ گروه يب شورايتصو

 در حد نصاب الزم.  يسیدانستن زبان انگل (د

مه ین يهاآزمون ۀنامنيیآبر اساس  يسیانگلدر زبان  دانشجو ييناو توا يت علمیاحراز صالح ۀنحو -6 تبصره

مختلف زبان  يهاآزمونبراساس کسب حداقل نمرۀ  يقات و فناوریعلوم، تحق مصوب وزارت يدکتر يمتمرکز ورود

 ل استيمندرج در جدول ذ يسیانگل
 

 عنوان رشته فيرد
University 

of Tehran 

University 

of Shiraz 

IELTS 

Equivalent  
TOEFL PBT  

Or TOLIMO 
TOEFL 

IBT 
MSRT 

1 
ذکر شده  يهاها بجز رشتهه رشتهیکل

 3و  1ف يدر رد
12 61 5 481 61 51 

2 

/ زبان و يات فارسیزبان و ادب يهارشته
/ فقه ثي/ علوم قرآن و حد ت عربایادب

 يحقوق / مدرس ي/ فقه و مبانيشافع
 انیثارگران و مربيا - يمعارف اسالم

11 55 8/4 465 58 47 
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 ذکر شده است. ياز آزمونها يکي ۀه، ارائۀ مستندات مربوط به کسب حداقل نمريشنهادیشرط دفاع از پ

توانند در يم 45 و 47ب یبه ترت MSRTه آزمون در صورت کسب حداقل نمر 2و  1 يهافيان رديدانشجو :2تبصره

ان در صورت ين دسته از دانشجويند. ايشود، ثبت نام نمايبرگزار م يخارج يهاکه توسط دانشکده زبان يدوره آموزش

 شود.يرفته ميپذ يز دوره مذکور، نمره آزمون زبان اخذ شده توسط آنها به عنوان نمره قبولیت آمیگذراندن موفق

هستند با ارائه مستندات مورد  ييا شنواي ييناید بيت شدیمعلول يکه دارا 2و  1 يهافيان ردي: دانشجو9تبصره

دانشگاه در صورت  يلیالت تکمیتحص يب شورايو مرکز مشاوره دانشگاه و تصو يستيد شده توسط بهزيیقبول تا

 يخارج يهاکه توسط دانشکده زبان يتوانند در دوره آموزشيم 43 و  45ب یبه ترت MSRTکسب حداقل نمره آزمون 

ز دوره مذکور، نمره آزمون یت آمیان در صورت گذراندن موفقين دسته از دانشجويند. ايشود، ثبت نام نمايبرگزار م

 شود.يرفته ميپذ يزبان اخذ شده توسط آنها به عنوان نمره قبول

گرفته باشند، به  يلیمسال تحصین نیاولخود را قبل از شروع  يسیکه مدرك زبان انگل يانيدانشجو -9تبصره 

 سال نگذشته باشد. 2ش از یادشده بيآزمون  يشود که از زمان برگزاريرفته ميمدرك آنها پذ يشرط

 

 هاآن يابيارزش و يدرس يواحدها

 يواحد آن واحدها 18 تا 12، يپژوهش-يآموزش ۀویش در .واحد است 36 يدکتر ۀدور يمجموع واحدها :9ماده 

ط با مرتب يدرس يواحد آن واحدها 8تا  3 يپژوهش ۀویش درواحد آن مربوط به رساله است و  24تا  18و  يدرس

شده ن ییرشته تع مصوب هر يدرس سرفصل واحد آن مربوط به رساله است که در 33تا  28 دانشجو و ۀموضوع رسال

 .است

مسال ین موظف است در هر ،ان رساندن دروسيقبل از به پاتا جو دانش يپژوهش ـ يوه آموزشیدر ش -6تبصره 

  .کندنام را انتخاب و ثبت  يواحد درس 11تا  6ن یب يلیتحص

 شود.يم يل تلقیانصوراف دانشوجو از تحص ۀم ثبت نام در زمان مقرر، به منزلعد -2تبصره 

با  ،يلیتحص ۀاز دور يهر زمان در ،يپژوهش ۀویش در يدرس ياکثر واحدهان حداقل و حدییتع -9تبصره 

 رد.یگيص و نظر استاد راهنما صورت میتشخ

-تیفعال يدانشجو برا ين علمت توايتقو رشته و ن هريم نویمفاه به منظور تسلط بر يدرس يواحدها -9تبصره 

 شود.يرشته انتخاب م مصوب هر يدرس نظر استاد راهنما و بر اساس سرفصلبا دوره،  يپژوهش يها

ا هودرس ۀهمو دانشوجو در ياهون قابل قبول نمرهیانگیو م 21از  14هر درس،  در يقبول ۀحداقل نمر -5تبصره 

 است.  21از  16

بر اسواس و مجاز است با نظر استاد راهنما دانشجو  ،باشد 16کمتر از دانشجو  يهانمرهکل ن یانگیمکه  يصورت در

اخوذ ، کسب کرده است 16کمتر از  ۀي را که در آنها نمردروس ايد و يدروس جد واحد از 11حداکثر سرفصل مصوب، 

دانشوجو  يدر صوورتن کول یانگیوجبوران م يبرال ادامه دهد. ید و در صورت جبران کمبود میانگین کل، به تحصينما

در باشود.   مسال ارائه نشودهیدر آن ن 16با نمره کمتر از   گذرانده شده يهادرس د است کهيمجاز به اخذ دروس جد

 يهوانمرهدانشجو با در نظر گرفتن تمام  يهانمرهن کل یانگیشود و ميمن يقبل ۀن نمريگزيد جايجد ۀنمر ورتصن يا

ن قانون اسوتفاده يکبار از ايتواند يتنها م يلیتحص ۀدانشجو در طول دورشود. يدانشجو حساب م ۀثبت شده در کارنام

 شود. تحصیل محروم مي ۀ، از ادامباشد 16از  کمتر ين کل ویانگیم ۀدوم نمر ۀمرتب يکند و چنانچه برا
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مستقل/ د گروه یيأراهنما و ت استادانشنهاد استاد/یص و پیاز، به تشخیصورت ن ط خاص و دريشرا در -1تبصره 

ن يبگذراند. گذراندن ا« يبرانج يهادرس»را به عنوان  يدرس واحد 6حداکثر تا نشجو موظف است ، داربطيذدانشکده 

 21از  14 يدر دروس جبران يولقب ۀشود. نمرينم منظورن کل یانگین مییآنها در تع ۀاست اما نمر يها اجباردرس

 .است

 11د از ينبا يلیمسال تحصیک نيدر دانشجو  يو جبران يدروس اصل يدر هر صورت جمع واحدها -7تبصره 

 شتر شود.یواحد ب

را  يدکتر ۀدور يهاهيد شهريبا باشد، 5 هدروس موضوع تبصرموظف به گذراندن چنانچه دانشجو  -8تبصره 

  .کندپرداخت 

 يکارشناس ۀدور يهاهيد شهريباشد، با 6 چنانچه دانشجو موظف به گذراندن دروس موضوع تبصره -4تبصره 

 .ارشد را پرداخت کند

دادن ام انج ،يي باشد که با تشخیص استاد مربوطدر مواردي که ارزشیابي دروس موکول به فعالیتها -61تبصره 

ان يدروس اخذ شده توسط دانشجويان را حداکثر تا پا ۀتواند نمرآن تا پايان نیمسال تحصیلي ممکن نیست، استاد مي

ماه )براي مسال دوم )براي دروس اخذ شده توسط دانشجو در نیمسال اول( و حداکثر تا پانزدهم مردادیسوم ن ۀهفت

 قطعي تبديل و در نرم افزار آموزشي گلستان قفل نمايد. ۀنمر دروس اخذ شده توسط دانشجو در نیمسال دوم( به

 

 ابيغ و ضورح

هواي آموزشوي و پژوهشوي دوره الزاموي اسوت. هاي درسي و ديگر فعالیوتحضور دانشجو در تمامي برنامه: 5 ۀماد

غیبت دانشجو در هر درس نبايد از 
16
3

دانشوجو در آن  ۀمجموع ساعات آن درس تجاوز کند، در غیر اين صورت نمور 

 شود.درس صفر محسوب مي

تشوخیص  وجّوهم، دانشوگاهدر صورتي که غیبت دانشجو در يک درس، بیش از حد مجاز بوده و از نظر  -6تبصره 

واحود در آن  6شود. در اين صورت رعايت حد نصاب دروس انتخابي دانشجو حذف مي ۀموعداده شود، آن درس از مج

ررات آموزشوي ويک نیمسال کامل محسوب و شوامل مقو ،ولي آن نیمسال از نظر طول تحصیل نیمسال الزامي نیست،

 شود.مي

 شود. صفر در آن درس مي ۀبه نمر در امتحان هر درس منجرموجّه  غیبت غیر :1ماده 

 

 ترم حذف و تحصيلي مرخصي

 دانشوکده مستقل/ گروهبخش و تواند با موافقت يداشته باشد، م موجّهکه دانشجو عذر  ييدر موارد استثنا :7ماده 

موذکور جوزو  يهواد. مودتينمامسال از حذف ترم استفاده یک نيو حداکثر  يلیتحص يمسال از مرخصیک نيحداکثر 

 ياز مرخصو يکوه ناشو يآموزشو ياحتموالمشوکالت  يتموامت یولمسو  .شووندينشجو محسوب مدا يلیسنوات تحص

 .دانشجوست، متوجه ا حذف ترم باشدي يلیتحص

پس از درخواست از طريق سیستم گلسوتان و  مرخصي تنها درصورتي قابل بررسي است که درخواست -6تبصره 

 مسوتقل/ گروه ينظر شوراپس از کسب )دانشکده  يپژوهش و يمعاون آموزشمستقل / ر گروه يمدبخش، س یرئ ديیتأ
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 ديیوو تأارجواع  سيآموزش دانشوکده مسوتقل / پورد، به اداره يم آموزشيخ اعالم شده در تقويتارو براساس ( دانشکده

   یرد.گشود. موافقت با مرخصي تحصیلي با توجه به وضعیت تحصیلي دانشجو صورت مي

آن نیمسوال نباشود  قادر به ادامه تحصیل در موجّهدرصورتي که دانشجو بعد از انتخاب واحد به داليل  -2تبصره 

ستم گلستان براي آن نیمسال درخواسوت یق سيتواند از طريا امکان حضور در امتحانات پايان ترم را نداشته باشد، مي

و  يمعواون آموزشو /مسوتقلر گروه يمدس بخش، یرئ ديیتأاز  د پسيحذف ترم نمايد. درخواست حذف ترم دانشجو با

، يم آموزشويخ اعالم شده در تقوويتاربراساس  گروه مستقل/ دانشکده( و ينظر شوراپس از کسب )دانشکده  يپژوهش

 شود.  ديیو تأارجاع  سياداره آموزش دانشکده مستقل/ پردبه 

م، دانشجو موظف به پیگیري کلیوه اموور آموزشوي درصورت مخالفت با درخواست مرخصي يا حذف تر -9 تبصره

 . استخود )اعم از انتخاب واحد يا شرکت در امتحانات پايان ترم( در موعد مقرر 

 يپژوهشو و يمعاون آموزشورگروه مسوتقل/يمود، در شرايط خاص و با تشوخیص يهر دانشجوي دکتر -9 تبصره

بوه حوذف اضوطراري يوک درس طبوق تقوويم آموزشوي دانشکده، در کل دوره و فقط در يک نیمسال تحصیلي، مجاز 

واحد قورار بگیورد،  6دانشگاه است. در صورتي که تعداد واحدهاي اخذ شده دانشجو با حذف اين درس زير حد نصاب 

 ز مشمول مقررات يک نیمسال آموزشي کامل خواهد بود.یآن نیمسال ن

 اخراج و تحصيل ترك انصراف،

صورت بايد درخواست خوود را بوا تحصیل اعالم انصراف نمايد، در اين ۀادامتواند به هر دلیل از دانشجو مي :8ماده

ماه  دو. چنانچه دانشجو بعد از ل دهديتحو سيدانشکده مستقل/ پرد يو پژوهش يمعاون آموزش ل فرم انصراف بهیتکم

 نمايد. نسبت به صدور گواهي انصراف اقدام مي دانشگاهواست خود را پس نگیرد، درخ

درصورتي که دانشجو بدون کسب موافقت دانشگاه حتي براي يوک نیمسوال تورك تحصویل نمووده و در  -4ماده 

   شود.حروم ميزمان مقرر براي انتخاب واحد هر نیمسال )يا اخذ مجوز درصورت لزوم( اقدام ننمايد، از ادامه تحصیل م

 :گردديمحروم م يدکتر ۀل در دوریتحص ۀدانشجو از ادامز ینر يدر موارد ز

 شود. 16( کمتر از 4ماده  5ت تبصره يدانشجو )با رعا يدرس يهان کل نمرهیانگیم (الف

 (.15ماده )احراز نشود  جامع يابيپس از دو بار ارز يت پژوهشیاستمرار فعال يدانشجو برا يت علمیصالح (ب

 .(18)ماده  شود يابيارز« رقابل قبولیغ»رساله دانشجو  (ج

 ان برسد.ي( به پا11ت ماده يل دانشجو )با رعایمدت مجاز تحص (د

يا محروم از تحصیل موظف است به تعهداتي که سپرده اسوت  و کرده لی، ترك تحصدانشجوي انصرافي -6تبصره 

 عمل کند.

حسواب کامول بوا  هيتسوودر صوورت  ييا اخراج از تحصیل حترده کل ی، ترك تحصدانشجوي انصرافي -2تبصره 

   سال بعد شرکت کند. يدکتر يتواند در آزمون ورودمؤسسه نمي

، دانشوگاه مجواز اسوت بوا يدکتور ۀدورل در یتحص ۀا انصراف دانشجو از اداميدر صورت محروم شدن  -9تبصره 

دانشوجو  يلیتحصو ۀبور اسواس کارنامو بر گذرانودن دروس يمبن را يانامهیت ضوابط و مقررات مربوط صرفاً گواهيرعا

 صادر کند.

تورك و  اخوراج خي، توارخ ذکر شده در فرم درخواسوت انصورافيل دانشجو، تاریخ انصراف از تحصيتار - 9تبصره 

 .هر سال است 15/4ا ي 15/11عدم مراجعه،  اياخراج  مسالیل دانشجو با توجه به نیتحص
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  ليتحص سنوات و دوره طول
 

 م و حداکثر چهواریحداقل سه سال و ن يپژوهش – يآموزش ۀویدر ش يدوره دکتر ل دریمدت مجاز تحص: 61ماده 

شونهاد اسوتاد یسال اسوت. در صوورت ضورورت بوه پ حداقل سه سال و حداکثر چهار يپژوهش ۀویو در ش میسال و ن

ن يوبوه ا يلیمسوال تحصویک نيدانشگاه حداکثر تا  يلیالت تکمیتحص يادانشکده و شور مستقل/ گروه ديیتأراهنما و 

 شود.يمدت افزوده م

توسط دانشجو و به شرط موافقت اسوتاد راهنموا،  يکافل يبا ارائه دال ال دهم،مسیدر خصوص سنوات ن -6تبصره 

ل و ارائوه یورسواله، تکم شرفت کاریل و ارائه به موقع گزارش کار پیدانشکده، تکم / مستقل گروه يشوراس بخش، یرئ

امکوان صودور مجووز سونوات  ،يلویالت تکمیتحصمصوب  يزمانبند ۀطبق برنام يلیش سنوات تحصيافزا يفرم تقاضا

، سيدانشکده مستقل/ پوردتوسط  يان متقاضيمسال دهم دانشجوید سنوات نيموافقت با تمدمسال دهم وجود دارد. ین

ارسوال شوود. عودم  سياداره آموزش دانشکده مستقل/ پردسال دهم به میروز قبل از شروع ثبت نام ن 15د حداقل يبا

 محسووبمسال دهوم دانشوجو ید سنوات نيمخالفت با تمددر واقع ، سيدانشکده مستقل / پردوصول به موقع موافقت 

 گردد. يم

بوا ارائوه ) ينیبشیر قابل پیا بروز مشکالت غيار خود و یخارج از اخت يکه دانشجو بنا به علل يدر صورت -2تبصره 

 يشنهاد استاد راهنموایل نشود، به پی( موفق به اتمام تحص1ت تبصره ي( در مدت مجاز )با رعايل و مستندات کافيدال

مستقل /  دانشکده يو پژوهش يمعاون آموزش دانشکده، مستقل/ گروه يشوراس بخش، یرئو به شرط موافقت دانشجو 

 يهواتیوت فعالیوفیت و کیو متناسب با کم يت دانشجو را بررسیضعموارد خاص دانشگاه، و يبررس يشوراو  سيپرد

 .  گرفتخواهد  يقطع میا اخراج او تصميل یدانشجو، در مورد مدت و نحوه ادامه تحص يعلم

د يوبا مووارد خواص دانشوگاه دارد، يشوورااز به مجووز یکه ن يلیمسال تحصید سنوات نيتمددرخواست موافقت با 

دانشوگاه ارسوال  سياداره آموزش دانشکده مسوتقل/ پوردبه مورد تقاضا مسال یع ثبت نام نروز قبل از شرو 31حداقل 

 يموورد تقاضوامسال ید سنوات نيمخالفت با تمددر واقع ، سيمستقل/ پرد شود. عدم وصول به موقع موافقت دانشکده

ش يافوزا يو فورم تقاضوا شرفت کار رسوالهیل و ارائه به موقع گزارش پیتکمدر هر صورت، گردد. يم محسوبدانشجو 

 است. يالزام دانشگاه يم آموزشيشده در تقو درج مصوب يطبق برنامه زمانبند يلیسنوات تحص

 بور اسواس ازدهم و پوس از آن، يومسوال ید سونوات نيوموارد خاص بوا تمد يشورادر صورت موافقت  -9تبصره 

بور اسواس  هواملزم بوه پرداخوت تموام هزينوهو مصوبات دانشگاه، دانشجو  يقات و فناورینامه وزارت علوم، تحقبخش

 . استه مصوب دانشگاه يدستورالعمل شهر

 

 دروس قيتطب و سازيمعادل

 يه و متقاضوت گذرانودیک کدرشته با موفقياست که دانشجو در  يرش دروسيق دروس معرف پذیتطب :66ماده 

 . است رش آن درس در همان کدرشتهيپذ

رش آن يپوذ يک کدرشته قبالً گذرانده و متقاضوياست که دانشجو در  يدروس رشيمعرف پذ دروس يمعادلساز

 است.  يمتفاوت با کدرشته قبل يادر کدرشته

نار و یز سومق دروس دانشوجو )بجویوگوروه مسوتقل / دانشوکده تطب يد شورايیبر اساس درخواست دانشجو و تا

 رد.یگيکدرشته دانشجو انجام م يرساله( تا سقف واحدها
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گروه مستقل  ير گروه مستقل / دانشکده )پس از کسب نظر شورايبا نظر مد يسازي دروس در دوره دکترمعادل

 پذير است:س و با شرايط زير امکانيدانشکده مستقل/ پرد يپژوهش – ي/ دانشکده( و معاون آموزش

 انشجو براي ورود به دوره، مورد تأيید وزارت باشد.پذيرش د -الف

سوازي در آن گذرانوده شوده معوادل يکه دروس درخواست شده بورا يرشته تحصیلي دانشجو در دانشگاه -ب

 است، مورد تأيید وزارت باشد.

 باشد. يدروس گذرانده شده دانشجو بر اساس سرفصل مصوب و در مقطع دکتر -ج

 %81گروه مستقل / دانشکده حداقل  يد شورايیسازي شده بايد به تأادلمحتواي آموزشي دروس مع -د

 کمتر باشد.  14اشتراك داشته، نمره آنها نبايد از 

سازي شده دانشجو نبايد از نصف کل واحدهاي دوره )بدون در نظر گرفتن واحد تعداد واحد دروس معادل -هـ

 سمینار و رساله( بیشتر گردد. 

 د باشد. يد کمتر از تعداد واحد درس رشته جدينبا يمعادلساز يشده براخواستو تعداد واحد درس درو

 يهااز دوره ق شدهیهمان )تغییر رشته و ...( و دروس تطبیسازي شده غیرمدروس معادل يهانمره -6تبصره 

شجو منظور دان يهاشود ولي در محاسبۀ میانگین کل نمرهنیمسال محسوب نمي يهادر محاسبه میانگین نمره قبل

  گردد.مي

ناً در یع يو سوابق آموزش يا مردودي يهمان و انتقال، اعم از قبولیم يتمام نمرات دروس دانشجو ـ2تبصره 

مسال یبا در نظر گرفتن نمرات تمام دروس دانشجو در آن ن يلیمسال تحصین نیانگیشود. ميکارنامه دانشجو ثبت م

 گردد. يرفته شده منظور مينمرات دروس پذ دانشجو صرفاً ن کلیانگیدر محاسبه م يشود وليمحاسبه م

ها/ ق دروس مؤسسات دولتي که زيرمجموعۀ وزارت نیستند و همچنین دانشگاهیسازي و تطبمعادل -9تبصره 

 پذير نیست. خودگردان امکان يهاسيپرد هاي مجازي ونور، رشتهموسسات غیرانتفاعي، پیام

دانشوجو  يلیمسال از سنوات مجاز تحصویک نيشده،  يسازواحد از دروس معادل 11 تا 6هر  يبه ازا -9 ةتبصر

 شود. يکاسته م

 

 راهنما استاد

 ن ياستادان راهنما، بر اساس آخر استاد / ي، برايدکتر يرش دانشجويت پذیط و ظرفيشرا :66ماده 

 شود. ين مییدانشگاه تع يلیالت تکمیتحص يورانامه مصوب شنيیآ

بر عهده اسوتاد / اسوتادان راهنماسوت کوه بوه  يلیمسال تحصین نیدانشجو از نخست ييراهنما تیمس ول: 62ماده 

و بوا موافقوت عضوو  ياريط دانشگاه با مرتبه حوداقل اسوتاديواجد شرا يعلم أتیه يان اعضایدرخواست دانشجو از م

دانشوگاه  يلویالت تکمیتحصو يمصووب شوورا ۀنامونيیربط بر اساس آيذمستقل/ دانشکده گروه  ديیتأو  يعلم أتیه

 شود. ين مییتع

 يکه استادان راهنمايتوان در نظر گرفت. در صورتياستاد راهنما م 2حداکثر  يدکتر ۀهر رسال يبرا -6تبصره 

رساله ذکر شود. عدم  ۀيشنهادین در پیطرف ها بر اساس توافقد درصد مشارکت آنيک نفر باشند، بايش از یب يدکتر

ط استاد يشرا نيدر ا رساله است. يياستادان در راهنما يمنزله مشارکت مساوبه ذکر درصد مشارکت استادان راهنما

 را داشته باشد.  12و  11ط ماده يزد بوده و شرايدانشگاه  يعلم أتیهد عضو ياول با يراهنما
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تووان از بوین دوم را موي يدانشکده، اسوتاد راهنمواگروه مستقل/با موافقت شوراي در موارد استثنايي  - 2تبصره 

ن متخصصوان یا خارج از کشور و همچنويمعتبر داخل و  يسسات آموزش عالؤها يا مگر دانشگاهيعلمي د هیأتاعضاي 

 مرتبط با رساله انتخاب نمود. يتخصص ۀنیدر زم يا خارج از کشور با مدرك دکتريصالح داخل يذ

مصوب( است، در صورتي  ۀ)داراي پیشنهادي يکه استاد راهنماي دانشجوي دکتر ياعلمي هیأتعضو  -9تبصره 

ت رساله را يت هدایمس ول کتباً استاد مشاور هاي خارج از کشور اعزام شود که تواند به سفر مطالعاتي يا ماموريتمي

هاي تحت راهنمايي وي داراي استاد راهنماي دوم باشد رساله نکه هر کدام ازيا ايو  ديقبول نمااب استاد راهنما یدر غ

/ ر گروه يمد ديیتأشنهاد استاد راهنما و یبه پ مستقل/دانشکده گروه يعلم أتیه يگر از اعضايد يکيا قبل از اعزام يو 

دوم  ينمااستاد راه به عنوانگروه مستقل / دانشکده(  ي)پس از کسب نظر شورادانشکده  يو پژوهش يمعاون آموزش

 اب استاد راهنما متقبل شود. یت رساله را در غيت هداین و مس ولییدرصد تع 11ن درصد مشارکت حداقل ییو با تع

ن يدر ادانشکده مربوط  مستقل/شنهاد گروه یش از دو سال، پیبا مدت زمان ب يهاتيمورأدر مورد م -9تبصره 

 رد.یگيصورت م يينها يریگمیو تصم يبررس سيدانشکده مستقل/ پرد يخصوص، در شورا

، بوا موافقوت دانشوکده گوروه مسوتقل/ يدر شوورا هيشنهادیب پيدوم بعد از تصو يتغییر استاد راهنما -5تبصره 

ن صورت فاصله زمان دفواع توا يدر ار است. يپذدانشکده امکان مستقل/گروه  يد، شورايو جد يدوم قبل ياستاد راهنما

 کسال است. ير حداقل یین تغيآخر

، بوا دانشوکدهگوروه مسوتقل/  يدر شوورا هيشونهادیب پيدوم بعود از تصوو ياضافه شدن استاد راهنما -1تبصره 

ر حوداقل ییون تغين صورت فاصوله زموان دفواع توا آخوريدر ار است. يپذدانشکده امکان مستقل/ گروه يموافقت شورا

 کسال است. ي

است. در موارد خاص  يه الزاميشنهادیانشگاه( در فرم پا خارج دياستاد / استادان راهنما )داخل  يامضا -7تبصره 

 ياسوتاد راهنموا يامضواخارج از دانشوگاه،  ياستاد راهنما يکتب ديیتأ( بر اساس مستقل/دانشکده ص گروهی)به تشخ

 خارج از دانشگاه شود. ياستاد راهنما ين امضايگزيتواند جايحاضر م

 

 مشاور استاد

 هیأتاز بین اعضاي  مستقل/ دانشکده ي گروهشورا ديیتأاستاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما پس از : 69 ماده

ا يصالح داخل يکشور و يا متخصصان ذ يموسسات آموزش عالو ها گر دانشگاهيعلمي د هیأت يا اعضاي يعلمي داخل

تواند استاد مي يرساله دکترشود. انتخاب ميه رسالمرتبط با  يتخصص ۀنیدر زم يخارج از دانشگاه با مدرك دکتر

 مشاور نداشته باشد.

که استادان مشاور يتوان در نظر گرفت. در صورتياستاد مشاور م 2حداکثر  يدکتر ۀهر رسال يبرا -6تبصره 

کر شود. رساله ذ ۀيشنهادین در پید درصد مشارکت افراد بر اساس توافق طرفيک نفر باشند، بايش از یب يدکتر ۀرسال

 رساله است.  ۀاستادان در مشاور يمنزله مشارکت مساوعدم ذکر درصد مشارکت افراد به

دانشکده مستقل/گروه  يشوراد يیو تاد يو جد يموافقت استاد مشاور قبل ،درخواست استاد راهنمابا  - 2تبصره 

 ماه 6حداقل د يانجام شده بار یین تغيا آخردفاع ت يفاصله زمان گونه موارد ن يدر ا ر داد.ییتوان استاد مشاور را تغيم

 .باشد
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رسواله مصووب  يتووان بورايمودانشوکده  مسوتقل/گروه  يموافقت شوراو  درخواست استاد راهنمابا  - 9تبصره 

د يانجام شده بار یین تغيدفاع تا آخر يفاصله زمانگونه موارد ن يدر ا د اضافه نمود.ياستاد مشاور جد يدکتر يدانشجو

 .باشد ماه 6حداقل 

است. در موارد خواص  يه الزاميشنهادیا خارج دانشگاه( در فرم پياستاد / استادان مشاور )داخل  يامضا -9تبصره 

ا واسوتاد راهنمو ياور خارج از دانشوگاه، امضواواستاد مش يکتب ۀيديیتأ( بر اساس دانشکده مستقل/ ص گروهی)به تشخ

 دانشگاه شود.ن امضا استاد مشاور خارج از يگزيتواند جايم

 

 رساله موضوع

 ازرش ي، همزمان با پذيپژوهش ۀویمسال دوم و در شیان نيتا پا يپژوهش –يآموزش ۀویدر ش دانشجو :69ماده

 يت پژوهشین و فعالییتع و مشاور راهنما استاداناستاد/ يخود را با هماهنگ ۀمسال اول، موظف است موضوع رسالین

 آغاز کند.خود را 

 نظر استاد راهنما صورت  رين رساله زيو تدو يپژوهش ۀدانشجو در مرحل يعلم يهاتیتمام فعال -6 تبصره

 ،ني. عالوه بر ادينماش قات خود را گزاریجه تحقید نتين کند، دانشجو باییراهنما تع که استاد رد و هر زمانیگيم

اول خرداد  ۀمیو ن ياول د ۀمیمسال سوم به بعد در دو نوبت نیرا از ن يشرفت کار پژوهشیفرم گزارش پد يدانشجو با

 .ل دهديتحو س بخشیرئبه  استاد راهنما ديیتأ کرده و پس ازل یتکم

 يدانشجو، پس از طرح موضوع در شورا يعلم يهاتیت استاد راهنما از روند فعاليدر صورت عدم رضا -2تبصره 

دانشکده مستقل /  يو پژوهش يمعاون آموزشبه  يم مقتضیتخاذ تصمو ا يينها يبررس يدانشکده، برا مستقل/گروه 

 شود.يارسال م سيپرد

گروه مستقل /  يه رساله در شورايشنهادیب پيمسال ششم و بعد از آن، مشروط به تصوینام نثبت -9تبصره 

دوره  يو پژوهش يامور آموزش يریگیبر حضور فعال دانشجو در دانشگاه و پ يد استاد راهنما مبنيیأت، دانشکده

  .است يلیتحص
 

  جامع آزمون

 هستند.ل يذالزم در آزمون جامع بر اساس دستورالعمل  ۀموظف به کسب نمر يان دکتريدانشجو :65ماده 

ن يا يپژوهش - يآموزش ۀویدر ش است. دانشجو يوهشو پژ يآموزش يهاتیاحراز قابلمنظور جامع به آزمون - 1

احراز  روش ط ويشود. شراينفره انجام م 5حداقل  أتیهک يو توسط  مستقل/ دانشکده گروه ينظر شورا ريز زمونآ

 شود.يم يابيارز ليذبه شرح  يپژوهش – يآموزش ۀویدانشجو در ش يپژوهش يهاتیقابل

موظف به انده باشوند، گذر 16ن کل یانگیرا با حداقل م ياز دوره آموزشین مورد يحدهاه وایکه کل يانيدانشجو -2

 مسال بعد هستند. ین آزمون جامع نیثبت نام و شرکت در اول

در  در آن آزمون است. يط ثبت نام آزمون جامع، عدم ثبت نام به منزلۀ مردوديو در صورت داشتن شرا6تبصره 

امع به منزله بت دانشجو در آزمون جیک ترم، امکان حذف آن وجود نداشته و غيصورت اخذ درس آزمون جامع در 

 در آن آزمون است. يمردود
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ا حذف ترم باشد عدم ثبت نام ي يلیتحص يدر مرخص 6که دانشجو بر اساس مقررات ماده  يدر صورت ـ2تبصره   

 شود.يمحسوب نم يو شرکت در امتحان جامع به عنوان مردود

 :ت شوديرعامون توسط برگزارکنندگان آز دير بايطرح سوال آزمون جامع موارد ز در -9تبصره   

 ل آنها را گذرانده است. یباشد که دانشجو در طول دوران تحص يموضوعات امتحان از سرفصل دروس -الف

 دانشجو مشارکت داشته باشند. ير از استادان راهنمایغ ياستادان ديبا در طرح سوال امتحان جامع -ب

 .باشدرساله دانشجو  يپژوهش ۀنیخاص در زم يآزمون جامع شامل سه موضوع درس يمواد امتحان - ج

 2و  ياريبا حداقل مرتبه استاد يعلم أتیهعضو  نفر چهار راهنما و استادان/استادشامل  برگزارکننده أتیه -3

مستقل/  گروه بخش و دیيشنهاد استاد راهنما و تأین اعضاء با پيا است. يلیالت تکمیس در تحصيتدر ۀسال سابق

 شوند.يانتخاب م دانشکده

و مصاحبۀ  ي. سهم نمرۀ کتبشوديانجام مک هفته يدو روز  حداکثر در يو شفاه يجامع به صورت کتب ونآزم -4

 است.  %41و  %61ب برابر با یآزمون جامع به ترت ييدر نمرۀ نها يشفاه

 رد. دریگيرساله صورت م يپژوهشنه یزم د بریش خاص دانشجو و با تاکيرشته و گرا ۀحوز در يآزمون شفاه - 5

به  ييگوپردازد و سپس با پاسخيرساله خود م ۀنیزم يبه معرف يمدت زمان مناسب ، دانشجو درياز آزمون شفاهآغ

انجام پژوهش  ييتوانا ابتکار و نوع برخورد با مسائل و ۀ، قويو پژوهش يعلم يهاتیزان قابلی، مداوران يهاپرسش

 دهد. يرا نشان م مستقل خود

صورت عدم  . دراست 21از  16( حداقل يو شفاه ين )کتبیانگیمع، کسب مجا آزمون ت دریموفق اریعم -6

  شود.يانجام م ين آزمون بعدیاول ک بار دريمجدد تنها  يابيجامع، ارز آزمونن یت دانشجو در اولیموفق

 .شوديانجام م ريز يهاخيتار در سال و جامع دو بار در يابيارز -7

 سال هربهشت ماه يارد الف(

 سال هره آبان ماب( 

. در دانشجو است يهاتیشرفت فعالیدانشجو بر اساس روند پ يپژوهش يهاتی، احراز قابليوه پژوهشیدر ش -8

/ مستقل ر گروهياز طرف استاد راهنما، مد يلیمسال تحصیان هر دو نيدر پا آزمون جامع، يبه جا يوۀ پژوهشیش

 يهاتیقابل ،يراهبر ۀتیکم ياعضا به عنوانکارفرما،  دانشگاه و ي، معاون پژوهشدانشکده يو پژوهش يمعاون آموزش

 شود.يم يریگمیتصم يل ویتحص ۀو در رابطه با ادام يابيارز دانشجو يپژوهش

ده یر قابل قبول سنجیصورت قابل قبول و غبه يپژوهش ۀویدانشجو در ش يپژوهش يهاتیشرفت فعالیزان پیم -9

 خود را ادامه دهد.  يپژوهش يهاتیتواند فعالي، دانشجو ميته راهبریکم يقبول از سو ۀشود. در صورت احراز درجيم

ر قابل یغ يته راهبریکم ياز سو يپژوهش ۀویدانشجو در ش يپژوهش يهاتیشرفت فعالیزان پیچنانچه م – 11

طح خود را به س يپژوهش يهاتیفرصت داده خواهد شد تا روند فعال يمسال به ویک نيده شود، تنها یقبول سنج

 ل محروم خواهد شد.یتحص ۀصورت، از ادامنير ایقابل قبول ارتقاء دهد. در غ

 

 رساله ۀیشنهاديپ

زبان  ياز آزمونها يکي ۀکسب حداقل نمرو  جامع يابيارز ت دریدانشجو موظف است پس از موفق: 61ماده 

و  ،نيتدو و مشاور راهنما استاداننظر استاد/ ريساله خود را زر ۀيشنهادی، پپنجممسال یان نيحداکثر تا پا يسیانگل
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 هیأتد. ترکیب کندفاع داوران از آن  هیأتموافقت اولیۀ شورا، در حضور کسب و  بخشپس از طرح در شوراي 

 است: به شرح زير يدکتررساله دفاع از پیشنهاديۀ  ۀداوران در جلس

 داوران(  هیأتاول به عنوان رئیس راهنما )استاد راهنماي  استادان الف( استاد/

 مشاور استادان /ب( استاد

ق یس و تحقيو سه سال سابقه تدر ياريحداقل استاد يعلم ۀمربوط با مرتب ۀدر رشت يأت علمیک نفر عضو هي ج(

مربوط و صاحبنظر در موضوع  ۀدر رشت يأت علمیک نفر عضو هيزد و ياز دانشگاه  يلیالت تکمیتحص يهادر دوره

 .مستقل/ دانشکده گروه يزد به انتخاب شورايخارج از دانشگاه  ياریدانش ۀه با حداقل مرتبيادشنهیپ

در جلسه دفاع از  ين حضور داور خارجيگزيت، جايب اولویتواند به ترتير ميز يهااز روش يکي -6تبصره 

  ه رساله شود:يشنهادیپ

 ياداور خارج از دانشگاه به صورت مکاتبه -1

 دئوکنفرانسياز دانشگاه به صورت و داور خارج -2

مستقل/ دانشکده  يپژوهشو  يآموزش يص شورایل به تشخیبا ذکر دل دانشکدهمستقل/  داور خارج از گروه و3

 سيپرد

 دانشکده يپژوهش و يآموزش يص شورایل به تشخیبا ذکر دل مستقل/ دانشکده داور داخل گروه -4

 سيمستقل/پرد

 در مصوب ۀيشنهادیدارا بودن پ و گذراندن آزمون جامعمنوط به ششم مسال ینثبت نام دانشجو در  -2تبصره 

 دانشکده است.گروه مستقل / 

که  يصورتابد. در ييت میرسمداوران  هیأت يتمام اعضا حضوربا رساله  ۀيشنهادیپاز  دفاع ۀجلس -9تبصره 

از  يکي ،مستقل/ معاون دانشکده گروهر يمدبه  موجّهل يبا ارائه دال ط خاصيشرادو استاد راهنما باشد در  يرساله دارا

  توانند در جلسه حضور نداشته باشند.يم مشاور ايراهنما و  استادان

داوران را  أتیهک ينصف بعالوه  آراء موافق اقلحد که شوديرفته ميپذ يرساله در صورت ۀيشنهادیپ -9تبصره 

 ۀد نسخيرساله، با ۀيشنهادیب پيپس از تصو برسد. يياب نهيبه تصو ،دانشکده گروه مستقل/ يدر شورا کند وکسب 

ن یهمچن ارسال شود.س ياداره آموزش دانشکده مستقل / پرددر پرونده دانشجو به  يگانيه جهت بايشنهادیپ ياصل

به عمل ستم گلستان یدر سربط ين ذیتوسط مس وله يشنهادیپ ديیدر رابطه با انجام مراحل ثبت و تأ ياقدام مقتض

 . ديآ

دفواع نشوده دانشوجو  آن رساله توسط دانشجو، تا زماني کوه ازواحد ه و اخذ يشنهادیب پيپس از تصو -5صره تب

عودم ثبوت نوام نام و واحود رسواله را اخوذ نمايود. موظف است بر اساس تقويم دانشگاه در نیمسال)هاي( بعد نیز ثبت

 .شوديم يل تلقیز تحصوراف دانشوووجو اساله در زمان مقرر، به منزله انص)انتخاب واحد( ر

در آخرين نیمسال تحصویلي وارد ر قابل قبول یا غيخوب و  ،ار خوبیبس ،يدرجه عال صورتبه از رسالهدفاع از یامت

 ر نخواهد داشت.یثأدانشجو ت يهانمرها میانگین کل يمیانگین آن نیمسال در رساله  ۀشود. نمرکارنامه دانشجو مي

کنود. را درخواست ه الر موضوع رسییتواند تغياستاد راهنما م ،موجّهل يه دالئرادر شرايط خاص و با ا -1تبصره 

گروه مسوتقل  يشورا ديیتأ و هيشنهادیپدفاع از  ۀمجدد جلس ي، برگزاربخش شورايد يیتأر موضوع رساله پس از ییتغ
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ه توا دفواع يشونهادیجودد پب مياز زمان تصوو ک سالهي يت فاصله زمانيط رعاين شرايدر ا .قابل انجام استدانشکده / 

 است.  يالزام

بوه عنووان اسوتاد راهنموا  باشودعلمي که در سفر فرصت مطالعاتي خارج از کشوور  هیأتتعیین عضو  -7تبصره 

 أتیوه يگور از اعضوايد يکوي 12مواده  3بر اساس تبصوره  هيشنهادیب پيدر هنگام تصو بالمانع است، به شرط اينکه

 .  ديقبول نما يواب یر غت رساله را ديت هدای، مس وليعلم

 

 رساله از دفاع

موظف  يعلم يت دستاوردهايراهنما و به شرط کفا استاداناستاد/ ديیتأ ن رساله،يدانشجو پس از تدو: 67ماده 

شود که ياجازه دفاع از رساله به دانشجو داده م يدر صورتخود دفاع کند.  ۀداوران از رسال أتیهاست در حضور 

 يعلم يت دستاوردهايشرط کفا شده باشد. يسپربخش  يدر شورا يه ويشنهادیب پيک سال از زمان تصويحداقل 

ه مقالدو  يپژوهش ۀویش يبراو  مقاله کيارائه پذيرش قطعي حداقل  ايچاپ  يو پژوهش يآموزش ۀویدر شرساله 

ا وزارت ي يقات و فناوریعلوم، تحق وزارت دیيتأمورد  يداخل يپژوهش-يصددرصد مستخرج از رساله در مجالت علم

  است. ISIه ينما يمعتبر دارا يپژوهش-يا مجالت علميو  (نیبهداشت و درمان )وزارت

اختراع،  يعلم ۀيديیتأ، يد دانش فنیوه از تولیان هر دو شيکه دانشجو يط خاص و در صورتيدر شرا -6تبصره 

دستگاه  ديیتأمورد " يع هنريآثار بدو  "يصالح علميمرجع ذشده توسط  ديیتأو  يابيارز" ياکتشاف و نوآور

ک ين چاپ يگزيتواند جاي، مأت داورانیو همستقل / دانشکده گروه  يشورا ديیتأد پس از نبرخوردار باش "يمتقاض

 مقاله شود.

 دستگاه يازهایاز ن يکيد آن که دستاور انجام دهد يک طرح کاربرديد يدانشجو با ،يوه پژوهشیدر ش -2تبصره 

 مستقل/گروه  يبخش و شورا يشورا مربوط يياجرا دستگاهطرح مذکور توسط  ديیتأپس از  را برآورده سازد. يياجرا

ا يبه کارفرما  ييگوپاسخ يت کار انجام شده برايکفااعالم ت یمس ول. شوديمجوز دفاع از رساله داده م ،دانشکده

 ست.دانشجو ياستاد راهنمابا ، ييدستگاه اجرا

، تاريخ دفاع سيآموزش دانشکده مستقل / پردبا اتمام کار رساله و صدور مجوز دفاع از آن توسط ادارۀ  -9بصره ت

ي که دانشجو بتواند در پايان مدت مجاز طوربهشود، تعیین ميبخش  يید شورايأاز رساله به پیشنهاد استاد راهنما و ت

 شود. آموختهدانشتحصیل 

خ دفواع و نوام داوران در يو ثبت تاربخش  يدر شورا دفاع از رساله ۀيخ برگزاري جلسپس از تعیین تار -9تبصره 

موظّوف اسوت از طريوق  دانشکده يپژوهشو  يمعاون آموزش / مستقل گروهر يمد ،س بخشیرئ ستم گلستان توسطیس

   د.ينما ديیتأروز قبل از تاريخ دفاع، درخواست مجوز دفاع از رساله را  15ستم گلستان حداقل یس

داوران  هیوأت يدگاههايودبر اسواس که اصالح نهايي رساله  ديیتأ دانشجو موظف است پس از دفاع و -5تبصره 

بوه تعوداد الزم تکثیور و  را آن ،"زديودانشوگاه  يت حقووق معنوويورعا"امضا شده  ۀنامتعهدالحاق انجام خواهد داد با 

 تحويل نمايود.ک نسخه( ي)هر کدام شاور و کتابخانه مرکزي صحافي نموده و به استاد/استادان راهنما، استاد/استادان م

 CDعودد  سوهبور روي  PDFو (LATEXا ي) WORD صورتبهرا  رسالهفايل کامل الکترونیکي الزم است دانشجو ضمناً 

 تحويل دهد.  دانشگاه به کتابخانه مرکزيران يا يجهت ارسال به مرکز اطالعات و مدارك علم
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ز تکمیول و بوه یورا ن "اطالعوات ايوران يعلوم و فناورپژوهشگاه "ثبت رساله در پرتال  دانشجو الزم است کاربرگ

 دانشوگاه يده است، بوه کتابخانوه مرکوزیرس سيآموزش دانشکده مستقل / پرداداره  ديیتأت که به يسا ۀيديیتأهمراه 

 ادشودهي اي دقیق مراحولمنوط به اجر يآموختگدانشحساب و صدور هر گونه گواهي  هيتسوید برگ يأت .تحويل دهد

 باشد. مي

 ۀیدفاع ۀداوران جلس أتیهب یترک شود.داوران انجام مي هیأتارزشیابي رساله در جلسه دفاعیه توسط  :68ماده 

 است: ريرساله به شرح ز

 داوران(  أتیهس یاول به عنوان رئ يراهنما )استاد راهنما استادان/استاد الف(

 مشاور استادان/ب( استاد

سه سال  با رشته مربوط در يمدرك دکتر ييا متخصصان و محققان برجسته دارا يعلم أتیه ياز اعضا رنف 3ج( 

که  ا پژوهشکدهيمستقل / دانشکده گروه  ي، به انتخاب شوراهاي تحصیالت تکمیليدوره ق دریتحق وس يسابقه تدر

شنهاد استاد راهنما تعداد داور یبنا به پ .باال باشدبه  ياریمرتبه دانش يد خارج از دانشگاه و داراياز آنها بانفر  1 حداقل

  ابد.يش يافزاز یننفر  2تواند به يم ياریبا مرتبه حداقل دانش خارج از دانشگاه

دئو يق ويطرداوران از از  يکيتوسط  يامکان انجام داوردانشکده،  مستقل/گروه بخش و  يشوراها ديیتأ با د(

 وجود دارد.کنفرانس 

 است. يه الزامیدر جلسه دفاع يبدون حق رأ دانشگاه به عنوان ناظر يلیالت تکمیتحص ۀادار ۀدنينماحضور ( ه

 يينده دستگاه اجرايحضور نما ،18ه در مادذکر شده داوران  أتیهب یعالوه بر ترک يپژوهش ۀویدر ش -6تبصره 

  است. يالزامز یندهنده پروژه سفارش

تاد راهنما باشد، حضور هر دو استاد راهنما در جلسه دفاعیه الزاموي که رساله داراي دو اسيدر صورت -2 ةتبصر

از اسوتادان راهنموا  يکويتوانود بوا حضوور يجلسه دفاع م ،بياستاد راهنماي غا ياست. در موارد خاص و موافقت کتب

 برگزار شود. 

 تواند رسمیت يابد. دفاعیه بدون حضور استاد/استادان مشاور مي ۀجلس -9تبصره 

اسوت و  مسوتقل/ دانشوکده شوراي گروه ديیتأداوران به پیشنهاد استاد راهنما و  هیأتانتخاب اعضاي  -9تبصره 

بجوز  ياشخاصوتوانود يمو مستقل/ دانشکده گروه يشورا، دياست. در صورت صالحد يحضور آنها در جلسه دفاع الزام

 د.يخاب نماداوران انت أتیه ياعضا به عنوانتوسط استاد راهنما را  يشنهادیافراد پ

سسوات آمووزش ؤهوا و مبووده و از دانشوگاه يبايد داراي مدرك دکتر يدکترهاي رسالهداور استادان  -5تبصره 

 ديیوتأآنهوا موورد  يت علموینکوه صوالحيا ايپژوهشي يا صنعتي معتبر انتخاب شوند و  وا مراکز علمي يکشور و  يعال

 د.ری/دانشکده قرار گمستقل گروه يلیالت تکمیتحص يشورا

 يبورا 1ب ياستاد راهنما و ضر يبرا 2ب يدانشجو با احتساب ضر ۀنمر، يهاي دکتررسالهدر ارزشیابي  -1تبصره 

 گردد. ين مییها تعن نمرهیانگیبر اساس م يينها ۀگر اعضا و نمريد

 ۀر جلسو، در صورت حضوور هور دو اسوتاد راهنموا دهستند که داراي دو استاد راهنما يهاي دکتررساله -7تبصره  

از اسوتادان  يکويکه  يو درصورت شوددر نظر گرفته مي رسالهدر ارزشیابي  1دفاعیه براي هر کدام يک نمره با ضريب 

ش ین در صورت وجود بویهمچن شود.يدر نظر گرفته م 2ب يضر ،حاضر ياستاد راهنما ۀنمر يب باشد، برايراهنما غا

 شود.ير داده میکل تأث ۀدر نمر 1ب يک نمره با ضريبه عنوان  استادان مشاور ۀن نمریانگیک استاد مشاور، مياز 
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 از: داوران عبارت است هیأتمعیارها و نکات مورد ارزشیابي در  -8تبصره 

 ،بديع بودن مطالب و نوآوري ،اي و کاربردي موضوعنامه شامل اهمیت نظري، توسعهکیفیت علمي پايان (الف

 مأخذو استفاده از منابع و  يعلم يریگجهیل و نتیه و تحليتجز يوضوع، چگونگنامه با ممیزان انطباق محتواي پايان

 (.61سقف نمره:  معتبر )

هاي اماليي و تايپي، وه نگارش و انسجام مطالب، پیراسته بودن متن از غلطیکیفیت نوشتاري رساله شامل ش (ب

نامه تحصیالت تکمیلي در اصول نگارش و هگیري و رعايت شیورعايت اصول مربوط به چکیده نويسي، مقدمه و نتیجه

 (. 9 سقف نمره:آرايي )صفحه

االت، ؤکیفیت دفاع از رساله شامل چگونگي معرفي رساله و دستاوردهاي علمي آن، نحوه پاسخگويي به س (ج

 (.9سقف نمره: )نامه و میزان تسلط دانشجو بر مطالب رساله بندي ارائه پايانزمان رعايت

 .68ماده  61تبصره علمي رساله براساس  دستاوردهاي (د

 : داردثیر أرساله ت ۀي علمي رساله به صورت زير بر نمردستاوردها -4تبصره 

نمره از  2به طوري که  ست.دانشجو رساله ۀثیر اجباري و تشويقي بر نمرأدستاوردهاي علمي رساله داراي ت الف(

 انجام دفاع يکه اضافه بر دستاورد الزم برا رسالهتخرج از مس اجباري به دستاوردهاي علمي طوربه رسالهنمره  21

 بیترتبهارائه پذيرش قطعي ا يچاپ  يو پژوهش يپژوهش-يوه آموزشیدر ش، 17بر اساس ماده  اختصاص دارد. است،

وزارت علوم،  ديیتأمورد  يداخل يپژوهش-يک و دو مقاله صددرصد مستخرج از رساله در مجالت علميحداقل 

 يضرور ISIه ينما يمعتبر دارا يپژوهش-يا مجالت علمين( و یا وزارت بهداشت و درمان )وزارتي يفناور قات ویتحق

عالوه بر مقاالت الزم دفاع از رساله  ۀجلس يگزاررکه تا زمان ب يرد. در صورتیگيتعلق نم يان مقاله نمرهيبه ا واست 

و مطابق  11 ۀنتشر شود بر اساس موارد ذکر شده در تبصراز رساله دانشجو م يگريد يانجام دفاع، دستاورد علم يبرا

 شود.يمشخص م يدستاورد علم ۀنمر 2و  1با جداول 

الت یان تحصيدانشجو يدکتر يهاها و رسالهنامهانيپا يت معنوینکه مالکيت به اي( با توجه به مقررات و با عناب

( ي)نشان يرگذار است که در رابطه با وابستگیساله تأثبر نمرۀ ر يزد است، دستاورد علميمتعلق به دانشگاه  يلیتکم

ر يشود، موارد زيکه مقاله در آن چاپ م يسندگان مقاله و نوع مجالتيب نویسندگان مقاالت مستخرج از رساله، ترتينو

 ت شود: يرعا

زد )بر يد دانشگاه يبا ( دانشجو، استاد / استادان راهنما و استاد / استادان مشاور در مقاله صرفاً ي)نشان يو وابستگ1

 يو پژوهش يمراکز آموزش يأت علمیه ياست اعضا يهيالملل دانشگاه( باشد. بدنیاز روابط ب ياساس ساختار ارسال

بازنشسته دانشگاه  يأت علمیه يو...(، اعضا يعلم يها، قطبيها و مراکز پژوهشزد )پژوهشکدهيوابسته به دانشگاه 

دارند، در  ير دولتیو غ يدولت يها و نهادهاها، دستگاهر دانشگاهيبه سا يسازمان يگکه وابست يانيز دانشجویزد و ني

 ن مصوبه هستند. يل مشمول ایا بعد از فراغت از تحصيل و یزمان تحص

 يگريا سازمان ديزد با دانشگاه، پژوهشگاه يکه موضوع رساله دانشجو در قالب قرارداد مشترك دانشگاه  يو در صورت2

 رد. یزد قرار گيتواند بعنوان آدرس دوم دانشجو بعد از آدرس دانشگاه يباشد، آدرس آن دانشگاه مانجام شده 

ا يمشغول به کار، بازنشسته و  يأت علمیعضو ه، ا استاد مشاور دانشجويدوم و  يکه استاد راهنما يو در صورت3

ر از یتواند دانشگاه / موسسه غيج از دانشگاه ما مشاور خاريدوم و  ياستاد راهنما يزد نباشد، وابستگيوابسته دانشگاه 

 زد ذکر شود. يدانشگاه 
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ک يافراد مشارکت کننده، بر اساس سهم هر  يب اسامیمستخرج از رساله بر اساس نظر استاد راهنما ترت يهامقاله و4

 سندگان در انجام پژوهش و نگارش مقاله و مشارکت خالقانه آنها ذکر شود.ياز نو

نگونه موارد يگر در مقاله وجود دارد. در ايد يا دانشجويو  يأت علمیه يتاد راهنما امکان درج نام اعضاو با نظر اس5

ن در یرد. همچنیو استاد / استادان راهنما قرار گ يدکتر يد بعد از نام دانشجويا دانشجو باي يأت علمینام عضو ه

ه یو دانشجو را در ته يأت علمید نقش عضو هياس، استاد راهنما بيصورت درخواست گروه مستقل/ دانشکده / پرد

 س شده باشد. يد گروه مستقل / دانشکده / پرديین نقش مورد تأيد و ايمقاله به صورت مکتوب اعالم نما

 ( مقاله باشد. Corresponding Authorمس ول )سنده ينود يو استاد راهنما با6

گر انجام يد يدر دانشگاه يخود را به علت فرصت مطالعاتقات رسالۀ یاز تحق يکه دانشجو قسمت يتبصره: در موارد

 سنده مس ول باشد. يتواند نويز میرش کرده است نيپذ يکه دانشجو را جهت فرصت مطالعات يدهد، استاد

ر معتبر )بر یا در مجالت غيشوند و ير معتبر ارائه میغ يهانارها / کنفرانسیو مقاالت مستخرج از رساله که در سم7

ن الزم است استادان و يست. بنابراین يگونه اعتبارچیه يشوند، داراي( چاپ ميعالم حوزه معاونت پژوهشاساس ا

، اقدام يها و مجالت معتبر رشته تخصصنارها/ کنفرانسیاز سم يمختلف پس از شناخت کاف يهاان رشتهيدانشجو

 ارائه و چاپ مقاله در آنها به عمل آورند.  يدر راستا يمقتض

اعم از مقاالت و  رسالهدستاوردهاي تمام مربوط به  مه کردن مستنداتیضمبراي داوران،  رسالهام ارسال هنگ ج(

، دستاوردهاي رسالهدفاع از  ۀبراي داوران ضروري است. در جلس گر موجود،ين مدارك دیرش آنها و همچنيپذ يگواه

ها و توسط آن ده،يگرد ليلسه دفاع به داوران تحوثیر داشته باشند که قبل از جأترساله  ۀتوانند بر نمريم يايعلم

 مورد ارزيابي قرار گرفته باشند.

 تعلق  يااز جداگانهیهرکدام امتر به يشرح زداشته باشد به  ين دستاورد علميچند رسالهکه  يدر صورتد( 

 رد. یگيم

 يو گواه يداخل يجيترو – يمجالت علم و ISIه يبدون نما يمقاله در مجالت خارجا چاپ ي يرش قطعيپذ يگواه

در  تواننديم (1بر اساس جدول ) يالمللنیو ب يمل (هاا کنفرانسي هاناری)سم يهاشيهماارائه مقاله در ا يچاپ 

 يپژوهش يمجالت علمدر  يرش قطعيپذا يمقاله چاپ ر داشته باشند. یثأت رساله ۀنمرنمره بر  75/1مجموع حداکثر 

اختراع  يعلم ۀيديیتأ ،ISIه ينما يو وزارت بهداشت، مجالت دارا يقات و فناوریتحق وزارت علوم، ديیتأمورد  يداخل

د بر يد محصول جدیا توليو ساخت دستگاه  يهنر ۀارزند ع ويمعتبر، اثر بد يهاا ابداع، کسب عنوان در جشنوارهي

  ر داشته باشند.یثأت رساله ۀتوانند بر نمريم نمره 4تا سقف  2و 1اساس جداول 

 ۀگواهي از سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، نمر ۀاختراع و يا ابداع، منوط به ارائ يعلم ۀيديیتأنمره  ه(

ع و ياثر بد ۀ، نمريمعتبر علم يهاگواهي کسب عنوان اول تا سوم از دبیرخانه جشنواره ۀها منوط به ارائجشنواره

 ديیتأمورد  يو خارج يداخل يالمللنیا بيو  يکشور يهاهشگايمنوط به کسب عنوان اول تا سوم در نما يارزنده هنر

مستقل/  گروه يشورا ديیتأمنوط به  ،ديد محصول جدیا توليساخت دستگاه  ۀو نمر يقات و فناوریوزارت علوم، تحق

 ربط است.يذ دانشکده

 نمره  4( حداکثر تا ه)با لحاظ شرايط مندرج در بندهاي الف تا  رساله( در مجموع، دستاوردهاي و

 ثیرگذار باشند.أت رسالهتوانند بر نمره مي
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 مقاالت مستخرج از رسالهحداکثر نمره : 1جدول 

 
 موضوع

 مجله شيهمامقاله 

معتبر خارجي و  کامل چکیده

 (ISI)غیر يداخل

علمي ترويجي 

 داخلي

 ديیتأعلمي پژوهشي داخلي مورد 

 ISIه ينما ين يا دارایوزارت
ش گواهي پذيرا يچاپ مقاله 

ن یهمچندر مجله آن قطعي 

ه مقاله در ئارا ايچاپ  يگواه

 ش يهما

5/1- 1 75/1- 1 5/1 -1 75/1 -1 2-1 

 نمره 4تا سقف  نمره 75/1تا سقف  
 

 ساير دستاوردهاي علمي رساله حداکثر نمره : 2جدول 

 نمره هر مورد موضوع

 1-2 اختراع يا ابداع مستخرج از رسالهه يديیتأاخذ 

 1-2 المللي خوارزمي، رازي و فارابي مرتبط با رسالههاي بیندر جشنوارهکسب عنوان 

 1-2 ديد محصول جدیا توليساخت دستگاه 

 1-2 يع و ارزنده هنرياثر بد
 

دفاع نیز صورت گیرد. در اين خصوص الزم است  ۀتواند در جلسمي يدکتر ۀرسالاصالح عنوان  -61تبصره 

آموزش دانشکده  ر مدارك به ادارهيداوران تنظیم و همراه با سا هیأتلیه اعضاي اي مبني بر موافقت کجلسهصورت

 ارسال شود. سيمستقل/ پرد

دانشجو  رساله، ۀیدر جلسه دفاع شود.يداوران انجام م أتیهه توسط یرساله در جلسه دفاع يابیارزش: 64ماده 

پس ، هیدفاع ۀان جلسيپا داوران در أتیهد. يفاع نماو رساله خود ارائه و از آن د يقاتیاز کار تحق يموظف است گزارش

آن  ۀنمر نامه،نيین آيا 18ذکر شده در ماده  يارهایو براساس مع رساله يصحت محتوا اصالت و يو بررس تشورماز 

  .ندينماياعالم مبه صورت درجه و ل يذشرح ه ب را

 قبول با درجه: (الف

 21تا  19نمره  :يعال 

  99/18تا  18 نمره :بسیار خوب 

  99/17تا  16نمره  :خوب 

 16 قابل قبول با نمره کمتر از ریغ ب(

 داوران، دانشجو مجاز أتیهص یشود، بنا به تشخ يابیشارز« رقابل قبولیغ» دانشجو ۀچنانچه رسال -6تبصره 

دانشجويي که  اع کند.گر از آن دفيک بار دي يو صرفاً برا انجام دهدرساله  اصالحات الزم را دردر سنوات مجاز است 

-در سنوات مجاز نتواند از رساله خود با موفقیت دفاع نمايد، از ادامه تحصیل و دريافت مدرك تحصیلي محروم مي

در  « رقابل قبولیغ»شود، استاد راهنما موظف به ثبت  يابیارزش« رقابل قبولیغ»دانشجو  ۀرسالکه  يدر موارد. شود

  ستم گلستان است.یس

 ثبت شود. ستم گلستانیتوسط استاد راهنما در سد يداوران با أتیه ديیتأرساله پس از  يينها ۀجدر – 2تبصره 
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و  پژوهشي-شیوه آموزشي هر دو در يدکتر، دانشجويان رسالهبا تشخیص و موافقت استاد راهنماي  :21ماده 

تحصیالت تکمیلي از  آن را تا سقف مصوب شوراي ۀي معتبر شرکت و کمک هزينشهايهماتوانند در مي يپژوهش

 استاد راهنما دريافت نمايند. ۀطريق پژوهان

معتبر داخلي مقاله ارائه دهند. اعتبار اين  يشهايهماگیرد که در کمک هزينه به دانشجوياني تعلق مي - 6 تبصره

يکوي  يعلم يشهايهماگردد. حداقل شرايط الزم براي اعتبار  ديیتأمربوط  مستقل/ دانشکده بايد توسط گروه شهايهما

 است:ل يذاز شرايط 

  .شوند..( حمايت مي.هاي معتبر علمي )مانند انجمن رياضي، فیزيک و که توسط انجمن يشهايهما -الف

 شوند.معتبر دولتي برگزار مي يسسات پژوهشؤها و مکه توسط دانشگاه يشهايهما -ب

 .باشنددانشگاه معتبر دولتي مختلف  علمي آنها از سه ۀه نفر از اعضاي کمیتسکم دستکه  ييشهايهما -ج 

 ييزد که نقش راهنموايدانشگاه  يعلم أتیه/ استادن عضو  مقاله بايد به نام دانشگاه يزد بوده و نام استاد در ضمن

 در مقاله ذکر گردد. به عنوان يکي از نويسندگان، رساله را بر عهده دارند،

 آموختگيدانش تاریخ

 يدکتر ۀدور ۀآموختاز رساله، دانش« قبول» ۀو کسب درج يدرس يدانشجو پس از گذراندن واحدها: 26اده م

 شود.ينائل م يدکترمدرك افت يشناخته و به در

 شود.ي( صادر ميا پژوهشي يپژوهش – يوه )آموزشیحسب مورد با ذکر ش يمدرك دکتر :22ماده 

 باشد.يمه آمیز از رسالروز دفاع موفقیت يدکترآموختگي دانشجويان تاريخ دانش -6تبصره 

خود دفاع کند، نیازي به ثبت نام  ۀاسفند از رسال 15ا يمهر  31حداکثر تا تاريخ  يدکتر ياگر دانشجو -2تبصره 

بعد از نهم، ثبت  يهامسالین يندارد، ولي پس از اين تاريخ بايد در آن نیمسال ثبت نام نمايد. برا يدر نیمسال بعد

 ش سنوات خواهد بود.يم دانشجو منوط به اخذ مجوز افزانا

ارزش  يو پژوهش يپژوهش-يآموزش ۀویشود و در هر دو شيوه صادر میبا ذکر ش يمدرك دکتر -9تبصره 

 مند خواهند شد.مترتب به آن بهره ياستخدام يايوه، از مزایآموختگان در هر دو شدارد. دانش يکساني

هوا و در پژوهشگاه يار پژوهشيتوانند به عنوان استاديم يپژوهش ۀویدر ش يدکتر ۀردوآموختگان دانش: 29ماده 

هوا ها و پژوهشگاهمستقل وزارتخانه يقاتیتحق يهاا موسسهي يقات و فناوریوابسته به وزارت علوم، تحق يهاپژوهشکده

هوا وابسوته بوه دانشوگاه يهوادهو پژوهشوک يپژوهش يهاو گروه يقاتیز در مراکز تحقیو ن يخصوص يقاتیو مراکز تحق

 جذب شوند.

، خاص يپژوهش ۀویاست. ش مجاز يگسترش آموزش عال يبا مجوز شورا ها، صرفاًوهیک از شيهر  ي: اجرا29ماده 

خوارج از موسسوه )تقاضوا  يهواد طرحياست که با يو فنآورقات یمستقل و وابسته به وزارت علوم، تحق يهاپژوهشگاه

، باشوند يپژوهش يدکتر يرش دانشجويپذ يها متقاضکه دانشگاه يدر صورت .داشته باشند يردکترساله  يمحور( برا

 ن کنند.یمأمرتبط با صنعت ت ياختصاص يدوره را از درآمدها يهانهيه هزیکلد يبا

 دانشگاه است. يلیالت تکمیتحص يشورا ۀنامه بر عهدنيیآ نيا ر موارد مبهم و مسکوت دریتفس :25ماده 

ابوالغ  17/9/1389موورخ  57219/21شماره  به يدکترآموزشي دوره  ۀناماين دستورالعمل، مطابق با آيین :21ماده 

آن  يشده توسط وزير محترم علوم، تحقیقات و فناوري و مصوبات شوراي تحصیالت تکمیلي دانشوگاه يوزد تهیوه و اجورا

 شود. ير با آن لغو ميمغا يهانامهنيیه آیا کلخ اجرياست. از تار يالزام و ماقبل 94 يورود  يدکتربراي دانشجويان 
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 يدکتر ةدور انیدانشجو به مربوط يپژوهش – يآموزش میتقو: دوم بخش
 

 توضيحات زمان فعاليت

 درخواست مرخصي
)مطابق  تا يک هفته قبل از ثبت نام

 (يم آموزشيخ درج شده در تقويتار

س یرئاستاد راهنما،  ديیتأدرخواست از طريق سیستم گلستان و پس از 

اداره آموزش دانشکده و  يو پژوهشمعاون آموزشي رگروه/يمد، بخش

 نافذ است. سيدانشکده مستقل / پرد

 درخواست حذف ترم

 هفته قبل از امتحانات  3تا 

خ درج شده در ي)مطابق تارپايان ترم

 (يم آموزشيتقو

س ید استاد راهنما، رئيیدرخواست از طريق سیستم گلستان و پس از تأ

دانشکده و اداره آموزش  يرگروه/معاون آموزشي و پژوهشيبخش، مد

 س نافذ است.يدانشکده مستقل / پرد

گشت به تحصیل براي دانشجوياني که با مهماني بر

 .ها موافقت نشده استآن

خ درج ي)مطابق تارتا پايان هفته دوم

 (يم آموزشيشده در تقو
 .عودت اصل فرم مهماني ضروري است

 هيشنهادیتا قبل از دفاع از پ  آزمون زبان يقبول ۀنمر ۀارائ
 ۀسب حداقل نمره، ارائۀ مستندات مربوط به کيشنهادیشرط دفاع از پ

 نامه است.نيیذکر شده در آ ياز آزمونها يکي

دانشکده  گروه مستقل/ يشورا تصويب پیشنهاديه در

 ستم گلستانیو ثبت در س
  تحصیليپنجم مسال یتا پايان ن

دانشکده است  يشوراه در يشنهادیب پيمنوط به تصوششم مسال یثبت نام ن

 (16)ماده 

 يلیل تحصمسال اوین تعیین استاد راهنما
مسال بر عهده استاد / استادان ین نیدانشجو از نخست ييت راهنمایمس ول

 (12)ماده راهنما است. 

 (15ماده ) 16ن کل یانگیه واحدها با حداقل میبعد از گذراندن کل بهشت و آبان هر سال يارد امتحان جامع

نامه به استاد تکمیل و ارائه گزارش پیشرفت کار پايان

 راهنما
 مه اول خردادیو ن ياول د مهین

 يشرفت کار پژوهشیمسال سوم به بعد دانشجو موظف است گزارش پیاز ن

ل يتحوس بخش یرئبه مسال یدر هر ناستاد راهنما  ديیتأخود را پس از 

 (14)ماده  .دهد

 ماه پس از تصويب پیشنهاديه ششتا  تغییر استاد راهنماي دوم
گروه  يبخش و شوراشوراي  ديیأت فقت استاد راهنماي قبلي و جديد،موا

 (12)ماده  است. يضرور دانشکده مستقل/

 ماه پس از تصويب پیشنهاديه ششتا  اضافه شدن استاد راهنماي دوم
 يضرورگروه مستقل/و  يبخش و شوراشوراي  ديیتأموافقت استاد راهنما، و 

 (12)ماده است. 

 ماه پس از تصويب پیشنهاديه 12تا  تغییر استاد مشاور
گروه  يبخش و شوراشوراي  ديیتأموافقت استاد مشاور قبلي و جديد، و 

 (13)ماده  است. يضرورمستقل/و 

 ماه پس از تصويب پیشنهاديه 12تا  اضافه شدن استاد مشاور
الزم گروه مستقل/  يبخش و شوراشوراي  ديیتأموافقت استاد مشاور، و 

 (13)ماده است. 

 روز قبل از تاريخ دفاع 15حداقل  رگروه يوسط مدت رسالهدرخواست دفاع از  ديیتأ
معاون  روز قبل از تاريخ دفاع، درخواست دانشجو توسط 15بايد حداکثر تا 

 (17شود. )ماده  ديیتأدانشکده  يو پژوهش يآموزش

نیاز به تمديد از رساله بدون دفاع خ يتار نيآخر

 سنوات

( و نیمسال زوج 31/7نیمسال فرد )تا 

 (15/12)تا 
 (22انجام شود. )ماده رساله يد حداکثر تا اين تاريخ، دفاع از با

 قبل از پايان سنوات قانوني تحصیل تکمیل و ارائه فرم تمديد سنوات تحصیلي
موارد  يشورادر دانشکده و مابقي سنوات در  دهمتمديد سنوات نیمسال 

 (11شود. )ماده خاص انجام مي

توسط نار اخذ شده یدروس و سم يهانمرهقفل 

 نیمسال اول دانشجو در

 مسال دومیان هفته سوم نيتا پا

م يخ درج شده در تقوي)مطابق تار

 (يآموزش

 قفل شود.گلستان ستم یخ توسط استاد در سين تاريد حداکثر تا ايبا هانمره

 (4)ماده 
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نار اخذ شده توسط یدروس و سم يهانمرهقفل 

 دانشجو در نیمسال دوم
 مرداد 15تا 

 قفل شود.گلستان د حداکثر تا اين تاريخ توسط استاد در سیستم باي هانمره

 (4)ماده 

 شود.درصورت تأخیر، پرونده راکد مي ماه پس از دفاع 3حداکثر  حساب در تحصیالت تکمیلي هيتسو

 دفاع روز  آموختگي تاريخ دانش
)ماده ز از رساله است. یآمتیخ دفاع موفقي، همان تاريآموختگخ دانشيتار

21) 

 يوه آموزشیدر ش طول دوره مجاز تحصیل

 يپژوهش
 نیمسال 9

 م سال است.یم سال و حداکثر چهار و نیسه و نکم دست ،طول دوره

 (11)ماده 

 (11)ماده  سال است. 4سه سال و حداکثر کم دستطول دوره  نیمسال 8 يوه پژوهشیطول دوره مجاز تحصیل در ش
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 يدکتر يهاکاربرگ: سوم بخش
 

 شناسه نام فرم

 1د/  آزمون جامع يبرگزار يبرا يلیت تحصیوضع يبررس يکاربرگ تقاضا

 2د/ خ امتحان جامع يأت ممتحن و تاریه ين اعضاییکاربرگ تع

 3د/ امتحان جامع  يينها يابيصورتجلسه ارز

 4د/ أت داوران در امتحان جامعیکاربرگ پرداخت حق الزحمه ه

 5د/ هيشنهادیب پيکاربرگ تصو

 6د/ هيشنهادیصورتجلسه دفاع از پ

 7د/ يشرفت کار پژوهشیگزارش پ

 1/8د/  دهمنهم و سال مین يلیش سنوات تحصيخواست مجوز افزاکاربرگ در

 2/8د/ ازدهم يسال مین يلیش سنوات تحصيکاربرگ درخواست مجوز افزا

 9د/ داوران  يابیکاربرگ ارزش

 11د/ هیصورتجلسه دفاع

 11د/ هیجلسه دفاع ياز برگزار يلیالت تکمیگزارش ناظر تحص کاربرگ

 12د/ هیالزحمه داور خارج دانشگاه در جلسه دفاعش حقکاربرگ گزار

س مربوط به داور خارج از دانشگاه در جلسه دفاع از يالتدراربرگ گزارش حقک

 يه دکتريشنهادیپ
 1/12د/

 13د/ رساله يکاربرگ مجوز دانشکده جهت صحاف

 14د/ نامه در پرتال پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمي ايرانکاربرگ ثبت پايان

 15د/ زديدانشگاه  يت حقوق معنويتعهد رعا کاربرگ

 16د/ يلیالت تکمیان تحصير دانشجوینام با تأخکاربرگ ثبت

 17د/ لیانصراف دائم از تحص يکاربرگ تقاضا

 18د/  يل نسخ رساله دکتريکاربرگ تحو
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 بخش چهارم

 يدکتر رساله نگارش دستورالعمل

 ينگارش و چگونگي تدوين و تنظیم مطالب يک تحقیق علمي و برا ۀبه منظور آشنايي و آگاهي دانشجويان با نحو

 ر را هنگام تنظیم رساله رعايت نمايند:يها، ضروري است دانشجويان نکات زالههماهنگي در نحوه نگارش و تنظیم رس
 

 : ل استیذهاي مشتمل بر بخش معموالَساله ر -الف

 شروع با ذکر نام خداوندو 1

 دانشگاه يت حقوق معنويرعا ۀنامتعهدو 2

  يفارس ۀشناسنامو 3

 تقديم و 4

 قدردانيو 5

 برگه ارزيابي و امتیازو 6

 چکیده و 7

 فهرست مطالبو 8

 فهرست جداولو 9

 هافهرست سايرو 11

 (ياریشگفتار )اختیپ -11

اهداف طرح، روش  مقدمه يا ديباچه، تعريف موضوع، مروري بر مطالعات انجام شده و متن اصلي مشتمل بر -12

 شود(يم يفصل اول تلق)مقدمه،  اهتحقیق، تجزيه و تحلیل، نتايج و پیشنهاد

 وجود(ضمائم )در صورت  -13

 نوشت )در صورت وجود(يپ -14

 (يارینامه )اختواژه -15

 خذمآفهرست منابع و  -16

17-ABSTRACT به زبان انگلیسي(  )چکیده 

  يسیشناسنامه انگل -18
 

( به 16تا  8 يان صفحه فهرست منابع و مآخذ )بندهايصفحه فهرست مطالب تا پا يالزم است که از ابتدا

 ه گردد. یرو تهکي( به صورت 18و  17 يو بندها 7تا  1 يبندهار صفحات )يصورت دورو و سا
 

 رساله (پیتا) ينگارحروف -ب

متون . باشد BNazanin 14متن اصلي با قلم  و به باال استفاده شود Word 2003 افزاراز نرم براي تايپ رسالهو 1

 د. کنننیز استفاده  LATEXافزار نرمد از نتوانمي انيدانشجود. شوتايپ  Times New Roman 12با قلم  يسیانگل

 خط. در صفحات سمت چپ، فاصله شروع ک جنس تايپ شوديو از  4Aکاغذ  يبه صورت دورو رو ديبا رسالهو 2

فاصله خط تا لبه  -به غیر ازسطر مطلع پاراگراف که تا لبه کاغذ پنج سانتیمتر باشد -سانتیمتر  4تا لبه راست کاغذ 

 خطدر صفحات سمت راست، فاصله شروع باشد.  سانتیمتر 5/2و لبه چپ کاغذ پايین  ، لبهسه سانتیمتر کاغذ يباال

فاصله خط تا لبه  -سانتیمتر باشد 5/3به غیر ازسطر مطلع پاراگراف که تا لبه کاغذ -سانتیمتر  5/2تا لبه راست کاغذ 
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مطلب تا اولین سطر نوشوته  عنوانفاصله  باشد. متریسانت 4و لبه چپ  5/2 کاغذپايین  ، لبهسه سانتیمتر کاغذ يباال

فاصله شماره صفحه از  .باشد( Line Spacing: Exactly 29 pt)متر یسانتووو 1 ن خطوطیو فاصله ب سانتیمووتر 2شده 

جداول، اعم از نمودارها،  رسالهاين فواصل براي خطوط در تمام مراحل تدوين متر باشد. یسانت 1ن کاغذ يیلبه پا

 .دشوها و غیره بايد رعايت فهرست، عکس

 ت گردد:ير رعايصفحات مطابق نمونه ز يکادربند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م و تشکر از هیچگونه کادر تزيیني و تذهیب ياز صفحات تقد ریبه غ رسالهتوجه: در تدوين و تايپ صفحات 

 استفاده نگردد.

 يس )فقط براينوپارود به صورت ين بار به کار میاول يکه برا يا اصطالحات فارسيلغات  يسیمعادل انگلو 3

 يخوددار يسیانگل يابا الفب ييهاالمقدور در متن رساله از به کار بردن واژهيمربوطه درج شود. )حت کبار( در صفحهي

و به  ينيیمتر از لبه پایسانت 3متر از لبه چپ کاغذ و حداقل یسانت 5/2 ک خط که به فاصلهير يها زسينوپاشود(. 

ت شود(. ين صفحه رعايیه پایمتر حاشیسانت 5/2شود، نوشته شوند. )در هر صورت الزم است ياز رسم میطول مورد ن

ها سينوپا ن کلمه در متن مشخص شوند. دريآخر يباال و ... در گوشه 2، 1شماره ها در هر صفحه با گذاردن سينوپا

د در قسمت يشتر، بایحات بینوشته شود. در صورت وجود توض يا اصطالحات فارسيلغات  يفقط معادل زبان خارج

 ها آورده شود.نوشتيپ

 

 رساله صحافي -ج

کتابخانه و مشاور  استادانراهنما، استاد/ استاداناستاد/ يبراتعداد الزم )به بايد  حتماً  رساله پس از تايپ نهايي

 :استالزامي ل يذرعايت نکات  رسالهد. هنگام صحافي شو( تکثیر و صحافي ک نسخهيهر کدام  يمرکز

 چگونگي تنظيم روي جلد رساله – 6

رشته...،  يذکر درجه دکتردانشکده مربوط،  ناميزد،  آرم دانشگاه يزد، نام دانشگاه مشتمل برد يبا رسالهجلد 

)به  باشد راهنما و مشاور، نام و نام خانوادگي دانشجو و تاريخ دفاع استادان/ ، نام و نام خانوادگي استادرسالهعنوان 

 د(.یمه مراجعه کنیضم

 گیرد.مي قرار لهرسااستثناء شناسنامه انگلیسي پشت جلد  مورد رشته زبان انگلیسي، به طور توجه: در

 رسالهتنظيم عطف  – 2

3 
 

 

 
 

5/2 
 

 

4 

5/2 

5/2 

 5/2 
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5/2 

 

 

5/2 

5/2 

4 

 5/2 
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به ضمیمه مراجعه نام خانوادگي دانشجو و سال تحصیلي بايد نوشته شود ) و نام و رسالهعنوان  رساله،عطف  در

 .کنید(

 رسالهو انگليسي( داخل  يتنظيم شناسنامه )فارس – 9

، نام و رشته...، عنوان رساله يذکر درجه دکترمربوط، س يپرد نام ه يزد،مشتمل بر نام دانشگاد يبا رساله شناسنامه

 د(.یمه مراجعه کنی)به ضم باشدراهنما و مشاور، نام و نام خانوادگي دانشجو و تاريخ دفاع  استاداننام خانوادگي استاد/

  رسالهرنگ جلد  – 9

 ياسورمه يآببا رنگ  يماعو اجت يس علوم انسانيپردهاي رساله

 ايرنگ سورمه مهندسیبا فني وس يپردهاي رساله

 علوم با رنگ سبز س يپردهاي رسالهرنگ زرشکی با

  ياروزهیو کويرشناسي با رنگ ف يعیدانشکده منابع طبهاي رساله

 هاي دانشکده هنر و معماري با رنگ زرشکيرساله

 محل صحافي – 5

شده توسط  يمعرف يهاها به آدرسرساله يشود جهت صحافيه میها، توصرساله يت صحافیفیش کيافزا به منظور

 دانشگاه مراجعه شود. يلیالت تکمیحوزه تحص
 

  گذاريشماره -د

 گذاري صفحاتشماره -1

 و قدرداني، ارزيابي و تشکر ،.، تقديم..ابسمهاي مربوط به صفحه به رسالهگذاري براي صفحات در هنگام شماره

ها اي داده نشود. صفحات مربوط به فهرست مطالب، جداول، نمودارها و ساير فهرستچکیده هیچگونه شماره و امتیاز

-رين صفحه شمارهاعداد فارسي تا آخگذاري و متن اصلي با استفاده از ازحروف ابجد يا اعداد رومي شمارهبا استفاده 

گذاري شماره د.يکن به حساب آیصفحه ذکر نشود، ل اول هر فصل، شمارهصفحه درتوجه شود که  گذاري شود.

 .باشدمتر از لبه پايین صفحه یسانت 1 به فاصله صفحات بايد وسط و

 هاها و قسمتفصول، بخش يگذارشماره -2

 فصل، شماره 6شود که عدد يمشخص م 2-4-6ا ي 4-6 رینظ يفصل با اعداد مختلف هر يهاقسمتها و بخش

ن يو عناو BNazanin 18 Boldفصل با قلم عنوان هر  شماره قسمت است. شماره و 2عدد  و شماره بخش 4 ددع

پ يتا BNazanin 14 Boldهر بخش با قلم  يهان قسمتيو عناو BNazanin 16 Boldمختلف هر فصل با قلم  يهابخش

 استفاده شود. 15 ياز قلم بدر عرب يعرب يهاالهپ رسيتا يبرا شود.

 ... گذاري جداول، نمودارها وشماره -9

اي است که اين شماره داراي ،گرددتنظیم مي رساله فهرست جداول، نمودارها و ... که قبل از شروع متن اصلي در

ها داراي يک نظم و بايد اين شمارهکند و که در متن اصلي آورده شده است تبعیت مي يشماره از نمودارها يا جداول

  ترتیب ويژه باشد.

، 1-2، جدول 2 فصل يشوند. مثالٌ برا يگذارب ظهور در هر فصل شمارهید به ترتيها باها و جدولشکل يتمام

-آنها و عنوان شکل يها در باال.... عنوان جدول و 2-3 ، جدول1-3 جدول ،3 فصل يهاجدول ي، برا... و 2-2 جدول
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نقل شده باشد، الزم  يمأخذمنبع و از  يريا تصويشکل اگر  .گردديذکر م BNazanin 12 Bold با قلمر آنها ير زها د

 ر شکل آورده شود.ياست مرجع آن در ز

آنها در سمت عطف  يرند که متن باالیقرار گ يد طوريشوند، بايم میکاغذ تنظ يطول يکه در راستا ييهاجدول

که متن  رندیقرار گ يد طوريشوند، بايم میتنظ کاغذ يطول يکه در راستا ييهاشکل نیو همچن واقع شود رساله

 ين فاصله به محليکتريداخل متن و در نزد المقدوريها حتجدول ها ورد. شکلیگ قرار رساله ۀدر سمت لبن آنها يیپا

 گیرد. همديگر صورت مي مستقل از...  و، نمودارها شکلها، جدولهاگذاري شماره که ذکر شده، آورده شوند.

 هاگذاري روابط و فرمولشماره -9

 يگذارها، شمارهها و شکلشوند مانند جدوليکه ظاهر م يبیجداگانه و به ترت فصل به طور هر ها درفرمول 

يگر خط فاصله از يکد از دو شماره که با رسالهشده در متن اصلي  نوشتههاي گذاري روابط و فرمولبراي شماره گردد.

، 1به ترتیب داراي شماره  رسالهابتدا تا انتهاي  ها ازکه تمام روابط و فرمولطوريهشود بگردند، استفاده ميجدا مي

دهنده سمت راست نشاندهنده ترتیب فرمول و شماره که شماره سمت چپ نشان براي هر فصل خواهد بود n و ...، 2

-3) صورتبهر فصل سوم طور مثال فرمول بیستم دهر گرديده است. برابطه در آن ذک شماره فصلي است که فرمول يا

 شود.( نوشته مي21
 

 خذآممنابع و  -هـ

ک منبع يرد اشاره شود. چنانچه در داخل متن از یگيکه مورد استفاده قرار م يه منابعیالزم است در متن به کل

از دو  يکيمراجع به  يگذارباز شود و مرجع ذکر گردد. شماره يمه جمله، پرانتزنقل شود، بالفاصله پس از خات يمطلب

 باشد:ير ميروش ز

ب شماره در فهرست ین روش، مراجع به ترتيشوند. در ا يگذارند شمارهيآيکه در متن م يبیمراجع به ترت -1

 گردد. ذکر مأخذمنابع و 

ب در فهرست منابع و ین ترتیو به هم ،دهيگرد يگذارشماره سنده اولينام نو ييف الفباب حرویمراجع به ترت -2

 شود.يذکر م خذآم

با د يبا خذمآ ن ننموده، ذکر منابع وینوشتن مراجع مع يبرا را يخاص ساختار که دانشکده مربوط يموارد در

 مشخصات کامل به ترتیب زير آورده شود: 

صورتي که  مصحح )در ، نام اثر، نام مترجم و(هد بودنام کوچک او مقدم خوا برمؤلف نام خانوادگي) نام مؤلف

 . ، محل چاپ، سال چاپ(، جلدشماره چاپ، ناشرم گرد آورنده، مشخصات کامل چاپ )ترجمه شده باشد(، نا

ن اگر کتاب داراي دو یگردد و همچننام مؤلف، مترجم حذف مي يجلو از …عناوين دکتر، مهندس و  القاب و

 آمده است، آورده شود. مأخذنام و نام خانوادگي همه آنها به ترتیبي که در پشت جلد باشد  شتریا بي نويسنده

 طور مثال:هب

آستان قدس رضوي مشهد: اصح، راهنماي نگارش و ويرايش، چاپ هشتم، ن يمحمدمهدمحمد جعفر و  ،احقيي

 .116مشهد، ص

مشخصات به همین روش و  ي داراي تمام مشخصات کامل مذکور نباشد که در اين حالتمأخذممکن است 

 فاقد آن است، آورده شود.  مأخذترتیب با حذف آن مشخصه که 
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کلمه همان و هرگاه از يک منبع در متن به صورت متوالي و پشت سرهم استفاده شده باشد در ارجاع بعدي 

 .117د مانند: همان مأخذ، ص يآيصفحه م ۀشمار

 ستفاده ارجاع نخستین باشد، بدين صورت بايد عمل گردد: مورد ا مأخذاگر ارجاع بعدي با فاصله به همان 

 . 117ناصح، همان کتاب، ص  يمحمد جعفر و محمدمهد ،ياحقي

 شود.ير مراجع ذکر ميو سپس سا يهاي مختلف، ابتدا مراجع فارسدر صورت وجود منابع به زبان
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