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باسمه تعالي

بخش اول

مقررات و دستورالعملهاي اجرايي دوره دکتري
برگرفته از آيیننامه آموزشي دوره دکترا به شماره  21/57219مورخ  1389/9/17ابالغ شده توسط وزير محترم
علوم ،تحقیقات و فناوري و مصوبات شوراي تحصیالت تکمیلي دانشگاه يزد
رشد پرشتاب علم و فناوري و تحوالت عظیم اجتماعي و اقتصادي بويژه اهداف برنامههاي توسعه و سند چشمانداز
بیست ساله جمهوري اسالمي ايران ،شرايطي را براي دانشگاهها و مراکز تحقیقاتي پديد آورده است که وزارت علوم،
تحقیقات و فناوري براي ايجاد تحول راهبردي در علم و فناوري و توجه بیشتر به پژوهش ،تربیت نیروهاي متعهد،
متخصص و ماهر را از طريق تنوع در شیوه پذيرش دانشجو در دورۀ دکتري ،در صدر اولويتهاي کاري خود قرار داده
است.
آيیننامه دورۀ دکتري در دو شیوه آموزشي -پژوهشي و پژوهشي در جلسات مختلف شوراي تحصیالت تکمیلي
دانشگاه يزد مورد بررسي قرار گرفت و بر اساس آن مجموعه مقررات و دستورالعملهاي اجرايي دورۀ دکتري
( )Ph.D.دانشگاه يزد تدوين گرديد.
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تعاریف
ماده  :6براي رعايت اختصار ،در اين آيیننامه واژههاي زير جايگزين اسامي و عبارتهاي مربوط به هر يک ميشود:
وزارت :وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوري
گروه مستقل  /دانشكده :گروه آموزشي يا دانشکده مجري دورۀ دکتري
دانشگاه :دانشگاه يزد
آیيننامه :آيیننامۀ دورۀ دکتري
ماده  :2دورۀ دکتري ،باالترين دورۀ تحصیلي آموزش عالي است که به اعطاي مدرك تحصیلي ميانجامد و رسالت
آن تربیت افرادي است که با نوآوري در زمینههاي مختلف علوم و فنآوري در رفع نیازهاي کشور و گسترش مرزهاي
دانش مؤثر باشند و به دو شیوه "آموزشي–پژوهشي" و "پژوهشي" اجرا ميشود.
شرایط ورود
ماده  :9ضوابط ورود داوطلبان به دورۀ دکتري به شرح ذيل است:
الف) داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي
ب) داشتن مدرك تحصیلي کارشناسي ارشد يا دکتري حرفهاي که حسب مورد به تأيید وزارت علوم ،تحقیقات و
فنآوري يا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي رسیده باشد.
ج) احراز صالحیت علمي براي ورود به رشته موردنظر به يکي از روشهاي زير:
 -1شرکت در آزمون ورودي کتبي و مصاحبه نیمهمتمرکز دکتري و کسب امتیاز قابل قبول ،بر اساس آخرين
آيیننامههاي پذيرش دانشجوي دکتري
 -2ورود از طريق آيیننامه استعدادهاي درخشان و تصوويب شووراي گوروه مستقل/دانشوکده و شووراي دانشوکده
مستقل  /پرديس
 -3معرفيشدگان اداره بورس و سازمان امور دانشجويان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري که پذيرش آنها به
تصويب شوراي گروه مستقل /دانشکده برسد.
د) دانستن زبان انگلیسي در حد نصاب الزم.
تبصره  -6نحوۀ احراز صالحیت علمي و توانايي دانشجو در زبان انگلیسي بر اساس آيیننامۀ آزمونهاي نیمه
متمرکز ورودي دکتري مصوب وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري براساس کسب حداقل نمرۀ آزمونهاي مختلف زبان
انگلیسي مندرج در جدول ذيل است
رديف

عنوان رشته

University
of Tehran

University
of Shiraz

IELTS
Equivalent

TOEFL PBT
Or TOLIMO

TOEFL
IBT

MSRT

1

کلیه رشتهها بجز رشتههاي ذکر شده
در رديف  1و 3

12

61

5

481

61

51

2

رشتههاي زبان و ادبیات فارسي /زبان و
ادبیات عرب  /علوم قرآن و حديث /فقه
شافعي /فقه و مباني حقوق  /مدرسي
معارف اسالمي  -ايثارگران و مربیان

11

55

4

4/8

465

58

47

راهنماي آموزشي و پژوهشي دانشگاه یزد  -دوره دکتري ()Ph. D.

شرط دفاع از پیشنهاديه ،ارائۀ مستندات مربوط به کسب حداقل نمرۀ يکي از آزمونهاي ذکر شده است.
تبصره :2دانشجويان رديفهاي  1و  2در صورت کسب حداقل نمره آزمون  MSRTبه ترتیب  47و  45ميتوانند در
دوره آموزشي که توسط دانشکده زبانهاي خارجي برگزار ميشود ،ثبت نام نمايند .اين دسته از دانشجويان در صورت
گذراندن موفقیت آمی ز دوره مذکور ،نمره آزمون زبان اخذ شده توسط آنها به عنوان نمره قبولي پذيرفته ميشود.
تبصره :9دانشجويان رديفهاي  1و  2که داراي معلولیت شديد بینايي يا شنوايي هستند با ارائه مستندات مورد
قبول تايید شده توسط بهزيستي و مرکز مشاوره دانشگاه و تصويب شوراي تحصیالت تکمیلي دانشگاه در صورت
کسب حداقل نمره آزمون  MSRTبه ترتیب  45و  43ميتوانند در دوره آموزشي که توسط دانشکده زبانهاي خارجي
برگزار ميشود ،ثبت نام نمايند .اين دسته از دانشجويان در صورت گذراندن موفقیت آمیز دوره مذکور ،نمره آزمون
زبان اخذ شده توسط آنها به عنوان نمره قبولي پذيرفته ميشود.
تبصره  -9دانشجوياني که مدرك زبان انگلیسي خود را قبل از شروع اولین نیمسال تحصیلي گرفته باشند ،به
شرطي مدرك آنها پذيرفته ميشود که از زمان برگزاري آزمون يادشده بیش از  2سال نگذشته باشد.
واحدهاي درسي و ارزشيابي آنها
ماده  :9مجموع واحدهاي دورۀ دکتري  36واحد است .در شیوۀ آموزشي-پژوهشي 12 ،تا  18واحد آن واحدهاي
درسي و  18تا  24واحد آن مربوط به رساله است و در شیوۀ پژوهشي  3تا  8واحد آن واحدهاي درسي مرتبط با
موضوع رسالۀ دانشجو و  28تا  33واحد آن مربوط به رساله است که در سرفصل درسي مصوب هر رشته تعیین شده
است.
تبصره  -6در شیوه آموزشي ـ پژوهشي دانشجو تا قبل از به پايان رساندن دروس ،موظف است در هر نیمسال
تحصیلي بین  6تا  11واحد درسي را انتخاب و ثبت نام کند.
تبصره  -2عدم ثبت نام در زمان مقرر ،به منزلۀ انصوراف دانشوجو از تحصیل تلقي ميشود.
تبصره  -9تعیین حداقل و حداکثر واحدهاي درسي در شیوۀ پژوهشي ،در هر زماني از دورۀ تحصیلي ،با
تشخیص و نظر استاد راهنما صورت ميگیرد.
تبصره  -9واحدهاي درسي به منظور تسلط بر مفاهیم نوين هر رشته و تقويت توان علمي دانشجو براي فعالیت-
هاي پژوهشي دوره ،با نظر استاد راهنما و بر اساس سرفصل درسي مصوب هر رشته انتخاب ميشود.
تبصره  -5حداقل نمرۀ قبولي در هر درس 14 ،از  21و میانگین قابل قبول نمرههواي دانشوجو در هموۀ درسهوا
 16از  21است.
در صورتي که میانگین کل نمرههاي دانشجو کمتر از  16باشد ،دانشجو مجاز است با نظر استاد راهنما و بر اسواس
سرفصل مصوب ،حداکثر  11واحد از دروس جديد و يا دروسي را که در آنها نمرۀ کمتر از  16کسب کرده است ،اخوذ
نمايد و در صورت جبران کمبود میانگین کل ،به تحصیل ادامه دهد .براي جبوران میوانگین کول در صوورتي دانشوجو
مجاز به اخذ دروس جديد است که درسهاي گذرانده شده با نمره کمتر از  16در آن نیمسال ارائه نشوده باشود .در
اين صورت نمرۀ جديد جايگزين نمرۀ قبلي نميشود و میانگین کل نمرههاي دانشجو با در نظر گرفتن تمام نمرههواي
ثبت شده در کارنامۀ دانشجو حساب ميشود .دانشجو در طول دورۀ تحصیلي تنها ميتواند يکبار از اين قانون اسوتفاده
کند و چنانچه براي مرتبۀ دوم نمرۀ میانگین کل وي کمتر از  16باشد ،از ادامۀ تحصیل محروم ميشود.
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تبصره  -1در شرايط خاص و در صورت نیاز ،به تشخیص و پیشنهاد استاد/استادان راهنما و تأيید گروه مستقل/
دانشکده ذيربط ،دانشجو موظف است حداکثر تا  6واحد درسي را به عنوان «درسهاي جبراني» بگذراند .گذراندن اين
درسها اجباري است اما نمرۀ آنها در تعیین میانگین کل منظور نميشود .نمرۀ قبولي در دروس جبراني  14از 21
است.
تبصره  -7در هر صورت جمع واحدهاي دروس اصلي و جبراني دانشجو در يک نیمسال تحصیلي نبايد از 11
واحد بیشتر شود.
تبصره  -8چنانچه دانشجو موظف به گذراندن دروس موضوع تبصره  5باشد ،بايد شهريههاي دورۀ دکتري را
پرداخت کند.
تبصره  -4چنانچه دانشجو موظف به گذراندن دروس موضوع تبصره  6باشد ،بايد شهريههاي دورۀ کارشناسي
ارشد را پرداخت کند.
تبصره  -61در مواردي که ارزشیابي دروس موکول به فعالیتهايي باشد که با تشخیص استاد مربوط ،انجام دادن
آن تا پايان نیمسال تحصیلي ممکن نیست ،استاد ميتواند نمرۀ دروس اخذ شده توسط دانشجويان را حداکثر تا پايان
هفتۀ سوم نی مسال دوم (براي دروس اخذ شده توسط دانشجو در نیمسال اول) و حداکثر تا پانزدهم مردادماه (براي
دروس اخذ شده توسط دانشجو در نیمسال دوم) به نمرۀ قطعي تبديل و در نرم افزار آموزشي گلستان قفل نمايد.
حضور و غياب
مادۀ  :5حضور دانشجو در تمامي برنامههاي درسي و ديگر فعالیوتهواي آموزشوي و پژوهشوي دوره الزاموي اسوت.
3
غیبت دانشجو در هر درس نبايد از
16
درس صفر محسوب ميشود.

مجموع ساعات آن درس تجاوز کند ،در غیر اين صورت نمورۀ دانشوجو در آن

تبصره  -6در صورتي که غیبت دانشجو در يک درس ،بیش از حد مجاز بوده و از نظر دانشوگاه ،موجّوه تشوخیص
داده شود ،آن درس از مجموعۀ دروس انتخابي دانشجو حذف ميشود .در اين صورت رعايت حد نصاب  6واحود در آن
نیمسال الزامي نیست ،ولي آن نیمسال از نظر طول تحصیل ،يک نیمسال کامل محسوب و شوامل مقووررات آموزشوي
ميشود.
ماده  :1غیبت غیر موجّه در امتحان هر درس منجر به نمرۀ صفر در آن درس ميشود.
مرخصي تحصيلي و حذف ترم
ماده  :7در موارد استثنايي که دانشجو عذر موجّه داشته باشد ،ميتواند با موافقت بخش و گروه مستقل /دانشوکده
حداکثر يک نیمسال از مرخصي تحصیلي و حداکثر يک نیمسال از حذف ترم استفاده نمايد .مودتهواي موذکور جوزو
سنوات تحصیلي دانشجو محسوب ميشووند .مسو ولیت تموامي مشوکالت احتموالي آموزشوي کوه ناشوي از مرخصوي
تحصیلي يا حذف ترم باشد ،متوجه دانشجوست.
تبصره  -6درخواست مرخصي تنها درصورتي قابل بررسي است که پس از درخواست از طريق سیستم گلسوتان و
تأيید رئیس بخش ،مدير گروه مستقل  /معاون آموزشي و پژوهشي دانشکده (پس از کسب نظر شوراي گروه مسوتقل/
6
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دانشکده) و براساس تاريخ اعالم شده در تقويم آموزشي ،به اداره آموزش دانشوکده مسوتقل  /پورديس ارجواع و تأيیود
شود .موافقت با مرخصي تحصیلي با توجه به وضعیت تحصیلي دانشجو صورت ميگیرد.
تبصره  -2درصورتي که دانشجو بعد از انتخاب واحد به داليل موجّه قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسوال نباشود
يا امکان حضور در امتحانات پايان ترم را نداشته باشد ،ميتواند از طريق سیستم گلستان براي آن نیمسال درخواسوت
حذف ترم نمايد .درخواست حذف ترم دانشجو بايد پس از تأيید رئیس بخش ،مدير گروه مسوتقل /معواون آموزشوي و
پژوهشي دانشکده (پس از کسب نظر شوراي گروه مستقل /دانشکده) و براساس تاريخ اعالم شده در تقوويم آموزشوي،
به اداره آموزش دانشکده مستقل /پرديس ارجاع و تأيید شود.
تبصره  -9درصورت مخالفت با درخواست مرخصي يا حذف ترم ،دانشجو موظف به پیگیري کلیوه اموور آموزشوي
خود (اعم از انتخاب واحد يا شرکت در امتحانات پايان ترم) در موعد مقرر است.
تبصره  -9هر دانشجوي دکتري ،در شرايط خاص و با تشوخیص موديرگروه مسوتقل/معاون آموزشوي و پژوهشوي
دانشکده ،در کل دوره و فقط در يک نیمسال تحصیلي ،مجاز بوه حوذف اضوطراري يوک درس طبوق تقوويم آموزشوي
دانشگاه است .در صورتي که تعداد واحدهاي اخذ شده دانشجو با حذف اين درس زير حد نصاب  6واحد قورار بگیورد،
آن نیمسال نیز مشمول مقررات يک نیمسال آموزشي کامل خواهد بود.
انصراف ،ترك تحصيل و اخراج
ماده :8دانشجو ميتواند به هر دلیل از ادامۀ تحصیل اعالم انصراف نمايد ،در اينصورت بايد درخواست خوود را بوا
تکمیل فرم انصراف به معاون آموزشي و پژوهشي دانشکده مستقل /پرديس تحويل دهد .چنانچه دانشجو بعد از دو ماه
درخواست خود را پس نگیرد ،دانشگاه نسبت به صدور گواهي انصراف اقدام مينمايد.
ماده  -4درصورتي که دانشجو بدون کسب موافقت دانشگاه حتي براي يوک نیمسوال تورك تحصویل نمووده و در
زمان مقرر براي انتخاب واحد هر نیمسال (يا اخذ مجوز درصورت لزوم) اقدام ننمايد ،از ادامه تحصیل محروم ميشود.
در موارد زير نیز دانشجو از ادامۀ تحصیل در دورۀ دکتري محروم ميگردد:
الف) میانگین کل نمرههاي درسي دانشجو (با رعايت تبصره  5ماده  )4کمتر از  16شود.
ب) صالحیت علمي دانشجو براي استمرار فعالیت پژوهشي پس از دو بار ارزيابي جامع احراز نشود (ماده .)15
ج) رساله دانشجو «غیرقابل قبول» ارزيابي شود (ماده .)18
د) مدت مجاز تحصیل دانشجو (با رعايت ماده  )11به پايان برسد.
تبصره  -6دانشجوي انصرافي ،ترك تحصیل کرده و يا محروم از تحصیل موظف است به تعهداتي که سپرده اسوت
عمل کند.
تبصره  -2دانشجوي انصرافي ،ترك تحصیل کرده يا اخراج از تحصیل حتي در صوورت تسوويه حسواب کامول بوا
مؤسسه نميتواند در آزمون ورودي دکتري سال بعد شرکت کند.
تبصره  -9در صورت محروم شدن يا انصراف دانشجو از ادامۀ تحصیل در دورۀ دکتوري ،دانشوگاه مجواز اسوت بوا
رعايت ضوابط و مقررات مربوط صرفاً گواهینامهاي را مبني بر گذرانودن دروس بور اسواس کارناموۀ تحصویلي دانشوجو
صادر کند.
تبصره  - 9تاريخ انصراف از تحصیل دانشجو ،تاريخ ذکر شده در فرم درخواسوت انصوراف ،تواريخ اخوراج و تورك
تحصیل دانشجو با توجه به نیمسال اخراج يا عدم مراجعه 11/15 ،يا  4/15هر سال است.
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طول دوره و سنوات تحصيل
ماده  :61مدت مجاز تحصیل در دوره دکتري در شیوۀ آموزشي – پژوهشي حداقل سه سال و نیم و حداکثر چهوار
سال و نیم و در شیوۀ پژوهشي حداقل سه سال و حداکثر چهار سال اسوت .در صوورت ضورورت بوه پیشونهاد اسوتاد
راهنما و تأيید گروه مستقل /دانشکده و شوراي تحصیالت تکمیلي دانشگاه حداکثر تا يک نیمسوال تحصویلي بوه ايون
مدت افزوده ميشود.
تبصره  -6در خصوص سنوات نیمسال دهم ،با ارائه داليل کافي توسط دانشجو و به شرط موافقت اسوتاد راهنموا،
رئیس بخش ،شوراي گروه مستقل  /دانشکده ،تکمیل و ارائه به موقع گزارش کار پیشرفت کار رسواله ،تکمیول و ارائوه
فرم تقاضاي افزايش سنوات تحصیلي طبق برنامۀ زمانبندي مصوب تحصیالت تکمیلوي ،امکوان صودور مجووز سونوات
نیمسال دهم وجود دارد .موافقت با تمديد سنوات نیمسال دهم دانشجويان متقاضي توسط دانشکده مستقل /پورديس،
بايد حداقل  15روز قبل از شروع ثبت نام نیمسال دهم به اداره آموزش دانشکده مستقل /پرديس ارسوال شوود .عودم
وصول به موقع موافقت دانشکده مستقل  /پرديس ،در واقع مخالفت با تمديد سنوات نیمسال دهوم دانشوجو محسووب
ميگردد.
تبصره  -2در صورتي که دانشجو بنا به عللي خارج از اختیار خود و يا بروز مشکالت غیر قابل پیشبیني (بوا ارائوه
داليل و مستندات کافي) در مدت مجاز (با رعايت تبصره  )1موفق به اتمام تحصیل نشود ،به پیشنهاد استاد راهنمواي
دانشجو و به شرط موافقت رئیس بخش ،شوراي گروه مستقل /دانشکده ،معاون آموزشي و پژوهشي دانشکده مستقل /
پرديس و شوراي بررسي موارد خاص دانشگاه ،وضعیت دانشجو را بررسي و متناسب با کمیت و کیفیوت فعالیوتهواي
علمي دانشجو ،در مورد مدت و نحوه ادامه تحصیل يا اخراج او تصمیم قطعي خواهد گرفت.
موافقت با درخواست تمديد سنوات نیمسال تحصیلي که نیاز به مجووز شووراي مووارد خواص دانشوگاه دارد ،بايود
حداقل  31روز قبل از شروع ثبت نام نیمسال مورد تقاضا به اداره آموزش دانشکده مسوتقل /پورديس دانشوگاه ارسوال
شود .عدم وصول به موقع موافقت دانشکده مستقل /پرديس ،در واقع مخالفت با تمديد سنوات نیمسال موورد تقاضواي
دانشجو محسوب ميگردد .در هر صورت ،تکمیل و ارائه به موقع گزارش پیشرفت کار رسواله و فورم تقاضواي افوزايش
سنوات تحصیلي طبق برنامه زمانبندي مصوب درج شده در تقويم آموزشي دانشگاه الزامي است.
تبصره  -9در صورت موافقت شوراي موارد خاص بوا تمديود سونوات نیمسوال يوازدهم و پوس از آن ،بور اسواس
بخشنامه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري و مصوبات دانشگاه ،دانشجو ملزم بوه پرداخوت تموام هزينوههوا بور اسواس
دستورالعمل شهريه مصوب دانشگاه است.
معادلسازي و تطبيق دروس
ماده  :66تطبیق دروس معرف پذيرش دروسي است که دانشجو در يک کدرشته با موفقیت گذرانوده و متقاضوي
پذيرش آن درس در همان کدرشته است.
معادلسازي دروس معرف پذيرش دروسي است که دانشجو در يک کدرشته قبالً گذرانده و متقاضوي پوذيرش آن
در کدرشتهاي متفاوت با کدرشته قبلي است.
بر اساس درخواست دانشجو و تايید شوراي گوروه مسوتقل  /دانشوکده تطبیوق دروس دانشوجو (بجوز سومینار و
رساله) تا سقف واحدهاي کدرشته دانشجو انجام ميگیرد.
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معادلسازي دروس در دوره دکتري با نظر مدير گروه مستقل  /دانشکده (پس از کسب نظر شوراي گروه مستقل
 /دانشکده) و معاون آموزشي – پژوهشي دانشکده مستقل /پرديس و با شرايط زير امکانپذير است:
الف -پذيرش دانشجو براي ورود به دوره ،مورد تأيید وزارت باشد.
ب -رشته تحصیلي دانشجو در دانشگاهي که دروس درخواست شده بوراي معوادلسوازي در آن گذرانوده شوده
است ،مورد تأيید وزارت باشد.
ج -دروس گذرانده شده دانشجو بر اساس سرفصل مصوب و در مقطع دکتري باشد.
د -محتواي آموزشي دروس معادلسازي شده بايد به تأيید شوراي گروه مستقل  /دانشکده حداقل %81
اشتراك داشته ،نمره آنها نبايد از  14کمتر باشد.
هـ -تعداد واحد دروس معادل سازي شده دانشجو نبايد از نصف کل واحدهاي دوره (بدون در نظر گرفتن واحد
سمینار و رساله) بیشتر گردد.
وو تعداد واحد درس درخواستشده براي معادلسازي نبايد کمتر از تعداد واحد درس رشته جديد باشد.
تبصره  -6نمرههاي دروس معادلسازي شده غیرمیهمان (تغییر رشته و  )...و دروس تطبیق شده از دورههاي
قبل در محاسبه میانگین نمرههاي نیمسال محسوب نميشود ولي در محاسبۀ میانگین کل نمرههاي دانشجو منظور
ميگردد.
تبصره 2ـ تمام نمرات دروس دانشجوي میهمان و انتقال ،اعم از قبولي يا مردودي و سوابق آموزشي عیناً در
کارنامه دانشجو ثبت ميشود .میانگین نیمسال تحصیلي با در نظر گرفتن نمرات تمام دروس دانشجو در آن نیمسال
محاسبه ميشود ولي در محاسبه میانگین کل دانشجو صرفاً نمرات دروس پذيرفته شده منظور ميگردد.
تبصره  -9معادلسازي و تطبی ق دروس مؤسسات دولتي که زيرمجموعۀ وزارت نیستند و همچنین دانشگاهها/
موسسات غیرانتفاعي ،پیامنور ،رشتههاي مجازي و پرديسهاي خودگردان امکانپذير نیست.
تبصرة  -9به ازاي هر  6تا  11واحد از دروس معادلسازي شده ،يک نیمسال از سنوات مجاز تحصویلي دانشوجو
کاسته ميشود.
استاد راهنما
ماده  :66شرايط و ظرفیت پذيرش دانشجوي دکتري ،براي استاد  /استادان راهنما ،بر اساس آخرين
آيیننامه مصوب شوراي تحصیالت تکمیلي دانشگاه تعیین ميشود.
ماده  :62مس ولیت راهنمايي دانشجو از نخستین نیمسال تحصیلي بر عهده اسوتاد  /اسوتادان راهنماسوت کوه بوه
درخواست دانشجو از میان اعضاي هیأت علمي واجد شرايط دانشگاه با مرتبه حوداقل اسوتادياري و بوا موافقوت عضوو
هیأت علمي و تأيید گروه مستقل /دانشکده ذيربط بر اساس آيینناموۀ مصووب شووراي تحصویالت تکمیلوي دانشوگاه
تعیین ميشود.
تبصره  -6براي هر رسالۀ دکتري حداکثر  2استاد راهنما ميتوان در نظر گرفت .در صورتيکه استادان راهنماي
دکتري بیش از يک نفر باشند ،بايد درصد مشارکت آنها بر اساس توافق طرفین در پیشنهاديۀ رساله ذکر شود .عدم
ذکر درصد مشارکت استادان راهنما بهمنزله مشارکت مساوي استادان در راهنمايي رساله است .در اين شرايط استاد
راهنماي اول بايد عضو هیأت علمي دانشگاه يزد بوده و شرايط ماده  11و  12را داشته باشد.
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تبصره  - 2در موارد استثنايي با موافقت شوراي گروه مستقل/دانشکده ،اسوتاد راهنمواي دوم را مويتووان از بوین
اعضاي هیأت علمي ديگر دانشگاهها يا مؤسسات آموزش عالي معتبر داخل و يا خارج از کشور و همچنوین متخصصوان
ذيصالح داخل يا خارج از کشور با مدرك دکتري در زمینۀ تخصصي مرتبط با رساله انتخاب نمود.
تبصره  -9عضو هیأت علمياي که استاد راهنماي دانشجوي دکتري (داراي پیشنهاديۀ مصوب) است ،در صورتي
ميتواند به سفر مطالعاتي يا ماموريتهاي خارج از کشور اعزام شود که استاد مشاور کتباً مس ولیت هدايت رساله را
در غیاب استاد راهنما قبول نمايد و يا اينکه هر کدام از رسالههاي تحت راهنمايي وي داراي استاد راهنماي دوم باشد
و يا قبل از اعزام يکي ديگر از اعضاي هیأت علمي گروه مستقل/دانشکده به پیشنهاد استاد راهنما و تأيید مدير گروه /
معاون آموزشي و پژوهشي دانشکده (پس از کسب نظر شوراي گروه مستقل  /دانشکده) به عنوان استاد راهنماي دوم
و با تعیین درصد مشارکت حداقل  11درصد تعیین و مس ولیت هدايت رساله را در غیاب استاد راهنما متقبل شود.
تبصره  -9در مورد مأموريتهاي با مدت زمان بیش از دو سال ،پیشنهاد گروه مستقل /دانشکده مربوط در اين
خصوص ،در شوراي دانشکده مستقل /پرديس بررسي و تصمیمگیري نهايي صورت ميگیرد.
تبصره  -5تغییر استاد راهنماي دوم بعد از تصويب پیشنهاديه در شووراي گوروه مسوتقل /دانشوکده ،بوا موافقوت
استاد راهنماي دوم قبلي و جديد ،شوراي گروه مستقل /دانشکده امکانپذير است .در اين صورت فاصله زمان دفواع توا
آخرين تغییر حداقل يکسال است.
تبصره  -1اضافه شدن استاد راهنماي دوم بعود از تصوويب پیشونهاديه در شووراي گوروه مسوتقل /دانشوکده ،بوا
موافقت شوراي گروه مستقل /دانشکده امکانپذير است .در اين صورت فاصوله زموان دفواع توا آخورين تغییور حوداقل
يکسال است.
تبصره  -7امضاي استاد  /استادان راهنما (داخل يا خارج دانشگاه) در فرم پیشنهاديه الزامي است .در موارد خاص
(به تشخیص گروه مستقل/دانشکده) بر اساس تأيید کتبي استاد راهنماي خارج از دانشوگاه ،امضواي اسوتاد راهنمواي
حاضر ميتواند جايگزين امضاي استاد راهنماي خارج از دانشگاه شود.
استاد مشاور
ماده  :69استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما پس از تأيید شوراي گروه مستقل /دانشکده از بین اعضاي هیأت
علمي داخلي يا اعضاي هیأت علمي ديگر دانشگاهها و موسسات آموزش عالي کشور و يا متخصصان ذيصالح داخل يا
خارج از دانشگاه با مدرك دکتري در زمینۀ تخصصي مرتبط با رساله انتخاب ميشود .رساله دکتري ميتواند استاد
مشاور نداشته باشد.
تبصره  -6براي هر رسالۀ دکتري حداکثر  2استاد مشاور ميتوان در نظر گرفت .در صورتيکه استادان مشاور
رسالۀ دکتري بیش از يک نفر باشند ،بايد درصد مشارکت افراد بر اساس توافق طرفین در پیشنهاديۀ رساله ذکر شود.
عدم ذکر درصد مشارکت افراد بهمنزله مشارکت مساوي استادان در مشاورۀ رساله است.
تبصره  - 2با درخواست استاد راهنما ،موافقت استاد مشاور قبلي و جديد و تايید شوراي گروه مستقل/دانشکده
ميتوان استاد مشاور را تغییر داد .در اين گونه موارد فاصله زماني دفاع تا آخرين تغییر انجام شده بايد حداقل  6ماه
باشد.
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تبصره  - 9با درخواست استاد راهنما و موافقت شوراي گروه مسوتقل /دانشوکده مويتووان بوراي رسواله مصووب
دانشجوي دکتري استاد مشاور جديد اضافه نمود .در اين گونه موارد فاصله زماني دفاع تا آخرين تغییر انجام شده بايد
حداقل  6ماه باشد.
تبصره  -9امضاي استاد  /استادان مشاور (داخل يا خارج دانشگاه) در فرم پیشنهاديه الزامي است .در موارد خواص
(به تشخیص گروه مستقل /دانشکده) بر اساس تأيیديۀ کتبي استاد مشواور خارج از دانشوگاه ،امضواي اسوتاد راهنمووا
ميتواند جايگزين امضا استاد مشاور خارج از دانشگاه شود.
موضوع رساله
ماده :69دانشجو در شیوۀ آموزشي– پژوهشي تا پايان نیمسال دوم و در شیوۀ پژوهشي ،همزمان با پذيرش از
نیمسال اول ،موظف است موضوع رسالۀ خود را با هماهنگي استاد/استادان راهنما و مشاور تعیین و فعالیت پژوهشي
خود را آغاز کند.
تبصره  -6تمام فعالیتهاي علمي دانشجو در مرحلۀ پژوهشي و تدوين رساله زير نظر استاد راهنما صورت
ميگیرد و هر زمان که استاد راهنما تعیین کند ،دانشجو بايد نتیجه تحقیقات خود را گزارش نمايد .عالوه بر اين،
دانشجو بايد فرم گزارش پیشرفت کار پژوهشي را از نیمسال سوم به بعد در دو نوبت نیمۀ اول دي و نیمۀ اول خرداد
تکمیل کرده و پس از تأيید استاد راهنما به رئیس بخش تحويل دهد.
تبصره  -2در صورت عدم رضايت استاد راهنما از روند فعالیتهاي علمي دانشجو ،پس از طرح موضوع در شوراي
گروه مستقل /دانشکده ،براي بررسي نهايي و اتخاذ تصمیم مقتضي به معاون آموزشي و پژوهشي دانشکده مستقل /
پرديس ارسال ميشود.
تبصره  -9ثبتنام نیمسال ششم و بعد از آن ،مشروط به تصويب پیشنهاديه رساله در شوراي گروه مستقل /
دانشکده ،تأيید استاد راهنما مبني بر حضور فعال دانشجو در دانشگاه و پیگیري امور آموزشي و پژوهشي دوره
تحصیلي است.
آزمون جامع
ماده  :65دانشجويان دکتري موظف به کسب نمرۀ الزم در آزمون جامع بر اساس دستورالعمل ذيل هستند.
 - 1آزمون جامع بهمنظور احراز قابلیتهاي آموزشي و پژوهشي دانشجو است .در شیوۀ آموزشي  -پژوهشي اين
آزمون زير نظر شوراي گروه مستقل /دانشکده و توسط يک هیأت حداقل  5نفره انجام ميشود .شرايط و روش احراز
قابلیتهاي پژوهشي دانشجو در شیوۀ آموزشي – پژوهشي به شرح ذيل ارزيابي ميشود.
 -2دانشجوياني که کلیه واحدهاي مورد نیاز دوره آموزشي را با حداقل میانگین کل  16گذرانده باشوند ،موظف به
ثبت نام و شرکت در اولین آزمون جامع نیمسال بعد هستند.
تبصره 6و در صورت داشتن شرايط ثبت نام آزمون جامع ،عدم ثبت نام به منزلۀ مردودي در آن آزمون است .در
صورت اخذ درس آزمون جامع در يک ترم ،امکان حذف آن وجود نداشته و غیبت دانشجو در آزمون جامع به منزله
مردودي در آن آزمون است.
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تبصره 2ـ در صورتي که دانشجو بر اساس مقررات ماده  6در مرخصي تحصیلي يا حذف ترم باشد عدم ثبت نام
و شرکت در امتحان جامع به عنوان مردودي محسوب نميشود.
تبصره  -9در طرح سوال آزمون جامع موارد زير بايد توسط برگزارکنندگان آزمون رعايت شود:
الف -موضوعات امتحان از سرفصل دروسي باشد که دانشجو در طول دوران تحصیل آنها را گذرانده است.
ب -در طرح سوال امتحان جامع بايد استاداني غیر از استادان راهنماي دانشجو مشارکت داشته باشند.
ج  -مواد امتحاني آزمون جامع شامل سه موضوع درسي خاص در زمینۀ پژوهشي رساله دانشجو باشد.
 -3هیأت برگزارکننده شامل استاد/استادان راهنما و چهار نفر عضو هیأت علمي با حداقل مرتبه استادياري و 2
سال سابقۀ تدريس در تحصیالت تکمیلي است .اين اعضاء با پیشنهاد استاد راهنما و تأيید بخش و گروه مستقل/
دانشکده انتخاب ميشوند.
 -4آزمون جامع به صورت کتبي و شفاهي حداکثر در دو روز يک هفته انجام ميشود .سهم نمرۀ کتبي و مصاحبۀ
شفاهي در نمرۀ نهايي آزمون جامع به ترتیب برابر با  %61و  %41است.
 - 5آزمون شفاهي در حوزۀ رشته و گرايش خاص دانشجو و با تاکید بر زمینه پژوهشي رساله صورت ميگیرد .در
آغاز آزمون شفاهي ،دانشجو در مدت زمان مناسبي به معرفي زمینۀ رساله خود ميپردازد و سپس با پاسخگويي به
پرسشهاي داوران ،میزان قابلیتهاي علمي و پژوهشي ،قوۀ ابتکار و نوع برخورد با مسائل و توانايي انجام پژوهش
مستقل خود را نشان ميدهد.
 -6معیار موفقیت در آزمون جامع ،کسب میانگین (کتبي و شفاهي) حداقل  16از  21است .در صورت عدم
موفقیت دانشجو در اولین آزمون جامع ،ارزيابي مجدد تنها يک بار در اولین آزمون بعدي انجام ميشود.
 -7ارزيابي جامع دو بار در سال و در تاريخهاي زير انجام ميشود.
الف) ارديبهشت ماه هر سال
ب) آبان ماه هر سال
 -8در شیوه پژوهشي ،احراز قابلیتهاي پژوهشي دانشجو بر اساس روند پیشرفت فعالیتهاي دانشجو است .در
شیوۀ پژوهشي به جاي آزمون جامع ،در پايان هر دو نیمسال تحصیلي از طرف استاد راهنما ،مدير گروه مستقل/
معاون آموزشي و پژوهشي دانشکده ،معاون پژوهشي دانشگاه و کارفرما ،به عنوان اعضاي کمیتۀ راهبري ،قابلیتهاي
پژوهشي دانشجو ارزيابي و در رابطه با ادامۀ تحصیل وي تصمیمگیري ميشود.
 -9میزان پیشرفت فعالیتهاي پژوهشي دانشجو در شیوۀ پژوهشي بهصورت قابل قبول و غیر قابل قبول سنجیده
ميشود .در صورت احراز درجۀ قبول از سوي کمیته راهبري ،دانشجو ميتواند فعالیتهاي پژوهشي خود را ادامه دهد.
 – 11چنانچه میزان پیشرفت فعالیتهاي پژوهشي دانشجو در شیوۀ پژوهشي از سوي کمیته راهبري غیر قابل
قبول سنجیده شود ،تنها يک نیمسال به وي فرصت داده خواهد شد تا روند فعالیتهاي پژوهشي خود را به سطح
قابل قبول ارتقاء دهد .در غیر اينصورت ،از ادامۀ تحصیل محروم خواهد شد.
پيشنهادیۀ رساله
ماده  :61دانشجو موظف است پس از موفقیت در ارزيابي جامع و کسب حداقل نمرۀ يکي از آزمونهاي زبان
انگلیسي حداکثر تا پايان نیمسال پنجم ،پیشنهاديۀ رساله خود را زير نظر استاد/استادان راهنما و مشاور تدوين ،و

12

راهنماي آموزشي و پژوهشي دانشگاه یزد  -دوره دکتري ()Ph. D.

پس از طرح در شوراي بخش و کسب موافقت اولیۀ شورا ،در حضور هیأت داوران از آن دفاع کند .ترکیب هیأت
داوران در جلسۀ دفاع از پیشنهاديۀ رساله دکتري به شرح زير است:
الف) استاد /استادان راهنما (استاد راهنماي اول به عنوان رئیس هیأت داوران)
ب) استاد /استادان مشاور
ج) يک نفر عضو هیأت علمي در رشتۀ مربوط با مرتبۀ علمي حداقل استادياري و سه سال سابقه تدريس و تحقیق
در دورههاي تحصیالت تکمیلي از دانشگاه يزد و يک نفر عضو هیأت علمي در رشتۀ مربوط و صاحبنظر در موضوع
پیشنهاديه با حداقل مرتبۀ دانشیاري خارج از دانشگاه يزد به انتخاب شوراي گروه مستقل /دانشکده.
تبصره  -6يکي از روشهاي زير ميتواند به ترتیب اولويت ،جايگزين حضور داور خارجي در جلسه دفاع از
پیشنهاديه رساله شود:
 -1داور خارج از دانشگاه به صورت مکاتبهاي
 -2داور خارج از دانشگاه به صورت ويدئوکنفرانس
3و داور خارج از گروه مستقل /دانشکده با ذکر دلیل به تشخیص شوراي آموزشي و پژوهشي دانشکده مستقل/
پرديس
 -4داور داخل گروه مستقل /دانشکده با ذکر دلیل به تشخیص شوراي آموزشي و پژوهشي دانشکده
مستقل/پرديس
تبصره  -2ثبت نام دانشجو در نیمسال ششم منوط به گذراندن آزمون جامع و دارا بودن پیشنهاديۀ مصوب در
گروه مستقل  /دانشکده است.
تبصره  -9جلسۀ دفاع از پیشنهاديۀ رساله با حضور تمام اعضاي هیأت داوران رسمیت مييابد .در صورتي که
رساله داراي دو استاد راهنما باشد در شرايط خاص با ارائه داليل موجّه به مدير گروه مستقل /معاون دانشکده ،يکي از
استادان راهنما و يا مشاور ميتوانند در جلسه حضور نداشته باشند.
تبصره  -9پیشنهاديۀ رساله در صورتي پذيرفته ميشود که حداقل آراء موافق نصف بعالوه يک هیأت داوران را
کسب کند و در شوراي گروه مستقل /دانشکده ،به تصويب نهايي برسد .پس از تصويب پیشنهاديۀ رساله ،بايد نسخۀ
اصلي پیشنهاديه جهت بايگاني در پرونده دانشجو به اداره آموزش دانشکده مستقل  /پرديس ارسال شود .همچنین
اقدام مقتضي در رابطه با انجام مراحل ثبت و تأيید پیشنهاديه توسط مس ولین ذيربط در سیستم گلستان به عمل
آيد.
تبصره  -5پس از تصويب پیشنهاديه و اخذ واحد رساله توسط دانشجو ،تا زماني کوه از آن دفواع نشوده دانشوجو
موظف است بر اساس تقويم دانشگاه در نیمسال(هاي) بعد نیز ثبتنام و واحود رسواله را اخوذ نمايود .عودم ثبوت نوام
(انتخاب واحد) رساله در زمان مقرر ،به منزله انصراف دانشوووجو از تحصویل تلقي ميشود.
امتیاز دفاع از رساله بهصورت درجه عالي ،بسیار خوب ،خوب و يا غیر قابل قبول در آخرين نیمسال تحصویلي وارد
کارنامه دانشجو ميشود .نمرۀ رساله در میانگین آن نیمسال يا میانگین کل نمرههاي دانشجو تأثیر نخواهد داشت.
تبصره  -1در شرايط خاص و با ارائه داليل موجّه ،استاد راهنما ميتواند تغییر موضوع رساله را درخواست کنود.
تغییر موضوع رساله پس از تأيید شوراي بخش ،برگزاري مجدد جلسۀ دفاع از پیشنهاديه و تأيید شوراي گروه مسوتقل
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 /دانشکده قابل انجام است .در اين شرايط رعايت فاصله زماني يک ساله از زمان تصوويب مجودد پیشونهاديه توا دفواع
الزامي است.
تبصره  -7تعیین عضو هیأت علمي که در سفر فرصت مطالعاتي خارج از کشوور باشود بوه عنووان اسوتاد راهنموا
بالمانع است ،به شرط اينکه در هنگام تصويب پیشنهاديه بر اساس تبصوره  3مواده  12يکوي ديگور از اعضواي هیوأت
علمي ،مس ولیت هدايت رساله را در غیاب وي قبول نمايد.
دفاع از رساله
ماده  :67دانشجو پس از تدوين رساله ،تأيید استاد/استادان راهنما و به شرط کفايت دستاوردهاي علمي موظف
است در حضور هیأت داوران از رسالۀ خود دفاع کند .در صورتي اجازه دفاع از رساله به دانشجو داده ميشود که
حداقل يک سال از زمان تصويب پیشنهاديه وي در شوراي بخش سپري شده باشد .شرط کفايت دستاوردهاي علمي
رساله در شیوۀ آموزشي و پژوهشي چاپ يا ارائه پذيرش قطعي حداقل يک مقاله و براي شیوۀ پژوهشي دو مقاله
صددرصد مستخرج از رساله در مجالت علمي-پژوهشي داخلي مورد تأيید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري يا وزارت
بهداشت و درمان (وزارتین) و يا مجالت علمي-پژوهشي معتبر داراي نمايه  ISIاست.
تبصره  -6در شرايط خاص و در صورتي که دانشجويان هر دو شیوه از تولید دانش فني ،تأيیديۀ علمي اختراع،
اکتشاف و نوآوري "ارزيابي و تأيید شده توسط مرجع ذيصالح علمي" و آثار بديع هنري "مورد تأيید دستگاه
متقاضي" برخوردار باشند پس از تأيید شوراي گروه مستقل  /دانشکده و هیأت داوران ،ميتواند جايگزين چاپ يک
مقاله شود.
تبصره  -2در شیوه پژوهشي ،دانشجو بايد يک طرح کاربردي انجام دهد که دستاورد آن يکي از نیازهاي دستگاه
اجرايي را برآورده سازد .پس از تأيید طرح مذکور توسط دستگاه اجرايي مربوط شوراي بخش و شوراي گروه مستقل/
دانشکده ،مجوز دفاع از رساله داده ميشود .مس ولیت اعالم کفايت کار انجام شده براي پاسخگويي به کارفرما يا
دستگاه اجرايي ،با استاد راهنماي دانشجوست.
تبصره  -9با اتمام کار رساله و صدور مجوز دفاع از آن توسط ادارۀ آموزش دانشکده مستقل  /پرديس ،تاريخ دفاع
از رساله به پیشنهاد استاد راهنما و تأيید شوراي بخش تعیین ميشود ،بهطوري که دانشجو بتواند در پايان مدت مجاز
تحصیل دانشآموخته شود.
تبصره  -9پس از تعیین تاريخ برگزاري جلسۀ دفاع از رساله در شوراي بخش و ثبت تاريخ دفواع و نوام داوران در
سیستم گلستان توسط رئیس بخش ،مدير گروه مستقل  /معاون آموزشي و پژوهشي دانشکده موظّوف اسوت از طريوق
سیستم گلستان حداقل  15روز قبل از تاريخ دفاع ،درخواست مجوز دفاع از رساله را تأيید نمايد.
تبصره  -5دانشجو موظف است پس از دفاع و تأيید اصالح نهايي رساله که بر اسواس ديودگاههاي هیوأت داوران
انجام خواهد داد با الحاق تعهدنامۀ امضا شده "رعايوت حقووق معنووي دانشوگاه يوزد" ،آن را بوه تعوداد الزم تکثیور و
صحافي نموده و به استاد/استادان راهنما ،استاد/استادان مشاور و کتابخانه مرکزي (هر کدام يک نسخه) تحويل نمايود.
ضمناً الزم است دانشجو فايل کامل الکترونیکي رساله را بهصورت ( WORDيا  )LATEXو PDFبور روي سوه عودد
جهت ارسال به مرکز اطالعات و مدارك علمي ايران به کتابخانه مرکزي دانشگاه تحويل دهد.
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دانشجو الزم است کاربرگ ثبت رساله در پرتال "پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعوات ايوران" را نیوز تکمیول و بوه
همراه تأيیديۀ سايت که به تأيید اداره آموزش دانشکده مستقل  /پرديس رسیده است ،بوه کتابخانوه مرکوزي دانشوگاه
تحويل دهد .تأيید برگ تسويه حساب و صدور هر گونه گواهي دانشآموختگي منوط به اجراي دقیق مراحول يادشوده
ميباشد.
ماده  :68ارزشیابي رساله در جلسه دفاعیه توسط هیأت داوران انجام ميشود .ترکیب هیأت داوران جلسۀ دفاعیۀ
رساله به شرح زير است:
الف) استاد/استادان راهنما (استاد راهنماي اول به عنوان رئیس هیأت داوران)
ب) استاد/استادان مشاور
ج)  3نفر از اعضاي هیأت علمي يا متخصصان و محققان برجسته داراي مدرك دکتري در رشته مربوط با سه سال
سابقه تدريس و تحقیق در دورههاي تحصیالت تکمیلي ،به انتخاب شوراي گروه مستقل  /دانشکده يا پژوهشکده که
حداقل  1نفر از آنها بايد خارج از دانشگاه و داراي مرتبه دانشیاري به باال باشد .بنا به پیشنهاد استاد راهنما تعداد داور
خارج از دانشگاه با مرتبه حداقل دانشیاري ميتواند به  2نفر نیز افزايش يابد.
د) با تأيید شوراهاي بخش و گروه مستقل /دانشکده ،امکان انجام داوري توسط يکي از داوران از طريق ويدئو
کنفرانس وجود دارد.
ه) حضور نمايندۀ ادارۀ تحصیالت تکمیلي دانشگاه به عنوان ناظر بدون حق رأي در جلسه دفاعیه الزامي است.
تبصره  -6در شیوۀ پژوهشي عالوه بر ترکیب هیأت داوران ذکر شده در ماده  ،18حضور نماينده دستگاه اجرايي
سفارشدهنده پروژه نیز الزامي است.
تبصرة  -2در صورتيکه رساله داراي دو استاد راهنما باشد ،حضور هر دو استاد راهنما در جلسه دفاعیه الزاموي
است .در موارد خاص و موافقت کتبي استاد راهنماي غايب ،جلسه دفاع ميتوانود بوا حضوور يکوي از اسوتادان راهنموا
برگزار شود.
تبصره  -9جلسۀ دفاعیه بدون حضور استاد/استادان مشاور ميتواند رسمیت يابد.
تبصره  -9انتخاب اعضاي هیأت داوران به پیشنهاد استاد راهنما و تأيید شوراي گروه مسوتقل /دانشوکده اسوت و
حضور آنها در جلسه دفاع الزامي است .در صورت صالحديد ،شوراي گروه مستقل /دانشکده مويتوانود اشخاصوي بجوز
افراد پیشنهادي توسط استاد راهنما را به عنوان اعضاي هیأت داوران انتخاب نمايد.
تبصره  -5استادان داور رسالههاي دکتري بايد داراي مدرك دکتري بووده و از دانشوگاههوا و مؤسسوات آمووزش
عالي کشور و يا مراکز علمي و پژوهشي يا صنعتي معتبر انتخاب شوند و يا اينکوه صوالحیت علموي آنهوا موورد تأيیود
شوراي تحصیالت تکمیلي گروه مستقل/دانشکده قرار گیرد.
تبصره  -1در ارزشیابي رسالههاي دکتري ،نمرۀ دانشجو با احتساب ضريب  2براي استاد راهنما و ضريب  1بوراي
ديگر اعضا و نمرۀ نهايي بر اساس میانگین نمرهها تعیین ميگردد.
تبصره  -7رسالههاي دکتري که داراي دو استاد راهنما هستند ،در صورت حضوور هور دو اسوتاد راهنموا در جلسوۀ
دفاعیه براي هر کدام يک نمره با ضريب  1در ارزشیابي رساله در نظر گرفته ميشود و درصورتي که يکوي از اسوتادان
راهنما غايب باشد ،براي نمرۀ استاد راهنماي حاضر ،ضريب  2در نظر گرفته ميشود .همچنین در صورت وجود بویش
از يک استاد مشاور ،میانگین نمرۀ استادان مشاور به عنوان يک نمره با ضريب  1در نمرۀ کل تأثیر داده ميشود.
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تبصره  -8معیارها و نکات مورد ارزشیابي در هیأت داوران عبارت است از:
الف) کیفیت علمي پاياننامه شامل اهمیت نظري ،توسعهاي و کاربردي موضوع ،بديع بودن مطالب و نوآوري،
میزان انطباق محتواي پاياننامه با موضوع ،چگونگي تجزيه و تحلیل و نتیجهگیري علمي و استفاده از منابع و مأخذ
معتبر ( سقف نمره.)61 :
ب) کیفیت نوشتاري رساله شامل شی وه نگارش و انسجام مطالب ،پیراسته بودن متن از غلطهاي اماليي و تايپي،
رعايت اصول مربوط به چکیده نويسي ،مقدمه و نتیجهگیري و رعايت شیوهنامه تحصیالت تکمیلي در اصول نگارش و
صفحهآرايي (سقف نمره.)9 :
ج) کیفیت دفاع از رساله شامل چگونگي معرفي رساله و دستاوردهاي علمي آن ،نحوه پاسخگويي به سؤاالت،
رعايت زمانبندي ارائه پاياننامه و میزان تسلط دانشجو بر مطالب رساله (سقف نمره.)9 :
د) دستاوردهاي علمي رساله براساس تبصره  61ماده .68
تبصره  -4دستاوردهاي علمي رساله به صورت زير بر نمرۀ رساله تأثیر دارد:
الف) دستاوردهاي علمي رساله داراي تأثیر اجباري و تشويقي بر نمرۀ رساله دانشجوست .به طوري که  2نمره از
 21نمره رساله بهطور اجباري به دستاوردهاي علمي مستخرج از رساله که اضافه بر دستاورد الزم براي انجام دفاع
است ،اختصاص دارد .بر اساس ماده  ،17در شیوه آموزشي-پژوهشي و پژوهشي چاپ يا ارائه پذيرش قطعي بهترتیب
حداقل يک و دو مقاله صددرصد مستخرج از رساله در مجالت علمي-پژوهشي داخلي مورد تأيید وزارت علوم،
تحقیقات و فناوري يا وزارت بهداشت و درمان (وزارتین) و يا مجالت علمي-پژوهشي معتبر داراي نمايه  ISIضروري
است و به اين مقاله نمرهاي تعلق نميگیرد .در صورتي که تا زمان برگزاري جلسۀ دفاع از رساله عالوه بر مقاالت الزم
براي انجام دفاع ،دستاورد علمي ديگري از رساله دانشجو منتشر شود بر اساس موارد ذکر شده در تبصرۀ  11و مطابق
با جداول  1و  2نمرۀ دستاورد علمي مشخص ميشود.
ب) با توجه به مقررات و با عنايت به اينکه مالکیت معنوي پاياننامهها و رسالههاي دکتري دانشجويان تحصیالت
تکمیلي متعلق به دانشگاه يزد است ،دستاورد علمي بر نمرۀ رساله تأثیرگذار است که در رابطه با وابستگي (نشاني)
نويسندگان مقاالت مستخرج از رساله ،ترتیب نويسندگان مقاله و نوع مجالتي که مقاله در آن چاپ ميشود ،موارد زير
رعايت شود:
1و وابستگي (نشاني ) دانشجو ،استاد  /استادان راهنما و استاد  /استادان مشاور در مقاله صرف ًا بايد دانشگاه يزد (بر
اساس ساختار ارسالي از روابط بینالملل دانشگاه) باشد .بديهي است اعضاي هیأت علمي مراکز آموزشي و پژوهشي
وابسته به دانشگاه يزد (پژوهشکدهها و مراکز پژوهشي ،قطبهاي علمي و ،)...اعضاي هیأت علمي بازنشسته دانشگاه
يزد و نیز دانشجوياني که وابستگي سازماني به ساير دانشگاهها ،دستگاهها و نهادهاي دولتي و غیر دولتي دارند ،در
زمان تحصیل و يا بعد از فراغت از تحصیل مشمول اين مصوبه هستند.
2و در صورتي که موضوع رساله دانشجو در قالب قرارداد مشترك دانشگاه يزد با دانشگاه ،پژوهشگاه يا سازمان ديگري
انجام شده باشد ،آدرس آن دانشگاه ميتواند بعنوان آدرس دوم دانشجو بعد از آدرس دانشگاه يزد قرار گیرد.
3و در صورتي که استاد راهنماي دوم و يا استاد مشاور دانشجو ،عضو هیأت علمي مشغول به کار ،بازنشسته و يا
وابسته دانشگاه يزد نباشد ،وابستگي استاد راهنماي دوم و يا مشاور خارج از دانشگاه ميتواند دانشگاه  /موسسه غیر از
دانشگاه يزد ذکر شود.
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4و مقالههاي مستخرج از رساله بر اساس نظر استاد راهنما ترتیب اسامي افراد مشارکت کننده ،بر اساس سهم هر يک
از نويسندگان در انجام پژوهش و نگارش مقاله و مشارکت خالقانه آنها ذکر شود.
5و با نظر استاد راهنما امکان درج نام اعضاي هیأت علمي و يا دانشجوي ديگر در مقاله وجود دارد .در اينگونه موارد
نام عضو هیأت علمي يا دانشجو بايد بعد از نام دانشجوي دکتري و استاد  /استادان راهنما قرار گیرد .همچنین در
صورت درخواست گروه مستقل /دانشکده  /پرديس ،استاد راهنما بايد نقش عضو هیأت علمي و دانشجو را در تهیه
مقاله به صورت مکتوب اعالم نمايد و اين نقش مورد تأيید گروه مستقل  /دانشکده  /پرديس شده باشد.
6و استاد راهنما بايد نويسنده مس ول ( )Corresponding Authorمقاله باشد.
تبصره :در مواردي که دانشجو قسمتي از تحقیقات رسالۀ خود را به علت فرصت مطالعاتي در دانشگاهي ديگر انجام
دهد ،استادي که دانشجو را جهت فرصت مطالعاتي پذيرش کرده است نیز ميتواند نويسنده مس ول باشد.
7و مقاالت مستخرج از رساله که در سمینارها  /کنفرانسهاي غیر معتبر ارائه ميشوند و يا در مجالت غیر معتبر (بر
اساس اعالم حوزه معاونت پژوهشي) چاپ ميشوند ،داراي هیچگونه اعتباري نیست .بنابراين الزم است استادان و
دانشجويان رشتههاي مختلف پس از شناخت کافي از سمینارها /کنفرانسها و مجالت معتبر رشته تخصصي ،اقدام
مقتضي در راستاي ارائه و چاپ مقاله در آنها به عمل آورند.
ج) هنگام ارسال رساله براي داوران ،ضمیمه کردن مستندات مربوط به تمام دستاوردهاي رساله اعم از مقاالت و
گواهي پذيرش آنها و همچنین مدارك ديگر موجود ،براي داوران ضروري است .در جلسۀ دفاع از رساله ،دستاوردهاي
علمياي ميتوانند بر نمرۀ رساله تأثیر داشته باشند که قبل از جلسه دفاع به داوران تحويل گرديده ،و توسط آنها
مورد ارزيابي قرار گرفته باشند.
د) در صورتي که رساله چندين دستاورد علمي داشته باشد به شرح زير به هرکدام امتیاز جداگانهاي تعلق
ميگیرد.
گواهي پذيرش قطعي يا چاپ مقاله در مجالت خارجي بدون نمايه  ISIو مجالت علمي – ترويجي داخلي و گواهي
چاپ يا ارائه مقاله در همايشهاي (سمینارها يا کنفرانسها) ملي و بینالمللي (بر اساس جدول  )1ميتوانند در
مجموع حداکثر  1/75نمره بر نمرۀ رساله تأثیر داشته باشند .چاپ مقاله يا پذيرش قطعي در مجالت علمي پژوهشي
داخلي مورد تأيید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري و وزارت بهداشت ،مجالت داراي نمايه  ،ISIتأيیديۀ علمي اختراع
يا ابداع ،کسب عنوان در جشنوارههاي معتبر ،اثر بديع و ارزندۀ هنري و ساخت دستگاه يا تولید محصول جديد بر
اساس جداول  1و 2تا سقف  4نمره ميتوانند بر نمرۀ رساله تأثیر داشته باشند.
ه) نمره تأيیديۀ علمي اختراع و يا ابداع ،منوط به ارائۀ گواهي از سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ،نمرۀ
جشنوارهها منوط به ارائۀ گواهي کسب عنوان اول تا سوم از دبیرخانه جشنوارههاي معتبر علمي ،نمرۀ اثر بديع و
ارزنده هنري منوط به کسب عنوان اول تا سوم در نمايشگاههاي کشوري و يا بینالمللي داخلي و خارجي مورد تأيید
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري و نمرۀ ساخت دستگاه يا تولید محصول جديد ،منوط به تأيید شوراي گروه مستقل/
دانشکده ذيربط است.
و) در مجموع ،دستاوردهاي رساله (با لحاظ شرايط مندرج در بندهاي الف تا ه) حداکثر تا  4نمره
ميتوانند بر نمره رساله تأثیرگذار باشند.
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جدول  :1حداکثر نمره مقاالت مستخرج از رساله
مقاله همايش
چکیده

مجله

کامل

موضوع

معتبر خارجي و

علمي ترويجي

علمي پژوهشي داخلي مورد تأيید

داخلي (غیر)ISI

داخلي

وزارتین يا داراي نمايه ISI

چاپ مقاله يا گواهي پذيرش
قطعي آن در مجله همچنین

1 -1/5

گواهي چاپ يا ارائه مقاله در

1- 1/5

1 -1/75

1-2

1- 1/75

همايش
تا سقف  1/75نمره

تا سقف  4نمره

جدول  :2حداکثر نمره ساير دستاوردهاي علمي رساله
نمره هر مورد

موضوع
اخذ تأيیديه اختراع يا ابداع مستخرج از رساله

1-2

کسب عنوان در جشنوارههاي بینالمللي خوارزمي ،رازي و فارابي مرتبط با رساله

1-2

ساخت دستگاه يا تولید محصول جديد

1-2

اثر بديع و ارزنده هنري

1-2

تبصره  -61اصالح عنوان رسالۀ دکتري ميتواند در جلسۀ دفاع نیز صورت گیرد .در اين خصوص الزم است
صورتجلسهاي مبني بر موافقت کلیه اعضاي هیأت داوران تنظیم و همراه با ساير مدارك به اداره آموزش دانشکده
مستقل /پرديس ارسال شود.
ماده  :64ارزشیابي رساله در جلسه دفاعیه توسط هیأت داوران انجام ميشود .در جلسه دفاعیۀ رساله ،دانشجو
موظف است گزارشي از کار تحقیقاتي و رساله خود ارائه و از آن دفاع نمايد .هیأت داوران در پايان جلسۀ دفاعیه ،پس
از مشورت و بررسي اصالت و صحت محتواي رساله و براساس معیارهاي ذکر شده در ماده  18اين آيیننامه ،نمرۀ آن
را به شرح ذيل و به صورت درجه اعالم مينمايند.

الف) قبول با درجه:
عالي :نمره  19تا 21
بسیار خوب :نمره  18تا 18/99
خوب :نمره  16تا 17/99

ب) غیر قابل قبول با نمره کمتر از 16
تبصره  -6چنانچه رسالۀ دانشجو «غیرقابل قبول» ارزشیابي شود ،بنا به تشخیص هیأت داوران ،دانشجو مجاز
است در سنوات مجاز اصالحات الزم را در رساله انجام دهد و صرفاً براي يک بار ديگر از آن دفاع کند .دانشجويي که
در سنوات مجاز نتواند از رساله خود با موفقیت دفاع نمايد ،از ادامه تحصیل و دريافت مدرك تحصیلي محروم مي-
شود .در مواردي که رسالۀ دانشجو «غیرقابل قبول» ارزشیابي شود ،استاد راهنما موظف به ثبت «غیرقابل قبول» در
سیستم گلستان است.
تبصره  – 2درجۀ نهايي رساله پس از تأيید هیأت داوران بايد توسط استاد راهنما در سیستم گلستان ثبت شود.
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ماده  :21با تشخیص و موافقت استاد راهنماي رساله ،دانشجويان دکتري در هر دو شیوه آموزشي-پژوهشي و
پژوهشي ميتوانند در همايشهاي معتبر شرکت و کمک هزينۀ آن را تا سقف مصوب شوراي تحصیالت تکمیلي از
طريق پژوهانۀ استاد راهنما دريافت نمايند.
تبصره  - 6کمک هزينه به دانشجوياني تعلق ميگیرد که در همايشهاي معتبر داخلي مقاله ارائه دهند .اعتبار اين
همايشها بايد توسط گروه مستقل /دانشکده مربوط تأيید گردد .حداقل شرايط الزم براي اعتبار همايشهاي علمي يکوي
از شرايط ذيل است:
الف -همايشهاي که توسط انجمنهاي معتبر علمي (مانند انجمن رياضي ،فیزيک و  )...حمايت ميشوند.
ب -همايشهاي که توسط دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي معتبر دولتي برگزار ميشوند.
ج -همايشهايي که دستکم سه نفر از اعضاي کمیتۀ علمي آنها از سه دانشگاه معتبر دولتي مختلف باشند.
در ضمن مقاله بايد به نام دانشگاه يزد بوده و نام استاد  /استادن عضو هیأت علمي دانشگاه يزد که نقش راهنموايي
رساله را بر عهده دارند ،به عنوان يکي از نويسندگان ،در مقاله ذکر گردد.
تاریخ دانشآموختگي
ماده  :26دانشجو پس از گذراندن واحدهاي درسي و کسب درجۀ «قبول» از رساله ،دانشآموختۀ دورۀ دکتري
شناخته و به دريافت مدرك دکتري نائل ميشود.
ماده  :22مدرك دکتري حسب مورد با ذکر شیوه (آموزشي – پژوهشي يا پژوهشي) صادر ميشود.
تبصره  -6تاريخ دانشآموختگي دانشجويان دکتري روز دفاع موفقیتآمیز از رساله ميباشد.
تبصره  -2اگر دانشجوي دکتري حداکثر تا تاريخ  31مهر يا  15اسفند از رسالۀ خود دفاع کند ،نیازي به ثبت نام
در نیمسال بعدي ندارد ،ولي پس از اين تاريخ بايد در آن نیمسال ثبت نام نمايد .براي نیمسالهاي بعد از نهم ،ثبت
نام دانشجو منوط به اخذ مجوز افزايش سنوات خواهد بود.
تبصره  -9مدرك دکتري با ذکر شیوه صادر ميشود و در هر دو شیوۀ آموزشي-پژوهشي و پژوهشي ارزش
يکساني دارد .دانشآموختگان در هر دو شیوه ،از مزاياي استخدامي مترتب به آن بهرهمند خواهند شد.
ماده  :29دانشآموختگان دورۀ دکتري در شیوۀ پژوهشي ميتوانند به عنوان استاديار پژوهشي در پژوهشگاههوا و
پژوهشکدههاي وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري يا موسسههاي تحقیقاتي مستقل وزارتخانهها و پژوهشگاههوا
و مراکز تحقیقاتي خصوصي و نیز در مراکز تحقیقاتي و گروههاي پژوهشي و پژوهشوکدههواي وابسوته بوه دانشوگاههوا
جذب شوند.
ماده  :29اجراي هر يک از شیوهها ،صرفاً با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي مجاز است .شیوۀ پژوهشي ،خاص
پژوهشگاههاي مستقل و وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوري است که بايد طرحهواي خوارج از موسسوه (تقاضوا
محور) براي رساله دکتري داشته باشند .در صورتي که دانشگاهها متقاضي پذيرش دانشجوي دکتري پژوهشي باشوند،
بايد کلیه هزينههاي دوره را از درآمدهاي اختصاصي مرتبط با صنعت تأمین کنند.
ماده  :25تفسیر موارد مبهم و مسکوت در اين آيیننامه بر عهدۀ شوراي تحصیالت تکمیلي دانشگاه است.
ماده  :21اين دستورالعمل ،مطابق با آيیننامۀ آموزشي دوره دکتري به شماره  21/57219موورخ  1389/9/17ابوالغ
شده توسط وزير محترم علوم ،تحقیقات و فناوري و مصوبات شوراي تحصیالت تکمیلي دانشوگاه يوزد تهیوه و اجوراي آن
براي دانشجويان دکتري ورودي  94و ماقبل الزامي است .از تاريخ اجرا کلیه آيیننامههاي مغاير با آن لغو ميشود.
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بخش دوم :تقویم آموزشي – پژوهشي مربوط به دانشجویان دورة دکتري
فعاليت
درخواست مرخصي

درخواست حذف ترم

توضيحات

زمان
تا يک هفته قبل از ثبت نام (مطابق
تاريخ درج شده در تقويم آموزشي)

پايان ترم(مطابق تاريخ درج شده در

بخش ،مديرگروه/معاون آموزشي و پژوهشي دانشکده و اداره آموزش

تقويم آموزشي)

دانشکده مستقل  /پرديس نافذ است.

آنها موافقت نشده است.

شده در تقويم آموزشي)

ارائۀ نمرۀ قبولي آزمون زبان

تا قبل از دفاع از پیشنهاديه
تا پايان نیمسال پنجم تحصیلي

تعیین استاد راهنما

نیمسال اول تحصیلي

امتحان جامع

ارديبهشت و آبان هر سال

تکمیل و ارائه گزارش پیشرفت کار پاياننامه به استاد
راهنما

نیمه اول دي و نیمه اول خرداد

شرط دفاع از پیشنهاديه ،ارائۀ مستندات مربوط به کسب حداقل نمرۀ
يکي از آزمونهاي ذکر شده در آيیننامه است.
ثبت نام نیمسال ششم منوط به تصويب پیشنهاديه در شوراي دانشکده است
(ماده )16
مس ولیت راهنمايي دانشجو از نخستین نیمسال بر عهده استاد  /استادان
راهنما است( .ماده )12
بعد از گذراندن کلیه واحدها با حداقل میانگین کل ( 16ماده )15
خود را پس از تأيید استاد راهنما در هر نیمسال به رئیس بخش تحويل
دهد( .ماده )14

تغییر استاد راهنماي دوم
اضافه شدن استاد راهنماي دوم

تا شش ماه پس از تصويب پیشنهاديه

تغییر استاد مشاور

تا  12ماه پس از تصويب پیشنهاديه

اضافه شدن استاد مشاور

تا  12ماه پس از تصويب پیشنهاديه

تأيید درخواست دفاع از رساله توسط مديرگروه

حداقل  15روز قبل از تاريخ دفاع

آخرين تاريخ دفاع از رساله بدون نیاز به تمديد

نیمسال فرد (تا  )7/31و نیمسال زوج

سنوات

(تا )12/15

تکمیل و ارائه فرم تمديد سنوات تحصیلي

قبل از پايان سنوات قانوني تحصیل

دانشجو در نیمسال اول

عودت اصل فرم مهماني ضروري است.

از نیمسال سوم به بعد دانشجو موظف است گزارش پیشرفت کار پژوهشي

تا شش ماه پس از تصويب پیشنهاديه

قفل نمرههاي دروس و سمینار اخذ شده توسط

دانشکده مستقل  /پرديس نافذ است.

تا  3هفته قبل از امتحانات

برگشت به تحصیل براي دانشجوياني که با مهماني

و ثبت در سیستم گلستان

بخش ،مديرگروه/معاون آموزشي و پژوهشي دانشکده و اداره آموزش
درخواست از طريق سیستم گلستان و پس از تأيید استاد راهنما ،رئیس

تا پايان هفته دوم(مطابق تاريخ درج

تصويب پیشنهاديه در شوراي گروه مستقل /دانشکده

درخواست از طريق سیستم گلستان و پس از تأيید استاد راهنما ،رئیس

تا پايان هفته سوم نیمسال دوم
(مطابق تاريخ درج شده در تقويم
آموزشي)
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موافقت استاد راهنماي قبلي و جديد ،تأيید شوراي بخش و شوراي گروه
مستقل /دانشکده ضروري است( .ماده )12
موافقت استاد راهنما ،و تأيید شوراي بخش و شوراي گروه مستقل/و ضروري
است( .ماده )12
موافقت استاد مشاور قبلي و جديد ،و تأيید شوراي بخش و شوراي گروه
مستقل/و ضروري است( .ماده )13
موافقت استاد مشاور ،و تأيید شوراي بخش و شوراي گروه مستقل /الزم
است( .ماده )13
بايد حداکثر تا  15روز قبل از تاريخ دفاع ،درخواست دانشجو توسط معاون
آموزشي و پژوهشي دانشکده تأيید شود( .ماده )17
بايد حداکثر تا اين تاريخ ،دفاع از رساله انجام شود( .ماده )22
تمديد سنوات نیمسال دهم در دانشکده و مابقي سنوات در شوراي موارد
خاص انجام ميشود( .ماده )11
نمرهها بايد حداکثر تا اين تاريخ توسط استاد در سیستم گلستان قفل شود.
(ماده )4
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قفل نمرههاي دروس و سمینار اخذ شده توسط
دانشجو در نیمسال دوم

نمرهها بايد حداکثر تا اين تاريخ توسط استاد در سیستم گلستان قفل شود.

تا  15مرداد

(ماده )4

تسويه حساب در تحصیالت تکمیلي

حداکثر  3ماه پس از دفاع

تاريخ دانشآموختگي

روز دفاع

طول دوره مجاز تحصیل در شیوه آموزشي
پژوهشي
طول دوره مجاز تحصیل در شیوه پژوهشي

درصورت تأخیر ،پرونده راکد ميشود.
تاريخ دانشآموختگي ،همان تاريخ دفاع موفقیتآمیز از رساله است( .ماده
)21
طول دوره ،دستکم سه و نیم سال و حداکثر چهار و نیم سال است.

 9نیمسال

(ماده )11
طول دوره دستکم سه سال و حداکثر  4سال است( .ماده )11

 8نیمسال
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بخش سوم :کاربرگهاي دکتري
شناسه

نام فرم
کاربرگ تقاضاي بررسي وضعیت تحصیلي براي برگزاري آزمون جامع

د1/

کاربرگ تعیین اعضاي هیأت ممتحن و تاريخ امتحان جامع

د2/

صورتجلسه ارزيابي نهايي امتحان جامع

د3/

کاربرگ پرداخت حق الزحمه هیأت داوران در امتحان جامع

د4/

کاربرگ تصويب پیشنهاديه

د5/

صورتجلسه دفاع از پیشنهاديه

د6/

گزارش پیشرفت کار پژوهشي

د7/

کاربرگ درخواست مجوز افزايش سنوات تحصیلي نیمسال نهم و دهم

د8/1/

کاربرگ درخواست مجوز افزايش سنوات تحصیلي نیمسال يازدهم

د8/2/

کاربرگ ارزشیابي داوران

د9/

صورتجلسه دفاعیه

د11/

کاربرگ گزارش ناظر تحصیالت تکمیلي از برگزاري جلسه دفاعیه

د11/

کاربرگ گزارش حقالزحمه داور خارج دانشگاه در جلسه دفاعیه

د12/

کاربرگ گزارش حقالتدريس مربوط به داور خارج از دانشگاه در جلسه دفاع از
پیشنهاديه دکتري

د12/1/

کاربرگ مجوز دانشکده جهت صحافي رساله

د13/

کاربرگ ثبت پاياننامه در پرتال پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمي ايران

د14/

کاربرگ تعهد رعايت حقوق معنوي دانشگاه يزد

د15/

کاربرگ ثبتنام با تأخیر دانشجويان تحصیالت تکمیلي

د16/

کاربرگ تقاضاي انصراف دائم از تحصیل

د17/

کاربرگ تحويل نسخ رساله دکتري

د18/
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بخش چهارم
دستورالعمل نگارش رساله دکتري
به منظور آشنايي و آگاهي دانشجويان با نحوۀ نگارش و چگونگي تدوين و تنظیم مطالب يک تحقیق علمي و براي
هماهنگي در نحوه نگارش و تنظیم رسالهها ،ضروري است دانشجويان نکات زير را هنگام تنظیم رساله رعايت نمايند:
الف -رساله معموالَ مشتمل بر بخشهاي ذیل است:
1و شروع با ذکر نام خداوند
2و تعهدنامۀ رعايت حقوق معنوي دانشگاه
3و شناسنامۀ فارسي
4و تقديم
5و قدرداني
6و برگه ارزيابي و امتیاز
7و چکیده
8و فهرست مطالب
9و فهرست جداول
11و ساير فهرستها
 -11پیشگفتار (اختیاري)
 -12متن اصلي مشتمل بر مقدمه يا ديباچه ،تعريف موضوع ،مروري بر مطالعات انجام شده و اهداف طرح ،روش
تحقیق ،تجزيه و تحلیل ،نتايج و پیشنهادها (مقدمه ،فصل اول تلقي ميشود)
 -13ضمائم (در صورت وجود)
 -14پينوشت (در صورت وجود)
 -15واژهنامه (اختیاري)
 -16فهرست منابع و مآخذ
( ABSTRACT-17چکیده به زبان انگلیسي)
 -18شناسنامه انگلیسي
الزم است که از ابتداي صفحه فهرست مطالب تا پايان صفحه فهرست منابع و مآخذ (بندهاي  8تا  )16به
صورت دورو و ساير صفحات (بندهاي  1تا  7و بندهاي  17و  )18به صورت يکرو تهیه گردد.
ب -حروفنگاري (تایپ) رساله
1و براي تايپ رساله از نرمافزار  Word 2003به باال استفاده شود و متن اصلي با قلم  BNazanin 14باشد .متون
انگلیسي با قلم  Times New Roman 12تايپ شود .دانشجويان ميتوانند از نرمافزار  LATEXنیز استفاده کنند.
2و رساله بايد به صورت دورو روي کاغذ  A4و از يک جنس تايپ شود .در صفحات سمت چپ ،فاصله شروع خط
تا لبه راست کاغذ  4سانتیمتر  -به غیر ازسطر مطلع پاراگراف که تا لبه کاغذ پنج سانتیمتر باشد -فاصله خط تا لبه
باالي کاغذ سه سانتیمتر ،لبه پايین و لبه چپ کاغذ  2/5سانتیمتر باشد .در صفحات سمت راست ،فاصله شروع خط
تا لبه راست کاغذ  2/5سانتیمتر -به غیر ازسطر مطلع پاراگراف که تا لبه کاغذ  3/5سانتیمتر باشد -فاصله خط تا لبه
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باالي کاغذ سه سانتیمتر ،لبه پايین کاغذ  2/5و لبه چپ  4سانتیمتر باشد .فاصله عنوان مطلب تا اولین سطر نوشوته
شده  2سانتیمووتر و فاصله بین خطوط  1سانتووویمتر ( )Line Spacing: Exactly 29 ptباشد .فاصله شماره صفحه از
لبه پايین کاغذ  1سانتیمتر باشد .اين فواصل براي خطوط در تمام مراحل تدوين رساله اعم از نمودارها ،جداول،
فهرست ،عکسها و غیره بايد رعايت شود.
کادربندي صفحات مطابق نمونه زير رعايت گردد:
3

3

2/5

2/5

2 /5

2/5

2 /5

4

4

2 /5

2 /5

2 /5

توجه :در تدوين و تايپ صفحات رساله به غیر از صفحات تقديم و تشکر از هیچگونه کادر تزيیني و تذهیب
استفاده نگردد.
3و معادل انگلیسي لغات يا اصطالحات فارسي که براي اولین بار به کار ميرود به صورت پانويس (فقط براي
يکبار) در صفحه مربوطه درج شود( .حتيالمقدور در متن رساله از به کار بردن واژههايي با الفباي انگلیسي خودداري
شود) .پانويسها زير يک خط که به فاصله  2/5سانتیمتر از لبه چپ کاغذ و حداقل  3سانتیمتر از لبه پايیني و به
طول مورد نیاز رسم ميشود ،نوشته شوند( .در هر صورت الزم است  2/5سانتیمتر حاشیه پايین صفحه رعايت شود).
پانويسها در هر صفحه با گذاردن شماره  2 ،1و  ...در گوشه باالي آخرين کلمه در متن مشخص شوند .در پانويسها
فقط معادل زبان خارجي لغات يا اصطالحات فارسي نوشته شود .در صورت وجود توضیحات بیشتر ،بايد در قسمت
پينوشتها آورده شود.
ج -صحافي رساله
رساله پس از تايپ نهايي حتم ًا بايد به تعداد الزم (براي استاد/استادان راهنما ،استاد/استادان مشاور و کتابخانه
مرکزي هر کدام يک نسخه) تکثیر و صحافي شود .هنگام صحافي رساله رعايت نکات ذيل الزامي است:
 – 6چگونگي تنظيم روي جلد رساله
جلد رساله بايد مشتمل بر آرم دانشگاه يزد ،نام دانشگاه يزد ،نام دانشکده مربوط ،ذکر درجه دکتري رشته،...
عنوان رساله ،نام و نام خانوادگي استاد /استادان راهنما و مشاور ،نام و نام خانوادگي دانشجو و تاريخ دفاع باشد (به
ضمیمه مراجعه کنید).
توجه :در مورد رشته زبان انگلیسي ،به طور استثناء شناسنامه انگلیسي پشت جلد رساله قرار ميگیرد.
 – 2تنظيم عطف رساله
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در عطف رساله ،عنوان رساله و نام و نام خانوادگي دانشجو و سال تحصیلي بايد نوشته شود (به ضمیمه مراجعه
کنید).
 – 9تنظيم شناسنامه (فارسي و انگليسي) داخل رساله
شناسنامه رساله بايد مشتمل بر نام دانشگاه يزد ،نام پرديس مربوط ،ذکر درجه دکتري رشته ،...عنوان رساله ،نام و
نام خانوادگي استاد/استادان راهنما و مشاور ،نام و نام خانوادگي دانشجو و تاريخ دفاع باشد (به ضمیمه مراجعه کنید).
 – 9رنگ جلد رساله
رسالههاي پرديس علوم انساني و اجتماعي با رنگ آبي سورمهاي
رسالههاي پرديس فني و مهندسیبا رنگ سورمهاي
با رنگ زرشکیرسالههاي پرديس علوم با رنگ سبز
رسالههاي دانشکده منابع طبیعي و کويرشناسي با رنگ فیروزهاي
رسالههاي دانشکده هنر و معماري با رنگ زرشکي
 – 5محل صحافي
به منظور افزايش کیفیت صحافي رسالهها ،توصیه ميشود جهت صحافي رسالهها به آدرسهاي معرفي شده توسط
حوزه تحصیالت تکمیلي دانشگاه مراجعه شود.
د -شمارهگذاري
 -1شمارهگذاري صفحات
در هنگام شمارهگذاري براي صفحات رساله به صفحههاي مربوط به بسما ،...تقديم ،تشکر و قدرداني ،ارزيابي و
امتیاز و چکیده هیچگونه شمارهاي داده نشود .صفحات مربوط به فهرست مطالب ،جداول ،نمودارها و ساير فهرستها
با استفاده ازحروف ابجد يا اعداد رومي شمارهگذاري و متن اصلي با استفاده از اعداد فارسي تا آخرين صفحه شماره-
گذاري شود .توجه شود که در صفحهاول هر فصل ،شماره صفحه ذکر نشود ،لیکن به حساب آيد .شمارهگذاري
صفحات بايد وسط و به فاصله  1سانتیمتر از لبه پايین صفحه باشد.
 -2شمارهگذاري فصول ،بخشها و قسمتها
بخشها و قسمتهاي مختلف هر فصل با اعدادي نظیر  4-6يا  2-4-6مشخص ميشود که عدد  6شماره فصل،
عدد  4شماره بخش و عدد  2شماره قسمت است .شماره و عنوان هر فصل با قلم

BNazanin 18 Bold

و عناوين

بخشهاي مختلف هر فصل با قلم  BNazanin 16 Boldو عناوين قسمتهاي هر بخش با قلم  BNazanin 14 Boldتايپ
شود .براي تايپ رسالههاي عربي از قلم بدر عربي  15استفاده شود.
 -9شمارهگذاري جداول ،نمودارها و ...
فهرست جداول ،نمودارها و  ...که قبل از شروع متن اصلي در رساله تنظیم ميگردد ،داراي شمارهاي است که اين
شماره از نمودارها يا جداولي که در متن اصلي آورده شده است تبعیت ميکند و بايد اين شمارهها داراي يک نظم و
ترتیب ويژه باشد.
تمامي شکلها و جدولها بايد به ترتیب ظهور در هر فصل شمارهگذاري شوند .مثالٌ براي فصل  ،2جدول ،1-2
جدول  2-2و  ،...براي جدولهاي فصل  ،3جدول  ،1-3جدول  2-3و  ....عنوان جدولها در باالي آنها و عنوان شکل-
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ها در زير آنها با قلم  BNazanin 12 Boldذکر ميگردد .اگر شکل يا تصويري از منبع و مأخذي نقل شده باشد ،الزم
است مرجع آن در زير شکل آورده شود.
جدولهايي که در راستاي طولي کاغذ تنظیم ميشوند ،بايد طوري قرار گیرند که متن باالي آنها در سمت عطف
رساله واقع شود و همچنین شکلهايي که در راستاي طولي کاغذ تنظیم ميشوند ،بايد طوري قرار گیرند که متن
پايین آنها در سمت لبۀ رساله قرار گیرد .شکلها و جدولها حتيالمقدور داخل متن و در نزديکترين فاصله به محلي
که ذکر شده ،آورده شوند .شمارهگذاري جدولها ،شکلها ،نمودارها و  ...مستقل از همديگر صورت ميگیرد.
 -9شمارهگذاري روابط و فرمولها
فرمولها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتیبي که ظاهر ميشوند مانند جدولها و شکلها ،شمارهگذاري
گردد .براي شمارهگذاري روابط و فرمولهاي نوشته شده در متن اصلي رساله از دو شماره که با خط فاصله از يکديگر
جدا ميگردند ،استفاده ميشود بهطوريکه تمام روابط و فرمولها از ابتدا تا انتهاي رساله به ترتیب داراي شماره ،1
 ... ،2و  nبراي هر فصل خواهد بود که شماره سمت چپ نشاندهنده ترتیب فرمول و شماره سمت راست نشاندهنده
شماره فصلي است که فرمول يا رابطه در آن ذکر گرديده است .بهطور مثال فرمول بیستم در فصل سوم بهصورت (-3
 )21نوشته ميشود.
هـ -منابع و مآخذ
الزم است در متن به کلیه منابعي که مورد استفاده قرار ميگیرد اشاره شود .چنانچه در داخل متن از يک منبع
مطلبي نقل شود ،بالفاصله پس از خاتمه جمله ،پرانتزي باز شود و مرجع ذکر گردد .شمارهگذاري مراجع به يکي از دو
روش زير ميباشد:
 -1مراجع به ترتیبي که در متن ميآيند شمارهگذاري شوند .در اين روش ،مراجع به ترتیب شماره در فهرست
منابع و مأخذ ذکر گردد.
 -2مراجع به ترتیب حروف الفبايي نام نويسنده اول شمارهگذاري گرديده ،و به همین ترتیب در فهرست منابع و
مآخذ ذکر ميشود.
در مواردي که دانشکده مربوط ساختار خاصي را براي نوشتن مراجع معین ننموده ،ذکر منابع و مآخذ بايد با
مشخصات کامل به ترتیب زير آورده شود:
نام مؤلف (نام خانوادگي مؤلفبر نام کوچک او مقدم خواهد بود) ،نام اثر ،نام مترجم و مصحح (در صورتي که
ترجمه شده باشد) ،نام گرد آورنده ،مشخصات کامل چاپ (شماره چاپ ،ناشر ،محل چاپ ،سال چاپ) ،جلد.
القاب و عناوين دکتر ،مهندس و

…

از جلوي نام مؤلف ،مترجم حذف ميگردد و همچنین اگر کتاب داراي دو

نويسنده يا بیشتر باشد نام و نام خانوادگي همه آنها به ترتیبي که در پشت جلد مأخذ آمده است ،آورده شود.
بهطور مثال:
ياحقي ،محمد جعفر و محمدمهدي ناصح ،راهنماي نگارش و ويرايش ،چاپ هشتم ،مشهد :آستان قدس رضوي
مشهد ،ص.116
ممکن است مأخذي داراي تمام مشخصات کامل مذکور نباشد که در اين حالت مشخصات به همین روش و
ترتیب با حذف آن مشخصه که مأخذ فاقد آن است ،آورده شود.
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هرگاه از يک منبع در متن به صورت متوالي و پشت سرهم استفاده شده باشد در ارجاع بعدي کلمه همان و
شمارۀ صفحه ميآيد مانند :همان مأخذ ،ص .117
اگر ارجاع بعدي با فاصله به همان مأخذ مورد استفاده ارجاع نخستین باشد ،بدين صورت بايد عمل گردد:
ياحقي ،محمد جعفر و محمدمهدي ناصح ،همان کتاب ،ص .117
در صورت وجود منابع به زبانهاي مختلف ،ابتدا مراجع فارسي و سپس ساير مراجع ذکر ميشود.
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