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 باسمه تعالي
 

 اول بخش
 

 آن از بعد و 59 یورود یدکتر انیدانشجو یپژوهش ـ یآموزش ییراهنما 
 

  

ابالغ شده توسط وزیر محترم علوم،  17/2/1359مورخ  27722/2نامه آموزشی دوره دکترا به شماره آیینبرگرفته از 

 قات و فناوری و مصوبات شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه یزدتحقی

  

انداز توسعه و سند چشم یهااهداف برنامه ژهیوب یو اقتصاد یم اجتماعیو تحوالت عظ یرشد پرشتاب علم و فناور

لوم، د آورده است که وزارت عیپد یقاتیها و مراکز تحقدانشگاه یرا برا یطیران، شرایا یاسالم یست ساله جمهوریب

متعهد،  یروهایت نیشتر به پژوهش، تربیو توجه ب یدر علم و فناور یجاد تحول راهبردیا یبرا یقات و فناوریتحق

خود قرار داده  یکار یهاتی، در صدر اولویدکتر ۀدوررش دانشجو در یوه پذیق تنوع در شیمتخصص و ماهر را از طر

 است.

 یلیالت تکمیتحص یدر جلسات مختلف شورا یو پژوهش یهشپژو -یوه آموزشیدر دو ش یدکتر ۀدورنامه نییآ

 یدکتر ۀدور ییاجرا یهاو بر اساس آن مجموعه مقررات و دستورالعملقرار گرفت  یزد مورد بررسیدانشگاه 

(Ph.D. دانشگاه )دیگردن یتدوزد ی.  
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 تعاریف  وو  اهدافاهداف

 :شودیک میمربوط به هر  یو عبارتها ین اسامیزگیر جایز یهاواژه نامهنیین آیا ت اختصار، دریرعا یبرا: 6ماده 

 یقات و فنآوریزارت علوم، تحق: ووزارت

 یدکتر ۀدور یمجر دانشکده ای ی: گروه آموزشمستقل / دانشكده گروه

 زدیدانشگاه : دانشگاه

 یدکتر ۀدور ۀنامنییآ: نامهنیيآ

ل یفاً با سپردن تعهد خدمت، تحصـصر ه ویان بدون پرداخت شهریکه دانشجو ی: نظام آموزش عالگانیآموزش را

 کنند.یم

ل اشـتغال ین و به طور موقت به تحصـیاست که دانشجو برابر ضوابط مع ی: مدت زمان مشخصيليتحص يمرخص

 ندارد. 

 کند.  یل خودداریاست که در آن دانشجو به طور خودخواسته از ادامه تحص یندی: فرآيليانصراف تحص

یتوانمنـد یابیبـا هـدف ارزشـ یدوره آموزش یاست که پس از گذراندن واحدها یتخصص ی: آزمونجامع يابیارز

 شود. یدانشجو برگزار م یو پژوهش یآموزش یها

انجامد و رسالت یم یلیمدرك تحص یاست که به اعطا یآموزش عال یلیتحص ۀن دوری، باالتریدکتر ۀدور: 2ماده 

 یگسترش مرزها کشور و یازهایرفع ن در یفنآور لف علوم ومخت یهانهیدر زم یاست که با نوآور یت افرادیآن ترب

 شود.یاجرا م "یپژوهش"و  "یپژوهش–یآموزش"وه یباشند و به دو ش دانش مؤثر

 

 رشیپذ ضوابط و طیشرا

 است:ل یذبه شرح  یدکتر ۀ: ضوابط ورود داوطلبان به دور9ماده 

 یورود به آموزش عال یط عمومیداشتن شرا (الف

قات و ید وزارت علوم، تحقییکه حسب مورد به تأ یاحرفه یا دکتریارشد  یکارشناس یلیتحصداشتن مدرك  (ب

 ده باشد.یرس یآموزش پزشک ا وزارت بهداشت، درمان وی یفنآور

 ر:یز یهااز روش یکیورود به رشته موردنظر به  یبرا یت علمیاحراز صالح (ج

ن یبر اساس آخر ،از قابل قبولیو کسب امت یدکترمتمرکز مهیو مصاحبه ن یکتب یشرکت در آزمون ورود -1

 یدکتر یرش دانشجویپذ یهانامهنییآ

دانشـکده  یو شـورا دانشـکدهمستقل/ گـروه یب شـورایدرخشان و تصـو ینامه استعدادهانییق آیورود از طر -2

 س یمستقل / پرد

رش آنها به یکه پذ یو فناورقات یان وزارت علوم، تحقیشدگان اداره بورس و سازمان امور دانشجویمعرف -3

 دانشکده برسد. مستقل/ گروه یب شورایتصو
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 يآموزش مقررات و ضوابط

 هاآن يابيارزش و يدرس يواحدها

 یواحد آن واحدها 18تا  12، یپژوهش-یآموزش ۀویش در .واحد است 36 یدکتر ۀدور یمجموع واحدها :4ماده 

ط با مرتب یدرس یواحد آن واحدها 8تا  3 یپژوهش ۀویش درواحد آن مربوط به رساله است و  24تا  18و  یدرس

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

 .است

مسال ین موظف است در هر ،ان رساندن دروسیقبل از به پاتا دانشجو  یپژوهش ـ یوه آموزشیدر ش -6تبصره 

  .کندنام را انتخاب و ثبت  یواحد درس 12تا  6ن یب یلیتحص

 شود.یم یل تلقیانصـراف دانشـجو از تحص ۀم ثبت نام در زمان مقرر، به منزلعد -2تبصره 

با  ،یلیتحص ۀاز دور یدر هر زمان ،یپژوهش ۀویش در یدرس یاکثر واحدهان حداقل و حدییتع -9تبصره 

 د.ریگیص و نظر استاد راهنما صورت میتشخ

-تیفعال یدانشجو برا ین علمت توایتقو رشته و ن هریم نویمفاه به منظور تسلط بر یدرس یواحدها -4تبصره 

 شود.یرشته انتخاب م مصوب هر یدرس نظر استاد راهنما و بر اساس سرفصلبا دوره،  یپژوهش یها

ا هـدرس ۀهمـ دانشـجو در یاهـن قابل قبول نمرهیانگیو م 22از  14هر درس،  در یقبول ۀحداقل نمر -9تبصره 

 است.  22از  16

بر اسـاس و مجاز است با نظر استاد راهنما دانشجو  ،باشد 16کمتر از دانشجو  یهانمرهکل ن یانگیمکه  یصورت در

ا یـ کسب کرده است 16کمتر از  ۀدروسی را که در آنها نمر واحد از 12حداکثر مسال یک نیدر  صرفاًسرفصل مصوب، 

در ن کـل یانگیـجبـران م یبرال ادامه دهد. ید و در صورت جبران کمبود میانگین کل، به تحصینما اخذد یدروس جد

مسـال اراهـه یدر آن ن 16با نمره کمتر از   گذرانده شده یهادرس  د است کهیمجاز به اخذ دروس جددانشجو  یصورت

 یقبلـ ۀن نمـریگزید جایجد ۀنمر  شود،اخذ  16جبران معدل دروس با نمره کمتر از  یکه برا یدر صورت باشد.  نشده

اب ـدانشـجو حسـ ۀثبت شده در کارنامـ ین نمرۀ قبولیصرفاً بر اساس آخرو ـدانشج یهارهـنمن کل یانگیشود و میم

  ن نمـرۀیگزید جاید، نمرۀ درس جدیرا اخذ نما یدیدانشجو درس جد، جبران معدل یکه برا یدر صورت یول شود.یم

ن قـانون اسـتفاده کنـد و یـکبار از ایتواند یتنها م یلیتحص ۀدانشجو در طول دور شودینم دانشجو یگر دروس قبلید

 شود. تحصیل محروم می ۀ، از ادامباشد 16کمتر از  ین کل ویانگیم ۀدوم نمر بار یچنانچه برا

مستقل/ وه د گرییأراهنما و ت استادانشنهاد استاد/یص و پیاز، به تشخیصورت ن ط خاص و دریشرا در -1تبصره 

ن یبگذراند. گذراندن ا« یبرانج یهادرس»را به عنوان  یدرس واحد 6حداکثر تا نشجو موظف است ، داربطیذدانشکده 

 22از  14 یدر دروس جبران یولقب ۀشود. نمرینم منظورن کل یانگین مییآنها در تع ۀاست اما نمر یها اجباردرس

 باشد.یم

 12د از ینبا یلیمسال تحصیک نیدر دانشجو  یو جبران یدروس اصل یدر هر صورت جمع واحدها -7تبصره 

 شتر شود.یواحد ب

را  یدکتر ۀدور یهاهید شهریبا باشد، 9ه دروس موضوع تبصرموظف به گذراندن چنانچه دانشجو  -8تبصره 

  .کندپرداخت 
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 یکارشناس ۀدور یهاهید شهریباشد، با 6 چنانچه دانشجو موظف به گذراندن دروس موضوع تبصره -5تبصره 

 .ارشد را پرداخت کند

 بتیدرس، غ حذف ،در هر درس یگان، در صورت عدم کسب نمرۀ قبولیمشمول آموزش را یدانشجو -61تبصره 

را بر اساس تعرفۀ مصوب   اخذ مجدد درسنۀ مربوط به ی، موظف است هزجبران معدل یاخذ درس برا ای ر موجهیغ

  پرداخت کند.رش یسال پذعرفه تو بر اساس أت امناء دانشگاه یه

دادن انجام  ،یی باشد که با تشخیص استاد مربوطدر مواردی که ارزشیابی دروس موکول به فعالیتها ـ66تبصره 

ان یدروس اخذ شده توسط دانشجویان را حداکثر تا پا ۀتواند نمرآن تا پایان نیمسال تحصیلی ممکن نیست، استاد می

ماه )برای دروس اخذ شده توسط دانشجو در نیمسال اول( و حداکثر تا پانزدهم مردادمسال دوم )برای یسوم ن ۀهفت

 قطعی تبدیل و در نرم افزار آموزشی گلستان قفل نماید. ۀدروس اخذ شده توسط دانشجو در نیمسال دوم( به نمر

و بر اساس ا مدرسان( آن درس یمدرس ) یدانشجو در هر درس، از سو یلیشرفت تحصیپ یابی: ارز62تبصره 

 یـ عمل یو نظر یدروس نظر یبرا یانیو پا یامرحله یج آزمون کتبیف و نتای، انجام تکالت در کالسیحضور و فعال

 شود. ین مییست تعیاز صفر تا ب یعدد یرد و بر مبنایپذیصورت م یلیمسال تحصیدر هر ن

 

 ابيغ و ضورح

را ک درس یـ یهاش از سه شانزدهم از کالسیرس بک دی، در یلیمسال تحصی: چنانچه دانشجو در طول ن9ماده 

آن درس حـذف  شـده، یر موجه تلقـیبت غیغ بت کند،یال آن درس غــمسیان نیا در جلسۀ امتحان پایشرکت نکند 

مسال مذکور بـه ین یست ولین یدانشجو الزام یمسال برایت حداقل شش واحد در طول نین صورت، رعایدر ا. شودیم

 شود. یمحسوب م یو یلیل جزو مدت مجاز دورۀ تحصمسال کامیک نیعنوان 

 

 ترم حذف و تحصيلي مرخصي

 دانشـکده مستقل/ گروهبخش و تواند با موافقت یداشته باشد، م موجّهکه دانشجو عذر  ییدر موارد استثنا :1ماده 

مـذکور جـزو  یهـاد. مـدتیمسال از حذف ترم استفاده نمایک نیو حداکثر  یلیتحص یمسال از مرخصیک نیحداکثر 

 یاز مرخصـ یکـه ناشـ یآموزشـ یاحتمـالمشـکالت  یتمـامت یولمسـ  .شـوندینشجو محسوب مدا یلیسنوات تحص

 .دانشجوست ، متوجه ا حذف ترم باشدی یلیتحص

پس از درخواست از طریق سیستم گلسـتان و  مرخصی تنها درصورتی قابل بررسی است که درخواست -6تبصره 

 گـروه ینظـر شـوراپـس از کسـب )دانشـکده  یپژوهشـ و یمعـاون آموزشـمسـتقل / وه ر گریمدس بخش، یره دییتأ

و ارجـاع  سیآموزش دانشکده مسـتقل / پـرد، به اداره یم آموزشیخ اعالم شده در تقویتارو براساس ( مستقل/دانشکده

   گیرد.شود. موافقت با مرخصی تحصیلی با توجه به وضعیت تحصیلی دانشجو صورت می تأیید

آن نیمسـال نباشـد  قادر به ادامه تحصیل در موجّهدرصورتی که دانشجو بعد از انتخاب واحد به دالیل  -2تبصره 

ستم گلستان برای آن نیمسال درخواسـت یق سیتواند از طریا امکان حضور در امتحانات پایان ترم را نداشته باشد، می

و  یمعـاون آموزشـ /مسـتقلر گروه یمدس بخش، یره دییتأد پس از یحذف ترم نماید. درخواست حذف ترم دانشجو با

، یم آموزشیخ اعالم شده در تقویتارو براساس  گروه مستقل/ دانشکده( و ینظر شوراپس از کسب )دانشکده  یپژوهش

 شود.  و تأیید ارجاع سیاداره آموزش دانشکده مستقل/ پردبه 
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وظف به پیگیری کلیـه امـور آموزشـی درصورت مخالفت با درخواست مرخصی یا حذف ترم، دانشجو م -9 تبصره

 . استخود )اعم از انتخاب واحد یا شرکت در امتحانات پایان ترم( در موعد مقرر 

)بـا مـان یبعـد از زا یلیمسال تحصیمان و دو نیقبل از زا یلیمسال تحصیک نی یمان برایزا یمرخص ـ4 ةتبصر

د ییـس و تأیستندات الزم به آموزش دانشکده مستقل / پردم ۀبا اراهمان( یخ زایدر نظر گرفتن زمان دو سال بعد از تار

 رد. یگیصورت م یلیس بدون احتساب در سنوات تحصیدانشکده مستقل / پرد یشورا

 

 اخراج و تحصيل ترك انصراف،

صورت باید درخواست خـود را بـا تحصیل اعالم انصراف نماید، در این ۀادامتواند به هر دلیل از دانشجو می :7ماده

. چنانچـه ل دهـدیتحو سیدانشکده مستقل/ پرد یو پژوهش یمعاون آموزش  به یبه صورت حضور ل فرم انصرافیتکم

 نماید. نسبت به صدور گواهی انصراف اقدام می دانشگاهماه درخواست خود را پس نگیرد، دو دانشجو بعد از 

ال تـرك تحصـیل نمـوده و در درصورتی که دانشجو بدون کسب موافقت دانشگاه حتی برای یک نیمسـ -8ماده 

   شود.زمان مقرر برای انتخاب واحد هر نیمسال )یا اخذ مجوز درصورت لزوم( اقدام ننماید، از ادامه تحصیل محروم می

 :گرددیمحروم م یدکتر ۀل در دوریتحص ۀدانشجو از ادامز ینر یدر موارد ز

 شود. 16( کمتر از 4ده ما 9ت تبصره یدانشجو )با رعا یدرس یهان کل نمرهیانگیم (الف

 (.19ماده )احراز نشود  جامع یابیپس از دو بار ارز یت پژوهشیاستمرار فعال یدانشجو برا یت علمیصالح (ب

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

 ان برسد.ی( به پا12ت ماده یل دانشجو )با رعایمدت مجاز تحص (د

یا محروم از تحصیل موظف است به تعهداتی که سپرده اسـت  و کرده لی، ترك تحصدانشجوی انصرافی -6تبصره 

 عمل کند.

، دانشـگاه مجـاز اسـت بـا یدکتـر ۀدورل در یتحص ۀا انصراف دانشجو از ادامیدر صورت محروم شدن  -2تبصره 

دانشـجو  یلیتحصـ ۀمـبـر اسـاس کارنا بر گذرانـدن دروس یمبن را یانامهیت ضوابط و مقررات مربوط صرفاً گواهیرعا

   صادر کند.

تـرك و  اخـراج خی، تـارخ ذکر شده در فرم درخواسـت انصـرافیل دانشجو، تاریخ انصراف از تحصیتار - 9تبصره 

 .هر سال است 19/4ا ی 19/11عدم مراجعه،  ایاخراج  مسالیل دانشجو با توجه به نیتحص

 

 يهمانيم و انتقال رشته تغيير

  :5ماده 

و  یها و مؤسسـات اعـم از دولتـر دانشگاهیا سایدر همان دانشگاه  یتخصص یدکتر یتقال دانشجوا انیتغییر رشته 

 ممنوع است. یر دولتیغ

بخش، گروه مستقل/  ید شوراییل و تایمعتبر با ذکر دل یر موسسات دولتیبه سا یدوره دکتر یدانشجو یهمانیم

 س مجاز است.یدانشکده و پرد
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 ليطول دوره و سنوات تحص

 

حداقل سه سال و حـداکثر  یا پژوهشی یپژوهش – یآموزش ۀویدر ش یدوره دکتر ل دریمدت مجاز تحص: 61ه ماد

الت یتحصـ یدانشـکده و شـورا مسـتقل/ گـروه دییـتأشنهاد استاد راهنما و یسال است. در صورت ضرورت به پ چهار

   شود.ین مدت افزوده میبه ا یلیمسال تحصیندو دانشگاه حداکثر تا  یلیتکم

توسط دانشجو و بـه شـرط موافقـت اسـتاد  یکافل یبا اراهه دال دهم،نهم و ال مسیدر خصوص سنوات ن -6تبصره 

ل و یـشـرفت کـار رسـاله، تکمیل و اراهه به موقع گزارش پیدانشکده، تکم / مستقل گروه یشوراس بخش، یرهراهنما، 

امکان صدور مجوز سنوات  ،یلیالت تکمیتحص مصوب یزمانبند ۀطبق برنام یلیش سنوات تحصیافزا یاراهه فرم تقاضا

دانشـکده توسـط  یان متقاضـیدهـم دانشـجونهم و مسال ید سنوات نیموافقت با تمددهم وجود دارد. نهم و مسال ین

اداره آمـوزش دانشـکده مسـتقل/ دهـم بـه و  نهم مسالیروز قبل از شروع ثبت نام ن 19د حداقل ی، باسیمستقل/ پرد

د سـنوات یـمخالفـت بـا تمددر واقـع ، سیدانشـکده مسـتقل / پـردوصول به موقع موافقت ارسال شود. عدم  سیپرد

مسـال نهـم بـه یل در نیگـان تحصـیمشمول آموزش را یدانشجو یبراگردد. یم محسوبدهم دانشجو مسال نهم و ین

بـر   اخـذ شـده ا رسـالهیـر واحد یو متغثابت ه یشهرمنوط به پرداخت و بعد از آن مسال دهم یگان اما در نیصورت را

 رش است. یأت امناء دانشگاه در زمان پذیاساس تعرفه مصوب ه

ه یشهرملزم به پرداخت  دینماا رساله اخذ ی یواحد درس و بعد از آن در ترم دهمدانشجو که  یدر صورت: 2تبصره

  رش است.یأت امناء دانشگاه در سال پذیا رساله اخذ شده بر اساس تعرفۀ مصوب هیواحد ر یه متغیشهر و ثابت

با اراهه ) ینیبشیر قابل پیا بروز مشکالت غیار خود و یخارج از اخت یکه دانشجو بنا به علل یدر صورت -9تبصره 

شنهاد استاد یل نشود، به پی( موفق به اتمام تحص12ماده  1ت تبصره ی( در مدت مجاز )با رعایل و مستندات کافیدال

 دانشکده یو پژوهش یمعاون آموزشدانشکده،  مستقل/ گروه یشوراش، س بخیرهو به شرط موافقت دانشجو  یراهنما

ت یفیت و کیو متناسب با کم یت دانشجو را بررسیموارد خاص دانشگاه، وضع یبررس یشوراو  سیمستقل / پرد

 . گرفتخواهد  یقطع میا اخراج او تصمیل یدانشجو، در مورد مدت و نحوه ادامه تحص یعلم یهاتیفعال

مـوارد خـاص دانشـگاه  یشـورااز به مجوز یکه ن یلیمسال تحصید سنوات نیتمددرخواست موافقت با ـ  4تبصره 

دانشگاه  سیاداره آموزش دانشکده مستقل/ پردبه مورد تقاضا مسال یروز قبل از شروع ثبت نام ن 32د حداقل یبا دارد،

مـورد مسـال ید سـنوات نیخالفت با تمدمدر واقع ، سیمستقل/ پرد ارسال شود. عدم وصول به موقع موافقت دانشکده

 یشرفت کـار رسـاله و فـرم تقاضـایل و اراهه به موقع گزارش پیتکمدر هر صورت، گردد. یم محسوبدانشجو  یتقاضا

 است. یالزام دانشگاه یم آموزشیشده در تقو درج  مصوب یطبق برنامه زمانبند یلیش سنوات تحصیافزا

بـر اسـاس ازدهم و پـس از آن، یـمسـال ید سـنوات نیاص با تمدــد خموار یشورادر صورت موافقت  -9تبصره 

بـر اسـاس  ،هـاو مصوبات دانشگاه، دانشجو ملزم بـه پرداخـت تمـام هزینـه یقات و فناورینامه وزارت علوم، تحقبخش

 . است  دستورالعمل شهریه مصوب دانشگاه

 دروس قيتطب و سازيمعادل

 یت گذرانـده و متقاضـیک کدرشته با موفقیاست که دانشجو در  یرش دروسیق دروس معرف پذیطبت :66ماده 

 . است رش آن درس در همان کدرشتهیپذ

رش آن یپـذ یک کدرشته قبالً گذرانده و متقاضـیاست که دانشجو در  یدروس رشیمعرف پذ دروس یمعادلساز
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 است.  یمتفاوت با کدرشته قبل یادر کدرشته

نار و یق دروس دانشـجو )بجـز سـمیـگـروه مسـتقل / دانشـکده تطب ید شوراییرخواست دانشجو و تابر اساس د

 رد.یگیکدرشته دانشجو انجام م یرساله( تا سقف واحدها

گروه مستقل  یر گروه مستقل / دانشکده )پس از کسب نظر شورایبا نظر مد یسازی دروس در دوره دکترمعادل

 پذیر است:س و با شرایط زیر امکانیدانشکده مستقل/ پرد یژوهشپ – ی/ دانشکده( و معاون آموزش

 پذیرش دانشجو برای ورود به دوره، مورد تأیید وزارت باشد. -الف

سـازی در آن گذرانـده شـده معـادل یکه دروس درخواست شده بـرا یرشته تحصیلی دانشجو در دانشگاه -ب

 است، مورد تأیید وزارت باشد.

 باشد. ینشجو بر اساس سرفصل مصوب و در مقطع دکتردروس گذرانده شده دا -ج

 %82گروه مستقل / دانشکده حداقل  ید شوراییسازی شده باید به تأمحتوای آموزشی دروس معادل -د

 کمتر باشد.  14اشتراك داشته، نمره آنها نباید از 

ون در نظر گرفتن واحد سازی شده دانشجو نباید از نصف کل واحدهای دوره )بدتعداد واحد دروس معادل -هـ

 سمینار و رساله( بیشتر گردد. 

 د باشد. ید کمتر از تعداد واحد درس رشته جدینبا یمعادلساز یشده براـ تعداد واحد درس درخواستو

های از دوره ق شدهیهمان )تغییر رشته و ...( و دروس تطبیسازی شده غیرمدروس معادل یهانمره -6تبصره 

دانشجو منظور  یهاشود ولی در محاسبۀ میانگین کل نمرهنیمسال محسوب نمی یهاین نمرهدر محاسبه میانگ قبل

  گردد.می

تمام نمرات دروس دانشجوی میهمان و انتقال، اعم از قبولی یا مردودی و سوابق آموزشی عیناً در  ـ2تبصره 

ت تمام دروس دانشجو در آن نیمسال شود. میانگین نیمسال تحصیلی با در نظر گرفتن نمراکارنامه دانشجو ثبت می

 گردد. نمرات دروس پذیرفته شده منظور می شود ولی در محاسبه میانگین کل دانشجو صرفاًمحاسبه می

ها/ ق دروس مؤسسات دولتی که زیرمجموعۀ وزارت نیستند و همچنین دانشگاهیسازی و تطبمعادل -9تبصره 

 پذیر نیست. خودگردان امکان یهاسیازی وپردهای مجنور، رشتهموسسات غیرانتفاعی، پیام

سازی شده، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو واحد از دروس معادل 12تا  6به ازای هر  -4 تبصرة

 شود.کاسته می

 

  جامع آزمون

 ل هستند.یالزم در آزمون جامع بر اساس دستورالعمل ذ ۀموظف به کسب نمر یان دکتری: دانشجو62ماده 

ن یا یپژوهش - یآموزش ۀویدانشجو است. در ش یو پژوهش یآموزش یهاتیمنظور احراز قابلآزمون جامع به -1

ط و روش احراز یشود. شراینفره انجام م 9أت حداقل یک هیگروه مستقل/ دانشکده و توسط  یر نظر شورایآزمون ز

 شود.یم یابیرزل ایبه شرح ذ یپژوهش – یآموزش ۀویدانشجو در ش یپژوهش یهاتیقابل

گذرانده باشـند، موظف به  16ن کل یانگیرا با حداقل م یاز دوره آموزشیمورد ن یه واحدهایکه کل یانیدانشجو -2

 مسال بعد هستند. ین آزمون جامع نیثبت نام و شرکت در اول
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در  مون است.در آن آز یط ثبت نام آزمون جامع، عدم ثبت نام به منزلۀ مردودیدر صورت داشتن شراـ 6 تبصره

بت دانشجو در آزمون جامع به منزله یک ترم، امکان حذف آن وجود نداشته و غیصورت اخذ درس آزمون جامع در 

 در آن آزمون است. یمردود

باشد عدم ثبت نام و ا حذف ترم ی یلیتحص یدر مرخص 6ماده که دانشجو بر اساس مقررات  یدر صورت ـ2تبصره   

 شود.ینم محسوب یوان مردودشرکت در امتحان جامع به عن

 :شود تیرعا آزمون برگزارکنندگان توسط دیبا ریز موارد جامع آزمون سوال طرح در -9تبصره   

 . است گذرانده را آنها لیتحص دوران طول در دانشجو که باشد یدروس سرفصل از امتحان موضوعات -الف

 .باشند داشته مشارکت دانشجو یراهنما ناستادا از ریغ یاستادان دیبا جامع امتحان سوال طرح در -ب

 .باشدپژوهشی رساله دانشجو  ۀمواد امتحانی آزمون جامع شامل سه موضوع درسی خاص در زمین - ج

 2هیأت برگزارکننده شامل استاد/استادان راهنما و چهار نفر عضو هیأت علمی با حداقل مرتبه استادیاری و  -3

گروه مستقل/  بخش و دیاست. این اعضاء با پیشنهاد استاد راهنما و تأی تدریس در تحصیالت تکمیلی ۀسال سابق

 شوند.دانشکده انتخاب می

شود. سهم نمرۀ کتبی و ک هفته انجام مییآزمون جامع به صورت کتبی و شفاهی حداکثر در دو روز  -4

 است.  %42و  %62مصاحبۀ شفاهی در نمرۀ نهایی آزمون جامع به ترتیب برابر با 

 رساله صورت  ینه پژوهشید بر زمیش خاص دانشجو و با تاکیرشته و گرا ۀدر حوز یآزمون شفاه -9

و سپس با پردازد یرساله خود م ۀنیزم یبه معرف ی، دانشجو در مدت زمان مناسبیرد. در آغاز آزمون شفاهیگیم

 ییابتکار و نوع برخورد با مساهل و توانا ۀ، قویو پژوهش یعلم یهاتیزان قابلیداوران، م یهابه پرسش ییپاسخگو

 دهد. یانجام پژوهش مستقل خود را نشان م

است. در صورت عدم  22از  16( حداقل یو شفاه ین )کتبیانگیت در آزمون جامع، کسب میار موفقیمع -6

ت بگذراند. در صورت عدم یجامع شرکت کند و آن را با موفق یابیگر در ارزیکبار دیصرفًا مجاز است  ت دانشجویموفق

جامع به  یابیدرخصوص امکان شرکت مجدد در ارز یریگمیتصم یبار دوم، پروندۀ دانشجو برا یت دانشجو برایموفق

 شود.یون موارد خاص دانشگاه ارجاع میسیکم

 شود.یر انجام میز یهاخیدر سال و در تارجامع دو بار  یابیارز -7 

 بهشت ماه هر سالیالف( ارد

 ب( آبان ماه هر سال

دانشجو است. در  یهاتیشرفت فعالیدانشجو بر اساس روند پ یپژوهش یهاتی، احراز قابلیوۀ پژوهشیدر ش -8

ر گروه مستقل/ یاهنما، مداز طرف استاد ر یلیمسال تحصیان هر دو نیآزمون جامع، در پا یبه جا یوۀ پژوهشیش

 یهاتی، قابلیراهبر ۀتیکم یدانشگاه و کارفرما، به عنوان اعضا یدانشکده، معاون پژوهش یو پژوهش یمعاون آموزش

 شود.یم یریگمیتصم یل ویتحص ۀو در رابطه با ادام یابیدانشجو ارز یپژوهش

ده یر قابل قبول سنجیصورت قابل قبول و غبه یپژوهش ۀویدانشجو در ش یپژوهش یهاتیشرفت فعالیزان پیم -5

 خود را ادامه دهد.  یپژوهش یهاتیتواند فعالی، دانشجو میته راهبریکم یقبول از سو ۀشود. در صورت احراز درجیم

ر قابل یغ یته راهبریکم یاز سو یپژوهش ۀویدانشجو در ش یپژوهش یهاتیشرفت فعالیزان پیچنانچه م – 12

خود را به سطح  یپژوهش یهاتیفرصت داده خواهد شد تا روند فعال یمسال به ویک نیشود، تنها ده یقبول سنج

 ل محروم خواهد شد.یتحص ۀصورت، از ادامنیر ایقابل قبول ارتقاء دهد. در غ
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  يپژوهش مقررات و ضوابط

 راهنما استاد

 ن یراهنما، بر اساس آخر استادان استاد / ی، برایدکتر یرش دانشجویت پذیط و ظرفیشرا :69ماده 

 شود. ین مییدانشگاه تع یلیالت تکمیتحص ینامه مصوب شورانییآ

بر عهده اسـتاد / اسـتادان راهنماسـت کـه بـه  یلیمسال تحصین نیدانشجو از نخست ییراهنما تیمس ول: 64ماده 

و بـا موافقـت عضـو  یاریدط دانشگاه با مرتبه حـداقل اسـتایواجد شرا یعلم أتیه یان اعضایدرخواست دانشجو از م

دانشـگاه  یلـیالت تکمیتحصـ یمصـوب شـورا ۀنامـنییربط بر اساس آیذمستقل/ دانشکده گروه  دییتأو  یعلم أتیه

 شود. ین مییتع

 یکه استادان راهنمایتوان در نظر گرفت. در صورتیاستاد راهنما م 2حداکثر  یدکتر ۀهر رسال یبرا -6تبصره 

رساله ذکر شود. عدم  ۀیشنهادین در پیها بر اساس توافق طرفد درصد مشارکت آنیند، باک نفر باشیش از یب یدکتر

ط استاد یشرا نیدر ا رساله است. ییاستادان در راهنما یمنزله مشارکت مساوبه ذکر درصد مشارکت استادان راهنما

 اشته باشد. را د 12و  11ط ماده یزد بوده و شرایدانشگاه  یعلم أتیهد عضو یاول با یراهنما

تـوان از بـین دوم را مـی یدانشکده، اسـتاد راهنمـاگروه مستقل/در موارد استثنایی با موافقت شورای  - 2تبصره 

ن متخصصـان یا خارج از کشور و همچنـیمعتبر داخل و  یسسات آموزش عالؤها یا مگر دانشگاهیعلمی د هیأتاعضای 

 مرتبط با رساله انتخاب نمود. یتخصص ۀنیزم در یا خارج از کشور با مدرك دکتریصالح داخل یذ

مصوب( است، در صورتی  ۀ)دارای پیشنهادی یکه استاد راهنمای دانشجوی دکتر یاعلمی هیأتعضو  -9تبصره 

ت رساله را یت هدایمس ول کتباً های خارج از کشور اعزام شود که استاد مشاورتواند به سفر مطالعاتی یا ماموریتمی

های تحت راهنمایی وی دارای استاد راهنمای دوم باشد نکه هر کدام از رسالهیا ایو  دیقبول نماراهنما اب استاد یدر غ

/ ر گروه یمد دییتأشنهاد استاد راهنما و یبه پ مستقل/دانشکده گروه یعلم أتیه یگر از اعضاید یکیا قبل از اعزام یو 

دوم  یاستاد راهنما به عنوانروه مستقل / دانشکده( گ ی)پس از کسب نظر شورادانشکده  یو پژوهش یمعاون آموزش

 اب استاد راهنما متقبل شود. یت رساله را در غیت هداین و مس ولییدرصد تع 12ن درصد مشارکت حداقل ییو با تع

ن یدر ادانشکده مربوط  مستقل/شنهاد گروه یش از دو سال، پیبا مدت زمان ب یهاتیمورأدر مورد م -4تبصره 

 رد.یگیصورت م یینها یریگمیو تصم یبررس سیدانشکده مستقل/ پرد یوراخصوص، در ش

، بـا موافقـت دانشـکده گـروه مسـتقل/ یدر شـورا هیشنهادیب پیدوم بعد از تصو یتغییر استاد راهنما -9تبصره 

ن دفاع تا ن صورت فاصله زمایدر ا ر است.یپذدانشکده امکان مستقل/گروه  یشورا و دیو جد یدوم قبل یاستاد راهنما

 کسال است. یر حداقل یین تغیآخر

موافقـت  و دانشکدهگروه مستقل/  یدر شورا هیشنهادیپب یبعد از تصودوم  یاضافه شدن استاد راهنما -1تبصره 

ر ییـن تغین صورت فاصله زمان دفاع تا آخریدر ار است. یپذدانشکده امکان مستقل/ گروه یشورااول و  یاستاد راهنما

 ست. کسال ایحداقل 

است. در موارد خاص  یه الزامیشنهادیا خارج دانشگاه( در فرم پیاستاد / استادان راهنما )داخل  یامضا -7تبصره 

 یاسـتاد راهنمـا یامضـاخارج از دانشـگاه،  یاستاد راهنما یکتب دییتأ( بر اساس مستقل/دانشکده ص گروهی)به تشخ

 ز دانشگاه شود.خارج ا یاستاد راهنما ین امضایگزیتواند جایحاضر م
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 مشاور استاد

 هیأتاز بین اعضای  مستقل/ دانشکده ی گروهشورا دییتأاستاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما پس از : 69ماده 

ا یصالح داخل یکشور و یا متخصصان ذ یموسسات آموزش عالو ها گر دانشگاهیعلمی د هیأت یا اعضای یعلمی داخل

 یرساله دکترشود. انتخاب میرساله مرتبط با  یتخصص ۀنیدر زم یبا مدرك دکترکشور  ارج ازخ ایخارج از دانشگاه 

 تواند استاد مشاور نداشته باشد.می

که استادان مشاور یتوان در نظر گرفت. در صورتیاستاد مشاور م 2حداکثر  یدکتر ۀهر رسال یبرا -6تبصره 

رساله ذکر شود.  ۀیشنهادین در پیت افراد بر اساس توافق طرفد درصد مشارکیک نفر باشند، بایش از یب یدکتر ۀرسال

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

شورای گروه مستقل/دانشکده و تایید موافقت استاد مشاور قبلی و جدید درخواست استاد راهنما، ، با  - 2تبصره 

 ماه 6حداقل انجام شده باید ر یین تغیدفاع تا آخر یفاصله زمان گونه موارد ن یدر ا را تغییر داد.توان  استاد مشاور می

 .باشد

توان برای رساله مصوب میموافقت شورای گروه مستقل/ دانشکده و  درخواست استاد راهنمابا  - 9تبصره 

انجام شده باید ر یین تغیدفاع تا آخر یه زمانفاصلگونه موارد ن یدر ا دانشجوی دکتری استاد مشاور جدید اضافه نمود.

 .باشد ماه 6حداقل 

است. در موارد خـاص  یه الزامیشنهادیا خارج دانشگاه( در فرم پیاستاد / استادان مشاور )داخل  یامضا -4تبصره 

یاستاد راهنما مـ یاــاستاد مشاور خارج از دانشگاه، امض یکتب ۀیدییتأاساس ( بر مستقل/دانشکده ص گروهی)به تشخ

 ن امضا استاد مشاور خارج از دانشگاه شود.یگزیتواند جا

 

 رساله موضوع

 ازرش ی، همزمان با پذیپژوهش ۀویو در ش مسال دومیان نیتا پا یپژوهشـ  یآموزش ۀویدر ش دانشجو :61 ماده

 یت پژوهشین و فعالییتع و مشاور راهنما استادان استاد/ یخود را با هماهنگ ۀضوع رسالمسال اول، موظف است موین

  خود را آغاز کند.

ینظر استاد راهنما صورت م رین رساله زیو تدو یپژوهش ۀدانشجو در مرحل یعلم یهاتیالــتمام فع -6 تبصره

دانشجو  ،نی. عالوه بر ادینماش قات خود را گزاریتحقجه ید نتین کند، دانشجو باییراهنما تع که استاد رد و هر زمانیگ

اول خرداد  ۀمیو ن یاول د ۀمیدر دو نوبت نه یشنهادیب پیپس از تصورا  یشرفت کار پژوهشیفرم گزارش پد یبا

 .ل دهدیتحو س بخشیرهبه  استاد راهنما دییتأ کرده و پس ازل یتکم
 یدانشجو، پس از طرح موضوع در شورا یعلم یهاتیفعالت استاد راهنما از روند یدر صورت عدم رضا -2تبصره 

دانشکده مستقل /  یو پژوهش یمعاون آموزشبه  یم مقتضیو اتخاذ تصم یینها یبررس یدانشکده، برا مستقل/گروه 

 شود.یارسال م سیپرد

قل / گروه مست یه رساله در شورایشنهادیب پیتصوبه مشروط ، بعد از آنو ششم مسال ینام نثبت -9تبصره

دوره  یو پژوهش یامور آموزش یریگیبر حضور فعال دانشجو در دانشگاه و پ ید استاد راهنما مبنییأت دانشکده است.

  .است یلیتحص
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 رساله ۀیشنهاديپ

 یپژوهش یهاتیشروع فعال یشرط الزم برامستقل / دانشکده رساله در گروه  یشنهادیب طرح پیتصو: 67ماده 

رساله در گروه مستقل/ دانشکده مشروط به گذراندن  یشنهادیب طرح پیتصو. است یتخصص یدر دورۀ دکتر

 است. یسیزبان انگل یهااز آزمون یکیز آزمون جامع و کسب حداقل نمرۀ یآمتیموفق

مه ین یهاآزمون ۀنامنییبر اساس آ یسیدانشجو در زبان انگل ییو توانا یت علمیاحراز صالح ۀنحو -6تبصره 

مختلف زبان  یهابراساس کسب حداقل نمرۀ آزمونعلوم، تحقیقات و فناوری مصوب وزارت  یردکت یمتمرکز ورود

 :ل استیمندرج در جدول ذ یسیانگل
 

 عنوان رشته ردیف
University 

of Tehran 

University 

of Shiraz 

IELTS 

Equivalent  

TOEFL 

PBT  

Or 

TOLIMO 
 

TOEFL 

IBT 
MSRT 

1 
ان رشته آموزش زبان انگلیسی و زب

 و ادبیات انگلیسی
-- -- 9/7 952 122 82 

2 
ذکر  هایرشتهها بجز کلیه رشته

 3و  1شده در ردیف 
12 62 9 482 62 92 

3 

زبان و ادبیات فارسی /  هایرشته
زبان و ادبیات عرب / علوم قرآن و 
حدیث / فقه شافعی/ فقه و مبانی 

 -حقوق / مدرسی معارف اسالمی 
 ایثارگران و مربیان

11 99 8/4 469 98 47 

 

 ذکر شده است. یاز آزمونها یکی ۀه، اراهۀ مستندات مربوط به کسب حداقل نمریشنهادیشرط دفاع از پ

توانند در یم  49و 47ب یبه ترت MSRTدر صورت کسب حداقل نمره آزمون  3و  2 یهافیان ردیدانشجو :2تبصره

ان در صورت ین دسته از دانشجویند. ایشود، ثبت نام نمایمبرگزار  یخارج یهاکه توسط دانشکده زبان یدوره آموزش

 شود.یرفته میپذ یز دوره مذکور، نمره آزمون زبان اخذ شده توسط آنها به عنوان نمره قبولیت آمیگذراندن موفق

 دییهستند با اراهه مستندات تا ییا شنوای ییناید بیت شدیمعلول یکه دارا 3و  2 یهافیان ردی: دانشجو9تبصره

دانشگاه در صورت کسب حداقل  یلیالت تکمیتحص یب شورایو مرکز مشاوره دانشگاه و تصو یستیشده توسط بهز

برگزار  یخارج یاــهکه توسط دانشکده زبان ید در دوره آموزشـتواننیم 43 و 49ب یبه ترت MSRTره آزمون ــنم

ز دوره مذکور، نمره آزمون زبان اخذ یت آمین موفقان در صورت گذراندین دسته از دانشجویند. ایشود، ثبت نام نمایم

 شود.یرفته میپذ یشده توسط آنها به عنوان نمره قبول

گرفته باشند، به  یلیمسال تحصین نیخود را قبل از شروع اول یسیکه مدرك زبان انگل یانیدانشجو -4تبصره 

 سال نگذشته باشد. 2ش از یادشده بیآزمون  یشود که از زمان برگزاریرفته میمدرك آنها پذ یشرط

زبان  یهااز آزمون یکی ۀکسب حداقل نمرو  جامع یابیارز ت دریدانشجو موظف است پس از موفق: 68ماده 

و  ،نیتدو و مشاور راهنما استاداننظر استاد/ ریرساله خود را ز ۀیشنهادی، پپنجممسال یان نیحداکثر تا پا یسیانگل
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 هیأتد. ترکیب کندفاع داوران از آن  هیأتقت اولیۀ شورا، در حضور موافکسب  و بخشپس از طرح در شورای 

 است: به شرح زیر یدکتررساله دفاع از پیشنهادیۀ  ۀداوران در جلس

 داوران(  هیأتراهنما )استاد راهنمای اول به عنوان رهیس  استادانالف( استاد/

 مشاور استادان/ب( استاد

ق یس و تحقیسه سال سابقه تدر و یاریحداقل استاد یعلم ۀبا مرتب مربوط ۀدر رشت یأت علمیک نفر عضو هی ج(

الت یتحص یهادر دورهزد است( یارشد در دانشگاه کارشناسی  یه دانشجویشنهادیب پیق زمان تصوی)شروع تحق

 ۀه با حداقل مرتبیشنهادیمربوط و صاحبنظر در موضوع پ ۀدر رشت یأت علمیک نفر عضو هیزد و یاز دانشگاه  یلیتکم

 .مستقل/ دانشکده گروه یبه انتخاب شورا زدیخارج از دانشگاه  یاریدانش

ن یگزیت، جایب اولویبه ترت گروه مستقل/ دانشکده ید شوراییبا تا تواندیر میز یهااز روش یکی -6تبصره 

  ه رساله شود:یشنهادیدر جلسه دفاع از پ یحضور داور خارج

   یابهداور خارج از دانشگاه به صورت مکات -1 

   دهوکنفرانسیداور خارج از دانشگاه به صورت و -2 

دانشکده  یپژوهشـ  یآموزش یص شورایل به تشخیبا ذکر دل دانشکدهمستقل/  داور خارج از گروه ـ3       

 سیمستقل/ پرد

 مستقل/ دانشکده یپژوهش ـ یآموزش یص شورایل به تشخیبا ذکر دل مستقل/ دانشکده داور داخل گروه -4 

 سیدپر

 درمصوب  ۀیشنهادیدارا بودن پ و گذراندن آزمون جامعمنوط به ششم مسال یثبت نام دانشجو در ن -2تبصره 

 دانشکده است.گروه مستقل / 

که  یصورتابد. در ییت میرسمداوران  هیأت یتمام اعضا حضوربا رساله  ۀیشنهادیپاز  دفاع ۀجلس -9تبصره 

از  یکی ،دانشکدهمستقل/ معاون  گروهر یمدبه  موجّهل یبا اراهه دال ط خاصیشرادو استاد راهنما باشد در  یرارساله دا

  توانند در جلسه حضور نداشته باشند.یم مشاور ایراهنما و  استادان

داوران را  أتیهک یالوه نصف بع آراء موافق اقلحد که شودیرفته میپذ یرساله در صورت ۀیشنهادیپ -4تبصره 

 ۀیشنهادیب پیپس از تصو برسد. ییب نهایبه تصو ،دانشکده گروه مستقل/ یپژوهش–یآموزش یدر شورا کند وکسب 

ارسال س یاداره آموزش دانشکده مستقل / پرددر پرونده دانشجو به  یگانیه جهت بایشنهادیپ یاصل ۀد نسخیرساله، با

ستم یدر سربط ین ذیتوسط مس وله یشنهادیپ دییدر رابطه با انجام مراحل ثبت و تأ یاقدام مقتضن یهمچن شود.

 . دیبه عمل آگلستان 

دفـاع نشـده دانشـجو  آن رساله توسط دانشجو، تا زمانی کـه ازواحد ه و اخذ یشنهادیب پیپس از تصو -9تبصره 

عـدم ثبـت نـام احـد رسـاله را اخـذ نمایـد. نام و وموظف است بر اساس تقویم دانشگاه در نیمسال)های( بعد نیز ثبت

 .شودیم یل تلقیجو از تحصـراف دانش)انتخاب واحد( رساله در زمان مقرر، به منزله انصـ

کنـد. را درخواست ه الر موضوع رسییتواند تغیاستاد راهنما م ،موجّهل یه دالهدر شرایط خاص و با ارا -1تبصره 

گروه مسـتقل  یشورا دییتأ و هیشنهادیپدفاع از  ۀمجدد جلس ی، برگزاربخش شوراید ییتأر موضوع رساله پس از ییتغ

تـا دفـاع  هینهادشـیمجـدد پ بیاز زمان تصـو ساله کی یفاصله زمان تیرعا طیشرا نیر اد .قابل انجام استدانشکده / 

 است.  یالزام
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بـه عنـوان اسـتاد راهنمـا  باشـدعلمی که در سفر فرصت مطالعاتی خارج از کشـور  هیأتتعیین عضو  -7تبصره 

 أتیـه یگـر از اعضـاید یکـی 14ه مـاد 3بر اساس تبصـره  هیشنهادیب پیدر هنگام تصو بالمانع است، به شرط اینکه

 .  دیقبول نما یواب یت رساله را در غیت هدای، مس ولیعلم

 

 رساله از دفاع

موظف  یعلم یت دستاوردهایراهنما و به شرط کفا استادان استاد/ دییتأ ن رساله،یدانشجو پس از تدو: 65ماده 

شود که یدفاع از رساله به دانشجو داده م اجازه یدر صورتخود دفاع کند.  ۀداوران از رسال أتیهاست در حضور 

 یعلم یت دستاوردهایشرط کفا شده باشد. یسپربخش  یدر شورا یه ویشنهادیب پیک سال از زمان تصویحداقل 

ه مقالدو  یپژوهش ۀویش یبراو  مقاله کیاراهه پذیرش قطعی حداقل  ایچاپ  یـ پژوهش یآموزش ۀویدر شرساله 

ا وزارت ی یقات و فناوریعلوم، تحق وزارت دییتأمورد  یداخل یپژوهش-یمجالت علم صددرصد مستخرج از رساله در

زد ید به نام دانشگاه یمقاله با است. ISIه ینما یمعتبر دارا یپژوهش-یا مجالت علمیو  (نیبهداشت و درمان )وزارت

زد در یدر دانشگاه  یرۀ دکترجه پژوهش در دویکه نت یمقاالتبوده، نام استاد/ استادان راهنما در آن آمده باشد. 

است  یخ ارسال آنها به مجالت پس از ثبت نام دانشجو در دوره دکترین تاریموضوع رساله است و همچن یراستا

 مورد قبول است. 

اختراع،  یعلم ۀیدییتأ، ید دانش فنیوه از تولیان هر دو شیکه دانشجو یط خاص و در صورتیدر شرا -6تبصره 

دستگاه  دییتأمورد " یع هنریآثار بدو  "یصالح علمیشده توسط مرجع ذ دییتأو  یابیزار" یاکتشاف و نوآور

ک ین چاپ یگزیتواند جای، مأت داورانیو همستقل / دانشکده گروه  یشورا دییتأد پس از نبرخوردار باش "یمتقاض

 مقاله شود.

 دستگاه یازهایاز ن یکید آن تاورکه دس انجام دهد یک طرح کاربردید یدانشجو با ،یوه پژوهشیدر ش -2تبصره 

 مستقل/گروه  یبخش و شورا یشورا مربوط ییاجرا دستگاهطرح مذکور توسط  دییتأپس از  را برآورده سازد. ییاجرا

ا یبه کارفرما  ییگوپاسخ یت کار انجام شده برایکفااعالم ت یمس ول. شودیمجوز دفاع از رساله داده م ،دانشکده

 ست.دانشجو یتاد راهنمااسبا ، ییدستگاه اجرا

، تاریخ دفاع سیآموزش دانشکده مستقل / پردبا اتمام کار رساله و صدور مجوز دفاع از آن توسط ادارۀ  -9تبصره 

ی که دانشجو بتواند در پایان مدت مجاز طوربهشود، تعیین میبخش  یید شورایأاز رساله به پیشنهاد استاد راهنما و ت

 شود. آموختهدانشتحصیل 

خ دفـاع و نـام داوران در یو ثبت تاربخش  یدر شورا دفاع از رساله ۀپس از تعیین تاریخ برگزاری جلس -4بصره ت

موظّف اسـت از طریـق  دانشکده یپژوهشو  یمعاون آموزش / مستقل گروهر یمد ،س بخشیره ستم گلستان توسطیس

   د.ینما دییتأاز رساله را  روز قبل از تاریخ دفاع، درخواست مجوز دفاع 19ستم گلستان حداقل یس

داوران  هیـأت یهـادگاهیـدبر اسـاس که اصالح نهایی رساله  دییتأ دانشجو موظف است پس از دفاع و -9تبصره 

بـه تعـداد الزم تکثیـر و  را آن ،"زدیـدانشـگاه  یت حقـوق معنـویـرعا"امضا شده  ۀنامتعهدالحاق انجام خواهد داد با 

 تحویل نمایـد.ک نسخه( ی)هر کدام راهنما، استاد/استادان مشاور و کتابخانه مرکزی  صحافی نموده و به استاد/استادان

 CDعـدد  سـهبـر روی  PDFو (LATEXا یـ)WORD صورتبهرا  رسالهفایل کامل الکترونیکی الزم است دانشجو ضمناً 

 تحویل دهد.  دانشگاه به کتابخانه مرکزیران یا یجهت ارسال به مرکز اطالعات و مدارك علم
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ز تکمیـل و بـه یـرا ن "اطالعـات ایـران یعلوم و فناورپژوهشگاه "ثبت رساله در پرتال دانشجو الزم است کاربرگ 

 دانشـگاه یده است، بـه کتابخانـه مرکـزیرس سیآموزش دانشکده مستقل / پرداداره  دییتأت که به یسا ۀیدییتأهمراه 

 ادشـدهی منوط به اجرای دقیق مراحـل یآموختگانشدحساب و صدور هر گونه گواهی  هیتسوید برگ یأت .تحویل دهد

 باشد. می

 ۀیدفاع ۀداوران جلس أتیهب یترک شود.داوران انجام می هیأتارزشیابی رساله در جلسه دفاعیه توسط  :21ماده 

 است: ریرساله به شرح ز

 داوران(  أتیهس یاول به عنوان ره یراهنما )استاد راهنما استادان/استاد الف(

 مشاور استادان/دب( استا

سه سال  با رشته مربوط در یمدرك دکتر ییا متخصصان و محققان برجسته دارا یعلم أتیه یاز اعضا نفر 3ج( 

که  ا پژوهشکدهیمستقل / دانشکده گروه  ی، به انتخاب شوراهای تحصیالت تکمیلیدوره ق دریتحق وس یسابقه تدر

 ید دارایخارج از دانشگاه با انداور باشد. تخصص مربوط به رشته یدارا د خارج از دانشگاه ویاز آنها بانفر  دو حداقل

  به باال باشند. یاریمرتبه دانش

دهو یق ویطرداوران از از  یکیتوسط  یامکان انجام داوردانشکده،  مستقل/گروه بخش و  یشوراها دییتأ با د(

 وجود دارد.کنفرانس 

 است. یه الزامیدر جلسه دفاع یبدون حق رأ ه به عنوان ناظردانشگا یلیالت تکمیتحص ۀادار ۀندینماحضور ( ه

 یینده دستگاه اجرایحضور نما ،22ه در مادذکر شده داوران  أتیهب یعالوه بر ترک یپژوهش ۀویدر ش -6تبصره 

  است. یالزامو نمره  یبدون حق رأدهنده پروژه سفارش

، حضور هر دو استاد راهنما در جلسـه دفاعیـه الزامـی که رساله دارای دو استاد راهنما باشدیدر صورت -2 ةتبصر

از اسـتادان راهنمـا  یکـیتوانـد بـا حضـور یجلسه دفاع م ،بیاستاد راهنمای غا یاست. در موارد خاص و موافقت کتب

 برگزار شود. 

 تواند رسمیت یابد. دفاعیه بدون حضور استاد/استادان مشاور می ۀجلس -9تبصره 

اسـت و  مسـتقل/ دانشـکده شورای گروه دییتأداوران به پیشنهاد استاد راهنما و  هیأت انتخاب اعضای -4تبصره 

بجـز  یاشخاصـتوانـد یمـ مستقل/ دانشکده گروه یشورا، دیاست. در صورت صالحد یحضور آنها در جلسه دفاع الزام

 د.یداوران انتخاب نما أتیه یاعضا به عنوانتوسط استاد راهنما را  یشنهادیافراد پ

سسـات آمـوزش ؤهـا و مبـوده و از دانشـگاه یباید دارای مدرك دکتر یدکترهای رسالهداور استادان  -9ه تبصر

 یشـورا دییـتأآنهـا مـورد  یت علمـیپژوهشی یا صنعتی معتبر انتخاب شـوند و صـالح ـا مراکز علمی یکشور و  یعال

 رد.ی/دانشکده قرار گمستقل گروه یلیالت تکمیتحص

 یبـرا 1ب یاستاد راهنما و ضر یبرا 2ب یدانشجو با احتساب ضر ۀنمر، یهای دکتررسالهدر ارزشیابی  -1تبصره 

 گردد. ین مییها تعن نمرهیانگیبر اساس م یینها ۀگر اعضا و نمرید

 ۀ، در صورت حضور هر دو استاد راهنمـا در جلسـهستند که دارای دو استاد راهنما یهای دکتررساله -7تبصره  

از اسـتادان  یکـیکه  یو درصورت شوددر نظر گرفته می رسالهدر ارزشیابی  1ام یک نمره با ضریب دفاعیه برای هر کد

ش ین در صورت وجود بـیهمچن شود.یدر نظر گرفته م 2ب یضر ،حاضر یاستاد راهنما ۀنمر یب باشد، برایراهنما غا

 شود.یر داده میکل تأث ۀدر نمر 1ب یک نمره با ضریاستادان مشاور به عنوان  ۀن نمریانگیک استاد مشاور، میاز 
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 از: داوران عبارت است هیأتمعیارها و نکات مورد ارزشیابی در  -8تبصره 

 ،بدیع بودن مطالب و نوآوری ،ای و کاربردی موضوعنامه شامل اهمیت نظری، توسعهکیفیت علمی پایان (الف

 مأخذو استفاده از منابع و  یعلم یریگجهیل و نتیه و تحلیتجز ینامه با موضوع، چگونگمیزان انطباق محتوای پایان

 (.61سقف نمره:  معتبر )

های امالیی و تایپی، وه نگارش و انسجام مطالب، پیراسته بودن متن از غلطیکیفیت نوشتاری رساله شامل ش (ب

اصول نگارش و  نامه تحصیالت تکمیلی درگیری و رعایت شیوهرعایت اصول مربوط به چکیده نویسی، مقدمه و نتیجه

 (. 4 سقف نمره:آرایی )صفحه

االت، ؤکیفیت دفاع از رساله شامل چگونگی معرفی رساله و دستاوردهای علمی آن، نحوه پاسخگویی به س (ج

 (.4سقف نمره: )نامه و میزان تسلط دانشجو بر مطالب رساله بندی اراهه پایانزمان رعایت

 .68ماده  61ه تبصردستاوردهـای علمی رساله براساس  (د

 : داردثیر أرساله ت ۀی علمی رساله به صورت زیر بر نمردستاوردها -5تبصره 

نمره از  2به طوری که  ست.دانشجو رساله ۀثیر اجباری و تشویقی بر نمرأدستاوردهای علمی رساله دارای ت الف(

 انجام دفاع یبر دستاورد الزم براکه اضافه  رسالهمستخرج از  اجباری به دستاوردهای علمی طوربه رسالهنمره  22

 بیترتبهاراهه پذیرش قطعی ا یچاپ  یو پژوهش یپژوهش-یوه آموزشیدر ش، 17بر اساس ماده  اختصاص دارد. است،

وزارت علوم،  دییتأمورد  یداخل یپژوهش-یک و دو مقاله صددرصد مستخرج از رساله در مجالت علمیحداقل 

 یضرور ISIه ینما یمعتبر دارا یپژوهش-یا مجالت علمین( و یو درمان )وزارت ا وزارت بهداشتی یقات و فناوریتحق

عالوه بر مقاالت الزم دفاع از رساله  ۀجلس یگزاررکه تا زمان ب یرد. در صورتیگیتعلق نم یان مقاله نمرهیبه ا واست 

و مطابق  12 ۀذکر شده در تبصراز رساله دانشجو منتشر شود بر اساس موارد  یگرید یانجام دفاع، دستاورد علم یبرا

 شود.یمشخص م یدستاورد علم ۀنمر 2و  1با جداول 

الت یان تحصیدانشجو یدکتر یهاها و رسالهنامهانیپا یت معنوینکه مالکیت به ای( با توجه به مقررات و با عناب

( ی)نشان یر رابطه با وابستگدرگذار است که یبر نمرۀ رساله تأث یدستاورد علم ،زد استیمتعلق به دانشگاه  یلیتکم

ر یموارد ز ،شودیکه مقاله در آن چاپ م یسندگان مقاله و نوع مجالتیب نویسندگان مقاالت مستخرج از رساله، ترتینو

 ت شود: یرعا

)بر  زدید دانشگاه ی( دانشجو، استاد / استادان راهنما و استاد / استادان مشاور در مقاله صرفًا بای)نشان یـ وابستگ1

 یو پژوهش یمراکز آموزش یأت علمیه یاست اعضا یهیباشد. بد الملل دانشگاه(نیاز روابط ب یساس ساختار ارسالا

بازنشسته دانشگاه  یأت علمیه یو...(، اعضا یعلم یها، قطبیها و مراکز پژوهشزد )پژوهشکدهیوابسته به دانشگاه 

دارند، در  یر دولتیو غ یدولت یها و نهادهاها، دستگاهگاهر دانشیبه سا یسازمان یکه وابستگ یانیز دانشجویزد و نی

 ن مصوبه هستند. یل مشمول ایا بعد از فراغت از تحصیل و یزمان تحص

 یگریا سازمان دیزد با دانشگاه، پژوهشگاه یکه موضوع رساله دانشجو در قالب قرارداد مشترك دانشگاه  یـ در صورت2

 رد. یزد قرار گیتواند بعنوان آدرس دوم دانشجو بعد از آدرس دانشگاه یانجام شده باشد، آدرس آن دانشگاه م

ا یمشغول به کار، بازنشسته و  یأت علمیعضو ه، ا استاد مشاور دانشجویدوم و  یکه استاد راهنما یـ در صورت3

ر از یانشگاه / موسسه غتواند دیا مشاور خارج از دانشگاه میدوم و  یاستاد راهنما یزد نباشد، وابستگیوابسته دانشگاه 

 زد ذکر شود. یدانشگاه 
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ک یافراد مشارکت کننده، بر اساس سهم هر  یب اسامیترت راهنما بر اساس نظر استادمستخرج از رساله  یهامقاله ـ4

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

نگونه موارد یدر ا گر در مقاله وجود دارد.ید یا دانشجویو  یأت علمیه یم اعضاـ با نظر استاد راهنما امکان درج نا9

ن در یرد. همچنیو استاد / استادان راهنما قرار گ یدکتر ینام دانشجود بعد از یا دانشجو بای یأت علمینام عضو ه

ه یدانشجو را در ته و یأت علمینقش عضو ه دیبا استاد راهنما ،سیصورت درخواست گروه مستقل/ دانشکده / پرد

 شده باشد. س یگروه مستقل / دانشکده / پردد یین نقش مورد تأید و اینمااعالم مقاله به صورت مکتوب 

 باشد. مقاله ( Corresponding Author)مس ول نویسنده د یاستاد راهنما با ـ6

تبصره: در مواردی که دانشجو قسمتی از تحقیقات رسالۀ خود را به علت فرصت مطالعاتی در دانشگاهی دیگر انجام 

 تواند نویسنده مس ول باشد. اتی پذیرش کرده است نیز میدهد، استادی که دانشجو را جهت فرصت مطالع

)بر  ر معتبریمجالت غا در یشوند و یر معتبر اراهه میغ یهانارها / کنفرانسیسمـ مقاالت مستخرج از رساله که در 7

ن الزم است استادان و یست. بنابراین یاعتبارگونه چیه یداراشوند، یچاپ م (یاساس اعالم حوزه معاونت پژوهش

، اقدام یمجالت معتبر رشته تخصصها و نارها/ کنفرانسیسماز  یمختلف پس از شناخت کاف یهاان رشتهیدانشجو

 چاپ مقاله در آنها به عمل آورند. و  اراهه یدر راستا یمقتض

اعم از مقاالت و  رسالهدستاوردهای تمام مربوط به  مه کردن مستنداتیضمبرای داوران،  رسالههنگام ارسال  ج(

، دستاوردهای رسالهدفاع از  ۀبرای داوران ضروری است. در جلس گر موجود،ین مدارك دیرش آنها و همچنیپذ یگواه

ها و توسط آن ده،یگرد لیثیر داشته باشند که قبل از جلسه دفاع به داوران تحوأترساله  ۀمرتوانند بر نیم یایعلم

 مورد ارزیابی قرار گرفته باشند.

یمتعلق  یااز جداگانهـیهرکدام امتر به یرح زـشداشته باشد به  یاورد علمـن دستیچند رسالهکه  یدر صورتد( 

  :ردیگ

 یو گواه یداخل یجیترو – یمجالت علم و ISIه یبدون نما یمجالت خارج مقاله درا چاپ ی یرش قطعیپذ یگواه

در  توانندیم (1بر اساس جدول ) یالمللنیو ب یمل (هاا کنفرانسی هاناری)سم یهاشیهمااراهه مقاله در چاپ یا 

 یپژوهش یمجالت علمدر  یرش قطعیپذا یمقاله چاپ ر داشته باشند. یثأت رساله ۀنمربر  79/2مجموع حداکثر 

اختراع  یعلم ۀیدییتأ ،ISIه ینما یو وزارت بهداشت، مجالت دارا یقات و فناوریوزارت علوم، تحق دییتأمورد  یداخل

د بر ید محصول جدیا تولیو ساخت دستگاه  یهنر ۀارزند ع ویمعتبر، اثر بد یهاا ابداع، کسب عنوان در جشنوارهی

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

 ۀگواهی از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، نمر ۀاختراع و یا ابداع، منوط به اراه یعلم ۀیدییتأنمره  ه(

ع و یاثر بد ۀ، نمریمعتبر علم یهاگواهی کسب عنوان اول تا سوم از دبیرخانه جشنواره ۀها منوط به اراهجشنواره

 دییتأمورد  یو خارج یداخل یالمللنیا بیو  یکشور یهاشگاهیب عنوان اول تا سوم در نمامنوط به کس یارزنده هنر

مستقل/  گروه یشورا دییتأمنوط به  ،دید محصول جدیا تولیساخت دستگاه  ۀو نمر یقات و فناوریوزارت علوم، تحق

 ربط است.یذ دانشکده

 نمره  4( حداکثر تا هبندهای الف تا  )با لحاظ شرایط مندرج در رساله( در مجموع، دستاوردهای و

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

 
 موضوع

 مجله شیهمامقاله 

معتبر خارجی و  کامل چکیده

 (ISI)غیر یداخل

علمی ترویجی 

 داخلی

 دییتأعلمی پژوهشی داخلی مورد 

 ISIه ینما ین یا دارایوزارت
گواهی پذیرش ا یچاپ مقاله 

ن یهمچندر مجله آن قطعی 

ه مقاله در هاراا یچاپ  یگواه

 ش یهما

9/2- 2 79/2- 2 9 /-2 79/2 -2 2-2 

 نمره 4تا سقف  نمره79/2تا سقف  

 

 سایر دستاوردهای علمی رساله حداکثر نمره : 2جدول 

 نمره هر مورد موضوع

 2-2 اع مستخرج از رسالهاختراع یا ابده یدییتأاخذ 

 2-2 المللی خوارزمی، رازی و فارابی مرتبط با رسالههای بینکسب عنوان در جشنواره

 2-2 دید محصول جدیا تولیساخت دستگاه 

 2-2 یع و ارزنده هنریاثر بد
 

است  دفاع نیز صورت گیرد. در این خصوص الزم ۀتواند در جلسمی یدکتر ۀرسالاصالح عنوان  -61تبصره 

آموزش دانشکده  ر مدارك به ادارهیداوران تنظیم و همراه با سا هیأتای مبنی بر موافقت کلیه اعضای جلسهصورت

 ارسال شود. سیمستقل/ پرد

دانشجو  رساله، ۀیدر جلسه دفاع شود.یداوران انجام م أتیهه توسط یرساله در جلسه دفاع یابیارزش: 26ماده 

پس ، هیدفاع ۀان جلسیپا داوران در أتیهد. یو رساله خود اراهه و از آن دفاع نما یقاتیقاز کار تح یموظف است گزارش

آن  ۀنمر نامه،نیین آیا 18ذکر شده در ماده  یارهایو براساس مع رساله یصحت محتوا اصالت و یو بررس تشورماز 

  .ندینمایاعالم مبه صورت درجه و ل یذشرح ه ب را

 قبول با درجه: (الف

 22تا  15نمره  :یعال 

  55/18تا  18نمره  :خوب یلیخ 

  55/17تا  16نمره  :خوب 

 16 با نمره کمتر از مردود ب(

 داوران، دانشجو مجاز هیأتابی شود، بنا به تشخیص یشارز« غیرقابل قبول» رسالۀ دانشجو چنانچه -6تبصره 

 و صرفًا برای یک بار دیگر از آن دفاع کند. انجام دهدرساله  اصالحات الزم را دردر مدت زمان سنوات مجاز است 

ود با موفقیت دفاع نماید، از ادامه تحصیل و دریافت مدرك تحصیلی خساله رجویی که در سنوات مجاز نتواند از انشد



 (.Ph. Dدوره دکتري ) - زدیدانشگاه   راهنماي آموزشي و پژوهشي
 

 22 

غیرقابل »شود، استاد راهنما موظف به ثبت  یبایرزشا« غیرقابل قبول»رسالۀ دانشجو که  یر مواردد. شودمحروم می

  تم گلستان است.سیدر س« قبول

ن شده نتواند از رساله خود با درجه قبول دفاع کند بر اساس مقررات فقط ییکه در فرصت تع ییدانشجو :2تبصره

 شود. یاعطا م یبه و یدرس یگذراندن واحدها یگواه

 ثبت شود. ستم گلستانیتوسط استاد راهنما در سد یداوران با أتیه دییتأرساله پس از  یینها ۀدرج – 9تبصره

و  پژوهشی-شیوه آموزشی هر دو در یدکتر، دانشجویان رسالهبا تشخیص و موافقت استاد راهنمای  :22ماده 

 ۀاز طریق پژوهان یپژوهشآن را تا سقف مصوب شورای  ۀی معتبر شرکت و کمک هزینشهایهماتوانند در می یپژوهش

  اهنما دریافت نمایند.استاد ر

معتبر داخلی مقاله اراهه دهند. اعتبـار ایـن  یشهایهماگیرد که در کمک هزینه به دانشجویانی تعلق می - تبصره

یکـی  یعلم یشهایهماگردد. حداقل شرایط الزم برای اعتبار  دییتأمربوط  مستقل/ دانشکده باید توسط گروه شهایهما

 است:ل یذاز شرایط 

  .شوند..( حمایت می.های معتبر علمی )مانند انجمن ریاضی، فیزیک و که توسط انجمن یشهایهما -الف

 شوند.معتبر دولتی برگزار می یسسات پژوهشؤها و مکه توسط دانشگاه یشهایهما -ب

 .باشندعلمی آنها از سه دانشگاه معتبر دولتی مختلف  ۀه نفر از اعضای کمیتسکم دستکه  ییشهایهما -ج 

 ییزد که نقش راهنمـایدانشگاه  یعلم أتیه/ استادن عضو  مقاله باید به نام دانشگاه یزد بوده و نام استاد در ضمن

 در مقاله ذکر گردد. به عنوان یکی از نویسندگان، رساله را بر عهده دارند،

 

 آموختگيدانش تاریخ

 یدکتر ۀدور ۀآموختله، دانشاز رسا« قبول» ۀو کسب درج یدرس یدانشجو پس از گذراندن واحدها: 29ماده 

 شود.یناهل م یدکترمدرك افت یشناخته و به در

 شود.ی( صادر میا پژوهشی یپژوهش – یوه )آموزشیحسب مورد با ذکر ش یمدرك دکتر :24ماده 

 باشد.یمه آمیز از رسالروز دفاع موفقیت یآموختگی دانشجویان دکترتاریخ دانش -6تبصره 

خود دفاع کند، نیازی به ثبت نام  ۀاسفند از رسال 19ا یمهر  32حداکثر تا تاریخ  یدکتر یاگر دانشجو -2تبصره 

بعد از نهم، ثبت  یهامسالین یندارد، ولی پس از این تاریخ باید در آن نیمسال ثبت نام نماید. برا یدر نیمسال بعد

 ش سنوات خواهد بود.ینام دانشجو منوط به اخذ مجوز افزا

ارزش  یو پژوهش یپژوهش-یآموزش ۀویشود و در هر دو شیوه صادر میبا ذکر ش یترمدرك دک -9تبصره 

 مند خواهند شد.مترتب به آن بهره یاستخدام یایوه، از مزایآموختگان در هر دو شدارد. دانش یکسانی

هـا و شـگاهدر پژوه یار پژوهشیتوانند به عنوان استادیم یپژوهش ۀویدر ش یدکتر ۀدورآموختگان دانش: 29ماده 

هـا ها و پژوهشگاهمستقل وزارتخانه یقاتیتحق یهاا موسسهی یقات و فناوریوابسته به وزارت علوم، تحق یهاپژوهشکده

هـا وابسـته بـه دانشـگاه یهـاو پژوهشـکده یپژوهش یهاو گروه یقاتیز در مراکز تحقیو ن یخصوص یقاتیو مراکز تحق

 جذب شوند.

، خاص یپژوهش ۀویاست. ش مجاز یگسترش آموزش عال یبا مجوز شورا ها، صرفاًوهیک از شیهر  ی: اجرا21ماده 

خـارج از موسسـه )تقاضـا  یهـاد طرحیاست که با یو فنآورقات یمستقل و وابسته به وزارت علوم، تحق یهاپژوهشگاه
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، باشـند یپژوهش یدکتر یرش دانشجویپذ یها متقاضکه دانشگاه یدر صورت .داشته باشند یدکتررساله  یمحور( برا

 ن کنند.یمرتبط با صنعت تام یاختصاص یدوره را از درآمدها یهانهیه هزیکلد یبا

، جعـل، تقلـب، ی)دستبرد ادبـ ین رساله اقدام به تخلف علمیتدو ایل و یطول تحص: چنانچه دانشجو در 27ماده 

هـا و نامـهنیـین و آیبق بـا قـوانوه نامه مصوب دانشگاه اثبات شـود مطـاین موضوع طبق شی( کند و ایرونوشت بردار

 مصوب اقدام خواهد شد.  یهادستورالعمل

 خواهد شد.  یو یلیدانشجو پس از اتمام رساله، منجر به ابطال مدرك تحص یاحراز و اثبات تخلف علم: تبصره

 دانشگاه است. یلیالت تکمیتحص یشورا ۀنامه بر عهدنییآ نیا ر موارد مبهم و مسکوت دریتفس :28ماده 

ابـالغ  17/2/1359مـورخ  27722/2شـماره  به یدکترآموزشی دوره  ۀناماین دستورالعمل، مطابق با آیین :25ماده 

آن  یشده توسط وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبات شورای تحصیالت تکمیلی دانشـگاه یـزد تهیـه و اجـرا

ر بـا آن لغـو یاـــمغ یهـانامهنییه آیرا کلـخ اجیت. از تاراس یالزام و بعد از آن 1359 یورود یرـدکتبرای دانشجویان 

 شود. یم



 (.Ph. Dدوره دکتري ) - زدیدانشگاه   راهنماي آموزشي و پژوهشي
 

 22 

 

 

 يدکتر ةدور انیدانشجو به مربوط يپژوهش – يآموزش میتقو: دوم بخش
 

 توضيحات زمان فعاليت

 درخواست مرخصی
)مطابق  تا یک هفته قبل از ثبت نام

 (یم آموزشیخ درج شده در تقویتار

س یرهاستاد راهنما،  دییتأریق سیستم گلستان و پس از درخواست از ط

اداره آموزش دانشکده و  یو پژوهشمعاون آموزشی رگروه/یمد، بخش

 نافذ است. سیدانشکده مستقل / پرد

 درخواست حذف ترم

 هفته قبل از امتحانات  3تا 

خ درج شده در ی)مطابق تار پایان ترم

 (یم آموزشیتقو

س ید استاد راهنما، رهییستان و پس از تأدرخواست از طریق سیستم گل

دانشکده و اداره آموزش  یرگروه/معاون آموزشی و پژوهشیبخش، مد

 س نافذ است.یدانشکده مستقل / پرد

ی همانیمبرگشت به تحصیل برای دانشجویانی که با 

 .ها موافقت نشده استآن

خ درج ی)مطابق تار تا پایان هفته دوم

 (یم آموزشیشده در تقو
 .ی ضروری استهمانیمت اصل فرم عود

 هیشنهادیتا قبل از دفاع از پ  آزمون زبان یقبول ۀنمر ۀاراه
 ۀه، اراهۀ مستندات مربوط به کسب حداقل نمریشنهادیشرط دفاع از پ

 نامه است.نییذکر شده در آ یاز آزمونها یکی

دانشکده  گروه مستقل/ یشورا تصویب پیشنهادیه در

 نستم گلستایو ثبت در س
  تحصیلیپنجم مسال یتا پایان ن

دانشکده است  یشوراه در یشنهادیب پیمنوط به تصوششم مسال یثبت نام ن

 (16)ماده 

 یلیمسال اول تحصین تعیین استاد راهنما
مسال بر عهده استاد / استادان ین نیدانشجو از نخست ییت راهنمایمس ول

 (14)ماده راهنما است. 

 (12ماده ) 16ن کل یانگیه واحدها با حداقل میبعد از گذراندن کل ان هر سال بهشت و آبیارد امتحان جامع

نامه به استاد تکمیل و اراهه گزارش پیشرفت کار پایان

 راهنما
 مه اول خردادیو ن یمه اول دین

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

ل یتحوس بخش یرهبه مسال یر ندر هاستاد راهنما  دییتأخود را پس از 

 (16)ماده  .دهد

 تغییر استاد راهنمای دوم
ر تا دفاع یین تغیآخر یفاصله زمان

 کسال است.یحداقل 

گروه  یبخش و شوراشورای  دییتأ فقت استاد راهنمای قبلی و جدید،موا

 (14)ماده  است. یضرور دانشکده مستقل/

 اضافه شدن استاد راهنمای دوم
ر تا دفاع یین تغیآخر یفاصله زمان

 کسال است.یحداقل 

 یگروه مستقل/و ضرور ید شورای بخش و شوراییموافقت استاد راهنما، و تأ

 (14است. )ماده 

 ماه پس از تصویب پیشنهادیه 12تا  تغییر استاد مشاور
گروه  یبخش و شوراشورای  دییتأموافقت استاد مشاور قبلی و جدید، و 

 (19 )ماده است. یضرورمستقل/و 

 ماه پس از تصویب پیشنهادیه 12تا  اضافه شدن استاد مشاور
الزم گروه مستقل/  یبخش و شوراشورای  دییتأموافقت استاد مشاور، و 

 (19)ماده است. 

 روز قبل از تاریخ دفاع 19حداقل  رگروه یتوسط مد رسالهدرخواست دفاع از  دییتأ
معاون  خواست دانشجو توسطروز قبل از تاریخ دفاع، در 19باید حداکثر تا 

 (15شود. )ماده  دییتأدانشکده  یو پژوهش یآموزش

نیاز به تمدید از رساله بدون دفاع خ یتار نیآخر

 سنوات

( و نیمسال زوج 32/7نیمسال فرد )تا 

 (19/12)تا 
 (24انجام شود. )ماده رساله باید حداکثر تا این تاریخ، دفاع از 

 قبل از پایان سنوات قانونی تحصیل ت تحصیلیتکمیل و اراهه فرم تمدید سنوا
 یشورادر دانشکده و مابقی سنوات در  دهمنهم و تمدید سنوات نیمسال 

 (12شود. )ماده موارد خاص انجام می

نار اخذ شده توسط یدروس و سم یهانمرهقفل 

 نیمسال اول دانشجو در

 مسال دومیان هفته سوم نیتا پا

م یخ درج شده در تقوی)مطابق تار

 (یآموزش

 قفل شود.گلستان ستم یخ توسط استاد در سین تارید حداکثر تا ایبا هانمره

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

 دانشجو در نیمسال دوم
 مرداد 19تا 

 قفل شود.گلستان باید حداکثر تا این تاریخ توسط استاد در سیستم  هانمره

 (4)ماده 

 شود.درصورت تأخیر، پرونده راکد می ماه پس از دفاع 3اکثر حد حساب  هیتسو

 دفاع روز  آموختگی تاریخ دانش
)ماده ز از رساله است. یآمتیخ دفاع موفقی، همان تاریآموختگخ دانشیتار

24) 

 (12)ماده  سال و حداکثر چهار سال است.سه کم دست ،طول دوره نیمسال 8  طول دوره مجاز تحصیل
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 يدکتر يهاکاربرگ :سوم بخش
 

 شناسه نام فرم

 1/د  آزمون جامع یبرگزار یبرا یلیت تحصیوضع یبررس یتقاضاکاربرگ 

 2/د  خ امتحان جامعیممتحن و تار أتیه ین اعضاییتعکاربرگ 

 3/د  امتحان جامع یینها یابیصورتجلسه ارز

 4د/ داوران در امتحان جامع أتیهکاربرگ پرداخت حق الزحمه 

 9د/ هیشنهادیب پیکاربرگ تصو

 6د/ هیشنهادیصورتجلسه دفاع از پ

 7د/ یشرفت کار پژوهشیگزارش پ

 1/8د/  دهمنهم و سال مین یلیش سنوات تحصیکاربرگ درخواست مجوز افزا

 2/8د/ ازدهم یسال مین یلیش سنوات تحصیکاربرگ درخواست مجوز افزا

 5د/ داوران  یابیکاربرگ ارزش

 12د/ هیه دفاعصورتجلس

 11د/ هیجلسه دفاع یاز برگزار یلیالت تکمیگزارش ناظر تحص کاربرگ

 12د/ هیالزحمه داور خارج دانشگاه در جلسه دفاعکاربرگ گزارش حق

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

 یه دکتریشنهادیپ
 1/12د/

 13د/ رساله یصحاف کاربرگ مجوز دانشکده جهت

 14د/ نامه در پرتال پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمی ایرانکاربرگ ثبت پایان

 19د/ زدیدانشگاه  یت حقوق معنویتعهد رعا کاربرگ

 16د/ یلیالت تکمیان تحصیر دانشجوینام با تأخکاربرگ ثبت

 17د/ لیانصراف داهم از تحص یکاربرگ تقاضا

 18د/  یه دکترل نسخ رسالیکاربرگ تحو
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 بخش چهارم

 يدکتر رساله نگارش دستورالعمل
  

 ینگارش و چگونگی تدوین و تنظیم مطالب یک تحقیق علمی و برا ۀبه منظور آشنایی و آگاهی دانشجویان با نحو

 یند:ر را هنگام تنظیم رساله رعایت نمایها، ضروری است دانشجویان نکات زهماهنگی در نحوه نگارش و تنظیم رساله
 

 : ل استیذهاي مشتمل بر بخش معموالَساله ر -الف

 شروع با ذکر نام خداوندـ 1

 دانشگاه یت حقوق معنویرعا ۀنامتعهدـ 2

  یفارس ۀشناسنامـ 3

 تقدیم ـ 4

 قدردانیـ 9

 برگه ارزیابی و امتیازـ 6

 چکیده ـ 7

 فهرست مطالبـ 8

 فهرست جداولـ 5

 هافهرست سایرـ 12

 (یاریشگفتار )اختیپ -11

اهداف طرح، روش  مقدمه یا دیباچه، تعریف موضوع، مروری بر مطالعات انجام شده و متن اصلی مشتمل بر -12

 شود(یم یفصل اول تلق)مقدمه،  اهتحقیق، تجزیه و تحلیل، نتایج و پیشنهاد

 ضماهم )در صورت وجود( -13

 نوشت )در صورت وجود(یپ -14

 (یارینامه )اختواژه -19

 خذمآمنابع و فهرست  -16

17-ABSTRACT به زبان انگلیسی(  )چکیده 

  یسیشناسنامه انگل -18
 

( به 16تا  8 یان صفحه فهرست منابع و مآخذ )بندهایصفحه فهرست مطالب تا پا یالزم است که از ابتدا

 ه گردد. یرو تهکی( به صورت 18و  17 یو بندها 7تا  1 یر صفحات )بندهایصورت دورو و سا
 

 

 

 

 

 

 رساله (پیتا) ينگارحروف -ب

متون . باشد BNazanin 14متن اصلی با قلم  و به باال استفاده شود Word 2003 افزاراز نرم برای تایپ رسالهـ 1

 د. کنننیز استفاده  LATEXافزار د از نرمنتوانمی انیدانشجود. شوتایپ  Times New Roman 12با قلم  یسیانگل

 خط. در صفحات سمت چپ، فاصله شروع ک جنس تایپ شودیو از  4Aکاغذ  یروبه صورت دورو  دیبا رسالهـ 2

فاصله خط تا لبه  -به غیر ازسطر مطلع پاراگراف که تا لبه کاغذ پنج سانتیمتر باشد -سانتیمتر  4تا لبه راست کاغذ 
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 خطت، فاصله شروع در صفحات سمت راسباشد.  سانتیمتر 9/2و لبه چپ کاغذ پایین  ، لبهسه سانتیمتر کاغذ یباال

فاصله خط تا لبه  -سانتیمتر باشد 9/3به غیر ازسطر مطلع پاراگراف که تا لبه کاغذ -سانتیمتر  9/2تا لبه راست کاغذ 

فاصله عنوان مطلب تا اولین سطر نوشـته باشد.  متریسانت 4و لبه چپ  9/2 کاغذپایین  ، لبهسه سانتیمتر کاغذ یباال

فاصله شماره صفحه  .باشد (Line Spacing: Exactly 29 pt)متر یسانتـــ 1 ن خطوطیب و فاصله سانتیمــتر 2شده 

جداول، اعم از نمودارها،  رسالهاین فواصل برای خطوط در تمام مراحل تدوین متر باشد. یسانت 1ن کاغذ ییاز لبه پا

 .دشوها و غیره باید رعایت فهرست، عکس

 ت گردد:یر رعایصفحات مطابق نمونه ز یکادربند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م و تشکر از هیچگونه کادر تزیینی و تذهیب یر از صفحات تقدیبه غ رسالهتوجه: در تدوین و تایپ صفحات 

 استفاده نگردد.

 یس )فقط براینوپارود به صورت ین بار به کار میاول یکه برا یا اصطالحات فارسیلغات  یسیمعادل انگلـ 3

 یخوددار یسیانگل یبا الفبا ییهاالمقدور در متن رساله از به کار بردن واژهی)حت مربوطه درج شود. کبار( در صفحهی

و به  ینییمتر از لبه پایسانت 3متر از لبه چپ کاغذ و حداقل یسانت 9/2 ک خط که به فاصلهیر یها زسینوپاشود(. 

ت شود(. ین صفحه رعاییه پایاشمتر حیسانت 9/2شود، نوشته شوند. )در هر صورت الزم است یاز رسم میطول مورد ن

ها سینوپا ن کلمه در متن مشخص شوند. دریآخر یباال و ... در گوشه 2، 1ها در هر صفحه با گذاردن شماره سینوپا

د در قسمت یشتر، بایحات بینوشته شود. در صورت وجود توض یا اصطالحات فارسیلغات  یفقط معادل زبان خارج

 ها آورده شود.نوشتیپ

 افي رسالهصح -ج

کتابخانه و مشاور  استادانراهنما، استاد/ استاداناستاد/ یبراتعداد الزم )به باید  رساله پس از تایپ نهایی حتماً 

 :استالزامی ل یذرعایت نکات  رسالهد. هنگام صحافی شو( تکثیر و صحافی ک نسخهیهر کدام  یمرکز

 چگونگي تنظيم روي جلد رساله – 6

رشته...،  یذکر درجه دکتردانشکده مربوط،  نامآرم دانشگاه یزد، نام دانشگاه یزد،  بر مشتملد یبا رسالهجلد 

)به  باشد راهنما و مشاور، نام و نام خانوادگی دانشجو و تاریخ دفاع استادان/ ، نام و نام خانوادگی استادرسالهعنوان 

 د(.یمه مراجعه کنیضم

 گیرد.می قرار رسالهناء شناسنامه انگلیسی پشت جلد استث مورد رشته زبان انگلیسی، به طور توجه: در

3 
 

 

 5/2  
 

5/2 
 

 

4 

5/2 

5/2 

3 
 

 

 5/2  
 

5/2 

 

 

5/2 

5/2 
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 رسالهتنظيم عطف  – 2

به ضمیمه مراجعه نام خانوادگی دانشجو و سال تحصیلی باید نوشته شود ) و نام و رسالهعنوان  رساله،عطف  در

 .کنید(

 رسالهو انگليسي( داخل  يتنظيم شناسنامه )فارس – 9

، نام و رشته...، عنوان رساله یذکر درجه دکترمربوط، س یپرد نام دانشگاه یزد،مشتمل بر نام د یبا رساله شناسنامه

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

  رسالهرنگ جلد  – 4

 یاهسورم یآببا رنگ  یو اجتماع یس علوم انسانیپردهای رساله

 ایرنگ سورمه با مهندسی فنی وس یپردهای رساله

 علوم با رنگ سبز س یپردهای رسالهرنگ زرشکی با

  یاروزهیو کویرشناسی با رنگ ف یعیدانشکده منابع طبهای رساله

 های دانشکده هنر و معماری با رنگ زرشکیرساله

 محل صحافي – 9

شده توسط  یمعرف یهاها به آدرسرساله یشود جهت صحافیم هیها، توصرساله یت صحافیفیش کیافزا به منظور

 دانشگاه مراجعه شود. یلیالت تکمیحوزه تحص
 

 گذاري شماره -د

 گذاري صفحاتشماره -1

 و قدردانی، ارزیابی و تشکر ،.، تقدیم..ابسمهای مربوط به به صفحه رسالهگذاری برای صفحات در هنگام شماره

ها ای داده نشود. صفحات مربوط به فهرست مطالب، جداول، نمودارها و سایر فهرستارهچکیده هیچگونه شم و امتیاز

-اعداد فارسی تا آخرین صفحه شمارهگذاری و متن اصلی با استفاده از ازحروف ابجد یا اعداد رومی شمارهبا استفاده 

گذاری شماره د.یحساب آ کن بهیصفحه ذکر نشود، ل اول هر فصل، شمارهصفحه درتوجه شود که  گذاری شود.

 .باشدمتر از لبه پایین صفحه یسانت 1 به فاصله صفحات باید وسط و
 

 هاها و قسمتفصول، بخش يگذارشماره -2

 فصل، شماره 6شود که عدد یمشخص م 2-4-6ا ی 4-6 رینظ یفصل با اعداد مختلف هر یهاقسمتها و بخش

ن یو عناو BNazanin 18 Boldفصل با قلم عنوان هر  ماره وشماره قسمت است. ش 2عدد  و شماره بخش 4 ددع

پ یتا BNazanin 14 Boldهر بخش با قلم  یهان قسمتیو عناو BNazanin 16 Boldمختلف هر فصل با قلم  یهابخش

 استفاده شود. 19 یاز قلم بدر عرب یعرب یهاپ رسالهیتا یبرا شود.
 

 ... گذاري جداول، نمودارها وشماره -9

ای است که این شماره دارای ،گرددتنظیم می رساله ت جداول، نمودارها و ... که قبل از شروع متن اصلی درفهرس

ها دارای یک نظم و کند و باید این شمارهکه در متن اصلی آورده شده است تبعیت می یشماره از نمودارها یا جداول

  ترتیب ویژه باشد.
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، 1-2، جدول 2 فصل یشوند. مثالٌ برا یگذارب ظهور در هر فصل شمارهید به ترتیها باها و جدولشکل یتمام

-آنها و عنوان شکل یها در باال.... عنوان جدول و 2-3 ، جدول1-3 جدول ،3 فصل یهاجدول ی، برا... و 2-2 جدول

شده باشد، الزم نقل  یمأخذمنبع و از  یریا تصویشکل اگر  .گرددیذکر م BNazanin 12 Bold با قلمر آنها یها در ز

 ر شکل آورده شود.یاست مرجع آن در ز

آنها در سمت عطف  یرند که متن باالیقرار گ ید طوریشوند، بایم میکاغذ تنظ یطول یکه در راستا ییهاجدول

که متن  رندیقرار گ ید طوریشوند، بایم میتنظ کاغذ یطول یکه در راستا ییهان شکلیو همچن واقع شود رساله

 ین فاصله به محلیکتریداخل متن و در نزد المقدوریها حتجدول ها ورد. شکلیگ قرار رساله ۀدر سمت لب ن آنهاییپا

 گیرد. مستقل از همدیگر صورت می...  و، نمودارها شکلها، جدولهاگذاری شماره که ذکر شده، آورده شوند.
 

 هاگذاري روابط و فرمولشماره -4

 یگذارها، شمارهها و شکلشوند مانند جدولیکه ظاهر م یبیگانه و به ترتجدا فصل به طور هر ها درفرمول 

خط فاصله از یکدیگر  از دو شماره که با رسالهشده در متن اصلی  نوشتههای گذاری روابط و فرمولبرای شماره گردد.

، 1به ترتیب دارای شماره  رسالهابتدا تا انتهای  ها ازکه تمام روابط و فرمولطوریهشود بگردند، استفاده میجدا می

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

-3) صورتبهر فصل سوم طور مثال فرمول بیستم دهرابطه در آن ذکر گردیده است. ب شماره فصلی است که فرمول یا

 شود.( نوشته می22
 

 

 خذآمنابع و م -هـ

ک منبع یرد اشاره شود. چنانچه در داخل متن از یگیکه مورد استفاده قرار م یه منابعیالزم است در متن به کل

از دو  یکیمراجع به  یگذارباز شود و مرجع ذکر گردد. شماره یاز خاتمه جمله، پرانتز نقل شود، بالفاصله پس یمطلب

 باشد:یر میروش ز

ب شماره در فهرست ین روش، مراجع به ترتیشوند. در ا یگذارند شمارهیآیه در متن مک یبیمراجع به ترت -1

 گردد. ذکر مأخذمنابع و 

ب در فهرست منابع و ین ترتیو به هم ،دهیگرد یگذارسنده اول شمارهینام نو ییف الفباب حرویمراجع به ترت -2

 شود.یذکر م خذآم

با د یبا خذمآ ن ننموده، ذکر منابع وینوشتن مراجع مع یبرا ار یخاص ساختارمربوط  سیپردکه  یموارد در

 مشخصات کامل به ترتیب زیر آورده شود: 

صورتی که  مصحح )در ، نام اثر، نام مترجم و(نام کوچک او مقدم خواهد بود بر مؤلف نام خانوادگی) نام مؤلف

 . ، محل چاپ، سال چاپ(، جلدشرشماره چاپ، نام گرد آورنده، مشخصات کامل چاپ )ترجمه شده باشد(، نا

ن اگر کتاب دارای دو یگردد و همچننام مؤلف، مترجم حذف می یجلو از …عناوین دکتر، مهندس و  القاب و

 آمده است، آورده شود. مأخذباشد نام و نام خانوادگی همه آنها به ترتیبی که در پشت جلد  شتریا بی نویسنده

 طور مثال:هب

آستان قدس رضوی مشهد: اصح، راهنمای نگارش و ویرایش، چاپ هشتم، ن یحمدمهدممحمد جعفر و  ،احقیی

 .126مشهد، ص
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ی دارای تمام مشخصات کامل مذکور نباشد که در این حالت مشخصات به همین روش و مأخذممکن است 

 فاقد آن است، آورده شود.  مأخذترتیب با حذف آن مشخصه که 

کلمه همان و والی و پشت سرهم استفاده شده باشد در ارجاع بعدی هرگاه از یک منبع در متن به صورت مت

 .127د مانند: همان مأخذ، ص یآیصفحه م ۀشمار

 مورد استفاده ارجاع نخستین باشد، بدین صورت باید عمل گردد:  مأخذاگر ارجاع بعدی با فاصله به همان 

 . 127ناصح، همان کتاب، ص  یمحمد جعفر و محمدمهد ،یاحقی

 شود.یر مراجع ذکر میو سپس سا یهای مختلف، ابتدا مراجع فارست وجود منابع به زباندر صور
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 جلد يطرح رو

 

 
 علوم س یپرد

 

 

  يدکترافت درجه یدر يبرا رساله

 هیتجز يميش

 

 

 عنوان

 دیجد يجاذبها از استفاده با كرواستخراجيم و استخراج يروشها توسعه

 

 

 استادراهنما

 ايدادفرنسته یشادکتر 

 

 استادمشاور

 يشعبانيمحمد حاجيعلدکتر 

 

 پژوهش و نگارش

 يان قهفرخید شاکریفر

 

 

 6956اسفند 
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 طرح داخل جلد

 

 دانــشگاه یــزد
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