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 باسمه تعالي

 5931و  5931 یورود یدکتر انیدانشجو يپژوهش ـ يآموزش یراهنما

 

  77/2/7331مورخ  27722/2نامه آموزشي دوره دکترا به شماره برگرفته از آيين

 های تحصيلي کارداني، کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتری تخصصي نامه آموزشي دورهآيين و

  7/3/7337مورخ  93033/2دولتي( به شماره  2و  7های سطح ه)ويژه دانشگا

 ابالغ شده توسط معاون محترم آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوری 

 و مصوبات شورای تحصيالت تکميلي دانشگاه يزد

 

انداز توسعه و سند چشم یهاژه اهداف برنامهيبو یو اقتصاد يم اجتماعيو تحوالت عظ یرشد پرشتاب علم و فناور

قات يد آورده است که وزارت علوم، تحقيپد يقاتيها و مراکز تحقدانشگاه یرا برا يطيران، شرايا ياسالم یست ساله جمهوريب

متعهد، متخصص و ماهر  یروهايت نيشتر به پژوهش، تربيو توجه ب یدر علم و فناور یجاد تحول راهبرديا یبرا یو فناور

 خود قرار داده است. یکار یهاتي، در صدر اولویدکتر ۀانشجو در دوررش ديوه پذيق تنوع در شيرا از طر

انشگاه د يليالت تکميتحص یدر جلسات مختلف شورا يو پژوهش يپژوهش -يوه آموزشيدر دو ش یدکتر ۀنامه دورنييآ

زد ي( دانشگاه .Ph.D) یدکتر ۀدور يياجرا یهاقرار گرفت و بر اساس آن مجموعه مقررات و دستورالعمل يزد مورد بررسي

 د. ين گرديتدو
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 تعاریف و اهداف

 شود:يک ميمربوط به هر  یو عبارتها ين اساميگزير جايز یهانامه واژهنيين آيت اختصار، در ايرعا یبرا: 5ماده 

 یقات و فنآوري: وزارت علوم، تحقوزارت

 یدکتر ۀدور یدانشکده مجر اي ي: گروه آموزشگروه مستقل / دانشکده

 زديدانشگاه : دانشگاه

 یدکتر ۀدور ۀنامنيي: آنامهنییآ

يل ميه و صرفاً با سپردن تعهد خدمت، تحصيان بدون پرداخت شهريکه دانشججو ي: نظام آموزش عالگانیآموزش را

 کنند.

ل اشتغال ين و به طور موقت به تحصياست که دانشجو برابر ضوابط مع ي: مدت زمان مشجخصجيلیتحصـ يمرخصـ

 ندارد. 

 کند.  یل خوددارياست که در آن دانشجو به طور خودخواسته از ادامه تحص یندي: فرآيلیانصراف تحص

 یهایتوانمند يابيبا هدف ارزش يدوره آموزش یاسجت که پ  از گذراندن واددها يتخصجصج ي: آزمونجامع يابیارز

 شود. يدانشجو برگزار م يو پژوهش يآموزش

انجامد و رسالت آن يم يليمدرک تحص یاست که به اعطا يآموزش عال يليتحص ۀن دوري، باالتریدکتر ۀدور: 2ماده 

دانش  یکشور و گسترش مرزها یازهايدر رفع ن یمختلف علوم و فنآور یهانهيدر زم یاست که با نوآور یت افراديترب

 شود.ياجرا م "يپژوهش"و  "يپژوهش–يآموزش"وه يباشند و به دو ش مؤثر

 

 رشیپذ ضوابط و طیشرا

 ل است:يبه شرح ذ یدکتر ۀضوابط ورود داوطلبان به دور: 9ماده 

 يورود به آموزش عال يط عمومي( داشتن شراالف

 قات ويد وزارت علوم، تحقييکه دسب مورد به تأ یادرفه یا دکتريارشد  يکارشناس يلي( داشتن مدرک تحصب

 ده باشد.يرس يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي یفنآور
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 ر:يز یهااز روش يکيورود به رشته موردنظر به  یبرا يت علمي( ادراز صالدج

-نيين آياز قابل قبول، بر اساس آخريو کسب امت یمتمرکز دکترمهيو مصادبه ن يکتب یشرکت در آزمون ورود -7

 یدکتر یرش دانشجويپذ یهانامه

دانشکده مستقل /  یشکده و شوراگروه مستقل/دان یب شورايدرخشان و تصو ینامه استعدادهانييق آيورود از طر -2

   يپرد

 بيرش آنها به تصويکه پذ یقات و فناوريان وزارت علوم، تحقيشدگان اداره بورس و سازمان امور دانشجويمعرف -3

 گروه مستقل/ دانشکده برسد. یشورا

 

 يآموزش مقررات و ضوابط

 هاآن يابیارزش و يدرس یواحدها

 يدرس یوادد آن واددها 71تا  72، يپژوهش-يآموزش ۀويوادد است. در ش 33 یدکتر ۀدور یمجموع واددها :4ماده 

 ۀمرتبط با موضوع رسال يدرس یوادد آن واددها 1تا  3 يپژوهش ۀويوادد آن مربوط به رساله است و در ش 29تا  71و 

 ست.ن شده اييمصوب هر رشته تع يوادد آن مربوط به رساله است که در سرفصل درس 33تا  21دانشجو و 

 يليمسال تحصيان رساندن دروس، موظف است در هر نيدانشجو تا قبل از به پا يپژوهش ـ يوه آموزشيدر ش -5تبصره 

 را انتخاب و ثبت نام کند.  يوادد درس 70تا  3ن يب

 شود.يم يل تلقيانصجراف دانشججو از تحص ۀعدم ثبت نام در زمان مقرر، به منزل -2تبصره 

ص و ي، با تشخيليتحص ۀاز دور ي، در هر زمانيپژوهش ۀويدر ش يدرس یاکثر واددهاو ددن دداقل ييتع -9تبصره 

 رد.يگينظر استاد راهنما صورت م

 یاهتيفعال یدانشجو برا يت توان علمين هر رشته و تقويم نويبه منظور تسلط بر مفاه يدرس یواددها -4تبصره 

 شود.يمصوب هر رشته انتخاب م يل درسدوره، با نظر استاد راهنما و بر اساس سرفص يپژوهش

از  73ها درس ۀدانشجو در هم یهان قابل قبول نمرهيانگيو م 20از  79در هر درس،  يقبول ۀدداقل نمر -1تبصـره 

 است.  20

باشد، دانشجو مجاز است با نظر استاد راهنما و بر اساس  73دانشجو کمتر از  یهان کل نمرهيانگيکه م يدر صورت

ا يکسب کرده است  73کمتر از  ۀدروسي را که در آنها نمر وادد از 70مسال دداکثر يک نيدر  وب، صرفاً سرفصل مص

 يرتدر صون کل يانگيجبران م یبرال ادامه دهد. يد و در صورت جبران کمبود ميانگين کل، به تحصياخذ نماد يدروس جد
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باشد.   مسال ارائه نشدهيدر آن ن 73با نمره کمتر از   گذرانده شده یهادرس  د است کهيمجاز به اخذ دروس جددانشجو 

ن يانگيشود و ميم يقبل ۀن نمريگزيد جايجد ۀنمر  اخذ شود، 73جبران معدل دروس با نمره کمتر از  یکه برا يدر صورت

 يصورتدر  يشود. ولياب مجدانشجو دس ۀثبت شده در کارنام ين نمرۀ قبوليو صرفاً بر اساس آخرجدانشج یهارهجکل نم

دانشجو  يگر دروس قبليد  ن نمرۀيگزيد جايد، نمرۀ درس جديرا اخذ نما یديجبران معدل، دانشجو درس جد یکه برا

ن يانگيم ۀدوم نمر بار ین قانون استفاده کند و چنانچه برايکبار از ايتواند يتنها م يليتحص ۀشود دانشجو در طول دورينم

 شود. يل محروم ميتحص ۀباشد، از ادام 73کمتر از  یکل و

د گروه مستقل/ ييشنهاد استاد/استادان راهنما و تأيص و پياز، به تشخيط خاص و در صورت نيدر شرا -1تبصره 

ن يبگذراند. گذراندن ا« يجبران یهادرس»را به عنوان  يوادد درس 3ربط، دانشجو موظف است دداکثر تا يدانشکده ذ

 باشد.يم 20از  79 يدر دروس جبران يقبول ۀشود. نمرين کل منظور نميانگين مييآنها در تع ۀاست اما نمر یها اجباردرس

وادد  70د از ينبا يليمسال تحصيک نيدانشجو در  يو جبران يدروس اصل یدر هر صورت جمع واددها -1تبصره 

 شتر شود.يب

را پرداخت  یدکتر ۀدور یهاهيد شهريباشد، با 1چنانچه دانشجو موظف به گذراندن دروس موضوع تبصره  -8تبصره 

 کند. 

ارشد را  يکارشناس ۀدور یهاهيد شهريباشد، با 3 چنانچه دانشجو موظف به گذراندن دروس موضوع تبصره -3تبصره 

 پرداخت کند.

ر يبت غيدر هر درس، دذف درس، غ يگان، در صورت عدم کسب نمرۀ قبوليمشمول آموزش را یدانشجو -51تبصره 

أت امناء يرا بر اساس تعرفۀ مصوب ه  نۀ مربوط به اخذ مجدد درسيجبران معدل، موظف است هز یراا اخذ درس بيموجه 

  رش پرداخت کند.يسال پذتعرفه دانشگاه و بر اساس 

در مواردی که ارزشيابي دروس موکول به فعاليتهايي باشد که با تشخيص استاد مربوط، انجام دادن آن تا  ـ55تبصره 

سوم  ۀفتان هيدروس اخذ شده توسط دانشجويان را دداکثر تا پا ۀتواند نمري ممکن نيست، استاد ميپايان نيمسال تحصيل

ماه )برای دروس اخذ شده مسال دوم )برای دروس اخذ شده توسط دانشجو در نيمسال اول( و دداکثر تا پانزدهم مردادين

 آموزشي گلستان قفل نمايد.قطعي تبديل و در نرم افزار  ۀتوسط دانشجو در نيمسال دوم( به نمر

ا مدرسان( آن درس و بر اساس دضور و يمدرس ) یدانشجو در هر درس، از سو يليشرفت تحصيپ يابي: ارز52تبصره 

مسال يدر هر ن يج عمل یو نظر یدروس نظر یبرا يانيو پا یامردله يج آزمون کتبيف و نتاي، انجام تکالت در کالسيفعال

 شود. ين مييست تعياز صفر تا ب یعدد یمبنا رد و بريپذيصورت م يليتحص
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 ابیغ و حضور

ک درس را ي یهاش از سجه شجانزدهم از کالسيک درس بي، در يليمسجال تحصججي: چنانچه دانشججو در طول ن1ماده 

آن درس دذف  شده، ير موجه تلقيبت غيبت کند، غيال آن درس غججججججججمسيان نيا در جلسجۀ امتحان پايشجرکت نکند 

مسال مذکور به ين يست ولين يدانشججو الزام یمسجال برايت دداقل شجش وادد در طول نين صجورت، رعايشجود. در ايم

 شود. يمحسوب م یو يليمسال کامل جزو مدت مجاز دورۀ تحصيک نيعنوان 

 

 ترم حذف و تحصیلي مرخصي

گروه مسجتقل/ دانشکده  تواند با موافقت بخش ويکه دانشججو عذر موجهه داشجته باشجد، م ييدر موارد اسجتثنا :1ماده 

 مذکور جزو سنوات یهاد. مدتيمسال از دذف ترم استفاده نمايک نيو دداکثر  يليتحص يمسال از مرخصيک نيدداکثر 

ا دذف ي يليتحص ياز مرخص يکه ناش يآموزش يمشکالت ادتمال يت تماميشوند. مسئوليدانشججو محسوب م يليتحصج

 .دانشجوست ، متوجه ترم باشد

مرخصجي تنها درصجورتي قابل بررسجي است که پ  از درخواست از طريق سيستم گلستان و  رخواسجتد -5تبصـره 

گروه  ینظر شجججوراپ  از کسجججب دانشجججکده ) يو پژوهشججج ير گروه مسجججتقل / معاون آموزشجججي  بخش، مديد رئييتأ

 أييدو ت  ارجاع يل / پرد، به اداره آموزش دانشکده مستقيم آموزشيخ اعالم شده در تقويتارو براساس مسجتقل/دانشکده( 

 گيرد. شود. موافقت با مرخصي تحصيلي با توجه به وضعيت تحصيلي دانشجو صورت مي

درصجورتي که دانشججو بعد از انتخاب وادد به داليل موجهه قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد يا  -2تبصـره 

ستم گلستان برای آن نيمسال درخواست دذف يق سيند از طرتواامکان دضجور در امتحانات پايان ترم را نداشته باشد، مي

 يو پژوهش ير گروه مسجتقل/ معاون آموزشجي  بخش، مديد رئييد پ  از تأيترم نمايد. درخواسجت دذف ترم دانشججو با

، به اداره يم آموزشيخ اعالم شده در تقويتارو براساس  گروه مسجتقل/ دانشجکده( و ینظر شجوراپ  از کسجب دانشجکده )

 شود.  و تأييد   ارجاعيوزش دانشکده مستقل/ پردآم

درصورت مخالفت با درخواست مرخصي يا دذف ترم، دانشجو موظف به پيگيری کليه امور آموزشي خود  -9تبصـره 

 )اعم از انتخاب وادد يا شرکت در امتحانات پايان ترم( در موعد مقرر است. 

ــ4 ۀتبصـر  مان )با دريبعد از زا يليمسال تحصيمان و دو نيل از زاقب يليمسال تحصيک ني یمان برايزا يمرخص ـ

 یشورا ديي  و تأيمستندات الزم به آموزش دانشکده مستقل / پرد ۀمان( با ارائيخ زاينظر گرفتن زمان دو سجال بعد از تار

 رد. يگيصورت م يلي  بدون ادتساب در سنوات تحصيدانشکده مستقل / پرد

 

 اخراج و تحصیل ترک انصراف،

صججورت بايد درخواسججت خود را با تحصججيل اعالم انصججراف نمايد، در اين ۀتواند به هر دليل از ادامدانشجججو مي :1دهما
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ل دهد. چنانچه ي  تحويدانشکده مستقل/ پرد يو پژوهشج يمعاون آموزشج  به یل فرم انصجراف به صجورت دضجوريتکم

 نمايد. به صدور گواهي انصراف اقدام مي دانشجو بعد از دو ماه درخواست خود را پ  نگيرد، دانشگاه نسبت

درصجورتي که دانشججو بدون کسجب موافقت دانشگاه دتي برای يک نيمسال ترک تحصيل نموده و در زمان  -8ماده 

 شود. مقرر برای انتخاب وادد هر نيمسال )يا اخذ مجوز درصورت لزوم( اقدام ننمايد، از ادامه تحصيل محروم مي

 گردد:يمحروم م یدکتر ۀل در دوريتحص ۀشجو از ادامز دانير نيدر موارد ز

 شود. 73( کمتر از 9ماده  1ت تبصره يدانشجو )با رعا يدرس یهان کل نمرهيانگيالف( م

 (.71جامع ادراز نشود )ماده  يابيپ  از دو بار ارز يت پژوهشياستمرار فعال یدانشجو برا يت علميب( صالد

 (.71شود )ماده  يابيرزا« رقابل قبوليغ»ج( رساله دانشجو 

 ان برسد.ي( به پا70ت ماده يل دانشجو )با رعايد( مدت مجاز تحص

ل کرده و يا محروم از تحصيل موظف است به تعهداتي که سپرده است يدانشججوی انصجرافي، ترک تحصج -5تبصـره 

 عمل کند.

ت ي، دانشگاه مجاز است با رعایدکتر ۀل در دوريتحص ۀا انصراف دانشجو از اداميدر صجورت محروم شدن  -2تبصـره 

 دانشجو صادر کند.  يليتحص ۀبر گذراندن دروس بر اساس کارنام يرا مبن یانامهيضوابط و مقررات مربوط صرفاً گواه

ل يخ اخراج و ترک تحصي، تارخ ذکر شده در فرم درخواست انصرافيل دانشجو، تاريخ انصجراف از تحصيتار - 9تبصره 

 هر سال است. 71/9ا ي 71/77ا عدم مراجعه، يسال اخراج ميدانشجو با توجه به ن
 

 همانيیم و انتقال رشته تغییر

ها و مؤسسات اعم از ر دانشگاهيا سايدر همان دانشجگاه  يتخصجصج یدکتر یا انتقال دانشججويتغيير رشجته  :3ماده 

 ممنوع است. ير دولتيو غ يدولت

بخش، گروه مستقل/  ید شوراييل و تايمعتبر با ذکر دل ير موسسات دولتيبه سا یدوره دکتر یدانشجو يهمانيم

   مجاز است.يدانشکده و پرد

 

 لیطول دوره و سنوات تحص

دداقل سه سال و دداکثر  يا پژوهشجي يپژوهشج – يآموزشج ۀويدر شج یل در دوره دکتريمدت مجاز تحصج: 51ماده 

 يليالت تکميتحص یوه مستقل/ دانشکده و شوراد گرييشنهاد استاد راهنما و تأيچهار سجال اسجت. در صورت ضرورت به پ

 شود. ين مدت افزوده ميبه ا يليمسال تحصيدانشگاه دداکثر تا دو ن
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توسط دانشجو و به شرط موافقت استاد راهنما،  يل کافيمسال نهم و دهم، با ارائه داليدر خصوص سنوات ن -5تبصره 

رم ل و ارائه فيشججرفت کار رسججاله، تکميه به موقع گزارش پل و ارائيگروه مسججتقل / دانشججکده، تکم ی  بخش، شججورايرئ

مسال نهم ي، امکان صدور مجوز سنوات نيليالت تکميمصوب تحص یزمانبند ۀطبق برنام يليش سنوات تحصيافزا یتقاضا

د يبا  ،يتوسط دانشکده مستقل/ پرد يان متقاضيمسال نهم و دهم دانشجويد سنوات نيو دهم وجود دارد. موافقت با تمد

  ارسججال شود. عدم يمسجال نهم و دهم به اداره آموزش دانشجکده مسججتقل/ پرديروز قبل از شجروع ثبت نام ن 71دداقل 

مسال نهم و دهم دانشجو محسوب يد سنوات ني ، در واقع مخالفت با تمديوصول به موقع موافقت دانشکده مستقل / پرد

مسال دهم و بعد از يگان اما در نيمسال نهم به صورت راينل در يگان تحصجيمشجمول آموزش را یدانشججو یگردد. برايم

أت امناء دانشگاه در زمان يبر اساس تعرفه مصوب ه  ا رسجاله اخذ شجدهير وادد يه ثابت و متغيآن منوط به پرداخت شجهر

 رش است. يپذ

ه ثابت يه پرداخت شهرد ملزم بيا رساله اخذ نماي يکه دانشجو در ترم دهم و بعد از آن وادد درس ي: در صورت2تبصره

  رش است.يأت امناء دانشگاه در سال پذيا رساله اخذ شده بر اساس تعرفۀ مصوب هير وادد يه متغيو شهر

ل يائه دالبا ار) ينيبشير قابل پيا بروز مشکالت غيار خود و يخارج از اخت يکه دانشجو بنا به علل يدر صورت -9تبصره 

 یشنهاد استاد راهنمايل نشود، به پي( موفق به اتمام تحص70ماده  7ت تبصره يعا( در مدت مجاز )با ريو مستندات کاف

دانشکده مستقل /  يو پژوهش يمعاون آموزشدانشکده، گروه مستقل/  ی  بخش، شورايو به شرط موافقت رئدانشجو 

 يعلم یهاتيفعال تيفيت و کيو متناسب با کم يت دانشجو را بررسيموارد خاص دانشگاه، وضع يبررس یشورا  و يپرد

 خواهد گرفت.  يقطع ميا اخراج او تصميل يدانشجو، در مورد مدت و نحوه ادامه تحص

موارد خاص دانشگاه دارد،  یاز به مجوز شورايکه ن يليمسال تحصيد سنوات نيجججج موافقت با درخواست تمد 4تبصره 

  دانشگاه ارسال يه آموزش دانشکده مستقل/ پردمسجال مورد تقاضجا به اداريروز قبل از شجروع ثبت نام ن 30د دداقل يبا

 یمسال مورد تقاضايد سججنوات ني ، در واقع مخالفت با تمديشجود. عدم وصجول به موقع موافقت دانشجکده مسجتقل/ پرد

ات ش سنويافزا یشرفت کار رساله و فرم تقاضايل و ارائه به موقع گزارش پيتکمدر هر صورت، گردد. يدانشجو محسوب م

 است. يالزام دانشگاه يم آموزشيدرج شده در تقو  مصوب یبق برنامه زمانبندط يليتحص

نامه ازدهم و پ  از آن، بر اساس بخشيمسال يد سنوات نياص با تمدججموارد خ یدر صورت موافقت شورا -1تبصره 

اساس دستورالعمل شهريه بر ها، و مصجوبات دانشگاه، دانشجو ملزم به پرداخت تمام هزينه یقات و فناوريوزارت علوم، تحق

 است.  مصوب دانشگاه 

 

 دروس قیتطب و سازیمعادل

 يت گذرانده و متقاضججيک کدرشججته با موفقياسججت که دانشجججو در  يرش دروسججيق دروس معرف پذيتطب :55ماده 

 . است رش آن درس در همان کدرشتهيپذ
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رش آن در يپذ يگذرانده و متقاض ک کدرشته قبالًياسجت که دانشجو در  يدروسج رشيمعرف پذ دروس یمعادلسجاز

 است.  يمتفاوت با کدرشته قبل یاکدرشته

( تا نار و رسالهيق دروس دانشجو )بجز سميگروه مستقل / دانشکده تطب ید شوراييبر اسجاس درخواست دانشجو و تا

 رد.يگيکدرشته دانشجو انجام م یسقف واددها

گروه مستقل /  یمسجتقل / دانشکده )پ  از کسب نظر شورار گروه يبا نظر مد یسجازی دروس در دوره دکترمعادل

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

 پذيرش دانشجو برای ورود به دوره، مورد تأييد وزارت باشد. -الف

سازی در آن گذرانده شده است، ادلمع یکه دروس درخواست شده برا يرشجته تحصجيلي دانشججو در دانشگاه -ب

 مورد تأييد وزارت باشد.

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

اشتراک  %10گروه مستقل / دانشکده دداقل  ید شوراييسازی شده بايد به تأمحتوای آموزشي دروس معادل -د

 . کمتر باشد 79داشته، نمره آنها نبايد از 

سازی شده دانشجو نبايد از نصف کل واددهای دوره )بدون در نظر گرفتن وادد سمينار تعداد وادد دروس معادل -هـ

 و رساله( بيشتر گردد. 

 د باشد. يد کمتر از تعداد وادد درس رشته جدينبا یمعادلساز یشده براج تعداد وادد درس درخواستو

 های قبلاز دوره ق شدهيهمان )تغيير رشته و ...( و دروس تطبيغيرمسازی شده دروس معادل یهانمره -5تبصره 

  گردد.دانشجو منظور مي یهاشود ولي در محاسبۀ ميانگين کل نمرهنيمسال محسوب نمي یهادر محاسبه ميانگين نمره

يناً در کارنامه تمام نمرات دروس دانشجوی ميهمان و انتقال، اعم از قبولي يا مردودی و سوابق آموزشي ع ـ2تبصره 

شود. ميانگين نيمسال تحصيلي با در نظر گرفتن نمرات تمام دروس دانشجو در آن نيمسال محاسبه دانشجو ثبت مي

 گردد. نمرات دروس پذيرفته شده منظور مي شود ولي در محاسبه ميانگين کل دانشجو صرفاً مي

ها/ عۀ وزارت نيستند و همچنين دانشگاهق دروس مؤسسات دولتي که زيرمجمويسازی و تطبمعادل -9تبصره 

 پذير نيست. خودگردان امکان یها يهای مجازی وپردنور، رشتهموسسات غيرانتفاعي، پيام

سازی شده، يک نيمسال از سنوات مجاز تحصيلي دانشجو وادد از دروس معادل 70تا  3به ازای هر  -4 تبصرۀ

 شود.کاسته مي

 

  جامع آزمون

 ل هستند.يالزم در آزمون جامع بر اساس دستورالعمل ذ ۀموظف به کسب نمر یان دکتري: دانشجو52ماده 



  پژوهشي و آموزشي نامهشیو 

 5931و  5931ورودی  دانشجویان دکتری

 EP/B007 :مدرک شناسه

 5931پاییز  ویرایش:

 21 از 55صفحه: 

 

77 

 

ن آزمون يا يپژوهش - يآموزش ۀويدانشجو است. در ش يو پژوهش يآموزش یهاتيمنظور ادراز قابلآزمون جامع به -7

 یهاتيط و روش ادراز قابلياشود. شرينفره انجام م 1أت دداقل يک هيگروه مستقل/ دانشکده و توسط  یر نظر شورايز

 شود.يم يابيل ارزيبه شرح ذ يپژوهش – يآموزش ۀويدانشجو در ش يپژوهش

گذرانده باشجند، موظف به ثبت  73ن کل يانگيرا با دداقل م ياز دوره آموزشيمورد ن یه واددهايکه کل يانيدانشجو -2

 مسال بعد هستند. ين آزمون جامع نينام و شرکت در اول

در صورت  در آن آزمون است. یط ثبت نام آزمون جامع، عدم ثبت نام به منزلۀ مردوديدر صورت داشتن شرا ج5تبصره 

در  یبت دانشجو در آزمون جامع به منزله مردوديک ترم، امکان دذف آن وجود نداشته و غياخذ درس آزمون جامع در 

 آن آزمون است.

ا دذف ترم باشد عدم ثبت نام و شرکت ي يليتحص يدر مرخص 3اده که دانشجو بر اساس مقررات م يدر صورت ـ2تبصره   

 شود.يمحسوب نم یدر امتحان جامع به عنوان مردود

 :شود تيرعا آزمون برگزارکنندگان توسط ديبا ريز موارد جامع آزمون سوال طرح در -9تبصره   

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

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

 .باشدپژوهشي رساله دانشجو  ۀمواد امتحاني آزمون جامع شامل سه موضوع درسي خاص در زمين - ج

 ۀسال سابق 2عضو هيأت علمي با دداقل مرتبه استادياری و  هيأت برگزارکننده شامل استاد/استادان راهنما و چهار نفر ج3

ب ميگروه مستقل/ دانشکده انتخا بخش و ديتدري  در تحصيالت تکميلي است. اين اعضاء با پيشنهاد استاد راهنما و تأي

 شوند.

مصادبۀ شفاهي  شود. سهم نمرۀ کتبي وک هفته انجام مييآزمون جامع به صورت کتبي و شفاهي دداکثر در دو روز  ج9

 است.  %90و  %30در نمرۀ نهايي آزمون جامع به ترتيب برابر با 

 رساله صورت  ينه پژوهشيد بر زميش خاص دانشجو و با تاکيرشته و گرا ۀدر دوز يآزمون شفاهج 1

 ييبا پاسخگوپردازد و سپ  يرساله خود م ۀنيزم يبه معرف ي، دانشجو در مدت زمان مناسبيرد. در آغاز آزمون شفاهيگيم

تقل انجام پژوهش مس ييابتکار و نوع برخورد با مسائل و توانا ۀ، قويو پژوهش يعلم یهاتيزان قابليداوران، م یهابه پرسش

 دهد. يخود را نشان م
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ت ياست. در صورت عدم موفق 20از  73( دداقل يو شفاه ين )کتبيانگيت در آزمون جامع، کسب ميار موفقيمع -3

ت يت بگذراند. در صورت عدم موفقيجامع شرکت کند و آن را با موفق يابيگر در ارزيکبار ديست صرفًا دانشجو مجاز ا

ون يسيجامع به کم يابيدرخصوص امکان شرکت مجدد در ارز یريگميتصم یبار دوم، پروندۀ دانشجو برا یدانشجو برا

 شود.يموارد خاص دانشگاه ارجاع م

 شود.ير انجام ميز یهاخيدر تارجامع دو بار در سال و  يابيارز -7

 بهشت ماه هر ساليالف( ارد

 ب( آبان ماه هر سال

وۀ يدانشجو است. در ش یهاتيشرفت فعاليدانشجو بر اساس روند پ يپژوهش یهاتي، ادراز قابليوۀ پژوهشيدر ش -1

 يگروه مستقل/ معاون آموزش رياز طرف استاد راهنما، مد يليمسال تحصيان هر دو نيآزمون جامع، در پا یبه جا يپژوهش

دانشجو  يپژوهش یهاتي، قابلیراهبر ۀتيکم یدانشگاه و کارفرما، به عنوان اعضا يدانشکده، معاون پژوهش يو پژوهش

 شود.يم یريگميتصم یل ويتحص ۀو در رابطه با ادام يابيارز

يده مير قابل قبول سنجيقبول و غصورت قابل به يپژوهش ۀويدانشجو در ش يپژوهش یهاتيشرفت فعاليزان پيم -3

 خود را ادامه دهد.  يپژوهش یهاتيتواند فعالي، دانشجو میته راهبريکم یقبول از سو ۀشود. در صورت ادراز درج

ر قابل قبول يغ یته راهبريکم یاز سو يپژوهش ۀويدانشجو در ش يپژوهش یهاتيشرفت فعاليزان پيچنانچه م – 70

خود را به سطح قابل قبول  يپژوهش یهاتيفرصت داده خواهد شد تا روند فعال یسال به وميک نيده شود، تنها يسنج

 ل محروم خواهد شد.يتحص ۀصورت، از ادامنير ايارتقاء دهد. در غ

 

  يپژوهش مقررات و ضوابط

 راهنما استاد

 ن يآخر استاد / استادان راهنما، بر اساس ی، برایدکتر یرش دانشجويت پذيط و ظرفيشرا :59 مادۀ

مسال ين نيدانشجو از نخست ييت راهنمايشود. مسئولين مييدانشگاه تع يليالت تکميتحص یمصوب شورا شيوه نامه

ط دانشگاه با مرتبه يواجد شرا يأت علميه یان اعضايبر عهده استاد راهنماست که به درخواست دانشجو از م يليتحص

ربط بر اساس يگروه مستقل/ دانشکده ذشورای بخش و شورای  دييو تأ يأت علميو با موافقت عضو ه یاريدداقل استاد

 شود. ين مييدانشگاه تع يليالت تکميتحص یمصوب شورانامه شيوه

در صججورت موافقت اسججتاد راهنمای اول مي توان اسججتاد راهنمای دوم و بر اسججاس  یدکتر ۀهر رسججال یبرا :5تبصـرۀ 
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   .باشد %30دداقل  مشارکت درصدبا  زدي دانشگاه از دتما يستيول باا یاستاد راهنمانامه مربوط تعيين نمود. شيوه

گروه مستقل/دانشکده، بخش و شورای با موافقت شورای به پيشجنهاد استاد راهنما و در موارد اسجتثنايي  : 2تبصـرۀ 

ا يبر داخل و معت يها يا مؤسججسججات آموزش عالگر دانشججگاهيتوان از بين اعضججای هيأت علمي ددوم را مي یاسججتاد راهنما

مرتبط با  يتخصص ۀنيدر زم یا خارج از کشجور با مدرک دکتريصجالح داخل ین متخصجصجان ذيخارج از کشجور و همچن

 انتخاب نمود. مربوط نامهوهيبا ش مطابقرساله 

در صجورتي که عضو هيأت علمي در زمان دفاع دانشجو در سفر مطالعاتي يا ماموريت خارج از کشور باشد : 9تبصـرۀ 

 درصد مشارکت تعيين نمود.  70با دداقل استاد راهنمای دوم داخل دانشگاه نامه زم است برای آن پايانال

تعيين استاد راهنمای دوم داخل دانشگاه  با مدت زمان بيش از يک سجال، پيشنهاد يهايدر مورد مأموريت :4تبصـرۀ 

 گيری خواهد شد.دي  بررسي و تصميمدر شورای پرمطرح و گروه مستقل / دانشکده  در شورای بخش و شورای

گروه مستقل/ دانشکده، با موافقت استاد  یه در شورايشجنهاديب پيدوم بعد از تصجو یتغيير اسجتاد راهنما :1تبصـرۀ 

ن صورت فاصله زمان ير است. در ايپذگروه مستقل/ دانشکده امکان ی بخش و شجوراید و شجورايو جد يدوم قبل یراهنما

 است.  ماه3ر دداقل يين تغيدفاع تا آخر

گروه مستقل/ دانشکده و موافقت  یه در شورايشنهاديب پيدوم بعد از تصجو یاضجافه شجدن اسجتاد راهنما :1تبصـرۀ 

ن صورت فاصله زمان دفاع تا ير است. در ايپذگروه مستقل/ دانشکده امکان ی بخش و شجورایاول و شجورا یاسجتاد راهنما

 است.  ماه3ر دداقل يين تغيآخر

 يالزام)اصل يا اسکن شده( ه يشنهاديا خارج دانشجگاه( در فرم پياسجتاد / اسجتادان راهنما )داخل  یامضجا :1 تبصـرۀ

 یاامضخارج از دانشگاه،  یاستاد راهنما يد کتبييص گروه مستقل/دانشکده( بر اساس تأياسجت. در موارد خاص )به تشجخ

 دانشگاه شود.خارج از  یاستاد راهنما ین امضايگزيتواند جايم رئي  بخش

را  یگريد طيعالوه بر موارد فوق، شرا تواننديمختلف م یها، دانشکده7تا  7در ساير موارد مشمول تبصرۀ : 8 تبصرۀ

  .برسانند دانشگاه يليتکم التيتحص یشورا دييتأ و مستقل دانشکده/   يپردو به تصويب شورای  نييتع

 

 مشاور استاد

گروه مستقل/ دانشکده از بين بخش و شورای ی د شورايياستاد راهنما پ  از تأاستاد مشاور به پيشنهاد : 54مادۀ 

صالح یکشور و يا متخصصان ذ يموسسات آموزش عالو ها گر دانشگاهيهيأت علمي د یا اعضاي ياعضای هيأت علمي داخل

وب نامه مصمطابق با شيوهه مرتبط با رسال يتخصص ۀنيدر زم یا خارج از کشور با مدرک دکتريا خارج از دانشگاه يداخل 

 تواند استاد مشاور نداشته باشد.مي یرساله دکترشود. انتخاب ميشورای تحصيالت تکميلي 
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 توان در نظر گرفت. ياستاد مشاور م 2دداکثر  یدکتر ۀهر رسال یبرا :5تبصرۀ 

گروه  بخش و شورای رایبا درخواست استاد راهنما، موافقت استاد مشاور قبلي و جديد و تاييد شو : 2تبصرۀ 

ر انجام شده بايد يين تغيدفاع تا آخر ين گونه موارد فاصله زمانيتوان استاد مشاور را تغيير داد. در امستقل/دانشکده مي

 ماه باشد. 3دداقل 

توان برای رساله گروه مستقل/ دانشکده ميبخش و شورای با درخواست استاد راهنما و موافقت شورای :  9تبصرۀ 

ده ر انجام شيين تغيدفاع تا آخر ين گونه موارد فاصله زمانيدانشجوی دکتری استاد مشاور جديد اضافه نمود. در ا مصوب

 ماه باشد. 3بايد دداقل 

است. در موارد خاص )به  يه الزاميشنهاديا خارج دانشگاه( در فرم پياستاد / استادان مشاور )داخل  ی: امضا4تبصـرۀ 

تواند يم رئي  بخش یاستاد مشاور خارج از دانشگاه، امضججججججججا يکتب يۀدييه( بر اساس تأص گروه مستقل/دانشکديتشخ

 ن امضا استاد مشاور خارج از دانشگاه شود.يگزيجا

 ناريسم و يکتب گزارش ارائه باهر شش ماه يک بار  ديرساله، با یشنهاديطرح پ بيپ  از تصو دانشجو: 1تبصرۀ 

مديرگروه مستقل / معاون  دييتأ به را خود قيتحق انجام شرفتيپ روند مشاور، و هنمارا استادان/  استاد دضور در يشفاه

 . برساند دانشکده

را  یگريد طيعالوه بر موارد فوق، شرا تواننديمختلف م یها، دانشکده1تا  7: در ساير موارد مشمول تبصرۀ 1 تبصرۀ

  .برسانند دانشگاه يليتکم التيتحص یاشور دييتأ و مستقل دانشکده/   يپردو به تصويب شورای  نييتع

 

 رساله موضوع

ال مسيرش از ني، همزمان با پذيپژوهش ۀويمسال دوم و در شيان نيتا پا يج پژوهش يآموزش ۀويدانشجو در ش: 51مادۀ 

آغاز خود را  يت پژوهشين و فعاليياستاد/ استادان راهنما و مشاور تع يخود را با هماهنگ ۀاول، موظف است موضوع رسال

 هپيشنهادي طرح تدوين و موضوع انتخاب در دکتری دانشجويان تحقيقاتي و مطالعاتي محورهای به دهيجهت برایکند. 

 : گرددمي پيشنهاد و تعيين ذيل شرح به کالن هایسياست و رويکردها نامهپايان

 دانش مرزهای گسترش( الف

 کشور و استان اصلي مشکالت و نيازها رفع منظور به تکميلي تحصيالت هاینامهپايان هدايت( ب

 فناوری و نوآوری بر تأکيد با کشور علمي توسعه اندازچشم راستای در هدفمند تحقيقات انجام( ج

 محور محصول و تقاضامحور های پژوهش انجام( د

 ای رشتهبين و گروهي تحقيقات انجام( هج



  پژوهشي و آموزشي نامهشیو 

 5931و  5931ورودی  دانشجویان دکتری

 EP/B007 :مدرک شناسه

 5931پاییز  ویرایش:

 21 از 51صفحه: 

 

71 

 

رد يگير نظر استاد راهنما صورت مين رساله زيو تدو يشپژوه ۀدانشجو در مردل يعلم یهاتيتمام فعججال: 5تبصرۀ 

 د ين، دانشجو بايد. عالوه بر ايقات خود را گزارش نمايجه تحقيد نتين کند، دانشجو باييو هر زمان که استاد راهنما تع
 ليتکمي را فرم گزارش پيشرفت تحصيل ید 71 اي وريشهر 71در آزمون جامع، دداکثر تا  يبعد از قبول مسالين نياول از

 از راهنما استاد تيرضا عدمصورت  در. دهد لي/ دانشکده مستقل تحو  يمربوط، به آموزش پرد یهاو پ  از اخذ امضاء

است آموزش  یسنوات ضرور ديموافقت مشروط استاد راهنما با تمد اي مربوط، کاربرگ با مطابق کار شرفتيپ گزارش

 تيوضع ني. در صورت تکرار اديدانشجو اقدام نما یو تذکرات الزم برا يتب/دانشکده مستقل نسبت به صدور اخطار ک يپرد

 دانشگاه ارسال خواهد شد.  يليتکم التيتحص یبه شورا یريگميتصم یپرونده برا مسال،يدر دو ن

گيری است و تصميمبه منزله عدم مراجعه دانشجو  يليتحص شرفتيبه موقع گزارش پ ليو تحو ليعدم تکم :2تبصرۀ 

 است.در مورد بازگشت دانشجو به عهده شورای موارد خاص دانشگاه 

 

 رساله یۀشنهادیپ

ز آزمون جامع و يآمتيرساله در گروه مستقل/ دانشکده مشروط به گذراندن موفق یشنهاديب طرح پيتصو :51مادۀ 

 است. يسيزبان انگل یهااز آزمون يکيکسب دداقل نمرۀ 

ز مه متمرکين یهاآزمون ۀنامنييبر اساس آ يسيدانشجو در زبان انگل ييو توانا يت علميادراز صالد ۀنحو: 5تبصرۀ 

 ل است:يمندرج در جدول ذ يسيمختلف زبان انگل یهامصوب وزارت براساس کسب دداقل نمرۀ آزمون یدکتر یورود

 University عنوان رشته رديف

of Tehran 

University 

of Shiraz 

IELTS 

Equivalent 

TOEFL 

PBT 

Or 

TOLIMO 

TOEFL 

IBT 
MSRT 

7 
رشته آموزش زبان انگليسي و زبان و 

 ادبيات انگليسي
-- -- 1/7 130 700 10 

2 
های ذکر شده در ها بجز رشتهکليه رشته

 3و  7رديف 
72 30 1 910 30 10 

3 

های زبان و ادبيات فارسي / زبان و رشته

فقه ادبيات عرب / علوم قرآن و دديث / 

شافعي/ فقه و مباني دقوق / مدرسي 

 ايثارگران و مربيان -معارف اسالمي 

77 11 1/9 931 11 97 

 

 ذکر شده است. یاز آزمونها يکي ۀه، ارائۀ مستندات مربوط به کسب دداقل نمريشنهاديشرط دفاع از پ
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توانند در يم 91و 97ب يبه ترت MSRTدر صورت کسب دداقل نمره آزمون  3و  2 یهافيان رديدانشجو :2 تبصرۀ

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

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

د شده ييهستند با ارائه مستندات تا ييا شنواي يينايد بيت شديمعلول یکه دارا 3و  2 یهافيان ردي: دانشجو9 تبصرۀ

ن دانشگاه در صورت کسب دداقل نمججره آزمو يليالت تکميتحص یب شورايو مرکز مشاوره دانشگاه و تصو يستيتوسط بهز

MSRT شود، ثبت نام يبرگزار م يخارج یهججاکه توسط دانشکده زبان يتواننجد در دوره آموزشيم 93و  91ب يبه ترت

ز دوره مذکور، نمره آزمون زبان اخذ شده توسط آنها به يت آميان در صورت گذراندن موفقين دسته از دانشجويند. اينما

 شود.يرفته ميپذ يعنوان نمره قبول

 يشرط باشند، بهگرفته  يليمسال تحصين نيخود را قبل از شروع اول يسيکه مدرک زبان انگل يانيدانشجو :4تبصرۀ 

 سال نگذشته باشد. 2ش از يادشده بيآزمون  یشود که از زمان برگزاريرفته ميمدرک آنها پذ

 ونآزم یبجا توانندمي يقيتطب ريتفس و يفارس اتيادب و زبان ،يعرب اتيادب و زبان یهارشته انيدانشجو: 1 تبصرۀ

 قبول مورد نمره دداقلکسب . ندينما شرکت تهران اي و مشهد يفردوس یهادانشگاه از يکي يعرب آزمون در ،يسيانگل زبان

 تواند جايگزين نمره زبان انگليسي گردد. مي ،مذکور یهادانشگاه های ذکر شده بنا به اعالمدر آزمون

توانند عالوه بر موارد فوق، شرايط های مستقل مي/ دانشکده پردي  ،1تا  7مشمول تبصرۀ  در ساير موارد: 1تبصرۀ 

 شورای تحصيالت تکميلي دانشگاه برسانند. تصويب يگری را تعيين و به د

 يسيزبان انگل یهااز آزمون يکي ۀجامع و کسب دداقل نمر يابيت در ارزيدانشجو موظف است پ  از موفق: 51مادۀ 

ر پ  از طرح دن و يور نظر استاد/استادان راهنما و مشاور تديرساله خود را ز يۀشنهاديمسال پنجم، پيان نيدداکثر تا پا

دفاع از  ۀشورای بخش و کسب موافقت اوليۀ شورا، در دضور هيأت داوران از آن دفاع کند. ترکيب هيأت داوران در جلس

 به شرح زير است: یپيشنهاديۀ رساله دکتر

 الف( استاد/استادان راهنما )استاد راهنمای اول به عنوان رئي  هيأت داوران( 

 رب( استاد/استادان مشاو

 یهادر دوره  يو سه سال سابقه تدر یاريدداقل استاد يعلم ۀمربوط با مرتب ۀدر رشت يأت علميک نفر عضو هيج( 

 زد ياه ت( از دانشگاسکارشناسي ارشد  یه دانشجويشنهاديب پيق زمان تصويق )شروع تحقيو تحق يليالت تکميتحص

 خارج از یاريدانش ۀه با دداقل مرتبيشنهاديوع پمربوط و صادبنظر در موض ۀدر رشت يأت علميک نفر عضو هي د(

 گروه مستقل/ دانشکده.بخش و شورای  یزد به انتخاب شورايدانشگاه 
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ه ب و شورای دانشکده مستقل / پردي  گروه مستقل/ دانشکده ید شوراييبا تاتواند ير ميز یهااز روش يکي :5تبصرۀ 

 ه رساله شود: يشنهاديدفاع از پ در جلسه ين دضور داور خارجيگزيت، جايب اولويترت

  دئوکنفران  يداور خارج از دانشگاه به صورت وج 7

  یاداور خارج از دانشگاه به صورت مکاتبهج 2

  يدانشکده مستقل/ پرد یص شورايل به تشخيج داور خارج از بخش / با ذکر دل3

  يدانشکده مستقل/ پرد یص شورايل به تشخيداور داخل بخش / با ذکر دل -9

که رساله  يابد. در صورتييت ميرسمهيأت داوران  یدضور تمام اعضابا رساله  يۀشنهاديپدفاع از  ۀجلس :2تبصرۀ 

ل موجهه به يط خاص با ارائه داليدر شرا. دضور هر دو استاد راهنما در جلسه دفاع الزامي استدو استاد راهنما باشد  یدارا

 توانند در جلسه دضور نداشته باشند. يا مشاور مياستادان راهنما و از  يکير گروه مستقل/ معاون دانشکده، يمد

 أت داوران را کسبيک هيشود که دداقل آراء موافق نصف بعالوه يرفته ميپذ يرساله در صورت يۀشنهاديپ :9تبصرۀ 

 ياصل ۀنسخ ديرساله، با يۀشنهاديب پيپ  از تصوبرسد.  ييب نهايگروه مستقل/ دانشکده، به تصو یکند و در شورا

در رابطه با انجام مرادل  ين اقدام مقتضيدر پرونده دانشجو به اداره آموزش ارسال شود. همچن يگانيه جهت بايشنهاديپ

 د. يستم گلستان به عمل آيه در سيشنهاديد پييثبت و تأ

 قف يک نمره مربوطنمايند از س: دانشجوياني که تا انتهای نيمسال ششم از پيشنهاديه رساله خود دفاع مي4تبصرۀ 

، نيم نمره از سقف مربوط کسر 7شوند. در صورت تصويب پيشنهاديه تا انتهای نيمسال مند ميبه استمرار در پژوهش بهره

 شوند. مندی نمره عالي محروم مي، از شرط بهره1و در صورت تصويب پيشنهاديه تا انتهای نيمسال 

دفاع نشده دانشجو موظف  آن رساله توسط دانشجو، تا زماني که ازه و اخذ وادد يشنهاديب پيپ  از تصو: 1تبصـرۀ 

عدم ثبت نام )انتخاب وادد( نام و وادد رساله را اخذ نمايد. اسجت بر اسجاس تقويم دانشجگاه در نيمسال)های( بعد نيز ثبت

 شود.يم يل تلقيرساله در زمان مقرر، به منزله انصجراف دانشجو از تحصج

ر موضوع رساله را قبل از دفاع درخواست ييتواند تغيل موجهه، استاد راهنما مياص و با ارائه دالدر شرايط خ :1تبصرۀ 

مجدد  ید شورای بخش، برگزارييپ  از تأشود که منجر به تغييرات اساسي در پيشنهاديه مير موضجوع رسجاله ييکند. تغ

ک ي يت فاصله زمانيط رعاين شرايانجام است. در ا گروه مستقل / دانشکده قابل ید شوراييه و تأيشنهاديدفاع از پ ۀجلسج

 است.  يه تا دفاع الزاميشنهاديب مجدد پيساله از زمان تصو

تعيين عضجو هيأت علمي که در سجفر فرصت مطالعاتي خارج از کشور باشد به عنوان استاد راهنما بالمانع  :1تبصـرۀ 

، ي به عنوان اسججتاد راهنمای دومأت علميه یاعضججا گر ازيد يکيه يشججنهاديب پياسججت، به شججرط اينکه در هنگام تصججو

 د. يقبول نما یاب ويت رساله را در غيت هدايمسئول
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توانند عالوه بر موارد فوق، شرايط ديگری را های مختلف ميدانشکده ،1تا  7مشمول تبصرۀ  در ساير موارد: 8تبصرۀ 

  تحصيالت تکميلي دانشگاه برسانند. / دانشکده مستقل و تأييد شورای  يپردتصويب شورای تعيين و به 

 شگاهدان مصوب نامهوهيش با مطابق هستند يمطالعات فرصت از استفاده به مجاز و يمتقاض که يانيدانشجو: 3تبصرۀ 

 . ندينما اقدام تواننديم

 

 رساله از دفاع

با  يعلم یدستاوردها تيکفا داقلد از راهنما استادان/  استاد دييتا بر مشروط و رساله نيتدو از بعد دانشجو: 58مادۀ 

 داوران از رساله خود دفاع کند.  أتيمجاز است در دضور هرعايت تمامي مقررات، 

: پ  از تدوين رساله، تاييد استاد / استادان راهنما و به شرط کفايت دستاوردهای علمي الزم است جلسه 5تبصرۀ 

ستاد / استادان راهنما و مشاور و ترجيحاً استاد داور داخل برگزار پيش دفاع از رساله قبل از تعيين تاريخ دفاع با دضور ا

ميل دفاع تکجهت دريافت مجوز پيش« فرم اطالعات مقاالت دانشجويان دکتری»شود. برای برگزاری جلسه دفاع الزم است 

 و به تأييد استاد راهنما، رئي  بخش، مديرگروه مستقل/ معاون دانشکده برسد.

 فارسي بانز به چکيده ارائه شود و تهيه فارسي زبان رساله به نگارش دستورالعمل با مطابق بايستي مهناپايان :2ۀ تبصر

 دانشکده/  بخش و تأييد شورای گروه مستقل شورای نظر با خارجي هایزبان هایرشته دانشجويان. است الزامي انگليسي و

 .کنند تهيه زبان همان به را خود رساله توانندمي

: در رابطه با دانشجويان غير ايراني به تصويب شورای بخش و تأييد شورای گروه مستقل / دانشکده و تأييد 9تبصـرۀ 

شجورای تحصجيالت تکميلي دانشجگاه امکان تدوين رسجاله به زبان انگليسي جايگزين زبان فارسي وجود دارد. همچنين در 

وه بر نگارش رساله به زبان فارسي امکان نگارش به زبان مواردی که اسجتاد راهنما يا مشجاور دانشججو غير ايراني اسجت عال

 انگليسي نيز وجود دارد.

 کيارائه پذيرش قطعي دداقل ا يچاپ  يج پژوهش يآموزش ۀويرساله در ش يعلم یت دستاوردهايشرط کفا: 53مادۀ 

 دييمورد تأ يداخل يشپژوه-يدرصد مستخرج از رساله در مجالت علم دو مقاله صددداقل  يپژوهش ۀويش یمقاله و برا

 ISIه ينما یمعتبر دارا يپژوهش-يا مجالت علمين( و يا وزارت بهداشت و درمان )وزارتي یقات و فناوريوزارت علوم، تحق

در  زد بوده، نام استاد/ استادان راهنمايد به نام دانشگاه ياست. مقاله بابا زمينه تخصصي مرتبط با رشته  پتنت خارجي يا

خ ين تاريموضوع رساله است و همچن یزد در راستايدر دانشگاه  یجه پژوهش در دورۀ دکتريکه نت يقاالتآن آمده باشد. م

 است مورد قبول است.  یارسال آنها به مجالت پ  از ثبت نام دانشجو در دوره دکتر
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اف اختراع، اکتش يعلم يۀديي، تأيد دانش فنيوه از توليان هر دو شيکه دانشجو يط خاص و در صورتيدر شرا :5تبصرۀ 

د ييورد تأم" یع هنريو آثار بد "يصالح علميد شده توسط مرجع ذييو تأ يابيارز" المللي )غير ايراني( معتبری بينو نوآور

أت يه و ، شورای پردي  / دانشکده مستقلگروه مستقل / دانشکده ید شوراييبرخوردار باشند پ  از تأ "يدستگاه متقاض

 ک مقاله شود.ين چاپ يگزيجا هر کدامتواند يداوران، م

 ييدستگاه اجرا یازهاياز ن يکيانجام دهد که دستاورد آن  یک طرح کاربرديد ي، دانشجو بايوه پژوهشي: در ش2تبصرۀ 

 و گروه مستقل/ دانشکده یشورا ،بخش یمربوط شورا ييد طرح مذکور توسط دستگاه اجراييرا برآورده سازد. پ  از تأ

 ييگوپاسخ یت کار انجام شده برايت اعالم کفايشود. مسئوليمجوز دفاع از رساله داده م مستقل شورای پردي  / دانشکده

 دانشجوست. ی، با استاد راهنماييا دستگاه اجرايبه کارفرما 

خ دفاع و نام داوران در يبخش و ثبت تار یدفاع از رسججاله در شججورا ۀپ  از تعيين تاريخ برگزاری جلسجج :9تبصــرۀ 

دداقل  ستم گلستانياست از طريق سمعاون دانشکده الزم ر گروه مستقل / يمد يا   بخشيتوسط رئ سجتم گلسجتانيسج

 . شودد ييروز قبل از تاريخ دفاع، درخواست مجوز دفاع از رساله تأ 71

اس که بر اس)تکميل و تاييد کاربرگ مربوط( د اصالح نهايي رساله ييدانشجو موظف است پ  از دفاع و تأ :4تبصـرۀ 

، آن را به "زديدانشججگاه  یت دقوق معنويرعا"امضججا شججده  ۀهيأت داوران انجام خواهد داد با الحاق تعهدنام یهاگاهديد

 ک نسخه( تحويل نمايد.يتعداد الزم تکثير و صجحافي نموده و به اسجتاد/استادان راهنما، استاد/استادان مشاور و )هر کدام 

به کتابخانه مرکزی  PDFو (LATEXا ي)WORDصججورت ي رسججاله را بهضججمناً الزم اسججت دانشجججو فايل کامل الکترونيک

ز يرا ن "اطالعات ايران یعلوم و فناورپژوهشگاه "دانشججو الزم اسجت کاربرگ ثبت رسجاله در پرتال دانشجگاه تحويل دهد. 

 یرکزتابخانه مده است، به کيد اداره آموزش پردي  / دانشجکده مسجتقل رسجييکه به تأ مربوط يۀدييتکميل و به همراه تأ

منوط به اجرای دقيق مرادل  يآموختگه دسججاب و صججدور هر گونه گواهي دانشييد برگ تسججويتأ .دانشججگاه تحويل دهد

 باشد. ادشده ميي

رساله  يۀدفاع ۀأت داوران جلسيب هيترک شود.ارزشيابي رساله در جلسه دفاعيه توسط هيأت داوران انجام مي :21مادۀ 

 ر است:يبه شرح ز

 أت داوران( ي  هياول به عنوان رئ یاستاد/استادان راهنما )استاد راهنما الف(

 ب( استاد/استادان مشاور

د بخش و تأيي یبه انتخاب شورا یمدرک دکتر یيا متخصصان و محققان برجسته دارا يأت علميه ینفر از اعضا 3ج( 

صيالت های تحق در دورهي  و تحقيال سابقه تدردر رشته مربوط با سه سکه دداقل دو نفر شورای گروه مستقل / دانشکده 

 د. باشن یاريدانشدداقل مرتبه  ید دارايد خارج از دانشگاه باشد. داوران خارج از دانشگاه بايدو نفر از آنها باو  تکميلي
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وجود   دئو کنفرانيق وياز داوران از طر يکيتوسط  ی، امکان انجام داورشورای تحصيالت تکميلي دانشگاهد ييد( با تأ

 دارد.

 است. يه الزاميدر جلسه دفاع یدانشگاه به عنوان ناظر بدون دق رأ يليالت تکميتحص ۀادار ۀنديه( دضور نما

دهنده پروژه بدون سفارش يينده دستگاه اجرايأت داوران، دضور نمايب هيعالوه بر ترک يپژوهش ۀوي: در ش5تبصرۀ 

 است.  يو نمره الزام یدق رأ

که رساله دارای دو استاد راهنما باشد، دضور هر دو استاد راهنما در جلسه دفاعيه الزامي است. يدر صورت :2 ۀتبصـر

 از استادان راهنما برگزار شود.  يکيتواند با دضور يجلسه دفاع م ،بياستاد راهنمای غا يدر موارد خاص و موافقت کتب

 ند رسميت يابد. توادفاعيه بدون دضور استاد/استادان مشاور مي ۀجلس :9تبصرۀ 

 اخذ اداری مرادل باشد، دانشجگاه دضجور داشجته از خارج فردی نامهپايان مشجاوره و راهنمايي تيم در اگر :4 تبصـرۀ

به  مربوط مسججائل جهت الزم هایپيگيری مسججئول. شججودمي انجام بخش رئي  توسججط مدعو، اسججتاد مجوزهای الزم برای

 سججاير التدري دق بجز اسججت ذکر به الزم. اسججت اول راهنمای اسججتاد عهده بر دفاع جلسججه در دضججور التدري  ودق

  .است دانشکده/  مستقل گروه عهده بر مدعو مشاور استادان و دوم راهنمای استاد هایهزينه

شججورای گروه مسججتقل/ شججورای بخش و د ييانتخاب اعضججای هيأت داوران به پيشججنهاد اسججتاد راهنما و تأ :1تبصــرۀ 

تواند يگروه مستقل/ دانشکده م ید، شوراياسجت. در صورت صالدد يور آنها در جلسجه دفاع الزامدانشجکده اسجت و دضج

 د.يأت داوران انتخاب نمايه یتوسط استاد راهنما را به عنوان اعضا یشنهاديبجز افراد پ ياشخاص

 يمؤسسات آموزش عالها و بوده و از دانشجگاه یبايد دارای مدرک دکتر یهای دکتراسجتادان داور رسجاله :1تبصـرۀ 

ورای بخش و ش ید شوراييآنها مورد تأ يت علميپژوهشي يا صنعتي معتبر انتخاب شوند و صالد -ا مراکز علمي يکشور و 

 رد.يدانشکده قرار گ گروه مستقل/

ر گيد یبرا 7ب ياستاد راهنما و ضر یبرا 2ب يدانشجو با ادتساب ضر ۀ، نمریهای دکتررسالهدر ارزشيابي  :1تبصرۀ 

 گردد. ين مييها تعن نمرهيانگيبر اساس م يينها ۀاعضا و نمر

 ۀکه دارای دو اسجتاد راهنما هسجتند، در صجورت دضجور هر دو استاد راهنما در جلس یهای دکتررسجاله :8تبصـرۀ  

تادان از اسجج يکيکه  يو درصججورت شججوددر نظر گرفته مي رسججالهدر ارزشججيابي  7دفاعيه برای هر کدام يک نمره با ضججريب 

ش از ين در صورت وجود بيهمچن شود.يدر نظر گرفته م 2ب يداضجر، ضر یاسجتاد راهنما ۀنمر یب باشجد، برايراهنما غا

 شود.ير داده ميکل تأث ۀدر نمر 7ب يک نمره با ضرياستادان مشاور به عنوان  ۀن نمريانگيک استاد مشاور، مي

 اوران عبارت است از:معيارها و نکات مورد ارزشيابي در هيأت د: 3تبصرۀ 



  پژوهشي و آموزشي نامهشیو 

 5931و  5931ورودی  دانشجویان دکتری

 EP/B007 :مدرک شناسه

 5931پاییز  ویرایش:

 21 از 25صفحه: 

 

27 

 

ميزان  ،بديع بودن مطالب و نوآوری ،ای و کاربردی موضوعنامه شامل اهميت نظری، توسعهالف( کيفيت علمي پايان

سقف و استفاده از منابع و مأخذ معتبر ) يعلم یريگجهيل و نتيه و تحليتجز ينامه با موضوع، چگونگانطباق محتوای پايان

 (.51نمره: 

های اماليي و تايپي، رعايت وه نگارش و انسجام مطالب، پيراسته بودن متن از غلطيتاری رساله شامل شب( کيفيت نوش

آرايي نامه تحصيالت تکميلي در اصول نگارش و صفحهگيری و رعايت شيوهاصول مربوط به چکيده نويسي، مقدمه و نتيجه

 (. 4سقف نمره: )

 رساله و دستاوردهای علمي آن، نحوه پاسخگويي به سؤاالت، رعايتج( کيفيت دفاع از رساله شامل چگونگي معرفي 

 (.9سقف نمره: )نامه و ميزان تسلط دانشجو بر مطالب رساله بندی ارائه پايانزمان

 فسق از ندينمايم دفاع خود رساله هيشنهاديپ از ششم مسالين یانتها تا که يانيدانشجو: پژوهش در استمرار( د

اين بند  نمره مينفقط از ، 7 مسالين یانتها تا هيشنهاديپ بيتصو صورت در. شونديم مندبهره بند نيا به مربوط نمره

ضمن عدم بهره مندی از يک نمره مربوط به اين بند ، 1 مسالين یانتها تا هيشنهاديپ بيتصو صورت در و مند مي شودبهره

 (5: نمرهسقف . )شونديم محرومنيز  يعال نمره یمندبهره شرط از

 (9: نمرهسقف ) ( دستاوردهجای علمي رسالههج

 رساله تأثير دارد:  ۀدستاوردهای علمي رساله به صورت زير بر نمر :51تبصرۀ 

 20نمره از  2رساله دانشجوست. به طوری که  ۀدستاوردهای علمي رساله دارای تأثير اجباری و تشويقي بر نمر الف(

انجام دفاع است،  یعلمي مستخرج از رساله که اضافه بر دستاورد الزم براطور اجباری به دستاوردهای نمره رساله به

ک و دو مقاله صددرصد يدداقل  بيترتبهارائه پذيرش قطعي ا يچاپ  يو پژوهش يپژوهش-يوه آموزشيدر ش اختصاص دارد.

معتبر  يژوهشپ-يا مجالت علمين و يد وزارتييمورد تأ يداخل ي تخصصيپژوهش-يمستخرج از رساله در مجالت علم

دفاع  ۀجلس یکه تا زمان برگزار يرد. در صورتيگيتعلق نم یان مقاله نمرهياست و به ا یضرور ISIه ينما یداراتخصصي 

 کورمذاز رساله دانشجو منتشر شود بر اساس موارد  یگريد يانجام دفاع، دستاورد علم یاز رساله عالوه بر مقاالت الزم برا

 یدستاوردها تيکفا یهاشاخص محدوده نييتع یبرا شود.يمشخص م يدستاورد علم ۀمرن 2و  7و مطابق با جداول 

ب شورای و به تصوي نييرا تع یگريد طي، شرااين تبصرۀعالوه بر موارد  تواننديمختلف م یهادانشکده ي و کيفيت آنعلم

 . برسانند دانشگاه يليتکم التيتحص یشورا دييتأ و مستقل دانشکده/   يپرد

الت يان تحصيدانشجو یدکتر یهاها و رسالهنامهانيپا یت معنوينکه مالکيت به ايتوجه به مقررات و با عنا ( باب

( ينشان) يرگذار است که در رابطه با وابستگيبر نمرۀ رساله تأث يزد است، دستاورد علميمتعلق به دانشگاه  يليتکم

ر يشود، موارد زيکه مقاله در آن چاپ م ياله و نوع مجالتسندگان مقيب نويسندگان مقاالت مستخرج از رساله، ترتينو

 ت شود: يرعا



  پژوهشي و آموزشي نامهشیو 

 5931و  5931ورودی  دانشجویان دکتری

 EP/B007 :مدرک شناسه

 5931پاییز  ویرایش:

 21 از 22صفحه: 

 

22 

 

)بر اساس  زديد دانشگاه ي( دانشجو، استاد / استادان راهنما و استاد / استادان مشاور در مقاله صرفاً باي)نشان يج وابستگ7

وابسته به  يو پژوهش يراکز آموزشم يأت علميه یاست اعضا يهيالملل دانشگاه( باشد. بدنياز روابط ب يساختار ارسال

ز يزد و نيبازنشسته دانشگاه  يأت علميه یو...(، اعضا يعلم یها، قطبيها و مراکز پژوهشزد )پژوهشکدهيدانشگاه 

ا يل و يدارند، در زمان تحص ير دولتيو غ يدولت یها و نهادهاها، دستگاهر دانشگاهيبه سا يسازمان يکه وابستگ يانيدانشجو

 ن مصوبه هستند. يل مشمول ايفراغت از تحصبعد از 

 یگريا سازمان ديزد با دانشگاه، پژوهشگاه يکه موضوع رساله دانشجو در قالب قرارداد مشترک دانشگاه  يج در صورت2

 رد. يزد قرار گيتواند بعنوان آدرس دوم دانشجو بعد از آدرس دانشگاه يانجام شده باشد، آدرس آن دانشگاه م

سته ا وابيمشغول به کار، بازنشسته و  يأت علميا استاد مشاور دانشجو، عضو هيدوم و  یکه استاد راهنما يج در صورت3

زد ير از دانشگاه يتواند دانشگاه / موسسه غيا مشاور خارج از دانشگاه ميدوم و  یاستاد راهنما يزد نباشد، وابستگيدانشگاه 

 ذکر شود. 

در مجالتي که استاد / استادان راهنمای دانشجو سردبير، مديرمسئول، يا عضو ج تنها يک مقاله از مقاالت چاپ شده 9

با تاييد شورای پردي  / دانشکده مستقل و  باشد يزد دانشگاه انتشارات جزء هينشر هيأت تحريريه آن مجالت باشند يا

 شورای تحصيالت تکميلي دانشگاه قابل قبول است.

نيو ب يمقاله در مجالت داخل يرش قطعير نامه پذيصوت فته شده در مجالت،رياز به مقاالت پذيص امتيار تخصيمعج 1

 است. يرش قطعيمقاالت مورد پذ یبرا Gallery Proofا نسخه يو  DOIارائه  يا د استاد راهنماييبا تا يالملل

اند اول يا دوم باشد. نام تو، نام دانشجو و استاد راهنما ميمستخرج از رساله بر اساس نظر استاد راهنما یهامقالهدر ج 3 

 تواند در مقاله اضافه شود. مشارکت هر يک، ميبر اساس سهم داشته با نظر استاد راهنما و افراد مشارکت ساير 

نگارش مقاله و مشارکت خالقانه در  ،پژوهشساير افراد مشارکت داشته در انجام با نظر استاد راهنما امکان درج نام ج 7

رد. يو استاد / استادان راهنما قرار گ یدکتر ید بعد از نام دانشجويبا اين افرادنگونه موارد نام يامقاله وجود دارد. در 

ر را د عضو مشارکت داشتهد نقش عضو ي ، استاد راهنما باين در صورت درخواست گروه مستقل/ دانشکده / پرديهمچن

دانشکده  /  يپردو شورای گروه مستقل / دانشکده ای شورد يين نقش مورد تأيد و ايه مقاله به صورت مکتوب اعالم نمايته

 يعلق من دانشجو تياز آن به اوليف مقاله شرکت داشته باشد امتيک دانشجو در تأليش از يکه ب يدر صورتباشد. مستقل 

  .رديگ

 . باشد ت چاپ يا پذيرش شده در مجالت( مقاالCorresponding Authorد نويسنده مسئول )يج استاد راهنما با1

ام در دانشگاهي ديگر انج تحقيقاتي: در مواردی که دانشجو قسمتي از تحقيقات رسالۀ خود را به علت فرصت 55 تبصرۀ

. در مواردی که تواند نويسنده مسئول باشددهد، استادی که دانشجو را جهت فرصت مطالعاتي پذيرش کرده است نيز مي
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واند از تراهنمای دانشگاه يزد ذکر نشده باشد در صورتي دانشجو مي در چاپ مقاله داصل از فرصت تحقيقاتي، اسم استاد

امتياز پژوهشي مقاله برای دفاع استفاده کند که استاد راهنمای دانشگاه يزد، استاد فرصت مطالعاتي را به عنوان استاد 

کميلي دانشگاه رسيده درصد تعيين کند و مراتب به تاييد شورای تحصيالت ت 90راهنمای دوم رساله با درصد مشارکت 

 باشد. 

ر معتبر )بر يا در مجالت غيشوند و ير معتبر ارائه ميغ یهانارها / کنفران يج مقاالت مستخرج از رساله که در سم3

ان ين الزم است استادان و دانشجويست. بنابراين یگونه اعتبارچيه یشوند، داراي( چاپ مياساس اعالم دوزه معاونت پژوهش

 یدر راستا ي، اقدام مقتضيها و مجالت معتبر رشته تخصصنارها/ کنفران ياز سم يتلف پ  از شناخت کافمخ یهارشته

 ارائه و چاپ مقاله در آنها به عمل آورند. 

 يمه کردن مستندات مربوط به تمام دستاوردهای رساله اعم از مقاالت و گواهيهنگام ارسال رساله برای داوران، ضم ج(

يم یايدفاع از رساله، دستاوردهای علم ۀگر موجود، برای داوران ضروری است. در جلسين مدارک دينرش آنها و همچيپذ

ها مورد ارزيابي قرار ده و توسط آنيل گرديرساله تأثير داشته باشند که قبل از جلسه دفاع به داوران تحو ۀتوانند بر نمر

 گرفته باشند.

جاز ير به هرکدام امتيداشته باشد به شجرح ز ين دستجاورد علميچندارای عالوه بر شرط دفاع دکه رساله  يدر صورتد( 

 رد: يگيتعلق م یاجداگانه

 يو گواه يداخل يجيترو – يمجالت علمو  ISIه يبدون نما يا چاپ مقاله در مجالت خارجي يرش قطعيپذ يگواه

توانند در مجموع ي( م7)بر اساس جدول  يلمللانيو ب يها( ملا کنفران ينارها ي)سم یهاشيچاپ يا ارائه مقاله در هما

 يلداختخصصي  يپژوهش يدر مجالت علم يرش قطعيا پذير داشته باشند. چاپ مقاله يرساله تأث ۀبر نمر 71/0دداکثر 

معتبر،  یهاا ابداع، کسب عنوان در جشنوارهياختراع  يعلم يۀدييتأ ،ISIه ينما یدارا تخصصي ، مجالتيند وزارتييمورد تأ

 ۀتوانند بر نمرينمره م 3تا سقف  2و 7د بر اساس جداول يد محصول جديا توليو ساخت دستگاه  یهنر ۀع و ارزنديثر بدا

 ر داشته باشند. يرساله تأث

 JCR-Q1فهرست نشريات در  ISIمقاله  کي يچاپ قطع اي رشيپذ یدارا فقط یدکتر یدانشجو که يدر صورت ه(

های غير از پردي  علوم انساني( و يا )برای رشته JCR-Q2فهرست نشريات در  ISIمقاله  يا سهباال(  اريبس تيفيک ی)دارا

صورت  درهای پردي  علوم انساني( دتي )برای رشته JCR-Q3فهرست نشريات دداقل در  ISIدارای دداقل دو مقاله 

  ود.برخوردار ش يعال نمرهاز سقف نمره مربوط به  توانديمکسر نمره استمرار در پژوهش 

 ۀهای علمي و صنعتي ايران، نمرگواهي از سازمان پژوهش ۀاختراع و يا ابداع، منوط به ارائ يعلم يۀديينمره تأ و(

ع و ارزنده ياثر بد ۀ، نمريمعتبر علم یهاگواهي کسب عنوان اول تا سوم از دبيرخانه جشنواره ۀها منوط به ارائجشنواره

 ۀد وزارت و نمرييمورد تأ يو خارج يداخل يالمللنيا بيو  یکشور یهاشگاهير نمامنوط به کسب عنوان اول تا سوم د یهنر
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در  ربط است.یگروه مستقل/ دانشکده ذبخش و شورای  ید شوراييد، منوط به تأيد محصول جديا توليساخت دستگاه 

 باشد. ها بايستي نام استاد راهنما ذکر شدهاخذ تأييديه علمي اختراع و کسب عنوان در جشنواره

 نمره  3( دداکثر تا ز( در مجموع، دستاوردهای رساله )با لحاظ شرايط مندرج در بندهای الف تا ز

 توانند بر نمره رساله تأثيرگذار باشند.مي

 

 : دداکثر نمره مقاالت مستخرج از رساله7جدول 

 
 موضوع

 مجله شيمقاله هما

معتبر خارجي و  کامل چکيده

 يداخل

 (ISI)غير

علمي 

ويجي تر

 داخلي

علمي پژوهشي داخلي 

 ین يا دارايد وزارتييمورد تأ

 ISIه ينما
ا گواهي پذيرش يچاپ مقاله 

ن يقطعي آن در مجله همچن

ا ارائه مقاله در يچاپ  يگواه

 ش يهما

21/0- 0 71/0- 0 1 /-0 71/0 -0 2-0 

 نمره 3تا سقف  نمره71/0تا سقف  

 

 لمي رساله : دداکثر نمره ساير دستاوردهای ع2جدول 

 نمره هر مورد موضوع

 0-2 اختراع يا ابداع مستخرج از رسالهه يديياخذ تأ

 0-2 المللي خوارزمي، رازی و فارابي مرتبط با رسالههای بينکسب عنوان در جشنواره

 0-2 ديد محصول جديا توليساخت دستگاه 

 0-2 یع و ارزنده هنرياثر بد

 0-2 قرارداد دمايت پايان نامه برون دانشگاهي در سطح ملي

 0-1/7 قرارداد دمايت پايان نامه برون دانشگاهي در سطح استاني
 

دفاع نيز صورت گيرد. در اين خصوص الزم است با تکميل  ۀتواند در جلسمي یدکتر ۀاصالح عنوان رسال: 52تبصرۀ 

  ير مدارک به اداره آموزش دانشکده مستقل/ پرديمربوط و موافقت و امضاء کليه اعضای هيأت داوران همراه با سا ربرگکا

 ارسال شود.
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شود. در جلسه دفاع از رساله، دانشجو موظف يأت داوران انجام ميرساله در جلسه دفاع توسط ه يابي: ارزش25مادۀ 

دفاع، پ  از مشورت و  ۀان جلسيأت داوران در پايد. هيخود ارائه و از آن دفاع نما و رساله يقاتياز کار تحق ياست گزارش

نمره  ند.ينمايآن را اعالم م ۀ، نمرنامهاين شيوهذکر شده در  یارهايرساله و براساس مع یاصالت و صحت محتوا يبررس

 شود: زير انجام ميشود و ارزشيابي آن به صورت کيفي و به شرح رساله در ميانگين کل محاسبه نمي

 الف( قبول با درجه:

 20تا  73نمره : يعال 

  33/71تا  71خوب: نمره  يليخ 

  33/77تا  73خوب: نمره  

 73ب( مردود با نمره کمتر از 

 سجتم گلسجتان ثبت شود.يد توسجط اسجتاد راهنما در سجيأت داوران بايد هييرسجاله پ  از تأ يينها ۀدرج :5 تبصـرۀ

ابي شود، بنا به تشخيص هيأت داوران، دانشجو مجاز است در مدت زمان سنوات يارزشج« مردود»و چنانچه رسجالۀ دانشجج

در جلسه دفاع شرکت و از رساله  يک بار ديگرو در دداکثر يک نيمسجال پ  از اعمال نظرات اصالدي هيأت داوران مجاز 

يت دفاع نمايد، از ادامه تحصججيل و دريافت دفاع کند. دانشجججويي که در سججنوات مجاز نتواند از رسججاله خود با موفقخود 

شجود، استاد راهنما موظف به ثبت  يابيارزشج« مردود»که رسجالۀ دانشججو  یدر موارد. شجودمدرک تحصجيلي محروم مي

  ستم گلستان است.يدر س« مردود»

 گرفتن دهيناد مفهوم به مذکور چهارگانه درجات از کي هر با رساله قبول بر يمبن داوران أتيه صيتشجخ :2تبصـرۀ 

 اصالدات انجام از پ  که است مفهوم نيا به رساله مشجروط رشيپذ هبلک. بود نخواهد رسجاله در الزم يادتمال اصجالدات

   .ستين آن از مجدد دفاع به یازين داوران أتيه نظر مورد

 ايت ضوابط مربوطبا رعن شده نتواند از رساله خود با درجه قبول دفاع کند ييکه در فرصت تع ييدانشجو :9تبصرۀ

 شود. ياعطا م یبه و يدرس یگذراندن واددها يفقط گواه
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 آموختگيدانش

 از دفاع در تيموفق و 73 دداقل کل نيانگيم داشتن دوره، یواددها هيکل گذراندن يآموختگدانش مالک: 22مادۀ 

 رساله است. 

 شود.ي( صادر ميوهشا پژي يپژوهش – يوه )آموزشيدسب مورد با ذکر ش یمدرک دکتر :29مادۀ 

 .استآميز از رساله روز دفاع موفقيت یآموختگي دانشجويان دکترتاريخ دانش :5تبصرۀ 

در صورت عدم منع  خود دفاع کند، ۀاسفند از رسال 71ا يمهر  30دداکثر تا تاريخ  یدکتر یاگر دانشجو :2تبصرۀ 

 یهامسالين یاين تاريخ بايد در آن نيمسال ثبت نام نمايد. براندارد، ولي پ  از  ینيازی به ثبت نام در نيمسال بعد قانوني،

 ش سنوات خواهد بود.يمنوط به اخذ مجوز افزاعالوه بر تکميل گزارش پيشرفت بعد از نهم، ثبت نام دانشجو 

 شود.يوه صادر ميبا ذکر ش یمدرک دکتر :9تبصرۀ 

، خاص يپژوهش ۀويمجاز است. ش يرش آموزش عالگسجت یها، صجرفاً با مجوز شجوراوهيک از شجيهر  ی: اجرا24مادۀ 

ته داش یرساله دکتر یخارج از موسسه )تقاضا محور( برا یهاد طرحيمستقل و وابسته به وزارت است که با یهاپژوهشگاه

 دوره را از یهانهيه هزيد کليباشججند، با يپژوهشجج یدکتر یرش دانشجججويپذ يها متقاضججکه دانشججگاه يباشججند. در صججورت

 ن کنند.يمرتبط با صنعت تام ياختصاص یادرآمده

، جعل، تقلب، ي)دسججتبرد ادب ين رسججاله اقدام به تخلف علميا تدويل و ي: چنانچه دانشجججو در طول تحصجج21مادۀ 

نامهنييآ ن ويدانشگاه اثبات شود مطابق با قوانای تحصيالت تکميلي نامهوهين موضجوع طبق شي( کند و ایرونوشجت بردار

 مصوب اقدام خواهد شد.  یهاملها و دستورالع

 خواهد شد.  یو يليدانشجو پ  از اتمام رساله، منجر به ابطال مدرک تحص ي: ادراز و اثبات تخلف علمهتبصر

 ربوطم هاینامهآيين با مغاير مقرراتي و ضوابط تعيين به مجاز دانشکده شورای آموزشي، گروه/  بخش شورای: 21 مادۀ

 رايطش توانمي است شده ذکر نامهشيوه در که فوق بندهای از مواردی در تنها. نيستند آن اجرايي نامهشيوه و وزارت مصوب

 تکميلي تتحصيال شورای نهايي تصويب و مستقل دانشکده/  پردي  شورای در تصويب و بررسي از پ  و تعيين را ديگری

 . نمود اجرا دانشگاه

 يهکل از دانشجو اطالع عدم. نمايد اقدام نامهشيوه اين مقررات از آگاهي کسب به نسبت است موظف دانشجو: 21 مادۀ
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   .گرددنمي دانشجو برای دقي گونههيچ موجب مصوب، مقررات

 دانشگاه است. يليالت تکميتحص یشورا ۀنامه بر عهدنيين آير موارد مبهم و مسکوت در ايتفس :28مادۀ 

ابالغ شده توسط  7/3/37مورخ  93033/2به شماره  یزشي دوره دکترآمو ۀناماين دستورالعمل، مطابق با آيين :23مادۀ 

برای دانشجويان آن  یوزير محترم علوم، تحقيقات و فناوری و مصجوبات شجورای تحصجيالت تکميلي دانشگاه يزد تهيه و اجرا

 شود. يلغو مر با آن يمغججا یهانامهنييه آيخ اججرا کلياست. از تار يو بعد از آن الزام 7337 یورود یدکتجر


