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باسمه تعالي

راهنمای آموزشي ـ پژوهشي دانشجویان دکتری ورودی  5931و 5931

برگرفته از آييننامه آموزشي دوره دکترا به شماره  2/27722مورخ 7331/2/77
و آييننامه آموزشي دورههای تحصيلي کارداني ،کارشناسي ،کارشناسي ارشد و دکتری تخصصي
(ويژه دانشگاههای سطح  7و  2دولتي) به شماره  2/93033مورخ 7337/3/7
ابالغ شده توسط معاون محترم آموزشي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری
و مصوبات شورای تحصيالت تکميلي دانشگاه يزد

رشد پرشتاب علم و فناوری و تحوالت عظيم اجتماعي و اقتصادی بويژه اهداف برنامههای توسعه و سند چشمانداز
بيست ساله جمهوری اسالمي ايران ،شرايطي را برای دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي پديد آورده است که وزارت علوم ،تحقيقات
و فناوری برای ايجاد تحول راهبردی در علم و فناوری و توجه بيشتر به پژوهش ،تربيت نيروهای متعهد ،متخصص و ماهر
را از طريق تنوع در شيوه پذيرش دانشجو در دورۀ دکتری ،در صدر اولويتهای کاری خود قرار داده است.
آييننامه دورۀ دکتری در دو شيوه آموزشي -پژوهشي و پژوهشي در جلسات مختلف شورای تحصيالت تکميلي دانشگاه
يزد مورد بررسي قرار گرفت و بر اساس آن مجموعه مقررات و دستورالعملهای اجرايي دورۀ دکتری ( )Ph.D.دانشگاه يزد
تدوين گرديد.
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اهداف و تعاریف
ماده  :5برای رعايت اختصار ،در اين آييننامه واژههای زير جايگزين اسامي و عبارتهای مربوط به هر يک ميشود:
وزارت :وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوری
گروه مستقل  /دانشکده :گروه آموزشي يا دانشکده مجری دورۀ دکتری
دانشگاه :دانشگاه يزد
آییننامه :آييننامۀ دورۀ دکتری
آموزش رایگان :نظام آموزش عالي که دانشججويان بدون پرداخت شهريه و صرفاً با سپردن تعهد خدمت ،تحصيل مي
کنند.
مرخصـي تحصـیلي :مدت زمان مشجخصجي است که دانشجو برابر ضوابط معين و به طور موقت به تحصيل اشتغال
ندارد.
انصراف تحصیلي :فرآيندی است که در آن دانشجو به طور خودخواسته از ادامه تحصيل خودداری کند.
ارزیابي جامع :آزموني تخصجصجي اسجت که پ

از گذراندن واددهای دوره آموزشي با هدف ارزشيابي توانمندیهای

آموزشي و پژوهشي دانشجو برگزار ميشود.
ماده  :2دورۀ دکتری ،باالترين دورۀ تحصيلي آموزش عالي است که به اعطای مدرک تحصيلي ميانجامد و رسالت آن
تربيت افرادی است که با نوآوری در زمينههای مختلف علوم و فنآوری در رفع نيازهای کشور و گسترش مرزهای دانش
مؤثر باشند و به دو شيوه "آموزشي–پژوهشي" و "پژوهشي" اجرا ميشود.

شرایط و ضوابط پذیرش
ماده  :9ضوابط ورود داوطلبان به دورۀ دکتری به شرح ذيل است:
الف) داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي
ب) داشتن مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد يا دکتری درفهای که دسب مورد به تأييد وزارت علوم ،تحقيقات و
فنآوری يا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي رسيده باشد.
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ج) ادراز صالديت علمي برای ورود به رشته موردنظر به يکي از روشهای زير:
 -7شرکت در آزمون ورودی کتبي و مصادبه نيمهمتمرکز دکتری و کسب امتياز قابل قبول ،بر اساس آخرين آيين-
نامههای پذيرش دانشجوی دکتری
 -2ورود از طريق آييننامه استعدادهای درخشان و تصويب شورای گروه مستقل/دانشکده و شورای دانشکده مستقل /
پردي
 -3معرفيشدگان اداره بورس و سازمان امور دانشجويان وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری که پذيرش آنها به تصويب
شورای گروه مستقل /دانشکده برسد.

ضوابط و مقررات آموزشي
واحدهای درسي و ارزشیابي آنها
ماده  :4مجموع واددهای دورۀ دکتری  33وادد است .در شيوۀ آموزشي-پژوهشي 72 ،تا  71وادد آن واددهای درسي
و  71تا  29وادد آن مربوط به رساله است و در شيوۀ پژوهشي  3تا  1وادد آن واددهای درسي مرتبط با موضوع رسالۀ
دانشجو و  21تا  33وادد آن مربوط به رساله است که در سرفصل درسي مصوب هر رشته تعيين شده است.
تبصره  -5در شيوه آموزشي ـ پژوهشي دانشجو تا قبل از به پايان رساندن دروس ،موظف است در هر نيمسال تحصيلي
بين  3تا  70وادد درسي را انتخاب و ثبت نام کند.
تبصره  -2عدم ثبت نام در زمان مقرر ،به منزلۀ انصجراف دانشججو از تحصيل تلقي ميشود.
تبصره  -9تعيين دداقل و دداکثر واددهای درسي در شيوۀ پژوهشي ،در هر زماني از دورۀ تحصيلي ،با تشخيص و
نظر استاد راهنما صورت ميگيرد.
تبصره  -4واددهای درسي به منظور تسلط بر مفاهيم نوين هر رشته و تقويت توان علمي دانشجو برای فعاليتهای
پژوهشي دوره ،با نظر استاد راهنما و بر اساس سرفصل درسي مصوب هر رشته انتخاب ميشود.
تبصـره  -1دداقل نمرۀ قبولي در هر درس 79 ،از  20و ميانگين قابل قبول نمرههای دانشجو در همۀ درسها  73از
 20است.
در صورتي که ميانگين کل نمرههای دانشجو کمتر از  73باشد ،دانشجو مجاز است با نظر استاد راهنما و بر اساس
سرفصل مصوب ،صرف ًا در يک نيمسال دداکثر  70وادد از دروسي را که در آنها نمرۀ کمتر از  73کسب کرده است يا
دروس جديد اخذ نمايد و در صورت جبران کمبود ميانگين کل ،به تحصيل ادامه دهد .برای جبران ميانگين کل در صورتي
1

شیونامه آموزشي و پژوهشي
دانشجویان دکتری ورودی  5931و 5931

شناسه مدرکEP/B007 :
ویرایش :پاییز 5931
صفحه 1 :از 21

دانشجو مجاز به اخذ دروس جديد است که درسهای گذرانده شده با نمره کمتر از  73در آن نيمسال ارائه نشده باشد.
در صورتي که برای جبران معدل دروس با نمره کمتر از  73اخذ شود ،نمرۀ جديد جايگزين نمرۀ قبلي ميشود و ميانگين
کل نمجرههای دانشججو صرفاً بر اساس آخرين نمرۀ قبولي ثبت شده در کارنامۀ دانشجو دسجاب ميشود .ولي در صورتي
که برای جبران معدل ،دانشجو درس جديدی را اخذ نمايد ،نمرۀ درس جديد جايگزين نمرۀ ديگر دروس قبلي دانشجو
نميشود دانشجو در طول دورۀ تحصيلي تنها ميتواند يکبار از اين قانون استفاده کند و چنانچه برای بار دوم نمرۀ ميانگين
کل وی کمتر از  73باشد ،از ادامۀ تحصيل محروم ميشود.
تبصره  -1در شرايط خاص و در صورت نياز ،به تشخيص و پيشنهاد استاد/استادان راهنما و تأييد گروه مستقل/
دانشکده ذيربط ،دانشجو موظف است دداکثر تا  3وادد درسي را به عنوان «درسهای جبراني» بگذراند .گذراندن اين
درسها اجباری است اما نمرۀ آنها در تعيين ميانگين کل منظور نميشود .نمرۀ قبولي در دروس جبراني  79از  20ميباشد.
تبصره  -1در هر صورت جمع واددهای دروس اصلي و جبراني دانشجو در يک نيمسال تحصيلي نبايد از  70وادد
بيشتر شود.
تبصره  -8چنانچه دانشجو موظف به گذراندن دروس موضوع تبصره  1باشد ،بايد شهريههای دورۀ دکتری را پرداخت
کند.
تبصره  -3چنانچه دانشجو موظف به گذراندن دروس موضوع تبصره  3باشد ،بايد شهريههای دورۀ کارشناسي ارشد را
پرداخت کند.
تبصره  -51دانشجوی مشمول آموزش رايگان ،در صورت عدم کسب نمرۀ قبولي در هر درس ،دذف درس ،غيبت غير
موجه يا اخذ درس برای جبران معدل ،موظف است هزينۀ مربوط به اخذ مجدد درس را بر اساس تعرفۀ مصوب هيأت امناء
دانشگاه و بر اساس تعرفه سال پذيرش پرداخت کند.
تبصره 55ـ در مواردی که ارزشيابي دروس موکول به فعاليتهايي باشد که با تشخيص استاد مربوط ،انجام دادن آن تا
پايان نيمسال تحصيلي ممکن نيست ،استاد ميتواند نمرۀ دروس اخذ شده توسط دانشجويان را دداکثر تا پايان هفتۀ سوم
ني مسال دوم (برای دروس اخذ شده توسط دانشجو در نيمسال اول) و دداکثر تا پانزدهم مردادماه (برای دروس اخذ شده
توسط دانشجو در نيمسال دوم) به نمرۀ قطعي تبديل و در نرم افزار آموزشي گلستان قفل نمايد.
تبصره  :52ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در هر درس ،از سوی مدرس (يا مدرسان) آن درس و بر اساس دضور و
فعاليت در کالس ،انجام تکاليف و نتايج آزمون کتبي مردلهای و پاياني برای دروس نظری و نظری ج عملي در هر نيمسال
تحصيلي صورت ميپذيرد و بر مبنای عددی از صفر تا بيست تعيين ميشود.
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حضور و غیاب
ماده  :1چنانچه دانشججو در طول نيمسجال تحصجيلي ،در يک درس بيش از سجه شجانزدهم از کالسهای يک درس را
شجرکت نکند يا در جلسجۀ امتحان پايان نيمسججججججججال آن درس غيبت کند ،غيبت غير موجه تلقي شده ،آن درس دذف
ميشجود .در اين صجورت ،رعايت دداقل شجش وادد در طول نيمسجال برای دانشججو الزامي نيست ولي نيمسال مذکور به
عنوان يک نيمسال کامل جزو مدت مجاز دورۀ تحصيلي وی محسوب ميشود.
مرخصي تحصیلي و حذف ترم
ماده  :1در موارد اسجتثنايي که دانشججو عذر موجهه داشجته باشجد ،ميتواند با موافقت بخش و گروه مسجتقل /دانشکده
دداکثر يک نيمسال از مرخصي تحصيلي و دداکثر يک نيمسال از دذف ترم استفاده نمايد .مدتهای مذکور جزو سنوات
تحصجيلي دانشججو محسوب ميشوند .مسئوليت تمامي مشکالت ادتمالي آموزشي که ناشي از مرخصي تحصيلي يا دذف
ترم باشد ،متوجه دانشجوست.
تبصـره  -5درخواسجت مرخصجي تنها درصجورتي قابل بررسجي است که پ
تأييد رئي

از درخواست از طريق سيستم گلستان و

بخش ،مدير گروه مسجججتقل  /معاون آموزشجججي و پژوهشجججي دانشجججکده (پ

از کسجججب نظر شجججورای گروه

مسجتقل/دانشکده) و براساس تاريخ اعالم شده در تقويم آموزشي ،به اداره آموزش دانشکده مستقل  /پردي

ارجاع و تأييد

شود .موافقت با مرخصي تحصيلي با توجه به وضعيت تحصيلي دانشجو صورت ميگيرد.
تبصـره  -2درصجورتي که دانشججو بعد از انتخاب وادد به داليل موجهه قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد يا
امکان دضجور در امتحانات پايان ترم را نداشته باشد ،ميتواند از طريق سيستم گلستان برای آن نيمسال درخواست دذف
ترم نمايد .درخواسجت دذف ترم دانشججو بايد پ
دانشجکده (پ

از تأييد رئي

بخش ،مدير گروه مسجتقل /معاون آموزشجي و پژوهشي

از کسجب نظر شجورای گروه مسجتقل /دانشجکده) و و براساس تاريخ اعالم شده در تقويم آموزشي ،به اداره

آموزش دانشکده مستقل /پردي

ارجاع و تأييد شود.

تبصـره  -9درصورت مخالفت با درخواست مرخصي يا دذف ترم ،دانشجو موظف به پيگيری کليه امور آموزشي خود
(اعم از انتخاب وادد يا شرکت در امتحانات پايان ترم) در موعد مقرر است.
تبصـرۀ 4ـــ مرخصي زايمان برای يک نيمسال تحصيلي قبل از زايمان و دو نيمسال تحصيلي بعد از زايمان (با در
نظر گرفتن زمان دو سجال بعد از تاريخ زايمان) با ارائۀ مستندات الزم به آموزش دانشکده مستقل  /پردي
دانشکده مستقل  /پردي

و تأييد شورای

بدون ادتساب در سنوات تحصيلي صورت ميگيرد.
انصراف ،ترک تحصیل و اخراج

ماده :1دانشجججو ميتواند به هر دليل از ادامۀ تحصججيل اعالم انصججراف نمايد ،در اينصججورت بايد درخواسججت خود را با
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تکميل فرم انصجراف به صجورت دضجوری به معاون آموزشجي و پژوهشجي دانشکده مستقل /پردي
دانشجو بعد از دو ماه درخواست خود را پ

تحويل دهد .چنانچه

نگيرد ،دانشگاه نسبت به صدور گواهي انصراف اقدام مينمايد.

ماده  -8درصجورتي که دانشججو بدون کسجب موافقت دانشگاه دتي برای يک نيمسال ترک تحصيل نموده و در زمان
مقرر برای انتخاب وادد هر نيمسال (يا اخذ مجوز درصورت لزوم) اقدام ننمايد ،از ادامه تحصيل محروم ميشود.
در موارد زير نيز دانشجو از ادامۀ تحصيل در دورۀ دکتری محروم ميگردد:
الف) ميانگين کل نمرههای درسي دانشجو (با رعايت تبصره  1ماده  )9کمتر از  73شود.
ب) صالديت علمي دانشجو برای استمرار فعاليت پژوهشي پ

از دو بار ارزيابي جامع ادراز نشود (ماده .)71

ج) رساله دانشجو «غيرقابل قبول» ارزيابي شود (ماده .)71
د) مدت مجاز تحصيل دانشجو (با رعايت ماده  )70به پايان برسد.
تبصـره  -5دانشججوی انصجرافي ،ترک تحصجيل کرده و يا محروم از تحصيل موظف است به تعهداتي که سپرده است
عمل کند.
تبصـره  -2در صجورت محروم شدن يا انصراف دانشجو از ادامۀ تحصيل در دورۀ دکتری ،دانشگاه مجاز است با رعايت
ضوابط و مقررات مربوط صرفاً گواهينامهای را مبني بر گذراندن دروس بر اساس کارنامۀ تحصيلي دانشجو صادر کند.
تبصره  - 9تاريخ انصجراف از تحصيل دانشجو ،تاريخ ذکر شده در فرم درخواست انصراف ،تاريخ اخراج و ترک تحصيل
دانشجو با توجه به نيمسال اخراج يا عدم مراجعه 77/71 ،يا  9/71هر سال است.
تغییر رشته انتقال و میهماني
ماده  :3تغيير رشجته يا انتقال دانشججوی دکتری تخصجصجي در همان دانشجگاه يا ساير دانشگاهها و مؤسسات اعم از
دولتي و غير دولتي ممنوع است.
ميهماني دانشجوی دوره دکتری به ساير موسسات دولتي معتبر با ذکر دليل و تاييد شورای بخش ،گروه مستقل/
دانشکده و پردي

مجاز است.

طول دوره و سنوات تحصیل
ماده  :51مدت مجاز تحصجيل در دوره دکتری در شجيوۀ آموزشجي – پژوهشجي يا پژوهشجي دداقل سه سال و دداکثر
چهار سجال اسجت .در صورت ضرورت به پيشنهاد استاد راهنما و تأييد گروه مستقل /دانشکده و شورای تحصيالت تکميلي
دانشگاه دداکثر تا دو نيمسال تحصيلي به اين مدت افزوده ميشود.
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تبصره  -5در خصوص سنوات نيمسال نهم و دهم ،با ارائه داليل کافي توسط دانشجو و به شرط موافقت استاد راهنما،
بخش ،شججورای گروه مسججتقل  /دانشججکده ،تکميل و ارائه به موقع گزارش پيشججرفت کار رسججاله ،تکميل و ارائه فرم

رئي

تقاضای افزايش سنوات تحصيلي طبق برنامۀ زمانبندی مصوب تحصيالت تکميلي ،امکان صدور مجوز سنوات نيمسال نهم
و دهم وجود دارد .موافقت با تمديد سنوات نيمسال نهم و دهم دانشجويان متقاضي توسط دانشکده مستقل /پردي  ،بايد
دداقل  71روز قبل از شجروع ثبت نام نيمسجال نهم و دهم به اداره آموزش دانشجکده مسججتقل /پردي

ارسججال شود .عدم

وصول به موقع موافقت دانشکده مستقل  /پردي  ،در واقع مخالفت با تمديد سنوات نيمسال نهم و دهم دانشجو محسوب
ميگردد .برای دانشججوی مشجمول آموزش رايگان تحصجيل در نيمسال نهم به صورت رايگان اما در نيمسال دهم و بعد از
آن منوط به پرداخت شجهريه ثابت و متغير وادد يا رسجاله اخذ شجده بر اساس تعرفه مصوب هيأت امناء دانشگاه در زمان
پذيرش است.
تبصره :2در صورتي که دانشجو در ترم دهم و بعد از آن وادد درسي يا رساله اخذ نمايد ملزم به پرداخت شهريه ثابت
و شهريه متغير وادد يا رساله اخذ شده بر اساس تعرفۀ مصوب هيأت امناء دانشگاه در سال پذيرش است.
تبصره  -9در صورتي که دانشجو بنا به عللي خارج از اختيار خود و يا بروز مشکالت غير قابل پيشبيني (با ارائه داليل
و مستندات کافي) در مدت مجاز (با رعايت تبصره  7ماده  )70موفق به اتمام تحصيل نشود ،به پيشنهاد استاد راهنمای
دانشجو و به شرط موافقت رئي
پردي

بخش ،شورای گروه مستقل /دانشکده ،معاون آموزشي و پژوهشي دانشکده مستقل /

و شورای بررسي موارد خاص دانشگاه ،وضعيت دانشجو را بررسي و متناسب با کميت و کيفيت فعاليتهای علمي

دانشجو ،در مورد مدت و نحوه ادامه تحصيل يا اخراج او تصميم قطعي خواهد گرفت.
تبصره  4جججج موافقت با درخواست تمديد سنوات نيمسال تحصيلي که نياز به مجوز شورای موارد خاص دانشگاه دارد،
بايد دداقل  30روز قبل از شجروع ثبت نام نيمسجال مورد تقاضجا به اداره آموزش دانشکده مستقل /پردي

دانشگاه ارسال

شجود .عدم وصجول به موقع موافقت دانشجکده مسجتقل /پردي  ،در واقع مخالفت با تمديد سججنوات نيمسال مورد تقاضای
دانشجو محسوب ميگردد .در هر صورت ،تکميل و ارائه به موقع گزارش پيشرفت کار رساله و فرم تقاضای افزايش سنوات
تحصيلي طبق برنامه زمانبندی مصوب درج شده در تقويم آموزشي دانشگاه الزامي است.
تبصره  -1در صورت موافقت شورای موارد خججاص با تمديد سنوات نيمسال يازدهم و پ

از آن ،بر اساس بخشنامه

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری و مصجوبات دانشگاه ،دانشجو ملزم به پرداخت تمام هزينهها ،بر اساس دستورالعمل شهريه
مصوب دانشگاه است.
معادلسازی و تطبیق دروس
ماده  :55تطبيق دروس معرف پذيرش دروس جي اسججت که دانشجججو در يک کدرشججته با موفقيت گذرانده و متقاض جي
پذيرش آن درس در همان کدرشته است.
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معادلسجازی دروس معرف پذيرش دروسجي اسجت که دانشجو در يک کدرشته قبالً گذرانده و متقاضي پذيرش آن در
کدرشتهای متفاوت با کدرشته قبلي است.
بر اسجاس درخواست دانشجو و تاييد شورای گروه مستقل  /دانشکده تطبيق دروس دانشجو (بجز سمينار و رساله) تا
سقف واددهای کدرشته دانشجو انجام ميگيرد.
معادلسجازی دروس در دوره دکتری با نظر مدير گروه مسجتقل  /دانشکده (پ
دانشکده) و معاون آموزشي – پژوهشي دانشکده مستقل /پردي

از کسب نظر شورای گروه مستقل /

و با شرايط زير امکانپذير است:

الف -پذيرش دانشجو برای ورود به دوره ،مورد تأييد وزارت باشد.
ب -رشجته تحصجيلي دانشججو در دانشگاهي که دروس درخواست شده برای معادلسازی در آن گذرانده شده است،
مورد تأييد وزارت باشد.
ج -دروس گذرانده شده دانشجو بر اساس سرفصل مصوب و در مقطع دکتری باشد.
د -محتوای آموزشي دروس معادلسازی شده بايد به تأييد شورای گروه مستقل  /دانشکده دداقل  %10اشتراک
داشته ،نمره آنها نبايد از  79کمتر باشد.
هـ -تعداد وادد دروس معادلسازی شده دانشجو نبايد از نصف کل واددهای دوره (بدون در نظر گرفتن وادد سمينار
و رساله) بيشتر گردد.
وج تعداد وادد درس درخواستشده برای معادلسازی نبايد کمتر از تعداد وادد درس رشته جديد باشد.
تبصره  -5نمرههای دروس معادلسازی شده غيرميهمان (تغيير رشته و  )...و دروس تطبيق شده از دورههای قبل
در محاسبه ميانگين نمرههای نيمسال محسوب نميشود ولي در محاسبۀ ميانگين کل نمرههای دانشجو منظور ميگردد.
تبصره 2ـ تمام نمرات دروس دانشجوی ميهمان و انتقال ،اعم از قبولي يا مردودی و سوابق آموزشي عين ًا در کارنامه
دانشجو ثبت مي شود .ميانگين نيمسال تحصيلي با در نظر گرفتن نمرات تمام دروس دانشجو در آن نيمسال محاسبه
ميشود ولي در محاسبه ميانگين کل دانشجو صرف ًا نمرات دروس پذيرفته شده منظور ميگردد.
تبصره  -9معادلسازی و تطبيق دروس مؤسسات دولتي که زيرمجموعۀ وزارت نيستند و همچنين دانشگاهها/
موسسات غيرانتفاعي ،پيامنور ،رشتههای مجازی وپردي های خودگردان امکانپذير نيست.
تبصرۀ  -4به ازای هر  3تا  70وادد از دروس معادلسازی شده ،يک نيمسال از سنوات مجاز تحصيلي دانشجو
کاسته ميشود.

آزمون جامع
ماده  :52دانشجويان دکتری موظف به کسب نمرۀ الزم در آزمون جامع بر اساس دستورالعمل ذيل هستند.
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 -7آزمون جامع بهمنظور ادراز قابليتهای آموزشي و پژوهشي دانشجو است .در شيوۀ آموزشي  -پژوهشي اين آزمون
زير نظر شورای گروه مستقل /دانشکده و توسط يک هيأت دداقل  1نفره انجام ميشود .شرايط و روش ادراز قابليتهای
پژوهشي دانشجو در شيوۀ آموزشي – پژوهشي به شرح ذيل ارزيابي ميشود.
 -2دانشجوياني که کليه واددهای مورد نياز دوره آموزشي را با دداقل ميانگين کل  73گذرانده باشجند ،موظف به ثبت
نام و شرکت در اولين آزمون جامع نيمسال بعد هستند.
تبصره 5ج در صورت داشتن شرايط ثبت نام آزمون جامع ،عدم ثبت نام به منزلۀ مردودی در آن آزمون است .در صورت
اخذ درس آزمون جامع در يک ترم ،امکان دذف آن وجود نداشته و غيبت دانشجو در آزمون جامع به منزله مردودی در
آن آزمون است.
تبصره 2ـ در صورتي که دانشجو بر اساس مقررات ماده  3در مرخصي تحصيلي يا دذف ترم باشد عدم ثبت نام و شرکت
در امتحان جامع به عنوان مردودی محسوب نميشود.
تبصره  -9در طرح سوال آزمون جامع موارد زير بايد توسط برگزارکنندگان آزمون رعايت شود:
الف -موضوعات امتحان از سرفصل دروسي باشد که دانشجو در طول دوران تحصيل آنها را گذرانده است.
ب -در طرح سوال امتحان جامع بايد استاداني غير از استادان راهنمای دانشجو مشارکت داشته باشند.
ج  -مواد امتحاني آزمون جامع شامل سه موضوع درسي خاص در زمينۀ پژوهشي رساله دانشجو باشد.
3ج هيأت برگزارکننده شامل استاد/استادان راهنما و چهار نفر عضو هيأت علمي با دداقل مرتبه استادياری و  2سال سابقۀ
تدري

در تحصيالت تکميلي است .اين اعضاء با پيشنهاد استاد راهنما و تأييد بخش و گروه مستقل /دانشکده انتخاب مي

شوند.
9ج آزمون جامع به صورت کتبي و شفاهي دداکثر در دو روز يک هفته انجام ميشود .سهم نمرۀ کتبي و مصادبۀ شفاهي
در نمرۀ نهايي آزمون جامع به ترتيب برابر با  %30و  %90است.
1ج آزمون شفاهي در دوزۀ رشته و گرايش خاص دانشجو و با تاکيد بر زمينه پژوهشي رساله صورت
ميگيرد .در آغاز آزمون شفاهي ،دانشجو در مدت زمان مناسبي به معرفي زمينۀ رساله خود ميپردازد و سپ

با پاسخگويي

به پرسشهای داوران ،ميزان قابليتهای علمي و پژوهشي ،قوۀ ابتکار و نوع برخورد با مسائل و توانايي انجام پژوهش مستقل
خود را نشان ميدهد.
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 -3معيار موفقيت در آزمون جامع ،کسب ميانگين (کتبي و شفاهي) دداقل  73از  20است .در صورت عدم موفقيت
دانشجو مجاز است صرف ًا يکبار ديگر در ارزيابي جامع شرکت کند و آن را با موفقيت بگذراند .در صورت عدم موفقيت
دانشجو برای بار دوم ،پروندۀ دانشجو برای تصميمگيری درخصوص امکان شرکت مجدد در ارزيابي جامع به کميسيون
موارد خاص دانشگاه ارجاع ميشود.
 -7ارزيابي جامع دو بار در سال و در تاريخهای زير انجام ميشود.
الف) ارديبهشت ماه هر سال
ب) آبان ماه هر سال
 -1در شيوۀ پژوهشي ،ادراز قابليتهای پژوهشي دانشجو بر اساس روند پيشرفت فعاليتهای دانشجو است .در شيوۀ
پژوهشي به جای آزمون جامع ،در پايان هر دو نيمسال تحصيلي از طرف استاد راهنما ،مدير گروه مستقل /معاون آموزشي
و پژوهشي دانشکده ،معاون پژوهشي دانشگاه و کارفرما ،به عنوان اعضای کميتۀ راهبری ،قابليتهای پژوهشي دانشجو
ارزيابي و در رابطه با ادامۀ تحصيل وی تصميمگيری ميشود.
 -3ميزان پيشرفت فعاليتهای پژوهشي دانشجو در شيوۀ پژوهشي بهصورت قابل قبول و غير قابل قبول سنجيده مي
شود .در صورت ادراز درجۀ قبول از سوی کميته راهبری ،دانشجو ميتواند فعاليتهای پژوهشي خود را ادامه دهد.
 – 70چنانچه ميزان پيشرفت فعاليتهای پژوهشي دانشجو در شيوۀ پژوهشي از سوی کميته راهبری غير قابل قبول
سنجيده شود ،تنها يک نيمسال به وی فرصت داده خواهد شد تا روند فعاليتهای پژوهشي خود را به سطح قابل قبول
ارتقاء دهد .در غير اينصورت ،از ادامۀ تحصيل محروم خواهد شد.

ضوابط و مقررات پژوهشي
استاد راهنما
مادۀ  :59شرايط و ظرفيت پذيرش دانشجوی دکتری ،برای استاد  /استادان راهنما ،بر اساس آخرين
شيوه نامه مصوب شورای تحصيالت تکميلي دانشگاه تعيين ميشود .مسئوليت راهنمايي دانشجو از نخستين نيمسال
تحصيلي بر عهده استاد راهنماست که به درخواست دانشجو از ميان اعضای هيأت علمي واجد شرايط دانشگاه با مرتبه
دداقل استادياری و با موافقت عضو هيأت علمي و تأييد شورای بخش و شورای گروه مستقل /دانشکده ذيربط بر اساس
شيوهنامه مصوب شورای تحصيالت تکميلي دانشگاه تعيين ميشود.
تبصـرۀ  :5برای هر رسججالۀ دکتری در صججورت موافقت اسججتاد راهنمای اول مي توان اسججتاد راهنمای دوم و بر اسججاس
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شيوهنامه مربوط تعيين نمود .استاد راهنمای اول بايستي دتما از دانشگاه يزد با درصد مشارکت دداقل  %30باشد.
تبصـرۀ  : 2در موارد اسجتثنايي به پيشجنهاد استاد راهنما و با موافقت شورای بخش و شورای گروه مستقل/دانشکده،
اسججتاد راهنمای دوم را ميتوان از بين اعضججای هيأت علمي ديگر دانشججگاهها يا مؤسججسججات آموزش عالي معتبر داخل و يا
خارج از کشجور و همچنين متخصجصجان ذیصجالح داخل يا خارج از کشجور با مدرک دکتری در زمينۀ تخصصي مرتبط با
رساله مطابق با شيوهنامه مربوط انتخاب نمود.
تبصـرۀ  :9در صجورتي که عضو هيأت علمي در زمان دفاع دانشجو در سفر مطالعاتي يا ماموريت خارج از کشور باشد
الزم است برای آن پاياننامه استاد راهنمای دوم داخل دانشگاه با دداقل  70درصد مشارکت تعيين نمود.
تبصـرۀ  :4در مورد مأموريتهايي با مدت زمان بيش از يک سجال ،پيشنهاد تعيين استاد راهنمای دوم داخل دانشگاه
در شورای بخش و شورای گروه مستقل  /دانشکده مطرح و در شورای پردي

بررسي و تصميمگيری خواهد شد.

تبصـرۀ  :1تغيير اسجتاد راهنمای دوم بعد از تصجويب پيشجنهاديه در شورای گروه مستقل /دانشکده ،با موافقت استاد
راهنمای دوم قبلي و جديد و شجورای بخش و شجورای گروه مستقل /دانشکده امکانپذير است .در اين صورت فاصله زمان
دفاع تا آخرين تغيير دداقل 3ماه است.
تبصـرۀ  :1اضجافه شجدن اسجتاد راهنمای دوم بعد از تصجويب پيشنهاديه در شورای گروه مستقل /دانشکده و موافقت
اسجتاد راهنمای اول و شجورای بخش و شجورای گروه مستقل /دانشکده امکانپذير است .در اين صورت فاصله زمان دفاع تا
آخرين تغيير دداقل 3ماه است.
تبصـرۀ  :1امضجای اسجتاد  /اسجتادان راهنما (داخل يا خارج دانشجگاه) در فرم پيشنهاديه (اصل يا اسکن شده) الزامي
اسجت .در موارد خاص (به تشجخيص گروه مستقل/دانشکده) بر اساس تأييد کتبي استاد راهنمای خارج از دانشگاه ،امضای
رئي

بخش ميتواند جايگزين امضای استاد راهنمای خارج از دانشگاه شود.
تبصرۀ  :8در ساير موارد مشمول تبصرۀ  7تا  ،7دانشکدههای مختلف ميتوانند عالوه بر موارد فوق ،شرايط ديگری را

تعيين و به تصويب شورای پردي

 /دانشکده مستقل و تأييد شورای تحصيالت تکميلي دانشگاه برسانند.

استاد مشاور
مادۀ  :54استاد مشاور به پيشنهاد استاد راهنما پ

از تأييد شورای بخش و شورای گروه مستقل /دانشکده از بين

اعضای هيأت علمي داخلي يا اعضای هيأت علمي ديگر دانشگاهها و موسسات آموزش عالي کشور و يا متخصصان ذیصالح
داخل يا خارج از دانشگاه يا خارج از کشور با مدرک دکتری در زمينۀ تخصصي مرتبط با رساله مطابق با شيوهنامه مصوب
شورای تحصيالت تکميلي انتخاب ميشود .رساله دکتری ميتواند استاد مشاور نداشته باشد.
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تبصرۀ  :5برای هر رسالۀ دکتری دداکثر  2استاد مشاور ميتوان در نظر گرفت.
تبصرۀ  : 2با درخواست استاد راهنما ،موافقت استاد مشاور قبلي و جديد و تاييد شورای بخش و شورای گروه
مستقل/دانشکده ميتوان استاد مشاور را تغيير داد .در اين گونه موارد فاصله زماني دفاع تا آخرين تغيير انجام شده بايد
دداقل  3ماه باشد.
تبصرۀ  : 9با درخواست استاد راهنما و موافقت شورای بخش و شورای گروه مستقل /دانشکده ميتوان برای رساله
مصوب دانشجوی دکتری استاد مشاور جديد اضافه نمود .در اين گونه موارد فاصله زماني دفاع تا آخرين تغيير انجام شده
بايد دداقل  3ماه باشد.
تبصـرۀ  :4امضای استاد  /استادان مشاور (داخل يا خارج دانشگاه) در فرم پيشنهاديه الزامي است .در موارد خاص (به
تشخيص گروه مستقل/دانشکده) بر اساس تأييديۀ کتبي استاد مشاور خارج از دانشگاه ،امضججججججججای رئي

بخش ميتواند

جايگزين امضا استاد مشاور خارج از دانشگاه شود.
تبصرۀ  :1دانشجو پ

از تصويب طرح پيشنهادی رساله ،بايد هر شش ماه يک بار با ارائه گزارش کتبي و سمينار

شفاهي در دضور استاد  /استادان راهنما و مشاور ،روند پيشرفت انجام تحقيق خود را به تأييد مديرگروه مستقل  /معاون
دانشکده برساند.
تبصرۀ  :1در ساير موارد مشمول تبصرۀ  7تا  ،1دانشکدههای مختلف ميتوانند عالوه بر موارد فوق ،شرايط ديگری را
تعيين و به تصويب شورای پردي

 /دانشکده مستقل و تأييد شورای تحصيالت تکميلي دانشگاه برسانند.

موضوع رساله
مادۀ  :51دانشجو در شيوۀ آموزشي ج پژوهشي تا پايان نيمسال دوم و در شيوۀ پژوهشي ،همزمان با پذيرش از نيمسال
اول ،موظف است موضوع رسالۀ خود را با هماهنگي استاد /استادان راهنما و مشاور تعيين و فعاليت پژوهشي خود را آغاز
کند .برای جهتدهي به محورهای مطالعاتي و تحقيقاتي دانشجويان دکتری در انتخاب موضوع و تدوين طرح پيشنهاديه
پاياننامه رويکردها و سياستهای کالن به شرح ذيل تعيين و پيشنهاد ميگردد:
الف) گسترش مرزهای دانش
ب) هدايت پاياننامههای تحصيالت تکميلي به منظور رفع نيازها و مشکالت اصلي استان و کشور
ج) انجام تحقيقات هدفمند در راستای چشمانداز توسعه علمي کشور با تأکيد بر نوآوری و فناوری
د) انجام پژوهش های تقاضامحور و محصول محور
هج) انجام تحقيقات گروهي و بينرشتهای
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تبصرۀ  :5تمام فعججاليتهای علمي دانشجو در مردلۀ پژوهشي و تدوين رساله زير نظر استاد راهنما صورت ميگيرد
و هر زمان که استاد راهنما تعيين کند ،دانشجو بايد نتيجه تحقيقات خود را گزارش نمايد .عالوه بر اين ،دانشجو بايد
از اولين نيمسال بعد از قبولي در آزمون جامع ،دداکثر تا  71شهريور يا  71دی فرم گزارش پيشرفت تحصيلي را تکميل
از اخذ امضاءهای مربوط ،به آموزش پردي

وپ

 /دانشکده مستقل تحويل دهد .در صورت عدم رضايت استاد راهنما از

گزارش پيشرفت کار مطابق با کاربرگ مربوط ،يا موافقت مشروط استاد راهنما با تمديد سنوات ضروری است آموزش
پردي /دانشکده مستقل نسبت به صدور اخطار کتبي و تذکرات الزم برای دانشجو اقدام نمايد .در صورت تکرار اين وضعيت
در دو نيمسال ،پرونده برای تصميمگيری به شورای تحصيالت تکميلي دانشگاه ارسال خواهد شد.
تبصرۀ  :2عدم تکميل و تحويل به موقع گزارش پيشرفت تحصيلي به منزله عدم مراجعه دانشجو است و تصميمگيری
در مورد بازگشت دانشجو به عهده شورای موارد خاص دانشگاه است.

پیشنهادیۀ رساله
مادۀ  :51تصويب طرح پيشنهادی رساله در گروه مستقل /دانشکده مشروط به گذراندن موفقيتآميز آزمون جامع و
کسب دداقل نمرۀ يکي از آزمونهای زبان انگليسي است.
تبصرۀ  :5نحوۀ ادراز صالديت علمي و توانايي دانشجو در زبان انگليسي بر اساس آييننامۀ آزمونهای نيمه متمرکز
ورودی دکتری مصوب وزارت براساس کسب دداقل نمرۀ آزمونهای مختلف زبان انگليسي مندرج در جدول ذيل است:
رديف

7
2

عنوان رشته
رشته آموزش زبان انگليسي و زبان و
ادبيات انگليسي
کليه رشتهها بجز رشتههای ذکر شده در
رديف  7و 3

University
of Tehran

IELTS

TOEFL
PBT

University
of Shiraz

Equivalent

Or
TOLIMO

TOEFL
IBT

MSRT

--

--

7/1

130

700

10

72

30

1

910

30

10

رشتههای زبان و ادبيات فارسي  /زبان و

3

ادبيات عرب  /علوم قرآن و دديث  /فقه
شافعي /فقه و مباني دقوق  /مدرسي

77

11

9/1

931

11

معارف اسالمي  -ايثارگران و مربيان

شرط دفاع از پيشنهاديه ،ارائۀ مستندات مربوط به کسب دداقل نمرۀ يکي از آزمونهای ذکر شده است.
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تبصرۀ  :2دانشجويان رديفهای  2و  3در صورت کسب دداقل نمره آزمون  MSRTبه ترتيب  97و 91ميتوانند در
دوره آموزشي که توسط دانشکده زبانهای خارجي برگزار ميشود ،ثبت نام نمايند .اين دسته از دانشجويان در صورت
گذراندن موفقيت آمي ز دوره مذکور ،نمره آزمون زبان اخذ شده توسط آنها به عنوان نمره قبولي پذيرفته ميشود.
تبصرۀ  :9دانشجويان رديفهای  2و  3که دارای معلوليت شديد بينايي يا شنوايي هستند با ارائه مستندات تاييد شده
توسط بهزيستي و مرکز مشاوره دانشگاه و تصويب شورای تحصيالت تکميلي دانشگاه در صورت کسب دداقل نمججره آزمون
 MSRTبه ترتيب  91و  93ميتواننجد در دوره آموزشي که توسط دانشکده زبانهججای خارجي برگزار ميشود ،ثبت نام
نمايند .اين دسته از دانشجويان در صورت گذراندن موفقيت آميز دوره مذکور ،نمره آزمون زبان اخذ شده توسط آنها به
عنوان نمره قبولي پذيرفته ميشود.
تبصرۀ  :4دانشجوياني که مدرک زبان انگليسي خود را قبل از شروع اولين نيمسال تحصيلي گرفته باشند ،به شرطي
مدرک آنها پذيرفته ميشود که از زمان برگزاری آزمون يادشده بيش از  2سال نگذشته باشد.
تبصرۀ  :1دانشجويان رشتههای زبان و ادبيات عربي ،زبان و ادبيات فارسي و تفسير تطبيقي ميتوانند بجای آزمون
زبان انگليسي ،در آزمون عربي يکي از دانشگاههای فردوسي مشهد و يا تهران شرکت نمايند .کسب دداقل نمره مورد قبول
در آزمونهای ذکر شده بنا به اعالم دانشگاههای مذکور ،ميتواند جايگزين نمره زبان انگليسي گردد.
تبصرۀ  :1در ساير موارد مشمول تبصرۀ  7تا  ،1پردي

 /دانشکدههای مستقل ميتوانند عالوه بر موارد فوق ،شرايط

ديگری را تعيين و به تصويب شورای تحصيالت تکميلي دانشگاه برسانند.
مادۀ  :51دانشجو موظف است پ

از موفقيت در ارزيابي جامع و کسب دداقل نمرۀ يکي از آزمونهای زبان انگليسي

دداکثر تا پايان نيمسال پنجم ،پيشنهاديۀ رساله خود را زير نظر استاد/استادان راهنما و مشاور تدوين و پ

از طرح در

شورای بخش و کسب موافقت اوليۀ شورا ،در دضور هيأت داوران از آن دفاع کند .ترکيب هيأت داوران در جلسۀ دفاع از
پيشنهاديۀ رساله دکتری به شرح زير است:
الف) استاد/استادان راهنما (استاد راهنمای اول به عنوان رئي

هيأت داوران)

ب) استاد/استادان مشاور
ج) يک نفر عضو هيأت علمي در رشتۀ مربوط با مرتبۀ علمي دداقل استادياری و سه سال سابقه تدري

در دورههای

تحصيالت تکميلي و تحقيق (شروع تحقيق زمان تصويب پيشنهاديه دانشجوی کارشناسي ارشد است) از دانشگاه يزد
د) يک نفر عضو هيأت علمي در رشتۀ مربوط و صادبنظر در موضوع پيشنهاديه با دداقل مرتبۀ دانشياری خارج از
دانشگاه يزد به انتخاب شورای بخش و شورای گروه مستقل /دانشکده.
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تبصرۀ  :5يکي از روشهای زير ميتواند با تاييد شورای گروه مستقل /دانشکده و شورای دانشکده مستقل  /پردي

به

ترتيب اولويت ،جايگزين دضور داور خارجي در جلسه دفاع از پيشنهاديه رساله شود:
7ج داور خارج از دانشگاه به صورت ويدئوکنفران
2ج داور خارج از دانشگاه به صورت مکاتبهای
3ج داور خارج از بخش  /با ذکر دليل به تشخيص شورای دانشکده مستقل /پردي
 -9داور داخل بخش  /با ذکر دليل به تشخيص شورای دانشکده مستقل /پردي
تبصرۀ  :2جلسۀ دفاع از پيشنهاديۀ رساله با دضور تمام اعضای هيأت داوران رسميت مييابد .در صورتي که رساله
دارای دو استاد راهنما باشد دضور هر دو استاد راهنما در جلسه دفاع الزامي است .در شرايط خاص با ارائه داليل موجهه به
مدير گروه مستقل /معاون دانشکده ،يکي از استادان راهنما و يا مشاور ميتوانند در جلسه دضور نداشته باشند.
تبصرۀ  :9پيشنهاديۀ رساله در صورتي پذيرفته ميشود که دداقل آراء موافق نصف بعالوه يک هيأت داوران را کسب
کند و در شورای گروه مستقل /دانشکده ،به تصويب نهايي برسد .پ

از تصويب پيشنهاديۀ رساله ،بايد نسخۀ اصلي

پيشنهاديه جهت بايگاني در پرونده دانشجو به اداره آموزش ارسال شود .همچنين اقدام مقتضي در رابطه با انجام مرادل
ثبت و تأييد پيشنهاديه در سيستم گلستان به عمل آيد.
تبصرۀ  : 4دانشجوياني که تا انتهای نيمسال ششم از پيشنهاديه رساله خود دفاع مينمايند از سقف يک نمره مربوط
به استمرار در پژوهش بهرهمند ميشوند .در صورت تصويب پيشنهاديه تا انتهای نيمسال  ،7نيم نمره از سقف مربوط کسر
و در صورت تصويب پيشنهاديه تا انتهای نيمسال  ،1از شرط بهرهمندی نمره عالي محروم ميشوند.
تبصـرۀ  :1پ

از تصويب پيشنهاديه و اخذ وادد رساله توسط دانشجو ،تا زماني که از آن دفاع نشده دانشجو موظف

اسجت بر اسجاس تقويم دانشجگاه در نيمسال(های) بعد نيز ثبتنام و وادد رساله را اخذ نمايد .عدم ثبت نام (انتخاب وادد)
رساله در زمان مقرر ،به منزله انصجراف دانشجو از تحصجيل تلقي ميشود.
تبصرۀ  :1در شرايط خاص و با ارائه داليل موجهه ،استاد راهنما ميتواند تغيي ر موضوع رساله را قبل از دفاع درخواست
کند .تغيير موضجوع رسجاله که منجر به تغييرات اساسي در پيشنهاديه ميشود پ

از تأييد شورای بخش ،برگزاری مجدد

جلسجۀ دفاع از پيشنهاديه و تأييد شورای گروه مستقل  /دانشکده قابل انجام است .در اين شرايط رعايت فاصله زماني يک
ساله از زمان تصويب مجدد پيشنهاديه تا دفاع الزامي است.
تبصـرۀ  :1تعيين عضجو هيأت علمي که در سجفر فرصت مطالعاتي خارج از کشور باشد به عنوان استاد راهنما بالمانع
اسججت ،به شججرط اينکه در هنگام تصججويب پيشججنهاديه يکي ديگر از اعضججای هيأت علمي به عنوان اسججتاد راهنمای دوم،
مسئوليت هدايت رساله را در غياب وی قبول نمايد.
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تبصرۀ  :8در ساير موارد مشمول تبصرۀ  7تا  ،1دانشکدههای مختلف ميتوانند عالوه بر موارد فوق ،شرايط ديگری را
تعيين و به تصويب شورای پردي

 /دانشکده مستقل و تأييد شورای تحصيالت تکميلي دانشگاه برسانند.

تبصرۀ  :3دانشجوياني که متقاضي و مجاز به استفاده از فرصت مطالعاتي هستند مطابق با شيوهنامه مصوب دانشگاه
ميتوانند اقدام نمايند.

دفاع از رساله
مادۀ  :58دانشجو بعد از تدوين رساله و مشروط بر تاييد استاد  /استادان راهنما از دداقل کفايت دستاوردهای علمي با
رعايت تمامي مقررات ،مجاز است در دضور هيأت داوران از رساله خود دفاع کند.
تبصرۀ  : 5پ

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

پيش دفاع از رساله قبل از تعيين تاريخ دفاع با دضور ا ستاد  /استادان راهنما و مشاور و ترجيحاً استاد داور داخل برگزار
شود .برای برگزاری جلسه دفاع الزم است «فرم اطالعات مقاالت دانشجويان دکتری» جهت دريافت مجوز پيشدفاع تکميل
و به تأييد استاد راهنما ،رئي

بخش ،مديرگروه مستقل /معاون دانشکده برسد.

تبصرۀ  :2پاياننامه بايستي مطابق با دستورالعمل نگارش رساله به زبان فارسي تهيه شود و ارائه چکيده به زبان فارسي
و انگليسي الزامي است .دانشجويان رشتههای زبانهای خارجي با نظر شورای بخش و تأييد شورای گروه مستقل  /دانشکده
ميتوانند رساله خود را به همان زبان تهيه کنند.
تبصـرۀ  : 9در رابطه با دانشجويان غير ايراني به تصويب شورای بخش و تأييد شورای گروه مستقل  /دانشکده و تأييد
شجورای تحصجيالت تکميلي دانشجگاه امکان تدوين رسجاله به زبان انگليسي جايگزين زبان فارسي وجود دارد .همچنين در
مواردی که اسجتاد راهنما يا مشجاور دانشججو غير ايراني اسجت عالوه بر نگارش رساله به زبان فارسي امکان نگارش به زبان
انگليسي نيز وجود دارد.
مادۀ  :53شرط کفايت دستاوردهای علمي رساله در شيوۀ آموزشي ج پژوهشي چاپ يا ارائه پذيرش قطعي دداقل يک
مقاله و برای شيوۀ پژوهشي دداقل دو مقاله صد درصد مستخرج از رساله در مجالت علمي-پژوهشي داخلي مورد تأييد
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری يا وزارت بهداشت و درمان (وزارتين) و يا مجالت علمي-پژوهشي معتبر دارای نمايه ISI
يا پتنت خارجي با زمينه تخصصي مرتبط با رشته است .مقاله بايد به نام دانشگاه يزد بوده ،نام استاد /استادان راهنما در
آن آمده باشد .مقاالتي که نتيجه پژوهش در دورۀ دکتری در دانشگاه يزد در راستای موضوع رساله است و همچنين تاريخ
ارسال آنها به مجالت پ

از ثبت نام دانشجو در دوره دکتری است مورد قبول است.
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تبصرۀ  :5در شرايط خاص و در صورتي که دانشجويان هر دو شيوه از توليد دانش فني ،تأييديۀ علمي اختراع ،اکتشاف
و نوآوری بينالمللي (غير ايراني) معتبر "ارزيابي و تأييد شده توسط مرجع ذيصالح علمي" و آثار بديع هنری "مورد تأييد
دستگاه متقاضي" برخوردار باشند پ

از تأييد شورای گروه مستقل  /دانشکده ،شورای پردي

 /دانشکده مستقل و هيأت

داوران ،ميتواند هر کدام جايگزين چاپ يک مقاله شود.
تبصرۀ  :2در شيوه پژوهشي ،دانشجو بايد يک طرح کاربردی انجام دهد که دستاورد آن يکي از نيازهای دستگاه اجرايي
را برآورده سازد .پ
شورای پردي

از تأييد طرح مذکور توسط دستگاه اجرايي مربوط شورای بخش ،شورای گروه مستقل /دانشکده و

 /دانشکده مستقل مجوز دفاع از رساله داده ميشود .مسئوليت اعالم کفايت کار انجام شده برای پاسخگويي

به کارفرما يا دستگاه اجرايي ،با استاد راهنمای دانشجوست.
تبصــرۀ  :9پ

از تعيين تاريخ برگزاری جلسججۀ دفاع از رسججاله در شججورای بخش و ثبت تاريخ دفاع و نام داوران در

سجيسجتم گلسجتان توسط رئي

بخش يا مدير گروه مستقل  /معاون دانشکده الزم است از طريق سيستم گلستان دداقل

 71روز قبل از تاريخ دفاع ،درخواست مجوز دفاع از رساله تأييد شود.
تبصـرۀ  :4دانشجو موظف است پ

از دفاع و تأييد اصالح نهايي رساله (تکميل و تاييد کاربرگ مربوط) که بر اساس

ديدگاههای هيأت داوران انجام خواهد داد با الحاق تعهدنامۀ امضججا شججده "رعايت دقوق معنوی دانشججگاه يزد" ،آن را به
تعداد الزم تکثير و صجحافي نموده و به اسجتاد/استادان راهنما ،استاد/استادان مشاور و (هر کدام يک نسخه) تحويل نمايد.
ضججمناً الزم اسججت دانشجججو فايل کامل الکترونيکي رسججاله را بهصججورت (WORDيا  )LATEXو PDFبه کتابخانه مرکزی
دانشجگاه تحويل دهد .دانشججو الزم اسجت کاربرگ ثبت رسجاله در پرتال "پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ايران" را نيز
تکميل و به همراه تأييديۀ مربوط که به تأييد اداره آموزش پردي

 /دانشجکده مسجتقل رسجيده است ،به کتابخانه مرکزی

دانشججگاه تحويل دهد .تأييد برگ تسججويه دسججاب و صججدور هر گونه گواهي دانشآموختگي منوط به اجرای دقيق مرادل
يادشده ميباشد.
مادۀ  :21ارزشيابي رساله در جلسه دفاعيه توسط هيأت داوران انجام ميشود .ترکيب هيأت داوران جلسۀ دفاعيۀ رساله
به شرح زير است:
الف) استاد/استادان راهنما (استاد راهنمای اول به عنوان رئي

هيأت داوران)

ب) استاد/استادان مشاور
ج)  3نفر از اعضای هيأت علمي يا متخصصان و محققان برجسته دارای مدرک دکتری به انتخاب شورای بخش و تأييد
شورای گروه مستقل  /دانشکده که دداقل دو نفر در رشته مربوط با سه سال سابقه تدري

و تحقيق در دورههای تحصيالت

تکميلي و دو نفر از آنها بايد خارج از دانشگاه باشد .داوران خارج از دانشگاه بايد دارای مرتبه دداقل دانشياری باشند.

73

شیونامه آموزشي و پژوهشي
دانشجویان دکتری ورودی  5931و 5931

شناسه مدرکEP/B007 :
ویرایش :پاییز 5931
صفحه 21 :از 21

د) با تأييد شورای تحصيالت تکميلي دانشگاه ،امکان انجام داوری توسط يکي از داوران از طريق ويدئو کنفران

وجود

دارد.
ه) دضور نمايندۀ ادارۀ تحصيالت تکميلي دانشگاه به عنوان ناظر بدون دق رأی در جلسه دفاعيه الزامي است.
تبصرۀ  :5در شيوۀ پژوهشي عالوه بر ترکيب هيأت داوران ،دضور نماينده دستگاه اجرايي سفارشدهنده پروژه بدون
دق رأی و نمره الزامي است.
تبصـرۀ  :2در صورتيکه رساله دارای دو استاد راهنما باشد ،دضور هر دو استاد راهنما در جلسه دفاعيه الزامي است.
در موارد خاص و موافقت کتبي استاد راهنمای غايب ،جلسه دفاع ميتواند با دضور يکي از استادان راهنما برگزار شود.
تبصرۀ  :9جلسۀ دفاعيه بدون دضور استاد/استادان مشاور ميتواند رسميت يابد.
تبصـرۀ  :4اگر در تيم راهنمايي و مشجاوره پاياننامه فردی خارج از دانشجگاه دضجور داشجته باشد ،مرادل اداری اخذ
مجوزهای الزم برای اسججتاد مدعو ،توسججط رئي
دقالتدري

بخش انجام ميشججود .مسججئول پيگيریهای الزم جهت مسججائل مربوط به

و دضججور در جلسججه دفاع بر عهده اسججتاد راهنمای اول اسججت .الزم به ذکر اسججت بجز دقالتدري

سججاير

هزينههای استاد راهنمای دوم و استادان مشاور مدعو بر عهده گروه مستقل  /دانشکده است.
تبصــرۀ  :1انتخاب اعضججای هيأت داوران به پيشججنهاد اسججتاد راهنما و تأييد شججورای بخش و شججورای گروه مسججتقل/
دانشجکده اسجت و دضجور آنها در جلسجه دفاع الزامي اسجت .در صورت صالدديد ،شورای گروه مستقل /دانشکده ميتواند
اشخاصي بجز افراد پيشنهادی توسط استاد راهنما را به عنوان اعضای هيأت داوران انتخاب نمايد.
تبصـرۀ  :1اسجتادان داور رسجالههای دکتری بايد دارای مدرک دکتری بوده و از دانشجگاهها و مؤسسات آموزش عالي
کشور و يا مراکز علمي  -پژوهشي يا صنعتي معتبر انتخاب شوند و صالديت علمي آنها مورد تأييد شورای بخش و شورای
گروه مستقل /دانشکده قرار گيرد.
تبصرۀ  :1در ارزشيابي رسالههای دکتری ،نمرۀ دانشجو با ادتساب ضريب  2برای استاد راهنما و ضريب  7برای ديگر
اعضا و نمرۀ نهايي بر اساس ميانگين نمرهها تعيين ميگردد.
تبصـرۀ  :8رسجالههای دکتری که دارای دو اسجتاد راهنما هسجتند ،در صجورت دضجور هر دو استاد راهنما در جلسۀ
دفاعيه برای هر کدام يک نمره با ضججريب  7در ارزشججيابي رسججاله در نظر گرفته ميشججود و درصججورتي که يکي از اس جتادان
راهنما غايب باشجد ،برای نمرۀ اسجتاد راهنمای داضجر ،ضريب  2در نظر گرفته ميشود .همچنين در صورت وجود بيش از
يک استاد مشاور ،ميانگين نمرۀ استادان مشاور به عنوان يک نمره با ضريب  7در نمرۀ کل تأثير داده ميشود.
تبصرۀ  :3معيارها و نکات مورد ارزشيابي در هيأت داوران عبارت است از:
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الف) کيفيت علمي پاياننامه شامل اهميت نظری ،توسعهای و کاربردی موضوع ،بديع بودن مطالب و نوآوری ،ميزان
انطباق محتوای پاياننامه با موضوع ،چگونگي تجزيه و تحليل و نتيجهگيری علمي و استفاده از منابع و مأخذ معتبر (سقف
نمره.)51 :
ب) کيفيت نوشتاری رساله شامل شيوه نگارش و انسجام مطالب ،پيراسته بودن متن از غلطهای اماليي و تايپي ،رعايت
اصول مربوط به چکيده نويسي ،مقدمه و نتيجهگيری و رعايت شيوهنامه تحصيالت تکميلي در اصول نگارش و صفحهآرايي
(سقف نمره.)4 :
ج) کيفيت دفاع از رساله شامل چگونگي معرفي رساله و دستاوردهای علمي آن ،نحوه پاسخگويي به سؤاالت ،رعايت
زمانبندی ارائه پاياننامه و ميزان تسلط دانشجو بر مطالب رساله (سقف نمره.)9 :
د) استمرار در پژوهش :دانشجوياني که تا انتهای نيمسال ششم از پيشنهاديه رساله خود دفاع مينمايند از سقف
نمره مربوط به اين بند بهرهمند ميشوند .در صورت تصويب پيشنهاديه تا انتهای نيمسال  ،7فقط از نيم نمره اين بند
بهرهمند مي شود و در صورت تصويب پيشنهاديه تا انتهای نيمسال  ،1ضمن عدم بهره مندی از يک نمره مربوط به اين بند
از شرط بهرهمندی نمره عالي نيز محروم ميشوند( .سقف نمره)5 :
هج) دستاوردهجای علمي رساله (سقف نمره)9 :
تبصرۀ  :51دستاوردهای علمي رساله به صورت زير بر نمرۀ رساله تأثير دارد:
الف) دستاوردهای علمي رساله دارای تأثير اجباری و تشويقي بر نمرۀ رساله دانشجوست .به طوری که  2نمره از 20
نمره رساله بهطور اجباری به دستاوردهای علمي مستخرج از رساله که اضافه بر دستاورد الزم برای انجام دفاع است،
اختصاص دارد .در شيوه آموزشي-پژوهشي و پژوهشي چاپ يا ارائه پذيرش قطعي بهترتيب دداقل يک و دو مقاله صددرصد
مستخرج از رساله در مجالت علمي-پژوهشي تخصصي داخلي مورد تأييد وزارتين و يا مجالت علمي-پژوهشي معتبر
تخصصي دارای نمايه  ISIضروری است و به اين مقاله نمرهای تعلق نميگيرد .در صورتي که تا زمان برگزاری جلسۀ دفاع
از رساله عالوه بر مقاالت الزم برای انجام دفاع ،دستاورد علمي ديگری از رساله دانشجو منتشر شود بر اساس موارد مذکور
و مطابق با جداول  7و  2نمرۀ دستاورد علمي مشخص ميشود .برای تعيين محدوده شاخصهای کفايت دستاوردهای
علمي و کيفيت آن دانشکدههای مختلف ميتوانند عالوه بر موارد اين تبصرۀ ،شرايط ديگری را تعيين و به تصويب شورای
پردي

 /دانشکده مستقل و تأييد شورای تحصيالت تکميلي دانشگاه برسانند.

ب) با توجه به مقررات و با عنايت به اينکه مالکيت معنوی پاياننامهها و رسالههای دکتری دانشجويان تحصيالت
تکميلي متعلق به دانشگاه يزد است ،دستاورد علمي بر نمرۀ رساله تأثيرگذار است که در رابطه با وابستگي (نشاني)
نويسندگان مقاالت مستخرج از رساله ،ترتيب نويسندگان مقاله و نوع مجالتي که مقاله در آن چاپ ميشود ،موارد زير
رعايت شود:
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7ج وابستگي (نشاني) دانشجو ،استاد  /استادان راهنما و استاد  /استادان مشاور در مقاله صرفاً بايد دانشگاه يزد (بر اساس
ساختار ارسالي از روابط بينالملل دانشگاه) باشد .بديهي است اعضای هيأت علمي مراکز آموزشي و پژوهشي وابسته به
دانشگاه يزد (پژوهشکدهها و مراکز پژوهشي ،قطبهای علمي و ،)...اعضای هيأت علمي بازنشسته دانشگاه يزد و نيز
دانشجوياني که وابستگي سازماني به ساير دانشگاهها ،دستگاهها و نهادهای دولتي و غير دولتي دارند ،در زمان تحصيل و يا
بعد از فراغت از تحصيل مشمول اين مصوبه هستند.
2ج در صورتي که موضوع رساله دانشجو در قالب قرارداد مشترک دانشگاه يزد با دانشگاه ،پژوهشگاه يا سازمان ديگری
انجام شده باشد ،آدرس آن دانشگاه ميتواند بعنوان آدرس دوم دانشجو بعد از آدرس دانشگاه يزد قرار گيرد.
3ج در صورتي که استاد راهنمای دوم و يا استاد مشاور دانشجو ،عضو هيأت علمي مشغول به کار ،بازنشسته و يا وابسته
دانشگاه يزد نباشد ،وابستگي استاد راهنمای دوم و يا مشاور خارج از دانشگاه ميتواند دانشگاه  /موسسه غير از دانشگاه يزد
ذکر شود.
9ج تنها يک مقاله از مقاالت چاپ شده در مجالتي که استاد  /استادان راهنمای دانشجو سردبير ،مديرمسئول ،يا عضو
هيأت تحريريه آن مجالت باشند يا نشريه جزء انتشارات دانشگاه يزد باشد با تاييد شورای پردي

 /دانشکده مستقل و

شورای تحصيالت تکميلي دانشگاه قابل قبول است.
1ج معيار تخصيص امتياز به مقاالت پذيرفته شده در مجالت ،تصوير نامه پذيرش قطعي مقاله در مجالت داخلي و بين
المللي با تاييد استاد راهنما يا ارائه  DOIو يا نسخه  Gallery Proofبرای مقاالت مورد پذيرش قطعي است.
3ج در مقالههای مستخرج از رساله بر اساس نظر استاد راهنما ،نام دانشجو و استاد راهنما ميتواند اول يا دوم باشد .نام
ساير افراد مشارکت داشته با نظر استاد راهنما و بر اساس سهم مشارکت هر يک ،ميتواند در مقاله اضافه شود.
7ج با نظر استاد راهنما امکان درج نام ساير افراد مشارکت داشته در انجام پژوهش ،نگارش مقاله و مشارکت خالقانه در
مقاله وجود دارد .در اينگونه موارد نام اين افراد بايد بعد از نام دانشجوی دکتری و استاد  /استادان راهنما قرار گيرد.
همچني ن در صورت درخواست گروه مستقل /دانشکده  /پردي  ،استاد راهنما بايد نقش عضو عضو مشارکت داشته را در
تهيه مقاله به صورت مکتوب اعالم نمايد و اين نقش مورد تأييد شورای گروه مستقل  /دانشکده و شورای پردي

 /دانشکده

مستقل باشد .در صورتي که بيش از يک دانشجو در تأليف مقاله شرکت داشته باشد امتياز آن به اولين دانشجو تعلق مي
گيرد.
1ج استاد راهنما بايد نويسنده مسئول ( )Corresponding Authorمقاالت چاپ يا پذيرش شده در مجالت باشد.
تبصرۀ  :55در مواردی که دانشجو قسمتي از تحقيقات رسالۀ خود را به علت فرصت تحقيقاتي در دانشگاهي ديگر انجام
دهد ،استادی که دانشجو را جهت فرصت مطالعاتي پذيرش کرده است نيز ميتواند نويسنده مسئول باشد .در مواردی که
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در چاپ مقاله داصل از فرصت تحقيقاتي ،اسم استاد راهنمای دانشگاه يزد ذکر نشده باشد در صورتي دانشجو ميتواند از
امتياز پژوهشي مقاله برای دفاع استفاده کند که استاد راهنمای دانشگاه يزد ،استاد فرصت مطالعاتي را به عنوان استاد
راهنمای دوم رساله با درصد مشارکت  90درصد تعيين کند و مراتب به تاييد شورای تحصيالت تکميلي دانشگاه رسيده
باشد.
3ج مقاالت مستخرج از رساله که در سمينارها  /کنفران های غير معتبر ارائه ميشوند و يا در مجالت غير معتبر (بر
اساس اعالم دوزه معاونت پژوهشي) چاپ ميشوند ،دارای هيچگونه اعتباری نيست .بنابراين الزم است استادان و دانشجويان
رشتههای مختلف پ

از شناخت کافي از سمينارها /کنفران ها و مجالت معتبر رشته تخصصي ،اقدام مقتضي در راستای

ارائه و چاپ مقاله در آنها به عمل آورند.
ج) هنگام ارسال رساله برای داوران ،ضميمه کردن مستندات مربوط به تمام دستاوردهای رساله اعم از مقاالت و گواهي
پذيرش آنها و همچنين مدارک ديگر موجود ،برای داوران ضروری است .در جلسۀ دفاع از رساله ،دستاوردهای علميای مي
توانند بر نمرۀ رساله تأثير داشته باشند که قبل از جلسه دفاع به داوران تحويل گرديده و توسط آنها مورد ارزيابي قرار
گرفته باشند.
د) در صورتي که رساله عالوه بر شرط دفاع دارای چندين دستجاورد علمي داشته باشد به شجرح زير به هرکدام امتيجاز
جداگانهای تعلق ميگيرد:
گواهي پذيرش قطعي يا چاپ مقاله در مجالت خارجي بدون نمايه  ISIو مجالت علمي – ترويجي داخلي و گواهي
چاپ يا ارائه مقاله در همايشهای (سمينارها يا کنفران ها) ملي و بينالمللي (بر اساس جدول  )7ميتوانند در مجموع
دداکثر  0/71بر نمرۀ رساله تأثير داشته باشند .چاپ مقاله يا پذيرش قطعي در مجالت علمي پژوهشي تخصصي داخلي
مورد تأييد وزارتين ،مجالت تخصصي دارای نمايه  ،ISIتأييديۀ علمي اختراع يا ابداع ،کسب عنوان در جشنوارههای معتبر،
اثر بديع و ارزندۀ هنری و ساخت دستگاه يا توليد محصول جديد بر اساس جداول  7و 2تا سقف  3نمره ميتوانند بر نمرۀ
رساله تأثير داشته باشند.
ه) در صورتي که دانشجوی دکتری فقط دارای پذيرش يا چاپ قطعي يک مقاله  ISIدر فهرست نشريات JCR-Q1
(دارای کيفيت بسيار باال) يا سه مقاله  ISIدر فهرست نشريات ( JCR-Q2برای رشتههای غير از پردي
دارای دداقل دو مقاله  ISIدر فهرست نشريات دداقل ( JCR-Q3برای رشتههای پردي

علوم انساني) و يا

علوم انساني) دتي در صورت

کسر نمره استمرار در پژوهش ميتواند از سقف نمره مربوط به نمره عالي برخوردار شود.
و) نمره تأييديۀ علمي اختراع و يا ابداع ،منوط به ارائۀ گواهي از سازمان پژوهشهای علمي و صنعتي ايران ،نمرۀ
جشنوارهها منوط به ارائۀ گواهي کسب عنوان اول تا سوم از دبيرخانه جشنوارههای معتبر علمي ،نمرۀ اثر بديع و ارزنده
هنری منوط به کسب عنوان اول تا سوم در نمايشگاههای کشوری و يا بينالمللي داخلي و خارجي مورد تأييد وزارت و نمرۀ
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ساخت دستگاه يا توليد محصول جديد ،منوط به تأييد شورای بخش و شورای گروه مستقل /دانشکده ذیربط است .در
اخذ تأييديه علمي اختراع و کسب عنوان در جشنوارهها بايستي نام استاد راهنما ذکر شده باشد.
ز ) در مجموع ،دستاوردهای رساله (با لحاظ شرايط مندرج در بندهای الف تا ز) دداکثر تا  3نمره
ميتوانند بر نمره رساله تأثيرگذار باشند.
جدول  :7دداکثر نمره مقاالت مستخرج از رساله
مقاله همايش
چکيده

مجله

کامل معتبر خارجي و

موضوع

علمي پژوهشي داخلي

علمي

داخلي

ترويجي

مورد تأييد وزارتين يا دارای

(غير)ISI

داخلي

نمايه ISI

چاپ مقاله يا گواهي پذيرش
قطعي آن در مجله همچنين
گواهي چاپ يا ارائه مقاله در

0- /1

0 -0/71 0 -0/21

0- 0/71

0-2

همايش
تا سقف 0/71نمره

تا سقف  3نمره

جدول  :2دداکثر نمره ساير دستاوردهای علمي رساله
نمره هر مورد

موضوع
اخذ تأييديه اختراع يا ابداع مستخرج از رساله

0-2

کسب عنوان در جشنوارههای بينالمللي خوارزمي ،رازی و فارابي مرتبط با رساله

0-2

ساخت دستگاه يا توليد محصول جديد

0-2

اثر بديع و ارزنده هنری

0-2

قرارداد دمايت پايان نامه برون دانشگاهي در سطح ملي

0-2

قرارداد دمايت پايان نامه برون دانشگاهي در سطح استاني

0-7/1

تبصرۀ  :52اصالح عنوان رسالۀ دکتری ميتواند در جلسۀ دفاع نيز صورت گيرد .در اين خصوص الزم است با تکميل
کاربرگ مربوط و موافقت و امضاء کليه اعضای هيأت داوران همراه با ساير مدارک به اداره آموزش دانشکده مستقل /پردي
ارسال شود.
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مادۀ  :25ارزشيابي رساله در جلسه دفاع توسط هيأت داوران انجام ميشود .در جلسه دفاع از رساله ،دانشجو موظف
است گزارشي از کار تحقيقاتي و رساله خود ارائه و از آن دفاع نمايد .هيأت داوران در پايان جلسۀ دفاع ،پ

از مشورت و

بررسي اصالت و صحت محتوای رساله و براساس معيارهای ذکر شده در اين شيوهنامه ،نمرۀ آن را اعالم مينمايند .نمره
رساله در ميانگين کل محاسبه نميشود و ارزشيابي آن به صورت کيفي و به شرح زير انجام ميشود:

الف) قبول با درجه:
عالي :نمره  73تا 20
خيلي خوب :نمره  71تا 71/33
خوب :نمره  73تا 77/33

ب) مردود با نمره کمتر از 73
تبصـرۀ  :5درجۀ نهايي رسجاله پ

از تأييد هيأت داوران بايد توسجط اسجتاد راهنما در سجيسجتم گلسجتان ثبت شود.

چنانچه رسجالۀ دانشججو «مردود» ارزشجيابي شود ،بنا به تشخيص هيأت داوران ،دانشجو مجاز است در مدت زمان سنوات
مجاز و در دداکثر يک نيمسجال پ

از اعمال نظرات اصالدي هيأت داوران يک بار ديگر در جلسه دفاع شرکت و از رساله

خود دفاع کند .دانشجججويي که در سججنوات مجاز نتواند از رسججاله خود با موفقيت دفاع نمايد ،از ادامه تحصججيل و دريافت
مدرک تحصجيلي محروم ميشجود .در مواردی که رسجالۀ دانشججو «مردود» ارزشجيابي شجود ،استاد راهنما موظف به ثبت
«مردود» در سيستم گلستان است.
تبصـرۀ  :2تشجخيص هيأت داوران مبني بر قبول رساله با هر يک از درجات چهارگانه مذکور به مفهوم ناديده گرفتن
اصجالدات ادتمالي الزم در رسجاله نخواهد بود .بلکه پذيرش مشجروط رساله به اين مفهوم است که پ

از انجام اصالدات

مورد نظر هيأت داوران نيازی به دفاع مجدد از آن نيست.
تبصرۀ :9دانشجويي که در فرصت تعيين شده نتواند از رساله خود با درجه قبول دفاع کند با رعايت ضوابط مربوط
فقط گواهي گذراندن واددهای درسي به وی اعطا ميشود.
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دانشآموختگي
مادۀ  :22مالک دانشآموختگي گذراندن کليه واددهای دوره ،داشتن ميانگين کل دداقل  73و موفقيت در دفاع از
رساله است.
مادۀ  :29مدرک دکتری دسب مورد با ذکر شيوه (آموزشي – پژوهشي يا پژوهشي) صادر ميشود.
تبصرۀ  :5تاريخ دانشآموختگي دانشجويان دکتری روز دفاع موفقيتآميز از رساله است.
تبصرۀ  :2اگر دانشجوی دکتری دداکثر تا تاريخ  30مهر يا  71اسفند از رسالۀ خود دفاع کند ،در صورت عدم منع
قانوني ،نيازی به ثبت نام در نيمسال بعدی ندارد ،ولي پ

از اين تاريخ بايد در آن نيمسال ثبت نام نمايد .برای نيمسالهای

بعد از نهم ،ثبت نام دانشجو عالوه بر تکميل گزارش پيشرفت منوط به اخذ مجوز افزايش سنوات خواهد بود.
تبصرۀ  :9مدرک دکتری با ذکر شيوه صادر ميشود.
مادۀ  :24اجرای هر يک از شجيوهها ،صجرفاً با مجوز شجورای گسجترش آموزش عالي مجاز است .شيوۀ پژوهشي ،خاص
پژوهشگاههای مستقل و وابسته به وزارت است که بايد طرحهای خارج از موسسه (تقاضا محور) برای رساله دکتری داشته
باشججند .در صججورتي که دانشججگاهها متقاض جي پذيرش دانشجججوی دکتری پژوهش جي باشججند ،بايد کليه هزينههای دوره را از
درآمدهای اختصاصي مرتبط با صنعت تامين کنند.
مادۀ  :21چنانچه دانشجججو در طول تحصججيل و يا تدوين رسججاله اقدام به تخلف علمي (دسججتبرد ادبي ،جعل ،تقلب،
رونوشجت برداری) کند و اين موضجوع طبق شيوهنامهای تحصيالت تکميلي دانشگاه اثبات شود مطابق با قوانين و آييننامه
ها و دستورالعملهای مصوب اقدام خواهد شد.
تبصره :ادراز و اثبات تخلف علمي دانشجو پ

از اتمام رساله ،منجر به ابطال مدرک تحصيلي وی خواهد شد.

مادۀ  :21شورای بخش  /گروه آموزشي ،شورای دانشکده مجاز به تعيين ضوابط و مقرراتي مغاير با آييننامههای مربوط
مصوب وزارت و شيوهنامه اجرايي آن نيستند .تنها در مواردی از بندهای فوق که در شيوهنامه ذکر شده است ميتوان شرايط
ديگری را تعيين و پ

از بررسي و تصويب در شورای پردي

 /دانشکده مستقل و تصويب نهايي شورای تحصيالت تکميلي

دانشگاه اجرا نمود.
مادۀ  :21دانشجو موظف است نسبت به کسب آگاهي از مقررات اين شيوهنامه اقدام نمايد .عدم اطالع دانشجو از کليه
23

شیونامه آموزشي و پژوهشي
دانشجویان دکتری ورودی  5931و 5931

شناسه مدرکEP/B007 :
ویرایش :پاییز 5931
صفحه 21 :از 21

مقررات مصوب ،موجب هيچگونه دقي برای دانشجو نميگردد.
مادۀ  :28تفسير موارد مبهم و مسکوت در اين آييننامه بر عهدۀ شورای تحصيالت تکميلي دانشگاه است.
مادۀ  :23اين دستورالعمل ،مطابق با آييننامۀ آموزشي دوره دکتری به شماره  2/93033مورخ  37/3/7ابالغ شده توسط
وزير محترم علوم ،تحقيقات و فناوری و مصجوبات شجورای تحصجيالت تکميلي دانشگاه يزد تهيه و اجرای آن برای دانشجويان
دکتجری ورودی  7337و بعد از آن الزامي است .از تاريخ اججرا کليه آييننامههای مغججاير با آن لغو ميشود.
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