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 راهنمایي آموزشي ـ پژوهشي دانشجویان دکتری 

 های تحصيلي کارداني، کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتری تخصصي نامه آموزشي دورهبرگرفته از آيين

  1/3/1341مورخ  93034/2دولتي( به شماره  2و  1های سطح )ويژه دانشگاه

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

 و مصوبات شورای تحصيالت تکميلي دانشگاه يزد

 

 مقدمه

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 یرارا ب 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 یهاتيهای تحصيالت تکميلي، در صدر اولوهرش دانشجو در دوريوه پذيق تنوع در شيرا از طر

 هدف

نامه، انتظام بخشيدن به امور تحصيلي دانشجويان از طريق تعيين چارچوب قانوني برای اجرای هدف از تدوين اين آيين

های آموزش عالي کشور به منظور تربيت ها و مؤسسههای آموزشي و پژوهشي دانشگاههماهنگ، يکپارچه و صحيح برنامه

گيری تخصص، متعهد، آشنا با علم و آخرين دستاوردهای علمي و منطبق با نيازهای جامعه، در راستای بهرهنيروی انساني م

 های موجود برای ارتقای سطح کيفي آموزش و پژوهش در دوره کارشناسي ارشد و دکتری است. بهينه از ظرفيت

 

 تعاریف

 شود:يک ميمربوط به هر  یو عبارتها ين اساميگزيجار يز یهانامه واژهنيين آيت اختصار، در ايرعا یبرا: 7 مادة

 یقات و فنآوري: وزارت علوم، تحقوزارت

 يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک و یقات و فنآوريوزارت علوم، تحق: وزارتین

 زدي: دانشگاه دانشگاه

 کارشناسي ارشد و دکتری ۀدور یا دانشکده مجري ي: گروه آموزشگروه مستقل / دانشکده
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ترين واحد ساازماني دانشاگاهي متشکا از تعدادی ع و هي ت علمي با تخصص مشتر ، در يک رشته : بنيادیبخش

در مواردی شود. علمي خاص يا چند رشته متجانس که به منظور ايجاد و اجرای آن رشته تحصيلي در دانشگاه تشکيا مي

 که بخش وجود ندارد منظور از بخش همان گروه آموزشي است. 

ريزی راهبردی در امورآموزشي گذاری و برنامه: يکي از شوراهای تخصصي در نخستين سطح سياستآموزشي شورای

دانشاگاه است که به منظور ايجاد هماهنگي و تسهيا در امور اجرايي مرتبط با تحصيا دانشجو در حوزه معاونت آموزشي 

 شود. و تحصيالت تکميلي تشکيا مي

   دکتری ۀورد نامةشيوه: نامهشیوه

های : منظور آموزش دانشاجو در طول سانوات مجاز دوره تحصيلي، بدون پرداخت هزينه )در دانشگاهگانیآموزش را

 استفاده کننده از بودجه عمومي دولت( است. 

های آموزش عالي برابر ضااوابط معين، پذيرفته شااده، نبت نام کرده و به : فردی اساات که در يکي از دورهدانشــجو

 شغول است. تحصيا م

های تحصاايلي مصااوب را با موفقيت به پايان رسااانده و برابر های دوره: فردی اساات که يکي از رشااتهآموختهدانش

 ضوابط معين، گواهي يا مدر  تحصيلي مربوط را دريافت کرده است. 

 کند. کت ميهای تحصيلي دانشگاه شرای از پذيرش است که دانشجو به صورت تمام وقت در فعاليت: شيوهحضوری

 ها است. : منظور آموزش دانشجو در يک دوره تحصيلي، به ازای پرداخت هزينهپرداز شهریه

 هفته امتحانات پاياني است.  2هفته آموزش و  13: بازه زماني تعيين شده که شاما تحصیلي نیمسال

ای از دروس هر رشاته تحصايلي با هدفي مشخص، که مصوب مراجق قانوني : مجموعه به هم پيوساتهدرسـي برنامه

 است. 

ساعت،  32ساعت، عملي يا آزمايشگاهي  13: ارزش مقدار درسي است که مفاد آن برای هر واحد نظری درسي واحد

ساااعت در  120ساااعت و کارآموزی  39ساااعت، کاروزی يا کار در عرصااه  94کارگاهي يا عمليات ميداني )بازديد علمي( 

 شود. طول يک نيمسال تحصيلي با بازه تابستاني است و طبق برنامه درسي مصوب اجرا مي

: درساي است که با ت ييد گروه آموزشي، گذراندن آن برای رفق کمبود دانش يا مهارت دانشجو، در آااز جبراني درس

 شود. دوره تحصيلي، ضروری تشخص داده مي

های علمي که به لحاظ موضوع دارای قلمرو مشخص و متمايز از ساير شااخه : يک شاعبه فرعي ازتحصـیلي رشـته

 انجامد. های علمي است و به احراز دانش تخصصي، مهارت يا کارآمدی معيني ميشاخه
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ها در دو ای از يک رشته که ناظر بر وجه تخصصي آن باشد اطالق مي شود. اختالف درس: به شعبهتحصیلي گرایش

 درصد کا واحدهای رشته بيشتر باشد.  10ه، نبايد از گرايش از يک رشت

ترين واحد ساازماني دانشگاهي متشکا از تعدادی ع و هي ت علمي با تخصص مشتر ، در : بنيادیآموزشـي گروه

 شود. يک رشته علمي خاص يا چند رشته متجانس که به منظور ايجاد و اجرای آن رشته تحصيلي در دانشگاه تشکيا مي

 ريزی راهبردی در امورگذاری و برنامه: يکي از شاوراهای تخصاصاي در نخساتين سطح سياستآموزشـي شـورای

آموزشاي دانشگاه است که به منظور ايجاد هماهنگي و تسهيا در امور اجرايي مرتبط با تحصيا دانشجو در حوزه معاونت 

 شود. آموزشي و تحصيالت تکميلي تشکيا مي

جامد و انيم يليمدر  تحص یاست که به اعطا يآموزش عال يليتحص ۀن دوريالتر، بایدکتر ۀدور: تخصصي دکتری

 یکشور و گسترش مرزها یازهايدر رفق ن یمختلف علوم و فنآور یهانهيدر زم یاست که با نوآور یت افراديرسالت آن ترب

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

ای تحصيلي در دوره کارشناسي ارشد و دکتری تخصصي که برنامه درسي مربوط : شايوهپژوهشي _آموزشي  شیوه

 شود. نامه و يا رساله ميبه آن، عالوه بر واحدهای درسي، مشتما بر اجرای يک پروژه تحقيقاتي است که منجر به پايان

ارائه فناوری جديد، ارائه نظريه و ايده جديد، توليد ای با محوريت پژوهش که دستاورد آن دوره محور:شیوه پژوهش

 ست. نامه ادانش فني، نبت اختراع و... شود و مشتما بر اخذ واحدهای درسي محدود و الزام به ارائه پايان

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

 ندارد. 

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

های آموزشاي و پژوهشي دانشجوی دکتری تخصصي است که پس از : بررساي همه جانبه از توانمندیجامع يابیارز

 شود. گذراندن واحدهای دوره برگزار مي

دانشجوی دورۀ دکتری تخصصي و از طريق تحقيق در يک حوزه مستند علمي است که در فرآيند تحصيا  رساله:

معين از رشته يا گرايش تحصيلي، يا راهنمايي استاد / استادان راهنما و بر اساس استانداردهای پژوهشي با هدف توسعه 

 شود. مرزهای دانش تدوين مي

 منظور تحقيق و تتبق نظری است. سمینار:

اه و مسلط به امور آموزشي و پژوهشي است که از سوی دانشگاه انتخاب ع و هي ت علمي آگراهنمای آموزشي: 

 شود تا از تاريخ ورود تا پايان دوره تحصيلي، راهنمای تحصيا دانشجو باشد. مي
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کي از اع ای هي ت علمي دارای مدر  دکتری تخصصي است که مسئوليت راهنمايي دانشجو را در ياستاد راهنما: 

 نامه يا رساله بر عهده دارد. انجام پايان

کي از اع ای هي ت علمي و يا فرد دارای صالحيت با تخصص مرتبط است که مسئوليت مشاوره دانشجو ياستاد مشاور: 

 نامه و يا رساله بر عهده دارد. را در انجام پروژه، پايان

د که برای ارزيابي کمي و کيفي اع ای هي ت علمي يا افراد متخصص دارای صالحيت دانشگاهي هستنهیأت داوران: 

نامه و يا رساله دانشجو در دوره کارشناسي ارشد و دکتری تخصصي مطابق دستورالعما اجرايي مصوب دانشگاه انتخاب پايان

 شوند. مي

 

 رشیپذ ضوابط و طیشرا

 ا است:يبه شرح ذ یدکتر ۀ: ضوابط ورود داوطلبان به دور2 مادة

 يورود به آموزش عال يط عمومي( داشتن شراالف

 قات ويد وزارت علوم، تحقييکه حسب مورد به ت  یاحرفه یا دکتريارشد  يکارشناس يلي( داشتن مدر  تحصب

 ده باشد.يرس يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي یفنآور

 ر:يز یهااز روش يکينظر به  ورود به رشته مورد یبرا يت علمي( احراز صالحج

ن ياز قابا قبول، بر اساس آخريو کسب امت یمتمرکز دکترمهيو مصاحبه ن يکتب یآزمون ورودشرکت در  -1

 یدکتر یرش دانشجويپذ یهانامهنييآ

پرديس / دانشکده  یگروه مستقا/دانشکده و شورا یب شورايدرخشان و تصو ینامه استعدادهانييق آيورود از طر -2

 مستقا 

 بيرش آنها به تصويکه پذ یقات و فناوريان وزارت علوم، تحقيان امور دانشجوشدگان اداره بورس و سازميمعرف -3

 گروه مستقا/ دانشکده برسد. یشورا

 مصوب داخا به خارج انيدانشجوانتقال  نامهنييآ طبق کشاور از خارج ساسااتؤم دکتری دوره یدانشاجوانتقال  -9

  دانشگاه موافقت و وزارت

 پذير است. بار امکانآموزش رايگان برای هر دانشجو، در هر دوره تحصيلي صرفًا يک :7تبصرة 

 های تحصيلي ممنوع است.تحصيا همزمان دانشجوی اين دوره در همان دوره يا ساير دوره :2تبصرة 
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 يآموزش مقررات و ضوابط

 هاآن يابیارزش و يدرس یواحدها

 يدرس یواحد آن واحدها 14تا  12، يپژوهش-يآموزش ۀويواحد است. در ش 33 یدکتر ۀدور یمجموع واحدها :9 مادة

 ةمرتبط با موضوع رسال يدرس یواحد آن واحدها 4تا  3 يپژوهش ۀويواحد آن مربوط به رساله است و در ش 29تا  14و 

 است.ن شده ييمصوب هر رشته تع يواحد آن مربوط به رساله است که در سرفصا درس 33تا  24دانشجو و 

 يليمسال تحصيان رساندن دروس، موظف است در هر نيدانشجو تا قبا از به پا يا پژوهش يوه آموزشيدر ش :7 تبصرة

 را انتخاب و نبت نام کند.  يواحد درس 10تا  3ن يب

 شود.يم يا تلقيانصاراف دانشاجو از تحص ةعدم نبت نام در زمان مقرر، به منزل :2 تبصرة

ص و ي، با تشخيليتحص ۀاز دور ي، در هر زمانيپژوهش ۀويدر ش يدرس یاکثر واحدهاو حد ن حداقاييتع :9 تبصرة

 رد.يگينظر استاد راهنما صورت م

 یاهتيفعال یدانشجو برا يت توان علمين هر رشته و تقويم نويبه منظور تسلط بر مفاه يدرس یواحدها :4 تبصرة

 شود.يمصوب هر رشته انتخاب م يدوره، با نظر استاد راهنما و بر اساس سرفصا درس يپژوهش

در هر درس،  يقبول ۀحداقا نمرشود. محاسبه مي 20نمره ارزشيابي از هر درس به صورت عددی از صفر تا  :1 تبصرة

ن کا يانگيکه م ي. در صورتاست 20از  13 پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشيقابا قبول کا ن يانگيو م 20از  19

سال ميک نيباشد، دانشجو مجاز است با نظر استاد راهنما و بر اساس سرفصا مصوب، صرفاً در  13دانشجو کمتر از  یهانمره

د و در ياخذ نماد يدروس جدا يکسب کرده است  13 تا 19بين  ۀدروسي را که در آنها نمر واحد از 3 دو درس يا حداکثر

س مجاز به اخذ درودانشجو  يدر صورتن کا يانگيجبران م یبراا ادامه دهد. يکمبود ميانگين کا، به تحصصورت جبران 

جبران  یکه برا يمسال ارائه نشده باشد. در صورتيدر آن ن 13گذرانده شده با نمره کمتر از  یهادرسد است که يجد

دانشجاو  یهان کا نمارهيانگيشود و ميم يقبل ۀن نمريگزيد جايجد ۀاخذ شود، نمر 13معدل دروس با نمره کمتر از 

 جبران معدل، یکه برا يدر صورت يشود. وليدانشجو حسااب م ةنبت شده در کارنام ين نمرۀ قبوليصرفًا بر اساس آخر

دانشجو در طول  .شوديدانشجو نم يگر دروس قبلين نمرۀ ديگزيد جايد، نمرۀ درس جديرا اخذ نما یديدانشجو درس جد

باشد،  13کمتر از  ین کا ويانگيم ۀدوم نمر بار یو چنانچه برا ن قانون استفاده کنديکبار از ايتواند يتنها م يليتحص ۀدور

 شود. تحصيا محروم مي ةاز ادام

: در صورتي که با اخذ دروس جبران کننده معدل و کسب حداکثر نمره باز هم معدل دانشجو به حد نصاب 6ة تبصـر

 رسد امکان اخذ درس برای جبران معدل وجود ندارد. نمي

 يتصور به شودين نيمسالي که منتهي به گذراندن تمامي دروس ميدانشجو در آخر تيوضع که يصورت در: 9 تبصرة
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سقف  تيبا رعا مساليبه حد نصاب نرسد در همان ن وی باز هم معدل مساال،ياز دروس آن ن 20باشاد که با کساب نمره 

 . رديجبران معدل درس بگ یبرا توانديم ي،ليتحص یواحدها

روه د گييو ت  ، ت ييد بخششنهاد استاد/استادان راهنمايص و پياز، به تشخيط خاص و در صورت نيدر شرا :8 تبصرة

« يجبران یهادرس»به عنوان تا نيمسال دوم را  يواحد درس 3ربط، دانشجو موظف است حداکثر تا يمستقا/ دانشکده ذ

 در دروس يقبول ۀشود. نمرين کا منظور نميانگين مييآنها در تع ۀاست اما نمر یها اجبارن درسيبگذراند. گذراندن ا

 باشد.يم 20از  19 يجبران

واحد  10د از ينبا يليمسال تحصيک نيدانشجو در  يو جبران يدروس اصل یدر هر صورت جمق واحدها :7 تبصرة

 شتر شود.يب

 يکارشناس ۀدور یهاهيد شهريباشد، با 4و 1، 5 تبصرۀچنانچه دانشجو موظف به گذراندن دروس موضوع  :71 تبصرة

  ارشد را پرداخت کند.

بت يدر هر درس، حذف درس، ا يگان، در صااورت عدم کسااب نمرۀ قبوليمشاامول آموزش را یدانشااجو: 77 تبصـرة

به پرداخت هزينه  موظفبرای انتخاب مجدد همان درس يا درس جايگزين آن، جبران معدل،  یا اخذ درس برايرموجه يا

در مواردی که حذف درس خارج از اراده دانشجو . است دانشگاه ساةيرئ  تيمصاوب ه هيشاهر درس مطابق دساتورالعما

 باشد با تشخيص شورای تحصيالت تکميلي دانشگاه از پرداخت شهريه اخذ مجدد معاف است. 

پايان هفته سوم نيمسال دوم )برای دروس اخذ شده حداکثر زمان نبت و قفا نمره درس توساط استاد،  :72 تبصـرة

توساط دانشاجو در نيمساال اول( و يا حداکثر پانزدهم مردادماه )برای دروس اخذ شاده توساط دانشجو در نيمسال دوم( 

 . است

، ت در کالسيآن درس و بر اساس ح ور و فعالا مدرسان( يمدرس ) یدانشجو در هر درس، از سو يابي: ارز79 تبصرة

 یعدد یرد و بر مبنايپذيصورت م يليمسال تحصيدر هر ن يا عمل یو نظر یدروس نظر یبرا ج آزمونيف و نتايانجام تکال

 های نظری الزامي است. برگزاری آزمون کتبي برای درسشود. ين مييست تعياز صفر تا ب

ارشد را در دوره کارشناسي  دکتریدر صورتي که دانشجو يک يا چند درس الزامي )اير اختياری( دوره  :74تبصرة 

تواند مطابق سرفصا از ساير دروس، درسي را به جای به پيشنهاد استاد راهنما و با تاييد شورای بخش ميگذرانده باشد، 

 آن اخذ نمايد. 

 

 ابیغ و حضور

اگر دانشاجو در درساي بيش از سه شانزدهم جلسات کالس و يا در جلسه امتحان پايان نيمسال همان درس، : 4 مادة
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بر اسااس مساتندات ارائه شاده توسط دانشجو، به تشخيص ايبت کند، نمره آن درس صافر خواهد شاد. در صاورتي که 

وجه ايبت دانشجو م ،ميلي دانشگاهشاورای بخش، شورای گروه مستقا / دانشکده، شورای پرديس و شورای تحصيالت تک

. در اين صااورت رعايت حد نصاااب واحد در آن نيمسااال الزامي گرددانر ميبيآن درس صاافر  نمره تشااخيص داده شااود،

 شود. عنوان يک نيمسال کاما در سنوات تحصيلي وی محسوب ميولي آن نيمسال به نيست.

آن نيمسال است که ۀ پژوهشي، همان ارزيابي ناموفق واحدهای پژوهشي اخذ شده دانشجو در : ايبت در شيوتبصـرة

 شود. مطابق نظر هي ت داوران انجام مي

 

 ترم حذف و تحصیلي مرخصي

ر مديبخش و  استاد راهنما، رئيس تواند با موافقتيکه دانشاجو عذر موجهه داشته باشد، م ييدر موارد اساتثنا :1 مادة

 يمسااال از مرخصاايک نيگروه مسااتقا/ دانشااکده( حداکثر  ینظر شااوراپس از کسااب دانشااکده )معاون گروه مسااتقا/ 

دانشجو محسوب  يليمذکور جزو ساانوات تحصاا یهاد. مدتيمساال از حذف ترم اساتفاده نمايک نيو حداکثر  يليتحصا

، متوجه ا حذف ترم باشاادي يليتحصاا ياز مرخصاا يکه ناشاا يآموزشاا يمشااکالت احتمال يت تماميشااوند. مساائوليم

 دانشجوست.

 دييمرخصي تنها درصورتي قابا بررسي است که پس از درخواست از طريق سيستم گلستان و ت  درخواست :7 ةتبصر

خ يتارو براساس گروه مستقا/ دانشکده(  ینظر شوراپس از کساب ر گروه مساتقا / معاون دانشاکده )يمد اساتاد راهنما،

، به اداره آموزش پرديس / دانشکده مستقا ارجاع و ت ييد شود. موافقت با مرخصي تحصيلي يآموزشم ياعالم شاده در تقو

و دانشج یبرا تواند ياول م مسالين يکه مرخص يتوجه به مشکالت باگيرد. با توجه به وضعيت تحصيلي دانشجو صورت مي

 سيپرد یشورا و دانشکده/  مستقا گروه یشاورا موافقت با و خاص طيشارا تحت اول مساالين يمرخصا اورديبه وجود ب

 . است ريپذامکان

درصاورتي که دانشاجو بعد از انتخاب واحد به داليا موجهه قادر به ادامه تحصايا در آن نيمسال نباشد يا  :2 ةتبصـر

ذف ح ستم گلستان برای آن نيمسال درخواستيق سيتواند از طرامکان ح اور در امتحانات پايان ترم را نداشته باشد، مي

ب پس از کسر گروه مستقا/ معاون دانشکده )يمداستاد راهنما، د ييد پس از ت يترم نمايد. درخواست حذف ترم دانشجو با

، به اداره آموزش دانشکده مستقا/ يم آموزشيخ اعالم شده در تقويتارو براساس  گروه مساتقا/ دانشاکده( و ینظر شاورا

 س ارجاع و ت ييد شود. يپرد

درصاورت مخالفت با درخواست مرخصي يا حذف ترم، دانشجو موظف به پيگيری کليه امور آموزشي خود  :9 ةتبصـر

 )اعم از انتخاب واحد يا شرکت در امتحانات پايان ترم( در موعد مقرر است. 
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 ةمان با ارائيبعد از زا يليمساال تحصيمان و دو نيقبا از زا يليمساال تحصايک ني یمان برايزا يمرخصا :4 ةتبصـر

پرديس / دانشکده مستقا بدون احتساب در سنوات معاون د ييمساتندات الزم به آموزش پرديس / دانشاکده مستقا و ت 

 رد. يگيصورت م يليتحص

 در صورت نبت ايبت بيش از حد کالس برای يک درس، امکان حذف اضطراری آن درس وجود ندارد.  :1تبصرة 

 

 اخراج و تحصیل ترک انصراف،

صااورت بايد درخواساات خود را با تحصاايا اعالم انصااراف نمايد، در اين ةتواند به هر دليا از ادامدانشااجو مي :6ة ماد

س يمستقا/ پرد اداره آموزش دانشاکدهبه  و ت ييد اساتاد راهنما يا رئيس بخش یا فرم انصاراف به صاورت ح اوريتکم

يرد، دانشاگاه نسابت به صدور گواهي انصراف اقدام ا دهد. چنانچه دانشاجو بعد از دو ماه درخواسات خود را پس نگيتحو

 نمايد. مي

درصاورتي که دانشاجو بدون کساب موافقت دانشاگاه حتي برای يک نيمسال تر  تحصيا نموده و در زمان  :9 ةماد

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

 گردد:يمحروم م یدکتر ۀا در دوريتحص ةز دانشجو از ادامير نيموارد زدر 

 شود. 13دانشجو کمتر از  يدرس یهان کا نمرهيانگيالف( م

 .جامق احراز نشود يابيپس از دو بار ارز يت پژوهشياستمرار فعال یدانشجو برا يت علميب( صالح

 .شود يابيارز« رقابا قبوليا»ج( رساله دانشجو 

 ان برسد.يا دانشجو به پايمجاز تحصد( مدت 

 گردد.  احراز و انبات تخلف علمي دانشجوه( 

ا کرده و يا محروم از تحصيا موظف است به تعهداتي که سپرده است عما يدانشجوی انصرافي، تر  تحص :7 ةتبصر

 کند.

ت يدانشگاه مجاز است با رعا، یدکتر ۀا در دوريتحص ةا انصراف دانشجو از ادامي: در صاورت محروم شدن 2 تبصـرة

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

خ اخراج و تر  يتاراست.  خ ذکر شده در فرم درخواست انصرافيا دانشاجو، تاريخ انصاراف از تحصايتار : 9 تبصـرة

 هر سال است. 15/9ا ي 15/11ا عدم مراجعه، يمسال اخراج يا دانشجو با توجه به نيتحص
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 لیطول دوره و سنوات تحص

نيمسال  4و حداکثر  3حداقا  يا پژوهشي يپژوهش – يآموزش ۀويدر ش یا در دوره دکتريمدت مجاز تحصا: 8 مادة

در آموخته نشود، در صاورتي که دانشاجو در مدت مقرر دانش اسات و تحصايا در اين دوره به صاورت تمام وقت اسات.

 یاو شور ، تاييد دانشاکده مساتقا / پرديسد گروه مساتقا/ دانشاکدهييشانهاد اساتاد راهنما و ت يصاورت ضارورت به پ

 دانشگاه اختيار دارد مدت تحصيا وی را حداکثر تا دو نيمسال افزايش دهد.، يليالت تکميتحص

توسط دانشجو و به شرط موافقت استاد راهنما،  يکافا يمسال نهم و دهم، با ارائه داليدر خصاوص سنوات ن :7 تبصرة

 یقاضات هيشنهاديپ بيتصاو وشارفت کار رسااله يا و ارائه به موقق گزارش پيدانشاکده، تکم معاون گروه مساتقا / مدير

و دهم  مسال نهمي، امکان صدور مجوز سنوات نيليالت تکميمصوب تحص یزمانبند ةطبق برنام يليش سانوات تحصيافزا

 ديس، بايتوسااط دانشااکده مسااتقا/ پرد يان متقاضاايمسااال نهم و دهم دانشااجويد ساانوات نيدارد. موافقت با تمدوجود 

س ارسااال شااود. عدم وصااول به موقق موافقت يبه اداره آموزش دانشااکده مسااتقا/ پرد ید 15/  وريشااهر 15داکثر تا ح

مشمول آموزش  یدانشجو یگردد. برايوب مد سنوات دانشجو محسيس، در واقق مخالفت با تمديدانشاکده مساتقا / پرد

ت ه نابيو بعد از آن منوط به پرداخت شهر دهميازمسال يگان اما در نيبه صورت را و دهم مسال نهميا در نيگان تحصايرا

 رش است. يدر زمان پذ دانشگاه سةيرئ  تيمصوب ه هيشهر دستورالعماا رساله اخذ شده بر اساس ير واحد يو متغ

ه يد ملزم به پرداخت شهريا رساله اخذ نماي يو بعد از آن واحد درسدهم يازکه دانشجو در ترم  يصورت: در 2 تبصرة

  است. دانشگاه سةيرئ  تيمصوب ه هيشهر دستورالعماا رساله اخذ شده بر اساس ير واحد يه متغينابت و شهر

ا يه دالبا ارائ) ينيبشير قابا پيمشکالت ا ا بروزيار خود و يخارج از اخت يکه دانشجو بنا به علل يدر صورت :9 تبصرة

 یشنهاد استاد راهنمايا نشود، به پيموفق به اتمام تحص اين ماده( 1 تبصرۀت ي( در مدت مجاز )با رعايو مستندات کاف

اص موارد خ يبررس یشوراگروه مستقا/ دانشکده، معاون پرديس / دانشکده مستقا و  یو به شرط موافقت شورادانشجو 

دانشجو، در مورد مدت و نحوه ادامه  يعلم یهاتيت فعاليفيت و کيو متناسب با کم يت دانشجو را بررسياه، وضعدانشگ

 خواهد گرفت.  يقطع ميا اخراج او تصميا يتحص

موارد خاص دانشگاه دارد،  یاز به مجوز شورايکه ن يليمسال تحصيد سانوات نيموافقت با درخواسات تمد :4 تبصـرة

س دانشگاه ارسال شود. عدم وصول به موقق يدی به اداره آموزش دانشاکده مستقا/ پرد 15شاهريور /  15 د حداکثر تايبا

در گردد. يدانشجو محسوب م یمسال مورد تقاضايد سنوات نيموافقت از گروه مساتقا/ دانشاکده در واقق مخالفت با تمد

طبق برنامه  يليش ساانوات تحصاايافزا یقاضاااشاارفت کار رساااله و فرم تيا و ارائه به موقق گزارش پيتکمهر صااورت، 

 است. يالزام دانشگاه يم آموزشيمصوب درج شده در تقو یزمانبند

ازدهم و پس از آن، بر اساس يمسال يد سنوات نيموارد خاااااااص با تمد ی بررسيدر صورت موافقت شورا :1 تبصرة

  تيمصوب ه هيشهر دستورالعماها، بر اساس بخشانامه وزارت و مصاوبات دانشاگاه، دانشجو ملزم به پرداخت تمام هزينه
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 دانشگاه است.  سةيرئ

   .است دانشجو عهده بر سنوات تمديد برای مقرر زمان در مراجعه عدم از ناشي عواقب: 6 تبصرة

 

 همانيیم و انتقال رشته تغییر

 يها و مؤسسات اعم از دولتر دانشگاهيا سايدر همان دانشگاه  يتخصص یدکتر یا انتقال دانشجويتغيير رشته  :7 مادة

 ممنوع است. ير دولتيو ا

 ريپذامکان درس ارائه عدم مواردبه جز در  گريبه دانشااگاه د زدياز دانشااگاه  دکتری یدانشااجو: ميهماني 7 تبصــرة

 دييتا و دانشکده/  مستقا گروهبخش و شاورای  یشاورااساتاد راهنما، ت ييد  د ييت با. در صاورت عدم ارائه درس، ساتين

 .دارد وجود دانشجو شدن مهمان امکان سيپرد/  مستقا دانشکده یشورا

صااورت دروس گذرانده شااده به کندبا ميهماني دانشااجو موافقت مي در مواردی که شااورای موارد خاص :2 تبصــرة

نمرهتواند مورد پذيرش قرار گيرد. در هر صورت گروه مستقا / دانشکده مي بخش و شورای به تشاخيص شاورایميهمان 

های ميهماني در کارنامه دانشجو نبت شده و براساس مقررات ذکر های تمام دروس اخذ شاده توساط دانشجو در نيمسال

 گردد. و معدل کا مشخص مي نيمسالت نيرگذاری نمرات ميهماني در معدل  نامهشيوهشده در اين 

 

 دروس قیتطب و سازیمعادل

رش يذپ يت گذرانده و متقاضيک کدرشته با موفقياست که دانشجو در  يرش دروسيق دروس معرف پذيتطب: 71 مادة

ک کدرشته قبالً گذرانده ياست که دانشجو در  يدروسرش يمعرف پذ دروس یمعادلساز. آن درس در همان کدرشته است

 است.  يمتفاوت با کدرشته قبل یارش آن در کدرشتهيپذ يو متقاض

معاون گروه مسااتقا /  و مدير( بخشبخش )پس از کسااب نظر شااورای نظر رئيس بر اساااس درخواساات دانشااجو و 

 رد.يگيکدرشته دانشجو انجام م یق دروس دانشجو )بجز رساله( تا سقف واحدهايدانشکده تطب

ر گروه مسااتقا / يمدو ( بخشبخش )پس از کسااب نظر شااورای رئيس با نظر  یسااازی دروس در دوره دکترمعادل

 پذير است:ير امکاندانشکده و با شرايط زمعاون 

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

سازی در آن گذرانده شده است، معادل یکه دروس درخواسات شده برا يرشاته تحصايلي دانشاجو در دانشاگاه -ب

 مورد ت ييد وزارت باشد.

 باشد. یدروس گذرانده شده دانشجو بر اساس سرفصا مصوب و در مقطق دکتر -ج
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گروه ريمد و( بخش یبخش )پس از کسب نظر شورا سيرئظر نسازی شده بايد به محتوای آموزشي دروس معادل -د

 کمتر باشد.  19اشترا  داشته، نمره آنها نبايد از  %40حداقا  دانشکده معاونمستقا / 

ون در نظر گرفتن واحد سمينار سازی شده دانشجو نبايد از نصف کا واحدهای دوره )بدتعداد واحد دروس معادل -هـ

 و رساله( بيشتر گردد. 

 د باشد. يد کمتر از تعداد واحد درس رشته جدينبا یمعادلساز یشده براا تعداد واحد درس درخواستو

های قبا در ق شده از دورهيهمان )تغيير رشته و ...( و دروس تطبيسازی شده ايرمدروس معادل یهانمره :7 تبصرة

 گردد. دانشجو منظور مي یهاشود ولي در محاسبة ميانگين کا نمرهنيمسال محسوب نمي یهاميانگين نمرهمحاسبه 

تمام نمرات دروس دانشجوی ميهمان و انتقال، اعم از قبولي يا مردودی و سوابق آموزشي عيناً در کارنامه  :2 تبصرة

نمرات تمام دروس دانشجو در آن نيمسال محاسبه  شود. ميانگين نيمسال تحصيلي با در نظر گرفتندانشجو نبت مي

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

ها/ موسسات ق دروس مؤسسات دولتي که زيرمجموعة وزارت نيستند و همچنين دانشگاهيسازی و تطبمعادل :9 تبصرة

خودگردان  سيدوره پرد انيدانشجو یبرا پذير نيست.خودگردان امکان یهاسيپرد ای مجازی وهنور، رشتهايرانتفاعي، پيام

گروه مستقا /  یبخش و شورا یشورا ديياستاد راهنما و با تا شنهاديپ به اندشده رفتهيپذ سيپرد دوره در مجدداً که

در صورت پذيرش همه واحدها، الزم  وجود دارد.( رساله از ريا)به  واحد قيتطب امکان يرسم زنمراتير افتيدر بادانشکده 

 بگذراند. در دانشگاه يزد امتحان جامق را مجدداً  دانشجو است

سازی شده، يک نيمسال از سنوات مجاز تحصيلي دانشجو کاسته واحد از دروس معادل 10تا  3به ازای هر  :4 تبصرة

 شود.مي

 

 جامع آزمون

ا هستند. آزمون جامق يالزم در آزمون جامق بر اساس دستورالعما ذ ۀموظف به کسب نمر یان دکتريدانشجو :77 مادة

 بخش یر نظر شوراين آزمون زيا يپژوهش - يآموزش ۀويدانشجو است. در ش يو پژوهش يآموزش یهاتيمنظور احراز قابلبه

 – يآموزش ۀويدانشجو در ش يژوهشپ یهاتيط و روش احراز قابليشود. شراينفره انجام م 5 ت حداقا يک هيو توسط 

 شود.يم يابيا ارزيبه شرح ذ يپژوهش

 يانياز تمام دروس الزامي است. دانشجو 13برای ورود به مرحله ارزيابي جامق، کسب ميانگين کا حداقا : 7 تبصرة

نبت نام و شرکت در گذرانده باشاند، موظف به  13ن کا يانگيرا با حداقا م ياز دوره آموزشيمورد ن یه واحدهايکه کل

 در آن آزمون است.  یمسال بعد هستند. عدم نبت نام به منزلة مردودين آزمون جامق نياول
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)قبا از برگزاری ا حذف ترم ي يليتحص يدر مرخص نامهاين شيوهکه دانشجو بر اساس مقررات  يدر صورت :2 تبصرة

 شود.يمحسوب نم یعنوان مردودباشد عدم نبت نام و شرکت در امتحان جامق به آزمون جامق( 

 :شود تيرعا آزمون برگزارکنندگان توسط ديبا ريز موارد جامق آزمون سوال طرح در :9 تبصرة 

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

  .باشند داشته مشارکتهم  دانشجو یراهنما استادان از ريا ياستادان ديبا جامق امتحان سوال طرح در -ب

 پژوهشي رساله دانشجو باشد. ةخاص در زمين يمواد امتحاني آزمون جامق شاما سه موضوع درس - ج

 1هي ت برگزارکننده شاما استاد/استادان راهنما و چهار نفر ع و هي ت علمي با حداقا مرتبه استادياری و  :4تبصرة 

ناسي ارشد کارش یه دانشجويشنهاديب پيق زمان تصويشروع تحقو تحقيق ) دروس تحصيالت تکميلي تدريس ةسال سابق

گروه مستقا/ دانشکده شورای بخش و  شورای دياست. اين اع اء با پيشنهاد استاد راهنما و ت ي (زد استيدر دانشگاه 

و به  نييرا تع یگريد طيعالوه بر موارد فوق، شرا تواننديمستقا م یها/ دانشکده سيدر ساير موارد، پرد شوند.انتخاب مي

  .برسانند دانشگاه يليتکم التيتحص یشوراتصويب 

شود. سهم نمرۀ کتبي و مصاحبة ک هفته انجام مييآزمون جامق به صورت کتبي و شفاهي حداکثر در دو روز  :1تبصرة 

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

 رساله صورت  ينه پژوهشيد بر زميش خاص دانشجو و با تاکيرشته و گرا ۀدر حوز يآزمون شفاه :6تبصرة 

 ييپردازد و سپس با پاسخگويرساله خود م ةنيزم يبه معرف ي، دانشجو در مدت زمان مناسبيرد. در آااز آزمون شفاهيگيم

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

 دهد. يخود را نشان م

در صورت عدم  است. 20از  13( حداقا يو شفاه ين )کتبيانگيت در آزمون جامق، کسب ميار موفقيمع :9تبصرة 

ت بگذراند. در صورت عدم يجامق شرکت کند و آن را با موفق يابيگر در ارزيکبار ديت دانشجو مجاز است صرفاً يموفق

 .دانشجو از ادامه تحصيا محروم مي شودبار دوم،  یت دانشجو برايموفق

 :شودير انجام ميز یهاخيجامق دو بار در سال و در تار يابيارز :8تبصرة  

 بهشت ماه هر سالياردالف( 

 ب( آبان ماه هر سال

دانشجو است. در  یهاتيشرفت فعاليدانشجو بر اساس روند پ يپژوهش یهاتي، احراز قابليوۀ پژوهشيدر ش: 7تبصرة 

ر گروه يمدرئيس بخش از طرف استاد راهنما،  يليمسال تحصيان هر دو نيآزمون جامق، در پا یبه جا يوۀ پژوهشيش
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دانشجو  يپژوهش یهاتي، قابلیراهبر ةتيکم یدانشگاه و کارفرما، به عنوان اع ا ينشکده، معاون پژوهشمستقا/ معاون دا

 شود.يم یريگميتصم یا ويتحص ةو در رابطه با ادام يابيارز

ده ير قابا قبول سنجيصورت قابا قبول و ابه يپژوهش ۀويدانشجو در ش يپژوهش یهاتيشرفت فعاليزان پيم :71تبصرة 

 خود را ادامه دهد.  يپژوهش یهاتيتواند فعالي، دانشجو میته راهبريکم یقبول از سو ةشود. در صورت احراز درجيم

ر قابا يا یته راهبريکم یاز سو يپژوهش ۀويدانشجو در ش يپژوهش یهاتيشرفت فعاليزان پيچنانچه م :77تبصرة 

خود را به سطح قابا  يپژوهش یهاتيشد تا روند فعال فرصت داده خواهد یمسال به ويک نيده شود، تنها يقبول سنج

 ا محروم خواهد شد.يتحص ةصورت، از ادامنير ايقبول ارتقاء دهد. در ا

 

  يپژوهش مقررات و ضوابط

 راهنما استاد

 ن ياستاد / استادان راهنما، بر اساس آخر ی، برایدکتر یرش دانشجويت پذيط و ظرفيشرا :72مادة

 شود. ين مييدانشگاه تع يليالت تکميتحص یمصوب شورا شيوه نامه

بر عهده اساتاد راهنماسات که به درخواست  يليمساال تحصاين نيدانشاجو از نخسات ييت راهنمايمسائول: 79 مادة

و  ي ت علميو با موافقت ع و ه یاريط دانشاگاه با مرتبه حداقا اساتاديواجد شارا ي ت علميه یان اع اايدانشاجو از م

انشگاه د يليالت تکميتحص یمصوب شورانامه شيوهربط بر اساس يگروه مستقا/ دانشکده ذشاورای بخش و شورای  دييت 

 شود. ين مييتع

در صااورت موافقت اسااتاد راهنمای اول مي توان اسااتاد راهنمای دوم و بر اساااس  یدکتر ةهر رسااال یبرا :7 تبصـرة

   .باشد %30حداقا  مشارکت درصدبا  زدي دانشگاه از حتما يستياول با یاستاد راهنمانامه مربوط تعيين نمود. شيوه

گروه مستقا/دانشکده، بخش و شورای با موافقت شورای به پيشانهاد استاد راهنما و در موارد اساتثنايي  : 2 تبصـرة

ا يمعتبر داخا و  يها يا مؤسااسااات آموزش عالگر دانشااگاهيتوان از بين اع ااای هي ت علمي ددوم را مي یاسااتاد راهنما

مرتبط با  يتخصص ةنيدر زم یا خارج از کشاور با مدر  دکتريصاالح داخا ین متخصاصاان ذيخارج از کشاور و همچن

 انتخاب نمود. مربوط نامهوهيبا ش مطابقرساله 

د در صاورتي که ع و هي ت علمي در زمان دفاع دانشجو در سفر مطالعاتي يا ماموريت خارج از کشور باش: 9 تبصـرة

 درصد مشارکت تعيين نمود.  10با حداقا استاد راهنمای دوم داخا دانشگاه نامه الزم است برای آن پايان
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تعيين استاد راهنمای دوم داخا دانشگاه  با مدت زمان بيش از يک ساال، پيشنهاد يهايدر مورد م موريت :4 تبصـرة

 گيری خواهد شد.ی پرديس بررسي و تصميمدر شورامطرح و گروه مستقا / دانشکده  در شورای بخش و شورای

گروه مستقا/ دانشکده، با موافقت استاد  یه در شورايشانهاديب پيدوم بعد از تصاو یتغيير اساتاد راهنما :1 تبصـرة

ن صورت فاصله زمان ير است. در ايپذگروه مستقا/ دانشکده امکان ی بخش و شاوراید و شاورايو جد يدوم قبل یراهنما

 است.  ماه3ر حداقا ييتغن يدفاع تا آخر

گروه مستقا/ دانشکده و موافقت  یه در شورايشنهاديب پيدوم بعد از تصاو یاضاافه شادن اساتاد راهنما :6 تبصـرة

ن صورت فاصله زمان دفاع تا ير است. در ايپذگروه مستقا/ دانشکده امکان ی بخش و شاورایاول و شاورا یاساتاد راهنما

 است.  ماه 3ر حداقا يين تغيآخر

 يالزام)اصا يا اسکن شده( ه يشنهاديا خارج دانشاگاه( در فرم پياساتاد / اساتادان راهنما )داخا  یام اا :9 تبصـرة

 یاام خارج از دانشگاه،  یاستاد راهنما يد کتبييص گروه مستقا/دانشکده( بر اساس ت ياسات. در موارد خاص )به تشاخ

 خارج از دانشگاه شود. یاستاد راهنما ین ام ايگزيتواند جايم رئيس بخش

را  یگريد طيعالوه بر موارد فوق، شرا تواننديمختلف م یها، دانشکده1تا  1در ساير موارد مشمول تبصرۀ : 8 تبصرة

  .برسانند دانشگاه يليتکم التيتحص یشورا دييت  و مستقا دانشکده/  سيپردو به تصويب شورای  نييتع

 

 مشاور استاد

گروه مستقا/ دانشکده از بين بخش و شورای ی د شوراييپيشنهاد استاد راهنما پس از ت  استاد مشاور به: 74 مادة

صالح یکشور و يا متخصصان ذ يموسسات آموزش عالو ها گر دانشگاهيهي ت علمي د یا اع اي ياع ای هي ت علمي داخل

وب نامه مصمطابق با شيوهمرتبط با رساله  يتخصص ةنيدر زم یا خارج از کشور با مدر  دکتريا خارج از دانشگاه يداخا 

 تواند استاد مشاور نداشته باشد.مي یرساله دکترشود. انتخاب ميشورای تحصيالت تکميلي 

 توان در نظر گرفت. ياستاد مشاور م 2حداکثر  یدکتر ةهر رسال یبرا :7 تبصرة

گروه  بخش و شورای با درخواست استاد راهنما، موافقت استاد مشاور قبلي و جديد و تاييد شورای : 2 تبصرة

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

 ماه باشد. 3حداقا 

توان برای رساله گروه مستقا/ دانشکده ميبخش و شورای وافقت شورای با درخواست استاد راهنما و م:  9 تبصرة

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

 ماه باشد. 3بايد حداقا 
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است. در موارد خاص )به  يه الزاميشنهاديفرم پ ا خارج دانشگاه( درياستاد / استادان مشاور )داخا  ی: ام ا4 تبصـرة

تواند يم رئيس بخش یاستاد مشاور خارج از دانشگاه، ام ااااااااا يکتب يةدييص گروه مستقا/دانشکده( بر اساس ت يتشخ

 ن ام ا استاد مشاور خارج از دانشگاه شود.يگزيجا

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

مديرگروه مستقا / معاون  دييت  به را خود قيتحق انجام شرفتيپ روند مشاور، و راهنما استادان/  استاد ح ور در يشفاه

 . برساند دانشکده

را  یگريد طيعالوه بر موارد فوق، شرا تواننديمختلف م یها، دانشکده5تا  1: در ساير موارد مشمول تبصرۀ 6 تبصرة

  .برسانند دانشگاه يليتکم التيتحص یشورا دييت  و مستقا دانشکده/  سيپردو به تصويب شورای  نييتع

 

 رساله موضوع

ال مسيرش از ني، همزمان با پذيپژوهش ۀويمسال دوم و در شيان نيتا پا يا پژوهش يآموزش ۀويدانشجو در ش: 71 مادة

خود را آااز  يت پژوهشين و فعاليياستاد/ استادان راهنما و مشاور تع يخود را با هماهنگ ةاست موضوع رسالاول، موظف 

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

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

 دانش مرزهای گسترش( الف

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

 فناوری و نوآوری بر ت کيد 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( ها

رد يگير نظر استاد راهنما صورت مين رساله زيو تدو يپژوهش ةدانشجو در مرحل يعلم یهاتيتمام فعااال: 7 تبصرة

 د ين، دانشجو بايد. عالوه بر ايقات خود را گزارش نمايجه تحقيد نتين کند، دانشجو باييو هر زمان که استاد راهنما تع
 ايتکمفرم گزارش پيشرفت تحصيلي را  ید 15 اي وريشهر 15در آزمون جامق، حداکثر تا  يبعد از قبول مسالين نياول از

 از راهنما استاد تيرضا عدمصورت  در. دهد اي/ دانشکده مستقا تحو سيمربوط، به آموزش پرد یهاو پس از اخذ ام اء

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 ي/دانشکده مستقا نسبت به صدور اخطار کتبسيپرد

 دانشگاه ارسال خواهد شد.  يليتکم التيتحص یبه شورا یريگميتصم یپرونده برا مسال،يدر دو ن
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گيری است و تصميمبه منزله عدم مراجعه دانشجو  يليتحص شرفتيبه موقق گزارش پ ايو تحو ايعدم تکم :2تبصرة 

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

 

 رساله یۀشنهادیپ

ز آزمون جامق و يآمتيرساله در گروه مستقا/ دانشکده مشروط به گذراندن موفق یشنهاديب طرح پيتصو :76 مادة

 است. يسيزبان انگل یهااز آزمون يکيکسب حداقا نمرۀ 

ز مه متمرکين یهاآزمون ةنامنييبر اساس آ يسيدانشجو در زبان انگل ييو توانا يت علمياحراز صالح ۀنحو: 7 تبصرة

 ا است:يجدول ذمندرج در  يسيمختلف زبان انگل یهامصوب وزارت براساس کسب حداقا نمرۀ آزمون یدکتر یورود

 University عنوان رشته رديف

of Tehran 

University 

of Shiraz 

IELTS 

Equivalent 

TOEFL 

PBT 

Or 

TOLIMO 

TOEFL 

IBT 
MSRT 

1 
رشته آموزش زبان انگليسي و زبان و 

 ادبيات انگليسي
-- -- 5/1 540 100 40 

2 
های ذکر شده در ها بجز رشتهکليه رشته

 3و  1رديف 
12 30 5 940 30 50 

3 

های زبان و ادبيات فارسي / زبان و رشته

ادبيات عرب / علوم قرآن و حديث / فقه 

شافعي/ فقه و مباني حقوق / مدرسي 

 ايثارگران و مربيان -معارف اسالمي 

11 55 4/9 935 54 91 

 

 ذکر شده است. یاز آزمونها يکي ۀه، ارائة مستندات مربوط به کسب حداقا نمريشنهاديشرط دفاع از پ

توانند در يم 95و 91ب يبه ترت MSRTدر صورت کسب حداقا نمره آزمون  3و  2 یهافيان رديدانشجو :2 تبصرة

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

 شود.يرفته ميپذ ين زبان اخذ شده توسط آنها به عنوان نمره قبولز دوره مذکور، نمره آزمويت آميگذراندن موفق

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

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

MSRT شود، نبت نام يبرگزار م يخارج یهاااکه توسط دانشکده زبان يتوانناد در دوره آموزشيم 93و  95ب يبه ترت
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ز دوره مذکور، نمره آزمون زبان اخذ شده توسط آنها به يت آميان در صورت گذراندن موفقين دسته از دانشجويند. اينما

 شود.يرفته ميپذ ينمره قبول عنوان

 يرطگرفته باشند، به ش يليمسال تحصين نيخود را قبا از شروع اول يسيکه مدر  زبان انگل يانيدانشجو :4 تبصرة

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

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

 قبول مورد نمره حداقاکسب . 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 مستقا مي/ دانشکده پرديس ،5تا  1مشمول تبصرۀ  در ساير موارد: 6تبصرة 

 شورای تحصيالت تکميلي دانشگاه برسانند. تصويب ديگری را تعيين و به 

 يسيزبان انگل یهااز آزمون يکي ۀجامق و کسب حداقا نمر يابيارزت در يدانشجو موظف است پس از موفق: 79 مادة

ر پس از طرح دن و ير نظر استاد/استادان راهنما و مشاور تدويرساله خود را ز يةشنهاديمسال پنجم، پيان نيحداکثر تا پا

دفاع از  ةان در جلسشورای بخش و کسب موافقت اولية شورا، در ح ور هي ت داوران از آن دفاع کند. ترکيب هي ت داور

 به شرح زير است: یپيشنهادية رساله دکتر

 الف( استاد/استادان راهنما )استاد راهنمای اول به عنوان رئيس هي ت داوران( 

 ب( استاد/استادان مشاور

 یهادر دوره سيو سه سال سابقه تدر یاريحداقا استاد يعلم ةمربوط با مرتب ةدر رشت ي ت علميک نفر ع و هيج( 

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

 خارج از یاريدانش ةه با حداقا مرتبيشنهاديمربوط و صاحبنظر در موضوع پ ةدر رشت ي ت علميک نفر ع و هي د(

 ده.گروه مستقا/ دانشکبخش و شورای  یزد به انتخاب شورايدانشگاه 

ه ب و شورای دانشکده مستقا / پرديس گروه مستقا/ دانشکده ید شوراييبا تاتواند ير ميز یهااز روش يکي :7 تبصرة

 ه رساله شود: يشنهاديدر جلسه دفاع از پ ين ح ور داور خارجيگزيت، جايب اولويترت

  دئوکنفرانس يداور خارج از دانشگاه به صورت وا 1

  یابه صورت مکاتبهداور خارج از دانشگاه ا 2

 سيدانشکده مستقا/ پرد یص شورايا به تشخيا داور خارج از بخش / با ذکر دل3

 سيدانشکده مستقا/ پرد یص شورايا به تشخيداور داخا بخش / با ذکر دل -9
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که رساله  يابد. در صورتييت ميرسمهي ت داوران  یح ور تمام اع ابا رساله  يةشنهاديپدفاع از  ةجلس :2 تبصرة

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

 توانند در جلسه ح ور نداشته باشند. يا مشاور مياز استادان راهنما و  يکير گروه مستقا/ معاون دانشکده، يمد

  ت داوران را کسبيک هيشود که حداقا آراء موافق نصف بعالوه يرفته ميپذ يرساله در صورت يةشنهاديپ :9 تبصرة

 ياصل ةد نسخيرساله، با يةشنهاديب پيپس از تصوبرسد.  ييب نهايگروه مستقا/ دانشکده، به تصو یکند و در شورا

در رابطه با انجام مراحا  ياقدام مقت  نيدر پرونده دانشجو به اداره آموزش ارسال شود. همچن يگانيه جهت بايشنهاديپ

 د. يستم گلستان به عما آيه در سيشنهاديد پيينبت و ت 

نمايند از سقف يک نمره مربوط : دانشجوياني که تا انتهای نيمسال ششم از پيشنهاديه رساله خود دفاع مي4تبصرة 

، نيم نمره از سقف مربوط کسر 1شوند. در صورت تصويب پيشنهاديه تا انتهای نيمسال مند ميبه استمرار در پژوهش بهره

 شوند. مندی نمره عالي محروم ميبهره ، از شرط4و در صورت تصويب پيشنهاديه تا انتهای نيمسال 

دفاع نشده دانشجو موظف  آن ه و اخذ واحد رساله توسط دانشجو، تا زماني که ازيشنهاديب پيپس از تصو: 1 تبصـرة

عدم نبت نام )انتخاب واحد( نام و واحد رساله را اخذ نمايد. اسات بر اسااس تقويم دانشاگاه در نيمسال)های( بعد نيز نبت

 شود.يم يا تلقيزمان مقرر، به منزله انصاراف دانشجو از تحصا رساله در

ر موضوع رساله را قبا از دفاع درخواست ييتواند تغيا موجهه، استاد راهنما ميدر شرايط خاص و با ارائه دال :6 تبصرة

مجدد  یبخش، برگزارد شورای ييپس از ت شود که منجر به تغييرات اساسي در پيشنهاديه مير موضاوع رسااله ييکند. تغ

 يک انيزم فاصله رعايت شرايط اين درگروه مستقا / دانشکده قابا انجام است.  ید شوراييه و ت يشنهاديدفاع از پ ةجلسا

  .است الزامي دفاع تا پيشنهاديه مجدد تصويب زمان از ساله

تعيين ع او هي ت علمي که در سافر فرصت مطالعاتي خارج از کشور باشد به عنوان استاد راهنما بالمانق  :9 تبصـرة

، ي به عنوان اسااتاد راهنمای دوم ت علميه یگر از اع ااايد يکيه يشاانهاديب پياساات، به شاارط اينکه در هنگام تصااو

 د. يقبول نما یاب ويت رساله را در ايت هدايمسئول

توانند عالوه بر موارد فوق، شرايط ديگری را های مختلف ميدانشکده ،4تا  1مشمول تبصرۀ  موارددر ساير : 8تبصرة 

  / دانشکده مستقا و ت ييد شورای تحصيالت تکميلي دانشگاه برسانند. سيپردتصويب شورای تعيين و به 

 شگاهدان مصوب نامهوهيش با مطابق هستند يمطالعات فرصت از استفاده به مجاز و يمتقاض که يانيدانشجو: 7تبصرة 

 . ندينما اقدام تواننديم
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 رساله از دفاع

با  يعلم یدستاوردها تيکفا حداقا از راهنما استادان/  استاد دييتا بر مشروط و رساله نيتدو از بعد دانشجو: 78مادة 

اجازه دفاع از رساله به دانشجو  يصورتدر داوران از رساله خود دفاع کند.   تيمجاز است در ح ور هرعايت تمامي مقررات، 

  شده باشد. یسپر دانشکده یدر شورا یه ويشنهاديب پيک سال از زمان تصويشود که حداقا يداده م

: پس از تدوين رساله، تاييد استاد / استادان راهنما و به شرط کفايت دستاوردهای علمي الزم است جلسه 7تبصرة 

تاريخ دفاع با ح ور استاد / استادان راهنما و مشاور و ترجيحاً استاد داور داخا برگزار  پيش دفاع از رساله قبا از تعيين

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

 سد.و به ت ييد استاد راهنما، رئيس بخش، مديرگروه مستقا/ معاون دانشکده بر

 فارسي بانز به چکيده ارائه شود و تهيه فارسي زبان رساله به نگارش دستورالعما با مطابق بايستي نامهپايان :2ة تبصر

 دانشکده/  بخش و ت ييد شورای گروه مستقا شورای نظر با خارجي هایزبان هایرشته دانشجويان. است الزامي انگليسي و

 .کنند تهيه زبان همان به را خود رساله توانندمي

: در رابطه با دانشجويان اير ايراني به تصويب شورای بخش و ت ييد شورای گروه مستقا / دانشکده و ت ييد 9تبصـرة 

شاورای تحصايالت تکميلي دانشاگاه امکان تدوين رسااله به زبان انگليسي جايگزين زبان فارسي وجود دارد. همچنين در 

انشاجو اير ايراني اسات عالوه بر نگارش رساله به زبان فارسي امکان نگارش به زبان مواردی که اساتاد راهنما يا مشااور د

 انگليسي نيز وجود دارد.

 کيارائه پذيرش قطعي حداقا ا يچاپ  يا پژوهش يآموزش ۀويرساله در ش يعلم یت دستاوردهايشرط کفا: 77 مادة

 دييمورد ت  يداخل يپژوهش-يرساله در مجالت علمدرصد مستخرج از  دو مقاله صدحداقا  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

هنما در ازد بوده، نام استاد/ استادان ريد 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 يآن آمده باشد. مقاالت

 است مورد قبول است.  یارسال آنها به مجالت پس از نبت نام دانشجو در دوره دکتر

اف اختراع، اکتش يعلم يةديي، ت يدانش فن ديوه از توليان هر دو شيکه دانشجو يط خاص و در صورتيدر شرا :7 تبصرة

د ييورد ت م" یق هنريو آنار بد "يصالح علميد شده توسط مرجق ذييو ت  يابيارز" المللي )اير ايراني( معتبری بينو نوآور

 ت يه و ، شورای پرديس / دانشکده مستقاگروه مستقا / دانشکده ید شوراييبرخوردار باشند پس از ت  "يدستگاه متقاض

 ک مقاله شود.ين چاپ يگزيجاهر کدام تواند يداوران، م
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 ييدستگاه اجرا یازهاياز ن يکيانجام دهد که دستاورد آن  یک طرح کاربرديد ي، دانشجو بايوه پژوهشي: در ش2 تبصرة

 و گروه مستقا/ دانشکده یشورا ،بخش یمربوط شورا ييد طرح مذکور توسط دستگاه اجراييرا برآورده سازد. پس از ت 

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

 دانشجوست. ی، با استاد راهنماييا دستگاه اجرايبه کارفرما 

نام داوران در خ دفاع و يبخش و نبت تار یدفاع از رساااله در شااورا ةپس از تعيين تاريخ برگزاری جلساا :9 تبصــرة

حداقا  ستم گلستانياست از طريق سمعاون دانشکده الزم ر گروه مستقا / يمد يا س بخشيساتم گلساتان توسط رئيسا

 . شودد ييروز قبا از تاريخ دفاع، درخواست مجوز دفاع از رساله ت  15

اس که بر اس)تکميا و تاييد کاربرگ مربوط( د اصالح نهايي رساله ييدانشجو موظف است پس از دفاع و ت  :4 تبصـرة

، آن را به "زديدانشااگاه  یت حقوق معنويرعا"ام ااا شااده  ةهي ت داوران انجام خواهد داد با الحاق تعهدنام یهادگاهيد

 ايد.نمک نسخه( تحويا يتعداد الزم تکثير و صاحافي نموده و به اساتاد/استادان راهنما، استاد/استادان مشاور و )هر کدام 

به کتابخانه مرکزی  PDFو (LATEXا ي)WORDصااورت ضاامناً الزم اساات دانشااجو فايا کاما الکترونيکي رساااله را به

ز يرا ن "اطالعات ايران یعلوم و فناورپژوهشگاه "دانشاجو الزم اسات کاربرگ نبت رسااله در پرتال دانشاگاه تحويا دهد. 

 یزده است، به کتابخانه مرکيداره آموزش پرديس / دانشاکده مساتقا رساد اييکه به ت  مربوط يةدييتکميا و به همراه ت 

منوط به اجرای دقيق مراحا  يآموختگه حساااب و صاادور هر گونه گواهي دانشييد برگ تسااويت  .دانشااگاه تحويا دهد

 باشد. ادشده ميي

رساله  يةدفاع ة ت داوران جلسيب هيترک شود.ارزشيابي رساله در جلسه دفاعيه توسط هي ت داوران انجام مي :21 مادة

 ر است:يبه شرح ز

  ت داوران( يس هياول به عنوان رئ یالف( استاد/استادان راهنما )استاد راهنما

 ب( استاد/استادان مشاور

د بخش و ت يي یبه انتخاب شورا یمدر  دکتر یيا متخصصان و محققان برجسته دارا ي ت علميه ینفر از اع ا 3ج( 

صيالت های تحق در دورهيس و تحقيدر رشته مربوط با سه سال سابقه تدرکه حداقا دو نفر شورای گروه مستقا / دانشکده 

 د. باشن یاريدانشحداقا مرتبه  ید دارايد خارج از دانشگاه باشد. داوران خارج از دانشگاه بايدو نفر از آنها باو  تکميلي

وجود  دئو کنفرانسيق وياز داوران از طر يکيتوسط  ی، امکان انجام داورت تکميلي دانشگاهشورای تحصيالد ييد( با ت 

 دارد.

 است. يه الزاميدر جلسه دفاع یدانشگاه به عنوان ناظر بدون حق رأ يليالت تکميتحص ۀادار ۀنديه( ح ور نما
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دهنده پروژه بدون سفارش ييدستگاه اجرانده ي ت داوران، ح ور نمايب هيعالوه بر ترک يپژوهش ۀوي: در ش7 تبصرة

 است.  يو نمره الزام یحق رأ

که رساله دارای دو استاد راهنما باشد، ح ور هر دو استاد راهنما در جلسه دفاعيه الزامي است. يدر صورت :2 ةتبصـر

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

 تواند رسميت يابد. دفاعيه بدون ح ور استاد/استادان مشاور مي ةجلس :9 تبصرة

 اخذ اداری مراحا باشااد، دانشااگاه ح ااور داشااته از خارج فردی رساااله مشاااوره و راهنمايي تيم در اگر :4 تبصــرة

به  مربوط مسااائا جهت الزم هایپيگيری مساائول. شااودمي انجام بخش رئيس توسااط مدعو، اسااتاد مجوزهای الزم برای

 ساااير التدريسحق بجز اساات ذکر به الزم. اساات اول راهنمای اسااتاد عهده بر دفاع جلسااه در ح ااور التدريس وحق

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

شااورای گروه مسااتقا/ شااورای بخش و د ييانتخاب اع ااای هي ت داوران به پيشاانهاد اسااتاد راهنما و ت  :1 تبصــرة

تواند يگروه مستقا/ دانشکده م ید، شوراياسات. در صورت صالحد يدانشاکده اسات و ح اور آنها در جلساه دفاع الزام

 د.يداوران انتخاب نما ت يه یتوسط استاد راهنما را به عنوان اع ا یشنهاديبجز افراد پ ياشخاص

 يها و مؤسسات آموزش عالبوده و از دانشاگاه یبايد دارای مدر  دکتر یهای دکتراساتادان داور رسااله :6 تبصـرة

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

 رد.يدانشکده قرار گ گروه مستقا/

گر يد یبرا 1ب ياستاد راهنما و ضر یبرا 2ب يدانشجو با احتساب ضر ۀ، نمریهای دکتررسالهدر ارزشيابي  :9 تبصرة

 گردد. ين مييها تعن نمرهيانگيبر اساس م يينها ۀاع ا و نمر

 ةدر جلسکه دارای دو اساتاد راهنما هساتند، در صاورت ح اور هر دو استاد راهنما  یهای دکتررسااله :8 تبصـرة 

از اسااتادان  يکيکه  يو درصااورت شااوددر نظر گرفته مي رسااالهدر ارزشاايابي  1دفاعيه برای هر کدام يک نمره با ضااريب 

ش از ين در صورت وجود بيهمچن شود.يدر نظر گرفته م 2ب يحاضار، ضر یاساتاد راهنما ۀنمر یب باشاد، برايراهنما اا

 شود.ير داده ميکا ت ن ۀدر نمر 1ب يک نمره با ضرياستادان مشاور به عنوان  ۀن نمريانگيک استاد مشاور، مي

 معيارها و نکات مورد ارزشيابي در هي ت داوران عبارت است از:: 7 تبصرة

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

سقف و استفاده از منابق و م خذ معتبر ) يعلم یريگجهيا و نتيه و تحليتجز ينامه با موضوع، چگونگانطباق محتوای پايان

 (.71نمره: 

های اماليي و تايپي، رعايت وه نگارش و انسجام مطالب، پيراسته بودن متن از الطيب( کيفيت نوشتاری رساله شاما ش

آرايي نامه تحصيالت تکميلي در اصول نگارش و صفحهگيری و رعايت شيوهنويسي، مقدمه و نتيجهاصول مربوط به چکيده 

 (. 4سقف نمره: )
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 ج( کيفيت دفاع از رساله شاما چگونگي معرفي رساله و دستاوردهای علمي آن، نحوه پاسخگويي به سؤاالت، رعايت

 (.9سقف نمره: )لب رساله نامه و ميزان تسلط دانشجو بر مطابندی 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 ، 1 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 ، 4 مسالين یانتها تا هيشنهاديپ بيتصو صورت در و مند مي شودبهره

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

 (9: نمرهسقف ) ( دستاوردهاای علمي رسالهها

 رساله ت نير دارد:  ۀدستاوردهای علمي رساله به صورت زير بر نمر :71 تبصرة

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

انجام دفاع است،  یطور اجباری به دستاوردهای علمي مستخرج از رساله که اضافه بر دستاورد الزم برانمره رساله به

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

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

دفاع  ةجلس یتا زمان برگزارکه  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 ۀنمر 2و  1و مطابق با جداول 

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

 . برسانند دانشگاه يليتکم التيتحص یشورا دييت  و مستقا دانشکده/  سيپرد

الت يتحص انيدانشجو یدکتر یهاها و رسالهنامهانيپا یت معنوينکه مالکيت به اي( با توجه به مقررات و با عناب

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

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

 ت شود: يرعا

)بر اساس  زديد دانشگاه يدانشجو، استاد / استادان راهنما و استاد / استادان مشاور در مقاله صرفاً با( ي)نشان يا وابستگ1

وابسته به  يو پژوهش يمراکز آموزش ي ت علميه یاست اع ا يهيالملا دانشگاه( باشد. بدنياز روابط ب يساختار ارسال

ز يزد و نيبازنشسته دانشگاه  ي ت علميه یو...(، اع ا يعلم یها، قطبيها و مراکز پژوهشزد )پژوهشکدهيدانشگاه 

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

 ن مصوبه هستند. يا مشمول ايبعد از فراات از تحص
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 یگريا سازمان ديزد با دانشگاه، پژوهشگاه يکه موضوع رساله دانشجو در قالب قرارداد مشتر  دانشگاه  يا 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  ي ت علميها استاد مشاور دانشجو، ع و يدوم و  یکه استاد راهنما يا در صورت3

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

 ذکر شود. 

، مديرمسئول، يا ع و ا تنها يک مقاله از مقاالت چاپ شده در مجالتي که استاد / استادان راهنمای دانشجو سردبير9

با تاييد شورای پرديس / دانشکده مستقا و  باشد يزد دانشگاه انتشارات جزء هينشر هي ت تحريريه آن مجالت باشند يا

 شورای تحصيالت تکميلي دانشگاه قابا قبول است.

نيو ب يمقاله در مجالت داخل يرش قطعير نامه پذيصوت رفته شده در مجالت،ياز به مقاالت پذيص امتيار تخصيمعا 5

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

تواند اول يا دوم باشد. نام ، نام دانشجو و استاد راهنما ميمستخرج از رساله بر اساس نظر استاد راهنما یهامقالهدر  ا3 

 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 ا 1

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

ه يرا در ته مشارکت داشتهد نقش ع و يس، استاد راهنما باين در صورت درخواست گروه مستقا/ دانشکده / پرديهمچن

ده / دانشکس يدپرو شورای  گروه مستقا / دانشکدهشورای د يين نقش مورد ت يد و ايمقاله به صورت مکتوب اعالم نما

علق ن دانشجو تياز آن به اوليف مقاله شرکت داشته باشد امتيک دانشجو در ت ليش از يکه ب يدر صورتباشد. مستقا 

  .رديگيم

 باشد.  ت چاپ يا پذيرش شده در مجالت( مقاالCorresponding Authorد نويسنده مسئول )يا استاد راهنما با4

ام در دانشگاهي ديگر انج تحقيقاتي: در مواردی که دانشجو قسمتي از تحقيقات رسالة خود را به علت فرصت 77 تبصرة

. در مواردی که تواند نويسنده مسئول باشددهد، استادی که دانشجو را جهت فرصت مطالعاتي پذيرش کرده است نيز مي

واند از تدر چاپ مقاله حاصا از فرصت تحقيقاتي، اسم استاد راهنمای دانشگاه يزد ذکر نشده باشد در صورتي دانشجو مي

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

درصد تعيين کند و مراتب به تاييد شورای تحصيالت تکميلي دانشگاه رسيده  90صد مشارکت راهنمای دوم رساله با در

 باشد. 



  پژوهشي و آموزشي نامهشیو 

 و بعد از آن 79ورودی  دانشجویان دکتری

 EP/B005 :مدرک شناسه

 7979پاییز  ویرایش:

 27 از 26صفحه: 

 

23 

 

ر معتبر )بر يا در مجالت ايشوند و ير معتبر ارائه ميا یهانارها / کنفرانسيا مقاالت مستخرج از رساله که در سم4

ان ين الزم است استادان و دانشجويست. بنابراين یبارگونه اعتچيه یشوند، داراي( چاپ مياساس اعالم حوزه معاونت پژوهش

 یدر راستا ي، اقدام مقت يها و مجالت معتبر رشته تخصصنارها/ کنفرانسياز سم يمختلف پس از شناخت کاف یهارشته

 ارائه و چاپ مقاله در آنها به عما آورند. 

 يتمام دستاوردهای رساله اعم از مقاالت و گواهمه کردن مستندات مربوط به يهنگام ارسال رساله برای داوران، ضم ج(

يم یايدفاع از رساله، دستاوردهای علم ةگر موجود، برای داوران ضروری است. در جلسين مدار  ديرش آنها و همچنيپذ

ي قرار ها مورد ارزيابده و توسط آنيا گرديرساله ت نير داشته باشند که قبا از جلسه دفاع به داوران تحو ۀتوانند بر نمر

 گرفته باشند.

ااز ير به هرکدام امتيداشته باشد به شارح ز ين دستااورد علميچندعالوه بر شرط دفاع دارای که 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( م1)بر اساس جدول  يالمللنيو ب يها( ملا کنفرانسينارها ي)سم یهاشيچاپ يا ارائه مقاله در هما

 يلداختخصصي  يپژوهش يدر مجالت علم يرش قطعيا پذير داشته باشند. چاپ مقاله يرساله ت ن ۀبر نمر 15/0حداکثر 

معتبر،  یهاا ابداع، کسب عنوان در جشنوارهياختراع  يعلم يةدييت  ،ISIه ينما یدارا تخصصي ، مجالتيند وزارتييمورد ت 

 ۀتوانند بر نمرينمره م 3تا سقف  2و 1د بر اساس جداول يد محصول جديا توليو ساخت دستگاه  یهنر ۀق و ارزنديانر بد

 ر داشته باشند. يرساله ت ن

 در ISI مقاله يک قطعي چاپ يا پذيرش دارای حداقا عالوه بر مقاله شرط دفاع، دکتری دانشجوی که صورتي در ه(

 اير هایرشته برای) JCR-Q2 نشريات فهرست در ISI مقاله سه يا( باال بسيار کيفيت دارای) JCR-Q1 نشريات فهرست

 علوم پرديس هایرشته برای) JCR-Q3 حداقا نشريات فهرست در ISI مقاله دو حداقا دارای يا و( انساني علوم پرديس از

  .شود برخوردار عالي نمره به مربوط نمره سقف از تواندمي پژوهش در استمرار نمره کسر صورت در حتي( انساني

 ۀهای علمي و صنعتي ايران، نمرگواهي از سازمان پژوهش ةاختراع و يا ابداع، منوط به ارائ يعلم يةديينمره ت  و(

ق و ارزنده يانر بد ۀ، نمريمعتبر علم یهاگواهي کسب عنوان اول تا سوم از دبيرخانه جشنواره ةها منوط به ارائجشنواره

 ۀد وزارت و نمرييمورد ت  يو خارج يداخل يالمللنيا بيو  یکشور یهاشگاهيمنوط به کسب عنوان اول تا سوم در نما یهنر

در  ربط است.یگروه مستقا/ دانشکده ذبخش و شورای  ید شوراييد، منوط به ت يد محصول جديا توليساخت دستگاه 

 ها بايستي نام استاد راهنما ذکر شده باشد.اخذ ت ييديه علمي اختراع و کسب عنوان در جشنواره

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

 ت نيرگذار باشند.توانند بر نمره رساله مي
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 : حداکثر نمره مقاالت مستخرج از رساله1جدول 

 
 موضوع

 مجله شيمقاله هما

معتبر خارجي و  کاما چکيده

 يداخل

 (ISI)اير

علمي 

ترويجي 

 داخلي

علمي پژوهشي داخلي 

 ین يا دارايد وزارتييمورد ت 

 ISIه ينما
ا گواهي پذيرش يچاپ مقاله 

ن يقطعي آن در مجله همچن

ا ارائه مقاله در يچاپ  يگواه

 ش يهما

25/0- 0 15/0- 0 5 /-0 15/0 -0 2-0 

 نمره 3تا سقف  نمره15/0تا سقف  

 

 : حداکثر نمره ساير دستاوردهای علمي رساله 2جدول 

 نمره هر مورد موضوع

 0-2 اختراع يا ابداع مستخرج از رسالهه يديياخذ ت 

 0-2 خوارزمي، رازی و فارابي مرتبط با رسالهالمللي های بينکسب عنوان در جشنواره

 0-2 ديد محصول جديا توليساخت دستگاه 

 0-2 یق و ارزنده هنريانر بد

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

 0-5/1 قرارداد حمايت پايان نامه برون دانشگاهي در سطح استاني
 

دفاع نيز صورت گيرد. در اين خصوص الزم است با تکميا  ةتواند در جلسمي یدکتر ةاصالح عنوان رسال: 72 تبصرة

س ير مدار  به اداره آموزش دانشکده مستقا/ پرديمربوط و موافقت و ام اء کليه اع ای هي ت داوران همراه با سا کاربرگ

 ارسال شود.

شود. در جلسه دفاع از رساله، دانشجو موظف ي ت داوران انجام ميرساله در جلسه دفاع توسط ه يابي: ارزش27 مادة

دفاع، پس از مشورت و  ةان جلسي ت داوران در پايد. هيو رساله خود ارائه و از آن دفاع نما يقاتياز کار تحق ياست گزارش

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

 شود: شود و ارزشيابي آن به صورت کيفي و به شرح زير انجام ميرساله در ميانگين کا محاسبه نمي
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 الف( قبول با درجه:

 20تا  14نمره : يعال 

  44/14تا  14خوب: نمره  يليخ 

  44/11تا  13خوب: نمره  

 13ب( مردود با نمره کمتر از 

در در فاصااله ده روز بعد از دفاع  راهنماد توسااط اسااتاد يداوران با  تيد هييرساااله پس از ت  يينها ةدرج :7 تبصــرة

ابي شود، بنا به تشخيص هي ت داوران، دانشجو مجاز يارزش« مردود»چنانچه رسالة دانشجو  ساتم گلساتان نبت شود.يسا

در  ديگر يک بارو در حداکثر يک نيمساال پس از اعمال نظرات اصالحي هي ت داوران اسات در مدت زمان سانوات مجاز 

دفاع کند. دانشجويي که در سنوات مجاز نتواند از رساله خود با موفقيت دفاع نمايد، از جلسه دفاع شرکت و از رساله خود 

شود، استاد  يابيارزش« مردود»که رساالة دانشاجو  یدر موارد. شاودادامه تحصايا و دريافت مدر  تحصايلي محروم مي

   گلستان است. ستميدر س« مردود»راهنما موظف به نبت 

 اصالحات گرفتن دهيناد مفهوم به مذکور  درجات از کي هر با رساله قبول بر يمبن داوران  تيه صيتشخ :2تبصـرة 

 نظر مورد اصالحات انجام از پس که است مفهوم نيا به رسااله مشاروط رشيپذ هبلک. بود نخواهد رسااله در الزم ياحتمال

   .ستين آن از مجدد دفاع به یازين داوران  تيه

 با رعايت ضوابط مربوطن شده نتواند از رساله خود با درجه قبول دفاع کند ييکه در فرصت تع ييدانشجو :9تبصرة

 شود. ياعطا م یبه و يدرس یگذراندن واحدها يفقط گواه

 

 آموختگيدانش

 از دفاع در تيموفق و 13 حداقا کا نيانگيم داشتن دوره، یواحدها هيکل گذراندن يآموختگدانش مال : 22 مادة

 رساله است. 

 شود.ي( صادر ميا پژوهشي يپژوهش – يوه )آموزشيحسب مورد با ذکر ش یمدر  دکتر :29 مادة

 .استآميز از رساله روز دفاع موفقيت یآموختگي دانشجويان دکترتاريخ دانش :7 تبصرة

در صورت عدم منق  خود دفاع کند، ةاز رسالاسفند  15ا يمهر  30حداکثر تا تاريخ  یدکتر یاگر دانشجو :2 تبصرة

 یهامسالين یندارد، ولي پس از اين تاريخ بايد در آن نيمسال نبت نام نمايد. برا ینيازی به نبت نام در نيمسال بعد قانوني،

 ش سنوات خواهد بود.يمنوط به اخذ مجوز افزاعالوه بر تکميا گزارش پيشرفت بعد از نهم، نبت نام دانشجو 
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 .شوديوه صادر ميبا ذکر ش یمدر  دکتر :9 تبصرة

، خاص يپژوهش ۀويمجاز است. ش يگساترش آموزش عال یها، صارفاً با مجوز شاوراوهيک از شايهر  ی: اجرا24 مادة

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

 دوره را از یهانهيه هزيد کليباشااند، با يپژوهشاا یدکتر یرش دانشااجويپذ يها متقاضااکه دانشااگاه يباشااند. در صااورت

 ن کنند.يمرتبط با صنعت تام ياختصاص یدرآمدها

، جعا، تقلب، ي)دسااتبرد ادب ين رساااله اقدام به تخلف علميا تدويا و ي: چنانچه دانشااجو در طول تحصاا21 مادة

نامهنييآ ن ويدانشگاه انبات شود مطابق با قوانای تحصيالت تکميلي نامهوهين موضاوع طبق شي( کند و ایبرداررونوشات 

 مصوب اقدام خواهد شد.  یهاها و دستورالعما

 خواهد شد.  یو يليدانشجو پس از اتمام رساله، منجر به ابطال مدر  تحص ي: احراز و انبات تخلف علمهتبصر

 ربوطم هاینامهآيين با مغاير مقرراتي و ضوابط تعيين به مجاز دانشکده شورای آموزشي، گروه/  بخش شورای: 26 مادة

 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 مستقا دانشکده/  پرديس شورای در تصويب و بررسي از پس 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: 29 مادة

   .گرددنمي دانشجو برای حقي گونههيچ موجب مصوب، مقررات

 دانشگاه است. يليالت تکميتحص یشورا ۀنامه بر عهدنيين آيو مسکوت در ا ر موارد مبهميتفس :28 مادة

ابالغ شده توسط  1/3/41مورخ  93034/2به شماره  یآموزشي دوره دکتر ةناماين دستورالعما، مطابق با آيين :27 مادة

برای دانشجويان آن  یوزير محترم علوم، تحقيقات و فناوری و مصاوبات شاورای تحصايالت تکميلي دانشگاه يزد تهيه و اجرا

 شود. ير با آن لغو ميمغااا یهانامهنييه آيخ اجارا کلياست. از تار يو بعد از آن الزام 1341 یورود یدکتار

 

 

 


