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 مقدمه

 سند و توسعه هايبرنامه اهداف خصوصبه اقتصادي و اجتماعی عظیم تحوالت و فناوري و علم پرشتاب رشد

 که است وردهآ پدید تحقیقاتی مراکز و هادانشگاه براي را شرایطی ایران، اسالمی جمهوري لهسابیست اندازچشم

 تربیت وهش،پژ به بیشتر توجه و فناوري و علم در راهبردي تحول ایجاد براي فناوري و تحقیقات علوم، وزارت

 هايولویتا صدر در ادکتر يدوره در دانشجو پذیرش شیوه در تنوع طریق از را ماهر متخصص و متعهد، نیروهاي

 قرار تجدیدنظر ردمو دکترا، دوره آموزشی نامهآیین آخرین روي، پیش اهداف به نیل براي .است داده قرار خود کاري

 ينامهیینآ آموزشی، کارگروه مختلف جلسات در بررسی و کارشناسی هاينظریه آوريجمع از پس ،درنهایت و گرفت

 هر برگزاري که است تأکید به زمال. شد تدوین »پژوهشی« و »پژوهشی -آموزشی« يیوهش دو به دکترا، دوره جدید

 هايطرح محور، پژوهش شیوه در البته بود؛ خواهد مجاز عالی آموزش گسترش شوراي مجوز با صرفاً ها،شیوه از یک

 از باید کهآن اتاعتبار بینیپیش و مشخص کارفرماي تعیین و تخصصی هايکمیته در تصویب از پس پژوهشی،

 ودوره دکتري  جهت جلوگیري از ابهامات در برگزاري .شد خواهد اجرا باشد، شدهتأمین مؤسسه از خارج اعتبارات

راي کلیه بخ تصویب و از تاری شدهتهیهاجرایی  نامهشیوهها داده است این مصوب به دانشگاه نامهآییناختیاراتی که 

آموزشی مصوب  نامهآیینمواد  کنندهنقضاجرایی  نامهشیوهمفاد این  است. االجرازمالهاي دانشگاه خوارزمی دانشکده

 براي دوره دکتري نخواهد بود.علوم، تحقیقات و فناوري  وزارت

 

 تعاریف .1 ماده

 :رودمی کار به نامهشیوه این در زیر تعاریف اختصار، رعایت براي

 .ستا فناوري و تحقیقات علوم، وزارت منظور: وزارت

 .است) Ph.D( تخصصی دکتراي يدوره منظور: ادکتر يدوره

 است. »خوارزمیدانشگاه « منظور: مؤسسهدانشگاه/ 

 .ندپذیرمی يردکت دورهدانشجوي  ،مقررات طبق کهاست خوارزمی  دانشگاه هايدانشکده از یک هرمنظور  :دانشکده

 نامثبت رزمیخوا دانشـگاه در و کـرده طی را گزینشمرحله  که استي دکتر يدوره شدگانپذیرفتهمنظور  :دانشجو

 .اندنموده

 .است دانشگاه پژوهشی یا آموزشی سازمانی واحد ترینکوچک منظور: گروه

 .استدکتر يدوره ينامهآیین منظور: نامهآیین
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 استاد ییراهنما تحت و مربوط رشته تحصیلی زمینه در يدکتر دانشجوي که است پژوهشی فعالیتمنظور  :رساله

 .ددهمی انجام و مشاور راهنما ان)(

در  شجو راعلمی داراي مدرك دکتري تخصصی است که مسئولیت راهنمایی دانیکی از اعضاي هیئت: استاد راهنما

 طول دوره دکتري به عهده دارد.

لیت ئواي است که مسعلمی داراي مدرك دکتري تخصصی یا متخصصان حرفهیکی از اعضاي هیئت: استاد مشاور

 دارند.مشاوره دانشجو را در انجام رساله به عهده

اله ارزیابی رس مسئولیتاي است که یا متخصصان حرفه علمیهیئتمجموعه متشکل از اعضاي : داورانهیئت

 .دارندعهدهدانشجو را بر 

اي که دارجامعه  هايبخشدر سایر  علمیهیئتغیر  باتجربهیا کارشناسان  نظرانصاحب: ايحرفهمتخصصان 

 .مؤسسه هستند تائیدبه  ايحرفهیت مهارت و صالح

 .است دانشگاه آموزشی و یا شوراي تحصیالت تکمیلیشوراي  منظور: شورا

 

 تعریف دوره .2 ماده

 تربیت آن ترسال و انجامدمی تحصیلی مدرك اعطاي به که است عالی آموزش تحصیلی دوره ترینباال يدکتر دوره

 مؤثر دانش زهايمر گسترش و کشور نیازهاي رفع درفناوري  و علوم مختلف هايزمینه در ورينوآ با که است افرادي

 .شودمی برگزار» پژوهشی« و» پژوهشی -آموزشی« يشیوه دو به دوره این. باشند

 .است »پژوهشی -آموزشی« يشیوه اجراي براي نامهشیوه این :1 تبصره

 

 پذیرش شرایط .3ماده 

 :است الزامی زیر شرایط احراز دکترا يدوره به ورود براي

 عالی. آموزش به ورود عمومی شرایط احراز )الف

 ز کشور کها خارج یا داخل هايدانشگاه از یکی از ايحرفه دکتراي یا ارشد کارشناسی تحصیلی مدرك داشتن ب)

 .باشد سیدهر پزشکی شآمـوز و درمـان بهداشت، وزارت یا فناوري و تحقیقات علوم، وزارت تأیید به مورد حسب

 مصاحبه. و آزمون کتبی طریق از موردنظررشته  به ورود براي علمی صالحیت پ) احراز
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 دکترا آزمون -3-1

 :شودمی انجام مرحله دو در دکترا آزمون

 شود.که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار میالف) آزمون کتبی 

 خواهد لبانداوط اطالع به مناسب زمان سال به نحو مقتضی و دردر هر  آزمون ب) مصاحبه علمی دانشگاه: نحوه

علمی  ریق مصاحبهاز ط آزمون کتبیداوطلبان داراي کارنامه  علمی، کمیته مصاحبه از صالحیتاحراز  منظوربه .رسید

 نندهکمصاحبه يکمیتهاعضاي . ارزیابی به عمل خواهد آورد پژوهشی،-علمی بررسی دستاوردهاي (آزمون شفاهی) و

نفر از اعضاي  3ل ) حداق3دانشکده (بدون حق رأي)  ) نماینده شوراي2اینده وي ) مدیر گروه یا نم1از:  اندعبارت

 گرایش.- واجد شرایط راهنمایی دانشجویان هر رشتهعلمیِهیئت

 
 خارجی زبان در توانایی . احراز3-2

مورد  نگلیسیارزمی موظف به ارائه نمره زبان دانشجویان دکتري در صورت قبولی نهایی در دانشگاه خوا -1-2-3

 طریق از خارجی زبان کارگیريبه در دانشجو توانایی خود هستند. احراز قبل از برگزاري آزمون جامعدانشگاه  تائید

 پذیرد.صورت می 1مصوب شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه مطابق جدول  هايآزمون

 

 راي تحصیالت تکمیلی دانشگاهشو تائیدزبان مورد  هايآزمون -1جدول 

 قبولی نمره حدنصاب نوع آزمون

TOEFL IBT 60 

TOEFL PAPER 450 

TOLIMO 500 

IELTS 5/5 

MSRT 50 

 kelt 60 خوارزمی دانشگاه زبان آزمون

 60 تهران دانشگاه زبان آزمون



 رزمیدانشگاه خوا (Ph.D) يدوره ي دکتر شیوه نامه اجرایی

۵ 
 

 60 آزمون دانشگاه تربیت مدرس

امتیاز نمرات  درصد حداقل 80فارسی و زبان و ادبیات عرب کسب براي دانشجویان رشته زبان و ادبیات  :1تبصره 

 .کندمیزبان خارجی جهت شرکت در آزمون ارزیابی جامع کفایت 

ار شـم به ـی آندرس منابع آموزشـی و فهم اصـلی یادگیري متون زبان عربی به عنوان که زبان هاییرشته :2تبصره 

 هايگرایش/اسالمی، رشته حقوق وفقه  هايگرایشیات عربی، رشـته/و ادب زبان هايگرایش /(مانند رشته رودمی

 ت نمایندشرک بجاي زبان انگلیسی در آزمون بسندگی زبان عربی توانندمی ، حکمت متعالیهحدیث و علوم قران

 .خود هستند قبل از برگزاري آزمون جامعمورد تائید دانشگاه  عربیموظف به ارائه نمره زبان 

براي رشته  قبولی نمره ابحدنص نوع آزمون

 زبان و ادبیات عربی

مجاز در تبصره  هايرشتهسایر 

2  

 70 80 آزمون اشتمال دانشگاه تهران

 65 75 آزمون تنال دانشگاه الزهرا

 شوندمی پذیرفته طریق آزمون تخصصی سازمان سنجش آموزش کشور جز از دانشجویانی که -3-2-2

 یتوانای حرازدر ا نیز خارج به داخل راتبهو دانشجویان تبدیل  )...و وزارت هايراتبه و درخشان (استعدادهاي

 ستند.ه جامع ارزیابی مجوز درخواست از قبل» 1-2-3ماده «خارجی ملزم به رعایت مفاد  زبان کارگیريبه

براي  نامهشیوهاین » 1-2-3«درصِد امتیاز از ماده  70به استناد مصوبات وزارت علوم، کسب  -3-2-3

 است. موردقبول، 1بدون لحاظ نمودن تبصره » ایثارگران يسهمیه« با شدگانذیرفتهپ

براي  نامهشیوه)) این 1-2-3ماده (( از امتیازدرصد  80به استناد مصوبات وزارت علوم، کسب  -3-2-4

 است. موردقبولاز سهمیه مربیان  شدگانپذیرفته

 شرطبهد، ه باشني زبان خارجی را احراز نمودنمره حدنصابترا، ي دکدانشجویانی که در بدو ورود به دوره -3-2-5

 است. موردقبولسال از تاریخ آن نگذشته باشد،  بیش از دو کهآن

 ينامهشیوه« احراز توانایی در زبان خارجی براي دانشجویان متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی تابع -3-2-6

 ارت اعالمیان وزاست که توسط سازمان امور دانشجو» خل و خارج از کشوراجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدّت در دا

 .گرددمی
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 مدت دوره .4ه ماد

 در و تاس سال چهار حداکثر و سال سه حداقل »پژوهشی -آموزشی« شیوه در يدوره دکتر در تحصیل مجاز مدت

 تدم بدین یلیتحص نیمسال دو تا ثرحداک توانمی ،ربطذي گروه تأیید و راهنما استاد پیشنهاد بهو  ضرورت صورت

 صورتبه رخواست،دمورد  نیمسال شروع از قبل هفته دو تا کثراحد باید مدت را دانشکده مربوطه افزایش این. افزود

 .نماید اعالم دانشگاه تکمیلی تحصیالت به (سیستم گلستان) سیستمی در سامانه آموزشی

و داکثر تا داختیار دارد که مدت تحصیل را ح دانشگاه نشود ختهآمودانشدر مدت مقرر  دانشجو کهدرصورتی-4-1

نیمسال  ما درتحصیل در نیمسال اول کماکان رایگان ا نیمسال افزایش دهد. براي دانشجوي مشمول آموزش رایگان

ست که ا شگاه)(مطابق سال ورود دانشجو به داندوم منوط به پرداخت شهریه ثابت در ابتداي هر نیمسال تحصیلی 

 شود.تعیین می امناهیئتطبق تعرفه 

ت بنا به سال است و در صورت ضرور 5/4حداکثر مدت مجاز  95: براي دانشجویان ورودي قبل از سال 1 تبصره

 .شودمیبه مدت مجاز افزوده  نیمسالگروه آموزشی حداکثر یک  تائیدپیشنهاد استاد راهنما و 

براي دانشجویان  ترمیکبه بعد و  95براي دانشجویان ورودي  (دو ترم اگر دانشجو علیرغم اضافه سنوات -4-2

 تحصیل اتمام به موفق بینیپیشغیرقابل مشکالت بروز یا و خود اختیار از خارج عللی به بنا، )95ورودي قبل از سال 

ت ت تحصیال، معاون آموزشی دانشکده و مدیریتخصصی گروه تأیید و دانشجو راهنماي استاد پیشنهاد به نشود،

 هايلیتفعا با متناسب و کندمی بررسی را دانشجو وضعیت مورد، برحسب خاص موارد بررسی کمیسیون ،تکمیلی

بدیهی است که  د.کر خواهد گیريتصمیم او اخراج یا تحصیل ادامهنحوه  و مدت درباره دانشجو، علمی و کیفی و یکمّ

 هرگونه فتدریا وت در ابتداي هر نیمسال تحصیلی است ادامه تحصیل در این شرایط نیز منوط به پرداخت هزینه ثاب

 .است همربوط يهزینه پرداخت نیز مستلزم دانشجویی خدمات

 تحصیلی ع نیمسالشرو از قبل هفته چهار حداقل باید دانشجو ه،مادّ این» 3-4«بند امتیاز  از استفاده براي -4-3

رسد، بو دانشکده روه تا به تأیید شوراي گ نماید تسلیم نماراه استاد بهبا ذکر دالیل مستند  را خود تقاضاي ،جدید

از  خاص اردمو کمیسیون در طرح براي هفته دو ظرف حداکثررا درخواست مذکور  دانشجو دانشکده، بعد از تأیید

 .کندمی ارسال دانشگاه تکمیلی تحصیالت مدیریت به طریق سامانه سجاد

 

 مراحل دوره .5 ماده

 .استزیر  پژوهشیو  آموزشی پیوستههمبهداراي دو مرحله » پژوهشی -آموزشی« شیوه به يدکتردوره 
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 آموزشی يمرحله-5-1

 .یابدمی پایان جامع ارزیابی در قبولی با وگردد می آغاز داوطلب شدن پذیرفته با آموزشیمرحله  

زیر  السک برگزاري یاستثنای موارد در. یابدمی رسمیت دانشجو 3 حداقل با يدکتردوره  درس کالس -5-1-1

هاي گروه روازاین. است بالمانع دانشگاهآموزشی  يشورا تائید دانشکده و آموزشی شوراي پیشنهاد به ،حدنصاب

 ر هر سال تحصیلی هستند.ف به رعایت ظرفیت پذیرش دانشجو دآموزشی موظ

ند. نمای ریزيبرنامهدو روز  تحصیالت تکمیلی را حداقل در هايدورهند برنامه اهاي آموزشی موظفگروه-5-1-2

 نمایند. ارائه در هفتهمتفاوت نوبت و در دو روز  دوواحدي را حداقل در  4و  3 دروسهمچنین 

امه درسی برنآخرین و مدرّسان، بر اساس  هاسرفصل، عناوین، يدکتردروس دوره ه الزم است در ارائ -5-1-3 

به  رایط مدرّسشارسال دالیل توجیهی گروه و مستندات احراز  منوط بهمدعو، مدرّسان  کارگیريبهعمل شود. مصوب 

 است. شوراي دانشکدهاز  مجوز اخذو معاون آموزشی دانشکده 

 این در خود اتنتیجه مطالع از سخنرانی یک باید دانشجویان ،در دوره دکتري سمینار درس ارائه صورت در -5-1-4

 و ستارا در باید زنی سمینارها موضوع. دهند هارائ گروه آموزشی نظارت اعالم رسمی و با مربوط دانشکده در را درس

 .رساله باشد موضوع با هماهنگ

 
 پژوهشی يمرحله-5-2

و  ههشی رسالمرحله آموزشی، قبولی در ارزیابی جامع و دفاع از طرح پژو از رسمی بعد صورتبه مرحله پژوهشی 

رحله پژوهشی مابعاد رسمی  کنندهمشخصاین تعریف  .رسدمی پایان به رساله از دفاع با و شودمی آغازتصویب آن 

 .است

 

 واحدهاي دوره .6 ماده

تا  18ی و واحد آموزش 18تا  12 »پژوهشی -آموزشی« يشیوه در که است واحد 36 يدکتر دوره واحدهاي مجموع 

 ب شورايی و تصوینظر گروه تخصص اساس برتعداد واحدهاي آموزشی و پژوهشی واحد پژوهشی (رساله) است.  24

 .گرددمیتعیین  هادانشکدهآموزشی 
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 جرايا براي دانشجو علمی توان تقویت و رشتههر  نوین مفاهیم بر طتسلّ  منظوربه یآموزش واحدهاي -6-1

در صورت نیاز به  .شودمی انتخاب رشته هر بمصوّ درسی برنامه اساس بر و راهنما استاد نظر با پژوهشی هايفعالیت

 انجام گیرد.از طریق گروه آموزشی  مربوط مقرراتباید مطابق با  ، اقدامات الزمس جدیدتعریف در

گروه  أیید شورايدانشجو با پیشنهاد استاد راهنما و ت يرسالهدروس اختیاري مرتبط با  واحد 6حداکثر خذ ا -6-2

 انع است.شی دانشگاه بالمآموز هايگروهمصوب از سایر  يبرنامهبر اساس  آموزشی دانشکده آموزشی و معاون

میهمان از  صورتبهرا  واحد درسی 6حداکثر تواند دانشجو میگروه آموزشی  تائیدو  راهنما استاد نظر با -6-3

ن درس در عدم ارائه آ شرطبهدوره دکتري اخذ نماید. اخذ درس از دانشگاه دیگر  برگزارکنندههاي دولتی دانشگاه

 دانشگاه خوارزمی میسر است.

 آموزشیو شوراي  ربطذي گروه کمیته تأیید و راهنما استاد تشخیص به نیاز، صورت در و خاص شرایط در -6-4

 هايدرس از احدو 8 حداکثر ،مصوب آموزشی هايواحد بر وهعال اندموظف مرتبط غیرهاي یان رشتهدانشجو ،دانشکده

 میانگین رد نمرات این واحدها. دنبگذران »14« نمره حداقل با جبرانی هايدرس عنوانبه را تکمیلی هايدوره

 .گرددنمی محاسبه دانشجو هاينمره

 شرطبهو وط مرب رشتهکارشناسی ارشد دوره هاي واحدالزاماً باید از  »6-4«مذکور در بند دروس جبرانی  -6-5

 ارشد ارائه شود. کارشناسی هايحضور دانشجو در کالس

ع ضوابط ، تابیادشده هايکالسکارشناسی ارشد ارائه نشود، تشکیل  رهدر دو جبرانی دروس کهدرصورتی -6-6 

 خواهد بود. دکتري يدورهتشکیل کالس 

 .دهدنمی افزایش را آموزشیدوره  مجاز تمدّ جبرانی، دروس گذراندن -6-7

قررات مین و هاي خارج از کشور که از سوي وزارت و بر اساس قوانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاهدان-6-8

ید وزشی باگروه آمبا نظر  پس از پذیرش در دانشگاه شوند،ی میه دانشگاه معرفتحصیل ب يادامهمربوط براي 

 نامهشیوه این هايتبصرهرا بگذرانند. این دسته از دانشجویان نیز تابع تمامی مواد و  واحدهاي درسی رشته مربوط

 خواهند بود.

 کهآن مگر د؛نمای انتخاب واحد 10 حداکثر و 6 حداقل نیمسال هر در است موظف آموزشی، مرحله در دانشجو -6-9

 واحد 14 قفس تا تعداد این ،جبرانی هايدرس زمانهم اخذصورت  در. باشد کمتر واحد 6 از باقیمانده واحدهاي

 .است افزایشقابل



 رزمیدانشگاه خوا (Ph.D) يدوره ي دکتر شیوه نامه اجرایی

۹ 
 

 20از  16 هادرس همه در انشجود هاينمره قبولقابل میانگین و 20 از 14 درس هر در قبولی ينمره حداقل-6-10

 .است

 باشد، محروم از تحصیل خواهد بود. 16در صورتی که معدل دانشجو براي دو ترم زیر -6-11

 .شودمیقبولی وي انجام  ينمرهبر اساس آخرین  صرفاًمحاسبه میانگین کل نمرات دانشجو : 1 تبصره

آن،  جهغیرمو غیبتنمره قبولی در هر درس یا  ، در صورت عدم کسبمشمول آموزش رایگان دانشجوي :2تبصره 

ات صوب هیم شهریه، هزینه مربوط به آن را بر اساس اب مجدد همان درس یا درس جایگزینموظف است براي انتخ

 .امناء مؤسسه پرداخت کند

 دروس درئه کلیه آموزشی موظف به ارا هايگروه. است تحصیلی نیمسال 3 آموزشی يدوره طول حداکثر -6-12

 .اندشدهتعیین هاينیمسالدر همان  هاآن اخذمذکور و دانشجویان موظف به  هاينیمسالطول 

 با است مجاز دانشجو باشد، 16 از معدل دانشجوي دکتري پس از گذراندن کلیه دروس کمتر کهدرصورتی -6-13

سال  اساس بردانشگاه  امنايئتهیشوراي گروه و با پرداخت شهریه (مطابق شهریه مصوب  تأیید و راهنما استاد نظر

 بر عالوه را باز میان دروس مصوّ هاییدرسهستند یا  16را که داراي نمره کمتر از  هاییدرس باریک فقط )،ورود

تا معدل کل  بگذراند و ودهنم اخذتحصیلی  نیمسال یک در حداکثر کل، میانگین جبران ي دوره، برايواحدها سقف

از نشد دانشجو  16اخذ دروس اضافه نیز معدل دانشجو باالتر از  ترمیکپس از  کهورتیدرصشود.  16دانشجو باالي 

 .واهد کردخبا دانشگاه دریافت  حسابتسویهرا پس از  اخذشدهو فقط گواهی نمرات  شودمیادامه تحصیل محروم 

یمسال ندانشجو در  نامثبتنیمسال تحصیلی شود،  4مجموع سنوات آموزشی دانشجو بیش از  کهدرصورتی -6-14

ت ت تحصیالدانشکده و ارسال مستندات مربوطه به مدیریاستاد راهنما و شوراي آموزشی  تائیدبعدي منوط به 

 دانشگاه است. موزشیآشوراي تکمیلی جهت طرح در 

وع موضهنما و استاد را تعیین به منوط ،ازآنپستحصیلی و  سنوات از دوم نیمسال در دانشجو واحد انتخاب -6-15

 کلی رساله و تأیید مدیر گروه آموزشی است.

 

 جامع . ارزیابی7 هماد

 ست.ا هاي آموزشی و پژوهشی دانشجواز ارزیابی جامع، احراز قابلیت هدف

 
 جامع شرایط شرکت در ارزیابی -7-1
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ز احرا ؛ ب)20از  16 میانگین کل کسب و آموزشی يدوره هايدرس گذراندن از الف) پس است: موظف دانشجو

 وز مدیر گروه امجوز  اخذبعد از  ؛ پ)نامهشیوهاین » 1-2-3مادّه «خارجی، مطابق  زبان آزمون قبولی در حدنصاب

 .نماید شرکت جامع ، در ارزیابین آموزشی دانشکدهمعاو

 .نیمسال است 5جامع،  ارزیابی مراحل يکلیه پایان تا آموزشی يمرحله مجاز مّدتحداکثر  -1تبصره 

ر، از زمان مقر اساس تقویم آموزشی دانشگاه و در بر مربوطهدر درس ارزیابی جامع در نیمسال  نامبتث -2بصره ت

وز را مج اخذالزم براي  هايشرطپیشنماید، اما  نامثبتجامع دانشجو در ارزیابی  کهدرصورتیوظایف دانشجو است. 

زیابی ار رگزاريراي ببایت مّدت مجاز، مهلت بیشتري احراز نکرده باشد، یا به تشخیص و تأیید گروه و دانشکده، با رع

 .شودمیرج دبا تأخیر  صورتبهدانشجو  يکارنامهدرس ارزیابی جامع در آن نیمسال در  جامع الزم باشد، نتیجه

 
 جامع ارزیابی برگزاري دستورالعمل-7-2

ان برگزاري و زم شی باید موضوعآموز گروه شفاهی است. مدیر و کتبی هايآزمون صورتبه ارزیابی جامع -7-2-1

شی به آگاهی معاون آموز اينامهاطالع دانشجویان و طی  به اياعالمیهطی  آموزشی يدوره نیمسال آخـرین در را آن

 دانشکده برساند.

را در  جامع ارزیابی در شرکت درخواستجامع  ارزیابی برگزاري از قبل ماه یک حداقل است موظف دانشجو -7-2-2

رائه دانشکده ا معاونت آموزشیو  گروه مدیرتأیید استاد راهنما،  آموزشی (پیشخوان سیستم گلستان) جهتسامانه 

 .نماید

جامع  زیابیار دانشجو در شرکت مجوز جامع، ارزیابی برگزاري از قبل هفته 2 حداقل است موظف دانشکده-7-2-3

 .مطابق با ضوابط صادر نماید را

گروه آموزشی  ادپیشنه به ماه) ردیبهشت و آبان(ا سال در بار دو حداکثر گرایش/تهرش هر در جامع ارزیابی-7-2-4

 .شودمی برگزار دانشکدهشوراي  تصویب از پس و

ارزیابی  نوبت ود از نوبت یک موجه از شرکت در ارزیابی جامع امتناع ورزد، بدون عذر دانشجو کهدرصورتی -7-2-5

 بود. خواهد بعدي جامع ارزیابی اولین در شرکت به مجاز باریک تنها و دهدمی دست از را

 
 آزمون کتبی ارزیابی جامع -7-3
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 .است وزشیتصویب گروه آم و راهنما استاد پیشنهاد÷ به اصلی درس سه یا دو شامل کتبی آزموندروس  -7-3-1

 درمجموع و،انشجد کل نمرات میانگین دهند ومی تشکیل راارزیابی جامع  کل نمره درصد 60 کتبی آزمون-7-3-2

 .باشد 14ها کمتر از از درس یکهیچو نمره  16کمتر از  نباید کتبی هايآزمون

 16ز اجو کمتر در صورتی که دانشجو در درسی موفق به کسب نمره قبولی نشود اما میانگین نمرات دانش -1تبصره 

 در امتحان شرکت نماید. مجدداً نباشد، در آزمون بعدي همان درس را 

 .استدانشجو آزمون کتبی را با موفقیت بگذراند مجاز به شرکت در آزمون شفاهی  کهدرصورتی -7-3-3

 
 ارزیابی جامع شفاهی آزمون -7-4

 در و،دانشج نمرات کل میانگین و دهدمی تشکیل راارزیابی جامع  کل نمره درصد 40 شفاهی آزمون -7-4-1

 .اشدب کمتر 16 از نباید شفاهی و کتبی هايآزمون مجموع

شی معاون آموز نظر بر عهده مدیر گروه زیر جـامع هـاي آزمون شفاهی ارزیابیجلسـه دبیـري و برگـزاري -7-4-2

 :گیردمیاعضاي زیر انجام  از بمرک ايکمیتهتوسط  دانشکده و با نظارت تحصیالت تکمیلی دانشگاه است و

 ان) راهنما( استاد )1

یلی یالت تکمهاي تحصسه سال تدریس یا تحقیق در دوره باسابقهدکترا داراي مدرك  علمیهیئت) دو یا سه عضو 2

عضو  کی از سهیدانشکده که حداقل آموزشی گرایش) و تصویب شوراي -دکترا، با نظر گروه (رشته يدورهو ترجیحًا 

 مذکور دانشیار یا استاد باشد.

اقل ی که حدتحصیالت تکمیل نماینده عنوانبهدانشکده با معرفی معاون آموزشی دانشکده  علمیهیئت) یک عضو 3

 دکترا باشد. يدرجهاستادیار با 

 رساله یقتحق طرح و دانشجو استدالل و بیان قدرت علمی، توان زمینه در سؤاالتی شامل شفاهی آزمون-7-4-3

 .گیردمیجامع انجام  ارزیابی برگزاري کمیته تشخیص دانشجو به

 کسب به موفق شفاهی آزمون در ولی نماید کسب را الزم نمره حداقل کتبی، آزمون در دانشجو چنانچه-7-4-4

 در دیگر باریکرم تا پایان همان ت تواندمی ،کمیته برگزاري تائیدتقاضاي دانشجو و  صورت در نشود، نمره قبولی

 .نماید شرکت شفاهی جامع ارزیابی

 پذیرد.مخفی انجام می يگیررأي صورتبه دهی بخش شفاهی ارزیابی جامعامتیاز -7-4-5
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تواند بخش شفاهی می ينمرهدرصد  50تا  دانشجویانی که داراي مقاله یا مقاالت با شرایط زیر باشند :1تبصره 

سب ک 8بیش از  ينمره، درمجموعدانشجو از بخش شفاهی  کهدرصورتیها تعلق گیرد، ولی مازاد به آننمره  صورتبه

 .ددگرمینمره منظور  8نماید، فقط 

ت در مجال شدهاپچباشد و مقاالت  شدهچاپپژوهشی مورد تأیید وزارت  -ت علمیلف) مقاله یا مقاالت باید در مجالا

 معتبر با ضریب تأثیر مثبت باشند. ينمایهخارجی باید داراي 

 الزامی است. »دانشگاه خوارزمی«ب) مقاله باید در راستاي موضوع رساله باشد و درج نام 

 دکترا باشد. يدورهرسال مقاله براي مجّله و چاپ باید بعد از قبولی در پ) تاریخ ا

 .شودمیارزیابی مشخص  يکمیته) امتیاز مقاله توسط ت

 
 جامع نتیجه آزمون -7-5

دیگر در  باریک دانشجو مجاز است صرفاً صورت ایناست در غیر  16حداقل نمره قبولی براي ارزیابی جامع  -7-5-1

 شرکت کند و آن را با موفقیت بگذراند.ارزیابی جامع 

 مواد مامت از بعدي جامع ارزیابی در است موظف گروه گردد، مردود جامع ارزیابی در دانشجو چنانچه -7-5-2

 .عمل آورد به ارزیابی وي از (کتبی و شفاهی) امتحانی

مع را مون جار حق شرکت در آزدیگ باریک ل در آزمون جامع مردود شود، صرفاً دانشجو بار او کهدرصورتی-7-5-3

بی ارزیا در خصوص امکان شرکت مجدد در گیريتصمیمدارد و در صورت مردود شدن مجدد، پرونده دانشجو براي 

 شودمی ارجاع کمیسیون موارد خاص دانشگاهاستاد راهنما و شوراي آموزشی دانشکده به  تائیدجامع پس از 

 یتموفق با را عجام نیز نتواند ارزیابی کمیسیون موارد خاص دانشگاه یدتائپس از  دانشجو کهدرصورتی: 1 يتبصره

 خواهد شد. محروم تحصیل يادامه از بگذراند،

 .واهد بودخکتبی بعد از برگزاري آزمون  بیست روز آزمون جامعنهایی نتیجه  حداکثر زمان اعالم :2 يتبصره

 

 پیشنهادي رساله) . دفاع از پروپوزال (طرح8 ماده

 جـامع نیمسال بعد از قبولی در ارزیـابی اولینپژوهشی باید در  -آموزشی يشیوه پیشنهادي رساله دکتري در طرح

پیشنهادي رساله دکتري با در نظر  طرح تصویبان) راهنما تهیه شود. حداکثر مهلت ( استادتوسط دانشجو و زیر نظر 

دانشجو در انتهاي  کهدرصورتی. استترم پنجم  ،يدروس دکترعدم قبولی گرفتن عدم قبولی در آزمون جامع و یا 
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استاد  تائیدخود را به تمدید فرصت مجاز نیز نتواند از پیشنهاد رساله دکتري خود دفاع نماید، درخواست  5ترم 

دانشکده به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه جهت بررسی در گروه آموزشی و  تائیدراهنما رسانده تا پس از 

 ارسال شود.دانشگاه  آموزشیشوراي 

 ا،ستاد راهنمآن توسط ا تائیدپیشنهادي رساله دکتري به استاد راهنما و  طرحپس از ارائه باید دانشجو  -8-1

وع در طرح موض تا پس ازنماید ()  درخواستسیستم گلستان پیشخوان خدمت را در  جلسه دفاع از پروپوزال برگزاري

-یي آموزشآن در شوراپیشنهادي  داوران تائیدع در این جلسه و سپس جلسه گروه آموزشی و تصویب عنوان موضو

 :مایدندفاع مرکّب از اعضاي زیر  ايپس از یک ماه از پروپوزال خود در کمیته حداکثر دانشکدهپژوهشی 

 و استاد (ان) مشاور شرایط مطابق با پیوست ان) راهنما( استاد )1

 خوارزمی هاي آموزشی دانشگاهگروه و یا سایر گروهمتخصص  علمیهیئت دو تن از اعضايداور داخلی:  )2

که شی به پیشنهاد استاد راهنما و تصویب گروه آموز در زمینه موضوع تحقیق رساله دکتري متخصص

ی و ت تکمیلتحصیال هايدورهسه سال سابقه تدریس یا تحقیق در بوده و  استادیاري داراي مرتبه حداقل

لی از الت تکمییک نفر از داوران داخلی به عنوان نماینده تحصی اشند.داشته برا دکتري  يدورهترجیحاً 

 .گرددمیطرف گروه آموزشی تعیین 

ه سال ه و سکه حداقل داراي مرتبه استادیاري بود نماینده تحصیالت تکمیلی (به پیشنهاد مدیر گروه) )3

 د.ري داشته باشندکت يدورهتحصیالت تکمیلی و ترجیحاً  هايدورهتدریس یا تحقیق در  يسابقه

داقل حکه زشی به پیشنهاد استاد راهنما و تصویب گروه آمویک نفر داور خارج از دانشگاه داور خارجی:  )4

یحاً ی و ترجتحصیالت تکمیل هايدورهبوده و سه سال سابقه تدریس یا تحقیق در  دانشیاريداراي مرتبه 

 وع تحقیق رساله دکتري باشد.دکتري داشته و زمینه تحقیقاتی ایشان در زمینه موض يدوره

وز یافت مجحداقل دو هفته قبل از برگزاري دفاع از طرح پیشنهادي رساله، دانشجو موظف به در :2 تبصره

 دانشکده است. معاون آموزشیبرگزاري دفاع از 

 رسمیتمعاون آموزشی دانشکده  و تأیید همربوط يکمیته تصویب از طرح پیشنهادي رساله دکتري پس -8-2

 دفاع خود يرساله از که زمانی پیشنهادي رساله تا طرحپس از تصویب  ، دانشجوروازاین .اجراستقابل و یابدیم

دانشجو  نامثبت عدم. نماید نامثبت رسالــه، براي بعدي هاينیمسال در دانشگاهی تقویم بر اساس است موظف نکرده،

صدور مجوز  به منوط دانشجو تحصیل به بازگشت است و تحصیل از انصراف يمنزلهبه در سنوات مجاز تحصیلی
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موارد خاص دانشگاه،  تحصیالت تکمیلی دانشگاه است. در صورت ارجاع بازگشت به تحصیل به کمیسیون توسط

 .است سال همان در نیمسال نوبت دوم همان ثابت يشهریهملزم به پرداخت  دانشجو

رونده پبایگانی در دفاع از پروپوزال را  جلساتصورتاز معاون آموزشی دانشکده موظف است یک نسخه  -8-3

 سیستم گلستان بارگذاري نماید.الکترونیکی 

 

 دکتري رساله انجام .9 ماده

و  قدام نمایدا رسالهپیشنهادي رساله دکتري بالفاصله نسبت به انجام  طرح تائیدپس از  است موظف دانشجو -9-1

را  ماههشش کار تحویل استاد راهنما داده و جلسه پیشرفتبق فرم مربوطه مطاانجام رساله را  ماههششهاي گزارش

نمره گزارش  ماید.نبا حضور استاد راهنما و یکی از اساتید ممتحن داخلی حاضر در جلسه دفاع از پروپوزال برگزار 

 داده خواهد شد. تأثیرجلسه دفاع نهایی رساله دانشجو  ارزیابیدر پیشرفت کار 

 حداقل دو نوبت گزارش جهت دفاع نهایی از رساله الزامی است.تبصره: ارائه 

مصوب  نامهینآیپژوهشی خود طبق  هايفعالیتدانشجو مجاز است در زمان تدوین رساله دکتري و براي ادامه  -9-2

سفر  خارجی آموزش عالی داخلی یا هايمؤسسهوزارت در مدت مجاز تحصیلی با عنوان فرصت تحقیقاتی به یکی از 

 ند.ک

با رتبه  هايدانشگاهدر صورتی که فرصت مطالعاتی خارج از کشور در ، حسب مصوبه هیات امنا دانشگاه -1تبصره 

 .شودمیبه سنوات مجاز دانشجو اضافه  ترمیکانجام شود  400زیر  المللیبین

 ورتص تحصیلی پیشرفت گزارش يارائه از پس ،بردمی به سر مطالعاتی فرصت در که دانشجویی نامثبت-9-3

 صادر ودانشج تحصیلی پیشرفت گزارش دریافت از پس دانشکده معاون آموزشی را نامثبت کتبی مجوز .گیردمی

مجوز را به  دانشکده موظف است رونوشت چنینهم. است همربوط گروه يعهده بر نامثبت اجراي بر و نظارت کندمی

 صیالت تکمیلی دانشگاه ارسال نماید.انضمام مستندات براي تأیید یا رد، به مدیریت تح

 

 پیش دفاع رساله دکتري يجلسهانجام  .10 ماده

فاع از براي د را دانشکده مربوطهپژوهشی  –شی زمصوب شوراي آمودانشجویی که حداقل دستاوردهاي پژوهشی 

پس از  ئه داده وارا نمارساله دکتري داشته باشد، درخواست برگزاري جلسه پیش دفاع از رساله دکتري را به استاد راه

 دهد.استاد راهنما مستندات مربوطه را در اختیار مدیر گروه قرار می تائید
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 سانند.شجویان برحداقل دستاورد پژوهشی براي کفایت رساله دکتري را به اطالع دان اندموظف هادانشکده: 1تبصره 

. نمایدمیارائه  کتبی به معاون آموزشی دانشکده صورتبهدانشجو را  يرساله پژوهشیمدیر گروه دستاوردهاي  -10-1

فت . با دریاشودمی ، نتیجه از سوي معاون آموزشی دانشکده به مدیر گروه اعالممعاون پژوهشی پس از بررسی و تأیید

 ید.ئه نمادرخواست مجوز براي دفاع از رساله را ارا تواندمیاین تأیید و انجام موفق پیش دفاع، دانشجو 

، داخلی و داوردو  اي با حضور استاد راهنما و مشاوراني خود در جلسهرساله از در جلسه پیش دفاع نشجودا -10-2

 خواهد شد. ي دفاع نهاییآماده استاد راهنما تائیدو  ي دانشجو پس از اصالحات احتمالی. رسالهدفاع خواهد نمود

 ید.ائه نماارمدیر گروه ر مجوز دفاع نهایی به پیش دفاع مذکور را براي صدو يجلسهصورت استاد راهنما باید

 .استپیش دفاع جلسه پس از روز  30و حداقل  ماه ششدفاع نهایی درخواست حداکثر مهلت  :1تبصره 

 

 ارزیابی رساله (دفاع از رساله) .11 ماده

 شرایط ارزیابی رساله -11-1

 کفایت شرطبهو  نماراه استاد تأیید وساله دکتري ماه پس از پیش دفاع از ر 6و حداکثر  رساله تدوین از پس دانشجو

 .کند دفاع آن از داورانهیئت حضور در است موظف رساله علمی دستاوردهاي

از  قبل ساله،ر موضوع با متناسب پژوهشی و طرح اهداف با رساله، مطابق علمی دستاوردهاي کفایت احراز -11-1-1

 ابمتناسب ، خ چاپمشخص بودن شماره مجله و تاریبا  نهایی پذیرش خذا یا کاغذي یا الکترونیکی چاپ طریق از دفاع

 صورتشکده معاون پژوهشی دان تائیدبا  پژوهشی هر دانشکده -مصوب شوراي آموزشیدستاوردهاي پژوهشی  حداقل

 .گیردمی

چاپ  »خوارزمی هدانشگا« باناممنحصراً  مقاله مستخرج از رساله دکتري بایدوابستگی سازمانی دانشجو در  :1 تبصره

) در XXXXX@khu.ac.ir( دانشگاهیشود. نویسنده مسئول مقاله باید استاد راهنما دانشجو بوده و آدرس ایمیل 

 جز ،اسامی اساتید راهنما .شودنمیباشد. در غیر این صورت، آن مقاله براي دفاع از رساله پذیرفته  ذکرشدهمقاله 

 نویسندگان مقاله باید درج شود.

 تاریخ از قبل وزر 20 باید راهنما، استاد تأیید از توسط دانشجو پس رساله از دفاع مجوز صدور درخواست -11-1-2

معاون  به فاعد تاریخ از قبل روز 10 حداقل دانشکده، آموزشیمعاون  گروه و تأیید از بعد و صورت پذیرد دفاع

 قرار گیرد. داورانهیئتقبل از دفاع باید در اختیار  روز 10ضمناً رساله حداقل  .اشدب رسیده آموزشی دانشکده

mailto:XXXXX@khu.ac.ir
mailto:XXXXX@khu.ac.ir
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ی و یک داور و تأیید کتبی داور خارج علمی دستاوردهاي کفایت احراز از بعد معاون آموزشی دانشکده -11-1-3

 .کندمی را صادر رساله از دفاع قبول بودن رساله مجوزداخلی مبنی بر قابل

 اهدانشگ تکمیلی تحصیالت ينمایندهو  داورانهیئت ،و مشاوران راهنما ان)( استاددفاع با حضور  يجلسه -11-1-4

 .یابدمی رسمیت

 

. 

 تحصیالت شوراي مصوبات و نامهشیوهاین  هايمادّه رعایت اجرا، حسن بر نظارت دفاع، يجلسهریاست  -11-1-5

 ست.بدون حق رأي ا تکمیلی دانشگاه تحصیالت يمایندهن يعهده بر دفاع با رابطه در دانشگاه تکمیلی

 :است زیر شرح به داورانهیئت ترکیب -11-1-6

 راهنما. ان)( استاد الف)

 مشاور. ان)( استاد ب)

 در تحقیق یا تدریس يسابقه سه سال حداقل بـا باالتر با حداقل مرتبه استادیاري و علمیهیئتعضو  دو پ)

أیید ت راهنما و به پیشنهاد استاددکترا که از داخل گروه آموزشی  يدورهو ترجیحاً  ـیتکمیلـ تحصیالت هايدوره

 .داخلی انداور عنوانبه شوراي آموزشی دانشکدهگروه و 

اید اشد ولی ببانشگاه دتواند خارج از گروه آموزشی دو داور از خارج گروه آموزشی. از دو داور خارجی یک داور می) ت

 رساله يدرزمینه و متخصص باالتر و دانشیاري يمرتبه با موردنظرگرایش -رشته درخارج دانشگاه  حتمًا یک داور از

 .انتخاب گردد آموزشیگروه و معاون تأیید  به پیشنهاد استاد راهنما و

 اي انتخاب شود.از متخصصان حرفه تواندمی آموزشیداور خارجی خارج از گروه  :1 تبصره

 .خواهد بوددانشکده  توسط معاون آموزشیت تکمیلی نماینده تحصیالتعیین  -ث

 .کند دفاع آن از و ارائه را خود يرساله از گزارشی جلسه این در است موظّف دانشجو -11-1-7

 با ستانه ماه) ( دو ترم رساله، از دفاع و دانشکده پژوهشی رساله در طرح تصویب بین الزم زمان حداقل -11-1-8

 ره تحصیل کمتر نشود.شرط اینکه از حداقل دو
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 ارزیابی رساله تیفیک -11-2

 نگارش ينحوه و پژوهشی هايیافته از دفاع چگونگی نوآوري، میزان و پژوهشی، علمی کیفیت اساس بر رساله ارزیابی

 نامهیوهشوست این ضمناً در نگارش الزاماً دستورالعمل مصوب شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه که پی .شودمی انجام

 رعایت گردد. بایستمی استاجرایی 

رش و نگافارسی  زبانها) باید به خارجی و مشابه آن هايزبان استثنايبهی (اي تحصیلهکلیه رشتهرساله  -11-2-1

 دفاع شود.

ربی عن و ادبیات خارجی، مانند زبان و ادبیات انگلیسی، زبا هايزبان هايرشتهرساله نگارش و دفاع از : 1 تبصره

 .باشد تحصیلی يرشتهبه همان زبان  تواندمیگروه آموزشی استاد راهنما و ر حسب نظ

 ه)ردتمبسوط (گس يچکیدهدانشجویان خارجی مجاز به نگارش رساله به زبان انگلیسی هستند و نگارش : 2 تبصره

 به فارسی، الزامی است.

» رساله رزیابـیسطوح ا«اساس  بر را نشجودا يرساله ارزیابی ،داورانهیئت اعضاي جلسه دفاع، پایان در -11-2-2

 داورانتهیئ اعضاي سه عضو از موافق حداقل رأي رساله، قبولی خصوص در گیريتصمیم مالك .نمایندمی تعیین

 . خوب؛3 خوب خیلی. 2 . عالی1 :قبول) الفاز:  اندعبارت »رساله ارزیابـی سطوح«. است 3-2-11مطابق بند 

 .قبولغیرقابل) ب

 .شودیر انجام میزارزشیابی آن به شرح و  شودنمینمره رساله در میانگین کل محاسبه  95 نامهآیین 20ماده مطابق 

 )20تا  19از (عالی  )1

 )99/18تا  18(خیلی خوب  )2

 )99/17تا  16(قبول با درجه خوب  )3

 )16کمتر از (مردود  )4

 .گرددمی درج دانشجو يکارنامه تیجه درو این ن نمایدمیسطح ارزیابی را ثبت و تأیید  معاون آموزشی دانشکده

) 2رأي؛یک  مجموعاًو مشاور ) استاد یا استادان راهنماي مشترك 1: داورانهیئتآراي  يمحاسبه ينحوه -11-2-3

 هرکدام از داوران یک رأي مستقل. مجموعاً پنج رأي.

از قف مدت مجسداکثر یک نیمسال در ح داورانهیئت تائیدچنانچه ارزشیابی رساله مردود اعالم شود با  -11-2-4

 تا دوباره در جلسه دفاع شرکت و از رساله خود دفاع کند. شودمیتحصیل به دانشجو اجازه داده 
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 تشخیص به بنا د،شو ارزیابی »قبولغیرقابل« دانشجو يرساله چهچنان، 95: براي دانشجویان قبل از ورودي 1 تبصره 

 نشود، ربیشت تحصیل مجاز مدّت حداکثر از کهاین شرطبه شش ماه حداکثرطی  است مجاز دانشجو ،داورانهیئت

 .کند دفاع آن از دیگر باریک براي صرفاً و آورد عمل به رساله در را الزم اصالحات

وب خوب و خ خیلیعالی،  يگانهسهسطوح  از یک هر با رساله قبول بر مبنی داورانهیئت تشخیص -11-2-5

 نخواهد رساله در الزم احتمالی اصـالحات گـرفتن نادیـده مفهـوم بـه ،»2-11« يماّده» 3-2-11« در بندمذکور 

 در. نیست رساله زا مجدد دفاع به نیازي ،داورانهیئت موردنظر اصالحات انجام از پس بدین مفهوم است که بلکه بود

 استاد مجدد دتأیی با را شدهاصالح يرساله دفاع، از پـس مـاه یک مـّدت ظـرف حداکثر باید دانشجو صورت، این

 .دهد ویلتح به گروه تحصیالت تکمیلی دانشگاه ينمایندهو  داورانهیئت انتخاب به داوران از یکی راهنما،

. 

ماید در مراجعه ن حسابتسویهماه پس از دفاع و انجام اصالحات جهت شش دانشجو موظف است حداکثر  -11-2-7

 ماید.دانشگاه واریز ن حساببههیات امنا  غی مطابق با مصوبهمبل تأخیر هرماهغیر این صورت به ازاي 

 

 یآموختگدانش .12 ماده

 يدوره يآموختهدانش خود، يرساله از »قبول« حداقل يدرجه کسب و درسی واحدهاي گذراندن از پس دانشجو

 .گرددمی نائل تخصصی ايدکتر يدرجه دریافت به و شودمی شناخته ادکتر

 .شودمی صادر پذیرش نوع و پژوهشی-آموزشی يشیوه ذکر با ادکتر يدوره مدرك :رهتبص

 

 از تحصیل تیمحروم .13 هدما

 خواهد شد: محروم تحصیل يادامه از دانشجو زیر موارد در

 نکند. نامثبتتحصیلی بدون عذر موجه  هاينیمسالدانشجو در هریک از  )1

 16 از کمتر اضافه جهت ترمیم معدل ترمیکپس از فرصت  گذرانده شجودان که درسی هاينمره کل میانگین) 2

 .باشد

 .دکترا در مهلت مقرر انجام نگیرد يرسالهپژوهشی یا  طرح) دفاع از 3

 .نشود احراز جامع ارزیابی دو از پس پژوهشی فعالیت استمرار براي دانشجو علمی صالحیت )4

 دکترا دو بار نامطلوب تشخیص داده شود. يهرسالپژوهشی  هايفعالیتارزیابی پیشرفت  )5
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 .شود ارزیابی »قبولغیرقابل«، نامهشیوهاین  »2-11« يمادّه »5-2-11بند « رعایت با دانشجو يرساله )6

 .برسد پایان به نامهشیوهاین » 3 يمادّه« رعایت با تحصیل مجاز تمدّ )7

 رعایت با ستا مجاز دانشگاه ،ادکتر يدوره در تحصیل يهادام از دانشجو انصراف یا شدن محروم صورت در -13-1

 کند صادر دانشجو تحصیلی يکارنامه اساس بر را اخذشده هايدرس ریزنمرات گواهی صرفاً مربوط، مقررات و ضوابط

 .دهد قرار وي اختیار در و

 گواهی دورص ،درهرحال .کند عمل ،سپرده که تعهداتی کلیه به است موظّف اخراجی یا انصرافی دانشجوي -13-2

 .است دانشگاه با دانشجو حسابتسویه به منوط» 13-1« در بندمندرج  ریزنمرات

 

 موارد سایر .14 ماده

 ظّفمو دانشجو و بوده وقتتمام صورتبه ادکتر يدوره در دانشجو تحصیل :وقتتمام صورتبه تحصیل -14-1

. دهد انجام را دخو پژوهشی و آموزشی هايبرنامه و یابد حضور هدانشگا در کندمی تعیین گروه که هاییزمان در است

 اخذ به منوط د،دارن غیردولتی یا دولتی هايارگان با) پیمانی یا رسمی( استخدامی يرابطه که دانشجویانی تحصیل

ر وره دزمان دانشجوي این دهمچنین تحصیل هم .است تحصیل يدوره طول تمام در تحصیلی یا مأموریت مرخصی

 .هاي تحصیلی اعم از دولتی و غیردولتی ممنوع استسایر دوره یاهمان دوره 

م از چنانچه دانشجو در طول نیمسال تحصیلی، در یک درس بیش از سه شانزده دانشجو: حضوروغیاب -14-2

 و آن تلقی شده غیرموجهیک درس یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند این غیبت  هايکالس

لی شود. در این صورت رعایت حداقل شش واحد در طول نیمسال براي دانشجو الزامی نیست ودرس حذف می

 شود.کامل جزو مدت مجاز دوره تحصیلی وي محسوب می نیمسالیک  عنوانبهنیمسال مذکور 

 جموعم شانزدهم سه از نباید درس هر در دانشجو غیبت 95براي دانشجویان ورودي قبل از سال  -1تبصره 

 .شودمی محسوب صفر ،درس آن در دانشجو ينمره این صورت، غیر در. کند تجاوز درس آن هايساعت

 یمسالن هر در آموختگیدانش زمان تا باید دانشجو :تحصیلی سنوات اتمام و تحصیلی صیمرخ ،نامثبت -14-3

. دبو خواهد تحصیل از انصراف يمنزلهبه تحصیلی نیمسال هر در مقرر موعد در دانشجو نامثبتعدم . کند نامثبت

 روهگ تأیید مورد نامِثبت يبرگه تحویلآموزشی دانشگاه و در شرایط خاص با  سیستمتأیید  با نیمسال هر در نامثبت

 بر(ریمه  با پرداخت جقانونی صرفاً مهلت ازبعد  ترم هردر  نامثبتضمنًا . یابدمی اعتبار ،دانشکده آموزش ياداره به

 است. میسر) هیات امنا مصوبه ساسا
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 انتخاب به فموظّ نکرده، دفاع خود يرساله از که زمانی تا و جامع ارزیابی در موفقیت از پس دانشجو -14-3-1

 .است تحصیلی نیمسال هر در رساله واحد

 استاد تأیید زا پس ،دارا بودن سنوات تحصیلی شرطبه، داشته باشد هموجّ عذر دانشجو که خاص موارد در -14-3-2

 مرخصی یمسالن دو حداکثر از تواندمیدانشگاه،  آموزشیشوراي  و موافقت دانشکده شورايآموزشی،  گروه راهنما،

 آغاز از یشپ باید صیمرخ درخواست موارد، این در. کند استفاده سنوات در احتساب یا حذف نیمسال با تحصیلی

ز شوراي دانشجو سنوات تحصیلی نداشته باشد نی کهرصورتید .شود ارائه مربوط يدانشکده آموزش به نامثبت

 .در این باره است گیريتصمیمتحصیالت تکمیلی دانشگاه مجاز به بررسی خاص بودن وضعیت دانشجو و 

 .نیستورود مجاز  نیمسال نخستین تحصیلی در صیمرخ درخواست-14-3-3

 و واحد خابانت به قادر و سفرکرده کشور از ارجخ به مطالعاتی فرصت از استفاده براي که دانشجویی -14-3-4

 از پس که شودمی متعهد مربوط فرم تکمیل با نیست، موردنظر نیمسال در رساله کار پیشرفت گزارش يارائه

 معاونت. کند واحد انتخاب و مراجعه آموزش به هفته یکظرف  حداکثر قانونی، يدوره رساندن پایان به و بازگشت

 دانشگاه لیتکمی تحصیالت مدیریت به را مطالعاتی فرصت از دانشجو موقعبه بازگشت عدم بایددانشکده  آموزشی

 .نماید اعالم

 .دکترا ممنوع است يدورهدر  و تغییر رشته وانتقالنقل -14-4

 ادار بوط،مر هايفرمنماي اوّل، تکمیل دانشجو پس از گذراندن ارزیابی جامع و در صورت موافقت استاد راه -14-5

ه از د. استفادار گیردر اولویت استفاده از فرصت مطالعاتی قر تواندمیبودن شرایط وزارت و شرایط اختصاصی دانشگاه 

مور اازمان س» اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدّت در داخل و خارج از کشور ينامهشیوه« فرصت مطالعاتی تابع

 دانشگاه است. مصوباتو دانشجویان وزارت 

وي  یصیلتحوات سندر زمان درخواست دانشجو براي استفاده از فرصت مطالعاتی نباید بیش از سه سال از  :2 تبصره

 گذشته باشد.

ر انشگاه را ددقوانین و مقررات  يکلیهباید اما دانشجو  دکترا بالمانع است؛ هايرسالهیکی چاپ یا نشر الکترون -14-6

 حقاق حقوقانسبت به  ربطذيانشگاه مختار خواهد بود از طریق مراجع د ،این زمینه رعایت نماید. در غیر این صورت

 خود اقدام نماید.
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 يعهده بر آن اجرایی ينامهشیوه تفسیر و وزارتمعاونت آموزشی  يعهده بر يدکتر نامهآیین مواد تفسیر -14-7

 تکمیلی تتحصیالمدیریت  يعهده بر نامهشیوهاین  و نامهآیین اجراي حسن بر نظارت. استدانشگاه  آموزشی شوراي

 .است دانشگاه

) داريوشت بردبی، جعل، تقلب، روندستبرد ادوین رساله اقدام به تخلف علمی (چنانچه دانشجو در حین ت -14-8

 محروم از تحصیل خواهد شد.مصوب مؤسسه براي مؤسسه اثبات شود،  نامهشیوهکند و این موضوع طبق 

 د.واهد شخبه ابطال مدرك تحصیلی وي  منجرلمی دانشجو پس از اتمام رساله، تبصره: احراز و اثبات تخلف ع

 

 و شد تنظیم 1/3/97مورخ  43069/2شماره  به شدهابالغدکترا  يدوره ينامهآیین اساس بر اجرایی، ينامهشیوه این

 از و االجراستالزماي دکتر يدورهبراي دانشجویان  رسید و تصویب به 13/12/1397 مورخ آموزشیدر جلسه شوراي 

در  اتخاذ تصمیم .گرددمی لغو نامهشیوه این با مغایر هايدستورالعمل و هانامهبخش، هانامهآیین يکلیهتاریخ اجرا، 

 است.شوراي آموزشی  يعهدهبر  نشدهبینیپیشخصوص سایر موارد 
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