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  مقدمه

 دسن و توسعه هايبرنامه اهداف خصوصبه اقتصادي و اجتماعي عظيم تحوالت و فناوري و علم پرشتاب رشد

 ستا آورده پديد تحقيقاتي مراكز و هادانشگاه براي را شرايطي ايران، اسالمي جمهوري سالهبيست اندازچشم

 پژوهش، به بيشتر توجه و فناوري و علم در راهبردي تحول ايجاد براي فناوري و تحقيقات علوم، وزارت كه

 درص در دكتري يدوره در دانشجو پذيرش شيوه در تنوع طريق از را ماهر متخصص و متعهد، نيروهاي تربيت

نامه آييناولين شيوه نامه بر اساس  روي، پيش اهداف به نيل براي .است داده قرار خود كاري هاياولويت

تهيه و تصويب گرديد. پس از يك سال و  ١٣٩٧در اسفند  ٤٣٠٦٩/٢آموزشي مصوب وزارت عتف به شماره 

 ،هايتدرن و گرفت قراراين سند در دستور كار شوراي آموزشي دانشگاه  تجديدنظرشيوه نامه،  اندي از اجراي اين

سند حاضر كه دومين  ،تخصصي كارگروه مختلف جلسات در بررسي و كارشناسي هاينظريه آوريجمع از پس

 رگزاريب كه است تأكيد به زمال. گرديد تدويني يكپارچه است نامهنامه دكتري بر اساس آيينويراست شيوه

 خواهد مجاز و دارا بودن شرايط الزم عالي آموزش گسترش شوراي مجوز با صرفاً ،ي آني دكتري و ادامهدوره

 ها دادهمصوب به دانشگاه نامهآيينجهت جلوگيري از ابهامات در برگزاري دوره دكتري و اختياراتي كه  .بود

اي بر است.الزامي هاي دانشگاه خوارزمي براي كليه دانشكده اجراي آن و شدهتهيهاجرايي  نامهشيوهاست اين 

پيشنهادي دانشگاه خوارزمي در يك سند نامه ي ابالغي وزارت عتف و هم شيوهنامهراحتي دسترسي هم آيين

  هاي آن در داخل كادر ارايه گرديده است.نامه و تبصرهتدوين گرديد كه موارد شيوه
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  تعاريف
  :رودمي كار به نامهاين شيوه در زير تعاريف اختصار، رعايت براي

  .است فناوري و تحقيقات علوم، وزارت منظور: وزارت
  .است) .Ph.D( تخصصي دكتراي يدوره منظور: دكتري يدوره

  است. »دانشگاه خوارزمي« منظور: دانشگاه/ مؤسسه
دكتري  دانشجوي دوره مقررات، طبق خوارزمي است كه دانشگاه هايدانشكده از يك منظور هر: دانشكده

  .پذيرندمي
 خوارزمي دانشـگاه در و كـرده طي را مرحله گزينش كه دكتري است يدوره شدگانمنظور پذيرفته :دانشجو

  .اندنموده نامثبت
  .است دانشگاه پژوهشي يا آموزشي سازماني واحد ترينكوچك منظور: گروه
  .است ٤٣٠٦٩/٢ي ابالغي وزارت عتف به شماره يكپارچه ينامهآيين منظور: نامهآيين
 اييراهنم تحت مربوط و رشته تحصيلي زمينه در دكتري دانشجوي كه است پژوهشي منظور فعاليت: رساله
  .دهدمي انجام راهنما و مشاور ان)( استاد

علمي داراي مدرك دكتري تخصصي است كه مسئوليت راهنمايي دانشجو يكي از اعضاي هيأت: استاد راهنما
  را در طول دوره دكتري به عهده دارد.

اي است كه حرفه علمي داراي مدرك دكتري تخصصي يا متخصصانيكي از اعضاي هيأت: استاد مشاور
  دارند.مسئوليت مشاوره دانشجو را در انجام رساله به عهده

اي است كه مسئوليت ارزيابي رساله علمي يا متخصصان حرفهمجموعه متشكل از اعضاي هيأت: داورانهيأت
  دارند.دانشجو را بر عهده

  .است دانشگاه شوراي آموزشي و يا شوراي تحصيالت تكميلي منظور: شورا
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  . هدف١ماده 
نامه، انتظام بخشــيدن به امور تحصــيلي دانشــجويان از طريق تعيين چارچوب قانوني هدف از تدوين اين آيين

هاي آموزش عالي ها و مؤسسههاي آموزشي و پژوهشي دانشگاهبراي اجراي هماهنگ، يكپارچه و صحيح برنامه
ا اوردهاي علمي، و منطبق بمتعهد، آشنا با علم و آخرين دستمنظور تربيت نيروي انساني متخصص، كشور به

هاي موجود براي ارتقاي سطح كيفي آموزش و پژوهش گيري بهينه از ظرفيتهاي جامعه، در راستاي بهرهنياز
  دكتري تخصصي است.  در دوره

  شرط ورود به دانشگاه. ٢ ماده

ق پذيرفته شــدن در آزمون ورودي و يا كســب هاي عمومي از طريتأييد شــايســتگيشــرط ورود به دانشــگاه، 
  پذيرش از دانشگاه طبق ضوابط و مقررات مصوب وزارت است. 

  دكتريشرايط ورود به مقطع 

 .است »پژوهشي -آموزشي« يشيوهي دكتراي تخصصي به دوره اجراي براي نامهشيوه اين .١تبصره 

 هاياي از يكي از دانشگاهكتراي حرفهدداشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا  دكتري،ي براي ورود به دوره .٢تبصره 
  الزامي است. مـان و آمـوزش پزشكي باشديا وزارت بهداشت، در عتفداخل يا خارج از كشور كه مورد تأييد وزارت 

دهاي درخشان وزارت پذيرش دانشجوي مشمول مقررات استعدادهاي درخشان طبق مصوبات شوراي هدايت استعدا .٣تبصره 
 .استو مصوبات شوراي آموزشي دانشگاه خوارزمي تف ع

، معاونت آموزشي و تحصيالت ربط (وزارت عتفق مصوبات مراجع ذيطب )بين المللي (اتباع پذيرش داوطلبان خارجي .٤تبصره 
  .انجام خواهد گرفت) الملل دانشگاه خوارزميمديريت بينهمچنين و  تكميلي

نامه انتقال دانشجويان خارج به داخل، مصوب تواند طبق آيينخارج مي هايدانشجوي دوره دكتري تخصصي دانشگاه .٥تبصره 
   .دناوري در پرديس دانشگاه پذيرش شووزارت علوم، تحقيقات و ف
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  احراز توانايي در زبان خارجي
دكتري در صورت قبولي نهايي در دانشگاه خوارزمي موظف به ارائه مدرك بسندگي نمره زبان مورد  دوره دانشجويان .٦تبصره 

هاي كارگيري زبان خارجي از طريق آزمونتائيد دانشگاه قبل از برگزاري آزمون جامع خود هستند. احراز توانايي دانشجو در به
  پذيرد.ميمصوب شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه مطابق جدول زير صورت 

  

دانشگاه 

خوارزمي 

KELT 

  )١٠٠از (

MSRT 
 )١٠٠از (

IELTS 
  )٩از (

TOEFL 
PAPER 
BASE 

 )٦٧٧از (

TOLIMO 
 )٦٧٧از (

TOEFL 
IBT  

 )١٢٠از (

آزمون 

زبان 

دانشگاه 

  تهران

  )١٠٠از (

آزمون 

زبان 

دانشگاه 

تربيت 

مدرس 

  )١٠٠از (

آزمون 

اشتمال 

دانشگاه 

  تهران

  )١٠٠از (

آزمون 

تنال 

دانشگاه 

الزهرا 
  )١٠٠از (

همه رشته ها بجز رشته 

  هاي خارجيهاي زبان
٦٠  ٦٠  ٦٠  ٥٠٠  ٤٥٠  ٥,٥  ٥٠  ٦٠      

رشته ي زبان و ادبيات 

  فارسي
٤٨  ٤٨  ٤٨  ٤٠٠  ٣٦٠  ٤,٤  ٤٠  ٤٨      

رشته هاي فقه وحقوق 

علوم قرآن و -اسالمي

حكمت -حديث

  متعاليه

٦٥  ٧٠  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ٥٠٠  ٤٥٠  ٥,٥  ٥٠  ٦٠  

  ٧٥  ٨٠  ٤٨  ٤٨  ٤٨  ٤٠٠  ٣٦٠  ٤,٤  ٤٠  ٤٨  ادبيات عرب

      ٤٢  ٤٢  ٤٢  ٣٥٠  ٣١٥  ٣,٨٥  ٣٥  ٤٢  ايثارگران سهميه

سهميه مربيان رسمي 

  هادانشگاه
٤٨  ٤٨  ٤٨  ٤٠٠  ٣٦٠  ٤,٤  ٤٠  ٤٨      

 دانشجوبان سهميه

 بين المللي اتباع
٤٢  ٤٢  ٤٢  ٣٥٠  ٣١٥  ٣,٨٥  ٣٥  ٤٢      

از طريق آزمون تخصصي سازمان  غيركه  دانشجويانيهمچنين پرديس، نوبت دوم و  اعم از روزانه، دانشجويانكليه . ٧تبصره 
 باع، اتهاي وزارت عتفراتبه استعدادهاي درخشان،دانشجويان تبديل خارج به داخل، شوند (فته ميسنجش آموزش كشور پذير

از درخواست مجوز ارزيابي جامع  ، پيش٧تبصره كارگيري زبان خارجي ملزم به رعايت مفاد و...) در احراز توانايي به بين المللي
  هستند.
كه شرط آني زبان خارجي را احراز نموده باشند، به، حدنصاب نمرهدكتريي دانشجوياني كه در بدو ورود به دوره. ٨تبصره 

   قبول است. موردمدرك زبان آنها سال از تاريخ آن نگذشته باشد،  بيش از دو
يشان امطابق با زبان مادري  انرشته تحصيلي آننوع زبان بسندگي زبان خارجي براي دانشجويان بين المللي كه . ٩تبصره 

موارد استثنا مطابق با چارچوب تفاهم نامه براي پذيرش دانشجوي بين الملل در الزامي نيست.  ارايه نمره زبان مذكور باشدمي
 صورت پذيرد.
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 نظام آموزش در دانشگاه. ٣ماده 

  آموزش در دانشگاه مبتني بر نظام واحدي است.
  

  پذيرش دانشجو. ٤ماده 
اي كه مجوز آن را از مراجع قانوني دريافت نموده است، دانشجو بپذيرد و فقط دانشگاه موظف است براي دوره

  ، را اجرا نمايد.ضوابط ابالغي وزارت تدوين گرديدههاي آموزشي و درسي كه بر اساس برنامه

  دروس دكتريارايه 
. الزامي استها و مدرّسان، بر اساس برنامه درسي مصوب عناوين، سرفصل رعايت ارائه دروس دوره دكتريدر  .١تبصره 

 ي دانشكدهشوراكارگيري مدرّسان مدعو، منوط به ارسال داليل توجيهي گروه و مستندات احراز شرايط مدرّس به بههمچنين 
  و اخذ مجوز از آن است. 

صورت تحت نظر مجاز نيست و در شرايط استثنايي منوط به تصويب در شوراي آموزشي برگزاري دروس دكتري به .٢تبصره 
  دانشگاه است.

در صورت ارائه درس سمينار، دانشجويان بايد يك سخنراني از نتيجه مطالعات خود در اين درس را در دانشكده  .٣تبصره 
  ارائه دهند. موضوع سمينارها نيز بايد در راستا و هماهنگ با موضوع رساله باشد.مربوط با اعالم رسمي و نظارت گروه آموزشي 

ي درسي بار برنامهاند حداقل هر پنج سال يكي دكتري در راستاي تحقق اهداف ذيل، موظفهاي مجري دورهگروه  .٤تبصره 
وراي و شنگري، شوراي تحصيالت تكميلي در كميته باز و محتواي دروس دوره را مطابق با مقررات، بازنگري و جهت تصويب

  دانشگاه پيشنهاد نمايند:
  روز كردن محتواي دروس در راستاي تحوالت علوم و فناوريالف) به

  هاي درسي با نيازهاي علمي و فني كشورب) انطباق برنامه
  افزارهاي تخصصي جديدپ) استفاده از منابع علمي و نرم

 يهاي نوين آموزشكارگيري شيوهت) به

  

  شرايط تدريس در مقطع دكتري
نامه كنند عالوه بر شرايط عمومي مندرج در آئينتدريس مي هاي دكتراي تخصصيمي كه در دورهعلاعضاء هيأت. ٥تبصره 

  آموزشي دوره دكتري تخصصي مصوب وزارت عتف بايد داراي شرايط زير باشند:
سال سابقه تدريس مستقل در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه خوارزمي به همراه اخذ ترفيع  ٢داشتن حداقل  -الف

 نامه در مقطع كارشناسي ارشد.پايان ١دست كم و راهنمايي موفقيت آميز  دو سال گذشته
 نارزشيابي دانشجويا ميانگين در ١٧اخذ دست كم نمره  و همچنين شورا دانشكده موافقت گروه آموزشي و  -ب
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  آموزش رايگاناستفاده از . ٥ماده 
  پذير است.بار امكانآموزش رايگان براي هر دانشجو، در هر دوره تحصيلي صرفًا يك

دانشجوي مشمول آموزش رايگان، در صورت حذف درس به تشخيص دانشگاه يا به دست نياوردن نمره قبولي  تبصره.
در هر درس، براي انتخاب مجدد همان درس يا درس جايگزين آن، موظف به پرداخت هزينه درس مطابق تعرفه مصوب 

  امناي دانشگاه است.هيأت
  

  حضور دانشجو. ٦ماده 
  هاي تحصيلي حضوري الزامي است.سات كالس درسِ دورهحضور دانشجو در تمام جل

جلسات كالس و يا در جلسه امتحان پايان نيمسال همان درس، غيبت  ١٦/٣اگر دانشجو در درسي بيش از  تبصره.
كه به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه، غيبت دانشجو موجه تشخيص كند، نمره آن درس صفر خواهد شد. درصورتي

  شود. هاي آن نيمسال حذف ميِس صفر، از مجموع درسداده شود، آن در

  دوره آموزشي قوانين
  .يابدمي جامع پايان ارزيابي در قبولي با شود و مي آغاز داوطلب شدن پذيرفته با مرحله آموزشي. ١تبصره 
موظف به رعايت ظرفيت هاي آموزشي رو گروهاين يابد. ازدانشجو رسميت مي ٣كالس درس دوره دكتري با حداقل  .٢ تبصره

  پذيرش دانشجو در هرسال تحصيلي هستند.
در هفته متفاوت نوبت و در دو روز  ٢واحدي را حداقل در  ٤و  ٣اند برنامه ارائه دروس موظف هاي آموزشيگروه .٣ تبصره

  .تنظيم نمايند
كه واحدهاي انتخابي يا باقيمانده دانشجو در پايان هر نيمسال به تشخيص دانشگاه، بنا به داليل موجه و درصورتي .٤تبصره 

وات در سنعنوان يك نيمسال كامل اين نيمسال بهبا تاييد معاون آموزشي دانشكده،  شودواحد  ٦خارج از اراده دانشجو كمتر از 
   شود.تحصيلي وي محسوب مي

شجوي مشمول آموزش رايگان، در صورت غيبت در كالس يا جلسه امتحان، براي اخذ مجدد آن درس موظف دان .٥تبصره 
  به پرداخت هزينه طبق تعرفه هيأت امناء دانشگاه است.

 راهنما، استاد تأييد از پس شرط دارا بودن سنوات تحصيلي،داشته باشد، به موجّه عذر دانشجو كه خاص موارد در. ٦تبصره 
حذف  يا تحصيلي مرخصي نيمسال دو حداكثر از توانددانشكده و موافقت شوراي آموزشي دانشگاه، مي آموزشي، شوراي گروه

ي دهدانشك آموزش نام بهثبت آغاز از پيش بايد مرخصي درخواست موارد، اين در. كند استفاده سنوات در احتساب نيمسال با
دانشگاه مجاز به بررسي خاص  كميسيون موارد خاصسنوات تحصيلي نباشد داراي كه دانشجو درصورتي .شود ارائه همربوط

 گيري در اين باره است.بودن وضعيت دانشجو و تصميم

 .نيستامكانپذير  دكتريدر دوره حذف اضطراري  .٧تبصره 

براي دانشجوياني كه به داليل بيماري نابهنگام يا بستري در بيمارستان قادر به  حذف پزشكي يك يا چند درس .٨تبصره 
ها ساعت بعد از امتحان با مراجعه حضوري، بيماري آن ٧٢شركت در جلسه امتحان نبوده و قبل از شروع امتحان و يا حداكثر 

 پذير است.ه امكانانشكده و دانشگاد آموزشبا تصويب  به تأييد پزشك معتمد دانشگاه رسيده باشد
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ر آن اگر دانشجو در جلسه امتحان پايان نيمسال آن درس غيبت كند در صورت غيرموجه بودن غيبت دانشجو د .٩تبصره 
دانشجو براي انتخاب مجدد درس الزم است هزينه مربوط به آن را پرداخت  شود. در هر صورتدرس نمره صفر منظور مي

  نمايد. 

 آغاز نيمسال از ماه دو از دو هفته تا را خود انصراف درخواست پرداز (دوره دوم و پرديس)شهريه دانشجوي چنانچه .١٠تبصره 
 زمال باشد، يادشده زمان از بعددرخواست  اگر .است ثابت شهريه پرداخت به ملزمطبق مصوبه هيات امنا  دهد، ارائه تحصيلي

  .گردد پرداخت كامل صورت به شهريه است

 ملزم دهد، انصراف تحصيل ادامه از نيمسال از زماني بازه هر در رايگان آموزش مشمول روزانه دانشجوي چنانچه .١١تبصره 
 .است دانشجويان امور سازمان مطابق ضوابط نيمسال كل هزينه آموزش رايگانِ  پرداخت به

  

  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو. ٧ماده 
علمي يا مدرِس همان درس و بر اساس حضور، هيأتپيشرفت تحصيلي دانشجو در هر درس، توسط عضو 

  شود. هاي كالسي و نتايج امتحانات ارزشيابي ميشركت در فعاليت
  هاي نظري الزامي است.سبرگزاري آزمون كتبي براي در تبصره.

  حضور استاد درس در جلسه امتحان الزامي است. . ١تبصره 

روز پس از زمان برگزاري امتحان  ٤٠موظف است نمره درس مربوط را حداكثر استاد هر يك از دروس دوره دكتري  .٢تبصره 
شود و درج نمره اعالم و قطعي نمايد. در غير اين صورت اين امر تخلف آموزشي محسوب مي گلستان از طريق سامانه آموزشي

  دانشگاه خواهد بود. آموزشمنوط به مجوز 

و يا تغيير نمره درس منوط به درج در پرونده آموزشي استاد  ٢مطابق با تبصره  عدم اعالم نمره در بازه زماني مقرر .٣تبصره 
 علمي مطابق تصميم شوراي آموزشي دانشگاه خواهد بود.نامه ارتقا اعضاي هيأتآيين ٢و كسر امتياز از ماده 

  

  مدت مجاز تحصيل در دوره دكتري تخصصي. ٨ماده 
نيمسال است و تحصيل در اين دوره  ٨و حداكثر  ٦مدت مجاز تحصيل در دوره دكتري تخصصي حداقل 

  وقت است. صورت تمامبه
آموخته نشود، دانشگاه اختيار دارد مدت تحصيل وي را حداكثر تا كه دانشجو در مدت مقرر دانشدرصورتي. ١تبصره 

  دو نيمسال افزايش دهد.
  هاي تحصيلي ممنوع است. دانشجوي اين دوره در همان دوره يا ساير دوره زمانتحصيل هم. ٢تبصره 

  سنوات دانشجو

آموخته نشود، دانشگاه اختيار دارد كه مدت تحصيل را حداكثر تا دو كه دانشجو در مدت مقرر دانشدرصورتي .١تبصره 
حداكثر تا دو هفته قبل از انتخاب واحد نيمسال مورد را  سنواتافزايش دانشجو بايستي درخواست نيمسال افزايش دهد. 
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به مديريت تحصيالت تكميلي  گروه آموزشي و دانشكده استاد راهنما، ثبت و پس از تاييد درخواست، در سامانه گلستان
  دانشگاه اعالم نمايد. 

 منوط به پرداخت دهمر نيمسال كماكان رايگان اما د نهمبراي دانشجوي مشمول آموزش رايگان تحصيل در نيمسال . ٢تبصره 
يين امنا تعهيأتشهريه ثابت در ابتداي هر نيمسال تحصيلي (مطابق سال ورود دانشجو به دانشگاه) است كه طبق تعرفه 

  شود. مي

مجاز  نيمسالآخرين ماه پس از اتمام  ١تا  ذيرش)پ(فارغ از نوع  در صورتي كه دانشجوطبق مصوبه هيات امنا،  .٣تبصره 
 ٣٠ماه  ٢ تادرصد جريمه،  ١٥دفاع نمايد  براي دانشجويان دكتري) ٩براي دانشجويان كارشناسي ارشد و نيمسال  ٥(نيمسال 

 ايجاددرصد جريمه و پس از آن بايستي تمام جريمه را پرداخت نمايد. در هر صورت پس از اتمام نيمسال دانشجو موظف به 
  سرترم در نيمسال جديد است.

فق به بيني موپيشاگر دانشجو عليرغم اضافه سنوات، بنا به عللي خارج از اختيار خود و يا بروز مشكالت غيرقابل .٤تبصره 
ن كميسيودرخواست دانشجو در ، ي مربوطه، گروه آموزشي و دانشكدهاستاد راهنماي دانشجو با تاييداتمام تحصيل نشود، 

هاي كمّي و كيفي و علمي دانشجو، درباره مدت و نحوه ادامه تحصيل يا اخراج او و متناسب با فعاليت طرحموارد خاص 
. بديهي است كه ادامه تحصيل در اين شرايط نيز منوط به پرداخت هزينه ثابت در ابتداي هر نيمسال شدگيري خواهد تصميم

يد دانشجو بابراي اين كار  ي مربوطه است.رداخت هزينهتحصيلي است و دريافت هرگونه خدمات دانشجويي نيز مستلزم پ
 وحداقل چهار هفته قبل از شروع نيمسال تحصيلي جديد، تقاضاي خود را با ذكر داليل مستند به استاد راهنما تسليم نمايد 

ريق سامانه پس از اخذ تاييد از گروه آموزشي و دانشكده شخصا درخواست خود را به كميسيون موارد خاص دانشگاه از ط
 ارايه نمايد. https://portal.saorg.irسجاد به آدرس 

  

  تعداد واحدهاي درسيِ دورة دكتري تخصصي. ٩ماده 
تا  ١٨واحد آموزشي و  ١٨تا  ١٢واحد است كه از اين تعداد،  ٣٦تعداد واحدهاي درسِي دورة دكتري تخصصي

  شود.است كه در برنامة درسي هر رشته تحصيلي لحاظ مي واحد پژوهشي ٢٤
  

  و ارزيابي جامع نمره ارزشيابي درس. ١٠ماده 
 ١٤شود. حداقل نمرة قبولي در هر درس محاسبه مي ٢٠صورت عددي از صفر تا نمره ارزشيابي از هر درس به

  است.  ١٦قبول پس از گذراندن تمام واحدهاي آموزشيو ميانگين كل قابل
  از تمام دروس دوره الزامي است. ١٦. براي ورود به مرحلة ارزيابي جامع، كسب ميانگين كل حداقل صرهتب

  دوره آموزشي دانشجوي دكتري

 وراي آموزشي دانشكدهنظر گروه تخصصي و تصويب ش برنامه مصوب و تعداد واحدهاي آموزشي و پژوهشي بر اساس .١تبصره 
  گردد.تعيين مي و دانشگاه
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 هايمنظور تسلّط بر مفاهيم نوين هر رشته و تقويت توان علمي دانشجو براي اجراي فعاليتواحدهاي آموزشي به .٢تبصره 
شود. در صورت نياز به تعريف درس جديد، اقدامات و بر اساس برنامه درسي مصوّب هر رشته انتخاب مي گروهپژوهشي با نظر 

  آموزشي انجام گيرد. الزم بايد مطابق با مقررات مربوط از طريق گروه

شرط عدم ارائه آن درس در دانشگاه بهواحد درسي را  ٦تواند حداكثر ميگروه آموزشي و دانشكده  دانشجو با نظر .٣تبصره 
  زاركننده دوره دكتري اخذ نمايد.هاي دولتي برگصورت ميهمان از دانشگاهبهخوارزمي 

ر هاي غيربط و شوراي آموزشي دانشكده، دانشجويان رشتهگروه ذي در شرايط خاص و در صورت نياز، به تشخيص .٤تبصره  
 كارشناسي ارشدهاي هاي دورهواحد از درس ١٢اند عالوه بر واحدهاي آموزشي مصوب، حداكثر موظف (در مقطع قبل) مرتبط

تا  ها در نيمسال اول پذيرش دانشجو (حداكثربگذرانند. گذراندن اين درس ١٤هاي جبراني با حداقل نمره عنوان درس را به
  .گرددهاي دانشجو محاسبه نميپايان نيمسال دوم) الزامي است. نمرات اين واحدها در ميانگين نمره

تاييد گروه و دانشگاه ارائه نشود،  دانشجو مي تواند پس از  در دوره كارشناسي ارشد جبراني كه دروسدرصورتي .٥تبصره 
  هاي دولتي اخذ نمايد.صورت ميهمان از دانشگاهمعاون آموزشي دانشكده، واحدهاي مذكور را به

، مدّت مجاز دوره آموزشي را افزايش در صورت عدم وجود در سرفصل مصوب دوره دكتري گذراندن دروس جبراني .٦تبصره 
  دهد.نمي

هاي خارج از كشور كه از سوي وزارت و بر اساس قوانين و مقررات مربوط دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه .٧تبصره 
شوند، با نظر گروه آموزشي بايد واحدهاي درسي رشته مربوط را بگذرانند. اين دسته ي تحصيل به دانشگاه معرفي ميبراي ادامه

  نامه خواهند بود.هاي اين شيوهاز دانشجويان نيز تابع تمامي مواد و تبصره

كه مگر آن واحد انتخاب نمايد ١٠و حداكثر  ٦دانشجو در مرحله آموزشي، موظف است در هر نيمسال حداقل  .٨ تبصره
افزايش واحد قابل ١٤هاي جبراني، اين تعداد تا سقف زمان درسواحد كمتر باشد. در صورت اخذ هم ٦واحدهاي باقيمانده از 

  است.

  شود محروم از تحصيل است. ١٦سال كمتر از نيم ٢در صورتي كه معدل دانشجو در  .٩تبصره 

باشد، دانشجو مجاز است  ١٦دانشجوي دكتري پس از گذراندن كليه دروس كمتر از  نمرات ميانگيندر صورتي كه  .١٠تبصره 
امناي دانشگاه بر اساس سال  هيأتو با پرداخت شهريه (مطابق شهريه مصوب  و دانشكده با نظر استاد راهنما و تائيد گروه

هستند يا درس هايي از ميان دروس مصوب را عالوه بر سقف واحدهاي  ١٦ورود)، فقط يك بار درس هايي را كه نمره كمتر از 
 بگذراند تا معدل كل دانشجو بااليبا موفقيت دوره، براي جبران ميانگين كل، حداكثر در يك نيمسال تحصيلي اخذ نموده و 

دانشجو از ادامه تحصيل محروم  دونش ١٦معدل دانشجو باالتر از ذ دروس اضافه، خكه پس از يك ترم ا شود. در صورتي ١٦
  شود و فقط گواهي نمرات اخذ شده را پس از تسويه حساب با دانشگاه دريافت خواهد كرد.مي

  شود.ي قبولي وي انجام ميمحاسبه ميانگين كل نمرات دانشجو صرفاً بر اساس آخرين نمره: ١١تبصره 
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  جامع ارزيابي

هاي آموزشي و پژوهشي دانشجو است. شرايط شركت در آزمون جامع به شرح هدف از ارزيابي جامع، احراز قابليت. ١٢تبصره 
  زير است:

  ٢٠از  ١٦ي آموزشي و كسب ميانگين كل هاي دورهالف) گذراندن درس

  شيوه نامهاين  ٢ماده  مون زبان خارجي، مطابقب) احراز حدنصاب قبولي در آز

درخواست شركت در درس ارزيابي جامع را در آن نيمسال اخذ و همچنين دانشجو در صورت داشتن شرايط فوق، . ١٣تبصره 
  نمايد.مي، در ارزيابي جامع شركت س از اخذ مجوز از گروه و دانشكدهآزمون جامع را در پيشخوان خدمت ثبت نموده و پ

، در ارزيابي جامع شركت ٥باشد و دانشجو بايستي حداكثر در ترم نيمسال مي ٤حداكثر طول مجاز دوره آموزشي . ١٤تبصره 
نيمسال موفق به اتمام درس و قبولي در امتحان جامع نشود محروم  ٥و نمره قبولي را اخذ نمايد. در صورتي كه دانشجو طي 

  از تحصيل بوده و ادامه تحصيل وي منوط به مجوز كميسيون موارد خاص است.

در صورت عدم قبولي، دانشجو  بار در آزمون جامع شركت نمايد. ٢نيمسال حداكثر  ٥تواند در طي اين دانشجو مي. ١٥تبصره 
  شود.محروم از تحصيل مي

، موفق به اتمام دروس شود ولي براي آزمون جامع آمادگي نداشته باشد بايستي ٤دانشجويي كه زودتر از نيمسال  .١٦تبصره 
) ٥باشد. پس از آن (يعني در نيمسال قابل اخذ مي ٤را اخذ نمايد. اين درس حداكثر تا ترم  "آمادگي آزمون جامع"درس 

دانشجو بايستي واحد آزمون جامع را اخذ و در ارزيابي جامع شركت و نمره قبولي را اخذ نمايد و در غير اينصورت محروم از 
 شود.تحصيل مي

  

  دستورالعمل برگزاري ارزيابي جامع

و زمان برگزاري آن مواد امتحاني هاي كتبي و شفاهي است. مدير گروه آموزشي بايد صورت آزمونارزيابي جامع به. ١٧تبصره 
  اي به آگاهي معاون آموزشي دانشكده برساند.اي به اطالع دانشجويان و طي نامهطي اعالميه مربوطهرا در نيمسال 

اري ارزيابي جامع درخواست شركت در ارزيابي جامع را از طريق دانشجو موظف است حداقل يك ماه قبل از برگز. ١٨تبصره 
  .معاون آموزشي دانشكده ثبت نمايد و پيشخوان خدمت سامانه گلستان جهت تاييد مدير گروه

ارزيابي جامع در هر رشته/گرايش حداكثر دو بار در سال (ارديبهشت و آبان ماه) به پيشنهاد گروه آموزشي و پس . ١٩تبصره 
 اهدانشگ در شوراي آموزشيدر هر سال تحصيلي، زمان دقيق برگزاري آزمون جامع  شود.تصويب شوراي دانشكده برگزار مياز 

 گردد. تعيين مي
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  آزمون كتبي ارزيابي جامع

 گروهشوراي تصويب و  استاد راهنمابه پيشنهاد  مصوب برنامه درسيس ودرعنوان از  ٥تا  ٣آزمون كتبي شامل  . ٢٠تبصره 
  آموزشي است.

ها كمتر يك از درسو نمره هيچ )٢٠(از  ١٦هاي كتبي نبايد كمتر از مجموع آزمون ميانگين كل نمرات دانشجو در. ٢١تبصره 
  باشد. ١٤از 

نباشد،  ١٦در صورتي كه دانشجو دريك درس موفق به كسب نمره قبولي نشود اما ميانگين نمرات دانشجو كمتر از . ٢٢تبصره 
مجددا همان درس را صرفا  ،تواند در صورت درخواست و موافقت دانشكده، حداكثر يك ماه پس از آزمون كتبيدانشجو مي 

  امتحان دهد. 

صورت عدم  كه دانشجو آزمون كتبي را با موفقيت بگذراند مجاز به شركت در آزمون شفاهي است. دردرصورتي .٢٣تبصره 
  گردد.جو مردود اعالم مي، نمره آزمون جامع دانشموفقيت در امتحان كتبي

  

  آزمون شفاهي ارزيابي جامع

 دهد.ل ارزيابي جامع را تشكيل ميدرصد نمره ك ٤٠ شود وپس از قبولي در آزمون كتبي انجام مي آزمون شفاهي .٢٤تبصره 
  باشد.   ١٦كمتر از نبايد  هاي كتبي و شفاهيميانگين كل نمرات دانشجو، درمجموع آزمون

هـاي آزمون شفاهي ارزيابي جـامع بر عهده مدير گروه و تحت نظارت معاون آموزشي دانشكده برگـزاري جلسـه. ٢٥تبصره 
  گيرد:شود انجام مياي مركب از اعضاي زير كه توسط شوراي گروه تعيين مياست و توسط كميته

  استاد يا استادان راهنما -الف
هاي سه سال تدريس يا تحقيق در دوره باسابقه دكتريداراي مدرك  متخصص علميدست كم دو عضو هيأت -ب

تحصيالت تكميلي با نظر گروه و تصويب شوراي دانشكده كه حداقل يكي از دو عضو مذكور دانشيار يا استاد و يكي از آنها 
 خارج از دانشگاه باشد.ترجيحا 

 تحصيالت تكميلي. ايندهعنوان نمعلمي دانشكده با معرفي معاون آموزشي دانشكده بهيك عضو هيأت -ج
 
و دانشج رساله تحقيق طرح و دانشجو استدالل و بيان قدرت علمي، توان زمينه در سؤاالتي شامل شفاهي آزمون. ٢٦تبصره 

 گردد.ماه اعالم  ١طي بايستي حداكثر نمره نهايي گيرد. جامع انجام مي ارزيابي برگزاري كميته تشخيص به

نمره  كسب به موفق شفاهي آزمون در ولي نمايد كسب را الزم نمره حداقل كتبي، آزمون در دانشجو چنانچه .٢٧تبصره 
 شفاهي جامع ارزيابي بار ديگر درتا پايان همان ترم يك تواندمي تقاضاي دانشجو و تائيد كميته برگزاري، صورت در نشود، قبولي

  .نمايد شركت
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  نتيجه ارزيابي جامع

چنانچه دانشجو در ارزيابي جامع مردود گردد، گروه موظف است در ارزيابي جامع بعدي از تمام مواد امتحاني از  .٢٨تبصره 
  وي ارزيابي به عمل آورد.

گواهي ارزيابي جامع پس از موفقيت در برگزاري جامع و ثبت آن در سيستم آموزشي دانشگاه در صورت درخواست  .٢٩تبصره 
 شود.دانشجو صادر مي

  

  تغيير رشته و انتقال دانشجوي دوره دكتري تخصصي. ١١ماده 
و  ها (دولتيدانشجوي دوره دكتري تخصصي در همان دانشگاه يا ساير دانشگاه» انتقال«يا » تغيير رشته«

  غيردولتي) ممنوع است.
  

  طرح پيشنهادي رساله دكتري. ١٢ماده 
جامع، شرط الزم براي آميز ارزيابي از گذراندن موفقيت تصويب طرح پيشنهادي رساله در گروه آموزشي پس

  اجراي رساله در دوره دكتري تخصصي است. 
دهي به محورهاي مطالعاتي و تحقيقاتيِ دانشجويان در انتخاب موضوع هاي كالن براي جهترويكردها و سياست تبصره.

بط و شرايط اختصاصي انجام آن در قالب رساله و نگارش رساله از سوي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه تعيين و ضوا
  كند. را شوراي آموزشي دانشگاه تصويب مي

  (پروپوزال) طرح پيشنهادي رساله دكتري

 حتتپژوهشي بعد از قبولي در ارزيـابي جـامع توسط دانشجو و  -ي آموزشيطرح پيشنهادي رساله دكتري در شيوه. ١تبصره 
  ه خواهد شد.نظر استاد يا استادان راهنما تهي

ه گروه را ب طرح پيشنهادي، بايستي كتري به استاد راهنما و تائيد آندانشجو پس از ارائه طرح پيشنهادي رساله د .٢تبصره 
را مطابق شيوه نامه  دكتريپيش از آن دانشجو موظف است طرح پيشنهادي رساله ارايه و موضوع را در گروه تصويب كند. 

باشد. پس از آن، ماه مي ١ آموزشي حداكثر زمان بررسي در گروهمصوب تحصيالت تكميلي در سايت ايرانداك ثبت نمايد. 
خود در  طرحاز بايستي ماه،  ١پژوهشي دانشكده مطرح و در صورت تصويب، پس از حداكثر -موضوع در جلسه شوراي آموزشي

  ير دفاع نمايد:اي مركّب از اعضاي زكميته

  استاد يا استادان راهنما و مشاور  )١
هاي آموزشي دانشگاه خوارزمي متخصص در زمينه موضوع علمي متخصص گروه و يا ساير گروههيأتدو تن از اعضاي  )٢

تحقيق رساله دكتري به پيشنهاد استاد راهنما و تصويب گروه آموزشي كه حداقل داراي مرتبه استادياري بوده و سه سال 
  . دانشيار باشدهاي تحصيالت تكميلي و ترجيحا سابقه تدريس يا تحقيق در دوره

كميلي نماينده تحصيالت ت شنهاد مدير گروه) از اعضاي هيات علمي دانشكده مربوطه.نماينده تحصيالت تكميلي (به پي )٣
  تواند يكي از دو داور داخلي نيز باشد.مي
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ده داراي مرتبه دانشياري بوترجيحا يك نفر داور خارج از دانشگاه به پيشنهاد استاد راهنما و تصويب گروه آموزشي كه  )٤
ي دكتري داشته و زمينه تحقيقاتي هاي تحصيالت تكميلي و ترجيحًا دورهو سه سال سابقه تدريس يا تحقيق در دوره

 ايشان در زمينه موضوع تحقيق رساله دكتري باشد. 
 

نيز نتواند از  ٦و در انتهاي ترم كه دانشجاست. درصورتي ٦حداكثر مهلت ارائه طرح پيشنهادي رساله دكتري، ترم . ٣تبصره 
 شود. طرح پيشنهادي رساله دكتري خود دفاع نمايد، محروم از تحصيل مي

اند و در حال تدوين پروپوزال هستند تا ترم پنجم درس براي دانشجوياني كه ارزيابي جامع را با موفقيت گذرانده. ٤تبصره 
اي هساله صرفا در آن نيمسالي كه دانشجو از طرح خود دفاع كرده و نيمسالشود. اخذ واحد ربا واحد صفر ثبت مي آمادگي رساله

  بعد از آن امكانپذير است.
ي خود دفاع نكرده، موظف است بر اساس تقويم دانشجو پس از تصويب طرح پيشنهادي رساله تا زماني كه از رساله. ٥تبصره 

انصراف  يمنزلهنام دانشجو در سنوات مجاز تحصيلي بهنام نمايد. عدم ثبتهاي بعدي براي رسالــه، ثبتدانشگاهي در نيمسال
 از تحصيل است. 

 

  نماتعيين استاد راه. ١٣ماده 
دانشجوي دوره دكتري تخصصي مجاز است عالوه بر استاد راهنماي اصلي، استاد راهنماي دوم نيز داشته باشد. 

علمي داراي شرايطِ دانشگاهِ محل تحصيل و با مرتبة استاد راهنما به درخواست دانشجو و از ميان اعضاي هيأت
. انتخاب استاد/استادان مشاور به پيشنهاد استاد شودعلمِي حداقل استادياري با تائيد گروه آموزشي تعيين مي

ذير پعلمي يا افراد داراي صالحيت با تخصص مرتبط، امكانراهنما و تأييد گروه آموزشي از ميان اعضاي هيأت
  است. 

  دكتريشرايط استاد راهنماي رساله 

كده دانشئيد گروه آموزشي و شوراي آموزشي ستاد راهنماي رساله دكتري به پيشنهاد دانشجو و موافقت استاد و تا. ا١تبصره 
  شود:و با شرايط زير تعيين مي

  وقت دانشگاه و حداقل استاديار باشد.علمي تمامالف. استاد راهنماي اول بايستي عضو هيأت
  نامه در دوره كارشناسي ارشد راهنمايي كرده باشد.ب. دست كم دو پايان

  .را اخذ كرده باشد پژوهشي ترفيع تياز ذخيرهبدون استفاده از ام پيش از آندر سال ج. 
  د. دست كم يك درس در مقطع دكتري تدريس كرده باشد.

مخوان و هآموزشي، استاد بنا بر تشخيص گروه  هاي علميو توانايي سوابق تحقيقاتي ه. موضوع رساله با زمينه تخصصي،
  همسو باشد.

  
استاد راهنما منطبق با دستورالعمل مصوب در شوراي تحصيالت دانشجو توسط تعداد راهنمايي رساله ظرفيت . ٢تبصره 

ر عضو تكميلي دانشگاه است. معاون آموزشي و مدير گروه آموزشي دانشكده ملزم به رعايت سقف تعداد دانشجو براي ه
نامه و در صورت رعايت نشدن سقف مجاز تعداد دانشجو، مدير تحصيالت تكميلي ملزم به حذف كد پايان. هستندعلمي هيأت
  هاي باالتر از سقف است. رساله
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كه تعداد دانشجويان دكتري در هر دوره كمتر از اساتيدي داراي شرايط اخذ رساله باشد، اساتيد فوق از درصورتي. ٣تبصره 
 خود را تكميل خواهند كرد. دانشجويان دوره بعدي ظرفيت

شود دانشجو پذيرش نميدر مقطع ارشد و دكتري در مورد اعضاي هيات علمي دانشگاه كه در رشته تخصصي ايشان . ٤تبصره 
ر ها را بنامه يا رساله دانشجويان ساير دانشگاهتوانند راهنمايي و مشاوره پاياندر صورت موافقت شوراي آموزشي دانشگاه مي

درصد ظرفيت مصوب دانشگاه  ٥٠رند كه در اين صورت حداكثر ظرفيت راهنمايي از دانشجويان خارج از دانشگاه، عهده بگي
  است.  

استاد راهنماي دوم يا مشاور با پيشنهاد استاد راهنما و تائيد گروه آموزشي و شوراي آموزشي دانشكده با حداقل . ٥تبصره 
  گردند.موضوع رساله انتخاب مي و مرتبط با (ترجيحا استاديار) مدرك دكتري

چنان چه پس از اخذ رساله، استاد راهنما و يا دانشجو بنا به داليلي از همكاري با يكديگر منصرف شوند، بايد تقاضاي . ٦تبصره 
 گيري شود.كتبي خود را با توضيحات الزم به گروه ارائه نمايد تا موضوع در گروه و شوراي دانشكده بررسي و تصميم

  

  رساله دكتري زدفاع ا. ١٤ماده 
دانشجو پس از تدوين رساله و مشروط بر تائيد استاد/استادان راهنما از حداقل كفايت دستاوردهاي علمي (چاپ 

داوران پژوهشي معتبر و مستخرج از رساله و يا ثبت پتنت خارجي)؛ مجاز است در حضور هيأت -يك مقالة علمي
  از رسالة خود دفاع كند.

هاي كفايت دستاوردهاي علمي توسط معاونت آموزشي و با مشاركت معاونت پژوهش و فناوري حدوده شاخصم تبصره.
  اجرا است. تعيين و پس از تصويب در شوراي آموزشي دانشگاه قابل

 دكتريانجام رساله 

  رساله اقدام نمايد.دانشجو موظف است پس از تصويب طرح پيشنهادي رساله دكتري بالفاصله نسبت به انجام . ١تبصره 

هاي خود را مطابق فرم بار گزارش پيشرفتماه (يا هر نيمسال) يك ٦دانشجو بايستي پس از تصويب پروپوزال، هر . ٢تبصره 
ارايه و به تأييد استاد راهنما و مدير گروه برساند. همچنين اين گزارش ها بايستي در سامانه گلستان ثبت شود. يك  پيوست

و توسط معاون پژوهشي  كه بر اساس گزارش سامانه گلستان استهاي شش ماهه رساله منوط به ارايه گزارشنمره از نمره 
اخت و بر اساس آن حق التدريس استاد پرد شود شود. همچنين پيشرفت كار دانشجو بايستي در گلستان ثبتانجام مي دانشكده

  د.گردمي

نامه مصوب هاي پژوهشي خود طبق آييندكتري و براي ادامه فعاليتدانشجو مجاز است در زمان تدوين رساله . ٣تبصره 
 هاي آموزش عالي داخلي يادر مدت مجاز تحصيلي با عنوان فرصت مطالعاتي به يكي از دانشگاه راهنما تاييد استادو با  وزارت

  خارجي سفر كند.

هاي خارجي با رتبه ج از كشور در دانشگاه. حسب مصوبه هيات امنا دانشگاه، در صورتي كه فرصت مطالعاتي خار٤تبصره 
ترم به سنوات مجاز انجام شود با تاييد استاد راهنما يكاست كه مورد تاييد معاونت پژوهشي دانشگاه  ٥٠٠المللي زير بين

  شود.دانشجو اضافه مي

يلي ي گزارش پيشرفت تحصارائهبازگشت ايشان و برد، پس از نام دانشجويي كه در فرصت مطالعاتي به سر ميثبت. ٥تبصره 
كند نام را شوراي آموزشي دانشكده پس از دريافت گزارش پيشرفت تحصيلي دانشجو صادر مي. مجوز كتبي ثبتذير استپامكان
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چنين دانشكده موظف است رونوشت مجوز را به انضمام مستندات ي گروه مربوط است. همنام بر عهدهو نظارت بر اجراي ثبت
 يا رد، به مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال نمايد. براي تأييد

  

  ي پيش دفاع رساله دكتريبرگزاري جلسه

دانشجويي كه حداقل دستاوردهاي پژوهشي براي دفاع از رساله دكتري را داشته باشد، بايستي نسبت به برگزاري . ٦تبصره 
پيش دفاع از رساله دكتري را در پيشخوان خدمت گلستان  درخواست برگزاري جلسهدانشجو بايستي پيش دفاع اقدام نمايد. 

ثبت و همچنين نسبت به بارگذاري مستندات كفايت دفاع اقدام نموده تا به تاييد استاد راهنما، مدير گروه و معاونان آموزشي 
  دفاع انجام شود.و پژوهشي دانشكده برسد. اين كار بايد دست كم دو هفته قبل از پيش

احراز كفايت دستاوردهاي علمي رساله، مطابق با اهداف طرح پژوهشي و متناسب با موضوع دفاع، پيش از قبل . ٧تبصره 
ي پژوهش متناسب با حداقل دستاوردهاي مقاله چاپ پذيرش نهايي با مشخص بودن شماره مجله و تاريخ ارايهرساله، از طريق 

  . گيردپژوهشي دانشكده صورت مييد معاون پژوهشي هر دانشكده با تائ–شوراي آموزشيمصوب 

در صورت اخذ مجوز دفاع بر اساس ارائه پذيرش قطعي مقاله، الزم است حداكثر تا قبل از فارغ التحصيلي، مقاله  .٨تبصره 
  .جهت انجام امور فارغ التحصيلي به آموزش دانشكده ارائه گردد  (doi)كاغذي يا الكترونيكيچاپ شده 

. باشد »خوارزمي دانشگاه«در مقاله مستخرج از رساله دكتري بايد منحصرًا با نام  و استاد دانشجو وابستگي سازماني. ٩تبصره 

ارسال  ،مقاالتي كه پيش از دفاع پروپوزال گروه آموزشي است. مرجع تشخيص مستخرج بودن مقاله از رساله، .١٠تبصره 
  قابل قبول هستند.  ،دانشجو يشوند به شرط مستخرج بودن از رسالهمي

اي با حضور استاد راهنما و مشاوران و دو داور داخلي (ترجيحا ي خود در جلسهدانشجو در جلسه پيش دفاع از رساله. ١١تبصره 

ي دانشجو پس از اصالحات احتمالي و تائيد استاد رساله. همكاراني كه در جلسه پروپوزال حاضر بودند)، دفاع خواهد نمود
ي پيش دفاع مذكور را براي صدور مجوز دفاع نهايي در سامانه ي دفاع نهايي خواهد شد. دانشجو بايد گزارش جلسهراهنما آماده

 گلستان بارگذاري نمايد.

  

  ارزيابي رساله (دفاع از رساله)

  .دنمايداوران از آن دفاع از پيش دفاع از رساله دكتري و تأييد استاد راهنما موظف است در حضور هيأت بعددانشجو . ١٢تبصره 

   ماه است. ٩حداقل فاصله بين تصويب طرح پيشنهادي رساله در جلسه دفاع و تاريخ دفاع از رساله  .١٣ تبصره

 . پس از برگزاري جلسه پيش دفاع استهفته  ٢و حداقل  ماه ٦حداكثر مهلت درخواست دفاع نهايي . ١٤تبصره 

را از طريق سايت ايرانداك انجام داده و نتيجه را در سامانه  دكتريدانشجو موظف است همانندجويي كل رساله  .١٥ تبصره
  .استگلستان ثبت نمايد. مقدار مجاز مشابهت مطابق شيوه نامه همانندجويي تحصيالت تكميلي 
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كم دو هفته پيش از دفاع از رساله در پيشخوان خدمت سامانه گلستان توسط دانشجو دستدرخواست صدور مجوز . ١٦ تبصره
شود. پس از تأييد استاد راهنما مبني بر آماده بودن دانشجو، تاريخ پيشنهادي دفاع توسط استاد راهنما به گروه و دفاع ثبت مي

  گردد تا با تاييد ايشان، تاريخ دفاع قطعي شود.دانشكده ارسال مي

  داوران قرار گيرد.روز پيش از دفاع بايد در اختيار هيأت ١٥رساله دست كم  .١٧تبصره 

خارجي  ناداور (موجود در انتهاي اين شيوه نامه) توسط رساله يهتأييدفرم  جلسه نهايي دفاع، بايستيبراي برگزاري . ١٨تبصره 
جوز ممعاون آموزشي دانشكده پس از اين،  .شودتكميل گرديده و در سامانه گلستان بارگذاري  قبول بودن رساله مبني بر قابل

  د. نمايدفاع از رساله را در گلستان تاييد مي

ي تحصيالت تكميلي دانشگاه رسميت داوران و نمايندههيأتمشاور (ان)، ي دفاع با حضور استاد (ان) راهنما، جلسه. ١٩تبصره 
كليه مراحل تشكيل جلسه دفاع از پروپوزال و رساله دكتري بصورت محرمانه در آموزش دانشكده  به يادآوري استالزم  يابد.مي

  .پذيردميانجام 

نامه و مصوبات شوراي تحصيالت تكميلي هاي اين شيوهي دفاع، نظارت بر حسن اجرا، رعايت ماّدهرياست جلسه. ٢١تبصره 
  ي تحصيالت تكميلي دانشگاه است.ي نمايندهعهدهدانشگاه در رابطه با دفاع بر 

  داوران به شرح زير است:تركيب هيأت. ٢١تبصره 

  الف) استاد يا استادان راهنما

  ب) استاد يا استادان مشاور

هاي ي تدريس يا تحقيق در دورهسال سابقه ٣علمي با حداقل مرتبه استادياري و باالتر بـا حداقل عضو هيأت دوپ) 
از داخل گروه آموزشي به پيشنهاد استاد راهنما و تأييد گروه و شوراي  دكتريي تكميلــي و ترجيحاً دوره تحصيالت

عنوان داور داخلي. اين دو عضو هيات علمي ترجيحا اساتيدي باشند كه در جلسه دفاع از طرح آموزشي دانشكده به
  پيشنهادي رساله دكتراي دانشجو حضور داشتند.

-در رشته ،از خارج دانشگاه بوده و داور ديگر بايستيتواند خارج از گروه آموزشي يك داور مي كه يت) دو داور خارج
يد شوراي تأي رساله به پيشنهاد استاد راهنما وي ي دانشياري و باالتر و متخصص درزمينهبا مرتبهترجيحا نظر  گرايش مورد

  آموزشي دانشكده انتخاب گردد.

  شود.تعيين مي رييس دانشكدهو با حكم  مدير گروهكه به پيشنهاد  (بدون حق راي)نماينده تحصيالت تكميلي  -ث

ته را نيز داش يتواند همزمان نقش داور داخلنماينده تحصيالت تكميلي بايستي از اعضاي هيات علمي بوده و مي .٢٢تبصره 
 باشد.
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  نمرة رساله دكتري. ١٥ماده 
  ود:شصورت كيفي و به شرح زير انجام ميشود و ارزشيابي آن بهدر ميانگين كل محاسبه نمي نمرة رساله

  )؛ ١٦مردود (كمتر از 
  ).٢٠تا  ١٩( ) و يا عالي٩٩/١٨تا ١٨)، خيلي خوب (٩٩/١٧تا  ١٦قبول با درجه؛ خوب (

ثر يك نيمسال تحصيل به دانشجو داوران حداكچنانچه ارزشيابي رساله، مردود اعالم شود، با تأييد هيأت. ١تبصره 
 بار ديگر در جلسة دفاع شركت و رسالة خود دفاع كند.داوران، يكشود تا پس از اعمال نظرات اصالحي اجازه داده مي

دانشجويي كه در سنوات مجاز تحصيلي با موفقيت از رسالة خود دفاع نكند، با رعايت ضوابط مربوط فقط . ٢تبصره 
  كند.اي درسي را دريافت ميگواهي گذراندن واحده

  نگارش و ارزشيابي رساله

 يهاي پژوهشي و نحوهارزيابي رساله بر اساس كيفيت علمي و پژوهشي، ميزان نوآوري، چگونگي دفاع از يافته. ١تبصره 
  ضمناً در نگارش الزاماً دستورالعمل مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه رعايت گردد. شود.نگارش انجام مي

  هاي خارجي) بايد به زبان فارسي نگارش و دفاع شود. استثناي زبانهاي تحصيلي (بهرساله كليه رشته. ٢تبصره 

هاي خارجي، مانند زبان و ادبيات انگليسي، زبان و ادبيات عربي حسب نظر هاي زباننگارش و دفاع از رساله رشته. ٣تبصره 

  .ي تحصيلي باشدن زبان رشتهبه هما توانداستاد راهنما و گروه آموزشي مي

  . ي بلند به فارسي، الزامي استو نگارش چكيده هستندمجاز به نگارش رساله به زبان انگليسي  اتباعدانشجويان . ٤تبصره 

 تعيين» رساله سطوح ارزيابـي«اساس  بر را دانشجو يرساله ارزيابي داوران،هيأت اعضاي جلسه دفاع، پايان در. ٥تبصره 
   .نمايندمي

  شود.شود و ارزشيابي آن به شرح زير انجام مينمره رساله در ميانگين كل محاسبه نمي

  )٢٠تا  ١٩عالي (از  )١
 )٩٩/١٨تا  ١٨خيلي خوب ( )٢
 )٩٩/١٧تا  ١٦قبول با درجه خوب ( )٣
 )١٦مردود (كمتر از  )٤

  گردد.ي دانشجو درج ميدر كارنامهنمايد و اين نتيجه نماينده تحصيالت تكميلي، سطح ارزيابي را ثبت و تأييد مي

ي عالي، خيلي خوب و خوب مذكور در بند گانهداوران مبني بر قبول رساله با هر يك از سطوح سهتشخيص هيأت. ٦تبصره 
پيشين بـه مفهـوم ناديـده گـرفتن اصـالحات احتمالي الزم در رساله نخواهد بود بلكه بدين مفهوم است كه پس از انجام 

مـاه  ٢داوران، نيازي به دفاع مجدد از رساله نيست. در اين صورت، دانشجو بايد حداكثر ظـرف مـدّت موردنظر هيأت اصالحات
 ي تحصيالتداوران و نمايندهشده را با تأييد مجدد استاد راهنما، يكي از داوران به انتخاب هيأتي اصالحپـس از دفاع، رساله

  .تكميلي دانشگاه به گروه تحويل دهد
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ماهه و دو نمره نيز بر اساس دستاوردهاي  ٦هاي يك نمره از نمره نهايي رساله دانشجو بر اساس ارايه گزارش. ٧تبصره 
  پذيرد.كه بر اساس مصوبات هر دانشكده صورت مي استپژوهشي رساله 

بدون وزني است كه گين نمرات گيري در خصوص رد يا قبول رساله و همچنين درجه آن، ميانصميمتمالك  .٨تبصره 
در  مشاور وما راهن )ان(دهي استاددهند. در اين نمرهمشاور(ان) و نيز داوران بصورت مستقل به دانشجو مي راهنما و (ان)داستا

 يك راي و هر يك از داوران نيز داراي راي مستقل هستند. مجموع

  

  آموختگي مالك دانش. ١٦ماده 
و موفقيت در دفاع از  ١٦واحدهاي دوره، داشتن ميانگين كل حداقل آموختگي، گذراندن كليه مالك دانش
 رساله است.

  آموختگي، روز دفاع با كسب درجه قبولي از رساله است.تاريخ دانش تبصره.

  دانش آموختگي

 يدوره يآموختهدانش خود، يرساله از »قبول« ي حداقلدرجه كسب و درسي واحدهاي گذراندن از پس دانشجو .١تبصره 

  .گرددمي نائل تخصصي دكتراي يدرجه دريافت به و شودمي شناخته دكتري

 ٣گيرد. جريمه پس از شده و تسويه حساب، جريمه تعلق ميي اصالحدر صورت تأخير دانشجو در تحويل رساله. ٢تبصره 
  باشد.ماه ميماه اعمال و مقدار آن معادل يك چهارم شهريه ثابت معادل دانشجوي شبانه به ازاي هر 

  شود.پژوهشي و نوع پذيرش صادر مي-ي آموزشيبا ذكر شيوه دكتريي مدرك دوره. ٣تبصره 

  آموختگان: هاي صادره توسط اداره دانشانواع گواهي. ٤تبصره 

  الف. گواهي موقت با ارزش استخدامي

  التحصيلي بدون ارزش استخدامي و ترجمهب. گواهي فارغ

 ج. دانشنامه

  

  تخلف علمي دانشجو. ١٧ماده 
رداري بچنانچه دانشجو در حين تحصيل و انجام پژوهش و تدوين رساله مرتكب تخلف علمي (جعل، تقلب، كپي

  شود.ها) شود و تخلف او از سوي دانشگاه تأييد گردد، از ادامه تحصيل محروم و اخراج ميو مانند اين
از اتمام تحصيالت از سوي دانشگاه، منجر به ابطال مدرك تحصيلي تبصره. احراز و اثبات تخلف علمي دانشجو پس 

  صادرشده خواهد شد.
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  بررسي تخلف علمي دانشجو

 .شودانجام مي كميته اخالق دانشگاه درتدوين رساله  احراز و اثبات تخلف علمي دانشجو در. ١تبصره 

  

  ي دكتريمسئوليت حسن اجراي شيوه نامه . ١٨ماده 
نامه و پاسخگويي قانوني به آن بر عهده دانشگاه و نظارت بر اجرا و اجراي اين شيوه نامه آيينمسئوليت حسن 

  تفسير مفاد آن بر عهده معاون آموزشي دانشگاه است.
  

 و تنظيم ١/٣/٩٧مورخ  ٤٣٠٦٩/٢شماره  به شدهابالغ دكتري يدوره ينامهآيين اساس بر ي اجرايي،نامهشيوه اين
ي دكتراي ورودي براي دانشجويان دوره رسيد و اجراي آن به تصويب ١٣٩٩آذر  ٢٤موزشي مورخ در جلسه شوراي آ

 اين با مغاير هايدستورالعمل ها ونامهها، بخشنامهي آيينتاريخ اجرا، كليه از. و بعد از آن الزامي است ١٣٩٧سال 
ي شوراي آموزشي و يا شوراي نشده بر عهدهبينياتخاذ تصميم در خصوص ساير موارد پيش .گرددمي لغو نامهشيوه

كده ن دانشآضمن حسن اجراي اين شيوه نامه در هر دانشكده به عهده رييس در  .استتحصيالت تكميلي دانشگاه 
 است.
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  توسط داوران فرم تاييديه رساله
  گروه:                                   دانشكده:      نام و نام خانوادگي دانشجو:  

  
  عنوان رساله:

  
  ارجمند جناب آقاي/سركار خانم دكتراستاد 

ل يرا تكم ذيلفرم نظرخواهي  ،وستيي پي رسالهابي رساله، خواهشمند است پس از مطالعهيارزش برايبا تشكر و قدرداني  
 د.يفرمائ

  

 حداكثر امتياز امتياز ابي رسالهيارز فيرد

  ١٥    و نوآوري رساله قيتزان خاليم  ١

  ١٥    قيينه كار تحقيتسلط در زمزان يتوان علمي دانشجو و م  ٢

  ١٠    ن و مناسبيهاي نواستفاده از امكانات و روش  ٣

  ١٠    دن به اهداف رسالهيت در رسيزان موفقيم  ٤

  ٥    قابل فهم بودن براي خواننده  ٥

  ٥    ق و مطالعهيان بعدي جهت تحقيزه و رغبت در دانشجويجاد انگيا  ٦

  ٥    ت نگارشيفيك  ٧

  ٥    ش رسالهيرايچيني و وحروف  ٨

  ٢    ده فارسيينگارش چك  ٩

  ٣    سييده انگلينگارش چك  ١٠

  ٥    ات و مروري بر مطالعاتينگارش مقدمه، كل  ١١

  ٥    نگارش روش كار و مواد مورد استفاده  ١٢

  ٥    ح از نمودار، جدول، عكسيج و استفاده صحينگارش نتا  ١٣

  ٥    ري و ارائه پيشنهاداتيجه گينگارش بحث و نت  ١٤

  ٥    منابع مورد استفاده و نگارش منابع  ١٥

  ١٠٠    جمع  ١٦

  باشد.درصد كل امتيازات كمتر باشد، رساله قابل دفاع نمي ٧٠تذكر: در صورتي كه امتياز اخذ شده در اين جدول از 

  امضا و تاريخ
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  ماهه ٦فرم گزارش 
  فرم گزارش شش ماهه شماره .....

  لغايت   از تاريخ 

  

  رشته:   دانشكده:   نام و نام خانوادگي دانشجو: 

  گرايش:

   

  تاريخ تصويب پروپوزال:   مقطع تحصيلي: 

  نام و نام خانوادگي استاد راهنما: 

  عنوان رساله/ پايان نامه:
  

  

  گزارش كار: -الف

 ماه گذشته: ٦اي از فعاليتهاي انجام شده در خالصه -١
  

  

  

 

  ماه آينده: ٦ بيني شده درعناوين فعاليتهاي پيش -٢
  

  

  مشكالت حين انجام كار و ارائه پيشنهادات: -٣

 

  تاريخ و امضاء دانشجو

  



 دانشگاه خوارزمي (Ph.D) يدوره ي دكتر شيوه نامه اجرايي

٢٣ 
 

  ارزيابي استاد راهنما: -ب

  نامه مطابق جدول زمانبندي پيشرفت كرده است:تا چه حد اجراي پايان -١

  ضعيف   متوسط   خوب   عالي

  پيشنهادات اصالحي:

  

  

  تاريخ و امضاء استاد راهنما

  

  

  نظر مدير گروه آموزشي:

  

  

  تاريخ و امضاء

  

  

  معاون آموزشي دانشكده:

  

  

  

  تاريخ و امضاء

  

  

  


