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 Ph.D تخصصی دکتری ضوابط و آیین نامه

 
در نخستين  98-99سال تحصيلی  دکتري تخصصیضمن عرض تبريك و خير مقدم و آرزوي موفقيت براي پذيرفته شدگان آزمون 

 .نمايدزير جلب میمربوطه به شرح  گزيده آيين نامه به توجه پذيرفته شدگان محترم را ،موسسه آموزش عالی کشور

به آدرس خوارزمی شايان ذکر است که کليه ضوابط و مقررات آموزشی در سايت تحصيالت تکميلی دانشگاه 

pgeducation.khu.ac.ir باشددر دسترس می. 

 

 

 به بعد( 79نامه دوره دکتری تخصصی )برای دانشجویان ورودی گزیده آیین 

است. بديهی است کليه مصوبات شوراي آموزشی و  به شرح زيردکتري تخصصی نکته: خالصه آيين نامه آموزشی مقطع 

کند مالک تحصيالت تکميلی دانشگاه که موارد ديگري را به اين آيين نامه و يا ساير آيين نامه هاي پيوست اضافه می

 عمل خواهد بود.

 

 .پذير استبار امکانآموزش رايگان براي هر دانشجو، در هر دوره تحصيلی صرفاً يك. 5ماده 

دسات نيااوردن   دانشجوي مشمول آموزش رايگان، در صورت حذف غيرموجه درس به تشخيص دانشگاه ياا باه   تبصره.

نمره قبولی در هر درس، براي انتخاب مجدد همان درس يا درس جايگزين آن، موظف به پرداخت هزيناه درس مطااب    

 تعرفه مصوب هيئت امناي دانشگاه است.

  

 هاي تحصيلی حضوري الزامی است.کالس درسِ دوره حضور دانشجو در تمام جلسات . 6ماده 

جلسات کالس و يا در جلسه امتحان پايان نيمسال همان درس، غيبت  61/3اگر دانشجو در درسی بيش از  تبصره.

کند، نمره آن درس صفر خواهد شد. در صورتی که به تشخيص شوراي آموزشی دانشگاه، غيبت دانشجو موجه تشخيص 

 شود. هاي آن نيمسال حذف میصفر، از مجموع درس داده شود، آن درسِ

 

پيشرفت تحصيلی دانشجو در هر درس، توسط عضو هيئت علمی يا مدرسِ همان درس و بر اساس حضور،  .9ماده 

 شود. هاي کالسی و نتايج امتحانات ارزشيابی میشرکت در فعاليت

 هاي نظري الزامی است.سبرگزاري آزمون کتبی براي درتبصره. 

 

سقف مدت مجاز تحصيل در هر دوره محدود اسات و باا اتماام سانوات مجااز، امکاان تحصايل در آن دوره از         .8ماده 

 شود.  دانشجو سلب می

 ، منوط به تأييد مراجع قانونی دانشگاه است.«در سنوات مجاز»ادامه تحصيل دانشجويِ مشروط  تبصره.

الزم به ذکر است چنانچه کمیسیون موارد خاص دانشگاه با بازگشت به تحصیل و ادامه تحصیل دانشججویی  
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که طبق آیین نامه اخراج یا محروم از تحصیل شده ، موافقت نماید دانشجو باسجتناد مصجوبه ایجام امنجا      

 .دانشگاه بصورم نوبت دوم )شهریه پرداز( می تواند ادامه تحصیل داد

 

 

نيمسال است و تحصايل در ايان دوره باه صاورت      8و حداکثر  1مدت مجاز تحصيل در دوره دکتري تخصصی حداقل  .88ماده 

 تمام وقت است. 

. درصورتيکه دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود، دانشگاه اختيار دارد مدت تحصيل وي را حداکثر تا دو نيمساال  6تبصره 

 افزايش دهد.

 هاي تحصيلی ممنوع است. دانشجوي اين دوره در همان دوره يا ساير دوره زمانِ. تحصيل هم2تبصره 

 

واحد  22تا  68واحد آموزشی و  68تا  62واحد است که از اين تعداد،  31تعداد واحدهاي درسیِ دورۀ دکتري تخصصی .87ماده 

 شود.پژوهشی است که در برنامۀ درسی هر رشته تحصيلی لحاظ می

 

و  62شود. حداقل نمرۀ قبولی در هر درس محاسبه می 22نمره ارزشيابی از هر درس به صورت عددي از صفر تا  .03ماده 

 است.  61ميانگين کل قابل قبول پس از گذراندن تمام واحدهاي آموزشی

 از تمام دروس دوره الزامی است. 61تبصره. براي ورود به مرحلۀ ارزيابی جامع، کسب ميانگين کل حداقل 

 

ها )دولتی و غيردولتی( دانشجوي دوره دکتري تخصصی در همان دانشگاه يا ساير دانشگاه« انتقال»يا « تغيير رشته» .03ماده 

 ممنوع است.

 

آميز ارزيابی جامع، شرط الزم براي اجراي تصويب طرح پيشنهادي رساله در گروه آموزشی پس از گذراندن موفقيت .08ماده 

 صصی است. رساله در دوره دکتري تخ

دهی به محورهاي مطالعاتی و تحقيقاتیِ دانشجويان در انتخاب موضوع و هاي کالن براي جهتو سياست . رويکردها6تبصره 

نگارش رساله از سوي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه تعيين و ضوابط و شرايط اختصاصی انجام آن در قالب رساله را شوراي 

 . کندآموزشی دانشگاه تصويب می

 از تمام واحدهاي آموزشی دوره الزامی است. 61کسب ميانگين کل حداقل  براي ورود به مرحله ارزيابی جامع،. 2تبصره 

 دانشجو با داشتن شرايط ذيل مجاز به شرکت در آزمون جامع می شود:  -6

مربوط به اين بند در شيوه . ساير تبصره هاي ارائه نمره زبان انگليسی مورد تاييد دانشگاه به شرح جدول ذيل می باشد -2

 نامه اجرايی آيين نامه دکتري در سايت مديريت تحصيالت تکميلی در دسترس است.

 
 هاي زبان مورد تائيد شوراي تحصيالت تکميلی دانشگاه آزمون

 قبولی نمره حدنصاب نوع آزمون
TOEFL IBT 12 

TOEFL PAPER 252 
TOLIMO 252 
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IELTS 5/5 
MSRT 52 

 Kelt 12 خوارزمی دانشگاه زبان آزمون

 12 تهران دانشگاه زبان آزمون

جای زبان  : چنانچه زبان خارجی دانشجو انگلیسی نباشد، یا گروه مربوطه دانستن زبان خارجی دیگری را به3تبصره 

بود،  پذیر خوااد سازی الزم پس از تصویب گروه مربوطه و شورای آموزشی دانشگاه امکان انگلیسی الزم بداند، معادل

 مانند موارد ذیل:

 قبولی نمره حدنصاب نوع آزمون

 053 (DELFزبان فرانسه )

 0-5 ( TEST-DAFزبان آلمانی )

 شوند )استعداداای می پذیرفته طریق آزمون تخصصی سازمان سنجش آموزش کشور جز از ب. دانشجویانی که

 کارگیری به در احراز توانایی داخل نیز ( و دانشجویان تبدیل خارج به...و وزارم عتف اای راتبه و درخشان

 استند. جامع ارزیابی مجوز درخواست از قبل« ماده الف»خارجی ملزم به رعایت مفاد  زبان

 

 ارزيابی جامع حداکثر دو بار در سال )ارديبهشت و آبان ماه( برگزار می شود. -3

بعدي از تمام مواد امتحانی از وي ارزيابی به  چنانچه دانشجو در ارزيابی جامع مردود شود، گروه موظف است در ارزيابی -2

 عمل آورد.

در صورتی که دانشجو پس از تاييد شوراي آموزشی تحصيالت تکميلی دانشگاه نيز نتواند ارزيابی جامع را با موفقيت  -5

 بگذراند از ادامه تحصيل محروم خواهد شد.

ناع ورزد ، يك نوبت از دو نوبت ارزيابی را از دست می در صورتيکه دانشجو بدون عذر موجه از شرکت در ارزيابی جامع امت -1

 دهد و تنها يك بار ديگر مجاز به شرکت در اولين ارزيابی جامع بعدي خواهد بود.

 

دانشجوي دوره دکتري تخصصی مجاز است عالوه بر استاد راهنماي اصلی، استاد راهنماي دوم نيز داشته باشد. استاد  .00ماده 

راهنما به درخواست دانشجو و از ميان اعضاي هيئت علمی داراي شرايطِ دانشگاهِ محل تحصيل و با مرتبۀ علمیِ حداقل 

نتخاب استاد/استادان مشاور به پيشنهاد استاد راهنما و تأييد گروه آموزشی از شود. ااستادياري با تأئيد گروه آموزشی تعيين می

 پذير است. ميان اعضاي هيئت علمی يا افراد داراي صالحيت با تخصص مرتبط، امکان

در دانشجو مجاز است در زمان تدوين رساله دکتري و براي ادامه فعاليتهاي پژوهشی خود طب  آيين نامه مصوب وزارت تبصره: 

 مدت مجاز تحصيلی با عنوان فرصت تحقيقاتی به يکی از مؤسسه هاي آموزش عالی داخلی يا خارجی سفر کند.

 
دانشجو می تواند پس از آزمون جامع و تصويب پروپوزال ، با داشتن نمره زبان مورد تاييد  شرايط استفاده از فرصت تحقيقاتی:

وزارت علوم که بيش از دو سال از تاريخ آزمون آن نگذشته باشد و به شرط اينکه سنوات تحصيلی دانشجو بيش از شش ترم 

 –معاونت آموزشی  –) فرم هاي الزم در سايت دانشگاه نباشد ، در سامانه سجاد براي استفاده از فرصت تحقيقاتی ثبت نام نمايد 

 تحصيالت تکميلی موجود است(.
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تبصره: ترمی را که دانشجو در فرصت مطالعاتی به سر ميبرد، توسط دانشکده در سيستم گلستان به عنوان فرصت مطالعاتی ثبت 

 و جزو سنوات تحصيلی دانشجو می باشد.  گرددمی

 

ئيد استاد/استادان راهنما از حداقل کفايت دستاوردهاي علمی )چاپ يك تاوين رساله و مشروط بر دانشجو پس از تد .03ماده 

پژوهشی معتبر و مستخرج از رساله و يا ثبت پتنت خارجی(؛ مجاز است در حضور هيئت داوران از رسالۀ خود دفاع  -مقالۀ علمی

 کند.

اونت آموزشی و با مشارکت معاونت پژوهش و فناوري تعيين و هاي کفايت دستاوردهاي علمی توسط معتبصره. محدوده شاخص

 پس از تصويب در شوراي آموزشی دانشگاه قابل اجرا است. 

 

 شود:صورت کيفی و به شرح زير انجام میشود و ارزشيابی آن بهنمرۀ رساله در ميانگين کل محاسبه نمی .05ماده 

 (؛ 61مردود )کمتر از  -

 (.22تا  69( و يا عالی)99/68تا 68(، خيلی خوب )99/61تا  61قبول با درجه؛ خوب ) -

. چنانچه ارزشيابی رساله، مردود اعالم شود، با تأييد هيئت داوران حداکثر يك نيمسال تحصيل به دانشجو اجازه داده 6تبصره

 دفاع کند. شود تا پس از اعمال نظرات اصالحی هيئت داوران، يك بار ديگر در جلسۀ دفاع شرکت و از رسالۀ خودمی

. دانشجويی که در سنوات مجاز تحصيلی با موفقيت از رسالۀ خود دفاع نکند، با رعايت ضوابط مربوط فقط گواهی 2تبصره 

 کند.گذراندن واحدهاي درسی را دريافت می

 

از رساله و موفقيت در دفاع  61مالک دانش آموختگی، گذراندن کليه واحدهاي دوره، داشتن ميانگين کل حداقل . 06ماده 

 است.

 آموختگی، روز دفاع با کسب درجه قبولی از رساله است.تبصره. تاريخ دانش

 

برداري و  چنانچه دانشجو در حين تحصيل و انجام پژوهش و تدوين رساله مرتکب تخلف علمی )جعل، تقلب، کپی .09ماده 

 شود.ل محروم و اخراج میمانند اينها( شود و تخلف او از سوي دانشگاه تأييد گردد، از ادامه تحصي

تبصره. احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام تحصيالت از سوي دانشگاه، منجر به ابطال مادرک تحصايلی صاادر شاده     

 خواهد شد.

 ساير موارد بر اساس شيوه نامه اجرايی دانشگاه :

موعد  عدم ثبت نام دانشجو در ثبت نام کند. ثبت نام)انتخاب واحد(: دانشجو بايد تا زمان دانش آموختگی در هر نيمسال -6

مقرر در هر نيمسال به منزله ي انصراف از تحصيل خواهد بود. ثبت نام درهر ترم بعد از مهلت قانونی صرفا با پرداخت 

 جريمه ) بر اساس مصوبه هيات امنا( ميسر است.

، پس از تاييد دارا بودن سنوات تحصيلیص که دانشجو عذر موجه داشته باشد، به شرط مرخصی تحصيلی: در موارد خا -2

، می تواند از حداکثر دو نيمسال قت شوراي تحصيالت تکميلی دانشگاه، شوراي دانشکده و موافهنما، گروه آموزشیاستاد را

به ترم مرخصی تحصيلی يا حذف نيمسال با احتساب در سنوات استفاده کند. درخواست مرخصی بايد پيش از ثبت نام 

 دانشکده ارائه شود.آموزش 

 تبصره : درخواست مرخصی تحصيلی در اولين نيمسال ورود مجاز نيست.

 در موارد زير دانشجو محروم از تحصيل خواهد شد: -3

  .دانشجو در هر يك از نيمسال هاي تحصيل بدون عذرموجه ثبت نام نکند 
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  باشد.                                       61ميانگين کل نمره هاي درسی گذرانده دانشجو کمتر از 

     .دفاع از رساله دکتري در مهلت مقرر انجام نگيرد 

    .صالحيت علمی دانشجو براي استمرار فعاليت پژوهشی پس از دو ارزيابی احراز نشود 

  داده شود. رساله دانشجو غير قابل قبول تشخيص 

ربط و شوراي آموزشی  ذي گروه کميته تأييد و راهنما استاد تشخيص به نياز، صورت در و خاص شرايط در دروس جبرانی : -2

 هاي درس از واحد 1 حداکثر مصوب، بر واحدهاي آموزشی عالوه اندمرتبط موظف هاي غيردانشجويان رشته دانشکده،

ها در نيمسال اول پذيرش  درس اين گذراندن. بگذرانند «62» نمره حداقل با جبرانی هاي درس عنوان به را تکميلی هاي دوره

 گردد. نمی محاسبه دانشجو هاي نمره ميانگين در است. نمرات اين واحدها الزامی دانشجو )حداکثر تا پايان نيمسال دوم(

 

 

 :ثبت نام ضوابط مربوط به

مسئول از و ريزنمرات مقطع قبل را که تحصيلی پس از پذيرش نهايی، دانشجو موظف است نامه درخواست تأييديه  -6

 است، در اسرع وقت به آموزش دانشگاه مقطع قبل خود ارائه داده يا ارسال نمايد. دريافت نمودهثبت نام 

خود را که در زمان تحويل مدارک، از دانشجوي مشمول نظام وظيفه الزم است  فرم درخواست معافيت تحصيلی  -2

مسئول ثبت نام دريافت نموده است، بالفاصله پس از پذيرش نهايی  به همراه نامه اتمام تحصيل مقطع قبل به پليس 

 +، جهت صدور معافيت تحصيلی ارائه دهد.62

 لی مربوط به دانشجويانعافيت تحصيو ريز نمرات و هم چنين متحصيلی :  در صورت عدم وصول تاييديه 8و3تذکر بند 

در ترم دوم ممانعت خواهد شد، لذا  ايشان از ثبت نام و انتخاب واحد ، مشمول نظام وظيفه حداکثر تا پايان ترم اول

 ر به دانشگاه ارسال گردد. ردر موعد مقموارد فوق شايسته است دانشجو پيگيري نمايد تا 

 رک ثبت نامی و تحويل آنها خواهد بود. پذيرش نهايی، منوط به  کامل و صحيح بودن اسکن مدا -3

 دوره تحصیلبه ضوابط مربوط 

دانش آموخته شود و نياز به تمديد سنوات تحصيلی دارد الزم است ، نتواند در سنوات مجاز 28دانشجويی که براساس ماده  -6

 در خواست خود را به گروه آموزشی ارائه نمايد. حداکثر يك ماه قبل از شروع انتخاب واحد،

دانشجو موظف است تا زمان دانش آموختگی طب  تقويم آموزشی در هر نيمسال، نسبت به انتخاب واحد در زمان اعالم شده  -2

 ، اقدام نمايد؛ عدم انتخاب واحد در تاريخ مقرر ، به منزله ي انصراف از تحصيل خواهد بود . 

 اساس مصوبه هيات امنا( ميسر است. انتخاب واحد دانشجو بعد از مهلت قانونی صرفا با پرداخت جريمه ) بر -3

 خود را به گروه آموزشی خود ارائه داده و از کارشناس گروه پيگيري نمايد.هاي درخواست  می بايستدانشجو  -2

 تاييد کميسيون پزشکی دانشگاه قابل استناد می باشد.گواهی پزشکی ارائه شده ، براي حذف واحد ، حذف ترم و .... پس از  -5

 

 ه برای دانشجویان مقطع دکتری تخصصی:صدور گواای رتب

نيمسال(  8ورودي هاي خود حائز رتبه اول تا سوم می شوند و در سنوات مجاز )حداکثر  دانشگاه براي دانشجويانی که بين هم

 دانش آموخته می شوند، نسبت به صدور گواهی رتبه اقدام می نمايد. 
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نيمسال( دانش آموخته می شوند حائز رتبه  8باشد و در سنوات مجاز )حداکثر  61دانشجويانی که معدل کل آنها باالتر از  تذکر:

نيمسال( دانش آموخته نشوند، رتبه  8باالتر می باشند. چنانچه در يك ورودي هيچکدام از دانشجويان در سنوات مجاز )حداکثر 

 واهد شد. نيمسال انجام خ 9بندي هر ورودي در 

نيمسال سنوات تحصيلی آنها به طول انجاميده است، هيچ گواهی رتبه اي تعل  نخواهد  9بيش از  که به دانشجويانیتذکر مهم: 

  گرفت. 

نفر باشد رتبه هاي اول و  62تا  1نفر باشد صرفا رتبه اول، بين  5چنانچه تعداد هر ورودي در هر کد رشته محل تا  تذکر مهم:

 نفر و باالتر رتبه هاي اول تا سوم معرفی خواهد شد. 66تعداد دوم و براي 

  نخبگان ملی بنیاد

 بنياد وبگاه طري  از اي اطالعيه قالب در تحصيلی جوايز از مندي بهره جهت فراخوانی ساله هر نيز تهران استان نخبگان ملی بنياد

 مشاهده ضمن وبگاه اين به مراجعه با توانند می دانشجويان. نمايد می ارائه tehran.bmn.ir نشانی به تهران استان نخبگان ملی

 .يابند آگاهی مرتبط اطالعات و اخبار ساير از مذکور اطالعيه

 
 

 راهنمای استفاده از سیستم گلستان

 جهت استفاده از سيستم جامع دانشگاهی گلستان لطفا ازدانشجويان عزيز از دو طري  ميتوانيد وارد سيستم گلستان شويد )

Internet Explorer 10 به باال استفاده نمائيد:) 

 ( شده  و در زير منوي آموزش وارد سامانه گلستان شويد.www.khu.ac.irخوارزمی ) وارد سايت -6

 مستقيم وارد سيتم گلستان شويد. golestan.khu.ac.irيا اين که از طري  آدرس  -2

( و رمز ورود به ماره داوطلبی خود را وارد نماييدبايستی ش بجاي *)   khu981******نام کاربري دانشجويان ورودي جديد 

 می باشد. khu982و براي ورودي بهمن  khu981نام کاربري ورودي مهر   سيستم شماره ملی می باشد.

 مهم:

اين عدد براي ورودي هاي جديد سال  6398نشانه سال ورود شما ميباشد که براي مثال در سال  916الزم به ذکر است اين سال

 تغيير خواهد يافت. 986به  98

 پس از ورود براي تکميل مدارک خود وارد قسمت پذيرش غيرحضوري شويد:
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و از اين تاريخ به بعد نام کاربري شما همين شماره  شماره دانشجویی خود را یادداشت نمودهبعد از اتمام ثبت نام غير حضوري 

 ز ورودتان همان کدملی ميباشد.دانشجويی و رم

 مهم:

 کليه اطالعات در زمينه نمرات و وضعيت تحصيلی خود را می توانيد از منوي اطالعات جامع دانشجو مشاهده کنيد.

استفاده کنيد،  622در هر زمانی اگر احتياج به ريزنمرات بدون مهر و امضاء براي ارائه به مرکز خاصی داشتيد، ميتوانيد از گزارش 

در  13و  18و براي دريافت گزارش انتخاب واحد از گزارش هاي  228همچنين براي دريافت گزارش برنامه امتحانی از گزارش 

 زمان امتحانات استفاده کنيد.

 هاي دانشجو شهريه خود را پرداخت نمائيد.اگر به هر دليلی بدهکار بوديد می توانيد از منوي شهريه، زير منوي پرداخت
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در نيمسال اول دانشگاه براي دانشجو انتخاب واحد انجام خواهد داد ولی از ترم دوم به بعد خود دانشجو بايستی انتخاب واحد  

 انجام دهد و اين کار از منوي ثبت نام و زير منوي ثبت نام اصلی صورت ميگيرد:

 

 

 

 ي ترميم استفاده نمائيد.در زمان حذف و اضافه نيز بايستی از منوي ثبت نام ، ترميم و زير منو
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کارم ، درخواست فارغ التحصیلیو ... ،  تمدید سنوام، مرخصیبراي کليه درخواستهاي مشکالت آموزشی اعم از 

 بايستی از منوي پيشخوان خدمت استفاده نمائيد. دانشجویی

 مهم:

 (Epolice.ir) خدمام الکترونیک  سامانه درگاهدانشجويان مشمول سربازي که درخواست خروج از کشور دارند بايستی وارد 

 شده و در قسمت وظيفه عمومی درخواست خروج از کشور خود را ثبت نمايند.

 

 مهم:

  بنا به هر دليلی کارشناسان سيستم گلستان اطالعيه هايی را روي صفحه اصلی اکانت شما و همچنين صفحه اصلی برنامه

متوالی وارد سيستم خود شده و اگر اطالعيه اي وجود دارد آن را گلستان بارگذاري ميکنند، از اين رو الزم است بطور 

 کامال مطالعه کنيد.

  دانشجويان درخواست اشتغال به تحصيل خود را تا اطالع ثانوي از مسير ذيل ثبت نمائيد و به زودي اين درخواست نيز از

 پيشخوان خدمت انجام خواهد شد:

 

 مهم:

 دانشکده خود مراجعه نمائيد.آموزش به کارشناس  خود حتماً دانشجويان عزيز براي تغيير رمز ورود

 

 


