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   »دانشگاه قم) Ph.D(دستورالعمل اجرايي آيين نامه دوره دكتري « 
  

   »مقدمه« 
 در تفويض فنّاوريهاي وزارت علوم، تحقيقات و  در دانشگاه قم و با توجه به سياست) Ph.D(به منظور تعيين ضوابط كلي دوره دكتري 

دانشگاه قم به شرح زير تدوين شده ) Ph.D(ايي دوره دكتري  دستورالعمل اجر،عالي و پژوهشي هاي آموزش سسهؤاختيار به دانشگاه و م
ريزي   شوراي برنامه30/3/1388 مورخ 721نامه مصوب جلسه   آئينراستايالزم به توضيح است اين دستورالعمل اجرايي در . است

  .عالي مي باشد آموزش
   »تعاريف« 

  
  : مي رود در اين دستورالعمل به كاربراي اختصار واژه هاي زير  : 1اده م

  . استفنّاوري وزارت علوم، تحقيقات و منظور :وزارت             
  . منظور دانشگاه قم است:دانشگاه             
  . است پژوهشي -شيوه آموزشي با )Ph.D( منظور دوره دكتري :دوره دكتري            
  .انشگاه است كه بنابر مقررات مجازند دوره دكتري برگزار نمايندهر يك از دانشكده ها و مراكز وابسته به د منظور :دانشكده          

  .ترين واحد سازماني آموزشي يا پژوهشي دانشگاه قم است  منظور كوچك:گروه             
  .عالي است ريزي آموزش برنامهراي  شو30/3/1388 مورخ 721نامه دوره دكتري، مصوب جلسه يني منظور آ :نامه آيين             
     منظور هر داوطلبي است كه به ترتيب پس از احراز توانايي در به كارگيري زبان خارجي، احراز حد نصاب قبولي در:دانشجو             

  طي   وفنّاوري علوم، تحقيقات و  وزارتآزمون كتبي و مصاحبه علمي، دريافت پذيرش از دانشگاه و رعايت مقررات                     
  .نويسي كرده است دكتري نام مراحل گزينش در دوره          

  
  »شرايط ورود « 

  
  :ضوابط ورود داوطلبان به دوره دكتري به شرح زير است : 2ماده 

  عالي زشداشتن شرايط عمومي ورود به آمو)الف
  آموزش پزشكي   وزارت يا وزارت بهداشت، درمان وتأييداي مورد  ارشد يا دكتري حرفه  داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي)ب
   احراز صالحيت علمي براي ورود به رشته مورد نظر)ج
  ان خارجيب احراز توانايي در ز)د
  

  »ظرفيت پذيرش « 
  

  علمي، تجهيزاتهيأتبا در نظر گرفتن مجموعه امكانات و منابع اعم از  نفر 7 حداكثر  ظرفيت پذيرش در هر رشته)الف  :3ماده 
بايد به  دانشكدهتكميلي    مربوط پيشنهاد و پس از اعالم نظر شوراي تحصيالتضاي آموزشي توسط گروه آموزشيفو  
  .دانشگاه برسد تحصيالت تكميلي شوراي تصويب  
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 مربيان .درهاي وابسته به وزارت اختصاص دا دانشگاه) آزمايشي و قطعي(درصد ظرفيت پذيرش در هر رشته به مربيان رسمي  30 -1
سه سال  هاي اجرايي، غير دولتي غير انتفاعي و آزاد اسالمي با حداقل ي و پژوهشي وابسته به دستگاهعال سسات آموزشؤها و م دانشگاه

 هيأت ،استاد  مركزي گزينشهيأت علمي توسط هيأتها در   علمي در صورتي كه مراتب عضويت آنهيأتسابقه كار به عنوان عضو 
  .شوند  مند بهره توانند از اين سهميه انجام شده باشد مي فنّاوريو  مميزه منصوب وزارت علوم،تحقيقات هيأتمميزه مركزي ويا 

  
     ، فرزندان شهدا، مفقودين و اسرا رزمندگان، جانبازان،آزادگان( درصد ظرفيت پذيرش در هر رشته به ايثارگران انقالب اسالمي 20 -2

  .اختصاص دارد)  درصد50ها و فرزندان جانبازان باالي  و همسران آن
  

  .باشند  درصد امتياز كسب شده توسط آخرين پذيرفته شده آزاد را احراز نموده80بايد حداقل 2و1پذيرفته شدگان موضوع بندهاي: تبصره
  
  درصد60با احراز حداقل (ها   ظرفيت پذيرش اعالم شده در هر رشته نسبت به پذيرش مربيان دانشگاهدر قالبتواند   دانشگاه مي-3

و متقاضيان خارجي كه از طريق اداره كل بورس و امور ) تبديل به داخل(يز پذيرفته شدگان اعزام به خارج و ن) جدول ارتقاامتيازات 
  . اقدام نمايد همچنين دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور،شوند مي دانشجويان خارج معرفي

  
    نامه ارايه تسهيالت به برگزيدگان علمي براي طلبان مشمول آيين حداقل يك نفر و حداكثر ده درصد و مازاد بر ظرفيت پذيرش به داو-4

  .هاي باالتر به شرط احراز شرايط دستورالعمل مربوط و قبولي در مصاحبه علمي اختصاص دارد ورود به دوره
  

  .باشد ميهاي دولتي   براي دانش آموختگان دانشگاه صرفاً »4  « تسهيالت مذكور در بند:تبصره
  
     اسامي پذيرفته شدگان علمي،هفته پس از انجام مرحله نهايي آزمون و تعيين امتياز داوطلباندو وزشي موظف است حداكثر  گروه آم)ب

     درصد ظرفيت به عنوان ذخيره به مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه اعالم تا مراحل ارسال ليست اسامي جهت 50را به اضافه 
  .زي گزينش دانشجو انجام شودمرك هيأتبررسي صالحيت عمومي به 

  
  »احراز صالحيت علمي « 

  
  . آزمون كتبي و مصاحبه  الزامي است، علمي ورود به دورهتبه منظور تعيين صالحي :4ماده 

  
   به تشخيص گروه، ،تخصصيزبان  عالوه برارشد  و اختياري دوره كارشناسي)  تخصصي ياپايه(حداقل سه درس از دروس الزامي  :1 تبصره

  .شود اي آزمون در نظر گرفته ميبر  
  

هاي كارشناسي  ميانگين نمرات دوره ديپلم،معدل كتبي( درصد و سوابق تحصيلي 20 مصاحبه درصد، 70 امتياز آزمون كتبي :2تبصره 
  . درصد امتياز كل مي باشد10) هاي علمي ارشد و ساير فعاليت وكارشناسي  
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  »احراز توانايي در زبان خارجي « 
  

 وزارت علوم، تحقيقات و تأييدهاي مورد   دانشگاه زبانهاي احراز توانايي دانشجو در به كارگيري زبان خارجي از طريق آزمون :5ماده 
  .مي گرددامتيازات به شرح زير تعيين هاي رايج زبان و   آزمونودرصد  60با كسب حد نصاب حداقل  فنّاوري  

MCHE:50                            TOLIMO:500                    TOEFL:500                            IELTS:5  
  

ها و براي  هاي زبان دانشگاه  درصد آزمون50 هاي الهيات، ادبيات و علوم انساني حدنصاب الزم زبان خارجي در رشته :1تبصره 
  :هاي رايج زبان به شرح زير است آزمون  

MCHE:40                            TOLIMO:450                   TOEFL:450                         IELTS:4/5 
 

% 80 عدم ممانعت از ورود افراد مستعد، در صورت ارائه مدرك دال بر كسب به منظورنامه،   آيين3 با توجه به تبصره يك ماده :2تبصره 
داوطلبان در صورت پذيرش واين دسته از  .شود داده مي نام در آزمون دكتري   اجازه ثبتبه داوطلب هاي فوق حد نصاب  
 .ه نمايندئاز درخواست مجوز ارزيابي جامع، مدارك مربوط به اخذ نمره كامل زبان را ارا اند قبل موظفورود به دوره دكتري   

  
  »استاد راهنما و مشاور « 

 

اهنما است كه به درخواست دانشجو از ميان اعضاي سال تحصيلي بر عهده استاد ر ليت راهنمايي دانشجو از نخستين نيمؤومس  :6ماده 
نامه  راهنمايي حداقل سه پايان و ارشد  سه سال سابقه تدريس در مقطع كارشناسي و علمي با مرتبه استاد ياري و باالترهيأت  
 با موافقت عضو ،جهت پذيرش دانشجوي دكتريدانشكده ارشد و نظر موافق شوراي تحصيالت تكميلي  كارشناسي  
  . گروه ذيربط تعيين مي شودتأييد علمي و يأته  

  
  . تا زمان تعيين استاد راهنما ، وظايف مربوط به وي بر عهده مدير گروه مي باشد  :1 تبصره

  
گروه تصويب   توسط دوم و ميزان مشاركت هر استاد در رساله با پيشنهاد استاد راهنما ويضرورت انتخاب استاد راهنما  :2 تبصره

  .باشد مي درصد40 درصد سهم مشاركت استاد راهنماي دوم.  اول استيوليت كار با استاد راهنماؤ هر حال مسدر. شود يم  
  

  مدرك  علمي با هيأت يك يا حداكثر دو نفر از اعضاي ، گروهتأييد راهنما و  استادانايدر صورت نياز، به تشخيص استاد راهنما  : 3 تبصره
  . مشاور رساله دانشجو تعيين مي شوندتاداناس يا دكتري به عنوان استاد مشاور  

  
   با مدرك نصاصختتوانند از م در شرايط خاص و به تشخيص شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه، استاد راهنما و مشاور مي  :4تبصره 

  .سسه نيز انتخاب شوندؤدكتري و يا معادل استادياري، از خارج از م  
  

  »مراحل دوره « 
آغاز مرحله آموزشي با پذيرفته شدن داوطلب در آزمون ورودي. شود ه دو مرحله آموزشي و پژوهشي تقسيم ميدوره دكتري ب  :7ماده 

  .گيرد ايان مي پ شود و با تدوين رساله و دفاع از آن مرحله پژوهشي پس از مرحله آموزشي آغاز مي.شود  و به ارزيابي جامع ختم مي  
 هاي ادبيات شامل مطالعات اوليه، گردآوري اطالعات و بررسيه مرحله پژوهشي خود حقيقات اوليتتوانند   دانشجويان مي: تبصره
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نويسي رسمي آنان براي مرحله پژوهشي و تدوين رساله منوط به را در مرحله آموزشي آغاز كنند، ولي نام.... به موضوع و   مربوط  
  ت در ارزيابي جامع استموفقي.  

   »مرحله آموزشي« 
  

 .باشد  واحد آن واحدهاي درسي و مربوط به مرحله آموزشي مي18 تا 12 واحد است كه 36هاي دوره دكتري  حدمجموع وا  :8ماده 
 واحد 10 تا 6سال تحصيلي  سال است و دانشجو در اين مرحله موظف است در هر نيم مدت مرحله آموزشي حداكثر سه نيم  
حداقل واحد، بدون در نظر گرفتن دروس جبراني محاسبه . نام نمايد هاي مرحله آموزشي را انتخاب و ثبت درسي از درس  
  .شود مي  

  
 وموافقت  دانشكده تكميليتحصيالتدر موارد استثنايي به پيشنهاد شوراي . يابد  دانشجو رسميت مي3 دوره دكتري حداقل با :1تبصره 

  .ع است بالمان با دودانشجوتحصيالت تكميلي دانشگاه در طول تحصيل دانشجو، برگزاري كالس  
  

تا نيمي از واحدهاي  دانشجو حداكثرگروه هاي آموزشي موظفند برنامه هاي درسي را به نحوي برنامه ريزي نمايند كه هر : 2تبصره 
  .درسي خود را با يك استاد بگذراند  

  
  .برگزاري دروس به صورت معرفي به استاد مجاز نيست : 3تبصره 

  
 گروه ذيربط، دانشجو موظف است تعدادي از تأييد به تشخيص و پيشنهاد استاد راهنما و در شرايط خاص و در صورت نياز، : 4تبصره 

حداقل نمره قبولي در دروس جبراني بدون احتساب درميانگين .هاي جبراني بگذراند  واحد به عنوان درس6س را حداكثر تا ودر  
  .فزايش نخواهد دادهاي جبراني مدت مجاز دوره آموزشي را ا گذراندن درس. است20 از 14كل   

  
اين ميانگين. است20 از 16ها  هاي دانشجو در همه درس  و ميانگين قابل قبول نمره20 از 14حداقل نمره قبولي در هر درس،   :9ماده 

ز است با ا باشد دانشجو مج16شود و در صورتي كه مقدار آن كمتر از  هاي گذرانده شده محاسبه مي هاي درس  براساس نمره  
هايي را عالوه بر سقف واحدهاي درسي براي جبران ميانگين كل  سال تحصيلي درس تاد راهنما حداكثر در يك نيمنظر اس  
 مبناي14 نمرات باالي  در كارنامه دانشجو باقي ولي در احتساب ميانگين كل صرفاًقبلينمره در اين صورت .بگذراند  
  .محاسبه است  

  
يت گذرانده باشد، بايد در ارزيابي نامه با موفقّ  آيين5 ماده 3 با توجه به تبصره  راوزشيهاي مرحله آم شجويي كه درسدان : 10ماده 

شركت  .هاي آموزشي، پژوهشي و توانايي در كاربرد زبان خارجي است ارزيابي جامع شامل ارزيابي قابليت. جامع شركت كند  
  .باشد يت در ارزيابي آموزشي مي موفقّه در ارزيابي پژوهشي منوط ب  

  
  
  

   »ارزيابي جامع« 
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ي مركب ازهيأت، توسط دانشكدهارزيابي آموزشي شامل دو بخش كتبي و شفاهي است كه با نظارت شوراي تحصيالت تكميلي  : 11ماده 

  دارا بودن مرتبه دانشياري يا باالتربراي(ت علمي داراي حداقل مرتبه استادياريأ راهنما و مشاور و سه نفر از اعضاي هياستادان  
   درصد 70 تا 60آزمون كتبي . شود  برگزار ميدانشكده و به تعيين شواري تحصيالت تكميلي )يكي از اعضاي هيأت الزاميست 
  نسبت هر . باشد16بايد بيشتر از  دهد وميانگين اين دو آزمون مي  درصد نمره ارزيابي را تشكيل مي30 تا 40و آزمون شفاهي  

بايد به مديريت  كند كه مي  تعيين ميدانشكده صويب شوراي تحصيالت تكميليوط پس از تبيك از موارد را گروه مر
  :آموزشي كتبي و شفاهي به شرح زير است ارزيابي.تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال شود و به اطالع دانشجو نيز برسد

  
نمره. شود ن نهايي در نظر گرفته ميسه درس اصلي به پيشنهاد استاد راهنما و تصويب گروه آموزشي براي آزمو:  امتحان كتبي)الف

  . باشد15ميانگين اين امتحان بايد بيشتر از   
  
  . نمره آزمون شفاهي بر اساس موارد زير به دست مي آيد)ب

   مصاحبه درباره محتواي دروس دوره آموزشي-1  
   قدرت بيان و تحليل مباحث علمي-2  

  
توانند در ارزيابي آموزشي با   باشد، فقط يكبار ديگر مي16شي آنها كمتر از  دانشجوياني كه ميانگين كل نمرات ارزيابي آموز:تبصره

  .شوند رعايت حد نصاب مدت دوره آموزشي شركت كنند در غير اين صورت از ادامه تحصيل محروم مي  
  

تصويب موضوع وطرح .  و بر مبناي دفاع از طرح پيشنهادي رساله خواهدبودگيرد صورت مي شفاهي  به روشارزيابي پژوهشي : 12ماده 
مشاور  يا استاداناستاد ) يأ داراي يك رمجموعاً(اي متشكل از استاد يا استادان راهنما  بر عهده كميته) پروپوزال( پيشنهادي  
گروه  به پيشنهاد)  از خارج دانشگاهنفراالمكان يك  ي و حتيأهريك داراي يك ر(و سه داور ) يأ ركيداراي   مجموعاً(  
ت در اينت داوران، به منزله موفقيأپذيرش طرح پيشنهادي از سوي هي . استدانشكدهتحصيالت تكميلي  شوراي تأييدذيربط و   
  .بود واهدخ  ارزيابي  

  
چنانچه دانشجو در مدت مقرر از پيشنهاد طرح پژوهشي رساله خود دفاع نكند، يا كميته داوران پيشنهاد را نپذيرند،  : 1تبصره 

  .صورت اخراج خواهد شد سال ديگر از پيشنهاد خود دفاع كند، در غير اين ا موافقت استاد راهنما حداكثر تا يك نيمتواند ب دانشجومي  
  

 به وي ابالغ كند و طرح پيشنهادي پژوهشي و صورت  موظف است پذيرش و ثبت موضوع رساله دانشجو را كتباًدانشكده : 2تبصره 
 به مديريت تحصيالت تكميلي، مورد نياز حداكثر ظرف سه هفته پس از تصويب را به همراه ساير مداركطرحتصويب  جلسه  
  .دانشگاه ارسال نمايد  

  
  
  

براي . نويسي كند  به منظور ارزيابي جامع نامدانشجو موظف است در اولين نيم سال پس از پايان كامل مرحله آموزشي صرفاً : 13ماده 
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 آمادگي شركت در امتحان جامع را به استاد سال تحصيلي كتباً س از شروع نيمارزيابي جامع دانشجو بايد حداكثر هشت هفته پ  
 در فاصله حداقل دانشكده بايستي معاون تحصيالت تكميلي ، گروه مربوط وپس از موافقت استاد راهنما. راهنما اعالم نمايد  
زمان برگزاري . انشگاه اقدام نمايديك ماه قبل از برگزاري امتحان جامع جهت اخذ مجوز از مديريت تحصيالت تكميلي د  
  .سالي باشد كه دانشجو اعالم آمادگي نموده است بايست در همان نيم مي امتحان جامع  

  
 دانشگاه  به مديريت تحصيالت تكميليري ارزيابي جامع، كتباًا بايستي نتيجه ارزيابي جامع را طي يك هفته پس از برگزدانشكده : 1تبصره 

 تحصيالت تكميلي دانشگاه موظف است.نام فرصت مناسب را داشته باشد و براي انتخاب واحد و ثبتاعالم كند تا دانشج  
  . به وي اطالع دهدذيرفتن و يا نپذيرفتن دانشجو در ارزيابي جامع را كتباًپ  

  
چنانچه دانشجو.  شدآموزشي وي افزوده خواهدمرحله سال به   در صورت پذيرفته نشدن دانشجو در ارزيابي جامع، يك نيم: 2تبصره 

  .نتواند در اين مدت ارزيابي جامع را با موفقيت به پايان برساند از ادامه تحصيل محروم مي شود  
  

  »مرحله پژوهشي « 
  

سال دوم موظف است موضوع رساله خود را با هماهنگي استاد راهنما تعيين و فعاليت پژوهشي خود را  دانشجو تا پايان نيم : 14ماده 
   .نويسي براي تدوين رساله پس از پذيرفته شدن در ارزيابي جامع خواهد بود  نام.آغاز كند  

  
دانشجو موظف اسـت   . هاي علمي و پژوهشي دانشجو در مرحله تدوين رساله بايد با هدايت و نظارت استاد راهنما باشد                 فعاليت : 15ماده  

همچنين دانشجو موظـف     . تحقيقات خود را به وي گزارش دهد       راهنما نتيجه ) استادان( برابر برنامه زمان بندي شده توسط استاد          
 راهنمـا و    اسـتادان اي بـا حـضور       سال تحصيلي گزارش پژوهشي خود را بصورت كتبي و شفاهي در جلسه            است در پايان هر نيم      
سـال   ر هـر نـيم    نـام د   ثبـت .  ارسـال نمايـد    دانـشكده  آنها رسانيده و جهت درج در پرونده به تحصيالت تكميلي            تأييد مشاور به   
برگزاري جلسه دفاع منـوط بـه تـشكيل جلـسه           .سال قبلي خواهد بود    منوط به ارائه گزارش پيشرفت كار پژوهشي نيم        تحصيلي  
سـال جهـت جمـع       پيش دفاع با حضور استادان راهنما ، مشاور و يكي از اعضاي گروه به انتخـاب مـديرگروه ، در آخـرين نـيم                         
  .ميستبندي و تأييد نهايي رساله الزا  

  
 كتبي استاد راهنما تأييدبا ) برگرفته از رساله( با چاپ دو مقاله نامه آيين 8شرط كفايت دستاوردهاي علمي رساله موضوع ماده  : 16ماده 

و يا وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي   پژوهشي مورد تأييد – مجالت علميدر  
  .ي اصلي مقاالت ضروري است ي نسخه ارائه. شود المللي حاصل مي تبر بين نمايه مع داراي  

  
   خاص ،نامه آيين 8 ماده 1 شوراي تحصيالت تكيملي دانشگاه در حال حاضر شرايط را براي جايگزيني موارد مذكور در تبصره  :تبصره

  . دستورالعمل الزامي است16شناسد و اجراي شرط مذكور در ماده  نمي  
  
  

  »اري جلسه دفاع و ارزيابي رساله برگز« 
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درخواست صدور مجوز از . برگزاري جلسه دفاع منوط به صدور مجوز، از سوي مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه است  :17ماده 
  . بايستي حداقل يك ماه قبل از اتمام سنوات تحصيلي و برگزاري جلسه دفاع دانشجو ارسال گردددانشكدهطرف   

با درجه  علمي در رشته مربوط هيأت نفر عضو 2 مشاور، استادان راهنما، استاد يا استاداناستاد يا : اوران عبارت ازد هيأت  :18ماده 
به هاي خارج از دانشگاه از مؤسسه  دانشياريعضو هيأت علمي در رشته مربوط با درجه حداقل  و يك نفراستادياريحداقل   
ت أ و با حضور همه اعضاي هيي اولجلسه دفاع به رياست استاد راهنما.د  باش مي انتخاب شوراي تحصيالت تكميلي واحد  
  .داوران، امكان پذير خواهد بود  

  
برگزاري جلسه  درموارد خاص با پيشنهاد معاون تحصيالت تكميلي دانشكده و با تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه، : 1تبصره 

  .امكان پذير است) ان مشاوريا يكي از استاد( بدون حضور استاد مشاورعدفا  
  

  .گزارشي از كار تحقيقاتي رساله خود را ارائه و از آن دفاع كنددفاع  دانشجو موظف است در جلسه : 2تبصره 
  

به  علمي هيأت ايعضا ي ازيككده يا حصيالت تكميلي دانشمعاون ت(جلسه دفاع با حضور نماينده تحصيالت تكميلي دانشگاه  : 3تبصره 
نماينده تحصيالت تكميلي  .يابد دفاع خواهد بود رسميت ميناظر بر حسن اجراي جلسه بوده و  بدون حق رايكه  )انتخاب وي  
  .تواند يكي از اعضاي هيأت داوران باشد نمي  

  
  :ت داوران رساله چنين تعيين مي شودأاعضاي هي ارزيابي رساله براساس ميانگين نمرات : 4تبصره 

  عالي     20 تا 19از   
  بسيار خوب    99/18تا  18از 
  خوب    99/17 تا 16از 

  غير قابل قبول     16كمتر از 
  

نامه  آيين9مذكور در ماده ) عالي، بسيار خوب، خوب(ت داوران مبني بر قبول رساله با هر يك از درجات سه گانه أ تشخيص هي:5تبصره 
كه پذيرش مشروط رساله به اين مفهوم است كه پس بل.  نخواهد بودهاصالحات احتمالي الزم در رسالن  به مفهوم ناديده گرفت  
در اين صورت، دانشجو بايد حداكثر ظرف .  نياز نيستهت داوران به دفاع مجدد از رسالأم اصالحات مورد نظر هيااز انج  
را از رساله اصالح شده )  داورانهيأتبه انتخاب (از داوران دو نفر  استاد راهنما و تأييدمدت يك ماه پس از دفاع با   
  .تحويل تحصيالت تكميلي دانشگاه دهد تا بتواند دانش آموخته منظور گردد دانشكده  طريق  

  
  .در آخرين نيمسال تحصيلي در كارنامه ثبت و در محاسبه ميانگين كل تاثير ندارد) عالي، بسيار خوب، خوب( درجه رساله : 6تبصره 

  
  داوران، دانشجو مجاز است طي حداكثر شش ماه بههيأتيابي شود، بنا به تشخيص  ارز»غير قابل قبول« دانشجوهچنانچه رسال : 7تبصره 

  . براي يكبار ديگر ازآن دفاع كندآورد وصرفاً شرط اينكه ازحداكثر مدت مجاز تحصيل بيشتر نشود،اصالحات الزم را در رساله بعمل  
  

  »ساير مقررات « 
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  كند در هايي كه گروه تعيين مي باشد و دانشجو موظف است در زمان وقت مي دوره دكتري به صورت تمام يتحصيل دانشجو : 19ماده 
وياني كه رابطه استخداميجي تحصيل دانش ادامه.  آموزشي و پژوهشي خود را انجام دهدهاي برنامه دانشگاه حضور يابد و 

  .يا ماموريت تحصيلي مي باشدهاي دولتي دارند منوط به اخذ موافقت با تحصيل تمام وقت  با دستگاه) رسمي يا پيماني(  
درس غيبت دانشجو در هر. هاي آموزشي و پژوهشي دوره الزامي است هاي درسي و ديگر فعاليت حضور دانشجو در همه برنامه : 20ماده 

  .مي شود در غير اينصورت نمره دانشجو درآن درس صفر محسوب.آن درس تجاوز كند هاي  نبايد از سه شانزدهم مجموع ساعت  
  

ه تشخيص داده شود، آن وجمدانشكده، اگر غيبت دانشجو در يك درس بيش از حد مجاز باشد و از نظر شوراي تحصيالت تكميلي : رهتبص
ال الزاميس در اين صورت رعايت حد نصاب شش واحد در آن نيم. درس از مجموعه دروس انتخابي دانشجو حذف مي شود  
اند  شجويان موظفناين گونه دا. سال كامل محسوب مي شود ي دانشجو يك نيمسال از نظر مدت تحصيل برا نيست، ولي آن نيم  
  .ارائه دهنددانشكده  مدارك خود را به ،مطابق تقويم آموزشي دانشگاه  

  
سال تحصيلي  نام در هر نيم دانشجو تا زماني كه از رساله خود دفاع نكرده است، موظف به انتخاب واحد رساله و ثبت : 12ماده 

  . است محروميت دانشجوازتحصيل و  منزله انصراف  رساله در زمان مقرر به  نام يا تصويب نشدن طرح پژوهشي عدم ثبت.باشد مي  
  

 شوراي تحصيالت تأييد استاد راهنما با موافقت گروه و تأييد كه دانشجو عذر موجه دارد، پس از ، در موارد استثنا: 1تبصره 
تواند از حداكثر دو نيمسال مرخصي تحصيلي، با احتساب در سنوات  از تحصيل، ميو با توجه به مدت مجدانشكده  تكميلي  
  . مربوط ارايه شوددانشكده نويسي به آموزش  است مرخصي بايد پيش از آغاز نامومورد درخ در اين . استفاده كند  

  
  .سال ورود به دانشگاه مجاز نيست  درخواست مرخصي در نخستين نيم: 2تبصره 

  
دانشجويي كه براي استفاده از فرصت مطالعاتي به خارج از كشور سفر كرده است و به انتخاب واحد و ارائه گزارش پيشرفت  : 3تبصره 

سال مورد نظر قادر نيست، با تكميل فرم مربوط متعهد مي شود كه پس از بازگشت و به پايان رساندن دوره  كار رساله در نيم  
  .مراجعه و انتخاب واحد كنددانشكده قانوني بالفاصله به آموزش   

  
سال است و در صورت ضرورت به پيشنهاد  سال و حداكثر چهار و نيم در دوره دكتري حداقل سه و نيمتحصيل مدت مجاز  : 22ماده

  .سال تحصيلي به اين مدت افزوده خواهد شد  گروه ذيربط حداكثر تا يك نيمتأييداستاد راهنما و   
  

 در مدت مجاز موفق به اتمام ،و بنا به عللي خارج از اختيار خود و يا بروز مشكالت غير قابل پيش بيني در صورتي كه دانشج: 1تبصره 
حضور استاد راهنما، وضعيت با  به پيشنهاد استاد راهنماي دانشجو، كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه ،تحصيل نشود  
 ادامه تحصيل يا اخراج او همي دانشجو، در مورد مدت و نحوهاي عل اسب با كميت و كيفيت فعاليتندانشجو را بررسي و مت  
  .تصميم گيري قطعي خواهد كرد  

  
 دانشجو بايستي حداقل شش هفته قبل از پايان سنوات تحصيلي تقاضاي خود را به استاد راهنما تسليم ، براي استفاده از تبصره باال:2تبصره 
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 جهت طرح در دانشكدهتحصيالت تكميلي معاون  موضوع را از طريق استاد راهنما بايستي حداكثر ظرف دو هفته. نمايد  
  .كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه ارسال كند  

  
    :در موارد زير دانشجو از ادامه تحصيل در دوره دكتري محروم مي شود : 32ماده 

  )ه هاي آن در دستورالعمل اجرايي و تبصر5با رعايت ماده (  عدم احراز توانايي دانشجو در به كارگيري زبان خارجي )الف
  ) دستورالعمل اجرايي13 ماده 2با رعايت تبصره (ي آموزشي   پايان يافتن مدت تحصيل مجاز در مرحله)ب
  )دستورالعمل اجرايي  9با رعايت ماده  (16 كسب ميانگين كل كمتر از )ج
   )دستورالعمل اجرايي  11با رعايت تبصره ماده  (ابي آموزشي نداشتن صالحيت علمي براي استمرار فعاليت پژوهشي پس از دو بار ارزي )د
  )دستورالعمل اجرايي 17 ماده 7 با رعايت تبصره( كسب درجه غير قابل قبول براي رساله )و
  )دستورالعمل اجراييآن درهاي  وتبصره12موضوع ماده(نويسي نكردن يا تصويب نشدن طرح پژوهشي رساله در زمان مقرر نام)ز
  )دستورالعمل اجرايي 21 ماده 1 با رعايت تبصره( مدت مجاز تحصيل  اتمام)ج
  )جراييا دستورالعمل 15 با رعايت ماده( )به هر دليل( در دانشگاه  تمام وقت حضور  يا عدم و  سسات دولتيؤم در  تمام وقت  اشتغال )ت

  
تري در صورت درخواست كتبي دانشجو، دانشگاه با در صورت محروم شدن يا انصراف دانشجو از ادامه تحصيل در دوره دك: 1تبصره 

  .اي براساس كارنامه تحصيلي دانشجو صادر و دراختيار وي قرار خواهد داد وط گواهي نامهبرعايت ضوابط و مقررات مر  
  

ارائه نامه و  در هر حال صدور گواهي.  دانشجوي انصرافي يا اخراجي موظف است به تعهداتي كه سپرده است عمل كند: 2تبصره 
  .ريزنمرات منوط به تسويه حساب دانشجو با دانشگاه است  

  
 با رعايت مفاد مصوب اين ،هاي پيشنهادي  ابهام زدايي از آن يا جايگزيني روش،هرگونه تعبير و تفسير دستورالعمل : 42ماده 

  .انشگاه استدستورالعمل اجرايي و در موارد استثنايي پيش بيني نشده به عهده شوراي تحصيالت تكميلي د  
  

 شوراي تحصيالت  17/12/1388 تبصره در جلسه مورخ  36 ماده و25اين دستورالعمل مشتمل بر يك مقدمه   : 52ماده 
  .دانشگاه به تصويب رسيد   تكميلي  


