
 

  
  

  روش اجرایی تمدید مدت تحصیل دانشجویان دکتری 

  
ریـزی وزارت متبـوع       نامه آموزشی دوره دکتری مصوب شورایعالی برنامـه         این روش اجرایی که برگرفته از آئین      : مقدمه

 بـه تـصویب     6/7/78سازی امور آموزشی دانشگاه تهیـه و در تـاریخ              ماده توسط کمیته هماهنگی و یکسان      7باشد در     می
نامـه     از فـصل هفـتم آئـین       24مند کردن تبصره ماده       نامه و ضابطه    هدف از آن اجرای دقیق آئین     . ای آموزشی رسید  شور

 الزم  1375-76-77تحـصیلی     این روش اجرائی در دو بخش تهیه گردیده و برای کلیه ورودیهای سـال             . باشد  آموزشی می 
  . باشد االجرا می

  
  : تمدید مدت تحصیل مرحله آموزشی) بخش اول

گیرد  نامه آموزشی صورت می  از فصل چهارم آئین9تمدید مدت تحصیل مرحله آموزشی بر اساس تبصره ماده        -1ماده  
  . باشد و زمان استفاده تا قبل از برگزاری امتحان جامع و ورود دانشجو به مرحله پژوهشی می

  . شود آموزشی دانشجو اضافه می روز به مدت تحصیل مرحله 17به ازاء هر واحد درس جبرانی قبولی  -2ماده 
اگر دانشجو در یک نیمسال تحصیلی فقط دروس جبرانی داشته باشد یک نیمسال تحـصیلی بـه مـدت تحـصیل                     : 1تبصره  

  . مرحله آموزشی وی اضافه خواهد شد
اگر دانشجو در دو نیمسال تحصیلی فقط دروس جبرانی داشته باشد دو نیمـسال تحـصیلی بـه مـدت تحـصیل                      : 2تبصره  

  . مرحله آموزشی وی اضافه خواهد شد
 16بازاء حـداکثر  (تواند از تمدید موضوع این ماده استفاده نماید دو نیمسال است      حداکثر زمانی که دانشجو می    : 3تبصره  

  ) واحد جبرانی
ی استفاده  تواند در مرحله پژوهشی از آن تمدید تحصیل         اگر دانشجو از تمدید مرحله آموزشی استفاده ننماید نمی         -3ماده  
  . کند

  
  : تمدید مدت تحصیل مرحله پژوهشی) بخش دوم

 مرحله پژوهشی و تدوین رساله پس از اعالم قبولی دانشجو در امتحان جامع شروع و بـا دفـاع از رسـاله پایـان            -4ماده  
  . پذیرد می

شـرایط ذیـل دانـشجو      تحـت   )  مـذکور  3 و مـاده     2 از مـاده     3با رعایت تبصره    ( پس از پایان مدت مجاز تحصیل        -5ماده  
تواند از یک نیمسال تمدید تحصیلی به پیشنهاد اسـتاد راهنمـا و تـصویب گـروه آموزشـی و تاییـد معـاون آموزشـی                            می

  . دانشکده مربوط استفاده نماید

  



 

  
  ) به مدت یک نیمسال تحصیلی(شرایط تمدید تحصیلی 

تاریخ تصویب در شـورای پژوهـشی دانـشکده         نامه دانشجو تصویب شده باشد و حداقل یک سال از             موضوع پایان ) 1-5
  . گذشته باشد

  . به تایید استاد راهنما رسیده باشد) الف(نامه طبق فرم  مراحل پیشرفت کار پایان) 2-5
بـه تاییـد معـاون پژوهـشی     ) گزارش شش ماهـه (های سه ماهه و برگزاری به موقع سمینار       ارسال به موقع گزارش   ) 3-5

   .دانشکده مربوط رسیده باشد
  . دانشجو اعالم وصول مقاله از یک مجله معتبر علمی و پژوهشی را دریافت کرده باشد) 4-5

نامه در صورت احراز شرایط فوق توسط آموزش دانشکده تعیین و طی  آخرین مهلت دانشجو جهت دفاع از پایان -6ماده 
  . گردد به دانشجو ابالغ می) ب(فرم 

نامه تحـصیالت تکمیلـی بـه اداره کـل            تعیین شده موفق به دفاع شود با توجه به آئین         اگر دانشجو نتواند تا تاریخ       -7ماده  
  . آموزشی دانشگاه معرفی خواهد شد و اداره کل آموزش نیز براساس مقررات اقدام خواهد کرد

  : شوند جهت اجرای مقررات مربوط به تمدید تحصیلی تاریخهای ذیل رعایت می: تذکر مهم
  ) اول مهر ماه هر سال (1/7: شروع نیمسال اول
  ) پانزدهم بهمن ماه هر سال (15/11: پایان نیمسال اول

  )شانزدهم بهمن ماه هر سال (16/11: شروع نیمسال دوم
  ) پانزدهم تیر ماه هر سال (15/4: پایان نیمسال دوم

  
  
  
  
  
  
  
  


