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 وظايف و اختيارات شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه

اياد مصاوبات شاوراي دانشگاه براي ايجاد زمينه هااي اجر معاونت آموزشي و تحصيالت تكميليهمكاري با  .1

 ، و آيين نامه ها و برنامه هاي مصوب.هيئت رئياه اانگهاهآموزشد دانشگاه، تصميمات 

 تدوين و پيشنهاد برنامه هاي مختلف آموزشد به شوراي دانشگاه، شامل: .2

  كارشناسي ارشد و اك ريدوره هاي  آموزشيبرنامه هاي 

  سد در چارچوب ضوابط مصوبدر نحوه اجراي برنامه هاي در تغييرات الزمپيشنهاد 

  و اظهار نظر در مورد آن ها آيين نامه هاي تحصيالت تكميليبررسد 

 دانشجويان جديد در دوره هاي تحصيالت تكميلد  برآورا ظرفيت پذيرش 

  به شوراي دانشگاه غير رسمي كوتاه مدت و ميا  مدتپيشنهاد طرح هاي مناسب آموزشد 

در دانشگاه و بررسد ييفيت آموزشاد اعااا  هي ات  ت تكميليكيفيت آموزشي اوره هاي تحصيالبررسد  .3

 علمد فعال در اين دوره ها

 تحصيالت تكميلد در دانشگاه اوره هاي جديدو  بررسي پيگنهاا تاسيس رش ه ها .4

 و موسسات آموزش عالد اانگهاه هابا ديگر  اوره هاي تحصيالت تكميلي مگ ركبررسد پيشنهاد ارائه  .5

 

 كميلي دانشگاهاداره كل تحصيالت ت

 مدير تحصيالت تكميلي اانگاهاهاين اداره، يه بازوي اجرايد شوراي تحصيالت تكميلد دانشگاه است، زير نظر 

، ثبت نامفعاليت مد نمايد. انجام امور اداري مراحل مختلف تحصيل دانشجويان دوره هاي تحصيالت تكميلد مانند 

هاا  رسالهيا  كارشناسي ارشد و اك ري، وضعيت فارغ ال حصيلي، بررسي كمي و كيفي تحصيل اانگجو

، و تحقيقات و فنااوري ي آيين نامه هاي مصوب وزارت علومكلي نظارت بر اجراو بطور  از شروع تا افاع،

 است. اين ااارهبرعهده  شوراي تحصيالت تكميلي اانگهاههمچنين 
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 شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه

تكميلد دانشگاه، آيين نامه ها، بررسد برنامه هاي آموزشد جديد و ارزيابد  بمنظور سياستگذاري در امور تحصيالت

برنامه هاي آموزشد موجود،  شوراي تحصيالت تكميلد دانشگاه در فواصل زماند معين تشاكيل جلساه ماد دهاد. 

 اعاا  شوراي تحصيالت تكميلد دانشگاه بشرح زير مد باشند:

 معاو  آموزشي و تحصيالت تكميلي اانگهاه .1

 معاو  پژوهگي اانگهاه .2

 مديركل تحصيالت تكميلي .3

 مدير آموزشي اانگهاه .4

 معاونين آموزشي و تحصيالت تكميلي اانگكده ها .5

 شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده ها

 ترييب اعاا :

 وييا نماينده  رئيس اانگكده .1

 معاو  آموزشي و تحصيالت تكميلي اانگكده .2

 معاو  پژوهگي اانگكده .3

 دوره هاي تحصيالت تكميلد مجرينمايندگا  گروه هاي  .4

 

 وظايف و اختيارات شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده ها

مانند ثبت ناام ارو،، حاذف و اضاافه درخواست دانشجويان تحصيالت تكميلد براي هرگونه اقدام تحصايلد 

و هماهنهي تمام اماور مرباوب باه تصاوي   رسالهارو،، مرخصي تحصيلي، مگكالت ارسي، ان خاب 

معاو  آموزشاي و تحصايالت  نظارتيه با  ، و مانند آن هارسالهاز  اخذ مجوز افاع،  ،رسالهافاع از  ،رساله

 مطرح و مورد بررسد قرار مد گيرد.مربوطه  شوراي تحصيالت تكميلي اانگكدهدر  تكميلي اانگكده
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 آيين نامه دوره دكتري

 

 لصل اوّفـ

 كلــــيات

 : تعريف 1مااه 

اك اري ار رشا ه و مدرك است يه به اعطاي ترين مقع  تحصيلي آموزش عالي باال( .Ph.Dدوره ديتري )

 انجامد و مجموعه اي هماهنگ از فعاليت هاي پژوهشد و آموزشد است. مد گرايش مربوطه

 

 : هدف2مااه  

و آشنا شادن باا  احاطه به آثار علمي ار يك رش ه خاصهدف از ايجاد دوره ديتري، تربيت افرادي است يه با 

بتوانند با نوآوري در زمينه هااي  جديدترين مباني آموزش و پژوهش،هاي پيشرفته تحقيق و دستيابد به  روش

تازه هاايي و به  تخصصي خوا مؤثر بواه، در رشته رف  نيازهاي كگور و گا رش مرزهاي اانشعلمد، در 

 دست يابند. ار جها  اانش و فناوري

 

 : محور اصلي3مااه 

. از ايان رو، پژوهش و كا  تبحر ار يك رش ه خااص علماي اساتدوره ديتري، محور اصلد فعاليت هاي 

اين دوره است، تا راه را براي وصول به  تخصصي اانگجويا  –كاس ي هاي علمي آموزش وسيله برطرف يردن 

 اهداف دوره هموار سازد.
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 : مگخصات كلي اوره4مااه 

 است مرحله آموزشي و پژوهگيدوره ديتري داراي دو 

باه ارزياابي جاام  و افااع از از زمان پذيرفته شدن دانشجو در امتحان ورودي آغاز و  مرحله آموزشي -4-1

 مد شود. خ م رساله يپيگنهااموضوع 

از ان گاار پاس و  ،آغااز ماد شاود مرحله آموزشي و قبولي ار ارزيابي جام پس از  مرحله پژوهگي -4-2

 از آن پايان مد پذيرد. و افاع رسالهتدوين با در راستاي موضوع رساله  مقاله يا مقاالتي

 تبصره: 

غااز نمايناد آ مرحله آموزشايخود را در  تحقيقات اوليه مرحله پژوهگيمد توانند  اوره اك ريدانشجويان 

موضاوع موفقيت ار ارزياابي جاام  و افااع از دانشجو در مرحله پژوهشد منوط به  واحد رساله انتخابولد 

 است.  رسالهپيگنهاا 
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 فــصل دوم

 شــــــرايــــــط ورود

 

 :5مااه 

 شرايط وروا به اوره به شرح زير است:

 داشتن شرايط عمومد ورود به آموزش عالد -3-1

داشتن دانشنامه يارشناسد ارشد يا ديتراي حرفه اي يا باالتر متناسب باا رشاته ماورد تقاضاا، از يكاد از  -3-2

رد به تأئيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، يا وزارت بهداشت، دانشگاه هاي داخل يا خارج يشور يه حسب مو

 درمان و آموزش پزشكد رسيده باشد.

 برخورداري از توانايد جسمد الزم و متناسب با رشته تحصيلد. -3-3

بر اساس شارايط منادرج در دفترچاه  اختصاصد ورود به دوره ديترييتبد و مصاحبه قبولد در امتحانات  -3-4

 نجشسازمان سراهنماي هاي 

 ااوطل  پس از اريافت پذيرش از اانگهاه و نامنوياي ار اوره اك ري، اانگجوي اوره اك ري -3-5

 ناميده مد شود.

 :1تبصره 

ورود به دوره ديتري در دانشگاه سيستان و بلوچستان از طريق شاريت در آزماون ورودي ديتاري )داوطلاب آزاد، 

هااي مگامول آياين ناماه ير است. فقاط داوطلبااند ياه و ...( امكان پذ دانشگاه بورسيه، تبديل بورسيه، مربد

ماي توانناد بادو  مد گردند،  و اانگهاه وزارت علوم تحقيقات و فناورياس عدااهاي ارخگا  مصوب 

. درخواسات و اك ري پذيرف اه شاونددر دوره هاا و با رعايت شرايط آن آيين نامه  شركت ار آزمو  ورواي،

ارائه شود. موعد ارائاه  اف ر اس عدااهاي ارخگا  اانگهاهن طريق بايد به مدارك الزم جهت ورود به دوره از اي

 درخواست از طريق دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه اعالم مد شود.
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 :2تبصره 

شارايط منادرج ار ، و با رعايت بدو  شركت ار آزمو  ورواي، مد توانند  مربيا  رسمي اانگهاه -3-6

و  ار اوره اك ري(  47284به شماره  20/3/93بخگنامه مورخ )به اس ناا آئين نامه پذيرش مربيا  

در دوره ديتري پذيرفته شوند. درخواست و مدارك الزم جهت ورود به دوره  قبولي ار مصاحبه اخ صاصي،

 (. 1)پيوست از اين طريق بايد به دفتر تحصيالت تكميلد دانشگاه ارائه شود 
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 فــصل سوم

 مااستاد راهن

 :6مااه 

يه از مياان اعااا   مد باشد،اانگجو از نخا ين نيماال تحصيلي برعهده اس اا راهنما مس وليت راهنمايد 

 تعيين مد شود. با موافقت عضو هيأت علمي و تأييد گروه ذيربطهيأت علمد با مرتبه استادياري و باالتر و 

 :1تبصره 

باه تحصايالت تكميلاد  حداكثر تا پايا  نيماال اولياد راهنما با تعيين اس اادرخواست يتبد دانشجو جهت 

بعمال خواهاد آماد.  از ثبت نام اانگجو ار نيماال اوم جلاوگيريدر غير اينصورت  )فرم الف(.ارسال گردد 

مادير گاروه  ناشي از عواق  تاخير ار ان خاب اس اا راهنما ار موعد مقارر بعهاده اانگاجو و مائوليت

  آموزشد مربوطه است. 

 :2 تبصره

حاداقل ااراي مرتباه و  عضو هياأت علماي اانگاهاه سياا ا  و بلوچاا ا بايد  ي اولاس اا راهنما

تحصيالت تكميلي و راهنمايي او پاياا  ناماه كارشناساي ابقه تدريس ار اوره سسال  اوبا  اس ااياري

مرباوط باه دروس آموزشاد دوره ديتاري  حاداكثر پنجااه ارصادفقط مد توانند  اساتيد راهنما باشد. ارشد

بايد توسط اساتيد ديگر گروه آموزشد مربوطه  ،دانشجويان خود را تدريس نمايند. پنجا درصد باقيمانده دروس دوره

 تدريس شود.

 : 3بصره ت

را ندارند. گاروه هااي آموزشاد ماد  حق تدريس ار اوره هاي تحصيالت تكميلي ،اانگجويا  اوره اك ري

كالساهاي حال تمارين فقاط و يا برگزاري  تدريس اوره كارشناسيدراز پتانسيل هاي آموزشد آنها  ،توانند

 استفاده نمايند. ،برگزاري حل تمرين را پيش بيند يرده باشد( ،) در صورتيكه سيالبس درس كارشناسي ارشد

 :4تبصره 



 
8 

 
 

ه با وهگيطرح پژ 2سابقه اجراي دو سال سابقه تدريس  به جاي وهگيشيوه پژيط تعيين استاد راهنما در شرا

 باشد. ايهري ار است اقدامو  طرح خاتمه ياف هنوان مجري مد باشد يه حداقل يك ع

 :5تبصره 

بطاور  اس اا راهنما اودانشجو را  رسالهدرصورت نياز، به پيشنهاد استاد راهنما و تأييد گروه، مس وليت راهنمايد 

 مشترك عهده دار مد شوند.

 :6تبصره 

راهنماي اوم حداكثر مسوليت هدايت رساله و سهم استاد  ارصد 60راهنماي اول )اصلي( حداقل استاد سهم 

 (.4از ماده  4درصد مسوليت رساله )تبصره  40

 : 7تبصره 

از اعااي هيأت علمد يا سااير متخصصاان  يك يا اونفر، پيگنهاا اس اا راهنما و تأييد گروهدرصورت نياز، به 

ا بامادرك اك اري شوند. اسااتيد مشااور باياد داراي  دانشجو تعيين مد رساله اس اا مگاوربرجسته به عنوان 

 باشند. حداقل مرتبه اس ااياري يا اس اايار پژوهگي

 :8تبصره 

 از هار وروايو داشتن تجربه موفق مد تواند  اانگهاهار و تمام وقت حضور كافي به شرط  هر اس اا راهنما

 .را راهنمايد نمايد نفر 2حداكثر ديتري 

 :9تبصره 

 اانگياري و اسا ااياس ااياري، مرتبه دانشجويان ديتري تحت راهنمايد اعاا  هي ت علمد با مجموع تعداد 

ياافد وجاود درگروه هاي آموزشد يه اعااا  هي ات علماد  .است 5و  4، 3حداكثر همزما  به ترتي   ربه طو

 .مد باشد يمتر از حد مشخص شده ،مجموع تعداد دانشجويان ديتري تحت راهنمايد عاو هي ت علمد ،ندارد
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 فصل چهارم

 مرحله آموزشي

 :7مااه 

ودر  سال 5/4سال و حداكثر  5/3وهگي حداقل پژ-موزشيآشيوه در دوره ديتري در  مدت مجاز تحصيل

نهاد استاد راهنما و تعيين گروه در صورت ضرورت به پيش .مد باشد سال 4و حداكثر  3حداقل وهگي شيوه پژ

 .را تمديد نمود تحصيليسنوات  ،ثر تا يك نيماالحداكن ايربط در هر دو شيوه مد توذ

 :1 تبصره

 شيوه پژوهگيو در  ترم اهم برايفقط  پژوهگي-شيوه آموزشيدانشجوي دوره ديتري در  سنوات تحصيل

 .است قابل تمديدبر حسب مقررات  ("غ"فرم تمديد سنوات مجاز فرم ) با تكميل  ترم نهمبراي فقط 

 :2تبصره 

احراز شرايط ، گذراند  ارو، مورا نياز اوره اك رياست يه  نيماال 4آموزشي  طول مدت مجاز مرحله

 بايد در اين مرحله صورت گيرد.زبا  خارجي و گذراند  ام حا  جام  

 : 8مااه  

 18واحد آ  ارسي و  18تا  12 است يه واحد 36وهگي پژ-شيوه آموزشيدر مجموع واحدهاي دوره ديتري 

شايوه ودر يه طبق برنامه درسد مصاوب هار رشاته تعياين ماد شاود.  است سالهرواحد آ  مربوب به  24تا 

  مد باشد.آ  مربوب به رساله  واحد 33تا  28واحد ارسي مرتبط با رساله اانگجو و  8تا  3هگي پژو

 :1تبصره  

هااي  واحدهاي درسد به منظور تسلط بر مفاهيم نوين هر رشته و تقويت توان علمد دانشجو براي اجاراي فعاليات

برنامه ارسي مصاوب و براساس  تأييد شوراي تحصيالت تكميلي گروه، با نظر اس اا راهنماپژوهشد دوره، 

 مد شود. بصورت يك ترم ار ميا  ارائه هر رش ه
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 :2تبصره 

 ،مكلفناد گاروه هااي آموزشاي ،مد باشاد بصورت تمام وقتمه تحصيل در مقطع ديتري با توجه به اينكه ادا

بار اساا، تقاويم را و برنامه ام حااني پاياا  تارم  روزهاي هف ه توزي را در نيماال برنامه ارسي هر 

 مشخص نمايند. زما  و محل ام حا  ،ارج تاريخبا  آموزشي اانگهاه

 :3تبصره 

ار هار نيمااال  قابل قبول نمره هااي اانگاجوكل ميانهين و  20از  14ار هر ار،  حداقل نمره قبولي

نظر اس اا دانشجو مجاز است با  باشد، 16كم ر از ارو، ميانهين كل ورتد يه درص است. 20از  16تحصيلي 

  سانوات مجااز،به شارط داشاتن  حداكثر ار يك نيماال تحصيليو تاييد شوراي گروه آموزشي  راهنما

از مياان  ارو، پيگانهااي بگذراناد. جبرا  ميانهين كالدرس هايد را عالوه بر سقف واحدهاي درسد براي 

 يرده باشد. كا  16 تا 14بين نمره يه دانشجو در آنها  ،خاب مد شوددروسد انت

 : 4تبصره 

رضاايت اسا اا را پس از  فرم كماياو  موارا خاصبايد  ،ار صورت او ترم مگروطي ،دانشجويان ديتري

 با اداماه بر موافقتتكميل نموده و پس از راي يميسيون مبند  راهنما مدير گروه و معاو  آموزشي اانگكده

 به منظور ترميم معدل استفاده نمايند. فرصت حداكثر يك نيماال تحصيليتحصيل از 

 : 5تبصره 

دانشجو موظف است تعدادي از  پيگنهاا اس اا راهنما و تأييد گروه ذيربط،در شرايط خاص و درصورت نياز، به 

ند. گذراندن ايان دروس بگذرا واحد 6حداكثر تا ارو، جبراني را به عنوان  اوره كارشناسي ارشددرس هاي 

 20از  14حداقل نمره قبولد اين دروس  شوا. ميانهين كل محاسبه نمياما نمره آن ها در تعيين  ،استاجباري 

 و با احتياط صورت گيرد. حا  ضرورتبايد  پيگنهاا ارو، جبراني ،دوره ديتري كوتاه شد بعلت  است.
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 :9مااه 

و  واحد ارسي را ان خااب 9 حداكثر  تا 6حداقل  نيماال بينهر در بخش آموزشد، دانشجو موظف است در 

، توساط دانشاجو ان خاب واحاد رساالهپاس از  واحد درسد باقد مانده باشد. 6يند، مگر آنكه يمتر از  ثبت نام

 افزايش يابد. واحد 12اخذ واحدهاي رساله در هر نيمسال مد تواند تا حدايثر  سقف

 :10مااه 

غيبات اسات.  الزاماي رنامه هاي درسد و ديگر فعاليت هاي آموزشد و پژوهشاد دورهحاور دانشجو در تمامد ب

دانشجو نمد تواند در آن درس تجاوز نمايد، در غير اين صورت  مجموع ساعات 16/2نبايد از دانشجو در هر درس 

دم در صاورت عا محساوب ماد شاود. ار، صفرنمره دانشجو در آن شريت نمايد و  ام حانات پايا  ترمجلسه 

 است.  خالف مقرراتدر جلسه امتحان  ممانعت از شركت اانگجو گزارش غيبت

 تبصره:

برگازار  با تنظيم صورتجلاه ،بازه ام حانات پايا  ترم آموزشي اانگهاهدر  ام حانات ارو، اوره اك ري

بعهاده ماديرگروه و معاونات آموزشاي و تحصايالت  ،عدم برگزاري ام حاناتاز  عواق  ناشيمد شود. 

 مد باشد. ميلي اانگكده مربوطهتك

 

 

 

 

 

 

 

 فصل پنجم
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 ارزيابي جامع

 :11مااه 

علمد دانشجو، توانايد برخورد اصولد باا مساائل و -آموزشد، يسب اطمينان از قابليت هاي ارزيابي جام  هدف از

 است. برخورااري از قوه اب كار و قابليت هاي پژوهگي

 :12مااه 

مسا وليت  برگزار مد شود. زبا  خارجيو احراز توانايد در  آموزشي ارو،گذراند  كليه ارزيابد جامع پس از 

بر عهده اسا اا  ، از عدم ثبت بموق  نمرات ارو، آموزشي )يكي از شرايط آزمو  جام ( عواق  ناشي

 مربوطه است. معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي اانگكده ومدير گروه  ،ار،

 :1تبصره 

طرياق گاروه و پيش از برگازاري آزماون از  هف ه 2حداقل ارزيابد جامع بايد  برگزاري آزمون مجوز درخواست

 ارسال گردد )فرم ب(.دانشگاه  اانگكده به تحصيالت تكميلي

 :2تبصره 

به ارزيابي جام  براسا، ضوابط مد تواند نسبت  اانگهاهمجوز از تحصيالت تكميلي دانشكده پس از يسب 

 اقدام نمايد. و مقررات

 :3تبصره 

نشجو موظف است قبل از برگزاري امتحان جامع، گواهد قبولد در يكد از آزمون هاي زبان مورد تأييد دانشگاه را دا

 ارائه نمايد. نمره قبولد در آزمون هاي زبان خارجد بشرح زير است:

  TOLIMOار ام حا   460يسب حداقل نمره  -1

  MSRTار ام حا    50يسب حداقل نمره  -2

  IELTSم حا  ار ا 5يسب حداقل نمره  -3

 TOEFL (PBT)ار ام حا   500يسب حداقل نمره  -4

 TOEFL (IBT)ار ام حا   60يسب حداقل نمره   -5
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 TOEFL (CBT)ار ام حا   150كا  حداقل نمره   -6

 :4تبصره 

نماره زباا   مع بارقباولي گاواهي  ،اانگجويا  اوره اك ري كه ار بدو وروا به اانگهاه و آغااز اوره

(TOEFL، IELTS ، MSRT و TOLIMO با شرايط فوق را كه او ساال ) ارائاه  ،آن نگذشاته باشاد اخاذاز

جام   ارزيابيجهت  ، به منظور ايجاد انگيزه و تشويق اين قبيل دانشجويان، از گذراندن مجدد آزمون زبان،نمايند

  مد باشند. معاف

 : 5تبصره 

باه جااي گاواهد  تربيت مدر، وا  اانگهاه هاي تهر( آزمونهاي زبان احراز حداقل كف نمرهگواهد قبولد )

 شود.مد قبولد آزمون هاي فوق پذيرفته 

 : 13مااه 

 ك باي و شافاهيدانشجو مد باشد يه بصاورت  آموزشي و پژوهگيشامل ارزيابد قابليت هاي  ارزيابي جام 

 برگزار مد شود. طبق نظر گروه

 :1تبصره 

اسا اا راهنماا و دروس دوره ديتري به انتخاب از مجموع  ار، اصلي 3يا  2دانشجو بابد در يك آزمون شامل 

اسااتيد . اين آزمون تحت نظاارت ترييباد از نمايدشريت  گروه آموزشيشوراي تحصيالت تكميلي تصوي  

 برگزار مد گردد.با حداقل مرتبه استادياري گروه  نفر از اعضاء هيئت علمي 3راهنما و مگاور همراه با 

 :2تبصره 

 رساالهپيگانهاا طرح موضوع ارزيابي پيگرفت بر اسااس مد تواند  گي اانگجوقابليت هاي پژوهارزيابد 

پيگرفت فعالي هاي احراز قابليت هاي پژوهشد دانشجو بر اساس روند شيوه پژوهگي در  شود.دانشجو نيز انجام 

 سنجيده مد شود. كمي ه راهبراي  از سوي پايا  هر او نيماال تحصيليمد باشد يه در  پژوهگي اانگجو

 :3بصره ت
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نفر از اعضااء هيئات  3اساتيد راهنما و مگاور و مريب از  پژوهش محورشيوه در  كمي ه راهبرايترييب 

پيگانهاا اسا اا باه  اس اا يار پژوهگاييا  حداقل مرتبه اس ااياريداراي )با احتساب مدير گروه(  علمي

 .مد باشد تعيين شوراي تحصيالت تكميلي گروهو  راهنما

 :14مااه 

پژوهگاي و پژوهگاي -)ار هر او شيوه آموزشي گاروه نظر شوراي تحصيالت تكميليزير  ي جام ارزياب

 نفر به شرح زير برگزار مد شود: 6تا  4 و توسط هيأتد مريب ازمحور( 

 و مگاور اساتيد راهنما  

 3 شاوراي باه تعياين  حداقل مرتبه اس ااياري ياا اسا اايار پژوهگاياز اعاا  هيأت علمد داراي  نفر

 گروه. يالت تكميليتحص

 تبصره:

 است. نظر گروه آموزشيطبق  ارزيابي جام يك داور خارج از دانشگاه در جلسه  حضور يا عدم حضور

 :15مااه 

 شرايط شركت اانگجو ار ارزيابي آزمو  جام  عبارتند از:

 با تاييد گروه آموزشي مربوطه. 16با ميانهين كل  گذراند  كليه واحده هاي ارسي اوره-1

و  تايياد گاروه آموزشاي مربوطاهد از آزمونهاي معتبر سازمان سنجش به از يكارائه قبولي مدرك زبا   -2

 .تحصيالت تكميلد دانشگاه

 تحت نظارت و كن رل گروه آموزشي مربوطه. ،عدم نمره معوقه -3

 .نداش ن من  آموزشي -4

نت آموزشي و تحصايالت تكميلاي مدير گروه اموزشي و معاواز عدم احراز شرايط فوق بعهده  عواق  ناشي

 مربوطه است. اانگكده

 

 :16مااه 
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 ارصاد نماره 30 و  )قابليات آموزشاد( ارصد نماره ك باي 70نمره قبولد ارزيابد جامع )با احتساب  حداقل

 مد باشد. 16 (()قابليت پژوهشدمصاحبه 

 :1تبصره 

پس از تاريخ برگزاري آزمون باه  يك ماهحداكثر را  )قبولد يا مردودي( موظف است نمره ارزيابد جامع اانگكده

 ارزياابي جاام ارسال به موقع نماره  عواق  ناشي از عدم)فرم ج(.  اعالم يند  اانگهاهتحصيالت تكميلي 

 مربوطه مد باشد. مدير گروه آموزشي مربوطه و معاونت اموزشي و تحصيالت تكميلي اانگكدهبعهده 

 :2تبصره 

 نيماال ماراواارزيابد جامع در آن  نمره،  مهلت قانونيدر  يابي جام ارسال نمره قبولي ارزدرصورت عدم 

 شريت نمايد. ار يك آزمو  ارزيابي جام  ايهرو دانشجو فقط مد تواند  شناخته مد شود.

 :3تبصره 

مد تواند در  فقطو دانشجو  ،است ارزيابي جام  مراوايدر امتحان جامع نمره  عدم حضور اانگجودر صورت 

 رزيابد جامع ديگر شريت نمايد.يك آزمون ا

 :17مااه 

شريت نمايد و نماره  ارزيابي جام  بعديارزيابد جامع، دانشجو بايد در  اوليندانشجو در عدم قبولي درصورت 

 خواهد شد. محرومدوره ديتري تحصيل در قبولد را يسب يند. درغير اينصورت دانشجو از ادامه 

 :18مااه 

 برگزار مد شود. و نيمه اول خرااا ماهاول بهمن ماه  نيمه ،اول مهرماه نيمهدر در سال  بارسه ارزيابد جامع 

 

 

 

 فصل ششم

 )پروپوزال( رسالهپژوهشي طرح موضوع و پيشنهاد 
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 :19مااه 

، پاياا  نيمااال اول تحصايليتاا  شيوه پژوهگيو در  پژوهگي-شيوه آموزشيدر دانشجو موظف اسات 

 .(فرم الف) تعيين يند راهنما اس اارا با هماهنگد  خوا رسالهموضوع 

 :20مااه 

پيگانهاا طارح تحصايلد باياد از  حداكثر تا پايا  نيماال پنجمو  پس از قبولي ار ارزيابي جام دانشجو 

مادير گاروه آموزشاي  ، بديهد اسات نمايد. افاع رساله حضور هيأت ااورا خود در )پروپوزال( پژوهگي 

معااو  از پيشانهاد پژوهشاد را باا  برگزاري جلاه طرح افااع اخذ مجوزبايد هماهنگد الزم جهات  مربوطه

 دانشكده بعمل آورد. آموزشي

 :1تبصره 

حداقل و  مگاور و اس اا )اساتيد( راهنمامتشاكل از  پيگنهاا پژوهگيافاع از طرح تركي  هيأت ااورا  

تعيين شوراي تحصايالت  پيگنهاا اس اا راهنما وبا مرتبه استادياري يا باالتر باه  هيأت علمي نفر اعضاء 3

يك داور خارج از دانشگاه در جلساه ارزياابد دفااع از  ،حاور يا عدم حاور مربوطه است. تكميلي گروه آموزشي

 بر طبق نظر گروه آموزشد مد باشد. ،طرح پيگنهاا پژوهگي رساله

 :2تبصره 

معاون آموزشاد  و گروهبايد توسط  اانگجورساله موفقيت يا عدم موفقيت افاع از طرح پيگنهاا پژوهگي 

 اعالم گردد )فرم د(. تحصيالت تكميلي اانگهاهپس از برگزاري به هف ه  اواانگكده ظرف مدت 

 :3تبصره 

را باا  زماا  افااعخود دفاع نمايد، مد تواند  پيگنهاا پژوهگيطرح از  ن واند ار زما  مقررچنانچه دانشجو 

)حداكثر تا پايا  نيمااال لد گروه به مدت يك نيمساال موافقت استاد راهنما و تصويب شوراي تحصيالت تكمي

 به تعويق اندازد. سقف زماني كل اوره اك ري،با رعايت شگم( 

 :21مااه 
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 پيشانهاد پژوهشاد، دانشاجو از اداماه تحصايلطارح در دفااع از  عدم موفقيت يا عدم رعايت زما در صورت 

يگانهاا پژوهگاي بعهاده گاروه و معااو  عدم گزارش طرح افاع از پ)عواقب ناشاد از  مد شود. محروم

 مربوطه مد باشد( آموزشي اانگكده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل هفتم
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 رسالهمرحله پژوهشي و تدوين 

 :23مااه 

له رسا و افاع از طرح پيگنهاا پژوهگيقبولي ار ام حا  جام  ، پس از توسط دانشجو رساله ان خاب واحد

 صورت مد گيرد. 

 تبصره:

و  ان ظار ام حا  جاام باياد در  هر ترم پس از گذراند  ارو، تخصصي آموزشييان مقطع ديتري دانشجو

ااامه  ،قبل از اتمام اورهتا  هر ترم ،اتمام واحدهاي رسالهو بعد از واحد رساله  ،پس از موفقيت در اين آزمون

و دانشاجو از اداماه  اف باواهانصاربه منزله  ،عدم ثبت ااامه رسالهثبت نمايند.  سيا م گلا ا را در رساله

 مربوطه مد باشد. مدير گروه آموزشيو  عهده اانگجوبر  ،از آن عواق  ناشيمد گردد.  محروم تحصيل

 :24مااه 

 مجموع واحدهايمد باشد. در هر حال  واحد ارسي 24تا  18مرحله پژوهگي بين در  رسالهتعداد واحدهاي 

 باشد. واحد 36نبايد بيش از دوره ديتري 

 :25اه ما

 هدايت و نظاارت، بايد با رسالهمرحله پژوهگي و تدوين دانشجو، در  فعاليت هاي علمي و پژوهگيتمامد 

گزارش فعاليت هاي پژوهشد خود  سه ماه يكباراست هر  اانگجو موظفصورت گيرد. اس اا يا اساتيد راهنما 

ارائاه  حصيالت تكميلي گروه مربوطاهجهت ارج ار پرونده به شوراي ترسانده و تأ ييد اس اا راهنما را به 

  )فرم ه(. نمايد

 

 

 

 : 26مااه 
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چاپ حاداقل و به شرط يفايت دستاوردهاي علمد رسااله ) تدوين رساله و تاييد اس اا راهنمادانشجو پس از 

مقاله براي اانگجويا  شايوه پژوهگاي ار  2پژوهگي و -يك مقاله براي اانگجويا  ار شيوه آموزشي

از رسااله خاود هيات ااورا  ( موظف است در حااور گي ااراي نمايه مع بر بين الملليپژوه-مجالت علمي

 :نمايد افاع

 :برگزاري افاع از رساله اك ريشرايط 

 با تاييد گروه آموزشي مربوطه. 16با ميانهين كل  گذراند  كليه واحده هاي ارسي اوره-1

و  تايياد گاروه آموزشاي مربوطاهمان سنجش به از يكد از آزمونهاي معتبر سازارائه قبولي مدرك زبا   -2

 .تحصيالت تكميلي اانگهاه

 تحت نظارت و كن رل گروه آموزشي مربوطه. ،عدم نمره معوقه -3

 .تحت نظارت و كن رل گروه آموزشي مربوطه ،نداش ن او ترم مگروطي -4

 .16موفقيت ا رآزمو  جام  با احراز حداقل نمره قبولي  -5

 )پروپوزال(. ز طرح پيگنهاا پژوهگيافاع اموفقيت در  -6

با توجه  نمايه مع بر بين الملليبا  )حسب شيوه آموزشد( پژوهگي-مقاله علمييا او حداقل يك داشتن  -7

 آيين نامه. 26مااه  7به تبصره 

 عدم اتمام سنوات مجاز تحصيلي اوره. -8

 ثبت نمره سمينار قبل از برگزاري افاع. -9

 نداش ن من  آموزشي. -10

موزشي و معاونت آموزشي و تحصايالت آمدير گروه بعهاده  ،الذيرشرايط فوق مائوليت رعايت هر يك از 

 .مد باشدمربوطه  تكميلي اانگكده

 :1تبصره 
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باه  ،شاود نگاارشبايستد  به زبا  فارسي ،زبا  فارسيو با هدف حمايت و پاسداري از فرهنگ  ،رساله اك ري

 ،دستورالعمل نگارش رسااله در ساايت تحصايالت تكميلاد .با  انهلياياس ثناء برخي از گرايش هاي گروه ز

 آمده است.  "رساله اك ري"قامت 

 :2تبصره 

دانشاجو را باراي  )او مقاله چااپ شاده(بايد استاد راهنما مس وليت يفايت يار انجام شده  شيوه پژوهگيدر 

 پاسخگويد به يارفرما يا دستگاه اجرائد بپذيرد.

 :3تبصره 

حاوزه معاونات ساايت باه  مجالت علمينمايه شد  مبند بار  پايهاه هاي مع بر بين الملليع از جهت اطال

 مراجعه نمايند.پژوهگي اانگكده يا اانگهاه 

 :4تبصره 

)فارم  اك اري رساالهمجوز افااع از پيش از برگزاري جلسه دفاع،  ماه اوحداقل موظف است  گروه آموزشد

 دريافت نمايد. اانگهاهتكميلي تحصيالت معاو  آموزشي و را از  ("و"

 :5تبصره  

مربوطه  تأييد شوراي تحصيالت تكميلي گروهو  تأييد هيئت ااورا پس از  رسالهجلسه دفاع  تاريخ برگزاري

 تعيين مد گردد. 

 :6تبصره 

م صادر مد شاود، انجاادانشكده مطابق فرم هاي مربوطه يه از طريق اداره تحصيالت تكميلد  رسالهارزيابي افاع 

 مد گيرد.

 

 

 

 :7تبصره 
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 ديتري: ما خرج از رسالهمقاله  شرب قبولي

باا و شايوه پژوهگاي  پژوهگي-به ترتي  ار شيوه آموزشي پژوهگي-مقاله علمياو  وحداقل يك -1

 ملليالنمايه مع بر بين 

 اانگجو نويانده اول مقاله باشد.-2

دوين و تصوي  شده( ار مقاله بعاد از ناام نام اساتيد راهنما و مگاور )بر اسا، آنچه ار پروپوزال ت -3

  اانگجو آمده باشد.

 رساله ذكر نهراا.مقاله ما خرج از گجوي ايهري ار مقام همكار ااناس اا يا نام  -4

 :27مااه 

 :به شرح زير برگزار مد گردد نفر 7تا  5توسط هيأت داوران مريب از  ارجلاه افاع رسالهارزشيابي 

 اس اا يا اساتيد راهنما .1

 اس اا يا اساتيد مگاور .2

 حداقل اس ااياري، با درجاه رسالهزمينه مربوب به موضوع ديگر از اعاا  هيأت علمد در  نفر 4حداقل  .3

باه  آن او نفريه  ،(اتمام او طرح پژوهگي ار سابقهبا )، يا استاديار پژوهشد ()او سال سابقه تدريس

 تأييد شوراي تحصيالت تكميلي گاروهي  پيگنهاا و تصوديگر باه  او نفرو  پيگنهاا اس اا راهنما

 خاارج اانگاهاه نيز ازيك نفر  باوده وبه باال اانگيار  از داوران بايد يك نفر . همچنينتعيين مد شوند

 باشد.

 :28مااه 

برعهده نمايناده  رسالهو محاسبه نمره و رياست جلسه دفاع  رسالهبر رعايت يليه مفاد آئين نامه  دفاع از  نظارت

 مد باشد. مرتبه اس ااياريبا حداقل ، ("ع")فرم  كميليتحصيالت ت

 

 تبصره:
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تعياين ماد  ط شوراي گروهميا  اعضاء هيات علمي و توساي از بصورت چرخه  نماينده تحصيالت تكميلي

 .(ار سايت تحصيالت تكميلي آمده است "ع"ار فرم ف نماينده تحصيالت تكميلي شرح وظاي شود.)

 :29مااه 

اساس ييفيت علمد و پژوهشد انجام شده، ميزان نوآوري، چگونگد دفاع از يافته هاي پژوهشد و بر رسالهارزيابي 

 انجام مد شود و نتيجه آن به يكد از دوصورت زير تعيين مد شود: رسالهنحوه نگارش 

 قبول )با درجه عالد، بسيار خوب، خوب(  -1

  20تا  1/19نمره   عالي :    

  19ا ت 6/17نمره   بايار خوب:    

  5/17تا  16نمره   خوب:    

 (16غير قابل قبول )كم ر از  -2

 :1تبصره 

است يه هريك  ميانهين نمراتيو همچنين درجه آن  رسالهقبول يا عدم قبول مالك تصميم گيري درخصوص 

يك  "در جلسه به دانشجو مد دهند. مجموعه استادان راهنما و مشاور )در صورت تعدد(، مجموعا ااورا  حاضراز 

 خواهند داشت.  رأي

 :2تبصره 

پژوهشد  -در مجالت علمدمقاله(  3)حدايثر  بيش از يك مقاله چاپ شدهدر صورتد يه دانشجوي دوره ديتري 

 دانشجو اختصاص داد.به نمره ارزيابد رساله نمره  5/0تا حدايثر معتبر داشته باشد به ازا  هر مقاله اضافد مد توان 

 :3تبصره 

را انجام داده و تائيد آنرا  اصالحات مورانظر ااورا از تاريخ دفاع،  ماهسه حداكثر ست در مدت دانشجو موظف ا

ارائاه  نشاگاهبه تحصيالت تكميلاد دا ،با نظارت نماينده تحصيالت تكميلدجهت انجام مراحل تسويه حساب نهايد 

صاورت ماد  ه تا پانزاهم مرااامااهتيرما پانزاهمبازه بين در مورد دفاعيه هايد يه در نيمسال دوم در  نمايد.

 ماه( قابل تمديد است.سه بيشتر از موعد مقرر ) روز 15 بازه مذيور تا ،گيرد
 :4تبصره 
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 .(مفرم ) تائيد اصالحات مورانظر ااورا  بر عهده ااور ااخلي است

 :5تبصره 

شجو مجاز است حدايثر طد ارزيابد شود، بنابر تشخيص هيأت داوران، دان« غيرقابل قبول» دانشجو رسالهچنانچه 

بيشاتر نشاود، اصاالحات الزم را در  حداكثر مدت مجاز تحصايلاز تاريخ دفاع، بشرط اينكاه از  مدت شش ماه

 خود دفاع نمايد. رسالهاز  يكبار ايهراعمال يرده و فقط براي  رساله

 :6تبصره 

 است. يالت تكميلي اانگهاهواحد تحص در حوزه اختيارات فقط ،در سيستم گلستان رساله ديتريثبت نمره 

 :7تبصره 

 ااناش آموخ اه اوره اك اري ،رسالهار « قبول»كا  نمره و  گذراند  واحدهاي ارسيدانشجو پس از 

 مد گردد.   اريافت ارجه اك ري نايلشناخته مد شود و به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل هشتم
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 طول دوره، مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل

 :30مااه 

 سال سه و نيم و حداكثر چهارو نيمحداقل پژوهگي -ار شيوه آموزشيدر دوره ديتري مدت مجاز تحصيل 

در  شوراي تحصيالت تكميلي اانگهاه ماي تواناداست.  سال 4و حداكثر  3و ار شيوه پژوهگي حداقل 

مادت تحصايلد  نيمااال ياك، حدايثر تاا تأييد گروه ذيربطو  پيگنهاا اس اا راهنماصورت ضرورت و به 

ترم اهم براي  فقط پژوهشد و پژوهشد به ترتيب-در شيوه آموزشد لذا دانشجو را تمديد نمايد. نگجوتحصيل اا

و  مادير گاروه ،تاييد اسا اا راهنماارا پر نموده و پاس از  فرم تمديد سنوات مجاز )فرم غ(بايستد و نهم 

 تسليم نمايد.اانگهاه  تحصيالت تكميلي بهآنرا  معاونت آموزشي اانگكده

 :31مااه 

 ار موارا زير اانگجو از ااامه تحصيل ار اوره اك ري محروم خواهد شد:

 شود. 16( يمتر از 8ماده  2)با رعايت تبصره  اانگجوي با اح ااب رساله ارسنمره هاي  ميانهين كل .1

)براسااس  اوبار شركت ار ارزياابي جاام براي استمرار فعاليت پژوهشد پس از  صالحيت علمي اانگجو .2

 از نشود.( احر15ماده 

 وزال(اوبار عدم موفقيت ار افاع از طرح پيگنهاا پژوهگي )پروپ در صورت .3

 ارزيابد شود. « غيرقابل قبول»( 29ماده  3)با رعايت تبصره  اانگجو رساله .4

 به پايا  برسد.( 30)براساس ماده  مجاز تحصيل اانگجو سنوات .5

 تبصره:

دانشگاه مجاز است با رعايت ضوابط و مقررات   ري،اانگجو از ااامه تحصيل ار اوره اكدرصورت محروم شدن 

 "صارفا تاويه حااب با اانگهاه و پرااخت هزينه هاي آماوزش رايهاا  )اوره روزاناه(پس از مربوط، 

 صادر يند و در اختيار وي قرار دهد.   گواهينامه اي براسا، كارنامه تحصيلي اانگجو

 :32مااه 
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  .تتحصيل ار اوره اك ري بعور تمام وقت اس

 :33مااه 

از تحصيل تلقد مد شاود. در  انصراف اانگجو، به منزله زما  مقرردر  نيماال تحصيليدر هر  عدم ثبت نام

شوراي تحصيالت موارد استثنائد يه دانشجو عذر موجه داشته باشد مد تواند با موافقت گروه و دانشكده و تأيياد 

)باا  حداكثر تا او نيماال از مرخصي تحصايلي ،حداكثر مدت مجاز تحصيلو با رعايات تكميلي اانگهاه 

 احتساب در سنوات تحصيلد( استفاده نمايد.

 :  1تبصره 

به شاوراي تحصايالت  گاروه  ار آ  نيماال تحصيلي مهلت ترميم ثبت نامبايد قبل از  ارخواست مرخصي

 يسب گردد. موافقت شوراي تحصيالت تكميلي اانگكدهمربوط تسليم و 

 :    2تبصره 

شاوراي تحصايالت  در  ماوارا خااص اانگجو مرخصي اااه نمي شاوا.سال تحصيلد به يماال اول ندر 

 قابل بررسد است. تكميلي اانگكده

 : 3تبصره 

بادو  اح اااب ار   مرخصي زايماا  نيماال تحصيلي م والي سهمادران شاغل به تحصيل، مد توانناد از 

اده از فرصت فاوق باياد طاد زماان باارداري و باا تايياد درخواست به منظور استف تحصيلد استفاده ينند. سنوات

 مستندات مربوطه توسط پزشك معتمد صورت گيرد.

 : 34مااه 

نمايد. در اين صاورت باياد درخواسات خاود را  انصراف مد تواند به هر دليل، از تحصيل اعالم اانگجوي اك ري

درخواست خود را پس نگيارد، دانشاگاه  يك ماهاز تسليم نمايد. چنانچه دانشجو بعد  اانگهاه مبند بر انصراف به

 اقدام مد نمايد.انصراف قععي صدور گواهي نسبت به 

 :35مااه 
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را با موفقيت گذرانده باشند و به هر دليل از ادامه تحصيل منصرف يا موفق به اتمام  ام حا  جام دانشجوياند يه 

بناا باه  ي آموزشي رايها  )اوره روزاناه(هاو پرااخت هزينه از تاويه حااب با اانگهاه دوره نشوند پس 

 تأييديه مبني بر گذراند  مرحله آموزشي اوره اك ري اريافت كنند.درخواست مد توانند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل نهم
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 ساير مقررات

 :36مااه 

را باا موفقيات گذراناده  رحله آموزشي و ام حا  جام  و افاع از پيگنهاا پژوهگيمدانشجوياند ياه دروس 

ااخال  ياافرصت معالعااتي خاارج از  ماه 9تا  6دوره ديتري مد توانند به مدت  مدت مجازاشند، در طول ب

 مطابق مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري استفاده ينند. كگور

 تبصره:

در  درج گرديده اسات. حوزه معاونت پژوهگياستفاده از فرصت مطالعاتد دانشجويان ديتري در سايت  مقررات

اساتاد شرط حمايت هاي مالد ه ب ،اانگجوي اك ريت چاپ مقاله در فرصت مطالعاتد خارج از يشور توسط صور

و دانشگاه مقصد )خارج از يشور( در مقاله ذير نام استاد راهنما  ، راهنماي مقيم در دانشگاه مقصد )خارج از يشور(

 منتشره بالمانع است.

 :37مااه 

 تغيير رش ه و گرايش ممنوع مي باشد.ار مقع  اك ري مهماني، ان قالي، 

 :38مااه 

 پيش ترم و معرفي به اس اا جهت اخذ ار، ممنوع مي باشد. ،ار اوره اك ري حذف ترم

 :39مااه 

 ري از عدم مراجعه  اانگجوي اوره اك و او ترم مگروطي، ار صورت اتمام سنوات مجاز تحصيلي اوره

اانگجو به اااماه تحصايل و باه شارب تكميال فارم ا. ار صورت تمايل ااامه تحصيل محروم مي گرا

پس از  ،مدارك ما ند ارائهو همچنين  ،بعد از اتمام سنوات "بد درنگ و بدون وقفه"كميايو  موارا خاص 

ماوارا كميايو  خواست دانشجو در رد ،ونت آموزشي اانگكدهامعو  مدير گروه ،رضايت اس اا راهنمااخذ 

 قابل بررسد مد باشد.خاص 

 :40مااه 
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ناشد از  عواق  د.د در جلسه دفاعيه رساله شريت نمايدانشجو نمد توان 39مااه در صورت داشتن هريك از موارد 

مدير گاروه آموزشاي و معاونات آموزشاي و تحصايالت تكميلاي  ،بعهده اانگجوعدم رعايت موارد فوق 

 مربوطه مد باشد. اانگكده

 :41مااه 

شوراي تحصايالت تكميلاد دانشاگاه باه تصاويب نهاايد رسايد و باراي ماده در  41فصل و  9اين آيين نامه ار 

 الزم االجارااز آن  17/9/89ماورخ  5729/21به استناد آيين نامه شاماره  از آن و بعد 89ورواي دانشجويان 

است. از تاريخ اجرا يليه بخشنامه ها و آيين نامه هاي آموزشد و پژوهشد مغاير با آن براي دانشجويان مشمول اين 

 آيين نامه لغو مد گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پيوست ها
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 آيين نامه پذيرش مربيا  ار اوره اك ري .1

 اك ري رسالهمراحل برگزاري جلاه افاعيه  .2

 نحوه ارخواست حذف پزشكي اانگجويا  اوره اك ري .3

 فرم ها .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1پيوست 



 
30 

 
 

 ن آزمون(و)بد آيين نامه پذيرش مربيان در دوره دكتري

 :1مااه 

 20/3/93و  ماور   47284بخشنامه شماره بدون التزام به برگزاري آزمون مطابق با  ط پذيرش مربيان دانشگاهشراي

 بشرح زير است:

بار اسااس  17و كارشناساي ارشاد  15كارشناسي  حداقل معدلاوري با فارغ التحصيل دوره تمام وقت ح-1

 معدل هاي تراز شده.

 و كارشناسي ارشد. مدارك تحصيلي كارشناسيبودن  هم راس ا -2

جدول ارتقا  هيات علمد با تاييد هيات مميزه موسساه ياا  3امتياز پژوهشد از ماده  ارصد 60حداقل داشتن  -3

 هيات مميزه مريزي.

 در زمان تقاضا. سال 35حداكثر سن  -4

تايياد مورد درخواست متقاضد توسط موسسه و اعالم نياز به تخصص وي با  تاييد رش ه و گرايش تحصيلي -5

 هيات اجرايي جذب موساه.

صورتجلاه هيات اجراياي جاذب و نظرياه گاروه به اناامام  معرفي نامه از طرف رئيس موساهارائه  -6

 مربوطه. يا پژوهگي آموزشي

 الزم از مصاحبه علمد انجام شده توسط اساتيد مورد نظر اداره يل. كا  ام ياز -7

 :1تبصره 

پذيرش دوره ديتري با مقاطع تحصيلد قبلد بايد به تاييد گروه آموزشاد ياا پژوهشاد مربوطاه و  هم راس ا بوا 

 اداره يل برسد.

 

 

 :2تبصره 
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براي مربيان جامعه ايثارگري )فرزندان و همسر شاهدا ، جانباازان بيسات و پان  ، آيين نامه ايثارگرا با توجه به 

ان و فرزندان و همسران آنان( مربيان دانشگاه هاي تازه تاسيس و در درصد و باالتر و فرزندان و همسران آنان، آزادگ

در زمان تقاضا بالمانع است. درخواست اين افراد در يميته منتخب شاوراي مريازي  سال 40حداكثر حال توسعه، 

 بورس وزارت جداگانه مورد بررسد قرار خواهد گرفت. 

 :2ماده 

مجازند در سقف تعياين موسسات را اعالم خواهد يرد. موسسات  شوراي مريزي بورس در هر سال سهميه هريك از

به يار خود، در صورت احراز شارايط  مربيا  رسمي )آزمايگي يا قععي( و پيماني شاغلسبت به معرفد شده ن

  اين آيين نامه، براي ادامه تحصيل اقدام ينند. 1ماده 

 تبصره:

، انتخاب مربيان توسط موسسه بر حسب اولويات هااي زيار در صورتد يه تعداد متقاضيان از حد مجاز بيشتر باشد

 انجام مد شود:

 مربيا  رسمي قععياولويت اول: 

 آزمايگي–مربيا  رسمياولويت دوم: 

 سابقه يار و يسب موافقت هيات امنا. مربيا  پيماني با حداقل سه سالاولويت سوم: 
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 2پيوست 

 دكتري رسالهمراحل برگزاري جلسه دفاعيه 

 .رسالهاتمام مبند بر  مدير گروهبه  ارخواست مجوز افاع )فرم و(در فرم  م ك بي اس اا راهنمااعال .1

 .آيين نامه اك ريبراساس  احراز شرايط افاعاز  گروهاطمينان يافتن  .2

تكميلد گاروه ارسال صورتجلاه شوراي تحصيالت و  نماينده تحصيالت تكميليهيئت ااورا  و تعيين  .3

 معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي اانگكدهبه  ارخواست مجوز افاع )فرم و( فرمآموزشد به همراه 

 .قبل از برگزاري دفاعيه(ماه  2حداقل )

و فارم  ااورا  باراي)فارم ز(  رساالهاز  قبل از افااع فرم ارزيابي اوليه ااوربه هماراه  رسالهارسال نسخ  .4

مجاوز از تحصايالت تكميلاي ساب ، پاس از يگروهتوساط  )فرم ع(مخصوص نماينده تحصيالت تكميلد 

 .قبل از برگزاري دفاعيه( روز 45حداقل ) اانگكده

اطالعياه و  )فارم و( مجوز افااعفرم اخذ بهمراه  ار او ناخه )فرم ح(، رسالهفرم اعالم خاتمه ارسال  .5

قبل از تااريخ  حداقل يك هف هتوسط گروه به معاونت آموزشد و تحصيالت تكميلد دانشكده  افاع )فرم ب(

 .جهت اخذ مجوزفاع د

تحويل فرم صورتجلاه افاع )فرم ي(، تعهد اصالت اثر )فرم ك(، و صورتجلاه ماالي )فارم ل(، باه  .6

 نماينده تحصيالت تكميلي ار پاكت اربا ه.

  .رسالهتكميل فرم صورتجلاه افاع از و  تاريخ مقرردفاع در بر گزاري جلاه  .7

حات )فرم م( ، فرم تعهد اصاالت اثار )فارم ك( فرم مخصوص اصالانجام اصالحات مورانظر ااورا ،  .8

با نامه رسمي معاو  آموزشي و )فرم ي( رساله ارسال صورتجلاه افاع رونوشت مقاله يا قبولي آ  و 

 پس از تاريخ دفاع. ماه سه حداكثر تحصيالت تكميلي اانگكده

باه  رساله( و نسخ PDFو  Word)با فرمت  رسالهچكيده و م ن كامل لوح فشرده حاوي  چهار عداتحويل  .9

  .تحصيالت تكميلد

 .اطالعات پايان نامه و اخذ كد رهگيريو وارد كردن  http://thesis.irandoc.ac.irمراجعه به سايت .10

 

http://thesis.irandoc.ac.ir/
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 3پيوست 

 در خواست حذف پزشكي  نحوه

 

 تحصيالت تكميلي اانگهاهي اانگهاه يا مدير كل آموزشاز سايت  (ز)فرم  اخذ فرم حذف پزشكي .1

 ار بازه تعيين شده به معاونت مح رم آموزشي اانگكده مربوطهمراجعه دانشجو  .2

 پزشك مع مد اانگهاهمراجعه دانشجو به  .3

 .است اانگجو ده شخصه، بعحصول ن يجه نهاييتا  پيهيري موضوع .4
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 4پيوست 

 فرم ها

 صفحه عنوا 

 35 ........................................................................... م تعيين استاد راهنمافر: فرم الف

 36 ................................................... درخواست مجوز برگزاري ارزيابد جامع: فرم ب

 37 ........................................................ : اعالم نتيجه نهايد ارزيابد جامعفرم ج

 38 ...................................................... )پروپوزال( رسالهپيشنهاد طرح صورتجلسه دفاع از  فرم ا:

 39   ............................................................................. ديتري رسالهفرم گزارش سه ماهه  فرم ه:

 41 ................................................................ ديتري رسالهفرم درخواست مجوز دفاع از : فرم و

 42 ............................................................................. رسالهاز قبل از دفاع داور  فرم ارزيابد: فرم ز

 43 ............................................................... ديتريدانشجويان  رساله: فرم اعالم خاتمه فرم ح

 44 ................................................................................................ رساله: فرم اطالعيه دفاع فرم ب

 45 ............................................................................... ديتري رسالهتجلسه دفاع از صور: يفرم 

 47 : فرم تعهدنامه اصالت اثر .................................................................................................فرم ك

 48 .................................................. تحصيالت تكميلد رسالهه مالد دفاع از صورتجلس فرم ل:

 49 : اصالحات داورانفرم م

 50 فرم مخصوص نماينده تحصيالت تكميلد فرم ع:

 52 تمديد سنوات مجاز فرم )غ(:

 53 كميلد: شامل اماا  هي ت داوران و نماينده تحصيالت تاز رساله "ب"فرم صفحه 

 54 فرم درخواست پزشكد فرم )،(: 

 <--توجه: بمنظور اس رسي به فرم هاي مندرج ار جادول بااال باه آار، : )ساايت اانگاهاه ، وب

 <--اك ري  <--تحصيالت تكميلي اانگهاه <--معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي <--معاونت ها

 فرم ها( مراجعه نماييد
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 اانگجويا  اك ري تعيين اس اا راهنمافرم                   
 

 

 مگخصات اانگجو -1جدول 

 شماره دانشجويد:  نام:  نام خانوادگد: 

 گرايش:  رشته تحصيلد:  دانشكده: 

 .......................... اس اا گرامي جناب آقاي / سركار خانم 

اينجانااب                  اوره اك ااريمساا وليت اسااتاد راهنمااا در بدينوساايله از جنابعااالد درخواساات مااد شااود موافقاات خااود را بااا پااذيرش 

 اعالم فرمائيد.

 نام و نام خانوااگي اانگجو:       

 تاريخ و اماا :       

 مدير مح رم گروه 

جهت پذيرش مس وليت اساتاد راهنماا  1با مشخصات درج شده در جدول  اانگجوي اك ريبدينوسيله موافقت خود را با درخواست 

تحاااااات عنااااااوان د دانشااااااجو شاااااابااااااا توجااااااه بااااااه زمينااااااه يااااااار پژوه "اعااااااالم مااااااد دارم. ضاااااامنا

.................................................................................................................................................................................... 

 ضروري مد باشد. اس اا راهنماي اومبعنوان  ...............................اب آقاي/سريار خانم همكاري جن

 اوم:  ينام و نام خانوااگي اس اا راهنما نام و نام خانوااگي اس اا راهنما: 

 تاريخ و اماا :  تاريخ و اماا : 
 ........................تاريخ:            

 ......................ره: شما           

 معاو  مح رم آموزشي و تحصيالت تكميلي اانگكده 

 جهت اطالع و اقدام مقتاد ارسال مد گردد. .....................مور   ..................به پيوست صورتجلسه گروه 

 نام و نام خانوااگي مدير گروه:        

 تاريخ و اماا :        

 پس از ورود دانشجو به دانشگاه ارسال گردد. پايا  اولين نيماالاين فرم بايد حدايثر تا  ،م گروهتوجه: مدير محتر

 ........................تاريخ:            

 ......................شماره:            

 مدير مح رم تحصيالت تكميلي اانگهاه

جهات اطاالع و درج در پروناده  1با مشخصات مندرج در جدول  نگجوي اك رياس اا )اساتيد( راهنما اابدينوسيله مراتب تعيين 

 دانشجو ارسال مد گردد.

 

 معاو  آموزشي و تحصيالت تكميلي اانگكده       

      

 تاريخ و اماا :
 

 پس از ورود دانشجو به دانشگاه ارسال گردد. پايا  اولين نيماالاين فرم بايد حدايثر تا  ،توجه: معاونت محترم

يبسمه تعال  

(فرم الف)  
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 ارخواست مجوز برگزاري ارزيابي جام                      
 

 

 مگخصات اانگجو -1جدول 

 شماره دانشجويد:  نام:  نام خانوادگد: 

 گرايش:  رشته تحصيلد:  دانشكده: 

 مدير مح رم گروه 

جاامع جهات ورود باه مرحلاه  آمادگد خود را جهت شاريت در ارزياابد 1با مشخصات مندرج در جدول اانگجوي اك ري  اينجانب

موفقيت گذرانده و در آزمون زبان ميانگين يل ........با واحد آموزشد را با  .........پژوهشد اعالم مد دارم. الزم به ذير است اينجانب تعداد 

 )مدارك پيوست( گرديده ام.  ............. حائز نمره   ....................

 

 اانگجو: نام و نام خانوااگي       

 تاريخ و اماا :       

 

 مراتب فوق مورد تأ ييد است.

  

    نام و نام خانوااگي اس اا راهنما:      

       تاريخ و اماا :                    

 
 ........................تاريخ:            

 ......................شماره:            

 الت تكميلي اانگكده معاو  مح رم آموزشي و تحصي

الع و اقدام مقتاد ارسال مد گردد. الزم به ذير است يه جهت اط .........................مور   ......................به پيوست صورتجلسه گروه 

 دانشجو يليه شرايط شريت در آزمون جامع را احراز نموده است.

 

 نام و نام خانوااگي مدير گروه:       

 تاريخ و اماا :      

 
 ........................تاريخ:            

 ......................شماره:            

 مدير مح رم تحصيالت تكميلي اانگهاه

، به پيوست خالصه وضعيت آموزشد دانشجو، بهمراه يارنامه آزمون زبان و بالمانع بودن برگزاري امتحان جامع ضمن تأييد مراتب فوق

 نسبت به صدور مجوز برگزاري آزمون اقدام فرماييد. ،شجو ارسال مد گردد. خواهشمند استدان

   

 معاو  آموزشي و تحصيالت تكميلي اانگكده       

 تاريخ و اماا :      

 
 

يبسمه تعال (بفرم )   
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   اانگجويا  اك ري اعالم ن يجه نهايي ارزيابي جام              
 تاريخ: .......................                                                                                                 

  شماره: ............................         
 

 

 مگخصات اانگجو -1جدول 

 شماره دانشجويد:  نام:  نام خانوادگد: 

 گرايش:  رشته تحصيلد:  دانشكده: 

ارزيابد جاامع ديتاري را باا اخاذ  ...................در تاريخ  1با مشخصات مندرج در جدول  اانگجوي اك ريبدينوسيله گواهد مد شود 

 نمرات آزمون هاي يتبد و شفاهد به شرح ذيل گذرانده است.

 

 نمره 20بر مبناي  نمره به حروف نمره 20بر مبناي  نمره به عدا آزمو 

   (%70ك بي )

   (%30شفاهي )

   معدل كل

  

 نام و نام خانوااگي اس اا راهنما اوم:  نام و نام خانوااگي اس اا راهنما: 

 تاريخ و اماا :  تاريخ و اماا : 

  

  نام و نام خانوااگي مدير گروه: 

 تاريخ و اماا : 

از برگزاري  يكماهتوجه: مدير محترم، اين فرم حدايثر پس از 

 ه حوزه تحصيالت تكميلد دانشگاه ارسال گردد.آزمون بايد ب

 

   
 ........................تاريخ:            

 ......................شماره:            

 

 مدير مح رم تحصيالت تكميلي اانگهاه

 ضمن تأييد موارد فوق، نتيجه ارزيابد جامع جهت اقدام مقتاد ارسال مد گردد. " احتراما

   

 معاو  آموزشي و تحصيالت تكميلي اانگكده       

 تاريخ و اماا :      

 .از برگزاري آزمون بايد به حوزه تحصيالت تكميلد دانشگاه ارسال گردد يكماهتوجه: معاونت محترم ،اين فرم حدايثر پس از 
 

 

 

يبسمه تعال  
(فرم ج)  
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 )پروپوزال( رسالهپژوهگي پيگنهاا طرح صورتجلاه افاع از           
 

 

 صات اانگجومگخ -1جدول 

 شماره دانشجويد:  نام:  نام خانوادگد: 

 گرايش:  رشته تحصيلد:  دانشكده: 

 معاونت مح رم آموزشي و تحصيالت تكميلي اانگكده...........

 با 1دانشجوي ديتري با مشخصات مندرج در جدول  رسالهموضوع اعالم مد دارد، بدينوسيله 

 عنوان فارسد: 

 عنوان انگليسد: 

 تاريخ ................................. در حاور هيأت داوران ذيل مورد تصويب قرار گرفت. در

 مدير گروه ........                                                                                                       

 تاريخ و امضاء                                                                                                  

 

 اماا  مرتبه علمد سمت نام و نام خانوادگد رديف

   ي اولاس اا راهنما  1

   ي اوماس اا راهنما  2

   اس اا مگاور  3

   مگاوراس اا   4

   ااور اول  5

   ااور اوم  6

   ااور سوم  7

8 
 

ينده تحصيالت مدير يا نما

 آموزشي تكميلي گروه
 

 

 ........................تاريخ:            

 ......................شماره:            

 مدير مح رم تحصيالت تكميلي اانگهاه

 ارسال مد گردد.  رساله پژوهگيپيگنهاا طرح ضمن تأييد موارد فوق، صورتجلسه دفاع از " احتراما

 موزشي و تحصيالت تكميلي اانگكده معاو  آ        

 تاريخ و اماا :      

 .پس از برگزاري آزمون بايد به حوزه تحصيالت تكميلد ارسال گردد هف هاو ، اين صورتجلسه حدايثر آموزشد توجه: معاونت محترم

 

يبسمه تعال  

(فرم د)  
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 اك ري رسالهفرم گزارش سه ماهه                       
 

 

 

 مگخصات اانگجو

 گرايش رشته شماره دانشجويد نوادگد نام و نام خا

    

 

 مگخصات اس اا راهنما

 گرايش رشته مرتبه علمد نام و نام خانوادگد 

    

 

 رسالهگزارش كار 

 :رسالهعنوا  

 

 

 لغايت      .......................از تاريخ .............. خالصه اي از فعاليت هاي انجام شده در سه ماهه  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 عناوين فعاليت هاي پيش بيند شده در سه ماهه آينده: -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشكالت حين انجام يار و ارائه پيشنهادات: -3

 

 

 

 

 

 

 

 

يبسمه تعال  

(فرم ه)  
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 ارزيابي اس اا راهنما

 عالي معيارهاي ارزش

(10) 

 خوب

(8) 

 م وسط

(5) 

 ضعيف

(2) 

     مطابق جدول پيش بيند شده رسالهاجراي 

     دات اساتيد راهنما و مشاورعمل به توصيه ها و پيشنها

     حاور مستمر دانشجو جهت انجام تحقيقات

  امتياز نهايد

 

 نظرات تكميلي اس اا راهنما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوااگي اس اا راهنما: 

 امضاء

 

 

 .............  در تاريخ .....................................  به اينجانب تحويل گرديد.دانشجو ................................... رسالهگزارش سه ماهه ..................... 

     

       

 نام و نام خانوااگي مدير يا نماينده تحصيالت تكميلي گروه:        

 امضاء       

 

 

 

 

 

 نكات ضروري:

 بايد تايپ شوا. رسالهفرم گزارش سه ماهه  -1

 ار پايا  هر اوره سه ماهه به اس اا راهنما و سپس به مدير يا نماينده تحصيالت تكميلي گروه تحويل اااه شوا. بايد رسالهگزارش سه ماهه  -2

 الزامي است. رسالهار جلاه افاع   رسالهارائه گزارش هاي سه ماهه  -3

 را ندارا. رسالهباشد، اانگجو اك ري حق افاع از  20كم ر از  رسالهارصورتي كه ميانهين ام ياز گزارش هاي سه ماهه  -4
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 اك ري رسالهفرم ارخواست مجوز افاع از                 
 

 مگخصات اانگجو -1
 گرايش رش ه تحصيلي شماره اانگجويي نام و نام خانوااگي

    

 :رسالهعنوا  

 رسالهمگخصات مقاله ما خرج از  -2
 عنوا  مقاله: 

 سال ان گار (ISI –نوع مجله )علمي پژوهگي  عنوا  مجله نام و نام خانوااگي نوياندگا 

    

 مدير مح رم گروه 

خاتمه يافته است. لذا به پيوست  1با مشخصات مندرج در جدول  اانگجو رسالهمراحل تدوين اعالم مد گردد يه  "با سالم، احتراما

 هت اقدام مقتاد ايفاد مد گردد.جمجله علمي مع بر  در رسالهمستخرج از  كپي پذيرش مقالهنامبرده بهمراه  رسالهنسخ 
 

 نام ونام خانوااگي اس اا راهنماي اول: 

 تاريخ و اماا :

 

 نام ونام خانوااگي اس اا راهنماي اوم: 

 تاريخ و اماا :

 شماره: ..............................

 تاريخ: ................................

 نگكده معاو  مح رم آموزشي و تحصيالت تكميلي اا
و اعاالم اساامد  رساالهمور  ............................. درخصوص اتمام مراحل تدوين  ..................... به پيوست صورتجلسه گروه "با سالم، احتراما

ار فااع نامبرده جهت يسب مجاوز د رسالهبهمراه مقاله مستخرج از  2بندار ديتري دانشجو با مشخصات مندرج  رسالههي ت داوران 

 از تحصيالت تكميلد ايفاد مد گردد.تاريخ ...................

 نام و نام خانوااگي مدير گروه:  

 تاريخ و اماا :

قبل از دفاع رساله صورت گيرد. ارسال اين فرم از طريق فايلر عالوه بر روش او ماه توجه: مدير محترم گروه، تنظيم و ارسال درخواست 

 د و تحصيالت تكميلد دانشكده ضروري است.مرسوم به معاون آموزش
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                رساله قبل از افاعااور  فرم ارزيابي                              
   تاريخ:

  شماره:          

 

 اس اا مح رم  

 با سالم و احترام، 

باه شاماره  ......................آقاي/خاانم  رساله، جنابعالد جهت داوري .................باستحاار مد رساند با نظر شوراي تحصيالت تكميلد گروه 

انتخاب شده ايد. ضمن تشكر از قبول زحمت، خواهشمند است پرسش نامه زير را باه هماراه نظارات تكميلاد  ........................دانشجويد 

 يريت ارسال نماييد.به اين مد رسالهخود حدايثر تا سد روز از تاريخ دريافت 

       

       .................................................... 

 ..................................مدير گروه        

 پيش از برگزاري دفاع براي داوران ارسال گردد. روز 45حداقل فرم ارزيابد و نسخه رساله  ،مدير محترم توجه:

 

  :رسالهعنوا  

  ستاد )اساتيد( راهنما:ا

 

    خير  بلد در سطح ديتري است؟ رسالهآيا  -1

    خير  بلد با محتواي آن مطابقت دارد؟ رسالهآيا عنوان  -2

  ضعيف  متوسط  خوب  را چگونه ارزيابد مد ينيد؟ رسالهنوآوري  -3

  ضعيف  متوسط  خوب بررسد منابع يتابخانه اي را چگونه ارزيابد مد ينيد؟ -4

  ضعيف  متوسط  خوب را چگونه ارزيابد مد ينيد؟ رسالهنحوه نگارش  -5

 * هرگونه نظرات تكميلد خود را پيوست نماييد. 

 

 :رسالهبندي كلي ار مورا ااوري جم 

          قابل دفاع

 داليل:  غيرقابل دفاع  

 

 

 

 نام و نام خانوااگي ااور:         

 اماا  و تاريخ:        

 

خاود را باه نمايناده  حكام كاارگزينيمد ينيد، يك نسخه از ايان فارم هماراه باا  افاع ارزيابيرا قابل  رسالهدرصورتد يه " فالط

 .تسليم نماييد رسالهتحصيالت تكميلد دفاع 
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 اانگجويا  اك ري رسالهفرم اعالم خاتمه                  
 

 

 : مگخصات اانگجو1جدول 

 تاريخ دفاع شماره دانشجويد مقطع تحصيلد انشجونام و نام خانوادگد د

     /  /    ديتري 

 

 معاو  مح رم آموزشي و تحصيالت تكميلي اانگكده .......................

فرم هاي ارزيابي، مجاوز افااع  و پيوست ، به 1دانشجو با مشخصات مندرج در جدول  *نظر به احراز شرايط دفاع "با سالم، احتراما

 ارسال مد گردد. خواهشمند است اقدام مقتاد صورت پذيرد. اانگجو رسالهبرگزاري جلاه افاع درخصوص  اطالعيه افاع

                                                                                                                         

      :      مدير گروه                                                                                                  

 تاريخ و امضاء:                                                                                                  

 پيش از دفاع بايد ارسال شود. حداقل يك هف ه ، سته شدهامدير محترم گروه،  اين فرم همراه مدارك پيوست خو
 مرتبه علمي )اس اايار، اانگيار، اس اا( نام و نام خانوااگي ااور

 مت در گروه آموزشد تكميل مد شود()اين قس

  1ااور      اك ر 

  2ااور      اك ر 

  3ااور      اك ر 

 4ااور      اك ر 

 نماينده تحصيالت تكميلي      اك ر 

 

معاونت آموزشد  به  رسالهكپي احكام كارگزيني هيئت ااورا  و   اطالعيه افاع ،رزيابي، مجوز افاعفرم هاي ا * اين قسمت در گروه تكميل و بهمراه

 دانشكده ارسال مد گردد.

 شماره: .....................................

 تاريخ: .......................................

 مدير مح رم گروه ..............................

 بالمانع است.  1برگزاري جلسه دفاع در تاريخ مندرج در جدول  ،نظر به احراز شرايط دفاع "الم، احترامابا س

 

 معاو  آموزشي اانگكده           :                                                                                                  
 تاريخ و امضاء                                                                                                 

 معاونت محترم آموزشد پاسخ جنابعالد به درخواست فوق چند روز پيش از برگزاري دفاعيه رساله بايد به گروه آموزشد ارسال شود.توجه:  

معاو  آموزشي اانگكده ناخه اول به آموزش اانگكده و ناخه اوم به گروه تحويل اااه  اين فرم بايد ار او ناخه تكميل گراا و پس از امضاء

 مي شوا.

 * جهت اس رسي به صورتجلاه افاع ، تعهد اصالت اثر و صورتجلاه مالي  به سايت تحصيالت تكميلي مراجعه نماييد. 

ها را بهمراه برگه تعهد اصالت اثر و تصوير مقاله يا قبولي آ  ار و صورتجلاه افاع، آن رسالهصفحه  "ب"* پس از تكميل فرم هاي ااوري، فرم 

 پاكت اربا ه به نماينده تحصيالت تكميلي تحويل اهيد. 
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 ................ اانگكده

 

 اك ري ار ................... رسالهافاع از 
 

 

 

 

 عنوا : 

...................... 

 

 استاد )اساتيد( راهنما:

 ..........................  اك ر

 اك ر  ..........................

 

 استاد )اساتيد( مشاور:

 اك ر  ..........................

 اك ر  ..........................

 

 

 :تحقيق

 .......................... 

 

 

 

 زما  مكا  تاريخ 
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 اك ري رسالهاز  صورتجلاه افاع                         
 تحصيالت تكميلي

 

 مگخصات اانگجو

 گرايش رش ه شماره اانگجويي نام و نام خانوااگي اانگجو

    

 

 رسالهعنوا  

 

 

 

 

 رسالهپژوهگي ما خرج از -مقاالت علمي 

 نوع مقاله عنوا  مقاله 

1   

2   

3   

4   

 ه توضيحات مندرج در پشت برگه توجه فرماييد. است. ب  ISI پژوهشد، يا –* منظور از نوع مقاله علمد 

 

 رسالهام ياز 

 امضاء (20ام ياز ) از  سمت مرتبه علمي نام و نام خانوااگي 

 استاد راهنما    1

 

 

  استاد راهنما   2

  استاد مشاور   3

  استاد مشاور   4

   اول داور   5

   دوم داور   6

   سوم داور   7

   مچهار داور   8

   (20)از  رسالهميانهين ام ياز       

 * به توضيحات مندرج در پشت برگه توجه فرماييد.

 

 

 : رسالهجلسه دفاع در تاريخ  .........................................  با حاور هي ت داوران برگزار گرديد و 

 اصالحات،  با درجه ............................... قابل قبول ارزشيابد شد.بدون انجام  □ با انجام اصالحات يلد □ با انجام اصالحات جزئد □

 غير قابل قبول شناخته شد. □

 

 نام و نام خانوااگي نماينده تحصيالت تكميلي:

 اماا 

يبسمه تعال  
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 .ند ااشت.مجموعه اساتيدراهنما و مگاور )ار صورت تعدا( مجموعا يك راي خواه سهم اعضاء هيات ااورا  ار ارزشيابي يكاا  است 

  باشد و قبولي آ  قبل از تاريخ افاع اعالم شده باشد، منظور خواهد شد. رسالهام ياز مقاله فقط ارصورتي كه ما خرج از 

  تحويل اااه شوا. اانگكده رونوشت قبولي مقاالت بايد به پيوست اين فرم به اف ر تحصيالت تكميلي 

  انجام مي گيرا. رسالهصورتجلاه افاع نماينده تحصيالت تكميلي و براسا، فرم  توسط رسالهمحاسبه ميانهين و اعمال نمره نهايي به 

 نمره به ارزيابي رساله اانگجو اخ صاص مي يابد.  5/0 حداكثر تا)حداكثر سه مقاله( پژوهگي مع بر -به ازاء هر مقاله علمي 

  اك ري به شرح زير تعيين مي شوا: رسالهارجه 

 

 قبول غير قابل خوب بايار خوب عالي

 16يمتر از  5/17  - 16 19 – 6/17 20 - 1/19

 

 مدارك الزم جهت ارسال به تحصيالت تكميلي اانگكده توسط نماينده تحصيالت تكميلي :

 فرم تكميل شده صورتجلاه افاع )يك ناخه( -1

 فرم تعهد اصالت اثر با امضاء نماينده تحصيالت تكميلي و اانگجو )يك ناخه( -2

 با امضاء هيئت ااورا  و نماينده تحصيالت تكميلي پايا  نامه "ب"يك ناخه فرم* صفحه  -3

 مقاله يا مقاالتيا اصل پذيرش  -4

 از ارسال مدارك غير ضروري اكيدا پرهيز شوا. -5

 

* 

نااخه پاياا  ناماه ار تكميال  7ار اخ يار اانگجو قرار مي گيرا، تا پس از تكثيار  پايا  نامهاز  "ب"ناخه ايهر فرم صفحه  7

 نامه مورا اس فااه قرار گيرا. صفحات پايا 

ارسال مدارك فوق همراه با نامه رسمي معاونت آموزشي اانگكده مربوطه به تحصيالت تكميلي اانگهاه به منظور اقادامات بعادي 

 الزامي است.  
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 تعهدنامه اصالت اثر                                     
 

 ليتحصيالت تكمي  

 

 

ي ............................... اينجان  ...................................  اانگجوي  اك را رش ه ........................................   به  شماره اانگجوي

خوا تحت عنوا :  رسالهكه از 

....................................................................................................................................................................................................... 

ب  و ار جلاه مورخ .....................................  ار حضور هيئت ااورا  افاع نمواه ام، م عهد مي شوم كه ار اس فااه از مناا

، مقاالت، طرح هاي پژوهگي، گزارش سازما  ها و منااب  اين رن اي ااخلاي و خاارجي، رسالهمآخذ اس فااه شده اعم از 

رعايت امانت را نمواه و معابق آيين نامه ار بخش هاي مخ لف با ارجاع ااخل م ن و ارج ار بخش مناب  و مآخاذ حقاوق 

از مصااايق سارقت علماي  رساالهسات اگار ار هار مرحلاه،  ايان معنوي نوياندگا  را رعايت نماواه ام.  باديهي ا

(Plagiarization)  تگخيص اااه شوا، معابق مقررات، اانگاهاه سياا ا  و بلوچاا ا  از صادور گاواهي فراغات از

 تحصيل اينجان  خواااري نمواه و يا نابت به ابعال گواهي فراغت از تحصيل اينجان  اقدام نمايد.    

 

 

 نام و نام خانوااگي نماينده تحصيالت تكميلي:                  ااگي اانگجو:نام و نام خانو

 امضاء و تاريخ:                    امضاء و تاريخ:
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 اك ري رسالهصورتجلاه مالي افاع از                       
 

 تحصيالت تكميلي

 

 رياست مح رم اانگكده ..........................

تحصايالت تكميلاد آقاي/خاانم ........................................ديتاري     رساالهافااع از بدينوسيله گواهد مد شود جلساه  "سالم، احتراما با

انجااام شااد.  1ان مناادرج در جاادول رشااته ...............................، گاارايش........................... در تاااريخ .......................... بااا حاااور هي اات داور

 خواهشمند است مراتب به نحو مقتاد به حسابداري دانشكده اعالم گردد.

 

 نماينده تحصيالت تكميلي:                                                                                                                                      

 تاريخ و امضاء:                                                                                                                                     
 

 تاريخ امضاء مرتبه علمي نام و نام خانوااگي ااور )اين قسمت توسط هي ت داوران تكميل مد شود(

     .... ريال به اينجان  تحويل گرايد.مبلغ ................

     مبلغ .................... ريال به اينجان  تحويل گرايد.

     مبلغ .................... ريال به اينجان  تحويل گرايد.

     مبلغ .................... ريال به اينجان  تحويل گرايد.

 
 تاريخ امضاء نام و نام خانوااگي نماينده تحصيالت تكميلي د تكميل مد شود()اين قسمت توسط نماينده تحصيالت تكميل

    مبلغ .................... ريال به اينجان  تحويل گرايد.

 و توسط نماينده تحصيالت تكميلد به دانشكده تحويل داده مد شود.   جلاه افاع اانگجو تكميل* اين قسمت در 
 

 ..................شماره: ...................

 تاريخ: .......................................

 حاابداري اانگكده ...................

 مطابق مقررات اقدام نماييد. رسالهخواهشمند است نسبت به تسويه حساب مبلغ پرداختد جهت حق داوري  "با سالم، احتراما

 رئيس اانگكده:                                                                                                                                      

 تاريخ و امضاء:                                                                                                                                     
 

 اين قسمت پس از اماا  توسط رئيس دانشكده جهت تسويه حساب به حسابداري دانشكده ارسال مد گردد. * 
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 )فرم م(

 

 رش هدر اك ري.................................دانشجوي  آقاي / خانماحتراماً صحت انجام اصالحات پيشنهاد شده به 

 ....................................مورد تأئيد مد باشد.شماره اانگجويي............................................. به گرايش............................. و 

 

 و تاريخ اماا     ااور اول :نام و نام خانوادگد 

 

 و تاريخ اماا     : ااور اومنام و نام خانوادگد 

 

 تاريخ و اماا     ااور سوم :نام و نام خانوادگد 

 

 و تاريخ اماا     : ااور چهارمنام و نام خانوادگد 

 

 و تاريخ اماا     : اس اا راهنمانام و نام خانوادگد 

 

 

 نام و نام خانوااگي     نام و نام خانوااگي     

 نماينده تحصيالت تكميلي                                 مديرگروه          

 و تاريخ امضاء                             و تاريخ امضاء       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظريه اصالحات رساله 

 اك ري
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 نماينده تحصيالت تكميلي فرم مخصوص                 
 )فرم ع(

 اس اا مح رم :

 با سالم و اح رام

پاياا  ايناده تحصايالت تكميلاد گروه.............................جنابعالد بعنوان نم شوراي تحصيالت تكميليبه استحاار مد رساند ، با نظر 

ايش.................... انتخااب شاده آقاي/ خانم........................................ به شماره دانشجويد ............................ رشته ................... گاررساله / نامه 

ووليت حاارتعالد در برگازاري جلساه دفااع )باه شارح ذيال( ، ايد. ضمن تشكر از قبول زحمت، خواهشمند است بااا توجاه باه مسا

از صفحه پايا  نامه يا رساله )فرم امضاء هيئت ااورا ( ، تعهد اصالت اثر و  صورتجلاه ماالي « ب»صورتجلاه افاع ، فرم

مربوطاه كده را بهمراه نامه پذيرش مقاله يا تصوير مقاالت )ار صورت وجوا( به معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي اانگ

 تحويل نماييد.

 امضاء مدير گروه          

 وظيفه و ماؤليت هاي نماينده تحصيالت تكميلي:

 با حداقل مرتبه استادياري در مقام رياست جلسه ، ناظر   نماينده تحصيالت تكميليبه استناد آئين نامه و مقررات آموزشد دانشگاه ،             

 اد آئين نامه دفاع از پايان نامه مد باشد . يه وظايف ايشان ، بشرح ذيل مد باشد:بر     بر رعايت يليه مف     

 الف( قبل از برگزاري جلاه افاعيه :            

از صفحه پايا  نامه يا رساله ، تعهد اصالت اثر )فرم و(، فرم ماالي ،گزارشاات « ب » تحويل صورتجلاه افاعيه ، فر م -1

 ئه شده. و مقاالت ارا  /سه ماهاو ماه

 اخذ فرم ارزيابي ااور از پايا  نامه يا رساله به ترتي  فرم )ب( و فرم )ز(  -2

 يااآوري زما  افاعيه به اساتيد ااور و مگاور پايا  نامه  -3

 ب ( زما  برگزاري جلاه افاعيه :             

 لد در طول جلسهنماينده تحصيالت تكميحضور تمام وقت درزمان و مكان تعيين شده با  برگزاري افاعيه -1

 )اساتيد راهنما ، اساتيد داور پايان نامه يا رساله ( نظارت برحضور هريك از ااور ا  -2

 الزم به ذير است يه درصورت عدم حاور هريك از داوران در جلسه  ، دفاعيه  لغو مد گردد.            

 :2تبصره مااه             

     اس اا راهنمايبه منظور معرفد نماينده ايشان همراه با اماا  و تأئيد  اخذ وكالت،  ماي اومحضور اس ااراهندرصورت عدم                 

 است . ااورا  جلاه و نماينده تحصيالت تكميلي الزامي،  اول          

 گزارش گردد. معاونت آموزشي اانگكده، مراتب سريعاً به  لغو جلاه افاعيهدرصورت  -3

مه تعاليبا  
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 نمرات در صورتجلسه دفاع . ميانهينهمچنين ثبت و  اخذ و ثبت نمرات ااورا  -4

گزارشات سه ) درصورت ارائه مقاله وتأئيد داوران( ، و نمره  نمره مقالهبهمراه اماا  داوران ،  صورتجلاه افاعيهتكميل فرم  -5

 ماهه . 

 :) مخصوص اانگجويا  كارشناسي ارشد ( : 3تبصره مااه               

 نمره                         75/0 ترويجد –و حدايثر امتياز يل مقاالت علمد نمره  1پژوهشد  –گردديه حدايثر امتياز يل مقاالت علمد  يادآوري مد               

 نمره مد باشد . 5/0نمره و حدايثر امتياز يل مقاالت ينفرانسد              

 ) مخصوص اانگجويا  اك ري ( : 4تبصره   

 مد يابد . مره ارزيابد رساله دانشجو اختصاصبه ن  - نمره 5/0(، تا مقاله 3حداكثر پژوهشد معتبر اضافد ) –لمد به ازا  هرمقاله ع  

 ناخه (  8از صفحه پايا  نامه ، بهمراه امضاء ااورا  و اانگجو ) « ب » نظارت و تكميل فرم -6

 جو ) يك ناخه(تكميل فرم تعهد اصالت اثر بهمراه امضاء نماينده تحصيالت تكميلي و اانگ -7

از صفحه پايا  نامه، فرم اصالت اثر ، تصوير مقاله )ارصورت ارائه  "ب"جم  آوري صورتجلاه افاعيه به همراه فرم  -8

 آ ( و فرم مالي

 

 ج ( بعد از برگزاري جلاه افاعيه :              

صورتجلسه دفاعيه به معاونت آموزشد دانشكده درصورت عدم قبولد دانشجو در جلسه دفاعيه ، بالفاصله پس از ثبت نمره مردودي ،  

 تحويل گردد.

ارصورت قبولي اانگجو ار افاعيه ، نماينده تحصيالت تكميلي موظف است پس از ثبت مراحل فوق ار هما  روز و  -1

» مخصوص كارشناسي ارشد و فرم « ح » ساعت ، اقدامات بعدي را پيهيري نمايد ) اخذ تاييد اصالحات ااورا  ( فرم 

 مخصوص اانگجويا  اك ري، حداكثر ار موعد مقرر« م 

ماه (  ، جلاه افاعيه اانگجو لغو مي گراا و  2ارصورت عدم انجام اصالحات و رضاي مندي ااورا  ار موعد مقرر )  -2

 ن يجه به معاونت آموزشي اانگكده اعالم گراا.      

 2، بعلت تعلل ار انجام اصالحات ار موعد مقرر)با نمره قبولي افاعيه اول  ،ي كارشناسي ارشدار صورتيكه اانگجو -3

ارنظرگرف ه مي شوا،  17از نمره  18ماه ( ،مجبور به افاعيه مجدا شوا ، ام ياز معيارهاي ارزشي پايا  نامه بجاي 

معهذا ارصورتيكه اانگجو تا قبل از افاعيه مجدا ) ار صورت ااش ن سنوات ( موفق به چاپ مقاله اي شوا ، 

 اسا، مقررات آموزشي منظورخواهد شد.ام يازآ  بر

 

 تبصره :           

 اانگجو ارصورت ااش ن سنوات آموزشااااااي باقي مانده ، مي تواند بااااااا اجازه گروه ، اانگااااااكده و           

 سنوات آموزشي از كميايو تحصيالت تكميلي اانگهاه ارافاعيه مجدا شركت نمايد ار غيراينصورت بايد براي افزايش              

 موارا خاص كا  مجوز نمواه و سپس ار افاعيه مجدا شركت نمايد.              
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 فرم )غ(    اك ري                 تحصيلي اانگجويا   مجاز فرم ارخواست تمديد سنوات   

 رم نهم(پژوهشي فقط براي ترم دهم و در شيوه پژوهشي فقط براي ت-شيوه آموزشيدر )      

 تحصيالت تكميلي

 

 مگخصات اانگجو -1جدول 

      شماره دانشجويد:       نام:       نام خانوادگد: 

      گرايش:       رشته تحصيلد:       دانشكده: 

   ديتري دوره:    

      د راهنماي محترم استا

نيازمناد زماان بيشاتري ماد باشام. خواهشامندم باا  رساالهكار تحقيقاتي براي اداماه  1اينجانب با مشخصات درج شده در جدول 

 وافقت فرماييد.م     -  سال تحصيلد   اولدرخواست تمديد سنوات تحصيلد اينجانب در نيمسال 

 با تشكر      

      : نام و نام خانوااگي اانگجو      

 تاريخ و اماا :       

 

 مدير مح رم گروه 

، ضامن تأيياد فعاليات 1استاد راهنماي دانشجو با مشخصات منادرج در جادول  نام و نام خانوادگد دانشجواينجانب " با سالم، احتراما

 ، موافقت خود را با تمديد سنوات تحصيلد دانشجو بمدت يك نيمسال تحصيلد اعالم مد دارم. رسالهوهشد دانشجو در راستاي پز

 

      : نام و نام خانوااگي اس اا راهنما      

 تاريخ و اماا :       

 

 معاو  مح رم آموزشي و تحصيالت تكميلي اانگكده 

 ضمن تأييد مراتب فوق، خواهشمند است مراتب جهت اقدامات بعدي به تحصيالت تكميلد ارسال گردد.      "با سالم، احتراما

  

       نام و نام خانوااگي مدير گروه:      

 تاريخ و اماا :      

 

 مدير مح رم تحصيالت تكميلي اانگهاه

 جهت اقدام مقتاد ارسال مد گردد.  1با مشخصات مندرج در جدول  ياك راانگجوي درخواست تأييد شده  "با سالم. احتراما

 

       نام و نام خانوااگي معاو  آموزشي اانگكده:     

 تاريخ و اماا :                                                             
  

 تذكر:

 تر تكميل شده و با استفاده از چاپگر چاپ شود.اين فرم بايد بصورت يامل با استفاده از يامپيو

          

 

 

يبسمه تعال  
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 بامه تعالي

ماه آموزشاد ....................................... قسامتد از برناباا عناوان .................................................................................................................... اين رساله

.................................... تهياه شاده اسات.  رساالهدوره ديتري ................................. توسط دانشاجو ................................... باا راهنماايد اساتاد 

يالت تكميلد دانشگاه سيساتان و بلوچساتان استفاده از مطالب آن به منظور اهداف آموزشد با ذير مرجع و اطالع يتبد به حوزه تحص

 مجاز مد باشد. 

 

 )نام و امضاء اانگجو (

  
بررساد و درجاه .................. باه آن تعلاق  هيئات ااورا ....... واحد درسد شناخته مد شود و در تاريخ ....................... توسط  رسالهاين 

 گرفت. 

 هي ت داوران 
 تاريخ مضاءا نام و نام خانوااگي 

    :ي اولاس اا راهنما

    :ي اوماس اا راهنما

    :اول اس اا مگاور

    :اوم اس اا مگاور

    :اول ااور

    :اومااور

    :سومااور

    :چهارمااور

    نماينده تحصيالت تكميلي:

 

 ب
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