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کتابچه راهنما ،شامل آييننامهها و مقررات آموزشی دوره های تحصيالت تکميلی دکتری و منطبق برر آيرين نامره
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تعاريف
شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه
به منظور یيایتگذاری در امور تحصيالت تکميلی دانشااه ،آييننامه و مقررات ،برریی برنامههای آموزشی جديد و
ارزيابی برنامه های آموزشی موجود ،برریی درخوایت های آموزشی دانشجويی و مروارد وير ه آموزشری و تصرميم
یازی ،شورای تحصيالت تکميلی دانشااه در فواصل زمانی معين تشکيل جلسه می دهد .اعضاي شرورای تحصريالت
تکميلی دانشااه بشرح زير هستند:
 .1معاون آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشااه
 .2معاون پ وهشی و فناوری دانشااه ،با توجه به ضرورت حضور در خصوص موضوعات مرتبط
 .3مديرکل تحصيالت تکميلی دانشااه
 .4مديرکل خدمات آموزشی دانشااه
 .5معاونين آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشکده ها
 .6مدير ایتعداد های درخشان ،مدير دوره های آزاد ،مدير دفتر شاهد و ايثارگران و مدير نظارت و ارزيابی ،با توجه
به ضرورت حضور در خصوص موضوعات مرتبط
شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده ها
به منظور تعيين ظرفيت پذيرش دانشجويان جديد و برریی مستندات فعاليتلای آموزشی و پ وهشی همکاران وفق
مقررات مصوب اخذ دانشجو در دوره های تحصيالت تکميلی ،شورای تحصيالت تکميلی دانشکده در ابتدای هر یال
تحصيلی تشکيل جلسه می دهد .اعضاي شورای تحصيالت تکميلی دانشکده بشرح زير هستند:
 .1رئيس دانشکده
 .2معاون آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشکده
 .3معاون پ وهشی دانشکده
 .4مديرگروههای مجری دورههای تحصيالت تکميلی

شوراي تحصيالت تكميلي گروه
به منظور برریی تقاضاهای آموزشی دانشجويان و ارائه مشاوره و نظرات در خصوص افزايش کيفی و کمی دورههای
تحصيالت تکميلی در فواصل زمانی معين تشکيل جلسه میدهد .اعضاي شورای تحصيالت تکميلی گروه آموزشی
شامل اعضاي هيأت علمی حداقل از مرتبه ایتاديار در هر گروه آموزشی ایت.
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اداره تحصيالت تكميلي دانشگاه
اين اداره بازوی اجرايی معاون آموزشی و شورای تحصيالت تکميلی دانشااه ایت و زير نظر مدير تحصيالت تکميلی
دانشااه فعاليت مینمايد .انجام امور اداری مراحل مختلف تحصيل دانشجويان دورههای تحصيالت تکميلری ماننرد:
ثبتنام ،فارغالتحصيلی ،برریی کمی و کيفی تحصيل دانشجويان کارشنایی ارشد و دکتری بر علده اين اداره کرل
ایت .پيشنلاد اصالحات و موارد خاص که در آئين نامه پيش بينی نشده جلت تصويب در شورای آموزشی دانشااه
و اتخاذ تصميم برای موارد خاص آموزشی و فراغت از تحصيلی دانشجويان و همچنرين دبيرری شرورای تحصريالت
تکميلی دانشااه با مدير تحصيالت تکميلی دانشااه ایت.

وظايف و اختيارات معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده
پایخاويی به یواالت آموزشی دانشجويان و برریی درخوایت های دانشجويان تحصريالت تکميلری بررای هرگونره
اقدام تحصيلی مانند :ثبت نام دروس ،حذف و اضافه دروس و ترم ،مرخصی تحصيلی ،نظارت در جلسره امتحانرات و
تمام امور مربوط به تصويب پايان نامه و ریاله ،اخذ مجوز دفاع از پايان نامه و ریاله و مانند آنلا به شررحی کره در
آيين نامه آمده ایت.

وظايف و اختيارات مدير گروه
پایخاويی به یواالت آموزشی دانشجويان و برریی اوليه درخوایرت هرای دانشرجويان تحصريالت تکميلری بررای
هرگونه اقدام تحصيلی مانند :ثبت نام دروس ،حذف و اضافه دروس و ترم ،مرخصری تحصريلی و تاييرد اوليره امرور
مربوط به تصويب پايان نامه و ریاله ،اخذ مجوز دفاع از پايان نامه و ریاله و مانند آنلا به شرحی که در آيين نامره
آمده ایت.
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فـصل اوّل
کلــــيات
ماده  :1تعريف
دوره دکتری ( )Ph.D.باالترين مقطع تحصيلی آموزش عالی ایت که به اعطای مدرك دکتری در رشرته و گررايش
مربوطه میانجامد و مجموعهای هماهنگ از فعاليتهای آموزشی و پ وهشی ایت.
ماده  :2هدف
هدف از ايجاد دوره دکتری ،تربيت افرادی ایت که با احاطه به آثار علمی در ير

رشرته خراص و آشرنا شردن برا

روشهای پيشرفته تحقيق و دیتيابی به جديدترين مبانی آموزش و پ وهش ،بتوانند با نوآوری در زمينههای علمی،
در رفع نيازهای کشور و گسترش مرزهای دانش ،در رشته تخصصی خود مؤثر بوده و به تازههايی در جلان دانش و
فناوری دیت يابند.
ماده  :3محور اصلي
محور اصلی فعاليت های دوره دکتری ،پ وهش و کسب تبحر در ي

رشته خاص علمی ایت .از اين رو ،آموزش

ویيله برطرف کردن کایتیهای علمی – تخصصی دانشجويان اين دوره ایت ،تا راه را برای وصول به اهداف دوره
هموار یازد.
ماده  :4مشخصات کلي دوره
دوره دکتری دارای دو مرحله آموزشی و پ وهشی ایت.
 -4-1مرحله آموزشی از زمان پذيرفته شدن دانشجو در امتحان ورودی آغاز و به ارزيابی جرامع و دفراع از موضروع
پيشنلادی ریاله ختم می شود.
 -4-2مرحله پ وهشی پس از مرحله آموزشی و قبولی در ارزيابی جامع آغاز شده و پس از انتشار مقاله يا مقاالتی در
رایتای موضوع ریاله با تدوين ریاله و دفاع از آن پايان میپذيرد.
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تبصره:

دانشجويان دوره دکتری می توانند تحقيقات اوليه مرحله پ وهشی خرود را در مرحلره آموزشری آغراز نماينرد ولری
انتخاب واحد ریاله دانشجو در مرحله پ وهشی منوط به موفقيت در ارزيابی جامع و دفاع از موضوع پيشنلاد ریاله
ایت.
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فــصل دوم
شــــــرايــــــط ورود
ماده  :5شرايط ورود به دوره به شرح زير است:
 -3-1داشتن شرايط عمومی ورود به آموزش عالی
 -3-2داشتن دانشنامه کارشنایی ارشد يا دکترای حرفه ای يا باالتر متنایب با رشتهی مرورد تقاضرا ،از يکری از
دانشااه های داخل يا خارج کشور که حسب مورد به تأئيد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری ،يا وزارت بلداشت،
درمان و آموزش پزشکی ریيده باشد.
 -3-3برخورداری از توانايی جسمی الزم و متنایب با رشته تحصيلی
 -3-4قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه اختصاصی ورود به دوره دکتری بر ایاس شرايط مندرج در دفترچه های
راهنمای یازمان ینجش
 -3-5داوطلب پس از قبولی و نام نويسی در دوره دکتری ،دانشجوی دوره دکتری ناميده می شود.
تبصره :1

ورود به دوره دکتری در دانشااه یيستان و بلوچستان از طريق شررکت در آزمرون ورودی دکترری (داوطلرب آزاد،
بوریيه ،تبديل بوریيه ،مربی دانشااه و  )...امکانپذير ایت .فقط داوطلبانی که مشمول آييننامههای ایرتعدادهای
درخشان مصوب وزارت علوم تحقيقات و فناوری و دانشااه میگردند ،میتوانند بدون شرکت در آزمون ورودی و برا
رعايت شرايط آن آييننامهها در دوره دکتری پذيرفته شوند .درخوایت و مدارك الزم جلرت ورود بره دوره از ايرن
طريق بايد به دفتر ایتعدادهای درخشان دانشااه ارائه شرود .موعرد ارائره درخوایرت از طريرق دفترر ایرتعدادهای
درخشان دانشااه اعالم میشود.
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فــصل سوم
استاد راهنما
ماده :6
مسئوليت راهنمايی دانشجو از نخستين نيمسال تحصيلی برعلده ایتاد راهنما ایت که از ميان اعضاي هيأت علمری
با مرتبه ایتادياری و باالتر و با موافقت عضو هيأت علمی و تأييد شورای گروه ذيربط تعيين می شود.
تبصره :1

فرم تعيين ایتاد راهنما بايد حداکثر تا پايان نيمسال اول به تحصيالت تکميلی اریال شود .در غيرر ايرن صرورت از
ثبت نام دانشجو در نيمسال دوم جلوگيری به عمل خواهد آمد .مسئوليت ناشی از عواقب تراخير در انتخراب ایرتاد
راهنما در موعد مقرر بر علده دانشجو و مدير گروه آموزشی مربوطه ایت.
تبصره :2

ایتاد راهنمای مستقل (يا ایتاد راهنمای اول) بايد عضو هيأت علمی دانشااه یيستان و بلوچستان و حداقل دارای
مرتبه ایتادياری با یه یال یابقه تدريس در دوره تحصيالت تکميلی و ایتاد راهنمای دو پايران نامره کارشنایری
ارشد بصورت مستقل باشد.
تبصره :3

درصورت نياز ،به پيشنلاد ایتاد راهنما و تأييد گروه ،میتوانند مسئوليت راهنمايی ریاله دانشجو را دو ایتاد راهنما
به طور مشترك علده دار شوند .ایتاد راهنمای دوم بايد عضو هيات علمی با حداقل مرتبه ایتادياری باشد.
تبصره :4

یلم ایتاد راهنمای اول و دوم در مسوليت هدايت ریاله يکسان ایت.
تبصره :5

درصورت نياز ،به پيشنلاد ایتاد راهنما و تأييد گروه ،ي

يا دو نفرر از اعضرای هيرأت علمری يرا یراير متخصصران

برجسته به عنوان ایتاد مشاور ریاله دانشجو تعيين می شوند .ایتاد مشاور يکی از اعضاي هيأت علمی يا متخصصان
حرفهای ایت.
9

تبصره :6

تمامی امور پ وهشی دانشجو تا روز فارغالتحصيلی زير نظرر ایرتاد راهنمرای اول و برا صرالحديد وی خواهرد برود.
دانشجو مکلف ایت هماهنای الزم را با ایتاد راهنمای اول داشته باشد .با اعالم کتبی ایتاد راهنما مبنی برر عردم
پيايری امور پ وهشی تویط دانشجو به گروه آموزشی و ارجاع آن به گروه و دانشرکده و اداره تحصريالت تکميلری،
حکم اخراج برای دانشجو صادر خواهد شد.
تبصره :7

درج نام ایاتيد راهنمای دوم و مشاور در ریاله الزامی ایت ،همچنرين درج نرام ایرتاد راهنمرای دوم در مقراالت
الزامی ایت .الزم ایت جلت جلوگيری از تبعات ،ایتاد راهنمای اول در انتخاب ایاتيد راهنمای دوم و مشاور دقت
نمايد .اعالم ایامی راهنمای دوم يا مشاور بايد پرس از تاييرد گرروه و دانشرکده و حرداقل  6مراه قبرل از دفراع بره
تحصيالت تکميلی گزارش شده باشد .حذف ایامی ایتاد راهنمای دوم و مشاور پس از تاييد ميسر نمی باشد.
تبصره :8

هر ایتاد راهنما به شرط حضور کافی و تمام وقت در دانشرااه و داشرتن تجربره موفرق مری توانرد بطرور همزمران
راهنمايی پاياننامهها و ریالههای تحصيالت تکميلی را طبق جدول زير بر علده داشته باشد:
مرتبه علمي

دکتري

ارشد

مجموع حداکثر تعداد دانشجويان همزمان

استاديار

3

6

9

دانشيار

4

8

12

استاد

6

8
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تبصره :9

بر ایاس مصوبه جلسه  929شورای گسترش و برنامهريزی آموزش عالی مورخ  ،99/9/22در مقطع دکتری بره ازای
هر یه عضو هيأت علمی در مرتبه ایتادياری ،هر دو عضو هيأت علمی در مرتبه دانشياری و ي
در مرتبه ایتادی ،ي

دانشجو از هر ورودی قابل پذيرش ایت.

تبصره :10
10

عضو هيأت علمری

در صورت عدم چاپ يا پذيرش ي

مقاله علمی-پ وهشی معتبر بين المللی يا داخلی در یال گذشته تویرط عضرو

هيأت علمی ،یلميه اخذ دانشجوی دکتری در یال بعد تویط گروه آموزشی مربوطه حذف خواهد شد.
تبصره :11

شرايط و ظرفيت پذيرش يا عدم پذيرش دانشجو تویط ایاتيد در رشتههای مختلف برر ایراس تصرميمات شرورای
آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشااه و يا تصميمات وزارت عتف قابل تغيير ایت.
تبصره :12

مقاالت مستخرج از ریاله بايستی در مجالت معتبر مورد تاييد حوزه معاونت پ وهشی و فناوری چراپ شرود .بررای
اطمينان از معتبر بودن مجالت به یايت معاونت پ وهشی و فناوری ،قسمت مجالت معتبرر و يرا یرامانه پ وهشری
مراجعه شود.
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فصل چهارم
مرحله آموزشي
ماده :7
مدت مجاز تحصيل در دوره دکتری در شيوه آموزشی-پ وهشی حداقل  6و حداکثر  8نيمسال و به صورت تماموقت
و تابع مقررات وزارت عتف و دانشااه می باشد.
تبصره :1

در صورتیکه دانشجو نتواند در مدت  8نيمسال فارغ التحصيل شود ،مدت تحصيل وی حداکثر تا دو ترم در صورت
رضايت ایتاد راهنما از عملکرد دانشجو ،قابل تمديد ایت.
تبصره :2

دانشجوی روزانه برای تمديد ینوات ترم دهم بايستی شلريه را مطابق با تعرفههای دوره نوبت دوم پرداخت نمايد.
تبصره :3

تحصيل همزمان دانشجو در دوره دکتری ديار يا یاير دورههای تحصيلی ممنوع ایت.
ماده :8
مجموع واحدهای دوره دکتری در شيوه آموزشی-پ وهشی  36واحد ایت که  12تا  18واحد آن دریی و  18تا 24
واحد آن مربوط به ریاله ایت که طبق برنامه دریی مصوب هر رشته تعيين میشود.
تبصره :1

واحدهای دریی به منظور تسلط بر مفاهيم نوين هر رشته و تقويت توان علمی دانشجو برای اجررای فعاليرت هرای
پ وهشی دوره ،با نظر ایتاد راهنما ،تأييد شورای تحصيالت تکميلی گروه و برایاس برنامه دریی مصوب هر رشرته
به صورت ي

ترم در ميان ارائه میشود .ایاتيد راهنما فقط می توانند حداکثر پنجاه درصرد دروس آموزشری دوره

دکتری مربوط به دانشجويان خود را تدريس نمايند .پنجاه درصد باقيمانده دروس دوره ،بايد تویرط ایراتيد ديارر
گروه آموزشی مربوطه تدريس شود.
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تبصره :2

با توجه به اينکه ادامه تحصيل در مقطع دکتری به صورت تماموقت ایت ،گروههای آموزشی مکلفند ،برنامه دریی
هر نيمسال را در روزهای هفته توزيع و برنامه امتحانی پايان ترم را بر ایاس تقويم آموزشی دانشااه برا درج تراري ،
زمان و محل امتحان مشخص نمايند.
تبصره :3

حداقل نمره قبولی در هر درس  14از  20و مياناين کل قابل قبول نمره های دانشجو در هر نيمسال تحصريلی 16
از  20ایت .در صورتی که مياناين کل دروس کمتر از  16باشد ،دانشجو مجاز ایت با نظرر ایرتاد راهنمرا و تاييرد
شورای گروه آموزشی حداکثر در ي

نيمسال تحصيلی به شرط داشتن ینوات مجاز ،درس هايی را عالوه بر یرقف

واحدهای دریی برای جبران مياناين کل باذراند .دروس پيشنلادی از ميان درویی انتخاب می شود کره دانشرجو
در آنها نمره بين  14تا  16کسب کرده باشد.
تبصره :4

محایبه مياناين کل نمرات دانشجو صرفا بر ایاس آخرين نمره قبولی وی انجام می شود.
تبصره :5

دانشجوی مشمول آموزش راياان ،در صورت عدم کسب نمره قبولی در هر درس ،حذف ارادی يرا (حرذف پزشرکی
امتحان پايان ترم) موظف ایت همان درس را مجددا اخذ نمايد و برای انتخاب مجدد همان درس ،هزينه مربوطه را
بر ایاس تعرفه مصوب هيأت امناي دانشااه پرداخت نمايد.
تبصره :6

دانشجوی دکتری ،در صورت دو ترم مشروطی اخراج میشود.
ماده :9
در بخش آموزشی ،دانشجو موظف ایت در هر نيمسال بين حداقل  6تا حداکثر 10واحد دریی را انتخاب و ثبت نام
کند ،مار آنکه کمتر از  6واحد دریی باقی مانده باشد .پس از انتخراب واحرد ریراله تویرط دانشرجو ،یرقف اخرذ
واحدهای ریاله در هر نيمسال می تواند تا حداکثر  12واحد به تاييد ایتاد راهنما و گروه افزايش يابد.
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ماده :10
حضور دانشجو در تمامی برنامههای دریی و ديار فعاليتهای آموزشی و پ وهشی دوره الزامی ایت .غيبت دانشجو
در هر درس نبايد از  3/16مجموع یاعات آن درس تجاوز نمايد ،در غير ايرن صرورت دانشرجو نمیتوانرد در جلسره
امتحانات پايانترم شرکت نمايد و نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود .در صورت عدم گرزارش غيبرت
ممانعت از شرکت دانشجو در جلسه امتحان خالف مقررات ایت.
تبصره:

امتحانات دروس دوره دکتری در بازه امتحانات پايان ترم آموزشی دانشااه ،با تنظيم صورتجلسه برگرزار مری شرود.
عواقب ناشی از عدم برگزاری امتحانات ،به علده مدير گروه و معاونت آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشکده مربوطه
ایت.
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فصل پنجم
ارزيابي آزمون جامع
ماده :11
هدف از ارزيابی جامع ،کسب اطمينان از قابليت های آموزشی-علمی دانشجو ،توانايی برخرورد اصرولی برا مسرائل و
برخورداری از قوه ابتکار و قابليت های پ وهشی ایت.
ماده :12
ارزيابی جامع پس از گذراندن کليه دروس آموزشی و احراز توانايی در زبران خرارجی برگرزار مری شرود .مسرئوليت
عواقب ناشی از عدم ثبت بموقع نمرات دروس آموزشی (يکی از شرايط آزمون جامع) ،بر علرده ایرتاد درس ،مردير
گروه و معاونت آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشکده مربوطه ایت .در صورت عدم آمادگی دانشجو برای شرکت در
اولين امتحان جامع پس از اتمام دروس آموزشی ،دانشجو می تواند با اخذ واحد در انتظار آزمون جامع حداکثر برای
ي

ترم ،شرکت در امتحان جامع را به تعويق بياندازد .اين ترم جز ینوات دانشجو محسوب می گردد.

تبصره :1

دانشجويانی که تا زمان آزمون جامع موفق به ارائه گواهی قبولی نمره زبان نشوند ،حداکثر تا قبل از زمان اخذ مجوز
دفاع ،ملزم به ارائه گواهی قبولی زبان خارجه هستند.
تبصره :2

نمره قبولی در آزمون های زبان خارجی بشرح زير ایت:
 -1کسب حداقل نمره  460در امتحان TOLIMO
 -2کسب حداقل نمره  50در امتحان MSRT
 -3کسب حداقل نمره  5در امتحان IELTS

 -4کسب حداقل نمره  500در امتحان )PBT( TOEFL
 -5کسب حداقل نمره  60در امتحان )IBT( TOEFL
 -6کسب حداقل نمره  150در امتحان )CBT( TOEFL
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تبصره :3
دانشجويان دوره دکتری که در بدو ورود به دانشااه و آغاز دوره ،قبولی گواهی معتبر نمره زبان (، IELTS ،TOEFL

 MSRTو  ) TOLIMOبا شرايط فوق را که دو یال از اخذ آن ناذشته باشد ،ارائه نمايند ،به منظور ايجراد انايرزه و
تشويق اين قبيل دانشجويان ،از گذراندن مجدد آزمون زبران ،جلرت ارزيرابی جرامع و فراغرت از تحصريلی معراف
هستند.
تبصره :4

گواهی قبولی (احراز حداقل کف نمره) آزمونلای زبان دانشااه های تلران و تربيت مدرس به جرای گرواهی قبرولی
آزمون های فوق پذيرفته میشود.
تبصره :5

درخوایت مجوز برگزاری آزمون ارزيابی جامع بايد حداقل  2هفته پيش از برگزاری آزمون از طريق گروه و دانشکده
به تحصيالت تکميلی دانشااه اریال شود.
تبصره :6

آزمون جامع دو بار در هر یال تحصيلی برگزار ميشود .آزمون بار اول در بازه  1تا  15ملرماه و آزمرون برار دوم در
بازه  1تا  15بلمن ماه.
تبصره :7

گروه پس از کسب مجوز از تحصيالت تکميلی دانشااه میتواند نسبت به ارزيابی جامع بر ایاس ضروابط و مقرررات
اقدام نمايد.
تبصره :8

گروه مکلف ایت ،طی ي

نامه کتبی نسبت به دعوت از ایاتيد ارزيراب آزمرون جرامع در مکران ،تراري و یراعت

مشخص اقدام نمايد .آزمون با برگه های مملور به ملر گروه انجام شود .تصحيح اوراق بايستی در حضور مدير گرروه
و در مکان مشخص شده انجام و تحويل گروه آموزشی شود.
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ماده :13
ارزيابی جامع شامل ارزيابی قابليت های آموزشی و پ وهشی دانشجو ایت که به صورت کتبی و شفاهی طبرق نظرر
گروه برگزار میشود.
تبصره :1

دانشجو بايد در ي

آزمون شامل  2يا  3درس از مجموع دروس دوره دکتری به انتخراب ایرتاد راهنمرا و تصرويب

شورای تحصيالت تکميلی گروه آموزشی شرکت نمايد.
تبصره :2

دانشجو در صورت داشتن نظر موافق گروه آموزشی با داشتن شروط زير مری توانرد از معافيتهرای امتحران جرامع
ایتفاده نمايد:
رديف

امتحان جامع از  2درس

تعداد مقاالت

1

امتحان جامع از  2درس

فاقد مقاله

2

امتحان جامع از  1درس

ي

3

بدون امتحان جامع

 2مقاله معتبر علمی-پ وهشی

4

بدون امتحان جامع

ي

رديف

امتحان جامع از  3درس

تعداد مقاالت

1

امتحان جامع از  3درس

فاقد مقاله

2

امتحان جامع از  1درس

ي

3

بدون امتحان جامع

 2مقاله معتبر علمی-پ وهشی

4

بدون امتحان جامع

ي

مقاله معتبر علمی-پ وهشی
مقاله ISI

مقاله معتبر علمی-پ وهشی
مقاله ISI

اين تبصره با اخذ یيایت های حوزه معاونت پ وهشی و تصرويب شرورای آموزشری وتحصريالت تکميلری دانشرااه
میتواند تغيير يا حذف شود.
تبصره :3

مقاالتی قابل قبول هستند که مستخرج از ریاله دکتری و تحت نظر ایاتيد راهنما و مشاور (در صرورت داشرتن) و
دارای نامه پذيرش قطعی باشند .الزم به ذکر ایت مقاالتی که با ایرامی ديارری (بجرز نرام هرای ایرتاد راهنمرا و
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مشاوره) به چاپ ریيده باشند ،قابل قبول نيستند.
ماده :14
ارزيابی جامع زير نظر شورای تحصيالت تکميلی گروه و تویط هيأتی مرکرب از  4ترا  6نفرر بره شررح زيرر برگرزار
میشود:
 ایاتيد راهنما و مشاور
 3 نفر از اعضاي هيأت علمی دارای حداقل مرتبه ایتادياری يرا ایرتاديار پ وهشری بره تاييرد شرورای تحصريالت
تکميلی گروه.
تبصره:

حضور يا عدم حضور ي

داور خارج از دانشااه در جلسه ارزيابی جامع ،طبق نظر گروه آموزشی خواهد بود.

ماده :15
شرايط شرکت دانشجو در ارزيابی آزمون جامع عبارتند از:
-1گذراندن کليه واحدهای دریی دوره با مياناين کل  16با تاييد گروه آموزشی مربوطه.
 -2ارائه قبولی مدرك زبان از يکی از آزمونلای معتبر یازمان ینجش به تاييد گروه آموزشی مربوطره و تحصريالت
تکميلی دانشااه
 -3عدم نمره معوقه ،تحت نظارت و کنترل گروه آموزشی مربوطه.
 -4نداشتن منع آموزشی.
عواقب ناشی از عدم احراز شرايط فوق به علده مدير گروه آموزشی و معاونت آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشکده
مربوطه ایت.
ماده :16
حداقل نمره قبولی ارزيابی جامع (با احتساب  70درصد نمره کتبی (قابليت آموزشی) و  30درصرد نمرره مصراحبه
(قابليت پ وهشی)  16ایت.
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تبصره :1

گروه و دانشکده موظف ایت نمره ارزيابی جامع (قبولی يا مردودی) را حداکثر ي

ماه پس از تاري برگزاری آزمون

به تحصيالت تکميلی دانشااه اعالم کند .عواقب ناشی از عدم اریال به موقع نمره ارزيابی جامع به علده مدير گروه
آموزشی مربوطه و معاونت آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشکده مربوطه ایت.
تبصره :2

درصورت عدم اریال نمره قبولی ارزيابی جامع در مللت قانونی ،نمره ارزيابی جامع در آن نيمسال مرردود شرناخته
میشود و دانشجو فقط میتواند در ي

آزمون ارزيابی جامع ديار شرکت نمايد.

تبصره :3

در صورت عدم حضور دانشجو در امتحان جامع نمره ارزيابی جامع مردودی ایت و دانشجو فقرط میتوانرد در ير
آزمون ارزيابی جامع ديار شرکت نمايد.
ماده :17
در صورت عدم قبولی دانشجو در اولين ارزيابی جامع ،دانشجو بايد در ارزيابی جرامع بعردی شررکت نمايرد و نمرره
قبولی را کسب کند .در غير اين صورت دانشجو از ادامه تحصيل در دوره دکتری محروم خواهد شد.
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فصل ششم
پيشنهاد طرح پژوهشي رساله (پيشنهاده)
ماده :18
دانشجو موظف ایت پس از قبولی در ارزيابی جامع و حداکثر تا پايان نيمسال چلرارم تحصريلی از طررح پيشرنلاد
پ وهشی (پروپوزال) خود در حضور هيأت داوران ریاله دفاع نمايد .بديلی ایت مدير گروه آموزشری مربوطره بايرد
هماهنای الزم جلت اخذ مجوز برگزاری جلسه طرح دفاع از پيشنلاده را با معاون آموزشی دانشکده به عمل آورد.
تبصره :1

رويکردها و یيایت های کالن برای جلت دهی به محورهای مطالعاتی و تحقيقاتی دانشجويان در انتخاب موضوع و
ناارش ریاله از یوی معاون پ وهشی و فناوری دانشااه تعيين و ضروابط و شررايط اختصاصری انجرام آن در قالرب
ریاله را شورای آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشااه تصويب می کند.
تبصره :2

ترکيب هيأت داوران دفاع از طرح پيشنلاده پ وهشی متشکل از ایتاد (ایراتيد) راهنمرا و مشراور و حرداقل  3نفرر
اعضاي هيأت علمی با مرتبه ایتادياری يا باالتر به پيشنلاد ایتاد راهنما و تعيين شورای تحصريالت تکميلری گرروه
آموزشی مربوطه ایت .حضور يا عدم حضور ي

داور خارج از دانشرااه در جلسره ارزيرابی دفراع از طررح پيشرنلاد

پ وهشی ریاله ،بر طبق نظر گروه آموزشی خواهد بود.
تبصره :3

موفقيت يا عدم موفقيت دفاع از طرح پيشنلاده پ وهشی ریاله دانشجو بايد تویط گروه و معاون آموزشی دانشکده
ظرف مدت دو هفته پس از برگزاری به تحصيالت تکميلی دانشااه اعالم شود.

تبصره :4

چنانچه دانشجو نتواند در زمان مقرر از طرح پيشنلاد پ وهشی خود دفاع نمايد ،می تواند زمان دفراع را برا موافقرت
ایتاد راهنما و تصويب شورای تحصيالت تکميلی گروه به مدت حداکثر دو نيمسال (حداکثر تا پايان نيمسال ششم)
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با رعايت یقف زمانی کل دوره دکتری به تعويق اندازد .از آنجايیکه تاخير در تصويب پيشنلاده ضمن ینواتی شدن
دانشجو مشکالت مالی بر دانشجو و دانشااه تحميل مینمايد ،تاکيد بر تصويب پيشنلاده تا انتلای نيمسرال چلرارم
میباشد .دانشجو تا زمان تصويب پيشنلاده بايستی در انتظار دفاع پيشنلاده را ثبت نمايد.
ماده :19
در صورت عدم موفقيت يا عدم رعايت زمان در دفاع از طرح پيشنلاده پ وهشی ،دانشجو از ادامره تحصريل محرروم
میشود .مسئوليت عدم رعايت زمان در ارائه پيشنلاده بر علده دانشجو میباشد.
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فصل هفتم
مرحله پژوهشي و تدوين رساله
ماده :20
انتخاب واحد ریاله تویط دانشجو ،پس از قبولی در امتحان جرامع و تصرويب پيشرنلاده پ وهشری ریراله صرورت
میگيرد.
تبصره:

دانشجويان مقطع دکتری پس از تصويب پيشنلاده بايستی واحد ریاله و بعد از اتمام واحدهای ریاله ،هرر تررم ترا
قبل از اتمام دوره ،ادامه ریاله را در یيستم گلستان ثبت نمايند .عدم ثبت ادامه ریاله ،بره منزلره انصرراف بروده و
دانشجو از ادامه تحصيل محروم می شود .عواقب ناشی از آن ،بر علده دانشجو و مدير گروه آموزشی مربوطه خواهد
بود.
ماده :21
تعداد واحدهای ریاله در مرحله پ وهشی بين  18تا  24واحد دریی ایرت .در هرر حرال مجمروع واحردهای دوره
دکتری نبايد بيش از  36واحد باشد.
ماده :22
تمامی فعاليت های علمی و پ وهشی دانشجو ،در مرحله پ وهشی و تدوين ریاله ،بايد با هدايت و نظارت ایرتاد يرا
ایاتيد راهنما صورت گيرد .دانشجو موظف ایت هر چلار ماه يکبار گزارش فعاليت های پ وهشی خود را بره تأييرد
ایتاد راهنما و مدير گروه ریانده و در جلسه دفاع از ریاله به نماينده تحصيالت تکميلی ارائه نمايد.
ماده :23
دانشجو پس از تدوين ریاله و تاييد ایتاد راهنما مبنی بر کفايت دیتاوردهای علمی (پرذيرش ير

مقالره علمری-

پ وهشی معتبر مستخرج از ریاله مطابق ابالغيه شماره  2/279875مورخ  99/12/5معاون محترم آموزشری وزارت
عتف و يا ثبت پتنت خارجی) ،مجاز ایت در حضور هيئت داوران از ریاله خود دفاع کند.
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تبصره :2

شرايط برگزاری دفاع از ریاله دکتری:
-1گذراندن کليه واحدهای دریی دوره با مياناين کل  16با تاييد گروه آموزشی مربوطه.
 -2ارائه قبولی مدرك زبان از يکی از آزمونلای معتبر ذکر شده در آئين نامه به تاييد تحصيالت تکميلی دانشااه.
 -3عدم نمره معوقه ،تحت نظارت و کنترل گروه آموزشی مربوطه
 -4نداشتن دو ترم مشروطی ،تحت نظارت و کنترل گروه آموزشی مربوطه
 -5موفقيت درآزمون جامع با احراز حداقل نمره قبولی 16
 -6موفقيت در دفاع از طرح پيشنلاده پ وهشی
 -7پذيرش قطعی حداقل ي

مقاله علمی-پ وهشی معتبر يا ثبت پتنت خارجی به تاييد حروزه معاونرت پ وهشری

دانشااه (اعتبار ژورنال را حوزه معاونت پ وهشی دانشااه تاييد نمايد)
 -8عدم اتمام ینوات مجاز تحصيلی دوره
 -9نداشتن منع آموزشی
مسئوليت رعايت هر ي

از شرايط فوق الذکر ،به علده مدير گروه آموزشی و معاونت آموزشی و تحصيالت تکميلری

دانشکده مربوطه ایت.
تبصره :3

ریاله دکتری ،با هدف حمايت و پایداری از فرهنگ و زبان فاریی ،بايد به زبان فاریی نارارش شرود ،بره ایرتثناي
برخی از گرايش های گروه زبان اناليسی .دیتورالعمل ناارش ریاله در یايت تحصيالت تکميلی ،قسرمت "ریراله
دکتری" آمده ایت.
تبصره :4

جلت اطالع از پايااه های معتبر بين المللی مبنی بر نمايه شدن مجالت علمی به یرايت حروزه معاونرت پ وهشری
دانشکده يا دانشااه مراجعه نمايند.
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تبصره :5

دانشجو موظف ایت حداقل چلل روز پيش از برگزاری جلسه دفاع ،نسبت به شروع فرايند اخذ مجوز دفاع از ریاله
دکتری اقدام نمايد.
تبصره :6

تاري برگزاری جلسه دفاع ریاله پس از تأييد هيات داوران و معاون آموزشی دانشکده مربوطه تعيين میشود.
تبصره :7

ارزيابی دفاع ریاله مطابق فرم های موجود در یايت اداره تحصيالت تکميلی دانشااه ،انجام میگيرد.
تبصره :8

شرط قبولی مقاالت مستخرج از ریاله دکتری:
-1حداقل ي

مقاله علمی-پ وهشی معتبر با گواهی پذيرش معتبر ،که در مجالت مربوطره در پاياراه هرای معتبرر

مورد قبول معاونت پ وهشی دانشااه فلریت شده باشد ( ،WOS ،Scopus ،JCRعلمی پ وهشری مصروب وزارترين،
 ISCداخلی و خارجی موجود در فلریت نشريات وزارتين).
-2دانشجو ،نويسنده اول مقاله باشد و نويسنده مسئول ایتاد راهنما (راهنمرای اول يرا دوم و عضرو هيئرت علمری
دانشااه یيستان و بلوچستان يا مشاوری که عضو هيئت علمی دانشااه یيستان و بلوچستان ایرت و ایتاد/ایراتيد
راهنما آنرا تاييد نموده اند) باشد.
 -3نام ایاتيد راهنما و مشاور بعد از نام دانشجو آمده باشد .ترتيب نام ایاتيد بر ایاس موافقت آنان می باشرد .نرام
ایتاد راهنمای دوم در مقاله وتويی الزامی ایت .عدم درج نام ایتاد مشاور در صورت رضايت بالمانع ایت.
 -4نام ایتاد يا دانشجوی دياری در مقام همکار مقاله مستخرج از ریاله ذکر نشود.
 -5درج نام ایاتيد و همکاران مقاله از دانشااه های خارج از کشور که در رایتای ریاله خدمات ارائره مری دهنرد،
بالمانع ایت.
ماده :24
ارزشيابی ریاله درجلسه دفاع تویط ایاتيد راهنما و مشاور و هيأت داوران به شرح زير برگزار می شود:
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 .1ایتاد يا ایاتيد راهنما
 .2ایتاد يا ایاتيد مشاور (حضور آنان الزامی نيست)
 .3حداکثر  3نفر داور از اعضاي هيأت علمی در زمينه مربوط به موضوع ریاله 2 ،نفر عضو هيأت علمی داخلی برا
درجه حداقل ایتادياری (دو یال یابقه تدريس) و  1نفر عضو هيأت علمی خارجی با درجه حرداقل دانشرياری،
که ي

نفر از  3داور به پيشنلاد ایتاد راهنما ایت و بايستی همای به تأييد شورای تحصريالت تکميلری گرروه

برید.
ماده :25
نظارت بر رعايت کليه مفاد آئيننامه دفاع از ریاله و محایبه نمره و ريایرت جلسره دفراع ریراله برعلرده نماينرده
تحصيالت تکميلی ،با حداقل مرتبه ایتادياری ایت.
تبصره:

نماينده تحصيالت تکميلی به صورت چرخهای از ميان اعضاي هيأت علمی و تویط شورای گرروه تعيرين مری شرود
(شرح وظايف نماينده تحصيالت تکميلی در یايت تحصيالت تکميلی موجود ایت).
ماده :26
ارزيابی ریاله برایاس کيفيت علمی و پ وهشی انجام شده ،ميزان نوآوری ،چاونای دفراع از يافترههای پ وهشری و
نحوه ناارش ریاله انجام می شود و نتيجه آن به يکی از دو صورت زير تعيين میشود:
 -1قبول (با درجه عالی ،بسيار خوب ،خوب)
نمره  19تا 20
عالی :
نمره  18تا 18/99
بسيار خوب:
نمره 16تا 17/99
خوب:
(کمتر از )16
 -2غير قابل قبول
تبصره :1

مالك تصميم گيری درخصوص قبول يا عدم قبول ریاله و همچنين درجه آن مياناين نمراتی ایت که هر ير
داوران حاضر در جلسه به دانشجو میدهند .مجموعه ایتادان راهنما و مشاور (در صورت تعدد) ،مجموعا" ي
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از
رأی

خواهند داشت.
تبصره :2

در صورتی که دانشجوی دوره دکتری بيش از مقاالت وتويی ،مقاله  ISIيا علمی پ وهشی معتبر برا پرذيرش قطعری
داشته باشد ،به ازای هر مقاله اضافی به تاييد ایتاد راهنما و هيئت داوران میتوان حداکثر ترا  0/5نمرره بره نمرره
ارزيابی ریاله دانشجو اضافه کرد.
تبصره :3

دانشجو موظف ایت در مدت حداکثر چلار ماه از تاري دفراع ،اصرالحات مرورد نظرر داوران را انجرام داده و ظررف
حداکثر ده روز کاری تائيديه انجام اصالحات را جلت انجام مراحل تسويه حساب نلايی با نظارت نماينده تحصيالت
تکميلی ،از طريق دانشکده مربوطه به تحصيالت تکميلی دانشااه ارائه نمايد.
تبصره :4

تائيد اصالحات مورد نظر داور خارجی بر علده يکی از داوران داخلی يا نماينده تحصيالت تکميلری برا اخرذ وکالرت
(ايميل معتبر) ایت.
تبصره :5

چنانچه ریاله دانشجو «غير قابل قبول» ارزيابی شود ،بنابر تشخيص هيأت داوران ،دانشجو مجاز ایت حداکثر طری
مدت شش ماه از تاري دفاع ،به شرط اينکه از حداکثر مدت مجاز تحصيل بيشتر نشود ،اصالحات الزم را در ریراله
اعمال کرده و فقط برای يکبار ديار از ریاله خود دفاع نمايد.
تبصره :6

ثبت نمره ریاله دکتری در یيستم گلستان ،فقط در حوزه اختيارات اداره تحصيالت تکميلی دانشااه ایت.
تبصره :7

دانشجو پس از گذراندن واحدهای دریی و کسب نمره «قبول» در ریراله ،دانرش آموختره دوره دکترری شرناخته
میشود و به دريافت درجه دکتری نايل میشود.
تبصره :8
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تدوين ریاله مطابق با دیتورالعمل تحصيالت تکميلی الزامی ایت .مسئوليت کنترل آن برر علرده ایرتاد راهنمرا و
هيأت داوران ایت.
فصل هشتم
موارد اخراج ،مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل
ماده :27
در موارد زير دانشجو از ادامه تحصيل در دوره دکتری محروم خواهد شد:
.1

مياناين کل نمره های دریی کمتر از  16شود.

.2

دو نيمسال مشروط شده باشد.

.3

صالحيت علمی دانشجو برای ایتمرار فعاليت پ وهشی پس از دو بار شرکت در ارزيابی جامع احراز نشود.

.4

در صورت دو بار عدم موفقيت در دفاع از طرح پيشنلاد پ وهشی

.5

ریاله دانشجو برای بار دوم «غير قابل قبول» ارزيابی شود.

.6

ینوات مجاز تحصيل دانشجو به پايان برید.

تبصره :1

در صورت محروم شدن دانشجو از ادامه تحصيل در دوره دکتری ،اداره تحصيالت تکميلی با رعايت ضوابط و مقررات
مربوط ،پس از تسويه حساب با دانشااه و پرداخت هزينه های آموزش راياان (دوره روزانه) صرفا" گواهينامرهای برر
ایاس کارنامه تحصيلی دانشجو صادر می نمايد.
ماده :28
تحصيل در دوره دکتری به طور تمام وقت ایت.
ماده :29
عدم ثبتنام در هر نيمسال تحصيلی در زمان مقرر ،به منزله انصراف دانشجو از تحصريل تلقری میشرود .در مروارد
ایتثنائی که دانشجو عذر موجه داشته باشد ،میتواند با موافقت گروه و دانشکده و تأييد تحصيالت تکميلی دانشااه
و با رعايت حداکثر مدت مجاز تحصيل ،حداکثر تا دو نيمسال از مرخصی تحصيلی (با احتساب در ینوات تحصيلی)
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ایتفاده نمايد.
تبصره :1

درخوایت مرخصی بايد قبل از مللت ترميم ثبت نام در آن نيمسال تحصيلی به شرورای تحصريالت گرروه مربروط
تسليم و موافقت دانشکده و تحصيالت تکميلی دانشااه کسب شود.
تبصره :2

در نيمسال اول یال تحصيلی به دانشجو مرخصی داده نمیشود .موارد خاص در شورای تحصيالت تکميلری گرروه
قابل برریی ایت و بايستی به تاييد اداره تحصيالت تکميلی دانشااه برید .عوارض ناشی از اخرذ مرخصری و عردم
ارائه دروس در ترم های آتی بر علده دانشجو ایت.
تبصره :3

بانوان شاغل به تحصيل ،میتوانند از  5نيمسال تحصيلی متوالی مرخصی برای هر زايمان بدون احتساب در یرنوات
تحصيلی ایتفاده کنند (دو نيمسال آن با تاييد اداره تحصيالت تکميلی و مابقی برا تاييرد کميسريون مروارد خراص
خواهد بود) .درخوایت به منظور ایتفاده از فرصت فوق بايد طی زمان بارداری و با تاييد مستندات مربوطره تویرط
پزش

معتمد و ارائه آن به تحصيالت تکميلی دانشااه و کميسيون موارد خاص صورت می گيرد.

ماده :30
دانشجوی دکتری میتواند به هر دليل ،از تحصيل اعالم انصراف نمايد .در اين صورت بايد درخوایت خود را مبنی بر
انصراف به گروه مربوطه تسليم نمايد تا طی فرآيند اداری به تاييد اداره تحصيالت تکميلی برید .چنانچره دانشرجو
بعد از ي

ماه درخوایت خود را پس نايرد ،دانشااه نسبت به صدور گواهی قطعی انصراف اقدام می نمايد.

ماده :31
دانشجويانی که امتحان جامع را با موفقيت گذرانده باشند و به هر دليل از ادامه تحصيل منصرف يا موفق بره اتمرام
دوره نشوند ،پس از تسويه حساب با دانشااه و پرداخت هزينه های آموزشی راياان (دوره روزانه) بنا بره درخوایرت
میتوانند تأييديه مبنی بر گذراندن مرحله آموزشی دوره دکتری دريافت کنند.
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فصل نهم
ساير مقررات
ماده :32
دانشجويانی که دروس مرحله آموزشی و امتحان جامع و دفاع از پيشنلاد پ وهشی را با موفقيت گذرانده باشرند ،در
طول مدت مجاز دوره دکتری می توانند به مدت  6ماه از فرصت مطالعاتی خارج يا داخرل کشرور مطرابق مقرررات
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری ایتفاده کنند.
تبصره :1

مقررات ایتفاده از فرصت مطالعاتی دانشجويان دکتری در یايت حوزه معاونت پ وهشی درج شده ایت .در صرورت
چاپ مقاله در فرصت مطالعاتی خارج از کشور تویط دانشجوی دکتری ،به شرط حمايتهای مالی ایتاد راهنمرا در
دانشااه مقصد (خارج از کشور) ،ذکر نام ایتاد راهنما و دانشااه مقصد (خارج از کشور) در مقاله منتشرشده بالمانع
ایت.
ماده :33
در مقطع دکتری ملمانی ،انتقالی ،تغيير رشته و گرايش ممنوع ایت.
ماده :34
در دوره دکتری پيش ترم و معرفی به ایتاد جلت اخذ درس ممنوع ایت.
ماده :35
دانشجويان دوره دکتری ،حق تدريس در دوره های تحصيالت تکميلی را ندارند .گروه هرای آموزشری مریتواننرد از
پتانسيل های آموزشی آنلا ،با مجوز کتبی ایتاد راهنما درتدريس دوره کارشنایی (حداکثر برای  2درس تا یقف 6
واحد) و يا برگزاری کالیلای حل تمرين فقط کارشنایی ارشد (در صورتی که یيالبس درس ،برگزاری حل تمرين
را پيش بينی کرده باشد) ایتفاده نمايند.
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ماده :36
چنانچه دانشجو در حين تحصيل و انجام پ وهش و تدوين ریاله مرتکب تخلف علمی (جعل ،تقلب ،کپی برداری و
مانند اينها) شود و تخلف او از یوی دانشااه تاييد شود ،از ادامه تحصيل محروم و اخراج میشود.
تبصره:

احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام تحصيالت از یوی دانشااه ،منجر به ابطال مدرك تحصيلی صادر
شده خواهد شد.
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