
 

 و پس از آن 97ورودی  دکتری نامـهمنتخب آیین

و با آرزوي شناسي ايران دکتريدانشجوي گرامي ضمن خير مقدم و عرض تبريك به مناسبت ورود شما به مقطع 

         ورودي دانشجوياننامه آيين اجراييناپيوسته و بر اساس دستورالعمل  دکترينامه از آيين ، موارديموفقيت

از مشکالت احتمالي آموزشي با مطالعه  پيشگيريشود جهت و توصيه مي رساندو مابعد را به اطالع مي 1397سال 

 .نماييد ريزيدقيق براي اجراي آن در طول تحصيل برنامه

 

 خارجی : احراز توانایی در به کارگیری زبان(3)تبصره  3 ماده

ي زم برااحراز توانايي دانشجو در به کارگيري زبان خارجي به دو صورت قابل انجام است و ارائة گواهي آن شرط ال

 :درخواست مجوز ارزيابي جامع است

 هاي زبان و کسب حداقل امتياز به شرح ذيلاز طريق آزمون -1

(TOLIMO  :500(       ؛   )TOEFL :500(        ؛  )IELTS :5/5(        و  )MCHE: 50) 

 هاي سطح يكانگليسي برگزار شده در دانشگاهزبان هاي از آزمون 60نمره حداقل کسب  -2

دانشگاه شوراي آموزشي حداقل نمره قابل قبول آزمون بسندگي  1400/6/9: طبق مصوبه مورخ يادآوري 

 .   شودن بسندگي زبان انگليسي برگزار ميبار آزمو 4تقليل يافت و در سال  50به نمره  60بهشتي از نمره شهيد

 

 : طول دوره آموزشی10ماده 

تحصيلي و حداکثر هشت  شش نيمسالحدّاقل « پژوهشي -موزشيآ»مدت مجاز تحصيل در دورة دکتري در شيوة 

شرايط است و در مرحله پژوهشي(  نيمسالتحصيلي مرحله آموزشي و چهار  نيمسالتحصيلي )شامل چهار  نيمسال

شود با پيشنهاد استاد ، به دانشجو اجازه داده مينش آموخته نشودجو در مدت مقرر داخاص در صورتي که دانش

م نه . اختيار اعطاي سنوات نيمسالثر يك نيمسال به تحصيل ادامه دهدواحد آموزشي، حداکراهنما، تاييد گروه و 

، از ادامه تحصيل محروم . چنانچه دانشجو در اين مدت دانش آموخته نشودشودبه شوراي آموزشي واحد تفويض مي

 . خواهد شد

 

 

 



 

 نامه(آیین 5واحدهای دوره )ماده : 11ماده 

واحد آن واحدهاي  18تا  12« پژوهشي -آموزشي»واحد است که در شيوه  36مجموع واحدهاي دورة دکتري 

 شود.واحد آن مربوط به رساله است که در برنامة درسي مصوّب هر رشته تعيين مي 24تا  18درسي و 

 

 موضوع رسالــه

 استاد هماهنگي با را خود رساله موضوع اول، نيمسال پايان تا پژوهشي –دانشجو موظف است، در شيوه آموزشي 

 . پژوهشي خود را آغاز کند فعاليت شورا، تصويب از پس و تعيين راهنما

سوم و پس از تصويب شورا پژوهشي تا پايان نيمسال  _طرح پيشنهادي رساله دانشجو در شيوه آموزشي  :1تبصره 

 .يابد و قابل اجرا استرسميت مي

 

 است   الزامیحضور دانشجو در تمام جلسات کالس و امتحان درس : 12ماده 

هاي آن درس تجاوز کند. در غير غيبت دانشجو در هر درس نبايد از سه شانزدهم مجموع ساعت: 1 تبصره

رس بيش از حدّ مجاز اگر غيبت دانشجو در يك د .شودصورت، نمرة دانشجو در آن درس صفر محسوب مياين

تکميلي دانشگاه موجه تشخيص داده شود، آن درس از مجموعة دروس از نظر واحد و مديريت تحصيالت و باشد

شود. در اين صورت، رعايت حدّ نصاب شش واحد در آن نيمسال الزامي نيست، ولي آن انتخابي وي حذف مي

گونه دانشجويان موظّفند شود. اينل محسوب مينيمسال از نظر مدّت تحصيل براي دانشجو، يك نيمسال کام

 حدّاکثر تا دو هفته پس از تاريخ غيبت، مدارک خود را براي بررسي به واحد مربوط ارائه دهند.

دانشجو مي تواند در صورت اضطرار تا يك هفته قبل از شروع امتحانات پايان نيمسال، صرفا يك درس  :3تبصره 

وزشي حذف نمايد مشروط بر اينکه غيبت دانشجو نظري را با ارائه داليل موجه و تائيد مدرس، گروه و واحد آم

 . واحد نشود 6دانشجو نيز کمتر از  بيش از سه شانزدهم ساعات آن درس نباشد و تعداد واحدهاي باقيمانده

در شرايط خاص، حذف اضطراري تمام دروس يك نيمسال تحصيلي صرفا يك بار با رعايت سنوات مجاز : 4ه تبصر

ا تائيد شوراي گروه و شوراي آموزشي واحد، قبل از تحصيلي، با درخواست دانشجو و ارائه مدارک و مستندات ب

  .شودمذکور در سنوات تحصيلي محاسبه ميشروع امتحانات )اعم از نظري و عملي( امکان پذير است و نيمسال 

 

 



 

 است  الزامی تحصیلی نیمسالاب واحد در هر نام و انتخثبت: 15ماده 

تحصيلي  يکه دانشجو در زمان مقرر ثبت نام ننموده باشد، ضروري است قبل از اتمام نيمسالدر صورت تبصره:

ک مبني بر موجه براي روشن شدن وضعيت تحصيلي خود به آموزش واحد مراجعه نمايد. در صورت ارائه مدار

ام در زمان مقرر به تشخيص شوراي آموزشي واحد مي توان آن نيمسال را به عنوان وقفه نبودن علت عدم ثبت

 تحصيلي )با احتساب در سنوات( منظور نموده، در غير اينصورت دانشجو از ادامه تحصيل محروم خواهد شد.

 

 آموزشی رات دوره: میانگین نم20ماده 

است.  20از  16ها هاي دانشجو در همه درسو ميانگين قابل قبول نمره 20از  14حداقل نمرة قبولي در هر درس 

باشد، دانشجو مجاز خواهد بود با نظر استاد راهنما حداکثر                              16جو کمتر از ولي چنانچه ميانگين دانش

 هايي را عالوه بر سقف واحدهاي درسي براي جبران ميانگين کل بگذراند. در يك نيمسال تحصيلي درس

 

 زمانبندی ارزیابی جامع:   21 ماده

در نيمسال بعد، نويسي کند و پس از قبولي تواند در يك نيمسال صرفاً جهت ارزيابي جامع آموزشي نامدانشجو مي

. اولين ارزيابي جامع بايد در نيمسال سوم برگزار شود. براي ژوهشي را انتخاب و ثبت نام نمايدارزيابي جامع پ

ارزيابي جامع، دانشجو بايد حدّاکثر هشت هفته پس از شروع نيمسال تحصيلي، کتباً آمادگي شرکت در ارزيابي 

  جامع را به استاد راهنما اعالم نمايد.

؛ . ارزيابي پژوهشيهاي پژوهشي استهاي آموزشي و ارزيابي قابليتارزيابي جامع شامل دو بخش ارزيابي قابليت

هاي پژوهشي و توانمندي تحليل و استنباط دانشجو است که بر مبناي بررسي طرح به معني بررسي قابليت

 شود.و انجام مي( دانشجشنهادي رساله )پروپوزالپي

  .است 16قبولي در ارزيابي جامع آموزشي  حداقل نمره :1تبصره 

)داوران( ارزيابي جامع پژوهشي تا  دي رساله دانشجو در حضور هيات ممتحنينتصويب طرح پيشنها :2تبصره 

 .  است الزامي چهارم ترمپايان 

مجاز است در سنوات در صورت عدم موفقيت در گذراندن ارزيابي جامع )آموزشي و پژوهشي( دانشجو : 8تبصره 

شرکت کند و آن را با موفقيت بگذراند در غير صرفا يك بار در ارزيابي جامع )آموزشي و پژوهشي(  مجاز آموزشي

 .  ت از ادامه تحصيل محروم خواهد شدصوراين 



 

 دفاع از رساله: 22ماده 

دانشجو پس از تدوين رساله و تأييد استاد راهنما و به شرط کفايت دستاوردهاي علمي رساله، موظّف است در 

 حضور هيأت داوران از رسالة خود دفاع کند. 

 الزاميتحصيلي تا زمان دفاع  نيمسالپس از موفقيت در ارزيابي جامع پژوهشي، اخذ واحد رساله در هر  :1تبصره

 . است

تحصيلي، گزارش کتبي پيشرفت  دانشجو موظف است پس از اخذ واحد رساله و در پايان هر نيمسال :2تبصره 

کار پژوهشي خود را در سامانه جامع آموزشي دانشگاه درج و همچنين به صورت شفاهي به استاد راهنما و مشاور 

 . ايدارائه نم

در  درج گزارش کتبي پيشرفت کار پژوهشي و تائيد آن توسط استاد/اساتيد راهنما در هر نيمسال :3تبصره 

 . و خواهد بودآتي دانشج نيمسالسامانه جامع آموزشي دانشگاه، شرط انتخاب واحد در 

 

 ل بصورت تمام وقتتحصی: 25ماده 

هايي که گروه تعيين تحصيل دانشجو در دورة دکتري به صورت تمام وقت بوده و دانشجو موظّف است در زمان

هاي آموزشي و پژوهشي خود را انجام دهد. تحصيل دانشجوياني که رابطة و برنامه کند در دانشگاه حضور يابدمي

هاي دولتي يا غيردولتي دارند، منوط به اخذ مرخصي يا مأموريت تحصيلي استخدامي )رسمي يا پيماني( با ارگان

 در تمام طول دوره تحصيل است.

 

 شرط کفایت دستاوردهای علمی

نامه، با پيشنهاد استاد راهنما و تأييد شوراي گروه و آئين 25ماده شرط کفايت دستاوردهاي علمي رساله، موضوع 

 گردد:تحصيالت تکميلي واحد و با حصول شرايط ذيل محرز مي شوراي

 ارائة رساله مورد تأييد استاد راهنما الف(

)سهم دانشجو( امتياز  7چاپ حدّاقل يك مقالة برگرفته از رساله با تأييد کتبي استاد راهنما و اخذ حدّاقل  ب(

 : زير است "ج "و  "ب "،  "الف "اي مستخرج از رساله از بنده

 



 

 پژوهشي –( يا مجالت علمي IF)داراي ضريب  ISC در شده نمايه مجالت در شده پذيرفته مقاله يك حداقل –الف 

)چنانچه مقاله دانشجو در فهرست مجالت سفيد دانشگاه نباشد  Bيا  Aعلوم يا بهداشت با رتبه  وزارت تاييد مورد

 ( مديريت پژوهشي دانشگاه ارسال شودبايد مجله جهت ارزيابي به 

 دانشگاه  "فهرست مجالت سفيد"در  نمايه بين المللي حداقل يك مقاله در مجالت داراي -ب

امتياز  1( در مجموع داراي الملليهاي داخلي )ملي يا بيني يا پوستر( يك مقاله در کنفرانسارائه )شفاه -ج

 باشد مي

سال فعاليت پژوهشي مستمر باشد )به تشخيص  2/5حجم کار ارائه شده توسط دانشجو بايد نشان دهنده : 6تبصره 

 شوراي دانشکده( 

بايد استاد راهنما : نويسنده اول مقاله حتما بايد دانشجو باشد و بعد نام استاد راهنما ذکر شود و مسئول مقاله مهم

 . يا مشاور باشد

 

 شودنمی نمره رساله در میانگین کل محاسبه: 26ماده 

 شودارزشیابی به صورت کیفی انجام می و 

تواند در صورت داشتن سنوات با تاييد هيات م شود، دانشجو ميچنانچه ارزشيابي رساله، مردود اعال: 1تبصره 

تحصيلي بالفاصله پس از دفاع و با اعمال نظرات اصالحي هيات  نيمسال)داوران( حداکثر طي يك  ممتحنين

در  دو نمره )کيفي( اخذ شده رساله . در اين صورت هرار ديگر از رساله خود دفاع نمايد)داوران( يك ب ممتحنين

 . کارنامه دانشجو ثبت خواهد شد

کند مشمول حکم  دانشجويي که در فرصت تعيين شده نتواند از رساله خود با حداقل درجه قبولي دفاع: 2تبصره 

 .شودندن واحدهاي درسي به وي اعطاء ميشود و پس از تسويه حساب و رعايت ضوابط فقط گواهي گذرااخراج مي

 .است  16، دفاع از رساله  حداقل نمره قبولی 

 

 

 



 

 سنوات تحصیلی ، مرخصی تحصیلی و اتمامنامثبت

نام نکردن دانشجو در موعد مقرر در هر نام کند. ثبتتثب نيمسالدانشجو بايد تا زمان فراغت از تحصيل در هر 

نام در هر نيمسال با تحويل برگه تثبيت انتخاب ثبت به منزلة انصراف از تحصيل تلقّي خواهد شد. نيمسال تحصيلي

 يابد. واحد که به تأييد گروه رسيده باشد، به اداره آموزش واحد اعتبار مي

دانشجو پس از موفقيت در ارزيابي جامع و تا زماني که از رسالة خود دفاع نکرده، موظّف به انتخاب واحد : 1تبصره 

 رساله در هر نيمسال تحصيلي است. 

گروه و تأييد شوراي  موافقتدر موارد استثنا که دانشجو عذر موجّه دارد، پس از تأييد استاد راهنما، با  :2تبصره 

يلي با تواند از حدّاکثر دو نيمسال مرخّصي تحصتحصيالت تکميلي واحد و با توجّه به مدّت مجاز تحصيل، مي

نويسي به آموزش واحد احتساب در سنوات استفاده کند. در اين موارد، درخواست مرخّصي بايد پيش از آغاز نام

 مربوط ارائه شود.

 درخواست مرخّصي در نخستين نيمسال ورود به دانشگاه مجاز نيست.: 3تبصره 

دانشجويي که براي استفاده از فرصت مطالعاتي به خارج از کشور سفر کرده و قادر به انتخاب واحد و  :4تبصره 

شود که پس از ارائة گزارش پيشرفت کار رساله در نيمسال مورد نظر نيست، با تکميل فرم مربوط متعهّد مي

شت و به پايان رساندن دورة قانوني، ظرف حداکثر مدت يك هفته به آموزش مراجعه و انتخاب واحد کند. بازگ

ت مطالعاتي را به مديريت بايد عدم بازگشت به موقع دانشجو از فرصمعاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي واحد 

 تکميلي دانشگاه اعالم نمايد.تحصيالت

 

 محرومیت از ادامه تحصیل

 شود:در موارد ذيل دانشجو از ادامة تحصيل در دورة دکتري محروم مي

 (آئين نامه آموزشي 21مادة  9الف( پايان يافتن مدّت تحصيل مجاز در مرحلة آموزشي )با رعايت تبصرة 

 (آئين نامه آموزشي 13در دوره آموزشي )با رعايت مادة  16ب( کسب ميانگين کلّ کمتر از 

نداشتن صالحيّت علمي براي استمرار فعاليت پژوهشي پس از دو بار ارزيابي جامع شامل آموزشي و پژوهشي ج( 

 (21ماده 9)با رعايت تبصرة 

 (آئين نامه آموزشي 26مادة  1براي رساله )با رعايت تبصرة « مردود»د( کسب درجة 



 

 (آئين نامه آموزشي 15نام در هر نيمسال تحصيلي )موضوع مادة ه( عدم ثبت

 (آئين نامه آموزشي 10و( اتمام مدّت مجاز تحصيل )با رعايت مادة 

)با ي و يا عدم حضور تمام وقت در دانشگاه  به هر دليل ز( اشتغال تمام وقت در مؤسسّات دولتي و يا غيردولت

 (آئين نامه آموزشي 9رعايت مادة 

ه( چنانچه دانشجو اقدام به تخلف علمي )سرقت علمي، جعل، تقلب، کپي برداري و غيره( نمايد و اين موضوع از 

اد واحدهاي گذرانده سوي معاونت پژوهشي دانشگاه تاييد شود، از ادامه تحصيل محروم و صرفاً گواهي مبني بر تعد

 . کنددريافت مي

تحصيلي صادر شده  ل مدرکتاييد تخلف علمي دانشجو حتي پس از اتمام تحصيالت وي نيز منجر به ابطا تبصره:

 . خواهد شد

: دانشجوي متقاضي انصراف از تحصيل در صورت داشتن شرايط، بايد شخصا درخواست انصراف خود را در 16ماده 

. دانشجو مجاز است فقط يك بار و تا يك ماه از تاريخ سامانه گلستان ثبت و تاييد نمايدزمان مقرر در پيشخوان 

قطعي انصراف گيرد در غير اينصورت پس از انقضاي اين مهلت، حکم ارائه درخواست، تقاضاي انصراف خود را پس ب

 . شوداز تحصيل وي صادر مي

 . وران تحصيل سپرده است، عمل نمايدکه در د تعهداتيبايد به کليه  دانشجوي انصرافي :1تبصره 

 

 ارزشیابی اساتید

ان در هاي ارزشيابي استادتوسط دانشگاه نسبت به تکميل فرم دانشجويان موظف هستند در بازه زماني اعالم شده

 . سيستم گلستان اقدام نمايند

 

 


