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  مقدمه -الف
    

گردیـده   در سطح دانشگاه تـدوین   دوره اینمنظور ایجاد وحدت رویه در برگزاری    بدستورالعمل اجرایی دوره دکتری     
اسـت، دوره    وزارت علـوم ، تحقیقـات و فنـĤوری        بموجب این دستورالعمل که مبتنی بر آیین نامه های مصوب           . است

واحد آن   12 واحد است که     36مجموع واحدهای دوره دکتری     . باشددکتری شامل دو بخش آموزشی و پژوهشی می       
تمرکز اصلی در برنامه دوره دکتری بر پژوهش        .  دکتراست ۀ تنظیم رسال  به ی و مربوط  پژوهشآن   واحد   24آموزشی و   
باشد و واحدهای درسی بمنظور تقویت توان علمی دانشجو در اجـرای فعالیتهـای پژوهـشی دوره در نظـر                    استوار می 
  .اندگرفته شده

  

 

   پذیرش-ب
   :شرایط ورود به دورۀ دکتری - 1ماده 

   .یهای آموزش عالداشتن شرایط عمومی تحصیل در دوره  1- 1  
  

  

از های مشتمل بر پایان نامـه در یکـی          دورهدر  ) فوق لیسانس (داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد        2- 1
های معتبر داخل یا خارج      دانشگاه زهای تحصیلی متناسب با رشتۀ تحصیلی مورد تقاضا از یکی ا          رشته

به پیـشنهاد گروههـای     برای ادامه تحصیل    های متناسب   رشته.  یا معادل آن   15معدل  حداقل  کشور با   
  .گردنددانشکده تعیین می آموزشی و تصویب شورای

 

  
  

تحـصیالت تکمیلـی    آموزشـی و     براساس ضوابطی که توسط شورای       ،های زبان انگلیسی  داشتن مهارت   3- 1
  .گردندمیدانشگاه تعیین 

 

  
  

میلـی  تحـصیالت تک آموزشـی و   براسـاس ضـوابطی کـه توسـط شـورای      ،های تخصصیداشتن مهارت   4- 1
  .گردندمیدانشگاه تعیین 

 

  
  

   . با استفاده از فرم مربوطهنامه از حداقل دو تن از اساتید قبلیداشتن توصیه  5- 1
  

نامـه اسـتعدادهای درخـشان و یـا سـایر        داوطلبان واجد شرایط ادامه تحصیل در دوره دکتری از طریق آیین               :تبصره
  .شوندای اجرایی مصوب در دانشگاه پذیرفته میههای مشابه، براساس دستورالعملآیین نامه

 

   استاد راهنما-ج
  

های آموزشی و پژوهشی خودرا زیر نظر استاد داوطلبین پذیرفته شده در دورۀ دکتری پس از ثبت نام، فعالیت -2ماده  
  .راهنما انجام میدهند            

 

 با حداقل وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی و یا عضو لمیت عأد راهنما در مقطع دکتری باید عضو هیاستا -  3ماده 
 پیمانی که تبدیل وضعیت وی به رسمی آزمایشی به تأیید کمیته منتخب دانشکده رسیده است بوده و واجد             
  .شرایط زیر باشد             
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3 -1  
  

3 -2  
  

3 -3  
  

3 -4  
  
  
  

3 -5  

  حداقل مرتبه استادیاری -
  .کارشناسی ارشدمقطع سه سال سابقه تدریس در  -
  . راهنمایی حداقل سه پایان نامه کارشناسی ارشد-
ذکر شده در فهرست مجالت نمایه شده وزارت علـوم، تحقیقـات و             مقاله در مجالت    دو   انتشار حداقل    -

ر حــال در هــ. هــای علمــیکنفــرانس در مجــالت مــذکور و ســه مقالــه در  مقالــه   فنــاوری و یــا یــک
  . نمایه شده ضروری است در مجالتانتشار حداقل یک مقالۀ غیر مستخرج از پایان نامه   
 با توجه به میـزان حـضور و سـوابق           ی اخذ نظر موافق شورای دانشکده جهت پذیرش دانشجوی دکتر         -

  .و نیز شرایط تحصیلی دانشجویان دکترای قبلی و فعلی پژوهشی   

 

  

ا با تقاضای دانشجو، موافقت استاد و تائید گـروه آموزشـی ذیـربط در شـروع تحـصیل دانـشجو                        استاد راهنم   :1تبصره
  .گرددتعیین می

 
  

 شورای گروه آموزشی ذیربط، یکی از اعضای هیأت علمی با حـداقل           و تائید    در صورت تشخیص استاد راهنما        :2تبصره
وان استاد راهنمای دوم در هدایت پژوهـشی دانـشجو          تواند بعن مرتبۀ استادیاری از داخل یا خارج از دانشگاه می        

در کـه   ( اول   یهای دانشجو در طول دوره بر عهدۀ استاد راهنمـا         مسئولیت نهایی کلیۀ فعالیت   . همکاری نماید 
  .خواهد بود) شوداستاد راهنما نامیده میاین دستورالعمل 

 

  

 آموزشی ذیـربط و تـصویب شـورای آموزشـی و تحـصیالت                 تغییر استاد راهنما با تقاضای دانشجو، تائیدگروه        :3تبصره
در عین حال بـه مراجـع ذیـربط         . باشدتکمیلی دانشکده و حداکثر تا قبل از دفاع از پیشنهادیه رساله میسر می            

شود که با تغییر استاد راهنما بجز در شرایط کامالً استثنایی و بدون حصول اطمینـان از  در دانشکده توصیه می   
  .وجه موافقت ننمایندوجود دالیل م

 

حداکثر تعداد دانشجویان دکتری اعضای هیات علمی واجد شرایط با توجه به مرتبه و سوابق علمی آنان  -4ماده 
  .گرددتوسط شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه تعیین می             

 

ن از اعضای هیات علمی دانشگاهها یا سایر در صورت نیاز و تشخیص استاد راهنما، یک یا حداکثر دو ت - 5ماده 
و از همکاری آنان پس از برگزاری  رساله دانشجو تعیین "استاد مشاور"متخصصان ذیصالح به عنوان             

  .گرددمی استفاده  و تائید گروه آموزشی مربوطه دانشجوارزیابی جامع            موفقیت آمیز 

 

ق الزحمۀ اساتید راهنما و مشاور توسط شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهیه ضوابط مربوط به ح - 6ماده 
  .گرددو جهت تصویب به مراجع ذیصالح ارجاع می           

 

   مرحلۀ آموزشی-د
 در طول مرحلۀ آموزشی دوره تحصیل خود که حداکثرواحد درسی را  12باید  یدانشجوی دکتر -  7ماده 

 باتوجه به برنامه تصویب گروه آموزشیبا به پیشنهاد استاد راهنما و دروس دوره . باشد بگذراندنیمسال می 3           
  .گردند تعیین می            درسی مصوب هر رشته

 

  

بـا احتـساب    (  واحد درسـی  6 حداقل در     در هر نیمسال تحصیلی    بایست درطول مرحلۀ آموزشی   میدانشجو       :1تبصره
 6 مگر آنکـه واحـدهای باقیمانـده کمتـر از            نماید ثبت نام     ) 10 و تبصرۀ ماده     9کور در تبصرۀ ماده     دروس مذ 
  .واحد باشد

 

  

بدین منظور  . پذیر است    حذف درس یا تغییر فهرست دروس در دورۀ دکتری تنها در شرایط اضطراری امکان               :2تبصره
مراحـل بعـدی شـامل      .  الزم را ارائـه کنـد      دانشجوی متقاضـی حـذف یـا تغییـر درس بایـد دالیـل و مـدارک                

  .باشندتائید استاد راهنما و گروه آموزشی مربوطه و تصویب نهایی شورای دانشکده می
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با استاد راهنمـای اول  ) reading course(تواند یکی از دروس خود را بصورت مطالعۀ انفرادی    دانشجو می  :3تبصره
 سرفصل مطالب این دروس باید منطبق بر یکی از دروس مصوب دوره باشـد و ارائـه آن                   .یا دوم خود اخذ نماید    

  .در هر نیمسال تحصیلی منوط به درخواست استاد راهنما و تصویب شورای گروه تخصصی ذیربط است

 

  . است20 از 14حداقل نمره قبولی در هر درس  - 8ماده 
  . کمتر باشد16شی نباید از میانگین کل نمرات دانشجو در دورۀ آموز - 9ماده 

 

  

 درس از دروس    2توانـد حـداکثر تـا        نرسـد دانـشجو مـی      16های دانشجو بـه     در صورتیکه میانگین کل نمره         :تبصره
مصوب دوره را بمنظور جبران معدل و طبق ضوابطی که توسط شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانـشگاه                   

 استاد راهنما پیشنهاد و به تصویب شورای گروه آموزشی مربوطـه       این دروس توسط   .گردد اخذ نماید  تعیین می 
  .رسندمی

 

به مدت مجاز مرحلۀ آموزشی دانشجویانی که تعدادی از واحدهای درسی الزم را در دورۀ کارشناسـی ارشـد                    - 10ماده   
جبرانـی راداشـته باشـند       واحـد درس     6            نگذرانده و به تشخیص شورای گروه آموزشی نیاز به گذراندن حداقل            

 14 و حـداقل نمـرۀ قبـولی در هـر درس             12حداکثر واحدهای جبرانی    . شود            یک نیمسال تحصیلی افزوده می    
نمرات دروس جبرانی در میـانگین کـل و تعـداد واحـدهای دوره آموزشـی دانـشجو احتـساب                    . باشد می 20            از  

  .گردند            نمی

 

در های دکتری دانشگاه برای دانشجویان دوره واحد 3با ارزش معادل گذراندن یک درس زبان انگلیسی   :تبصره
این درس بمنظور تقویت مهارتهای دانشجویان در نوشتن متون علمی . اجباری استمرحلۀ آموزشی 

(academic writing) های دوره آموزشیکل و تعداد واحد در محاسبه میانگین  ولی نمره آنگرددمی ارائه 
  .دانشجو احتساب نخواهد شد

 

  ) جامعارزیابی(  آزمون جامع و دفاع از پیشنهادیۀ رساله-ـه
 )3-1(واجد شرایط مذکور در بند و  آموزشی را با موفقیت به انجام رسانده مرحلهدانشجویانی که  - 11ماده 

 آزمون جامع " برگزاریتوانند درخواست نیز باشند میگلیسی مهارتهای زبان ان در ارتباط با 10            و تبصره ماده 
راهنما و گروه آموزشی یید استادأ و پس از تارزیابی خود را حداقل دو ماه قبل از " رسالهپیشنهادیهدفاع از و             
و در صورت نیمسال سوم شفاهی  بیارزیااین زمان انجام . مربوطه به تحصیالت تکمیلی دانشکده ارائه نمایند            
  .باشدچهارم میتشخیص شورای دانشکده نیمسال             

 

تحصیالت تکمیلی دانشکده قبل از برگزاری آزمون بایستی نظر تحصیالت تکمیلی دانشگاه را درخصوص :        تبصره
 روز 15یلی دانشگاه نظر خود را ظرف مدت تحصیالت تکم. شرایط عمومی و آموزشی دانشجو استعالم نماید            
  . نماید به دانشکده اعالم می            

 

 رساله دکتری خود را تنظیم و آنرا حداقل دو هفته قبل یهدانشجو موظف است با نظر استاد راهنما پیشنهاد -12ماده 
  . ر دهد در اختیار اعضای هیأت داوران قراارزیابیاز برگزاری جلسۀ              

 

های انجام شده در زمینۀ  گزارشی مشتمل بر معرفی موضوع تحقیق، مرور فعالیت رساله دکتری،پیشنهادیه - 13ماده
بایست در آن بطور صریح به مورد نظر و ارائه توضیحات الزم در خصوص روش انجام تحقیق بوده و می            
  .اشاره شده باشد) Contributions(هشی نوآوریهای مورد نظر در کار پژو            

 

  

 است بعنوان دانـشجوی درحـال گذرانـدن         ارزیابیدانشجو در نیمسالی که مشغول تهیۀ گزارش و شرکت در                :تبصره
  .شود جامع ثبت نام میارزیابی
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عهدۀ معاون آموزشی و تحصیالت  و دعوت از اعضای هیأت داوران بر ارزیابیریزی تشکیل جلسۀ برنامه - 14ماده 
  .باشدتکمیلی دانشکده می               

  

   :گیردتوسط اعضای هیات داوران به شرح زیر صورت می)  جامعارزیابی(ارزیابی آموزشی و پژوهشی  - 15ماده 
    استاد یا اساتید راهنما -1  
 چهار نفر عضو هیأت علمی به پیشنهاد گروه آموزشی و تصویب شورای دانشکده که مرتبۀ علمی دو تـن از                     -2  

  .     آنان باید حداقل دانشیار باشد
 

  

یک نفر عضو هیأت علمی بعنوان نمایندۀ تحصیالت تکمیلی دانشکده بدون حق رأی و صرفاً بمنظور نظارت                      :1تبصره
  . کند شرکت میارزیابیهای ذیربط در جلسۀ ها و آیین نامهو رعایت دستورالعملبر حسن برگزاری جلسه 

  

های معتبـر   یکی از دانشیاران عضو هیأت داوران باید از خارج از دانشگاه و عضو هیأت علمی یکی از دانشگاه                      :2تبصره
  .یا مراکز آموزشی و پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد

 

های آموزشی و پژوهشی دانشجو در حضور هیأت داوران و با هدایت  با هدف ارزیابی قابلیتارزیابیجلسۀ  - 16ماده
 نفر از داوران رسمیت 3 و پس از حضور اساتید راهنما و حداقل تشکیلنمایندۀ تحصیالت تکمیلی دانشکده             
  .شگاه هیأت داوران جهت برگزاری جلسه الزامی است حضور عضو خارج از دان.یابدمی            

 

ت تکمیلی دانشگاه به شرح ذیل ظرف حداکثر ده روز پس از برگزاری آن به تحصیال جامع ارزیابینتیجۀ  - 17ماده 
  :گردد             منعکس می

  قبول - 1
 قبول پس از اصالح گزارش پیشنهادیۀ رساله - 2
  مردود - 3

 

در صورت مردود شدن در .  مجدد شرکت نمایندارزیابیشود در مردود یکبار فرصت داده میبه دانشجویان  - 18 ماده
  .گردد دوم، دانشجو محروم از تحصیل میارزیابی            

 

 درج و "قبول منوط به انجام اصالحات در گزارش"عنوان  17 ماده از 2 مورددر کارنامه دانشجویان مشمول  - 19 ماده
استاد راهنما و استاد مدعو خارجی رسیده است، ارزیابی جامع با  پس از انجام اصالحات الزم که به تائید            
  ).این اصالحات شامل اصالحات جزئی نمی باشد. (شودقبول وارد می عنوان            

 

 سه هفته پس از برگزارینتیجۀ ارزیابی جامع از طریق مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه، حداکثر ظرف  - 20 ماده
  .گرددمی کتباً به دانشجو اعالم ارزیابیجلسۀ             

 

و حداکثر تا پایان نیمسال چهارم  جامع دوم را ندارند باید ارزیابیدانشجویان دکترایی که نیاز به شرکت در  - 21 ماده
 باید حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از پیشنهادیۀ اند جامع خود شدهارزیابیدانشجویانی که موظف به تکرار             
طول مدت مجاز تحصیل دانشجویان اعم از .  جامع خودرا با موفقیت طی نمایندارزیابیرساله خود دفاع و             
  .باشد جامع شرکت نمایند یکسان میارزیابیاینکه در یک یا دو             

 

   مرحلۀ پژوهشی و تدوین رساله-و
 

   .دانشجو موظف است فعالیتهای علمی و تحقیقی خود را از ابتدای دوره با هماهنگی استاد راهنما آغاز نماید - 22ماده 
  .امتیاز از جدول زیر کسب نماید 5/2 مجوز برگزاری دفاع از رساله، دانشجو می بایست حداقل خذبمنظور ا - 23ماده 

  .مدرکی دال بر قبول قطعی مقاله و یا انتشار آن است            اعطای امتیاز منوط به ارائه 
  

  

 

  



  7از  5صفحۀ 
      

  امتیاز  موضوع  ردیف
  2  مقالۀ نمایه شدۀ خارجی  1
  1  مقالۀ معتبر علمی و پژوهشی  2
  5/0  مقالۀ کنفرانس  3

  
  
  

  

  

  

 بوده و اسامی استاد یـا اسـاتید         دانشجوۀ  مقاله مستخرج از موضوع پایان نام     امتیاز مقاله فقط در صورتی که            :1تبصره
  . به دانشجو تعلق میگیردراهنما در مقاله ذکر شده باشند

 
  

   . ضروریست2 و 1کسب حداقل دو امتیاز از موارد   :2تبصره
اعالم آمادگی جهت دفاع از رساله با تائید استاد راهنما، گروه آموزشی مربوطه و شورای دانشکده صورت  - 24ماده 

  .گیردمی             
 

 این دستورالعمل باضافۀ استاد یا اساتید 15ترکیب هیأت داوران در جلسۀ دفاع از رساله مطابق مادۀ  - 25ماده 
توانند همان افراد مدعو در جلسۀ ارزیابی جامع بوده و یا افرادی اعضای هیأت داوران می. باشدمشاور می             
الزم است اسامی این افراد در شورای دانشکده مطرح و به تائید . ا همان مراتب دانشگاهی باشندمتفاوت ب             
همچنین یک نفر عضو هیأت علمی به انتخاب مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه به منظور .  رسیده باشند             
 آیین نامه های ذیربط در جلسۀ دفاعیه شرکتها و نظارت بر حسن برگزاری جلسه و رعایت دستورالعمل             
  .کندمی             

 

برنامه ریزی تشکیل جلسۀ دفاع از رساله و دعوت از اعضای هیات داوران بر عهدۀ معاونت آموزشی و  - 26ماده 
  .تحصیالت تکمیلی دانشکده می باشد              

 

های دکتری تهیه و به تعداد کافی تکثیر  تدوین پایان نامه در دورههای رساله که براساس شیوه نامۀنسخه - 27ماده 
  .بایست حداقل چهار هفته قبل از دفاع در اختیار هیأت داوران قرار گیردشده است می             

 

ا بایست نظر مثبت خود جهت شرکت در جلسۀ دفاع را تا قبل از برگزاری جلسه باعضای هیات داوران می - 28ماده 
  .استفاده از فرم مربوطه به تحصیالت تکمیلی دانشکده اطالع دهند             

  

 

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده حداقل چهار هفته قبل از برگزاری دفاع، مراتب آمادگی  -29ماده 
یریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه دانشجو جهت دفاع از رساله را بمنظور اخذ مجوز و معرفی نماینده به مد             
  .اعالم می نماید             

 

که یکی از آنها باید حتماً  ( پاسخ مثبت ازسوی داوران3تحصیالت تکمیلی دانشکده پس از دریافت حداقل  - 30ماده 
 عیین و اعالم تاریخ جلسۀ دفاع را با هماهنگی و همکاری دانشجو و استاد راهنما ت)            داور خارجی باشد

  .نمایدمی            

 

 3جلسۀ دفاع از رساله با حضور استاد یا اساتید راهنما و مشاور، نماینده تحصیالت تکمیلی دانشگاه و حداقل  - 31ماده 
 حضور داور خارجی و نمایندۀ تحصیالت تکمیلی دانشگاه جهت برگزاری جلسه .نفر از داوران رسمیت می یابد            

  .            الزامی است

 

   .گرددجلسۀ دفاع در حضور هیات داوران و با هدایت نمایندۀ تحصیالت تکمیلی دانشگاه برگزار می - 32ماده 
   :نتیجۀ جلسۀ دفاع از رساله و امتیاز آن یکی از موارد زیر خواهد بود - 33ماده 
  :نتیجه جلسۀ دفاع از رساله  

   پذیرش رسالۀ دکتری-1
 



  7از  6حۀ صف

 .پذیرش رسالۀ دکتری پس از انجام اصالحات پیشنهادی هیأت داوران - 2  
 ).بدون تغییر هیأت داوران(برگزاری دفاع مجدد  - 3
  .عدم پذیرش رسالۀ دکتری - 4

 

   :امتیاز رسالۀ پذیرفته شده  
  20 تا 19 با درجۀ عالی                          نمره -1    

  99/18 تا 18       نمره  با درجۀ بسیار خوب          -2
  99/17 تا 5/16 با درجۀ خوب                         نمره -3
  5/16 تا 15 نمره   با درجۀ قابل قبول                 -4

 

  

چنانچه رساله نیاز به اصالحاتی داشته باشد، دانشجو موظف است پس از اعمال اصالحات، مراتب را به تائید                       :1تبصره
هنما و استاد مدعو خارجی رسانده و فرم تکمیـل شـده مربوطـه را بـه تحـصیالت تکمیلـی دانـشکده                       استاد را 

  .تحویل نماید

 

  

اعمال اصالحات الزم در پایان نامه و یا برگزاری جلـسۀ دفـاع مجـدد نبایـد از حـداکثر مـدت مجـاز دوران                              :2تبصره
 بـه نظـارت بـر ایـن امـر و انجـام اقـدامات                تحصیل دانشجو تجاوز نماید و تحصیالت تکمیلی دانشکده موظف        

  .مقتضی در این خصوص است

 

های تکمیل شدۀ مربوط به برگزاری جلسۀ دفاع را تحصیالت تکمیلی دانشکده می بایست نسخه ای از فرم - 34ماده 
. سال نمایدحداکثر دو هفته پس از دفاع، جهت انجام اقدامات مقتضی به تحصیالت تکمیلی دانشگاه ار             
) CD( نسخه از رساله پس از اعمال کلیۀ اصالحات الزم که بر روی دو دیسک فشرده دوبایست همچنین می             
مراه پرونده آموزشی دانشجو جهت انجام امور فارغ التحصیلی به تحصیالت تکمیلی دانشگاه  ه بهذخیره شده             
  .دنارسال گرد             

 

   سایر مقررات-ز
   . سال است4مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری بطور معمول  - 35ماده 

  

 نیمـسال بـه   2   در صورت پیشنهاد استاد راهنما، تائید گروه آموزشی و تـصویب شـورای دانـشکده، حـداکثر             :1تبصره
  .شودمدت مجاز تحصیل افزوده می

 
  

 سال، دانشجو باید شخصاً به دبیرخانـه کمیـسیون مـوارد            5ی درمدت      در صورت عدم اتمام تحصیالت دکتر       :2تبصره
  . خاص دانشگاه مراجعه و تقاضای ادامه تحصیل خود را باذکر دالیل طوالنی شدن دوره ارائه دهد

 

های خود در هـر نیمـسال تحـصیلی را در        دانشجو موظف است که در طول دورۀ تحصیل، گزارشی از فعالیت           - 36ماده  
انجام ثبت نام در هر نیمسال پس از نیمـسال اول منـوط             .      انتهای نیمسال به استاد راهنمای خود تحویل دهد               

  .             به تحویل فرم تکمیل شدۀ مربوط به نیمسال قبل به تحصیالت تکمیلی دانشکده است

 

ای سوم و چهارم تحصیل خود براساس هدانشجویان دکتری دانشگاه موظف به ارائه دو سمینار در سال - 37ماده 
 اجباری بوده و در کارنامۀ 2 و 1برگزاری سمینارهای .               برنامه ریزی تحصیالت تکمیلی دانشکده می باشند

  .گردندمنعکس می) بدون نمره ("گذرانده"             دانشجو با عنوان 

 

   .تواند از دو ترم مرخصی با احتساب در سنوات استفاده نمایدیل میهر دانشجو در طول تحص - 38ماده 
  

   .دانشجو در ترم اول نمی تواند از مرخصی با احتساب استفاده نماید  :تبصره
توسط مدیریت تحصیالت تکمیلی ، اجرای این دستورالعمل فرمهای گردش کار بمنظور تسهیل در روند  - 39ماده 

  .یه و به تصویب شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه خواهند رسیدتهدانشگاه             
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 در شورای دانشگاه به 25/2/86در تاریخ  تبصره 20 ماده و 40، بخش7این دستورالعمل مشتمل بر  - 40ماده 
استفاده از . الزم االجراست ندشو پذیرفته می1386-87تصویب رسید و برای دانشجویانی که از سال تحصیلی             
 موارد در شورای کارشناسی و تعیینمفاد این دستورالعمل در ارتباط با دانشجویان ورودی قبلی نیز پس از             
  .آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه بالمانع است            

  

 

  


