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دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

آموزشی – پژوهشی

مدیریت تحصیالت تکمیلی

الف -مقدمه
دستورالعمل اجرايي دوره دكتري بمنظور ايجاد وحدت رويه در برگزاري اين دوره در سطح داشگطهاه وطدوين گرديطده اسط .
بموجب اين دستورالعمل كه مبتني بر آيين شامه هاي مصوب وزارت علوم  ،وحقيقات و فنآوري اس (،آيينشامه مصطوب جلسطه
 777مورخ  9881/8/8شوراي عالي برشامهريزي آموزش عالي) دوره دكتري شامل دو بخط
مجموع واحدهاي دوره دكتري  83واحد اس

آموزشطي و وهوهگطي مطيباشطد.

كه  91واحد آن آموزشي و  12واحطد آن وهوهگطي و مربطو بطه ونظطيس رسطاله
استوار ميباشد و واحدهاي درسطي بطه منظطور وقويط

دكتراس  .ومركز اصلي در برشامه دوره دكتري بر وهوه

وطوان علمطي

داشگجو در اجراي فعاليتهاي وهوهگي دوره در شظر گرفته شدهاشد.
ب -پذیرش

ماده  7شرايط ورود به دورۀ دكتري:
1-1

داشتن شرايط عمومي وحصيل در دورههاي آموزش عالي.

2-1

داشتن حداقل مدرک كارشناسي ارشد (فوق ليساشس) در يکي از رشتههاي وحصيلي متناسب بطا رشطته وحصطيلي
مورد وقاضا از يکي از داشگهاههاي معتبر داخل يا خارج كگور(.رشتههاي متناسطب بطراي ادامطه وحصطيل ووسطط
سازمان سنج

3-1

و آموزش كگور وعيين مي شوشد).

داشتن مهارتهاي زبان اشهليسي.
شحوه احراز صالحي

تبصره: 7

علمي و وواشايي در زبان خارجي بر اساس آئين شامه آزمون هاي شيمه متمركز ورودي دكترا

مصوب وزارت وعيين مي شود .
4-1

احراز صالحيتهاي علمي -وخصصي ،براساس ضوابط آزمون شيمه متمركز  ،سازمان سنج

و آمطوزش كگطور و

شوراي آموزشي و وحصيالت وکميلي داشگهاه
تبصره:2

داوطلبان واجد شرايط ادامطه وحصطيل در دوره دكتطري از طريطي آيطينشامطه اسطتعدادهاي درخگطان و يطا سطاير
آيينشامههاي مگابه ،براساس دستورالعملهاي اجرايي مصوب در داشگهاه وذيرفته ميشوشد.

ماده  - 2وحصيل در دوره دكتري بهصورت ومام وق

بوده و داشگجو موظف اسط

حسطب شظطر اسطتاد راهنمطا و برشامطه گطروه

آموزشي در داشگکده حضور داشته و برشامه هاي آموزشي و وهوهگي خود را دشبال شمايد.
ج -استاد راهنما
ماده  - 0داوطلبين وذيرفته شده در دوره دكتري وطس از ببط
راهنما اشجام ميدهند.

شطام ،فعاليط هطاي آموزشطي و وهوهگطي خطودرا زيطر شظطر اسطتاد
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ماده -4استاد راهنما در مقحع دكتري بايد عضو هيأت علمي ومام وق

داشگهاه و واجد شرايط زير باشد:

 -1-3حداقل مروبه استادياري.
 -2-3دو سال سابقه ودريس در مقحع كارشناسي ارشد(حداقل  1عنوان درسي).
 -3-3راهنمايي حداقل دو وايان شامه كارشناسي ارشد ( وايان يافته ).
 -4-3اشتگار حداقل دو مقاله غير مستخرج از وايان شامه در مجالت علمي وهوهگي معتبر و داراي شمايه معتبر بين المللي كطه
حتما بايد شام داشگهاه صنعتي خواجه شصير به عنوان محل كار عضو هيات علمي قيد شده باشطد و ضطمنا عضطو هيطات

علمي مذكور شفر اصلي در فهرس شويسندگان باشد(اولين عضو هيات علمي وس از حذف شام داشگجويان).
 -5-3اخذ شظر موافي شوراي داشگکده براي وذيرش داشگجوي دكتري با ووجه به ميزان حضور مطوبر و سطوابي وهوهگطي و
شيز شرايط وحصيلي داشگجويان دكتراي قبلي و فعلي.
تبصره: 7

استاد و وائيد گروه آموزشي ذيربط در شروع وحصطيل وطا قبطل از اشتخطاب واحطد

استاد راهنما با وقاضاي داشگجو ،موافق
داشگجو وعيين مي شود .

تبصره:2

در صورت وگخيص استاد راهنما و وائيد شوراي گروه وشوراي وحصيالت وکميلي داشگکده ،يکي از اعضاي هيطأت علمطي
با حداقل مروبۀ استادياري از داخل يا خارج از داشگهاه ميوواشد بعنوان اسطتاد راهنمطاي دوم در هطداي
همکاري شمايد .استاد راهنماي اول حداقل  %36مسئولي
مسئولي

هداي

وهوهگطي داشگطجو

رساله داشگجو را به عهده خواهد داش

 .بطا وجطود ايطن

شهايي كليۀ فعالي هاي داشگجو در طول دوره بر عهدۀ استاد راهنماي اول ( كه در اين دسطتورالعمل اسطتاد راهنمطا

شاميده ميشود) خواهد بود.
تبصره:0

در شرايط خاص و با ويگنهاد استاد راهنماي اول و واييد گروه آموزشطي مربوططه و شطوراي وحصطيالت وکميلطي
داشگکده و وس از وصويب در شوراي آموزشي و وحصيالت وکميلطي داشگطهاه اسطتاد راهنمطاي دوم مطيوواشطد از
اعضاي هيأت علمي متخصص با مدرک دكتري خارج از داشگهاه شيز اشتخاب شود.

تبصره:4

اعضاء هيئ

علمي داشگهاه با حداقل مروبه استادياري كطه فاقطد شطرايط زم جهط

مي باشند مي وواشند در صورت موافق

راهنمطايي داشگطجوي دكتطرا

استاد راهنماي اول ،وأييد گروه آموزشطي و شطوراي وحصطيالت وکميلطي

داشگکده صرفا براي يک داشگجو به عنوان استاد راهنماي دوم همکاري شمايند  .ووضي اينکه ايطن ظرفيط

بطراي

استاد راهنماي اول در اينگوشه موارد به وعداد يک شفر داشگجو محاسبه خواهد شد .
تبصره:5

وغيير استاد راهنما با وقاضاي داشگجو ،وائيدگروه آموزشي ذيربط و وصويب شوراي آموزشي و وحصيالت وکميلي داشگکده
و حداكثر وا قبل از دفاع از طرح ويگنهادي رساله ميسر ميباشد .در عين حال به مراجع ذيربط در داشگکده ووصيه مطيشطود
كه با وغيير استاد راهنما بجز در شرايط كامالً استثنايي و بدون حصول اطمينان از وجود د يل موجه موافق

ماده - 5

شنمايند.

حداكثر وعداد داشگجويان دكتري اعضاي هيطات علمطي واجطد شطرايط بطا ووجطه بطه مروبطه و سطوابي علمطي و حضطور و
سابقه هداي

داشگجويان قبلي آشان ووسط شوراي آموزشي و وحصيالت وکميلي داشگهاه وعيين ميگردد.

ماده  - 6در صورت شياز و وگخيص استاد راهنما ،يک يا حطداكثر دو وطن از اعضطاي هيطات علمطي داشگطهاهها يطا سايرمتخصصطان
ذيصالح با مدرک دكتري به عنطوان "اسطتاد مگطاور" رسطاله داشگطجو وعيطين و وطس از وائيطد گطروه آموزشطي مربوططه از
همکاري آشان بعد از برگزاري موفقي

آميز ارزيابي آموزشي و وهوهگي داشگجو استفاده ميگردد.
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ماده  - 1ضوابط مربو به حي الزحمۀ اساويد راهنمطا و مگطاور ووسطط شطوراي آموزشطي و وحصطيالت وکميلطي داشگطهاه وهيطه و
جه

وصويب به مراجع ذيصالح ارجاع ميگردد.
د -مرحلة آموزشی

ماده  – 8داشگجوي دكتري بايد 91واحد درسي را در ططول مرحلطۀ آموزشطي دوره وحصطيل خطود كطه حطداكثر 1شيمسطال مطيباشطد
بهذراشد .دروس دوره به ويگنهاد استاد راهنما و با وصويب گروه آموزشي با ووجه به برشامطه درسطي مصطوب هطر رشطته در
هنهام وذيرش داشگجو و حداكثر وا وايان شيمسال اول وحصيلي وعيين و در وروشده داشگجو شههداري ميگردد.
داشگجو ميبايس

تبصره:7

درطول مرحلۀ آموزشي در هر شيمسال وحصيلي حداقل در  3واحد درسي و حداكثر  1واحد ( با احتساب دروس

مذكور در وبصرۀ ماده  ) 99بب

شام شمايد مهر آشکه واحدهاي باقيماشده كمتر از  3واحد باشد.

تبصره:2

سقف واحدهاي اشتخابي بصورت ميهمان در داشگهاه ديهر و شيز اخذ درس با استاد راهنما صرفا در سقف 76درصد امکان وذير اس .

تبصره:0

دروس در دورۀ دكتري ونها در شرايط اضحراري امکانوذير اس  .بدين منظور داشگجوي

حذف درس يا وغيير فهرس

متقاضي حذف يا وغيير درس بايد د يل و مدارک زم را ارائه كند .مراحل بعدي شامل وائيد استاد راهنما و گروه آموزشي
مربوطه و وصويب شهايي شوراي داشگکده ميباشد .در هر صورت وقاضاي حذف درس ميبايس

وا وي

از زمان حذف

اضحراري به آموزش داشگکده وحويل شده باشد.
ماده - 9

حداقل شمره قبولي در هر درس  92از  16اس .

ماده - 73
تبصره:

مياشهين كل شمرات داشگجو در دورۀ آموزشي شبايد از  93كمتر باشد.

درصورويكه مياشهين كل شمرههاي داشگجو در دوره آموزشي به  93شرسد ،داشگجو ميوواشد با شظر استاد راهنما و واييد گروه
آموزشي حداكثر وا  3واحد درسي از دروس اخذ شده با شمرات كمتر از (93و يا درس ديهري از ليس

دروس وعيين شطده

در اول دوره) را به منظور جبران معدل در يک شيمسال اخذ شمايد.
ماده  -77داشگجوياشي كه وعدادي از واحدهاي درسي زم را در دورۀ كارشناسي ارشد شهذراشده باشند مطيوواشنطد بطه ويگطنهاد اسطتاد
راهنما و واييد شوراي گروه آموزشي اين واحدها را به صورت دروس جبراشي بهذراشند .حداكثر وعطداد واحطدهاي جبراشطي 3
واحد مي باشد و به مدت مجاز مرحلۀ آموزشي داشگجوياشي كه  3واحد جبراشي داشته باشند يطک شيمسطال وحصطيلي افطزوده
ميشود .حداقل شمرۀ قبولي در هر درس 92از  16ميباشد .دروس جبراشي در مياشهين كطل شمطرات و وعطداد واحطدهاي دوره
آموزشي داشگجو محسوب شميگردشد و الزاما بايستي در سال اول وحصيل داشگجو اخذ و گذراشده شوشد .
تبصره :

گذراشدن يک درس زبان اشهليسي با ارزش معادل  8واحد براي داشگجويان دورههاي دكتري داشگهاه در مرحلۀ آموزشي با
حداقل شمره قبولي  92اجباري اس  .اين درس به منظور وقوي

مهاروهاي داشگجويان در شوشتن متون علمي (academic

) writingارائه ميگردد ولي شمره آن در محاسبه مياشهين كل و وعداد واحدهاي دوره آموزشي داشگجو محسوب شخواهد شد.
هـ -ارزیابی آموزشی
ماده -72داشگجوياشي كه مرحله آموزشي را با موفقي

به اشجام رساشده و واجد شرايط مذكور در بند ( )8-9ماده 9و وبصره ماده 99

در اروبا با مهاروهاي زبان اشهليسي شيز باشند ميبايس

براي برگزاري" آزمون جامع" در ابتداي شيمسال سوم درخواس

شموده و وس از وأييد استادراهنما و گروه آموزشي مربو به وحصيالت وکميلي داشگکده ارائه شمايند .زمان اشجام اين ارزيابي
كتبي شيمسال سوم وحصيلي ميباشد.
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تبصره :

زمان برگزاري اين آزمون در هر سال وحصيلي در شيمسال اول ،آبانماه و در شيمسال دوم ،ارديبهگ

ماه ميباشد .وحصطيالت

وکميلي داشگکده قبل از برگزاري آزمون بايستي شظر وحصيالت وکميلي داشگهاه را درخصوص شطرايط عمطومي و آموزشطي
داشگجو استعالم شمايد .وحصيالت وکميلي داشگهاه شظر خود را ظرف مدت  97روز به داشگکده اعالم ميشمايد.
ماده -70مواد امتحاشي در اين آزمون از محتويات  1يطا " 8موضطوع درسطي" از دروس دوره وحصطيالت وکميلطي و كارشناسطي بطه
اشتخاب استاد راهنما و به وصويب شوراي گروه و شوراي اموزشي داشگکده خواهد بود.
تبصره:7

منظور از "موضوع درسي" يک درس بهخصوص شيس  ،بلکه يک موضوع وخصصي اس

كه خود ميوواشد شطامل

چند درس باشد كه داشگجو در مقاطع وحصيلي مختلف آن را گذراشدهاس .
تبصره:2

سئوا ت امتحان جامع كتبي به صورت مفهومي بوده و طراحان سوال به ويگنهاد گطروه و وصطويب شطوراي داشگطکده وعيطين
مي گردشد.

تبصره :0امتحان جامع ووسط هياوي مركب از افراد زير اشجام ميشود:
 -1استاد يا اساويد راهنما
 -2حداقل  8شفر از اعضاي هيات علمي با مروبه علمي استادياري به با كطه حطداقل يکطي از آشهطا داشگطيار بطا  8سطال سطابقه
ودريس در دوره كارشناسي ارشد باشد به واييد شوراي گروه و شوراي آموزشي و وحصيالت وکميلي داشگطکده بطراي ططرح
سوال از داخل يا خارج داشگکده .
ماده - 74مياشهين شمرات داشگجو در آزمون جامع شبايد كمتر از  93باشد .داشگجويي كه مياشهين امتحان جامع وي كمتر از  93باشطد
ونها يک بار ديهر ميوواشد در امتحان جامع بعدي شرك
ماده - 75شتيجه ارزيابي آموزشي مي بايس

شمايد.

حداكثر وطا  1هفتطه وطس از آزمطون ،ووسطط وحصطيالت وکميلطي داشگطکده رسطماً بطه

وحصيالت وکميلي داشگهاه ارسال شده و شيز به اطالع داشگجو رساشده شود.
و -ارزیابی پژوهشی
ماده  -76داشگجو موظف اس

با شظر استاد راهنما طرح ويگنهادي رساله(وروووزال) خود را در شيمسال سوم و وس از قبولي در

آزمون جامع ونظيس و آن را حداقل دو هفته قبل از برگزاري جلسۀ ارزيابي در اختيار اعضاي هيأت داوران قرار دهد.
ماده - 71طرح ويگنهادي رساله دكتري ،گزارشي مگتمل بر معرفي موضوع وحقيي ،مرور فعاليط هطاي اشجطام شطده در زمينطۀ مطورد
اشتظار و ارائه ووضيحات زم در خصوص روش اشجام وحقيي بوده و ميبايس

در آن بحور صري بطه شوآوريهطاي مطوردشظر

در كار وهوهگي ( )Contributionsاشاره شده باشد.
ماده  - 78ارزيابي وهوهگي(دفاع از طرح ويگنهادي رساله) داشگجو وس از اعالم شتيجه قبطولي در آزمطون جطامع كتبطي برگطزار مطي
گردد .برگزاري اين ارزيابي وا وايان ورم قبولي در آزمون جامع(ورم سوم) امکان وذير بوده و حطداكثر بايطد وطا وايطان شيمسطال
چهارم با موفقي
تبصره: 7

عدم شرك

داشگجو در جلسات ارزيابي آموزشي و وهوهگي به منزله يک مرحله مردودي ولقي و در كارشامه داشگطجو وحط

عنوان عدم شرك
تبصره: 2

به اشجام برسد.
در جلسه بب

مي گردد.

به داشگجوياشي كه به هطر دليطل بطراي بطار اول موفطي بطه دفطاع از ويگطنهاد رسطاله خطود شگطوشد بطا شظطر شطوراي آموزشطي
داشگکده يک بار ديهر فرص
صورت عدم موفقي

داده ميشود وا در ارزيابي وهوهگي مجدد حطداكثر وطا وايطان وطرم چهطارم شطرك

در ارزيابي دوم ،از ادامه وحصيل محروم خواهند شد.

شماينطد .در

صفحه  5از 9
تبصره: 0

عنوان «دفطاع مجطدد از ططرح ويگطنهادي رسطاله» درج

وکرار ارزيابي وهوهگي در كارشامه وحصيلي داشگجويان وح
خواهد شد.

برشامهريزي وگکيل جلسۀ ارزيابي وهوهگي و دعوت از اعضاي هيطأت داوران بطر عهطدۀ معطاون آموزشطي و وحصطيالت

ماده-79

وکميلي داشگکده ميباشد.
ارزيابي وهوهگي ووسط اعضاي هيات داوران به شرح زير صورت ميگيرد:

ماده-23

 -9استاد يا اساويد راهنما
 -1چهار شفر عضو هيأت علمي به ويگطنهاد گطروه آموزشطي و وصطويب شطوراي داشگطکده كطه مروبطۀ علمطي دو وطن از
آشان بايد حداقل داشگيار باشد.
تبصره:7

يک شفر عضو هيأت علمي بعنوان شمايندۀ وحصيالت وکميلي داشگکده بدون حي رأي و صرفاً بمنظور شظارت بطر حسطن
برگزاري جلسه و رعاي

دستورالعملها و آيين شامههاي مروبط در جلسۀ ارزيابي شرك

ميكند.

دو شفر از اعضا هيأت داوران بايد از خارج از داشگهاه و عضو هيأت علمي يکي از داشگهاههاي معتبر يا مراكز آموزشي و

تبصره:2

وهوهگي مورد وأييد وزارت علوم ،وحقيقات و فناوري با مروبه علمي داشگيار يا با ور باشطند .در مطوارد خطاص كطه بطه
وگخيص شوراي گروه آموزشي مربو و شوراي آموزشي داشگکده امکان وعيين  1شفر داشگيار متخصص در زمينه مطورد
شظر فراهس شباشد ،ميووان يکي از آشان را از اساويد متخصص با مروبه علمي استاديار اشتخاب كرد.
ماده  - 27جلسۀ ارزيابي با هدف ارزيابي قابلي هاي وهوهگي داشگجو در حضطور هيطأت داوران و بطا هطداي
وکميلي داشگکده وگکيل و وس از حضور اساويد راهنما و حداقل  8شفر از داوران رسمي
مروبه داشگيار يا با ور از خارج از داشگهاه جه

شماينطدۀ وحصطيالت

مييابد .حضور حطداقل عضطو بطا

برگزاري جلسه الزامي اس .

ماده  - 22شتيجۀ ارزيابي وهوهگي بطه شطرح ذيطل ظطرف حطداكثر دو هفتطه وطس از برگطزاري آن بطه وحصطيالت وکميلطي داشگطهاه
منعکس ميگردد:
قبول
قبول وس از اصالح گزارش ويگنهاديۀ رساله
مردود
ماده - 20

درج قبولي ارزيابي وهوهگي در كارشامه داشگجويان مگطمول مطورد  1از مطاده  19وطس از اشجطام اصطالحات زم(ظطرف

حداكثر يک ماه) و وائيد آن ووسط هيات داوران اشجام خواهد گرف .
تبصره :

شسخه شهائي طرح ويگنهادي رساله در وروشده آموزشي داشگجويان وا زمطان برگطزاري دفاعيطه شهطائي شههطداري مطيگطردد وطا
در اختيار شماينده وحصيالت وکميلي جلسه دفاع از رساله قرار گيرد.

ماده  - 24شتيجۀ ارزيابي وهوهگي از طريي وحصيالت وکميلي داشگکده وس از دو هفتطه بطه مطديري
اعالم مي گردد ،اين مديري

وحصطيالت وکميلطي داشگطهاه

حداكثر ظرف سه هفته وس ازبرگزاري جلسۀ ارزيابي وهوهگي شتيجه را كتباً بطه داشگطجو اعطالم

مي شمايد.
ماده  - 25طول مدت وحصيل داشگجويان دكتري وطا زمطان شطروع مرحلطه وهوهگطي  2وطرم اسط

و در صطورويكطه بطه هطر دليطل

داشگجو موفي به دفاع از طرح ويگنهادي رساله در زمان مقرر شهطردد ،مطي وواشطد بطه شطر احطراز يکطي از شطرايط زيطر از
شوراي وحصيالت وکميلي داشگهاه براي ورم ونجس مجوز بب

شام اخذ شمايد.

 عدم اومام دروس اموزشي دوره در سال اول به د يل موجه -اخذ  3واحد درس جبراشي

صفحه  6از 9

 اخذ دروس جبران معدل يکبار مردودي در آزمون جامع يک شيمسال استفاده از مرخصي وحصيلي با احتسابتبصره: 7

اعحاي سنوات ورم ونجس صرفا" براي شرك

تبصره:2

طول مدت مجاز وحصيل داشگجويان در دوره دكتري اعس از اينکه در يک يا دو ارزيابي جامع(آموزشي يا وهوهگطي) شطرك

در آزمون جامع كتبي يا دفاع از طرح ويگنهادي رساله امکان وذير اس .

شمايند يکسان ميباشد.
ز -مرحلة پژوهشی و تدوین رساله
ماده  - 26مرحله وهوهگي به دوره وس از طي موفقي
موظف اس

آميز دفاع داشگجو از طرح ويگنهادي رساله اطالق مي گردد هر چند داشگطجو

فعاليتهاي علمي و وحقيقاوي خود را از ابتداي دوره با هماهنهي استاد راهنما آغاز شمايد.

ماده  - 21داشگجويان دكتري داشگهاه موظف به ارائه دو سمينار در طول دوره وهوهگطي بطه فاصطله حطداقل يطک شيمسطال براسطاس
برشامه ريزي وحصيالت وکميلي داشگکده مي باشند .برگزاري سمينارهاي  9و  1اجباري بوده و در كارشامه داشگجو با عنوان
"گذراشده" بدون شمره منعکس ميگردشد.
ماده  - 28به منظور اخذ مجوز برگزاري دفاع از رساله ،داشگجو مي بايس

حداقل دو مقاله در مجالت داراي شمايه معتبر بين المللطي

و علمي وهوهگي معتبر داخلي(مورد واييد وزاروين علوم ،وحقيقات و فنطاوري و بهداشط  ،درمطان و آمطوزش وزشطکي) بطا وأييطد
شوراي آموزشي داشگکده با شر اينکه يکي از مقا ت در مجالت داراي شمايه  ISIباشد ،ارائه شمطوده باشطد .اعحطاي مجطوز
منو به ارائه مدركي دال بر قبول قحعي مقاله و يا اشتگار آن اس .
تبصره:7

امتياز مقاله فقط در صوروي كه مقاله مستخرج از موضوع رساله داشگجو بوده و اسطامي اسطتاد يطا اسطاويد راهنمطا و داشگطهاه
در مقاله ذكر شده باشند به داشگجو وعلي ميهيرد.

تبصره:2

امتياز هر مقاله براي اخذ مجوز دفاع فقط به داشگجوي شفر اول وعلي مي گيرد.

ماده - 29

اعالم آمادگي جه

دفاع از رساله با وائيد استاد راهنما ،گروه آموزشي مربوطه و شوراي داشگکده صورت ميگيرد.

ماده  -03وركيب هيأت داوران در جلسۀ دفاع از رساله محابي مادۀ  91اين دستورالعمل به عالوه استاد يطا اسطاويد مگطاور مطيباشطد.
اعضاي هيأت داوران ميوواشند همان افراد مدعو در جلسۀ ارزيابي وهوهگي بوده و در مطوارد ضطروري افطرادي متفطاوت بطا
مراوب داشگهاهي مندرج در مادۀ  91باشند .زم اس

اسامي اين افراد در شوراي داشگکده محرح و بطه وائيطد رسطيده

رعاي

باشند .همچنين يک شفر عضو هيأت علمي به اشتخاب مديري

وحصطيالت وکميلطي داشگطهاه بطه منظطور شظطارت بطر حسطن

برگزاري جلسه و رعاي

دستورالعملها و آيين شامه هاي مروبط در جلسۀ دفاعيه شرك

ميكند.

ماده  - 07معاون آموزشي و وحصيالت وکميلي داشگکده حداقل ونج هفته قبل از برگزاري دفاع ،مراوب آمادگي داشگجو جه
از رساله را بهمنظور اخذ مجوز و معرفي شماينده به مديري

دفطاع

وحصيالت وکميلي داشگهاه اعالم مي شمايد.

ماده -02واريخ جلسۀ دفاع با هماهنهي و همکاري داشگجو و استاد راهنما وعيين و دعوت شامه هطاي اعضطاي هيطات داوران ووسطط
معاون آموزشي و وحصيالت وکميلي داشگکده صادر مي گردد.
ماده -00شسخههاي رساله كه براساس شيوه شامۀ ودوين رساله در دورههاي دكتري وهيه و به وعداد كافي وکثير شده اس
حداقل سه هفته قبل از دفاع در اختيار هيأت داوران قرار گيرد.

ميبايسط

صفحه  7از 9

ماده - 04جلسۀ دفاع از رساله با حضور استاد يا اساويد راهنما و مگاور ،شماينده وحصطيالت وکميلطي داشگطهاه و حطداقل  8شفطر از
داوران رسمي
جه

مي يابد .حضور حداقل يک داور خارجي با حداقل مروبه داشگياري و شمايندۀ وحصطيالت وکميلطي داشگطهاه

برگزاري جلسه الزامي اس .

ماده  - 05جلسۀ دفاع در حضور هيات داوران و با هداي

شمايندۀ وحصيالت وکميلي داشگهاه برگزار ميگردد.

ماده  - 06شتيجۀ جلسۀ دفاع از رساله و امتياز آن يکي از موارد زير خواهد بود:
 -9وذيرش رسالۀ دكتري
 -1وذيرش رسالۀ دكتري وس از اشجام اصالحات ويگنهادي هيأت داوران.
 -8برگزاري دفاع مجدد (بدون وغيير هيأت داوران).
 -2غير قابل قبول.
تبصره:7

تبصره:2

رسالۀ وذيرفته شده با مالک ارزشيابي عددي( )6-16به شرح زير امتيازدهي مي گردد:
 -9با درجۀ عالي

شمره  91وا 16

 -1با درجۀ بسيار خوب

شمره  98وا 98/11

 -8با درجۀ خوب

شمره  97وا 97/11

 -2قابل قبول

شمره  93وا 93/11

مالک وصميس گيري در خصوص رد يا قبول رساله و همچنين درجه آن ،مياشهين شمراوي اس

كه هر يطک از داوران حاضطر

در جلسه مستقالً به داشگجو ميدهند .در اين مجموعطه اسطتادان راهنمطا(در صطورت وعطدد) و مگطاور مجموعطاً يطک راي
خواهند داش  .شماينده وحصيالت وکميلي داشگهاه مسئول جمعآوري شمرات به طور محرماشه و شيز اخذ مياشهين بطه عنطوان
شمره شهايي داشگجو اس  .به عالوه شماينده وحصيالت وکميلي بايد ورويبي اوخاذ شمايد وا سئوا ت در جلسه دفطاع منحصطراً
ووسط داوران ورسيده و واسخ به آشها منحصراً ووسط داشگجو ارائه گردد.
تبصره:0

رساله ارزيابي شده با درجه عالي بايد داراي شرايط زير باشد:
الف) سنوات وحصيل داشگجو بي

از  3سال شباشد.

ب) رساله مگمول اصالحات كلي كه اشجام آن به بي

از دو ماه زمان شياز دارد ،شباشد.

ج) وعداد مقا ت (مستخرج از رساله) با شمايه  ISIبي

از 1مقاله باشد.

د) ضريب وأبير مجلهاي كه مقاله در آن چاپ شده ،بي

از مياشهين آن رشته باشد و يا مجلطه در سطاي

 SJRدر رديطف

 Q1باشد.
تبصره:4

چناشچه رساله شياز به اصالحاوي داشته باشد ،داشگجو موظف اس

ظرف حداكثر  1ماه وس از اعمال اصالحات ،مراوطب را

به وائيد هيات داوران رساشده و فرم وکميل شده مربوطه را به وحصيالت وکميلي داشگطکده وحويطل شمايطد .در مطوارديكطه
اشجام اصالحات بي

از  1ماه به طول بياشجامد و اين مدت خارج از شيس سال برگزاري دفاعيه رساله باشد ،مستلزم بب

شطام

و برگزاري دفاع مجدد اس .
تبصره:5

اعمال اصالحات رساله در بي

از  1ماه و يا برگزاري جلسطۀ دفطاع مجطدد شبايطد از حطداكثر مطدت مجطاز دوران وحصطيل

داشگجو وجاوز شمايد و وحصيالت وکميلي داشگکده موظف به شظارت بر اين امر و اشجام اقدامات مقتضي در اين خصطوص
اس .
ماده - 05چناشچه رساله داشگجو غير قابل قبول ارزيابي شود بنا به وگخيص هيات داوران داشگجو مجاز اس

طي حداكثر

صفحه  8از 9

ماده - 01چناشچه رساله داشگجو غير قابل قبول ارزيابي شود بنا به وگخيص هيات داوران داشگجو مجاز اس

طي حداكثر ش

مطاه

به شر اينکه از حداكثر مدت مجاز وحصيل بيگتر شگود اصالحات زم در رساله را به عمل آورد و صرفاً يکبار ديهطر از
آن دفاع شمايد.
ماده - 08وحصيالت وکميلي داشگکده مي بايس
هفته وس از دفاع ،جه
فرم درياف

شسخه اي از فرمهاي وکميل شدۀ مربو به برگطزاري جلسطۀ دفطاع را حطداكثر دو

اشجام اقدامات مقتضي به وحصيالت وکميلي داشگهاه ارسال شمايد .همچنين داشگطکده مطيبايسط

رساله داشگجويان را در "وايهاه اطالعرساشي وهوهگهاه علوم و فناوري اطالعات ايران" وکميطل شمطوده و فطرم

مهر شده را به همراه يک شسخه از رساله كه بر روي لوح فگرده ( )CDذخيره شده به ويوس
جه

وروشطده آموزشطي داشگطجو

اشجام امور فارغ التحصيلي به وحصيالت وکميلي داشگهاه ارسال شمايد
ح -سایر مقررات

ماده  - 09مدت مجاز وحصيل در دوره دكتري حداقل  8/7سال و حداكثر  2/7سال اس

ودر صورت ضطرورت بطه ويگطنهاد اسطتاد

راهنما و واييد گروه مروبط ،حداكثر وا يک شيمسال وحصيلي به اين مدت افزوده خواهد شد.
تبصره:

در صوروي كه داشگجو بنا به عللي خارج از اختيار خود و يا بروز مگکالت غير قابل وي بيني ،در مدت مجاز موفي به اومطام
وحصيل شگود ،به ويگنهاد استاد راهنماي داشگجو ،كميسيون بررسي موارد خاص داشگهاه (در صورت شياز با حضطور اسطتاد
راهنما) وضعي

داشگجو را بررسي و متناسب با كمي

و كيفي

فعالي هاي علمي داشگجو ،در مورد شحوه ادامطه وحصطيل

حداكثر وا دو ورم و يا اخراج او وصميسگيري قحعي خواهد كرد.
ماده  - 43داشگجو موظف اس

در طول دورۀ وحصيل ،گزارشي از فعالي هاي خود در هر شيمسال وحصيلي را دراشتهاي شيمسطال بطه

استاد راهنماي خود وحويل دهد .اشجام بب

شام در هر شيمسال(وس از شيمسال اول) منو به وحويل فرم وکميل شدۀ مربو

به شيمسال قبل به وحصيالت وکميلي داشگکده اس  .در صورت عدم واييد فعاليتهاي داشگجو ووسط استاد راهنمطا در مروبطه
اول به داشگجو اخحار كتبي ووسط معاون آموزشي و وحصيالت وکميلي داشگکده داده ميشود و چناشچه اين موضوع بطراي
بار دوم وکرارشود داشگجو وس از وصويب موضوع در گطروه مربوططه ،شطوراي داشگطکده و شطوراي وحصطيالت وکميلطي
داشگهاه از ادامه وحصيل محروم ميشود.
تبصره:

داشگجو وا زمان فراغ

از وحصيل موظف اس

در هر شيمسال بب

شام شمايد؛ عدم بب

شام در موعد مقرر در هر شيمسطال بطه

منزله عدم مراجعه ولقي و داشگجو از ادامه وحصيل محروم خواهد شد .وصويب محرومي

بطه دليطل عطدم مراجعطه وطس از

اومام شيمسال ووسط شوراي آموزشي داشگکده اشجام خواهد گرف .
ماده  - 47هر داشگجو در طول وحصيل مي وواشد از يک شيمسطال مرخصطي بطا احتسطاب در سطنوات اسطتفاده شمايطد .ايطن مرخصطي
ميبايس
تبصره :

در شوراي آموزشي و وحصيالت وکميلي داشگهاه مصوب گردد.

داشگجو در ورم اول شمي وواشد از مرخصي وحصيلي با احتساب استفاده شمايد.

ماده  - 42در موارد زير داشگجو از ادامه وحصيل در دوره دكتري محروم ميشود:
مياشهين كل شمرههاي درسهايي كه داشگجو گذراشده اس

(با ووجه به ماده  ) 96كمتر از  93شود.

صالحي علمي داشگجو براي استمرار فعالي وهوهگي وس از دو بار ارزيابي ( با ووجه به ماده  92و وبصره  9ماده  )98احراز شگود.
رساله داشگجو ( با ووجه به ماده " ) 83غير قابل قبول" ارزيابي شود.
مدت مجاز وحصيل داشگجو ( با ووجه به ماده ) 81به وايان برسد.

صفحه  9از 9
فعاليتهاي علمي داشگجو (با ووجه به ماده  )26مورد واييد داشگهاه شباشد.
مدت وحصيل مجاز مرحله اموزشي(با رعاي

ماده  )17وايان يافته باشد و داشگجو موفي به دفاع از طرح ويگنهادي رساله شهردد.

در مراحل وهيه و ودوين رساله يا ارائه مقا ت مستخرج از آن با واييد كميته اشضباطي مروکب وقلب علمي شده باشد.
تبصره:

در صورت محروم شدن يا اشصراف داشگجو از ادامه وحصيل در دوره دكترا ،داشگهاه مجاز اس

با رعاي

ضوابط و مقررات

مربو و بر اساس كارشامه وحصيلي داشگجو بر حسب مورد آن را گواهي كرده و در اختيار وي قراردهد.
ماده  - 40فرمهاي گردش كار به منظور وسهيل در روشد اجراي اين دستورالعمل ،ووسط مديري

وحصيالت وکميلي داشگهاه وهيه و

به وصويب شوراي آموزشي و وحصيالت وکميلي داشگهاه خواهند رسيد.
ماده - 44

اين دستورالعمل مگتمل بر  8بخ  22 ،ماده و  87وبصره در واريخ  9818/99/19در شوراي داشگهاه به وصويب رسيد

و براي داشگجوياشي كه از شيسسال اول سال وحصيلي  18-12وذيرفته ميشوشد و وا صدور دستوالعمل اجرايي جديد
زم ا جراس  .استفاده ازمفاد اين دستورالعمل در اروبا با داشگجويان ورودي قبلي شيز وس از كارشناسي و وعيين موارد
در شوراي آموزشي و وحصيالت وکميلي داشگهاه بالماشع اس .

