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 دانشگاه لرستان                                          

                                                                     

 

 سعند شمعم انعدای بیسعل سعا ه      توسعهه و خصوص اهداف برنامه های اقتصادی ب ،وری وتحوالت عظیم اجتماعاشتاب علم وفن پر رشد

 ری برای ایجادوآنّف و تحقیقات ،آورده اسل که ویارت علوم مراکز تحقیقاتی پدید دانمگاهها و برای شرایطی را ،جمهوری اسالمی ایران

شعیوه پعریر    رطریق تنعوع د  ماهر را ای متخصص و، تربیل نیروهای متههد ،توجه بیمتر به پژوهش فناوری و لم وع تحول راهبردی در

 داده اسل.های کاری خود قرار او ویل درصدر ،دوره دکتریدانمجو در

پس ای جمع  آوری  مورد تجدید نظر قرار گرفته اسل ودرنهایل  ،آخرین آیین نامه آمویشی دوره دکتری ،برای نیل به اهداف پیش روی

 «وهمعی ژپ -مویشیآ»امه جدید دوره دکتری به دو شیوه آیین ن ،ویشیمگروهی آرجلسات مختلف کابررسی در ونظریه های کارشناسی 

ها ، صرفاً با مجوی شعورای گسعتر  آمعوی  ععا ی مجعای      کید اسل که برگزاری هریک ای  شیوه الیم به تأ تدوین شد. « یپژوهم » و

، طرح های پژو همی، پس ای تصویب در کمیته های تخصصی و تهیین کارفرمای ممخص و پیش پژوهش محورخواهد بود ؛ ا بته شیوه 

 اعتبارات خارج ای مؤسسه تأمین شده باشد، اجراء خواهد شد. یبینی اعتبارات آن، که باید ا

شورای عا ی  9/9/1398مورخ  777مصوب جلسه  98آیین نامه آمویشی دوره دکتری تخصصی سال  13این شیوه نامه بر اساس ماده 

در این شیوه نامه  برنامه ریزی آمویشی به منظور یکسان سایی و وحدت رویه در تمامی دانمکده های دانمگاه  رستان تدوین گردید.

)*(، تبصره های ا حاقی شورا به و عبارات ممخص شده با  98ن نامه آمویشی دوره دکتری تخصصی سال بر گرفته  ای آیی ماده و تبصره

 .   صورت اختصاری )تا ( بیان گردیده اسل

 واژه های ییر در این آیین نامه به کار می رود: ،برای رعایل اختصار :1ماده 

 اوری اسل.فنّ تحقیقات و ،ارت علوم وی ،منظورویارت :

 اسل . (Ph.Dدوره دکتری ) ،منظوردوره دکتری :

مجاینعد دوره  ، پژوهمی کمور اسل که مطعابق مقعررات ویارت    ه های آموی  عا ی وسسؤم دانمگاهها و هریک ای ،منظور موسسه :

 دکتری را برگزار کنند.

 منظور دانمگاه  رستان اسل. سسهؤم *تا :

 اسل. دانمگاهویشی یا پژوهمی مواحد سایمانی آ ،منظور کوشکترین گروه:

 اسل. شورای برنامه ریزی آموی  عا ی 9/9/1398مورخ  777جلسه مصوب  آیین نامه دوره دکتری ،منظور آیین نامه:
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طرح پژوهمی دارای کارفرمای ممخص اسل که برابر قرارداد، اجرای آن به مؤسسه واگرار و اعتبارات  طرح پژوهمی تقاضا محور:

 توسط کارفرما تأمین و نتیجه کار نیز تحویل گرفته می شود. آنکامل پروژه به همراه هزینه های نظارت بر

پژوهمی، استاد راهنما و دو نفر عضو هیعأت   –منظور کمیته ای اسل که هدایل رسا ه دانمجویی را در شیوه آمویشی  :کمیته راهبری

 مسئول گروه، مهاون پژوهمی و کارفرما بر عهده دارند. وهمی،علمی با انتخاب گروه و در شیوه پژ

 منظور هیأتی اسل که ارییابی نهایی رسا ه دانمجو در دوره دکتری را بر عهده دارد. هیأت داوران :

پژوهمی و بر حسب مورد شورای پژوهمعی مؤسسعه    –منظور شورای تحصیالت تکمیلی یا آمویشی دانمگاه در شیوه آمویشی  شورا :

 در شیوه پژوهمی اسل.

تربیل افرادی اسل که  نرسا ل آ یلی آموی  عا ی اسل که به اعطای مدرک تحصیلی می انجامد وباالترین دوره تحص، دوره دکتری 

  –آمویشعی  »به دو شعیوه   فناوری در رف  نیایهای کمور وگستر  مریهای دانش موثر باشند و یمینه های مختلف علوم و درری نوآو با

 اجرا می شود.« پژوهمی » و« پژوهمی 

و تبعدیل پژوهمعهای معورد نیعای     ییعر سعاختهای الیم    پژوهمی با داشتن برنامه پنج سا ه مصوب هیأت امناء ومؤسسه های  : 1تبصره

نفعر دانمعجوی    7دستگاههای متقاضی به پروژه های پژوهمی می توانند دوره دکتری پژوهمی را اجرا کنند و دانمگاهها نیز به ایای هر 

مجوی دکترا به شیوه پژوهش محور جرب کنند ممروط بر اینکه استاد راهنمعا طعرح   پژوهمی می توانند یک نفر دان –دکترای آمویشی 

 پژوهمی تقاضا محور داشته باشد.

 

  داشتن شرایط عمومی ورود به آموی  عا ی الف(

 ((ویارت )) مورد تایید  ارشد رشناسیداشتن مدرک تحصیلی کاب(

  صالحیل علمی داشتنج(

 توانایی در یبان خارجی داشتند(

مصعوب   یمون های نیمه متمرکز ورودی دکتعری آیین نامه آتوانایی در یبان خارجی براساس  نحوه احرای صالحیل علمی و :2تبصره 

 شود.ویارت تهیین می 

 جام  بر اساس شیوه نامه آیمون جام  دانمگاه  رستان صورت می پریرد.نحوه ارییابی آیمون  :3برای ماده  تاش*

 

با توجه به تهداد استاد راهنما که حداقل در مرتبه استادیار با حداقل دو سال سابقه تعدریس در دوره  ظرفیل پریر  دانمجو   

بعر عهعده    ابتدامسئو یل راهنمایی دانمجو ای و های تحصیالت تکمیلی و راهنمایی دو پایان نامه کارشناسی ارشد باشد، تهیین می شود 

 تهیین می شود. ربط گروه ذی تایید موافقل عضو هیئل علمی و وکه به درخواسل دانمجو اسل  «راهنما  استاد»
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شرایط تهیین استاد راهنما در شیوه پژوهمی به جای دو سال سابقه تدریس، به پایان رساندن دو طرح پژوهمعی بعه عنعوان     :3تبصره 

 باشد.مجری می باشد که حداقل یک طرح باید پژوهمی تقاضا محور خاتمه یافته و یا در دسل اقدام 

) ممروط بر اینکه استاد راهنما دو مسئو یل راهنمایی رسا ه دانمجو را، تایید گروه راهنما و به پیمنهاد استاد ،درصورت نیای :4تبصره 

   می شوند. به طور ممترک عهده داررسا ه را به عهده داشته باشد( درصد مسئو یل هدایل  06استاد راهنمای اول ))اصلی (( حداقل 

 باشد.  رستان دانمگاهاستاد راهنمای اول باید عضو هیأت علمی  :4برای ماده1تاش*

 برای هدایل دانمجو تهیین کرد. یک یا دو استاد مماور می توان  استاد راهنما منهادپیبه  ،در صورت نیای :5تبصره 

خعارج  ، (با مدرک دکتری)متخصصان بین مماور ای  استاد راهنما وانتخاب ، به تمخیص شورای موسسه در شرایط خاص و :6تبصره 

 بال مان  اسل.ای موسسه نیز 

در دوره دکتری  ،آیین نامه شرایط استادان راهنما و مماورظرفیل  پریر  و راهنمایی دانمجویان دکتری پیرو  :4برای ماده 2تاش*

 می باشد. و آخرین اصالحیه آن اهشورای تحصیالت تکمیلی دانمگ 06/0/84دانمگاه  رستان مصوب  (.Ph.D) تخصصی

 

تعا   19درسی و واحد آن واحدهای  19تا  10پژوهمی  –ی شیوه آمویش در واحد اسل که 30 مجموع واحدهای دوره دکتری : 5ماده 

  33 تعا  09و و مرتبط با موضوع رسا ه دانمجو  واحد آن واحدهای درسی 9تا  3 یشیوه پژوهمدر  و واحد آن مربوط به رسا ه اسل. 04

 رشته تهیین می شود. آن مربوط به رسا ه اسل که در برنامه درسی مصوب هر واحد

   .واحد را انتخاب و ثبل نام نماید 8در هر نیمسال تحصیلی دانمجو می تواند حداکثر  :5برای ماده1تاش *

 ای شرط حداکثر اخر واحد مهاف اسل. آخرین نیمسال تحصیلی، دانمجو :5برای ماده2 تاش*

و نظر استاد راهنما  تهیین حداقل وحد اکثر واحدهای درسی در شیوه پژوهمی در هر یمانی ای دوره تحصیلی با تمخیص و :7تبصره 

 صورت می گیرد.تأیید گروه 

بعا   تقویل توان علمی دانمجو برای اجرای فها یل های پژوهمی  رشته و واحدهای درسی به منظور تسلط برمفاهیم نوین هر :8تبصره 

 د.نرشته انتخاب می شو براساس  برنامه درسی مصوب هر نظر استاد راهنما و

و عی   .اسعل  06ای  10انمعجو در همعه درسعها    میانگین قابل قبول نمره های د و 06 ای 14 ،در هر درس قبو یحد اقل نمره  :9بصره ت

درسعهایی را   تحصعیلی با نظر استاد راهنما حداکثر در یک نیمسعال   خواهد بود دانمجو مجای ،باشد 10کمتر ای  دانمجو میانگین شنانچه

 عالوه بر سقف واحدهای درسی برای جبران میانگین کل بگرراند.

دانمعجو موظعف اسعل    ، ربعط  تاییعد گعروه ذی   وپیمنهاد استاد راهنمعا   تمخیص و به در صورت نیای درشرایط خاص و :11تبصره 

  تهیین میانگین کل محاسبه نمی شود. در درس های جبرانینمره  . بگرراند« جبرانی »را به عنوانسی واحد در 0حداکثرتا 

گرراندن دروس جبرانی ترجیحاً قبل ای شروع دروس دکتری وحداکثر تا پایان دروس اصلی باید گررانیده شوند.  :5برای ماده3تاش*

 مدت مجای دوره  آمویشی را افزایش نخواهد داد.درس های جبرانی 

 برگزاری دروس تحصیالت تکمیلی به صورت مهرفی به استاد مجای نیسل.: 5برای ماده4تاش *
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ای طرح های و در شیوه پژوهمی  اولنیمسال پایان  تا« پژوهمی –آمویشی »در شیوه موظف اسل دانمجو 

فها یل پژوهمی پس ای تصویب شورا  با هماهنگی استاد راهنما تهیین و موضوع رسا ه خود را، پریر  همزمان با پژوهمی تقاضا محور 

 خود را آغای کند.

پژوهمی تا پایان نیمسال سوم و در شیوه پژوهمعی ، در طعول نیمسعال     –طرح پیمنهادی رسا ه دانمجو در شیوه آمویشی  :11تبصره 

 . اول و پس ای تصویب شورا رسمیل می یابد و قابل اجراء اسل

رسعا ه  حداقل فاصله بین پروپویال تصویب شعده و دفعاع    .اسلتغییر عنوان پروپویال منوط به تصویب مجدد آن  :6برای ماده1تاش* 

  ماه می باشد. 0دانمجو 

تمام فها یتهای علمی و پژوهمی دانمجو، در مرحله پژوهمی و تدوین رسا ه باید با هدایل ونظارت استاد راهنما  :6برای ماده 2تاش * 

 گزار  نماید. و گروه نتیجه تحقیقات خود را به وی   دانمجو موظف اسل درهر یمانی که استاد راهنما تهیین کند،صورت گیرد. 

 می باشد. آمویشی مربوطه های شگونگی اجرای این بند به عهده گروه

جام  انجام شود. ممتحنین  دفاع ای پیمنهاده رسا ه دکتری ضروری اسل و می بایسل پس ای قبو ی در ارییابی: 6برای ماده 3* تاش 

 عبارتند ای استاد یا استادان راهنما، استاد یا استادان مماور و حداقل دو داور.

به  مهاونل آمویشی و تحصیالت تکمیلی دانمکده موظف اسل پریر  و ثبل موضوع پیمنهاده دانمجو را کتباً :6برای ماده 4* تاش 

 وی ابالغ نماید.

پژوهمی، دانمجو باید با نظارت  –که در شیوه آمویشی  اسلهمی دانمجو وپژ احرای قابلیتهای آمویشی وارییابی جام  به منظور 

 شرکل  اسل،روه آمویشی تصویب گ دریک آیمون که شامل دو یا سه درس اصلی به انتخاب استاد راهنما ومهاون آمویشی مؤسسه 

 نفر اعضای هیات علمی  3 مماور و تحلیل واستنباط دانمجو ای نظر اساتید راهنما و، این آیمون باید به گونه ای باشد تا توانمندی کند.

 و در شیوه پژوهمی، احرای قابلیل  برای آغای فها یل پژوهمی سنجیده شود. با پیمنهاد گروه و تأیید مهاون آمویشی مؤسسه 

های پژوهمی دانمجو، بر اساس روند پیمرفل فها یتهای پژوهمی دانمجو اسل که در پایان هر دو نیمسال تحصیلی ای سوی کمیته 

 راهبری سنجیده می شود.

دانمعجویی کعه میعانگین     .باشد 10ارییابی جام  نباید کمتر ای پژوهمی در  –شیوه آمویشی میانگین نمرات دانمجو در   :12تبصره 

 باشد تنها یک بار دیگر می تواند در ارییابی جام  شرکل کند. 10ارییابی جام  وی کمتر ای

میزان پیمرفل فها یتهای پژوهمی دانمجو در شیوه پژوهمی بصورت قابل قبول و غیر قابل قبعول سعنجیده معی شعود. در      :13تبصره 

 کمیته راهبری، دانمجو می تواند به فها یتهای پژوهمی خود ادامه دهد.صورت احرای درجه قابل قبول ای سوی 

شنانچه میزان پیمرفل فها یتهای پژوهمی دانمجو در شیوه پژوهمی ای سوی کمیته راهبری غیرقابل قبول سنجیده شود، تنها  :14تبصره 

دهعد. در غیعر ایعن صعورت ای      ح قابل قبول ارتقاءیک نیمسال به وی فرصل داده خواهد شد تا روند فها یتهای پژوهمی خود را به سط

  ادامه تحصیل محروم خواهد شد.
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دانمگاه  (.Ph.D) آیین نامه آیمون جام ، در دوره دکتری تخصصیارییابی آیمون جام  دانمجویان دکتری پیرو  :7برای ماده*تاش

 می باشد. وآخرین اصالحیه آن اهشورای تحصیالت تکمیلی دانمگ 0/7/83 رستان مصوب 

مقا عه بعرای    یکبه شرط کفایل دستاوردهای علمی رسا ه )شاپ حداقل  تایید استاد راهنما و دانمجو پس ای تدوین رسا ه و 

 پژوهمی –علمی  در مجالت شیوه پژوهمیمقا ه برای دانمجویان  و دو پژوهمی –دانمجویان درشیوه آمویشی

برای پاسخگویی استاد راهنما، مسئو یل کفایل کارانجام شده دانمجو را و همچنین در شیوه پژوهمی، باید  ا مللیدارای نمایه مهتبر بین 

 .رسا ه خود دفاع کند ت داوران ایاهی حضوردر موظف اسل ،(به کارفرما یا دستگاه اجرایی بپریرد

 ، اکتماف و نوآوری)) ارییابی و اختراع، ثبل دانش فنی تو ید ای در صورتی که دانمجویان هر دو شیوه  درشرایط خاص و :15تبصره 

آثار بدی  هنری کتاب تأ یفی و تصنیفی )) مورد تأیید دستگاه متقاضی (( برخوردار باشند پس  (مراج  ذیصالح علمی(تایید شده توسط 

 ت داوران و شورا ای ارائه مقا ه مهاف خواهند بود.اای تأیید هی

  پژوهمی با نمایه بین ا مللی –مقا ه شرط کفایل دفاع می بایسل در یکی ای مجالت علمی : 8برای ماده  1تاش *

 SCOPUS(Q1 ,Q2, Q3), ISI (JCR))  یاISC)  و مورد تأیید استاد راهنما، گروه آمویشی و مهاونل پژوهمی دانمگاه که در فهرسل نمریات

 قا ب نسخه نهایی به صورت کاغری یا ا کترونیکی )برخط( منتمر شده باشد. نامهتبر ویارتین و شورای عا ی حویه های علمیه نباشد، در

مقا ه ای قابل قبول اسل که در آن آدرس دانمجو و استاد راهنمای اول و دانمگاه  رستان )در بخش فارسی با : 8برای ماده 2تاش *

نام نویسنده ای به جز دانمجو و استادان راهنما و مماور  قید شده و« University Lorestan»و در بخش انگلیسی« دانمگاه  رستان» عنوان 

 وی در مقا ه گنجانده نمده باشد.

استاد راهنمای اصلی، نویسنده مسئول بوده و ایمیل دانمگاهی وی در مقا ه درج شده باشد. الیم به ذکر اسل که : 8برای ماده  3تاش * 

 اصلی، استاد راهنمای دوم می تواند به عنوان نویسنده مسئول مقا ه انتخاب گردد.در صورت اعالم رضایل کتبی ای سوی استاد راهنمای 

دانمجویانی که ای فرصل تحقیقاتی استفاده می کنند می توانند با موافقل استاد راهنمای اصلی، نام استاد :  8برای ماده  4تاش *

 درج کنند.پریرنده خود در دوره فرصل تحقیقاتی را در یمره نویسندگان مقا ه 

      می باشد. 88/19با یک مقا ه  4ا ی  1و تا  های  9حداکثر نمره ارییابی رسا ه با رعایل ماده : 8برای ماده  5تاش *

در صورتی که دانمجوی دکتری عالوه بر مقا ه شرط کفایل دفاع، مقاالت دیگری نیز با شرایط مندرج در تا  : 8برای ماده  6تاش *

   ISCیا  SCOPUS(Q1 ,Q2, Q3) نموده باشد، می تواند به ایای هر مقا ه شاپ شده یا دارای پریر  قطهی در نمایه های منتمر  7ا ی  1های 

    در نظر گرفته شود. نمره  1تا  ISI(JCR)نمره و  7/6تا  

 کسب نماید. 06باشد تا نمره  1بزرگتر ای  IF/MIFبا ISI(JCR)  دانمجو می تواند در صورتی که دارای یک مقا ه : 8برای ماده  7تاش *

و احعرای کفایعل دسعتاوردهای علمعی رسعا ه، تعاب         رسا هداوران، شگونگی دفاع ای هیات نحوه تمکیل و شرح وظایف  :16تبصره 

 دستورا هملی اسل که به تصویب شورای مؤسسه رسیده باشد.
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 بعا  ه رشته مربوطع  نفر عضو هیئل علمی در 3،  مماور استادانیا  ،راهنما  استاداناستاد یا  ای: اوران عبارتت دایترکیب ه :17تبصره 

پژوهمکده که باید یک نفعر ای  یا پژوهمی  درجه حداقل استادیاری به انتخاب شورای تحصیالت تکمیلی دانمکده یا شورای آمویشی و

پژوهمی دستگاه متقاضی می تواند یعک نفعر را بعه عنعوان      در شیوه مؤسسه مجری باشد.ای موسسه های خارج ای  آنها حداقل دانمیار و

 .استاد مماور مهرفی کند که مماور دانمجو در دفاع و داوری ها باشد و به عنوان عضو هیأت داوران در جلسات حضور داشته باشد

 

 ه، حداقل یک ماه پیش ای تاریخ برگزاری دفاع اسل.کد* برگزاری جلسه دفاع منوط به صدور مجوی ای شورای تحصیالت تکمیلی دانم

 جلسه دفاع به ریاسل استاد راهنما اول )در صورت وجود دو استاد راهنما( و حضور همه اعضای داوری، رسمیل می یابد.* 

داوران مستقالً به دانمجو می  هیاتمالک تصمیم گیری درخصوص رد یا قبو ی رسا ه وهمچنین درجه آن میانگین نمراتی اسل که * 

نماینده خواهند داشل.  نمرهمماور نیز یک  استاد یا استادانو  نمرهراهنما مجموعاً یک  یا استادان  دهند. در این مجموعه استاد

  ،داوران هیاتآوری نمرات مسئول جم  ،نمرهبدون حق  تحصیالت تکمیلی

ی دوره های بر حسن اجرای جلسه دفاع در شارشوب آیین نامه آمویشنظارت و  دانمجو میانگین به عنوان نمره نهایی محاسبه

  .اسلتحصیالت تکمیلی 

 امتیای پایان نامه به شرح ذیل ممخص می گردد:

 به باال با درجه عا ی  18ع  ای نمره 1

 با درجه بسیار خوب  18تا نمره کمتر ای  7/17ع  ای نمره 0

 با درجه خوب 7/17تا نمره کمتر ای  10ع  ای نمره 3

نحوه نگعار    شگونگی دفاع ای یافته های پژوهمی و، میزان نوآوریشده، براساس کیفیل علمی پژوهش انجام  رسا ه ارییابی 

 صورت ییر تهیین می شود. نتیجه آن به یکی ای دو و انجام می شود

   خوب( ، بسیارخوب ،عا ی  در یکی ای سطوح:) قبول الف(

 غیر قابل قبول ب(

، دانمجو مجایاسل طی حداکثر شش ماه ،ت داورانابنا به تمخیص هی ،ارییابی شود« غیر قابل قبول»شنانچه رسا ه دانمجو  :18تبصره 

برای یعک بعار دیگعر ای آن     صرفاً و رسا ه به عمل آورد در رااصالحات الیم ، مدت مجای تحصیل بیمتر نموداکثر به شرط اینکه ای حد

 دفاع کند.

سایمان امور دانمجویان و جوابیه مدیر کل دفتر برنامه ریزی  3/3/1384مورخ  41/3/19131بر اساس نامه شماره :9برای ماده  تاش *

نمجویان تحصیالت تکمیلی مجای کسر نمره به ایای تمدید سنوات تحصیلی دا 08/1/1384مورخ  0/01/11303شماره به آموی  عا ی 

 .نمی باشد

 به دریافل درجه دکتری نائل می شود. ،درسا ه خو ای« قبول »دانمجو پس ای گرراندن واحدهای درسی وکسب درجه  

 صادر می شود. پژوهمی یا پژوهمی( –)آمویشی شیوه  حسب مورد با ذکردکتری دوره مدرک  :19تبصره 
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و نعیم، و در  سعال   شهعار حعداکثر   نیم و حداقل سه سال وپژوهمی  –در شیوه آمویشی  ا مدت مجای تحصیل در دوره دکتر 

، در هعر  ضرورت به پیمنهاد استاد راهنما وتایید گروه ذی ربعط در صورت  و .شیوه پژوهمی حداقل سه سال و حداکثر شهار سال اسل

 .حداکثر تا یک نیمسال تحصیلی به این مدت افزود دو شیوه می توان

معدت مجعای    حعداکثر  در ،یا بروی ممکالت غیر قابل پیش بینعی  در صورتیکه دانمجو بنا به عللی خارج ای اختیار خود و :21تبصره 

 بر حسب موردکمسیون بررسی موارد خاص و تأیید شورای مؤسسه،  به پیمنهاد استاد راهنمای دانمجو، موفق به اتمام تحصیل نمود

نحعوه   مورد معدت و  در ،لمی دانمجوع وکیفی  و کمیفها یتهای  بامتناسب می کند وضهیل دانمجو را بررسی ، با حضور استاد راهنما 

 مدت مرکور جزو حداکثر مجای تحصیل دانمجو محسوب می شود.، این اساس رب ادامه تحصیل یا اخراج او تصمیم گیری خواهد کرد.

 شود. 10کمتر ای  (8دانمجو )بارعایل تبصره  یمیانگین کل نمره های درس الف(

 .ارییابی شود «غیر قابل قبول» و دفاع مجدد (19رسا ه دانمجو )بارعایل تبصره  ب(

 به پایان برسد. (06مدت مجای تحصیل دانمجو )بارعایل تبصره  ج(

 احرای نمود. (14)بارعایل تبصره جام  بار ارییابی  صالحیل علمی دانمجو برای استمرار فها یل پژوهمی پس ای دو د(

 رعایعل ضعوابط و   موسسعه مجعای اسعل بعا     ،دوره دکتری حصیل درمحروم شدن یا انصراف دانمجو ای ادامه تدرصورت  :21بصره ت

 کند. اساس کارنامه تحصیلی دانمجو صادر بر صرفا گواهینامه ای را ،مقررات مربوط

 واحد رسا ه را انتخاب نماید. ،دانمجو موظف اسل پس ای اخر رسا ه در هر نیمسال: 12برای ماده  1تاش *

 تاریخ فارغ ا تحصیلی دانمجو، تاریخ دفاع قابل قبول ای رسا ه می باشد. : 12برای ماده  2تاش *

عدم ثبل نام دانمجو در یک نیمسال تحصیلی و همچنین عدم ثبل درخواسل مرخصی تحصیلی تا پایان مهلل : 12برای ماده  3تاش *

آمویشی هر نیمسال، به منز ه انصراف دانمجو ای تحصیل قلمداد می شود. اگر دانمجو بدون کسب موافقل حرف و اضافه برابر تقویم 

دانمگاه حتی برای یک نیمسال ثبل نام ننماید ای ادامه تحصیل محروم می گردد. بایگمل به تحصیل با تأیید شورای تحصیالت تکمیلی 

 دانمگاه امکان پریر اسل.

دانمکده و  گروه و موافقلنظر استاد راهنما و با  در موارد استثنائی که دانمجو عرر موجه داشته باشد می تواند،: 12برای ماده 4تاش *

نیمسال ای مرخصی تحصیلی استفاده  و با توجه به حداکثر مدت مجای تحصیل، حداکثر تا دو دانمگاهتائید شورای تحصیالت تکمیلی 

 کند.

در موارد مربوط به ارییابی رسعا ه و قابلیعل هعای پژوهمعی بعا       بر عهده مهاون آمویشی اسل وه نامتفسیر مواد این آیین  :22تبصره 

 وهمی اسل. ژهماهنگی مهاونل پ

این آئین نامه در بر گیرنده اصول کلی و ضوابط اصلی دوره دکتری اسل و موسسه موظف اسل شیوه نامه های اجرایی را بعه  

 گونه تدوین کند که ضمن تحقق اصول کلی آئین نامه، شروطی مغایر با آئین نامه برای دانش آموختگان ایجاد نمود.

بر عهده مهاونل آمویشی اسل و در موارد مربوط بعه ارییعابی رسعا ه و قابلیتهعای پژوهمعی بعا        تفصیر مواد این آئین نامه:22تبصره

 هماهنگی مهاونل پژوهمی اسل.
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ین آئعین  ه دکتری را تنظیم وبر نحوه اجرا ی او موسسه به تناسب وظایف خود، شیوه نامه های نظارت براجرای دور« ویارت»

 های اجرای آن نظارت می کنند.نامه و شیوه نامه 

شورای برنامه ریزی آموی  عا ی تصویب  9/9/98مورخ 777تبصره در جلسه 00ماده و 17این آئین نامه ممتمل بر یک مقدمه 

و پس ای آن در دوره دکتری پریرفته می شوند الیم االجرا اسل وای تعاریخ اجعرا   1398-86یانی که ای سال تحصیلی شد وبرای دانمجو

 کلیه بخش نامه ها وآئین نامه های مغایر با این آئین نامه  غو می شود. 

شورای تحصیالت تکمیلعی دانمعگاه     8/11/80  در جلسه مورخ  تا  07و تبصره 00 ماده و 17، یک مقدمه ممتمل برشیوه نامه این    

ای  الیم االجراسعل و ، پس ای آن در دوره دکتری پریرفتعه معی شعوند    و 86/1398برای دانمجویانی که ای سال تحصیلی شد وتصویب 

  غو می شود. شیوه نامهاین  آیین نامه های مغایر با کلیه بخمنامه ها و ءتاریخ اجرا

 


