
 

 بسمه تعالی                                                                             

                                

                                                                                          

 دانشگاه لرستان                                                                                             

 5931سال  (.Ph.D)آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی   شیوه نامه

 مقدمه:

مورخ  178مصوب جلسه  59آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی سال  32این شیوه نامه بر اساس ماده 

شورای عالی برنامه ریزی آموزشی به منظور یکسان سازی و وحدت رویه در تمامی دانشکده های  32/88/8252

 دانشگاه لرستان تدوین گردید.

و  59آموزشی دوره دکتری تخصصی سال بر گرفته  از آیین نامه  فونت معمولیبا عبارات در این شیوه نامه 

 .   بیان گردیده است)تاش( شورا به صورت اختصاری  تبصره های الحاقی، )*(عبارات مشخص شده با 

 مقدمه:
( این آیین  12/7/2333)مصوب آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  3ماده  21به استناد بند 

 نامه تدوین و به اجرا گذاشته می شود.

 بخش اول : اهداف و تعاریف
 موزش عالی است.ره دکتری در تمامی زیر نظام های آهدف از تدوین این آیین نامه تعیین چارچوبی برای اجرای صحیح دو .2ماده 

 زیر استفاده شده است.. در این آیین نامه و برای رعایت اختصار: تعاریف 1ماده

 : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.وزارت – 2

: دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی است که دارای مجوز پذیرش دانشجوی دوره دکتری از وزارت مؤسسه – 1

 هستند.

 با سپردن تعهد خدمت، تحصیل می کنند. : نظام آموزش عالی که دانشجویان بدون پرداخت شهریه و صرفاًآموزش رایگان – 3

 : شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت است.شورا – 4

: فردی است که در یکی از رشته های دوره تحصیلی دکترای تخصصی، برابر ضوابط معین پذیرفته شود و در آن دوره ثبت دانشجو – 5

 نام کند و به تحصیل اشتغال ورزد.

فردی است که یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی را با موفقیت به پایان رساند و برابر ضوابط معین، مدرک  دانش آموخته: – 6

 تحصیلی آن دوره را دریافت کند.

 : مدت زمان مشخصی است که دانشجو برابر ضوابط معین و به طور موقت به تحصیل اشتغال ندارد. مرخصی تحصیلی – 7

 دی است که در آن دانشجو به طور خود خواسته از ادامه تحصیل خود داری کند.: فراینانصراف تحصیلی – 2

 : شیوه ای از آموزش است که دانشجو در آن، تمام تحصیل خود را به صورت تمام وقت انجام می دهد.آموزش حضوری – 3

(2) 

 



 
 

با هدف ارزشیابی توانمندی های : آزمونی تخصصی است که پس از گذراندن واحدهای دوره آموزشی، ارزیابی جامع – 21

 آموزشی و پژوهشی دانشجو برگزار می شود.

 : عضو هیأت علمی و یا کسانی که صالحیت تدریس آنها به تأیید مؤسسه رسیده باشد.مدرس – 22

 : یکی از حوزه های تخصصی علوم بر اساس تقسیم بندی وزارت است.رشته تحصیلی – 21

 پیوسته ای از دروس و فعالیت های هر رشته تحصیلی است که اهداف مشخصی را دنبال می کند. : مجموعه به همبرنامه درسی – 23

: دانش یا مهارت هایی است که برای یادگیری دانشجو در طول یک نیمسال تحصیلی یا زمان معادل آن در نظر واحد درسی – 24

 گرفته می شود.

 هیأت علمی که دارای تخصص مشابه در یک رشته علمی هستند.: مجموعه ای متشکل از تعدادی عضو گروه آموزشی – 25 

: دوره تحصیلی که بعد از دوره کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای آغاز می شود و دانشجو طبق برنامه دوره دکتری تخصصی – 26

 درسی مصوب، مدرک دکتری دریافت می کند.

جوی دوره دکتری تخصصی است که در یک زمینه مشخص از یک : گزارش مکتوب حاصل از یک فعالیت پژوهشی دانشرساله – 27

 رشته تحصیلی و با راهنمایی استاد/ استادان راهنما و استاد/استادان مشاور تدوین می شود.

: مجموعه ای متشکل از اعضای هیأت علمی و یا متخصصان حرفه ای است که مسئولیت ارزیابی رساله دانشجو را هیأت داوران – 22

 دارند.بر عهده 

: صاحب نظران یا کارشناسان با تجربه غیر هیأت علمی در سایر بخش های جامعه هستند که دارای مهارت متخصصان حرفه ای – 23

  و صالحیت حرفه ایی به تأیید مؤسسه هستند.

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارتین:

از اعضای هیأت علمی دارای مدرک دکتری تخصصی است که مسئولیت راهنمایی دانشجو را در طول دوره  : یکیاستاد راهنما – 11

 دکتری به عهده دارد.

: یکی از اعضای هیأت علمی دارای مدرک دکتری تخصصی یا متخصصان حرفه ای است که مسئولیت مشاوره استاد مشاور – 12

   دانشجو را در انجام رساله به عهده دارد.

: هر یک از دوره های تخصصی دکتری است که بر اساس ضوابط مصوب وزارت و با مشارکت مؤسسه های دوره بین المللی  - 11

 آموزش عالی و پژوهشی غیر ایرانی برگزار می شود.

   : شرایط و ضوابط پذیرشبخش دوم

 تصاصی ورود به دوره دکتری تخصصی عبارتند از :. شرایط عمومی و اخ3ماده

بودن مدرک رسمی پایان دوره کارشناسی ارشد اعم از پیوسته، ناپیوسته یا دکتری حرفه ای مورد تائید وزارتخانه های علوم،  ادار-2

 تحقیقات وفناوری و بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی.

 داشتن صالحیت های علمی ورود به مؤسسه برابر ضوابط معین.-1

 برابر ضوابط معین.مؤسسه داشتن صالحیت های عمومی ورود به  -3

 .خارجی طبق شیوه نامه مصوب مؤسسه احراز توانایی در زبان-4

: پذیرش دانشجوی مشمول مقررات استعدادهای درخشان طبق مصوبات شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت و پذیرش 2تبصره

 داوطلبان خارجی طبق مصوبات مراجع ذی ربط انجام می شود.

یان خارج به داخل، مصوب وزارت به سسه خارج می تواند طبق آئین نامه انتقال دانشجودوره دکتری تخصصی مؤ دانشجوی :1تبصره 

 (1)                                  های داخل منتقل می شود.سسه مؤیکی از 

 



 

 یک بار امکان پذیر است. انشجو در دوره تحصیلی دکتری صرفاً. آموزش رایگان برای هر د4ماده

: تحصیل در دوره دکتری تخصصی به صورت تمام وقت است. همچنین تحصیل همزمان دانشجوی این دوره در همان دوره یا 5ماده

 سایر دوره های تحصیلی ممنوع است.

 است.اعم از دولتی و غیر دولتی ممنوع  همان موسسه یا سایر موسسه هاقال دانشجوی دوره دکتری تخصصی در. تغییر رشته وانت6ماده

 ضوابط و مقررات آ موزشی :بخش سوم

 سسه موظف است برنامه درسی مصوب را برای دوره ای که در آن با مجوز وزارت دانشجو پذیرفته است، اجرا کند.. مؤ7ماده

 مبتنی بر نظام واحدی انجام می شود.سسه مؤ. آموزش در دوره دکتری تخصصی در 2ماده 

  شامل شانزده هفته آموزش ودو هفته ارزشیابی پایان نیمسال است.تبصره: هرنیمسال تحصیلی هجده هفته، 

 . مدت تحصیل در دوره دکتری تخصصی، حداقل شش نیمسال تحصیلی وحداکثر هشت نیمسال تحصیلی است.3ماده

حصیل را حداکثرتا مدت ت اختیار دارد به پیشنهاد استاد راهنما،سسه مؤدر صورتی که دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود،  تبصره:

دو نیمسال تحصیلی افزایش دهد. برای دانشجوی مشمول آموزش رایگان، تحصیل در نیمسال اول کماکان به صورت رایگان اما 

دریافت می شود. سسه مؤت امنا تعیین و طبق شیوه نامه مصوب هزینه ثابت است که طبق تعرفه هیأ درنیمسال دوم منوط به پرداخت

این مدت دانش آ موخته نشود، پرونده وی برای تصمیم گیری درخصوص ادامه تحصیل به کمیسیون موارد خاص چنانچه دانشجو در 

   ارجاع می شود.سسه مؤ

: دانشجو می بایست تقاضای خود را برای تمدید سنوات نیمسال های نهم و دهم در سیستم 5*تاش برای ماده

نماید. مجوز تمدید سنوات نیمسال های نهم و دهم با تایید گلستان حداقل دو هفته قبل از شروع نیمسال ثبت 

 استاد راهنما، مدیر گروه و مدیر آموزش دانشکده از طریق سیستم آموزشی گلستان صورت می پذیرد.

واحد پژوهشی  14تا22واحد آموزشی و 22تا21واحد است که از این تعداد،  36.تعداد واحد های درسی دوره دکتری تخصصی 21ماده

 ت که در برنامه درسی هر رشته تحصیلی لحاظ می شود.اس

 واحد درسی انتخاب کند. 21و حداکثر  6تبصره: دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است حداقل 

: عدم ثبت نام دانشجو در یک نیمسال تحصیلی و همچنین عدم ثبت درخواست مرخصی 81برای ماده  8تاش *

برابر تقویم آموزشی هر نیمسال، به منزله انصراف دانشجو از تحصیل قلمداد  تحصیلی تا پایان مهلت حذف و اضافه

ادامه تحصیل محروم ننماید از  می شود. اگر دانشجو بدون کسب موافقت دانشگاه حتی برای یک نیمسال ثبت نام

 است.صیالت تکمیلی دانشگاه امکان پذیرمی گردد. بازگشت به تحصیل با تأیید شورای تح

: دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی از شرط اخذ حداقل و حداکثر واحد درسی معاف  81ی ماده برا 3*تاش 

 است.

 است. 11از 26موزشی آو میانگین کل قابل قبول پس از گذراندن تمام واحد های 11از 24. حداقل نمره قبولی در هر درس 22ماده

باشد دانشجو موظف است با نظر  26تمام واحد های آ موزشی کمتر از : چنانچه میانگین کل نمرات دانشجو پس از گذراندن 2تبصره

در غیر با موفقیت بگذراند،  دروسی را برای ترمیم میانگین کل اخذ کند و ،نما و تائید گروه، فقط در یک نیمسال تحصیلیهاستاد را

 اینصورت از ادامه تحصیل محروم می شود.

 بر اساس آخرین نمره قبولی وی انجام می شود. صرفاًبه میانگین کل نمرات دانشجو : محاس1تبصره

: دانشجوی مشمول آ موزش رایگان، در صورت عدم کسب نمره قبولی در هردرس یا حذف غیر موجه آن، موظف است برای 3تبصره

 ند.پرداخت کسسه مؤت امناء ط به آن را براساس تعرفه مصوب هیأانتخاب مجدد همان درس یا درس جایگزین، هزینه مربو

(3) 

 



 

: دروسی را که دانشجو برای ترمیم معدل کل اخذ می کند نباید از بین دروسی 88ماده  8*تاش  برای تبصره 

و باالتر آنرا گذرانده است. ضمناً هزینه مربوط به دروس انتخابی بر اساس تعرفه  81انتخاب شود، که قبال با نمره 

 دانشجویان شبانه  هم ورودی محاسبه می گردد.مصوب هیأت امنای دانشگاه لرستان برای 

شورای تحصیالت تکمیلی  ،موجه بودن حذف درس: مرجع رسیدگی برای تشخیص 88اده م 2برای تبصره *تاش 

         تحصیالت تکمیلی دانشکده  شورای آموزشی وگروه آموزشی و موافقت ستاد درس، دانشگاه، پس از تایید ا

  می باشد.

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس، ازسوی مدرس)یا مدرسان( آن درس وبر اساس حضور و فعالیت در کالس، . 21ماده

بر  عملی در هر نیمسال تحصیلی صورت می پذیرد و-انجام تکالیف ونتایج آزمون کتبی مرحله ای و پایانی برای دروس نظری و نظری

 مبنای عددی از صفر تا بیست تعیین می شود.

: استادان محترم دروس دوره دکتری موظف هستند در پایان هر نیمسال تحصیلی وضعیت 83*تاش برای  ماده  

مورخ  888519/38/3اساس، نامه شماره د. بر دانشجو از نظر نمره را مشخص نموده و در سیستم گلستان ثبت نماین

رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت  معاونت محترم و 59/9/81مورخ  98152/2و پیوست نامه شماره  59/9/21

استادان محترم نسبت به اعالم و ثبت به موقع نمرات امتحانات  "علوم،تحقیقات و فناوری که بیان می دارد: 

روز بعد از اتمام امتحانات در هر نیمسال تحصیلی( در تمام مقاطع تحصیلی )کاردانی، کارشناسی،  81)حداکثر 

تمام و اقدام نمایند و معاونین محترم آموزشی دانشگاه ها نیز در این خصوص نظارت کارشناسی ارشد و دکتری( اه

 مالک عمل خواهد بود. "دقیق تری اعمال نموده تا در انتهای دوره موجب بالتکلیفی دانشجویان نگردد.

درس یا درجلسه امتحان پایان درس بیش از سه شانزدهم از کالس های یک  . چنانچه دانشجو در طول نیمسال تحصیلی، دریک23ماده

نیمسال آن درس غیبت کند، این غیبت غیر موجه تلقی شده وآن درس حذف می شود. دراین صورت، رعایت حداقل شش واحد در 

طول نیمسال برای دانشجو الزامی نیست ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو مدت مجاز دوره تحصیلی وی محصوب 

 می شود.

 از تمام واحد های آموزشی دوره الزامی است.26. برای ورود به مرحله ارزیابی جامع، کسب میانگین کل حداقل 24ماده

یک بار دیگر، در ارزیابی جامع  اینصورت، دانشجو مجاز است، صرفاً در غیر است، 26مره قبولی درارزیابی جامع . حداقل ن25ماده

پرونده دانشجو برای تصمیم گیری در خصوص امکان شرکت مجدد  ر این صورتد و آن را با موفقیت بگذراند در غیشرکت کن

 ارجاع می شود.سسه مؤدرارزیابی جامع به کمیسیون موارد خاص 

تبصره. نحوه اجرای ارزیابی جامع که به منظور ارزشیابی توانمندیهای آموزشی و پژوهشی دانشجوانجام می شود، طبق شیوه نامه مصوب 

 .خواهد بودسسه مؤ

           : نحوه ارزیابی آزمون جامع بر اساس شیوه نامه آزمون جامع دانشگاه لرستان صورت89ماده *تاش برای 

  می پذیرد.

 : ضوابط و مقررات پژوهشیبخش چهارم

فعالیتهای . گذراندن موفقیت آمیز ارزیابی جامع و تصویب طرح پیشنهادی رساله در گروه آموزشی شرط الزم برای شروع 26ماده

 ژوهشی در دوره دکتری تخصصی است. پ

(4) 

 



 

. دانشجوی دوره دکتری تخصصی مجاز است عالوه بر استاد راهنمای اصلی، استاد راهنمای دوم نیز داشته باشد. استاد راهنمای 27ماده 

یاری و با تأیید گروه  داستااصلی به درخواست دانشجو و از میان اعضای هیأت علمی مؤسسه محل تحصیل و با مرتبه علمی حداقل 

 آموزشی تعیین می شود.

: داشتن حداقل سه سال سابقه تدریس در دوره تحصیالت تکمیلی و راهنمایی حداقل دو دانشجوی کارشناسی ارشد برای استاد 2تبصره 

 ستادیاری ضروری است.راهنما با مرتبه ا

 شرایط و نحوه انتخاب استاد راهنمای دوم )داخل یا خارج از مؤسسه( طبق شیوه نامه مصوب مؤسسه انجام می شود. :1تبصره 

متخصصان حرفه ای  اانتخاب استاد/ استادان مشاور، به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی، از بین اعضای هیأت علمی ی: 3تبصره 

 مکان پذیر است.مرتبط با رشته تحصیلی دانشجو ا

و معاونت آموزشی و تحصیالت  یآموزش به پیشنهاد استادراهنما وتایید گروه ،درصورت نیاز:87برای  ماده  8*تاش 

( اول)  اصلی مشروط بر اینکه استاد راهنمای استاد راهنمادو  مسئولیت راهنمایی رساله دانشجو راتکمیلی دانشکده، 

 به طور مشترک عهده دارمی شوند. را به عهده داشته باشد، ایت رسالهدرصد مسئولیت هد 11حداقل 

ی استاد راهنماتحصیالت تکمیلی دانشگاه، انتخاب شورای  پس از تأییددر شرایط خاص :87برای  ماده  3*تاش 

 بال مانع است.نیز  دانشگاه لرستاناز خارج از ، متخصصان با مدرک دکتریبین مشاور از یا  ودوم 

و معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی  گروه آموزشیبه پیشنهاد استاد راهنما وتائید  :87 برای  ماده2*تاش 

ت علمی یا صاحب نظران و محققان برجسته را به جهت بهره گیری می توان یک یا دو نفر ازاعضای هیأدانشکده، 

 مشاور رساله تعیین نمود.از تجارب و دانش تخصصی مرتبط با تحقیقات در رساله دکتری دانشجو، به عنوان استاد 

استاد مشاور باید دارای مدرک دکتری با حداقل مرتبه استاد یاری، یا استادیار پژوهشی :87برای  ماده  2*تاش 

ت علمی نیستند داشتن مدرک دکتری که عضو هیأ )متخصصان حرفه ای(باشد. برای صاحبنظران و محققانی

 .یلی دانشگاه قابل بررسی است()موارد خاص در شورای تحصیالت تکم الزامی است

وهشی خود طبق آیین ماه مصوب وزارت در مدت دکتری و برای ادامه فعالیتهای پژ . دانشجو مجاز است در زمان تدوین رساله22ماده 

 مجاز تحصیلی با عنوان فرصت تحقیقاتی به یکی از مؤسسه های آموزش عالی داخلی یا خارجی سفر کند. 

پژوهشی مستخرج از رساله، با تأیید  -تدوین رساله به شرط کفایت دستاوردهای علمی و چاپ یک مقاله علمی . دانشجو پس از23ماده

 استاد/استادان راهنما مجاز است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند.

مرتبه استادیاری هستند که یک عضو  سه عضو هیأت علمی )عالوه بر استادان راهنما و مشاور( با حداقلهیأت داوران متشکل از تبصره: 

 یکی از داوران خارجی می تواند ازمتخصصان حرفه ای انتخاب شود. از داخل و دو عضو از خارج از گروه آموزشی انتخاب می شوند.

 المللی پژوهشی با نمایه بین –مقاله شرط کفایت دفاع می بایست در یکی از مجالت علمی  :85برای ماده  8تاش 

SCOPUS(Q1 ,Q2, Q3), ISI (JCR)  یاISC )استاد راهنما، و مورد تأیید  دارای ضریب تأثیر )باالتر از صفر

و شورای عالی حوزه های علمیه زارتین که در فهرست نشریات نامعتبر وو معاونت پژوهشی دانشگاه زشی گروه آمو

 منتشر شده باشد. نباشد، در قالب نسخه نهایی به صورت کاغذی یا الکترونیکی )برخط(
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مقاله ای قابل قبول است که در آن آدرس دانشجو و استاد راهنمای اول و دانشگاه لرستان : 85برای ماده  3تاش 

قید شده و نام « University Lorestan»و در بخش انگلیسی «دانشگاه لرستان» در بخش فارسی با عنوان )

 راهنما و مشاور وی در مقاله گنجانده نشده باشد.نویسنده ای به جز دانشجو و استادان 

استاد راهنمای اصلی، نویسنده مسئول بوده و ایمیل دانشگاهی وی در مقاله درج شده باشد. : 85برای ماده  2تاش  

الزم به ذکر است که در صورت اعالم رضایت کتبی از سوی استاد راهنمای اصلی، استاد راهنمای دوم می تواند 

 نویسنده مسئول مقاله انتخاب گردد.به عنوان 

که از فرصت تحقیقاتی استفاده می کنند می توانند با موافقت استاد راهنمای  دانشجویانی : 85برای ماده  2تاش 

 اصلی، نام استاد پذیرنده خود در دوره فرصت تحقیقاتی را در زمره نویسندگان مقاله درج کنند.

        55/81با یک مقاله  2الی  8های و تاش  85زیابی رساله با رعایت ماده حداکثر نمره ار: 85برای ماده  9تاش 

      می باشد.

: در صورتی که دانشجوی دکتری عالوه بر مقاله شرط کفایت دفاع، مقاالت دیگری نیز با 85برای ماده  1تاش 

له چاپ شده یا دارای پذیرش منتشر نموده باشد، می تواند به ازای هر مقا  9الی  8های  تاششرایط مندرج در 

    در نظر گرفته شود. نمره  8تا  ISI(JCR)نمره و  9/1تا   ISCیا  SCOPUS(Q1 ,Q2, Q3) در نمایه های قطعی

 MIFتقسیم بر IFبا ISI (JCR) مقاله شرط کفایت دفاع : دانشجو می تواند در صورتی که 85برای ماده  7تاش 

 کسب نماید. 31تا نمره  باشد 8بزرگتر از 

 : نمره رساله در میانگین کل محاسبه نمی شود و ارزشیابی آن به شرح زیر انجام می شود:11ماده 

 (26الف: مردود )کمتر از 

 (.11تا  23(؛ عالی ) 33/22تا  22(؛ خیلی خوب )33/27تا  26ب: قبول با درجه خوب )

شود، با تأیید هیأت داوران، حداکثر یک نیمسال در سقف مجاز تحصیل به دانشجو اجازه : چنانچه ارزشیابی رساله مردود اعالم 2تبصره 

 داده می شود تا دوباره در جلسه دفاع شرکت و از رساله خود دفاع کند.

به  : دانشجویی که در فرصت تعیین شده نتواند از رساله خود با درجه قبولی دفاع کند، فقط گواهی گذراندن واحدهای درسی1تبصره 

 وی اعطاء می شود.

 : تاریخ دانش آموختگی، روز دفاع و کسب درجه قبولی از رساله است.12ماده 

 : ضوابط و مقررات نظارت بر اجرای آیین نامهبخش پنجم 

. چنانچه دانشجو در حین تدوین رساله اقدام به تخلف علمی ) دستبرد ادبی، جعل، تقلب، رونوشت 33ماده 

برای مؤسسه اثبات شود، مطابق با قوانین و آیین نامه ها  موضوع طبق شیوه نامه مصوب مؤسسهبرداری( کند و این 

 و دستورالعمل های مصوب اقدام خواهد شد.

تمام دروس یک . ضوابط مربوط به بررسی و تصویب طرح پیشنهادی برای انجام رساله دکتری، حذف 32ماده 

حصیلی، انصراف از تحصیل، تقویم آموزشی، چگونگی ثبت و نیمسال تحصیلی، حضور و غیاب دانشجو، مرخصی ت

اعالم نمره، تصمیم گیری در موارد خاص و سایر موارد اجرایی این آیین نامه بر اساس شیوه نامه اجرایی مصوب 

 مؤسسه و اصول مندرج در این آیین نامه انجام می شود.
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: طرح پیشنهادی رساله دانشجو پس از تصویب در گروه آموزشی و شورای تحصیالت 32برای ماده  8 تاش*     

 و قابل اجرا است.  یافتهرسمیت  گذراندن موفقیت آمیز آزمون جامعتکمیلی دانشکده، و 

جامع  ه رساله دکتری ضروری است و می بایست پس از قبولی در ارزیابیدفاع از پیشنهاد: 32برای ماده  3*تاش 

 دو داور.حداقل انجام شود. ممتحنین عبارتند از استاد یا استادان راهنما، استاد یا استادان مشاور و 

: معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده موظف است پذیرش و ثبت موضوع 32برای ماده  2*تاش 

 به وی ابالغ نماید. نشجو را کتباًپیشنهاده دا

با دانشجو می تواند حداکثر دو نیمسال از مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات تحصیلی : 32برای ماده  2*تاش 

 استفاده نماید.تأیید شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

و  2آیین نامه، تبصره  82حذف یک و یا تمام دروس یک نیمسال تحصیلی بر اساس ماده : 32برای ماده  9*تاش 

 امکان پذیر است. ،88ماده  8تاش

در دوره دکتری، دانشگاه مجاز در صورت محروم شدن یا انصراف دانشجو از ادامه تحصیل : 32برای ماده  1تاش *

 است با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، صرفا گواهینامه ای را بر اساس کارنامه تحصیلی دانشجو صادر نماید.

و به صورت کتبی به اداره تحصیالت  دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست انصراف خود را شخصاً

خواست، تقاضای ر و تا دو ماه از تاریخ ارائه درتسلیم کند. دانشجو مجاز است فقط برای یک بادانشگاه تکمیلی 

      مهلت، حکم انصراف از تحصیل وی صادر انصراف خود را پس بگیرد در غیر این صورت، پس از انقضای این 

 می شود. 

تقویم آموزشی برای هر  سال تحصیلی توسط شورای آموزشی دانشگاه به واحد های : 32برای ماده  7*تاش 

 ذیربط ابالغ می گردد.

توسط  و تاش مربوط به آن در مهلت مقرر 83ماده چگونگی ثبت و اعالم نمره بر اساس : 32برای ماده  1*تاش 

 ثبت و نهایی گردند.در سیستم گلستان و در پایان هر نیمسال تحصیلی استادان محترم می بایست 

 . مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه و پاسخگویی قانونی مترتب بر آن، بر عهده مؤسسه است.32ماده 

 ت.. نظارت بر حسن اجراء و تفسیر مفاد آن بر عهده معاونت آموزشی وزارت اس39ماده 

شورای  32/88/8252مورخ  178تبصره در جلسه شماره  89ماده و  31. این آیین ماه مشتمل بر یک مقدمه 31ماده 

و پس  8259-51تصویب رسید و اجرای آن برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی  عالی برنامه ریزی آموزشی به

 از آن الزامی است.

 32/88/8252مورخ   178مصوب جلسه تخصصی ی نامه دکتراین شیوه نامه مشتمل بر آیین . 31برای ماده  8تاش 

به  15/88/51مورخ لرستان  ای دانشگاهشور تاش در 37و تبصره  81ماده،  31آموزشی وشورای عالی برنامه ریزی 

 و پس از آن الزامی است.   8259-51تصویب رسید و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 
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