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 دانشگاه سمنان (Ph.D)دكتري دورهآيين نامه اجراييدستورالعمل

:مقدمه
 هاي برنامه دافها خصوصبه واقتصادي اجتماعي عظيم تحوالتو فناوريو علم شتابپر رشد

زكمراوها دانشگاه برايرا شرايطي ايران، اسالمي جمهوريهلاس بيستازندا چشم سندو توسعه
و علمدر برديهار تحول ايجاد براي فناوريو تحقيقات علوم، وزارتكه است آورده پديده تحقيقاتي

 شيوهدر تنوع طريقازرارهامو متخصص متعهد، نيروهاي تربيت پژوهش،به بيشتر توجهو فناوري
.است ادهرداقر خود اريك هاي اولويت صدردررا تري،كد دورهدر دانشجو پذيرش

و گرفت قرار نظر تجديد مورد دكتري، دوره آموزشي نامه آيين آخرين روي، پيش اهدافبه نيل براي
ك نظريه آوري جمعازپس ايت،نه در  آموزشي، گروهركا مختلف جلساتدر بررسيو ارشناسيهاي

به الزم.شد تدوين(پژوهشي)و پژوهشي)–(آموزشي شيوهدوبه دكتري دوره جديد نامه آيين
 مجاز عالي آموزش گسترش شوراي مجوزبا" صرفا ها، شيوهازيكهر برگزاريكه استيدكتأ

 تخصصي هاي كميتهدر تصويبازپس پژوهشي، هاي طرح محور، پژوهش شيوهدر البته. بود خواهد
 شده تأمين مؤسسهاز خارج ازاعتبارات بايدكهآن اعتبارات بيني پيشو مشخصيكارفرما تعيينو

.شد خواهد اجرا باشد،

 فصل اول

:رودميكاربه نامه آيين ايندر زير تعاريف اختصار، رعايت براي-1 ماده

.است فناوريو تحقيقات علوم، وزارت منظور:وزارت

.است (Ph.D) تخصصي دكتري دوره نظورم دكتري: دوره

 مطابقهكستا كشور پژوهشيو عالي آموزش هاي مؤسسهوها دانشگاهاز هريك منظور:مؤسسه
.نندك برگزار دكتري دوره مجازند وزارت، مقررات

.است كه داراي دوره دكتري مؤسسه پژوهشييا آموزشي سازماني واحد وچكترينك منظور:گروه

.است دكتري دوره نامه آيين منظور:نامه آيين

 اجراي اد،دقرار برابرهك است مشخص ارفرمايك داراي پژوهشي، طرح:محور تقاضا پژوهشي طرح
و تأمين كارفرما توسطآنبر نظارت هاي هزينه همراهبه پروژه كامل اعتباراتو واگذار مؤسسهبه آن

.شودمي گرفته تحويل نيزارك نتيجه

-آموزشي شيوهدر.دارد عهدهبررا دانشجو رساله هدايتكه استاي كميتهمنظور:راهبري ميتهك

 شوراي انتخاببا غير از مشاورين)به( علمي هيات عضو نفردوو راهنما(ان)استاد پژوهشي،

 معاون گروه، مدير راهنما، استاد پژوهشي شيوهدرو(يا دانشكده) گروه تكميلي تحصيالت
.دهندمي تشكيلراكميته اين اعضاي كارفرماو پژوهشي

.دارد عهدهبررا دكتري دورهدر دانشجو رساله ايينه ارزيابيكه است هيأتي منظور: داوران هيات
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برو پژوهشي- آموزشي شيوهدر دانشگاه آموزشي شوراييا تكميلي تحصيالت شوراي منظور:شورا

.است پژوهشي شيوهدر مؤسسه پژوهشي شوراي مورد حسب

مي تحصيلي مدرك اعطايبهكه است عالي آموزش تحصيلي دوره باالترين دكتري دوره-2 ادهم

 رفعدر فناوريو علوم تلفمخ هاي زمينهدر نوآوريباكه است افرادي تربيتآن رسالتو انجامد
 دوره اين.باشند مؤثر دانش)پژوهشي- آموزشي(و)ژوهشيپ( مرزهاي گسترشو كشور نيازهاي

.شودمي اجرا شيوهدو به
 هاي زيرساختو امناء هيأت مصوبهلاس پنج برنامه داشتنبا پژوهشي هاي مؤسسه.1-2 تبصره
ي نياز مورد هاي پژوهش تبديلو الزم  دوره توانندمي پژوهشي هاي پروژهبه متقاضي دستگا هها

- آموزشي ترايكد دانشجوي نفر5هر ازايبه نيزهاه دانشگاو نندك اجرارا پژوهشي دكتري
 اينكهبر مشروط نندك جذب محور پژوهش شيوهبه دكتري دانشجوي نفريك توانندمي پژوهشي

.باشد داشته محور تقاضا پژوهشي طرح راهنما استاد

 شرايط ورود به دوره دكتري: فصل دوم
 پذيرش شرايط-3 ماده

يلاع آموزشبه ورود عمومي شرايط داشتن)فلا
يا دكتري حرفه اي كه حسب مورد به تائيد وزارت علوم ارشد ارشناسيك تحصيلي مدرك داشتن)ب

و فناوري يا وزارت بهداشت، و آموزش پزشكي رسيده باشد. تحقيقات  درمان
 علمي صالحيت داشتن)ج
 خارجي زباندر توانايي داشتن)د

 هاي آزمون نامه آيين براساس خارجي زباندر تواناييو علمي صالحيت احراز نحوه.1-3 تبصره
.شودمي تعيين وزارت مصوب دكتري وروديزكمتمر نيمه

.بپردازد تحصيلبه وقت تمام طوربه بايد دكتري دوره دانشجوي.2-3 تبصره

براي داوطلبيني كه از طريق ساير آيين نامه ها وارد مي شوند، بر اساس.3-3 تبصره

دانشگاه رسيده باشد صالحيت علمي تحصيالت تكميلي دستورالعملي كه به تصويب شوراي

 صورت مي پذيرد.

 استاد راهنما: فصل سوم
با استادياري مرتبهدر حداقلكه راهنما)ان(استاد تعدادبه توجهبا دانشجو پذيرش ظرفيت-4 ماده

 ارشناسيك نامه پاياندوييراهنماو تكميلي تحصيالت هاي دورهدر تدريس سابقه سالدو حداقل
ستراهنما)ان(استاد عهدهبر ابتدااز دانشجوهرييراهنما مسئوليتو شودمي تعيين باشد، ارشد

 گروه تكميلي تحصيالت شوراي تأييدو علمي هيأت عضو موافقتو دانشجو درخواستبه كه

تعيين ظرفيت اعضاي هيئت علمي براي حائز شرايط شيوه نامهو شودمي تعيين ذيربط

 مي باشد.راهنمائي پايان نامه/رساله دانشجويان دكتري 
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ه قبل از ورودي جديد با توجه به شيوه نامهكدشوراي تحصيالت تكميلي دانش.1-4تبصره

 تعيين مي كند.فهرستو ظرفيت اعضاي هيئت علمي حائز شرايط را موجود

يك)همسرورهاخو برادر، فرزند، مادر، پدر،(يك درجه بستگانازيك هيچ.2-4تبصره

 مورد دانشجوي رساله داوريياو مشاوره يي،راهنما نمي تواند دكتري دوره دانشجوي

.گيرد عهدهربرا نظر

 پايانبه تدريس، سابقه سالدو جايبه پژوهشي شيوهدر راهنما استاد تعيين شرايط.3-4 بصرهت
 تقاضا پژوهش بايد طرحيك حداقلكه باشدمي طرح مجري عنوانبه پژوهشي طرحدونندارس

.باشد اقدام دستدرياو فتهيا خاتمه محور

 گروه، تكميلي تحصيالت شوراي تأييدو نمااهر استاد پيشنهادبه نياز صورت در.4-4 تبصره
درصد60كه استاد راهنماي اول حداقل راهنما استاددورا دانشجو رسالهييراهنما مسئوليت

ر .شوندمي دار عهده مشترك طوربه به عهده داشته باشدامسئوليت هدايت

 بايد)پژوهشي– آموزشي امورو اداري مكاتبات مسؤول( اوليراهنما استاد.5-4تبصره

.باشد مربوطه آموزشي گروه علمي هيات عضو

 هدايت براي مشاور استاددويايك توانمي راهنما استاد پيشنهادبه نياز صورت در.6-4 تبصره
.كرد تعيين دانشجو

يراهنما استاد انتخاب گروه، تكميلي تحصيالت شوراي تشخيصبهو خاص شرايط در.7-4 تبصره

.است بالمانع نيز مؤسسهاز خارج)دكتري مدركبا( متخصصان بيناز مشاورو دوم

و حداكثر تا پايان اولين نيمسال.8-4 تبصره استاد راهنماي دانشجو بايد در بدو ورود

يا تحصيلي ورود به دورة دكتري، تعيين و پس از تصويب در شوراي تحصيالت تكميلي گروه

.به ادارة تحصيالت تكميلي دانشگاه معرفي شود دانشكده

مدير به تعويق افتد،استاد راهنما در صورتي كه به هر دليل موجهي انتخاب.9-4 تبصره

.گروه، وظايف استاد راهنما را بر عهده دارد

 مرحله آموزشي-فصل چهارم
18تا12 ژوهشيپ-يآموزش شيوهدركه است واحد36 دكتري دوره واحدهاي مجموع-5 ماده

آن واحد8تا3 نيز پژوهشي شيوهدرو است رسالهآن واحد24تا18و درسي واحدهايآن واحد
 درسي برنامهدركه است رسالهآن واحد33تا28و دانشجو رساله موضوعبا مرتبط درسي واحدهاي

.شودمي تعييندانشكدهو، تاييد شوراي تحصيالت تكميلي گروه راهنما استاد نظربا رشتههر مصوب

 دورهاز زمانيهردر پژوهشي شيوهدر درسي واحدهاي حداكثرو حداقل تعيين.1-5 تبصره
مي صورتو دانشكده گروه تكميلي تحصيالت شوراي تأييدو راهنما استاد نظرو تشخيصبا تحصيلي

.پذيرد
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 دانشجو علمي توان تقويتو رشتههر نوين مفاهيمبر تسلط منظوربه درسي واحدهاي.2-5 تبصره
 براساسو گروه تكميلي تحصيالت شوراي تأييدو راهنما استاد نظربا پژوهشي هايفعاليت اجراي براي

.شودمي انتخاب رشتههر مصوب درسي برنامه

به نسبت فناوريو دانشرشد روندبه توجهبا بايد آموزشي گروههاي.3-5تبصره

.نمايند اقدام تكميلي تحصيالت هاي دوره دروس سرفصل نمودن روزآمد

 ترميك طولدرالسك زمانازميك بسيار بخش فقط ضرورت صورت در.4-5 تبصره

 بايدالسك زمان اعظم بخشو يابد اختصاص دانشجويي سمينارهاي ارائهبهنداتو مي

 سرفصل چارچوبدر روزآمد درسي اطالعات ارائهبه محترم مدرسين خود توسط

.يابد تخصيص

 ارائهبه مشروط نبايد دروس نمره ارائه آموزشي، دوره ماهيتبه توجه با.5-5 تبصره

و باشد ترم طولدر تابكيكاز بخشي ترجمهيا پژوهشي مقاله به استثناي استاد راهنما

 در راستاي موضوع پايان نامه.

نيمسال شامل گذراندن دروس مورد چهار،طول مدت مجاز مرحله آموزشي.6-5 تبصره

و گذراندن ارزيابي جامع است با.نياز دكتري در شرايط خاص حداكثر يك نيمسال تحصيلي،

و  و به پيشنهاد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده و تأييد استاد راهنما درخواست دانشجو

 دانشگاه به طول اين مرحله اضافه مي شود. تصويب شوراي تحصيالت تكميلي 

پژوهشي، موظف است در هر نيمسال تحصيلي-دانشجو در شيوة آموزشي.7-5 تبصره

و ثبت،6-5تبصره واحد درسي از دروس مرحله آموزشي را با رعايت12تا6بين  انتخاب

آن،نام كند از مگر وي باقي مانده باشد.6كه كمتر اگر خارج از اراده واحد درسي براي

و به تشخيص شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه به هر دليلي تعداد واحدهاي درسي  دانشجو

از دانشجو(اصلي)  در6در طول يك نيمسال تحصيلي به كمتر واحد تقليل يابد اين نيمسال

وي محاسبه مي  شود. سنوات تحصيلي

در دانشجو هاي نمره قبول قابل ميانگينو20از14 درس،هردر قبولي نمره حداقل.8-5 تبصره

 باشد،16از كمتر دانشجو شدههنداگذر درسهاي ميانگين چنانچه ولي. است20از16 درسها، همه
 نيمساليكدر حداكثر،راهنما استاد نظرباو سنوات رعايتبا بوددهاخو مجاز دانشجو

 درسي واحدهاي سقفبر عالوه متفاوت با دروس گذرانده شدهرا درسهايي تحصيلي،

.ندابگذرلك ميانگين جبران براي،(مازاد)

 تحصيالت شوراي تأييدو راهنما استاد تشخيصبه نياز صورتدرو خاص شرايط در.9-5 تبصره
 نمره ند.ابگذر جبراني عنوانبهرا درسي واحد6تا حداكثر است موظف دانشجو ذيربط گروه تكميلي
.شود نمي محاسبهكل ميانگين تعييندر جبراني دروس
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 نمراتكل ميانگيندر احتساب بدون جبراني دروسدر قبولي نمره حداقل.10-5 تبصره

. است20از 14 درسهردر دانشجو

.نيست مجاز استادبه معرفي صورتبه دكتري دروس برگزاري.11-5 تبصره

%60راهنماي دانشجو، نبايستي از سقف واحدهاي ارائه شده توسط استاد.12-5 تبصره

 تجاوز كند.

در نيمسالي كه دانشجو در ارزيابي جامع ثبت نام كرده است، تنها مي تواند.13-5 تبصره

 يكي از دروس خود را كه نگذرانده است، اخذ كند.

و ديگر فعاليت.14-5 تبصره هاي آموزشي حضور دانشجويان در تمامي برنامه هاي درسي

شو پژوهشي  (كه دستورالعمل مربوطه توسط ه تعيينكدي دانشتكميل وراي تحصيالتدوره

مجموع ساعات آن درس16/3در هر درس نبايد از شود) الزامي است. غيبت دانشجو مي

 شود. صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوبميايناوز كند، در تج

 شوراي تحصيالت تكميلي عهدهبرغيبت دانشجو تشخيص موجه يا غيرموجه بودن.15-5 تبصره

 دانشكده است.

 موضوع رساله–فصل پنجم
:رساله موضوع-6 ماده

 طرحاز پژوهشي شيوهدرو اولالنيمس پايانتا وهشيپژ-آموزشي شيوهدر است موظف دانشجو
و تعيين راهنما استاد نگيهاهمبارا خود رساله موضوع پذيرش،با همزمان محور، تقاضا پژوهشي هاي
.كند آغازرا خود پژوهشييتالفع گروه، تكميلي تحصيالتيشورا تصويباز پس

درو سوم نيمسال پايانتا پژوهشي- آموزشي شيوهدر دانشجو رساله پيشنهادي طرح.1-6 تبصره

و دانشكده گروه تكميلي تحصيالت شوراي تصويبازپسو اول نيمسال طولدر پژوهشي، شيوه
.است اجرا قابلو يابدمي رسميت

مي انجام جامع ارزيابياز مستقلو است ضروري طرح پيشنهاداز دفاع.2-6 تبصره

،(حضور استاد راهنماي اول ضروري است) راهنما)ان(استاداز عبارتندآن ممتحنينو.شود

از)داخلي ترجيحاً( داوردويايك،(حضور استاد(ان) مشاور اختياري است.) مشاور)ان(استاد

(يا پيشنهادي مدير تحصيالت تكميلي دانشكده)راهنما استاد پيشنهادي افراد بين اب،

 است موظف دير تحصيالت تكميلي دانشكدهم.دانشكده تكميلي تحصيالت شوراي تصويب

.نمايد ابالغويبهرا دانشجو رساله موضوع ثبتو پذيرش

 پژوهشيو علمي يتهايلافع تمام، رسالهو تدوين پژوهشي مرحله در.3-6 تبصره

بهتيالامق فقط ويژه،به،گيرد صورت راهنما استاد نظارتو هدايتبا بايد دانشجو

يپيشنهاد موضوع چارچوبدركه شوندمي تلقي نامه پاياناز مستخرج مقاالت عنوان
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 راهنما استادكهزمانيهردر است موظف دانشجو. باشند راهنما استاد تأييد موردو بوده

لاسنيمهردر بايستي دانشجو.نمايد گزارشويبهرا خود تحقيقات نتيجه،كند تعيين

 موضوعبه كميته راهبري به صورت كتبيرا خود تحقيقات نتايجوها بررسياز گزارشي

و در صورت لزوم در قالب سخنراني از نتايج حاصله دفاع نمايد. ارايه نمايد1ماده

از پيشنهاد پژوهشي خود دفاع)6-5(تبصره دانشجو در زمان مقرر چنانچه.4-6 تبصره

مين و شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده حداكثر به مدت كند، تواند با موافقت استاد راهنما

و با رعايت سقف مجاز دوره دكتري (حداكثر تا پايان نيمسال پنجم) ،يك نيمسال ديگر

 تصويب موضوع رساله را به تعويق اندازد.

 ارزيابي جامع-فصل ششم
:جامع ارزيابي-7 ماده

-آموزشي شيوهدركه است دانشجو پژوهشيو آموزشي هاي قابليت احراز منظوربه جامع ارزيابي
 شاملكه هماهنگو معين آزمونيكدر كدهدانش آموزشي معاون نظارتبا بايد دانشجو پژوهشي،

و گروه تكميلي تحصيالت شوراي تصويبو راهنما(ان)استاد انتخاببه اصلي درسسهيا دو

 دانشجو استنباطو تحليل توانمندي،تا باشداي گونهبه بايد آزمون اين.كندتكشر است، دانشكده

 علمي هيات اعضاياز نفرسهومشاور استاد(ان) راهنما، ان)استاد( توسط پژوهشي فعاليت آغاز براي
 سنجيده گروه تكميلي تحصيالت شوراي انتخاببه راهنما استاد پيشنهادي اعضاي بين از

 هاييتلافع پيشرفت روند براساس دانشجو، پژوهشي هاي قابليت احراز پژوهشي، شيوهدرو شود
.شودمي سنجيده بريهار كميته سوياز تحصيلي يمسالندوهر پاياندركه است دانشجو پژوهشي

ماهششهردر ومشخص ثابت تاريخيكدر دانشكدههردر جامع ارزيابي.1-7 تبصره

.شودمي برگزاربا اعالم مدير تحصيالت تكميلي دانشكده، 

16از كمتر نبايد جامع ارزيابيدر پژوهشي-آموزشي شيوهدر دانشجو نمرات ميانگين.2-7 تبصره

تا پاياننداميتو ديگر باريك تنها باشد،16 مترازكوي جامع ارزيابي ميانگينكه دانشجوييد.باش

و در صورت قبولي، دوره را ادامه دهد نيمسال بعد در ارزيابي كامل جامع دوم شركت كند 

 در غير اينصورت از ادامه دوره دكتري محروم خواهد شد.

دانشجو موظف است بالفاصله پس از گذراندن دروس آموزشي آزمون.3-7ه تبصر

و در همان نيمسال در آزمون شركت جامع را حداكثر در نيمسال سوم يا چهارم تحصيل اخذ

 نمايد.

م، ارزيابي جامع را با موفقيت پنجچنانچه دانشجو حداكثر تا پايان نيمسال.4-7 تبصره

و اخراج خواهد شد.   نگذرانده باشد، از ادامه تحصيل محروم
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داخلي برگزاري ارزيابي جامع دانشكده شيوه نامهها موظف هستند دانشكده.5-7تبصره

و به اطالع دانشجويان  نيز خود را به تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه رسانده

 برسانند.

مجوز،روز قبل از برگزاري ارزيابي جامع45دانشجو موظف است حداقل.6-7تبصره

كند. دانشكده موظف شركت خود را در ارزيابي جامع از تحصيالت تكميلي دانشگاه دريافت

هاي جامع در سال تحصيلي را در ابتداي سال تحصيلي به اطالع است زمان برگزاري آزمون

 دانشجويان برساند. 

پيش نياز شركت دانشجو در ارزيابي جامع، احراز حداقل نمره زبان در يكي.7-7تبصره

(كسب حداقل نمره طبق آيين  از آزمون هاي مورد تأييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه

هاي داخلي هاي برگزار شده توسط دانشگاه نامه زبان خارجي دكترا) يا قبولي در آزمون

ت اريخ گواهي قبولي آزمون زبان انگليسي مي تواند مورد تأييد دانشكده ذيربط، است.

 حداكثر تا دو سال قبل از ثبت نام دانشجو در دوره دكتري باشد. 

كسب.8-7تبصره مي80دانشجو با تواند % حداقل نمره آزمون زبان با نظر استاد راهنما

جلسه در آزمون جامع شركت كند. بديهي است احراز حداقل نمره آزمون زبان تا قبل از

 دفاع الزامي است. 

ارزيابي جامع را پس از برگزاري، به تحصيالتهدانشكده موظف است نتيج.9-7تبصره

و به صورت كتبي به اطالع دانشجو نيز برساند.  تكميلي دانشگاه ارسال

 به اداره تحصيالت تكميلي دانشگاه نمره آزمون جامع ارسالآخرين مهلت.10-7تبصره

حداكثر به مدت يك ماه پس از برگزاري آزمون خواهد بود. در صورت عدم ارسال نمرات

هر،در مهلت مقرر ثبت نمرات نيازمند مجوز شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه است. در

م نمره اين آزمون بايستي به اطالع اداره تحصيالت تكميلي پنجصورت تا پايان نيمسال 

 دانشگاه برسد.

براي برگزاري مجدد ارزيابي جامع، دريافت مجوز از مديريت تحصيالت.11-7تبصره

 تكميلي دانشگاه الزامي است.

براي برگزاري مجدد ارزيابي جامع، دريافت مجوز از مديريت تحصيالت.12-7بصرهت

 تكميلي دانشگاه الزامي است.

و ميزان پيشرفت فعاليت هايپژوهشي.13-7تبصره دانشجو در شيوه پژوهشي به صورت قابل قبول

غير قابل قبول سنجيده مي شود. در صورت احراز درجه قابل قبول از سوي كميته راهبري، دانشجو مي 
 تواند به فعاليت هاي پژوهشي خود ادامه دهد.

چنانچه ميزان پيشرفت فعاليت هاي پژوهشي دانشجو در شيوه پژوهشي از سوي كميته.14-7تبصره

يك نيمسال به وي فرصت داده خواهد شد تا روند فعاليت  راهبري غير قابل قبول سنجيده شود، تنها
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هاي پژوهشي خود را به سطح قابل قبول ارتقا دهد. در غير اينصورت از ادامه تحصيل محروم خواهد
 شد.

و تدوين رساله–فصل هفتم  بخش پژوهشي
 علمي دستاوردهاي شرط كفايتبهو راهنما استاد تأييدو رساله تدوينازپس دانشجو-8 ماده
 براي مقالهدوو پژوهشي- آموزشي در شيوه دانشجويان براي مقالهيك حداقل(چاپ رساله

در همچنينو بين المللي معتبر نمايه داراي پژوهشي-مجالت علميدر پژوهشي دانشجويان شيوه
پاسخگويي برايرا دانشجو توسط شده انجام كار كفايت مسئوليت راهنما، بايد استاد پژوهشي شيوه

از هيأت حضوردر است موظف بپذيرد)، اجرايي دستگاهيا كارفرما به .كند دفاع خود رساله داوران

تصميم گيري در مورد نوع نمايه قابل قبول بر عهده شوراي تحصيالت تكميلي.1-8تبصره

به اطالع دانشجو، استاد راهنما وتحصيالت تكميلي دانشگاه نيز بايد دانشكده است كه 

 رسيده باشد.

تمامي دستاوردهاي علمي قابل چاپ بصورت مقاله، كتاب يا فصلي از كتاب.2-8تبصره

و مديريتو انتشار يابدبايد با نظر استاد راهنما استخراج  . تعداد مقاالت با نظر استاد راهنما

 تحصيالت تكميلي دانشكده، مالك عمل در دفاع از رساله دانشجو است.

پسهثبت نام دانشجو در مرحل.3-8تبصره و تدوين رساله از تصويب موضوع پژوهشي

مي تحصيالت تكميلي در شوراي گيرد. عملكرد دانشجو در پايان هر نيمسال تحصيلي صورت

 مي شود.، توسط كميته راهبري تعيين»غيرقابل رضايت«يا» رضايت بخش« به صورت 

كسب نمايد (متوالي يا غير چنانچه دانشجو دو عملكرد غير قابل رضايت در انجام رساله

 متوالي) از ادامه تحصيل محروم خواهد شد.

و تدوين رساله-هاي علمي تمام فعاليت.4-8تبصره پژوهشي دانشجو در بخش پژوهشي

و تأييد استاد راهنما با ارائه گزارش كتبي از سوي دانشجو صورت  و نظارت بايد با هدايت

و تهيه گزارش گيرد. همچنين دانشجو موظف است حداقل يك بار در  سال با ارائه سمينار

يكهاي ساالنه خود را كتبي، پيشرفت فعاليت  برساند. به اطالع كميته راهبري موضوع ماده

امتياز هر مقاله براي اخذ مجوز دفاع فقط براي دانشجوي نفر اول محسوب.5-8تبصره

 مي شود.

توسط اتمام رساله دانشكده موظف است پس از تأييدتحصيالت تكميلي.6-8تبصره

موضوع را به تحصيالت تكميلي دانشگاه براي صدور مجوز دفاع اعالم كند.،استاد راهنما

نظر خود را درخصوص مجوز بررسي ضوابط تحصيالت تكميلي دانشگاه موظف است پس از 

 دفاع به دانشكده اعالم كند

 ثبت فني، توليد دانشاز شيوهدوهر دانشجويان صورتيكهدرو خاص شرايط در.7-8 تبصره
از نوآوريو اكتشاف اختراع،  تاليفي كتاب هنري، بديع آثار،علمي مراجع ذيصالح داراي تأييديه علمي
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(موردو  گروه تكميلي شوراي تحصيالتو داوران هيأت تأييدازپس باشند برخوردار تأييد) تصنيفي
.بود خواهند معاف مقاله ارائه از

 رساله حداقل دو نيمسال پس از تصويب موضوع رساله است.دفاع از.8-8تبصره

واز دفاع چگونگي داوران، هيأت وظايف شرحو تشكيل نحوه.9-8 تبصره  احراز كفايت رساله
 است. دستورالعمل تابع اين رساله، علمي دستاوردهاي

: است عبارت داوران هيأت تركيب.10-8تبصره  نماينده مشاور، استاد(ان) راهنما، استاد(ان) از

 انتخاببه استادياري حداقل مرتبهبا رشته مربوطدر علمي هيأت عضو نفر3،تكميلي تحصيالت

 بايدكه داور عنوانبه پژوهشكده پژوهشيياو آموزشي شوراييا گروه تكميلي تحصيالت شوراي

دويك در دانشياريحداقل مرتبهبا مجري مؤسسهاز خارج هاي مؤسسهاز آناناز نفر يا  باشد.
 مشاوركه كند معرفي مشاور استاد به عنوانرا نفريك تواندميدستگاه متقاضي پژوهشي، شيوه

وها داوريو دفاعدر دانشجو .باشد داشته حضور جلساتدر داوران هيأت عضو عنوانبه باشد

وي يا.11-8 تبصره و تحصيالت تكميلي دانشگاه، نماينده ايشان با تشخيص معاون آموزشي

 تواند به عنوان ناظر بدون حق رأي، در جلسه دفاع شركت كند. مي

ازا-9ماده رزيابي رساله براساس كيفيت علمي پژوهش انجام شده، ميزان نو آوري، چگونگي دفاع

و نحوه نگارش  براي مصوبات تحصيالت تكميلي دانشكده رساله براساس يافته هاي پژوهشي

و نتيجه آن به يكي از دو صورت زير اعالم مي شود: مي شودانجام پژوهشي-آموزشيهشيو

 قبول-الف

1) )19-20. با درجة عالي

2) )18-99/18. با درجة بسيار خوب

3) )17-99/17. با درجة خوب

4) )16-99/16. با درجة قابل قبول

از-ب (كمتر )16غير قابل قبول

 دكتري دانشجويان تحصيلي سنوات تمديد ازايبهاي نمرهسرك هيچ.1-9تبصره

.پذيرد نمي صورت

(غير داوران رساله هيأت تشخيصبه چنانچه بنا.2-9تبصره ، شود ارزيابيقبول) قابل دانشجو

نشود، بيشتر تحصيل مجاز مدت حداكثراز اينكه شرطبه،هامشش حداكثرطي است مجاز دانشجو
.كند دفاعآناز ديگر باريك براي صرفاًو آورد عملبه رسالهدررا الزم اصالحات

 چارچوبدر رسالهاز قبول قابل دفاع تاريخ دانشجو، تحصيليلا فارغ تاريخ.3-9تبصره

.باشدمي مقررات
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 دريافتبه خود رسالهاز(قبول) درجهسبكو درسي واحدهايننداگذرازپس دانشجو-10ماده 
.شودمي نائل دكتري درجه

 صادر)پژوهشييا پژوهشي- آموزشي( شيوهركذبا مورد حسب دكتري دوره مدرك.1-10تبصره
.شود مي

وقدر دكتري هاي رساله چاپ.2-10تبصره الب كتاب، با مجوز كتبي از سوي استاد راهنما

و بالمانع دانشگاه سمنان، تاييد  انتشارات كميته مصوب ضوابط طبق است ضروريبوده

 رسالهاز مستخرج اثر اينكه نمايندكرذ مقدمهدر)ها(نويسندهو شود عمل دانشگاه

ركذ مقدمهدر نيز مشاورو راهنما اساتيد اسامي ضمناً. باشدمي دانشگاهدر دكتري

.گردد

(آموزشي.3-10تبصره مي–مدرك دوره دكتري حسب مورد با ذكر شيوه پژوهشي يا پژوهشي) صادر

 شود.

 طول دوره–فصل هشتم
و نيمولاسسه حداقل پژوهشي- آموزشي شيوهدر دكتري دورهدر تحصيل مجاز مدت-11 ماده

 صورتدرو استلاس4 حداكثرولاس3 حداقل پژوهشي شيوهدرو نيمولاس چهار حداكثر
مي شيوهدوهردر ذيربط، گروه تكميلي تحصيالت شوراي تأييدو راهنما استاد پيشنهادبه ضرورت

.افزود مدت اينبه تحصيلي نيمساليكتا حداكثر توان

 درخواستيدبا،رداد سنوات تمديدبه نياز دكتري دانشجويكهيردامو در.1-11تبصره

 تحويل مربوطه واحد آموزش ادارهبه مجاز نيمسال پاياناز قبلهمايك حداقلرا خود

.بودهداخو سنوات تمديد تأييدبه منوطوي رساله ادامه واحد انتخاب. دهد

 پيش غيرقابل مشكالت بروزياو خود اختياراز خارج علليبه بنا دانشجوكهصورتي در.2-11تبصره
 تأييدو دانشجويراهنما استاد پيشنهادبه نشود، تحصيل اتمامبه موفق مجاز مدت حداكثردر بيني،

،راهنما استاد حضوربا مورد حسببر خاصردامو بررسي ميسيونك گروه، تكميلي تحصيالت شوراي
 مورددر دانشجو، علميو يفيكوميك هاي فعاليتبا متناسبو كندمي بررسيرا دانشجو وضعيت

 جزووركمذ مدت اساس، براين.كرد خو اهد گيري تصميماو اخراجيا تحصيل ادامه نحوهو مدت
.شودمي محسوب دانشجو تحصيل مدت مجاز حداكثر

از دانشجو انصراف منزلهبه مقرر، زماندر رساله ثبتيا نام ثبت عدم.3-11تبصره

با،نداتومي باشد داشته موجه عذر دانشجوكه استثنائيردامودر. شودمي تلقي تحصيل

 توجهباو دانشگاه خاصردامو ميسيونك تائيدو گروه تكميلي تحصيالت شوراي موافقت

.كند استفاده تحصيلي مرخصياز نيمسالدوتا حداكثر تحصيل، مجاز مدت حداكثر به

را رساله واحد نيمسالهردر رساله اخذازپس است موظف دانشجو.4-11تبصره

.نمايد انتخاب
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 ساير مقررات-فصل نهم
:شودمي محروم دكتري دورهدر تحصيل ادامهاز دانشجو زيرردامو در-12 ماده

.شود16از كمتر)8-5 تبصره رعايتبا( دانشجو درسي هاي نمرهكل ميانگين)فلا
(باب) رساله ( دفاعو)2-9تبصره رعايت دانشجو .شود ارزيابي)قبول غيرقابلمجدد

.برسد پايانبه)2-11 تبصره رعايتبا( دانشجو تحصيل مجاز مدت)ج
كسب دو نتيجهاي جامع ارزيابيدوازپس پژوهشي فعاليت استمرار براي دانشجو علمي صالحيت)د

د باررضايت بخش (مطابق .نشود احراز)3-8 تبصرهروند فعاليت هاي پژوهشي

 دانشگاه دكتري، دورهدر تحصيل ادامهاز دانشجو انصرافيا شدن محروم صورت در.1-12 تبصره
 دانشجو تحصيلي رنامهكا براساسرااي ينامههاگو صرفاً مربوط، مقرراتو ضوابط رعايتبا است مجاز
.كند صادر

(اعم از با احتساب يا بدون احتساب) در اولين نيمسال.2-12 تبصره مرخصي تحصيلي

 تحصيلي دوره دكتري، امكان پذير نيست مگر با مجوز تحصيالت تكميلي دانشگاه.

موظف دانشگاهو است دكتري دوره اصلي ضوابطويكل اصول برگيرندهدر نامه آيين اين-13ماده

 نامه، آيينيكل اصول تحقق ضمنكه كند تدويناي گونهبهرا ديگر اجرايي هاي نامه شيوهاست 
.نشود ايجاد آموختگان دانش براي نامه آيينبا مغاير شروطي

و تحصيالت تكميلي آموزشي معاونت عهدهبر نامه آيين اين مواد فسيرت.1-13تبصره

 نگيهاهمبا پژوهشي هاي قابليتو رساله ارزيابيبه مربوطردامودرو است دانشگاه

.است پژوهشي معاونت

تحصيالت تكميلي محترمنمديراو آموزشي گروههاي محترم مديران.2-13تبصره

ميآن توضيحاتو نامه آيين اين مقررات اجرايحسنبر نظارت مسؤولها دانشكده

 شورايدرآن توضيحاتو نامه آيين اين مفاددر تغييريا اضافه حذف، هرگونه. باشند

يا آموزشي شوراي تأييدبه اجرااز قبل بايد آموزشي، گروههاي تكميلي تحصيالت

.برسد دانشگاه تكميلي تحصيالت شوراي سپسو مربوط دانشكده تكميلي تحصيالت

 اجرايبر نظارت هاي نامه شيوه خود، وظايف تناسببه دانشگاهو وزارت-14ماده

 نظارتآن اجراي هاي شيوه نامهو نامه آيين اين اجراي نحوهبرو تنظيمرا دكتري دوره

.ميكنند

( دستورالعمل اين-15 ماده و هفتاد .Ph. Dبا عنايت به آيين نامه دكتري ) مصوب هفتصد

15 مقدمه،يكبر مشتملو پنجمين جلسه شوراي برنامه ريزي آموزش عالي وزارت متبوع 

و دوم در جلسه تبصره71و ماده و شصت تحصيالت شوراي 6/11/1392مورخ يكصد

كهوشد تصويب تكميلي دانشگاه در به بعدو92-93 تحصيلي سالاز براي دانشجوياني

مي دكتري دوره وها بخشنامه كليه اجراء تاريخازو است االجراء الزم شوند، پذيرفته

شو لغو دستورالعمل اينبا هاي مغاير نامه آيين .دنمي


