
 گلستان دوره دکترای دانشگاهآموزشی اجرایی آیین نامه  نامهشیوه

 و پس از آن 95ژه دانشجویان ورودی وی

 

 

 مفاد آئین نامه

 

 شیوه نامه اجرایی دانشگاه

 مقدمه

 عالیشورای  871 آیین نامه 3ماده  12 بنداستناد ه ب

ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و برنامه

صوب فناوری  این آئین نامه تدوین  (28/7/1393)م

 شود:و به اجرا  گذاشته می

 

 مقدمه

مه اجرای  به منظور نا آموزشییی  هر چه بهتر آئین 

و پس از  95ژه دانشیییاويار ورودی دوره دکتری وي

شیوه نامه اجراي   ضرآر،  سات  حا فوق العاده در جل

ه بکه گرديده  یدوينشیییورای یالتیییییت ی  یل  

یاريخ یب در  به  8/2/1398و  2/2/1398های یری

یتويب شورای یالتییت ی  یل  و شورای دانشگاه 

یواند در نامه م گلسییتار ردیییده ادیی ش اين شیییوه

دییام مورد بازنگری  2صییورت لموپ پس از گتشیی  

 مادد قرار گیردش

 اهداف و تعاریفبخش اول: 

 1ماده

هدف از تدوین این شییییوه نامه تنیین چارچوبی  

ی دکتری تخصییصییی در جرای صییحید دورهبرای ا

 است.  های آموزش عالینظامتمامی زیر

 

  

عین مفاد آيین نامه،  1شیوه نامه اجراي  ماده 

 اد ش آیین نامه



 

 
 

 

 نامهمفاد آئین

 

 شیوه نامه اجرایی دانشگاه

 2ماده 

 : استفاده شده استرای رعایت اختصار، تناریف زیر این آیین نامه و بدر 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. . وزارت:1

ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی است که دارای مجوز پذیرش دانشگاه. موسسه: 2

 دانشجوی دوره دکتری از وزارت هستند.

که دانشجویان بدون پرداخت شهریه و صرفاً با سپردن  نظام آموزش عالی. آموزش رايگان: 3

 کنند.تنهد خدمت، تحصیل می

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

ر ضوابط بهای دوره تحصیلی دکترای تخصصی، برافردی است که در یکی از رشته . دانشجو:5

 غال ورزد. پذیرفته شود و در آن دوره ثبت نام کند و به تحصیل اشت

های تحصیلی آموزش عالی را با موفقیت به پایان فردی است که یکی از دوره . دانش آموخته:6

 رساند و برابر ضوابط منین مدرك تحصیلی آن دوره را دریافت کند. 

مدت زمان مشخصی که دانشجو، برابر ضوابط منین و به طور موقت به  . مرخصي تحصيلي:7

 تحصیل اشتغال ندارد.

فرایندی است که در آن دانشجو به طور خود خواسته از ادامه تحصیل  انصراف تحصيلي:. 8

 خودداری کند.

ای از آموزش است که دانشجو در آن، تمام تحصیل خود را به شیوه. آموزش حضوري: 9

 دهد.صورت تمام وقت انجام می

آزمون تخصصی است که پس از گذراندن واحدهای دوره آموزشی، با  . ارزيابي جامع:10

 شود. های آموزشی  و پژوهشی دانشجو برگزار میدینهدف ارزشیابی توانم

عضو هیات علمی و یا کسانی که صالحیت تدریس آنها به تایید موسسه رسیده  . مدرس:11

 باشد. 

 . بندی وزارت استاساس تقسیمهای تخصصی علوم بر : یکی از حوزه. رشته تحصيلي12

 ادامه دارد

 

 

شیوه نامه اجراي  ماده 

عین آيین نامه،  2

 اد ش مفاد آیین نامه



 

 
 

 

 نامهمفاد آئین

 

 شیوه نامه اجرایی دانشگاه

 :2ادامه ماده 

های هر رشته تحصیلی ای از دروس و فنالیتمجموعه به هم پیوسته . برنامه درسي:13

 کند.دنبال می است که اهداف مشخصی را

هایی است که برای یادگیری دانشجو در طول یک : دانش یا مهارت. واحد درسي14

 شود. نیمسال تحصیلی یا زمان منادل آن در نظر گرفته می

ای متشکل از تندادی عضو هیات علمی که دارای مجموعه . گروه آموزشي:15

 تخصص مشابه در یک رشته علمی هستند. 

دوره تحصیلی که پس از دوره کارشناسی ارشد یا دکتری  خصصي:. دوره دکتري ت16

شود و دانشجو طبق برنامه درسی مصوب، مدرك دکتری دریافت ای آغاز میحرفه

 کند. می

گزارش مکتوب حاصل از یک فنالیت پژوهشی دانشجوی دوره دکتری  . رساله:17

راهنمایی و با  تخصصی است که در یک زمینه مشخص از یک رشته تحصیلی

 شود. استاد/استادان راهنما و استاد/استادان مشاور تدوین می

 ایو یا متخصصان حرفه ای متشکل از اعضای هیات علمی: مجموعه. هيات داوران18

 است که مسئولیت ارزیابی رساله دانشجو را بر عهده دارند. 

ر سایر علمی دصاحبنظران یا کارشناسان باتجربه غیر هیات  اي:. متخصصان حرفه19

 ای به تایید موسسه هستند. های جامنه هستند که دارای مهارت و صالحیت حرفهبخش

یکی از اعضا هیأت علمی دارای مدرك دکتری تخصصی است که  . استاد راهنما:20

 مسئولیت راهنمایی دانشجو را در طول دوره دکتری به عهده دارد.

یکی از اعضای هیات علمی دارای مدرك دکتری تخصصی یا  . استاد مشاور:21

ای است که مسئولیت مشاوره دانشجو را در انجام رساله به عهده متخصصان حرفه

 دارد.

هر یک از دوره های تخصصی دکتری است که بر اساس ضوابط  . دوره بين المللي:22

ایرانی برگزار  های آموزش عالی و پژوهشی غیرمصوب وزارت و با مشارکت موسسه

 .شودمی

 

شیوه نامه اجراي  ماده 

عین مفاد آيین نامه،  2

 اد ش آیین نامه



 

 
 

 

 بخش دوم: شرایط و ضوابط پذیرش

 نامهمفاد آئین

 

 شیوه نامه اجرایی دانشگاه

 3ماده 

شرایط عمومی و اختصاصی ورود به دوره دکتری  

 به شرح زیر است:

کارشناسی . دارا بودن مدرك رسمی پایان دوره 1

ارشد اعم از پیوسته، ناپیوسته یا دکتری حرفه ای 

مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 

 بهداشت، درمان و اموزش پزشکی

موسسه برابر  های علمی ورود به. داشتن صالحیت2

 ضوابط منین،

های عمومی ورود به موسسه . داشتن صالحیت3

 برابر ضوابط منین،

در زبان خارجی طبق شیوه نامه  . احراز توانایی4

 .مصوب موسسه

 

: پذیرش دانشجوی مشمول مقررات 1تبصره 

استندادهای درخشان طبق مصوبات شورای هدایت 

استندادهای درخشان وزارت و پذیرش داوطلبان 

خارجی طبق مصوبات مراجع ذی ربط انجام می

 شود.

 
 ادامه دارد

 آیین نامه: 3شیوه نامه اجرایی ماده 

شدگار چند برابر ظرفی  ارزياب  یختت  از معرف  -1

يا متاحبه )شفاه ( باشدش یواند به صورت کتب  و/م 

ارزياب  یختت  کتب  بر اداس یت ی ات گروه و یايید 

  و ارزياب  یختت ،شورای یالتییت ی  یل  دانشگاه

 شودش کننده انااپ م متاحبه یودط ک یته متاحبه

نامه اداس شیوه یختت  براعضای ک یته ارزياب   -2

 باشدش اردال  وزارت علوپ در ه ار دام م 

شدگار در ارزياب  یختت ، شرک  کلیه معرف  -3

  المام  اد ش
احراز یواناي  در زبار خارج  منوط به دارا بودر  -4

حدنتاب ن ره زبار انگلیس  در زمار ثب  ناپ اد  که 

دام از یاريخ گواه  آر نگتشته باشدش منظور  بیش از دو

در  50دارا بودر حداقل ن ره از حدنتاب ن ره زبار، 

ی معتبر هايا  معادم آر در ي   از آزمور MSRTآزمور 

 هاییرازی ن رات آزمورزبار انگلیس  براداس جدوم هم

 ال لل  زبار انگلیس  اد شمل  و بین

در صورت دارا نبودر حدنتاب ن ره زبار ذکرشده در  -5

در قبام دپردر یعهد در زمار ثب  ناپ، به دانشاو  4بند 

شود حداکثر یا قبل فرص  داده م (، 6بند  مفاد) کتب 

از  گواه  آر به ه راهن ره حدنتاب را از ارزياب  جامع 

یالتییت ی  یل  امور به طريق گروه آموزش  مربوطه 

  شارائه ن ايدنشگاه دا

 ادامه دارد



 

 
 

 

 نامهمفاد آئین

 

 شیوه نامه اجرایی دانشگاه

 آیین نامه: 3ادامه  ماده 

: دانشجوی دوره دکتری تخصصی موسسه 2تبصره 

نامه انتقال دانشجویان خارج تواند طبق آیینخارج می

های به داخل، مصوب وزارت به یکی از موسسه

 داخل منتقل شود. 

 آیین نامه: 3نامه اجرایی ماده ادامه  شیوه 

در مورد دانشاويان  که نتوانند حداکثر یا ای اپ  -6

  MSRTواحدهای آموزش ، حدنتاب ن ره زبار آزمور 

-یرازی ن رات آزمورهای جدوم هميا هر يک از آزمور

ال لل  زبار انگلیس  را کسب ن ايند، های مل  و بین

  یواند با درخوادشورای یالتییت ی  یل  دانشگاه م 

مرخت  یالتیل  نامبردگار با احتساب در دنوات 

یالتیل ، حداکثر در دو نی سام موافق  ن ايدش در چنین 

شرايط  اگر دانشاو نتواند حد نتاب ن ره زبار انگلیس  

طبق یعهد اخت شده از وی در زمار ثب  را کسب ن ايد، 

و دکتری مالروپ گرديده دامه یالتیل در مقطع ناپ، از ا

طبق دانشگاه به وی گواه  گتراندر واحدهای درد  را 

 اعطاء خواهد کردشمقررات یعهد آموزش رايگار 

 4ماده 

صیلی  شجو در دوره تح آموزش رایگان برای هر دان

 دکتری تخصصی صرفاً یک بار امکان پذیر است. 

 

عین مفاد آيین نامه،  4شیوه نامه اجراي  ماده 

 اد ش آیین نامه

 5ماده 

تحصیل در دوره دکتری تخصصی به صورت تمام 

وقت است. همچنین تحصیل همزمان دانشجوی 

این دوره در همان دوره یا سایر دوره های تحصیلی 

 ممنوع است.  

 آیین نامه: 5شیوه نامه اجرایی ماده 

نظارت بر حضور ی اپ وق  دانشاو طبق برنامه و فعالی  

و با نظارت های آموزش  پژوهش  متوب گروه-آموزش 

 گیردش کامل مدير گروه و ادتاد راهن ا  انااپ م 

 

 6ماده 

تغییر رشته و انتقال دانشجوی دوره دکتری 

ها اعم تخصصی در همان موسسه یا سایر موسسه

 از دولتی و غیر دولتی، ممنوع است. 

 

عین مفاد آیین آيین نامه،  6شیوه نامه اجراي  ماده 

 اد ش نامه



 

 
 

 

 ضوابط ومقررات آموزشیبخش سوم: 

 نامهمفاد آئین

 

 شیوه نامه اجرایی دانشگاه

 7ماده 

موسییسییه موسف اسییت، برنامه درسییی مصییوب را برای 

ست، دوره شجو پذیرفته ا ای که در آن با مجوز وزارت دان

 اجرا کند. 

عین آيین نامه،  7شیوه نامه اجراي  ماده 

 اد ش مفاد آیین نامه

 8ماده 

سه مبتنی بر  آموزش در دوره  س صی در مو ص دکتری تخ

 شود. نظام واحدی انجام می

شانزده  شامل  صیلی هجده هفته،  سال تح صره: هر نیم تب

 هفته آموزش و دو هفته ارزشیابی  پایان نیمسال است. 

 آیین نامه: 8شیوه نامه اجرایی ماده 

مرحله آموزش  با پتيرفته شدر داوطلب آغاز 

شود و با گتراندر دروس دوره و قبول  در م 

 يابدش  پايار م  ارزياب  جامع

 9ماده 

مدت تحصیل در دوره دکتری تخصصی، حداقل شش 

 نیمسال تحصیلی و حداکثر هشت نیمسال تحصیلی است.  

: در صورتی که دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته تبصره

 راهنما مدتنشود، موسسه اختیار دارد به پیشنهاد استاد 

تحصیل را حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی افزایش دهد. 

برای دانشجوی مشمول آموزش رایگان، تحصیل در نیمسال 

اول کماکان به صورت رایگان اما در نیمسال دوم منوط به 

پرداخت هزینه ثابت است که طبق تنرفه هیات امنا تنیین و 

ه نانچشود. چطبق شیوه نامه مصوب دانشگاه دریافت می

دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود، پرونده وی برای 

گیری در خصوص ادامه تحصیل به کمیسیون موارد تصمیم

  شود.خاص دانشگاه ارجاع می

 آیین نامه: 9شیوه نامه اجرایی ماده 

دانشاوی متقاض  افمايش دنوات یالتیل ،  -1

موظف اد  حداقل يک ماه قبل از ای اپ دنوات، 

یقاضای خود را به ادتاد راهن ا یسلیم ن ايد یا به 

یايید شورای گروه، شورای یالتییت ی  یل  

 دانش ده و دانشگاه برددش 

چنانچه دانشاو بعد از افمايش دو نی سام،  -2

د یقاضای ی ديد دنوات دانش آموخته نشود، باي

خود را حداقل شش هفته قبل از ای اپ دنوات به 

ادتاد راهن ا  یسلیم ن ايد یا پس از یايید شورای 

گروه، شورای یالتییت ی  یل  دانش ده و 

دانشگاه، پرونده برای یت یم گیری به ک یسیور 

علوپ، یالقیقات و موارد خاص ادتار/ وزارت 

تیل پس از موافق  ارجاع شودش ادامه یالفناوری 

ک یسیور موارد خاص منوط به پرداخ  شهريه 

-ثاب  اد  که طبق یعرفه هیات امنا یعیین م 

  شودش



 

 
 

 

 نامهمفاد آئین

 

 شیوه نامه اجرایی دانشگاه

 10ماده 

سی واحدهای تنداد  در

صیدوره دکتر ص  ی تخ

از واحد اسیییت که  36

نداد،   18تا  12این ت

شی  واحد تا  18و آموز

پژوهشیییی  واحیید 24

مه  نا که در بر اسیییت 

درسیییی هر رشیییتییه 

 ود.شتحصیلی لحاظ می

تبصره: دانشجو در هر 

نیمسال تحصیلی الزم 

و  6حداقل است، 

واحد  10حداکثر 

 انتخاب کند.درسی 

 آیین نامه: 10شیوه نامه اجرایی ماده 

یودط گروه ذيربط و بر اداس /گرايش یعداد واحدهای درد  و رداله برای هر رشته -1

 شودشم  یعیین /گرايشدرد  متوب آر رشته برنامه

ه های آموزش  موظف بنی سام یالتیل  اد ش گروه 5 حداکثر طوم دوره آموزش  -2

های متکور و دانشاويار موظف به اخت آنها در ه ار ارائه کلیه دروس در طوم نی سام

 نی سام هستندش 

های یالتیل  )آموزش  و پژوهش ( در موعد دانشاو موظف اد  در کلیه نی سام -3

نن ايد به منمله انتخاب واحد مقرر انتخاب واحد کندش چنانچه دانشاوي  در موعد مقرر 

 شبودخواهد انتراف از یالتیل 

در موارد ادتثناي  که دانشاو به داليل  خارج از اراده خويش انتخاب واحد نن ايد،  -4

 یالتییتگروه آموزش  ذيربط و اظهار نظر شورای موضوع پس از یأيید ادتاد راهن ا و 

-گیری به شورای یالتییت ی  یل  دانشگاه اردام م دانش ده، جه  یت یمی  یل  

 شودش

در شرايط  .دانشاو مااز اد  2یش یل کیس درس دوره دکتری حداقل با  -5

اضطراری، یش یل کیس با يک نفر به یشخیص معاور آموزش  و یالتییت ی  یل  

 پتير اد ش دانشگاه و صدور ماوز کتب  ام ار

 برگماری دروس به صورت معرف  به ادتاد مااز نیس ش -6

واحد )در شرايط خاص( منوط به اخت ماوز از شورای یالتییت  6اخت ک تر از  -7

 خواهد بودش ی  یل  دانشگاه

ب ارگیری مدردار مدعو، منوط به اردام داليل یوجیه  گروه و مستندات احراز  -8

دانشگاه و اخت  شرايط مدرس، از طريق شورای گروه به یالتییت ی  یل  دانش ده و

 ماوز از آر اد ش

نی سام دابقه  4ادایید با داشتن مدرک دکتری با مریبه ادتادياری و باالیر، داشتن  -9

ريس مریبط با موضوع درس ارائه شده در دوره یالتییت ی  یل  با اولوي  در دانشگاه ید

های دولت  معتبر مورد یايید وزارت علوپ، یالقیقات و فناوری به گلستار و يا دانشگاه

 یايید شورای یالتییت ی  یل  دانشگاه و موافق  شورای گروه م  یوانند یدريس ن ايند

 ششرايط اين بند را در دانشگاه مبدا احراز کرده باشند()مدردین مدعو نیم بايد 



 

 
 

 

 نامهمفاد آئین

 

 شیوه نامه اجرایی دانشگاه

 11ماده 

کل و میانگین  20از  14حداقل نمره قبولی در هر درس 

 16پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشیییی قابل قبول 

 است.  20از 

دانشییجو پس از نمرات کل چنانچه میانگین : 1تبصررره 

باشییید  16کمتر از گذراندن تمام واحدهای آموزشیییی 

تایید دانشیییجو مجاز خواهد بود با نظراسیییتاد راهنما و 

دروسییی را برای در یک نیمسییال تحصیییلی، گروه، فقط 

ند و در  با موفقیت بگذرا ترمیم میانگین کل اخذ کند و 

 شود. غیر اینصورت از ادامه تحصیل محروم می

صره  س. 2تب صرفاً بر محا شجو  به میانگین کل نمرات دان

 شود.اساس آخرین نمره قبولی وی انجام می

انشجوی مشمول آموزش رایگان، در صورت . د3تبصره 

عدم کسیین نمره قبولی در هر درس یا حذف غیر موجه 

یا  خاب مجدد همان درس  آن، موسف اسیییت برای انت

درس جایگزین، هزینه مربوط به آن را بر اسیییاس تنرفه 

 صوب هیات امناء موسسه پرداخت نماید.م

 

 

عین آيین نامه،  11شیوه نامه اجراي  ماده 

 اد ش مفاد آیین نامه

  12ماده 

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس، از سوی 

مدرس )یا مدرسان( آن درس  و بر اساس حضور و 

فنالیت در کالس، انجام تکالیف و نتایج آزمون کتبی 

عملی در -پایانی برای دروس نظری و نظریای و مرحله

پذیرد و بر مبنای عددی هر نیمسال تحصیلی صورت می

 شود.از صفر تا بیست تنیین می

 

عین آيین نامه،  12شیوه نامه اجراي  ماده 

 اد ش مفاد آیین نامه



 

 
 

 

 نامهمفاد آئین

 

 شیوه نامه اجرایی دانشگاه

 13ماده 

تحصیلی، در چنانچه دانشجو در طول نیمسال 

شانزدهم از کالس سه  های یک درس بیش از 

سال  سه امتحان پایان نیم یک درس و یا در جل

آن درس غیبت کند، این غیبت غیر موجه تلقی 

حذف می شیییود، در این شیییده و آن درس 

صییورت، رعایت حداقل شییش واحد در طول 

نیمسیییال برای دانشیییجو الزامی نیسیییت ولی 

سیییال کامل نیمسیییال مذکور به عنوان یک نیم

سوب  صیلی وی مح جزو مدت مجاز دوره تح

 شود.می

 

عین مفاد آیین آيین نامه،  13شیوه نامه اجراي  ماده 

 اد ش نامه

 14ماده 

برای ورود به مرحله ارزیابی جامع، کسییین  

قل  حدا کل  یانگین  های  16م حد مام وا از ت

 آموزشی دوره الزامی است. 

 نامه:آیین  14شیوه نامه اجرایی ماده 

-م  3ماده  4حد نتاب ن ره زبار انگلیس  براداس بند  -1

 باشدش 

دانشاو موظف اد  در اولین نی سام پس از گتراندر کلیه  -2

واحدهای درد  آموزش ، ارزياب  جامع را انتخاب ن ايدش 

حداقل يک ماه قبل از برگماری ارزياب  بايد ه چنین دانشاو 

 ثب  و به آموزش  دانشگاه درخواد  خود را در دامانه ،جامع

 ش بردانددانش ده معاور گروه و  مديریايید ادتاد راهن ا، 

دانش ده موظف اد  حداقل دو هفته قبل از برگماری  -3

ارزياب  جامع، ماوز شرک  دانشاو در ارزياب  جامع را از 

  مديري  یالتییت ی  یل  دانشگاه کسب ن ايدش
های آموزش  و ابلی ارزياب  جامع به منظور احراز ق -4

ز امتش ل اد  ارزياب  گروه گیردش پژوهش  دانشاو انااپ م 

دارای مدرک هیأت عل   نفر  2حداقل  راهن ا وتاد)ار( اد

دام  2دکتری که )حداقل( ي   از آر ها دانشیار يا ادتاد با 

دابقه یدريس و یالقیق در دوره یالتییت ی  یل  و یرجیالًا 

به پیشنهاد گروه و یأيید دکتری در گرايش مربوطه باشد و 

  ششوندانتخاب م شورای یالتییت ی  یل  دانش ده 



 

 
 

 

 نامهمفاد آئین

 

 دانشگاهشیوه نامه اجرایی 

 15ماده 

جامع  یابی  قل نمره قبولی در ارز  16حدا

است؛ در غیر اینصورت، دانشجو مجاز است، 

شرکت  صرفاً یکبار دیگر، در ارزیابی جامع 

ند واال پرونده  با موفقیت بگذرا کند و آن را 

گیری در خصییوص دانشییجو برای تصییمیم

به  یابی جامع  امکان شیییرکت مجدد در ارز

موسیییسیییه ارجاع کمیسییییون موارد خاص 

 شود.می

به تبصررره.  که  یابی جامع  نحوه اجرای ارز

-های آموزشیییمنظور ارزشیییابی توانمندی

شیییود، طبق پژوهشیییی دانشیییجو انجام می

 نامه مصوب موسسه خواهد بود.شیوه

 

 آیین نامه: 15شیوه نامه اجرایی ماده 

 شرک  در ارزياب  جامع ثب  ناپ ن ايندبرای دانشاويار بايد  -1

 اين کار به منمله يک نوب  شرک  در ارزياب  جامع اد شو 

چنانچه دانشاو پس از ثب  ناپ در ارزياب  جامع شرک  ن ند، 

ینها ي بار ديگر در اولین ارزياب  جامع بعدی مااز به شرک  

عدپ شرک  غیر موجه در ارزياب  جامع )به یشخیص  خواهد بودش

خاب واحد درس شورای یالتییت ی  یل  دانشگاه( پس از انت

 شودشمربوطه به منمله مردودی در اين آزمور مالسوب م 

نی سام اوم  در دو نوب :ارزياب  جامع آزمور دام هر در   -2

 ششودبرگمار م  ماهارديبهش در  ماه و نی سام دوپآباردر 

گترانده شده در دوره درس عنوار  3 زارزياب  جامع ابرگماری  -3

 در ،ثب  در دامانهپس از و ادتاد راهن ا  پیشنهاد بهدکتری 

 گیردشقرار م یتويب مورد گروه آموزش  

آزمور به صورت کتب  و شفاه  برگمار شده و مسئولی   -4

با  و ن اينده یالتییت ی  یل برگماری ارزياب  جامع بر عهده 

 ه اهنگ  معاور آموزش  دانش ده اد ش

درصد  30و  70یب های کتب  و شفاه  به یریارزش آزمور -5

  ن ره نهاي  اد ش

آزمور شفاه  بر اداس کاربرگ ارزشیاب  بخش شفاه   -6

ارزياب  جامع طراح  شده یودط یالتییت ی  یل  دانشگاه 

انااپ  مالرمانهگیردش  امتیازده  اين بخش به صورت انااپ م 

 پتيردشم 

ارزياب  کتب  و شفاه  جامع حداکثر با فاصله زمان  يک  -7

بايس  حداکثر دو هفته پس از پايار م  ه برگمار شده و نتايجهفت

 ش اردام شوددانشگاه  ارزياب  به مديري  یالتییت ی  یل 

مع ارزياب  جادر  دانشگاه حضور ن اينده یالتییت ی  یل  -8

 اد ش ضروری



 

 
 

 

 بخش چهارم: ضوابط و مقررات پژوهشی

 نامهمفاد آئین

 

 شیوه نامه اجرایی دانشگاه

 16ماده 

گذراندن موفقیت آمیز ارزیابی 

جامع و تصوین طرح پیشنهادی 

رساله در گروه آموزشی شرط 

های الزم برای شروع فنالیت

پژوهشی در دوره دکتری 

 تخصصی است.

 آیین نامه: 16شیوه نامه اجرایی ماده 

حداکثر یا دانشاو موظف اد  در صورت قبول  در آزمور ارزياب  جامع،  -1

 ز پیشنهاده رداله خود در حضور هیات داورار دفاع ن ايدش ه ار نی سام اپايار 

را در   "رداله" واحددفاع موفق دانشاو از پیشنهاده رداله، بايد  درصورت -2

انتخاب و در هر نی سام یا  آموزش  دانشگاهاولین نی سام بعدی در دامانه 

گیری ، یت یمآر را ی ديد ن ايدش درصورت رد شدر دفاع زمار دفاع رداله،

برعهده شوراي  متش ل از  رداله برای برگماری مادد جلسه دفاع از پیشنهاده

 باشدشمعاور آموزش  دانش ده م و  ادتادراهن ا، مدير گروه

عباریند از ادتادار راهن ا و  پیشنهادههیات داورار در جلسه دفاع طرح  -3

مشاور و یعداد ده عضو هیات عل   متختص به عنوار داور با حداقل مریبه 

که حداقل يک داور و یايید گروه آموزش  ادتادياری به پیشنهاد ادتاد راهن ا 

 خارج دانشگاه باشدش  با درجه دانشیار به باال با یختص مربوطه از

یرجیالا بايد حضور داشته  پیشنهادهز طرح داور خارج  در جلسه دفاع ا -4

یواند بتورت ماازی از باشدش در صورت عدپ ام ار حضور، داور خارج  م 

  که حضور طريق ويدئو کنفرانس در جلسه شرک  کندش در شرايط خاص

 شکنداظهار نظر م توب ايشار کفاي  م  فیمي   يا ماازی م  ن نباشد،

ه رداله ب پیشنهاده ری جلسه دفاع از طرحريمی و برگمامسئولی  برنامه -5

 مديرگروه و با ه اهنگ  معاور آموزش  دانش ده اد ش عهده

، انشگاهد رداله در شورای یالتییت ی  یل  پیشنهادهبعد از یتويب طرح  -6

 به حوزه ردالههای اجرای مندی از اعتبار مربوط به همينهمرایب برای بهره

 .شودمعاون  پژوهش  و فناوری دانشگاه اعیپ م 

پس از گتش  ي سام از پژوهش ،  دانشاو موظف اد  در ط  مرحله -7

ه داالنه رداله به ه راپیشرف   هایارائه گمارش یتويب پیشنهاده نسب  به

اقداپ و پس از یأيید دخنران  با حضور مدير گروه/ معاور آموزش  دانش ده 

 شراهن ا و مشاور، آر را به آموزش دانش ده یالويل دهد اریودط ادتاد



 

 
 

 

 نامهمفاد آئین

 

 شیوه نامه اجرایی دانشگاه

 17ماده 

صی مجاز   ص شجوی دوره دکتری تخ دان

اسییت عالوه بر اسییتاد راهنمای اصییلی، 

ستاد  شته باشد. ا ستاد راهنمای دوم نیز دا ا

شجو و  ست دان صلی به درخوا راهنمای ا

هیات علمی موسسه محل از میان اعضای 

قل  حدا به علمی  با مرت یل و  تحصییی

استادیاری و با تایید گروه آموزشی ذیربط 

 شود.تنیین می

صره  سابقه : 1تب سال  سه  شتن حداقل  دا

تدریس در دوره تحصییییالت تکمیلی و 

راهنمایی حداقل دو دانشجوی کارشناسی 

به  با مرت ما  تاد راهن ارشیییید برای اسییی

 استادیاری ضروری است.

 

صره  ستاد : 2تب شرایط و نحوه انتخاب ا

راهنمای دوم )داخل یا خارج موسییسییه( 

طبق شیوه نامه مصوب موسسه انجام می 

 شود.

صره  شاور، : 3تب ستادان م ستاد/ا انتخاب ا

به پیشییینهاد اسیییتاد راهنما و تایید گروه 

آموزشییی، از بین اعضییای هیات علمی یا 

ای مرتبط با رشیییته متخصیییصیییان حرفه

 جو امکانپذیر است.تحصیلی دانش

 

 آیین نامه: 17شیوه نامه اجرایی ماده 

نی سام یالتیل ، اوادط دومین دانشاو موظف اد  حداکثر یا  -1

 به صورت کتب  به گروه آموزش  پیشنهادادتاد راهن ای خود را 

 شن ايد

گروه آموزش  شاغل در  ادتاد راهن ای اوم بايد عضو هیأت عل   -2

ئولی  مس شباشددر گرايش متقاض  دوره دکتری از دانشگاه گلستار 

وی مربوط به دانشاو بر عهده راهن اي  امور آموزش  و پژوهش  

 شباشدم 

ی رداله در ادتاد راهن ا بعد از ثب  چنانچه حداکثر یا شش ماه -3

، بنابه دالئل  ادتاد راهن ا از هداي  دانشاو آموزش  دانشگاه دامانه

شود، بايد یقاضای کتب  خود را با یوضیالات الزپ به گروه  منترف

ارائه ن ايد یا موضوع در گروه و شورای یالتییت ی  یل  دانش ده 

 گیری شودشبررد  و یت یم

در  کارشناد  ارشد ردالهو راهن اي   صرفاً دوابق یدريس -4

های روزانه دولت  و با ماوز معاون  دانشگاه گلستار/ دانشگاه

قابل مالادبه اد  و دوابق اعضای هیأت عل   که به  ،آموزش 

 اند نیم طبق رويه ذکر شده قابل مالادبه اد شدانشگاه انتقام يافته

یواند برای پیشبرد رداله دکتری ادتاد م  ادتاد راهن ای اوم -5

نی سام دو آموزش  حداکثر پس از گتش   گروهراهن ای دوپ را به 

 معرف  ن ايدش داله انتخاب واحد ر بعد از 

در شرايط خاص، انتخاب ادتاد راهن ای دوپ از خارج دانشگاه با  -6

  شو یأيید گروه بیمانع اد 17 ماده 1یبتره  رعاي 

در صورت نیاز، به یشخیص ادتاد راهن ا و با یأيید گروه يک يا  -7

نظرار به عنوار ادتاد  نفر از اعضای هیأت عل   يا داير صاحب چند

شوندش دارا بودر مدرک دکتری یختت  دانشاو یعیین م  مشاور

ار و به عنوبوده نظرار و مالققان  که عضو هیأت عل   نبرای صاحب

 شوند، المام  اد شمشاور انتخاب م 

 

ادامه دارد   



 

 
 

 

 نامهمفاد آئین

 

 شیوه نامه اجرایی دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 آیین نامه: 17ادامه  شیوه نامه اجرایی ماده 

 یغییر در اعضای هداي  رداله:  -8

حتف ادتاد راهن ای دوپ/مشاور با درخواد  ادتاد راهن ای ( الف

دوپ/مشاور قبل از اردام رداله به داوری، پس از طرح و یتويب 

در گروه آموزش ، شورای یالتییت ی  یل  دانش ده و دانشگاه 

 باشدش پتير م ام ار

با درخواد  ادتاد  اور/مشادتاد راهن ای دوپ اضافه کردرب( 

حداکثر یا دو نی سام ، یتالیح فرپ پیشنهاده ردالهراهن ای اوم و 

پس از طرح و یتويب در گروه  پس از انتخاب واحد رداله،

تير پآموزش ، شورای یالتییت ی  یل  دانش ده و دانشگاه ام ار

 باشدش م 

 رداله با درخواد  يا مالتوای پیشنهاده   در عنوارئیغییر جم -9

 حداکثر یا دو نی سام پس از انتخاب واحد رداله،ادتاد راهن ا 

پس از یتويب در گروه آموزش ، شورای یالتییت ی  یل  

  باشدشپتير م دانش ده و دانشگاه ام ار
 18ماده 

ساله  ست در زمان تدوین ر شجو مجاز ا دان

دکتری و برای ادامه فنالیت های پژوهشییی 

مه مصیییوب وزارت در خود طبق  نا آیین 

مدت مجاز تحصییییلی با عنوان فرصیییت 

سه های آموزش  س تحقیقاتی به یکی از مو

 عالی داخلی یا خارجی سفر کند.

 

 آیین نامه: 18شیوه نامه اجرایی ماده 

آر ددته از دانشاويان  که در دوره دکتری از فرص  مطالعای   -1

نظر ادتاد)ار( جديد که کنند و ادامه رداله را بر طبق ادتفاده م 

 دهند، اجازهقبیً در پیشنهاده رداله دکتری قید نشده، انااپ م 

دارند در زمار ادتفاده از فرص  مطالعای  یال  نظر ادتاد جديد، 

ايشار را به عنوار ادتاد)ار( مشاور پس از طرح در شورای گروه و 

  قبل از اردامو حداکثر یا شورای یالتییت ی  یل  دانش ده 

 به داوری اضافه ن ايندش رداله 

در زبار خارج  برای دانشاويار متقاض  ادتفاده  یواناي احراز  -2

از فرص  مطالعای ، یابع آيین نامه اجراي  فرص  یالقیقای  کویاه 

مدت داخل و خارج کشور اد  که یودط دازمار امور دانشاويار 

 گرددشاعیپ م علوپ، یالقیقات و فناوری  وزارت 



 

 
 

 

 نامهمفاد آئین

 

 شیوه نامه اجرایی دانشگاه

 19ماده 

دانشجو پس از تدوین رساله به شرط کفایت  

دستاوردهای علمی رساله و چاپ یک مقاله 

پژوهشی مستخرج از رساله، با تایید  -علمی 

استاد/استادان راهنما مجاز است در حضور هیات 

 داوران از رساله خود دفاع کند.

داوران متشکل از تنداد سه عضو هیات تبصره: 

شاور(  ستادان راهنما و م هیات علمی )عالوه بر ا

ضو  ستند که یک ع ستادیاری ه با حداقل مرتبه ا

از داخل و دو عضو نیز ازخارج از گروه آموزشی 

شیییونید. یکی از داوران خیارجی انتخیاب می

 ای انتخاب شود.تواند از متخصصان حرفهمی

 

 

 آیین نامه: 19ماده شیوه نامه اجرایی 

بین زمار یتويب پیشنهاده رداله در شورای یالتییت  -1

( 9)با رعاي  ماده ی  یل  دانشگاه و زمار دفاع از رداله 

حداقل بايد شش ماه فاصله باشدش در صورت یغییرات زير، 

ادبه شش ماه از زمار یتويب اين یغییرات در میک مال

 الف( اضافه شدرشورای یالتییت ی  یل  دانشگاه اد : 

و ب( یغییر جمئ  در عنوار يا مالتوای  ادتادراهن ای دوپ

 شپیشنهاده رداله

در صورت اضافه شدر ادتاد)ار( مشاور به پیشنهاده  -2

رداله، بین زمار یتويب پیشنهاده یتالیح شده در شورای 

( 9)با رعاي  ماده یالتییت ی  یل  دانشگاه و زمار دفاع 

 له باشدش حداقل بايد ده ماه فاص

پژوهش  معتبر -قطع / چاپ يک مقاله عل   پتيرش -3

 باشدشوزارت علوپ مورد قبوم دانشگاه م 

 ادهپیشنهاز یاريخ یتويب  بعد بايدیاريخ اردام مقاله  -4

 باشدشدر شورای گروه آموزش  رداله 

والً ا شود کهیلق  م  ردالهای به عنوار مستخرج از مقاله -5

ثانیًا دانشاو به  ،رداله باشد پیشنهادهدر چارچوب طرح 

عنوار نويسنده اوم مقاله و ادتاد راهن ا به عنوار نويسنده 

 مقاله با ذکر ناپ دانشگاه گلستار باشدش مسئوم

با یوجه به موضوع رداله، انتخاب داورار با پیشنهاد ادتاد  -6

 گیردش انااپ م و پس از طرح و یايید در شورای گروه راهن ا 

انتخاب داورار رداله اعم از داخل  و خارج  یرجیالاً در  -7

 باشندشدارای اولوي  م  پیشنهادهداورار 

و  پیشنهادهطرح ک نسخه از رداله به ه راه ي -8

 یودطکاربرگ داوری و مقاله/مقاالت چاپ يا پتيرفته شده 

برای هر يک از داورار اردام و نظر معاور آموزش  دانش ده 

 ش شودم آنار درياف  

 ادامه دارد



 

 
 

 

 نامهمفاد آئین

 

 شیوه نامه اجرایی دانشگاه

 آیین نامه: 19ادامه  شیوه نامه اجرایی ماده  

یودط  آموزش  دانشگاهاعیپ برگماری جلسه دفاع از طريق دامانه  -9

معاور آموزش  دانش ده و پس از درياف  کاربرگ از هر ده داور مبن  بر 

 گیردشقابل دفاع دانستن رداله انااپ م 

در شرايط  که دو داور، رداله فوق را قابل دفاع )با انااپ اصیحات  -10

يا بدور اصیحات( و دوم  غیر قابل دفاع ارزياب  ن ايد، برای یايید يا 

عدپ یايید نظر داور دوپ، معاور آموزش  دانش ده بايست  رداله را به 

 ه راه نظر داور دوپ به داور چهارپ براداس فهرد  پیشنهادی ادتاد

راهن ا اردام ن ايدش در چنین شرايط  اگر داور چهارپ نظر مساعد بر قابل 

 ارادتاددفاع بودر رداله داشته باشد، دفاع براداس یاريخ پیشنهادی 

راهن ا و مشاور انااپ خواهد گرف ش در غیر اينتورت دانشاو موظف اد  

اهه اصیح م 6ال   3رداله را براداس نظر و پیشنهادات داور در بازه زمان  

ن ايد و رداله فوق ماددا یودط معاور آموزش  دانش ده به ده داور 

 )یرجیالاً داورار قبل ( جه  ارزياب  اردام گرددش

هیات داورار در جلسه دفاع رداله عباریند از ادتادار راهن ا و مشاور   -11

و یعداد ده عضو هیات عل   متختص به عنوار داور با حداقل مریبه 

ادتادياری که حداقل يک داور با درجه دانشیار به باال با یختص مربوطه 

 ازخارج دانشگاه باشدش

در صورت یعدد، حداقل )  اراهندفاع از رداله با حضور ادتاد  جلسه  -12

داورار داير و )حداقل يک ادتاد مشاور(  مشاورادتاد ، ادتاد راهن ای اوم(

 یالتییت ی  یل  يابد و رياد  آر با ن ايندهرد ی  م داخل و خارج 

راهن ای اوم، حداقل ي   از ادتادار مشاور و  ادتادحضور دانشگاه اد ش 

داور خارج  در جلسه دفاع از طرح   در جلسه دفاع المامیس ش هر ده داور

یرجیالا بايد حضور داشته باشدش در صورت عدپ ام ار حضور، پیشنهاده 

یواند بتورت ماازی از طريق ويدئو کنفرانس در جلسه داور خارج  م 

 شرک  کندش

ری گیدر صورت بروز هرگونه مش ل در برگماری جلسه دفاع، یت یم -13

شوراي  متش ل از مديرگروه، معاور آموزش  جه  برگماری آر بر عهده 

 باشدشدانش ده و ن اينده یالتییت ی  یل  دانشگاه م 

 



 

 
 

 

 

 

 نامهمفاد آئین

 

 شیوه نامه اجرایی دانشگاه

 20ماده 

شود و نمره رساله در میانگین کل محسوب نمی

 د:شوبه صورت زیر تنیین میآن امتیاز و درجه 

 (؛16کمتر از  نمرهمردود ) الف(

جه خوب ) با در (؛ 99/17تا  16ب: قبول 

تا  19) عالی (؛99/18تا  18خیلی خوب )

20.)  

 

صره شیابی چنانچه  :1تب ساله ارز  عالما مردودر

ل یک نیمساحداکثر  ، با تاًیید هیات داوران،شود

سقف مدت م صیل در  شجو اجازه جاز تح به دان

شرکت و بارتا دو شودداده می سه دفاع  ه در جل

 دفاع کند. خوداز رساله 

صره  شده : 2تب صت تنیین  شجویی که در فر دان

نتواند از رسیییاله خود با درجه قبولی دفاع کند، 

واحدهای درسیییی به وی فقط گواهی گذراندن 

 اعطاء می شود.

 آیین نامه: 20شیوه نامه اجرایی ماده 

فاع د ن اينده یالتییت ی  یل  دانشگاه در ابتدای جلسه -1

 دهدارزياب  را به اعضای هیأت داورار یالويل م های کاربرگ

ها را از آنار اخت و پس از مالادبه و در پايار جلسه، کاربرگ

-نتیاه را به دانشاو و آموزش دانش ده اعیپ م  ،میانگین

 ن ايدش

دانشاو موظف اد  ويرايش نهاي  رداله خود را با رعاي   -2

اه پس از م 2مورد نظر هیأت داورار، حداکثر  اصیحات

جلسه دفاع به ادتاد راهن ا یالويل ن ايدش برگماری 

ماه پس از  3بايس  حداکثر م  یصوریالسه دفاع دکتر

 اهدانشگ برگماری جلسه دفاع به حوزه یالتییت ی  یل 

 یسلیم شودش

دانشاو بعد از یدوين و نگارش رداله بر طبق ددتورالع ل  -3

راهن ا و مشاور یالويل  ارای از آر را به ادتاددانشگاه، نسخه

 شدهدم 

 

 

 21ماده 

سن درجه  تاریخ دانش آموختگی، روز دفاع و ک

 قبولی از رساله است.

 

عین مفاد آیین آيین نامه،  21شیوه نامه اجراي  ماده 

 اد ش نامه



 

 
 

 

 بخش پنجم: ضوابط و مقرارت نظارت بر اجرای آیین نامه

 نامهمفاد آئین

 

 دانشگاهشیوه نامه اجرایی 

 22ماده 

چنانچه دانشجو در حین تدوین رساله اقدام به 

نل، لن،  تخلف علمی) دسیییتبرد ادبی، ج تق

کند و این موضیییوع طبق  رونوشیییت برداری(

نامه مصوب موسسه برای موسسه اثبات شیوه

مه نا با قوانین و آیین  طابق  ها و شیییود، م

 های مصوب اقدام خواهد شد.دستورالنمل

صره اثبات تخلف علمی دانشییجو احراز و : تب

مدرك  طال  به اب له، منجر  مام رسیییا پس از ات

 تحصیلی وی خواهد شد.

 

 عین مفاد آیین نامهآيین نامه،  22شیوه نامه اجراي  ماده 

 اد ش

 آیین نامه: 23شیوه نامه اجرایی ماده 

-م  ،در موارد ادتثناي  که دانشاو دارای عتر موجه باشد -1

پس از موافق  گروه آموزش   ،مستندات مدارک ویواند با ارائه 

ذيربط و یأيید ک یسیور بررد  موارد خاص و با یوجه به 

حداکثر مدت مااز یالتیل، حداکثر یا دو نی سام از مرخت  

 شادتفاده ن ايد )با احتساب در دنوات( یالتیل 

 شود:در موارد زير دانشاو از ادامه یالتیل مالروپ م  -2

 زپس ادانشاو نتواند حدنتاب ن ره زبار انگلیس  را  الف(

 کسب کندش نامه آيین 3شیوه نامه اجراي  ماده  6اع ام بند 

 1پس از اع ام یبتره میانگین کل ن رات درد  دانشاو ب( 

( صیحی  عل   دانشاو برای ج شودش 16ک تر از  11ماده 

 احراز نشودشبار ارزياب  جامع  2ادت رار فعالی  پژوهش  پس از 

  ارزياب  شودش« مردود»دانشاو بعد از دفاع مادد،  ( ردالهد

 مااز یالتیل دانشاو به پايار برددش ( مدتھ

یالتیل  در صورت انتراف يا مالروپ شدر دانشاو از ادامه -3

یواند با رعاي  ضوابط و مقررات م  دکترا، دانشگاه در دوره

یالتیل  دانشاو  کارنامهای بر اداس مربوط، صرفا گواهینامه

 صادر کندش

 

 23ماده 

ضییوابط مربوط به بررسییی و تصییوین طرح  

پیشییینهادی برای انجام رسیییاله دکتری، حذف 

صیلی، سال تح ضور و  تمام دروس یک نیم ح

غیاب دانشجو، مرخصی تحصیلی، انصراف از 

تقویم آموزشیییی، چگونگی ثبت و  تحصییییل،

و اعالم نمره، تصیییمیم گیری در موارد خاص 

سیییایر موارد اجرایی این آئین نامه بر اسیییاس 

صول  سه و ا س صوب مو شیوه نامه اجرایی م

 شود.مندرج در این آئین نامه انجام می



 

 
 

 

 

 

 نامهمفاد آئین

 

 شیوه نامه اجرایی دانشگاه

 24ماده 

یت مه و حسییین اجرای این آئین مسیییئول نا

قانونی مترتن بر آن بر عهده  پاسیییخگویی 

 موسسه است. 

 

 آیین نامه: 24شیوه نامه اجرایی ماده 

 دننامه یتريح نشده باشدر ختوص مواردی که در اين شیوه

د گیری خواهشورای یالتییت ی  یل  دانشگاه مرجع یت یم

 بودش

 

 25ماده 

سیر مفاد آن بر  سن اجراء و  تف نظارت بر ح

 عهده مناونت آموزشی وزارت است.

 

 عین مفاد آیین نامهآيین نامه،  25شیوه نامه اجراي  ماده 

 اد ش

 26ماده 

ماده و  26نامه مشتمل بر یک مقدمه، این آئین

مورخ  871تبصره در جلسه شماره  15

شورای عالی برنامه ریزی  24/11/1394

آموزشی به تصوین رسید و اجرای آن برای 

و پس از آن الزم  1395دانشجویان ورودی 

 االجرا است. 

 

 

عین مفاد آیین آيین نامه،  26شیوه نامه اجراي  ماده 

 اد ش نامه


