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مﻘﺪمه
رﺷد پرﺷتاب علﻢ و ﻓناوري و تﺤوﻻت عظيﻢ اجتماعي و اقتصادي ﺑﻪخصوص اهداف ﺑرﻧامﻪهاي توسعﻪ و سند
چشﻢاﻧداز ﺑيستسالﻪ جمهوري اسﻼمي ايران ،ﺷرايﻄي را ﺑراي داﻧشگاهها و مراكز تﺤﻘيﻘاتي پديد آورده است
كﻪ وزارت علوم ،تﺤﻘيﻘات و ﻓناوري ﺑراي ايجاد تﺤول راهبردي در علﻢ و ﻓناوري و توجﻪ ﺑيشتر ﺑﻪ پژوهش،
ترﺑيت ﻧيروهاي متعهد ،متخصص و ماهر را از طريق تنوع در ﺷيوه پﺬيرش داﻧشجو در دورهي دكتري در صدر
اولويتهاي كاري خود قرار داده است .ﺑراي ﻧيﻞ ﺑﻪ اهداف پيش روي ،اولين ﺷيوه ﻧامﻪ ﺑر اساس آيينﻧامﻪ
آموزﺷي مصوب وزارت عتف ﺑﻪ ﺷماره  ٢/٤٣٠٦٩در اسﻔند  ١٣٩٧تهيﻪ و تصويب گرديد .پس از يك سال و
اﻧدي از اجراي اين ﺷيوه ﻧامﻪ ،تجديدﻧظر اين سند در دستور كار ﺷوراي آموزﺷي داﻧشگاه قرار گرﻓت و درﻧهايت،
پس از جمﻊآوري ﻧظريﻪهاي كارﺷناسي و ﺑررسي در جلسات مختلف كارگروه تخصصي ،سند حاضر كﻪ دومين
ويراست ﺷيوهﻧامﻪ دكتري ﺑر اساس آيينﻧامﻪي يكپارچﻪ است تدوين گرديد .ﻻزم ﺑﻪ تأكيد است كﻪ ﺑرگزاري
دورهي دكتري و ادامﻪي آن ،صرﻓاً ﺑا مجوز ﺷوراي گسترش آموزش عالي و دارا ﺑودن ﺷرايط ﻻزم مجاز خواهد
ﺑود .جهت جلوگيري از اﺑهامات در ﺑرگزاري دوره دكتري و اختياراتي كﻪ آيينﻧامﻪ مصوب ﺑﻪ داﻧشگاهها داده
است اين ﺷيوهﻧامﻪ اجرايي تهيﻪﺷده و اجراي آن ﺑراي كليﻪ داﻧشكدههاي داﻧشگاه خوارزمي الزامي است .ﺑراي
راحتي دسترسي هﻢ آيينﻧامﻪي اﺑﻼغي وزارت عتف و هﻢ ﺷيوهﻧامﻪ پيشنهادي داﻧشگاه خوارزمي در يك سند
تدوين گرديد كﻪ موارد ﺷيوهﻧامﻪ و تبصرههاي آن در داخﻞ كادر ارايﻪ گرديده است.
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تعاريف

ﺑراي رعايت اختصار ،تعاريف زير در اين ﺷيوهﻧامﻪ ﺑﻪ كار ميرود:
وزارت :منظور وزارت علوم ،تﺤﻘيﻘات و ﻓناوري است.
دورهي دكتري :منظور دورهي دكتراي تخصصي ) (Ph.D.است.
داﻧشگاه /مؤسسﻪ :منظور »داﻧشگاه خوارزمي« است.
داﻧشكده :منظور هر يك از داﻧشكدههاي داﻧشگاه خوارزمي است كﻪ طبق مﻘررات ،داﻧشجوي دوره دكتري
ميپﺬيرﻧد.
داﻧشجو :منظور پﺬيرﻓتﻪﺷدگان دورهي دكتري است كﻪ مرحلﻪ گزينش را طي كـرده و در داﻧشـگاه خوارزمي
ﺛبتﻧام ﻧمودهاﻧد.
گروه :منظور كوچكترين واحد سازماﻧي آموزﺷي يا پژوهشي داﻧشگاه است.
آيينﻧامﻪ :منظور آيينﻧامﻪي يكپارچﻪي اﺑﻼغي وزارت عتف ﺑﻪ ﺷماره  ٢/٤٣٠٦٩است.
رسالﻪ :منظور ﻓعاليت پژوهشي است كﻪ داﻧشجوي دكتري در زمينﻪ رﺷتﻪ تﺤصيلي مرﺑوط و تﺤت راهنمايي
استاد )ان( راهنما و مشاور اﻧجام ميدهد.
استاد راهنما :يكي از اعضاي هيأت علمي داراي مدرك دكتري تخصصي است كﻪ مسئوليت راهنمايي داﻧشجو
را در طول دوره دكتري ﺑﻪ عهده دارد.
استاد مشاور :يكي از اعضاي هيأتعلمي داراي مدرك دكتري تخصصي يا متخصصان حرﻓﻪاي است كﻪ
مسئوليت مشاوره داﻧشجو را در اﻧجام رسالﻪ ﺑﻪ عهدهدارﻧد.
هيأتداوران :مجموعﻪ متشكﻞ از اعضاي هيأتعلمي يا متخصصان حرﻓﻪاي است كﻪ مسئوليت ارزياﺑي رسالﻪ
داﻧشجو را ﺑر عهدهدارﻧد.
ﺷورا :منظور ﺷوراي آموزﺷي و يا ﺷوراي تﺤصيﻼت تكميلي داﻧشگاه است.
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ماده  .١هﺪف

هدف از تدوين اين آيينﻧامﻪ ،اﻧتظام ﺑخشــيدن ﺑﻪ امور تﺤصــيلي داﻧشــجويان از طريق تعيين چارچوب قاﻧوﻧي
ﺑراي اجراي هماهنگ ،يكپارچﻪ و صﺤيح ﺑرﻧامﻪهاي آموزﺷي و پژوهشي داﻧشگاهها و مؤسسﻪهاي آموزش عالي
كشور ﺑﻪمنظور ترﺑيت ﻧيروي اﻧساﻧي متخ صص ،متعهد ،آﺷنا ﺑا علﻢ و آخرين دستاوردهاي علمي ،و منﻄبق ﺑا
ﻧيازهاي جامعﻪ ،در راستاي ﺑهرهگيري ﺑهينﻪ از ظرﻓيتهاي موجود ﺑراي ارتﻘاي سﻄح كيﻔي آموزش و پژوهش
در دوره دكتري تخصصي است.
ماده  .٢ﺷرط ورود به دانشگاه

ﺷــرط ورود ﺑﻪ داﻧشــگاه ،تأييد ﺷــايســتگيهاي عمومي از طريق پﺬيرﻓتﻪ ﺷــدن در آزمون ورودي و يا كســب
پﺬيرش از داﻧشگاه طبق ضواﺑط و مﻘررات مصوب وزارت است.
ﺷرايط ورود به مﻘطع دكتري
تبصره  .١اين ﺷيوهﻧامﻪ ﺑراي اجراي دورهي دكتراي تخصصي ﺑﻪ ﺷيوهي »آموزﺷي -پژوهشي« است.
تبصره  .٢ﺑراي ورود ﺑﻪ دورهي دكتري ،داﺷتن مدرك تﺤصيلي كارﺷناسي ارﺷد يا دكتراي حرﻓﻪاي از يكي از داﻧشگاههاي
داخﻞ يا خارج از كشور كﻪ مورد تأييد وزارت عتف يا وزارت ﺑهداﺷت ،درمـان و آمـوزش پزﺷكي ﺑاﺷد الزامي است.
تبصره  .٣پﺬيرش داﻧشجوي مشمول مﻘررات استعدادهاي درخشان طبق مصوﺑات ﺷوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت
عتف و مصوﺑات ﺷوراي آموزﺷي داﻧشگاه خوارزمي است.
تبصره  .٤پﺬيرش داوطلبان خارجي )اتباع ﺑين المللي( طبق مصوﺑات مراجﻊ ذيرﺑط )وزارت عتف ،معاوﻧت آموزﺷي و تﺤصيﻼت
تكميلي و همچنين مديريت ﺑينالملﻞ داﻧشگاه خوارزمي( اﻧجام خواهد گرﻓت.
تبصره  .٥داﻧشجوي دوره دكتري تخصصي داﻧشگاههاي خارج ميتواﻧد طبق آيينﻧامﻪ اﻧتﻘال داﻧشجويان خارج ﺑﻪ داخﻞ ،مصوب
وزارت علوم ،تﺤﻘيﻘات و ﻓناوري در پرديس داﻧشگاه پﺬيرش ﺷود.
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احراز توانايي در زبان خارجي
تبصره  .٦داﻧشجويان دوره دكتري در صورت قبولي ﻧهايي در داﻧشگاه خوارزمي موظف ﺑﻪ ارائﻪ مدرك ﺑسندگي ﻧمره زﺑان مورد
تائيد داﻧشگاه قبﻞ از ﺑرگزاري آزمون جامﻊ خود هستند .احراز تواﻧايي داﻧشجو در ﺑﻪكارگيري زﺑان خارجي از طريق آزمونهاي
مصوب ﺷوراي تﺤصيﻼت تكميلي داﻧشگاه مﻄاﺑق جدول زير صورت ميپﺬيرد.
آزمون

دانشگاه
خوارزمي
KELT

MSRT
)از (١٠٠

IELTS
)از (٩

)از (١٠٠

همه رشته ها بجز رشته
هاي زبانهاي خارجي
رشته ي زبان و ادبيات
فارسي

TOEFL
PAPER
BASE

TOLIMO
)از (٦٧٧

)از (٦٧٧

TOEFL
IBT
)از (١٢٠

زبان
دانشگاه
تهران

آزمون
زبان
دانشگاه
تربيت
مدرس

)از (١٠٠

)از (١٠٠

٦٠

٥٠

٥,٥

٤٥٠

٥٠٠

٦٠

٦٠

٦٠

٤٨

٤٠

٤,٤

٣٦٠

٤٠٠

٤٨

٤٨

٤٨

آزمون
اشتمال
دانشگاه
تهران
)از (١٠٠

آزمون
تنال
دانشگاه
الزهرا

)از (١٠٠

رشته هاي فقه وحقوق
اسﻼمي-علوم قرآن و
حديث-حكمت

٦٠

٥٠

٥,٥

٥٠٠

٤٥٠

٦٠

٦٠

٦٠

٧٠

٦٥

متعاليه
ادبيات عرب

٤٨

٤٠

٤,٤

٣٦٠

٤٠٠

٤٨

٤٨

٤٨

سهميه ايثارگران

٤٢

٣٥

٣,٨٥

٣١٥

٣٥٠

٤٢

٤٢

٤٢

٤٨

٤٠

٤,٤

٣٦٠

٤٠٠

٤٨

٤٨

٤٨

٤٢

٣٥

٣,٨٥

٣١٥

٣٥٠

٤٢

٤٢

٤٢

سهميه مربيان رسمي
دانشگاهها
سهميه دانشجوبان
اتباع بين المللي

٨٠

٧٥

تبصره  .٧كليﻪ داﻧشجويان اعﻢ از روزاﻧﻪ ،پرديس ،ﻧوﺑت دوم و همچنين داﻧشجوياﻧي كﻪ غير از طريق آزمون تخصصي سازمان
سنجش آموزش كشور پﺬيرﻓتﻪ ميﺷوﻧد )داﻧشجويان تبديﻞ خارج ﺑﻪ داخﻞ ،استعدادهاي درخشان ،راتبﻪهاي وزارت عتف ،اتباع
ﺑين المللي و (...در احراز تواﻧايي ﺑﻪكارگيري زﺑان خارجي ملزم ﺑﻪ رعايت مﻔاد تبصره  ،٧پيش از درخواست مجوز ارزياﺑي جامﻊ
هستند.
تبصره  .٨داﻧشجوياﻧي كﻪ در ﺑدو ورود ﺑﻪ دورهي دكتري ،حدﻧصاب ﻧمرهي زﺑان خارجي را احراز ﻧموده ﺑاﺷند ،ﺑﻪﺷرط آنكﻪ

ﺑيش از دو سال از تاريخ آن ﻧگﺬﺷتﻪ ﺑاﺷد ،مدرك زﺑان آﻧها مورد قبول است.

تبصره  .٩ﺑراي داﻧشجويان ﺑين المللي كﻪ ﻧوع زﺑان ﺑسندگي زﺑان خارجي رﺷتﻪ تﺤصيلي آﻧان مﻄاﺑق ﺑا زﺑان مادري ايشان

ميﺑاﺷد ارايﻪ ﻧمره زﺑان مﺬكور الزامي ﻧيست .در موارد استثنا مﻄاﺑق ﺑا چارچوب تﻔاهﻢ ﻧامﻪ ﺑراي پﺬيرش داﻧشجوي ﺑين الملﻞ
صورت پﺬيرد.
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ماده  .٣نظام آموزش در دانشگاه

آموزش در داﻧشگاه مبتني ﺑر ﻧظام واحدي است.

ماده  .٤پذيرش دانشجو

داﻧشگاه موظف است ﺑراي دورهاي كﻪ مجوز آن را از مراجﻊ قاﻧوﻧي درياﻓت ﻧموده است ،داﻧشجو ﺑپﺬيرد و ﻓﻘط
ﺑرﻧامﻪهاي آموزﺷي و درسي كﻪ ﺑر اساس ضواﺑط اﺑﻼغي وزارت تدوين گرديده ،را اجرا ﻧمايد.
ارايه دروس دكتري
تبصره  .١در ارائﻪ دروس دوره دكتري رعايت عناوين ،سرﻓصﻞها و مدرّسان ،ﺑر اساس ﺑرﻧامﻪ درسي مصوب الزامي است.

همچنين ﺑﻪكارگيري مدرّسان مدعو ،منوط ﺑﻪ ارسال دﻻيﻞ توجيهي گروه و مستندات احراز ﺷرايط مدرّس ﺑﻪ ﺷوراي داﻧشكده
و اخﺬ مجوز از آن است.
تبصره  .٢ﺑرگزاري دروس دكتري ﺑﻪ صورت تﺤت ﻧظر مجاز ﻧيست و در ﺷرايط استثنايي منوط ﺑﻪ تصويب در ﺷوراي آموزﺷي
داﻧشگاه است.
تبصره  .٣در صورت ارائﻪ درس سمينار ،داﻧشجويان ﺑايد يك سخنراﻧي از ﻧتيجﻪ مﻄالعات خود در اين درس را در داﻧشكده
مرﺑوط ﺑا اعﻼم رسمي و ﻧظارت گروه آموزﺷي ارائﻪ دهند .موضوع سمينارها ﻧيز ﺑايد در راستا و هماهنگ ﺑا موضوع رسالﻪ ﺑاﺷد.

تبصره  .٤گروههاي مجري دورهي دكتري در راستاي تﺤﻘق اهداف ذيﻞ ،موظفاﻧد حداقﻞ هر پنج سال يكﺑار ﺑرﻧامﻪي درسي
و مﺤتواي دروس دوره را مﻄاﺑق ﺑا مﻘررات ،ﺑازﻧگري و جهت تصويب در كميتﻪ ﺑازﻧگري ،ﺷوراي تﺤصيﻼت تكميلي و ﺷوراي
داﻧشگاه پيشنهاد ﻧمايند:
الف( ﺑﻪروز كردن مﺤتواي دروس در راستاي تﺤوﻻت علوم و ﻓناوري
ب( اﻧﻄباق ﺑرﻧامﻪهاي درسي ﺑا ﻧيازهاي علمي و ﻓني كشور
پ( استﻔاده از مناﺑﻊ علمي و ﻧرماﻓزارهاي تخصصي جديد
ت( ﺑﻪكارگيري ﺷيوههاي ﻧوين آموزﺷي

ﺷرايط تﺪريس در مﻘطع دكتري
تبصره  .٥اعضاء هيأتعلمي كﻪ در دورههاي دكتراي تخصصي تدريس ميكنند عﻼوه ﺑر ﺷرايط عمومي مندرج در آئينﻧامﻪ
آموزﺷي دوره دكتري تخصصي مصوب وزارت عتف ﺑايد داراي ﺷرايط زير ﺑاﺷند:
الف -داﺷتن حداقﻞ  ٢سال ساﺑﻘﻪ تدريس مستﻘﻞ در مﻘﻄﻊ كارﺷناسي ارﺷد در داﻧشگاه خوارزمي ﺑﻪ همراه اخﺬ ترﻓيﻊ
دو سال گﺬﺷتﻪ و راهنمايي موﻓﻘيت آميز دست كﻢ  ١پايانﻧامﻪ در مﻘﻄﻊ كارﺷناسي ارﺷد.
ب -مواﻓﻘت گروه آموزﺷي و ﺷورا داﻧشكده و همچنين اخﺬ دست كﻢ ﻧمره  ١٧در مياﻧگين ارزﺷياﺑي داﻧشجويان
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ماده  .٥استفاده از آموزش رايگان

آموزش رايگان ﺑراي هر داﻧشجو ،در هر دوره تﺤصيلي صرﻓ ًا يكﺑار امكانپﺬير است.

تبصره .داﻧشجوي مشمول آموزش رايگان ،در صورت حﺬف درس ﺑﻪ تشخيص داﻧشگاه يا ﺑﻪ دست ﻧياوردن ﻧمره قبولي
در هر درس ،ﺑراي اﻧتخاب مجدد همان درس يا درس جايگزين آن ،موظف ﺑﻪ پرداخت هزينﻪ درس مﻄاﺑق تعرﻓﻪ مصوب
هيأتامناي داﻧشگاه است.

ماده  .٦حضور دانشجو
حضور داﻧشجو در تمام جلسات كﻼس درسِ دورههاي تﺤصيلي حضوري الزامي است.

تبصره .اگر داﻧشجو در درسي ﺑيش از  ٣/١٦جلسات كﻼس و يا در جلسﻪ امتﺤان پايان ﻧيمسال همان درس ،غيبت
كند ،ﻧمره آن درس صﻔر خواهد ﺷد .درصورتيكﻪ ﺑﻪ تشخيص ﺷوراي آموزﺷي داﻧشگاه ،غيبت داﻧشجو موجﻪ تشخيص
س صﻔر ،از مجموع درسهاي آن ﻧيمسال حﺬف ميﺷود.
داده ﺷود ،آن در ِ
قوانين دوره آموزﺷي

تبصره  .١مرحلﻪ آموزﺷي ﺑا پﺬيرﻓتﻪ ﺷدن داوطلب آغاز مي ﺷود و ﺑا قبولي در ارزياﺑي جامﻊ پايان ميياﺑد.
تبصره  .٢كﻼس درس دوره دكتري ﺑا حداقﻞ  ٣داﻧشجو رسميت ميياﺑد .از اينرو گروههاي آموزﺷي موظف ﺑﻪ رعايت ظرﻓيت
پﺬيرش داﻧشجو در هرسال تﺤصيلي هستند.

تبصره  .٣گروههاي آموزﺷي موظفاﻧد ﺑرﻧامﻪ ارائﻪ دروس  ٣و  ٤واحدي را حداقﻞ در  ٢ﻧوﺑت و در دو روز متﻔاوت در هﻔتﻪ
تنظيﻢ ﻧمايند.

تبصره  .٤درصورتي كﻪ واحدهاي اﻧتخاﺑي يا ﺑاقيماﻧده داﻧشجو در پايان هر ﻧيمسال ﺑﻪ تشخيص داﻧشگاه ،ﺑنا ﺑﻪ دﻻيﻞ موجﻪ و
خارج از اراده داﻧشجو كمتر از  ٦واحد ﺷود ﺑا تاييد معاون آموزﺷي داﻧشكده ،اين ﻧيمسال ﺑﻪعنوان يك ﻧيمسال كامﻞ در سنوات
تﺤصيلي وي مﺤسوب ميﺷود.
تبصره  .٥داﻧ شجوي مشمول آموزش رايگان ،در صورت غيبت در كﻼس يا جلسﻪ امتﺤان ،ﺑراي اخﺬ مجدد آن درس موظف
ﺑﻪ پرداخت هزينﻪ طبق تعرﻓﻪ هيأت امناء داﻧشگاه است.

تبصره  .٦در موارد خاص كﻪ داﻧشجو عﺬر موجّﻪ داﺷتﻪ ﺑاﺷد ،ﺑﻪﺷرط دارا ﺑودن سنوات تﺤصيلي ،پس از تأييد استاد راهنما،
گروه آموزﺷي ،ﺷوراي داﻧشكده و مواﻓﻘت ﺷوراي آموزﺷي داﻧشگاه ،ميتواﻧد از حداكثر دو ﻧيمسال مرخصي تﺤصيلي يا حﺬف
ﻧيمسال ﺑا احتساب در سنوات استﻔاده كند .در اين موارد ،درخواست مرخصي ﺑايد پيش از آغاز ﺛبتﻧام ﺑﻪ آموزش داﻧشكدهي
مرﺑوطﻪ ارائﻪ ﺷود .درصورتيكﻪ داﻧشجو داراي سنوات تﺤصيلي ﻧباﺷد كميسيون موارد خاص داﻧشگاه مجاز ﺑﻪ ﺑررسي خاص
ﺑودن وضعيت داﻧشجو و تصميﻢگيري در اين ﺑاره است.
تبصره  .٧حﺬف اضﻄراري در دوره دكتري امكاﻧپﺬير ﻧيست.

تبصره  .٨حﺬف پزﺷكي يك يا چند درس ﺑراي داﻧشجوياﻧي كﻪ ﺑﻪ دﻻيﻞ ﺑيماري ﻧاﺑهنگام يا ﺑستري در ﺑيمارستان قادر ﺑﻪ
ﺷركت در جلسﻪ امتﺤان ﻧبوده و قبﻞ از ﺷروع امتﺤان و يا حداكثر  ٧٢ساعت ﺑعد از امتﺤان ﺑا مراجعﻪ حضوري ،ﺑيماري آنها
ﺑﻪ تأييد پزﺷك معتمد داﻧشگاه رسيده ﺑاﺷد ﺑا تصويب آموزش داﻧشكده و داﻧشگاه امكانپﺬير است.
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تبصره  .٩اگر داﻧشجو در جلسﻪ امتﺤان پايان ﻧيمسال آن درس غيبت كند در صورت غيرموجﻪ ﺑودن غيبت داﻧشجو در آن
درس ﻧمره صﻔر منظور ميﺷود .در هر صورت داﻧشجو ﺑراي اﻧتخاب مجدد درس ﻻزم است هزينﻪ مرﺑوط ﺑﻪ آن را پرداخت
ﻧمايد.
تبصره  .١٠چناﻧچﻪ داﻧشجوي ﺷهريﻪپرداز )دوره دوم و پرديس( درخواست اﻧصراف خود را از دو هﻔتﻪ تا دو ماه از آغاز ﻧيمسال
تﺤصيلي ارائﻪ دهد ،طبق مصوﺑﻪ هيات امنا ملزم ﺑﻪ پرداخت ﺷهريﻪ ﺛاﺑت است .اگر درخواست ﺑعد از زمان يادﺷده ﺑاﺷد ،ﻻزم
است ﺷهريﻪ ﺑﻪ صورت كامﻞ پرداخت گردد.
تبصره  .١١چناﻧچﻪ داﻧشجوي روزاﻧﻪ مشمول آموزش رايگان در هر ﺑازه زماﻧي از ﻧيمسال از ادامﻪ تﺤصيﻞ اﻧصراف دهد ،ملزم
ن كﻞ ﻧيمسال مﻄاﺑق ضواﺑط سازمان امور داﻧشجويان است.
ﺑﻪ پرداخت هزينﻪ آموزش رايگا ِ

ماده  .٧ارزﺷيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو

س همان درس و ﺑر اساس حضور،
پيشرﻓت تﺤصيلي داﻧشجو در هر درس ،توسط عضو هيأتعلمي يا مدر ِ
ﺷركت در ﻓعاليتهاي كﻼسي و ﻧتايج امتﺤاﻧات ارزﺷياﺑي ميﺷود.

تبصره .ﺑرگزاري آزمون كتبي ﺑراي درسهاي ﻧظري الزامي است.
تبصره  . ١حضور استاد درس در جلسﻪ امتﺤان الزامي است.
تبصره  .٢استاد هر يك از دروس دوره دكتري موظف است ﻧمره درس مرﺑوط را حداكثر  ٤٠روز پس از زمان ﺑرگزاري امتﺤان
از طريق ساماﻧﻪ آموزﺷي گلستان اعﻼم و قﻄعي ﻧمايد .در غير اين صورت اين امر تخلف آموزﺷي مﺤسوب ميﺷود و درج ﻧمره
منوط ﺑﻪ مجوز آموزش داﻧشگاه خواهد ﺑود.
تبصره  .٣عدم اعﻼم ﻧمره در ﺑازه زماﻧي مﻘرر مﻄاﺑق ﺑا تبصره  ٢و يا تﻐيير ﻧمره درس منوط ﺑﻪ درج در پروﻧده آموزﺷي استاد
و كسر امتياز از ماده  ٢آيينﻧامﻪ ارتﻘا اعضاي هيأتعلمي مﻄاﺑق تصميﻢ ﺷوراي آموزﺷي داﻧشگاه خواهد ﺑود.

ماده  .٨مﺪت مجاز تحصيل در دوره دكتري تخصصي
مدت مجاز تﺤصيﻞ در دوره دكتري تخصصي حداقﻞ  ٦و حداكثر  ٨ﻧيمسال است و تﺤصيﻞ در اين دوره
ﺑﻪصورت تماموقت است.
تبصره  .١درصورتيكﻪ داﻧشجو در مدت مﻘرر داﻧشآموختﻪ ﻧشود ،داﻧشگاه اختيار دارد مدت تﺤصيﻞ وي را حداكثر تا

دو ﻧيمسال اﻓزايش دهد.

تبصره  .٢تﺤصيﻞ هﻢزمان داﻧشجوي اين دوره در همان دوره يا ساير دورههاي تﺤصيلي ممنوع است.
سنوات دانشجو
تبصره  .١درصورتيكﻪ داﻧشجو در مدت مﻘرر داﻧش آموختﻪ ﻧشود ،داﻧشگاه اختيار دارد كﻪ مدت تﺤصيﻞ را حداكثر تا دو
ﻧيمسال اﻓزايش دهد .داﻧشجو ﺑايستي درخواست اﻓزايش سنوات را حداكثر تا دو هﻔتﻪ قبﻞ از اﻧتخاب واحد ﻧيمسال مورد
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درخواست ،در ساماﻧﻪ گلستان ﺛبت و پس از تاييد استاد راهنما ،گروه آموزﺷي و داﻧشكده ﺑﻪ مديريت تﺤصيﻼت تكميلي
داﻧشگاه اعﻼم ﻧمايد.
تبصره  .٢ﺑراي داﻧشجوي مشمول آموزش رايگان تﺤصيﻞ در ﻧيمسال ﻧهﻢ كماكان رايگان اما در ﻧيمسال دهﻢ منوط ﺑﻪ پرداخت
ﺷهريﻪ ﺛاﺑت در اﺑتداي هر ﻧيمسال تﺤصيلي )مﻄاﺑق سال ورود داﻧشجو ﺑﻪ داﻧشگاه( است كﻪ طبق تعرﻓﻪ هيأتامنا تعيين
ميﺷود.
تبصره  .٣طبق مصوﺑﻪ هيات امنا ،در صورتي كﻪ داﻧشجو )ﻓارغ از ﻧوع پﺬيرش( تا  ١ماه پس از اتمام آخرين ﻧيمسال مجاز
)ﻧيمسال  ٥ﺑراي داﻧشجويان كارﺷناسي ارﺷد و ﻧيمسال  ٩ﺑراي داﻧشجويان دكتري( دﻓاع ﻧمايد  ١٥درصد جريمﻪ ،تا  ٢ماه ٣٠
درصد جريمﻪ و پس از آن ﺑايستي تمام جريمﻪ را پرداخت ﻧمايد .در هر صورت پس از اتمام ﻧيمسال داﻧشجو موظف ﺑﻪ ايجاد
سرترم در ﻧيمسال جديد است.
تبصره  .٤اگر داﻧشجو عليرغﻢ اضاﻓﻪ سنوات ،ﺑنا ﺑﻪ عللي خارج از اختيار خود و يا ﺑروز مشكﻼت غيرقاﺑﻞپيشﺑيني موﻓق ﺑﻪ
اتمام تﺤصيﻞ ﻧشود ،ﺑا تاييد استاد راهنماي داﻧشجو ،گروه آموزﺷي و داﻧشكدهي مرﺑوطﻪ ،درخواست داﻧشجو در كميسيون
موارد خاص طرح و متناسب ﺑا ﻓعاليتهاي كمّي و كيﻔي و علمي داﻧشجو ،درﺑاره مدت و ﻧﺤوه ادامﻪ تﺤصيﻞ يا اخراج او
تصميﻢگيري خواهد ﺷد .ﺑديهي است كﻪ ادامﻪ تﺤصيﻞ در اين ﺷرايط ﻧيز منوط ﺑﻪ پرداخت هزينﻪ ﺛاﺑت در اﺑتداي هر ﻧيمسال
تﺤصيلي است و درياﻓت هرگوﻧﻪ خدمات داﻧشجويي ﻧيز مستلزم پرداخت هزينﻪي مرﺑوطﻪ است .ﺑراي اين كار داﻧشجو ﺑايد
حداقﻞ چهار هﻔتﻪ قبﻞ از ﺷروع ﻧيمسال تﺤصيلي جديد ،تﻘاضاي خود را ﺑا ذكر دﻻيﻞ مستند ﺑﻪ استاد راهنما تسليﻢ ﻧمايد و
پس از اخﺬ تاييد از گروه آموزﺷي و داﻧشكده ﺷخصا درخواست خود را ﺑﻪ كميسيون موارد خاص داﻧشگاه از طريق ساماﻧﻪ
سجاد ﺑﻪ آدرس  https://portal.saorg.irارايﻪ ﻧمايد.

ماده  .٩تعﺪاد واحﺪهاي درسيِ دورة دكتري تخصصي

ي دورة دكتري تخصصي ٣٦واحد است كﻪ از اين تعداد ١٢ ،تا  ١٨واحد آموزﺷي و  ١٨تا
تعداد واحدهاي درس ِ
 ٢٤واحد پژوهشي است كﻪ در ﺑرﻧامة درسي هر رﺷتﻪ تﺤصيلي لﺤاظ ميﺷود.

ماده  .١٠نمره ارزﺷيابي درس و ارزيابي جامع
ﻧمره ارزﺷياﺑي از هر درس ﺑﻪصورت عددي از صﻔر تا  ٢٠مﺤاسبﻪ ميﺷود .حداقﻞ ﻧمرة قبولي در هر درس ١٤
و مياﻧگين كﻞ قاﺑﻞقبول پس از گﺬراﻧدن تمام واحدهاي آموزﺷي ١٦است.
تبصره .ﺑراي ورود ﺑﻪ مرحلة ارزياﺑي جامﻊ ،كسب مياﻧگين كﻞ حداقﻞ  ١٦از تمام دروس دوره الزامي است.
دوره آموزﺷي دانشجوي دكتري
تبصره  .١تعداد واحدهاي آموزﺷي و پژوهشي ﺑر اساس ﺑرﻧامﻪ مصوب و ﻧظر گروه تخصصي و تصويب ﺷوراي آموزﺷي داﻧشكده
و داﻧشگاه تعيين ميگردد.
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تبصره  .٢واحدهاي آموزﺷي ﺑﻪ منظور تسلّط ﺑر مﻔاهيﻢ ﻧوين هر رﺷتﻪ و تﻘويت توان علمي داﻧشجو ﺑراي اجراي ﻓعاليتهاي
پژوهشي ﺑا ﻧظر گروه و ﺑر اساس ﺑرﻧامﻪ درسي مصوّب هر رﺷتﻪ اﻧتخاب ميﺷود .در صورت ﻧياز ﺑﻪ تعريف درس جديد ،اقدامات
ﻻزم ﺑايد مﻄاﺑق ﺑا مﻘررات مرﺑوط از طريق گروه آموزﺷي اﻧجام گيرد.
تبصره  .٣داﻧشجو ﺑا ﻧظر گروه آموزﺷي و داﻧشكده ميتواﻧد حداكثر  ٦واحد درسي را ﺑﻪﺷرط عدم ارائﻪ آن درس در داﻧشگاه
خوارزمي ﺑﻪصورت ميهمان از داﻧشگاههاي دولتي ﺑرگزاركننده دوره دكتري اخﺬ ﻧمايد.
تبصره  .٤در ﺷرايط خاص و در صورت ﻧياز ،ﺑﻪ تشخيص گروه ذيرﺑط و ﺷوراي آموزﺷي داﻧشكده ،داﻧشجويان رﺷتﻪهاي غير

مرتبط )در مﻘﻄﻊ قبﻞ( موظفاﻧد عﻼوه ﺑر واحدهاي آموزﺷي مصوب ،حداكثر  ١٢واحد از درسهاي دورههاي كارﺷناسي ارﺷد
را ﺑﻪ عنوان درسهاي جبراﻧي ﺑا حداقﻞ ﻧمره  ١٤ﺑگﺬراﻧند .گﺬراﻧدن اين درسها در ﻧيمسال اول پﺬيرش داﻧشجو )حداكثر تا
پايان ﻧيمسال دوم( الزامي است .ﻧمرات اين واحدها در مياﻧگين ﻧمرههاي داﻧشجو مﺤاسبﻪ ﻧميگردد.
تبصره  .٥درصورتيكﻪ دروس جبراﻧي در دوره كارﺷناسي ارﺷد داﻧشگاه ارائﻪ ﻧشود ،داﻧشجو مي تواﻧد پس از تاييد گروه و
معاون آموزﺷي داﻧشكده ،واحدهاي مﺬكور را ﺑﻪصورت ميهمان از داﻧشگاههاي دولتي اخﺬ ﻧمايد.
تبصره  .٦گﺬراﻧدن دروس جبراﻧي در صورت عدم وجود در سرﻓصﻞ مصوب دوره دكتري ،مدّت مجاز دوره آموزﺷي را اﻓزايش
ﻧميدهد.
تبصره  .٧داﻧشجويان ﺷاغﻞ ﺑﻪ تﺤصيﻞ در داﻧشگاههاي خارج از كشور كﻪ از سوي وزارت و ﺑر اساس قواﻧين و مﻘررات مرﺑوط
ﺑراي ادامﻪي تﺤصيﻞ ﺑﻪ داﻧشگاه معرﻓي ميﺷوﻧد ،ﺑا ﻧظر گروه آموزﺷي ﺑايد واحدهاي درسي رﺷتﻪ مرﺑوط را ﺑگﺬراﻧند .اين دستﻪ
از داﻧشجويان ﻧيز تاﺑﻊ تمامي مواد و تبصرههاي اين ﺷيوهﻧامﻪ خواهند ﺑود.
تبصره  .٨داﻧشجو در مرحلﻪ آموزﺷي ،موظف است در هر ﻧيمسال حداقﻞ  ٦و حداكثر  ١٠واحد اﻧتخاب ﻧمايد مگر آنكﻪ
واحدهاي ﺑاقيماﻧده از  ٦واحد كمتر ﺑاﺷد .در صورت اخﺬ هﻢزمان درسهاي جبراﻧي ،اين تعداد تا سﻘف  ١٤واحد قاﺑﻞاﻓزايش
است.
تبصره  .٩در صورتي كﻪ معدل داﻧشجو در  ٢ﻧيمسال كمتر از  ١٦ﺷود مﺤروم از تﺤصيﻞ است.
تبصره  .١٠در صورتي كﻪ مياﻧگين ﻧمرات داﻧشجوي دكتري پس از گﺬراﻧدن كليﻪ دروس كمتر از  ١٦ﺑاﺷد ،داﻧشجو مجاز است

ﺑا ﻧظر استاد راهنما و تائيد گروه و داﻧشكده و ﺑا پرداخت ﺷهريﻪ )مﻄاﺑق ﺷهريﻪ مصوب هيأت امناي داﻧشگاه ﺑر اساس سال
ورود( ،ﻓﻘط يك ﺑار درس هايي را كﻪ ﻧمره كمتر از  ١٦هستند يا درس هايي از ميان دروس مصوب را عﻼوه ﺑر سﻘف واحدهاي
دوره ،ﺑراي جبران مياﻧگين كﻞ ،حداكثر در يك ﻧيمسال تﺤصيلي اخﺬ ﻧموده و ﺑا موﻓﻘيت ﺑگﺬراﻧد تا معدل كﻞ داﻧشجو ﺑاﻻي
 ١٦ﺷود .در صورتي كﻪ پس از يك ترم اخﺬ دروس اضاﻓﻪ ،معدل داﻧشجو ﺑاﻻتر از  ١٦ﻧشود داﻧشجو از ادامﻪ تﺤصيﻞ مﺤروم
ميﺷود و ﻓﻘط گواهي ﻧمرات اخﺬ ﺷده را پس از تسويﻪ حساب ﺑا داﻧشگاه درياﻓت خواهد كرد.
تبصره  :١١مﺤاسبﻪ مياﻧگين كﻞ ﻧمرات داﻧشجو صرﻓاً ﺑر اساس آخرين ﻧمرهي قبولي وي اﻧجام ميﺷود.
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ارزيابي جامع
تبصره  .١٢هدف از ارزياﺑي جامﻊ ،احراز قاﺑليتهاي آموزﺷي و پژوهشي داﻧشجو است .ﺷرايط ﺷركت در آزمون جامﻊ ﺑﻪ ﺷرح
زير است:
الف( گﺬراﻧدن درسهاي دورهي آموزﺷي و كسب مياﻧگين كﻞ  ١٦از ٢٠
ب( احراز حدﻧصاب قبولي در آزمون زﺑان خارجي ،مﻄاﺑق ماده  ٢اين ﺷيوه ﻧامﻪ
تبصره  .١٣داﻧشجو در صورت داﺷتن ﺷرايط ﻓوق ،درس ارزياﺑي جامﻊ را در آن ﻧيمسال اخﺬ و همچنين درخواست ﺷركت در
آزمون جامﻊ را در پيشخوان خدمت ﺛبت ﻧموده و پس از اخﺬ مجوز از گروه و داﻧشكده ،در ارزياﺑي جامﻊ ﺷركت ميﻧمايد.
تبصره  .١٤حداكثر طول مجاز دوره آموزﺷي  ٤ﻧيمسال ميﺑاﺷد و داﻧشجو ﺑايستي حداكثر در ترم  ،٥در ارزياﺑي جامﻊ ﺷركت
و ﻧمره قبولي را اخﺬ ﻧمايد .در صورتي كﻪ داﻧشجو طي  ٥ﻧيمسال موﻓق ﺑﻪ اتمام درس و قبولي در امتﺤان جامﻊ ﻧشود مﺤروم
از تﺤصيﻞ ﺑوده و ادامﻪ تﺤصيﻞ وي منوط ﺑﻪ مجوز كميسيون موارد خاص است.
تبصره  .١٥داﻧشجو ميتواﻧد در طي اين  ٥ﻧيمسال حداكثر  ٢ﺑار در آزمون جامﻊ ﺷركت ﻧمايد .در صورت عدم قبولي ،داﻧشجو
مﺤروم از تﺤصيﻞ ميﺷود.
تبصره  .١٦داﻧشجويي كﻪ زودتر از ﻧيمسال  ،٤موﻓق ﺑﻪ اتمام دروس ﺷود ولي ﺑراي آزمون جامﻊ آمادگي ﻧداﺷتﻪ ﺑاﺷد ﺑايستي
درس "آمادگي آزمون جامﻊ" را اخﺬ ﻧمايد .اين درس حداكثر تا ترم  ٤قاﺑﻞ اخﺬ ميﺑاﺷد .پس از آن )يعني در ﻧيمسال (٥
داﻧشجو ﺑايستي واحد آزمون جامﻊ را اخﺬ و در ارزياﺑي جامﻊ ﺷركت و ﻧمره قبولي را اخﺬ ﻧمايد و در غير اينصورت مﺤروم از
تﺤصيﻞ ميﺷود.

دستورالعمل برگزاري ارزيابي جامع
تبصره  .١٧ارزياﺑي جامﻊ ﺑﻪصورت آزمونهاي كتبي و ﺷﻔاهي است .مدير گروه آموزﺷي ﺑايد مواد امتﺤاﻧي و زمان ﺑرگزاري آن
را در ﻧيمسال مرﺑوطﻪ طي اعﻼميﻪاي ﺑﻪ اطﻼع داﻧشجويان و طي ﻧامﻪاي ﺑﻪ آگاهي معاون آموزﺷي داﻧشكده ﺑرساﻧد.
تبصره  .١٨داﻧشجو موظف است حداقﻞ يك ماه قبﻞ از ﺑرگزاري ارزياﺑي جامﻊ درخواست ﺷركت در ارزياﺑي جامﻊ را از طريق
پيشخوان خدمت ساماﻧﻪ گلستان جهت تاييد مدير گروه و معاون آموزﺷي داﻧشكده ﺛبت ﻧمايد.
تبصره  .١٩ارزياﺑي جامﻊ در هر رﺷتﻪ/گرايش حداكثر دو ﺑار در سال )ارديبهشت و آﺑان ماه( ﺑﻪ پيشنهاد گروه آموزﺷي و پس

از تصويب ﺷوراي داﻧشكده ﺑرگزار ميﺷود .زمان دقيق ﺑرگزاري آزمون جامﻊ در هر سال تﺤصيلي ،در ﺷوراي آموزﺷي داﻧشگاه
تعيين ميگردد.
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آزمون كتبي ارزيابي جامع
تبصره  .٢٠آزمون كتبي ﺷامﻞ  ٣تا  ٥عنوان از دروس مصوب ﺑرﻧامﻪ درسي ﺑﻪ پيشنهاد استاد راهنما و تصويب ﺷوراي گروه
آموزﺷي است.
تبصره  .٢١مياﻧگين كﻞ ﻧمرات داﻧشجو در مجموع آزمونهاي كتبي ﻧبايد كمتر از ) ١٦از  (٢٠و ﻧمره هيچيك از درسها كمتر

از  ١٤ﺑاﺷد.

تبصره  .٢٢در صورتي كﻪ داﻧشجو دريك درس موﻓق ﺑﻪ كسب ﻧمره قبولي ﻧشود اما مياﻧگين ﻧمرات داﻧشجو كمتر از  ١٦ﻧباﺷد،
داﻧشجو مي تواﻧد در صورت درخواست و مواﻓﻘت داﻧشكده ،حداكثر يك ماه پس از آزمون كتبي ،صرﻓا همان درس را مجددا
امتﺤان دهد.
تبصره  .٢٣درصورتي كﻪ داﻧشجو آزمون كتبي را ﺑا موﻓﻘيت ﺑگﺬراﻧد مجاز ﺑﻪ ﺷركت در آزمون ﺷﻔاهي است .در صورت عدم
موﻓﻘيت در امتﺤان كتبي ،ﻧمره آزمون جامﻊ داﻧشجو مردود اعﻼم ميگردد.

آزمون ﺷفاهي ارزيابي جامع
تبصره  .٢٤آزمون ﺷﻔاهي پس از قبولي در آزمون كتبي اﻧجام ميﺷود و  ٤٠درصد ﻧمره كﻞ ارزياﺑي جامﻊ را تشكيﻞ ميدهد.
مياﻧگين كﻞ ﻧمرات داﻧشجو ،درمجموع آزمونهاي كتبي و ﺷﻔاهي ﻧبايد كمتر از  ١٦ﺑاﺷد.

تبصره  .٢٥ﺑرگـزاري جلسـﻪ هـاي آزمون ﺷﻔاهي ارزياﺑي جـامﻊ ﺑر عهده مدير گروه و تﺤت ﻧظارت معاون آموزﺷي داﻧشكده

است و توسط كميتﻪاي مركب از اعضاي زير كﻪ توسط ﺷوراي گروه تعيين ميﺷود اﻧجام ميگيرد:
الف -استاد يا استادان راهنما
ب -دست كﻢ دو عضو هيأتعلمي متخصص داراي مدرك دكتري ﺑاساﺑﻘﻪ سﻪ سال تدريس يا تﺤﻘيق در دورههاي
تﺤصيﻼت تكميلي ﺑا ﻧظر گروه و تصويب ﺷوراي داﻧشكده كﻪ حداقﻞ يكي از دو عضو مﺬكور داﻧشيار يا استاد و يكي از آﻧها
ترجيﺤا خارج از داﻧشگاه ﺑاﺷد.
ج -يك عضو هيأتعلمي داﻧشكده ﺑا معرﻓي معاون آموزﺷي داﻧشكده ﺑﻪعنوان ﻧماينده تﺤصيﻼت تكميلي.
تبصره  .٢٦آزمون ﺷﻔاهي ﺷامﻞ سؤاﻻتي در زمينﻪ توان علمي ،قدرت ﺑيان و استدﻻل داﻧشجو و طرح تﺤﻘيق رسالﻪ داﻧشجو
ﺑﻪ تشخيص كميتﻪ ﺑرگزاري ارزياﺑي جامﻊ اﻧجام ميگيرد .ﻧمره ﻧهايي ﺑايستي حداكثر طي  ١ماه اعﻼم گردد.
تبصره  .٢٧چناﻧچﻪ داﻧشجو در آزمون كتبي ،حداقﻞ ﻧمره ﻻزم را كسب ﻧمايد ولي در آزمون ﺷﻔاهي موﻓق ﺑﻪ كسب ﻧمره
قبولي ﻧشود ،در صورت تﻘاضاي داﻧشجو و تائيد كميتﻪ ﺑرگزاري ،ميتواﻧد تا پايان همان ترم يكﺑار ديگر در ارزياﺑي جامﻊ ﺷﻔاهي
ﺷركت ﻧمايد.
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نتيجه ارزيابي جامع
تبصره  .٢٨چناﻧچﻪ داﻧشجو در ارزياﺑي جامﻊ مردود گردد ،گروه موظف است در ارزياﺑي جامﻊ ﺑعدي از تمام مواد امتﺤاﻧي از
وي ارزياﺑي ﺑﻪ عمﻞ آورد.
تبصره  .٢٩گواهي ارزياﺑي جامﻊ پس از موﻓﻘيت در ﺑرگزاري جامﻊ و ﺛبت آن در سيستﻢ آموزﺷي داﻧشگاه در صورت درخواست

داﻧشجو صادر ميﺷود.

ماده  .١١تغيير رﺷته و انتﻘال دانشجوي دوره دكتري تخصصي
»تﻐيير رﺷتﻪ« يا »اﻧتﻘال« داﻧشجوي دوره دكتري تخصصي در همان داﻧشگاه يا ساير داﻧشگاهها )دولتي و
غيردولتي( ممنوع است.
ماده  .١٢طرح پيشنهادي رساله دكتري

تصويب طرح پيشنهادي رسالﻪ در گروه آموزﺷي پس از گﺬراﻧدن موﻓﻘيتآميز ارزياﺑي جامﻊ ،ﺷرط ﻻزم ﺑراي
اجراي رسالﻪ در دوره دكتري تخصصي است.

تبصره .رويكردها و سياستهاي كﻼن ﺑراي جهتدهي ﺑﻪ مﺤورهاي مﻄالعاتي و تﺤﻘيﻘاتيِ داﻧشجويان در اﻧتخاب موضوع

و ﻧگارش رسالﻪ از سوي معاوﻧت پژوهش و ﻓناوري داﻧشگاه تعيين و ضواﺑط و ﺷرايط اختصاصي اﻧجام آن در قالب رسالﻪ
را ﺷوراي آموزﺷي داﻧشگاه تصويب ميكند.
طرح پيشنهادي رساله دكتري )پروپوزال(
تبصره  .١طرح پيشنهادي رسالﻪ دكتري در ﺷيوهي آموزﺷي -پژوهشي ﺑعد از قبولي در ارزيـاﺑي جـامﻊ توسط داﻧشجو و تﺤت
ﻧظر استاد يا استادان راهنما تهيﻪ خواهد ﺷد.

تبصره  .٢داﻧشجو پس از ارائﻪ طرح پيشنهادي رسالﻪ دكتري ﺑﻪ استاد راهنما و تائيد آن ،ﺑايستي طرح پيشنهادي را ﺑﻪ گروه

ارايﻪ و موضوع را در گروه تصويب كند .پيش از آن داﻧشجو موظف است طرح پيشنهادي رسالﻪ دكتري را مﻄاﺑق ﺷيوه ﻧامﻪ
مصوب تﺤصيﻼت تكميلي در سايت ايراﻧداك ﺛبت ﻧمايد .حداكثر زمان ﺑررسي در گروه آموزﺷي  ١ماه ميﺑاﺷد .پس از آن،
موضوع در جلسﻪ ﺷوراي آموزﺷي-پژوهشي داﻧشكده مﻄرح و در صورت تصويب ،پس از حداكثر  ١ماه ،ﺑايستي از طرح خود در
كميتﻪاي مركّب از اعضاي زير دﻓاع ﻧمايد:
 (١استاد يا استادان راهنما و مشاور
 (٢دو تن از اعضاي هيأتعلمي متخصص گروه و يا ساير گروههاي آموزﺷي داﻧشگاه خوارزمي متخصص در زمينﻪ موضوع
تﺤﻘيق رسالﻪ دكتري ﺑﻪ پيشنهاد استاد راهنما و تصويب گروه آموزﺷي كﻪ حداقﻞ داراي مرتبﻪ استادياري ﺑوده و سﻪ سال
ساﺑﻘﻪ تدريس يا تﺤﻘيق در دورههاي تﺤصيﻼت تكميلي و ترجيﺤا داﻧشيار ﺑاﺷد.
 (٣ﻧماينده تﺤصيﻼت تكميلي )ﺑﻪ پيشنهاد مدير گروه( از اعضاي هيات علمي داﻧشكده مرﺑوطﻪ .ﻧماينده تﺤصيﻼت تكميلي
ميتواﻧد يكي از دو داور داخلي ﻧيز ﺑاﺷد.
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 (٤يك ﻧﻔر داور خارج از داﻧشگاه ﺑﻪ پيشنهاد استاد راهنما و تصويب گروه آموزﺷي كﻪ ترجيﺤا داراي مرتبﻪ داﻧشياري ﺑوده
و سﻪ سال ساﺑﻘﻪ تدريس يا تﺤﻘيق در دورههاي تﺤصيﻼت تكميلي و ترجيﺤ ًا دورهي دكتري داﺷتﻪ و زمينﻪ تﺤﻘيﻘاتي
ايشان در زمينﻪ موضوع تﺤﻘيق رسالﻪ دكتري ﺑاﺷد.
تبصره  .٣حداكثر مهلت ارائﻪ طرح پيشنهادي رسالﻪ دكتري ،ترم  ٦است .درصورتيكﻪ داﻧشجو در اﻧتهاي ترم  ٦ﻧيز ﻧتواﻧد از
طرح پيشنهادي رسالﻪ دكتري خود دﻓاع ﻧمايد ،مﺤروم از تﺤصيﻞ ميﺷود.
تبصره  .٤ﺑراي داﻧشجوياﻧي كﻪ ارزياﺑي جامﻊ را ﺑا موﻓﻘيت گﺬراﻧدهاﻧد و در حال تدوين پروپوزال هستند تا ترم پنجﻢ درس
آمادگي رسالﻪ ﺑا واحد صﻔر ﺛبت ميﺷود .اخﺬ واحد رسالﻪ صرﻓا در آن ﻧيمسالي كﻪ داﻧشجو از طرح خود دﻓاع كرده و ﻧيمسالهاي
ﺑعد از آن امكاﻧپﺬير است.
تبصره  .٥داﻧشجو پس از تصويب طرح پيشنهادي رسالﻪ تا زماﻧي كﻪ از رسالﻪي خود دﻓاع ﻧكرده ،موظف است ﺑر اساس تﻘويﻢ

داﻧشگاهي در ﻧيمسالهاي ﺑعدي ﺑراي رسالــﻪ ،ﺛبتﻧام ﻧمايد .عدم ﺛبتﻧام داﻧشجو در سنوات مجاز تﺤصيلي ﺑﻪمنزلﻪي اﻧصراف
از تﺤصيﻞ است.

ماده  .١٣تعيين استاد راهنما

داﻧشجوي دوره دكتري تخصصي مجاز است عﻼوه ﺑر استاد راهنماي اصلي ،استاد راهنماي دوم ﻧيز داﺷتﻪ ﺑاﺷد.
ط داﻧشگاهِ مﺤﻞ تﺤصيﻞ و ﺑا مرتبة
استاد راهنما ﺑﻪ درخواست داﻧشجو و از ميان اعضاي هيأتعلمي داراي ﺷراي ِ
ي حداقﻞ استادياري ﺑا تائيد گروه آموزﺷي تعيين ميﺷود .اﻧتخاب استاد/استادان مشاور ﺑﻪ پيشنهاد استاد
علم ِ
راهنما و تأييد گروه آموزﺷي از ميان اعضاي هيأتعلمي يا اﻓراد داراي صﻼحيت ﺑا تخصص مرتبط ،امكانپﺬير
است.
ﺷرايط استاد راهنماي رساله دكتري
تبصره  .١استاد راهنماي رسالﻪ دكتري ﺑﻪ پيشنهاد داﻧشجو و مواﻓﻘت استاد و تائيد گروه آموزﺷي و ﺷوراي آموزﺷي داﻧشكده

و ﺑا ﺷرايط زير تعيين ميﺷود:
الف .استاد راهنماي اول ﺑايستي عضو هيأتعلمي تماموقت داﻧشگاه و حداقﻞ استاديار ﺑاﺷد.
ب .دست كﻢ دو پايانﻧامﻪ در دوره كارﺷناسي ارﺷد راهنمايي كرده ﺑاﺷد.
ج .در سال پيش از آن ﺑدون استﻔاده از امتياز ذخيره ترﻓيﻊ پژوهشي را اخﺬ كرده ﺑاﺷد.
د .دست كﻢ يك درس در مﻘﻄﻊ دكتري تدريس كرده ﺑاﺷد.
ه .موضوع رسالﻪ ﺑا زمينﻪ تخصصي ،سواﺑق تﺤﻘيﻘاتي و تواﻧاييهاي علمي استاد ﺑنا ﺑر تشخيص گروه آموزﺷي ،همخوان و
همسو ﺑاﺷد.
تبصره  .٢ظرﻓيت تعداد راهنمايي رسالﻪ داﻧشجو توسط استاد راهنما منﻄبق ﺑا دستورالعمﻞ مصوب در ﺷوراي تﺤصيﻼت
تكميلي داﻧشگاه است .معاون آموزﺷي و مدير گروه آموزﺷي داﻧشكده ملزم ﺑﻪ رعايت سﻘف تعداد داﻧشجو ﺑراي هر عضو
هيأتعلمي هستند .در صورت رعايت ﻧشدن سﻘف مجاز تعداد داﻧشجو ،مدير تﺤصيﻼت تكميلي ملزم ﺑﻪ حﺬف كد پايانﻧامﻪ و
رسالﻪهاي ﺑاﻻتر از سﻘف است.
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تبصره  .٣درصورتي كﻪ تعداد داﻧشجويان دكتري در هر دوره كمتر از اساتيدي داراي ﺷرايط اخﺬ رسالﻪ ﺑاﺷد ،اساتيد ﻓوق از
داﻧشجويان دوره ﺑعدي ظرﻓيت خود را تكميﻞ خواهند كرد.

تبصره  .٤در مورد اعضاي هيات علمي داﻧشگاه كﻪ در رﺷتﻪ تخصصي ايشان در مﻘﻄﻊ ارﺷد و دكتري داﻧشجو پﺬيرش ﻧميﺷود
در صورت مواﻓﻘت ﺷوراي آموزﺷي داﻧشگاه ميتواﻧند راهنمايي و مشاوره پايانﻧامﻪ يا رسالﻪ داﻧشجويان ساير داﻧشگاهها را ﺑر
عهده ﺑگيرﻧد كﻪ در اين صورت حداكثر ظرﻓيت راهنمايي از داﻧشجويان خارج از داﻧشگاه ٥٠ ،درصد ظرﻓيت مصوب داﻧشگاه
است.
تبصره  .٥استاد راهنماي دوم يا مشاور ﺑا پيشنهاد استاد راهنما و تائيد گروه آموزﺷي و ﺷوراي آموزﺷي داﻧشكده ﺑا حداقﻞ
مدرك دكتري )ترجيﺤا استاديار( و مرتبط ﺑا موضوع رسالﻪ اﻧتخاب ميگردﻧد.

تبصره  .٦چنان چﻪ پس از اخﺬ رسالﻪ ،استاد راهنما و يا داﻧشجو ﺑنا ﺑﻪ دﻻيلي از همكاري ﺑا يكديگر منصرف ﺷوﻧد ،ﺑايد تﻘاضاي
كتبي خود را ﺑا توضيﺤات ﻻزم ﺑﻪ گروه ارائﻪ ﻧمايد تا موضوع در گروه و ﺷوراي داﻧشكده ﺑررسي و تصميﻢگيري ﺷود.

ماده  .١٤دفاع از رساله دكتري

داﻧشجو پس از تدوين رسالﻪ و مشروط ﺑر تائيد استاد/استادان راهنما از حداقﻞ كﻔايت دستاوردهاي علمي )چاپ
يك مﻘالة علمي -پژوهشي معتبر و مستخرج از رسالﻪ و يا ﺛبت پتنت خارجي(؛ مجاز است در حضور هيأتداوران
از رسالة خود دﻓاع كند.

تبصره .مﺤدوده ﺷاخصهاي كﻔايت دستاوردهاي علمي توسط معاوﻧت آموزﺷي و ﺑا مشاركت معاوﻧت پژوهش و ﻓناوري
تعيين و پس از تصويب در ﺷوراي آموزﺷي داﻧشگاه قاﺑﻞاجرا است.
انجام رساله دكتري
تبصره  .١داﻧشجو موظف است پس از تصويب طرح پيشنهادي رسالﻪ دكتري ﺑﻼﻓاصلﻪ ﻧسبت ﺑﻪ اﻧجام رسالﻪ اقدام ﻧمايد.
تبصره  .٢داﻧشجو ﺑايستي پس از تصويب پروپوزال ،هر  ٦ماه )يا هر ﻧيمسال( يكﺑار گزارش پيشرﻓتهاي خود را مﻄاﺑق ﻓرم
پيوست ارايﻪ و ﺑﻪ تأييد استاد راهنما و مدير گروه ﺑرساﻧد .همچنين اين گزارش ها ﺑايستي در ساماﻧﻪ گلستان ﺛبت ﺷود .يك
ﻧمره از ﻧمره رسالﻪ منوط ﺑﻪ ارايﻪ گزارشهاي ﺷش ماهﻪ است كﻪ ﺑر اساس گزارش ساماﻧﻪ گلستان و توسط معاون پژوهشي
داﻧشكده اﻧجام ميﺷود .همچنين پيشرﻓت كار داﻧشجو ﺑايستي در گلستان ﺛبت ﺷود و ﺑر اساس آن حق التدريس استاد پرداخت
ميگردد.
تبصره  .٣داﻧشجو مجاز است در زمان تدوين رسالﻪ دكتري و ﺑراي ادامﻪ ﻓعاليتهاي پژوهشي خود طبق آيينﻧامﻪ مصوب
وزارت و ﺑا تاييد استاد راهنما در مدت مجاز تﺤصيلي ﺑا عنوان ﻓرصت مﻄالعاتي ﺑﻪ يكي از داﻧشگاههاي آموزش عالي داخلي يا
خارجي سﻔر كند.
تبصره  .٤حسب مصوﺑﻪ هيات امنا داﻧشگاه ،در صورتي كﻪ ﻓرصت مﻄالعاتي خارج از كشور در داﻧشگاههاي خارجي ﺑا رتبﻪ
ﺑينالمللي زير  ٥٠٠كﻪ مورد تاييد معاوﻧت پژوهشي داﻧشگاه است اﻧجام ﺷود ﺑا تاييد استاد راهنما يكترم ﺑﻪ سنوات مجاز
داﻧشجو اضاﻓﻪ ميﺷود.
تبصره  .٥ﺛبتﻧام داﻧشجويي كﻪ در ﻓرصت مﻄالعاتي ﺑﻪ سر ميﺑرد ،پس از ﺑازگشت ايشان و ارائﻪي گزارش پيشرﻓت تﺤصيلي
امكاﻧپﺬير است .مجوز كتبي ﺛبتﻧام را ﺷوراي آموزﺷي داﻧشكده پس از درياﻓت گزارش پيشرﻓت تﺤصيلي داﻧشجو صادر ميكند
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و ﻧظارت ﺑر اجراي ﺛبتﻧام ﺑر عهدهي گروه مرﺑوط است .هﻢچنين داﻧشكده موظف است روﻧوﺷت مجوز را ﺑﻪ اﻧضمام مستندات
ﺑراي تأييد يا رد ،ﺑﻪ مديريت تﺤصيﻼت تكميلي داﻧشگاه ارسال ﻧمايد.

برگزاري جلسهي پيش دفاع رساله دكتري
تبصره  .٦داﻧشجويي كﻪ حداقﻞ دستاوردهاي پژوهشي ﺑراي دﻓاع از رسالﻪ دكتري را داﺷتﻪ ﺑاﺷد ،ﺑايستي ﻧسبت ﺑﻪ ﺑرگزاري
پيش دﻓاع اقدام ﻧمايد .داﻧشجو ﺑايستي درخواست ﺑرگزاري جلسﻪ پيش دﻓاع از رسالﻪ دكتري را در پيشخوان خدمت گلستان
ﺛبت و همچنين ﻧسبت ﺑﻪ ﺑارگﺬاري مستندات كﻔايت دﻓاع اقدام ﻧموده تا ﺑﻪ تاييد استاد راهنما ،مدير گروه و معاوﻧان آموزﺷي
و پژوهشي داﻧشكده ﺑرسد .اين كار ﺑايد دست كﻢ دو هﻔتﻪ قبﻞ از پيشدﻓاع اﻧجام ﺷود.
تبصره  .٧قبﻞ از پيش دﻓاع ،احراز كﻔايت دستاوردهاي علمي رسالﻪ ،مﻄاﺑق ﺑا اهداف طرح پژوهشي و متناسب ﺑا موضوع
رسالﻪ ،از طريق ارايﻪ پﺬيرش ﻧهايي ﺑا مشخص ﺑودن ﺷماره مجلﻪ و تاريخ چاپ مﻘالﻪ متناسب ﺑا حداقﻞ دستاوردهاي پژوهشي
مصوب ﺷوراي آموزﺷي–پژوهشي هر داﻧشكده ﺑا تائيد معاون پژوهشي داﻧشكده صورت ميگيرد.
تبصره  .٨در صورت اخﺬ مجوز دﻓاع ﺑر اساس ارائﻪ پﺬيرش قﻄعي مﻘالﻪ ،ﻻزم است حداكثر تا قبﻞ از ﻓارغ التﺤصيلي ،مﻘالﻪ
چاپ ﺷده كاغﺬي يا الكتروﻧيكي ) (doiجهت اﻧجام امور ﻓارغ التﺤصيلي ﺑﻪ

آموزش داﻧشكده ارائﻪ گردد.

تبصره  .٩واﺑستگي سازماﻧي داﻧشجو و استاد در مﻘالﻪ مستخرج از رسالﻪ دكتري ﺑايد منﺤصر ًا ﺑا ﻧام »داﻧشگاه خوارزمي« ﺑاﺷد.
تبصره  .١٠مرجﻊ تشخيص مستخرج ﺑودن مﻘالﻪ از رسالﻪ ،گروه آموزﺷي است .مﻘاﻻتي كﻪ پيش از دﻓاع پروپوزال ،ارسال
ميﺷوﻧد ﺑﻪ ﺷرط مستخرج ﺑودن از رسالﻪي داﻧشجو ،قاﺑﻞ قبول هستند.
تبصره  .١١داﻧشجو در جلسﻪ پيش دﻓاع از رسالﻪي خود در جلسﻪاي ﺑا حضور استاد راهنما و مشاوران و دو داور داخلي )ترجيﺤا
همكاراﻧي كﻪ در جلسﻪ پروپوزال حاضر ﺑودﻧد( ،دﻓاع خواهد ﻧمود .رسالﻪي داﻧشجو پس از اصﻼحات احتمالي و تائيد استاد
راهنما آمادهي دﻓاع ﻧهايي خواهد ﺷد .داﻧشجو ﺑايد گزارش جلسﻪي پيش دﻓاع مﺬكور را ﺑراي صدور مجوز دﻓاع ﻧهايي در ساماﻧﻪ
گلستان ﺑارگﺬاري ﻧمايد.

ارزيابي رساله )دفاع از رساله(
تبصره  .١٢داﻧشجو ﺑعد از پيش دﻓاع از رسالﻪ دكتري و تأييد استاد راهنما موظف است در حضور هيأتداوران از آن دﻓاع ﻧمايد.
تبصره  .١٣حداقﻞ ﻓاصلﻪ ﺑين تصويب طرح پيشنهادي رسالﻪ در جلسﻪ دﻓاع و تاريخ دﻓاع از رسالﻪ  ٩ماه است.

تبصره  .١٤حداكثر مهلت درخواست دﻓاع ﻧهايي  ٦ماه و حداقﻞ  ٢هﻔتﻪ پس از ﺑرگزاري جلسﻪ پيش دﻓاع است.
تبصره  .١٥داﻧشجو موظف است هماﻧندجويي كﻞ رسالﻪ دكتري را از طريق سايت ايراﻧداك اﻧجام داده و ﻧتيجﻪ را در ساماﻧﻪ
گلستان ﺛبت ﻧمايد .مﻘدار مجاز مشاﺑهت مﻄاﺑق ﺷيوه ﻧامﻪ هماﻧندجويي تﺤصيﻼت تكميلي است.
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تبصره  .١٦درخواست صدور مجوز دﻓاع از رسالﻪ در پيشخوان خدمت ساماﻧﻪ گلستان توسط داﻧشجو دستكﻢ دو هﻔتﻪ پيش از
دﻓاع ﺛبت مي ﺷود .پس از تأييد استاد راهنما مبني ﺑر آماده ﺑودن داﻧشجو ،تاريخ پيشنهادي دﻓاع توسط استاد راهنما ﺑﻪ گروه و
داﻧشكده ارسال ميگردد تا ﺑا تاييد ايشان ،تاريخ دﻓاع قﻄعي ﺷود.
تبصره  .١٧رسالﻪ دست كﻢ  ١٥روز پيش از دﻓاع ﺑايد در اختيار هيأتداوران قرار گيرد.
تبصره  .١٨ﺑراي ﺑرگزاري جلسﻪ ﻧهايي دﻓاع ،ﺑايستي ﻓرم تأييديﻪ رسالﻪ )موجود در اﻧتهاي اين ﺷيوه ﻧامﻪ( توسط داوران خارجي
مبني ﺑر قاﺑﻞ قبول ﺑودن رسالﻪ تكميﻞ گرديده و در ساماﻧﻪ گلستان ﺑارگﺬاري ﺷود .پس از اين ،معاون آموزﺷي داﻧشكده مجوز
دﻓاع از رسالﻪ را در گلستان تاييد ميﻧمايد.
تبصره  .١٩جلسﻪي دﻓاع ﺑا حضور استاد )ان( راهنما ،مشاور )ان( ،هيأتداوران و ﻧمايندهي تﺤصيﻼت تكميلي داﻧشگاه رسميت
ميياﺑد .ﻻزم ﺑﻪ يادآوري است كليﻪ مراحﻞ تشكيﻞ جلسﻪ دﻓاع از پروپوزال و رسالﻪ دكتري ﺑصورت مﺤرماﻧﻪ در آموزش داﻧشكده
اﻧجام ميپﺬيرد.
تبصره  .٢١رياست جلسﻪي دﻓاع ،ﻧظارت ﺑر حسن اجرا ،رعايت مادّههاي اين ﺷيوهﻧامﻪ و مصوﺑات ﺷوراي تﺤصيﻼت تكميلي
داﻧشگاه در راﺑﻄﻪ ﺑا دﻓاع ﺑر عهدهي ﻧمايندهي تﺤصيﻼت تكميلي داﻧشگاه است.
تبصره  .٢١تركيب هيأتداوران ﺑﻪ ﺷرح زير است:
الف( استاد يا استادان راهنما
ب( استاد يا استادان مشاور
پ( دو عضو هيأتعلمي ﺑا حداقﻞ مرتبﻪ استادياري و ﺑاﻻتر ﺑـا حداقﻞ  ٣سال ساﺑﻘﻪي تدريس يا تﺤﻘيق در دورههاي
تﺤصيﻼت تكميلــي و ترجيﺤاً دورهي دكتري از داخﻞ گروه آموزﺷي ﺑﻪ پيشنهاد استاد راهنما و تأييد گروه و ﺷوراي
آموزﺷي داﻧشكده ﺑﻪ عنوان داور داخلي .اين دو عضو هيات علمي ترجيﺤا اساتيدي ﺑاﺷند كﻪ در جلسﻪ دﻓاع از طرح
پيشنهادي رسالﻪ دكتراي داﻧشجو حضور داﺷتند.
ت( دو داور خارجي كﻪ يك داور ميتواﻧد خارج از گروه آموزﺷي ﺑوده و داور ديگر ﺑايستي از خارج داﻧشگاه ،در رﺷتﻪ-
گرايش مورد ﻧظر ترجيﺤا ﺑا مرتبﻪي داﻧشياري و ﺑاﻻتر و متخصص درزمينﻪي رسالﻪ ﺑﻪ پيشنهاد استاد راهنما و تأييد ﺷوراي
آموزﺷي داﻧشكده اﻧتخاب گردد.
ث -ﻧماينده تﺤصيﻼت تكميلي )ﺑدون حق راي( كﻪ ﺑﻪ پيشنهاد مدير گروه و ﺑا حكﻢ رييس داﻧشكده تعيين ميﺷود.
تبصره  .٢٢ﻧماينده تﺤصيﻼت تكميلي ﺑايستي از اعضاي هيات علمي ﺑوده و ميتواﻧد همزمان ﻧﻘش داور داخلي را ﻧيز داﺷتﻪ
ﺑاﺷد.
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ماده  .١٥نمرة رساله دكتري

ﻧمرة رسالﻪ در مياﻧگين كﻞ مﺤاسبﻪ ﻧميﺷود و ارزﺷياﺑي آن ﺑﻪصورت كيﻔي و ﺑﻪ ﺷرح زير اﻧجام ميﺷود:
مردود )كمتر از (١٦؛
قبول ﺑا درجﻪ؛ خوب ) ١٦تا  ،(١٧/٩٩خيلي خوب ) ١٨تا (١٨/٩٩و يا عالي ) ١٩تا .(٢٠

تبصره  .١چناﻧچﻪ ارزﺷياﺑي رسالﻪ ،مردود اعﻼم ﺷود ،ﺑا تأييد هيأتداوران حداكثر يك ﻧيمسال تﺤصيﻞ ﺑﻪ داﻧشجو

اجازه داده ميﺷود تا پس از اعمال ﻧظرات اصﻼحي داوران ،يكﺑار ديگر در جلسة دﻓاع ﺷركت و رسالة خود دﻓاع كند.
تبصره  .٢داﻧشجويي كﻪ در سنوات مجاز تﺤصيلي ﺑا موﻓﻘيت از رسالة خود دﻓاع ﻧكند ،ﺑا رعايت ضواﺑط مرﺑوط ﻓﻘط
گواهي گﺬراﻧدن واحدهاي درسي را درياﻓت ميكند.
نگارش و ارزﺷيابي رساله
تبصره  .١ارزياﺑي رسالﻪ ﺑر اساس كيﻔيت علمي و پژوهشي ،ميزان ﻧوآوري ،چگوﻧگي دﻓاع از ياﻓتﻪهاي پژوهشي و ﻧﺤوهي
ﻧگارش اﻧجام ميﺷود .ضمناً در ﻧگارش الزاماً دستورالعمﻞ مصوب معاوﻧت پژوهشي داﻧشگاه رعايت گردد.

تبصره  .٢رسالﻪ كليﻪ رﺷتﻪهاي تﺤصيلي )ﺑﻪاستثناي زﺑانهاي خارجي( ﺑايد ﺑﻪ زﺑان ﻓارسي ﻧگارش و دﻓاع ﺷود.
تبصره  .٣ﻧگارش و دﻓاع از رسالﻪ رﺷتﻪهاي زﺑانهاي خارجي ،ماﻧند زﺑان و ادﺑيات اﻧگليسي ،زﺑان و ادﺑيات عرﺑي حسب ﻧظر

استاد راهنما و گروه آموزﺷي ميتواﻧد ﺑﻪ همان زﺑان رﺷتﻪي تﺤصيلي ﺑاﺷد.
تبصره  .٤داﻧشجويان اتباع مجاز ﺑﻪ ﻧگارش رسالﻪ ﺑﻪ زﺑان اﻧگليسي هستند و ﻧگارش چكيدهي ﺑلند ﺑﻪ ﻓارسي ،الزامي است.
تبصره  .٥در پايان جلسﻪ دﻓاع ،اعضاي هيأتداوران ،ارزياﺑي رسالﻪي داﻧشجو را ﺑر اساس »سﻄوح ارزياﺑـي رسالﻪ« تعيين
ميﻧمايند.
ﻧمره رسالﻪ در مياﻧگين كﻞ مﺤاسبﻪ ﻧميﺷود و ارزﺷياﺑي آن ﺑﻪ ﺷرح زير اﻧجام ميﺷود.

 (١عالي )از  ١٩تا (٢٠
 (٢خيلي خوب ) ١٨تا (١٨/٩٩
 (٣قبول ﺑا درجﻪ خوب ) ١٦تا (١٧/٩٩
 (٤مردود )كمتر از (١٦
ﻧماينده تﺤصيﻼت تكميلي ،سﻄح ارزياﺑي را ﺛبت و تأييد ميﻧمايد و اين ﻧتيجﻪ در كارﻧامﻪي داﻧشجو درج ميگردد.
تبصره  .٦تشخيص هيأتداوران مبني ﺑر قبول رسالﻪ ﺑا هر يك از سﻄوح سﻪگاﻧﻪي عالي ،خيلي خوب و خوب مﺬكور در ﺑند
پيشين ﺑـﻪ مﻔهـوم ﻧاديـده گـرﻓتن اصـﻼحات احتمالي ﻻزم در رسالﻪ ﻧخواهد ﺑود ﺑلكﻪ ﺑدين مﻔهوم است كﻪ پس از اﻧجام
اصﻼحات موردﻧظر هيأتداوران ،ﻧيازي ﺑﻪ دﻓاع مجدد از رسالﻪ ﻧيست .در اين صورت ،داﻧشجو ﺑايد حداكثر ظـرف مـدّت  ٢مـاه
پـس از دﻓاع ،رسالﻪي اصﻼح ﺷده را ﺑا تأييد مجدد استاد راهنما ،يكي از داوران ﺑﻪ اﻧتخاب هيأتداوران و ﻧمايندهي تﺤصيﻼت
تكميلي داﻧشگاه ﺑﻪ گروه تﺤويﻞ دهد.
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تبصره  .٧يك ﻧمره از ﻧمره ﻧهايي رسالﻪ داﻧشجو ﺑر اساس ارايﻪ گزارشهاي  ٦ماهﻪ و دو ﻧمره ﻧيز ﺑر اساس دستاوردهاي
پژوهشي رسالﻪ است كﻪ ﺑر اساس مصوﺑات هر داﻧشكده صورت ميپﺬيرد.
تبصره  .٨مﻼك تصميﻢگيري در خصوص رد يا قبول رسالﻪ و همچنين درجﻪ آن ،مياﻧگين ﻧمرات ﺑدون وزﻧي است كﻪ
استاد)ان( راهنما و مشاور)ان( و ﻧيز داوران ﺑصورت مستﻘﻞ ﺑﻪ داﻧشجو ميدهند .در اين ﻧمرهدهي استاد)ان( راهنما و مشاور در
مجموع يك راي و هر يك از داوران ﻧيز داراي راي مستﻘﻞ هستند.

ماده  .١٦مﻼك دانشآموختگي

مﻼك داﻧشآموختگي ،گﺬراﻧدن كليﻪ واحدهاي دوره ،داﺷتن مياﻧگين كﻞ حداقﻞ  ١٦و موﻓﻘيت در دﻓاع از
رسالﻪ است.
تبصره .تاريخ داﻧشآموختگي ،روز دﻓاع ﺑا كسب درجﻪ قبولي از رسالﻪ است.
دانش آموختگي
تبصره  .١داﻧشجو پس از گﺬراﻧدن واحدهاي درسي و كسب درجﻪي حداقﻞ »قبول« از رسالﻪي خود ،داﻧشآموختﻪي دورهي

دكتري ﺷناختﻪ ميﺷود و ﺑﻪ درياﻓت درجﻪي دكتراي تخصصي ﻧائﻞ ميگردد.
تبصره  .٢در صورت تأخير داﻧشجو در تﺤويﻞ رسالﻪي اصﻼحﺷده و تسويﻪ حساب ،جريمﻪ تعلق ميگيرد .جريمﻪ پس از ٣
ماه اعمال و مﻘدار آن معادل يك چهارم ﺷهريﻪ ﺛاﺑت معادل داﻧشجوي ﺷباﻧﻪ ﺑﻪ ازاي هر ماه ميﺑاﺷد.
تبصره  .٣مدرك دورهي دكتري ﺑا ذكر ﺷيوهي آموزﺷي-پژوهشي و ﻧوع پﺬيرش صادر ميﺷود.
تبصره  .٤اﻧواع گواهيهاي صادره توسط اداره داﻧشآموختگان:
الف .گواهي موقت ﺑا ارزش استخدامي
ب .گواهي ﻓارغالتﺤصيلي ﺑدون ارزش استخدامي و ترجمﻪ
ج .داﻧشنامﻪ

ماده  .١٧تخلف علمي دانشجو

چناﻧچﻪ داﻧشجو در حين تﺤصيﻞ و اﻧجام پژوهش و تدوين رسالﻪ مرتكب تخلف علمي )جعﻞ ،تﻘلب ،كپيﺑرداري
و ماﻧند اينها( ﺷود و تخلف او از سوي داﻧشگاه تأييد گردد ،از ادامﻪ تﺤصيﻞ مﺤروم و اخراج ميﺷود.

تبصره .احراز و اﺛبات تخلف علمي داﻧشجو پس از اتمام تﺤصيﻼت از سوي داﻧشگاه ،منجر ﺑﻪ اﺑﻄال مدرك تﺤصيلي
صادرﺷده خواهد ﺷد.

١٩

شيوه نامه اجرايي دوره ي دكتري ) (Ph.Dدانشگاه خوارزمي

بررسي تخلف علمي دانشجو
تبصره  .١احراز و اﺛبات تخلف علمي داﻧشجو در تدوين رسالﻪ در كميتﻪ اخﻼق داﻧشگاه اﻧجام ميﺷود.

ماده  .١٨مسئوليت حسن اجراي ﺷيوه نامه ي دكتري
مسئوليت حسن اجراي اين ﺷيوه ﻧامﻪ آيينﻧامﻪ و پاسخگويي قاﻧوﻧي ﺑﻪ آن ﺑر عهده داﻧشگاه و ﻧظارت ﺑر اجرا و
تﻔسير مﻔاد آن ﺑر عهده معاون آموزﺷي داﻧشگاه است.
اين ﺷيوهﻧامﻪي اجرايي ،ﺑر اساس آيينﻧامﻪي دورهي دكتري اﺑﻼغﺷده ﺑﻪ ﺷماره  ٢/٤٣٠٦٩مورخ  ٩٧/٣/١تنظيﻢ و
در جلسﻪ ﺷوراي آموزﺷي مورخ  ٢٤آذر  ١٣٩٩ﺑﻪ تصويب رسيد و اجراي آن ﺑراي داﻧشجويان دورهي دكتراي ورودي
سال  ١٣٩٧و ﺑعد از آن الزامي است .از تاريخ اجرا ،كليﻪي آيينﻧامﻪها ،ﺑخشﻧامﻪها و دستورالعمﻞهاي مﻐاير ﺑا اين
ﺷيوهﻧامﻪ لﻐو ميگردد .اتخاذ تصميﻢ در خصوص ساير موارد پيشﺑينيﻧشده ﺑر عهدهي ﺷوراي آموزﺷي و يا ﺷوراي
تﺤصيﻼت تكميلي داﻧشگاه است .در ضمن حسن اجراي اين ﺷيوه ﻧامﻪ در هر داﻧشكده ﺑﻪ عهده رييس آن داﻧشكده
است.
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