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  بسمه تعالی

  دانشجوي عزیز: 

ــري و       ــون ورودي دوره دکت ــولی در آزم ــبت قب ــه مناس ــک ب ــمن تبری ــازض ــیل   آغ ــد تحص ــه جدی                     مرحل

اسـاتید محتـرم    زیـر نظـر   کال به خداوند منان به صورت تمام وقت و با اهتمام به ادامه تحصیلامیدواریم با ات

ــی       ــدارج علم ــاالترین م ــب ب ــه و در کس ــگاه پرداخت ــی دانش ــیالت تکمیل ــکده و اداره تحص ــا، دانش                          راهنم

  و اخالق حرفه اي کوشا باشید.

رود که افـرادي   و انتظار می شود در امور آموزش و پژوهش اجرا میمتخصص  افرادبا هدف تربیت  ادوره دکتر

                     نائـل مـی شـوند بتواننـد هـدایت فعالیتهـاي آموزشـی و پژوهشـی را        ) Ph.Dکه بـه اخـذ مـدرك دکتـري (    
  در سطوح عالی عهده دار شوند.

                  ن و جایگـاه خـاص   آتوجـه بـه شـ   و بـا   اسـت  از آنجاییکه اطالع از مقررات این دوره تحصیل بسیار ضـروري 

                           اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه تفرش به آماده سازي مجموعـه پیوسـت اهتمـام نمـوده اسـت     ، دوره دکتري

     این مرحله جدید تحصیل را بـا موفقیـت و در مـدت زمـان مناسـب      توان که با مطالعه و بهره گیري از آن می

دانشـگاه   بـه تصـویب شـوراي تحصـیالت تکمیلـی      09/10/1392 در تاریخ به اتمام رساند. مفاد این مجموعه

پیگیـري مسـتمر   این مقررات پیرو مصوبات شوراي تحصیالت تکمیلی قابل تغییر اسـت و  تفرش رسیده است. 

     ظـایف دانشـجویان  ز واو مصـوبات شـوراي تحصـیالت تکمیلـی      در مقررات و یا آگاهی از سایر مقررات تغییر

ــی  ــمار م ــه ش ــاله ب ــن مس ــ  رود و ای ــاي مربوط ــنامه ه ــق بخش ــاهو  هاز طری ــگاه   منزلگ ــی دانش                            الکترونیک

  قابل پیگیري و دستیابی است. http://tafreshu.ac.irبه نشانی 

ستانداردهاي موجود گـام برداشـته   اامیدواریم با اجراي صحیح قوانین این مجموعه در جهت ارتقا هر چه بیشتر 

  و زمینه ساز اعتالي جایگاه علمی دانشگاه و کشور عزیزمان باشیم.

  

  با آرزوي توفیق روز افزون

  اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه تفرش
  92 دي ماه



  فصل اول

  کلیات

دوره دکتري باالترین دوره تحصیلی آموزش عالی است که به اعطاي مدرك تحصیلی می انجامـد   .1
ــا نــوآوري در  آو رســالت                          مینــه هــاي مختلــف علــوم و فنــاوري زن تربیــت افــرادي اســت کــه ب

و  "پژوهشی -یآموزش"در رفع نیازهاي کشور و گسترش مرزهاي دانش موثر باشند و به دو شیوه 

  اجرا میشود. "پژوهشی"

                          ي مـــورد نیـــاز داراي دو بخـــش آموزشـــی شـــامل گذرانـــدن درســـها  ایـــن دوره تحصـــیلی .2

 انجام تحقیقات و تدوین رساله دکتري است. ،و پژوهشی جهت انتخاب موضوع رساله

             تحصیل در دوره دکتري به طور تمام وقت بوده و دانشجو موظف اسـت در طـی ایـن دوره ضـمن     .3
ــاي     ــت ه ــانیدن فعالی ــام رس ــه انج ــر    آب ــر نظ ــود زی ــی خ ــی و پژوهش ــا  موزش ــتاد راهنم                              اس

                کلیه ضـوابط و مقـررات جـاري دانشـگاه در حـوزه هـاي مختلـف آموزشـی و پژوهشـی را دقیقـاً          

ن و جایگاه دوره دکتري در کسـب بـاالترین اسـتانداردهاي    آرعایت نموده و باالخص با توجه به ش

شی حرفه اي بکوشد. آیین نامه هـاي اجرایـی الزم   پژوهشی و رعایت صحیح و دقیق اخالق پژوه

 در این زمینه حسب مورد توسط مراجع ذیربط تهیه، تصویب و ابالغ خواهد شد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  فصل دوم

  شرایط ورود

 

 شرایط ورود داوطلبان به دوره دکتري به شرح زیر است: .1

  موزش عالیآداشتن شرایط عمومی ورود به  -الف

                      ییــد آت هي کــه حســب مــورد بــاي حرفــه اارشناســی ارشــد یــا دکتــرداشــتن مــدرك تحصــیلی ک -ب

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري رسیده باشد.

  احراز صالحیت علمی براي ورود به رشته هاي مورد نظر -ج

  احراز توانایی در زبان خارجی -د

دهاي درخشان و سایر سهمیه هـا  . پذیرش دانشجویان دکتري از طریق آزمون عمومی، سهمیه استعدا2

  انجام میشود.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  فصل سوم

  طول دوره

سـال اسـت. تحصـیالت تکمیلـی      5/4سـال و حـداکثر    5/3مدت مجاز تحصیل در دوره دکتري حـداقل  

ــی ــگاه م ــا      دانش ــداکثر ت ــکده ح ــد دانش ــا و تایی ــتاد راهنم ــنهاد اس ــه پیش ــتثنایی ب ــوارد اس ــد در م                         توان

                   یک نیمسال تحصیلی را به مدت مجاز تحصیل دانشجو اضافه کند و یـا در صـورت احـراز شـرایط دفـاع     

                        دانشــجوي دوره دکتــري بایــد بصــورت تمــام وقــت  در مــورد حــداقل ســنوات تصــمیم گیــري نمایــد. 

  .تحت نظارت استاد راهنما در دانشگاه حضور داشته باشد

  تمدید سنوات

سنوات قانونی و رسمی ثبت نام براي دانشجویانی که با موفقیت و در زمان مقتضـی پیشـنهاد رسـاله     .1
  باشد. نیمسال می 9خود را به تصویب رسانده اند 

و  شـوراي تحصـیالت تکمیلـی    ،یید اسـتاد راهنمـا  آصیلی خود را با تتح دهمدانشجو میتواند نیمسال  .2

ــت  ــوب هیــ  پرداخ ــهریه مص ــگاه آش ــاي دانش ــا    ،ت امن ــد نمایــد و ت ــان آن نیمســال  تمدی                        پای

 دفاع نماید. از رساله دکتري خود

                        ، وضـعیت تحصـیلی دانشـجو بـه اتمـام سـنوات تبـدیل       دهـم در صورت عدم دفاع تا پایان نیمسـال   .3
کـه بـه    یـازدهم  بایست عالوه بر تکمیل و ارسال فرم درخواست تمدید نیمسال میگردد. دانشجو می

ـ را  یازدهمدانشکده رسیده است، نیمسال و شوراي یید استاد راهنما آت ت آبا پرداخت شهریه مصوب هی

 ثبت نام نمایند. ،امناي دانشگاه

ــاص دانشــگاه          .4 ــیون مــوارد خ ــا تصــویب کمس ــم فقــط ب ــال یــازدهم و دوازده ــد نیمس                              تمدی

  باشد. امکان پذیر می

نتواند فارغ التحصیل شود حکم محرومیت از تحصـیل بـراي او    12چه دانشجو در پایان نیمسال چنان .5
 .صادر خواهد شد

مقررات فوق براي دانشجویان بورسیه نیز اعمال خواهد شد مگر آن که با مفاد قـرارداد بـورس آنـان     .6
 مغایرت داشته باشد.



 

  روم میشود:در موارد زیر دانشجو از ادامه تحصیل در دوره دکتري مح .7
  شود. 16الف) میانگین کل نمره درسهاي گذرانده شده کم تر از 

  ب) صالحیت علمی دانشجو پس از دو بار ارزیابی جامع احراز نشود.

  ج) صالحیت علمی دانشجو براي استمرار فعالیت پژوهشی احراز نشود.

  ارزیابی شود. "غیر قابل قبول"د) رساله دانشجو 
  ایان برسد.ح) مدت مجاز تحصیل به پ

در صورت محروم شدن یا انصراف دانشجو از ادامـه تحصـیل در دوره دکتـري بـا رعایـت ضـوابط و        .8

 تحصـیالت تکمیلـی  مقررات مربوط، صرفاً گواهینامه اي بر اساس کارنامه تحصیلی دانشجو در اداره 

  دانشگاه صادر و در اختیار وي قرار می گیرد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  



  

  فصل چهارم

  نمااستاد راه

ــایی ــده ي    مســئولیت راهنم ــر عه ــیلی ب ــتین نیمســال تحص ــا"دانشــجو از نخس ــتاد راهنم ــت "اس                              اس
ــان      ــجو از می ــت دانش ــه درخواس ــه ب ــاي ک ــاعض ــاالتر و    آهی ــتادیاري و ب ــه اس ــا مرتب ــی ب                                ت علم

اسـتاد راهنمـا بایـد داراي    همچنـین   ربط تعیین می شود.ذي  شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکدهیید آبا ت

  شرایط زیر باشد :

     دانشـجوي کارشناسـی ارشـد فـارغ التحصـیل      3سال گذشته حداقل  چهارالف) استاد راهنما باید در طول 

  د.نداشته باش

ــداقل        ــته ح ــال گذش ــه س ــول س ــد در ط ــا بای ــتاد راهنم ــه  2ب) اس ــد    ISIمقال ــورد تایی ــر م                                 معتب

  شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده ارائه داده باشند.  

مشخص نشده باشد باید حداکثر قبـل از ثبـت نـام در نیمسـال دوم     چنانچه استاد راهنما در بدو ورود  .1
                             تحصــیلی دانشـــجو، تعیــین و بـــه اداره کـــل تحصــیالت تکمیلـــی دانشــگاه معرفـــی شـــود.    

یید استاد راهنما در بدو ورود رئیس دانشکده یا مدیر گروه، وظـایف اسـتاد راهنمـا را    آدر صورت عدم ت

  گیرد. حداکثر تا پایان نیمسال اول بر عهده می

ـ         آبه پیشنهاد استاد راهنما و ت .2           ت علمـی آیید شـوراي دانشـکده، مـی تـوان یـک یـا دو نفـر از اعضـاي هی

قان برجسته را به جهـت بهـره گیـري از تجـارب و دانـش تخصصـی مـرتبط بـا         یا صاحب نظران و محق

ــوان اســتاد همکــار یــا راهنمــاي دوم یــا مشــاور رســاله    تتحقیقــا                          در رســاله دکتــري دانشــجو، بــه عن

اسـت.   تعیین نمود. در مورد اساتید همکار درج نسبت همکاري در فرم تعریف رساله دکتري دانشجو الزامی

ــ ــدم درج نسـ ــار   عـ ــاتید همکـ ــه اسـ ــین کلیـ ــا بـ ــاوي مـ ــبت مسـ ــی نسـ ــه معنـ ــخص، بـ                                         بت مشـ
ــه    ــاي نخســت اســت و درصــد س ــتاد راهنم ــا اس ــتاد راهنماســت. مســئولیت ب ــا و اس ــتادان راهنم                            م اس

شنهاد استاد راهنماي اول در شوراي دانشـکده/ گـروه تعیـین    پرداخت حق التدریس و امتیاز مقاله، به پیدر 

  می شود.



تعیین استاد راهنماي همکار(دوم) و یا اسـتاد مشـاور    ،در صورت تعیین استاد راهنماي (اصلی) دانشجو .3
                یـا مشـاور بایـد    ت علمی دانشـگاه یـا خـارج از آن بالمـانع اسـت. اسـتاد همکـار        آاز بین اعضاي هی

 ي مدرك دکتري با حداقل مرتبه استادیاري یا باالتر باشـد. بـراي صـاحبنظران و محققـانی کـه      دارا

  ت علمی نیستند داشتن مدرك دکتري الزامی است.آعضو هی

      مسئولیت هدایت، مشاوره و نظارت بر فعالیتهـاي آموزشـی، پژوهشـی و اجرایـی دانشـجوي دکتـري       .4

 شخص استاد راهنما است و اساتید همکـار یـا مشـاور صـرفاً      در طول دوره تا دفاع از رساله دکتري با

 در ارائه مشاوره علمی و همکاري در فرآیند پژوهشی مشارکت می کنند.

  

  نمودن استاد راهنما ضافهشرایط ا

اضافه کردن استاد راهنما و مشترك نمودن راهنمایی دانشجویی کـه از پیشـنهاد رسـاله خـود دفـاع       .1
                       در شـوراي تحصـیالت تکمیلـی دانشـگاه اسـت کـه بـیش از یکسـال         نموده، به شرطی قابل طـرح 

  از زمان تصویب رساله نگذشته باشد.

ــوب و       .2 ــاي مص ــت ه ــب ظرفی ــجو در قال ــی دانش ــا در دوره آموزش ــتاد راهنم ــودن اس ــافه نم                           اض

دانشکده ها و اداره تحصیالت تکمیلی بایـد  یید شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه بالمانع است. آبا ت

 یید کند.آرا ت ظرفیت و شرایط استاد راهنماي دوم را در زمان ورود دانشجو کنترل و آن

  

  

  
  

  

  

  

  

  



  

  فصل پنجم

  بخش آموزشی

                    پژوهشـی، دوره دکتـري داراي دو مرحلـه آموزشـی و پژوهشـی اسـت. مرحلـه آموزشـی         –درشیوه آموزشـی  
                 بت نام نخستین نیمسـال تحصـیلی آغـاز و بـا ارزیـابی جـامع پایـان مـی یابـد. مرحلـه پژوهشـی پـس از             با ث

                          امـه مـی یابـد و بـا تـدوین رسـاله و دفـاع از آن        آموزشـی شـروع و بـا دفـاع از پیشـنهاد پژوهشـی اد      مرحله 

  رسد. به پایان می

                       خـود را در مرحلـه آموزشـی آغـاز نمایـد ولـی ثبـت نـام رسـمی بـراي           توانـد پـژوهش   دانشجو می .1

  منوط به قبولی در ارزیابی جامع است. ،مرحله پژوهشی و رساله

واحد است. دانشجویان دوره دکتري بسته به تعداد واحدهاي مورد  36مجموع واحدهاي دوره دکتري  .2
درسی را با نظر استاد راهنما مطـابق بـا رشـته خـود در مـدت       واحد 18تا  12نیاز رشته موظفند بین 

کلیه واحدهاي درسی که دانشـجوي دکتـري موظـف بـه گذرانـدن       با موفقیت بگذرانند. مجاز دوره

و در پرونـده دانشـجو   آنهاست می بایست در بدو ورود دانشجو به تصویب دانشکده ذي ربط رسـیده  

نیمسال است که گذراندن درسهاي مورد نیـاز   4زشی طول مدت مجاز بخش آموحداکثر ثبت گردد. 

دوره دکتري، احراز شرایط زبان خارجی مورد نیاز در دوره دکتري، و گذراندن امتحان جـامع بایـد در   

  واحد رساله است. 33تا  28واحد درسی و  8تا  3این مدت صورت گیرد. شیوه پژوهشی شامل 

                 را در دوره کارشناســی ارشــد نگذرانــده باشــد،  اگـر دانشــجویی تعــدادي از واحــد هــاي درســی الزم  .3

موظف است به تشخیص دانشکده کمبود واحدهاي درسی خود را در بخـش آموزشـی جبـران کنـد.     

                     ، و حـداقل نمـره قبـولی در هـر درس جبرانـی، بـدون احتسـاب        6کثر تعداد واحدهاي جبرانـی  داح

 است. 20از  14 در میانگین کل دانشجو

  

  



               استاد راهنما موظف است فهرست درسهاي جبرانی مـورد نیـاز هـر دانشـجو را تـا یـک مـاه پـس از          .4
                    ییـد دروس جبرانـی توسـط    آثبت نام دانشجو تعیـین نمایـد. دانشـکده نیـز موظـف اسـت پـس از ت       

جو به اداره کل تحصیالت تکمیلی ارسـال کنـد.   شوراي دانشکده موارد را جهت درج در پرونده دانش

  عدم ارسال فهرست مربوطه به معناي عدم نیاز به گذراندن دروس جبرانی خواهد بود.

ــی 6بــه ازاي   .5 ــه طــول مجــاز دوره   ،واحــد درس جبران                         آموزشــی افــزوده میشــود.یــک نیمســال ب

انشکده محسوب خواهد شد و در این صـورت سـنوات   یید دآاین نیمسال یک نیمسال اضافه شده با ت

  نیمسال است. 10مجاز تحصیل دانشجو 

  گذراندن کلیه دروس جبرانی تا پایان نیمسال دوم تحصیلی دانشجو الزامی است.  .6

  واحد درسی را انتخـاب و ثبـت نـام کنـد،      12تا  6دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی بین   .7

ــر از   ــه کمت ــر آنک ــد 6مگ ــا ت   واح ــاص ب ــوارد خ ــد. در م ــده باش ــاقی مان ــد دانشــکدهآدرســی ب                                 یی

  و شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه امکان کاهش حداقل واحد وجود دارد.

ییـد شـوراي تحصـیالت تکمیلـی     آدانشجو موظف است حد نصاب نمره آزمون زبان خـارجی مـورد ت   .8
ثر تا پایـان نیمسـال سـوم تحصـیلی احـراز نمـوده و مسـتندات        دانشگاه را مطابق جدول ذیل حداک

یید دانشکده نیز رسـیده باشـد را در زمـان مقـرر بـه مـدیریت تحصـیالت تکمیلـی         تآمربوطه که به 

یید احراز حد آارائه دهد. مجوز ثبت نام دانشجو در نیمسال چهارم تحصیلی منوط به ارائه و ت دانشگاه

  ود. نصاب نمره زبان خارجی خواهد ب

  حداقل نمره قابل قبول  آزمون

ToFEL 450  

TOLIMO 500  

MCHE 50  

IELTS 5/5  

  

  



       ، و حـداقل میـانگین کـل قابـل قبـول در دوره آموزشـی      20از  14حداقل نمره قبـولی در هـر درس    .9
شـود و در   است. این میانگین بر اساس نمره هاي درس هاي گذرانده شـده محاسـبه مـی    20از  16

باشد دانشجو مجاز اسـت بـا نظـر اسـتاد راهنمـا حـداکثر در یـک         16مقدار آن کمتر از صورتی که 

 نیمسال تحصیلی درس هایی را عالوه بر سقف واحدهاي درسی براي جبران میانگین کل بگذراند.

دانشجو مجاز به ثبت نـام نخواهـد    9در صورت عدم احراز حد نصاب میانگین کل مطابق شرایط بند  .10

  بود.

   ه شـد  مرات دانشجویان بر اساس کل دروس گذرانده شده در دانشگاه اعـم از دروس قبـول  میانگین ن .11
  گردد. یا افتاده محاسبه می

               نبایـد از سـه شـانزدهم مجمـوع سـاعت هـاي آن درس       یغیبت دانشجو در تمامی برنامه هاي درس .12

 گرفته می شود.تجاوز کند در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر در نظر 

در موارد استثنایی با موافقت استاد راهنمـا و شـوراي دانشـکده و بـا توجـه بـه حـداکثر مـدت مجـاز           .13
 تواند حداکثر تا دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند. تحصیل، دانشجو می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  فصل ششم

  جامع آزمون

  

هدف از برگزاري امتحان جامع، کسب اطمینان از قابلیتهاي علمی و پژوهشی، توانایی برخورد اصولی با مسائل 

و داشتن روحیه علمی و برخورداري از قوه ابتکار دانشجویان است و الزم است که پس از کسـب نمـره قبـولی    

       ) بـا موفقیـت گذرانیـده شـود.     در کلیه دروس دوره آموزشی توسط دانشجو (تا پایـان نیمسـال سـوم تحصـیلی    

در این خصوص دانشجو در یک آزمون شـامل دو یـا سـه درس اصـلی بـه انتخـاب اسـتاد راهنمـا و تصـویب          

  کند. دانشکده شرکت می

امتحان جامع شامل بخش هاي کتبی و شفاهی به تشخیص دانشکده است. امتحان جـامع زیـر نظـر     .1
  یر برگزار میشود.زنفر به شرح  4اقل تی مرکب از حدآشوراي دانشکده و توسط هی

  استاد راهنماالف ) 

حـداقل  الزم است در برگـزاري ایـن آزمـون    ت علمی، داخل یا خارج دانشگاه ( آنفر عضو هی 3حداقل   ) ب

 و یک نفر از داخل حضور داشته باشند) یک نفر از خارج دانشگاه

کده، کـه بـا آیـین نامـه دانشـگاه      دانشکده ها موظفند آیین نامه داخلی برگزاري امتحان جامع دانشـ  .2
                    تناقض نداشـته باشـد را تنظـیم کـرده و بـه اداره کـل تحصـیالت تکمیلـی دانشـگاه ارسـال کننـد            

  و به اطالع دانشجویان نیز برسانند.

انشجو الزامی اسـت. دانشـجویانی کـه کلیـه     دقبولی در امتحان جامع تا پایان نیمسال سوم تحصیلی  .3

درصـد   75و یا  16رد نیاز بخش آموزشی را مطابق برنامه مصوب دوره با معدل کل حداقل دروس مو

  ، مجاز به شرکت در امتحان جامع هستند.گذرانیده باشند 17آن را با معدل حداقل 

باشـد از آزمـون    17در صورت موافقت دانشکده دانشجویانی که معدل دروس گذرانده آنـان حـداقل    .4

  و معدل دروس آنان به عنوان نمره آزمون جامع کتبی لحاظ می شود. جامع کتبی معاف میشوند



 آزمـون                 جامع، اخذ مجـوز برگـزاري امتحـان حـداقل دو هفتـه قبـل از زمـان         آزمونجهت برگزاري  .5
  از اداره کل تحصیالت تکمیلی دانشگاه الزامی است.

ییـد شـوراي تحصـیالت تکمیلـی     آرد تمون هاي زبان خـارجی مـو  زاحراز حد نصاب الزم در یکی از آ .6

 جامع خواهد بود.  آزموندانشگاه پیش نیاز شرکت دانشجو در 

  کمتر باشد.  16میانگین کل نمره هاي امتحان جامع، نباید از  .7

و باالتر باشد، اعـم از آنکـه بـراي مرحلـه تـدوین       16به دانشجویانی که معدل کل آزمون جامع آنها  .8

ییدیـه اي مبنـی بـر    آدامه تحصیل منصرف شوند، بنا بـه درخواسـت آنـان ت   رساله ثبت نام کنند یا از ا

  شود. گذراندن مرحله آموزشی دوره دکتري، از سوي موسسه ذیربط داده می

جامع به همـراه   آزموندانشکده موظف است نتیجه قبولی یا عدم قبولی یا تمدید مهلت دانشجویان در .9
مربوطه، بـه اداره کـل تحصـیالت تکمیلـی دانشـگاه       صورتجلسه امتحان را حداکثر تا پایان نیمسال

جـامع در آن   آزمـون جامع در زمـانی مقـرر، نتیجـه     آزمونارسال نماید. در صورت عدم ارسال نتیجه 

نیمسال به مردود تبدیل میشود. در مورد قوانین و مقرراتی در معاونت آموزشی و تحصـیالت تکمیلـی   

ن جامع دکتري هستند، زمـان مـوثر، زمـان وصـول نتیجـه      دانشگاه که تابعی از زمان قبولی در آزمو

  آزمون به اداره کل تحصیالت تکمیلی دانشگاه است.

در سیسـتم آمـوزش    قبولی و یا مـردودي با نتیجه  "ارزیابی جامع آموزشی "جامع با نام  آزموننتیجه  .10
  ثبت میشود.

         کمیلــی دانشــگاهبــراي برگــزاري مجــدد امتحــان جــامع دریافــت مجــوز از اداره کــل تحصــیالت ت .11

  الزامی است.

مـاه بعـد در آزمـون     2در صورتیکه دانشجو نتواند در آزمون جامع موفق شـود میتوانـد طـی حـداکثر      .12
                          دیگري شـرکت نمایـد. در صـورت عـدم موفقیـت در آزمـون دوم و یـا عـدم احـراز قبـولی حـداکثر            

  میت از تحصیل خواهد شد.تا پایان نیمسال چهارم، مشمول محرو

  

  



  فصل هفتم

  دفاع از پیشنهاد پژوهشی

دانشجو باید در مهلت مقرر ثبت نام و انتخاب واحـد نیمسـال پـس از قبـولی در ارزیـابی جـامع، بـراي طـرح         

                          نـام نویسـی کنـد در ایـن صـورت تـا پایـان ایـن نیمسـال          1پیشنهادي پژوهشی یا آزمـون جـامع پژوهشـی    

ـ    پیشـنهاد پژوهشـی  میتوانـد از   ،تحصـیالت تکمیلـی  اداره پس از اخذ مجـوز از                    ت داورانآخـود در حضـور هی

   دفاع نماید.

 دانشجو پس از قبولی در ارزیابی جامع می تواند براي تصویب موضوع پژوهشی خود اقدام نماید. .1

  م دوره است.حداکثر تا پایان سال سو پیشنهاد پژوهشی،مهلت تصویب  .2

 "      پیشـنهاد رسـاله  آیـین نامـه نحـوه نگـارش     "باید در دفترچه اي کـه مطـابق بـا     پیشنهاد پژوهشی .3
  تدوین شود.آماده می گردد 

داور خـارجی)   1داور داخلی و  2ت داوران رساله دکتري (آاستاد راهنما و حداقل سه نفر از اعضاي هی .4

  هاد پژوهشی دانشجو باشند.  ت داوران دفاع از پیشنآبایستی از اعضاي هی

           داور  3داور از  2جلسه دفاع از طـرح پیشـنهادي بـا حضـور اسـتادان راهنمـا و مشـاور و دسـت کـم           .5
  و حضور نماینده تحصیالت تکمیلی دانشگاه برگزار خواهد شد.

دفـاع   هفته قبل از زمـان  2جهت برگزاري دفاع از پیشنهاد پژوهشی اخذ مجوز برگزاري دفاع حداقل  .6

  از پیشنهاد پژوهشی از اداره کل تحصیالت تکمیل دانشگاه الزامی است.

 در نماینده تحصیالت تکمیلی موظف است نتیجه قبولی یا عدم قبولی یـا تمدیـد مهلـت دانشـجویان     .7

حداکثر تا پایـان نیمسـال    ،صورتجلسه دفاع وبه همراه پیشنهاد پژوهشی  را دفاع از پیشنهاد پژوهشی

اره کل تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال نماید. در مورد قوانین و مقرراتـی در معاونـت   مربوطه به اد

آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه که تابعی از زمان قبولی در دفاع از پیشنهاد پژوهشـی هسـتند،   

ــت      ــگاه اس ــی دانش ــیالت تکمیل ــل تحص ــه اداره ک ــاع ب ــه دف ــول نتیج ــان وص ــوثر، زم ــان م  .                زم

و با نتیجه قبولی یا مردودي در سیستم آمـوزش    "1آزمون جامع پژوهشی  "یجه این مرحله با نام نت
  ثبت میشود.



                      در زمــان مقــرر مطــابق تقــویم ثبــت نــام دانشــگاه   1ثبــت نــام در درس آزمــون جــامع پژوهشــی  .8
  در هر نیمسال تحصیلی از وظایف دانشجو است.  

                  دفـاع از پیشـنهاد پژوهشـی دریافـت مجـوز از اداره کـل تحصـیالت تکمیلـی        براي برگزاري مجدد  .9

الزامی است. موفقیت دانشجو در دفاع از پیشـنهاد پژوهشـی بـه منزلـه تصـویب آن اسـت و در ایـن        

  شود.   صورت ثبت نام رساله دانشجو در نیمسالهاي بعد از آن انجام می

در مهلت مقـرر دفـاع کنـد و یـا دفـاع موفـق       یشنهاد پژوهشی خود از پدر صورتی که دانشجو نتواند  .10
تواند گواهی مبنی بر گذراندن  شود و با درخواست کتبی می نداشته باشد از ادامه تحصیل محروم می

  دوره ي آموزشی دریافت نماید.   

کده ییـد اسـتاد راهنمـا و دانشـ    آارسال فرم تکمیل شده تعریف موضوع رساله دکتري دانشجو که به ت .11

  رسیده باشد تا قبل از شروع نیمسال پنجم تحصیلی دانشجو الزامی است.  

مطابق مفاد مندرج در فرم تعریف موضوع رساله دکتري که به تایید دانشجو، استاد راهنما و دانشـکده   .12
مربوطه میرسد، نتایج تحقیقات و رساله هاي دانشجویان و درآمدهاي مـالی ناشـی از آن متعلـق بـه     

رش بوده و هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی بدون اجازه دانشگاه حق بهره برداري از آن را دانشگاه تف

نخواهد داشت. همچنین کلیه حقوق اعم از چـاپ، تکثیـر، نسـخه بـرداري، ترجمـه، اقتبـاس و نشـر        

ـ     تفرشالکترونیکی رساله دکتري براي دانشگاه  ثر بـودن  آمحفوظ است. بـدیهی اسـت در صـورت مت

قراردادهاي پژوهشی و نظایر آن الزم است کلیه موارد در مرحلـه تعریـف رسـاله بـا     رساله دکتري از 

 هماهنگی معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی و مراجع ذي ربط در دانشگاه حل و فصل گردند.

  

  

  

  

  

  



  فصل هشتم

  بخش پژوهشی

  

                 له دکتـري  ثبت نـام دانشـجو در رسـاله دکتـري، پـس از قبـولی در امتحـان جـامع و تصـویب موضـوع رسـا           

  صورت می پذیرد.

ییـد اسـتاد راهنمـا و    آاز نیمسال پنجم به بعد گزارش پیشرفت دانشجو توسط دانشکده تهیه و بعد از ت .1
ییـد  آدانشکده به اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه اعالم خواهد شد. ثبت نام هر نیمسال منـوط بـه ت  

  نشکده است.گزارش پیشرفت از سوي استاد راهنما و دا

در فاصـله یکسـال پـس از    بایسـت   دانشکده ها جهت ارزیابی پیشرفت کار رسـاله دانشـجویان مـی    .2

ـ      ت داوران (منهـاي داور خـارج از   آتصویب پیشنهاد رساله، جلسه اي شبیه بـه سـمینار بـا حضـور هی

ط دانشگاه) و سایر دانشجویان تحصیالت تکمیلی تشکیل دهند. در این جلسه پیشـرفت پـروژه توسـ   

نتیجـه ایـن    اصالحات الزم به دانشجو پیشـنهاد خواهـد شـد.    ،بررسی شده و در صورت نیازداوران 

   با نتیجه قبـولی یـا مـردودي در سیسـتم آمـوزش      "2آزمون جامع پژوهشی " درس سمینار در قالب
  گردد. ثبت می

یـر متـوالی)   در انجام رساله (به صورت متوالی یا غ "نا مطلوب"گزارش پیشرفت  2در صورت کسب   .3

  دانشجو از ادامه تحصیل محروم میشود.

کلیه فعالیتهاي علمی و پژوهشی دانشجو، در مرحله پژوهشی و تدوین رساله، باید با هدایت، نظـارت   .4
 و تایید استاد راهنماي رساله صورت گیرد. 

  

  

  

  

  



 

  دفاع نهایی

                     رایشـی از طـرف اسـتاد راهنمـا     یید کیفیت و صـحت مطالـب آن از نظـر علمـی و وی    آپس از تدوین رساله، و ت

                         دفـاع از رسـاله دکتـري     ،تخرج از رسـاله در مجلـه هـاي بـا اعتبـار بـین المللـی       و نیز انتشار مقاله هـاي مسـ  

  ت داوران رساله (تا پایان نیمسال نهم) صورت میگیرد.  آدر حضور هی

  

 اع از رساله دکتري، داشتن حداقل دو مقاله کامالً مسـتخرج از رسـاله  شرایط الزم براي اخذ مجوز دف  .1
  : درج شده باشد تفرشه در آن نام دانشجو با نشانی دانشگاه مطابق توضیحات ذیل است ک

  باشد. ISIالف) یکی از مقاالت باید 

 مقاله دوم می تواند یک مقاله علمی پژوهشی باشد.  ) ب

                ه بـه دسـته بنـدي مقـاالت ژورنالهـا و کنفرانسـها مـی بایسـت        * در این راستا هر دو مقاله با توجـ 

 توسط معاونت پژوهشی دانشگاه بررسی و تایید گردند.

                    چنانچه استاد راهنما جزو مولفین مقاله نباشـد الزم اسـت بـه نحـو مناسـب و بـا ذکـر نـام در مقالـه           . 2

ــه مســتخرج   ــن مقال ــه ای ــاي وي  تصــریح شــود ک ــر نظــر اســتاد راهنم ــري دانشــجو زی ــاله دکت                      از رس

  تهیه و به چاپ رسیده است. تفرشدر دانشگاه 

  امتیاز هر مقاله جهت اخذ مجوز دفاع فقط براي دانشجوي نفر اول محسوب میشود. .  3

ه قبـل از زمـان دفـاع از    هفت 2جهت برگزاري دفاع از رساله دانشجو، اخذ مجوز برگزاري دفاع حداقل .  4

ــی دانشــگاه   ــن حیطــه                    رســاله، از اداره تحصــیالت تکمیل ــدام خــارج از ای ــه اق ــی اســت و هــر گون الزام

  فاقد رسمیت و وجاهت قانونی است و نتایج آن به هیچ وجه قابل استناد نخواهد بود.

                     ت پژوهشـی یـا ثبـت اختـراع     کلیه فعالیتهاي پژوهشـی دانشـجوي دکتـري و بـاالخص چـاپ مقـاال      .  5

               ییـد، منحصـراً بایـد    آمراجـع ذي ربـط جهـت چـاپ، ثبـت یـا ت      و نظایر آن قبل از ارسال به مجـالت یـا   

  یید و از طریق استاد راهنماي دانشجو صورت پذیرد.آبا نظارت، ت

ــراز ک  .  6 ــاله و اح ــاع از رس ــونگی دف ــات داوران، چگ ــایف هی ــاله،  وظ ــی رس ــتاوردهاي علم ــت دس                       فای

 تابع دستورالعملی است که به تصویب شوراي دانشگاه رسیده باشد.



              نفـر عضـو هیـآت علمـی      3هیات داوران عبارتند از : استاد یا اساتید راهنما، استاد یـا اسـاتید مشـاور،    .  7

) در رشته مربوطه با درجه حداقل استادیاري به انتخـاب  اخل دانشگاهاز دداور  1و  از خارج دانشگاهداور  2(

  تحصیالت تکمیلی دانشکدهشوراي 

ــد  .  8 ــب هیــآت داوران در بن ــر ترکی ــی  6در شــیوه پژوهشــی عــالوه ب                  حضــور نماینــده دســتگاه اجرای

 سفارش دهنده پروژه الزامی است.

پژوهش انجام شده، میزان نوآوري، چگونگی دفاع از یافتـه هـاي   ارزیابی رساله براساس کیفیت علمی .  9

 صورت زیر تعیین می شود: 4و نتیجه آن به یکی از  پژوهشی و نحوه نگارش رساله انجام می شود

  16کمتر از  د) غیر قابل قبول 16-49/17ج) خوب  5/17-99/18ب) بسیار خوب   19-20الف) عالی

  جو تآثیر ندارد.نمره رساله در محاسبه معدل دانش  .9

چنانچه رساله دانشجو غیر قابل قبول ارزیابی شود، بنا بـه تشـخیص هیـآت داوران، دانشـجو مجـاز        .10

است طی حداکثر شش ماه، به شرط اینکه از حداکثر مدت مجـاز تحصـیل بیشـتر نشـود، اصـالحات      

 الزم را در رساله به عمل آورده و صرفاً براي یکبار دیگر از آن دفاع کند.

شجو پس از گذراندن واحدهاي درسی و کسب درجه قبولی در رساله خود، دانش آموخته دکتـري  دان  .11
 شناخته می شود و به دریافت درجه دکتري نائل می شود.

مدرك دکتري در هر دو شیوه، ارزش یکسانی دارد و دانـش آموختگـان در هـر دو شـیوه از مزایـاي        .12

 استخدامی مترتب بر آن بهره مند خواهند شد.

اداره تحصـیالت   مدت یک هفته پـس از تـاریخ دفـاع بـه     نمره رساله دانشجویان باید حداکثر ظرف  .13

تکمیلی ارسال شود. در صورتی که رساله احتیاج به اصالحات داشته باشد می بایست در جلسه دفـاع،  

                   مـاه اسـت.   6مدت زمان آن تعیـین و اعـالم گـردد. حـداکثر مـدت زمـان مجـاز بـراي اصـالحات          

 روز نیاز به ثبت نام دارد. 30انجام اصالحات بیش از 

  

  

  

  



  فصل نهم

  انصراف و محرومیت از تحصیل

  در موارد زیر دانشجو از ادامه ي تحصیل در دوره ي دکتري محروم می شود:   .1

  شود. 16میانگین کل نمره هاي درس هایی که دانشجو گذرانده است کمتر از  -1

 استمرار فعالیت پژوهشی پس از دو بار ارزیابی احراز نشود. صالحیت علمی دانشجو براي -2

 ارزیابی شود. "غیر قابل قبول"رساله ي دانشجو  -3

 به پایان برسد. مدت مجاز تحصیل دانشجو  -4

                چنانچه در پایان مهلت یـاد شـده نتوانـد فـارغ التحصـیل شـود مشـمول حکـم محـروم از تحصـیل           .2

  .خواهد شد

                 شدن یا انصراف دانشجو از ادامه تحصیل در دوره دکتـري، موسسـه مجـاز اسـت     در صورت محروم   .3
با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، صرفاً گواهینامه اي بر اساس کارنامه تحصیلی دانشجو صادر کنـد  

  و در اختیار وي قرار دهد.

حصـیل تلقـی میشـود. در مـوارد     در زمـان مقـرر، بـه منزلـه انصـراف از ت     نام یا ثبت رساله  عدم ثبت .4
یید شـوراي تحصـیالت   آاستثنایی که دانشجو عذر موجه داشته باشد می تواند با موافقت دانشکده و ت

ثر مدت مجاز تحصیل، حداکثر تا دو نیمسال از مرخصی تحصـیلی  کتکمیلی دانشگاه و با توجه به حدا

  استفاده کند.

  

  

  

  

  

  

  



  فصل دهم

  فراغت از تحصیل

ــداکثر  ــایی  رو 10ح ــاع نه ــام دف ــس از انج ــاله  ز پ ــه    از رس ــی صورتجلس ــس از بررس ــجو پ ــره دانش                                   ، نم

  در سیستم آموزش ثبت می گردد و دانشجو می تواند ثبت نمره خود را از طریق پورتال آموزش پیگیري نماید.

                           ت تکمیلـی و مطـابق قـوانین مربوطـه    دانشـجو مـی توانـد بـا مراجعـه بـه اداره تحصـیال        ،پس از ثبت نمـره 

کلیه دانشجویان موظفند حداکثر تا یکماه از تاریخ فراغت، اخـراج یـا انصـراف بـا      اقدام به تسویه حساب نماید.

  دانشگاه تسویه حساب نمایند.

                    ر صـدور مـدرك  پرونـده آنـان بـه منظـو     ،پس از انجام مراحـل تسـویه حسـاب دانشـجویان فـارغ التحصـیل      

                    به اداره دانش آموختگان ارسال خواهد شـد و دانشـجو بـه دریافـت درجـه دکتـري بـا رتبـه بـه دسـت آمـده           

  نائل خواهد شد.


