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برای ( .Ph.D)نامه نظارت بر اجرای دورۀ دکتری ، شیوههای دوره دکتری وزارت علوم، تحقیقات و فناورینامهآیین در اجرای

سازی منظور همساننامه بهذکر این نکته الزم است که ابالغ این شیوه. گردددانشجویان ایرانی و غیرایرانی به شرح ذیل ابالغ می

، برای تربیت پژووهشگران «محورپژوهش»و « آموزشی ـ پژوهشی»لب دو شیوۀ فرایندها و اثربخشی برگزاری این دوره، در قا

  :نامۀ نظارت، براساس تعاریف، بدین قرار استشیوه. مند موردنیاز جامعه صورت می گیردمتخصص و توان

 تعاریف .1ماده    

 است. (.Ph.D) تخصصی دکتریدوره  دکتری: دوره  .1

 دانشگاه عالمه طباطبائی است. دانشگاه: .2

 دانشگاه است.تحصیالت تکمیلی خودگردان  پردیسو  زیرمجموعهی هادانشکده :پردیس / دانشکده .3

های به شیوهپردیس  های روزانه، شبانه ودر دوره غیرایرانی واعم از ایرانی  تخصصی یدکترمقطع  هشدپذیرفته دانشجو: .4

 .است «محورپژوهش» یاو « پژوهشیـ  وزشیمآ»

های همان مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مربوط به ورودی تخصصی نامه دوره دکتریآیین نامه دوره دکتری:آیین .5

 شیوه تحصیل در دانشگاه است. متناسب باو دوره آموزشی 

دوره های نامهآیین هماهنگ بامصوب دانشگاه  تخصصی دکتری دوره های اجرایینامهشیوه نامه اجرایی دوره دکتری:شیوه .6

 است. (.Ph.Dدکتری تخصصی )

واحد درسی، قبولی در  18با گذراندن  که ای استتخصصی دوره دکتری :«پژوهشیـ  شیوه آموزشی»دوره دکتری به  .7

 .شودبرگزار میواحد رساله  18 جامع و گذراندن ارزیابی

، واحد درسی 6یت پژوهش و گذراندن ربا محوکه است  ایدوره دکتری تخصصی :«محورپژوهش»دوره دکتری به شیوه  .8

 شود.واحد رساله برگزار می 30و  ارزیابی جامع

که  است )شخصیت حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی( طرح پژوهشی دارای کارفرمای مشخص :طرح پژوهشی تقاضامحور .9

ارت بر آن توسط های نظو اعتبارات کامل آن به همراه هزینه شودمی به دانشگاه واگذار، اجرای آن شدهمنعقد قراردادبر اساس 

 شود.نیز تحویل گرفته میکارفرما تأمین و نتیجه کار 

های و سطح مهارتبه منظور سنجش میزان آشنایی که است های زبان فارسی مهارتسنجش آزمون استاندارد  سامفا: آزمون .10

های زبان فارسی نامه سنجش استاندارد مهارتآیین براساس)به غیر از اتباع افغانستان و تاجیکستان( زبانان زبانی غیرفارسی

 .طراحی و اجرای آن بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور است و شودبرگزار می مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

العمل مطابق دستوریک یا دو استاد راهنما و یک یا دو استاد مشاور برای هدایت رساله دانشجو است که  :رساله کمیته راهبری .11

 .گرددیم بیصوت سیپرد / دانشکده یلیتکم التیتحص یشورا در یآموزشگروه  دییتأاز  پس یمشاوره و داور ،ییراهنما

دکتری تخصصی است که مسئولیت راهنمایی دانشجو را در انجام یکی از اعضای هیات علمی دارای مدرک  استاد راهنما: .11ـ1

 شود.و مطابق دستورالعمل راهنمایی، مشاوره و داوری انتخاب می رساله بر عهده دارد
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ت علمی و یا فرد دارای صالحیت با تخصص مرتبط است که مسئولیت مشاوره دانشجو ایکی از اعضای هی استاد مشاور: .11ـ2

 .شودو مطابق دستورالعمل راهنمایی، مشاوره و داوری انتخاب می ه بر عهده داردرا در انجام رسال

ت علمی یا افراد متخصص دارای صالحیت دانشگاهی هستند که برای ارزیابی کمی و کیفی رساله ااعضای هی ت داوران:اهی .12

 شوند.انتخاب مینمایی، مشاوره و داوری دانشجو مطابق دستورالعمل راه

ت علمی دانشگاه و نماینده معاونت پژوهشی دانشگاه است که از میان اعضای گروه آموزشی اعضو هی داور داخلی اول:. 12ـ1

 شود. انتخاب می

ت علمی دانشگاه و نماینده معاونت آموزشی دانشگاه است که از میان اعضای گروه آموزشی و اعضو هیداور داخلی دوم:  .12ـ2

 شود.دانشگاه انتخاب میهای آموزشی یا سایر گروه

 ها و متخصص در موضوع رساله است. سایر دانشگاه علمی تاعضو هی داور خارجی: .12ـ3

های پژوهشی دانشجو است که پس از های آموزشی و پژوهشی و احراز قابلیتجانبه توانمندیبررسی همه ارزیابی جامع: .13

در شیوه  گیرد؛ این ارزیابیصورت می از واحدهای آموزشی 16حداقل گذراندن واحدهای درسی دوره و کسب میانگین کل 

 شود.محور به شکل شفاهی برگزار میو در پژوهشدانشگاه ارزیابی جامع برگزاری نامه پژوهشی در قالب شیوهـ  آموزشی

مشترک در یک رشته  ترین واحد سازمانی دانشگاهی متشکل از تعدادی عضو هیات علمی با تخصصبنیادی گروه آموزشی: .14

 شود.علمی خاص یا چند رشته متجانس که به منظور ایجاد و اجرای آن رشته تحصیلی در دانشگاه تشکیل می

و ارزیابی جامع مصوب شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه  اجرایی نامهشیوه :دانشگاه ارزیابی جامعبرگزاری نامه شیوه .15

 .است «هشیپژوـ  آموزشی»یرانی در دوره دکتری به شیوه مختص دانشجویان ایرانی و غیرا

آموزش اصول و موازین اخالق در انجام نامه مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه در زمینه شیوه نامه اخالق در پژوهش:شیوه .16

های آزمودنیو انتشار پژوهش، رعایت حقوق مادی و معنوی پژوهشگران، ترویج رفتارهای مطلوب پژوهشی، رعایت حقوق 

   ، گیاهی و اشیاء و ارتقای سطح اعتبار پژوهش است.حیوانیانسانی، 

های کارشناسی ارشد نامهدستورالعمل شرایط راهنمایی، مشاوره و داوری پایان دستورالعمل راهنمایی، مشاوره و داوری: .17

 های دکتری مصوب شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه است.و رساله

 / ت علمی دانشگاه در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکدهاهای مصوب اعضای هینامهتعداد طرح راهنمایی رساله:ظرفیت  .18

 .شودتعیین می که بر اساس دستورالعمل راهنمایی، مشاوره و داوری پردیس

نامه تعیین شیوهبرای اجرای مفاد  زیرمجموعههای که از سوی دانشکدهاست کارشناسی  نامه:کارشناس اجرایی شیوه .19

 شود.می

 پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران است. هاهرساله و پیشنهاد، نامهملی ثبت پایانسامانه  ایرانداک: .20

 .دانشگاه تدوین و منتشر کرده است نامه نگارشی است که معاونت پژوهشیشیوه نامه نگارش:شیوه .21
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 فصل اول: مرحله آموزشی
یل ذبه شرح  «محورپژوهش»و  «پژوهشیـ  آموزشی»واحدهای آموزشی موظف طی تحصیل در دوره دکتری به شیوه  .2 ماده

 است:

در است که براساس سرفصل مصوب دوره  واحد 18مجموعاً  در این شیوهمواد درسی الزامی  :«پژوهشیـ  آموزشی»الف: شیوه 

 شود. ارائه می سه نیمسالنیازی واحدها در مدت نیازی و همرعایت پیش با وگرایش تحصیلی  / هر رشته

است که  واحد 6مجموعًا نامه دوره دکتری نامه و شیوهحسب آیین اد درسی الزامی در این شیوهمو :«محورپژوهش»ب: شیوه 

تعیین و  استاد/ان راهنماگرایش تحصیلی و متناسب با موضوع رساله توسط  / فصل مصوب دوره در هر رشتهبر اساس سر

 شود. دفاع ارائه میطی دوره تحصیل و قبل از تکمیل رساله برای پیش

تواند براساس نیاز دانشجو، به تشخیص در شرایط خاص، گروه آموزشی می و یدر هر دو شیوه تحصیلمواد درسی جبرانی:  .2ـ1

واحد  6گروه آموزشی، عالوه بر مواد درسی موظف دوره، مواد درسی جبرانی را حداکثر تا  تأییدو پیشنهاد استاد راهنما و 

  شود.و ارائه دهد. نمره دروس جبرانی در تعیین میانگین نیمسال و کل محاسبه نمی کند مشخص

 شود.ی جامع ارائه مییابزپژوهشی در طول سه نیمسال اول تحصیل و قبل از ارـ  مواد درسی جبرانی در شیوه آموزشیتبصره. 

 تعیینموظف هستند در صورت عدم  پردیس / هادهدانشکتمامی ، یدر هر دو شیوه تحصیل :پژوهشگذراندن درس روش  .2ـ2

به عنوان یکی از مواد درسی  را واحد 2به ارزش بر رساله  تأکیدبا  پژوهشروش درسی با عنوان  ،پژوهش درس روش

له پژوهشی . در این ماده درسی فرآیند مرحارائه دهندتحصیل دانشجو  در نیمسال نخست، 2ماده  یکبند موضوع جبرانی 

اصول و ، نامه نگارش()مطابق مفاد شیوه نامه، تنظیم رسالههای انتخاب موضوع، تهیه طرح، روشدوره دکتری در دانشگاه

 شود. و آموزش داده میبه دانشج سالهرو دفاع از  اخالق در پژوهش( نامهشیوهمبانی اخالق در پژوهش )مطابق مفاد 

روش »گرایش به عنوان  / از سرفصل مصوب دروس رشتهیا واحدهایی واحد  ،ر صورتی که به تشخیص گروه آموزشید .1 تبصره

را به تصویب واحد یا واحدها  ، آنگروه آموزشی تأییدتواند پس از وجود داشته باشد، دانشکده/پردیس می «پژوهش

 بر رساله مطابقت دهد. تأکیدبا  «روش پژوهش»و با درس  پردیس برساند / دانشکده یتکمیل شورای تحصیالت

ردد، گبرگزار میدانشگاه  پژوهشیو  آموزشیهای هایی که به همین عنوان توسط معاونتچنانچه دانشجو در کارگاه. 2تبصره 

بر رساله معاف  تأکیدا ب «روش پژوهش» درس واحد 2از گذراندن گروه آموزشی  تأییدبا ، موفقیت کسب کندشرکت و 

 شود.می

)پیوست شماره  حسب مصوبات شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه دانشجویان موظف به ارائه مدرک زبان معتبر تمامی .3ماده 

 .هستند یک(

قبل از شرکت در « پژوهشیـ  آموزشی»حداکثر مهلت ارائه مدرک معتبر زبان برای دانشجویان دوره دکتری به شیوه  .1ـ3

 نامهصویب طرحقبل از ورود به مرحله ت« محورپژوهش»و برای دانشجویان دوره دکتری به شیوه  ارزیابی جامع

 است. رساله

پژوهشی که موفق به ارائه مدرک زبان معتبر تا قبل از برگزاری ـ  دانشجویان دوره دکتری به شیوه آموزشیآن دسته از   .1تبصره 

 جامع نباشند، یک نوبت ارزیابی جامع را از دست خواهند داد و نمره ارزیابی آن دوره مردود اعالم می شود. ارزیابی
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نمره زبان انگلیسی و یا سایر  ارائهکلیه دانشجویان اتباع غیرایرانی )به غیر از اتباع افغانستان و تاجیکستان( به جای  .2 تبصره

 دهند. ارائهرساله از گواهی قبولی در آزمون سامفا را تا قبل از دفاع  توانندمیها زبان

 گفتنو  شتننوکل نمره در چهار مهارت شنیدن، خواندن،  ازدرصد   50 نصاب نمره در آزمون سامفا معادلکسب حد. 3تبصره 

 ت.روری اسضاتباع کشورهای تاجیکستان و افغانستان غیر از به المللی )غیرایرانی( بینبرای دانشجویان 

 ارزیابی جامع .4ماده 

کسب میانگین  و واحد درسی الزامی 18 گذراندنپس از  ،موظف است «پژوهشیـ  آموزشی» دوره دکتری به شیوه دانشجوی .4ـ1

 .، در ارزیابی جامع شرکت کنداز تمامی دروس دوره 16کل حداقل 

 شود.برگزار می نامه ارزیابی جامع دانشگاهشیوهها طبق دوبار در سال به صورت همزمان در دانشکدهارزیابی جامع  .4ـ1ـ1

در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه اعالم  تأییدبندی ارزیابی جامع مطابق تقویم آموزشی دانشگاه، پس از برنامه زمان

 شود.می

در ارزیابی جامع شرکت نکند، به عنوان  واحدهای گذرانده و کسب میانگین کل()اتمام  احراز شرایط با وجوددانشجو  اگر .4ـ1ـ2

صورت عدم قبولی  درو  شرکت کنددر اولین ارزیابی جامع بعدی تواند مییک نوبت محسوب شده و فقط یک بار دیگر 

دانشجو محروم از تحصیل  ،پردیس / طرح موضوع در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده ، بادوم جامع ارزیابیدر 

 شود.شناخته می

له آموزشی دانشجو تمام نشده باشد و دانشجو در نیمسال چهارم ، مرحپایان نیمسال سوم تحصیلیدر در صورتی که . 4ـ1ـ3

صورت در شود و اضافه می)نیمسال پنجم(  در ارزیابی جامعیک نیمسال به زمان شرکت  داشته باشد، درسی تحصیلی واحد

به  (نیمسال ششمفقط یک نیمسال دیگر ) ،گروه آموزشی تأییدبا  ،زشی در نیمسال چهارم تحصیلیاتمام مرحله آموعدم 

 اهد شد.وها در سنوات تحصیلی دانشجو محاسبه خنیمسالشود. این می افزودهزمان شرکت در ارزیابی جامع 

تا پایان نیمسال ششم و درخواست دانشجو برای  سنوات تحصیلی و اتمام واحدهای آموزشی طوالنی شدندر صورت  .4ـ1ـ4

پردیس،  / شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده تأییدهای هفتم و بعد از آن، در صورت شرکت در ارزیابی جامع در نیمسال

 موافقت شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه الزم است.

و وقوع حوادث  )پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر و برادر( بیماری، فوت اعضای درجه یک خانواده اننددر موارد استثنایی م .4ـ1ـ5

حداکثر دالیل و مستندات خود را جامع شرکت کند، باید  دانشجو نتواند در ارزیابی به سبب آن کهبینی غیر قابل پیش

شورای تحصیالت تکمیلی  تأییدتا پس از کند  ائهپردیس ار / به آموزش دانشکدهاز برگزاری ارزیابی جامع  پسدو هفته 

چنانچه دالیل دانشجو  گیری کند.موارد خاص دانشگاه در این خصوص تصمیمبررسی کمیسیون  ،پردیس / هدانشکد

 موجه تشخیص داده شود آن نوبت ارزیابی جامع برای او محسوب نخواهد شد.

، 16پس از گذراندن واحدهای درسی الزامی و کسب میانگین کل حداقل  «محورپژوهش»دوره دکتری به شیوه دانشجوی  .4ـ2

در  وکمیته راهبری رساله  تأییدهای پژوهشی با پیشرفت فعالیت بررسیهای پژوهشی و احراز قابلیتموظف است برای 

 .در ارزیابی جامع شرکت کنداز رساله  دفاعزمان پیش

به صورت شفاهی به سؤاالت اعضای کمیته راهبری رساله و  دبای محورپژوهش ی، دانشجوجامع ارزیابی اول در مرحله .4ـ2ـ1

 کندقابل قبول را کسب  ت داوران در خصوص روش پژوهش و مواد درسی گذرانده شده پاسخ دهد و سطح کیفیاهی
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و ترجمه لیف اهای پژوهشی دانشجو همچون تفعالیت سایر ،جامع در مرحله دوم ارزیابیو  (2)تکمیل پیوست شماره 

المللی که به موازات موضوع رساله و با عنوان های داخلی و بینها و همایششرکت در کنفرانس و کتاب و مقاالت

 شود.  استاد/ان راهنما ارزشیابی می تأییدانجام شده است، با  این دانشگاهدانشجوی دکتری 

داوران ت ااز سوی اعضای کمیته راهبری رساله و هیمحور های پژوهشی دانشجوی پژوهشچنانچه میزان پیشرفت فعالیت .4ـ2ـ2

به او فرصت داده با رعایت سنوات تحصیلی ماه(  6) بی شود، تنها یک نیمسالایرزرقابل قبول ادفاع غیجلسه پیشدر 

محروم در غیر این صورت از ادامه تحصیل و  های پژوهشی خود را به سطح قابل قبول ارتقا دهدشود تا روند فعالیتمی

 .شودمی

 

 فرایند تدوین رسالهفصل دوم: 
 

و رعایت موارد ذیل برای تمامی  یکسان «محورپژوهش»و  «پژوهشیـ  آموزشی»در هر دو شیوه  فرایند تدوین رساله

 دانشجویان الزامی است:

 .استاستاد/ان راهنما و استاد/ان مشاور  شاملکمیته راهبری رساله : رساله کمیته راهبری .5ماده 

کمیته  ن با شرایط مصوب دانشگاه بر عهده کیفیت رساله و انطباق آ هدایت دانشجو برای :رساله  وظایف کمیته راهبری .5ـ1

 است.   رساله راهبری

 رساله ی ان راهنما/تعیین استاد. 5ـ2

اساس اولویت انتخاب و بر برای تعیین استاد/ان راهنما، سه نفر از استادان واجد شرایط را بنا بهموظف است دانشجو  .5ـ2ـ1

 به گروه آموزشی  1حسب کاربرگ شماره  سومحداکثر تا پایان نیمسال  ، مشاوره و داوریدستورالعمل راهنمایی

. بدیهی است دانشجو باید استادانی را به لحاظ تخصصی انتخاب کند که با موضوع مورد مطالعه او سنخیت کندپیشنهاد 

 د.نکامل داشته باش

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

شرایط  منطبق بادانشگاه و یا خارج از دانشگاه و یا خارج از کشور ت علمی ابه درخواست دانشجو و از میان اعضای هی

استاد راهنمای اول و  تأییدعلمی حداقل استادیاری با  دانشگاه مطابق دستورالعمل راهنمایی، مشاوره و داوری و با مرتبه

  شود.پردیس تعیین می / گروه آموزشی و تصویب شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده تأیید

موظف است به منظور آگاهی دانشجویان از سوابق علمی و پژوهشی استادان گروه، در ابتدای هر نیمسال  گروه آموزشی .5ـ2ـ2

روزرسانی کند به پژوهشی دانشگاه )گلستان( / سیستم جامع آموزشیاستادان را در و ظرفیت پذیرش شناسنامه علمی 

 انررسی و نسبت به نهائی کردن استاد/بمطرح، در جلسه گروه مراتب را  ،دانشجو و درخواست به پیشنهادهاو با توجه 

کارشناس به پردیس  / جهت تصویب در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکدهو کند اقدام  1 کاربرگ شماره تأییدراهنما و 

 . نامه در دانشکده تحویل دهداجرایی شیوه

 تا استضروری  دفاع)پروپوزال( و قبل از پیش نامهحطرپیش از تصویب ویژه ه بدر هر مرحله از پیشرفت رساله  .5ـ2ـ3

جه را همانندجویی بگیرد و فایل تمام متن و نتی تأییدداک ثبت کند، ایران همانندجوی سامانهنامه خود را در دانشجو طرح
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ناهمانندی  تأییدو  ، بارگذاری فایل تمام متن و نتیجه همانندجوییارائه گواهی ثبت استاد/ان راهنما برساند. تأییدکند و به 

پایه و ارتقای مرتبه اعضای  و همچنین هرگونه تخصیص امتیاز در ترفیع آموختگیبرای دانشو رعایت امانتداری در رساله 

نامه ثبت و )رعایت مفاد آیین ، داوران الزامی استعضای کمیته راهبری رسالهعلمی دانشگاه و پرداخت مالی به ات اهی

و  /195929به شماره  های تحصیالت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران آنهاها و رسالهنامهها، پایانهاشاعه پیشنهاد

 .(ضرورت دارد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 6/9/95مورخ 

( را بر اساس پیشرفت رساله دانشجو تکمیل و در سه )پیوست شماره فرم راهنمایی رساله دانشجو داستاد/ان راهنما بای. 1 تبصره

 مرحله تعیین داور خارجی در اختیار گروه آموزشی قرار دهد.

های دکتری و تطابق آنها با موضوعات روز جامعه، درصد مورد قبول نوآوری در رسالهبه منظور حفظ اصالت علمی، . 2 تبصره

 25کمتر از دفاع )رساله کامل( و در مرحله پیش درصد 15 کمتر از )پروپوزال( نامهطرحهمانندی در مرحله تصویب 

 .است درصد

د خو های الزم جهت ثبت گواهی ناهمانندی رساله در سوابق آموزشی و پرونده تحصیلیدانشجو موظف است پیگیری .3 تبصره

  را انجام دهد.

 .استها در موعد مقرر ثبت نام دانشجو در شروع هر نیمسال تحصیلی مشروط به ارائه کاربرگ .5ـ2ـ4

 رساله تعیین استاد/ان مشاور. 5ـ3

 استاد/ان راهنما و گروه آموزشی و تصویب شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده تأییدو یا  استاد/ان مشاور به پیشنهاد دانشجوانتخاب 

ت علمی ااز میان اعضای هیو مشاور در طرح پژوهشی دانشجو  ان/پردیس با توجه به ماهیت موضوع رساله و تخصص استاد /

مرتبط با رساله  یمدرک دکتری تخصصو یا دارندگان دانشگاه و یا خارج از دانشگاه و یا خارج از کشور دارای شرایط دانشگاه 

 انجام می شود.  1ه کاربرگ شمار حسب مشاوره و داوریاساس دستورالعمل راهنمایی، دانشجو و بر

مندرج فقط یک استاد مشاور با شرایط  وانتمی، در صورتی که دانشجوی دوره دکتری استاد راهنمای دوم داشته باشد .5ـ3ـ1

 . کردبه عنوان استاد مشاور انتخاب  5ـ3در بند 

 رساله داوران داخلی و داور خارجی. 6ماده 

متناسب با روند پیشرفت در فرایند تدوین رساله ضروری است داور داخلی اول و داور داخلی دوم و داور خارجی 

 د.نرساله تعیین شو

تعیین در قالب تکالیف  (سه)پیوست شماره  فرم راهنمایی رساله دانشجوتکمیل  تعیین داور خارجی رساله منوط به. تبصره

گروه آموزشی و تصویب در شورای  تأییدشده برای دانشجو از سوی استاد/ان راهنما در هر مرحله از پیشرفت رساله با 

 است.  پردیس / تحصیالت تکمیلی دانشکده

 

 

  

 )نماینده معاونت پژوهشی دانشگاه( اول رساله داخلی تعیین داور .6ـ1
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دارنده مدرک دکترای تخصصی  رادانشگاه  ت علمیانفر از اعضای هییک  ،رساله دانشجو استاد/ان مشاور تأییدفرایند زمان با هم

نماینده که رساله اول به عنوان داور داخلی  مشاوره و داوری دستورالعمل راهنمایی، براساس وگروه آموزشی به تشخیص  است

 .شودمیتعیین  1حسب کاربرگ شماره  ،هستنیز دانشگاه  معاونت پژوهشی

 نماینده معاونت آموزشی دانشگاه() رسالهتعیین داور داخلی دوم  .6ـ2

دارنده مدرک دکترای  را که ت علمی دانشگاهااعضای هییک نفر از  پیش دفاع از رسالهگروه آموزشی موظف است قبل از 

دستورالعمل راهنمایی، مشاوره و  براساسو های آموزشی دانشگاه از میان اعضای گروه آموزشی و یا سایر گروهاست تخصصی 

و به تصویب شورای  عیین کندت 5حسب کاربرگ شماره  ه عنوان داور داخلی دوم و نماینده معاونت آموزشی دانشگاهب داوری

 .پردیس برساند / تحصیالت تکمیلی دانشکده

 رساله تعیین داور خارجی. 6ـ3

ت علمی متخصص در موضوع رساله و خارج از ایک نفر از اعضای هی دفاع نهایی از رسالهموظف است برای   گروه آموزشی

 کاربرگ شماره حسبزمان با فرایند تعیین داور داخلی دوم رساله هم، دستورالعمل راهنمایی، مشاوره و داوری دانشگاه را براساس

  برساند.پردیس  / و به تصویب شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده تعیینبه عنوان داور خارجی   5

 «محورپژوهش»کارفرما در شیوه تعیین نماینده . 6ـ4

در اجرای طرح پژوهشی تقاضا محور، یک نفر از سوی کارفرما به عنوان نماینده ناظر بر اجرای طرح در جلسات مشترک با کمیته 

 شود.معرفی می به دانشگاه راهبری رساله برای اعالم نتیجه پیشرفت طرح پژوهشی به کارفرما به صورت کتبی

 مستقیم جهت نظارتدستورالعمل راهنمایی، مشاوره و داوری  براساستواند یک نفر را به عنوان استاد مشاور کارفرما می. 1تبصره 

 .کندبر فرایند انجام طرح پژوهشی تقاضامحور معرفی 

 استاد/ان راهنما است. شده دانشجو برای پاسخگویی به کارفرما بر عهدهمسئولیت کفایت کار انجام. 2تبصره 

 موضوع رسالهتعیین  .7ماده 

موریت کالن پژوهشی دانشگاه مبنی مأهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اهداف و سیاست، شورمسائل و نیازهای کبراساس 

نیز با توجه به ای و رشتهبر مبنای پایداری توسعه ملی و با رویکرد میان اگویی به آنهشناسایی مسائل و نیازهای جامعه و پاسخبر 

 نوآوری علمی، الزم است موضوع رساله مبتنی بر یکی از اسناد زیر باشد:  ضرورت

 ؛برنامه توسعه ج.ا.ا.و  ع علمی کشورانداز بیست ساله، نقشه جامهای پژوهشی مبتنی بر اهداف مندرج در سند چشماولویت. 7ـ1

 ؛وزارت علوم، تحقیقات و فناوریدار اعالم شده از سوی موضوعات اولویت. 7ـ2

 ؛های پژوهشی معین دانشگاه در هر سالاولویت .7ـ3

 ؛های اجرایی و مؤسسات علمی و پژوهشی کشورهای پژوهشی نهادهای سیاسی، دستگاهاولویت. 7ـ4

 ؛یا دانشگاه پردیس / دانشکدهها و نیازهای علمی بنا به تشخیص گروه آموزشی، اولویت. 7ـ5

 ؛پردیس / گروه آموزشی دانشکده تأییدهای علمی و پژوهشی استادان با اولویت. 7ـ6

ه با دانشگاه در مورد دانشجویان دوره شدد منعقداقرارد بر اساسانطباق موضوع رساله با طرح پژوهشی موردتقاضای کارفرما . 7ـ7

 محور.دکتری به شیوه پژوهش

 کارفرما برسد. تأییدبه  در گروه آموزشی تأییدپس از  دتقاضامحور بایهر گونه تغییر در موضوع طرح پژوهشی . 1تبصره 
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رسانی ت علمی و دانشجویان اطالعادانشگاه موارد مندرج در این ماده را به طرق مقتضی به اعضای هی ونت پژوهشیمعا. 2تبصره 

 .کندمی

صره  های آموزشــی، موضــوع رســاله دانشــجویان در گروه تأییدپردیس موظف اســت پس از  / معاون پژوهشــی دانشــکده .3تب

های اجرایی به گیری از حمایت دانشگاه یا هر یک از دستگاهموضوعات قابل حمایت را با درخواست دانشجو برای بهره

شگاه اعالم کند.  شی دان شی معاونت پژوه شکدهمعاون پژوه ضوعاتی  ردیس پ/ دان ست مو ستای را موظف ا که در را

شی کتباً اعالم اولویت شند به مدیر گروه آموز شده با شی اعالم ن ستادکندهای پژوه صورت توجیه ا راهنما و ان /. در 

ست.  تأیید ساله قابل پذیرش ا ضوع ر شی مو ست به هنگام الزم گروه آموز سخ نهایی ا سالهتحویل ن هایی که تحت ر

 در صفحات نخست رساله مندرج گردد.مراتب  هستندهای اجرایی حمایت دانشگاه یا هریک از دستگاه

گرایش تخصصی خود انتخاب کرده و  / حوزه مطالعاتی دانشجو است که در رشتهبیانگر زمینه کلی ، موضوع رساله. 4تبصره 

شی  تأییدپردازد و با به پژوهش می سب گروه آموز شماره کح شکده 1اربرگ  صیالت تکمیلی دان شورای تح  / به 

 د.شوارائه میپردیس جهت تصویب 

که  استی رساله اگستره محدود برای بیان محتو قابل فهم با و تخصصی، موجزکامال مشخص،  شکلی ،عنوان رساله .5تبصره 

به شورای تحصیالت تکمیلی  1حسب کاربرگ شماره موضوع رساله  تأییدو  با تعیین زمانگروه آموزشی هم تأییدبا 

 شود.جهت تصویب ارائه میپردیس  / دانشکده

شود. مدیر گروه تحصیلی دانشجو تعیین میسوم تا پایان نیمسال حداکثر  موضوع رساله در گروه آموزشی تأییدمهلت  .6تبصره 

نامه در دانشکده ارائه دهد تا در را به همراه صورتجلسه گروه به کارشناس اجرایی شیوه 1کاربرگ شماره  است موظف

 شورای دانشکده/پردیس قرار گیرد.نوبت تصویب در 

پردیس  / شورای تحصیالت تکمیلی دانشکدهو آموزشی به همراه صورتجلسه گروه  1اره کاربرگ شمضروری است  .7تبصره 

 در دانشکده تحویل داده شود. نامهو کارشناس اجرایی شیوه آموزشجهت درج در پرونده آموزشی دانشجو به کارشناس 

 نامه رسالهتصویب طرحو  تأیید. 8ماده 

کتبی استادان راهنما و مشاور  تأییدنامه رساله خود را با ، طرحو تصویب موضوع رساله تأییددانشجو موظف است پس از . 8ـ1

کاربرگ حسب  پردیس / دانشکدهگروه آموزشی و تصویب شورای تحصیالت تکمیلی  تأییدبه  داکثر تا پایان نیمسال پنجمح

بگیرد و فایل تمام متن و  یهتأییدثبت کند، ایرانداک نامه خود را در طرحهمچنین دانشجو موظف است  .برساند 2 شماره

 . و کد اخالق دریافت کند نتیجه را همانندجویی کند

 تیجه همانندجویی این مدارک برای هرگونه پرداخت به استادان راهنما،نارائه گواهی ثبت و بارگذاری فایل کامل متن و  .1تبصره 

 .لزامی استا انهدر ترفیع و ارتقای آ مشاور و داور و تخصیص امتیاز

 .استدرصد  15ن مرحله کمتر از درصد همانندی مورد قبول در ای. 2تبصره 

 موضوعات حساس و های تحصیلی که باگرایش / نامه اخالق در پژوهش در رشتهحسب شیوهدریافت کد اخالق . 3تبصره

 موجود حقوقی و اخالقی موازین و استانداردها با مطابقکار دارند،  و سرحیوانی، گیاهی و اشیاء های انسانی، آزمودنی

در گروه آموزشی مربوط  نامهطرح تأییدصرفا پس از  اعطای کد اخالق .گیرد صورت باید پژوهش در اخالق نامهشیوه در

 پردیس الزامی است.  / نامه رساله در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکدهقبل از تصویب طرح و
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در  اول و داور داخلیاستادان راهنما و مشاور نامه رساله را با اطالع قبلی به دانشجو، جلسه دفاع از طرح مدیر گروه آموزشی. 8ـ2

نامه در جلسه گروه برای دفاع از طرحکمیته راهبری و داور داخلی اول اعضای . حضور کندمییکی از جلسات گروه تنظیم 

نامه توضیحاتی ارائه داده سپس ابتدا در مورد طرح ،نامه رسالهالزامی است. دانشجو موظف است در جلسه دفاع از طرح رساله

اول و اعضای گروه آموزشی پاسخ دهد. با توجه به کیفیت پاسخگویی  داخلی داور ورساله  االت اعضای کمیته راهبریؤبه س

کند. بدیهی است دانشجو موظف است اصالحات ابالغ شده گیری مینامه تصمیمطرح تأییددانشجو، گروه آموزشی در مورد 

 داور داخلی اول انجام دهد. تأییدرا زیر نظر استاد/ان راهنما و 

دانشگاه( از ت علمی خارج ا)عضو هی نامه دانشجو را به یک ارزیاب خارجیتواند برای ارزیابی بهتر، طرحگروه آموزشی می. 1تبصره 

 داور خارجی دانشجو در مرحله دفاع نهایی رساله باشد. ، دید گروه آموزشیا به صالحتواند بنارائه دهد. ارزیاب خارجی می

. در صورت انجام اصالحات توسط دانشجو و دهدنامه به دانشجو پیشنهاد تواند اصالحاتی را در طرحمی گروه آموزشی. 2تبصره 

برگزاری مجدد جلسه دفاع برای به تشخیص گروه آموزشی، و موافقت داور داخلی اول با رساله،  کمیته راهبری تأیید

 الزامی نیست.نامه طرح تأیید

 بررسی تصویب برای مطرح و پردیس / دانشکدهنامه رساله در شورای تحصیالت تکمیلی گروه آموزشی، طرح تأییدپس از . 8ـ3

است و شورا در جهت  پردیس / تحصیالت تکمیلی دانشکدهنامه، طرح و تصویب آن در شورای شود. تاریخ تصویب طرحمی

 .استکننده برخوردار نامه از اختیارات الزم و تعیینی طرحااعالم نظر و بررسی محتو

نامه تواند در صورت نیاز از دانشجو برای ادای توضیحات در مورد طرحمی پردیس / دانشکدهشورای تحصیالت تکمیلی . 1تبصره 

 . کنددعوت 

دالیل عدم تصویب یا اصالحات  ،پردیس / دانشکدهشورای تحصیالت تکمیلی  نامه درطرح در صورت عدم تصویب .2تبصره 

و  رساله کمیته راهبری تأییدانجام اصالحات توسط دانشجو و  بعد از شود.مینامه به دانشجو ارائه پیشنهادی در طرح

 شود.  میمطرح  پردیس / تحصیالت تکمیلی دانشکدهدر شورای  اموضوع مجدد ،موافقت داور داخلی اول

 . تصویب اعضای کمیته راهبری رساله و داوران داخلی و داور خارجی رساله 9ماده 

ه راهبری رساله و داور داخلی اول )نماینده موضوع رساله و تعیین و تصویب اعضای کمیتو تصویب  تأییدنامه پس از تصویب طرح

و داور )نماینده معاونت آموزشی دانشگاه(  . همچنین تعیین و تصویب داور داخلی دومشودنجام میمعاونت پژوهشی دانشگاه( ا

ن و تصویب اعضای کمیته راهبری و هیات داوران بر نامه و تعییتصویب طرح شود.خارجی قبل از برگزاری پیش دفاع انجام می

 / در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده 5و  1حسب کاربرگ های راهنمایی، مشاوره و داوری به ترتیب  دستورالعملاساس 

کارشناس ها و درج در پرونده دانشجو توسط الزم است پیگیری برای اطمینان از دریافت این کاربرگ پذیرد.پردیس صورت می

 های آموزشی صورت پذیرد.با همکاری مدیران گروه هادانشکده درنامه اجرایی شیوه

محور، احکام استادان راهنما و مشاور پس از تصویب در شورای تحصیالت تکمیلی در دوره دکتری به شیوه پژوهش تبصره.

 شود.پردیس توسط معاونت پژوهشی دانشگاه صادر می / دانشکده

 اختار تدوین رساله. س10ماده 

دانشجو باید در ابتدای دوره دکتری با استاد/ان راهنمای خود در خصوص تعیین سبک رساله متناسب با ماهیت موضوع پژوهش 

 دکتری خود را در یکی از دو ساختار زیر تنظیم کند: و محدودیت زمانی پژوهش مشورت کند و رساله
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پژوهش دانشجو مند و کامل از جم دربردارنده گزارشی نظاممنس یبه عنوان سند (traditional style)ی سبک سنت . 10ـ1

 .است

 است:صورت زیر ه های سبک سنتی بساختار کلی رساله .10ـ1ـ1

o  کلیات پژوهش :1فصل 

o پیشینه پژوهش :2فصل 

o ها، جزئیات روش تجزیه و تحلیل(آوری دادهشناسی )شامل طرح تحقیق، ویژگی نمونه، روش جمعروش :3فصل 

o هایافته :4فصل 

o هاهو پیشنهادگیری نتیجه :5فصل 

مبتنی بر حداقل سه یادداشت )مقاله( که قابلیت چاپ در مجالت  manuscript) ـ (based style سبک یادداشتی .10ـ2

 نامه را داشته باشد.مفاد شیوه معتبر علمی بر اساس

 :استصورت زیر ه بیادداشتی های سبک ساختار کلی رساله .10ـ2ـ1

o ؛فصل مقدمه حاوی چارچوب، اهداف کلی و اهمیت موضوع پژوهش 

o  ؛سازدجداگانه را به هم مرتبط می یادداشت 3فصل توضیحات کلی که 

o ؛مقاله مستقل( 3های جداگانه )حداقل سه فصل یادداشت 

o شفاف دستاورد و نوآوری پژوهش را نشان دهد.  طور کامالًه گیری که بفصل نتیجه 

 سمینارهای پیشرفت رساله .11ماده 

. کندبرگزار و از پیشرفت تدوین رساله تهیه  سمینارنامه، در طول تهیه رساله دو دانشجو موظف است پس از تصویب طرح .11ـ1

سنتی  اول سمینار سبک  صول ) مبتنی بر  شینه پژوهش کلیاتمربوط به ف سی پژوهشو روشپژوهش ، پی  و (شنا

شیوه سمینار اول مبتنی بر سبک یادداشتی حداکثر تا پایان نیمسال  نامه()ارائه اولین مقاله معتبر خود حسب مفاد 

شم سنتی  دوم سمینارو  ش سبک  صول مبتنی بر  شنهادی پژوهش و نتیجههایافتهمربوط به  )ف  و (هاهگیری و پی

شتی سبک یاددا  هفتمنیمســال در حداکثر  (نامه)ارائه مقاله معتبر دوم حســب مفاد شــیوه سمینار دوم مبتنی بر 

 شود.تهیه و ارائه می دفاع از رسالهو قبل از پیش تحصیلی

ــ2 سمینار هر گزارش. 11ـ شماره جداگانه باید  برگزاری  سب کاربرگ  ضمام بخش 3ح ساله در یک تهیه و به ان های آماده ر

 پردیس / دانشکدهآن دفاع شود. معاون پژوهشی و از  تأییدو داور داخلی اول رساله کمیته راهبری اعضای جلسه با حضور 

سمینار تأییدپس از  شجو به گزارش  سخه را برای درج در پرونده دان شیوه، یک ن شناس اجرایی  شکده درنامه کار   دان

 کند.ارسال می

یابد و چنانچه سمینارهای موظف دانشجو خارج از ( اختصاص می20نمره رساله )از  5/0ه هر گزارش برگزاری سمینار ب. 11ـ3

  گردد.نامه ورودی( ارائه گردد، نمره آن سمینار در ارزیابی کلی رساله لحاظ نمی)حسب آیین مدت مجاز تحصیل



 

   

12 
 

ناهمانندی و رعایت امانتداری در تهیه هر یک از سمینارهای پیشرفت رساله الزامی است و  تأییدارائه گواهی ثبت و . 1تبصره 

گیری و های پژوهش و نتیجهیافته، کلیات پژوهشبه  فصول مربوطدرصد مورد قبول همانندی برای 

 مربوط به پیشینه پژوهش لوفصو در  درصد 5کمتر از در رساله، با توجه به رعایت اصالت و نوآوری  هاهپیشنهاد

 .است درصد 20کمتر از  ،شناسی پژوهشو روش

پایگاه علمی  شده دردر نشریات نمایهرا  خود یکی از مقاالت برآمده از رساله )موظف یا اضافی(چنانچه دانشجو بتواند . 2تبصره 

مورد  Q3و   Q1 ، Q2درجهبا  Scopusو ( JCRدارای ضریب تاثیر در  ISIیات ر)نش Web of Scienceالین آن

زمان ارائه سمینارهای پیشرفت  و یا از این نشریات پذیرش بگیرد کند چاپوزارت علوم و یا وزارت بهداشت  تأیید

  گیرد.شده باشد، نمرات سمینار به ایشان تعلق میاش خارج از بازه زمانی تعیینرساله

 علمی نمایهداخلی با  مجالتدر  از رساله )موظف یا اضافی( خود را برآمدهمقاالت  چنانچه دانشجو بتواند یکی از .3تبصره 

Scopus  با درجهQ4 یا وزارت علوم و  تأییدمورد با درجه الف و ب  (پژوهشی) علمیمجالت ست لیزمان در که هم

اش رسالهسمینارهای پیشرفت و زمان ارائه  بگیردپذیرش از این نشریات یا  کند چاپ درج شده باشدوزارت بهداشت 

ها سایر پذیرش ذکر این نکته الزم است کهگیرد. خارج از بازه زمانی تعیین شده باشد، نمرات سمینار به ایشان تعلق می

و مجالت علمی )پژوهشی( با درجه ج  Emerging (ESCI)  و همچنین مجالت Q4با درجه  Scopusدر مجالت 

 قرار گیرد. ارزیابی علمیمورد بررسی و نشریات علمی دانشگاه اید توسط کمیسیون اعتبارسنجی ب و د

اجرایی دانشگاه، کفایت دستاوردهای علمی برآمده از رساله با  هاینامهنامه دکتری وزارت عتف و شیوهآیین بر اساس .4تبصره 

در  «محورپژوهش»و دو مقاله در شیوه « پژوهشیـ  آموزشی»یک مقاله در شیوه الین آن / ارائه نسخه چاپی

 زمان دفاع نهایی از رساله الزامی است. 

می به استاد/ان راهنما ارائه  گلستان سیستم آموزشیطریق درخواست برگزاری جلسه سمینار از سوی دانشجو و از . 11ـ4

همچنین نظارت . شودمیپردیس امکان برگزاری آن میسر  / معاون پژوهشی دانشکدهاستاد/ان راهنما و  تأییدشود و پس از 

 پردیس است.  / بر حسن برگزاری جلسات سمینار به عهده معاون پژوهشی دانشکده

رسانی از طریق دبیرخانه ت علمی خارج از دانشگاه باشد، فرایند اطالعادر صورتی که استاد/ان راهنما از اعضای هی. تبصره

 شود.انجام می زیرمجموعههای دانشکده

 

 فصل سوم: دفاع از رساله
 برآمده از رساله موظف التانتشار مقا. 12ماده 

گواهی  یک، «پژوهشیـ  آموزشی»ه دکتری به شیوه در دور، گزاری جلسه پیش دفاعقبل از بردانشجو موظف است . 12ـ1

ارائه مقاله برگرفته از رساله  دو گواهی پذیرش «محورپژوهش»و در دوره دکتری به شیوه برگرفته از رساله  مقاله پذیرش

 .کند

شده در پایگاه علمی نمایه با درج شماره و تاریخ چاپ از نشریات بایدمقاالت برگرفته از رساله  /ه اصل گواهی پذیرش مقال. 12ـ2

 تأیید مورد  Q3و   Q1 ، Q2با درجه Scopus ( JCRدارای ضریب تاثیر در  ISI)نشریات  Web of Science الینآن

  ارائه شود.وزارت بهداشت یا وزارت علوم و 
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نمایه  نباشند و یا درجه الف تا د مجالت وزارت علوم و یا وزارت بهداشت نمایه شوند و دارای ISCمجالتی که فقط در  .1 تبصره

  نداشته باشند، مورد قبول نیستند.دیگری معتبر 

 د قبول نیستند. و دانشگاه آزاد اسالمی باشند مور ISCمجالتی که در لیست سیاه وزارت علوم و یا وزارت بهداشت،  .2تبصره 

لیست زمان در که هم Q4با درجه  Scopus علمی  دارای نمایهداخلی مقاالت در مجالت  / اصل گواهی پذیرش مقاله .12ـ3

با درج شماره و تاریخ چاپ باید وزارت علوم و یا وزارت بهداشت  تأییدمورد با درجه الف و ب  (پژوهشی) مجالت علمی

 Emergingهمچنین مجالت و  Q4با درجه  Scopusمجالت  ازاست سایر پذیرش ها  ذکر این نکته الزم. ارائه شود

(ESCI )باید توسط کمیسیون اعتبارسنجی نشریات علمی دانشگاه مورد  و مجالت علمی )پژوهشی( با درجه ج و د

 بررسی و ارزیابی علمی قرار گیرد.

دانشجویانی که حسب ماهیت رشته و بنا به تشخیص گروه آموزشی  امکان چاپ مقاله برآمده از رساله خویش را در . 12ـ4

گروه آموزشی و تصویب در شورای تحصیالت تکمیلی  تأییدتوانند با نظر مساعد و المللی ندارند، مینشریات معتبر بین

 عتبر داخلی به چاپ رسانند. پردیس مقاالت موظف دفاع را در نشریات م / دانشکده

الین یا گواهی پذیرش( باید ابتدا از سوی استاد/ان راهنما و مدیر گروه آن مقاالت برگرفته از رساله )نسخ چاپی/ / مقاله. 12ـ5

کاربرگ نهایی برابر مقررات پژوهشی دانشگاه حسب  تأییدجهت از سوی معاون پژوهشی دانشکده  و سپس تأییدآموزشی 

 به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال شود.  4شماره 

الین یک مقاله برآمده از رساله در آن ، ارائه نسخه چاپی/های اجرایی دانشگاهنامهو شیوه نامه دکتری وزارت عتفبرابر آیین. 12ـ6

از رساله الزامی  برای دفاع نهایی« محورپژوهش»و دو مقاله برآمده از رساله در شیوه « پژوهشیـ  آموزشی»شیوه 

موظف  مقاالت / دیگری برآمده از رساله و مضاف بر مقالهدر صورت عدم ارائه نسخه چاپی، ارائه گواهی پذیرش مقاله  .است

 ضرورت دارد.در زمان درخواست برای صدور مجوز دفاع نهایی  دفاع

ت علمی دانشگاه اکه عضو هیرا  راهنماتواند خود و یا استاد/ان میدانشجو  ،در مقاالت برآمده از رساله. 1تبصره 

 .کندبه عنوان نویسنده مسئول معرفی  باشندمی

 .Ph.D“و به صورت التین « یعالمه طباطبائدانشگاه دانشجوی دکتری »وان عن بادانشجو در مقاالت برگرفته از رساله، . 2 تبصره

Candidate, Allameh Tabataba’i University”  شود.معرفی مینه وابستگی سازمانی دیگر بدون هر گوو 

المللی باشد، عنوان ها و مراکز آموزشی و پژوهشی ملی و بینهای مشترک با سایر دانشگاهکه دانشجو در دورهدر صورتی

 شود.سازمانی هر دو دانشگاه درج می

نام استاد/ان راهنما که درج  مسئول معرفی شود،در صورتی که دانشجو در مقاالت برگرفته از رساله به عنوان نویسنده . 3تبصره 

  ، در ردیف بعد از نام دانشجو الزامی است.هستندت علمی دانشگاه اعضو هی

مقاالت برگرفته از رساله دانشجو نداشته باشند،  / در مقاله خوددر صورتی که استاد/ان راهنما تمایل به درج نام  .4تبصره  

نام در ردیف  ،هستندت علمی دانشگاه ااستاد راهنما، نام استاد/ان مشاور را که عضو هی تأییدتواند پس از دانشجو می

 نویسندگان قرار دهد.

برای  (12)موضوع ماده  مقاالت موظف برآمده از رساله تأییدو  (11 ماده)موضوع  سمینارهای پیشرفت رسالهارائه  .5تبصره 

 دفاع الزامی است.برگزاری جلسه پیش
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دانشگاه کمیسیون اعتبارسنجی آثار پژوهشی  غیرایرانی بدون چاپ مقاله حسب اعالم دانشجویان دفاعدر خصوص امکان . 12ـ7

و دفاع نهایی طبق مقررات انجام  دفاعپیشامور مربوط به کلیه ضروری است ، 13/11/1399مورخ  49 در جلسۀ شماره

مقالۀ چاپ شده و با رعایت تمامی موازین و مقررات   از ارائهگواهی فراغت از تحصیل و اصل دانشنامه بعد شود ولیکن 

 .شودمیپژوهشی صادر و تحویل 

 دفاعجلسه پیش برگزاری. 13اده م 

 پذیر است:به شرح ذیل امکانو نامه شیوه 12دفاع با رعایت مفاد مندرج در ماده برگزاری جلسه پیش

و دفاع از رساله گروه آموزشی موظف است قبل از برگزاری جلسه پیشنامه، شیوه 6ماده و سوم ند دوم برابر موضوع ب. 13ـ1

از میان اعضای گروه آموزشی و یا ت علمی دانشگاه ایک نفر از اعضای هی دستورالعمل راهنمایی، مشاوره و داوریاساس بر

ت او یک نفر از اعضای هی دانشگاهرا به عنوان داور داخلی دوم و نماینده معاونت آموزشی های آموزشی دانشگاه سایر گروه

و به  کند تعیین 5حسب کاربرگ شماره علمی متخصص در موضوع رساله و خارج از دانشگاه را به عنوان داور خارجی 

 .پردیس برساند / دانشکدهتحصیالت تکمیلی  شورای تصویب

فایل تمام متن رساله خود را در ایرانداک ثبت کند و گزارش همانندجویی  دفاع،و موظف است قبل از جلسه پیشدانشج. 13ـ2

های تحصیالت ها و رسالهنامهها، پایانهنامه ثبت و اشاعه پیشنهاداستاد/ان راهنما برساند )رعایت مفاد آیین تأییدبه رساله را 

 (.الزامی است تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران آنها

دفاع الزامی است و درصد مورد قبول ناهمانندی و رعایت امانتداری در رساله قبل از پیش تأییدارائه گواهی ثبت و . تبصره

 درصد است. 25همانندی برای کل رساله کمتر از 

دفاع را با حضور اعضای کمیته راهبری دانشجو موظف است حداقل یک ماه پیش از جلسه دفاع نهایی از رساله، جلسه پیش. 13ـ3

در و داوران داخلی اول و دوم  رساله کمیته راهبریاعضای حضور . کندرساله و داوران داخلی اول و دوم رساله برگزار 

 الزامی است.دفاع پیشجلسه 

 دفاع ضروری نیست.خارجی در جلسه پیش داور حضور. تبصره

 ATU نگارش دانشگاه نامهشیوه»مطابق رساله را  شدهتایپ دفاع نسخه قبل از تاریخ پیششود یک مامتعهد میدانشجو . 13ـ4

Style » به هر ارائه دهد تا مکاتبات الزم مبنی بر ارسال یک نسخه از رساله  هانامه در دانشکدهاجرایی شیوه کارشناسبه

 خارجی انجام شود.داور داوران داخلی و اعضای کمیته راهبری رساله، یک از 

به اعضای کمیته شده رساله نامه در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده به همراه نسخ تایپارائه نسخه تصویب شده طرح .تبصره

 راهبری رساله، داوران داخلی و داور خارجی الزامی است.

وضعیت اجرای دوره از لحاظ انجام تمامی  اعم از 5کاربرگ شماره  ،نامهاجرایی شیوه آموزش و کارشناس کارشناس. 13ـ5

جامع، سنوات تحصیلی، مدرک زبان  ارزیابیتحصیلی، صالحیت عمومی، گذراندن واحدهای الزم،  یهتأییدمراحل آموزشی )

و مقاالت برگرفته از  اخالق در پژوهشکارگاه  شرکت در یهتأیید، و مراحل پژوهشی )سمینارهای پیشرفت رسالهو...( 

پردیس  / نهایی به معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده تأیید ساس مستندات پرونده دانشجو تکمیل و جهترساله( را برا

دفاع( جهت برگزاری جلسه )فرم اجازه پیش 5مراحل فوق و تکمیل کاربرگ شماره  نجاما کند.ارسال می

 الزامی است.دفاع پیش
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دانشجو و نظارت بر حسن اجرای آن به عهده کارشناس اجرایی  عهده بهدفاع جلسه پیش های الزم برای برگزاریهماهنگی. تبصره

  نامه است.شیوه

حسب  را دفاعگزارش برگزاری جلسه پیش هستندموظف دفاع جلسه پیشدر )داوران داخلی اول و دوم(  ت داوراناهی. 13ـ6

 .کنندارسال  پردیس / دانشکدهو پژوهشی آموزشی های برای معاونت 6کاربرگ شماره 

دفاع، رساله را غیرقابل دفاع نهایی تشخیص دهند، در جلسه پیش )داوران داخلی اول و دوم( ت داورانادر صورتی که هی. تبصره

با از تاریخ پیش دفاع اول  ماه 3ظرف مدت  حداکثر پذیر نیست. ضروری است دانشجوبرگزاری جلسه دفاع نهایی امکان

را انجام دهد و مجددا جلسه پیش دفاع را با  6پیوست کاربرگ شماره در  رعایت سنوات تحصیلی، اصالحات الزم

 تأییدبرگزاری جلسه دفاع نهایی منوط به انجام اصالحات توسط دانشجو و شرایط مندرج در بندهای فوق برگزار کند. 

اعضای کمیته  از سویتا زمانی که این اصالحات و است  اول و دوم و داوران داخلی رساله کمیته راهبری دهبرعهآن 

 ، امکان برگزاری جلسه دفاع نهایی وجود ندارد.نشود تأییدراهبری رساله و داوران داخلی 

  رساله دفاع نهایی. 14ماده 

کند که آنچه را که  تأییدشده کار خودش است و که رساله نگارشهدف از جلسه دفاع نهایی این است که دانشجو نشان دهد 

جایگاه و ارزش پژوهش خود را نسبت به پژوهش های آن حیطه ، به صورت کالمی دفاع کنداز آن نوشته، فهمیده است و می تواند 

و بتواند رساله خود را بر بررسی و مشخص کند که رساله دکتری وی از استاندارد کافی برای کسب درجه دکتری برخوردار است 

 اساس سواالت کمیته راهبری و هیات داوران بهبود بخشد. 

 کسب مجوز دفاع نهایی.14ـ1

 استادان راهنما و مشاور، داوران داخلی و معاون پژوهشی دانشکده تأییدشده رساله خود را پس از دانشجو باید نسخ اصالح. 14ـ1ـ1

نیمسال  انشگاه برای دفاع از رساله در هرد یشده در تقویم آموزشتاریخ تعیینپردیس حداقل یک ماه قبل از آخرین  /

شده نامه در دانشکده تحویل دهد تا مکاتبات الزم مبنی بر ارسال یک نسخه از رساله نهاییاجرایی شیوه کارشناسبه 

 انجام شود. توسط اداره آموزش و تحصیالت تکمیلی برای هر یک از داوران داخلی و خارجی

شده رساله، گزارشی از وضعیت رساله و قابل دفاع رساله موظفند پس از دریافت نسخ اصالح داوران داخلی و خارجی. 14ـ1ـ2

معاون  پردیس ارسال کنند. / برای معاون پژوهشی دانشکده 7حسب کاربرگ شماره بودن آن را به صورت محرمانه 

ژوهشی دانشگاه درخواست طی نامه رسمی از معاونت پ 7 کاربرگ شمارهپردیس پس از دریافت  / پژوهشی دانشکده

 کند.می مجوز دفاع

دانشجو موظف است به منظور دریافت مجوز دفاع نهایی نسبت به تکمیل فرم ارزشیابی از استادان راهنما و مشاور در . 14ـ1ـ3

 .کند ارائهپردیس  / آن را به معاونت پژوهشی دانشکده تأییدسامانه آموزشی اقدام و 

رساله، داوران  کمیته راهبری جلسه دفاع نهایی از رساله با حضورپس از صدور مجوز دفاع از معاونت پژوهشی دانشگاه، . 14ـ1ـ4

فرایند هماهنگی با شود. برگزار می پردیس / دانشکدهکارشناس تحصیالت تکمیلی  و داور خارجی، داخلی اول و دوم

 نامه است.در جلسه دفاع نهایی بر عهده کارشناس اجرایی شیوهداور خارجی برای حضور 

 کاریاز بین استادان راهنما و مشاور فقط یک نفر و از بین استادان داور فقط یک نفر که در فرصت مطالعاتی، مأموریت . 1 تبصره

 ویشده شود و امضای اسکنالین( در جلسه دفاع حاضر )آن تواند به صورت مجازیو یا ساکن خارج از کشور باشد، می

  کند.برای امضای صورتجلسه دفاعیه کفایت می
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شورای  تأییدو  و ذکر دالیل در درخواست دانشجو مستنداتارائه الین( با )آن مجازیکامال جلسه دفاع به صورت . 2تبصره 

  است. پذیرز شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه امکانپردیس و با مجو / تحصیالت تکمیلی دانشکده

های آن، ش و یافتهشده، میزان نوآوری، پایایی و روایی پژوهرساله بر اساس کیفیت علمی پژوهش انجامکلی ارزیابی . 14ـ1ـ5

سمینارهای پیشرفت رساله و انتشار مقاالت موظف ) 11و  10های و رعایت مفاد ماده نحوه نگارش رسالهچگونگی دفاع، 

 .شودانجام مینامه شیوهبرآمده از رساله( 

 ششمدوره دکتری از نیمسال  نامه اجراییو شیوه نامهنامه و برگزاری جلسه دفاع حسب مفاد آییندفاع نهایی از طرح. 14ـ1ـ6

  است. نامه و دفاع نهایی یک سالحداقل فاصله بین تاریخ تصویب طرحو است  پذیرامکان

روز و حداکثر یک ماه پس از دریافت ابالغ به همراه  15تواند حداقل با توجه به اعالم استادان داور می نهایی تاریخ دفاع. 1تبصره 

 ره آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشکده باشد.انسخه رساله از اد

دوم و داور )داوران داخلی اول و  ت داوراناارزیابی شود، بنا به تشخیص هی «غیرقابل قبول»چنانچه رساله دانشجو . 2تبصره 

)یک نیمسال  ماه، دانشجو مجاز است طی حداکثر شش)استادان راهنما و مشاور( و کمیته راهبری رساله خارجی(

آورد و صرفاً ، به شرط اینکه از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی بیشتر نشود، اصالحات الزم را در رساله به عملتحصیلی(

  برای یک بار دیگر از آن دفاع کند.

صدور مجوز تمدید سنوات و برای  آموزش دانشگاه کمیسیون موارد خاص تأییددر صورت عبور از مدت مجاز تحصیل، . 3تبصره 

 دفاع الزامی است.

 مراحل دفاع نهایی .15ماده 

های و نصب اطالعیه در مکان پردیس / دانشکدهرسانی به استادان و دانشجویان از طریق سایت اطالع: رسانیاطالع .15ـ1

 پذیرد. انجام می پردیس / دانشکدهشده از طریق معاونت پژوهشی مشخص

ویژه در مورد دانشجویان دارای طرح پژوهشی تقاضامحور با قرارداد هبهای اجرائی رسانی به مؤسسات و دستگاهاطالع. 1تبصره

 انجام خواهد شد. پردیس / دانشکدهصرفًا از سوی معاونت پژوهشی مشخص 

 حضور به موقع در جلسه دفاع به عنوان یک ضرورت مد نظر دانشجویان و استادان قرارگیرد. .2تبصره 

 آئین و تشریفات برگزاری جلسه دفاع نهایی .15ـ2

 راهنمای رساله است.  ان/مدیریت جلسه دفاع نهایی تماماً بر عهده استاد. 15ـ2ـ1

 .یابد، جلسه دفاع نهایی رسمیت میرسالهخارجی داور و اول و دوم کمیته راهبری، داوران داخلی پس از حضور . 15ـ2ـ2

 . شودآغاز می پخش سرود دانشگاهاز طریق لوح فشرده ابالغی دانشگاه و سپس قرائت آیاتی از قرآن کریم  جلسه با. 15ـ2ـ3

 انجام شود.این گونه جلسات در انتهای جلسه و در حد عرف  صرفاً  پذیرایی .15ـ2ـ4

، مجاز نشودجلسه  نظمکه موجب اختالل در  طوریبه برداری تا قبل از شروع پرسش و پاسخ داوران و عکسفیلم . 15ـ2ـ5

 .تا اعالم نمره دانشجو مطلقًا ممنوع استپرسش و پاسخ شروع زمان از برداری و عکسولی فیلم  ،است

 او ...( شیوه تحصیلی، عنوان رساله وبا معرفی کوتاه دانشجو )ذکر نام و نام خانوادگی، مقطع تحصیلی، راهنما ان /استاد. 15ـ2ـ6

 کند.ارائه گزارش نهائی دعوت می هرا ب

 :کندمیارائه  با محوریت عناوین ذیل دقیقه 45حداکثر به مدت رساله خود را دانشجو گزارش . 15ـ2ـ7

 بیان مسئله 
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 هاسؤاالت و فرضیه 

 هاگردآوری داده روش 

 هاروش تحلیل داده 

 های پژوهشیافته 

کلمه  6سطر و هر سطر  6اسالید، هر اسالید  6در قالب شود پیشنهاد می و حتی المقدور باشدپاورپوینت باید استاندارد . تبصره

 شود.توضیحات با توجه به اشراف دانشجو نسبت به  موضوع اصلی رساله ارائه میباشد. مابقی 

 . کنندمیان مشاور به ترتیب نظرات خود را در مورد رساله اعالم /داخلی و استادان خارجی و داور. 15ـ2ـ8

دقیقه فرصت برای دفاع و  20راهنما، دانشجو حداکثر ان ، با کسب اجازه از استاد/و مشاور داوراستادان پس از نقد . 15ـ2ـ9

 . پاسخ به پرسش داوران دارد

دقیقه فرصت برای ارائه برخی توضیحات ضروری  5دقیقه و استادان مشاور هر کدام  10راهنما هر کدام  ان/استاد. 15ـ2ـ10

 خواهند داشت.

 خواهد شد. اضافهدقیقه زمان  10کنندگان حاضر در جلسه حداکثر ال از سوی شرکتدر صورت طرح سؤ. 15ـ2ـ11

ت داوران او هی کندمیدرخواست ترک جلسه را  راهنما از حاضران و دانشجو ان/پس از شنیدن دفاعیه دانشجو، استاد. 15ـ2ـ12

 به شور خواهد نشست.و کمیته راهبری رساله 

ابی دقیق و مبتنی بر ارزیارائه نمره به دانشجو از سوی اعضای کمیته راهبری رساله و هیات داوران به صورت محرمانه . 15ـ2ـ13

بوده و هر ع دانشجو و فارغ از سالیق و اختالفات شخصی اعضای کمیته راهبری و داوران و عینی رساله و نحوه دفا

های و بر اساس شاخص 8کاربرگ شماره پیوست یک از اعضای کمیته راهبری رساله و داوران داخلی و خارجی طی 

و به کنند میتعیین  18 نحوه پاسخگویی به سؤاالت( نمره خود را ازو  تدوین رساله )ساختار رساله، محتوی رساله

 دهند. داور داخلی دوم تحویل می

نمره مقاله اضافی میانگین نمرات را اعالم و پس از جمع آن با  (نماینده معاونت آموزشی دانشگاهداور داخلی دوم ) .15ـ2ـ14

)مجموع دو سمینار حداکثر یک  نمرات سمینارهای پیشرفت رسالهو  برآمده از رساله )حداکثر یک نمره(

 اعالمحاضران و دانشجو برای پس از آن، و  کندمیثبت  )صورتجلسه دفاع( 8کاربرگ شماره در محاسبه و نمره( 

 .شونددعوت میبه جلسه نتیجه ارزشیابی رساله 

  کنند.ارزشیابی رساله قیام میائت نتیجه دانشجو و حاضران به هنگام قرداور، استادان ، کمیته راهبری رساله عضای. ا15ـ2ـ15

را که از سوی  (4شماره پیوست)سوگندنامه متن آموخته موظف است ، دانشپذیرش رساله دانشجوپس از اعالم . 15ـ2ـ16

 . کندشود، با صدای رسا قرائت میداده استاد راهنما به ایشان تحویل 

و هیات داوران  رساله در گزارش نهائی پیشنهاد شده باشد، کمیته راهبری اصالحات در صورتی که نکاتی برای اعمال. 15ـ2ـ17

 کنند.ثبت می 9کاربرگ شماره این نکات را در 

ت داوران، اهی و رساله نهایی اعضای کمیته راهبری تأیید، با 9کاربرگ شماره پس از اعمال اصالحات مورد نظر در . 15ـ2ـ18

 . شودپردیس صادر می / سوی معاونت آموزشی دانشکده مجوز انجام مراحل فراغت از تحصیل از

آموختگی مدارک مورد نظر برای روند فراغت از تحصیل را به ماهه از تاریخ دانش 6دانشجو ملزم است طی بازه زمانی . 1تبصره 

پرونده  ،. در غیر این صورت پس از بررسی وضعیت آموزشی و پژوهشیدهدپردیس تحویل  / اداره آموزش دانشکده



 

   

18 
 

قررات و ضوابط تسویه حساب و مشمول مشود میبالتکلیف در بایگانی ضبط پردیس به عنوان  / تحصیلی در دانشکده

 با دانشگاه خواهد بود.

، موفقیت 16آموختگی در هر دو شیوه تحصیلی، گذراندن کلیه واحدهای دوره، داشتن میانگین کل حداقل مالک دانش .2تبصره   

 آموختگی، روز دفاع با کسب درجه قبولی از رساله است.تاریخ دانش جامع و موفقیت در دفاع از رساله است.در ارزیابی 

 درجه رسالهنمره و  .16ماده 

 شودمیبه صورت محرمانه داده  و هیأت داوران رسالهکه توسط اعضای کمیته راهبری است  18حداکثر  دفاع از رسالهنمره ارزیابی 

نمره به  2همچنین بر اساس نحوه عملکرد دانشجو طی دوران پژوهش حداکثر  گردد.لحاظ می 8کاربرگ شماره  پیوستدر و 

 :گردداضافه میبه شرح ذیل بر اساس نظر کمیته راهبری رساله، داوران داخلی و داور خارجی نمره ارزیابی رساله 

علمی معتبر اکثر یک نمره که نوع نمایه حددانشجو مرتبط با رساله دفاع موظف  مقاالت / بر مقاله مضاف شدهمقاله چاپ. 16ـ1

در جلسه دفاع نهایی به  اعضای حاضرو نمره از سوی  تأییدپیش از جلسه دفاع نهایی دانشگاه آن توسط معاون پژوهشی 

 شود:میشرح ذیل تعیین 

با  Scopus ا( یJCRدارای ضریب تاثیر در   ISIاتینشر)WOS  پایگاه در شده نمایه مجالت در شده چاپ مقاالت. 16ـ1ـ1

 نمره یک حداکثر بهداشت، وزارتیا  و علوم وزارت تأییدمورد   Q3و   Q1 ، Q2درجه

 هفتاد حداکثر ب، و الف درجه با بهداشت وزارتیا  و علوم وزارت معتبر (پژوهشی) علمی مجالت در شدهچاپ مقاالت. 16ـ1ـ2

 صدم پنج و

 یا و د، و ج درجه بهداشت، با وزارتیا  و علوم وزارت معتبر( ترویجی / پژوهشی) علمی مجالت در شدهچاپ مقاالت .16ـ1ـ3

 به نمره نیم حداکثر ،نیستند نیز سیاه لیست در و ندارند د تا الف درجه که ISC در شده نمایه مجالت در علمی مقاالت

 مقاله هر ازای

 گردد.مشخص می )سمینارهای پیشرفت رساله( 10ماده  نمره مطابق 5/0ینار حداکثر برای هر سم. 16ـ2

 اعالم  8کاربرگ شماره در  رساله به صورت ذیل کیفیکمی و یابی دوره دکتری ارزنامه اجرایی و شیوهنامه آیینمطابق . 16ـ3

 :گرددمی

 نمره )کمی( )کیفی( ارزش ردیف

  16کمتر از  غیرقابل قبول 1

 16ـ99/17 خوب 2

 18ـ99/18 خیلی خوب 3

 19ـ20 عالی 4

 

که دانشجو بخواهد دستاوردهای رساله خود را پس از دفاع به صورت کتاب منتشر نماید، باید تابع ضوابط معاونت در صورتی .16ـ4

 پژوهشی دانشگاه اقدام کند.
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 محرومیت از تحصیل . 17ماده 

پردیس باید خاتمه  / انشکدهدوره دکتری احراز شود، دنامه اجرایی و شیوهنامه آیین برابر مفاد ذیلدر صورتی که یکی از شرایط 

صوص را برای خابالغ الزم در این  دانشگاه تحصیالت تکمیلی مدیریتتحصیل دانشجو را به معاونت آموزشی دانشگاه اعالم و 

 :کنددانشجو صادر 

نیمسال ترک تحصیل کند و یا برای ثبت نام مراجعه که دانشجو بدون کسب موافقت دانشگاه، حّتی برای یک در صورتی. 17ـ1

پردیس طرح و پس از تصویب، دانشجو از ادامه تحصیل محروم  / نکند، موضوع در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده

 گیری برای بازگشت به تحصیل دانشجو بر عهده کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه است.شود. تصمیممی

و به صورت کتبی به آموزش و تحصیالت  متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست انصراف خود را شخصاًدانشجوی . 17ـ2

پردیس تسلیم کند. دانشجو مجاز است فقط برای یک بار و تا دو ماه از تاریخ ارائه درخواست، تقاضای  / تکمیلی دانشکده

ن مهلت، حکم انصراف از تحصیل صادر و رابطه تحصیلی انصراف خود را پس بگیرد. در غیر این صورت، پس از انقضای ای

شود. دانشجوی انصرافی موظف است به تعهداتی که سپرده است عمل کند. صدور هر گونه گواهی وی با دانشگاه قطع می

دانشگاه حساب دانشجو با  تصفیهها منوط به و تسلیم ریزنمرات و یا دریافت مجوز شرکت مجّدد در آزمون ورودی دانشگاه

گیری برای بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل پس از صدور حکم، بر عهده کمیسیون بررسی است. تصمیم

 موارد خاص دانشگاه است.

 16پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی کمتر از پژوهشی ـ  در شیوه آموزشیچنانچه میانگین کل نمرات دانشجو . 17ـ3

، "رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی"با نظر گروه آموزشی، فقط در یک نیمسال تحصیلی با  باشد، دانشجو موظف است

را احراز کرده است به عنوان ترمیم میانگین  16تا  14هایی که در آن نمره بین واحد از درس 6مجددا با انتخاب حداکثر 

به وی اجازه شرکت در ارزیابی جامع داده شود.  برساند تا 16کل اخذ کند و با موفقیت بگذراند و میانگین کل دوره را به 

 شود.در غیر این صورت از ادامه تحصیل محروم می

حسب را  یدروس جدید ،گروه آموزشی تأییدنظر استاد راهنمای رساله و حسب تواند دانشجو میمحور در شیوه پژوهش .17ـ4

اخذ و به عنوان ترمیم  (واحد 4)حداکثر  احراز کردهرا  16تا  14درس هایی که در آن نمره بین همراه با مصوب  لسرفص

در غیر این صورت از ادامه تحصیل محروم  برساند. 16میانگین کل دوره را به میانگین کل اخذ کند و با موفقیت بگذراند و 

 شود.می

تواند یکبار دیگر می صرفاً موفق به گذراندن اولین ارزیابی جامع نشود،وهشی ژپـ  در شیوه آموزشی در صورتی که دانشجو. 17ـ5

در اولین ارزیابی جامع بعدی با رعایت مدت مجاز تحصیل برای دومین بار شرکت کند و آن را با موفقیت بگذراند. در 

پردیس مطرح و دانشجو محروم  / صورت عدم قبولی در ارزیابی جامع دوم، موضوع در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده

 .شوداز تحصیل شناخته می

محور از سوی اعضای کمیته راهبری رساله و هیأت داوران های پژوهشی دانشجوی پژوهشچنانچه میزان پیشرفت فعالیت. 17ـ6

شود تا ماه( با رعایت سنوات تحصیلی به او فرصت داده می 6) دفاع غیرقابل قبول ارزیابی شود، تنها یک نیمسالدر جلسه پیش

 شود.در غیر این صورت از ادامه تحصیل محروم می ؛ه سطح قابل قبول ارتقا دهدهای پژوهشی خود را بروند فعالیت

 مدت مجاز تحصیل دانشجو به اتمام رسد.. 17ـ7
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خود دفاع نکند، و یا از ادامه تحصیل محروم شود، و یا از  دانشجویی که در سنوات مجاز تحصیلی با موفقیت از رساله. تبصره

 کند.رعایت ضوابط و مقررات مربوط فقط گواهی گذراندن واحدهای درسی را دریافت میادامه تحصیل انصراف دهد، با 

ی و مانند بردارچنانچه دانشجو در حین تحصیل و انجام پژوهش و تدوین رساله مرتکب تخلف علمی )جعل، تقلب، کپی .17ـ8

 شود.میگردد، از ادامه تحصیل محروم  تأییدها( شود و تخلف او از سوی دانشگاه این

ارگروه اخالق در ه عهده ک)در حین انجام و یا پس از دفاع( ب تخلف علمی دانشجو در تدوین رساله تأییدو یا عدم  تأیید. 1 تبصره

 شود.گیری الزم انجام میدانشگاه است که بر اساس نوع تخلف تصمیم پژوهش

 شدهمدرک تحصیلی صادراحراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام تحصیالت وی از سوی دانشگاه، منجر به ابطال . 2تبصره

 .خواهد شد

 غیرقابل قبول ارزیابی شود.از رساله رساله دانشجو و دفاع مجدد . 17ـ9

است و برای دانشجویان دوره دکتری ورودی نیمسال شورای دانشگاه تصویب شده  ..............در جلسه مورخ  نامهشیوهاین  .18ماده 

در مواردی که در  های سال های قبلورودیلیکن برای  بعد الزم االجرا است.به  1399ـ1400اول سال تحصیلی

 باشد، قابل تسری است. مفیدجهت تسهیل امور تحصیلی دانشجویان 


