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 یرفع اهلل الذین آمنو منکم والذین اتوالعلم درجات
 «خداوند مقام اهل ایمان و دانشمندان را در جهان رفیع می گرداند»

 

وجود برنامه ریزی   ، تحصیلی دانشجویانیکی از موارد مهم در موفقیت 

 باشد. دروس میه منظم و روشن برا  مطالع

نامزه هزا و مقزررام آموزشزی، ان یزی  رزی بزرا        بی تردید آگاهی از بر

موفقیت، برنامه ریی  منظم به همرا  استعانت الهزی و سزعی مدیزد، جزی      

 عوامل موفقیت تحصیلی عیییان دانشجو خواهد بود.

عموی دانشزجویان محتزری مو زس هدزتند آزمن آگزاهی از مقزررام و        

برنامزه   باتوجزه بزه  و آوابط مصوب وزارم علزوی، تحقیقزام و فنزاور     

تعیین شد  از سو  دانش ا ، فعالیت هزا  مزرت ط بزا آن را انجزای     زمانی 

 دهند.

آمن ت ریز  و ابزراز خرسزند  از ر زور شزما دانشزجو  گرامزی در        

مطابق بزا سزطب بنزد  دانشز ا  هزا        این  هکدانش ا  عالمه ط اط ایی،

 1قیقزززام و فنزززاور ،در سزززطب   کشزززور توسزززط وزارم علزززوی ، تح 

، بزه ککزر نکزاتی از آیزین نامزه      صی کشزور رزرار دارد  تخصها  دانش ا 

آموزشی پرداخته و توفیق روزافیون تان را از درگا  ایزید منزان مدز لت    

 نماید.می

 

 معاونت آموزشی دانشگاه   

 مدیریت تحصیالت تکمیلی    
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    10/96/ 30مصوب  اهم آیین نامه آموزشی دوره دکتری      

 ی عالی برنامه ریزی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریشورا
، در هر دور  تحصیلی صرفاً یز   آموزش رای ان برا  هر دانشجو -1

 بار امکان پذیر است.

ر ور دانشجو در تمای جلدام کالس درس دور  هزا  تحصزیلی    -2

 ر ور  الیامی است.

جلدزام کزالس و یزا در     16/3: اگزر دانشزجو در درسزی بزی  از     تبصره

ت کنزد، نمزر  آن درس صزدر    امتحان پایان نیمدال همان درس غی جلده 

خواهد شد. در صورتی که به تشخیص شورا  آموزشی دانشز ا ، غی زت   

دانشجو موجه تشخیص داد  شود، آن درس صدر، از مجموع درس هزا   

   آن نیمدال رذف می شود.

شرفت تحصیلی دانشجو در هر درس، توسط ع و هی ت علمی یا یپ -3

شزرکت در فعالیزت هزا     ن درس و بزر اسزاس ر ور،  امدرسِ همز 

 کالسی و نتایج امتحانام ارزشیابی می شود.

 : برگیار  آزمون کت ی برا  درس ها  نظر  الیامی است.تبصره

سقس مدم مجاز تحصیل در هر دور  محدود است و با اتمای  -4

       سنوام مجاز، امکان تحصیل در آن دور  از دانشجو سلب

 می شود.

و رداکثر  6از تحصیل در دور  دکتر  تخصصی ردارل مدم مج -5

 نیمدال است و تحصیل در این دور  به صورم تمای ورت است. 8

: در صورتی که دانشجو در مزدم مقزرر دانز  آموختزه نشزود،      1تبصره

دزال افزیای    نیمدانش ا  اختیار دارد مدم تحصیل و  را رداکثر تزا دو  

 دهد.

ایزن دور  در همزان دور  یزا سزایر     : تحصیل هم زمان دانشجو  2تبصره

 دور  ها  تحصیلی ممنوع است.

وارد اسزت کزه    36تعداد واردها  درسی دور  دکتر  تخصصی  -6

وارزد پووهشزی    24تزا   18وارد آموزشی و  18تا  12از این تعداد، 

 است که در برنامه درسی هر رشته تحصیلی لحاظ می شود.

محاسز ه   20صدر تا نمر  ارزشیابی از هر درس به صورم عدد  از  -7

و میزان ین کزل رابزل     14می شود. ردارل نمر  ر ولی در هزر درس  

 است. 16گذراندن تمای واردها  آموزشی ر ول پس از

ارزیابی جامع، کدب میزان ین کزل رزذارل     برا  ورود به مررله: تبصره

 از تمای دروس دور  الیامی است. 16

دانشجو  دکتر  تخصصزی در همزان    "انتقال  "یا  "تغییر رشته  " -8

 دانش ا  یا سایر دانش ا  ها ) دولتی و غیر دولتی ( ممنوع است.

دانشزجو پزس از تزدوین رسززاله و مشزروأ بزر تتییزد استاد/اسززتادان        -9

راهنما از ردارل کدایزت دسزتاوردها  علمزی )  زا  یز  مقالزه       

پووهشی معت ر و مدتخرج از رساله و یا ث ت پتنت خزارجی   -علمی

 مجاز است در ر ور هی ت داوران از رساله خود دفاع کند. (؛

: محززدود  شززاخص هززا  کدایززت دسززتاوردها  علمززی توسززط  تبصررره

معاونت آموزشی و با مشارکت معاونت پووه  و فنزاور  تعیزین و پزس    

 از تصویب در شورا  آموزشی دانش ا  رابل اجرا است.

یابی آن بزه  نمر  رساله در میان ین کزل محاسز ه نمزی شزود و ارزشز      -10

 :صورم کیدی و به شرح زیر انجای می شود 

 (16مردود ) کمتر از  -الس

(، 99/18تزا   18خیلی خوب ) -(ج 99/17تا  16ر ول با درجه خوب) -ب

 (20تا19عالی ) -د

در سزنوام مجزاز تحصزیلی بزا موفقیزت از رسزاله        دانشجویی که: تبصره

گذرانززدن خززود دفززاع نکنززد، بززا رعایززت آززوابط مربززوأ فقززط گززواهی   

 واردها  درسی را دریافت می کند.

داشزتن  ،مالک دان  آموخت ی، گذرانزدن کلیزه وارزدها  دور      -11

 و موفقیت در دفاع از رساله است. 16میان ین کل ردارل 

ر ولی از رساله  هن  آموخت ی، روز دفاع با کدب درج: تاریخ داتبصره

 است.

ن رسزاله   انچه دانشجو در رین تحصیل و انجزای پزووه  و تزدوی    -12

مرتکب تخلس علمی) جعل، تقلب، کپی بردار  و ماننزد ایزن هزا(    

شود و تخلس او از سو  دانشز ا  تتییزد گزردد، از ادامزه تحصزیل      

 محروی و اخراج می شود.

: احررر ا  ث ات رررف  لمیرررن جی رررا  اتمررر    ررر  ا  ال رررف  تبصرررره

لحصیال  ا  س ی  اتمگفه من   به ابطفل مدرک لحصرییا ارف ر 

 شد.شده خ اهد 

 

 

   



 پردیس(-)روزانهپذیرفته شدگان مقطع دکتریجدول شهریه 

 

  شهریه پذیرفته شدگان دوره دکتری پردیس خودگردان

 ریال 000/000/660شهریه گرو  علوی اندانی                       

 ریال 000/000/700شهریه سایر گرو  ها                              

 

 97-98 قویم دانشگاهی سال تحصیلیت

 12/3/97مصوب شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه مورخ 

 

 97-98نیمسال اول سال تحصیلی 
 

 97شهریورما   21تا  17از    ث ت نای

 97شهریورما  24  شروع کالسها

 97د  ما   12  پایان کالسها

 97د  ما  26د  ما  تا 15از    امتحانام  

 

 97-98نیمسال دوم  سال تحصیلی 
 

 97بهمن ما   10تا  6از   ث ت نای

 97بهمن ما    13  شروع کالسها

 98خرداد ما   13  پایان کالسها

 98ما  خرداد  29تا  18از    امتحانام  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    

 

 
 

توانند برای آگاهی بیشتر از مقررات و * دانشجویان می

آیین نامه های آموزشی به سایت و مطالعه متن کامل 

  edu.atu.ac.irمعاونت آموزشی دانشگاه به نشانی

 مراجعه نمایند .

 

   

 

 

 راهنمای

 دوره دکتری

 

 
 معاونت آموزشی دانشگاه

 مدیریت تحصیالت تکمیلی

  97-98سال تحصیلی 


