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  دانشگاه بیرجند

  

  هاي آموزشی و پژوهشی نامهمجموعه مقررات و آیین

  دانشگاه بیرجنددکتري تخصصی دوره 

  

1395  
  

  به نام خدا
شوراي  24/11/94مورخ  871مصوب جلسه  دکتري تخصصینامه آموزشی دوره اي که پیش رو دارید، برگرفته از آیینمجموعه

نامه متبوع و مصوبات شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه بیرجند جهت اجرایی شدن  آیینریزي آموزشی وزارت عالی برنامه
نامه مصوبات شوراي و بعد از آن الزم االجرا است. در این آیین 1395ورودي  دکتريباشد و براي دانشجویان مذکور می

     ، دکترياداري مرتبط با دوره تحصیالت تکمیلی دانشگاه بیرجند با * مشخص شده است. ضمناً براي انجام مراحل 
باشد. شایسته است تا هایی تنظیم شده است که از طریق وبگاه مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه قابل دریافت میکاربرگ

نامه به دانشجویان رسانی مناسب در خصوص مفاد این آیینها نسبت به اطالعمسئوالن اجرایی تحصیالت تکمیلی دانشکده
نامه و کمیلی اقدامات الزم را انجام دهند. همچنین، دانشجویان محترم نیز بایستی ضمن مطالعه کامل این آیینتحصیالت ت

هاي موجود در وبگاه مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه، نسبت به اجراي دقیق این قوانین متعهدانه سایر قوانین و اطالعیه
هاي تحصیالت تکمیلی نامه بتواند گامی در راستاي ارتقاي سطح دورهاهتمام ورزند. امید است که حسن اجراي این آیین

  دانشگاه بیرجند باشد.
  .سید علیرضا ذوالفقاري    
  مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه

 

 



 10از  2صفحه 

 

 دانشگاه بیرجند دکتري تخصصیهاي آموزشی و پژوهشی دوره نامهمجموعه مقررات و آیین

p  

 فصل اول: کلیات
 

  . هدف1ماده 
  هاي آموزش عالی است.تعیین چارچوبی براي اجراي صحیح دوره دکتري تخصصی در تمامی زیر نظام ،نامهاین آیینهدف 
  . تعاریف2ماده 

  در این آیین نامه و براي رعایت اختصار، تعاریف زیر استفاده شده است.
  تحقیقات و فناوري است. ،. وزارت: وزارت علوم2-1
از  پذیرش دانشجوي دوره دکتريمراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی است که داراي مجوز ها و . مؤسسه: دانشگاه2-2

  وزارت هستند.
  نامه منظور از مؤسسه، دانشگاه بیرجند است.* تبصره. در این آیین

  بدون پرداخت شهریه و صرفاً با سپردن تعهد خدمت، تحصیل کنند. نظام آموزش عالی که دانشجویان. آموزش رایگان: 2-3
  ریزي آموزشی وزارت است.. شورا: شوراي عالی برنامه2-4
و در آن  دوپذیرفته ش معین برابر ضوابطدکتري تخصصی، هاي دوره تحصیلی که در یکی از رشتهاست فردي . دانشجو: 2-5

  .اشتغال ورزدو به تحصیل  کندثبت نام  دوره
و برابر ضوابط معین،  هرا با موفقیت به پایان رساندآموزش عالی هاي تحصیلی که یکی از دورهاست آموخته: فردي . دانش2-6

  .کرده استرا دریافت  آن دورهمدرك تحصیلی 
  به طور موقت به تحصیل اشتغال ندارد. و . مرخصی تحصیلی: مدت زمان مشخصی که دانشجو، برابر ضوابط معین2-7
  که در آن دانشجو به طور خودخواسته از ادامه تحصیل خودداري کند. است . انصراف تحصیلی: فرآیندي2-8
  دهد.تمام تحصیل خود را به صورت تمام وقت انجام می ،اي از آموزش است که دانشجو در آنحضوري: شیوهآموزش . 2-9
هاي ي دوره آموزشی، با هدف ارزشیابی توانمنديارزیابی جامع: آزمونی تخصصی است که پس از گذراندن واحدها. 2-10

  شود.آموزشی و پژوهشی دانشجو برگزار می
  . مدرس: عضو هیأت علمی و یا کسانی که صالحیت تدریس آنها به تأیید مؤسسه رسیده باشد.2-11
  بندي وزارت است.هاي تخصصی علوم بر اساس تقسیم. رشته تحصیلی: یکی از حوزه2-12
هاي هر رشته تحصیلی است که اهداف مشخصی را دنبال اي از دروس و فعالیتدرسی: مجموعه به هم پیوسته. برنامه 2-13

  کند.می
هایی است که براي یادگیري دانشجو در طول یک نیمسال تحصیلی یا زمان معادل آن در . واحد درسی: دانش یا مهارت2-14

  شود. نظر گرفته می
  متشکل از تعدادي عضو هیأت علمی که داراي تخصص مشابه در یک رشته علمی هستند.اي . گروه آموزشی: مجموعه2-15
شود و دانشجو طبق اي آغاز می. دوره دکتري تخصصی: دوره تحصیلی که پس از دوره کارشناسی ارشد یا دکتري حرفه2-16

  کند.برنامه درسی مصوب، مدرك دکتري دریافت می
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یک فعالیت پژوهشی دانشجوي دوره دکتري تخصصی است که در یک زمینه مشخص . رساله: گزارش مکتوب حاصل از 2-17
  شود.از یک رشته تحصیلی و با راهنمایی استاد/استادان راهنما و استاد/استادان مشاور تدوین می

اي است که مسئولیت ارزیابی رساله اي متشکل از اعضاي هیأت علمی و یا متخصصان حرفه. هیأت داوران: مجموعه2-18
  دانشجو را بر عهده دارند. 

هاي جامعه هستند که داراي هیأت علمی در سایر بخش اي: صاحبنظران یا کارشناسان باتجربه غیر. متخصصان حرفه2-19
  مؤسسه هستند. شوراي تحصیالت تکمیلی اي به تأییدمهارت و صالحیت حرفه

است که مسئولیت راهنمایی دانشجو را در  تخصصی اعضاي هیأت علمی داراي مدرك دکتري. استاد راهنما: یکی از 2-20
  .طول دوره دکتري به عهده دارد

اي است که مسئولیت یکی از اعضاي هیأت علمی داراي مدرك دکتري تخصصی یا متخصصان حرفه. استاد مشاور: 2-21
  مشاوره دانشجو را در انجام رساله به عهده دارد.

هاي هاي تخصصی دکتري است که بر اساس ضوابط مصوب وزارت و با مشارکت مؤسسهالمللی: هر یک از دورهدوره بین. 2-22
  شود.آموزش عالی و پژوهشی غیر ایرانی برگزار می

p  

 مرخصی و انصراف)طول دوره، فصل دوم: مشخصات دوره (شرایط ورود، 
 

  . شرایط ورود به دوره3ماده 
اي مورد تأیید مدرك رسمی پایان دوره کارشناسی ارشد اعم از پیوسته، ناپیوسته یا دکتري حرفهدارا بودن  -

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یاهاي علوم، تحقیقات و فناوري وزارتخانه

 هاي علمی ورود به مؤسسه برابر ضوابط معین؛داشتن صالحیت -

 ؛معین بطبرابر ضوا مؤسسههاي عمومی ورود به داشتن صالحیت -

 .نامه مصوب مؤسسهاحراز توانایی در زبان خارجی، طبق شیوه -

 کهتا پیش از ارزیابی جامع فرصت دارد حداکثر طبق مصوبه شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه بیرجند، دانشجو  .1* تبصره 
  هاي معتبر زبان کسب نماید:هاي زیر را از آزمونیکی از حد نصاب

 ؛MSRTاز آزمون  50حداقل نمره  -

 ؛TOEFLیا  TOLIMOاز آزمون  460حداقل نمره  -

 ؛IBTدر  60حداقل نمره  -

 .IELTSدر  5/5حداقل نمره  -

ي مشمول مقررات استعدادهاي درخشان، طبق مصوبات شوراي هدایت استعدادهاي درخشان وزارت . پذیرش دانشجو2تبصره 
  .شودانجام می اجع ذي ربط رو پذیرش داوطلبان خارجی طبق مصوبات م

تواند طبق آیین نامه انتقال دانشجویان خارج به داخل مصوب دانشجوي دوره دکتري تخصصی مؤسسه خارج می. 3تبصره 
در این شرایط، تطبیق دروس گذرانده شده دانشجو، با موافقت گروه آموزشی  .هاي داخل منتقل شودوزارت، به یکی از مؤسسه

  امکان پذیر است.
  براي هر دانشجو در دوره تحصیلی دکتري تخصصی صرفاً یک بار امکان پذیر است.. آموزش رایگان 4ماده 
  اي که در آن با مجوز وزارت دانشجو پذیرفته است، اجرا کند.. مؤسسه موظف است، برنامه درسی مصوب را براي دوره5ماده 
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  نیمسال تحصیلی است.. مدت تحصیل در دوره دکتري تخصصی، حداقل شش نیمسال تحصیلی و حداکثر هشت 6ماده 
اختیار دارد به پیشنهاد  شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاهآموخته نشود، : در صورتی که دانشجو در مدت مقرر دانش1تبصره 

مدت تحصیل را حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی افزایش دهد. براي  و تأیید شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده استاد راهنما
رایگان، تحصیل در نیمسال اول کماکان به صورت رایگان اما در نیمسال دوم منوط به پرداخت دانشجوي مشمول آموزش 

شود. چنانچه دانشجو در این هزینه ثابت است که طبق تعرفه هیأت امنا تعیین و طبق شیوه نامه مصوب مؤسسه دریافت می
ل به کمیسیون موارد خاص مؤسسه ارجاع آموخته نشود، پرونده وي براي تصمیم گیري در خصوص ادامه تحصیمدت دانش

  شود.می
و براي نیمسال بعد از طریق تکمیل کاربرگ  (الف)هم از طریق تکمیل کاربرگ ن: تمدید سنوات دانشجو در نیمسال 2* تبصره 

  .پذیر استهمان نیمسال امکان  قبل از موعد حذف و اضافه درو حداکثر تا  (ب)
تأیید شوراي تحصیالت شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده و گروه آموزشی و تواند در صورت موافقت دانشجو می. 7ماده * 

  استفاده کند. با احتساب در سنوات ، حداکثر تا دو نیمسال از مرخصی تحصیلی تکمیلی دانشگاه
  . امکان پذیر استنویسی در هر نیمسال از شروع نام پیش ،(ج)تکمیل کاربرگ از طریق درخواست مرخصی . 1* تبصره 
. بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی مانند مرخصی زایمان، مرخصی پزشکی در صورت تأیید پزشک معتمد 2* تبصره 

  اختیار کمیسیون موارد خاص دانشگاه است.مؤسسه، مأموریت همسر یا والدین، بدون احتساب در سنوات تحصیلی در 
 (د)کتبی از طریق کاربرگ اضی انصراف از تحصیل، باید درخواست انصراف خود را شخصاً و به صورت . دانشجوي متق8* ماده 

تاریخ ارائه درخواست،  به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه تسلیم کند. دانشجو مجاز است فقط براي یکبار و تا دو ماه از
  شود.ضاي این مهلت، حکم انصراف از تحصیل وي صادر میتقاضاي انصراف خود را پس بگیرد. در غیر این صورت، پس از انق

 گیري براي بازگشت به تحصیل دانشجوي انصرافی، بر عهده شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه است.. تصمیم1* تبصره 

هاي مربوطه را و هزینه موظف است به تعهداتی که سپرده است عمل نمایداز تحصیل  دانشجوي انصرافی یا اخراج. 2* تبصره 
صدور هرگونه گواهینامه و تسلیم ریز نمرات و دریافت مجوز شرکت بر اساس تعرفه مصوب هیأت امناء مؤسسه پرداخت کند. 

  است. دانشگاه بیرجندمنوط به تسویه حساب دانشجو با  ،مجدد در آزمون ورودي
ت درخواست مرخصی تحصیلی در مهلت مقرر، و همچنین عدم ثب . عدم ثبت نام دانشجو در یک نیمسال تحصیلی3* تبصره 

اگر دانشجو بدون کسب موافقت دانشگاه، حتی براي یک نیمسال ترك شود. به منزله انصراف دانشجو از تحصیل قلمداد می
  شود.تحصیل نماید، با تأیید شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه از ادامه تحصیل محروم می

ها اعم از دولتی و غیر دولتی وي دوره دکتري تخصصی در همان مؤسسه یا سایر مؤسسه. تغییر رشته و انتقال دانشج9ماده 
  ممنوع است.

 ها و مؤسسات دیگر وجود ندارد.* تبصره. در دوره دکتري، امکان مهمانی در دانشگاه

دوره، در تحصیل در دوره دکتري تخصصی به صورت تمام وقت است. همچنین، تحصیل همزمان دانشجوي این . 10ماده 
  هاي تحصیلی ممنوع است.همان دوره یا سایر دوره

نموده و پس از . دانشجو موظف است استاد راهنماي اصلی خود را حداکثر تا پایان اولین نیمسال تحصیلی تعیین 11* ماده 
  ه انجام برساند.تاد راهنما بمرحله آموزشی و پژوهشی دوره دکتري را با مشورت و راهنمایی اسآن، همه موارد مربوط به 
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 آموزشی مرحلهفصل سوم: 
 

  شود.. آموزش در دوره دکتري تخصصی مبتنی بر نظام واحدي انجام می12ماده 
  هفته ارزشیابی پایان نیمسال است. 2هفته آموزش و  16هفته، شامل  18تبصره: هر نیمسال تحصیلی 

 24تا  18واحد آموزشی و  18تا  12است که از این تعداد،  دواح 36. تعداد واحدهاي درسی در دوره دکتري تخصصی 13ماده 
  شود.واحد پژوهشی است که در برنامه درسی هر رشته تحصیلی لحاظ می

  واحد درسی انتخاب کند.  10و حداکثر  6. دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است حداقل 1 تبصره
  از شرط اخذ حداقل واحد آموزشی معاف است.آموزشی  مرحلهدانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی . 2* تبصره 
  ، ارائه درس به صورت مطالعه انفرادي (معرفی به استاد) مجاز نیست.دکتريدر دوره . 3* تبصره 
. بنا به تشخیص گروه آموزشی و تأیید شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده، اخذ دروس جبرانی با پرداخت هزینه 4* تبصره 
  باشد.واحد می 8رفه نوبت دوم، امکان پذیر است. سقف تعداد واحدهاي جبرانی مطابق با تع

. ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس، از سوي مدرس (یا مدرسان) آن درس و بر اساس حضور و فعالیت در 14ماده 
عملی در هر نیمسال تحصیلی صورت اي و پایانی براي دروس نظري و نظري کالس، انجام تکالیف و نتایج آزمون کتبی مرحله

  شود.پذیرد و بر مبناي عددي از صفر تا بیست تعیین میمی
از  16و میانگین کل قابل قبول پس از گذراندن تمام واحدهاي آموزشی  20از  14. حداقل نمره قبولی در هر درس 15ماده 

  است. 20
  شود.رین نمره قبولی وي انجام می. محاسبه میانگین کل نمرات دانشجو صرفاً بر اساس آخ1تبصره 
. دانشجوي مشمول آموزش رایگان، در صورت عدم کسب نمره قبولی در هر درس یا حذف غیرموجه آن، موظف است 2تبصره 

براي انتخاب مجدد همان درس یا درس جایگزین، هزینه مربوط به آن را بر اساس تعرفه مصوب هیأت امناء مؤسسه پرداخت 
   کند.
باشد، دانشجو موظف است با  16نانچه میانگین نمرات کل دانشجو پس از گذراندن تمام واحدهاي آموزشی کمتر از . چ16ماده 

نظر استاد راهنما و تأیید گروه، فقط در یک نیمسال تحصیلی دروسی را براي ترمیم میانگین کل اخذ کند و با موفقیت بگذراند 
  شود.و در غیر این صورت از ادامه تحصیل محروم می

* تبصره. دانشجو باید هزینه مربوط به اخذ دروس ترمیم میانگین کل را بر اساس تعرفه مصوب هیأت امناء مؤسسه پرداخت 
  کند.

پذیر امکانگذرانده است،  دیگر ات داخلیدر مؤسس قبالً دانشجوکه سازي واحدهاي درسی معادل، يدر دوره دکتر. 17* ماده 
  نیست.
در یک درس، بیش از سه شانزدهم کالسهاي یک درس یا در جلسه پایان نیمسال تحصیلی  طولچنانچه دانشجو در . 18ماده 

شود. در این صورت رعایت حداقل شش نیمسال آن درس غیبت کند، این غیبت غیرموجه تلقی شده و آن درس حذف می
ه عنوان یک نیمسال کامل جزو مدت مجاز دوره نیمسال براي دانشجو الزامی نیست ولی نیمسال مذکور، بواحد در طول 

  شود.تحصیلی وي محسوب می
  
  



 10از  6صفحه 

 

p  

 جامعفصل چهارم: ارزیابی 
 

هاي آموزشی و پژوهشی دانشجو در . پس از گذراندن واحدهاي آموزشی، ارزیابی جامع به منظور ارزشیابی توانمندي19* ماده 
  شود. انجام می با نظارت کمیته تحصیالت تکمیلی گروه آموزشی قالب دو بخش کتبی و شفاهی

  از تمام واحدهاي آموزشی دوره الزامی است. 16براي ورود به مرحله ارزیابی جامع، کسب میانگین کل حداقل . 20ماده 
  نیمسال تحصیلی اخذ نماید.. دانشجو باید پس از اتمام واحدهاي درسی، درس ارزیابی جامع را بالفاصله در اولین 21* ماده 
  پذیرد:. در دانشگاه بیرجند، ارزیابی جامع کتبی به صورت متمرکز و ساالنه در سه نوبت مطابق برنامه زیر انجام می1تبصره 
o اند)درس ارزیابی جامع را اخذ نموده ،اولین روز امتحانات نیمسال اول (براي دانشجویانی که در نیمسال مهر 

o  اند)امتحانات نیمسال دوم (براي دانشجویانی که در نیمسال بهمن، درس ارزیابی جامع را اخذ نمودهاولین روز 

o اند)(براي دانشجویانی که در نیمسال تابستان، درس ارزیابی جامع را اخذ نموده شروع نیمسال مهر روز اولین  
اهنما استاد ررا با نظر  2شماره  ، کاربرگکتبی امعج ارزیابی. دانشجو موظف است حداکثر یک ماه پیش از برگزاري 2 * تبصره

مدیر گروه آموزشی ) به 3ماده  1رك مربوط به احراز توانایی زبان خارجی (مطابق با تبصره به همراه مدآن را تکمیل نموده و 
ارزیابی  برگزاريبراي اخذ مجوز  از طریق معاون آموزشی دانشکده ضمناً گروه آموزشی بایستی مدارك مربوطه را تحویل دهد.

  آزمون کتبی به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال نماید. تاریخجامع، حداکثر تا دو هفته پیش از 
ارزیابی جامع کتبی شامل دو یا سه عنوان درس اصلی به انتخاب استاد راهنما و تصویب گروه آموزشی است. این . 22ماده * 

امکان ارزیابی  تا باشداي باید به گونهشود و گذرانده شده دانشجو در یکی از مقاطع تحصیلی انتخاب میاز میان دروس دروس 
  فراهم نماید. را توانمندي تحلیل و استنباط دانشجو در خصوص مبانی رشته تحصیلی 

تحصیالت تکمیلی گروه با نظارت کمیته ارزیابی جامع شفاهی حداکثر یک هفته پس از ارزیابی جامع کتبی . 23ماده * 
 هآموزشی و توسط هیأتی متشکل از استادان راهنما/مشاور و سه نفر از اعضاي هیأت علمی حداقل با مرتبه استادیاري ب

  گردد. پیشنهاد گروه و تأیید معاون آموزشی دانشکده برگزار می
حداقل نمره قبولی در دهند و ا تشکیل میدرصد از نمره ارزیابی جامع ر 50هر کدام  ،کتبی و شفاهی ارزیابی. 24ماده * 

  است. 16ارزیابی جامع 
. در صورتی که دانشجو درس ارزیابی جامع را در یک نیمسال اخذ نماید ولی به دالیلی (از جمله عدم کسب حد 25* ماده 

ارزیابی جامع، غیبت  نصاب الزم براي احراز توانمندي در زبان خارجی، عدم تحویل به موقع کاربرگ درخواست مجوز برگزاري
در زمان برگزاري آزمون کتبی یا شفاهی و یا عدم کسب میانگین نمره قبولی در ارزیابی جامع) نتواند آن را با موفقیت سپري 

  کند، عدم قبولی وي در سیستم ثبت خواهد شد. 
در ارزیابی جامع شرکت کند و آن را با  مجاز است صرفاً یکبار دیگر ،دانشجو در صورت عدم قبولی در ارزیابی جامع. 26ماده 

پرونده دانشجو براي تصمیم گیري در خصوص امکان شرکت مجدد در ارزیابی جامع به  در غیر این صورت، ؛موفقیت بگذراند
  شود.ارجاع می دانشگاهکمیسیون موارد خاص 

، 3را از طریق تکمیل کاربرگ شماره جامع  . گروه آموزشی باید نتیجه قبولی یا عدم قبولی دانشجویان در ارزیابی27* ماده 
  نماید.پس از تاریخ برگزاري آزمون کتبی به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال  روز 10حداکثر 
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 طرح پیشنهادي رسالهفصل پنجم: 
 

دوم نیز داشته باشد. استاد  . دانشجوي دوره دکتري تخصصی مجاز است عالوه بر استاد راهنماي اصلی، استاد راهنماي28ماده 
راهنماي اصلی به درخواست دانشجو و از میان اعضاي هیأت علمی مؤسسه محل تحصیل و با مرتبه علمی حداقل استادیاري و 

  شود.با تأیید گروه آموزشی تعیین می
جوي کارشناسی ارشد . داشتن حداقل سه سال سابقه تدریس در دوره تحصیالت تکمیلی و راهنمایی حداقل دو دانش1تبصره 

  براي استاد راهنما با مرتبه استادیاري ضروري است.
. در صورت نیاز، به پیشنهاد استاد راهنماي اصلی و تأیید کمیته تحصیالت تکمیلی گروه آموزشی و شوراي 2* تبصره 

ه با حداقل مرتبه داخل یا خارج از مؤسساز میان اعضاي هیأت علمی تحصیالت تکمیلی دانشکده، استاد راهنماي دوم 
درصد  60تواند کمتر از به هر حال، سهم مشارکت و مسئولیت استاد راهنماي اصلی در رساله نمید. گردتعیین میاستادیاري 
  تعیین شود.

انتخاب استاد/استادان مشاور به پیشنهاد استاد راهنماي اصلی و تأیید گروه آموزشی، از بین اعضاي هیأت علمی یا . 3تبصره 
   پذیر است.اي مرتبط با رشته تحصیلی دانشجو امکانمتخصصان حرفه

اي فاقد مدرك دکتري، تأیید شوراي تحصیالت . در صورت استفاده از اعضاي هیأت علمی یا متخصصان حرفه4* تبصره 
  تکمیلی دانشگاه الزامی است.

  ور داشته باشد.تواند حداکثر دو استاد راهنما و دو استاد مشاهر رساله می. 5* تبصره 
و هیأت داوران دفاع کند.  /مشاوراز طرح پیشنهادي رساله خود در حضور استادان راهنما. دانشجو موظف است 29ماده * 

تواند با نظر گروه آموزشی هیأت داوران متشکل از سه عضو هیأت علمی با حداقل مرتبه استادیاري هستند که یکی از آنها می
اي خارج از دانشگاه انتخاب شود. متخصصان حرفهاعضاي هیأت علمی یا و تأیید کمیته تحصیالت تکمیلی دانشکده از میان 

  تصویب طرح پیشنهادي رساله با تأیید اکثریت هیأت داوران امکان پذیر است.
   .امکان پذیر است 7 و 6، 5هاي شماره رگکاربتکمیل از طریق  . تصویب طرح پیشنهادي رساله1* تبصره 
  . حضور استادان مشاور در جلسه دفاع از طرح پیشنهادي رساله الزامی نیست.2* تبصره 
. در صورت عدم تصویب طرح پیشنهادي رساله، در صورت تأیید هیأت داوران دانشجو یکبار دیگر فرصت خواهد 3* تبصره 

با موفقیت دفاع نماید. در غیر اینصورت پرونده دانشجو براي تصمیم گیري به شوراي داشت تا از طرح پیشنهادي رساله خود 
  تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارجاع خواهد شد.

مسئول پژوهشی و اطالع رسانی به  sabt.irandoc.ac.irپس از تصویب طرح تحقیق، ثبت آن در پایگاه . 4تبصره * 
  الزامی است. دانشکده

. انتخاب یا حذف استاد راهنماي دوم یا مشاور و یا تغییر در عنوان رساله، حداکثر تا شش ماه پس از تصویب طرح 5* تبصره 
(ز) تحصیالت تکمیلی دانشکده از طریق کاربرگ تحقیق و با پیشنهاد استاد راهنما، تأیید گروه آموزشی و تصویب شوراي 

  داوران طرح تحقیق برسد.، به تأیید هیأت (ح)اید مطابق کاربرگ همچنین، تغییر در عنوان رساله بپذیر است. امکان
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 فصل ششم: مرحله پژوهشی تدوین رساله
 

شرط الزم براي شروع  ،. گذراندن موفقیت آمیز ارزیابی جامع و تصویب طرح پژوهشی رساله در گروه آموزشی30ماده 
  است. و اخذ درس رساله دکتري فعالیتهاي پژوهشی در دوره دکتري تخصصی

دانشجو موظف در مرحله پژوهشی، واحد است.  24تا  18. تعداد واحدهاي رساله با توجه به رشته تحصیلی، بین 31* ماده 
  رساله را اخذ نماید. درساست در هر نیمسال 

در سمینار شفاهی گزارش کتبی و . دانشجو پس از تصویب طرح پیشنهادي رساله، باید هر شش ماه یکبار با ارائه 32* ماده 
 ، روندبه عنوان ناظر و مدیر گروه یا نماینده وي، حداقل یک نفر داور استاد/استادان مشاور، حضور استاد/استادان راهنما

و پیوست نمودن  8امر از طریق تکمیل کاربرگ شماره این  برساند. تأیید کمیته مذکورپیشرفت انجام تحقیق خود را به 
  . اطالعیه سمینار و تحویل آنها به مسئول امور پژوهشی دانشکده امکان پذیر است

ارزشیابی ضعیف براي پیشرفت تحقیق، الزم است تا در صورت عدم ارائه گزارش پیشرفت کار در موعد مقرر و یا  * تبصره.
م نماید. اگر دانشجو در مرحله پژوهشی دو بار اخطار حوزه پژوهشی دانشکده نسبت به صدور اخطار کتبی براي دانشجو اقدا

  دریافت نماید، پرونده وي براي تصمیم گیري به شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال خواهد شد.
طبق با نظر استاد راهنما و دانشجو مجاز است در زمان تدوین رساله دکتري و براي ادامه فعالیتهاي پژوهشی خود، . 33ماده 

هاي آموزش عالی داخلی یا مه مصوب وزارت در مدت مجاز تحصیلی با عنوان فرصت تحقیقاتی به یکی از مؤسسهآیین نا
  خارجی سفر کند.

نامه مصوب شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه بیرجند نگاشتآخرین نسخه بر اساس را  رساله. دانشجو باید تدوین 34* ماده 
  به انجام برساند. قابل دسترسی است،  دانشگاهوبگاه مدیریت تحصیالت تکمیلی که در 

p  

 فصل هفتم: دفاع از رساله
 

پژوهشی مستخرج از رساله، -رساله به شرط کفایت دستاوردهاي علمی و چاپ یک مقاله علمی. دانشجو پس از تدوین 35ماده 
  خود دفاع کند.  رسالهدر حضور هیأت داوران از با تأیید استاد/استادان راهنما مجاز است 

و ) ISCیا  ISI ،SCOPUSالمللی (پژوهشی با نمایه بین-علمیمقاله شرط کفایت دفاع باید در یکی از مجالت . 1 * تبصره
در قالب نسخه نهایی به صورت کاغذي یا الکترونیکی ، باشدنمعتبر وزارتین ناکه در فهرست نشریات مورد تأیید گروه آموزشی 

اي قابل قبول است که در آن آدرس دانشجو و استاد راهنماي اول، دانشگاه بیرجند همچنین، مقاله باشد.(برخط) منتشر شده 
باشد؛ نام ») University of Birjand«و در بخش انگلیسی تحت عنوان » دانشگاه بیرجند«(در بخش فارسی تحت عنوان 

گنجانده نشده باشد؛ دانشجو یا استاد راهنماي اصلی، نویسنده  اي به جز دانشجو و اساتید راهنما و مشاور وي در مقالهنویسنده
در صورت اعالم رضایت کتبی از سوي استاد مسئول بوده و ایمیل دانشگاهی وي در مقاله درج شده باشد. الزم به ذکر است که 

جویانی که از فرصت مطالعاتی دانش تواند به عنوان نویسنده مسئول مقاله انتخاب گردد.راهنماي اصلی، استاد راهنماي دوم می
توانند با موافقت استاد راهنماي اصلی، نام استاد پذیرنده خود در دوره فرصت مطالعاتی را در زمره کنند میاستفاده می

  نویسندگان مقاله درج کنند.
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 1شرایط مندرج در تبصره . در صورتی که دانشجوي دکتري عالوه بر مقاله شرط کفایت دفاع، مقاالت دیگري نیز با 2تبصره * 
پژوهشی  علمینمره و به ازاي هر مقاله  1تا  یا داراي پذیرش قطعی تواند به ازاي هر مقاله چاپ شدهمنتشر نموده باشد، می

نمره تشویقی دریافت کند. مسئولیت ارزیابی و امتیازدهی به مقاالت دانشجویان دکتري بر عهده مدیر  5/0ش تا داراي پذیر
  کمیلی دانشگاه است.تحصیالت ت

باشد ولی نام شخص دیگري به جز  1اي چاپ شده با شرایط مندرج در تبصره داراي مقاله . در صورتی که دانشجو3* تبصره 
تواند به عنوان مقاله کفایت براي فراغت از تحصیل به دانشجو و استادان راهنما/مشاور در مقاله آمده باشد، این مقاله نمی

توان حداکثر تا سقف نمره مندرج در جدول زیر به منظور تشویق فعالیتهاي گروهی، در این شرایط مین وجود حساب آید. با ای
   براي مقاالت چاپ شده منظور نمود.

  حداکثر نمره تشویقی براي نفر اول  شرایط مقاله
  (به جز اساتید راهنما و مشاور) 

  حداکثر نمره تشویقی براي نفرات بعد
  

  3/0  45/0  نویسنده به جز دانشجو، اساتید راهنما/مشاور مقاالت داراي یک
  25/0  4/0  مقاالت داراي دو نویسنده به جز دانشجو، اساتید راهنما/ مشاور
  2/0  35/0  مقاالت داراي سه نویسنده به جز دانشجو، اساتید راهنما/ مشاور

  15/0  3/0  مقاالت داراي چهار نویسنده به جز دانشجو، اساتید راهنما/ مشاور
هاي پژوهشی . براي اخذ مجوز دفاع از رساله، الزم است تا پیش از هر گونه دعوت از داوران، ابتدا کاربرگ فعالیت4* تبصره 

تکمیل گردد و به همراه مقاالتی که مستخرج از رساله بودن آنها به تأیید استاد راهنما و مدیر گروه ) 9(کاربرگ شماره شجو دان
از طریق مسئول پژوهشی دانشکده جهت بررسی به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال گردد. در آموزشی رسیده است، 

- صورتی که شرط کفایت دستاوردهاي پژوهشی دانشجو به تأیید مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه برسد، گروه آموزشی می

  ران دعوت به عمل آورد.تواند ضمن تکمیل کاربرگ درخواست مجوز دفاع براي دانشجو، از هیأت داو
یک نفر از اعضاي هیأت علمی گروه مشاور،  ستادانا/استاد ،راهنما استادان/متشکل از استاد. ترکیب هیأت داوران 36* ماده 

یا  با حداقل مرتبه استادیاري خارج از گروه آموزشی مرتبط نفر از اعضاي هیأت علمی آموزشی با حداقل مرتبه استادیاري، یک
یک  ،(به تشخیص گروه آموزشی و تأیید کمیته تحصیالت تکمیلی دانشکده) داراي مدرك دکتري ايیکی از متخصصان حرفه

  باشد.می از اعضاي هیأت علمی خارج از دانشگاه با حداقل مرتبه دانشیاري و یک نفر نماینده تحصیالت تکمیلی نفر
استادان مشاور مجموعاً داراي یک حق رأي  .یابی رساله استشبراي ارزنماینده تحصیالت تکمیلی فاقد حق رأي . * تبصره

همچنین . باشندمیداراي یک حق رأي هر کدام سایر اعضاي هیأت داوران حاضر در جلسه، براي ارزشیابی رساله هستند و 
  حق رأي یا امکان تفویض آن را به غیر ندارد. ،استاد مشاور در صورت عدم حضور در جلسه

توسط هیأت داوران، الزم است تا طرح تحقیق  رساله. براي تشخیص میزان تطابق طرح تحقیق با محتواي نهایی 37* ماده 
  گیرد، آورده شود. که در اختیار داوران قرار می رسالهاي از مصوب به صورت یک پیوست در انتهاي نسخه

  شود:به شرح زیر انجام می و ارزشیابی آنشود در میانگین کل محاسبه نمی رساله. نمره 38ماده 
ó  16مردود (کمتر از( 

ó  99/17تا  16خوب (قبول با درجه( 

ó  99/18تا  18خیلی خوب (قبول با درجه( 

ó  20تا  19عالی (قبول با درجه(  
. چنانچه ارزشیابی رساله مردود اعالم شود، با تأیید هیأت داوران، حداکثر یک نیمسال در سقف مدت مجاز تحصیل به 1تبصره 

  شود تا دوباره در جلسه دفاع شرکت و از رساله خود دفاع کند.دانشجو اجازه داده می



 10از  10صفحه 

 

. دانشجویی که در فرصت تعیین شده نتواند از رساله خود با درجه قبولی دفاع کند، فقط گواهی گذراندن واحدهاي 2تبصره 
  شود.درسی به وي اعطا می

 5/18) فعالیتهاي پژوهشیه هیأت داوران (بدون لحاظ کردن نمرات در خصوص نمرات رساله دکتري، سقف نمر. 39* ماده 
  .گیردبه دانشجو تعلق می 35ماده  2مطابق با تبصره نمره تشویقی  2بر این، حداکثر تا  می باشد. عالوه

باشد. چنانچه دانشجویی ماه پس از تاریخ دفاع می حداکثر دو. مهلت انجام اصالحات پیشنهادي هیأت داوران، 40* ماده 
، نرساند مسئول امور پژوهشی دانشکدهرا به تأیید  15کاربرگ شماره و  انجام ندهدخود را ظرف مدت مذکور  رسالهاصالحات 

  شود.وي حذف می رسالهکلیه نمرات تشویقی منظور شده در ارزشیابی 
آورده  رسالهدانشگاه بوده و حتماً باید در نسخه صحافی شده  رساله. فرم مالکیت نتایج و حق نشر، جزء الینفک 41ماده * 

  شود.
p  

 آموختگیدانشم: تشهفصل 
 

  .و کسب درجه قبولی از رساله استآموختگی، روز دفاع . تاریخ دانش42ماده 
استادان صحافی شده را در اختیار هر کدام از  رسالهدانشجو باید براي طی مراحل فراغت از تحصیل، یک نسخه از . 43* ماده 

دانشگاه تحویل نماید. همچنین تحویل یک مرکزي  کتابخانهبه صحافی شده را  رسالهیک جلد از  و راهنما و مشاور قرار دهد
ح فشرده مذکور باید شامل دانشگاه الزامی است. لو کتابخانه مرکزيبه گروه آموزشی و یک فقره به  رسالهفقره لوح فشرده از 

(فایلی تحت عنوان  اسکن فایل صورتجلسه دفاع، )"شماره دانشجوییpdf."(فایلی تحت عنوان  رسالهکل  PDFفایل 
scan.jpg عکس پرسنلی دانشجو (فایلی تحت عنوان ،(".jpgچکیده فارسی و انگلیسی با فرمت  و )"شماره دانشجویی

word  فایلی تحت عنوان)abstract.docx ( .پذیرد.میانجام  16شماره  کاربرگمراحل مذکور از طریق تکمیل باشد  
p  

 سایر مقرراتم: نهفصل 
 

ین تدوین رساله اقدام به تخلف علمی (دستبرد ادبی، جعل، تقلب، رونوشت برداري) کند و این چنانچه دانشجو در ح. 44ماده 
هاي مصوب اقدام ها و دستورالعملنامهشود، مطابق با قوانین و آیینموضوع براي شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه اثبات 

  خواهد شد.
  تبصره. احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام رساله، منجر به ابطال مدرك تحصیلی وي خواهد شد.

  .پاسخگویی قانونی مترتب بر آن، بر عهده مؤسسه است نامه و. مسئولیت حسن اجراي این آیین45ماده 
  آموزشی وزارت است. تبر عهده معاون نامهاین آییناجرا و تفسیر مفاد  حسن نظارت بر. 46ماده 
 تحصیالت تکمیلیبه تصویب شوراي  8/4/1395تبصره در تاریخ  41ماده و  46فصل،  9بر  لمشتمنامه . این آیین47ماده 

  .است الزامیاز آن  پسو  1395- 96ورودي سال تحصیلی  دکتري تخصصیدانشگاه بیرجند رسید و براي دانشجویان دوره 


