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  2 �م 3(ا 

  مقدمه

به همراه فرم ) PH.D(ين نامه آموزشي و پژوهشي دوره دكترييحاضر، شامل آ مجموعه

ين نامه و اين فرمها يدانشجويان محترم به هنگام نياز، بايد آ. استهاي الزم در اين دوره 

اين مجموعه به منظور   .را از سامانه ي مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه اخذ نمايند

آشنايي دانشجويان دوره دكتري و هماهنگي هرچه بيشتر فعاليت هاي آموزشي و 

دانشگاه و در حصيالت تكميلي پژوهشي دانشكده ها و گروه هاي آموزشي با مديريت ت

راستاي آئين نامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در 

   . بازنگري و تصويب شده است 21/11/1393شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه مورخ 

تحصيالت تكميلي دانشكده ها، دانشجويان را از آغاز الزم است مسئوالن اجرايي    

ين نامه آشنا سازند و به هنگام ثبت نام در نخستين نيمسال يبا مواد اين آ تحصيل

  .تحصيلي، مواد آن را در اختيار دانشجويان قرار دهند

از آنجا كه هدف اين مديريت ارتقاي سطح كيفيت فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي    

ويژه دانشگاه است، همكاري عموم دست اندركاران دوره هاي تحصيالت تكميلي ب

  .دانشجويان عزيز و اساتيد محترم مورد انتظار است

نين اين مجموعه از طرف مسئوالن اجرايي ااميد آن داريم با حسن اجرا و بكار بستن قو    

و ارتباط منسجم دوره هاي تحصيالت تكميلي دانشكده ها گام مهمي در جهت هدايت 

  .دكتري در دانشگاهمان برداشته باشيم

ميلي دانشگاهمدير تحصيالت تك  

       1393 هما بهمن
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  كليات ـفصل اول 

   تعريف:  1ماده 

و مجموعه اي هماهنگ از  باالترين دوره تحصيلي آموزش عالي ،).Ph.D(  دوره دكتري

  .است كه به اعطاي مدرك تحصيلي مي انجامد فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي

  

  هدف :  2ماده 

فرادي است كه با احاطه به آثار علمي در يك هدف از برگزاري دوره دكتري تربيت ا

هاي پيشرفته تحقيق و دستيابي به جديدترين مباني  روشرشته خاص و آشنا شدن با 

، در رفع نيازهاي كشور و آموزش و پژوهش، بتوانند با نوآوري در زمينه هاي علمي

هان ج ثر بوده و به تازه هايي در ؤگسترش مرزهاي دانش، در رشته تخصصي خود، م

  .دانش و فناوري دست يابند

  

  محور اصلي :  3ماده  

هاي دوره دكتري، پژوهش و كسب تبحردر يك رشته خاص علمي  محور اصلي فعاليت

تخصصي دانشجويان -از اين رو، آموزش وسيله برطرف كردن كاستي هاي علمي. است

  .اين دوره است، تا راه را براي وصول به اهداف دوره هموار سازد

  

  مشخصات كلي دوره :  4ماده 

دوره دكتري داراي دو بخش آموزشي، شامل گذراندن دروس مورد نياز، و پژوهشي، 

   .جهت انتخاب موضوع پروژه و انجام تحقيقات و پايان نامه و تدوين آن است

�
���  ا01ا/�  �� '&�
ز�� دور� د�� �
  21/11/93                دا.� -,�+*( �و���-2 '&

 

 

  پذيرش در دورهشرايط ـ فصل دوم 

  : ضوابط ورود داوطلبان به دوره دكتري به شرح زير است :5ماده 

   ؛شتن شرايط عمومي ورود به آموزش عاليدا )الف

يا باالتر، متناسب با داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه اي  )ب 

كه حسب هاي داخل يا خارج از كشور  رشته تحصيلي مورد تقاضا، از يكي از دانشگاه

زش پزشكي آمو يا وزارت بهداشت، درمان و علوم، تحقيقات و فناوري مورد به تائيد وزارت

  ؛رسيده باشد

  .تخصصي سازمان سنجش آموزش كشور دكترينيمه متمركز قبولي در آزمون  )ج 

تصويب و يا ارائه بخشنامه ورود به دوره دكتري در دانشگاه بيرجند تا زمان : 1 تبصره

به شيوه هاي مدون موازي يا جايگزين در خصوص پذيرش دانشجو در مقطع دكتري 

تخصصي دكتري دوره  نيمه متمركزطريق شركت در آزمون  ازپژوهشي فقط - آموزشي

داوطلباني كه مشمول  .امكان پذير استسط سازمان سنجش آموزش كشور برگزار شده تو

 باشند،آئين نامه هاي استعدادهاي درخشان مصوب شوراي آموزشي دانشگاه بيرجند مي 

امه در دوره دكتري شرايط آئين نشركت در آزمون ورودي و با رعايت  نتوانند بدو مي

    .پذيرفته شوند

  احراز توانايي در زبان خارجي  ) د

تورالعملي است كه به نحوه احراز توانايي داوطلبان در زبان خارجي براساس دس :2 تبصره

  داوطلب پس  .استرسيده تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه بيرجند 

  .اميده مي شودنامنويسي در دوره دكتري، دانشجوي دوره دكتري ن

  

  استاد راهنما ـ فصل سوم 

 كميتهو موافقت كتبي استاد و با تصويب استاد راهنما به درخواست دانشجو  :6ماده 



�
���  ا01ا/�  �� '&�
ز�� دور� د�� �
  21/11/93                دا.� -,�+*( �و���-2 '&

 

 

مربوطه دانشكده شوراي تحصيالت تكميلي و تحصيالت تكميلي گروه آموزشي 

         1اين امر با تكميل فرم شماره  .تعيين مي گرددتحصيلي  نخستين نيمسالدر 

 محقق ميحد اكثر تا پايان اولين نيم سال تحصيلي  )فرم تعيين استاد راهنما (

  .شود

استاد راهنما تا انتهاي نيمسال اول به عهده گروه آموزشي  مسئوليت تعيين :تبصره  

   .ذيربط مي باشد

  

و حداقل داراي بوده  دانشگاه بيرجند رسميعلمي استاد راهنما بايد عضو هيات  :7ماده 

يا در دوره كارشناسي ارشد و سابقه تدريس  سال سه دياري ومرتبه استا

زير نظر وي به عنوان استاد  دانشجو سه حداقلو  باشددوره اين تحقيق در 

 در دوهمچنين  .دنه باشالتحصيل شد در مقطع كارشناسي ارشد فارغراهنما 

لحاظ تحقيقاتي فعاليت قابل قبولي به تشخيص گروه آموزشي  بهسال گذشته 

شده در مجالت علمي حداقل يك مقاله علمي پژوهشي چاپ و داراي  بطذير

  .باشد پژوهشي معتبر

  .در موارد استثنايي شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه تصميم گيري خواهد كرد :تبصره

  

و  گروهتحصيالت تكميلي  كميتهدر صورت نياز، به پيشنهاد استاد راهنما و تائيد  :8ماده 

مشروط به (نفر تا دو راهنما  دانشكده تعداد اساتيد شوراي تحصيالت تكميلي

درصد  60از دانشگاه بيرجند بوده و حداقل  "اصلي"اينكه استاد راهنماي اول 

. قابل افزايش مي باشد )مسئوليت هدايت رساله را برعهده داشته باشد

تحصيالت تكميلي  كميتهتائيد  و ي اولبه پيشنهاد استاد راهنماهمچنين 

تن از اعضاي هيات  دوحداكثر ، دانشكدهراي تحصيالت تكميلي شوو  گروه
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رساله دانشجو » استاد مشاور«به عنوان مي توانند علمي يا ساير متخصصان 

  . تعيين شوند

براي  .بايد داراي مدرك دكتري يا حداقل مرتبه استادياري باشند استادان مشاور :تبصره

داشتن مدرك دكتري  ،دعلمي نيستن هياتمحققان و صاحبنظراني كه عضو 

  .الزامي است

  

  مرحله آموزشي - فصل چهارم

 واحد است كه 36 پژوهشي- شيوه آموزشيبه  مجموع واحدهاي دوره دكتري :9ماده 

به تشخيص (دانشجويان دوره دكتري بسته به تعداد واحدهاي مورد نياز رشته 

رسي و واحدهاي درا به عنوان واحد آن  18 تا 12موظفند بين ) گروه آموزشي

، با نظر استاد راهنما مطابق برنامه مصوب رسالهرا به عنوان واحد آن  24تا  18

   .در مدت مجاز دوره، با موفقيت بگذرانند شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه

گذراندن نيمسال است كه شامل  چهار طول مدت مجاز بخش آموزشي حداكثر :10ماده 

  .رد نياز دوره دكتري و امتحان جامع مي باشددروس مورد نياز در دوره دكتري، زبان مو

 تحقيقات خود را پيرامون ،دانشجو موظف است از نيمسال دوم تحصيلي :تذكر مهم

و پيشنهاد پژوهشي  آغاز نمايداستاد راهنما براي او مشخص شده  با توافقكه موضوعي 

عدم تصويب  بديهي است در صورت .ارائه دهد چهارم نيمسال تا پايانحد اكثر را خود 

، دانشجو از ادامه تحصيل محروم خواهد پنجمطرح تحقيق پيشنهادي تا پايان نيمسال 

  .شد

  



�
���  ا01ا/�  �� '&�
ز�� دور� د�� �
  21/11/93                دا.� -,�+*( �و���-2 '&

 

 

واحدهاي درسي به منظور تسلط بر مفاهيم نوين هر رشته و تقويت توان علمي  :11 ماده 

و تائيد گروه دانشجو براي اجراي فعاليتهاي پژوهشي دوره، با نظر استاد راهنما 

متبوع و يا دروس  ين دروس مصوب شوراي برنامه ريزي وزارتاز بو  آموزشي

باشند،  مميزه مي هياتمربوطه در دانشگاههايي كه داراي  رشته مصوب

  .انتخاب مي شود

اگر دانشجويي تعدادي از واحدهاي درسي الزم را در دوره كارشناسي ارشد  :1تبصره 

اين  ،ذي ربطآموزشي ئيد گروه به پيشنهاد استاد راهنما و تاموظف است ، نگذرانده باشد

ها اجباري است  گذراندن اين درس .اخذ نمايد» درسهاي جبراني«به عنوان را  واحدها

بر اساس دفترچه آزمون سازمان .اما نمره آنها در تعيين ميانگين كل محاسبه نمي شود

  .سنجش آموزش كشور پرداخت شهريه دروس جبراني به عهده دانشجو است

حداقل نمره آن بدون احتساب در ميانگين كل  واحد و 6 واحدهاي جبرانيحداكثر تعداد  

دروس جبراني ترجيحاً قبل از شروع دروس  .است 20از  14درس نمرات دانشجو در هر

به هر حال طول دوره . ندحداكثر تا پايان دوره آموزشي بايد گذرانيده شو دكتري و

  .نمايد نمي تواند تجاوز نيمسال تحصيلي چهارآموزشي از 

ثبت نام در فرم ثبت نام مشخص شود و هيچ جبراني بودن درس بايد هنگام  :2تبصره 

  .درس جبراني به طور اختصاصي براي دانشجويان دوره دكتري ارائه نمي گردد

  

 10تا  6در بخش آموزشي، دانشجو موظف است در هر نيمسال تحصيلي بين  :12ماده 

  .واحد درسي باقي مانده باشد 6واحد انتخاب نمايد، مگر آنكه كمتر از 

در نيمسالي كه دانشجو در امتحان جامع ثبت نام كرده است، با ثبت نام در يك :تبصره

درس سه واحدي بصورت تمام وقت شناخته مي شود، مگر آنكه كليه دروس را 
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  .قبالً گذرانده باشد

  

 ابل قبولاست و حداقل ميانگين ق 20از  14 حداقل نمره قبولي در هر درس :13ماده 

نيمسال  2چنانچه ميانگين نمره هاي دروس دانشجويي در . است 20از 16

نرسد، دانشجو از ادامه تحصيل  16يا در كل دوره به ) متوالي يا غير متوالي(

  .محروم مي شود

  

در صورتيكه باشد، دانشجو مجاز است  16صورتي كه ميانگين كل كمتر از در  :تبصره

نظر استاد راهنما حداكثر در يك نيمسال  باتجاوز ننمايد،  لنيمسا چهاردوره آموزشي از 

براي جبران ميانگين كل  را عالوه بر سقف واحدهاي درسي درس هاييتحصيلي 

              دروس جبران معدل حداكثر داراي سقف شش واحد بوده و پرداخت شهريه .بگذراند

  .ها همانند دروس جبراني است آن

  

 

  امعآزمون ج ـفصل پنجم 

با كسب (دانشجويي كه درس هاي مرحله آموزشي را با موفقيت گذرانده باشد  :14ماده 

ارزيابي جامع به منظور احراز . ، بايد در ارزيابي جامع شركت كند)16ميانگين حداقل 

پژوهشي دانشجو بايد - قابليت هاي آموزشي و پژوهشي دانشجو است كه در شيوه آموزشي

زشي دانشگاه در يك آزمون كه شامل دو يا سه درس اصلي به با نظارت حوزه معاونت آمو

اين آزمون بايد به گونه . انتخاب استاد راهنما و تصويب گروه آموزشي است، شركت كند

نفر از  3اي باشد تا توانمندي تحليل و استنباط دانشجو از نظر اساتيد راهنما و مشاور و 
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اون آموزشي دانشگاه براي آغاز فعاليت اعضاي هيات علمي با پيشنهاد گروه و تاييد مع

  .پژوهشي سنجيده شود

  

پايان نيمسال  قبل از حداكثر تا ارزيابي جامع پس از پايان دوره آموزشي و :15ماده 

  .دانشجويان بايد انجام شودچهارم 

  

 كميتهكه با نظارت بخش كتبي و شفاهي است دو  جامع شاملارزيابي :16ماده 

 راهنما و مشاور تاداناس مركب از هياتيربوطه توسط وزشي متحصيالت تكميلي گروه آم

سال سابقه تدريس يا  سهبا مرتبه استادياري با  حداقل علمي اتهياز اعضاي و سه نفر 

با پيشنهاد گروه و تاييد معاون آموزشي دانشگاه  تحقيق در دروه هاي تحصيالت تكميلي

نمره ارزيابي را از درصد  50 هركدام آزمون كتبي و آزمون شفاهي.گردد برگزار مي

  .باشد 16از  كمتربايد ند و ميانگين اين دو آزمون نده تشكيل مي

به  ،از دروس گذرانده شده موضوع تخصصي سه دو ياآزمون كتبي براي  :1تبصره 

پيشنهاد استاد راهنما و تصويب شوراي تحصيالت تكميلي گروه براي آزمون نهايي در نظر 

   .باشد 16يانگين اين امتحان بايد بيشتر از نمره م. گرفته مي شود

در جلسه ارزيابي جامع طبق  دانشگاهخارج از  حضــور يـا عدم حضور يك داور :2تبصره 

  .استو تائيد معاون آموزشي دانشگاه نظر گروه آموزشي مربوطه 

نامه داخلي برگزاري  شيوهموظفند دوره دكتري  ي آموزشي مجريها گروه :3تبصره 

كه با آيين نامه دانشگاه تناقض نداشته باشد، تنظيم و به اداره كل  را، گروهمع امتحان جا

  .و به اطالع دانشجويان نيز برسانند كنند تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال

آموزشي موظف است حداقل دو هفته قبل از برگزاري امتحان جامع،  گروه :4تبصره 

�
���  ا01ا/�  �� '&�
ز�� دور� د�� �
  21/11/93                دا.� -,�+*( �و���-2 '&

 

 

 .الت تكميلي دانشگاه دريافت نمايدرا از تحصيمجوز شركت دانشجو در امتحان جامع 

  .، فرم اخذ مجوز برگزاري آزمون جامع، محقق مي شود2اين امر با تكميل فرم شماره 

  

د شوراي هاي زبان انگليسي مورد تأيي احراز توانمندي الزم در يكي از آزمون :17ماده 

در  60نمره ، TOEFLدر  460، نمره MSRTدر  50نمره ، تحصيالت تكميلي دانشگاه

IBT ، در 460نمرهTOLIMO  در   5/5 نمرهوIELTS ، پيش نياز شركت دانشجو در

  .امتحان جامع خواهد بود

دانشجوياني كه . باشد 16ميانگين كل نمره هاي امتحان جامع نبايد كمتر از  :18 ماده

بار ديگر در مدت مجاز  كمتر باشد، تنها يك 16ميانگين كل نمره امتحان جامع آنها از 

  .، مي توانند در امتحان جامع شركت كنند)پايان نيمسال چهارم قبل از(بخش آموزشي 

تحصيالت تكميلي  مديريتبراي برگزاري مجدد امتحان جامع دريافت مجوز از  :1 تبصره

   . دانشگاه الزامي است

  .آزمون جامع فقط دو نوبت در سال برگزار خواهد شد : 2 تبصره

  

گروه آموزشي موظف است نتيجه قبولي يا عدم قبولي دانشجويان در امتحان  :19 ماده

حداكثر دو هفته پس  )، صورتجلسه برگزاري آزمون جامع3با تكميل فرم شماره (جامع را 

  .به اداره تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال نمايد از برگزاري امتحان، 

  

  

   يپژوهش هدفاع از پيشنهاد-فصل ششم

  

تحصيلي موضوع رساله خود اول تا پايان نيمسال حداكثر دانشجو موظف است  :20ماده 

فعاليت پژوهشي خود را آغاز كند و دفاع از مقدمات استاد راهنما تعيين و توافق را با 



�
���  ا01ا/�  �� '&�
ز�� دور� د�� �
  21/11/93                دا.� -,�+*( �و���-2 '&

 

 

      و  تحصيلي پس از قبولي در آزمون جامعنيمسال يك رساله را حداكثر تا  هپيشنهاد

براي برگزاري . به انجام برساند داوران اتحضور هيدر  پنجمتا پايان نيمسال حداكثر 

اخذ مجوز از اداره تحصيالت تكميلي دانشگاه با  ،جلسه دفاع از طرح تحقيق دوره دكتري

يك هفته  حداقل 4 تكميل فرم اخذ مجوز دفاع از طرح تحقيق دوره دكتري، فرم شماره

  .قبل از جلسه دفاع الزامي است

  

بر عهده كميته اي  ،5، فرم شماره ح پيشنهادي رسالهتصويب موضوع و طر :21ماده 

، استاد يا استادان مشاور )مجموعاً داراي يك راي(متشكل از استاد يا استادان راهنما 

هر يك داراي يك (از اعضاء كميته داوران رساله و سه داور ) مجموعاً داراي يك راي(

پذيرش . تكميلي گروه استبه پيشنهاد استاد راهنما و تائيد شوراي تحصيالت  )راي

   .داوران، به منزله موفقيت در اين ارزيابي خواهد بود اتطرح پيشنهادي از سوي هي

پژوهشي خود دفاع نمايد، مي  هچنانچه دانشجو نتواند در زمان مقرر از پيشنهاد :تبصره

تواند زمان دفاع مذكور را با موافقت استاد راهنما و تصويب شوراي تحصيالت تكميلي 

نشكده حداكثر به مدت يك نيمسال تحصيلي، با رعايت سقف زماني كل دوره دكتري، دا

   .به تعويق اندازد

  

 پژوهشي، هزماني در دفاع از پيشنهاددوره درصورت عدم موفقيت و عدم رعايت  :22ماده 

دانشجو از ادامه تحصيل محروم مي شود، و درصورت درخواست كتبي مي تواند گواهي 

  .دوره آموزشي دريافت نمايد مبني بر گذراندن

  

موظف است نتيجه قبولي يا عدم قبولي دانشجويان در دفاع از  گروه آموزشي :23ماده 

ه دفاع به همراه فرم را حداكثر دو هفته پس از برگزاري جلس پژوهشي هپيشنهاد

تحصيالت تكميلي دانشگاه فرم پروژه به  و ،7صورتجلسه دفاع از طرح تحقيق، فرم شماره 
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  .ال نمايدارس

پذيرش و ثبت موضوع رساله دانشجو را كتباً به وي موظف است  گروه آموزشي :تبصره  

   .ابالغ كند

  

  مرحله پژوهشي وتدوين رساله ـفصل هفتم  

پژوهشي و تصويب  هپيشنهاد ، پس از دفاع ازرساله دكتريثبت نام دانشجو در  :24ماده 

  .، صورت مي گيردرسالهموضوع 

  

مجموع . واحد است 24احدهاي رساله در مرحله پژوهشي حداكثر تعداد و :25ماده 

دانشجو موظف . واحد باشد 36واحدهاي درسي و رساله دانشجو در دوره دكتري بايد  

  .واحد پروژه ثبت نام نمايد 12تا  6است در هر نيمسال بين 

  

اله، تمام فعاليتهاي علمي و پژوهشي دانشجو، در مرحله پژوهشي و تدوين رس :26ماده 

نيمسالي دانشجو موظف است حداقل . بايد با هدايت و نظارت استاد راهنما صورت گيرد

د يتاييد كميته اي مركب از اساپيشرفت كار خود را به ت  ،گزارشسمينار و يك بار با ارائه 

و  8اين امر با تكميل فرم شماره  .برساند و مشاور و مدير گروه يا نماينده وي راهنما

هاي پژوهشي رساله دكتري امكان پذير  اطالعيه سمينار پيشرفت فعاليتمنضم نمودن 

  .باشد ميفوق ثبت نام در نيمسال بعدي منوط به ارائه گزارش . است

  

  

دانشجو در آن يد پيشرفت كار توسط كميته، عملكرد يدر صورت عدم تا :27ماده 

 يرقابل قبولغو در صورت كسب دو عملكرد تشخيص داده شده  نيمسال غير قابل قبول

  .دانشجو از ادامه دوره محروم خواهد شد) به طور متوالي يا غير متوالي(
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با اي از رساله در مجله  مقاله مستخرج يكحداقل  و يا چاپ پذيرشپس از  :28ماده 

تدوين رساله، تأييد  و پس از طي مراحلداراي نمايه بين المللي  پژوهشي-علمياعتبار 

گروه آموزشي ذيربط تائيد مديرن از طرف استاد راهنما و كيفيت علمي و صحت مطالب آ

  .دانشكده، دفاع از رساله در حضور هيأت داوران رساله صورت مي گيردو 

هفته قبل از برگزاري دفاع از رساله دانشجو،  4دانشكده موظف است، حداقل  :1تبصره 

از رسالة دانشجو را  مجوز دفاع و ه تحصيالت تكميلي اعالمتاريخ برگزاري دفاع مذكور را ب

  .دريافت نمايد

كه دانشجويان از توليد دانش فني، ثبت اختراع،  در شرايط خاص و در صورتي :2تبصره 

هاي علمي و صنعتي  سازمان پژوهشاكتشاف و فرآوري، ارزيابي و تاييد شده توسط 

ردار ، برخوتصنيفي مورد تاييد دستگاه متقاضي، آثار بديع هنري، كتاب تاليفي و ايران

  .پس از تاييد هيات داوران و شورا از ارائه مقاله معاف خواهند بود ،باشد

  

  .تائيديه استاد راهنما و اساتيد مشاور بايد در نخستين صفحات رساله درج شود : 29ماده 

  

  :تركيب هيأت داوران رساله به شرح زير است :30ماده 

  ؛ ـ استاد راهنما به عنوان رئيس جلسه1

  ؛ر يا مشاورهمكا يدـ اسات2

نفر از اعضاي هيأت علمي در رشته مربوط با درجه حداقل استادياري و سه سال  سهـ 3

تحصيالت  كميتهسابقه تدريس و تحقيق در دوره هاي تحصيالت تكميلي، به انتخاب 

، كه بايد حداقل يك نفر آنها شوراي تحصيالت تكميلي دانشكدهيد يگروه و تاتكميلي 

  .باشد دانشگاهاز خارج موسسه هاي  از و دانشيار به باال

نماينده اي از شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه به عنوان ناظر و بدون حق راي :تبصره

  .در جلسه دفاع حضور خواهد داشت

  

 مشاور استاد/اساتيدو حضور ، راهنماي اول جلسه دفاع از رساله با رياست استاد :31ماده 
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دانشجو موظف است در . وران، رسميت مي يابدتن ديگر از اعضاي هيأت دا 3و حداقل 

  .اين جلسه گزارشي از فعاليت پژوهشي و رساله خود را ارائه و از آن دفاع نمايد

 

هيأت داوران، در پايان جلسه دفاع از رساله، پس از بررسي اصالت و صحت  :32ماده 

  :را به شرح زير مشخص مي نمايد مطالب رساله، امتياز آن

  ؛)و يا قابل قبول خوب عالي، بسيار خوب ، با درجه(قبول ـ 

  .ـ غير قابل قبول

همچنين درجه آن ميانگين نمراتي  قبول رساله و مالك تصميم گيري درخصوص رد يا 

در اين مجموعه استادان . در جلسه مستقالً به دانشجو مي دهند هيات داوراناست كه 

ك راي خواهند ور نيز داراي يعاً يك راي و استادان مشامجمو) در صورت تعدد(راهنما 

  .داشت

تشخيص دهد موارد  غير قابل قبولچنانچه هيأت داوران، رساله را از جهاتي  :1 تبصره

در مدتي كه از حداكثر مجاز  تواندنقص را در رأي خود ذكر نموده و دانشجو مي 

  .نمايد باقيمانده دوره تحصيل وي تجاوز نكند، رساله خود را تكميل و مجدداً از آن دفاع

  :امتياز پايان نامه به شرح ذيل مشخص مي گردد :2 تبصره

  ؛به باال با درجه عالي   19از نمره  ـ 1

   ؛با درجه بسيار خوب 19تا نمره كمتر از  18 از نمره ـ 2

  ؛با درجه خوب 18تا نمره كمتر از  16از نمره  ـ 3

  ؛قابل قبولبا درجه  16تا نمره كمتر از  15از نمره  ـ 4

  .غيرقابل قبول 15از نمره كمتر  ـ 5

  

مقاله چاپ شده در مجالت  يكدر صورتي كه دانشجوي دوره دكتري بيش از  :3 تبصره

و در يك نمره باشد به ازاي هر مقاله اضافي داراي نمايه بين المللي پژوهشي  -علمي

  .مي يابدجهت جبران كسر نمره ساير بندها اختصاص تا سقف دو نمره مجموع 
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از رساله خود، » قبول«دانشجو پس از گذراندن واحدهاي درسي و كسب درجه : 33 ماده

  .دانش آموخته دوره دكتري شناخته مي شود و به دريافت درجه دكتري نايل مي گردد

  

  ساير مقررات ـفصل هشتم 

ل حداقل سه سال و نيم و حداكثر چهار سامدت مجاز تحصيل در دوره دكتري : 34 ماده

 آموزشي مربوطهيد گروه يورت ضرورت به پيشنهاد استاد راهنما و تادر صو نيم است و 

  .خواهد شدنيمسال تحصيلي به اين مدت افزوده  يكحداكثر تا 

يا بروز مشكالت غير  در صورتي كه دانشجو بنا به عللي خارج از اختيار خود و: تبصره 

اد استاد راهنماي در مدت مجاز موفق به اتمام تحصيل نشود به پيشنه  قابل پيش بيني،

با كميسيون بررسي موارد خاص  ، و تائيد شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه دانشجو

                 وضعيت دانشجو را بررسي و متناسب با كميت و كيفيت ، حضور استاد راهنما

هاي علمي دانشجو، در مورد مدت و نحوه ادامه تحصيل يا اخراج او تصميم  فعاليت

  .خواهد كردگيري قطعي 

 

هاي اجرايي الزم  شيوه نامهطور تمام وقت است و ه تحصيل در دوره دكتري ب: 35 ماده

  .در اين زمينه توسط مراجع ذيربط تهيه، تصويب و ابالغ خواهد شد

 

  :در موارد زير دانشجو از ادامه تحصيل در دوره دكتري محروم مي شود :36 ماده

 16كمتر از  ه دانشجو گذرانده استهايي ك ميانگين كل نمره هاي درس )الف

  ؛شود

بار  صالحيت علمي دانشجو براي استمرار فعاليت پژوهشي پس از دو )ب

  ؛ارزيابي جامع احراز نشود
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در ) به طور متوالي يا غير متوالي( غير قابل قبولكسب دو عملكرد  )ج

  ؛پيشرفت كار پژوهشي توسط دانشجو

  ؛ارزيابي شود »غير قابل قبول«دو باررساله دانشجو  )د

  .مدت مجاز تحصيل دانشجو به پايان برسد )ه

در صورت محروم شدن يا انصراف دانشجو از ادامه تحصيل در دوره دكتري،  :1 تبصره

گواهينامه اي  مؤسسه مجاز است با رعايت ضوابط و مقررات مربوط، صرفاً

  .براساس كارنامه تحصيلي دانشجو صادر كند و در اختيار وي قرار دهد

 .تاريخ فارغ التحصيلي دانشجو، تاريخ دفاع قابل قبول از رساله مي باشد: 2تبصره 

ر، به منزله انصراف دانشجو از ثبت رساله در زمان مقرعدم عدم ثبت نام يا : 3تبصره 

ي كه دانشجو عذر موجه داشته يدر موارد استثنا. تحصيل تلقي مي شود

د شوراي تحصيالت تكميلي ييبا موافقت دانشكده و تا  باشد مي تواند،

نيمسال از �و با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل، حداكثر تا دو دانشگاه

  .مرخصي تحصيلي استفاده كند

  

چنانچه دانشجو در هر مرحله و به هر علتي از تحصيل محروم و يا اقدام به  :37 ماده

ي تكميلهزينه هاي برآورد شده توسط شوراي تحصيالت  بايد، راف نمودانص

  .دانشگاه تا آن مرحله را پرداخت نمايد

  

 هدانشجوياني كه دروس بخش آموزشي و امتحان جامع و دفاع از پيشنهاد :38ماده 

 ، در طول دوره دكتري به مدتباشند را با موفقيت به انجام رسانده پژوهشي

و يا داخل كشور ماه مي توانند از فرصت مطالعاتي خارج از كشور  9تا  6
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 .ت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري استفاده كنندمطابق مقررا

  .قابل تمديد است ماه 3 دوره فرصت مطالعاتي فقط به مدت :1 تبصره

شرايط استفاده از دوره هاي كوتاه مدت فرصت مطالعاتي دانشجويان دكتري به  :2تبصره 

 :شرح ذيل به تصويب رسيد

دوره  پيشنهاده پژوهشييب گذراندن امتحان جامع و ارائه گواهي قبولي آن و تصو -1

 ؛)پروپزال( دكتري

سال پس از شروع تحصيل بايد تقاضاي خود را  3و حداكثر تا  پيشنهادهپس از تصويب -2

 ؛ارائه نمايد

موقع خروج از كشور از تاريخ شروع دوره تحصيلي وي بيش از سه سال و نيم نگذشته -3

 ؛باشد

  ؛يي دوره دكتري دانشگاهكسب نمره زبان انگليسي مصوب آئين نامه اجرا-4

  ؛پذيرش ارائه شده، از كشورهاي توافق شده باشد -5

تاريخ شروع دوره، مدت زمان تحقيق و عنوان كار تحقيقاتي مدنظر در خارج از كشور، - 6

 شده باشد؛در دعوتنامه استاد خارجي ذكر 

راستاي طرح ارائه گواهي از استاد راهنماي داخلي كه كار تحقيقاتي خارج از كشور در -7

 ؛تحقيق مصوب وي در دانشگاه بيرجند مي باشد

قسمت  ،دانشگاه سامانهمدارك فوق را طبق شيوه نامه اي كه از طريق  بايددانشجو  -8

  .تحصيالت تكميلي قابل دريافت است، اقدامات الزم را در موعد مقرر به انجام رساند

 

در تاريخ تبصره  29 ماده و 39، ين نامه مشتمـل بـر يك مقدمهين آايــ :39ماده 

رسيد و  دانشگاه بيرجندبه تصويب شوراي تحصيالت تكميلي  21/11/93

پس از آن در دوره و  1393-1394ي براي دانشجوياني كه از سال تحصيل
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    .دكتري پذيرفته مي شوند، الزم االجرا است


