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سال تحصيلي 9911-19

هب انم خدا
مقدمه
مجموعه ای که در پیش رو دارید شامل آئین نامه آموزشی و پژوهشی دوره دکتری
 Ph.Dبه همراه فرمهای الزم در این دوره می باشد .از آنجا که این فرم ها به روز می
گردند دانشجویان محترم به هنگام نیاز می بایستی این فرم ها را از وبگاه مدیریت
تحصیالت تکمیلی دانشگاه اخذ نمایند .این مجموعه به منظور آشنایی دانشجویان مقطع
دکتری و هماهنگی هرچه بیشتر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشکده ها و گروههای
آموزشی با مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه ،بر اساس آئین نامه مصوب شورای عالی
برنامه ریزی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه مورخ
 19/2/22مورد بازنگری و تصویب قرار گرفت .این آئین نامه برای ورودیهای سال تحصیلی
 9311-19و بعد آن الزم االجرا است.
الزم است مسئوالن اجرایی تحصیالت تکمیلی دانشکده ها ،دانشجویان را از آغاز تحصیل
با مواد این آئین نامه آشنا سازند و به هنگام ثبت نام در نخستین نیمسال تحصیلی ،مواد
آن را در اختیار دانشجویان قرار دهند.
از آنجا که هدف این مدیریت ارتقای سطح کیفیت فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه
است ،همکاری عموم دست اندرکاران دوره های تحصیالت تکمیلی بویژه دانشجویان عزیز
و اساتید محترم مورد انتظار است.
امید آن داریم با حسن اجرا و نحوه بکار بستن قوانین این مجموعه از طرف مسئوالن
اجرایی تحصیالت تکمیلی دانشکده ها گام مهمی در جهت هدایت و ارتباط منسجم دوره
های دکتری در دانشگاهمان برداشته باشیم.
مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه
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فصل اول ـ كليات
ماده  : 9تعريف
دوره دکتری ( ،)Ph.D.باالترین دوره تحصیلی آموزش عالی و مجموعه ای هماهنگ از
فعالیت های آموزشی و پژوهشی است که به اعطای مدرك تحصیلی می انجامد.
ماده  : 2هدف
هدف از برگزاری دوره دکتری تربیت افرادی است که با احاطه به آثار علمی در یک
رشته خاص و آشنا شدن با روشهای پیشرفته تحقیق و دستیابی به جدیدترین مبانی
آموزش و پژوهش ،بتوانند با نوآوری در زمینه های علمی ،در رفع نیازهای کشور و
گسترش مرزهای دانش ،در رشته تخصصی خود ،موثر بوده و به تازه هایی در جهان
دانش و فناوری دست یابند.
ماده  : 9محور اصلي
محور اصلی فعالیتهای دوره دکتری ،پژوهش و کسب تبحردر یک رشته خاص علمی
است .از این رو ،آموزش وسیله برطرف کردن کاستی های علمی-تخصصی دانشجویان
این دوره است ،تا راه را برای وصول به اهداف دوره هموار سازد.
ماده  : 4مشخصات كلي دوره
دوره دکتری دارای دو بخش آموزشی ،شامل گذراندن دروس مورد نیاز ،و پژوهشی،
جهت انتخاب موضوع پروژه و انجام تحقیقات و پایان نامه و تدوین آن است.
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فصل دوم ـ شرايط پذيرش در دوره
ماده 5
ضوابط ورود داوطلبان به دوره دکتری به شرح زیر است:
الف) داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی
ب ) داشتن مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای یا باالتر ،متناسب با
رشته تحصیلی مورد تقاضا ،از یکی از دانشگاههای داخل یا خارج از کشور که حسب مورد
به تائید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
رسیده باشد.
ج) قبولی در آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی سازمان سنجش آموزش کشور
تبصره 9
ورود به دوره دکتری در دانشگاه بیرجند تا زمان تصویب و یا ارائه بخشنامه های مدون
موازی یا جایگزین در خصوص پذیرش دانشجو در مقطع دکتری به شیوه آموزشی-
پژوهشی فقط از طریق شرکت در آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری تخصصی برگزار شده
توسط سازمان سنجش آموزش کشور امکان پذیر است .داوطلبانی که مشمول آئین نامه
های استعدادهای د رخشان مصوب شورای آموزشی دانشگاه بیرجند می باشند ،می توانند
بدون شرکت در آزمون ورودی و با رعایت شرایط آئین نامه در دوره دکتری پذیرفته
شوند.
د ) احراز توانایی در زبان خارجی
تبصره 2
نحوه احراز توانایی داوطلبان در زبان خارجی براساس دستورالعملی است که به تصویب
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شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه بیرجند رسیده است .داوطلب پس نامنویسی در دوره
دکتری ،دانشجوی دوره دکتری نامیده می شود.
فصل سوم ـ استاد راهنما
ماده 6
استاد راهنما به درخواست دانشجو و موافقت کتبی استاد و با تصویب شورای تحصیالت
تکمیلی گروه آموزشی و دانشکده مربوطه در نخستین نیمسال تحصیلی تعیین می
گردد .این امر با تکمیل فرم شماره  ،9فرم تعیین استاد راهنما ،حد اکثر تا پایان اولین
نیم سال تحصیلی محقق می شود.
تبصره
مسئولیت تعیین استاد راهنما تا انتهای نیمسال اول به عهده گروه آموزشی ذیربط می
باشد.

ماده 7
استاد راهنما باید عضو هیات علمی رسمی دانشگاه بیرجند بوده و حداقل دارای مرتبه
استادیاری و دو سال سابقه تدریس در دوره کارشناسی ارشد و یا تحقیق در این دوره
باشد و حداقل دو دانشجو زیر نظر وی به عنوان استاد راهنما در مقطع کارشناسی ارشد
فارغ التحصیل شده باشند .همچنین در دو سال گذشته از لحاظ تحقیقاتی فعالیت قابل
قبولی به تشخیص گروه آموزشی ذیربط (حداقل یک مقاله علمی پژوهشی به چاپ
رسانیده باشد) ارائه داده باشد.
تبصره
در موارد استثنایی شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه تصمیم گیری خواهد کرد.
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ماده 8
در صورت نیاز ،به پیشنهاد استاد راهنما و تائید شورای تحصیالت تکمیلی گروه و
دانشکده تعداد اساتید راهنما تا دو نفر (مشروط به اینکه استاد راهنمای اول "اصلی" از
دانشگاه بیرجند بوده و حداقل  01درصد مسئولیت هدایت رساله را برعهده داشته باشد)
قابل افزایش می باشد .همچنین به پیشنهاد استاد راهنما و تائید شورای تحصیالت
تکمیلی گروه و دانشکده ،حداکثر دو تن از اعضای هیات علمی یا سایر متخصصان می
توانند به عنوان «استاد مشاور» رساله دانشجو تعیین شوند.
تبصره
استادان مشاور باید دارای مدرك دکتری یا حداقل مرتبه استادیاری باشند .برای محققان
و صاحبنظرانی که عضو هیئت علمی نیستند داشتن مدرك دکتری الزامی است.

فصل چهارم -مرحله آموزشي
ماده 1
مجموع واحدهای دوره دکتری به شیوه آموزشی-پژوهشی  30واحد است که دانشجویان
دوره دکتری بسته به تعداد واحدهای مورد نیاز رشته (به تشخیص گروه آموزشی)
موظفند بین  92تا  98واحد آن را به عنوان واحدهای درسی و  98تا  22واحد آن را به
عنوان رساله  ،با نظر استاد راهنما مطابق برنامه مصوب شورای تحصیالت تکمیلی
دانشگاه در مدت مجاز دوره ،با موفقیت بگذرانند.
ماده 91
حداکثر طول مدت مجاز بخش آموزشی چهار نیمسال است که شامل گذراندن دروس
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مورد نیاز در دوره دکتری ،زبان مورد نیاز دوره دکتری و امتحان جامع می باشد.
تذكر مهم  :دانشجو موظف است از نیمسال دوم تحصیلی تحقیقات خود را پیرامون
موضوعی که با توافق استاد راهنما برای او مشخص شده آغاز نماید و پیشنهاد پژوهشی
خود را حد اکثر تا پایان نیمسال چهارم ارائه دهد .بدیهی است در صورت عدم تصویب
طرح تحقیق پیشنهادی تحقیق تا پایان نیمسال چهارم ،دانشجو از ادامه تحصیل محروم
خواهد شد.

ماده 99
واحدهای درسی به منظور تسلط بر مفاهیم نوین هر رشته و تقویت توان علمی دانشجو
برای اجرای فعالیتهای پژوهشی دوره ،با نظر استاد راهنما و تائید گروه آموزشی و از بین
دروس مصوب شورای برنامه ریزی وزارت متبوع و یا دروس مصوب رشته مربوطه در
دانشگاههایی که دارای هیئت ممیزه می باشند ،انتخاب می شود.
تبصره 9
اگر دانشجویی تعدادی از واحدهای درسی الزم را در دوره کارشناسی ارشد نگذرانده
باشد ،موظف است به پیشنهاد استاد راهنما و تائید گروه ذی ربط ،این واحدها را به
عنوان «درسهای جبرانی» اخذ نماید .گذراندن این درسها اجباری است اما نمره آنها در
تعیین میانگین کل محاسبه نمی شود.
حداکثر تعداد واحدهای جبرانی  0واحد و حداقل نمره آن بدون احتساب در میانگین کل
نمرات دانشجو در هر درس 92از  21است .دروس جبرانی ترجیحاً قبل از شروع دروس
دکتری و حداکثر تا پایان دوره آموزشی باید گذرانیده شوند .به هر حال طول دوره
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آموزشی از چهار نیمسال تحصیلی نمی تواند تجاوز نماید.
تبصره 2
جبرانی بودن درس باید هنگام ثبت نام در فرم ثبت نام مشخص شود و هیچ درس
جبرانی به طور اختصاصی برای دانشجویان دوره دکتری ارائه نمی گردد.

ماده 92
در بخش آموزشی ،دانشجو موظف است در هر نیم سال تحصیلی بین  0تا  91واحد
انتخاب نماید ،مگر آنکه کمتر از  0واحد درسی باقی مانده باشد.
تبصره
در نیم سالی که دانشجو در امتحان جامع ثبت نام کرده است ،با ثبت نام در یک درس
سه واحدی بصورت تمام وقت شناخته می شود ،مگر آنکه کلیه دروس را قبالً گذرانده
باشد.

ماده 99
حداقل نمره قبولی در هر درس  92از  21است و حداقل میانگین قابل قبول  90از21
است .چنانچه میانگین نمره های دروس دانشجویی در  2نیمسال (متوالی یا غیر متوالی)
یا در کل دوره به  90نرسد ،دانشجو از ادامه تحصیل محروم می شود.
تبصره 9
در نیمسالی که دانشجو کمتر از  0واحد اخذ نموده است ،چنانچه مشروطی حاصل شد
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میانگین حاصل از جمع نمرات دروس نیمسال مزبور و نیمسال قبل محاسبه و در
صورتی که این میانگین از  90کمتر باشد ،یک نیمسال مشروطی منظور می شود.
تبصره 2
در صورتی که میانگین کل کمتر از  90باشد ،دانشجو مجاز است در صورتیکه دوره
آموزشی از چهار نیمسال تجاوز ننماید ،با نظر استاد راهنما حداکثر در یک نیمسال
تحصیلی درس هایی را عالوه بر سقف واحدهای درسی برای جبران میانگین کل
بگذراند.
فصل پنجم ـ آزمون جامع
ماده 94
دانشجویی که درس های مرحله آموزشی را با موفقیت گذرانده باشد (با کسب میانگین
حداقل  ،)90باید در ارزیابی جامع شرکت کند .ارزیابی جامع به منظور احراز قابلیت های
آموزشی و پژوهشی دانشجو است که در شیوه آموزشی-پژوهشی دانشجو باید با نظارت
حوزه معاونت آموزشی دانشگاه در یک آزمون که شامل دو یا سه درس اصلی به انتخاب
استاد راهنما و تصویب گروه آموزشی است ،شرکت کند .این آزمون باید به گونه ای باشد
تا توانمندی تحلیل و استنباط دانشجو از نظر اساتید راهنما و مشاور و  3نفر از اعضای
هیات علمی با پیشنهاد گروه و تایید معاون آموزشی دانشگاه برای آغاز فعالیت پژوهشی
سنجیده شود.

ماده 95
ارزیابی جامع پس از پایان دوره آموزشی و حداکثر تا قبل از پایان نیمسال چهارم
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دانشجویان باید انجام شود.

ماده 96
ارزیابی جامع شامل دو بخش کتبی و شفاهی است که با نظارت شورای تحصیالت
تکمیلی گروه آموزشی مربوطه توسط هیئتی مرکب از اساتید راهنما و مشاور و سه نفر از
اعضای هیئت علمی حداقل با مرتبه استادیاری با دو سال سابقه تدریس یا تحقیق در
دروه های تحصیالت تکمیلی با پیشنهاد گروه و تایید معاون آموزشی دانشگاه با برگزار
میگردد.
آزمون کتبی و آزمون شفاهی هرکدام  21درصد از نمره ارزیابی را تشکیل میدهند و
میانگین این دو آزمون باید بیشتر از  90باشد.
تبصره 9
برای آزمون کتبی دو یا سه موضوع تخصصی از دروس گذرانده شده ،به پیشنهاد استاد
راهنما و تصویب شورای تحصیالت تکمیلی گروه برای آزمون نهایی در نظر گرفته می
شود .نمره میانگین این امتحان باید بیشتر از  90باشد.
تبصره 2
حضــور یـا عدم حضور یک داور خارج از دانشگاه در جلسه ارزیابی جامع طبق نظر گروه
آموزشی مربوطه و تائید معاون آموزشی دانشگاه است.
تبصره 9
گروه های آموزشی مجری دوره دکتری موظفند آیین نامه داخلی برگزاری امتحان جامع
گروه  ،که با آیین نامه دانشگاه تناقض نداشته باشد ،را تنظیم و به اداره کل تحصیالت
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تکمیلی دانشگاه ارسال و به اطالع دانشجویان نیز برسانند.

تبصره 4
گروه آموزشی موظف است حداقل دو هفته قبل از برگزاری امتحان جامع ،مجوز شرکت
دانشجو در امتحان جامع را از اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه دریافت نماید .این امر با
تکمیل فرم شماره  ،2فرم اخذ مجوز برگزاری آزمون جامع ،محقق می شود.

ماده 97
احراز توانمندی الزم در یکی از آزمونهای زبان انگلیسی مورد تأیید شورای تحصیالت
تکمیلی دانشگاه ،نمره  21در  ،MSRTنمره  201در  ،TOEFLنمره  01در  ،IBTنمره
 201در TOLIMOو نمره  2/2در  ،IELTSپیش نیاز شرکت دانشجو در امتحان جامع
خواهد بود.
تبصره
چنانچه دانشجویی نتواند حدنصاب نمرة زبان یکی از آزمون ها را کسب نماید ،می تواند با
کسب حداقل  81درصد نمره مربوط ،در امتحان جامع شرکت کند و تا قبل از دفاع از
رساله نمره الزم را کسب نماید.

ماده 98
میانگین کل نمره های امتحان جامع نباید کمتر از  90باشد .دانشجویانی که میانگین کل
نمره امتحان جامع آنها از  90کمتر باشد ،تنها یکبار دیگر در مدت مجاز بخش آموزشی
(قبل از پایان نیمسال چهارم) ،می توانند در امتحان جامع شرکت کنند.

آئين انهماجرایي دوره دكتری هب شیوه آموزشي-ژپوهشي دااگشنه بیرجند

19/3/23

تبصره 9
برای برگزاری مجدد امتحان جامع دریافت مجوز از مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه
الزامی است.
تبصره  2
آزمون جامع فقط دو نوبت در سال برگزار خواهد شد.
ماده 91
گروه آموزشی موظف است نتیجه قبولی یا عدم قبولی دانشجویان در امتحان جامع را (با
تکمیل فرم شماره  ،3صورتجلسه برگزاری آزمون جامع) حداکثر دو هفته پس از
برگزاری امتحان ،به اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال نماید.

فصل ششم-دفاع از پيشنهاده پژوهشي ()Research Proposal

ماده 21
دانشجو موظف است حداکثر تا پایان نیمسال اول تحصیلی موضوع رساله خود را با توافق
استاد راهنما تعیین و مقدمات فعالیت پژوهشی خود را آغاز کند و دفاع از پیشنهاده
( )Proposalرساله را حداکثر تا یک نیمسال تحصیلی پس از قبولی در آزمون جامع و
تا پایان نیمسال چهارم در حضور هیئت داوران به انجام برساند .برای برگزاری جلسه دفاع
از طرح تحقیق دوره دکتری ،اخذ مجوز از اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه با تکمیل فرم
اخذ مجوز دفاع از طرح تحقیق دوره دکتری ،فرم شماره  2حداقل یک هفته قبل از جلسه
دفاع الزامی است.
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ماده 29
تصویب موضوع و طرح پیشنهادی رساله ،فرم شماره  ،2بر عهده کمیته ای متشکل از
استاد یا استادان راهنما (مجموعاً دارای یک رای) ،استاد یا استادان مشاور (مجموعاً دارای
یک رای) و سه داور از اعضاء کمیته داوران رساله (هر یک دارای یک رای) به پیشنهاد
استاد راهنما و تائید شورای تحصیالت تکمیلی گروه است .پذیرش طرح پیشنهادی از
سوی هیئت داوران ،به منزله موفقیت در این ارزیابی خواهد بود.
تبصره
چنانچه دانشجو نتواند در زمان مقرر از پیشنهاد پژوهشی خود دفاع نماید ،می تواند زمان
دفاع مذکور را با موافقت استاد راهنما و تصویب شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده
حدا کثر به مدت یک نیمسال تحصیلی ،با رعایت سقف زمانی کل دوره دکتری ،به تعویق
اندازد .در این صورت عواقب ناشی از عدم برخورداری دانشجو از پژوهانه دوره دکتری به
عهده خود او خواهد بود.

ماده 22
درصورت عدم موفقیت و عدم رعایت زمانی در دفاع از پیشنهاد پژوهشی ،دانشجو از ادامه
تحصیل محروم می شود ،و درصورت درخواست کتبی می تواند گواهی مبنی بر گذراندن
دوره آموزشی دریافت نماید.

ماده 29
گروه آموزشی موظف است نتیجه قبولی یا عدم قبولی دانشجویان در دفاع از پیشنهاد
پژوهشی را حداکثر دو هفته پس از برگزاری جلسه دفاع به همراه فرم صورتجلسه دفاع از
طرح تحقیق ،فرم شماره  ،7و فرم پروژه به اداره کل تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال
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نماید.
تبصره
گروه آموزشی موظف است پذیرش و ثبت موضوع رساله دانشجو را کتباً به وی ابالغ کند.

فصل هفتم ـ مرحله پژوهشي وتدوين رساله
ماده 24
ثبت نام دانشجو در رساله دکتری ،پس از دفاع از پیشنهاد پژوهشی و تصویب موضوع
پروژه ،صورت می گیرد.
ماده 25
تعداد واحدهای رساله در مرحله پژوهشی حداکثر  22واحد است .مجموع واحدهای
درسی و رساله دانشجو در دوره دکتری باید  30واحد باشد .دانشجو موظف است در هر
نیمسال بین  0تا  92واحد پروژه ثبت نام نماید.
ماده 26
تمام فعالیتهای علمی و پژوهشی دانشجو ،در مرحله پژوهشی و تدوین رساله ،باید با
هدایت و نظارت استاد راهنما صورت گیرد .دانشجو موظف است حداقل نیمسالی یک بار
با ارائه سمینار و گزارش ،پیشرفت کار خود را به تایید کمیته ای مرکب از اساتید راهنما
و مشاور و مدیر گروه یا نماینده وی برساند .این امر با تکمیل فرم شماره  8و منضم
نمودن اطالعیه سمینار پیشرفت فعالیتهای پژوهشی رساله دکتری امکان پذیر است .ثبت
نام در نیمسال بعدی منوط به ارائه گزارش فوق می باشد.
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ماده 27
در صورت عدم تائید پیشرفت کار توسط کمیته ،عملکرد دانشجو در آن نیمسال غیر قابل
قبول تشخیص داده شده و در صورت کسب دو عملکرد غیرقابل قبول (به طور متوالی یا
غیر متوالی) دانشجو از ادامه دوره محروم خواهد شد.
ماده 28
پس از پذیرش حداقل دو مقاله (یا چاپ یک مقاله) مستخرج از رساله در مجله ای با
اعتبار علمی-پژوهشی دارای نمایه بین المللی و پس از طی مراحل تدوین رساله ،تأیید
کیفیت علمی و صحت مطالب آن از طرف استاد راهنما و تصویب شورای تحصیالت
تکمیلی گروه آموزشی ذیربط و دانشکده ،دفاع از رساله در حضور هیأت داوران رساله
صورت می گیرد.
تبصره 9
دانشکده موظف است ،حداقل  2هفته قبل از برگزاری دفاع از رساله دانشجو ،تاریخ
برگزاری دفاع مذکور را به اداره تحصیالت تکمیلی اعالم و مجوز دفاع از رسالة دانشجو را
دریافت نماید.
تبصره 2
در شرایط خاص و در صورتیکه دانشجویان از تولید دانش فنی ،ثبت اختراع ،اکتشاف و
فرآوری ،ارزیابی و تای ید شده توسط مراجع ذیصالح علمی ،آثار بدیع هنری ،کتاب تالیفی
و تصنیفی مورد تایید دستگاه متقاضی ،برخوردار باشد ،پس از تایید هیات داوران و شورا
از ارائه مقاله معاف خواهند بود.

ماده 21
تائیدیه استاد راهنما و اساتید مشاور باید در نخستین صفحات رساله درج شود.
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ماده 91
ترکیب هیأت داوران رساله به شرح زیر است:
9ـ استاد راهنما به عنوان رئیس جلسه
2ـ اساتید همکار یا مشاور
3ـ  3نفر از اعضای هیأت علمی در رشته مربوط با درجه حداقل استادیاری و سه سال
سابقه تدریس و تحقیق در دوره های تحصیالت تکمیلی ،به انتخاب شورای تحصیالت
تکمیلی گروه و تائید شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده ،که باید حداقل یک نفر آنها
دانشیار به باال و از موسسه های خارج از دانشگاه باشد.
تبصره
نماینده ای از شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه به عنوان ناظر و بدون حق رای در جلسه
دفاع حضور خواهد داشت.
ماده 99
جلسه دفاع از رساله با ریاست استاد راهنمای اول ،و حضور اساتید/استاد مشاور و حداقل
 3تن دیگر از اعضای هیأت داوران ،رسمیت می یابد .دانشجو موظف است در این جلسه
گزارشی از فعالیت پژوهشی و رساله خود را ارائه و از آن دفاع نماید.

ماده 92
هیأت داوران ،در پایان جلسه دفاع از رساله ،پس از بررسی اصالت و صحت مطالب رساله،
امتیاز آنرا به شرح زیر مشخص می نماید:
ـ قبول (با درجه عالی ،بسیار خوب  ،خوب و یا قابل قبول)
ـ غیر قابل قبول
مالك تصمیم گیری درخصوص رد یا قبول رساله و همچنین درجه آن میانگین نمراتی
است که هر یک از داوران حاضر در جلسه مستقالً به دانشجو می دهند .در این مجموعه
استادان راهنما (در صورت تعدد) مجموعاً یک رای و استادان مشاور نیز دارای یک رای
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خواهند داشت.
تبصره 9
چنانچه هیأت داوران ،رساله را از جهاتی ناقص تشخیص دهد موارد نقص را در رأی
خود ذکر نموده و دانشجو می تواند در مدتی که از حداکثر مجاز باقیمانده دوره تحصیل
وی تجاوز نکند ،رساله خود را تکمیل و مجدداً از آن دفاع نماید.
تبصره 2
امتیاز پایان نامه به شرح ذیل مشخص می گردد:
9ـ از نمره  98/2به باال با درجه عالی
2ـ از نمره  97/2تا نمره کمتر از  98/2با درجه بسیار خوب
9ـ از نمره  90تا نمره کمتر از  97/2با درجه خوب
4ـ از نمره  92تا نمره کمتر از  90با درجه قابل قبول
5ـ کمتر از نمره  92غیرقابل قبول
تبصره 9
در صورتی که دانشجوی دوره دکتری بیش از دو مقاله چاپ شده در مجالت علمی-
پژوهشی دارای نمایه بین المللی داشته باشد به ازای هر مقاله اضافی می توان یک نمره
و در مجموع تا سقف دو نمره جهت جبران کسر نمره سایر بندها اختصاص داد.
ماده 99
دانشجو پس از گذراندن واحدهای درسی و کسب درجه «قبول» از رساله خود ،دانش
آموخته دوره دکتری شناخته می شود و به دریافت درجه دکتری نایل می گردد.
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فصل هشتم ـ ساير مقررات
ماده 94
مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری حداقل سه سال و نیم و حداکثر چهار سال و نیم
است و در صورت ضرورت به پیشنهاد استاد راهنما و تائید گروه آموزشی مربوطه حداکثر
تا یک نیمسال تحصیلی به این مدت افزوده خواهد شد.
تبصره
در صورتی که دانشجو بنا به عللی خارج از اختیار خود و یا بروز مشکالت غیر قابل پیش
بینی ،در مدت مجاز موفق به اتمام تحصیل نشود به پیشنهاد استاد راهنمای دانشجو و
تائید شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه ،کمیسیون بررسی موارد خاص با حضور استاد
راهنما ،وضعیت دانشجو را بررسی و متناسب با کمیت و کیفیت فعالیتهای علمی
دانشجو ،در مورد مدت و نحوه ادامه تحصیل یا اخراج او تصمیم گیری قطعی خواهد
کرد.

ماده  95
تحصیل در دوره دکتری بطور تمام وقت است و آیین نامه های اجرایی الزم در این زمینه
توسط مراجع ذیربط تهیه ،تصویب و ابالغ خواهد شد.

ماده 96
در موارد زیر دانشجو از ادامه تحصیل در دوره دکتری محروم می شود:
الف) میانگین کل نمره های درسهایی که دانشجو گذرانده است کمتر از 90
شود.
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ب) صالحیت علمی دانشجو برای استمرار فعالیت پژوهشی پس از دو بار
ارزیابی جامع احراز نشود.
ج) کسب دو عملکرد غیر قابل قبول (به طور متوالی یا غیر متوالی) در
پیشرفت کار پژوهشی توسط دانشجو
د) رساله دانشجو «غیر قابل قبول» ارزیابی شود.
ه) مدت مجاز تحصیل دانشجو به پایان برسد.
تبصره 9
در صورت محروم شدن یا انصراف دانشجو از ادامه تحصیل در دوره دکتری ،مؤسسه
مجاز است با رعایت ضوابط و مقررات مربوط ،صرفا گواهینامه ای براساس
کارنامه تحصیلی دانشجو صادر کند و در اختیار وی قرار دهد.
تبصره 2
تاریخ فارغ التحصیلی دانشجو ،تاریخ دفاع قابل قبول از رساله می باشد.
تبصره 9
عدم ثبت نام یا عدم ثبت رساله در زمان مقرر ،به منزله انصراف دانشجو از تحصیل تلقی
می شود .در موارد استثنائی که دانشجو عذر موجه داشته باشد می تواند ،با موافقت
دانشکده و تائید شورای تحصیالت تکمیلی مؤسسه و با توجه به حداکثر مدت مجاز
تحصیل ،حداکثر تا دونیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

ماده 97
چنانچه دانشجو در هر مرحله و به هر علتی از تحصیل محروم و یا اقدام به انصراف نمود،
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می بایستی هزینه های برآورد شده توسط شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه تا آن
مرحله را پرداخت نماید.

ماده 98
دانشجویانی که دروس بخش آموزشی و امتحان جامع و دفاع از پیشنهاد پژوهشی را با
موفقیت به انجام رسانده باشند ،در طول دوره دکتری به مدت  0تا  1ماه می توانند از
فرصت مطالعاتی خارج از کشور و یا داخل کشور مطابق مقررات وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری استفاده کنند.
تبصره 9
دوره فرصت مطالعاتی فقط به مدت  3ماه قابل تمدید است.
تبصره 2
شرایط استفاده از دوره های کوتاه مدت فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری به شرح ذیل
به تصویب رسید:
 -9گذراندن امتحان جامع و ارائه گواهی قبولی آن و تصویب طرح تحقیق رساله دکتری
(پروپزال)
-2پس از تصویب پروپزال و حداکثر تا  3سال پس از شروع تحصیل باید تقاضای خود را
ارائه نماید.
-3موقع خروج از کشور از تاریخ شروع دوره تحصیلی وی بیش از سه سال و نیم نگذشته
باشد.
-2کسب نمره زبان انگلیسی مصوب آئین نامه اجرایی دوره دکتری دانشگاه
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 -2پذیرش ارائه شده ،از کشورهای توافق شده باشد.
 -0تاریخ شروع دوره ،مدت زمان تحقیق و عنوان کار تحقیقاتی مدنظر در خارج از کشور،
باید در دعوتنامه استاد خارجی ذکر گردد.
-7ارا ئه گواهی از استاد راهنمای داخلی که کار تحقیقاتی خارج از کشور در راستای طرح
تحقیق مصوب وی در دانشگاه بیرجند می باشد.
دانشجو می بایست مدارك فوق را طبق شیوه نامه ای که از طریق وبگاه دانشگاه قسمت
تحصیالت تکمیلی قابل دریافت است ،اقدامات الزم را در موعد مقرر به انجام رساند.

ماده 91
ایــن آئین نامه مشتمـل بـر یک مقدمه 31 ،ماده و  39تبصره در تاریخ  19/3/22به
تصویب شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه بیرجند رسید و برای دانشجویانی که از سال
تحصیلی  9311-9319و پس از آن در دوره دکتری پذیرفته می شوند ،الزم االجرا
است.

