
  دوره دكتري گراميقابل توجه دانشجويان 

از اهميت بااليي  كه عالي ترين دوره تحصيالت تكميلي به شمار مي رودهمانطور كه استحضار داريد دوره دكتري 

توسعه  موجبو  بودهبراي دانشگاه برخوردار است چرا كه زمينه ساز تربيت سرمايه انساني متخصص براي كشور 

كشور است. به عالوه، سرمايه گذاري فردي و حرفه اي زيادي توسط شما دانشجويان دكتري عزيز، استادان راهنما و 

كل نظام آموزش و پژوهش در دانشگاه براي اين دوره ها انجام مي شود. از اينرو اتمام كيفي و به موقع دوره هاي 

. با توجه به بررسي هاي انجام شده، شوراي برخوردار استيي اهميت باال از و  فرسايشي نشدن اين دوره  دكتري

چارچوبي تحصيالت تكميلي دانشگاه به منظور پياده سازي دقيق آيين نامه دكتري دانشگاه و همچنين مشخص كردن 

به مجموعه مقررات و آيين نامه  را  ضميمه الحاقيه ،مفيدي را ايجاد كندالزامات كه براي عملياتي كردن اين آيين نامه 

  .است جرا الزم اال ١٤٠٠نيمسال اول از  و مندرجات آن اين الحاقيهاست.  كرده هاي آموزشي دوره دكتري اضافه 

   



 آيين نامه دكتري: ٦الحاقيه ماده 

پيشنهاد استاد راهنما و تاييد است كه با نيمسال  ٨دكتري دانشگاه سنوات مجاز تحصيل دانشجويان در دوره دكتري مطابق آيين نامه 

دانشگاه  يليتكم تيالتحص تيرياز مد الزم يدهم منوط به اخذ مجوزها مسالين يبرا ديتمد .نيمسال افزايش يابد ٩تواند تا دانشكده مي

 است.

  كه در هر نيمسال درخواست تمديد سنوات منوط است به تسليم  تحصيلدر صورت عدم دفاع در سنوات مجازادامه تحصيل

 :مي بايد در برگيرنده موارد زير باشد

 داليل موجه در مورد علل تاخير و عدم دفاع بموقع از رساله (بهمراه مستندات در تاييد علل تاخير) وتوضيحات  -الف

تا زمان  جدول زمانبندي حاويآخرين گزارش پيشرفت ساليانه با تاييد اعضاي داخلي كميته ممتحنين ومتن  صورتجلسه  - ب 

 )و زمان پيش بيني شده براي دفاع از رساله (حاوي زمانبندي آماده سازي و ارسال مقاله/مقاالت دفاع

و نامه  مقاله صفحه اول شاملداوري ( (پيش نويس مقاله)، مقاالت در دستخالصه اي از وضعيت مقاالت در دست تهيه  -پ

   و صفحه اول مقاالت منتشر شده.  داوري مقاالت)و يا نظرات  ارسال مقاله به مجالت معتبر بين المللي

و كميسيون موارد خاص دانشگاه درحسب مورد و به شرح ذيل تاييد دانشكده، پس از و  ارسال توسط دانشجوكليه موارد فوق 

  : شودمي بررسي و تصميم گيري  در صورت نياز شوراهاي بررسي موارد خاص استان و مركز،

 خواهد يموارد خاص دانشگاه بررس ونيسيو دوازده در كم ازدهي يمسالهاين يبرا مزبور سنوات ديتمدو مستندات  درخواستها 

 .شد

  مطرح و دانشگاه خاص موارد ونيسيكم در ابتداو چهارده  زدهيس يمسالهاين يسنوات مزبور برا ديدرخواستها و مستندات تمد 

 يينهاو صدورمجوز  يبررس يبرادرخواستها  الزمست ليبا ادامه تحصاين كميسيون صورت موافقت  دربررسي خواهد شد. 

. الزم به ذكر است ثبت اوليه درخواست دنگرد ارسالو  يبارگذارسامانه سجاد  رد ،استان خاص موارد ونيسيكم يشورا توسط

سامانه  در سامانه سجاد توسط دانشجو و بارگذاري مستندات (شامل وضعيت تحصيلي دانشجو و مصوبات ك.م.خ. دانشگاه) در

 سجاد توسط كارشناسان تحصيالت تكميلي دانشگاه انجام ميشود.

 پانزده موفق به اخذ نامه  مسالين در كه يانيدانشجو رساله از دفاع با موافقت:  خاص موارد يشورا نامه نييآ ٥-٤-٧ ماده طبق

رساله  از پانزدهم مسالين انيتا پا توانندب دانشكدهدفاع از رساله توسط  يبرا يآمادگ فرم با اعالم و شده مقالهانتشار  اي رشيپذ

  باشد. يموارد خاص استان م يشورا اراتياز اخت ،ندينما دفاع

 در اختيار شوراي بررسي موارد خاص مركزي  صرفا تحصيل عالم نظر در مورد ادامه تحصيل و دفاع بعد از نيمسال پانزدهما

  .خواهد بود



تحصيلي  كه منجر به تطويل سنوات دانشجو شرايطخاص بودن  و موجه احراز بررسي درخواست و مستندات ارائه شده و   از انجايي كه

دانشجويان ،ضرورت دارد زمانبر است و رعايت سلسله مراتب اداري تا طرح آن در مرجع نهايي تصميم گيرنده عموما گرديدهوي 

 را تا قبل از الزم (به شرح باال) مستندات كليه مراه ه بهبه منظور طرح به هنگام در شوراهاي مربوطه درخواست تمديد سنوات خود را 

 ارديبهشت ماه براي تمديد سنوات در نيمسال هاي فردِ  پايان و قبل از رو شيپ پانزدهم آبان ماه براي تمديد سنوات در نيمسال هاي زوجِ

. بديهي است فرم درخواست تمديد سنوات دكتري) بارگذاري نمايند -تحصيالت تكميليدر سامانه آموزش دانشگاه (منوي  رو شيپ

عواقب رعايت نكردن هر يك از مندرجات اين الحاقيه در خصوص تسليم تقاضاي تمديد سنوات بر عهده متقاضي خواهد بود و دانشگاه 

  وعد تعيين شده تسليم شده باشند نخواهد داشت.مسئوليتي در قبال طرح به موقع تقاضاهايي كه به صورت ناقص و يا پس از م
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الزامي است. در صورتي كه دانشجو شرط  در هر نيمسال تا زمان قبولي ثبت نام در درس امتحان جامع در نيمسال سوم و پس از آن -الف

براي اجرا (را دريافت خواهد نمود.  EPمعدل براي شركت در آزمون جامع دكتري را كسب نكرده باشد نمره تعويق امتحان 

  )پس از آنو  ١٤٠٠دانشجويان دكتراي ورودي 

نام در درس امتحان جامع از نيمسال چهارم و پس از ثبت كه در نيمسال سوم ثبت نام نكرده اند،  ١٣٩٩براي دانشجويان ورودي  تبصره:

    آن در هر نيمسال تا زمان قبولي الزامي است.

 Pبراي امتحان جامع در نيمسال سوم و پس از آن فقط يكبار امكان پذير است بنحويكه بعد از آن، فقط درج نمره   ”EP“درج نمره  -ب

شرايط در كارنامه براي امتحان جامع، دانشجو  Fبر طبق مقررات بعد از دو بار درج الزم به ذكر است كه امكان پذير خواهد بود.  Fيا 

  .)پس از آنو  ١٣٩٨براي دانشجويان دكتراي ورودي اجرا (. دادخواهد را از دست ادامه تحصيل 

درج شده باشد، در نوبتهاي بعدي  EPو ماقبل چنانچه بيش از دو بار براي امتحان جامع نمره   ١٣٩٧براي دانشجويان ورودي  :١ تبصره

  امكان پذير خواهد بود. Fيا  Pثبت نام براي امتحان جامع فقط درج نمره 

 شرط يو يدكتر نامه نآيي ١٨و  ٩ وادرديده باشد، مطابق مدانشجو حائز شرط معدل نگ چهارم مسالين انيدر پا كهيدر صورت :٢ تبصره

  .داد خواهد دست از را ليتحص ادامه
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الزامي است. در صورتي كه دانشجو  آن در هر نيمسال تا زمان قبوليدر نيمسال چهارم و پس از پيشنهاد پژوهشي ثبت نام در درس  -الف

براي دانشجويان اجرا (را دريافت خواهد نمود.  EPشروط الزم براي دفاع از پيشنهاد پژوهشي را احراز نكرده باشد نمره تعويق امتحان 

  )پس از آنو  ١٣٩٩دكتراي ورودي 

براي دفاع از پيشنهاد پژوهشي در نيمسال چهارم و پس از آن تنها تا دو بار مجاز است و پس از آن منجر   ”I“ يا ”EP“ درج نمره   -ب

دانشجو در كارنامه براي پيشنهاد پژوهشي،  Fبر طبق مقررات بعد از دو بار درج كه الزم به ذكر است خواهد گرديد.   Fيا  Pبه درج نمره  

  .)پس از آنو  ١٣٩٨براي دانشجويان دكتراي ورودي اجرا (شرايط ادامه تحصيل را از دست خواهد داد. 

درج شده باشد، در نوبتهاي بعدي  EPو ماقبل چنانچه بيش از دو بار براي پيشنهاد پژوهشي نمره   ١٣٩٨براي دانشجويان ورودي  تبصره:

  امكان پذير خواهد بود. Fيا  Pدرج نمره و يا  Iبراي يكبار درج نمره ثبت نام براي پيشنهاد پژوهشي فقط 
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 تابه مجالت معتبر بين المللي مستخرج از رساله نيمسال يازدهم و يا نامه ارسال مقاله  قبل از تا مستخرج از رساله نداشتن پيشنويس مقاله

در درس  ”S“درج نمره  خواهد گرديد.مزبور  هايدر درس رساله دكتري در نيمسال ”U“نيمسال دوازدهم منجر به درج نمره قبل از 

آيين  ٢٦(وفق ماده  ممتحنيناستاد راهنما و كميته تنها در صورتي ممكن است كه  ”U“دريافت از در دو نيمسال متوالي بعد  دكتريرساله 

به مجالت معتبر بين ارسال براي استاندارد الزم برخورداري آن از و  دانشجوكيفيت پيش نويس مقاله مستخرج از رساله ي  ،نامه دكتري)

صميم گيرنده در مرجع ت باز خواهد ماند. ليتحص ةدر كارنامه، دانشجو از ادام U نياست كه با درج دوم يعيطبرا تاييد نمايند.  المللي

پس از و  ٩٦براي دانشجويان دكتراي ورودي  اجرا (مورد اجراي اين بند، زير كميته تحصيالت تكميلي دانشگاه خواهد بود. 

  )آن

  

به تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه رسيده  آيين نامه دكتريذيل بعنوان يك الحاقيه  ١٤٠٠آبان  ١٩در تاريخ  كليه مفاد اين سند

نامه مي جايگزين يا بديلي براي آيين نامه به شمار نمي رود و صرفا به تبيين پاره اي از نكات مندرج در آيين اين سند  است. بديهي است 

   .اتخاذ مي شودآيين نامه دكتري پردازد به نحوي كه كليه تصميمات آموزشي كماكان در چارچوب 


