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مقررات آموزشي
دوره دكتري تخصصي
اداره كل آموزش
شهريور 1397

به نام خدا
اين شيوهنامه شامل چكيدهاي از آييننامهها ،مقرّرات ومصوبات شوراي عالي برنامهريزي وزارت علوم،
تحقيقات وفنّاوري ونيز گزيدهاي از مصوبات ودستورالعملهاي شوراي آموزشي دانشگاه اروميه ميباشد.
اميدوار هستيم كه رعايت مفاد اين شيوهنامه ،ضمن ايجاد نظم بيشتر ،باعث تسهيل در امور وارتقاء كيفي
دورههاي تحصيالت تكميلي گردد.
نظر به اينكه با پيدايش شرايط جديد ،مصوبات قبلي مورد بازنگري واصالح قرار ميگيرند ،از كليه همكاران
گرانقدر ودانشجويان عزيز وساير استفادهكنندگان از اين شيوهنامه درخواست ميشود جهت اطالع از آخرين
مصوبات شوراي تحصيالت تكميلي به تارنماي تحصيالت تكميلي مراجعه نمايند.

اداره كل آموزش
شهريور 1397

شيوهنامة اجرايي آييننامه دوره دكتري تخصصي ()Ph.D
مصوبة نهايي جلسه  917مورخ  1397/6/18شوراي آموزشي دانشگاه

فصل اول :مقدمه
هدف از تدوين اين شيوهنامه ،انتظام بخشيدن به امور تحصيلي دانشجويان از طريق تعيين چهارچوب قانوني
براي اجراي هماهنگ ،يكپارچه و صحيح برنامههاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه به منظور تربيت نيروي
انساني متخصص ،متعهد ،آشنا با علم و آخرين دستاوردهاي علمي و منطبق با نيازهاي جامعه در راستاي
بهرهگيري بهينه از ظرفيتهاي موجود براي ارتقاي سطح كيفي آموزش و پژوهش در دوره تحصيلي دكتري
تخصصي است.
ماده  :1تعاريف
براي رعايت اختصار ،تعاريف زير در اين شيوهنامه به كار ميروند:
وزارت :منظور وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري است؛
دانشگاه :منظوردانشگاه اروميه است؛
دوره دكتري :منظور دوره دكتري تخصصي ( )Ph.D.است؛
گروه :منظور كوچكترين واحد سازماني آموزشي يا پژوهشي دانشگاه است؛
شوراي دانشکده :منظورشوراي آموزشي و پژوهشي دانشكده است؛
آييننامه :منظور آييننامه شماره  2/43069مورخ  1397/3/1است

دانشجو :فردي است كه پس از گذراندن كلية مراحل الزم با رعايت مقرّرات مدون وزارت و دانشگاه ثبت
نام رسمي نموده است؛

ماده  :2دورة دكتري
دورة دكتري باالترين دورة تحصيلي آموزش عالي است كه به اعطاي مدرك تحصيلي ميانجامد و رسالت
آن تربيت افرادي است كه با نوآوري در زمينههاي مختلف علوم و فنّاوري ،در رفع نيازهاي كشور و گسترش
مرزهاي دانش موثر باشند.

ماده ي  :3شرايط پذيرش
الف) داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي؛
ب) داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد ويا دكتري عمومي دامپزشكي مورد تاييد وزارت؛
ج) داشتن صالحيت علمي؛
د) داشتن توانايي در زبان خارجي.
تبصره :نحوة احراز صالحيت علمي و توانايي در زبان خارجي بر اساس آييننامههاي نيمهمتمركز ورودي
دكتري مصوب وزارت تعيين ميشود.
ماده  :4استاد راهنما
مسئوليت راهنمايي هر دانشجو از ابتدا بر عهدة استاد راهنما است كه به درخواست دانشجو از ميان اعضاي
هيئت علمي با مرتبه استادياري با حداقل  3سال سابقه كار و باالتر و با موافقت عضو هيئت علمي و تأييد
شوراي تخصصي گروه و شوراي دانشكده در قالب ظرفيت عضو هيئت علمي تعيين ميشود.

تبصره  :1ظرفيت پذيرش دانشجو توسط استاد راهنما در شوراي آموزشي دانشگاه تعيين ميشود.
تبصره  :2استاد راهنما بايد حداكثر تا پايان نيمسال اول سال تحصيل دانشجو ،تعيين شود .تا زماني كه استاد
راهنما تعيين نشده است ،مدير گروه وظايف استاد راهنما را بر عهده خواهند داشت.
تبصره  :3در صورت نياز ،بنا به پيشنهاد استاد راهنما و تاييد شوراي گروه ،مسئوليت راهنمايي رساله دانشجو
را دو يا سه استاد راهنما (مشروط بر اينكه استاد راهنماي اول "اصلي" حداقل  51درصد مسئوليت هدايت
رساله را بر عهده داشته باشد) به طور مشترك عهده دار ميشوند.
تبصره  :4در صورت نياز ،به پيشنهاد استاد راهنما و تأييد شوراي گروه ميتوان از ميان اعضاي هيئت علمي
دانشگاه با مرتبه استادياري و باالتر با حداقل  3سال سابقه تدريس آموزشي يا پژوهشي در دانشگاه يك يا دو
استاد مشاور براي هدايت دانشجو تعيين كرد.
تبصره  :5در شرايط خاص و بنا به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه ،انتخاب استاد راهنماي دوم يا سوم و
مشاورها از بين متخصصان (با مدرك دكتري) شاغل در يكي از ادارات و سازمانهاي دولتي خارج از دانشگاه
نيز بالمانع است.
تبصره  :6شرايط تدريس و راهنمايي رساله دانشجويان دوره دكتري به شرح زير است:
الف) تدريس
 -1داشتن مدرك دكتري با مرتبه استادياري يا باالتر؛
 -2داشتن حداقل سه سال سابقه تدريس در مقطع كارشناسي ارشد يا دكتري عمومي در رشته مربوط؛
 -3موافقت شوراي تخصصي گروه.

ب) راهنمايي رساله

 -1داشتن سه سال سابقه تدريس در مقطع كارشناسي ارشد يا دكتري در رشته مربوط در دانشگاه اروميه يا
دانشگاههاي مورد تأييد دانشگاه اروميه؛
 -2راهنمايي حداقل دو پايان نامه كارشناسي ارشد يا دكتري عمومي دفاع شده به صورت مستقل؛
 -3موافقت شوراي تخصصي گروه.
تبصره  :1اگر سهم مشاركت اساتيد راهنماي دوم يا سوم بيش از بيست در صد باشد ،احراز شرايط باال از
سوي ايشان الزامي است.

ماده  :5تعداد واحدهاي دوره
مجموع واحدهاي دوره دكتري  36واحد است كه  18واحد آن واحدهاي درسي و  18واحد آن مربوط به
رساله است .واحدهاي درسي به منظور تسلط بر مفاهيم نوين رشته و تقويت توان علمي دانشجو براي اجراي
فعاليتهاي پژوهشي ،با نظر استاد راهنما و بر اساس برنامه درسي مصوب هر رشته انتخاب ميشود.
تبصره  :1كالس درس دورة دكتري با حداقل  2دانشجوي دكتري رسميت مييابد.
تبصره  :2در شرايط خاص و در صورت نياز به تشخيص استاد راهنما و تأييد گروه ،دانشجو موظف است
حداكثر تا  6واحد درسي را به عنوان دروس جبراني بگذراند .نمره دروس جبراني در تعيين ميانگين كل
محاسبه نميشود.
تبصره  :3گروه موظف است درسهاي جبراني را در نيمسال اول تحصيلي ،به طور دقيق مشخص و ارائه
نمايد و دانشجو موظف است در همان نيمسال اين دروس را اخذ كند .گذراندن دروس جبراني موجب
افزايش حداكثر سنوات تحصيلي دانشجو نميشود.

تبصره  :4دانشجو در مرحله آموزشي موظف است در هر نيمسال تحصيلي حداقل  6و حداكثر  10واحد
درسي انتخاب نمايد ،مگر اين كه واحدهاي باقيمانده از  6واحد كمتر باشد .حداقل واحدها بدون در نظر
گرفتن درس هاي جبراني محاسبه ميشود ،ولي در هر صورت سقف حداكثر  10واحد بايد رعايت شود.
تبصره  :5حداقل نمره قبولي در هر درس  14از  20و ميانگين قابل قبول نمرههاي دانشجو در همه درسها
 16از  20است ،ولي چنانچه ميانگين نمرات دروس آموزشي اخذ شده دانشجو كمتر از  16باشد ،دانشجو
مجاز خواهد بود ،با نظر استاد راهنما ،حداكثر در يك نيمسال تحصيلي ،درس هايي را كه نمره آنها بين 14
تا  16ميباشد ،عالوه بر سقف واحدهاي درسي ،براي جبران ميانگين كل بگذراند .در غير اين صورت،
دانشجو از ادامة تحصيل محروم خواهد شد.
تبصره  :6محاسبه ميانگين كل نمرات دانشجو صرفاً بر اساس آخرين نمرة قبولي وي انجام ميشود.
تبصره  :7دانشجوي مشمول آموزش رايگان ،در صورت عدم كسب نمرة قبولي در هر درس يا حذف غير
موجه آن ،موظف است براي انتخاب مجدد همان درس يا درس جايگزين ،هزينة مربوط به آن را بر اساس
تعرفة مصوب هيئت امناء پرداخت كند.
تبصره  :8درسهايي كه دانشجو الزم است عالوه بر سقف واحدهاي درسي ،براي جبران ميانگين كل بگذراند،
بايد در برنامه درسي دوره دكتري رشته ،پيشبيني و مصوب شده باشد.
تبصره  :9گروه موظف است تمامي درسهاي مورد نياز دانشجو را حداكثر در سه نيمسال اول تحصيل
دانشجو ارائه نمايد.
تبصره  :10دانشجو موظف است تمامي درسهاي خود را حداكثر در چهار نيمسال اول تحصيل خود بگذراند.
ماده  :6موضوع رساله:
دانشجو موظف است ،تا پايان نيمسال اول ،موضوع رساله خود را با هماهنگي استاد راهنما تعيين و فعاليت
پژوهشي خود را آغاز نمايد .جهت استمرار فعاليت پژوهشي مراحل زير بايد انجام پذيرد:

الف -آزمون جامع
دانشجو موظف است پس از گذراندن درسهاي دوره آموزشي و كسب ميانگين قابل قبول (حداقل  )16و
احراز توانايي در بهكارگيري زبان خارجي ،در آزمون جامع كه به منظور احراز قابليتهاي آموزشي و پژوهشي
دانشجو است ،شركت كند .دانشجو موظف است پس از گذراندن درسهاي دورة آموزشي و قبل از قبولي
درآزمون جامع ،بر اساس تقويم دانشگاهي در نيمسالهاي مربوط براي "آمادگي براي آزمون جامع" انتخاب
واحد و ثبت نام نمايد ،در غير اين صورت مشمول مقررات آموزشي "عدم مراجعه" خواهد شد .آزمون جامع
به صورت دو آزمون كتبي وشفاهي ،زير نظر شوراي گروه و دانشكده و توسط كميتهاي مركب از حداقل 5
نفر به شرح زير برگزار مي شود:

 -1استاد(ان) راهنما؛
 -2داور خارجي؛
 -3حداقل دو نفر داور داخلي از بين مدرسان دوره؛
 -4معاون تحصيالت تكميلي دانشكده به عنوان ناظر؛
 -5مدير گروه مربوط به عنوان مسئول اجراي آزمون.
تبصره  :1احراز توانايي در بهكارگيري زبان خارجي از طريق شركت در يكي از آزمونهاي جدول زير و
كسب حداقل نمرة قبولي براي شركت در آزمون جامع الزامي است.
نام آزمون

حداقل نمره قابل قبول

MSRT

50

IELTS

5

TOEFL IBT

50

TOLIMO

435

TOEFL COMPUTER

140

NOET

45

آزمون زبان دانشگاههاي

طبق شيوهنامه دانشگاه مجري

سطح  1و 2

تبصره  :2ارائه مدرك قبولي در آزمون زبان انگليسي براي دانشجويان خارجي دو رشتة زبان و ادبيات فارسي
و فقه و حقوق اسالمي الزامي نيست و براي دانشجويان ايراني اين دو رشته ،احراز پنجاه در صد از كل نمره
آزمون زبان عربي مورد تأييد وزارت نيز قابل قبول ميباشد.
تبصره  :3دانشجو موظف است حداقل يك ماه قبل از برگزاري آزمون جامع ،درخواست شركت در اين
آزمون را به گروه مربوط تحويل دهد.
تبصره  :4دانشكده موظف است حداقل دو هفته قبل از برگزاري آزمون جامع ،مجوز شركت دانشجو در اين
آزمون را به شرط احراز شرايط صادر كند.
تبصره  :5آزمون جامع در هر رشته/گرايش حداكثر دو بار در سال و به فاصله  6ماه (اولي در ارديبهشت و
دومي در آبان ماه) هر سال برگزار ميشود .برنامه زمانبندي آزمون جامع مطابق تقويم آموزشي دانشگاه ،به
پيشنهاد گروه و پس از تصويب شوراي آموزشي دانشكده به مديريت امور آموزشي دانشگاه اعالم ميشود.
تبصره  :6آزمون جامع پايان دوره دكتري تخصصي در دانشكده دامپزشكي ،از نظر تركيب هيئت ممتحنه و
نحوة برگزاري آن مطابق آييننامههاي مصوب گروه دامپزشكي وزارت ،قابل اجرا است.
دستورالعمل برگزاري ارزيابي جامع
 -1آزمون كتبي 70درصد و آزمون شفاهي 30درصد نمرة كل را تشكيل ميدهند؛

 -2ميانگين كل نمرات دانشجو در آزمون هاي كتبي و شفاهي ،با اِعمال ضرايب باال ،نبايد از  80( 16از
 )100كمتر باشد؛
 -3آزمون كتبي شامل دو يا سه عنوان درس در زمينه اصلي رشته/گرايش به پيشنهاد استاد راهنما و تصويب
شوراي تخصصي گروه ميباشد؛
 -4آزمون شفاهي شامل سواالتي در زمينه توان علمي ،قدرت بيان ،استدالل و استنباط دانشجو و طرح تحقيق
رساله دانشجو به تشخيص كميته برگزاري آزمون جامع ميباشد؛
 -5گروه موظف است نتيجه نهايي آزمون جامع را حداكثر دو هفته پس از برگزاري ،از طريق دانشكده به
مديريرت تحصيالت تكميلي دانشگاه گزارش نمايد؛
 -6در صورت عدم موفقيت در آزمون جامع ،دانشجو ميتواند تنها براي يك بار ديگر با رعايت مدت مجاز
و با ابالغ كتبي معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده ،در آزمون جامع بعدي شركت كند؛
 -7دانشجو بايد حداكثر تا پايان نيمسال ششم (قبل از شروع نيمسال هفتم) در آزمون جامع قبول شده باشد.
در غير اين صورت از ادامة تحصيل محروم خواهد شد.
ب -تصويب پيشنهادة رساله
 -1دانشجو موظف است حداكثر يك نيمسال پس از قبولي در آزمون جامع و حداكثر تا پايان نيمسال هفتم
تحصيلي ،پيشنهادة رسالة خود را كه مطابق با فرم مصوب دانشگاه است و با همكاري استاد(ان) راهنما تهيه
ميشود ،به شوراي گروه ارائه دهد.
 -2بررسي و تصويب پيشنهادة رساله در گروه مربوط و در جلسهاي با حضور استاد(ان) راهنما ،انجام ميپذيرد
و دانشجو موظف است در اين جلسه حضور داشته باشد و از پيشنهادة رسالة خود دفاع كند.

 -3كميته رساله متشك ل از استاد(ان) راهنما و حداقل سه نفر عضو هيئت علمي متخصص در زمينة پژوهش
رسالة دانشجو دانشجو ميباشد كه به پيشنهاد گروه و پس از تأييد معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي
دانشكده ،تعيين ميگردد.
 -4چنانچه دانشجو تا پايان نيمسال هفتم تحصيلي ،نتواند پيشنهادة رسالة خود را به تصويب برساند ،مراتب
به آموزش دانشكده گزارش ميشود و در صورتي كه شوراي دانشكده داليل تأخير را موجّه تشخيص دهد،
به دانشجو فرصت داده ميشود تا پايان نيمسال هشتم ،پيشنهادة رسالة خود را به تصويب نهايي برساند ،در
غير اين صورت از ادامة تحصيل محروم خواهد شد.
 -5شوراي گروه و شوراي دانشكده موظفند پس از دريافت پيشتهادة رسالة دانشجو ،حداكثر تا يك ماه فرايند
داوري را تكميل و نتيجه را اعالم نمايند.
تبصره  :1دانشجو پس از موفقيت در آزمون جامع و تا زماني كه از رسالة خود دفاع نكرده است ،موظف
است بر اساس تقويم دانشگاهي در نيمسالهاي بعد براي رساله انتخاب واحد و ثبت نام نمايد ،در غير اين
صورت مشمول مقررات آموزشي عدم مراجعه ميگردد.
تبصره  :2عدم مراجعه به منزلة انصراف از تحصيل تلقّي ميگردد .بازگشت به تحصيل دانشجو منوط به تأييد
شوراي گروه ،شوراي دانشكده و شوراي آموزشي دانشگاه و پرداخت جريمه ديركرد است .ميزان جريمه
ديركرد در هر نيمسال معادل شهريه ثابت همان ورودي ميباشد.
تبصره  :3دانشجو بايد در هر نيمسال تحصيلي مطابق تقويم آموزشي دانشگاه ،گزارش پيشرفت تحصيلي
خود را بر اساس طرح پيشنهادة رساله ،ارائه نمايد و نتيجه آن را در فرم مخصوصي كه بايد به امضاي استاد(ان)
راهنما ،و مدير گروه رسيده باشد ،به آموزش دانشكده ارسال كند .ثبت نام نيمسالهاي بعدي دانشجو منوط
به ارائه گزارش پيشرفت تحصيلي ميباشد و عدم ارائه آن به منزلة انصراف از تحصيل تلقي ميگردد.
تبصره  :4ثبت نام دانشجويي كه در فرصت مطالعاتي به سر ميبرد ،پس از ارائه گزارش پيشرفت تحصيلي
صورت ميگيرد.

ماده  :7دفاع از رساله
دانشجو پس از تدوين رساله و تأ ييد استاد راهنما و به شرط كفايت دستاوردهاي علمي رساله ،موظف است
در حضور هيئت داوران از رسالة خود دفاع كند.
تبصره  :1كفايت دستاوردهاي علمي رساله ،چاپ يا اخذ پذيرش نهايي حداقل يك مقاله مستخرج از رساله
در مجالت علمي-پژوهشي داراي نماية معتبر و مورد پذيرش هيئت مميزة دانشگاه و يا ثبت پتنت خارجي
است.
تبصره  :2در شرايط خاص و در صورتي كه دانشجويان از توليد دانش فني ،ثبت اختراع ،اكتشاف و نوآوري
"ارزيابي و تأييد شده توسط مراجع ذيصالح علمي" مورد تأييد وزارتين ،آثار بديع هنري ،كتاب تأليفي و
تصنيفي "مورد تأييد دستگاه متقاضي" برخوردار باشند ،پس از تأييد هيئت داوران و شوراي آموزشي دانشگاه
از ارائه مقاله معاف خواهند بود.
تبصره  :3آخرين گزارش پيشرفت تحصيلي ،مي تواند به عنوان جلسة پيش دفاع از رساله تلقي گردد.
تبصره :4مجوز دفاع از رساله ،پس از احراز كفايت دستاوردهاي علمي كه به تأييد استاد(ان) راهنما و مشاور
رسيده است ،از سوي دانشكده مربوط صادر ميشود.
ماده  :8تركيب هيئت داوران
تركيب هيئت داوران به شرح زير است:
 -1استاد(ان) راهنما؛
 -2استاد(ان) مشاور؛

 -3دو نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاه در رشته مربوط با مرتبه استادياري يا باالتر با حداقل سه سال
سابقة تدريس در دورههاي تحصيالت تكميلي به پيشنهاد استاد راهنما و انتخاب مدير گروه و تاييد شوراي
دانشكده به عنوان داور داخلي؛
 -4يك نفر عضو هيئت علمي خارج از دانشگاه در رشته مربوط با مرتبه دانشياري يا باالتر به پيشنهاد استاد
راهنما و انتخاب شوراي تخصصي گروه و تأييد شوراي دانشكده به عنوان داور خارجي؛
-5معاونت تحصيالت تكميلي دانشكده يا نماينده ايشان كه از بين اعضاي هيئت علمي گروه مربوط انتخاب
ميشود ،صرفا جهت نظارت برحسن برگزاري جلسه دفاع.
تبصره  :1درخواست صدور مجوز دفاع از رساله ،پس از تأييد استاد(ان) راهنما و مشاور ،بايد حداقل دو
هفته قبل از تاريخ دفاع به گروه تحويل داده شود و پس از تأييد گروه و تحصيالت تكميلي دانشكده ،حداقل
ده روز قبل از تاريخ دفاع به تحصيالت تكميلي دانشگاه رسيده باشد.
تبصره  :2حداقل زمان الزم بين تصويب پيشنهادة رساله در شوراي دانشكده و دفاع از رساله ،شش ماه
ميباشد.

ماده  :9برگزاري جلسه دفاع
ادارة جلسه دفاع به عهدة مدير گروه مربوط است .اين جلسه با حضور هيئت داوران و ضوابط مشروح در
ماده  8شيوه نامه و در صورت امكان با همان اعضاي هيئت داوران آزمون جامع برگزار ميشود .حضور
معاونت تحصيالت تكميلي دانشكده يا نمايندة ايشان ،استاد راهنماي اول و داوران خارجي و داخلي براي
رسميت يافتن جلسة دفاع و داوري الزامي است.

ماده  :10ارزيابي رساله

ارزيابي رساله بر اساس كيفيت علمي پژوهش انجام شده ،ميزان نوآوري ،چگونگي دفاع از يافتههاي پژوهشي
و نحوه نگارش رساله انجام مي شود و نتيجه آن به يكي از دو صورت زير تعيين مي شود:
الف) قبول ( در يكي از سطوح :عالي ،خيلي خوب ،خوب)؛
ب) غير قابل قبول.
تبصره  : 1ارزيابي رساله در دو مرحله انجام مي شود .ابتدا قبول بودن يا غير قابل قبول بودن رساله به
رأيگيري محرمانه گذاشته ميشود و در صورت قابل قبول بودن رساله ،نمره و درجة آن بر اساس ميانگين
نمرات اعضاي هيئت داوران (با رأيگيري مجدد محرمانه) تعيين ميشود.
تبصره  :2نمره رساله در ميانگين كل محاسبه نميشود و ارزشيابي آن به صورت كيفي و به شرح زير انجام
ميشود:

نمره

درجه

 19تا 20

عالي

 18تا 18/99

خيلي خوب

 16تا 17/99

خوب

كمتر از 16

غير قابل قبول

تبصره  :3چنانچه رسالة دانشجو "غير قابل قبول" ارزيابي شود ،بنا به تشخيص هيئت داوران و با ابالغ كتبي
معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده ،حداكثر يك نيمسال تحصيلي در مدت مجاز تحصيل ،به
دانشجو اجازه داده مي شود تا پس از اعمال نظرات اصالحي هيئت داوران ،يك بار ديگر در جلسه دفاع
شركت و از رسالة خود دفاع كند

تبصره  :4دانشجويي كه در سنوات مجاز تحصيلي با موفقيت از رسالة خود دفاع نكند ،با رعايت ضوابط
مربوط فقط گواهي گذراندن واحدهاي درسي را دريافت ميكند.

.
ماده  :11درجة دكتري
دانشجو پس از گذراندن واحدهاي درسي و كسب درجه "قبول" از رسالة خود ،دانشآموختة دوره دكتري
شناخته ميشود و به دريافت درجة دكتري تخصصي ( )Ph.Dنايل ميگردد.
تبصره :تاريخ دانشآموختگي ،روز دفاع و كسب درجه قبولي از رساله ميباشد.
ماده  :12مدت دوره
مدت مجاز تحصيل در دورة دكتري حداقل شش و حداكثر هشت نيمسال است.
تبصره  :1در صورت ضرورت ،به پيشنهاد استاد راهنما و تأييد گروه ،دانشكده اختيار دارد مدت تحصيل
دانشجو را حداكثر تا دو نيمسال افزايش دهد (نيمسال نهم و دهم) .افزايش سنوات تحصيلي در هر دو
نيمسال به صورت رايگان (براي دانشجويان مشمول آموزش رايگان) بوده و در صورتي كه دانشجو تا پايان
نيمسال دهم فارغ التحصيل نشود تنها با مجوز كمسيون موارد خاص ادامه تحصيل ايشان ممکن ميشود
كه با دريافت هزينه طبق تعرفه مصوب هيئت امناي دانشگاه انجام ميشود.
تبصره  :2تحصيل همزمان دانشجوي دكتري در همان دوره يا ساير دورههاي تحصيلي ممنوع است.
ماده :13محروميت از تحصيل
در موارد زير دانشجو از لحاظ آموزشي از ادامة تحصيل در دورة دكتري محروم ميشود:

الف) ميانگين كل نمرههاي درسي دانشجو (با رعايت تبصره  5ماده  )5كمتر از  16شود؛
ب) رسالة دانشجو (با رعايت تبصره  3ماده  )10و دفاع مجدد " غير قابل قبول" ارزيابي شود؛
ج) مدت مجاز تحصيل دانشجو (با رعايت تبصره ماده )12به پايان برسد؛
د) صالحيت علمي دانشجو براي استمرار فعاليتهاي پژوهشي پس از دو آزمون جامع احراز نشود؛
ه) عدم مراجعه براي ثبت نام در هر نيمسال تحصيلي.
تبصره  :1در صورت محروم شدن يا انصراف دانشجو از ادامة تحصيل در دورة دكتري ،دانشگاه مجاز است
با رعايت ضوابط و مقررات مربوط ،صرفاً گواهي درسهاي اخذ شده را بر اساس كارنامة تحصيلي دانشجو
صادر كند و در اختيار وي قرار دهد.
تبصره :2دانشجوي انصرافي يا اخراجي موظف است به كليه تعهداتي كه سپرده است عمل كند .در هر حال،
صدور گواهينامه و ارائه ريز نمرات موضوع تبصره  4ماده  10منوط به تسويه حساب با دانشگاه است.
ماده  :14چنانچه دانشجو در حين تحصيل و انجام پژوهش و تدوين رساله مرتكب تخلف علمي (جعل،
تقلب ،كپيبرداري و مانند اينها) شود و تخلف او از سوي دانشگاه تأييد گردد ،از ادامه تحصيل محروم و
اخراج ميشود.
تبصره :احراز و اثبات تخلف علمي دانشجو پس از اتمام تحصيالت از سوي دانشگاه ،منجر به ابطال مدرك
تحصيلي صادر شده خواهد شد.
ماده  :15تغيير رشته يا انتقال دانشجوي دوره دكتري تخصصي در همان دانشگاه يا ساير دانشگاهها (دولتي و
غيردولتي) ممنوع است
ماده  :16ساير موارد
الف) تحصيل در دوره دكتري به صورت تمام وقت و حضوري ميباشد.

ب) دانشجو ميتواند در طول دورة تحصيل با موافقت استاد راهنما ،گروه و تحصيالت تكميلي دانشكده ،با
رعايت حداكثر سنوات مجاز تحصيلي (به استناد ماده  )12و پذيرش مسئوليت عواقب ناشي از آن ،حداكثر از
دو نيمسال مرخصي تحصيلي يا حذف ترم با احتساب درسنوات تحصيلي استفاده كند.
ج) درخواست مرخصي تحصيلي در اولين نيمسال ورود به دانشگاه مجاز نميباشد.
د) براي زمان بارداري و وضع حمل ،پس از ارائه گواهي قابل قبول ،مرخصي تحصيلي يا حذف نيمسال صادر
ميشود .مرخصي زايمان طبق آييننامة وزارت ،جزو سنوات مجاز تحصيلي دانشجو محسوب نميشود.
ه) تفسير مواد آييننامة دكتري برعهدة وزارت و تفسير شيوهنامة اجرايي بر عهدة شوراي آموزشي دانشگاه
ميباشد.
ماده  :15چنانچه دانشجو در حين تحصيل و انجام پژوهش و تدوين رساله مرتكب تخلف علمي (جعل،
تقلب ،كپيبرداري و مانند اينها) شود و تخلف او از سوي دانشگاه تأييد گردد ،از ادامه تحصيل محروم و
اخراج ميشود.
تبصره :احراز و اثبات تخلف علمي دانشجو پس از اتمام تحصيالت از سوي دانشگاه ،منجر به ابطال مدرك
تحصيلي صادر شده خواهد شد.
ماده  :16تغيير رشته يا انتقال دانشجوي دوره دكتري تخصصي در همان دانشگاه يا ساير دانشگاهها (دولتي
و غيردولتي) ممنوع است
ماده  :17اين شيوهنامة اجرايي ،براساس آييننامة شمارة  2/43069مورخ  1397/3/1وزارتي در يك مقدمه و
 17ماده و  44تبصره تنظيم شده ودر تاريخ  1397/6/18به تصويب شوراي آموزشي دانشگاه رسيد .اين
شيوهنامة اجرايي از تاريخ ابالغ آن الزماالجرا است و آييننامههاي قبلي و تمام مقررات و بخشنامهها و
دستورالعملهاي مغاير با آن براي دانشجويان مشمول اين شيوهنامه لغو ميگردد.

