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 «دانشگاه شيراز (Ph.D) تخصصي دکتري يدوره مقررات آموزشينامه و آيين»

 پژوهشي( -)شيوه ي آموزشي

  ريزي آموزش عاليشوراي برنامه 8/8/9889مورخ  777ي جلسه نهايي يمصوبه

 و شوراي دانشگاه

 

 مقدمــه

رشد پر شتاب علم و فناوری و تحوالت عظیم اجتماعی و اقتصادی به خصوص اهداف برنامه های توسعه و سند چشم انداز 

بیست ساله ی جمهوری اسالمی ایران، شرایطی را برای دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی پدید آورده است که وزارت علوم، تحقیقات و 

م و فناوری و توجه بیشتر به پژوهش، تربیت نیروهای متعهد، متخصص و ماهر را از طریق فناوری برای ایجاد تحول راهبردی در عل

 شیوه ی پذیرش دانشجو در دوره ی دکتری، در صدر اولویت های کاری خود قرار داده است.تنوع در 

و در نهایت، پس  برای نیل به اهداف پیش روی، آخرین آیین نامه ی آموزشی دوره ی دکترا، مورد تجدید نظر قرار گرفت

از جمع آوری نظریه های کارشناسی و بررسی در جلسات مختلف کار گروه آموزشی، آیین نامه ی جدید دوره ی دکترا، به دو شیوه 

تدوین شد. الزم به تأکید است که برگزاری هر یک از شیوه ها، صرفا با مجوز شورای گسترش « پژوهشی»و « پژوهشی -آموزشی»ی 

کمیته های تخصصی و تعیین خواهد بود؛ البته در شیوه ی پژوهش محور، طرح های پژوهشی، پس از تصویب در  آموزش عالی مجاز

  ، که باید از اعتبارات خارج از مؤسسه تأمین شده باشد، اجرا خواهد شد.کارفرمای مشخص و پیش بینی اعتبارات آن

 : تعاريف 9 يماده

 رود:نامه به کار میزیر در این آیین تعاریفبرای رعایت اختصار، 

 منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. وزارت:

 است. (Ph.D)  تخصصی یادکتر یمنظور دوره :دکتري يدوره

های آموزش عالی و پژوهشی کشور است که مطابق مقررات وزارت مجازند ها و مؤسسه منظور هر یک از دانشگاه :مؤسسه

 برگزار کنند. ای دکتردوره

 منظور کوچكترین واحد سازمانی آموزشی یا پژوهشی مؤسسه است. بخش )گروه(:

 ی دکتری است.ی دورهنامهمنظور آیین نامه:آيين

اجرای آن به مؤسسه واگذار و  طرح پژوهشی دارای کارفرمای مشخصی است که برابر قرارداد،طرح پژوهشي تقاضامحور: 

 اعتبارات کامل پروژه به همراه هزینه های نظارت بر آن توسط کارفرما تأمین و نتیجه ی کار نیز تحویل گرفته می شود.
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یوه درشاستاد راهنما و دو نفر عضو هیأت علمی با انتخاب  بخش)گروه( متشكل از منظور کمیته ای است  کميته راهبري:

بر عهده در شیوه ی پژوهشی، که هدایت رساله ی دانشجو را بخش)گروه(، معاون پژوهشی و کارفرما و مسؤول پژوهشی،  -ی آموزشی

 دارد. 

 منظور هیأتی است که ارزیابی نهایی رساله ی دانشجو را در دوره ی دکتری بر عهده دارد. هيأت داوران:

پژوهشی و بر حسب مورد شورای  -در شیوه ی آموزشیدانشگاه ا آموزشی یمنظور شورای تحصیالت تكمیلی  : شورا

 وهشی است.ژپژوهشی مؤسسه در شیوه ی پ

انجامد و رسالت آن ی تحصیلی آموزش عالی است که به اعطای مدرك تحصیلی میی دکتری باالترین دورهدوره: 2ي ماده

 و فناوری، در رفع نیازهای کشور و گسترش مرزهای دانش مؤثر باشند. های مختلف علومتربیت افرادی است که با نوآوری در زمینه

 برگزار می شود.« پژوهشی»و « پژوهشی -آموزشی»این دوره به دو شیوه ی 

ساخت های الزم و تبدیل پژوهش پنج ساله ی مصوب هیأت امنا و زیرداشتن برنامه ی  مؤسسه های پژوهشی باتبصره: 

ی دکترای پژوهشی را اجرا کنند و دانشگاه ها نیز به   قاضی به پروژه های پژوهشی می توانند دورههای مورد نیاز دستگاه های مت

پژوهشی می توانند یک نفر دانشجوی دکترا به شیوه ی پژوهش محور جذب کنند؛ مشروط  -نفر دانشجوی دکترای آموزشی 5ازای هر 

 .بر اینكه استاد راهنما طرح پژوهشی تقاضا محور داشته باشد

 شرايط پذيرش: 8ي ماده

 ی دکتری داشتن شرایط زیر الزامی است: برای ورود به دوره

 داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی الف(

  «وزارت»مورد تأیید  ارشد تحصیلی کارشناسی مدرك داشتن ب (

 داشتن صالحیت علمی  ج (

 داشتن توانایی در زبان خارجی د(

علمی و توانایی در زبان خارجی بر اساس آیین نامه ی آزمون های نیمه متمرکز ورودی  نحوه ی احراز صالحیتتبصره: 

 دکترا مصوب وزارت تعیین می شود.


 آزمون دکتري طي دو مرحله انجام مي شود:9

 چند برابر ظرفیت متقاضیان به دانشگاهو معرفی سازمان سنجش آموزش کشور  سوینیمه متمرکز از کتبی آزمون  الف(

 دانشگاه  شفاهی آزمون (ب

                                                 

 ( مشخص شده است.مصوبات دانشگاه با عالمت ) در این آیین نامه 1
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سی سوابق ربر سی سوابق آموزشی،ر)مصاحبه، بر هر یک از بخش های آن ی آزمون شفاهی و نمره ی نحوه -1

  در زمان مناسب به اطالع داوطلب خواهد رسید. توسط شورای تحصیالت تكمیلی دانشگاه تعیین و ،و مدارك مورد نیازپژوهشی( 

مشروط به اینكه در هنگام بر اساس جدول زیر، های استاندارد زبان  نصاب قبولی در یكی از آزمون اخذ حد -2

 شته باشد.از زمان آن نگذ سالدو بيش از ، دکتری مقطع درپذیرش 

 رشته             

 نوع آزمون

زبان و ادبيات انگليسي و 

 آموزش زبان انگليسي
 هاساير رشته

 188از  58 188از  08 آزمون بسندگی زبان

 درصد 58 درصد 08 انگلیسی کنكورآزمون زبان 

 هاي جايگزين بسندگي زبانآزمون

 حدنصاب قابل قبول نوع آزمون

TOEFL paper-based 558 

TOEFL iBT )08 )اینترنتی 

IELTS General 5/6 

IELTS Academic 6 

MCHE 68 

TOLIMO 558 

 های مادرآزمون دانشگاه

زبان و ادبیات انگلیسی و رشته های 

 زبان انگلیسی آموزش
 درصد 08

 درصد 68 هاسایر رشته

های خارجی، به جای بسندگی زبان انگلیسی یا برگزاری آزمون  جایگزین کردن آزمون بسندگی دیگر زبان :تبصره

 مربوط و تصویب )گروه( های تحصیلی، به تشخیص بخشبسندگی زبان در چند زبان خارجی به صورت همزمان در بعضی از رشته

 پذیر است.شورای تحصیالت تكمیلی دانشگاه امكان

ی استاد راهنما است که به درخواست دانشجو سال تحصیلی بر عهدهت راهنمایی دانشجو از نخستین نیممسؤولی :4ي ماده 

شورای و  )گروه( بخش ورایقت عضو هیأت علمی و تأیید شی استادیاری و باالتر و با موافاز میان اعضای هیأت علمی با مرتبه

  شود.دانشكده درقالب ظرفیت عضو هیأت علمی تعیین میتحصیالت تكمیلی 

د.داستاد راهنما در شورای تحصیالت تكمیلی دانشگاه تعیین می گرپذیرش دانشجو توسط ظرفیت  :9ي تبصره 

دانشجو، تعیین شود. تا زمانی که استاد راهنما استاد راهنما باید حداکثر تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی  :2ي تبصره

 انتخاب نشده است، رئیس بخش )گروه( وظایف استاد راهنما را بر عهده دارد.

ی مسؤولیت راهنمایی رساله، )گروه(تأیید شورای بخش ر صورت نیاز، به پیشنهاد استاد راهنما)ی اول( ود :8ي تبصره

 شوند.دار میك، عهدهاستاد راهنما به طور مشتر دو دانشجو را
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ی هاشورا، بخش )گروه(افقت شورای مو و انتخاب استاد راهنمای دوم با پیشنهاد استاد راهنمای اول)اصلی( :4ي تبصره

در  ت.امكان پذیراسمدرك دکتری( خارج از دانشگاه  )باعضو هیأت علمی  از میان متخصصان دانشگاه،دانشكده و تحصیالت تكمیلی 

بخش عضو خارج از دانشگاه باید جهت تصمیم گیری در شوراهای   cvدالئل توجیهی و طرح تحقیق، ی همزمان با ارائهاین صورت 

 ، دانشكده و دانشگاه ارائه شود.)گروه(

استادیاری  ی از میان اعضای هیأت علمی دانشگاه با مرتبه ،بخش )گروه(و شورای  راهنما استاد پیشنهادبه  :7ي تبصره

 تدریس در دانشگاه، دو نفر استاد مشاور تعیین می گردد.  ی سابقه حداقل يک سالبا  باالترو 

دانشكده و دانشگاه، شوراهای تحصیالت تكمیلی  ،بخش )گروه(با پیشنهاد استاد راهنما و موافقت شورای  :6ي تبصره

این صورت همزمان  در امكان پذیر است. دکتری( )با مدرك خارج از دانشگاهعضو هیأت علمی انتخاب استاد مشاور از میان متخصصان 

شورای بخش )گروه(، شوراهای عضو خارج از دانشگاه باید جهت تصمیم گیری در   cvدالئل توجیهی و طرح تحقیق، ی با ارائه

 ارائه شود. تحصیالت تكمیلی دانشكده و دانشگاه 

تحصیلی، منوط به تعیین استاد راهنما و درج در سیستم سال دوم از سنوات دانشجو در نیم انتخاب واحد :7ي تبصره

 باشد.اتوماسیون آموزشی دانشگاه می

به شرح زیر است: دوره ی دکتریی دانشجویان  رساله ی رایط تدریس، راهنمایی و مشاورهش: 8ي تبصره 

 الف( تدريس

 ی استادیاری و باالترداشتن مدرك دکتری با مرتبه -1

 ای(ارشد)یا دکترای حرفهتدریس در مقطع کارشناسیی سه سال سابقه -2

  بخش )گروه(موافقت شورای  -3

 ب( راهنمايي رساله

 ی استادیاری و باالترداشتن مدرك دکتری با مرتبه -1

 یرازهای مورد تأیید دانشگاه ش ارشد یا دکتری در دانشگاه شیراز یا دانشگاهی تدریس در مقطع کارشناسیدو سال سابقه -2

 ای( دفاع شده به صورت مستقلارشد )یا دکترای حرفهی کارشناسینامهحداقل راهنمایی دو پایان -3

 های معتبر علمی و پژوهشی، در طول سه سال گذشتهچاپ حداقل یک مقاله در یكی از مجله -4

  بخش )گروه(موافقت شورای  -5

تأیید شورای تحصیالت تكمیلی دانشگاه و تأیید معاون موارد استثنایی درخصوص بندهای الف و ب با : 9ي تبصره

 آموزشی دانشگاه انجام خواهد شد.

 ي  رسالهج( مشاوره
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 ی استادیاری و باالترداشتن مدرك دکتری با مرتبه -1

 حداقل یک سال سابقه تدریس در دانشگاه -2

  بخش )گروه(موافقت شورای  -3

مانده پژوهشی )رساله( واحد باقی 10واحد آن آموزشی و  10واحد است که  36ی دکتری مجموع واحدهای دوره: 7ي ماده

 برای اجرای فعالیت های پژوهشی با نظرباشد. واحدهای درسی به منظور تسلط بر مفاهیم نوین رشته و تقویت توان علمی دانشجو می

 ر رشته انتخاب می شود.استاد راهنما و بر اساس برنامه ی درسی مصوب ه

ربط، دانشجو در شرایط خاص و در صورت نیاز، به تشخیص استاد راهنما و تأیید شورای بخش )گروه( ذی :9ي تبصره

های جبرانی )با حداقل نمره تكمیلی را بـه عنوان درس های های دورهواحد از درس 6حداکثر  ،واحد مصوب 10 موظف است عالوه بر

گردد. بخش )گروه( موظف نمره های دانشجو محاسبه نمیاما در میانگین )معدل(  ؛ها اجباری است( بگذراند. گذراندن این درس14

مشخص و ارائه نماید و دانشجو است درس های جبرانی هر دانشجو را )مگر در موارد استثنایی( در نیمسال اول تحصیلی، به طور دقیق 

در همان نیمسال این دروس را اخذ کند. در هر صورت گذراندن درس های جبرانی نباید موجب افزایش حداکثر سنوات تحصیلی 

 نامه(آیین 18ی گردد. )موضوع مادهدانشجو 

؛ واحد درسی انتخاب نماید 18و حداکثر  6سال حداقل ی آموزشی، موظف است در هر نیملهدانشجو در مرح: 2ي تبصره

ولی در  ؛شودجبرانی محاسبه می های سنظر گرفتن در واحد کمتر باشد. حداقل واحدها بدون در 6مانده از كه واحدهای باقیمگر آن

 واحد باید رعایت شود 18صورت سقف حداکثر  هر

16ها ی درسهای دانشجو در همهنمرهو میانگین قابل قبول  28از  14ی قبولی در هر درس حداقل نمره: 8ي تبصره 

انشجو باشد، د 16گردد و در صورتی که مقدار آن کمتر از شده محاسبه می اخذ های سهای دراین میانگین براساس نمره است. 28از 

 را عالوه ههای جدید یا اخذ شدسال تحصیلی درسحداکثر در یک نیمو تأیید شورای بخش )گروه(، با نظر استاد راهنما مجاز است 

  بگذراند.اخذ نماید و ( 5ی ماده 2ی برای جبران میانگین کل )با رعایت تبصره واحد( 10) بر سقف واحدهای درسی

هایی که دانشجو الزم است عالوه بر سقف واحدهای درسی، برای جبران میانگین کل بگذراند باید در درس: 4ي تبصره

ا و تواند با پیشنهاد استاد راهنمبینی و مصوب شده باشد. دانشجو در موارد استثنایی میی دکتری رشته پیشدوره ی درسی برنامه

 ها نیز اخذ نماید.ی دکتری سایر رشتهی را از دورههای سشورای تحصیالت تكمیلی دانشكده درو  بخش )گروه(موافقت شورای 

سال اول تحصیل دانشجو های مورد نیاز دانشجو را حداکثر در سه نیم سموظف است تمامی در )گروه( بخش :7ي تبصره

  ارائه دهد.

بگذراندسال اول تحصیل خود های خود را حداکثر در چهار نیم سدانشجو موظف است تمامی در: 6يتبصره. 

ی خود را با هماهنگی استاد راهنما تعیین سال اول تحصیلی، موضوع کلی رسالهدانشجو موظف است تا پایان نیم: 6ي ماده

 انجام پذیرد: بایدپژوهشی مراحل زیر  کند و فعالیت پژوهشی خود را آغاز نماید. جهت استمرار فعالیت

  ارزيابي جامع -الف 
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ی آموزشی و کسب میانگین قابل قبول و قبولی در آزمون بسندگی دوره های سانشجو موظف است پس از گذراندن درد

شفاهی زیر نظر  زبان انگلیسی )یا آزمون های معادل(، در ارزیابی جامع شرکت نماید. ارزیابی جامع به صورت دو آزمون کتبی و

 د:نفر به شرح زیر برگزار می شو 6ای مرکب از حداقل ، شورای تحصیالت تكمیلی دانشكده و توسط کمیتهبخش )گروه(شورای 

 استاد)ان( راهنما -9

و تصویب شورای تحصیالت تكمیلی دانشكده با  بخش )گروه(نفر عضو هیأت علمی که با پیشنهاد شورای  3حداقل  -2

 شوند.می های تحصیالت تكمیلی انتخابورهی تدریس یا تحقیق در دحداقل مرتبه استادیاری )آموزشی، پژوهشی( و دو سال سابقه

 داور متخصص داخلی -8

 عنوان ناظر به ی تحصیالت تكمیلی دانشگاهمایندهن  -4

دانشجو موظف است حداقل یک ماه قبل از برگزاری ارزیابی جامع، از طریق سیستم اتوماسیون آموزشی : 9 يتبصره

 .دانشگاه درخواست شرکت در ارزیابی جامع نماید

در ارزیابی جامع را هفته قبل از برگزاری ارزیابی جامع، مجوز شرکت دانشجو  2دانشكده موظف است حداقل : 2ي تبصره

 از مدیریت تحصیالت تكمیلی دانشگاه کسب نماید.

باید حداقل یک هفته قبل از تاریخ برگزاری منصرف شود دانشجو از شرکت در ارزیابی جامع ی کهدرصورت: 8ي تبصره ،

 .سیون آموزشی دانشگاه درخواست دهداز طریق سیستم اتوما ارزیابی جامع

بندی زمانی شود. برنامهماه برگزار می 6ه به فاصل بار در سال و ارزیابی جامع در هر رشته/گرایش حداکثر دو: 4ي تبصره

 گردد.و پس از تصویب دانشكده به دانشگاه اعالم می بخش )گروه(به پیشنهاد مطابق تقویم تحصیالت تكمیلی دانشگاه، ارزیابی جامع 

زمون کتبی را با که دانشجو آشود و در صورتیی کتبی و شفاهی برگزار میارزیابی جامع در دو مرحله :7ي تبصره

 باشد.( مجاز به شرکت در آزمون شفاهی می28از  14ی )کسب حداقل میانگین نمرهموفقیت بگذراند 

)گروه( موظف است در آزمون جامع بعدی از تمام مواد  ه دانشجو در ارزیابی جامع مردود گردد، بخشچنانچ: 6 تبصره

 آورد.عمل امتحانی، از وی آزمون به

  رزيابي جامع ا برگزاري دستورالعمل –ب 

دانشجو در ارزیابی میانگین کل نمرات  درصد نمره کل را تشكیل می دهند. 87آزمون شفاهی  درصد و 67آزمون کتبی  -9 

 کمتر باشد.( 900 از 80) 96شفاهی نباید از  جامع در مجموع آزمون های کتبی و

خش باصلی به پیشنهاد استاد راهنما و تصویب شورای تحصیالت تكمیلی  یا زمینه ی آزمون کتبی شامل دو یا سه درس -2

 می باشد.  )گروه(

ه ب ی دانشجواستدالل دانشجو و طرح تحقیق رساله بیان و قدرت علمی،ی توان التی در زمینهؤاآزمون شفاهی شامل س -8

 باشد.برگزاری ارزیابی جامع می ی تشخیص کمیته
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ظرف مدت دو هفته در آزمون  از آزمون کتبی، باید حداکثر 14دانشجو در صورت کسب حداقل میانگین  :9ي تبصره

 شفاهی شرکت نماید.

از هفته پس از برگزاری دو ی ارزیابی جامع )کتبی و شفاهی( را حداکثرموظف است نتیجه بخش )گروه( :2ي تبصره ،

 طریق دانشكده به مدیریت تحصیالت تكمیلی دانشگاه گزارش نماید.

ی الزم را کسب نماید ولی در آزمون شفاهی موفق به کسب حداقل نمره ،چنانچه دانشجو در آزمون کتبی :8ي تبصره

 واندمی ت در ارزیابی جامع بعدی، )در صورت تقاضای دانشجو( ی و احراز حداقل میانگین قابل قبول ارزیابی جامع نشود،ی قبولنمره

 نماید.صرفاً در آزمون شفاهی شرکت 

تواند تنها برای یكبار دیگر با رعایت مدت مجاز تحصیل در صورت عدم موفقیت در ارزیابی جامع، دانشجو می :4ي تبصره

 در ارزیابی جامع بعدی شرکت کند.

الزم را با میانگین قابل قبول بگذراند، می تواند  های سو در سال اول تحصیل خود تمامی درچنانچه دانشج :7ي تبصره

رزیابی جامع شرکت نماید. دانشجو باید حداکثر تا پایان نیم سال پنجم )قبل از نیمسال ششم( در ارزیابی جامع در ا سومدر نیم سال 

 قبول شده باشد.

 تصويب طرح تحقيق -ج 

، لیتحصی ششم کثر تا پایان نیم سالنیم سال پس از قبولی در ارزیابی جامع و حدا یک دانشجو موظف است حداکثر -9

شود، به طرح تحقیق رساله ی خود را که مطابق با فرم طرح تحقیق مصوب دانشگاه است و با همكاری استاد)ان( راهنما تهیه می

 ارائه دهد. بخش )گروه(شورای 

 پذیرد وای با حضور استاد)ان( راهنما، انجام میمربوط در جلسه بخش )گروه(بررسی و تصویب طرح تحقیق رساله در  -2

 ی خود دفاع کند.موظف است در جلسه حضور داشته باشد و از طرح تحقیق رساله دانشجو

ی دانشجو را به صورت علنی برگزار کند.ی دفاع از طرح تحقیق رسالهتواند جلسهمی بخش )گروه( :تبصره 

و ی دانشجژوهش رسالهی پی رساله متشكل از استاد)ان( راهنما و حداقل دو نفر استاد مشاور متخصص در زمینهکمیته -8

سماً به شوند و رو پس از تأیید دانشكده تعیین می بخش )گروه(باشد که یكی از آنها به انتخاب استاد راهنما و مابقی به انتخاب می

 گردد.تحصیالت تكمیلی دانشگاه اعالم می

 به  ی خود راتحصیلی، نتواند طرح تحقیق رساله ششمسال چنانچه دانشجو تا پایان نیم -4

یل تأخیر تحصیالت تكمیلی دانشگاه دال شود و در صورتی که شورایتصویب برساند، مراتب به تحصیالت تكمیلی دانشگاه گزارش می 

ی خود را به تصویب نهایی برساند؛ ، طرح تحقیق رسالهتمهفل ساشود تا پایان نیمو فرصت داده میرا موجه تشخیص دهد، به دانشج

 ی تحصیل محروم خواهد شد.ادامهدر غیر این صورت از 

و شورای تحصیالت تكمیلی دانشكده موظفند پس از دریافت طرح تحقیق پیشنهادی دانشجو،  بخش )گروه(شورای  -7

 حداکثر تا سه هفته آن را بررسی کنند و نتیجه را اعالم نمایند.
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س است براسای خود دفاع نكرده دانشجو پس از تصویب طرح تحقیق رساله، موظف است تا زمانی که از رساله :9 يتبصره

صورت مشمول مقررات آموزشی دانشگاه نام نماید؛ در غیر اینواحد و ثبت های بعد برای رسالــه انتخابسالتقویم دانشگاهی در نیم

، خش )گروه(بگردد. بازگشت به تحصیل دانشجو منوط به تأیید شورای تحصیل تلقی میی انصراف از نام به منزلهگردد. عدم ثبتمی

ی دیرکرد در هر نیمسال معادل میزان جریمه ی دیرکرد است.ی تحصیالت تكمیلی دانشكده و دانشگاه و پرداخت جریمههاشورا

 باشد.سال در همان سال میی ثابت همان نیمشهریه

پس از تصویب طرح تحقیق، هر سه ماه یک بار، گزارش کتبی پیشرفت رساله ی خود باید  دانشجوی دکتری :2ي تبصره

ور ، در حضمطابق تقویم تحصیالت تكمیلی دانشگاه به استاد)ان( راهنما تحویل دهد و  هر شش ماه یكبار نیز،در فرم مخصوص، را 

ی آن را مصوب، به صورت شفاهی ارائه نماید و نتیجه ی رساله، گزارش پیشرفت تحصیلی خود را براساس طرح تحقیقاعضای کمیته

مشاور و رئیس بخش )گروه( و همچنین تأیید دانشكده رسیده باشد، استادان راهنما،  (ان)در فرم مخصوصی که باید به امضای استاد

باشد ی میپیشرفت تحصیل ایه ی گزارشهای بعدی دانشجو منوط به ارائهنام نیمسال. ثبتکندبه تحصیالت تكمیلی دانشگاه ارسال 

 گرددانصراف از تحصیل تلقی می ی به منزله هاآن ی و عدم ارائه

ورت ص تحصیلی ی گزارش پیشرفتبرد، پس از ارائهسر مینام دانشجویی که در فرصت مطالعاتی بهثبت: 8 يتبصره

 گیرد.می

ادر صپس از دریافت گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجو ه نام را تحصیالت تكمیلی دانشكدثبتمجوز کتبی  :4 يتبصره

 باشد.مربوط می بخش )گروه(ی نام بر عهدهکند و نظارت بر اجرای ثبتمی

دانشجو پس از تدوین رساله و تأیید استاد راهنما و به شرط کفایت دستاوردهای علمی رساله، موظف است در : 7ي ماده

 ی خود دفاع کند. حضور هیأت داوران از رساله

احراز کفایت دستاوردهای علمی رساله )مطابق با اهداف طرح تحقیق( متناسب با موضوع رساله، قبل ازدفاع  :9ي تبصره

، ISI ،ISCپژوهشی مانند ) –پ یا اخذ پذیرش نهایی حداقل یک مقاله مستخرج از رساله در مجالت معتبر علمی از طریق چا

SCOPUS باید به ترتیب با اسامی دانشجو و ترجیحاً گیرد. دستاوردهای علمی یاد شده صورت می بخش )گروه(،... ( با تأیید

  .الزامی است« دانشگاه شیراز»ذکر نام  )ان( راهنما وباشد. در هر صورت ذکر نام استاد استاد)ان( راهنما

ی پیش دفاع از رساله تلقی گردد. تواند به عنوان جلسه، میشش ماهه آخرین گزارش پیشرفت تحصیلی: 2ي تبصره 

( از سوی تحصیالتاین ماده 1ی مجوز دفاع از رساله پس از احراز کفایت دستاوردهای علمی )موضوع تبصره: 8ي تبصره 

 شود.تكمیلی دانشگاه صادر می

ترکيب و وظايف هيأت داوران :4ي تبصره  

 ترکیب هیأت داوران به شرح زیر است:   

 استاد)ان( راهنما  -1

 استادان مشاور -2
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 ی استادیاری و باالتر ی مربوط با مرتبهیک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه در رشته -3

الت و تأیید شورای تحصی بخش )گروه( پیشنهادهای تحصیالت تكمیلــی به ی تدریس یا تحقیق در دورهبـا حداقل دو سال سابقه

 داور داخليتكمیلی دانشكده به عنوان 

و  ه(بخش )گروی دانشیاری و باالتر به پیشنهاد ی مربوط با مرتبهیک نفر عضو هیأت علمی خارج از دانشگاه در رشته -4

 داور خارجيتكمیلی دانشكده به عنوان  تأیید شورای تحصیالت

ی تحصیالت تكمیلی دانشگاه از میان اعضای هیأت علمی دانشگاه با مرتبه استادیاری و باالتر به انتخاب تحصیالت نماینده -5

 تكمیلی دانشكده، صرفاً جهت نظارت بر حسن برگزاری جلسه ی دفاع 

حداقل سه نفر به پیشنهاد شورای بخشنحوه ي انتخاب داور متخصص داخلي و خارج از دانشگاه: : 7ي تبصره 

 د. انتخاب داور براساسن، برای هریک از داوران داخلی و خارج از دانشگاه به شورای تحصیالت تكمیلی دانشكده معرفی می گرد)گروه(

شورای تحصیالت تكمیلی دانشكده اختیار دارد فرد دیگری را به شورای تحصیالت تكمیلی دانشكده می باشد. همچنین  ی مصوبه

 تشخیص و تصمیم خود )غیر از افراد معرفی شده( انتخاب و معرفی نماید. 

پس از پذیرش یا چاپ مقاله و  رساله داوران: زمان انتخاب داور متخصص داخلي و خارج از دانشگاه: 6ي تبصره

دانشجو  د.ن، انتخاب می گرد0 ی ماده 5 ی ، با رعایت تبصره)گروه( تحویل رساله به بخش و همچنین)گروه(  تأیید آن توسط بخش

روز قبل از تاریخ دفاع، رساله ی خود را برای ارسال به داوران متخصص به رئیس بخش )گروه( تحویل دهد. تأیید  48باید حداقل 

 باشد. برگزاری جلسه ی دفاع از رساله، منوط به دریافت نظرات داوران می

دکتری مصوب شورای  دانشگاه طبق مفاد فرم داوری رساله یشرح وظایف داور متخصص داخلی و خارج از : 7ي تبصره

 تحصیالت تكمیلی دانشگاه می باشد. 

در صورتی که نظر هر یک از داوران مبنی بر تغییر تاریخ تعیین شده برای دفاع از رساله به دلیل مشكالت : 8ي تبصره

مشاور، استادان راهنما،  (ان)نفر عضو شامل استاد 5بیش از یک ماه باشد، کمیته ای از طرف بخش )گروه( متشكل از حداقل اساسی، 

داور متخصص داخلی و دو تن از استادان متخصص، به انتخاب شورای بخش )گروه( تشكیل می گردد و با توجه به مستندات کتبی 

 رساله گرفته می شود. داوران، تصمیم نهایی در مورد دفاع از 

 

باید یک ماه قبل از تاریخ دفاع توسط دانشجو رساله پس از تأیید استاد راهنما درخواست صدور مجوز دفاع از :9ي تبصره ،

و تحصیالت تكمیلی دانشكده، حداقل دو هفته قبل از  بخش )گروه(و پس از تأیید زشی دانشگاه وارد شود در سیستم اتوماسیون آمو

 فاع به تحصیالت تكمیلی دانشگاه رسیده باشد.تاریخ د

باشد. سال میدانشكده و دفاع از رساله یک  حداقل زمان الزم بین تصویب طرح تحقیق در :90ي تبصره 
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 های پژوهشی وارزیابی رساله براساس کیفیت علمی پژوهش انجام شده، میزان نوآوری، چگونگی دفاع از  یافته :8ي ماده

 شود. نگارش رساله انجام می ی نحوه

نمایند. تعیین می  28ی دانشجو را بر مبنای ی رسالهی دفاع، اعضای هیأت داوران، نمرهدر پایان جلسه :9ي تبصره

وارد سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه می کند. نتیجه ی مرتبه تحصیالت تكمیلی دانشگاه میانگین نمرات را محاسبه و  ی نماینده

 گردد. ی دانشجو درج میدر کارنامه« جدول معیار ارزیابی نمره ی رساله»ارزیابی، بر مبنای ای 

 «نمره ي رساله معيار ارزيابـيجدول »

 درجه نمره

 عالی 28تا  11

 بسیار خوب 11/10تا  10

 خوب 11/16تا  16

 غیر قابل قبول 16کمتر از 

دانشجو مجاز است بنا به تشخیص هیأت داوران، ارزیابی شود،  «قبولغيرقابل » ی دانشجو چنانچه رساله: 2ي تبصره

 عمل آورد و صرفاً برای طی حداکثر شش ماه به شرط اینكه از حداکثر مدت مجاز تحصیل بیشتر نشود، اصالحات الزم را در رساله به

 یک بار دیگر از آن دفاع کند. 

ی ی دورهآموختهی خود، دانشاز رساله «قبول»  ی کسب درجهدانشجو پس از گذراندن واحدهای درسی و  :9ي ماده

 گردد. ی دکتری تخصصی نایل میشود و به دریافت درجهدکتری شناخته می

 نیم است.  چهار سال و اکثرنیم و حد ی دکتری حداقل سه سال ومدت مجاز تحصیل در دوره :90ي ماده

ت و تحصیال بخش )گروه(دانشجو، با تأیید استاد راهنما و موافقت سال نهم از سنوات تحصیلی نیم ثبت :9ي تبصره

 پذیرد.انجام می ، بر مبنای گزارش های پیشرفت تحصیلی دانشجو،تكمیلی دانشكده

ل دالی ر)ذک پیشرفت تحصیلی دانشجو سی عملكرد ورسال دهم از سنوات تحصیلی دانشجو، با برتمدید نیم: 2ي تبصره

اله( با سی مستخرج از رساله و تاریخ تقریبی دفاع از رتحصیلی، درصد پیشرفت رساله، وضعیت چاپ مقاله ی به طول انجامیدن دوره

 . انجام می شوددانشكده و دانشگاه شوراهای تحصیالت تكمیلی ، بخش )گروه(ی افقت شوراو مو تأیید استاد)ان( راهنما

 ، در مدت مجازبینیپیش بروز مشكالت غیر قابل، یا یار خودعللی خارج از اختدر صورتی که دانشجو بنا به  :8ي تبصره

یلی سال تحصتواند حداکثر یک نیمدانشگاه می کمیسیون مواردخاصموفق به اتمام تحصیل نشود، به پیشنهاد استاد)ان( راهنما، 

 دیگر، سنوات تحصیلی دانشجو را تمدید نماید.

 شود:ی دکتری محروم میتحصیل در دورهی در موارد زیر دانشجو از ادامه :99ي ماده

 باشد. 16( کمتر از 5ی ماده 3ی های درسی که دانشجو گذرانده است )با رعایت تبصرهمیانگین کل نمره الف (

 صالحیت علمی دانشجو برای استمرار فعالیت پژوهشی پس از دو بار ارزیابی جامع احراز نشود. ب (
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 ارزیابی شود. «غير قابل قبول » ( 0ی ماده 2ی صرهی دانشجو )با رعایت تبرساله ج ( 

 ( به پایان برسد.18ی ماده 3ی مدت مجاز تحصیل )با رعایت تبصره د (  

نشگاه مجاز است با رعایت ضوابط ی دکتری، دای تحصیل در دورهدر صورت محروم شدن یا انصراف دانشجو از ادامه :تبصره

 ی تحصیلی دانشجو صادر کند و در اختیار وی قرار دهد.براساس کارنامهرا  های اخذ شده مربوط، صرفاً گواهی درسمقررات و 

 ساير موارد : 92ماده 

 باشد.صورت تمام وقت میه تحصیل در دوره دکتری ب الف (

و تحصیالت تكمیلی دانشكده، با رعایت  بخش )گروه(ی تحصیل با موافقت استاد راهنما، تواند در طول دورهدانشجو می ب (

سال مرخصی تحصیلی یا حذف ترم با احتساب در سنوات ( حداکثر از دو نیم18ی ناد مادهحداکثر سنوات مجاز تحصیلی )به است

 تحصیلی استفاده کند.

 باشد.سال ورود به دانشگاه مجاز نمیرخواست مرخصی تحصیلی در اولین نیمد ج  (

 .شورای دانشگاه است ی ی وزارت است و تفسیر دستورالعمل اجرایی آن بر عهدهبر عهده دکتری نامهیینتفسیر مواد آد (  

 باشد.شورای تحصیالت تكمیلی دانشگاه می ی نامه و مقررات، بر عهدهنظارت بر حسن اجرای این آیین

( 10/1/1301مورخ  50281/21یدکتری)شمارهی دورهی نامهدستورالعمل اجرایی، بر اساس آیینآیین نامه و این  :98ماده 

تنظیم شد و در تاریخ   تبصره 58 ماده و 13یک مقدمه و   ریزی آموزش عالی درشورای برنامه 0/0/1301مورخ  005ی مصوب جلسه

یخ ابالغ آن، الزم االجرا است و از تار 18-11به تصویب شورای دانشگاه رسید. این دستورالعمل از ابتدای سال تحصیلی  16/12/11

 ردد.گنامه لغو میهای مغایر با آن برای دانشجویان مشمول این آیینها و دستور العملهای قبلی و تمام مقررات و بخشنامهنامهآیین


