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 «دانشگاه شيراز (Ph.D)دکتري تخصصي  ينامه و مقررات آموزشي دورهآيين»

 پژوهشي( -ي آموزشي)شيوه

 ريزي آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوريشوراي عالي برنامه 42/88/8952مورخ  178ي جلسه نهايي يمصوبه

 شوراي دانشگاه 84/1/59ي مورخ جلسه و

 

 مقدمه

)مصوب  ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریشورای عالی برنامه ینامهآیین 3 یماده 21به استناد بند 

 شود.ه تدوین و به اجرا گذاشته مینام( این آیین12/7/2333

ای هدکتری تخصصی در تمامی زیرنظام یتعیین چارچوبی برای اجرای صحیح دوره ،نامههدف از تدوین این آیین :8 يماده

 آموزش عالی است.

 نامه استفاده شده است: از تعاریف زیر در این آیینبرای رعایت اختصار، : 4 يماده

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. وزارت: -2

دکتری از  یها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی است که دارای مجوز پذیرش دانشجوی دورهدانشگاه مؤسسه: -1

 وزارت هستند. 

 3- است. 2: دانشگاه شیرازدانشگاه  

  .دکننمی نظام آموزش عالی که دانشجویان بدون پرداخت شهریه و صرفاً با سپردن تعهد خدمت، تحصیل آموزش رايگان: -4

 ریزی آموزشی وزارت است. شورای عالی برنامه شورا: -5

ی تحصیلی دکترای تخصصی، برابر ضوابط معین پذیرفته شود و در آن های دورهفردی است که در یکی از رشته دانشجو: -6

 ال ورزد.کند و به تحصیل اشتغ دوره ثبت نام

                                                 

 ( مشخص شده است.نامه مصوبات دانشگاه با عالمت )دراین آیین 2
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های تحصیلی آموزش عالی را با موفقیت به پایان رساند و برابر ضوابط معین، فردی است که یکی از دوره آموخته:دانش -7

 مدرک تحصیلی آن دوره را دریافت کند. 

 شتغال ندارد. مدت زمان مشخصی است که دانشجو برابر ضوابط معین و به طور موقت به تحصیل ا مرخصي تحصيلي: -2

یل تحص یهفرآیندی است که در آن دانشجو با درخواست شخصی یا عدم ثبت نام در یک نیمسال از ادام انصراف تحصيل: -3

 خودداری کند. 

 دهد. ای از آموزش است که دانشجو در آن، تمام تحصیل خود را به صورت تمام وقت انجام میشیوه آموزش حضوري: -21

های آموزشی، با هدف ارزشیابی توانمندی یصی است که پس از گذراندن واحدهای دورهآزمونی تخص ارزيابي جامع: -22

 شود. آموزشی و پژوهشی دانشجو برگزار می

 رسیده باشد. دانشگاه عضو هیأت علمی و یا کسانی که صالحیت تدریس آنها به تأیید  مدرس: -21

 وزارت است. بندیهای تخصصی علوم براساس تقسیمیکی از حوزه تحصيلي: يهرشت -23

تحصیلی است که اهداف مشخصی را  یهای هر رشتهای از دروس و فعالیتبه هم پیوسته یمجموعه درسي: يهبرنام -24

 کند. دنبال می

ر نظمسال تحصیلی یا زمان معادل آن درهایی است که برای یادگیری دانشجو در طول یک نیدانش یا مهارتواحد درسي:  -25

 شود. گرفته می

علمی  یمشابه در یک رشته ای متشکل از تعدادی عضو هیأت علمی که دارای تخصصیمجموعه آموزشي: بخش )گروه( -26

 هستند. 

شود و دانشجو ای آغاز میارشد یا دکتری حرفهکارشناسی یهتحصیلی که پس از دور یهدور ي دکتري تخصصي:دوره  -27

 کند. درسی مصوب، مدرک دکتری دریافت میی هطبق برنام

خص مش یهدکتری تخصصی است که در یک زمین یگزارش مکتوب حاصل از یک فعالیت پژوهشی دانشجوی دوره رساله: -22

 شود. تحصیلی و با راهنمایی استاد)ان( راهنما و استادان مشاور تدوین می یهاز یک رشت

 یارزیابی رساله لیتؤوای است که مسکل از اعضای هیأت علمی و یا متخصصان حرفهتشای ممجموعه هيأت داوران: -23

 دانشجو را برعهده دارند. 

های جامعه هستند که دارای غیر هیأت علمی در سایر بخش یکارشناسان با تجربه یانظران صاحب اي:متخصصان حرفه -11

 باشند. می دانشگاه ای به تأییدمهارت و صالحیت حرفه

ولیت راهنمایی دانشجو را در طول است که مسؤارای مدرک دکتری تخصصی یکی از اعضای هیأت علمی د استاد راهنما: -12

 دکتری به عهده دارد.  یدوره

 یهولیت مشاورای است که مسؤتخصصان حرفهیکی از اعضای هیأت علمی دارای مدرک دکتری تخصصی یا م استاد مشاور: -11

 دانشجو را در انجام رساله به عهده دارد. 

 هایری است که براساس ضوابط مصوب وزارت و با مشارکت مؤسسههای تخصصی دکتهریک از دوره المللي:بين يدوره -13

 شود.آموزش عالی و پژوهشی غیرایرانی برگزار می

 14-  :است.ای متشکل از تعدادی بخش )گروه( آموزشی مجموعهدانشکده 
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 : شرايط و ضوابط پذيرش9ي ماده

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

-یید وزارتای مورد تأارشد اعم از پیوسته، ناپیوسته یا دکتری حرفهکارشناسی یدارا بودن مدرک رسمی پایان دوره الف(

 های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکیخانه

 سسه برابر ضوابط معین ؤهای علمی ورود به مداشتن صالحیت ب(

 سسه برابر ضوابط معین  ؤهای عمومی ورود به مصالحیت داشتن ج(

 داشتن توانایی در زبان خارجی د (

8: های استاندارد زبان بر اساس جدول زیر، مشروط به اینکه در هنگام پذیرش در ذ حد نصاب قبولی در یکی از آزموناخ

 از زمان آن نگذشته باشد. بيش از دو سال، مقطع دکتری

 رشته

 نوع آزمون

ادبيات انگليسي و  زبان و

 آموزش زبان انگليسي
 هاساير رشته

 211از  51 211از  21 آزمون بسندگی زبان

 درصد 51 درصد 21 آزمون زبان انگلیسی کنکور

 هاي جايگزين بسندگي زبانآزمون

 حدنصاب قابل قبول نوع آزمون

TOEFL paper-based 551 

TOEFL iBT )71 )اینترنتی 

IELTS General 5/6 

IELTS Academic 6 

MCHE 61 

TOLIMO 551 

 های مادرآزمون دانشگاه

های زبان و ادبیات انگلیسی و رشته

 آموزش زبان انگلیسی
 درصد 21

 درصد 61 هاسایر رشته

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

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

پذیر است.تحصیالت تکمیلی دانشگاه امکان
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دکتری مشمول مقررات استعدادهای درخشان طبق مصوبات شورای هدایت  یپذیرش دانشجوی دوره: 8 يتبصره

شود.ربط انجام میاستعدادهای درخشان وزارت و پذیرش داوطلبان خارجی طبق مصوبات مراجع ذی

ل اخانتقال دانشجویان خارج به د ینامهتواند طبق آیینخارج می یسسهدکتری تخصصی مؤ یدانشجوی دوره: 4 يتبصره

 .شودهای داخل منتقل سسه، به یکی از مؤب وزارتمصو

 .پذیر استتحصیلی دکتری تخصصی صرفا یک بار امکان یبرای هر دانشجو در دورهآموزش رایگان : 2 يماده

دوره در  دکتری تخصصی به صورت تمام وقت است. همچنین تحصیل همزمان دانشجوی این یتحصیل در دوره: 9 يماده

 های تحصیلی ممنوع است.همان دوره یا سایر دوره

 ها اعم از دولتی وسسهیا سایر مؤ دانشگاهصصی در همان دکتری تخ یتغییر رشته و انتقال دانشجوی دوره :6 يماده

 دولتی ممنوع است.غیر

راهنمای اول است که به درخواست ی استاد مسؤولیت راهنمایی دانشجو از نخستین نیمسال تحصیلی بر عهده: 7ي ماده 

ی استادیاری و باالتر و با موافقت عضو هیأت علمی و تأیید شورای دانشجو از میان اعضای هیأت علمی محل تحصیل دانشجو با مرتبه

  شود.قالب ظرفیت عضو هیأت علمی تعیین می بخش )گروه( و شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده در

گردد.تحصیالت تکمیلی دانشگاه تعیین میدانشجو توسط استاد راهنما در شورای  ظرفیت پذیرش: 8ي تبصره 

استاد راهنما باید حداکثر تا پایان نیمسال دوم سال تحصیلی دانشجو، تعیین شود. تا زمانی که استاد راهنما : 4ي تبصره

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

ی و تأیید شورای بخش)گروه(، مسؤولیت راهنمایی رساله اولدر صورت نیاز، به پیشنهاد استاد راهنمای : 9ي صرهتب

 شوند.دار میدانشجو را دو استاد راهنما به طور مشترک، عهده

ی و شوراها انتخاب استاد راهنمای دوم با پیشنهاد استاد راهنمای اول و موافقت شورای بخش )گروه(: 2ي تبصره

، از میان متخصصان عضو هیأت علمی داخل دانشگاه  با حداقل مرتبه استادیاری و عضو هیأت و دانشگاه تحصیالت تکمیلی دانشکده

  cvل توجیهی ودالی ی طرح تحقیق،پذیراست. در این صورت همزمان با ارائهامکان علمی خارج از دانشگاه با حداقل مرتبه دانشیاری

 دانشکده و دانشگاه ارائه شود.شوراهای تحصیالت تکمیلی ی بخش )گروه(، گیری در شورادانشگاه باید جهت تصمیمرج از عضو خا

یید به پیشنهاد شورای بخش )گروه( و تأو یک نفر  استاد)ان( راهنما پیشنهادنفر استاد مشاور، یک نفر به  دو: 9ي تبصره

 یسابقه حداقل يک سالبا  باالتری استادیاری و هیأت علمی دانشگاه با مرتبهعضای از میان ا شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده

 مربوط در دانشگاه، تعیین می گردد.  یتدریس در رشته

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

 ای مرتبطیا از میان متخصصان حرفهانتخاب استاد مشاور از میان متخصصان عضو هیأت علمی خارج از دانشگاه )با مدرک دکتری( 

خارج از دانشگاه باید  عضو  cvل توجیهی ودالی ی طرح تحقیق،ان با ارائهست. در این صورت همزمپذیر اامکانتحصیلی  یبا رشته

 گیری در شورای بخش )گروه(، شوراهای تحصیالت تکمیلی دانشکده و دانشگاه ارائه شود. جهت تصمیم
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سیستمانتخاب واحد دانشجو در نیمسال سوم از سنوات تحصیلی، منوط به تعیین استاد راهنما و درج در : 7ي تبصره 

 باشد.اتوماسیون آموزشی دانشگاه می

ی دکتری به شرح زیر است:ی دانشجویان دورهی رسالهشرایط تدریس، راهنمایی و مشاوره: 1ي تبصره 

 الف( تدريس

 ی استادیاری و باالترداشتن مدرک دکتری با مرتبه -2

 مربوط یای در رشتهحرفهارشد یا دکترای ی تدریس در مقطع کارشناسی سه سال سابقه -1

 موافقت شورای بخش )گروه(  -3

 ب( راهنمايي رساله

 ی استادیاری و باالتر برای عضو هیأت علمی داخل دانشگاه داشتن مدرک دکتری با مرتبه -2

 یهای معتبر دولتدر دانشگاهمربوط  یارشد یا دکتری در رشتهی تدریس در مقطع کارشناسیسال سابقه دو حداقل -1

 ای دفاع شده ارشد یا دکترای حرفهی کارشناسینامهحداقل راهنمایی دو پایان -3

 معتبر(، در طول سه سال گذشته یهای معتبر علمی و پژوهشی )با نمایهچاپ حداقل یک مقاله در یکی از مجله -4

 موافقت شورای بخش )گروه( و شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده  -5

شود.تحصیالت تکمیلی دانشگاه انجام میای با موافقت شورای خصوص متخصصان حرفه: موارد خاص در تبصره 

 ي  رسالهج( مشاوره

 ی استادیاری و باالترداشتن مدرک دکتری با مرتبه -2

 تدریس در دانشگاه یحداقل یک سال سابقه -1

 موافقت شورای بخش )گروه(  -3

 مشاور خارج از دانشگاه د(شرايط استاد راهنماي مشترک و

 راهنمايي مشترک رساله:* 

 دانشیاری یشرط داشتن حداقل مرتبه ت علمی باأعضو هی -2

 موافقت شوراهای بخش )گروه(، تحصیالت تکمیلی دانشکده و تحصیالت تکمیلی دانشگاه -1

با موافقت  دانشکده،تحصیالت تکمیلی ی بخش و هاای پس از موافقت شورامتخصصان حرفه خصوصموارد خاص در  -3

 شود.شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه انجام می
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 ي رساله:مشاوره* 

 ی استادیاری و باالتر با رعایت موارد زیر: داشتن مدرک دکتری با مرتبه -2

 ارشد دفاع شدهکارشناسی یت علمی آموزشی: داشتن شرط رسمی آزمایشی و راهنمایی سه پایان نامهأعضو هی -الف

پژوهشی در دو سال گذشته و  –علمی  یسه مقالهداشتن ت علمی پژوهشی: داشتن شرط رسمی آزمایشی، أعضو هی -ب

 دانشجو   یرسالهموضوع مرتبط با  یکار در زمینه یدو سال سابقه

 یکار در زمینه یپژوهشی در دو سال گذشته و حداقل دو سال سابقه -ی علمی ای: داشتن سه مقالهمتخصصان حرفه  -ج

 دانشجو یمرتبط با موضوع رساله

 موافقت شوراهای بخش )گروه(، تحصیالت تکمیلی دانشکده و تحصیالت تکمیلی دانشگاه -1

با تأیید شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه و تأیید معاون )الف، ب، ج(  2بند موارد استثنایی درخصوص : 5ي تبصره

 آموزشی دانشگاه انجام خواهد شد.

 شود. دکتری تخصصی در دانشگاه مبتنی بر نظام واحدی انجام می یدر دوره آموزش: 1ي ماده

 هر نیمسال تحصیلی هجده هفته، شامل شانزده هفته آموزش و دو هفته ارزشیابی پایان نیمسال است. تبصره: 

پژوهشی )رساله(  ماندهواحد باقی 22واحد آن آموزشی و  22واحد است که  36ی دکتری مجموع واحدهای دوره: 5ي ماده

ا نظر های پژوهشی بباشد. واحدهای درسی به منظور تسلط بر مفاهیم نوین رشته و تقویت توان علمی دانشجو برای اجرای فعالیتمی

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

ربط، دانشجو اهنما و تأیید شورای بخش )گروه( ذیدر شرایط خاص و در صورت نیاز، به تشخیص استاد ر :8ي تبصره

های جبرانی )با حداقل نمره های تکمیلی را بـه عنوان درسهای دورهواحد از درس 2واحد مصوب، حداکثر  22موظف است عالوه بر 

ردد. بخش )گروه( موظف گهای دانشجو محاسبه نمیاست؛ اما در میانگین )معدل( نمرهها اجباری ( بگذراند. گذراندن این درس24

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

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

 نامه(آیین 27ی ردد. )موضوع مادهگدانشجو 

واحد درسی انتخاب نماید؛  21و حداکثر  6ی آموزشی، موظف است در هر نیمسال حداقل دانشجو در مرحله: 4ي تبصره

شود؛ ولی در های جبرانی محاسبه میواحد کمتر باشد. حداقل واحدها بدون در نظر گرفتن درس 6مانده از مگر آنکه واحدهای باقی

 واحد باید رعایت شود 21صورت سقف حداکثر هر 

از  26ها ی درسهای دانشجو در همهو میانگین قابل قبول نمره 11از  24ی قبولی در هر درس حداقل نمره: 9ي تبصره

د، باش 26گردد و در صورتی که مقدار آن کمتر از های اخذ شده محاسبه میی درسهای همهاست. این میانگین براساس نمره 11

های جدید یا اخذ شده را دانشجو مجاز است با نظر استاد راهنما و تأیید شورای بخش )گروه(، حداکثر در یک نیمسال تحصیلی درس

( اخذ نماید و بگذراند. در غیر این 3ی ماده 1ی واحد( برای جبران میانگین کل )با رعایت تبصره 22عالوه بر سقف واحدهای درسی )

 یل محروم می شود.صورت از ادامه تحص
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هایی که دانشجو الزم است عالوه بر سقف واحدهای درسی، برای جبران میانگین کل بگذراند باید در درس: 2ي تبصره

 تواند با پیشنهاد استاد راهنما وبینی و مصوب شده باشد. دانشجو در موارد استثنایی میی دکتری رشته پیشی درسی دورهبرنامه

 ها نیز اخذ نماید.ی دکتری سایر رشتههایی را از دوره)گروه( و شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده درس موافقت شورای بخش

های مورد نیاز دانشجو را حداکثر در چهار نیمسال اول تحصیل بخش )گروه( موظف است تمامی درس: 9ي تبصره

  دانشجو ارائه دهد.

را حداکثر در چهار نیمسال اول تحصیل خود بگذراند. های خوددانشجو موظف است تمامی درس: 6يتبصره 

یابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس از سوی مدرس )مدرسان( آن درس و بر اساس حضور و فعالیت ارز: 81 يماده

تحصیلی صورت عملی در هر نیمسال  -ی و پایانی برای دروس نظری و نظری انجام تکالیف و نتایج آزمون مرحلهدر کالس درس، ا

 شود.می پذیرد و بر مبنای عددی از صفر تا بیست تعیین می

ی امتحان های یک درس یا در جلسهچنانچه دانشجو در طول نیمسال تحصیلی، بیش از سه شانزدهم از کالس: 88ي ماده

ورت رعایت حداقل شش در این ص آن درس حذف می شود. پایان نیمسال آن درس غیبت کند، این غیبت غیر موجه تلقی شده و

ی تحصیل یولی نیمسال مذکور  به عنوان یک نیمسال کامل جزو مدت مجاز دوره ؛واحد در طول نیمسال برای دانشجو الزامی نیست

وی محسوب می شود.

غیر جبرانی را حذف کندیک درس : دانشجو در طول مدت تحصیل خود می تواند حداکثر یک درس جبرانی و تبصره. 

ی خود را با هماهنگی استاد راهنما دانشجو موظف است تا پایان نیمسال دوم تحصیلی، موضوع کلی رساله: 84ي ماده

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

  ارزيابي جامع -الف 

ن بسندگی ( و قبولی در آزمو11از  26های الزم با میانگین قابل قبول )حداقل رسپس از گذراندن ددانشجو موظف است 

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

 شود:نفر به شرح زیر برگزار می 6داقل از حای مرکب شورای بخش )گروه(، شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده و توسط کمیته

 استاد)ان( راهنما -8

نفر عضو هیأت علمی که با پیشنهاد شورای بخش )گروه( و تصویب شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده با  4حداقل  -4

 شوند.یلی انتخاب میهای تحصیالت تکمی تدریس یا تحقیق در دورهحداقل مرتبه استادیاری )آموزشی، پژوهشی( و دو سال سابقه

 عنوان ناظر ی تحصیالت تکمیلی دانشگاه بهنماینده  -9

دانشجو موظف است حداقل یک ماه قبل از برگزاری ارزیابی جامع، از طریق سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه : 8ي تبصره

 درخواست شرکت در ارزیابی جامع نماید.

قبل از برگزاری ارزیابی جامع، مجوز شرکت دانشجو را در ارزیابی جامع  هفته 1دانشکده موظف است حداقل : 4ي تبصره

 از مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه کسب نماید.
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درصورتی که دانشجو از شرکت در ارزیابی جامع منصرف شود، باید حداقل یک هفته قبل از تاریخ برگزاری : 9ي تبصره

 ی دانشگاه درخواست دهد.ارزیابی جامع از طریق سیستم اتوماسیون آموزش

بندی ی زمانشود. برنامهماه برگزار می 6 یارزیابی جامع در هر رشته/گرایش حداکثر دو بار در سال و به فاصله: 2ي تبصره

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

که دانشجو آزمون کتبی را با موفقیت شود و در صورتیی کتبی و شفاهی برگزار میارزیابی جامع در دو مرحله: 9ي تبصره

 باشد.( مجاز به شرکت در آزمون شفاهی می11از  24ی بگذراند )کسب حداقل میانگین نمره

)گروه( موظف است در آزمون جامع بعدی  گردد، بخشارزیابی جامع مردود ی کتبی مرحله چنانچه دانشجو در: 6 يتبصره

  آورد.عمل از تمام مواد امتحانی، از وی آزمون به

  دستورالعمل برگزاري ارزيابي جامع  –ب 

د. میانگین کل نمرات دانشجو در ی کل را تشکیل می دهدرصد نمره 99درصد و آزمون شفاهی  69آزمون کتبی  -8 

 کمتر باشد.( 811از  11) 86های کتبی و شفاهی نباید از آزمونارزیابی جامع در مجموع 

 اصلی به تصویب شورای تحصیالت تکمیلی بخش )گروه( می باشد. ی شامل دو یا سه درس یا زمینهآزمون کتبی  -4

 یهی توان علمی، قدرت بیان و استدالل منطقی دانشجو و طرح تحقیق رسالآزمون شفاهی شامل سؤاالتی در زمینه -9

 باشد.ی برگزاری ارزیابی جامع میدانشجو به تشخیص کمیته

از آزمون کتبی، باید حداکثر ظرف مدت دو هفته در آزمون  24دانشجو در صورت کسب حداقل میانگین  :8ي تبصره

 شفاهی شرکت نماید.

، از فته پس از برگزاریی ارزیابی جامع )کتبی و شفاهی( را حداکثر دو هبخش )گروه( موظف است نتیجه: 4ي تبصره

 طریق دانشکده به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه گزارش نماید.

را کسب نماید ولی در آزمون شفاهی ( 41از  82نمره ) ی الزمچنانچه دانشجو در آزمون کتبی، حداقل نمره :9ي تبصره

ع نشود، )در صورت تقاضای دانشجو( در ارزیابی جامع ی قبولی و احراز حداقل میانگین قابل قبول ارزیابی جامموفق به کسب نمره

را کسب نماید،الزم است  41از  82 یکتبی نمره ینماید. دانشجویی که در مرحلهبعدی، می تواند صرفاً در آزمون شفاهی شرکت 

 ( را کسب نماید.41از  41نمره شفاهی ) یکامل مرحله یبرای قبولی در ارزیابی جامع، نمره

تواند تنها برای یکبار دیگر با رعایت مدت مجاز تحصیل در صورت عدم موفقیت در ارزیابی جامع، دانشجو می :2ي تبصره

 در ارزیابی جامع بعدی شرکت کند و آن را با موفقیت بگذراند.

 .سال پنجم در ارزیابی جامع قبول شده باشدنیمدانشجو باید تا  :9ي تبصره

  تصويب طرح تحقيق -ج 
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رح سال ششم تحصیلی، طیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پس از قبولی در ارزدانشجو موظف است حداکثر یک نیم -8

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

 بخش )گروه( ارائه دهد.

 پذیرد وای با حضور استاد)ان( راهنما، انجام میطرح تحقیق رساله در بخش )گروه( مربوط در جلسه بررسی و تصویب -4

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

 ار کند.ی دانشجو را به صورت علنی برگزی دفاع از طرح تحقیق رسالهتواند جلسهبخش )گروه( می :تبصره

و ی دانشجی پژوهش رسالهی رساله متشکل از استاد)ان( راهنما و حداقل دو نفر استاد مشاور متخصص در زمینهکمیته -9

سماً به شوند و رباشد که یکی از آنها به انتخاب استاد راهنما و مابقی به انتخاب بخش )گروه( و پس از تأیید دانشکده تعیین میمی

 گردد.شگاه اعالم میتحصیالت تکمیلی دان

ی خود را به تصویب برساند، مراتب به چنانچه دانشجو تا پایان نیمسال پنجم تحصیلی، نتواند طرح تحقیق رساله -2

تحصیالت تکمیلی دانشگاه دالیل تأخیر را موجه تشخیص دهد،  شود و در صورتی که شورایتحصیالت تکمیلی دانشگاه گزارش می

از  در غیر این صورت .ی خود را به تصویب نهایی برساندل ششم، طرح تحقیق رسالهشود تا پایان نیمسابه دانشجو فرصت داده می

 ی تحصیل محروم خواهد شد.ادامه

شورای بخش )گروه( و شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده موظفند پس از دریافت طرح تحقیق پیشنهادی دانشجو،  -9

 حداکثر تا سه هفته آن را بررسی کنند و نتیجه را اعالم نمایند.

 اساسی خود دفاع نکرده است بردانشجو پس از تصویب طرح تحقیق رساله، موظف است تا زمانی که از رساله :8ي تبصره

صورت مشمول مقررات آموزشی دانشگاه نام نماید؛ در غیر اینهای بعد برای رسالــه انتخاب واحد و ثبتتقویم دانشگاهی در نیمسال

گردد. بازگشت به تحصیل دانشجو منوط به تأیید شورای بخش )گروه(، ی انصراف از تحصیل تلقی مینام به منزلهگردد. عدم ثبتمی

ی دیرکرد در هر نیمسال معادل ی دیرکرد است. میزان جریمهتکمیلی دانشکده و دانشگاه و پرداخت جریمه شوراهای تحصیالت

 باشد.ی ثابت همان نیمسال در همان سال میشهریه

را  ی خود، گزارش کتبی پیشرفت رسالهاولماه  شش دردانشجوی دکتری باید پس از تصویب طرح تحقیق،  :4ي تبصره

  و و مشاور ارسال نمایداستاد)ان( راهنما  برای، فرآیند گزارش پیشرفت رساله در اتوماسیون آموزشی دانشگاه مخصوصفرم مطابق 

ود را براساس خ یی رساله، گزارش پیشرفت رسالهیتهنیز، مطابق تقویم تحصیالت تکمیلی دانشگاه، در حضور اعضای کم دومشش ماه 

 أییدتبه از طریق اتوماسیون آموزشی ی آن را در فرم مخصوصی که باید ه نماید و نتیجهطرح تحقیق مصوب، به صورت شفاهی ارائ

استاد)ان( راهنما، استادان مشاور و رئیس بخش )گروه( و همچنین تأیید دانشکده رسیده باشد، به تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال 

انصراف  یی آنها به منزلهایان تحصیل دانشجو الزامی و عدم ارائهکتبی و شفاهی پیشرفت رساله تا پی شش ماههی گزارش ارائهکند. 

 باشد می رسالههای پیشرفت ی گزارشدی دانشجو منوط به ارائههای بعنام نیمسالثبتگردد. از تحصیل تلقی می

ادر دانشجو ص یرسالهنام را تحصیالت تکمیلی دانشکده پس از دریافت گزارش پیشرفت مجوز کتبی ثبت :9ي تبصره

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

 ینامههای پژوهشی خود طبق آیینفعالیت یدکتری و برای ادامه یدانشجو مجاز است در زمان تدوین رساله: 89ي ماده

 های آموزش عالی داخلی یا خارجی سفر کند.همصوب وزارت در مدت مجاز تحصیلی با عنوان فرصت تحقیقاتی به یکی از مؤسس
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ی گزارش پیشرفت تحصیلی وی صورت برد، پس از ارائهسر مینام دانشجویی که در فرصت تحقیقاتی بهثبت: تبصره

 گیرد.می

دانشجو پس از تدوین رساله و تأیید استاد راهنما و به شرط کفایت دستاوردهای علمی رساله، موظف است در : 82ي ماده

 ی خود دفاع کند. حضور هیأت داوران از رساله

اع دف احراز کفایت دستاوردهای علمی رساله )مطابق با اهداف طرح تحقیق( متناسب با موضوع رساله، قبل از :8ي تبصره

گیرد. دستاوردهای صورت میبه شرح زیر مستخرج از رساله در مجالت معتبر  یاپ یا اخذ پذیرش نهایی حداقل یک مقالهاز طریق چ

علمی یاد شده ترجیحاً باید به ترتیب با اسامی دانشجو و استاد)ان( راهنما باشد. در هر صورت ذکر نام استاد)ان( راهنما و ذکر نام 

 الزامی است.« دانشگاه شیراز»

ایش یا دو گر -رشته MIFثیر معادل ، دارای ضریب تأمستخرج از رساله ISI یچاپ یا پذیرش حداقل یک مقاله :الف

 دامپزشكيو  کشاورزي، علوم پايه، مهندسيبرای رشته های  ،گرایش باشد –رشته MIFثیر آن معادل مقاله که مجموع ضریب تأ

 با تأیید شورای بخش و شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده الزامی است. 

برای ( ISI-ISCمعتبر ) یمستخرج از رساله در مجالت با نمایهپژوهشي  –علمي یچاپ یا پذیرش حداقل یک مقاله :ب

  یید شورای بخش و شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده الزامی است.های علوم انسانی با تأرشته

ئید شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده در شورای تحصیالت استثنا با موافقت شورای بخش و تأ موارد: 4ي تبصره

  تکمیلی دانشگاه قابل بررسی است.

7ی ی پیش دفاع با حضور استاد)ان( راهنما، استادان مشاور و داور داخلی با رعایت تبصرهبرگزاری جلسه :9ي تبصره 

 الزامی است. 24ی ماده

7ی صورتی که با حضور داور داخلی باشد، با رعایت تبصره در رساله،پیشرفت ی شش ماههآخرین گزارش : 2ي تبصره 

 ی پیش دفاع از رساله تلقی گردد. تواند به عنوان جلسهمی 24ی ماده

( از سوی 24 یماده 2ی صرهمجوز دفاع از رساله پس از احراز کفایت دستاوردهای علمی )موضوع تب: 9ي تبصره

 شود.تکمیلی دانشگاه صادر میتحصیالت 

ترکيب و وظايف هيأت داوران6ي تبصره :  

 ترکیب هیأت داوران به شرح زیر است:   

 استاد)ان( راهنما  -2

 استادان مشاور -1

ی باالتر بـا حداقل دو سال سابقهی استادیاری و ی مربوط با مرتبهیک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه در رشته -3

مستقل در دوره های تحصیالت  یدفاع شده یهای تحصیالت تکمیلــی و راهنمایی حداقل دو پایان نامهتدریس یا تحقیق در دوره

 داخليمتخصص داور تکمیلی به پیشنهاد بخش )گروه( و تأیید شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده به عنوان 
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ی دانشیاری و باالتر به پیشنهاد بخش )گروه( و ی مربوط با مرتبهت علمی خارج از دانشگاه در رشتهیک نفر عضو هیأ -4

 داور خارجيتکمیلی دانشکده به عنوان  تأیید شورای تحصیالت

ه ب دانشگاه با مرتبه استادیاری و باالترهای سایر بخشی تحصیالت تکمیلی دانشگاه از میان اعضای هیأت علمی نماینده -5

 ی دفاع جهت نظارت بر حسن برگزاری جلسه انتخاب تحصیالت تکمیلی دانشکده، صرفاً

حداقل سه نفر به پیشنهاد شورای بخش ي انتخاب داور متخصص داخلي و خارج از دانشگاه: : نحوه7ي تبصره

گردند. انتخاب داور براساس ده معرفی می )گروه(، برای هریک از داوران داخلی و خارج از دانشگاه به شورای تحصیالت تکمیلی دانشک

باشد. همچنین شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده اختیار دارد فرد متخصص دیگری شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده میی مصوبه

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

داوران رساله پس از پذیرش یا چاپ مقاله و اخلي و خارج از دانشگاه: : زمان انتخاب داور متخصص د1ي تبصره

، انتخاب می گردند. دانشجو 24ی ماده 7ی به بخش )گروه(، با رعایت تبصرهتأیید آن توسط بخش )گروه( و همچنین تحویل رساله 

متخصص به رئیس بخش )گروه( تحویل دهد. تأیید ی خود را برای ارسال به داوران روز قبل از تاریخ دفاع، رساله 41 باید حداقل

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

ی دکتری مصوب شورای طبق مفاد فرم داوری رساله شرح وظایف داور متخصص داخلی و خارج از دانشگاه: 5ي تبصره

 باشد. تحصیالت تکمیلی دانشگاه می

در صورتی که نظر هر یک از داوران مبنی بر تغییر تاریخ تعیین شده برای دفاع از رساله به دلیل مشکالت : 81ي تبصره

نفر عضو شامل استاد)ان( راهنما، استادان مشاور،  6ای از طرف بخش )گروه( متشکل از حداقل اساسی، بیش از یک ماه باشد، کمیته

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

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

توسط  ،درخواست صدور مجوز دفاع از رساله پس از تأیید استاد راهنما، باید یک ماه قبل از تاریخ دفاع :88ي تبصره

دانشجو در سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه وارد شود و پس از تأیید بخش )گروه( و تحصیالت تکمیلی دانشکده، حداقل دو هفته 

 قبل از تاریخ دفاع به تحصیالت تکمیلی دانشگاه رسیده باشد.

باشد. سال میحداقل زمان الزم بین تصویب طرح تحقیق در دانشکده و دفاع از رساله یک  :84ي تبصره 

 های پژوهشی و، میزان نوآوری، چگونگی دفاع از یافتهارزیابی رساله براساس کیفیت علمی پژوهش انجام شده: 89ي ماده

 شود. ی نگارش رساله انجام مینحوه

نمایند. تعیین می  11ای ی دانشجو را بر مبنی رسالهی دفاع، اعضای هیأت داوران، نمرهدر پایان جلسه: 8ي تبصره

ای ی مرتبهجهکند. نتیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه میی تحصیالت تکمیلی دانشگاه میانگین نمرات را محاسبه و وارد سینماینده

 گردد. ی دانشجو درج میدر کارنامه« ی رسالهارزیابی نمره جدول معیار»ارزیابی )بدون احتساب در میانگین نمرات دانشجو(، بر مبنای 
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 «ي رسالهجدول معيار ارزيابـي نمره»

 درجه نمره

 عالی 11تا  23

 بسیار خوب 33/22تا  27

 خوب 33/26تا  26

 غیر قابل قبول 26کمتر از 

به تشخیص هیأت داوران، دانشجو مجاز است ارزیابی شود، بنا «غيرقابل قبول»ی دانشجو چنانچه رساله: 4ي تبصره

 و صرفاً برای یک بار دیگر از آن دفاع کند.  انجام دهد، اصالحات الزم را در رساله مجاز تحصیلیک نیمسال در سقف مدت حداکثر 

ی دورهی آموختهی خود، دانشاز رساله «قبول»  یجهدانشجو پس از گذراندن واحدهای درسی و کسب در: 86ي ماده

 گردد. ل میی دکتری تخصصی نائبه دریافت درجهشود و دکتری شناخته می

 قبولی از رساله است. یآموختگی، روز دفاع و کسب درجهتاریخ دانشتبصره: 

)چهار و حداکثر هشت نیمسال  )سه سال تحصیلی( ی دکتری حداقل شش نیمسالمدت مجاز تحصیل در دوره: 87ي ماده

 است. سال تحصیلی( 

ثبت نیمسال نهم از سنوات تحصیلی دانشجو، با تأیید استاد راهنما و موافقت بخش )گروه( و تحصیالت  :8ي تبصره

 پذیرد.دانشجو، انجام می یرسالههای پیشرفت تکمیلی دانشکده، بر مبنای گزارش

الیل )ذکر دجو دانش یرسالهتمدید نیمسال دهم از سنوات تحصیلی دانشجو، با بررسی عملکرد و پیشرفت : 4ي تبصره

ی مستخرج از رساله و تاریخ تقریبی دفاع از رساله( با ی تحصیلی، درصد پیشرفت رساله، وضعیت چاپ مقالهبه طول انجامیدن دوره

ام انجتأیید استاد)ان( راهنما و موافقت شورای بخش )گروه(، شوراهای تحصیالت تکمیلی دانشکده و دانشگاه، باپرداخت شهریه 

 شود. می

ز بینی، در مدت مجادر صورتی که دانشجو بنا به عللی خارج از اختیار خود، یا بروز مشکالت غیر قابل پیش :9ي صرهتب

تواند حداکثر یک نیمسال تحصیلی موفق به اتمام تحصیل نشود، به پیشنهاد استاد)ان( راهنما، کمیسیون مواردخاص دانشگاه می

 اید.دیگر، سنوات تحصیلی دانشجو را تمدید نم

شود:ی دکتری محروم میی تحصیل در دورهدر موارد زیر دانشجو از ادامه: 81ي ماده 

 باشد. 26( کمتر از 3ی ماده 3ی )با رعایت تبصرهدرسی دانشجو های میانگین کل نمره الف (

 صالحیت علمی دانشجو برای استمرار فعالیت پژوهشی پس از دو بار ارزیابی جامع احراز نشود. ب (

 ارزیابی شود. «غير قابل قبول »( 25ی ماده 1ی ی دانشجو )با رعایت تبصرهرساله ج ( 

 ( به پایان برسد.27ی ماده 3ی مدت مجاز تحصیل )با رعایت تبصره د ( 
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ی دکتری، دانشگاه مجاز است با رعایت ضوابط ی تحصیل در دورهدر صورت محروم شدن یا انصراف دانشجو از ادامه :تبصره

 ی تحصیلی دانشجو صادر کند و در اختیار وی قرار دهد.های اخذ شده را براساس کارنامهو مقررات مربوط، صرفاً گواهی درس

ه اقدام به تخلف علمی )دستبرد ادبی، جعل، تقلب، رونوشت برداری( کند : چنانچه دانشجو در حین تدوین رسال85 يماده

 های مصوب اقدامالعملنامه ها و دستورتخلفات پژوهشی دانشگاه اثبات شود، مطابق قوانین و آیین ینامهاین موضوع طبق شیوهو 

 خواهد شد.

 ر به ابطال مدرک تحصیلی وی خواهد شد.احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام رساله، منج :8 يتبصره

های درسی به دانشجوی مشمول این ماده بالمانع است.اعطای گواهی گذراندن واحد :4 يتبصره 

ساير موارد 41 يماده : 

ی تحصیل با موافقت استاد راهنما، بخش )گروه( و تحصیالت تکمیلی دانشکده، با تواند در طول دورهدانشجو می ( الف

( حداکثر از دو نیمسال مرخصی تحصیلی یا حذف ترم با احتساب در 27ی رعایت حداکثر سنوات مجاز تحصیلی )به استناد ماده

 سنوات تحصیلی استفاده کند.

 باشد.تحصیلی در اولین نیمسال ورود به دانشگاه مجاز نمیدرخواست مرخصی  (  ب

تقویم تحصیالت مطابق با  ،حذف نیمسال و ها، درخواست مرخصی تحصیلی، حذف درسزمان اعالم نمرات درس ( ج

 باشد.  تکمیلی دانشگاه می

ی شورای اجرایی آن بر عهدهیر دستورالعمل ی وزارت است و تفسدکتری بر عهده ینامهد آیینفاتفسیر م :48ي ماده

 باشد.ی شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه مینامه و مقررات، بر عهدهدانشگاه است. نظارت بر حسن اجرای این آیین

مورخ  17711/1 ی)شماره ی دکتریدورهی نامهدستورالعمل اجرایی، بر اساس آییننامه و آییناین : 44ي ماده

تبصره  57و ماده  11ریزی آموزشی وزارت در یک مقدمه و شورای عالی برنامه 14/22/34مورخ  272ی ( مصوب جلسه27/1/2335

برای دانشجویان  35-36به تصویب شورای دانشگاه رسید. این دستورالعمل از ابتدای سال تحصیلی  21/2/35تنظیم شد و در تاریخ 

ها و های قبلی و تمام مقررات و بخشنامهنامهو بعد از آن الزم االجرا است و از تاریخ ابالغ آن، آیین 35-36ورودی سال تحصیلی 

 گردد.نامه لغو میهای مغایر با آن برای دانشجویان مشمول این آییندستورالعمل

 


