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1 
واحدهای 

 درسی

 دانشجو ارائه دهد. تحصیل سه نیمسال اولبخش )گروه( موظف است تمامی درس های مورد نیاز دانشجو را حداکثر در  -1

 تحصیل خود بگذراند نیمسال اولچهار دانشجو موظف است تمامی درس های خود را حداکثر در  -2

 مانده پژوهشیواحد باقی 11واحد آن آموزشی و  11واحد است که  33ی دکتری دورهمجموع واحدهای  -3

باشد. واحدهای درسی به منظور تسلط بر مفاهیم نوين رشته و تقويت توان علمی دانشجو برای اجرای فعالیت های )رساله( می

 ا و بر اساس برنامه ی درسی مصوب هر رشته انتخاب می شود.پژوهشی با نظر استاد راهنم

موظف است  ربط، دانشجودر شرايط خاص و در صورت نیاز، به تشخیص استاد راهنما و تأيید شورای بخش )گروه( ذی -4

( 14قل نمره های جبرانی )با حداهای دوره های تکمیلی را بـه عنوان درسواحد از درس 6واحد مصوب، حداکثر  11عالوه بر 

گردد. بخش )گروه( موظف ها اجباری است؛ اما در میانگین )معدل( نمره های دانشجو محاسبه نمیبگذراند. گذراندن اين درس

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

 .اين دروس را اخذ کند دانشجو در همان نیمسال

نمايد؛ مگر آنکه  واحد درسی انتخاب 11و حداکثر  3ی آموزشی، موظف است در هر نیمسال حداقل دانشجو در مرحله -5

شود؛ ولی در هر واحد کمتر باشد. حداقل واحدها بدون در نظر گرفتن درس های جبرانی محاسبه می 3مانده از واحدهای باقی

    .واحد بايد رعايت شود 11صورت سقف حداکثر 

 ارزشیابی 2

است. اين  21از  13ها ی درسهای دانشجو در همهو میانگین قابل قبول نمره 21از  14ی قبولی در هر درس حداقل نمره -1

 باشد، 13گردد و در صورتی که مقدار آن کمتر از محاسبه می )غیر جبرانی( های درس های اخذ شدهمیانگین براساس نمره

های جديد يا تحصیلی درس حداكثر در يك نیمسالدانشجو مجاز است با نظر استاد راهنما و تأيید شورای بخش )گروه(، 

( اخذ نمايد و 5ی ماده 2ی واحد( برای جبران میانگین کل )با رعايت تبصره 11را عالوه بر سقف واحدهای درسی ) اخذ شده

 بگذراند.

درسی  یهعالوه بر سقف واحدهای درسی، برای جبران میانگین کل بگذراند بايد در برنامهايی که دانشجو الزم است درس -3

تواند با پیشنهاد استاد راهنما و موافقت بینی و مصوب شده باشد. دانشجو در موارد استثنايی میی دکتری رشته پیشدوره

  ها نیز اخذ نمايد.ی دکتری ساير رشتههشورای بخش )گروه( و شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده درس هايی را از دور

 طول دوره  3

 است.  حداقل سه سال و نیم و حداكثر چهار سال و نیمی دکتری مدت مجاز تحصیل در دوره -1

از سنوات تحصیلی دانشجو، با تأيید استاد راهنما و موافقت بخش )گروه( و تحصیالت تکمیلی دانشکده،  نیمسال نهمثبت  -2

  .پذيردانجام می

از سنوات تحصیلی دانشجو، با بررسی عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانشجو )ذکر داليل به طول انجامیدن دوره  نیمسال دهم -3

ی مستخرج از رساله و تاريخ تقريبی دفاع از رساله( با تأيید استاد)ان( پ مقالهی تحصیلی، درصد پیشرفت رساله، وضعیت چا

 راهنما و موافقت شورای بخش )گروه(، شوراهای تحصیالت تکمیلی دانشکده و دانشگاه انجام می شود.

داکثر تواند حکمیسیون مواردخاص دانشگاه می (،طول انجامیدن دوره ی تحصیلی )ذکر داليل به به پیشنهاد استاد)ان( راهنما -4

 سنوات تحصیلی دانشجو را تمديد نمايد. ) نیمسال يازدهم( ديگر يك نیمسال تحصیلی

4 
 استاد راهنما

 و مشاوران

شده نراهنما انتخاب  استاد راهنما بايد حداکثر تا پايان نیمسال اول سال تحصیلی دانشجو، تعیین شود. تا زمانی که استاد -1

 .است، رئیس بخش )گروه( وظايف استاد راهنما را بر عهده دارد.

دانشجو از میان  ی استاد راهنما است که به درخواستمسؤولیت راهنمايی دانشجو از نخستین نیمسال تحصیلی بر عهده -2

 بخش )گروه( و شورای تحصیالتی استادياری و باالتر و با موافقت عضو هیأت علمی و تأيید شورای اعضای هیأت علمی با مرتبه

أيید و ت (اول) یدر صورت نیاز، به پیشنهاد استاد راهنما شود.تکمیلی دانشکده درقالب ظرفیت عضو هیأت علمی تعیین می

 .شونددار میاستاد راهنما به طور مشترك، عهده ی دانشجو را دومسؤولیت راهنمايی رساله)گروه(،  شورای بخش

با حداقل  باالتری استادياری و از میان اعضای هیأت علمی دانشگاه با مرتبه و شورای بخش )گروه(، استاد راهنما پیشنهادبه  -3

 دو نفر استاد مشاور تعیین می گردد.سابقه تدريس در دانشگاه  يك سال

ی اتوماسیون آموزش در سیستمانتخاب واحد دانشجو در نیمسال دوم از سنوات تحصیلی، منوط به تعیین استاد راهنما و درج  -4

 باشد.دانشگاه می
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 ارزيابی جامع 5

و قبولی در آزمون  (13حداقل ) ی آموزشی و کسب میانگین قابل قبولپس از گذراندن درس های دورهدانشجو موظف است -1

انگلیسی )يا آزمون های معادل(، در ارزيابی جامع شرکت نمايد. ارزيابی جامع به صورت دو آزمون کتبی و زبان  بسندگی

نفر برگزار می  3ای مرکب از حداقل شفاهی زير نظر شورای بخش )گروه(، شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده و توسط کمیته

 شود:

استاد)ان( راهنما -الف  

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

.شوندهای تحصیالت تکمیلی انتخاب میی تدريس يا تحقیق در دورهمرتبه استادياری )آموزشی، پژوهشی( و دو سال سابقه  

عنوان ناظر ی تحصیالت تکمیلی دانشگاه بهنماينده -ج  

دانشگاه  قبل از برگزاری ارزيابی جامع، از طريق سیستم اتوماسیون آموزشیحداقل يك ماه دانشجو موظف است  -2

.در ارزيابی جامع نمايد درخواست شرکت  

از برگزاری ارزيابی جامع  درصورتی که دانشجو از شرکت در ارزيابی جامع منصرف شود، بايد حداقل يك هفته قبل از تاريخ -3

.دهدانصراف طريق سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه درخواست   

.شودبرگزار می ماه 6 ارزيابی جامع در هر رشته/گرايش حداکثر دو بار در سال و به فاصله -4  

چنانچه دانشجو در سال اول تحصیل خود تمامی درس های الزم را با میانگین قابل قبول بگذراند، می تواند در نیم سال  -5

جامع   )قبل از نیمسال ششم( در ارزيابینیم سال پنجم وم در ارزيابی جامع شرکت نمايد. دانشجو بايد حداکثر تا پايان س

   قبول شده باشد.

6 
برگزاری 

 ارزيابی جامع

ارزيابی درصد نمره کل را تشکیل می دهند. میانگین کل نمرات دانشجو در 35درصد و آزمون شفاهی  65آزمون کتبی  -1

.کمتر باشد( 188از  18) 16در مجموع آزمون های کتبی و شفاهی نبايد از  حامع  

بخش   آزمون کتبی شامل دو يا سه درس يا زمینه ی اصلی به پیشنهاد استاد راهنما و تصويب شورای تحصیالت تکمیلی -2

 )گروه( می باشد.

ی دانشجو به استدالل دانشجو و طرح تحقیق رسالهی توان علمی، قدرت بیان و آزمون شفاهی شامل سؤاالتی در زمینه -3

باشد.تشخیص کمیته ی برگزاری ارزيابی جامع می  

آزمون کتبی حداقل میانگین  در که دانشجوشود و در صورتیی کتبی و شفاهی برگزار میارزيابی جامع در دو مرحله  -4

.باشدمجاز به شرکت در آزمون شفاهی مینمايد، را کسب 21از  14ی نمره  

جامع بعدی از تمام مواد  ارزيابی)گروه( موظف است در  ارزيابی جامع مردود گردد، بخش مرحله کتبی چنانچه دانشجو در -5

. آوردعمل امتحانی، از وی آزمون به  

قبولی و ی ی الزم را کسب نمايد ولی در آزمون شفاهی موفق به کسب نمرهچنانچه دانشجو در آزمون کتبی، حداقل نمره -3

احراز حداقل میانگین قابل قبول ارزيابی جامع نشود، )در صورت تقاضای دانشجو( در ارزيابی جامع بعدی، می تواند صرفاً در 

نمايد.آزمون شفاهی شرکت   

 تواند تنها برای يکبار ديگر با رعايت مدت مجاز تحصیل در ارزيابیدر صورت عدم موفقیت در ارزيابی جامع، دانشجو می -7

 جامع بعدی شرکت کند.

 طرح تحقیق 7

ی خود را با هماهنگی استاد راهنما تعیین کند و فعالیت دانشجو موظف است تا پايان نیمسال اول تحصیلی، موضوع کلی رساله -1

 .پژوهشی خود را آغاز نمايد

ی، طرح تحصیل پايان نیم سال ششمحداكثر تا دانشجو موظف است حداکثر يك نیم سال پس از قبولی در ارزيابی جامع و  -2

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

 شورای بخش )گروه( ارائه دهد.

ت ی خود را به تصويب برساند، مراتب به تحصیالتحصیلی، نتواند طرح تحقیق رساله ششم چنانچه دانشجو تا پايان نیمسال -3

تحصیالت تکمیلی دانشگاه داليل تأخیر را موجه تشخیص دهد، به  شود و در صورتی که شورایتکمیلی دانشگاه گزارش می

صويب نهايی برساند؛ در غیر اين صورت از ی خود را به ت، طرح تحقیق رسالههفتمل شود تا پايان نیمسادانشجو فرصت داده می

 .خواهد شد ی تحصیل محرومادامه

ی خود دفاع نکرده است براساس تقويم دانشگاهی دانشجو پس از تصويب طرح تحقیق رساله، موظف است تا زمانی که از رساله -4

 .گردداز تحصیل تلقی می ی انصرافمنزلهنام به عدم ثبت .نام نمايدهای بعد برای رسالــه انتخاب واحد و ثبتدر نیمسال
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1 

گزارش 

پیشرفت 

 رساله

گزارش كتبی يك بار، سه ماه هر می باشد بايد  ،31/86/55 تاريخ آنها تا تصويب طرح تحقیقکه دکتری  اندانشجوي -1

يکبار نیز، مطابق تقويم تحصیالت شش ماه خود را در فرم مخصوص، به استاد)ان( راهنما تحويل دهد و  هر  یهپیشرفت رسال

ی رساله، گزارش پیشرفت تحصیلی خود را براساس طرح تحقیق مصوب، به صورت حضور اعضای کمیته تکمیلی دانشگاه، در

امضای استاد)ان( راهنما، استادان مشاور و رئیس بخش )گروه( ی آن را در فرم مخصوصی که بايد به ارائه نمايد نتیجه شفاهی

  .حصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال کنددانشکده رسیده باشد، به ت و همچنین تأيید

گزارش  ماه يکبار ششهر  می باشد بايد به بعد 1/87/55 آنها از تاريخ تصويب طرح تحقیقکه دکتری  اندانشجوي -2

از طريق سیستم اتوماسیون آموزشی ارائه نمايند. )مطابق با دستورالعمل ارائه گزارش پیشرفت رساله( خود را یهپیشرفت رسال  

 یهآنها به منزل یهباشد و عدم ارائی گزارش های پیشرفت تحصیلی میدانشجو منوط به ارائه ازهای بعدنام نیمسالثبت -3

.گرددانصراف از تحصیل تلقی می  

.گیردی گزارش پیشرفت تحصیلی صورت میبرد، پس از ارائهسر میبهفرصت مطالعاتی نام دانشجويی که در ثبت -4  

. ی پیش دفاع از رساله تلقی گرددتواند به عنوان جلسه، میشش ماهه آخرين گزارش پیشرفت تحصیلی -5  

5 

مرخصی 

تحصیلی و 

خذف 

 نیمسال

عايت رگروه( و تحصیالت تکمیلی دانشکده، ی تحصیل با موافقت استاد راهنما، بخش )دورهتواند در طول میدکتری دانشجو  -1

ه با احتساب در سنوات تحصیلی استفاد نیمسالحداکثر سنوات مجاز تحصیلی حداکثر از دو نیمسال مرخصی تحصیلی يا حذف 

 کند. 

و درخواست حذف نیمسال بايد  تحصیلییمسال درخواست مرخصی تحصیلی بايد قبل از شروع ثبت نام و انتخاب واحد ن -2

با مرخصی  دانشگاهکسب گردد. موافقت  دانشگاهتسلیم و موافقت  دانشگاهبه تا دو هفته قبل از امتحانات پايان نیمسال  حداکثر

 .گیردبا توجه به وضعیت تحصیلی وی صورت می ،دانشجو و حذف نیمسال تحصیلی

 باشد.ورود به دانشگاه مجاز نمی نیمسالاولین درخواست مرخصی تحصیلی در  -3

 حذف درس 18
پايان نیمسال يك درس غیرجبرانی و  قبل از شروع امتحاناتی درخواست کتبی، تواند با ارائهدانشجو در طول تحصیل می

 .يك درس جبرانی را با رعايت تمام شرايط مصوب حذف درس، حذف نمايد

11 
انصراف از 

 تحصیل

ه بشخصاً و به صورت کتبی خود را انصراف در اين صورت بايد درخواست دانشجو می تواند به هر دلیل از تحصیل انصراف دهد. 

 .دکنتسلیم  دانشگاه

12 
منصرف از 

 تحصیل

 زا ،حصیل کندتدانشگاه ترك بدون کسب موافقت انتخاب واحد ننمايد يا حتی برای يك نیمسال در صورتی که دانشجو 

شود.شناخته میمنصرف از تحصیل و  دردگتحصیل محروم می یادامه  

 دفاع رساله 13

دانشجو پس از تدوين رساله و تأيید استاد راهنما و به شرط کفايت دستاوردهای علمی رساله، موظف است در حضور هیأت  -1

ی خود دفاع کند.داوران از رساله  

  دفاع از طريق چاپ احراز کفايت دستاوردهای علمی رساله )مطابق با اهداف طرح تحقیق( متناسب با موضوع رساله، قبل از -2

علمیيا     (…SCOPUS ،ISC ،ISI)  –اخذ پذيرش نهايی حداقل يك مقاله مستخرج از رساله در مجالت معتبر علمی  يا 

دستاوردهای علمی ياد شده ترجیحاً بايد به ترتیب با اسامی دانشجو و  .گیردصورت می بخش )گروه( تأيید باپژوهشی 

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

توسط دانشجو در سیستم قبل از تاريخ دفاع يك ماه  درخواست صدور مجوز دفاع از رساله پس از تأيید استاد راهنما، بايد -3

.اتوماسیون آموزشی دانشگاه وارد شود  

.باشدمیسال يك حداقل زمان الزم بین تصويب طرح تحقیق در دانشکده و دفاع از رساله  -4  
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14 

شرايط تدريس، 

راهنمايی و 

 یهمشاور

یهرسال  

:تدريس -الف  

ی استادياری و باالترمدرك دکتری با مرتبه داشتن -ا  

  ای()يا دکترای حرفه ارشدی تدريس در مقطع کارشناسیسال سابقهسه  -2

موافقت شورای بخش )گروه( -3  

:راهنمايی رساله -ب  

ی استادياری و باالترمدرك دکتری با مرتبه داشتن -1  

شیراز ارشد يا دکتری در دانشگاه شیراز يا دانشگاه های مورد تأيید دانشگاهتدريس در مقطع کارشناسیی سال سابقهدو  -2  

  ای( دفاع شده به صورت مستقلارشد )يا دکترای حرفهی کارشناسینامهراهنمايی دو پايان حداقل -3

ه سال گذشتههای معتبر علمی و پژوهشی، در طول سحداقل يك مقاله در يکی از مجلهچاپ  -4  

موافقت شورای بخش )گروه( -5  

:ی رسالهمشاوره -ج  

ی استادياری و باالترمدرك دکتری با مرتبه داشتن -1  

  يك سال سابقه تدريس در دانشگاهحداقل  -2

  موافقت شورای بخش )گروه( -3

15 
تركیب هیأت 

 داوران 

استاد)ان( راهنما -1  

استادان مشاور -2  

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

های تحصیالت تکمیلــی به پیشنهاد بخش )گروه( و تأيید شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده به تدريس يا تحقیق در دوره

داخلی متخصص داورعنوان   

ی دانشیاری و باالتر به پیشنهاد بخش )گروه( و ی مربوط با مرتبهمی خارج از دانشگاه در رشتهيك نفر عضو هیأت عل -4

خارجیمتخصص داور تکمیلی دانشکده به عنوان  تأيید شورای تحصیالت  

ی تحصیالت تکمیلی دانشگاهنماينده -5  

به بخش )گروه(،  و همچنین تحويل رساله داوران رساله پس از پذيرش يا چاپ مقاله و تأيید آن توسط بخش )گروه( -الف 

، رساله ی خود را برای ارسال به داوران متخصص به روز قبل از تاريخ دفاع 48حداقل انتخاب می گردند. دانشجو بايد 

  رئیس بخش )گروه( تحويل دهد. تأيید برگزاری جلسه ی دفاع از رساله، منوط به دريافت نظرات داوران می باشد.

که نظر هر يك از داوران مبنی بر تغییر تاريخ تعیین شده برای دفاع از رساله به دلیل مشکالت اساسی، بیش  در صورتی -ب 

عضو شامل استاد)ان( راهنما، استادان مشاور، داور نفر  5 از يك ماه باشد، کمیته ای از طرف بخش )گروه( متشکل از حداقل

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

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

تحصیالت  ی، داور متخصص داخلی و نماينده)ان(راهنما، مشاور (ان)ی دانشجو، اعم از استادنامهپايان یکمیتهاعضای 

.         نسبت خويشاوندی داشته باشند و با يکديگر دانشگاه نبايد با دانشجو تکمیلی  

 ارزشیابی رساله 16

گیرد.صورت می)بیست(  28ی بر مبنای نمره رسالهکیفی ارزشیابی  -1  

و ارزشیابی آن به صورت کیفی و به شرح زير توسط شود محاسبه نمیدر میانگین کل نمرات دانشجو  رسالهنمره  -2

شود:داوران( انجام میی دفاع )هیأت کمیته  

عالی               : 28تا  15ی نمرهاز   

خوب بسیار         :55/11تا  17ی نمرهاز   

خوب        : 55/16 تا 61 ینمرهاز   

 غیرقابل قبول               :16ی كمتر از نمره

ر طی حداکث ارزيابی شود، بنا به تشخیص هیأت داوران، دانشجو مجاز است «غیرقابل قبول» ی دانشجو چنانچه رساله -3

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

 بار ديگر از آن دفاع کند.
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 دانش آموختگی 17
ی دکتری ی دورهآموختهی خود، دانشاز رساله «قبول» دانشجو پس از گذراندن واحدهای درسی و کسب درجه ی  -1

 گردد.ی دکتری تخصصی نايل میشود و به دريافت درجهشناخته می

 باشد.میآموختگی، روز دفاع قابل قبول از رساله تاريخ دانش -2

11 
موارد محرومیت 

 از ادامه تحصیل

باشد. 13کمتر از  اخذ مجدد درس برای ترمیم معدل ، پسهای درسی که دانشجو گذرانده استمیانگین کل نمره -1  

احراز نشود. پس از دو بار ارزيابی جامع فعالیت های پژوهشیبرای استمرار صالحیت علمی دانشجو -2  

  ارزيابی شود. «غیر قابل قبول »  فرصت مجدد دفاع همچنانپس از رساله دانشجو  -3

   ( به پايان برسد.پس از تمديد سنوات کمیسیون موارد خاص دانشگاهمدت مجاز تحصیل ) -4

15 
دريافت ريز 

 نمرات

ی دکتری، دانشگاه مجاز است با رعايت ضوابط و مقررات ی تحصیل در دورهدر صورت محروم شدن يا انصراف دانشجو از ادامه

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

28 

شرايط استاد 

راهنمای 

مشترک و 

از مشاور خارج 

 دانشگاه

 الف( راهنمايی مشترک رساله:
 ی دانشیاریبا شرط داشتن حداقل مرتبه عضو هیأت علمی -1

  (، تحصیالت تکمیلی دانشکده و تحصیالت تکمیلی دانشگاهبخش )گروه موافقت شوراهای -2

دانشکده، با موافقت ای پس از موافقت شوراهای بخش و تحصیالت تکمیلی خاص در خصوص متخصصان حرفه موارد -3

 د.شوشورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه انجام می

 :ی  رسالهمشاورهب( 

 ی استادياری و باالتر با رعايت موارد زير:دکتری با مرتبهداشتن مدرك  -1

 ارشد دفاع شدهی کارشناسیداشتن شرط رسمی آزمايشی و راهنمايی سه پايان نامه :عضو هیأت علمی آموزشی

پژوهشی در دو سال گذشته و دو  - ی علمی: داشتن شرط رسمی آزمايشی، داشتن سه مقالهعلمی پژوهشیعضو هیأت 

   ی دانشجوی مرتبط با موضوع رسالهی کار در زمینهسابقه سال
ی ی کار در زمینهپژوهشی در دو سال گذشته و حداقل دو سال سابقه -ی علمی داشتن سه مقاله :ایمتخصصان حرفه

 ی دانشجوبا موضوع رسالهمرتبط 

 دانشگاه یلیالت تکمیدانشکده و تحص یلیالت تکمیشوراهای بخش )گروه(، تحصموافقت  -2

 

 

 مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز

 0931آذرماه 


