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مقدمه:

با توجه به آئیننامه جدید آموزشی دوره دکتری ورودی  95و بعدد مودوم مدور 1394/11/24شدددورای عدددددالی
برنامهریزی آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و ضرورت تدوین شیوهنامه اجرایی آئیننامه مذکور،این شیوهنامه
با استناد به مووبات و سوابق مربوطه بهمنظور رفع ابهام و ایجاد هماهنگی بین واحدهای آموزشی دانشگاه به تفکیک
مفاد آئیننامه ،بهضرورت ،تدوینشده و در جلسه شورای آموزشی دانشدددگاه مدور  1396/2/26بده تودویر رسدیده
است.
بخش اول :اهداف و تعاریف
ماده  .1هدف

هدف از تدوین این آییننامه تعیین چارچوبی برای اجرای صحیح دوره دکتدری تصوودی در تمدامی زیدر نظدامهدای
آموزش عالی

است.

ماده  .2تعاریف

در این آئین نامه و برای رعایت اختصار ،تعاریف زیر استفاده شده است.
.1وزارت  :وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری است.
.2موسسه :دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی است که دارای مجوز پذیرش دانشجوی دوره دکتدری
از وزارت هستند.
.3آموزش رایگان :نظام آموزش عالی کده دانشدجویاب بددوب پرداشدت شدهریه و صدرفا بدا سددردب تعهدد شددمت،
تحوددددددیل میکنند.
 .4شورا :شورای عالی برنامهریزی آموزشی وزارت است.
.5دانشجو :فردی است که دریکی از رشتههای دوره تحویلی دکترای تصووی ،برابر ضوابط معدین پذیرفتده شدود و
در آب دوره ثبتنام کند و به تحویل اشتغال ورزد.
.6دانشآموخته :فردی است که یکی از دورههای ت حویلی آموزش عالی را با موفقیت بده پایداب رسداند و برابدر ضدوابط
معین ،مدرک تحویلی آب دوره را دریافت کند.
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 .7مرخصی تحصیلی :مدت زماب مشصوی است که دانشجو برابر ضوابط معین و به طور موقت به تحودیل اشدتغال
ندارد.

 .8انصراف تحصیلی :فرایندی است که در آب دانشجو بهطور شودشواسته از ادامه تحویل شودداری کند.
 .9آموزش حضوری :شیوهای از آموزش است که دانشجو در آب ،تمام تحویل شود را به صدورت تمدام وقدت انجدام
میدهد.
 .10ارزیابی جاام ::آزمدونی تصوودی اسدت کده پدگ از دذرانددب واحددهای دوره آموزشدی ،بدا هددف ارزشدیابی
توانمندیهای آموزشی و پژوهشی دانشجو بردزار میشود.
 .11مدرس :عضو هیأت علمی و یا کسانی که صالحیت تدریگ آبها به تائید موسسه رسیده باشد.
 .12رشته تحصیلی  :یکی از حوزههای تصووی علوم بر اساس تقسیمبندی وزارت است.
 .13برنامه درسی :مجموعه بههمپیوستهای از دروس و فعالیتهای هر رشته تحویلی است کده اهدداف مشصودی را
دنبدال میکند.

 .14واحدِ درسی :دانش یا مهارتهایی است که برای یاددیری دانشجو در طول یک نیمسال تحویلی یا زماب معادل
آب در نظر درفته میشود.

 .15گروهِ آموزشی :مجموعهای متشکل از تعدادی عضو هیات علمی که دارای تصوص مشابه در یدک رشدته علمدی
هستند.
 .16دوره دکتری تخصصی :دوره تحویلی که پگ از دوره کارشناسی ارشد یا دکتری حرفهای آغاز میشود و دانشدجو طبدق
برنامه درسی مووم ،مدرک دکتری دریافت میکند.

 .17رساله :دزارش مکتوم حاصل از یک فعالیت پژوهشی دانشجوی دوره دکتری تصووی است کده در یدک زمینده
مشصص از یک رشته تحویلی و با راهنمایی استاد  /استاداب راهنما و استاد /استاداب مشاور تدوین میشود.
 .18هیأتِ داوران :مجموعهای متشکل از اعضای هیأت علمی و یا متصووداب حرفدهای اسدت کده مسدیولیت ارزیدابی رسداله
دانشجو را بر عهده دارند.

 .19متخصصانِ حرفهای :صاحرنظراب یا کارشناساب با تجربه غیر هیأت علمی در سایر بصشهای جامعه هستند که
دارای مهارت و صددالحیت حرفهای به تأیید موسسه هستند.
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 .20استاد راهنما :یکی از اعضای هیأ ت علمی دارای مدرک دکتری تصووی است که مسیولیت راهنمایی دانشجو را
در طول دوره دکتری به عهده دارد.
 .21استادِ مشاور :یکی از اعضای هیأت علمی دارای مدرک دکتری تصووی یا متصوواب حرفهای است که مسیولیت مشاوره
دانشجو را در انجام رساله به عهده دارد.

 .22دوره بینالمللی :هریک از دورههای تصووی دکتری است که بر اسداس ضدوابط مودوم وزارت و بدا مشدارکت
موسسههای آموزش عالی و پژوهشی غیر ایرانی بردزار میشود.
ماده  .3شرایط و ضوابط پذیرش

شرایط عمومی و اختصاصی ورود به دکتری تخصصی عبارتاند از:
 -1دارا بودب مددرک رسدمی پایداب دوره کارشناسدی ارشدد اعدم از پیوسدته ،ناپیوسدته یدا دکتدری حرفده ای مدورد
تأیید وزارتصانههای علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درماب و آموزش پزشکی
 -2داشتن صالحیتهای علمی ورود به موسسه برابر ضوابط معین،
 -3داشتن صالحیتهای عمومی ورود به موسسه برابر ضوابط معین،
 -4احراز توانایی در زباب شارجی طبق شیوهنامه مووم موسسه،
تبصررره  :1پددذیرش دانشددجوی مشددمول مقددررات اسددتعدادهای درششدداب طبددق موددوبات شددورای هدددایت
استعدادهای درششاب وزارت و پذیرش داوطلباب شارجی طبق مووبات مراجع ذیربط انجام میشود.
تبصررره  :2دانشددجوی دوره دکتددری تصووددی موسسدده شددددارج م دیتوانددد طبددق آیددیننامدده انتقددال دانشددجویاب
شارج به داشل ،مووم وزارت به یکی از موسسههای داشل منتقل شود.
شیوهنامه اجرایی:

احراز توانایی دانشجو در به کاردیری زباب شدددارجی از طدددریق آزموب های زباب و کسر حداقل امتیاز به شرح
ذیل تعیین میشود و ارائه دواهی آب شرط الزم برای ثبت واحد ارزیابی جامع در سیستم آموزشی است.
-1 -1آزموب زباب انگلدیسی با کسر حداقل نمدره های ذیل برای دانشجویاب دکتری غیر از دروه زباب و ادبیددات
انگلیسی:
()TOFEL IBT:61 - TOFEL PBT:500( ، )IELTS:5/5( )TOLIMO:500
( )ITEP:3/5( ،) MSRT, MCHE :50
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ادامه شیوهنامه اجرایی ماده :3

 -2آزموب زباب انگلیسی با کسر حداقل نمره های ذیل شاص دانشجویاب دکتری دروه زباب و ادبیات
انگلیسی:
()TOFEL IBT:100 - TOFEL PBT:600( ،) IELTS: 7
 -3چنانچه زباب شارجی دانشجو انگلیسی نباشد ،یا دروه مربوطه دانستن زباب شارجی دیگری را به جای زباب
انگلیسی الزم بداند ،معادل سازی الزم پگ از توویر دروه تصووی حوزه دانشی و شورای آموزشدی دانشدگاه
امکابپذیر شواهد بود .مانند موارد ذیل:


آزمون زبان فرانسه  DELFبا کسب حداقل نمره 350

 آزمون زبان آلمانی  TEST-DAFبا کسب حداقل نمره  3از 5


آزمون زبان عربی خاص دانشجویان رشته دکتری مدرسی معاارف اساممی ،در صاورت

درخواست دانشجو جایگزین زبان انگلیسی می شود.
 -4دانشددجویاب دکت دری غیددر ایرانددی در صددورت عدددم ارائدده  %100نمددره زبدداب شددارجی قابددلقبددول بدده
دانشگاه ،میتوانند به شرح ذیل عمل کنند:
کسر  %80نمره زبداب شدارجی قابدلقبدول  +موفقیدت در آزمدوب زبداب فارسدی یدا انگلیسدی دانشدگاه بدا
کسر نمره حداقل  70از  100در آزموب مذکور
 -5دانشددجویاب دکتددری شدداهد ،ایثدداردر و مربیدداب دانشددگاههددا در صددورت عدددم ارائدده  %100نمددره زبدداب
قابلقبول به دانشگاه ،میتوانند به شرح ذیل عمل کنند:
 کسددر  %80نمددره زبدداب شددارجی قابددلقبددول  +موفقیددت در آزمددوب زبدداب انگلیسددی دانشددگاه بددا کسددرحداقل نمره  70از  100در آزموب مذکور
شددیوهنامدده اجرائددی تبوددره  1ماااده  3همدداب دسددتورالعمل اجرائددی موددوم شددورای جددذم و هدددایت
اسددتعدادهای درششدداب دانشددگاه و سددایر دسددتورالعملهددای موددوم دانشددگاه در شوددوص پددذیرش
دانشجویاب شارجی است.
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ماده 4

آموزش رایگاب برای هر دانشجو در دوره تحویلی دکتری تصووی صرفا یک بار امکابپذیر است.
ماده 5

تحوددیل در دوره دکتددری تصووددی بدده صددورت تمددام وقددت اسددت همچنددین تحوددیل هددمزمدداب دانشددجوی ایددن
دوره در هماب دوره یا سایر دورههای تحویلی ممنوع است.
شیوهنامه اجرایی:

تحویل دانشجو در دورۀ دکتری به صورت تمام وقت بوده و دانشجو موظّد اسدت در زمدابهدایی کده ددروه تعیدین
میکند در دانشگاه حضور یابد و برنامههای آموزشی و پژوهشی شود را انجام دهدد .تحودیل دانشدجویانی کده راب د
استصدامی (رسمی یا پیمانی) با موسسات دولتی یا غیردولتی دارند ،منوط به موافقدت محدل شددمت در تمدام طدول
دوره تحویل است .در غیر این صورت ،دانشگاه مجاز به محروم نمودب دانشجو از ادامه تحویل شواهد بود.

ماده 6

تغییر رشته و انتقال دانشجوی دوره دکتری تصووی در هماب موسسه یا سایر موسسهها اعم از دولتدی و غیردولتدی،
ممنوع است.
بخش سوم :ضوابط و مقررات آموزشی
ماده 7

موسسه موظ است ،برنامه درسی مووم را برای دورهای که در آب با مجوز وزارت دانشجو پذیرفته است ،اجرا کند.
ماده 8

آموزش در دوره دکتری تصووی در موسسه مبتنی بر نظام واحدی انجددددام میشود.
تبصره :هر نی مسال تحویلی هجده هفته ،شامل شانزده هفته آموزش و دو هفته ارزشیابی پایاب نیمسال است.
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شیوهنامه اجرایی

کالس دوره دکتری با حداقل 3دانشجوی دکتری رسمیت مییابد و در موارد استثنایی تشکیل کالس با کمتدر از سده
نفر ،با موافقت معاونت آموزشی دانشگاه بالمانع است.

ماده 9

مدت تحویل در دوره دکتری تصووی ،حداقل شش نیمسال تحویلی و حداکثر هشت نیمسال تحویلی است .
تبصره :درصورتیکه دانشجو در مدت مقرر دانشآموشته نشود ،موسسه اشتیار دارد به پیشنهاد استاد راهنمدا ،مددت
تحویل را حداکثر تا دو نیمسال تحویلی افزایش دهد .برای دانشجوی مشمول آموزش رایگاب ،تحودیل در نیمسدال
اول کماکاب بهصورت رایگاب اما در نیمسال دوم منوط به پرداشت هزینه ثابت است که طبق تعرفه هیأت امنا تعیین و
طبق شیوهنامه مووم موسسه دریافت میشود .چنانچه دانشجو در این مدت دانشآموشتده نشدود ،پروندده وی بدرای
تومیمدیری در شووص ادامه تحویل به کمیسیوب موارد شاص موسسه ارجاع میشود.

شیوهنامه اجرایی:

 -1در این شیوهنامه اشتیار اعدد ای سنددوات نیمسالهای نهم و دهم به شددورای آموزشی واحدد تفویض می شدود.
الزم است هزینه نیمسال دهم بر اساس تعرفه مووم هیدأت امندا دانشدگاه در زمداب انتصدام واحدد توسدط دانشدجو
پرداشت شود.
 -2چنانچه دانشجو به دالئل شارج از اراده شود نتواند در موعد مقددرر (حداکثر ده نیمسال) دانشآموشته شود ،الزم
است درشواست ادامه تحویل وی حداکثر تا قبل از شروع امتحانات نیمسال دهم جهدت بررسدی و تودمیمدیدری از
سوی واحد آموزشی با ذکر دالیل و ارائه مستندات به کمیسیوب بررسی موارد شاص دانشگاه ارجداع شدود .در صدورت
عدم ارسال درشواست از سوی واحد آموزشی ،دانشجو در پایاب نیمسال دهم به علت اتمام سنوات مجاز اشراج شواهد
شد.
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ماده 10

تعداد واحدهای درسی دوره دکتری تصووی  36واحد است که از این تعداد 12 ،تا  18واحدد آموزشدی و  18تدا 24
واحد پژوهشی است که در برنامه درسی هر رشته تحویلی لدددحاظ میشود.
تبصره :دانشجو در هر نیمسال تحویلی الزم است ،حداقل  6و حداکثر 10واحد درسی انتصام کند.

شیوهنامه اجرایی:

 -1درس جبرانی درسی است که به تشصیص استاد راهنما و دروه آموزشی دذراندب آب بدرای رفدع کمبدود داندش یدا
مهارت دانشجو ،ضروری است .الزم است فهرست دروس مذکور در نیمسال اول و حداکثر تدا قبدل از شدروع نیمسدال
دوم تعیین و به دانشجو ابالغ شود.
 -2دانشجو موظ است در صورت تشصیص استدداد راهنما و دددروه آمددوزشی ،حداکثر تدا  6واحدددد درسدی را بده
صورت جبرانی بگذراند.کسر نمره قبولی (14همانند سایر دروس) در دروس جبرانی الزامی است ،نمره این دروس در
میانگین نیمسال و کل دانشجو محاسبه نمیشود.

ماده 11

حداقل نمره قبولی در هر درس  14از  20و میانگین کل قابل قبول پگ از دذراندب تمدام واحددهای آموزشدی  16از
 20است.
تبصره :1چنانچه میانگین کل نمرات دانشجو پگ از دذراندب تمام واحدهای آموزشی کمتر از  16باشد دانشجو موظ
است با نظر استاد راهنما و تأیید دروه ،فقط در یک نیمسال تحویلی دروسی را برای ترمیم میانگین کل اشذ کند و با
موفقیت بگذراند و در غیر این صورت از ادامه تحویل محروم میشود.
تبصره :2محاسبه میانگین کل نمرات دانشجو صرفا بر اساس آشرین نمره قبولی وی انجام میشود.
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تبصره :3دانشجوی مشمول آموزش رایگاب ،در صورت عدم کسر نمره قبدولی در هدر درس یدا حدذف غیرموجده آب،
موظ است برای انتصام مجدد هماب درس یا درس جایگزین ،هزینه مربوط به آب را بر اساس تعرفه مودوم هیدأت
امناء موسسه پرداشت کند.

شیوهنامه اجرایی

 -1دانشجوی مشمول آموزش رایگاب ،در صورت عدم کسر نمره قبولی در هر درس یا عدم حذف مجاز آب( ،حذف
مجاز شامل موادیقی همچوب حذف به تشصیص شورای آموزشی واحد ،حدذف پزشدکی و حدذف سدتاد ایثداردراب
است ).موظ است برای انتصام مجدد هماب درس یا درس جایگزین ،به تشصیص دروه آموزشی ،هزینه مربوط بده
آب را بر اساس تعرفه مووم هیأت امناء دانشگاه پرداشت کند.
 -2در شرایط شداص حذف تمام دروس یک نیمسال تحصیلی(حذف ترم) بدا درشواسدت دانشدجو و ارائده مددارک در
سیستم جامع آموزشی دانشگاه و تائید واحد آموزشی (مبنی بر موجه بودن دالیل ارائهشده) ،تا قبل از شروع امتحانات،
با احتسام در سنوات تحویلی ،امکابپذیر است.

 -3دانشجو میتواند در دوره آموزشی شود در صورت اض رار تا یک هفته قبل از شدروع امتحاندات پایداب نیمسدال،
صرفا یک درس نظری را با تأیید دروه آموزشی حذف کند بهشرط آنکه تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو کمتار از
 6نشود.
 -4چنانچه میانگین کل نمرات دانشجو پگ از دذراندب تمام واحدهای آموزشی کمتر از  16باشد دانشجو موظد
است با نظر استاد راهنما و تائید دروه ،فقط در یک نیمسال تحویلی(در سنوات مجاز دوره آموزشدی) دروسدی
را که قبال با نمره کمتر از  16دذرانده است را برای ترمیم میانگین کل اشذ کند و با موفقیت بگذراند و در غیر
این صورت از ادامه تحویل محروم میشود.
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ماده 12

ارزیابی پیشدددددرفت تحویلی دانشدددجو در هر درس ،از سددددوی مدرس (یا مدرساب) آب درس و بر اساس حضدور
و فعالیت در کالس ،انجام تکالی و نتایج آزموب کتبی مرحلهای و پایانی برای دروس نظری و نظری – عملدی در هدر
نیمسال تحویلی صورت میپذیرد و بر مبنای عددی از صفرتا بیست تعیین میشود.
ماده 13

چنانچه دانشجو در طول نیمسال تحویلی ،در یک درس بیش از سه شانزدهم از کالسهای یدک درس یدا در جلسده
امتحاب پایاب نیمسال آب درس غیبت کند ،این غیبت غیرموجده تلقدی شدده و آب درس حدددذف مدیشدود .در ایدن
صورت ،رعایت حداقل شش واحد در طول نیمسال برای دانشجو الزامی نیست ولدی نیمسدال مدذکور بدهعندواب یدک
نیمسال کامل جزو مدت مجاز دوره تحویلی وی محسوم میشود.
شیوهنامه اجرایی

ادر دانشجو در طول نیمسال تح ویلی در یک درس بیش از سه جلسه یا در جلسه امتحداب پایداب نیمسدال آب درس
غیبت کند در صورت تشصیص مددوجه بودب غیبت از سدددوی شاورای آمااوزشی واحاد یاا ززشاک معتماد
دانشگاه ،آب درس حاذف مجاز( شورا ،ززشکی) میشود .الزم است نظر شورای آموزشی واحد حداکثر تدا یکمداه
پگ از پایاب امتحانات هماب نیمسال به مدیریت شدمات آموزشی دانشگاه ارسال شود .در غیر این صورت در آب درس
نمره صفر منظور میشود و دانشجو برای انتصام مجدد آب درس الزم است هزینه مربوط به آب را بر اساس تبودره 3
ماده  11پرداشت نماید.

ماده 14

برای ورود به مرحله ارزیابی جامع ،کسر میانگین کل حداقل  16از تمام واحدهای آموزشی دوره الزامی است.

شیوهنامه اجرایی:

انتخاب واحدهای ارزیابی جام :آموزشی و زژوهشی منوط به دذراندب کلیه واحدهای آموزشی دوره با میانگین
کل حداقل  ،16ارائه مدرک زباب شارجی قابلقبول دانشگاه و رعایت سنوات مرحله آموزشی است.
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ماده 15

حداقل نمره قبولی در ارزیابی جامع  16است ،در غیر این صورت ،دانشجو مجاز است ،صرفا یکبدار دیگدر ،در ارزیدابی
جامع شرکت کند و آب را با موفقیت بگذراند واال پرونده دانشجو برای تومیمدیری در شووص امکاب شدرکت مجددد
در ارزیابی جامع به کمیسیوب موارد شاص موسسه ارجاع می شود.
تبصره :نحوه اجرای ارزیابی جامع که بهمنظور ارزشیابی توانمندیهای آموزشی و پژوهشدی دانشدجو انجدام مدیشدود،
طبق شیوهنامه مووم موسسه شواهد بود.
شیوهنامه اجرایی:

 -1ارزیابی جامع شامل دو بصش ارزیابی قابلیتهای آموزشی و ارزیابی قابلیتهای پژوهشی است( .ارزیابی آموزشی
به معنی بررسی قابلیتهای آموزشی دانشجو است که از طریق بردزاری آزموب کتبی یا آزموب کتبی /شدفاهی شدامل
سه درس به پیشنهاد استاد راهنما و توویر دروه آموزشی (در بازه زمانی تعیدینشدده در تقدویم تفودیلی آموزشدی
دانشگاه) انجدددام میشود .ارزیابی زژوهشی به معنی بررسی قابلیتهای پژوهشدی و توانمنددی تحلیدل و اسدتنباط
دانشجو است ،که بر مبنای بررسی طرح پیشنهادی رساله (پروپوزال) دانشجو انجام میشود (.ترکیر هیأت داوراب در
بررسی طرح پیشنهادی رساله به این شرح است :اسدتاد یدا اسدتاداب راهنمدا (درمجمدوع دارای یدک ريی) ،اسدتاد یدا
استاداب مشاور (درمجموع دارای یک ريی) و حداقل سه داور از اعضای هیات علمی دارای حدداقل مرتبد اسدتادیاری
(هر یک دارای یک ريی) که باید به پیشنهاد شورای دروه و تأیید شورای آموزشی واحد انتصام شوند .الزم است یکی
از داوراب از داشل دروه و دو عضو دیگر از شارج از دروه آموزشی انتصام شدوند .درمجمدوع حدداقل دو تدن از اعضداء
هیأت داوراب باید حداقل دارای مرتب دانشیاری باشند .حداقل پنج ريی و حضور اساتید راهنما برای رسدمیت یدافتن
جلسه داوری الزامی است.
تبصره :نظارت معاونت آموزشی واحد یا نماینده وی بر جلسه داوری الزامی است.
 -2موفقیت در ارزیابی جامع آموزشی پیشنیاز ثبت نتیجه( قبولی /رد) واحد ارزیابی جامع پژوهشی است.
 -3شرط موفقیت در ارزیابی آموزشی کسر نمره  16و در ارزیابی پژوهشی کسر درجه قبولی است.
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ادامه شیوهنامه اجرایی ماده :15

 -4در صورت عدم موفقیت دردذراندب ارزیابی جامع (آموزشی و پژوهشی) دانشجو مجاز است صرفا یک بار دیگدر در
ارزیابی جامع (آموزشی ،پژوهشی) شرکت کند و آب را با موفقیت بگذراند در غیر این صورت از ادامه تحودیل محدروم
شواهد شد .در صورتیکه عدم موفقیت در ارزیابی جامع دانشجو شارج از اراده وی باشد ،با ارائده درشواسدت همدراه بدا
م دارک و مستندات مبنی برشاص بودب شرایط ،پرونده دانشجو در کمیسیوب بررسی موارد شاص دانشگاه قابل بررسی
است.
 -5ثبت نمره ارزیابی پژوهشی در کارنامه تحویلی دانشجو به صورت کیفی (قبول /رد) است.
 -6ثبت نمره ارزیابی جامع اعم از آموزشی و پژوهشی در هر نیمسالی که دانشجو آب واحد را اشذ نموده حداکثر یدک
ماه پگ از بردزاری آزموب الزامی است.
 -7مرحله آموزشی با پذیرفته شدب دانشجو آغاز و با قبولی در کلیه مراحل ارزیابی جامع شاتمه مییابد.
 -8حداکثر مدت مجاز مرحله آموزشی تا پایاب کلیده مراحدل ارزیدابی جدامع (آموزشدی و پژوهشدی) چهدار نیمسدال
تحویلی است .درصورتیکه دانشجو در مدت مجاز موفق به اشذ نمره قبولی در کلیه مراحل ارزیدابی جامع(آموزشدی و
پژوهشی) نشود الزم است درشواست امکاب شرکت مجدد در ارزیابی جامع ( تمدید سنوات آموزشی) دانشجو از سوی
واحد آموزشی حداکثر تا یک هفته پگ از اعالم نمره ،جهت بررسی و تومیمدیری به کمیسیوب بررسی موارد شداص
دانشگاه ارسال شود ،در غیر این صورت دانشجو اشراج شواهد شد.
تبصره :درصورتیکه رساله دارای دو استاد راهنما باشد و حضور یکی از آناب در جلسه امکابپذیر نباشدد بدا تشدصیص
معاونت آموزشی واحد تشکیل جلسه با مابقی اعضای هیأت داوراب بالمانع است.
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ادامه شیوهنامه اجرایی ماده 15

طبق مصوبه جلسه یکصد و چهل و زنجمین شورای دانشگاه مورخ : 1395/7/12

راهنمایی یا عضویت در هیأت داوراب پایابنامه یا رساله همسر ،عروس ،داماد ،یا بستگاب طبقه اول یا طبقه دوم قرابت
نسبی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه ممنوع است.
توضیح :قرابت نسبی طبق ماده  1302قانوب مدنی مووم 1314به ترتیر طبقات به شرح ذیل است:
طبقه اول– پدر و مادر و اوالد و اوالد اوالد
طبقه دوم -اجداد و برادر و شواهر و اوالد آبها
طبقه سوم -اعمام و عمات و اشوال و شاالت و اوالد آب ها

بخش چهارم :ضوابط و مقررات پژوهشی
ماده 16

دذراندب موفقیتآمیز ارزیابی جامع و توویر طدرح پیشدنهادی رسداله در ددروه آموزشدی شدرط الزم بدرای شدروع
فعالیتهای پژوهشی در دوره دکتری تصووی است.
شیوهنامه اجرایی

دذراندب موفقیتآمیز ارزیابی جامع آموزشی و ارزیابی جامع پژوهشی ( توویر طرح پیشنهادی رساله) شرط الزم
برای شروع مرحله پژوهشی در دوره دکتری تصووی است.
مرحله پژوهشی پگ از مرحله آموزشی با انتصام واحد رساله آغاز میشود و با دفاع از رساله به پایاب میرسد.
ماده 17

دانشجوی دوره دکتری تصووی مجاز است عالوه بر استاد راهنمای اصلی ،استاد راهنمای دوم نیز داشته باشد .اسدتاد
راهنمای اصلی به درشواست دانشجو و از میاب اعضای هیأت علمی موسسه محل تحویل و بدا مرتبده علمدی حدداقل
استادیاری و با تأیید دروه آموزشی تعیین میشود.
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تبصره :1داشدتن حدداقل سده سدال سدابقه تددریگ در دوره تحودیالت تکمیلدی و راهنمدایی حدداقل دو دانشدجوی
کارشناسی ارشد برای استاد راهنما با مرتبه استادیاری ضروری است .
تبصره :2شرایط و نحوه انتصام استاد راهنمای دوم (داشل یدا شدارج از موسسده) طبدق شدیوهنامده مودوم موسسده
انجدددددام میشود.
تبصره :3انتصام استاد  /استاداب مشاور ،به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید دروه آموزشی ،از بین اعضای هیأت علمی یا
متصوواب حرفهای مرتبط با رشددته تحویلی دانشددددجو امکابپذیر است.

شیوهنامه اجرایی

 -1استاد راهنمای اصلی دانشجو الزم است از ابتدای شروع به تحویل از میداب اعضدای هیدأت علمدی ددروه
تعیین ،و دانشجو ملزم است با نظارت استاد راهنمای شود کلیه مراحل تحویلی را طی کند.
تبصره :در شرایط شاص و با تأی ید شورای آموزشی واحد انتصام استاد راهنمای اصلی دانشجو از بدین اعضدای
هیأت علمی سایر واحدهای دانشگاه نیز بالمانع است.
 -2در صورت نیاز ،به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید دروه ،مسدیولیت راهنمدایی رسداله دانشدجو را دو اسدتاد
راهنما (مشروط به اینکه راهنمای اوّل «اصلی» حداقل  60درصد مسیولیت هدایت رساله را بدر عهدده داشدته
باشد) به طور مشترک عهدهدار میشوند.
داشتن حداقل سه سال سابقه تدریگ در دوره تحویالت تکمیلی و راهنمایی حداقل دو دانشجوی کارشناسی
ارشدددد فارغالتحویل شده برای استاد راهنما با مرتبه استادیاری ضروری است.
 -3در شرایط شاص و به تشصیص شورای آموزشی واحد ،انتصام استاد راهنمای دوم از بدین اعضدای هیدأت
علمی (با مدرک دکتری) شارج از دانشگاه نیز بالمانع است.

 -4انتصام استاد /استاداب مشاور ،در صورت نیاز به پیشنهاد اسدتاد راهنمدا و تأییدد ددروه آموزشدی ،از بدین
اعضای هیأت علدددمی یا متصوواب حرفهای مرتبط با موضوع رساله دانشددددجو امکابپذیر است.
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ماده 18

دانشجو مجاز است در زماب تدوین رساله دکتری و برای ادامه فعالیتهای پژوهشی شود طبق آییننامه مووم وزارت
در مدت مجاز تحویلی با عنواب فرصت تحقیقاتی به یکی از موسسههای آموزش عالی داشلی یا شارجی سفر کند.
ماده 19

دانشجو پگ از تدوین رساله بهشرط کفایت دستاوردهای علددمی و چاپ یک مقالده علمدی – پژوهشدی مسدتصرج از
رساله ،با تأیید استاد /استاداب راهنما مجاز است در حضور هیأت داوراب از رساله شود دفاع کند.
تبصره :هیأت داوراب متشکل از تعداد سه عضو هیأ ت علمی (عدالوه بدر اسدتاداب راهنمدا و مشداور) بدا حدداقل مرتبده
استادیاری هستند که یک عضو از داشل و دو عضو نیز از شارج از ددروه آموزشدی انتصدام مدیشدوند .یکدی از داوراب
شدددارجی میتواند از متصوواب حرفهای انتصام شود.
شیوهنامه اجرایی:

 -1کفایت دستاوردهای علمی طبق دستورالعمل اعالم کفایدت دسدتاوردهای پژوهشدی دانشدجویاب دکتدری مودوم
یک صد و چهل و چدهارمین جلسه شورای دانشدددددددگاه مدور (1395/5/25پیوسدت) و مودوبات بعددی تعدددیین
میشود.
 - 2درصورتیکه دانشجو دو استاد راهنما داشته باشد تأیید هر دو استاد راهنما برای انجام دفاع از رساله الزامی است.
 -3ترکیددر هی دأت داوراب جلسدده دفدداع از رسدداله ،همدداب ترکیددر هی دأت داوراب بررسددی طددرح پیشددنهادی رسدداله
مشصصشده درماده  15این شیوهنامه است .
ماده 20

نمره رساله در میانگین کل محاسبه نمیشود و ارزشیابی آب به شرح زیر انجام میشود:
ال  :مردود (کمتر از )16
م :قبول با درجه شوم ( 16تا  ،)17/99شیلی شوم ( 18تا  ،)18/99عالی (19تا )20
تبصره :1چنانچه ارزشیابی رساله مردود اعالم شود ،با تأیید هیأت داوراب ،حداکثر یک نیمسال در سدق مددت مجداز
تحویل به دانشجو اجازه داده میشود تا دوباره در جلسه دفاع شرکت و از رساله شود دفاع کند.
15
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تبصره :2دانشجویی که در فرصت تعیینشده نتواند از رساله شود بدا درجده قبدولی دفداع کندد ،فقدط ددواهی دذرانددب
واحدهای درسی به وی اع اء میشود.

شیوهنامه اجرایی:

نمره رساله در میانگین کل محاسبه نمیشود و در سیستم جامع آموزشی دانشگاه بهصورت کیفی درج میشود.
دانشجویی که در فرصت تعیینشده نتواند از رساله شود با حداقل درجه قبولی دفاع کندد مشدمول حدددددکم اشدراج

میشود و فقط دواهی دذراندب واحدهای درسی به وی اع اء میشود.

ماده 21

تاریخ دانشآموشتگی ،روز دفاع و کسر درجه قبولی از رساله است.
شیوهنامه اجرایی:

 -1دانشجو ملزم است پگ از دفاع ،مدارک مورد نظر واحد آموزشی را به اداره آموزش واحد در بازه زمانی مدورد نظدر
آموزش واحد ،تحویل نماید.
 -2واحد آموزشی موظ است حداکثر تا سه ماه پگ از بردزاری جلسه دفاع ،مراتر فراغت از تحویل دانشجو را به
مدیریت شدمات آموزشی جهت اقدامات بعدی اعالم نماید .در این صورت روز دفاع از رساله ( بدا درجدددده حدددداقل
قابل قبول) ،تاریخ دانشآموشتگی است .درصورتیکه به دلیل تأشیر دانشجو در تحویل رساله تائیدد شدده ،مدددددارک
مربوط به فراغددددت از تحددددویل (صورتجلسه دفاع ،ریزنمرات تأیید شده) ظرف مدت حداکثر سه ماه بعد از تاریخ
بردزاری جلسه دفاع به مدیریت شدمات آموزشی دانشگاه ارسال نشود ،وقفه ایجادشده ،از زمداب دفداع تدا حدداکثر دو
سال ،با رعایت کلیه ضوابط جزو سنوات تحویلی دانشجو محاسبه و دانشجو مکل به پرداشت شهریه سدنوات اضدافه
است و تاریخ فراغت از تحویل دانشجو تاریخ ارسال مدارک الزم برای فراغت از تحویل از آموزش واحد بده مددیریت
شدمات آموزشی شواهد بود .درصورتیکه ظرف مدت حداکثر دو سال مدارک به مددیریت شددمات آموزشدی ارسدال
نشود ،دانشجو مشمول اشراج آموزشی شواهد شد.
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بخش پنجم  :ضوابط و مقررات نظارت بر اجرای آییننامه
ماده 22

چنانچه دانشجو در حین تدوین رساله اقدام به تصل علمی (دستبرد ادبی ،جعل ،تقلر ،رونوشت بدرداری) کندد و ایدن موضدوع
طبق شیوهنامه مووم موسسه برای موسسه اثبات شود ،مد ابق با قددوانین و آیدیننامدههدا و دسدتورالعملهدای مودوم اقددام
شواهد شد.
تبصره :احراز و اثبات تصل علمی دانشجو پگ از اتمام رساله ،منجر به اب ال مدرک تحویلی وی شواهد شد.
شیوهنامه اجرایی

چنانچه دانشجو در حین تدوین رساله اقدام به تصل علمی (سرقت علمی ،جعل  ،تقلر ،رونوشدت بدرداری) کندد و ایدن موضدوع
برای دانشگاه اثبات شود م ابق با قوانین و آییننامه و دستورالعملهای مووم اقدام شواهد شد .احدراز و اثبدات تصلد علمدی
دانشجو در تدوین رساله با تأیید معاونت پژوهشی دانشگاه است.
ماده 23

ضوابط مربوط به بررسی و توویر طرح پیشنهادی برای انجام رساله دکتری ،حذف تمام دروس یک نیمسال تحودیلی ،حضدور
و غیام دانشجو ،مرشوی تحویلی ،انوراف از تحویل ،تقویم آموزشی ،چگونگی ثبدت و اعدالم نمدره ،تودمیمدیدری در مدوارد
شاص و سایر موارد اجرایی این آییننامه بر اساس شیوهنامه اجرایی مووم موسسه و اصدول مددندرج در ایدن آیدیننامده انجدام
میشود.
شیوهنامه اجرایی
 -1تصویب طرح پیشنهادی واحد رساله

 - -1توویر طرح پیشنهادی رساله دکتری دانشجو تا پایابترم چهارم دانشجو الزامی است.
 - -2دذراندب کلیه دروس و موفقیت در ارزیدابی جدامع آموزشدی شدددرط ثبدت نتیجده (قبدولی /رد) ارزیدابی جامددددع
پددددژوهشی (توویر طرح پیشنهادی رساله) است.
 - -3دذراندب کلیه دروس و موفقیت در ارزیابی جامع اعم از آموزشی و پژوهشی شرط اشذ واحد رساله است.
- -4پگ از موفقیت در ارزیابی جامع پژوهشی ،اشذ واحد رساله در هر نیمسال تحویلی تا زماب دفاع الزامی است.
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ادامه شیوهنامه اجرایی ماده 23

دانشجو موظّ است پگ از اشذ واحد رساله و درپایاب هر نیمسدال تحودیلی ،ددزارش کتبدی پیشدرفت کدار
پژوهشی شود را در سیستم جامع آموزشی دانشگاه درج و همچنین به صورت شفاهی (در قالدر سدمینار) بده
استاد /اساتید راهنما و استاد /اساتید مشاور ارائه نماید و صورتجلسه دزارش شدفاهی پیشدرفت کدار پژوهشدی
دانشجو باید توسط دروه آموزشی ،حدّاکثر تا یک هفته قبل از پایاب نیمسال تحویلی به آموزش واحد تحویل
شود.
درج دزارش کتبی پیشرفت کار پژوهشی و تائید آب توسط استاد/اساتید راهنمدا در هدر نیمسدال در سیسدتم
جامع آموزشی دانشگاه ،شرط انتصام واحد در نیمسال آتی دانشجو شواهد بود.
 -2حذف اضطراری و حذف کلیه دروس یک نیمسال تحصیلی

حذف اض راری و حذف کلیه دروس م ابق با شیوهنامه ماده  11است.
 -3حضور و غیاب دانشجو

حضور و غیام دانشجو م ابق شیوهنامه ماده  13است.
 -4ثبتنام و مرخصی تحصیلی

 دانشجو باید تا زماب فراغت از تحویل در هر نیمسال ثبتنام کند .ثبتنام نکردب دانشدجو در موعدد مقدرر درهر نیمسال تحویلی منجر به صدور حکم اشراج شواهد شد .تومیمدیری در مدورد بازدشدت بده تحودیل ایدن
افراد ،تا قبل از شروع نیمسال بعدی بر عهدهی مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه اسدت .در صدورت موافقدت
مدیریت شدمات آموزشی دانشگاه با درشواست بازدشت به تحویل آناب ،آب نیمسالی که فدرد در آب ثبدتندام
ننموده است جزء مدت تحویلی مجداز وی محسوم میشود.
 دانشجوئی که در فرصت م العاتی به سر میبرد (اعم از داشل و شارج) نیدز موظد اسدت در هدر نیمسدال
تحویلی انتصام واحد نماید.
.
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.
 23و اعالم نمره
ماده ثبت
چگونگی
شی و
آموز
اجرایی
نامه
تقویمشیوه
و:ادامه

تائیداست.
دانشگاه
رئیسه
تائیدباهیات
تقویمیدکلی
موجهسال م
آموزشی آب
تحویلیکهتقویم
واحد آموزشدی و
دروه و
موافقت
موردراهنما
استاد
ابق از تأی
دارد پگ
دانشجو عذر
هرسال مواردی
در  در
با توجه به مدت مجاز تحویل میتواندد حدداکثر از دو نیمسدال مرشودی تحودیلی بدا احتسدام در سدنوات
استفاده کند .درشواست مرشوی تحویلی باید پیش از شروع کالسهدای درس در هدر نیمسدال در سیسدتم
جامع آموزشی دانشگاه ثبت شود.
 -5انصراف از تحصیل

دانشجوی متقاضی انوراف از تحویل ،باید درشواست شود را در سیسدتم جدامع آموزشدی دانشدگاه ثبدت کندد.
دانشجو مجاز است فقط یکبار و تا دو ماه پگ از تاریخ ارائه درشواست ،تقاضای انوراف شود را پدگ بگیدرد در
غیر این صورت پگ از انقضای این مهلت ،حکم انوراف از تحویل وی صادرمی شود و باید به کلیه تعهداتی کده
در دوراب تحویل سدرده است ،عمل نماید.
تحویل مجدد دانشجوی انورافی (پگ از صدور حکم انوراف) منوط به شرکت و قبولی در آزموب سراسدری بدر
اساس ضوابط مربوطه است.
 -6تقویم آموزشی و چگونگی ثبت و اعالم نمره

در هرسال تحویلی تقویم آموزشی آب سال م ابق تقویم کلی مورد تأیید هیأت رئیسه دانشگاه و چگونگی ثبدت
و اعالم نمره م ابق دستورالعمل ارسالی معاونت آموزشی دانشگاه به واحدهای آموزشی است.
 -7معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو در دانشگاه قبلی با شرایط ذیل امکان پذیر است:

الف -معادل سازی دروسی که دانشجو قبل از ورود به دانشگاه در مقطا :دکتاری دانشاگاه دیگار
گذرانده است:
-1الزم است محتوای آموزشی دروس دذرانده شده با دروس جدید ،بنا به تشصیص ددروه آموزشدی ،اشدتراک
محتوایی داشته باشد.
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ادامه شیوهنامه اجرایی ماده 23

 -2پذیرش دو درس یکساب (از نظر عنواب و محتوی) با میزاب واحدهای متفاوت به شرطی امکداب پدذیر اسدت
که میزاب واحد درس دذرانده شده بیش از میزاب واحد درسی باشد که قرار است ت بیق داده شدود( .بده طدور
مثال :درس سه واحدی به جای درس دو واحدی قابل ت بیق است و بالعکگ آب امکاب پذیر نیست)
 -3حداکثر واحددهای قابدل ت بیدق و پدذیرش نبایدد بایش از  %50کدل واحددهای درسدی رشدته (بددددوب
محددداسبه رساله) باشد.
ب-معادل سازی دروسی که دانشجو قبل از ورود به دانشگاه در مقطا :دکتاری دانشاگاه شاهید
بهشتی گذرانده است:
- 1الزم است محتوای آموزشی دروس دذرانده شده با دروس جدید ،بنا به تشدصیص ددروه آموزشدی ،اشدتراک
محتوایی داشته باشد.
 -2پذیرش دو درس یکساب (از نظر عنواب و محتوی) با میزاب واحدهای متفاوت به شرطی امکاب پذیر است
که میزاب واحد درس دذرانده شده بیش از میزاب واحد درسی باشد که قرار است ت بیق داده شود( .به طور
مثال :درس سه واحدی به جای درس دو واحدی قابل ت بیق است و بالعکگ آب امکاب پذیر نیست).
ج :به ازای هر  6واحد از دروس معادل سازی شده ،یک نیمسدال از سدنوات مجداز تحودیلی دانشدجو کاسدته
میشود.

ماده 24

مسیولیت حسن اجرای این آییننامه و پاسصگویی قانونی مترتر بر آب ،بر عهده موسسه است.
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شیوهنامه اجرایی:

مسیولیت حسن اجرای این آییننامه و پاسصگویی قانونی مترتر بر آب ،بر عهده معاونت آموزشی دانشگاه است.

ماده 25

نظارت بر حسن اجرا و تفسیر مفاد آب بر عهده معاونت آموزشی وزارت است.
ماده 26

این آییننامه مشتمل بر یک مقدمه  26 ،ماده و  15تبوره در جلسه شماره  871مور  1394/11/24شورای عالی برنامدهریدزی
آموزشی به توویر رسید و اجرای آب برای دانشجویاب ورودی سال تحویلی  1395-96و پگ از آب الزامی است.

شیوهنامه اجرایی

این شیوهنامه مشتمل بر یک مقدمه26 ،ماده و  19تبوره در جلسه مور  1396/2/26شورای آموزشی دانشدگاه
به توویر رسید و اجرای آب برای دانشجویاب ورودی سدددال تحویلی  1395-96و پگ از آب الزامی است.
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زیوست
دستورالعمل اعمم کفایت دستاوردهای زژوهشی دانشجویان دکتری
مصوبۀ یکصد و چهل و چهارمین جلسۀ شورای دانشگاه
مورخ1395/5/25
باسمهتعالي

ماده:1مقدمه:
هايدكتريبايددارايعمقتخصصيكافيدرسطحاستانداردهايمليوبينالملليبوده،ومعطوفبهحل نياههلاي

رساله
واقعيكشورباشد.باعنايل بلهملاده19آيلينناملهآموهشليدورهدكتلري )PhDودرراسلتايتييلينشلراي كاايل 
دستاوردهايپژوهشيدانشجوياندكتريدانشگاهشهيدبهشتيدستورالعم هيرتلدوينشلدهاسل .ايلندسلتورالعم در
جلسهمورخ22خردادماهشورايمهندسيومعماري،جلسهمورخ19تيرشورايعلوموجلسهمشلتر ملورخ18ملرداد
شوراهايعلومانساني،علومرفتاري،وعلوماجتماعيوحقوقبرايدانشجوياندكتريورودي1393وبعدتصويبشد.


هاوپژوهشكدههايحوزهمهندسي:


:دردانشكده
ماده2
يكشرطالهمبراياعالمكااي دستاوردهايپژوهشيهردانشجويدكتري،كسبحداق 7امتياه سهمدانشجو)
مستخرجاهرسالهاهبندهاي"الف"و"ب"هيراس :
الف-حداق دومقالهدرمجالتQ1يا،1Q2
تيصره.1چاپيكمقالهدردهكاول )P10مجالتحوههمربوطبرايبند"الف"كااي ميكند.
ب-ارائه شااهيياپوستر)يكمقالهدركنارانسهايداخلي ملييابينالمللي).
تيصره:2حجمكارارائهشدهتوس دانشجوبايدنشاندهنده2/5سالفعالي پژوهشيمستمرباشد بلهتشلخي



شورايدانشكدهياپژوهشكده)،


هاوپژوهشكدههايحوزهعلوم:


:دردانشكده
ماده3
يكشرطالهمبراياعالمكااي دستاوردهايپژوهشيهردانشجويدكتري،كسبحداق 7امتياه سهمدانشجو)
مستخرجاهرسالهاهبندهاي"الف"و"ب"هيراس :
الف-حداق دومقالهدرمجالتدرجشدهدر"فهرس مجالتسايد"دانشگاه،


http://www.scimagojr.com/journalrank.php
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تيصره.3چاپيكمقالهدرمجالتشاخ

 بهتشخي

شورايدانشكدهياپژوهشكده)برايبند"الف"كاايل 

ميكند.

ب-ارائه شااهيياپوستر)يكمقالهدركنارانسهايداخلي ملييابينالمللي).
تيصره:4حجمكارارائهشدهتوس دانشجوبايدنشاندهنده2/5سالفعالي پژوهشيمستمرباشد بلهتشلخي



شورايدانشكدهياپژوهشكده)


هاوپژوهشكدههايحوزهعلومانساني،علومرفتاري،علوماجتماعي،حقوق،و


:دردانشكده
ماده4
معماري:
يكشرطالهمبراياعالمكااي دستاوردهايپژوهشيهردانشجويدكتري،كسبحداق 7امتياه سهمدانشجو)
مستخرجاهرسالهاهبندهاي"الف""،ب "و"ج"هيراس :
الف-حداق يكمقالهپذيرفتهشدهدرمجالتنمايهشدهدر ISCدارايضريب)IFيامجالتعلمي–پژوهشي
موردتاييد وهارتينعلوميابهداش بارتيه AياB

ب-حداق يكمقالهدرمجالتداراينمايهبينالملليدر"فهرس مجالتسايد"دانشگاه
ج-ارائه شااهيياپوستر)يكمقالهدركنارانسهايداخلي ملييابينالمللي).
وبعد،دانشكدهادبياتوعلومانساني،ودانشكدهالهياتواديانمشلمولايلن

تيصره.5دانشجويانورودي1394
مادهميشوند.درمورددانشجويانورودي1393وماقي ايندودانشلكده،انتشلارمقاللهدانشلجوبايلددر
نشريهايباكياي ذكرشدهدربند"الف"اينمادهباشد.

تيصره:6حجمكارارائهشدهتوس دانشجوبايدنشاندهنده2/5سالفعالي پژوهشيمستمرباشد بلهتشلخي



شورايدانشكدهياپژوهشكده)،


ماده:5نحوهدرجناموآدرسنويسندگانمقاالت:
درايندستورالعم ،مقاالتيقاب محاسيهاس كهدانشجونويسندهاولمقالهبوده،يااگرنويسندهدوممقاللهاسل ،
استادراهنمانويسندهاولباشد؛ووابستگيساهمانيآنهابهدانشگاهصريحادرجشدهباشد.
تيصره: 7نويسندهمسئولدرهرمقالهبايدعضوتيمراهنماييرسلاله اسلتاد ان)راهنملايلامشلاور)بلوده،وفقل 
دانشگاهشهيدبهشتيبهعنوانآدرسدانشجوذكرشدهباشد.اگرمقالهدانشجومسلتخرجاهفعاليل هلاي
پژوهشيمرتي بارسالهدردورهفرص مطالعاتيدردانشگاهديگريباشد،درجنلاموآدرسآندانشلگاه
دركنارناموآدرسدانشگاهشهيدبهشتيبالمانعاس .
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ماده:6توصيهبههياتداورانرساله:
شراي مذكور،حداق شراي موردانتظاردانشگاهبراياعلالمكاايل دسلتاوردهايپژوهشليدانشلجويان
دكترياس .بههياتداورانجلسهدفاعيهتوصيهميشود،اعطايدرجهعاليبهرسالهدرصورتحصول
وانتشار)دستاورهايپژوهشيدرسطحعالي،صورتپذيرد.


ايندستورالعم در6مادهو7تيصرهدريكصدوچه وچهارمينجلسهشورايدانشگاهشهيدبهشتيمورخ25
اهتاريختصويبالهماالجرااس

مرداد1395بهتصويبرسيد،و

.




24

