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  كليات -1

 18واحد و تعداد واحدهاي رساله نيز  18نشجويان دوره دكتري كامپيوتر تعداد واحدهاي درسي براي دا )1-1

استاد راهنما و تاييد ه پيشنهاد تواند از هر يك از گرايشهاي مصوب رشته كامپيوتر ب دروس مي. استواحد 

تحصيالت  شوراي دتواند با تاييد استاد راهنما و تايي دانشجو مي. تحصيالت تكميلي انتخاب شود شوراي

هاي مصوب ديگر وزارت علوم، تحقيقات  واحد درسي را از دروس تحصيالت تكميلي رشته 3ميلي حداكثر تك

 .و فناوري انتخاب نمايد

براي دانشجو با نظر استاد راهنما و ) واحد 16با سقف حداكثر (تعيين دروس جبراني از دوره كارشناسي  )1-2

دانشجو موظف به گذراندن اين دروس حداكثر تا  در اين حال. شود تحصيالت تكميلي انجام مي شورايتاييد 

 .است قبل از امتحان جامع

دانشجو بايستي كليه دورس  ،استاد راهنما در ابتداي ترم نخست توسط گروه مشخص و لذا از ابتداي دوره )1-3

 .خود را با نظر مستقيم استاد راهنما انتخاب نمايد

 .گردد مربوطه مشخص مي توسط استاد راهنمايدانشجو مشاور  انادتاستاد يا اس )1-4

، گواهي قبولي قطعي يكي از آزمونهاي رساله پيشنهاده دانشجو موظف است قبل از برگزاري جلسه دفاع )1-5

تاريخ گواهي مذكور مي تواند حداكثر دو سال قبل از پذيرش دانشجو . زبان مورد تائيد دانشگاه را ارائه نمايد

و آزمون  TELPاز آزمون  450ئيد دانشگاه حداقل نمره نمره زبان خارجي مورد تا. در دوره دكتري باشد

TOLIMO  از آزمون  50نمره  وMCHE  و يا معادل آن در آزمونهاي ديگر به تشخيص شوراي تحصيالت

 .تكميلي دانشگاه مي باشد

 رساله هدفاع از پيشنهادموضوع رساله و  -2

ا با هماهنگي استاد راهنما تعيين و دانشجو موظف است تا پايان نيمسال اول تحصيلي موضوع رساله خود ر )2-1

 .فعاليت پژوهشي خود را آغاز كند

چنانچه دانشجو به موقع از  .م تحصيلي بايد انجام شودچهاررساله حداكثر تا پايان نيمسال  هدفاع از پيشنهاد )2-2

 .شورا در مورد وي تصميم خواهد گرفتخود دفاع ننمايد،  رساله هپيشنهاد

 .گردد رم تحصيلي دانشجو منظور نميمرخصي تحصيلي جزو ت: تبصره

 :بايستي مراحل زير را انجام دهد رساله خود هپيشنهادفاع از ددانشجو جهت برگزاري جلسه  )2-3

اين فرمها بايستي . هاي حمايتي مركز تحقيقات مخابرات و طرح 3، طرح شماره 101شماره  هايفرم تكميل .1)2-3

 .برسداستاد راهنما  به تاييد

 .شود سه توسط كميته تحصيالت تكميلي انجام ميتعيين زمان برگزاري جل .2)2-3

دو داور داخلي، نماينده شوراي   استاد يا استادان مشاور، ممتحنين عبارتند از استاد يا استادان راهنما،  .3)2-3

 .به پيشنهاد استاد راهنما و تائيد گروه) گروهخارج از (و يك داور خارجي  گروهتحصيالت تكميلي 

خود در جلسه دفاع نگردد، بايستي پس از رفع اشكاالت  نامه پايانبه تصويب  چنانچه دانشجو موفق: تبصره

 .مجدداً با هماهنگي كميته تحصيالت تكميلي اقدام به برگزاري جلسه دفاع كند

بايد توسط نماينده تحصيالت تكميلي حاضر درجلسه  رساله هپيشنهادصورتجلسه برگزاري جلسه دفاع از  .4)2-3

 .ه تاييد ممتحين رسانده شودبتهيه شده و درصورت تصويب 
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 .شود رساله در صورت تصويب كتباً به دانشكده و دانشجو اعالم مي هپيشنهاد )2-4

  در طي انجام رساله - 3

شركت كليه . شود برگزار مي تحقيقجلسات ارائه پيشرفت  ارديبهشت و آذر،در هر سال و طي ماههاي  )3-1

 .الزامي استدانشجويان در اين جلسات 

 .گردد مي رسالهرائه پيشرفت موجب كسر نيم نمره از سقف نمره عدم شركت در جلسات ا )3-2

كمتر  رسالهآنها و جلسه گزارش پيشرفت  رسالهدانشجوياني كه فاصله زماني بين جلسه دفاع از : تبصره

 .معاف هستند رسالهازيك ماه باشد از شركت در اولين جلسه گزارش پيشرفت 

به تاييد استاد اين گزارش بايستي . استد به صورت كتبي خو دانشجو موظف به ارائه گزارش پيشرفت كار )3-3

 .راهنما و استاد مشاور رسيده باشد

درموارد خاص . دانشجو شركت نمايد رسالهدانشجو بايد درجلسه گزارش پيشرفت  راهنماي هر استاد )3-4

 .توان استاد مشاور را جايگزين نمود مي

نيم نمره تاخير، مشمول كسر  ر انجام شود، عالوه بر كسرآنها با تاخي رساله پيشنهادانشجوياني كه دفاع از د )3-5

 .شوند نيم نمره عدم شركت در جلسات ارائه گزارش پيشرفت مي

  .شود استخراج گردد، از ميزان كسر نمره دانشجو كاسته مي مقاالت موظفدانشجو بيش از رساله چنانچه از  )3-6

  ارزيابي جامع - 4

 .شود برگزار مي اي تير و بهمندو بار در سال و در ماههارزيابي جامع كتبي  )4-1

پايان دومين سال (پس از پايان دوره آموزشي و حداكثر تا پايان نيمسال چهارم دانشجو موظف است  )4-2

 102اعالم آمادگي جهت شركت در آزمون با پر كردن فرم  .شركت كند ارزيابي جامعدر آزمون ) تحصيلي

  .ا برسداين فرم بايستي به تاييد استاد راهنم. شود انجام مي

باشد كه به صورت كتبي و شفاهي  هاي آموزشي و پژوهشي دانشجو مي ارزيابي جامع شامل ارزيابي قابليت )4-3

 .گردد برگزار مي

براساس موضوعات در راستاي رساله و با پيشنهاد  ارزيابي قابليت هاي آموزشي دانشجو ترجيحاً )1تبصره

  .آموزشي تعيين مي شود استاد راهنما و تصويب كميته تحصيالت تكميلي گروه

رساله نيز انجام ) Proposal(ارزيابي قابليتهاي پژوهشي دانشجو مي تواند بطور مستقل از پيشنهاده : )تبصره

 .شود

نفر به شرح زير برگزار  5تا  3ارزيابي جامع زير نظر شوراي تحصيالت تكميلي گروه و توسط هياتي مركب از  )4-4

به تعيين شوراي تحصيالت تكميلي گروه نفر عضو هيات علمي  4ا ت 2) ب ،استاد راهنما) الف :مي شود

 .گروه

 .در جلسه ارزيابي جامع طبق نظر گروه است دانشگاهحضــور يـا عدم حضور يك داورخارج از  )تبصره

 .مي باشد 15) نمره شفاهي% 30نمره كتبي و % 70با احتساب ( حداقل نمـره قبولي ارزيابي جامع  )4-5

درس از دروس گذرانده شده در دوره دكترا، به  4هر دانشجوي دوره دكترا شامل  كتبي جامعارزيابي  )4-6

 .خواهد شدتحصيالت تكميلي، انجام  شورايپيشنهاد استادراهنما و تاييد 

 .باشد ميجامع براي كليه دانشجويان دوره دكترا الزامي  آزمونامتحان شفاهي  )4-7
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را در ارزيابي جامع، كتباً به وي ابالغ  قبولي دانشجو قبولي يا عدم ،)106فرم شماره ( گروه ضمن صورتجلسه )4-8

 .نمايد مي

درصورت عدم قبولي دانشجو در اولين ارزيابي جامع، وي بايد حداكثر تا پايان نيمسال بعد در ارزيابي جامع  )4-9

دامه دوره دكتري محروم خواهد دوم شركت كند و در صورت قبولي دوره را ادامه دهد در غير اين صورت از ا

 .دش

آزمون و يا برخي از دروس امتحان  كتبي جامعآزمون در شرايط ذيل دانشجو مي تواند از شركت در امتحان  )4-10

 :جامع معاف گردد

  .در هر يك از اين دروس 17يا باالتر از كليه دروس دكتراي گذرانده و نداشتن نمره كمتر از  18معدل كل  .1)4-10

 .پژوهشي- نال علميامتياز از مقاالت ژور 4و داشتن حداقل  17معدل كل  .2)4-10

 18چنانچه با توجه به بندهاي فوق دانشجو مشمول گذراندن امتحان جامع گردد از امتحان دروس با نمره  .3)4-10

 .يا بيشتر معاف خواهد بود

چنانچه دانشجو از امتحان هر يك از دروس مطاابق بندهاي باال معاف شده باشد، نمره درس مربوطه  .4)4-10

 .جايگزين نمره امتحان جامع آن درس خواهد شد

  مرحله پژوهشي وتدوين رساله - 5

به تعداد مصوب  چاپ و يا اخذ پذيرش مقالهدانشجو پس از تدوين رساله و تائيد استاد راهنما و به شرط  )5-1

 تواند ميپژوهشي و يا مجالت معتبر بين المللي –مجالت علميدر دستاوردهاي علمي رساله ز ا گروه

 .درحضور هيات داوران از رساله خود دفاع كند

 :براي انجام دفاع دانشجو بايستي مراحل زير را انجام دهد )5-2

ير شوراي تحصيالت و ارايه آن به دب) 103فرم (پر كردن فرم اعالم آمادگي دفاع با تاييد استاد راهنما  .1)5-2

 .تكميلي گروه

 .تحصيالت تكميلي شورايمطابق فرمت تعيين شده توسط گروه به  رسالهارائه يك نسخه از  .2)5-2

 .نامه ، در صورت تاييد رعايت فرمت مصوب پايانتكميلي تحصيالت شورايمجوز برگزاري دفاع از كسب  .3)5-2

تركيب هيات داوران به شرح زير . ودش انجام مي تعيين هيات داوران در شوراي تحصسالت تكميلي گروه  .4)5-2

چهار نفر از ) جاستاد يا استادان مشاور، ) ب راهنما به عنوان رئيس جلسه، ) داناستا(استاد) الف: است

اعضاي هيات علمي در رشته مربوطه با درجه حداقل استادياري يا استاديار پژوهشي و سه سال سابقه 

، كه يك نفر ازآنها گروه انتخاب شوراي تحصيالت تكميلي تدريس و تحقيق در دوره كارشناسي ارشد، به

 .هستنددانشيار و دونفراز مؤسسات ديگر 

و دريافت مجوز رسمي برگزاري جلسه  هبات داورانبا هماهنگي  رسالهتعيين زمان برگزاري جلسه دفاع از  .5)5-2

 .دفاع از اداره آموزش دانشكده

 ته قبل از دفاع، حداقل يك هفرسالهاعالن برگزاري جلسه دفاع از  .6)5-2

 شورايبه  آنو ارائه  )104فرم شماره ( دار و دريافت رسيد تاريخ هيات داوراننامه به  ارائه نسخ پايان .7)5-2

 .روز قبل از برگزاري دفاع باشد 5نامه بايستي حداقل  تاريخ تحويل نسخ پايان. تحصيالت تكميلي

 .رسمي است هيات داورانبا حضور  رسالهبرگزاري جلسه دفاع از  .8)5-2

دانشجو، دانشجو بايستي پس از رفع اشكاالت مجدداً با هماهنگي كميته  رسالهدرصورت عدم تاييد ) تبصره

  .تحصيالت تكميلي اقدام به برگزاري جلسه دفاع كند
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 و ارائه آن به كميته تحصيالت تكميلي هيات داورانتوسط  رسالهپركردن صورتجلسه برگزاري دفاع از  .9)5-2

دانشجو موظف به . بايد به صورت پيوست به صورتجلسه دفاع اضافه گردد الهسر اشكاالت موجود در )تبصره

بديهي است كه نمره نهايي توسط مديرگروه . باشد مي رسالهرفع كليه اشكاالت گرفته شده درجلسه دفاع از 

نده گردد كه دانشجو كليه اشكاالت را رفع نموده و آن را به تاييد استادراهنما و نماي درصورتي ارسال مي

 .تحصيالت تكميلي برساند

ها ويا مجالت علمي پژوهشي معتبر داشته باشد، از  دركنفرانس مقاالت مصوبدرصورتيكه دانشجو بيش از  .10)5-2

 .جبران مي شود) كه طبق ضوابط داخلي گروه كسرشده است( كسر نمره دانشجو 

  :ه خود را طبق ساختار زير تهيه نمايدرسالدانشجو موظف است كه  .11)5-2

 .اي مي باشد ي دكترا سرمه براي رساله: يان نامه رنگ جلد پا •

 : مطالب روي جلد رساله •

o آرم دانشگاه فردوسي مشهد 

o عبارت دانشكده مهندسي 

o عبارت گروه كامپيوتر 

o عبارت رساله دكتري 

o عنوان رساله 

o نام و نام خانوادگي دانشجو 

o مشاور استادان/راهنما و استاد استادان/نام و نام خانوادگي استاد 

o ماه و سال(  رسالهخ ارائه تاري( 

o درعطف رساله هم عنوان رساله ، نام دانشجو و سال ارائه رساله بايد قيد شود. 

 فواصل صفحات رساله •

o  سانتي متر 3فاصله از باال 

o  سانتي متر 3فاصله از پايين 

o  سانتي متر 5/3فاصله از راست 

o  سانتي متر 5/2فاصله از چپ 

o  1.5فاصله بين خطوط Line دتنظيم شو 

 ترتيب مفاد رساله •

o  اختياري(صفحه بسم اهللا( 

o  8صفحه تعهدنامه مطابق فرم شماره 

o صفحه عنوان 

o  صفحه تصويب نامه هيئت داوران 

o  اختياري(صفحه اهداو تقديم( 

o صفحه تقدير و تشكر 

o چكيده فارسي 

o فهرست مطالب 

o فهرست جداول 

o فهرست شكل ها 
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o فهرست عالئم اختياري 

o متن اصلي 

o منابع و ماخذ 

o  اختياري(نامه واژه( 

o  درصورت وجود(پيوست ها( 

o  چكيده التين 

o صفحه عنوان انگليسي 

 نوع و اندازه قلم •

o  انگليسي  14فونت نازنين : فارسي : متن ، :Times New Roman 12 

o  14فونت تيتر : عناوين بخش ها 

o  11و  12، 13فونت تيتر به ترتيب : عناوين زير بخش ها 

o  ايتاليك 13نازنين فونت : عناوين شكل ها و جداول 

 شماره گذاري  •

o  باال سمت چپ: شماره صفحات 

o   شماره شكل- شماره فصل:        شماره شكل ها به صورت- 

o   شماره جدول-شماره فصل:        شماره جدول ها به صورت - 

o  شماره زير بخش - شماره بخش- شماره فصل:     رقم به صورت  4شماره عناوين حداكثر تا 

o شماره فرمول -شماره فصل:   مول هاي رياضي درسمت راست به صورت شماره روابط وفر( 

 ارجاع به شكل و جدول درمتن الزامي است •

 سمت راست 12سمت چپ ، فارسي با فونت  10انگليسي با فونت : پاورقي  •

 درج لغات التين درمتن بايد حداقل باشد •

ليست مراجع به ترتيب . شونددرمتن ارجاع  ]حرف اول نام نويسنده اول 3سال [مراجع به صورت  •

 .حروف الفبا مرتب مي شود

ارائه بايد به صورت الكترونيكي  Power Point، مقاالت ارسالي ، پيوست ها، مراجع و فايل  رسالهمتن  •

 .ضميمه شود رسالهپيوست به انتهاي  CDدر

 روه و كتابخانهاستاد مشاور و دو نسخه گ هيك نسخه استاد راهنما، يك نسخ: رسالهتعداد نسخه هاي  •

نامه خود تهيه و پس از المينت كردن به گروه  از پايان A3دانشجو در پايان بايستي پوستري رنگي در قطع  - 4-2

  .تحويل دهد

 9ارايه شده در فرم  ليستچك از  ،از تحويل تمام موارد الزم به گروه براي تسويه حساببراي اطمينان  - 4-3

  .ويل منشي گروه شوداين فرم بايستي تح. استفاده كنيد

  همكاري با گروه -6

دانشجو بر اساس . كليه دانشجويان دكتري موظف به همكاري با گروه طي دوره تحصيلي خود هستند )1- 6

توانمندي خود و نيازهاي گروه، بايستي در ابتداي هر ترم با هماهنگي با مسولين مربوطه، برنامه همكاريهاي 

 .گروه تحويل دهد تحصيالت تكميلي شورايخود را آماده و به 
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امتياز را بر  120و  60بايستي بترتيب  "دفاع از رساله"، "دفاع از عنوان رساله"دانشجويان دكتري تا زمان  )2- 6

 .تجاوز كند 25حداكثر امتياز در هر ترم نبايستي از . اساس جدول زير كسب نمايد

  ضريب كارايي  امتياز  شرح

  1-0  10  ارايه آزمايشگاه

  1-0  15  ارايه درس

  2-1  ساعت يك امتياز 10هر   دستياري استاد راهنما

  2-1  ساعت يك امتياز 10هر   همكاري با گروه

دانشجو موظف است در پايان هر ترم، گواهي فعاليت خود در هر يك از موارد فوق را ازمسئول مربوطه  )3- 6

 .دريافت و به منظور محاسبه امتياز به كميته تحصيالت تكميلي تحويل دهند

 .امتياز خواهد شد 30نامه به ازاي هر  تياز موجب كسر يك نمره از نمره پايانعدم كسب ام )4- 6

 


