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  كليات: فصل اول

  مقدمه

درنظام آموزش عالي كشور و با توجه به سياست وزارت علوم،  (Ph.D)به منظورتعيين ضوابط كلي دوره دكتري 

ين نامه دوره دكتري تحقيقات و فناوري درتفويض اختيار به دانشگاهها و مؤسسه هاي آموزش عالي و پژوهشي، آئ

(Ph.D) طبق مواد ذيل تدوين مي شود:   

  : ـ براي رعايت اختصار، واژه هاي زير در اين آئين نامه به كار مي رود 1ماده 

  .تحقيقات و فناوري است  منظور وزارت علوم،: وزارت

  .است (Ph.D)منظور دوره دكتري : دوره دكتري

هاي آموزش عالي و پژوهشي كشور است كه مطابق مقررات وزارت  منظور هر يك از دانشگاهها و مؤسسه: مؤسسه

  .مجازند دوره دكتري را برگزار كنند

  . منظور كوچكترين واحد سازماني آموزشي يا پژوهشي مؤسسه است: گروه

  .منظور آئين نامه دوره دكتري است: آئين نامه

ه اعطاي مدرك تحصيلي مي انجامد و رسالت ـ دوره دكتري باالترين دوره تحصيلي آموزش عالي است كه ب 2ماده 

آن تربيت افرادي است كه با نوآوري در زمينه هاي مختلف علوم و فناوري در رفع نيازهاي كشور وگسترش مرزهاي 

  .دانش مؤثر باشند

  

  شرايط ورود :فصل دوم

  : ـ ضوابط ورود داوطلبان به دوره دكتري به شرح زير است 3ماده 

  مي ورود به آموزش عالي داشتن شرايط عمو) الف

داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه اي كه حسب مورد به تائيد وزارت يا وزارت بهداشت، ) ب 

  . درمان وآموزش پزشكي رسيده باشد

  احراز صالحيت علمي براي ورود به رشته مورد نظر ) ج 

  احراز توانايي در زبان خارجي ) د  

الحيت علمي و توانايي داوطلبان در زبان خارجي براساس دستورالعملي است كه به تصويب نحوه احراز ص: 1تبصره

  ).مالحظه شود  7تبصره ماده ( شوراي مؤسسه رسيده باشد

استعداد « شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت مي تواند براي پذيرش داوطلبان مشمول تعريف : 2تبصره

  . يژه اي را تصويب كنددر دوره دكتري، ضوابط و» درخشان 

داوطلب پس از دريافت پذيرش از مؤسسه و نامنويسي در دوره دكتري، دانشجوي دوره دكتري ناميده مي : 3تبصره

  .شود

  



  استاد راهنما :فصل سوم

ـ مسئوليت راهنمايي دانشجو از نخستين نيمسال تحصيلي بر عهده استاد راهنما است كه به درخواست  4ماده 

ان اعضاي هيات علمي با مرتبه استادياري و باالتر و با موافقت عضو هيات علمي و تائيد گروه ذي ربط دانشجو از مي

  . تعيين مي شود

استاد راهنما بايد عضو هيات علمي در يكي از مؤسسات بوده و حداقل داراي مرتبه استادياري يا استاديار : توضيح

  .كارشناسي ارشد باشدپژوهشي و سه سال سابقه تدريس يا تحقيق در دوره 

در صورت نياز، به پيشنهاد استاد راهنما و تائيد گروه، مسئوليت راهنمايي رساله دانشجو را بيش از يك : 1تبصره

  .عهده دار مي شوند  استاد راهنما، به طور مشترك،

علمي يا ساير در صورت نياز، به پيشنهاد استاد راهنما وتائيد گروه، يك يا چند تن از اعضاي هيات : 2تبصره

  . رساله دانشجو تعيين مي شوند» استاد مشاور « متخصصان به عنوان 

  .استادان مشاوربايد داراي مدرك دكتري يا حداقل مرتبه استادياري يا استاديار پژوهشي باشند: توضيح

  

  مرحله آموزشي :فصل چهارم

واحد آن  24تا  18آن واحدهاي درسي و واحد  18تا  12واحد است كه  36ـ مجموع واحدهاي دوره دكتري  5ماده 

  . مربوط به رساله است كه در برنامه درسي مصوب هر رشته تعيين مي شود

واحدهاي درسي به منظور تسلط بر مفاهيم نوين هر رشته و تقويت توان علمي دانشجو براي اجراي : 1تبصره

  .ي مصوب هر رشته انتخاب مي شودفعاليتهاي پژوهشي دوره، با نظر استاد راهنما و براساس برنامه درس

 20از  16و ميانگين قابل قبول نمره هاي دانشجو در همه درسها  20از  14حداقل نمره قبولي درهردرس، : 2تبصره

 16اين ميانگين براساس نمره هاي درسهاي گذرانده شده محاسبه مي شود و در صورتي كه مقدار آن كمتر از  .است

نظر استاد راهنما حداكثر در يك نيمسال تحصيلي درسهايي را عالوه بر سقف واحدهاي  باشد، دانشجو مجاز است با

  . درسي براي جبران ميانگين كل بگذراند

ربط،  دانشجو موظف است  در شرايط خاص و در صورت نياز، به پيشنهاد استاد راهنما و تائيد گروه ذي:  3تبصره

گذراندن اين درسها اجباري است . بگذراند» درسهاي جبراني « نوان تعدادي از درسهاي دوره كارشناسي ارشد را به ع

  . اما نمره آنها در تعيين ميانگين كل محاسبه نمي شود

واحد وحداقل نمره آن بدون احتساب در ميانگين كل نمرات دانشجو در  16حداكثر تعداد واحدهاي جبراني : توضيح 

ني،  يك نيمسال تحصيلي به مدت مجاز مرحله آموزشي افزوده واحد جبرا 8به ازاي هر . است 20از  12هر درس 

  . دروس جبراني ترجيحاً قبل از شروع دروس دكتري وحداكثر تا پايان دوره آموزشي بايد گذرانيده شوند. شود مي

  

  موضوع رساله :فصل پنجم

نگي استاد راهنما تعيين و ـ دانشجو موظف است تا پايان نيمسال اول تحصيلي موضوع رساله خود را با هماه 6ماده 

  . فعاليت پژوهشي خود را آغاز كند

و نحوه ) ارزيابي جامع(چگونگي ارزيابي قابليتهاي آموزشي و پژوهشي دانشجو براي استمرار فعاليت پژوهشي :  تبصره

 مؤسسه موظف. تصويب موضوع رساله دانشجو مطابق دستور العملي است كه به تصويب شوراي مؤسسه رسيده باشد



است ترتيبي اتخاذ كند كه موضوع رساله دانشجو حداكثر تا پايان نيمسال سوم تحصيلي دانشجو به تصويب نهايي 

  . برسد

  :  مصوبات شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه فردوسي در اين زمينه به شرح زير مي باشد

  .بايد انجام شودرساله حداكثر تا پايان نيمسال سوم تحصيلي ) Proposal(ـ دفاع از پيشنهاده 1

دو داور داخلي، نماينده شوراي تحصيالت   استاد يا استادان مشاور، ـ ممتحنين عبارتند از استاد يا استادان راهنما، 2

  .به پيشنهاد استاد راهنما و تائيد گروه) خارج از دانشگاه فردوسي (تكميلي دانشگاه و در صورت نياز يك داور خارجي 

  .ش و ثبت موضوع رساله دانشجو را كتباً به وي ابالغ نمايدـ مؤسسه موظف است پذير3

  

  ارزيابي جامع :فصل ششم

  : مصوبات دانشگاه فردوسي در مورد ارزيابي جامع به شرح زير مي باشد

) پايان دومين سال تحصيلي ( ـ  ارزيابي جامع پس از پايان دوره آموزشي و حداكثر تا پايان نيمسال چهارم 1

  .انجام شوددانشجويان بايد 

ـ ارزيابي جامع شامل ارزيابي قابليت هاي آموزشي و پژوهشي دانشجو مي باشد كه به صورت كتبي و شفاهي طبق 2

  .گردد نظر گروه برگزار مي

ارزيابي قابليت هاي آموزشي دانشجو ترجيحا براساس موضوعات در راستاي رساله و با پيشنهاد استاد راهنما : 1تبصره

 . صيالت تكميلي گروه آموزشي تعيين مي شودو تصويب كميته تح

  .رساله نيز انجام شود) Proposal(ارزيابي قابليتهاي پژوهشي دانشجو مي تواند بطور مستقل از پيشنهاده : 2تبصره

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

  :شود

  استاد راهنما   )الف

سال سابقه تدريس يا  3نفر عضو هيات  علمي داراي حداقل مرتبه استادياري يا استاديار پژوهشي با  4تا  2) ب 

  .تحقيق در دوره كارشناسي ارشد به تعيين شوراي تحصيالت تكميلي گروه

ر گروه آموزشي مربوطه حضــور يـا عدم حضور يك داورخارج از مؤسسه در جلسه ارزيابي جامع طبق نظ: تبصره

  . است

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

  .ـ مــؤسسه ذي ربط موظف است قبولي يا عدم قبولي دانشجورا در ارزيابي جامع، كتباً به وي ابالغ نمايد5

ي جامع، وي بايد حداكثر تا پايان نيمسال بعد در ارزيابي جامع دوم ـ درصورت عدم قبولي دانشجو در اولين ارزياب6

  . شركت كند و در صورت قبولي دوره را ادامه دهد در غير اين صورت از ادامه دوره دكتري محروم خواهد شد

  

  مرحله پژوهشي وتدوين رساله :فصل هفتم

 18تعداد واحد هاي رساله در مرحله پژوهشي بسته به تعداد واحدهاي گذرانده شده در مرحله آموزشي حداقل 

 36در هر حال مجموع واحدهاي آموزشي و پژوهشي دانشجو در دوره دكتري بايد برابر . واحد مي باشد 24وحداكثر 

  .واحد باشد



هشي و تدوين رساله بايد با هدايت ونظارت استاد راهنما تمام فعاليتهاي علمي و پژوهشي دانشجو، در مرحله پژو

دانشجو موظف است در هر زماني كه استاد راهنما تعيين كند، نتيجه تحقيقات خود را به وي گزارش . صورت گيرد

  .نمايد

انتشار : ازاعم ( ـ دانشجو پس از تدوين رساله و تائيد استاد راهنما و به شرط كفايت دستاوردهاي علمي رساله  7ماده 

، موظف است )مقاله در مجالت و همايشهاي معتبر علمي، ثبت توليد دانش فني، آثار بديع هنري و امثال آن 

  .درحضور هيات داوران از رساله خود دفاع كند

تركيب و وظايف هيات داوران، چگونگي دفاع از رساله و احراز كفايت دستاوردهاي علمي رساله تابع :  تبصره

  . ي است كه به تصويب شوراي مؤسسه رسيده باشددستورالعمل

  : مصوبات شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه فردوسي در اين مورد به شرح زير مي باشد

ـ دانشجو موظف است قبل از برگزاري جلسه دفاع، گواهي قبولي قطعي يكي از آزمونهاي زبان مورد تائيد دانشگاه را 1

نمره زبان . ي تواند حداكثر دو سال قبل از پذيرش دانشجو در دوره دكتري باشدتاريخ گواهي مذكور م. ارائه نمايد

و يا  MCHEاز آزمون  50نمره  و  TOLIMOو آزمون  TELPاز آزمون  450خارجي مورد تائيد دانشگاه حداقل نمره 

  .معادل آن در آزمونهاي ديگر به تشخيص شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه مي باشد

كتبي حداقل يك نفر از هيات داوران خارج از مؤسسه مبني بر قابل قبول بودن رساله براي دفاع از ـ اظهارنظر 2

  . رساله الزم مي باشد

ـ برگزاري جلسه دفاع منوط به ارائه پذيرش حداقل يك مقاله مستخرج از پايان نامه تحصيلي دانشجو از يكي از 3

  .لي مي باشدپژوهشي و يا مجالت معتبر بين المل –مجالت علمي 

  : ـ تركيب هيات داوران به شرح زير است4

  راهنما به عنوان رئيس جلسه  ) استادان(استاد) الف

  استاد يا استادان مشاور )  ب 

چهار نفر از اعضاي هيات علمي در رشته مربوطه با درجه حداقل استادياري يا استاديار پژوهشي و سه سال سابقه ) ج 

رشناسي ارشد، به انتخاب شوراي تحصيالت تكميلي، كه بايد حداقل يك نفر ازآنها تدريس و تحقيق در دوره كا

  . دانشيار و دونفراز مؤسسات ديگر باشند

  . اي از شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه به عنوان ناظر و بدون حق راي نماينده) د  

سه تن ديگر از اعضاي هيات داوران و جلسه دفاعيه با رياست استاد راهنما و استادان مشاور و حضور حداقل ) هـ

دانشجو موظف است در اين جلسه گزارشي از كار تحقيقاتي و . نماينده تحصيالت تكميلي مؤسسه، رسميت مي يابد

  .رساله خود را ارائه نموده و از آن دفاع نمايد

دفاع از يافته هاي پژوهشي ـ ارزيابي رساله براساس كيفيت علمي پژوهشي انجام شده، ميزان نوآوري، چگونگي 8ماده 

  : و نحوه نگارش رساله انجام مي شود و نتيجه آن به يكي از دو صورت زير تعيين مي شود

  ) با درجه عالي، بسيار خوب، خوب ( قبول ) الف

  غير قابل قبول)  ب 

يك از  مالك تصميم گيري درخصوص رد ياقبول رساله وهمچنين درجه آن ميانگين نمراتي است كه هر: 1توضيح 

مجموعاً يك ) در صورت تعدد ( در اين مجموعه استادان راهنما . داوران حاضر در جلسه مستقالً به دانشجو مي دهند

  . راي و استادان مشاور نيز يك راي خواهند داشت

  :امتياز پايان نامه به شرح ذيل مشخص مي گردد: 2توضيح 

  به باال با درجه عالي  19ـ  از نمره 1



  با درجه بسيار خوب  19تا نمره كمتر از  5/17 ـ  از نمره2

  با درجه خوب  5/17تا نمره كمتر از  16ـ  از نمره 3

پژوهشي داشته  –در صورتي كه دانشجوي دوره دكتري بيش از يك مقاله چاپ شده در مجالت علمي : 3توضيح 

  .ر بندها اختصاص دادنمره جهت جبران كسر نمره ساي 5/0باشد به ازاي هر مقاله اضافي مي توان تا 

ارزيابي شود، بنا به تشخيص هيات داوران، دانشجو مجاز است » غير قابل قبول « چنانچه رساله دانشجو :  تبصره

حداكثر طي شش ماه، به شرط اينكه از حداكثر مدت مجاز تحصيل بيشتر نشود، اصالحات الزم را در رساله به عمل 

  . دفاع كندآورد و صرفا براي يك بار ديگر از آن 

از رساله خود، دانش آموخته دوره دكتري » قبول « ـ دانشجو پس از گذراندن واحدهاي درسي و كسب درجه  9ماده 

  .شناخته مي شود و به دريافت درجه دكتري نايل مي گردد

  

  ساير مقررات :فصل هشتم

پيشنهاد استاد راهنما و تائيد ـ مدت مجاز تحصيل در دوره دكتري چهار سال است و در صورت ضرورت به  10ماده 

  . گروه ذي ربط، حداكثر تا دو نيمسال تحصيلي به اين مدت افزوده مي شود

براساس مصوبه شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه، تمديد نيمسال نهم تحصيلي دانشجوي دوره دكتري : توضيح

ت تائيد شوراي تحصيالت تكميلي توسط دانشكده انجام مي شود ولي تمديد نيمسال دهم تحصيلي دانشجو در صور

  .دانشگاه امكان پذير خواهد بود

در مدت مجاز   در صورتي كه دانشجو بنا به عللي خارج از اختيار خود ويا بروز مشكالت غير قابل پيش بيني،: تبصره

،كميسيون  موفق به اتمام تحصيل نشود به پيشنهاد استاد راهنماي دانشجوو تائيد شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه

بررسي موارد خاص وضعيت دانشجو را بررسي و متناسب با كميت و كيفيت فعاليتهاي علمي دانشجو، در مورد مدت 

  .و نحوه ادامه تحصيل يا اخراج او تصميم گيري قطعي خواهد كرد

  :ـ در موارد زير دانشجو از ادامه تحصيل در دوره دكتري محروم مي شود 11ماده 

  .شود 16كمتر از )  5ماده  2با رعايت تبصره ( مره هاي درسهايي كه دانشجو گذرانده است ميانگين كل ن) الف

)  6با رعايت تبصره ماده ( صالحيت علمي دانشجو براي استمرار فعاليت پژوهشي پس از دوبار ارزيابي جامع ) ب

  .احراز نشود

  .رزيابي شودا» غير قابل قبول « ، ) 8با رعايت تبصره ماده ( رساله دانشجو ) ج

  .به پايان برسد)  10با رعايت تبصره ماده ( مدت مجاز تحصيل دانشجو ) د 

در صورت محروم شدن يا انصراف دانشجو از ادامه تحصيل در دوره دكتري، مؤسسه مجاز است با رعايت :   تبصره  

  .د و در اختيار وي قرار دهدضوابط و مقررات مربوط، صرفا گواهينامه اي براساس كارنامه تحصيلي دانشجو صادر كن

 .تاريخ فارغ التحصيلي دانشجو، تاريخ دفاع قابل قبول از رساله مي باشد: 1توضيح 

آئين نامه هاي اجرايي الزم در اين زمينه .دانشجوي دوره دكتري بايد بطور تمام وقت به تحصيل بپردازد: 2توضيح 

  .توسط مراجع ذي ربط تهيه، تصويب و ابالغ خواهد شد

در موارد . عدم ثبت نام يا ثبت رساله در زمان مقرر، به منزله انصراف دانشجو از تحصيل تلقي مي شود: 3ضيح تو

با موافقت دانشكده و تائيد شوراي تحصيالت تكميلي مؤسسه و   استثنائي كه دانشجو عذر موجه داشته باشد مي تواند،

  .ل از مرخصي تحصيلي استفاده كندبا توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل، حداكثر تا دونيمسا



ـ اين آئين نامه در برگيرنده اصول كلي و ضوابط اصلي دوره دكتري است و مؤسسه موظف است  12ماده 

  . دستورالعملهاي اجرايي آن را تدوين و پس از تصويب در شوراي مؤسسه اجرا كند

  . يلي مؤسسه و وزارت مي باشدتفسير موارد اين آئين نامه بر عهده شوراي تحصيالت تكم:  تبصره   

ـ وزارت و مؤسسه به تناسب وظايف خود، دستورالعملهاي نظارت براجراي دوره دكتري را تنظيم و برنحوه  13ماده 

  . اجراي اين آئين نامه و دستور العملهاي اجرايي آن نظارت مي كنند

 11/10/84ارده تبصره و ده توضيح در تاريخ ـ ايــن آئين نامه مشتمـل بـر يك مقدمه ، چهارده ماده و چه 14ماده 

و پس از آن در  84-85به تصويب شوراي تحصيالت تكميلي مؤسسه رسيد و براي دانشجوياني كه از سال تحصيلي 

  .دوره دكتري پذيرفته مي شوند ، الزم االجرا است


