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مقدمه:

با استناد به قانون اهداف ،وظایف و تشکیالت وزارت علوو ،،تقیییوات و فنواور صووو  1383/5/18صجلو

ووورا

اسالصی و در اجرا صفاد صاده  "2سیاست ها و ضوابط اجرائی حوام بور اصوایم اصووزل عوا ی در ج اوور اسوالصی
ایران" (صوسو ،به طرح اصایم) صوو  1394/2/18وورا عا ی انیال فرهنگی ،در چاار چوو ائوینناصوه یکپارچوه
دوره تقووویلی دمتوور تصووووی(ویژه دانشووگاه هووا سوو

1و 2دو تووی) صوووو جلسووه ووو اره  889صووور

1396/10/30وووورا عووووا ی برناصهریز اصوزوی وزارت علو ،،تقیییات و فناور تنظی وده است.
ماده  .1هدف

هدف از تدوین این ایین ناصه ،انتظا ،بصشیدن به اصور تقویلی دانشجویان از طریق تعیین چارچو قانونی برا اجرا
ه اهنگ ،یکپارچه و صقی برناصه ها اصوزوی و پژوهشی دانشگاه واید باشوتی بوه صنظوور تربیوت نیورو انسوانی
صتصوص ،صتعاد ،اونا با عل و اخرین دستاوردها عل ی ،و صن بق با نیازها جاصعه ،در راستا باره گیر باینه از
ظرفیت ها صوجود برا ارتیا س

میفی اصوزل و پژوهم در دوره دمتر تصووی است.

دورهها تقویلی "دمتر ع وصی روته داصپزوکی" و "دستیار دوره ها تصووی" با وویوه هوا پوشیرل صاننود
"مارونواسی ارود پیوسوته" " ،دمتر صسوتیی " " ،دمتوور پیوسوته" ،دارا صیووررات ویووژه خوود هسوتووند و از
ایینناصهها جداگانه پیرو صیمنند.
ماده  .2تعاریف

 -1وزارت :وزارت علو ،،تقیییات و فناور است.
 -2دانشگاه :صنظور دانشگاه واید باشتی است.
 -3شورای آموزشی :یکی از ووراها تصووی در نصستین س

سیاست گوشار و برناصوه ریوز راهبورد در اصوور

اصوزوی دانشگاه است مه به صنظور ایجاد ه اهنگی و تسایل در ا صوور اجرایوی صورتبط بوا تقوویل دانشوجو در حووزه
صعاونت اصوزوی تشکیل صیوود .
 -4واحد آموزشی :واحد از دانشگاه است مه در رده خاصی از علو ،فعا یت صیمند .صانند دانشکده ادبیوات و علوو،
انسانی،پژوهشکده یزر و پالس ا...
 -5شورای واحد آموزشی :وورایی است مه در س

واحد اصوزووی بوا حووور رئوی  ،صعوواونین واحود و صودیران

گروهها اصوزوی تشکیل صیوود.
 -6گروه آموزشی :بنیاد ترین واحد سازصانی دانشگاهی صتشکل از تعداد عوو هیئت عل ی بوا تصووص صشوتر ،
در یک روته عل ی خاص یا چند روته صتجان

مه به صنظور ایجاد و اجرا ان روتووه تقویلی در دانشوگاه تشوکیل

صیوود.

2

آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ( )PhDدانشجویان ورودی سال  1397و ما بعد

 -7دکتری تخصصی) :(PhDدوره تقویلی است مه پ

از دوره ماروناسی ارود اغاز صوی ووود و وواصل  36واحود

درسی است
 -8آموزش رایگان :صنظور اصوزل دانشجو در طول سنوات صجاز دوره تقوویلی بودون پرداخوت هزینوه در دانشوگاه
هایی است مه از بودجه ع وصی دو ت استفاده صیمنند.
 -9دانشجوی شهریه پرداز :صنظور دانشجویی است مه هزینه دوره تقویلی خود را بر اساس صووبه هیات اصنا
دانشگاه پرداخت صیمند.
 -10حضوری :ویوه ا از پشیرل است مه دانشجو به صورت ت ا ،وقت در فعا یت ها تقویلی دانشگاه ورمت
صیمند.
-11غیرحضوری :ویوه ا از پشیرل است مه دانشجو بدون حوور در دانشگاه فعا یت ها تقویلی دارد.
-12نیمه حضوری :ویوه ا از پشیرل است مه بصشی از اصوزل ان حوور و بصم دیگر غیرحوور به انجا،
صیرسد.
 -13رشتتته تیصتتی ی :یووک وووعبه فرعووی از ووواخه هووا عل ووی مووه بووه قوواو صوضووو دارا قل وورو صشووصص و
صت ایز از سایر واخه ها عل ی است و به احراز دانم تصووی ،صاارت و یا ماراصد صعینی صیانجاصد
 -14برنامتته در:تتی :صج وعووه بووه ه و پیوسووته ا از دروس هوور روووته تقووویلی بووا هوودفی صشووصص ،صوووو
صراجع قانونی است
 -15واحتتد در:تتی :ارزل صیوودار درسووی اسووت مووه صفوواد ان بوورا هوور واحوود نظوور  16سوواعت  ،ع لووی یووا
ازصایشووگاهی  32سوواعت ،مارگوواهی یووا ع لیووات صیوودانی (بازدیوود عل ووی)  48سوواعت ،مووارورز یووا مووار در عرصووه
 64سوواعت و موواراصوز  120سوواعت در طووول یووک نی سووال تقووویلی یووا بووازه تابسووتانی اسووت و طبووق برناصووه
درسی صوو اجرا صیوود.
: -16ال تیصتی ی :وواصل دو نی سوال تقوویلی و یوک بوازه تابسوتانی اسوت .هور نی سوال تقوویلی وواصل 16
هفته اصوزل و  2هفته اصتقانات پایانی و بازه تابستانی واصل  6هفته اصوزل و  1هفته اصتقانات است
 -17شیوه آموزشی  -پژوهشی :ویوها تقویلی در دوره دمتر تصووی مه برناصه درسی صربوط به ان ،عالوه بر
واحدها درسی ،صشت ل بر اجرا یک پروژه تقیییاتی است مه صنجر به رسا ه صی وود.
 -18مدرس :هر عووو هیوات عل وی یوا فورد موه بور اسواس صیوررات صربوطوه صسوئو یت تودری

دروس نظور

یا ع لی را در دانشگاه بر عاده دارد.
 -19ا:تاد راهنما :یکی از اعوا هیات عل ی دارا صدر

دمتر است مه صسئو یت راهن ایی دانشجو را در طوول

تقویل و انجا ،پروژه و رسا ه ،به عاده دارد و از صیان اعوا هیات عل ی ه ان دانشگاه (یا خارج از دانشگاه بوا صجووز
دانشگاه صبداء) انتصا صیوود.
 -20ا:تاد مشاور :یکی از اعوا هیات عل ی است مه صسئو یت صشاوره را در انجا ،پروژه و رسا ه ،بوه عاوده دارد و
از صیان اعوا هیات عل ی ه ان دانشگاه و یا صتصووان حرفها خارج از دانشگاه انتصا صیوود.
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 -21دانشجو :فرد است مه دریکی از دوره ها اصوزل عا ی برابر ضوابط صعین ،پشیرفتوه ووده ،ثبوت نوا ،مورده و
صشغول به تقویل است.
 -22ارزیابی جامع :بررسی ه ه جانبه از توان ند اصوزوی و پژوهشی دانشجو دمتر تصووی است مه پ

از

گشراندن ت ا ،واحد ها درسی دوره برگزار صیوود.
-23ر:اله :صستند عل ی است مه در فرایند تقوی ل دانشجو دوره دمتر تصووی و از طریق تقییق در یک حوزه
صعین از روته تقویلی و با راهن ایی استاد  /استادان راهن ا براساس استانداردها پژوهشی دانشگاه با هدف توسعه
صرزها دانم تدوین صیوود.
 -24متخصصانِ حرفهای :صاحبنظران یا ماروناسان با تجربه غیر هیأت عل ی در سایر بصمهوا جاصعوه هسوتند
مه دارا صاارت و صووالحیت حرفها به تأیید صراجع ذ ربط دانشگاه هستند.
 -25هیئت ممتینین (داوران) :اعوا هیئت عل ی یا صتصووان حرفها هستند مه برا ارزیابی م ی و میفی
رسا ه دانشجو در دوره دمتر تصووی ص ابق دستورا ع لها صوو دانشگاه انتصا صیووند
 -26دانش آموخته :فرد است مه یکی از روته ها دوره دمتر تصووی صوو را با صوفییت به پایان رسانده و
برابر ضوابط صعین،گواهی یا صدر

تقویلی صربوط را دریافت مرده است.

-27دوره مشترک با دانشگاه های خارجی :هریک از دورهها تصووی است مه بر اساس ضوابط صوو وزارت و
با صشارمت صوسسهها اصوزل عا ی و پژوهشی غیر ایرانی برگزار صیوود.
ماده 3

ورط ورود به دانشگاه:
 .1داوتن صدر

صعتبر پایان دوره ماروناسی ارود اع از پیوسته و ناپیوسته صورد تایید وزارت عتف

 .2تایید وایستگیها ع وصی ورود به دوره
 .3احراز توانایی در بکارگیر زبان خارجی (طبق تبوره  3ه ین صاده)
 .4قبو ی در ازصون ورود و یا مسب پشیرل از دانشگاه طبق صیررات صوو
تبصتتره  :1پووشیرل دانشووجو صش و ول صیووررات اسووتعدادها درخشووان و پووشیرل داوطلبووان غیوور ایرانووی طبووق
صووبات وورا هدایت استعدادها درخشان و سایر صراجع ذیربط وزارت و دانشگاه انجا ،صیوود.
تبصتتره  :2دانشووجو دوره دمتوور تصووووی صوسسووه خووووارج از مشووور صوویتوانوود طبووق ایووینناصووه انتیووال
دانشووجویان خووارج بووه داخوول ،صوووو وزارت و دانشووگاه بووه دوره پووردی

خووودگردان دانشووگاه صنتیوول و اداصووه

تقویل دهد.
تبصتتره  :3احووراز توانووایی دانشووجو در بووهمووارگیر زبووان خوووووارجی از طوووووریق ازصووون هووا زبووان و مسووب
حداقل اصتیاز به ورح ذیول تعیوین صوی ووود و ارائووه گوواهی ان وورط الز ،بورا صودور صجووووز ارزیوابی جووواصع
(اصوزوی ،پژوهشی)است.
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 ازصون زبان انگلویسی با مسب حداقل ن وره ها ذیل برا دانشجویان دمتر غیر از گروه زبان و ادبیووات انگلیسی:()TOEFL IBT:61 - TOEFL PBT:500( ، )IELTS:5/5( )TOLIMO:500
( )ITEP:3/5( ،) MSRT, MCHE :50
ازصون زبان انگلیسی با مسب حداقل ن ره ها ذیل خاص دانشجویان دمتر گروه زبان و ادبیات انگلیسی:()TOEFL IBT:100 - TOEFL PBT:600( ،) IELTS: 7
 چنانچه زبان خارجی دانشجو انگلیسی نباود ،یا گروه صربوطه دانستن زبان خارجی دیگر را به جوا زبوان انگلیسویالز ،بداند ،صعادل ساز الز ،پ

از توویب م یسیون تصوووی اصوزووی حووزه دانشوی و ووورا اصوزووی دانشوگاه

اصکانپشیر خواهد بود .صانند صوارد ذیل:
 ازصون زبان فرانسه  DELFبا مسب حداقل ن ره 350
 ازصون زبان ا انی TEST-DAFبا مسب حداقل ن ره  3از 5
 دانشجویان روته دمتر صدرسی صعارف اسالصی ،در صورت درخواست صیتوانند صدرجایگزین صدر

زبان عربی را بوه وورح ذیول

زبان انگلیسی ن ایند.

 ازصون زبان عربی دانشکده ادبیات و علو ،انسانی دانشگاه واید باشتی با مسب ن ره حداقل %60
 ازصون زبان اوت ال دانشگاه تاران با مسب ن ره حداقل %60
ماده 4

تقووویل ه ووزصان دانشووجو دموتر تصووووی در ملوویه ویوووه هوا اصوووووزوی و در ملووویه دانشوووگاه هوا
(اع دو تی و غیر دو تی) ص نو است.
ماده 5

اصوزل در دانشگاه صبتنی بر نظا ،واحد انجا ،صیوود.
ماده 6

واحد اصوزوی صوظف است در ابتدا تقویل دانشجو ،یکی از اعوا هیات عل ی را بر اساس ضوابط صربوط به عنووان
استاد راهن ا دانشجو تعیین و صعرفی ن اید .انتصا واحد نی سال اول دانشجو صنووط بوه درج نوا ،اسوتاد راهن وا در
ساصانه اصوزوی دانشگاه است.
تبصره :چگونگی انتصا  ،تعیین صیزان صوظفی و وووورح وظایف استاد راهن ا بر اسواس دسوتورا ع ل هوا صربووط و
صووبات صعاونت اصوزوی دانشگاه است.
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ماده 7

اصوزل رایگان برا هر دانشجو در هر دوره تقویلی صرفا یکبار و در یک روته تقویلی اصکان پشیر است.
تبصره  :1دانشجویان صش ول اصوزل رایگان در دانشگاه در صورت حشف اض رار  ،غیبت غیور صوجوه در موالس و یوا
اصتقان درس و یا عد ،مسب ن ره قبو ی در هر درس ،برا انتصوا صجودد ه وان درس ،صوظوف بوه پرداخوت هزینوه
صربوطه طبق صووبه هیات اصنا دانشگاه است.
تبصره  :2در صورتیکه درس و یا انتصا ان ،اختیار باود و انتصا صجدد ه ان درس بورا دانشوجو صیودور نباوود
دانشجو صی تواند ض ن پرداخت هزینه ،با نظر گروه و واحد اصوزوی از برناصه درسی صووو  ،درس دیگور را انتصوا
مند .واحد اصوزوی الز ،است درس جایگزین ان درس صوردود را قبول از انتصوا واحود هور نی سوال تقوویلی ،بوه
صدیریت خدصات اصوزوی دانشگاه اعال ،ن اید.
ماده 8

ورو سال تقویلی ،زصان بند  ،و سایر فرایند ها اصوزوی بر اساس تیوی اصوزوی صوو هیات رئیسوه دانشوگاه و
سایر دستورا ع لها ابالغی از سو صعاونت اصوزوی دانشگاه صورت صیپشیرد.
ماد 9

تقویل در دوره دمتر تصووی به صورت ت ا ،وقت است.
تبصره :تقویل دانشجو در دورۀ دمتر به صورت ت ا ،وقت بوده و دانشجو صوظّف است در زصانهایی مه گروه تعیین
صیمند در دانشگاه حوور یابد و برناصهها اصوزوی و پژوهشی خوود را انجوا ،دهود .تقوویل دانشوجویانی موه راب و
استصداصی (رس ی یا پی انی) با صوسسات دو تی یا غیردو تی دارند ،صنوط به صوافیت صقل خدصت در ت ا ،طوول دوره
تقویل است .در غیر این صورت ،دانشگاه صجاز به صقرو ،ن ودن دانشجو از اداصه تقویل خواهد بود.
ماده 10

صدت صجاز تقویل در دوره دمتر تصووی ،حداقل وم نی سال تقویلی و حدامثر هشت نی سوال تقویلی(وواصل
چاار نی سال صرحله اصوزوی و چاار نی سال صرحله پژوهشی) است و با ات ا ،سنوات صجاز اصکان تقوویل از دانشوجو
سلب صیوود.
در ورایط خاص در صورتیمه دانشجو در صدت صیرر دانماصوخته نشود ،به دانشجو اجوازه داده صویووود بوا پیشونااد
استاد راهن ا ،تایید گروه و واحد اصوزوی ،حدامثر یک نی سال به تقویل اداصه دهد .اختیوار اع وا سونوات نی سوال
نا به وورا اصوزوی واحد تفویض صیوود .چنانچه دانشجو در این صدت دانماصوخته نشود ،از اداصه تقویل صقرو،
خواهد ود .تو ی گیر در خووص تیاضا بازگشت به تقویل در اختیار م یسویون بررسوی صووارد خواص دانشوگاه
است.
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تبصره  :برا دانشجویان صش ول اصوزل رایگان اخش او ین سنوات اضافه تقویلی به صورت رایگان و در صوورت اخوش
سنوا ت اضافه از م یسیون بررسی صوارد خاص دانشگاه ،دانشجو صلز ،به پرداخت هزینه طبق تعرفه صوو هیات اصنا
دانشگاه است.
ماده 11

تعداد واحدها درسی دوره دمتر تصووی  36واحد است مه از این تعوداد 12 ،توا  18واحود اصوزووی و  18توا 24
واحد پژوهشی(رسا ه) است مه در برناصه درسی هر روته تقویلی وووقاو صیوود .دانشجو در هر نی سوال تقوویلی
الز ،است ،حداقل  6و حدامثر 10واحد درسی انتصا مند .در صورتی مه به دالیل صوجه و صورد تایید واحد اصوزوی و
صدیریت خدصات اصوزوی دانشگاه واحدها انتصابی دانشجو در هر نی سال به م تر از  6واحود درسوی برسود نی سوال
صشمور به عنوان یک نی سال ماصل در سنوات دانشجو صقسو صیوود.
تبصره :دانشجو ن ی تواند بیم از نی ی از واحد ها درسی خود را در مل با یک صدرس بگشراند.
ماده 12

حوور دانشجو در ت ا ،جلسات مالس و اصتقان درس ا وزاصی است.
تبصره  :1اگر دانشجو در درسی بیم از سه وانزده جلسات درس و یا در جلسه اصتقان پایان نی سال ان درس غیبوت
مند ،ن ره ان درس صفر صنظور صیوود و در صورت تشصیص صوجه بودن غیبت توسط ووورا اصوزووی واحود و تاییود
صدیریت خدصات اصوزوی دانشگاه ،ان درس حشف صیوود ،در این صورت رعایت حد نووا  6واحود در طوول نی سوال
برا دانشجو ا زاصی نیست و ی نی سال صشمور به عنوان یک نی سال ماصل در سنوات صقسو صیوود.
تبصره  :2تشصیص صوجه و غیر صوجه بودن غیبت دانشجو بر اساس دستورا ع ل ها صوو صراجع ذ ربوط دانشوگاه
است.
تبصره  :3دانشجو صی تواند در صورت اض رار تا یک هفته قبل از ورو اصتقانات پایان نی سال ،صرفا یوک درس نظور
را با ارائه دالیل صوجه و تائید صدرس ،گروه و واحد اصوزوی حشف ن اید صشروط بور اینکوه غیبوت دانشوجو بویم از سوه
وانزده ساعات ان درس نباود و تعداد واحدها باقی انده دانشجو نیز م تر از  6واحد نشود.
تبصره  :4در ورایط خاص ،حشف اض رار ت ا ،دروس یک نی سال تقویلی صورفا یوک بوار بوا رعایوت سونوات صجواز
تقویلی ،با درخواست دانشجو و ارائه صدار

و صستندات با تائید وورا گروه و ووورا اصوزووی واحود ،قبول از وورو

اصتقانووووات (اع از نظر و ع لی) اصکان پشیر است و نیس ال صشمور در سنوات تقویلی صقاسبه صیوود.
دانشجو

صتیاضی استفاده از حشف ماصل نی سال ،الز ،است در خواست خود را در زصان صیرر در ساصانه اصوزوی

دانشگاه ثبت و تایید ن اید.
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ماده 13

ارزویابی پیشرفت تقویلی دانشجو در هر درس توسط صدرس ان درس و بر اساس حوور و فعا یوت درموالس ،انجوا،
تکا یف ،پروژه ها درسی و نتایج اصتقانات (صیان تر ،و پایان تر )،انجا ،و ن ره هر درس به صورت عودد از صوفر توا
بیست صقاسبه صیوود .حداقل ن ره قبو ی در هر درس 14و صیانگین مل قابل قبول ت ا ،واحد ها اصوزوی  16است.
تبصره  :1برگزار ازصون متبی پایان نی سال برا دروس نظر ا زاصی است.
تبصره  :2ن رات دروسیمه تک یل اناا به پیشنااد واحد اصوزوی و تائیود صودیریت برناصوه ریوز و ارزیوابی اصوزووی
دانشگاه در طول یک نی سال صیسر نباود ،نات ا ،تلیی صی وود .ن ره نات ا ،باید حدامثر تا پایان نی سال بعد بوه ن وره
ق عی تبدیل وود.
تبصره  :3صدرس هر درس و واحد اصوزوی صوظف است ،نسوبت بوه ثبوت و قفول ن ورات در زصوان صیورر ،بور اسواس
دستورا ع ل ابالغی از سو صعاونت اصوزوی دانشگاه در هر نی سال اقدا ،ن اید.
تبصره  :4ن ره هر درس پ

از اع ال قفل ناایی ،غیر قابل تغییر است.

تبصره  :5دانشجویی مه در هر یک از دروس صردود وود ،در او ین فرصت ،صلز ،به تکرار ان درس و یا درس جوایگزین
از برناصه درسی صوو به تشصیص استاد راهن ا ،صدیر گروه و واحد اصوزوی است .ن رات ملیه دروس اعو از قبوو ی و
رد (غیر از رسا ه) در صیانگین نی سال و مل دانشجو صقاسبه صی وود.
ماده 14

دانشجو صی تواند با رعایت سنوات صجاز تقویل و با تایید گروه و واحد اصوزوی ،در دوره دمتر تصووی حودامثر یوک
نی سال از صرخوی تقویلی با احتسا در سنوات استفاده ن اید.
تبصره  :1دانشووجو صتیاضی استفاده از صرخوی تقویلی الز ،است تا قبل از وورو مالسها هر نی سوال نسوبت بوه
ثبت و تایید درخواست خود در ساصانه اصوزوی دانشگاه اقدا ،و از نتیجه ان اط ینان حاصل ن اید.
تبصره  :2صدت صجاز صرخوی زای ان دانشجو (بدون احتسا در سنوات تقویلی) توابع اخورین بصشوناصه هوا وزارت
علو ،،تقیییات و فناور است .شا درخواست صرخوی زای ان پ

از تاییود پزووک صعت ود دانشوگاه توسوط م یسویون

بررسی صوارد خاص دانشگاه تو ی گیر صیوود.
تبصره  :3درخواست صرخوی پزوکی دانشجو( ،بدون احتسا در سنوات تقویلی) در صوورت تائیود پزوووک صعت ود
دانشگاه و وووورا اصوزوی واحد ،توسط م وویسیون بررسی صوارد خاص دانشووگاه تو ی گیوووور صیوود.
تبصره  :4تو ی گیر در خوو ص سایر صوادیق صرخوی تقوویلی (صاننود صاصوریوت ه سور یوا وا ودین و  ).....بودون
احتسا در سنوات صجاز ،توسط م یسیون بررسی صوارد خاص دانشگاه انجا ،صیوود
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تبصره  :5استفاد از صج و صرخوی ها صشمور در این صاده و تبورهها ان در اختیار م یسیون بررسی صووارد خواص
دانشگاه است.
ماده 15

ثبت نا ،و انتصا واحد در هر نی سال تقویلی ا زاصی است و عد ،ثبت نا ،دانشجو در هر نی سال تقوویلی ،بوه صنز وه
انوراف و از تقویل است و اصکان اداصه تقویل از دانشجو سلب صیوود.
تبصره :در صورتیکه دانشجو در زصان صیرر ثبت نا ،نن وده باود ،ضرور اسوت قبول از ات وا ،نی سوال تقوویلی بورا
روون ودن وضعیت تقویلی خود به اصوزل واحد صراجعه ن اید .در صورت ارائه صدار

صبنی بر صوجه بودن علت عود،

ثبت نا ،در زصان صیرر به تشصیص وووووورا اصووووزوی واحووووووود صویتووان ان نی وووووسال را بوه عنووان وقووووفه
تقویلی (با احتسا در سنوات) صنظور ن ود ،در غیر اینوورت دانشجو از اداصه تقویل صقرو ،خواهد ود.
ماده 16

دانشجو صتیاضی انوراف از تقویل در صورت داوتن ورایط ،باید وصوا درخواست انوراف خوود را در زصوان صیورردر
پیشصوان ساصانه جاصع اصوزوی دانشگاه ثبت و تایید ن اید .دانشجو صجاز است فیط یک بار و تا یوک صواه از تواری ارائوه
درخواست ،تیاضا انوراف خود را پ
و صادر صی وود .دانشجو پ

بگیرد در غیر اینوورت پ

از انیوا این صالت ،حک ق عی انوراف از تقویل

از ان حق اداصه تقویل در ان دوره را ندارد.

تبصره  :1دانشجو انورافی باید به ملیه تعاداتی مه در دوران تقویل سپرده است ،ع ل ن اید.
تبصره  :2تقویل صجدد دانشجو انورافی صنوط به ورمت و قبو ی در ازصون سراسر بر اساس ضوابط صربوط است.
ماده 17

تو ی گیر در صورد تیاضا بازگشت به تقویل دانشجویان اخراجی یا انورافی مه بیم از یکسال از وضعیت اخراجی
یا انورافی انان نگشوته باود بر عاده م یسیون بررسی صوارد خاص دانشگاه است.
ماده 18

تغییر روته و انتیال دانشجو دوره دمتر تصووی در ه ان دانشگاه یا سایر دانشوگاه هوا اعو از دو توی و غیردو توی،
ص نو است.
ماده 19

صعادل ساز واحدها درسی گشرانده وده دانشجو قبل از پشیرل در این دانشگاه ،با ورایط ذیل اصکان پشیر است:
الف -معادل :ازی درو:ی که دانشجو قبل از ورود به دانشگاه ،در مقطع دکتری تخصصی دانشتگاه شتهید
بهشتی گذرانده ا:ت:
 -1الز ،است دروس گشرانده وده با دروس جدید ،بنا به تشصیص گروه اصوزوی ،صشابات صقتوایی داوته باود.
 -2ن رات دروس پشیرفته وده ،صرفا در صعدل مل دانشجو صقوواسبووه صیوود.
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 -3پشیرل دو درس یکسان (از نظر عنوان و صقتو ) با صیزان واحدها صتفاوت به ورطی اصکوان پوشیر اسوت موه صیوزان
واحد درس گشرانده وده بیم از صیزان واحد درسی باود مه قرار است ت بیق داده وود( .به طور صثال :درس سه واحود
به جا درس دو واحد قابل ت بیق است و با عک

ان اصکان پشیر نیست).

ب-معادل :ازی درو:ی که دانشجو قبل از ورود به دانشگاه ،در مقطع دکتری تخصصی :ایر دانشتگاههتای
:طح ( 1طبق ضوابط و مصوبات مربوط)گذرانده ا:ت:
-1الز ،است دروس گشرانده وده با دروس جدید ،بنا به تشصیص گروه اصوزوی ،صشابات صقتوایی داوته باود.
- 2ن رات دروس پشیرفته وده صرفا ،در صعدل مل دانشجو صقوواسبووه صیوود.
-3پشیرل دو درس یکسان (از نظر عنوان و صقتو ) با صیزان واحدها صتفاوت به ورطی اصکان پوشیر اسوت موه صیوزان
واحد درس گشرانده وده بیم از صیزان واحد درسی باود مه قرار اسوت ت بیوق داده ووود( .بوه طوور صثوال :درس سوه
واحد به جا درس دو واحد قابل ت بیق است و با عک

ان اصکان پشیر نیست)

-4حدامثر واحدها قابل ت بیق و پشیرل نباید بیش از  %50مل واحدها درسی روته (بووودون صقوووواسبه رسوا ه)
باود.
ج -دروس گشرانده وده در دانشگاه ها غیر از س

 1قابل صعادل ساز نیست.

تبصره :به ازا هر  8واحد از دروس صعادلساز وده ،یک نی سال از سنوات صجاز تقویلی دانشجو ماسته صیوود.
ماده 20

صرحله اصوزوی با پشیرفته ودن دانشجو اغاز و با قبو ی در ملیه صراحل ارزیابی جاصع خات ه صییابد .انتصا واحدها
ارزیابی جاصع اصوزوی و پژوهشی صنوط به گشراندن ملیه واحدها اصوزوی دوره با صیانگین مل حداقل  ،16ارائه صدر
زبان خارجی قابلقبول دانشگاه طبق تبوره  3صاده  3و رعایت سنوات صرحله اصوزوی طبق صاده  ،10این ایینناصه است.
ماده 21

ارزیابی جاصع واصل دو بصم ارزیابی قابلیتاا اصوزوی و ارزیابی قابلیتاا پژوهشی است( .ارزیابی آموزشی به صعنوی
بررسی قابلیتها اصوزوی دانشجو است مه از طریق برگزار ازصون متبی یا ازصون متبی /وفاهی واصل سوه درس بوه
پیشنااد استاد راهن ا و توویب گروه اصوزوی در بازه زصانی تعیینوده در تیووی تفوویلی اصوزووی دانشوگاه) انجووووا،
صیوود .ارزیابی پژوهشی به صعنی بررسی قابلیتها پژوهشی و توان ند تقلیول و اسوتنباط دانشوجو اسوت موه بور
صبنا بررسی طرح پیشنااد رسا ه (پروپوزال) دانشجو انجا ،صیوود.
تبصره :1حداقل ن ره قبو ی در ارزیابی جاصع اصوزوی 16است.
تبصره  :2توویب طرح پیشنااد رسا ه دانشجو در حوور هیات ص تقنین (داوران) ارزیابی جاصع پژوهشی تا پایانتر،
چاار ،ا زاصی است.
تبصره  :3ترکیب هیأت ممتینین (داوران) در برر:ی طرح پیشنهادی ر:اله به ایتن شترح ا:تت :اسوتاد یوا
استادان راهن ا و صشاور (درصج و دارا یک رأ ) و حداقل سه ص وتقن (داور) از اعووا هیوات عل وی دارا حوداقل
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صرتب استادیار (هر یک دارا یک رأ ) مه باید به پیشنااد وورا گروه و تأیید وورا اصوزوی واحد انتصوا وووند.
الز ،است یکی از ص تقنین(داوران) از داخل گروه و دو عوو دیگر از خارج از گوروه اصوزووی انتصوا وووند .درصج وو
حداقل دو تن از اعواء هیأت ص تقنین(داوران) باید حداقل دارا صرتب دانشیار باووند .حووور اسواتید راهن وا بورا
رس یت یافتن جلسه دفا ا زاصی است.
تبصره  :4در صورتی مه دانشجو دو استاد راهن ا داوته باود و حووور یکوی از انوان در جلسوه اصکوان پوشیر نباوود بوا
تشصیص صعاونت اصوزوی واحد ،دفا از طرح پیشنااد رسا ه با صابیی اعواء بالصانع است.
تبصره  :5ث بت ن ره ارزیابی جاصع اع از اصوزوی و پژوهشی در هر نی سا ی مه دانشجو ان واحد را اخش ن ووده حودامثر
یک صاه پ

از برگزار ازصون ا زاصی است.

تبصره  :6ثبت ن ره ارزیابی پژوهشی در مارناصه تقویلی دانشجو به صورت میفی (قبول /رد) است.
تبصره  :7گشراندن ملیه دروس و صوفییت در ارزیابی جاصع اصوزوی ووورط ثبت نتیجوه (قبوو ی /رد) ارزیوابی جاصووووع
پووووژوهشی (توویب طرح پیشنااد رسا ه) است.
تبصره  :8در صورت عد ،صوفییت در گشراندن ارزیابی جاصع (اصوزوی و پژوهشی) دانشجو صجاز اسوت در سونوات صجواز
اصوزوی صرفا یک بار دیگر در ارزیابی جاصع (اصوزوی و پژوهشی) ورمت مند و ان را بوا صوفییوت بگشرانود در غیور ایون
صورت از اداصه تقویل صقرو ،خواهد ود.
تبصره  :9درصورتیکه دانشجو در صدت صجاز صرحله اصوزوی (چاار نی سال) صوفوق بوه گشرانودن ملیوه صراحول ارزیوابی
جاصع (اصوزوی و پژوهشی) نشود پ

از اعال ،و درج نتایج ان در ساصانه گلسوتان،الز ،اسوت درخواسوت اصکوان وورمت

صجدد در ارزیابی جاصع (ت دید سنوات اصوزوی) از سو واحد اصوزوی برا بررسی و تو ی گیر به م یسیون بررسوی
صوارد خاص دانشگاه ارسال وود .در صورت عد ،صوافیت با ت دید سنوات اصوزوی دانشجو اخراج خواهد ود.
ماده 22

گشراندن صوفییتاصیز ارزیابی جاصع اصوزوی و ارزیابی جاصع پژوهشی ( توویب طرح پیشنااد رسا ه) ورط الز ،برا
ورو صرحله پژوهشی در دوره دمتر تصووی است مه پ

از صرحله اصوزوی با انتصا واحد رسا ه اغاز و با دفوا از

رسا ه به پایان صیرسد.
تبصره  :1پ

از صوفییت در ارزیابی جاصع پژوهشی ،اخش واحد رسا ه در هر نی سوال تقوویلی توا زصوان دفوا ا زاصوی

است.
تبصره  :2دانشجو صوظّف است پ

از اخش واحد رسا ه و در پایان هر نی سال تقویلی ،گوزارل متبوی پیشورفت موار

پژوهشی خود را در ساصانه جاصع اصوزوی دانشگاه درج و ه چنین بوه صوورت ووفاهی (در قا وب سو ینار) بوه اسوتاد/
اساتید راهن ا و استاد /اساتید صشاور ارائه ن اید و صورتجلسه گزارل وفاهی پیشرفت مار پژوهشی دانشجو باید توسوط
گروه اصوزوی ،حدّامثر تا یک هفته قبل از پایان نی سال تقویلی به اصوزل واحد تقویل وود.
تبصره  :3درج گزارل متبی پیشرفت مار پژوهشی و تائید ان توسط استاد  /اساتید راهن ا در هر نی سوال در سواصانه
جاصع اصوزوی دانشگاه ،ورط انتصا واحد در نی سال اتی دانشجو خواهد بود.
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ماده 23

گروه اصوزوی از ابتدا ورو به تقویل دانشجو دمتر  ،اسوتاد راهن وا اصولی و را بوا در نظور گورفتن زصینوه
تصووی اساتید و ظرفیت راهن ایی رسا ه ایشان و درخواست دانشجو از صیان اعوا هیأت عل ی رس ی (ازصایشی یوا
ق عی) ه ان گروه اصوزوی با حداقل صرتبه استادیار  ،تعیین و به دانشجو ابالغ صین اید .دانشجو صلز ،است با نظوارت
استاد راهن ا خود ملیه صراحل تقویلی را طی مند.
تبصره  :1در ورایط خاص و با تأیید وورا اصوزوی واحد انتصا استاد راهن ا اصلی دانشجو از بوین اعووا هیوأت
عل ی سایر واحدها دانشگاه نیز بالصانع است.
تبصره  :2دانشجو دوره دمتر تصووی صجاز است به پیشنااد استاد راهن ا اصلی و با تایید گروه اصوزوی عوالوه
بر استاد راهن ا اصلی ،استاد راهن ا دو ،نیز داوته باود .صشروط به اینکه سا استاد راهن ا اول از هدایت رسا ه
حداقل  %60باود .استاد راهن ا دو ،صیتواند از صیان اعوا هیأت عل ی داخل یا خوارج دانشوگاه و بوا صرتبوه عل وی
حداقل استادیار  ،تعیین وود.
تبصره  :3داوتن حداقل سوه سوال سوابیه تودری

در دوره تقوویالت تک یلوی و راهن وایی حوداقل دو دانشووجو

ماروناسی اروووود فارغا تقویل وده برا استاد  /اساتید راهن ا ضرور است.
تبصره  :4انتصا استاد صشاور به پیشنااد استاد راهن ا و تایید گروه و واحد اصوزوی از اعوا هیوات علووو ی گوروه
اصکانپشیر است.
تبصره  :5انتصا و تائید اساتید صشاور خارج از گروه و یا دانشگاه با رعایت ضوابط صووو دانشوگاه از ج لوه تک یول
ظرفیت پژوهشی اعوا هیات عل ی گروه ،صنوط به تائید وورا گروه و وورا اصوزوی واحد است.
تبصره  :6صج و سا حوق ا تقییوق گوروه راهن واییمننوده رسوا ه (اسواتید راهن وا و صشواورین) بیشوتر از %100
نصواهدبود.
ماده 24

دانشجو صجاز است در زصان تدوین رسا ه دمتر بصشی از فعا یتها پژوهشی خود را طبق ایینناصوه صووو وزارت در
صدت صجاز تقویلی با عنوان فرصت تقیییاتی در یکی از صوسسهها اصوزل عا ی داخلی یا خارجی طی ن اید.
تبصره :دانشجوئی مه در فرصت ص ا عاتی به سر صیبرد (اع از داخل و خارج) صوظوف اسوت در هور نی سوال تقوویلی
انتصا واحد ن اید.
ماده 25

دانشجو الز ،است پ

از تدوین رسا ه و تایید استاد  /استادان راهن ا و اخش تاییدیه مفایت دستاوردها پژوهشی از

صعاونت پژوهشی دانشگاه بر اساس دستورا ع ل صوو وورا دانشگاه ،در حوور هیئت ص تقنین (داوران) از رسا ه
خود دفا مند.
تبصره  :1ترمیب هیات ص تقنین(داوران) جلسه دفا از رسا ه به ورح ذیل است:
 -1استاد یا استادان راهن ا و صشاور (صیانگین ن رات اساتید راهن ا و صشاور در مل یک را صقسو صیوود)
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 -2حداقل چاار ص تقن (داور) از اعوا هیات عل ی دارا حداقل صرتب استادیار با زصیووونه تصوووی صورتبط بوا
صوضووو رسا ه (هر یک دارا یک رأ ) مه باید به پیشنااد وورا گروه و تأیید وورا اصوزوی واحد انتصا وووند.
الز ،است دو عوو از ص تقنین (داوران) از داخل دانشگاه و دو عوو دیگر ،از خارج از دانشگاه انتصا ووند.
 -3ن اینده صعاونت اصوزوی واحد از بین اعوا هیات عل ی واحود انتصوا و بودون حوق را صسوئو یت اداره جلسوه
دفا را به عاده دارد.
تبصره  :2حداقل دو عوو از اعواء هیأت ص تقنین(داوران) باید حداقل دارا صرتب دانشیار باووند و حووور ن اینوده
صعاونت اصوزوی واحد و استاد  /استادان راهن ا برا رس یت یافتن جلسه دفا ا زاصی است.
تبصره  :3درصورتیمه رسا ه دارا دو استاد راهن ا باود و حوور یکی از انان در جلسه اصکانپشیر نباود بوا تشوصیص
صعاونت اصوزوی واحد تشکیل جلسه با صابیی اعوا هیأت ص تقنین (داوران) بالصانع است.
تبصره  :4در صورتیکه دو استاد راهن ا وجود داوته باود تائید هر دو نفر برا صدور صجوز دفا ا زاصی است.
تبصتتره  :5برگووزار جلسووه دفووا صنوووط بووه صوودور صجوووز از سووو صوودیریت خوودصات اصوزوووی دانشووگاه اسووت.
درخواسوت صوودور صجووز از طوورف واحوود بایود حووداقل یوک صوواه قبوول از ات وا ،سوونوات تقوویلی و برگووزار جلسووه
دفا دانشجو ارسال وود.
تبصره  :6اگر استاد راهن ا دو ،غیر ایرانی و یا صیی خارج از مشور باود حوور ایشان در جلسه دفا ا زاصی نیست و
ایشان صیتواند نظرات خود را با ه اهنگی استاد راهن ا اول ارائه ن ایند.
تبصره :7حوور ت ا ،اعواء به جز استاد /اساتید صشاور در جلسه دفا ا زاصی است.
تبصره  :8صج و ارا هیات ص تقنین (داوران) پنج را خواهد بود.
تبصره  9طبق صووبه جلسه یکصد و چال و پنج ین وورا دانشگاه صور : 1395/7/12

راهن ایی یا عوویت در هیأت داوران پایانناصه یا رسا ه ه سر ،عروس ،داصاد ،یا بستگان طبیه اول یا طبیوه دو ،قرابوت
نسبی برا اعوا هیأت عل ی دانشگاه ص نو است.
توضیح :قرابت نسبی طبق صاده  1302قانون صدنی صوو 1314به ترتیب طبیات به ورح ذیل است:
طبقه اول– پدر و صادر و اوالد و اوالد اوالد
طبقه دوم -اجداد و برادر و خواهر و اوالد انها
طبقه :وم -اع ا ،و ع ات و اخوال و خاالت و اوالد ان ها
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ماده 26

ن ره رسا ه در صیانگین مل صقاسبه ن یوود و ارزویابی به صورت میفی و به ورح ذیل انجا ،صیوود:
ا ف :صردود (م تر از )16
 :قبول :با درجه خو ( 16تا  ،)17/99با درجه خیلی خو ( 18تا  ،)18/99با درجه عا ی (19تا )20
تبصره  :1چنانچه ارزویابی رسا ه ،صردود اعال ،ووود ،دانشوجو صویتوانود در صوورت داووتن سونوات بوا تاییود هیوات
ص تقنین (داوران) ،حدامثر طی یک نی سال تقویلی بالفاصله پ

از دفا و با اع ال نظرات اصالحی هیات ص تقنین

(داوران) یک بار دیگر از رسا ه خود دفا ن اید .در این صورت هر دو ن ره (میفی) اخش وده رسا ه در مارناصوه دانشوجو
ثبت خواهد ود.
تبصره  :2دانشجویی مه در فرصت تعیینوده نتواند از رسا ه خود با حداقل درجه قبو ی دفا مند صشو ول حوووووک
اخراج صیوود و پ

از تسویه حسا و رعایت سایر ضووابط فیوط گوواهی گشرانودن واحودها درسوی بوه و اع واء

صیوود.
ماده 27

صال

دانم اصوختگی در ویوه اصوزوی  -پژوهشی ،گشراندن ملیه واحد ها درسی دوره ،با صیوانگین مول حوداقل ،16

مسب صوفییت در ارزیابی جاصع(اصوزوی و پژوهشی) و صوفییت در دفا از رسا ه ،با درجه حداقل قبو ی ،است.
تبصره  :1ن رات ملیه دروس اع از قبو ی و رد (غیر از رسا ه) در صیانگین نی سال و مل دانشجو صقاسبه صی وود.
تبصره  :2دانشجو صلز ،است پ

از دفا  ،رسا ه ناایی صورد تایید وده و صدار

صوورد نظور واحود اصوزووی را بوه اداره

اصوزل واحد در بازه زصانی صورد نظر اصوزل واحد تقویل ن اید.
تبصره  :3واحد اصوزوی صوظف است حداکثر تا :ه ماه پ

از برگزار جلسه دفا  ،صراتب فراغت از تقویل دانشوجو

را به صدیریت خدصات اصوزوی جات اقداصات بعد اعال ،ن اید .در این صورت روز دفا از رسا ه (با درجوه حوداقل قابول
قبول) ،تاری دانم اصوختگی است.
تبصره  :4در صورتی مه به د یل توأخیر دانشوجو در تقویول رسوا ه تائیود ووده ،صوووودار

صربووط بوه فراغوووووت از

تقووووویل (صورتجلسه دفا  ،ریز ن رات تائید وده) ظرف صدت حدامثر سه صاه بعد از تاری برگوزار جلسوه دفوا بوه
صدیریت خدصات اصوزوی دانشگاه ارسال نشود ،چنانچه وقفه ایجاد وده ،از زصان دفا تا تقویل صدر  ،حدامثر یک سال
وود ،وقفه صشمور با رعایت ملیه ضوابط جزو سنوات تقویلی دانشجو صقاسبه و دانشجو صکلف به پرداخت واریه سنوات
اضافه( طبق صووبات هیات اصنا دانشگاه) است و تاری فراغت از تقویل دانشجو تاری ارسال صدار

الز ،برا فراغوت

از تقویل از اصوزل واحد به صدیریت خدصات اصوزوی دانشگاه خواهد بود و رسا ه در نی سال صیارن با تواری فراغوت از
تقویل در مارناصه دانشجو ثبت خواهد ود.
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تبصره  :5در صورتیکه ظرف صدت حدامثر یک سال صدار

به صدیریت خدصات اصوزوی ارسال نشود ،دانشوجو صشو ول

اخراج اصوزوی خواهد ود.
ماده 28

چ نانچه دانشجو اقدا ،به تصلووووف عل ی (سرقت عل ی ،جعل ،تیلب ،مپی بردار و غیره) ن اید و این صوضوو از سوو
صعاونت پژوهشی دانشگاه تایید وود ،از اداصه تقویل صقرو ،و صرفاً گواهی صبنی بور تعوداد واحودها گشرانوده دریافوت
صیمند.
تبصره :تایید تصلف عل ی دانشجو حتی پ

از ات ا ،تقویالت و نیز صنجور بوه اب وال صودر

تقوویلی صوادر ووده

خواهد ود.
ماده 29

صسئو یت حسن اجرا این ایین ناصه بر عاده واحد اصوزوی و نظارت بر اجرا و تفسیر صفاد ان بر عاده صعاون اصوزوی
دانشگاه است.
ماده 30

این ایین ناصه در یک صیدصه و 30صاده و  63تبوره در جلسه صور  1397/5/30به توویب ووورا اصوزووی دانشوگاه
رسید و برا دانشجویان دمتر تصووی ورود سوال تقوویلی  1397-98الز ،االجورا اسوت و ت وا ،ایوین ناصوه و
بصشناصه ها صغایر با ان غو و بال اثر اعال ،صیوود.
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