برخی نکات مهـم آیین نامه آموزشی دانشجویان مقطع دکتری تخصصی ورودی  97و مابـعد برگرفته از
آیین نامه آموزشی مصوب شورای آموزشی دانشگاه مصوب 1397/5/30
 تحصیل در دوره دکتری تخصصی به صورت تمام وقت است.
 مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری تخصصی ،حداقل شش نیمسال تحصیلی و حداکثر هشتت نیمستال تحصیلیاشتامل
چهار نیمسال مرحله آموزشی و چهار نیمسال مرحله پژوهشی) است و با اتمام سنوات مجتاز اماتات تحصتیل از دانشتجو
سلب میشود.
 تعداد واحدهای درسی دوره دکتری تخصصی  36واحد است که از این تعتداد 12 ،تتا  18واحتد آموزشتی و  18تتا 24
واحد پژوهشیارساله) است
 دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است ،حداقل  6و حداکثر 10واحد درسی انتخاب کند
 حضور دانشجو در تمام جلسات کالس و امتحات درس التزامی است
 حداقل نمره قبولی در هر درس 14و میانگین کل قابل قبول تمام واحد های آموزشی  16است.
 دانشجو می تواند با رعایت سنوات مجاز تحصیل و با تایید گروه و واحد آموزشی ،در دوره دکتری تخصصی حتداکثر یت
نیمسال از مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات استفاده نماید.
 ثبت نام و انتخاب واحد در هر نیمسال تحصیلی الزامی است و عدم ثبت نام دانشجو در هر نیمستال تحصتیلی ،بته منزلته
انصراف وی از تحصیل است و اماات ادامه تحصیل از دانشجو سلب میشود.
 دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل در صورت داشتن شرایط ،باید شخصا درخواست انصراف ختود را در زمتات مقترردر
پیشخوات سامانه جامع آموزشی دانشگاه ثبت و تایید نماید .دانشجو مجاز است فقط ی

بار و تا یت

متاه از تتاریر ارا ته

درخواست ،تقاضای انصراف خود را پس بگیرد در غیر اینصورت پس از انقضای این مهلت ،حام قطعی انصراف از تحصتیل
وی صادر می شود .دانشجو پس از آت حق ادامه تحصیل در آت دوره را ندارد.
 تصمیم گیری در مورد تقاضای بازگشت به تحصیل دانشجویات اخراجی یا انصرافی که بیش از یاسال از وضعیت اخراجتی
یا انصرافی آنات نگذشته باشد بر عهده کمیسیوت بررسی موارد خاص دانشگاه است.
 دروس گذرانده شده در دانشگاه های غیر از سطح  1قابل معادل سازی نیست.
 به ازای هر  8واحد از دروس معادلسازی شده ،ی

نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته میشود.

برخی نکات مهم آیین نامه آموزشی دانشجویان مقطع دکتری تخصصی ورودی  97برگرفته از آیین نامه
آموزشی مصوب شورای آموزشی دانشگاه مصوب 1397/5/30
 مرحله آموزشی با پذیرفته شدت دانشجو آغاز و با قبولی در کلیه مراحل ارزیابی جامع خاتمه مییابد .انتخاب واحدهای
ارزیابی جامع آموزشی و پژوهشی منوط به گذراندت کلیه واحدهای آموزشی دوره با میانگین کل حداقل  ،16ارا ه مدرک
زبات خارجی قابلقبول دانشگاه ورعایت سنوات مرحله آموزشی است.
 حداقل نمره قبولی در ارزیابی جامع آموزشی 16است
 در صورت عدم موفقیت در گذراندت ارزیابی جامع اآموزشی و پژوهشی) دانشجو مجتاز استت در ستنوات مجتاز آموزشتی
صرفا ی

بار دیگر در ارزیابی جامع اآموزشی و پژوهشی) شرکت کند و آت را با موفقیت بگذرانتد در غیتر ایتن صتورت از

ادامه تحصیل محروم خواهد شد.
 پس از موفقیت در ارزیابی جامع پژوهشی ،اخذ واحد رساله در هر نیمسال تحصیلی تا زمات دفاع الزامی است.
 دانشجو موظّف است پس از اخذ واحد رساله و در پایات هر نیمسال تحصیلی ،گزارش کتبی پیشرفت کار پژوهشی خود را
در سامانه جامع آموزشی دانشگاه درج و همچنین به صورت شفاهی ادر قالب سمینار) به استاد /اساتید راهنمتا و استتاد/
اساتید مشاور ارا ه نماید و صورتجلسه گزارش شفاهی پیشرفت کار پژوهشی دانشجو باید توسط گروه آموزشتی ،حتدااکثر
تا ی

هفته قبل از پایات نیمسال تحصیلی به آموزش واحد تحویل شود.

 درج گزارش کتبی پیشرفت کار پژوهشی و تا ید آت توسط استاد  /اساتید راهنما در هر نیمسال در سامانه جامع آموزشی
دانشگاه ،شرط انتخاب واحد در نیمسال آتی دانشجو خواهد بود.
 نمره رساله در میانگین کل محاسبه نمیشود و ارزشیابی آت به صورت کیفی ثبت می شود.
 نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و ردیاغیر از رساله) در میانگین نیمسال و کل دانشجو محاسبه می شود.
 مالک دانش آموختگی در شیوه آموزشی  -پژوهشی ،گذراندت کلیه واحد های درسی دوره ،با میتانگین کتل حتداقل ،16
کسب موفقیت در ارزیابی جامعاآموزشی و پژوهشی) و موفقیت در دفاع از رساله ،با درجه حداقل قبولی ،است.
نکته مهم :این راهنما حاوی چایده ای از آیین نامه آموزشی دانشجویات مقطتع دکتتری تخصصتی ورودی ستال تحصتیلی  97و
مابعد می باشد .الزم است دانشجویات محترم نسبت به مطالعه کامل آیین نامه آموزشی و پژوهشی مربوطه در همین بخش یا سایت
اصلی دانشگاه اقدام نمایند.
مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه

