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و به منظور نظارت بر  8/8/1389نامه دوره دکتري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري مصوب مورخ آیین 14در اجراي ماده 

پژوهشی در تربیت متخصصان مورد نیاز جامعه، -اجراي دوره دکتري با هدف اثربخشی برگزاري دوره دکتري آموزشی
انشگاه عالمه طباطبائی، بر اساس تعاریف به شرح ذیل ابالغ پژوهشی د-نامه نظارت بر اجراي دوره دکتري آموزشیشیوه

نامه دوره دکتري و دستورالعمل اجرایی آیین 3شود. توضیح اینکه شرایط پذیرش دانشجو همان شرایط مذکور در ماده می
سازمان سنجش ) است. دانشگاه نیز به منظور ارتقاي علمی دوره دکتري، با هماهنگی Ph.Dآزمون ورودي دوره دکتري (

بر اساس سند راهبردي و به پیشنهاد معاونان آموزشی و پژوهشی دانشگاه  تواند شرایط اختصاصی خود راآموزش کشور، می
 دانشگاه اعالم نماید.  پس از تصویب در شوراي

 : تعاریف1ماده 

 ) است.Ph.Dمنظور دوره دکتري ( دوره دکتري:

 است.منظور دانشگاه عالمه طباطبائی  دانشگاه:

 هاي تابعه دانشگاه است. دانشکده/پردیسمنظور  :دانشکده/پردیس

 منظور پردیس تحصیالت تکمیلی خودگردان دانشگاه است. پردیس:

هاي همان منظور آیین نامه دوره دکتري مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوري مربوط به ورودي آیین نامه دوره دکتري:

 دوره آموزشی است.

واحد درسی، قبولی در آزمون  18منظور شیوه تحصیل در دوره دکتري است که با گذراندن  ژوهشی:پ-شیوه آموزشی

 واحد رساله به اتمام می رسد. 18 جامع و گذراندن

منظور یک یا دو استاد راهنما و یک یا دو استاد مشاور براي هدایت رساله دانشجو است که مطابق این  کمیته راهبري:

 مصوب می گردد. دانشکده/پردیسگروه در شوراي تحصیالت تکمیلی  ییدتأشیوه نامه پس از 

 شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه است. 23/12/93منظور شیوه نامه ارزیابی جامع مصوب مورخ  شیوه نامه ارزیابی جامع:

ن نامه هاي منظور دستورالعمل شرایط راهنمایی، مشاوره و داوري پایا دستورالعمل راهنمایی، مشاوره و داوري:

 شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه است. 17/8/93کارشناسی ارشد و رساله هاي دکتري مصوب مورخ 

) مصوب Ph.Dمنظور دستورالعمل اجرایی آیین نامه آزمون ورودي دوره دکتري  ( دستورالعمل آزمون ورودي دانشگاه:

 شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه است. 3/11/94مورخ 

 منظور استاد راهنماي رساله دانشجو است. :استاد راهنما

 منظور عضو هیات علمی خارج از اعضاي هیات علمی دانشگاه است. داور خارجی:

 منظور اعضاي هیات علمی دانشگاه و نمایندگان معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه است. داوران داخلی:

 منظور پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران است. ایرانداك:

 منظور شیوه نامه نگارش تدوین شده و منتشر شده معاونت پژوهشی دانشگاه است. شیوه نامه نگارش:
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 فصل اول: مرحله آموزشی

نیازي و واحد است که بر اساس سرفصل مصوب دوره و رعایت پیش 18مواد درسی الزامی مرحله آموزشی مجموعاً  -2ماده 
شوند، به بینی میشود. سایر واحدهاي درسی که براي حفظ کیفیت دوره پیشنیازي واحدها در مدت سه نیمسال ارائه میهم

 باشند:شرح ذیل می

تواند بر اساس نیاز دانشجو، به تشخیص و پیشنهاد استاد در شرایط خاص، گروه آموزشی می مواد درسی جبرانی: -الف
واحد مشخص و ارائه  6وه آموزشی، عالوه بر مواد درسی موظف دوره، مواد درسی جبرانی را حداکثر تا گر تأییدراهنما و 

 شود.نماید. نمره دروس جبرانی در تعیین میانگین کل محاسبه نمی

روش تحقیق «درسی با عنوان  تحقیق،بینی درس روشموظف هستند در صورت عدم پیش دانشکده ها/پردیستمامی  -ب
در نیمسال نخست تحصیل  2واحد به عنوان یکی از مواد درسی جبرانی در بند الف ماده  2را به ارزش  »ید بر رسالهبا تأک

هاي بینی نمایند. در این ماده درسی فرآیند مرحله پژوهشی دوره دکتري در دانشگاه عالمه طباطبائی، روشدانشجو پیش
 "شیوه نامه نگارش "شود. ضروري استع از آن به دانشجو آموزش داده مینامه، تنظیم رساله و دفاانتخاب موضوع، تهیه طرح

 دانشگاه مالك عمل قرار گیرد.

 می باشند. "دستورالعمل آزمون ورودي دانشگاه" 5کلیه دانشجویان موظف به ارائه مدرك زبان حسب ماده  -3ماده 

 و ماقبل آن ضروري نیست.  94ودي سال ارائه مدرك زبان تنها براي پذیرفته شدگان آزمون سراسري ور -تبصره

 ارزیابی جامع   -4ماده 

 عنایت به ضرورت ارزیابی توانمندي آموزشی دانشجویان، ارزیابی جامع در نیمسال چهارم دوره پس از گذراندن با 
 شود. برگزار می 16آمیز واحدهاي درسی و کسب حداقل میانگین موفقیت

 بینی شده است.پیش "نامه ارزیابی جامع شیوه"و شرایط آن در نحوه برگزاري ارزیابی جامع -تبصره

 فصل دوم: مرحله پژوهشی

تا پایان  "دستورالعمل راهنمایی، مشاوره و داوري"راهنماي خود را بر اساس (ان)دانشجو موظف است استاد -5ماده 
 نیمسال اول تحصیلی پیشنهاد و به گروه آموزشی اعالم نماید.

است به منظور آگاهی دانشجویان از سوابق علمی و پژوهشی استادان گروه، در ابتداي هر نیمسال گروه آموزشی موظف 
به روز رسانی کند. دانشجویان موظف هستند براي تعیین استاد  دانشکده/پردیسشناسنامه علمی استادان را در سایت 

به گروه پیشنهاد نمایند. گروه موظف است با توجه سه تن استاد را بنا به اولویت انتخاب و  1راهنما، مطابق کاربرگ شماره 
به پیشنهادهاي دانشجویان و نظرات استادان، در جلسه گروه درخواست دانشجویان را بررسی و نسبت به نهائی کردن 

جو ارسال نماید. بدیهی است دانش دانشکده/پردیساقدام و به اداره آموزش  1شده شماره  تأییداستاد(ان) راهنما و کاربرگ 
 باید استادي را به لحاظ تخصصی انتخاب کند که با موضوع مورد مطالعه او سنخیت کامل داشته باشد.

دانشجو یک یا دو نفر از اعضاي هیات علمی دارندگان مدرك دکتراي تخصصی در رشته مربوط به رساله را به  -تبصره 
    گروه آموزشی  تأییدبه  ،استاد(ان) راهنما تأییدپیشنهاد و پس از موافقت و  به استاد(ان) راهنماعنوان استاد(ان) مشاور 

 رسد.می
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 موضوع رساله -6ماده 

و الزام به نوآوري علمی، الزم   هاي وزارت علوم، تحقیقات و فناوريبراساس موضوعات مورد نیاز کشور و اهداف و سیاست
 است موضوع رساله مبتنی بر یکی از اسناد زیر باشد: 

 انداز بیست ساله، نقشه جامع علمی کشور، برنامه توسعه ج.ا.ا. هاي پژوهشی مبتنی بر اهداف مندرج در سند چشماولویت .6-1

 فناوريدار اعالم شده از سوي وزارت علوم، تحقیقات و موضوعات اولویت .6-2

 هاي اجرایی و مؤسسات علمی و پژوهشی کشورهاي پژوهشی نهادهاي سیاسی، دستگاهاولویت. 6-3

 یا دانشگاه  دانشکده/پردیسها و نیازهاي علمی بنا به تشخیص گروه آموزشی، اولویت .6-4

ت علمی و دانشجویان معاونت پژوهشی دانشگاه موارد مندرج در این ماده را به طرق مقتضی به اعضاي هیأ -1تبصره 
 نماید.رسانی میاطالع

در گـروه آموزشـی    تأییدهاي دانشجویان را پس از موظف است موضوعات رساله دانشکده/پردیسمعاون پژوهشی  -2تبصره 
 گیـري از حمایـت دانشـگاه یـا هـر یـک از       دریافت نمـوده، موضـوعات قابـل حمایـت را بـا درخواسـت دانشـجو بـراي بهـره         

موظف است موضوعاتی که در  دانشکده/پردیسدستگاه هاي اجرائی به معاونت پژوهشی دانشگاه اعالم نماید. معاون پژوهشی 
 تأییدهاي پژوهشی اعالم نشده باشند به مدیر گروه آموزشی کتباً اعالم نماید. در صورت توجیه استاد راهنما و راستاي اولویت

ش است. بدیهی است به هنگام انتشار رساله هایی که تحت حمایت دانشگاه یـا هریـک   گروه آموزشی موضوع رساله قابل پذیر
 از دستگاه هاي اجرایی باشد، مراتب باید در صفحات نخست رساله مندرج گردد.

 تأیید) باید شامل بیان مسئله و دالیل انتخاب موضوع توسط دانشجو با 2موضوع رساله (مطابق کاربرگ شماره  -3تبصره 
 راهنما باشد.استاد 

شود. مدیر گروه مهلت تصویب موضوع رساله در گروه آموزشی تا پایان نیمسال دوم تحصیلی دانشجو تعیین می -4تبصره 
 است.  دانشکده/پردیسشده به اداره آموزش  تأیید 2موظف به ارائه کاربرگ شماره 

 کمیته راهبري  -7ماده 

 . اعضاي کمیته راهبري:7-1

باشد. دانشجو استاد(ان) راهنما را پیشنهاد و سپس با ه مرکب از استادان راهنما و مشاور میکمیته راهبري رسال
به  "دستورالعمل راهنمایی، مشاوره و داوري"مشارکت استاد(ان) راهنما، استاد(ان) مشاور مطابق شرایط مندرج در

شوراي گروه آموزشی، به  تأییدشوند. کمیته راهبري پس از بررسی و شوراي گروه آموزشی مربوط پیشنهاد می
 شود.رسانده می دانشکده/پردیسو تصویب شوراي تحصیالت تکمیلی  تأیید

 . وظایف کمیته راهبري:7-2

 مسئولیت کیفیت رساله و انطباق آن با شرایط مصوب دانشگاه بر عهده کمیته راهبري است.   -الف

استاد راهنما مسئول بررسی صحت علمی و اصالت رساله است. در هر مرحله از پیشرفت رساله الزم        -ب
معاونت  ) به3ري در قالب (کاربرگ شماره اي مبنی بر ناهمانندي و رعایت امانتدایهتأییداست استاد راهنما 

تواند به منظور بررسی صحت و اصالت میارائه نماید. استاد راهنما  دانشکده/پردیسپژوهشی و معاونت آموزشی 
 مند شود. کار پژوهشی دانشجو، از سامانه همانندجو بهره
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 نامه رسالهتصویب طرح -8ماده 

کتبی استادان  تأییدنامه رساله خود را با دانشجو موظف است پس از تصویب موضوع رساله در گروه آموزشی، طرح .8-1
گروه آموزشی و تصویب شوراي تحصیالت تکمیلی  تأییدمسال سوم به راهنما و مشاور حداکثر تا پایان نی

اي از آن را یه ایرانداك نسخهتأیید). همچنین دانشجو موظف است پس از اخذ 4برساند(کاربرگ شماره  دانشکده/پردیس
 به اداره آموزش ارائه تا در پرونده تحصیلی وي ضبط گردد. 4به همراه کاربرگ شماره 

نفر از اعضاي هیات علمی دارندگان مدرك نامه رساله دانشجو یک شی موظف است با دریافت طرحگروه آموز .8-2
دستورالعمل راهنمایی، مشاوره و " 7دکتراي تخصصی در رشته مربوط به رساله را با توجه به شرایط مندرج در ماده 

 ید.به عنوان داور داخلی و نماینده معاونت پژوهشی دانشگاه تعیین نما "داوري

 نامه رساله را با اطالع قبلی به دانشجو، کمیته راهبري و داور داخلیمدیر گروه آموزشی جلسه دفاع از طرح .8-3
نماید. حضور اعضاي کمیته راهبري و داور داخلی در یکی از جلسات گروه تنظیم می(نماینده پژوهشی دانشگاه) 

نامه رساله الزامی است. دانشجو موظف است در دفاع از طرح (نماینده معاونت پژوهشی دانشگاه) در جلسه گروه براي
نامه توضیحاتی ارائه داده و سپس به سئواالت اعضاي کمیته راهبري، نامه رساله ابتدا در مورد طرحجلسه دفاع از طرح

نحوه داور داخلی(نماینده معاونت پژوهشی دانشگاه) و اعضاي گروه آموزشی پاسخ دهد. با توجه به توضیحات و 
نماید. بدیهی است دانشجو موظف است گیري مینامه تصمیمطرح تأییدپاسخگویی دانشجو، گروه آموزشی در مورد 
 داوران انجام دهد.  تأییداصالحات ابالغ شده را زیر نظر استاد راهنما و 

 نامه، کسب موافقت داور داخلی (نماینده معاونت پژوهشی دانشگاه) الزامی است.حطر تأییددر  -1تبصره 

نامه به دانشجو پیشنهاد نماید. در صورت انجام اصالحات توسط تواند اصالحاتی را در طرحگروه آموزشی می-2تبصره 
 به تشخیص گروه آموزشی، الزامی نیست.نامه، طرح تأییدکمیته راهبري، برگزاري مجدد جلسه دفاع براي  تأییددانشجو و 

مطرح و تصویب  دانشکده/پردیسنامه رساله در شوراي تحصیالت تکمیلی گروه آموزشی، طرح تأییدپس از  .8-4
 نامه، طرح و تصویب آن در شوراي مذکور است.شود. تاریخ تصویب طرحمی

نیاز از دانشجو براي اداي توضیحات در مورد  تواند در صورتمی دانشکده/پردیسشوراي تحصیالت تکمیلی  -1تبصره 
 نامه دعوت نماید. طرح

دالیل عدم تصویب یا اصالحات پیشنهادي  دانشکده/پردیسدر صورت عدم تصویب، شوراي تحصیالت تکمیلی  -2تبصره 
ري، موضوع مجدداً در کمیته راهب تأییدنماید. در صورت انجام اصالحات توسط دانشجو و نامه را به دانشجو ارائه میدر طرح

 شود.  گیري میشوراي مذکور مطرح و نسبت به آن خارج از نوبت تصمیم

 ها و سمینارهاي پیشرفت رسالهگزارش -9ماده 

نامه، در طول تهیه رساله دو گزارش از پیشرفت تدوین رساله تهیـه و  دانشجو موظف است پس از تصویب طرح .9-1
رش اول حداکثر تا پایان نیمسال ششم  و گزارش دوم حـداکثر تـا پایـان نیمسـال     به صورت سمینار ارائه نماید. گزا

هاي آماده رساله به تهیه و به انضمام بخش 5شماره  شود. هر گزارش باید در کاربرگهفتم تحصیلی تهیه و ارائه می
یـک جلسـه بـا حضـور     کمیته راهبري و داور داخلی (نماینده معاونت پژوهشی دانشگاه) رسـانده و سـپس در    تأیید

 دانشـکده/پردیس کمیته راهبري و داور داخلی (نماینده معاونت پژوهشی دانشگاه) از آن دفاع شود. معاون پژوهشـی  
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، یک نسخه را براي معاونت پژوهشی دانشگاه و نسخه دیگـر را بـراي درج در پرونـده دانشـجو بـه اداره      تأییدپس از 

 کند.ارسال می دانشکده/پردیسآموزش 
 یابد.) به شرط ارائه به موقع اختصاص می20نمره رساله (از  5/0به هر گزارش  -1تبصره 
 ) کسر می شود.%50نمره آن (یعنی 25/0به ازاي هر نیمسال دیرکرد در ارائه گزارش  -2تبصره 

ده دانشجو هاي الزم بر عهمسئول برگزاري جلسه سمینار براي دانشجویان، استاد راهنماي مربوط و هماهنگی .9-2
نماید. استاد راهنما نیز بر حسن اجراي برگزاري جلسه سمینار نظارت می دانشکده/پردیساست. معاونت پژوهشی 

دهد تا معاون پژوهشی اطالع می دانشکده/پردیسزمان برگزاري جلسه سمینار را به معاونت پژوهشی 
 یا نماینده وي در آن جلسه شرکت نماید.  دانشکده/پردیس

موظف است در هر نیمسال گزارشی از جلسات سمینار برگزار شده در  دانشکده/پردیسمعاونت پژوهشی  -تبصره
 براي درج در پرونده دانشجو ارسال نماید.  دانشکده/پردیسرا به معاونت پژوهشی دانشگاه و اداره آموزش  دانشکده/پردیس

 فصل سوم: دفاع از رساله

 نگارش رساله -10ماده 

به همراه مقاالت پذیرفته شده/چاپ  "شیوه نامه نگارش"جلسه پیش دفاع  باید رساله نگارش شده مطابق   پیش از برگزاري
برسد. رساله تدوین شده و مقاالت که توسط استادان راهنما و  6استادان راهنما و مشاور حسب کاربرگ شماره  تأییدشده به 
، دانشجو آمادگی 6ارائه می شود. عالوه بر آن طی کاربرگ شماره شد به گروه آموزشی ذیربط جهت تعیین داور  تأییدمشاور 

خود را براي انجام دفاع نهایی اعالم و متعهد می شود که نسخ تایپ شده رساله را یک ماه قبل از تاریخ دفاع نهایی به اعضاي 
 کمیته راهبري و داوران داخلی و خارجی ارائه نماید.

 انتشار مقاالت -11ماده 

دفاع، یک مقاله چاپ شده (یا دو مقاله پذیرفته شده) برگرفته از دانشجو موظف است پیش از برگزاري جلسه پیش
ارائه نماید. این مقاالت باید ابتدا از  Scopusو  ISIپژوهشی یا نمایه شده در پایگاه -رساله را در نشریات علمی

و  تأییدبه معاونت پژوهشی دانشگاه براي  دانشکده/پردیسو از طریق معاونت پژوهشی  تأییدراهنما  )ان(سوي استاد
معاون پژوهشی دانشگاه مراتب براي صدور  تأییدگردد. با ارسال  7تعیین نوع نمایه آن بر اساس کاربرگ شماره 

 گردد. ارسال می دانشکده/پردیسو سپس معاون آموزشی  دانشکده/پردیسدفاع به معاون پژوهشی مجوز پیش

و استاد راهنما به عنوان نویسنده  تأییدتنها مقاالتی براي اخذ مجوز دفاع قابل قبول است که توسط استاد راهنما  –1تبصره 
 مسئول مقاله معرفی شده باشد. 

 دفاع الزامی است.براي برگزاري جلسه پیش 11مقاالت ماده  تأییدو  9ها و سمینارهاي ماده ارائه گزارش -2تبصره 

 دفاعجلسه پیش -12ماده 

و  "شیوه نامه نگارش"پس از بررسی رساله تدوین شده  مطابق  دفاع و دفاع نهائی موظف استگروه آموزشی براي پیش
مقاالت پذیرفته شده/چاپ شده یک نفر را از بین اعضاي هیأت علمی دانشگاه  به عنوان داور داخلی دوم (نماینده معاونت 

ها و مؤسسات پژوهشی را به عنوان داور خارجی علمی سایر دانشگاه آموزشی دانشگاه) و یک نفر از اعضاي هیأت
 برساند.  دانشکده/پردیسشوراي تحصیالت تکمیلی  تأییدتعیین نماید و به  "دستورالعمل راهنمایی، مشاوره و داوري"براساس
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باید دو نسخه از رساله را براي داوران داخلی (نمایندگان معاونت پژوهشی و آموزشی  دانشکده/پردیسمعاونت پژوهشی 

دفاع با حضور اعضاي کمیته راهبري و داوران داخلی (نمایندگان معاونت پژوهشی و دانشگاه) ارسال کند. جلسه پیش
دانشجو با مراجعه به اداره آموزش  شود.آموزشی دانشگاه) حداقل یک ماه پیش از جلسه دفاع نهایی از رساله برگزار می

را دریافت کرده و وضعیت اجراي دوره از لحاظ انجام تمامی  8، کاربرگ شماره  6و تکمیل کاربرگ شماره  دانشکده/پردیس
یه تحصیلی، صالحیت عمومی، گذراندن واحدهاي الزم، آزمون جامع، سنوات تحصیلی، مدرك زبان تأییدمراحل آموزشی (

، کاربرگ تأییدپس از  دانشکده/پردیسمی رسد. معاون آموزشی  دانشکده/پردیسمعاون آموزشی  تأییدو به ...) بررسی و
 دانشکده/پردیسنماید. پس از طی مراحل فوق معاون پژوهشی ارسال می دانشکده/پردیسرا به معاون پژوهشی  8شماره 

ر و اصل مقاله/مقاالت چاپ شده یا پذیرش شده) مجوز مربوط به برگزاري سمیناضمن بررسی کفایت علمی رساله (کاربرگهاي 
 نماید.صادر می 8دفاع را طی کاربرگ شماره 

هاي الزم بر عهده دانشجو است. داور داخلی  (نماینده دفاع استاد راهنما و هماهنگیمسئول برگزاري جلسه پیش -1تبصره 
) را براي معاونت آموزشی 9اع (کاربرگ شماره دفمعاونت پژوهشی دانشگاه) موظف است گزارش برگزاري جلسه پیش

 ارسال نماید.  دانشکده/پردیسو معاونت پژوهشی  دانشکده/پردیس

دفاع، رساله را غیر قابل دفاع نهایی تشخیص دهند، برگزاري در صورتی که اعضاي هیأت داوران در جلسه پیش -2تبصره 
)، برگزاري جلسه دفاع نهایی منوط به 10حات (کاربرگ شماره پذیر نیست. در صورت لزوم اصالجلسه دفاع نهایی امکان

 آن توسط کمیته راهبري و داوران داخلی است. تأییدانجام اصالحات توسط دانشجو و 

را انجام و نسخه  10دانشجو موظف است پیش از برگزاري جلسه دفاع نهایی، اصالحات مندرج در کاربرگ شماره  –3تبصره 
 ارائه نماید دانشکده/پردیسپژوهشی نهائی را براي معاون 

دانشجو موظف است به منظور دریافت مجوز دفاع نهایی نسبت به تکمیل فرم ارزشیابی از استادان راهنما و  -4تبصره 
 ارایه نماید. دانشکده/پردیسآن را به معاونت پژوهشی  تأییدمشاور در سامانه آموزشی اقدام و 

 برگزاري جلسه دفاع نهایی تأیید -13ماده 

ارائه تا آن معاونت به  دانشکده/پردیسدانشجو باید سه نسخه از رساله تدوین شده خود را به معاونت پژوهشی 
ارسال کند.  11صورت رسمی و طی نامه اي نسخ رساله را به داوران داخلی و داور خارجی به همراه کاربرگ شماره 

هستند پس از دریافت نسخه رساله، گزارشی از وضعیت رساله و قابل دفاع داور خارجی و داوران داخلی موظف 
 ارسال نمایند. دانشکده/پردیسبراي معاون پژوهشی  11بودن آن را به صورت محرمانه در کاربرگ شماره 

 برگزاري جلسه دفاع نهایی -14ماده 

نمایندگان معاونت پژوهشی و آموزشی جلسه دفاع نهایی از رساله با حضور اعضاي کمیته راهبري، داوران داخلی(
شود. ارزیابی رساله بر اساس برگزار می دانشکده/پردیسدانشگاه)، داور خارجی و کارشناس تحصیالت تکمیلی 

هاي آن، چگونگی دفاع و نحوه کیفیت علمی پژوهش انجام شده، میزان نوآوري، پایایی و روایی پژوهش و یافته
 شود.نامه دوره دکتري انجام مییجه ارزیابی رساله بر اساس آیینشود. نتنگارش رساله انجام می

 نامه و برگزاري جلسه دفاع حسب مفاد آیین نامه دوره دکتري از نیمسال هفتم امکان پذیر دفاع نهایی از طرح -1تبصره 
 نامه و دفاع نهایی یک سال است.می باشد و حداقل فاصله بین تاریخ تصویب طرح
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ارزیابی شود، بنا به تشخیص هیأت داوران، دانشجو مجاز است طی » غیر قابل قبول«ه رساله دانشجو چنانچ -2تبصره 

آورد و ماه، به شرط اینکه از حداکثر مدت مجاز تحصیل وي بیشتر نشود، اصالحات الزم را در رساله به عملحداکثر شش
 دکتري). نامه دوره صرفاً براي یک بار دیگر از آن دفاع کند (مطابق آیین

 کمیسیون موارد خاص براي صدور مجوز دفاع الزامی است.  تأییددر صورت عبور از مدت مجاز تحصیل،  -3تبصره 

 مراحل دفاع نهایی -15ماده 

 رسانیالف. اطالع

هاي مشخص شده از و نصب اطالعیه در مکان دانشکده/پردیسرسانی به استادان و دانشجویان از طریق سایت اطالع .1-الف
 پذیرد. انجام می دانشکده/پردیسطریق معاونت پژوهشی 

هاي اجرائی مربوط در صورت درخواست دانشجو صرفاً از سوي معاونت پژوهشی رسانی به مؤسسات و دستگاهاطالع .2-الف
 انجام خواهد شد. دانشکده/پردیس

 برگزاري جلسه دفاع نهایی .ب

 ماً بر عهده استاد راهنماي رساله است. مدیریت جلسه دفاع نهایی تما .1-ب

 یابد.پس از حضور اعضاي کمیته راهبري و داوران، جلسه دفاع نهایی رسمیت می .2-ب

 پذیرد.  در آغاز قرائت آیاتی از قرآن کریم و سپس پخش سرود دانشگاه انجام می .3-ب

رساند و دانشجو را براي  استاد راهنما شرح حال مختصري از دانشجو را به اطالع حاضران در جلسه دفاع نهایی می .4-ب
 کند.ارائه گزارش نهائی دعوت می

 نماید.دقیقه ارائه می 40دانشجو گزارش اجراي رساله خود را حداکثر به مدت  .5-ب

 نمایند. به ترتیب نظرات خود را در مورد رساله اعالم می داور خارجی، داوران داخلی و استادان مشاور .6-ب

 دقیقه به دانشجو فرصت دفاع دهد.  20تواند حداکثر استاد راهنما می .7-ب

 دقیقه زمان لحاظ خواهد شد. 10در صورت طرح سوال از سوي شرکت کنندگان حاضر در جلسه حداکثر  .8-ب

نما از حاضران و دانشجویان درخواست ترك جلسه را نموده و هر یک از پس از شنیدن دفاعیه دانشجو، استاد راه .9-ب
هاي تدوین امتیاز دانشجو را در هر یک از شاخص 12اعضاي کمیته راهبري و داوران داخلی و خارجی طی کاربرگ شماره 

 دهند. ویل مینمایند و به داور داخلی (نماینده معاونت آموزشی دانشگاه) تحرساله به صورت محرمانه تعیین می

از اعضاي کمیته راهبري و  12داور داخلی (نماینده معاونت آموزشی دانشگاه) پس از دریافت کاربرگ هاي شماره  .10-ب
درج می نماید و پس از مشورت با اعضاي کمیته راهبري  13داوران داخلی و خارجی میانگین نمرات را در کاربرگ شماره 

(صورتجلسه دفاع) ثبت نموده و حاضران و دانشجو را براي شنیدن نتیجه ارزشیابی  14نمره نهائی را در کاربرگ شماره 
 نماید.رساله دعوت می

 کنند. اعضاي کمیته راهبري، داوران، دانشجو و حاضران به هنگام قرائت نتیجه ارزشیابی رساله قیام می .11-ب

ندنامه پیوست را که از سوي استاد راهنما به ایشان آموخته موظف است متن سوگپس از اعالم درجه رساله، دانش .12-ب
 شود، با صداي رسا قرائت نماید. تحویل می

 رسد. با تبریک اعضاي کمیته راهبري جلسه به پایان می .13-ب
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در صورتی که نکاتی براي اعمال در گزارش نهائی پیشنهاد شده باشد، کمیته راهبري و داوران داخلی و خارجی این  .14-ب

 کنند.) ثبت می15نکات را در پیوست صورتجلسه دفاع نهایی (کاربرگ شماره 

داور داخلی (نماینده معاونت آموزشی دانشگاه) موظف است پس از برگزاري جلسه دفاع نهایی گزارشی از نحوه  .15-ب
 براي معاونت آموزشی دانشگاه ارسال نماید. 16برگزاري را مطابق کاربرگ شماره 

تکمیل و به  17ره ، گزارش جلسه دفاع نهایی را مطابق کاربرگ شمادانشکده/پردیسکارشناس تحصیالت تکمیلی  .16-ب
 تحویل می نماید. دانشکده/پردیسمعاونین آموزشی و پژوهشی 

اي از گزارش نهائی رساله را در اختیار اعضاي کمیته راهبري و دانشجو پس از اعمال اصالحات مورد نظر نسخه .17-ب
به معاونت  18طی کاربرگ شماره  نهایی را تأییددهد تا آنها اعمال اصالحات را بررسی و داوران داخلی و خارجی قرار می

مجوز انجام مراحل فراغت از تحصیل را صادر  دانشکده/پردیستحویل و پس از آن معاونت آموزشی  دانشکده/پردیسآموزشی 
 کند. می

 درجه رساله -16ماده 

 گردد:درجه رساله به شرح جدول ذیل بر اساس نحوه عملکرد دانشجو در طی دوران پژوهش به شرح ذیل تعیین می

مقاله اضافه چاپ شده بر مقاله موظف دانشجو (مقاله مربوط به مجوز دفاع) مرتبط با رساله حد اکثر یک نمره  .16-1
پیش از جلسه دفاع نهایی  دانشکده/پردیسپژوهشی بودن آن توسط معاون پژوهشی  -که نوع نمایه یا علمی

 گردد:درج می 13یین و در کاربرگ شماره تعیین و توسط کمیته داوران در جلسه دفاع نهایی به شرح ذیل تع
 معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوري حداکثر یک نمره Scopusیا   ISIپژوهشی یا نمایه شده  -مقاالت علمی -الف
ترویجی -معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  و مقاالت نمایه شده علمی Scopusیا   ISIمقاالت نمایه شده غیر -ب

 حداکثر نیم نمره براي هر مقاله
که جمع آن توسط معاونت پژوهشی  9نمره مطابق ماده  5/0سمینارها: براي هر سمینار حد اکثر  .16-2

 گردد.پیش از دفاع نهایی مشخص می 13در کاربرگ شماره  دانشکده/پردیس

 گردد:نامه دوره دکتري ارزشیابی نهایی نمره رساله به صورت ذیل و بدون درج نمره عددي اعالم میآیین 24ابق ماده مط -تبصره

نمره که توسط تک تک اعضاي هیأت  18حد اکثر  12نمره ارزیابی رساله و دفاع آن مطابق کاربرگ شماره  .16-3
 13در کاربرگ شماره  18گین نمرات از داوران و کمیته راهبري به صورت محرمانه داده شده و سپس میان

 گردد.لحاظ می

 گردد:یابی نهایی نمره رساله به صورت ذیل و بدون درج نمره عددي اعالم مینامه دوره دکتري ارزآیین 24مطابق ماده  -تبصره

 معادل عددي ارزش ردیف

  16کمتر از  غیرقابل قبول 1

 16-17.99 خوب 2

 18-18.99 خیلی خوب 3

 19-20 عالی 4
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 محرومیت از تحصیل  -17ماده 

باید خاتمه تحصیل  دانشکده/پردیسنامه دوره دکتري احراز شود، آیین 12در صورتی که یکی از شرایط مذکور در ماده 
 دانشجو را به معاونت آموزشی دانشگاه اعالم نماید و دفتر تحصیالت تکمیلی ابالغ الزم در این خصوص را براي دانشجو صادر

 نماید. 

و شوراي  حصیالت تکمیلی دانشگاهتشوراي  1/12/94مورخ مشترك تبصره در جلسه  24ماده و  17این دستورالعمل در 
شوراي دانشگاه تصویب شده است و براي دانشجویان دوره دکتري  15/12/94و در جلسه مورخ  پژوهشی دانشگاه تأیید

از  1393-94به بعد الزم االجرا است و براي دانشجویان ورودي سال تحصیلی  1394-95 ورودي نیمسال اول سال تحصیلی
 به بعد الزم االجرا است.  9ماده 

 

۱۰ 
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  راهنما توسط دانشجو به گروه آموزشي تا پايان نيمسال اول)ان(پيشنهاد استاد

 )ان(بررسي درخواست دانشجو در جلسه گروه آموزشي و نهايي كردن استاد

 راهنما و در نهايت تأييد در گروه آموزشي )ان(در صورت موافقت و تأييد استاد.راهنما)ان(مشاور توسط دانشجو با مشاركت استاد )ان(پيشنهاد استاد

 در گروه آموزشي )استادان راهنما و مشاور(كميته راهبريتأييد

 راهنما (ان)تعيين موضوع رساله و داليل انتخاب موضوع توسط دانشجو با تأييد استاد

 تصويب موضوع رساله در گروه آموزشي تا پايان نيمسال دوم تحصيلي

 پرديس /راهنما و مشاور) در شوراي تحصيالت تكميلي دانشكدهتصويب كميته راهبري (استادان

 شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده/پرديس در نيمسال سومدر تأييد كتبي استادان راهنما و مشاور براي طرح نامه رساله و تأييد گروه آموزشي و تصويب

 وه آموزشي پس از دريافت طرح نامهتعيين داور داخلي (نماينده معاونت پژوهشي دانشگاه) توسط گر

داخلي (نماينده معاونت پژوهشي دانشگاه)  داورونامه با اطالع قبلي دانشجو، كميته راهبريبرپايي جلسه دفاع از طرح
 توسط مدير گروه در يكي از جلسات گروه

 پرديس /تكميلي دانشكدهشوراي تحصيالت تصويب در  طرح و سپس ونامه گروه آموزشي براي طرح تأييد

 شركت در ارزيابي جامع پس از گذراندن واحدهاي آموزشي مصوب

تهيه دو گزارش از پيشرفت تدوين رساله و ارائه به صورت سمينار ارائه گزارش اول تا پايان نيمسال ششم و گزارش دوم حداكثر تا 
(نماينده معاونت پژوهشي دانشگاه) و دفاع از آن توسط دانشجو با پايان نيمسال هفتم و تأييد كميته راهبري و داور داخلي 

 مسئوليت برگزاري جلسه با استاد(ان) راهنما
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راهنما و مشاور و ارائه به  استاد(ان) نگارش رساله مطابق شيوه نامه نگارش به همراه مقاالت پذيرفته شده/ چاپ شده به تأييد
گروه آموزشي جهت تعيين داور و اعالم آمادگي دانشجو براي انجام دفاع نهايي و ارائه نسخ تايپ شده رساله يك ماه قبل از تاريخ 

 داوران داخلي و خارجي و دفاع نهايي به اعضاي كميته راهبري

و  ISIپژوهشي يا نمايه شده در پايگاه  - بر گرفته از رساله در نشريات علمي ارائه يك مقاله چاپ شده (يا دو مقاله پذيرفته شده)
SCOPUS راهنما و ارسال به معاونت پژوهشي دانشگاه براي تعيين نوع نمايه آن و در نهايت  )ان(توسط دانشجو و تأييد استاد

  پرديسپژوهشي يا معاون آموزشي دانشكده / صدور مجوز پيش دفاع به معاون

 تعيين داور داخلي دوم (نماينده معاونت آموزشي دانشگاه) و داور خارجي براي پيش دفاع و دفاع نهايي توسط گروه آموزشي

كميته راهبري و  ز جلسه دفاع نهايي با حضور اعضايتشكيل جلسه پيش دفاع حداقل يك ماه پيش ا
 )داوران داخلي (نمايندگان معاونت پژوهشي و آموزشي دانشگاه

برگزاري جلسه دفاع نهايي با حضور اعضاي كميته راهبري، داوران داخلي (نمايندگان معاونت پژوهشي و آموزشي دانشگاه) و 
 پرديس حداقل از نيمسال هفتم/ كارشناس تحصيالت تكميلي دانشكده 

 )عالي، خيلي خوب، خوب و غير قابل قبول(اعالم نمره ارزيابي نهايي نمره رساله بدون درج نمره عددي به صورت 

 ارزيابي رساله براساس نحوه عملكرد دانشجو در طي دوران پژوهش

 18نمره خالص رساله و دفاع از آن حداكثر 
مقاله اضافه چاپ شده بر مقاله موظف دانشجو 

 نمره1و مرتبط با رساله حداكثر

 5/0براي هر سمينار حداكثر 

 انجام اصالحات در رساله

  يل توسط معاونت آموزشي دانشكدهصدور مجوز فراغت از تحص


