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  مقدمه 
مجلس شوراي اسالمی و در  18/5/1383با استناد به قانون اهداف، وظائف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري مصوب 

(موسوم به طرح » ها و ضوابط اجرائی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوري اسالمی ایرانسیاست« 2اجراي مفاد ماده 
گردد. هاي تحصیلی به شرح زیر تدوین و اجرا مینامه دورهفرهنگی، آیینشوراي عالی انقالب  18/12/1394آمایش) مصوب 

تحصیالت اي توسط شوراي به دانشگاه سطح یک و دو ابالغ گردیده، شیوه نامه 01/03/1397براي این آئین نامه که در تاریخ 
نامه آموزشی دوره تدوین شده است که تحت عنوان آئین دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دکتريدانشگاه براي دوره  نکمیلی
اند، مربوط به هایی که با عالمت (*) مشخص شدهها و تبصرهنامه تمامی مادهدر این آئین .خواهد شد یاد دانشگاه از آن دکتري

وزارت علوم، تحقیقات و  نامه مصوبمصوبات شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و مابقی برگرفته از آیین
   ) هستند.01/03/1397مورخ  43069/2فناوري (شماره 

 تعاریف 
 .است فناوري و تحقیقات علوم، وزارت منظور وزارت: 
 .است بابل نوشیروانی صنعتی دانشگاه منظور :دانشگاه 
 هايدانشگاه  (درهزینه  پرداخت بدون تحصیلی  دوره مجاز سنوات  طول در دانشجو  آموزش منظور :رایگان آموزش 

  دولت) است. عمومی از بودجه استفاده کننده
 مشغول  و کرده نامثبت شده،  پذیرفته معین، ضوابط  برابر عالی آموزش هايدوره از یکی در که است  فردي :دانشجو  
  .تحصیل است به

رســانده و برابر هاي تحصــیلی مصــوب را با موفقیت به پایان هاي دورهفردي اســت که یکی از رشــته موخته:آدانش 
 ضوابط معین، گواهی یا مدرك تحصیلی مربوطه را دریافت کرده است.

 .کندمی شرکت دانشگاه آموزشی هايفعالیت در وقتتمام صورت به دانشجو که است پذیرش از ايشیوه :حضوري 
  ها است.منظور آموزش دانشجو در یک دوره تحصیلی، به ازاي پرداخت هزینه پرداز:شهریه 
 .است پایانی امتحانات هفته 2 و آموزش هفته 16شامل  بازه زمانی تعیین شده که تحصیلی: نیمسال 
  اي از دروس هر رشته تحصیلی با هدفی مشخص، مصوب مراجع قانونی است.مجموعه به هم پیوسته درسی: برنامه 
 ساعت، 32آزمایشگاهی  یا عملی ساعت، 16نظري  واحد هر براي آن مفاد که است درسی میزان درسی: واحد 

ه رشته بکارآموزي، بسته  و ساعت 64عرصه  در کار یا کارورزي ساعت، 48عملی)  (بازدید میدانی یا عملیات کارگاهی
 اجرا مصوب درسی برنامه طبق و تابستانی دوره یا نیمسال تحصیلی یک طول در ساعت 320تا  120و گرایش، از 

 .شودمی
سی  جبرانی: درس  ست  در شی،  گروه تایید به که ا شجو،  مهارت یا دانش کمبود رفع براي آن گذراندن آموز  در دان

  شود.دوره تحصیلی، ضروري تشحیص داده می آغاز
سال، بر حسب مقررات هر دوره تحصیلی، معدل کمتر از            مشروطی:   شجو در یک نیم ست که دان ضعیت تحصیلی ا و

 حد نصاب تعیین شده در آن دوره را کسب کرده باشد.
شاخه  فرعی شعبه  یکی تحصیلی:  رشته   ضوع داراي قلمرو  لحاظ به که علمی هاياز  سایر   متمایز از و مشخص  مو

 .انجامدهاي علمی است و به احراز دانش تخصصی، مهارت یا کارآمدي معینی میشاخه
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شته  یک اي ازشعبه  به تحصیلی:  گرایش  شد، اطالق می  آن وجه تخصصی   بر ناظر که تحصیلی  ر  اختالفشود.  با
  .باشد بیشتر رشته واحدهاي درصد کل 70از  نباید یک رشته، از گرایش دو در هادرس

  واحد درسی است.  32تا  28شود و شامل دوره تحصیلی است که پس از دوره کارشناسی آغاز می کارشناسی ارشد: 
  واحد درسی است.  36شود و شامل دوره تحصیلی است که پس از دوره کارشناسی ارشد آغاز می دکتري تخصصی: 
 در مشترك  تخصص  با علمی هیأت عضو  تعدادي از متشکل  دانشگاهیِ  سازمانی  واحد ترینبنیادي آموزشی:  گروه 

شته  شته متجانس که به منظور  یک ر شته  آن اجراي و ایجاد علمی خاص یا چند ر صیلی  ر شگاه  در تح شکیل  دان  ت
 .شودمی

شی:  شوراي   صی    شوراهاي  از یکی آموز ص ستین  تخ ست    سطح  در نخ ریزي راهبردي در امور گذاري و برنامهسیا
شگاه    شی دان ست  آموز سهیل در  که به منظور ایجاد هماهنگی ا شجو در حوزه     اجرایی امور و ت صیل دان مرتبط با تح

 شود.میمعاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی تشکیل 
ریزي راهبردي در گذاري و برنامهسیاست   سطح  در نخستین  تخصصی   شوراهاي  از یکیشوراي تحصیالت تکمیلی:    

شی  شگاه   امور آموز ست  دان سهیل در  که به منظور ایجاد هماهنگی ا شجو    اجرایی امور و ت صیل دان یان مرتبط با تح
  شود.شکیل میدر حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی ت تحصیالت تکمیلی

اي تحصیلی در دوره کارشناسی ارشد و دکتري تخصصی که برنامه درسی مربوط        شیوه  پژوهشی:  -شیوه آموزشی   
نامه و یا رســاله  به آن، عالوه بر واحدهاي درســی، مشــتمل بر اجراي یک پروژه تحقیقاتی اســت که منجر به پایان   

  شود.  می
هاي آموزشی و پژوهشی دانشجوي دکتري تخصصی است که پس از         بررسی همه جانبه از توانمندي  ارزیابی جامع: 

  شود. گذراندن واحدهاي دوره برگزارمی
مستند علمی است که در فرآیند تحصیل دانشجوي دوره کارشناسی ارشد و از طریق تحقیق در یک حوزه         نامه:پایان 

مایی استاد/ استادان راهنما و حسب مورد بر اساس استانداردهاي پژوهشی        معین از رشته یا گرایش تحصیلی و با راهن  
  شود.تدوین می

ساله:   شجوي دوره دکتري تخصصی و از طریق تحقیق در یک حوزه           ر صیل دان ست که در فرایند تح ستند علمی ا م
ستاندارد            ساس ا ستادان راهنما و بر ا ستاد/ ا صیلی، با راهنمایی ا شته یا گرایش تح شی با هدف   معین از ر هاي پژوه

 شودتوسعه مرزهاي دانش تدوین می

ضا محور:     ساي تقا ساله پایانپار سازمان تأمین   نامه یا ر شی، از جانب  شی،   هایی که با اعتبار پژوه کننده اعتبار پژوه
  شوند.براي پاسخ به یک درخواست و یا برآورده کردن یک نیاز تهیه می

یکی از اعضاي هیئت علمی داراي مدرك دکتري تخصصی است که مسئولیت راهنمایی دانشجو را در        استاد راهنما:  
  نامه یا رساله بر عهده دارد.انجام پایان

شاور:     ستاد م شاوره          ا سئولیت م ست که م صالحیت با تخصص مرتبط ا ضاي هیئت علمی و یا فرد داراي  یکی از اع
 نامه و یا رساله بر عهده دارد. دانشجو را در انجام پروژه، پایان

س        :راهنماییتیم   ستاد ( ا صالحیتی که به عنوان ا صاحب  ضایی هیات علمی یا افراد  شاور  تادانکلیه اع )  راهنما و م
  نامه به عهده دارد.مسئولیت راهنمایی یا مشاوره دانشجو را در انجام  رساله یا پایان (مشاوران)

اعضــاي هیئت علمی یا افراد متخصــص داراي صــالحیت دانشــگاهی هســتند که براي ارزیابی کمی و  هیات داوران: 
ستورالعمل اجرایی مصوب             کیفی پایان شد و دکتري تخصصی مطابق د سی ار شنا شجو در دوره کار ساله دان نامه و یا ر

  شوند.دانشگاه انتخاب می
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  هدف 
امور تحصیلی دانشجویان از طریق تعیین چارچوب قانونی براي نامه، انتظام بخشیدن به هدف از تدوین این آیین :  1 ماده

هاي آموزش عالی کشور به منظور ها و مؤسسههاي آموزشی و پژو.هشی دانشگاهاجراي هماهنگ، یکپارچه و صحیح برنامه
در راستاي تربیت نیروي انسانی متخصص، متعهد، آشنا با علم و آخرین دستاوردهاي علمی، و منطبق با نیازهاي جامعه، 

  است. دکتريهاي موجود براي ارتقاي سطح کیفی آموزش و پژوهش در دوره گیري بهینه از ظرفیتبهره

  شرایط ورود به دانشگاه 
شدن در آزمون ورودي و یا کسب پذیرش از دانشگاه هاي عمومی از طریق پذیرفتهشرایط ورود به دانشگاه، شایستگی :  2 ماده

 باشد.یطبق ضوابط و مقررات مصوب وزارت م

  از: شرایط عمومی و اختصاصی ورود به دوره دکتري تخصصی عبارتند: *  1 تبصره 
اي مورد تأیید وزارت علوم، ي کارشناسی ارشد اعم از پیوسته یا دکتري حرفهدارا بودن مدرك رسمی پایان دوره ·

  ت، درمان و آموزش پزشکی،شتحقیقات و فناوري یا وزارت بهدا
  علمی ورود به مؤسسه برابر ضوابط معین، داشتن صالحیت ·
  داشتن صالحیت عمومی ورود به مؤسسه برابر ضوابط معین، ·
  احراز توانایی در زبان خارجی، ·

پذیرش دانشجوي مشمول مقررات استعدادهاي درخشان طبق مصوبات شوراي هدایت استعدادهاي درخشان : *  2تبصره 
  شود.ربط انجام مییمراجع ذوزارت و پذیرش داوطبان خارجی طبق مصوبات 

نامه انتقال دانشجویان خارج به داخل، تواند طبق آییندانشجوي دوره دکتري تخصصی مؤسسه خارج از کشور می: *  3تبصره 
  مصوب وزارت و نیز مصوبات داخلی به دانشگاه منتقل شود.

باشد و چنانچه در بدو ورود دانشجو، گواهی  میاحراز حد نصاب الزم در آزمون زبان خارجی مطابق جدول زیر : *  4تبصره 
شرط زبان خارجی را طی دوره بود. دانشجوي این دوره می تواند  نمره زبان وي، اعتبار الزم را داشته باشد، قابل قبول خواهد

 :قبل از آزمون جامع احراز نماید حداکثر تا تحصیل و

  

IELTS 

TOEFL 

Computer 

based 

TOEFL 

Paper 

based 

TOEFL 

IBT 
TOLIMO MSRT 

5 160 490 57 490 50 

  نظام آموزشی 
  آموزش در دانشگاه مبتنی بر نظام واحدي است :  3 ماده

اي که مجوز آن را از مراجع قانونی دریافت نموده است، دانشجو بپذیرد و فقط دانشگاه موظف است براي دوره :  4 ماده
  است را اجرا نماید.گردیدههاي آموزشی و درسی که بر اساس ضوابط ابالغی وزارت تدوین برنامه
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 پذیر است. بار امکانآموزش رایگان براي هر دانشجو، در هر دوره تحصیلی صرفاً یک :  5 ماده

و دانشجو متعهد و ملزم به حضور تمام وقت در دانشگاه تحصیل در دوره دکتري تخصصی به صورت تمام وقت بوده  تبصره *:
   باشد.می

  هاي تحصیلی حضوري الزامی است.حضور دانشجو در تمام جلسات کالس درس دوره :  6 ماده
جلسات کالس و یا در جلسه امتحان پایان نیمسال همان درس، غیبت کند، نمره  ���اگر دانشجو در درسی بیش از  :  1تبصره 

موجه تشخیص داده شود، آن  آن درس صفر خواهد شد. در صورتی که به تشخیص شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه، غیبت
  شود.هاي آن نیمسال حذف میدرس، از مجموع درس

پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس، توسط عضو هیئت علمی یا مدرس همان درس و بر اساس حضور، شرکت در  :  7 ماده
  شود.هاي کالسی و نتایج امتحانات ارزشیابی میفعالیت

  نظري الزامی است. هايبرگزاري آزمون کتبی براي درس :  1تبصره 

امکان تحصیل در آن دوره از دانشجو سلب  سقف مجاز تحصیل در هر دوره محدود است و با اتمام سنوات مجاز، :  8 ماده
  شود.می

  ، منوط به تأیید مراجع قانونی دانشگاه است."درسنوات مجاز"ادامه تحصیل دانشجوي مشروط  :  1تبصره 

  مواد اختصاصی 

نیمسال است و تحصیل در این دوره به صورت  8و حداکثر  6دکتري تخصصی حداقل مدت مجاز تحصیل در دوره  :  9 ماده
  وقت است. تمام

آموخته نشود، دانشگاه اختیار دارد مدت تحصیل وي را حداکثر تا دو در صورتی که دانشجو در مدت مقرر دانش:   1تبصره  
  نیمسال افزایش دهد. 

  هاي تحصیلی ممنوع است. در همان دوره یا سایر دوره زمان دانشجوي این دورهتحصیل هم:   2تبصره 
نیمسال هشتم و نهم توسط دانشجو  در صورت ارائه گزارش پیشرفت کار ،مشمول آموزش رایگان دانشجويبراي * :   3تبصره 

منوط به پرداخت شهریه نیمسال نهم بصورت رایگان و نیمسال دهم ادامه تحصیل در و تایید آن مطابق ضوابط این آیین نامه، 
شود. چنانچه دانشجو در این مدت نامه مصوب دانشگاه دریافت میي هیات امنا تعیین و طبق شیوهکه طبق تعرفهباشد می

شود. گیري به کمیسیون موارد خاص دانشگاه ارجاع میآموخته نشود، بنا به درخواست دانشجو پرونده وي براي تصمیمدانش
کمی و هاي فعالیتاستاد راهنما، وضعیت دانشجو را بررسی و متناسب با کمیسیون نیز بر حسب مورد با بررسی فرم اعالم نظر 

. بر این اساس، مدت مذکور جزو گیري خواهدکرددانشجو، در مورد مدت و نحوه ادامه تحصیل یا اخراج او تصمیم و علمیکیفی 
  شود.وب میحداکثر مجاز تحصیل دانشجو محس

حذف تواند با احتساب سنوات تحصیل، حداکثر یک نیمسال از مرخصی تحصیلی یا حذف نیمسال (انشجو مید *:  4تبصره 
بررسی سایر مصادیق مرخصی  .شودجزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می مذکورمدت ) استفاده کند و همه دروس نیمسال

 )دال بر بیماري حاد و مزمن کافی و با ارائه مدارك(مانند مرخصی زایمان، مرخصی پزشکی  بدون احتساب در سنوات، تحصیلی
درخواست مرخصی باید قبل در صورت تأیید پزشک معتمد دانشگاه، ماموریت شغلی همسر یا والدین، در اختیار دانشگاه است. 

 موافقت آن اخذ گردد. ارائه تاو سپس نظر دانشکده به دانشگاه تسلیم شود نام در هر نیمسال تحصیلی به دانشکده از شروع ثبت
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براي یک نیمسال ترك تحصیل نماید از ادامه تحصیل محروم  ،موافقت دانشکده و یا دانشگاه بدرصورتی که دانشجو بدون کس
 گاهیالت تکمیلی دانشموارد خاص در شوراي تحصو  شودبه دانشجو مرخصی داده نمی ورودينیمسال اولین در همچنین  شود.می

  .قابل بررسی است
(بدون احتساب  یلیتحصنیمسال   5 حداکثر تا 3  ي آموزشی با احتساب آزمون جامع؛طول مدت مجاز مرحله: *  5 تبصره
ایان برساند، از مدت به پ ینرا در ا یآموزش يمرحله نتواند دانشجو چنانچه. است) یسنوات مربوط به دروس جبران یشافزا
خود دفاع نماید؛ در غیر  پیشنهادیهدر هر صورت دانشجو باید بتواند تا پایان نیمسال ششم از تحصیل محروم خواهد شد. يادامه

  گردد.اینصورت از ادامه تحصیل محروم می

 24تا  18واحد آموزشی و  18تا  12واحد است که از این تعداد،   36تعداد واحدهاي درسی دوره دکتري تخصصی  :  10 ماده
  شود.پژوهشی است که در برنامه درسی هر رشته تحصیلی لحاظ میواحد 
  هر نیمسال تحصیلی شامل هجده هفته؛ شانزده هفته آموزش و دو هفته ارزشیابی پایان نیمسال است.: *  1 تبصره
اجراي  واحدهاي درسی به منظور تسلط بر مفاهیم نوین هر رشته و تقویت توان علمی دانشجو برايانتخاب  : *  2 تبصره
  پذیرد.با نظر استاد راهنما صورت میو هاي پژوهشی فعالیت

  واحد درسی را انتخاب کند. 10واحد و حداکثر  6دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است، حداقل : *  3تبصره 
  .ردندگواحدي باید حداقل در دو نوبت و ترجیحاَ در دو روز غیرمتوالی در هفته ارائه  3دروس  *:  4تبصره 
 ينام اقدام ننماید، به منزلهچنانچه دانشجو نسبت به ثبت .شودنام دانشجو طبق تقویم دانشگاه انجام میثبت: *  5تبصره 

همچنین دانشجو موظف است پس از اخذ واحد رساله، تا زمان دفاع از آن، هر نیمسال نسبت به  باشد.انصراف از تحصیل می
تمدید ثبت واحد خود اقدام نماید. دانشجوي ثبت نام نشده، چنانچه پس از زمان حذف و اضافه و تا قبل از شروع امتحانات 

تحصیل را ارائه دهد و مورد تایید دانشگاه نیز قرار گیرد،  پایانی همان نیمسال تحصیلی درخواست ثبت نام با تاخیر و بازگشت به
تواند اقدام به ثبت نام نماید. همچنین چنانچه از ، می)مطابق مصوبه هیات امناء دانشگاه(مشروط بر پرداخت هزینه ثبت نام 

غیبت کالسی نداشته   16/3بیش از  کهاست  ایندروس آموزشی براي وي باقی مانده باشد، ثبت نام با تاخیر وي مشروط بر 
 باشد.

و  14شود. حداقل نمره قبولی در هر درس محاسبه می 20نمره ارزشیابی از هر درس به صورت عددي از صفر تا  :  11 ماده
  است. 16میانگین کل قابل قبول پس از گذراندن تمام واحدهاي آموزشی 

در غیر اینصورت  از تمام دروس دوره الزامی است. 16براي ورود به مرحله ارزیابی جامع، کسب میانگین کل حداقل  :* 1  تبصره
 16تا  14که در آن نمره بین در یک نیمسال تحصیلی دروسی را فقط و انشجو موظف است با نظر استاد راهنما و تایید گروه د

 صورت از ادامهر غیر ایند؛ دوفقیت بگذرانم حداقل نمره مورد نیاز بااخذ کند و با میانگین کل  براي ترمیماست،  کسب نموده را 
  شود.تحصیل محروم می

  شود.ي قبولی وي انجام میبراساس آخرین نمره ي میانگین کل نمرات دانشجو صرفاًمحاسبه: *  2تبصره 
) آن درس و براساس حضور و فعالیت یا مدرساندانشجو در هر درس از سوي مدرس ( ارزیابی پیشرفت تحصیلی *:  3تبصره 

عملی در هر نیمسال تحصیلی  -اي و پایانی براي دروس نظري و نظريدر کالس، انجام تکالیف و نتایج آزمون کتبی مرحله
  شود.پذیرد و بر مبناي عددي از صفر تا بیست تعیین میصورت می
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هاي یک درس یا در دانشجو در طول نیمسال تحصیلی، در یک درس بیش از سه شانزدهم از کالس چنانچه :*  4تبصره 
گردد.حذف نمره صفر نمره صفر درج میي امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند، این غیبت غیرموجه تلقی شده و جلسه

رعایت حداقل شش واحد در طول  در این صورت، است.با درخواست دانشجو در کارگروه تحصیالت تکمیلی دانشگاه قابل بررسی 
مدت مجاز دوره تحصیلی وي محسوب  نیمسال براي دانشجو الزامی نیست ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو

  شود.می
اره تحصیالت دانشجوي متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست انصراف خود را شخصاً و به صورت کتبی به اد*:   5تبصره 
تسلیم کند. دانشجو مجاز است فقط براي یک بار و تا دو ماه از تاریخ ارائه درخواست، تقاضاي انصراف خود را دانشگاه تکمیلی 
گیري براي بازگشت شود. تصمیمدر غیر این صورت، پس از انقضاي این مهلت، حکم انصراف از تحصیل وي صادر می .پس بگیرد

انصراف از تحصیل، بر عهدة دانشگاه است، مشروط بر رعایت ضوابط نظام وظیفه و مقررات آموزشی متقاضی به تحصیل دانشجوي 
و نیز سنوات تحصیلی مجاز متقاضی. همچنین دانشجوي انصرافی یا اخراج از تحصیل(سنوات بیش از حد مجاز، عدم کسب 

. دانشجوي منصرف از تحصیل و یا اخراج از تحصیل ) موظف است به تعهداتی که سپرده است عمل نماید16معدل کل حداقل 
در آزمون شرکت نماید. به دانشجوي دکتري تخصصی که به هر  "می تواند در صورت تسویه حساب کامل با دانشگاه، مجددا

مشروط (دلیل از تحصیل باز می ماند، فقط یک گواهی با محتواي دروس گذرانده شده همراه با نمرات به دانشجو اعطاء می شود. 
  )به رعایت مقررات آموزشی

صرفاً یکبار دیگر  که ، دانشجو مجاز استصورت عدم کسب آن در .است 16ي قبولی در ارزیابی جامع حداقل نمره :*  6تبصره 
و بنا به درخواست دانشجو، عدم کسب مجدد حدنصاب  . در صورتدر ارزیابی جامع شرکت کند و آن را با موفقیت بگذراند

 شود.ارجاع می دانشگاهگیري درخصوص امکان شرکت مجدد در ارزیابی جامع به کمیسیون موارد خاص راي تصمیمموضوع ب
آورده  1در پیوست شود، هاي آموزشی و پژوهشی دانشجو انجام میي اجراي ارزیابی جامع که به منظور ارزیابی توانمندينحوه

  .شده است

ها (دولتی و غیردولتی) دوره دکتري تخصصی در همان دانشگاه یا سایر دانشگاهدانشجوي » انتقال«یا » تغییر رشته« :  12 ماده
  ممنوع است.

آمیز ارزیابی جامع، شرط الزم براي اجراي تصویب طرح پیشنهادي رساله در گروه آموزشی پس از گذراندن موفقیت :  13 ماده
  رساله در دوره دکتري تخصصی است. 

دهی به محورهاي مطالعاتی و تحقیقاتی دانشجویان در انتخاب موضوع و براي جهتهاي کالن رویکردها و سیاست :  1 تبصره
نگارش رساله از سوي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه تعیین و ضوابط و شرایط اختصاصی انجام آن در قالب رساله را شوراي 

  کند. آموزشی دانشگاه تصویب می
  آورده شده است. 2: ضوابط و مقررات دفاع و تصویب طرح پیشنهادي رساله در پیوست *  2 تبصره

انشجوي دوره دکتري تخصصی مجاز است عالوه بر استاد راهنماي اصلی، استاد راهنماي دوم نیز داشته باشد. استاد د :  14 ماده
تحصیل و با مرتبه علمی حداقل استادیاري ت علمی داراي شرایط دانشگاه محل خواست دانشجو و از میان اعضاي هیأراهنما به در

ید گروه آموزشی از میان شود. انتخاب استاد/ استادان مشاور به پیشنهاد استاد راهنما و تأیبا تأیید گروه آموزشی تعیین می
  پذیر است. ت علمی یا افراد داراي صالحیت با تخصص مرتبط، امکاناعضاي هیأ
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بقه تدریس در دوره تحصیالت تکمیلی و راهنمایی حداقل دو دانشجوي کارشناسی داشتن حداقل سه سال سا: *  1تبصره 
  براي استاد راهنما با مرتبه استادیاري ضروري است. که با موفقیت از پایان نامه خود دفاع کرده باشند ارشد

شرط حداقل داشتن به جاي هاي دولتی باشد، عضو هیأت علمی دانشگاه کھخارج از دانشگاه راهنماي دوم استاد : *  2تبصره 
 ریال 1,000,000,000طرح حداقل هر با مبلغ اجراي (یافته خاتمه پژوهشیحداقل دو طرح  مجري تواندمی ،سال سابقه تدریس 3

  باشد. رسیده) معاونت پژوهشی دانشگاهکه به تأیید 
هاي خارج از کشور با مرتبه استادیاري و یا باالتر علمی دانشگاهتواند از میان اعضاي هیأت استاد راهنماي دوم می :*  3تبصره 

  .انتخاب گردد
، به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی، از بین اعضاي هیأت خارج از دانشگاه انتخاب استاد/ استادان مشاور: * 4تبصره 
حداقل  یااستاد مشاور باید داراي مدرك دکتري  است.پذیر اي مرتبط با رشته تحصیلی دانشجو امکانیا متخصصان حرفه علمی
متخصصان و صاحب نظران در خصوص اعضاء غیر هیات علمی که از . مرتبط با موضوع و اهداف رساله باشد استادیاري يمرتبه
  بررسی و تایید قرار گیرد. مورددر گروه آموزشی و شوراي دانشکده باید باشند، موضوع اي میحرفه
یتهاي لبراي ادامه فعامدت مجاز تحصیل، در آمیز از موضوع رساله و پس از دفاع موفقیتدانشجو مجاز است  :*  5 تبصره

هاي آموزش عالی داخلی یا خارجی سفر نامه مصوب وزارت با عنوان فرصت تحقیقاتی به یکی از مؤسسهپژوهشی خود طبق آیین
  کند.

(چاپ یک دانشجو پس از تدوین رساله و مشروط بر تأیید استاد/ استادان راهنما از حداقل کفایت دستاوردهاي علمی  :  15 ماده
  داوران از رساله خود دفاع کند.  ؛ مجاز است در حضور هیأتتنت خارجی)پژوهشی معتبر و مستخرج از رساله و یا ثبت پ -مقاله علمی
  .است آمده 3پیوست  درهاي کفایت دستاوردهاي علمی محدوده شاخص:   1 تبصره
دفاع با حضور داوران داخلی برگزاري جلسه پیش و تصویب شوراي گروه آموزشیبا  دانشجو پس از درخواست کتبی: *  2تبصره 

ي خود دفاع مجاز است در حضور هیأت داوران از رساله ،برگزاري جلسه دفاع، مبنی بر داور خارج از دانشگاهاظهار نظر کتبی  و 
  کند.

هیأت داوران متشکل از تعداد سه عضو هیأت علمی و  پذیردانجام می در شوراي گروه آموزشیتعیین داوران *:   3تبصره 
هیات داوران از یک عضو از  باشد.میو دوسال سابقه تدریس ي استادیاري (عالوه بر استادان راهنما و مشاور) با حداقل مرتبه

تواند از گروه آموزشی داور سوم میو  )با شرط مرتبه حداقل دانشیاري(خارج از دانشگاه از اساتید گروه آموزشی، داور دیگر 
هاي خارج از کشور مورد تأیید از دانشگاه دولتی یا دانشگاه داراي مدرك دکتري تخصصی–اي از متخصصان حرفهمربوطه و یا 

انتخاب  یابد.داور رسمیت می سهراهنما و هر  استادان/استاد حداقل همچنین جلسه دفاع با حضور انتخاب شود. -علوم وزارت
  بالمانع است.داور بازنشسته با ارائه دالیل قابل قبول و تأیید و تصویب گروه آموزشی 

 راهنما و یا مشاور (استادان) دانشکده غیر از استادنماینده شوراي تحصیالت تکمیلی، یک نفر از اعضاي هیأت علمی *: 4تبصره 
دفاع  يجلسه يادارهو مسئولیت  شوددانشکده انتخاب می معاون آموزشیي بوده و با حکم رسمی أو بدون حق ر (مشاوران)

  باشد.می وي بانهایی 

  نهائی یکسان باشند. رساله و دفاعپیشنهادیه گردد، ترکیب هیات داوران جلسه دفاع از توصیه می *:5تبصره 
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آورده شده  3همچنین سایر شرایط دفاعیه در پیوست برگزاري جلسه پیش دفاع، ، رسالهشرایط مقاله مستخرج از : *  6تبصره 
  است.

  شود:شود و ارزشیابی آن به صورت کیفی و به شرح زیر انجام مینمره رساله در میانگین کل محاسبه نمی :  16 ماده
 )20تا  19عالی (نمره از  -
 ) 99/18تا  18نمره از خیلی خوب ( -
 )99/17تا  16ل با درجه خوب (نمره از قبو -
 ).16کمتر از نمره (مردود  -

به دانشجو اجازه داده  یچنانچه ارزشیابی رساله، مردود اعالم شود، با تأیید هیئت داوران حداکثر یک نیمسال تحصیل :  1تبصره 
  وران، یک بار دیگر در جلسه دفاع شرکت و از رساله خود دفاع کند.شود تا پس از اعمال نظرات اصالحی هیئت دامی

با موفقیت از رساله خود دفاع نکند، با رعایت ضوابط مربوط فقط گواهی  ،دانشجویی که در سنوات مجاز تحصیلی :  2تبصره 
  کند.گذراندن واحدهاي درسی را دریافت می

و موفقیت در دفاع از رساله  16آموختگی، گذراندن کلیه واحدهاي دوره، داشتن میانگین کل حداقل مالك دانش :  17 ماده
  است. 
  آموختگی، روز دفاع با کسب درجه قبولی از رساله است. تاریخ دانش :  1 تبصره

برداري و چنانچه دانشجو در حین تحصیل و انجام پژوهش و تدوین رساله مرتکب تخلف علمی (جعل، تقلب، کپی :  18 ماده
  شود. مانند اینها) شود و تخلف او از سوي دانشگاه تأیید گردد، از ادامه تحصیل محروم و اخراج می

احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام تحصیالت از سوي دانشگاه، منجر به ابطال مدرك تحصیلی صادر  :  1 تبصره
  شده خواهد شد. 

درصد  30باشدد. همانندجویی باالي درصد باشد فرایند دفاع بالمانع می 30 تاچنانچه گزارش همانندجویی دانشجو *: 2تبصره 
 گیرد.گیري قرار میمدیر گروه مربوطه، معاون آموزشی و داوران دفاع مطرح و مورد تصمیم هیاتی متشکل ازاي با حضوردر جلسه

   گیري نماید.الح به دانشجو و یا ارجاع موضوع به کمیته تخلفات پژوهشی تصمیمتواند در خصوص اعطاي فرصت اصاین هیأت می

 باشد.مرجع تشخیص تخلف علمی، کمیته تخلفات پژوهشی دانشگاه می *:3 تبصره

  است.  نامه و پاسخگویی قانونی به آن بر عهده دانشگاهمسئولیت حسن اجراي این آیین :  19 ماده
 شماره( فناوري و تحقیقات علوم، وزارت آموزشی نامه آیین به توجه با پیوستسه  و تبصره 43  ،ماده 19 در نامهآیین این

 دانشجویان براي و رسید دانشگاه تکمیلی تحصیالت شوراي تصویب به 13/07/1399 تاریخ در) 01/03/1397 مورخ 43069/2
 باشد، قبل هايورودي دانشجویان به تعمیم قابل که نامهآیین از بندهایی. باشد می االجراالزم آن، از پس و 97 ورودي دکتري
  .باشدمی اجرا قابل دانشگاه تکمیلی تحصیالت شوراي در تصویب از پس
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  جامع و ضوابط آن آزمون: *1پیوست 
  

  رسد. هدف از برگزاري آزمون جامع عبارت است از:آموزشی با قبولی دانشجو در آزمون جامع به اتمام می يمرحله
  دانشجو آموزشی و پژوهشیهاي قابلیتاحراز  ·
  علمی يتوانایی مواجهه با مسائل و برخورداري از روحیه ·
  هاي پژوهشیابتکار و توانمندي يبرخورداري از قوه ·

شجویانی که دروس مرحله . 1 شند و میانگین کل آنان کمتر از      يدان سانده با شد، پس از   16آموزشی را با موفقیت به اتمام ر نبا
شفاهی برگزار می         صورت کتبی و  شگاه، باید در اولین آزمون جامع که به  صیالت تکمیلی دان سب مجوز از تح شرکت    ک شود، 

 نمایند.

تواند در در صورت دارا بودن شرایط می   ،تأیید استاد راهنما  خود را مطرح و با تقاضاي  ،جامعدانشجو براي شرکت در آزمون    .2
   گردد شرکت نماید.  آزمون که زمان آن از طرف شوراي تحصیال تکمیلی تعیین می

نمره  ياسامی متقاضیان شرکت در آزمون جامع توسط دانشکده به تحصیالت تکمیلی دانشگاه منعکس شده و پس از ارائه         . 3
صیالت تکمیلی           سط تح شرکت در آزمون تو شرکت آنان در آزمون جامع، مجوز  صالحیت  قبولی آزمون زبان خارجی و تأیید 

  گردد.دانشگاه صادر می

تواند مجوز شرکت  می -16با میانگین حداقل -در آزمون کتبی الزامی است و با شرط موفقیت در آزمون کتبی   شرکت دانشجو  . 4
  را کسب نماید.در امتحان شفاهی 

  د:ودر آزمون کتبی معاف شز شرکت ا تواندمی دانشجو ،زیرشرط صورت کسب در  :1 تبصره
قابل قبول معدل و کمترین میزان  )مشروط بر اتمام دروس در دو نیمسال( بوده 18باالي معدل آموزشی دوره دکتري،   ·

) تعیین پیوست 10بند بر اساس جدول ترازبندي ( دانشجو) و کارشناسی نامهبدون احتساب پایانارشد ( کارشناسی هايدوره
  خواهدگردید.

در شرایطی که رشته تحصیلی حداقل یکی از مقاطع قبلی دانشجو متفاوت باشد شرکت دانشجو در امتحان کتبی : 2 تبصره
  الزامی است.

حداقل یکی از مقاطع تحصیلی قبلی دانشجو، از دانشگاههاي آزاد  از تحصیل در شرایطی که دانشگاه محل فراغت: 3تبصره 
  اسالمی و یا موسسات غیر انتفاعی باشد، شرکت دانشجو در آزمون کتبی الزامی است.

  .نمره قبولی آزمون کتبی براي دو نیم سال اعتبار دارد :4 تبصره
هفته توسط نماینده حوزه معاونت آموزشی دانشگاه به اداره تحصیالت دو باید حداکثر پس از ، آزمون کتبییجه نت :5تبصره 

  سپس دانشجویان با شرایط قبولی در این آزمون براي شرکت در آزمون شفاهی به دانشکده معرفی تکمیلی دانشگاه ارسال و 
  گردند.می
  ، بھ قرار زیر می باشد:ھر دانشجو رکیب مواد امتحانی برای آزمون کتبیت . ٥

درس از دروس تحصیالت و دو اصلی یا تخصصی الزامی دوره کارشناسی  از دروسمتشکل از دو درس نظري یک بسته 
  .تکمیلی

  گردد.آموزشی و تصویب شوراي دانشکده تعیین می با پیشنهاد گروهآزمون جامع دوره کارشناسی دروس  عناوین: 1تبصره 
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اي مشتمل بر آموزشی مجموعه گردد. گروهتعیین میمشخصات دروس تحصیالت تکمیلی در شوراي گروه آموزشی : 2تبصره 
باشد که ی میمنظور از دانشجویان هم رشته، تمام دانشجویاندرس از دروس تحصیالت تکمیلی را براي دانشجویان هم رشته ( 5حداکثر 

ورودي انتخاب نموده و دروس تحصیالت تکمیلی انتخابی دانشجو از این و هم )اندشدهگرایش از طریق آزمون معرفی -با یک عنوان رشته
  مجموعه و با تایید استاد راهنما خواهدبود. 

تایی براي امتحان  5هاي موجود در مقطع کارشناسی ارشد مانع از تعیین فقط یک بسته در مواردي که تنوع گرایش: 3تبصره 
گیري تایی از دروس باشد، موضوع در شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده بررسی و تصمیم 5یک بسته جامع بوده و نیاز به بیش از 

  گردد.می
از جانب استاد راهنماي  تواندمی درس یکدر مجموعه دروس انتخابی دانشجو از دروس تحصیالت تکمیلی، حداکثر : 4تبصره 

  طرح سئوال گردد. وي
  ساعت تعیین گردد. دو درس،براي هر آزمون زمان حداکثر : 5تبصره 

  گردد.در اردیبهشت و آبان ماه برگزار می ؛آزمون جامع دو بار در سال .6

ــاحبه در  .7 ــامل مص ــفاهی ش ــی و به منظور تعیین قدرت بیان و تحلیل مباحث  يبارهآزمون ش محتواي دروس دوره آموزش
  :شودنفر به شرح زیر برگزار می 5علمی است که توسط هیأتی مرکب از 

  .راهنمااتید اس -7-1
تدریس یا تحقیق در مقاطع تحصیالت  يسابقهسال  دواستادیاري با  يسه عضو هیأت علمی، داراي حداقل مرتبه -7-2

  تکمیلی با نظر شوراي گروه آموزشی و تصویب شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده.
معرفی معاون آموزشی و یا مدیر تحصیالت تکمیلی  بابا حداقل مرتبه استادیاري  یک عضو هیأت علمی دانشکده  -7-3

 .بدون حق رايمعاونت آموزشی دانشگاه  يحوزه دانشگاه به عنوان نماینده

توسط نماینده حوزه معاونت آموزشی دانشگاه به اداره تحصیالت روز بعد از آزمون باید حداکثر ، آزمون شفاهی جامع نتایج .8
ــال و نهایتاً      ــگاه ارسـ ــجو      مدت  درتکمیلی دانشـ ارزش  گردد.اعالم می جامع در آزمون  یک هفته، قبولی یا عدم قبولی دانشـ

کتبی و (نهایی اســـت و میانگین کل نمرات آزمون جامع يدرصـــد نمره 30و  70هاي کتبی و شـــفاهی جامع به ترتیب آزمون
  باشد. 16نباید کمتر از   )شفاهی
از  16گردند، کسب نمره تبصره هاي آن از شرکت در آزمون کتبی معاف میو  4بند براي دانشجویانی که بر طبق  :1 تبصره

 آزمون شفاهی الزامی است.

ــفاهی( در صــورت عدم موفقیت دانشــجو در اولین آزمون جامع .9 وي مجاز اســت تنها یک بار دیگر و در اولین ، )کتبی یا ش
سب نماید.  سقف حداکثر     يبه هرحال، در مرحله آزمون بعدي، نتیجه قبولی در آزمون را ک شی  صیلی باید      5آموز سال تح نیم

  رعایت شود و دانشجو تا پایان نیمسال پنجم باید آزمون جامع را با موفقیت بگذراند.
مدت مجاز حداکثر در صورتی که دانشجو بنا به عللی خارج از اختیار خود و یا بروز مشکالت غیر قابل پیش بینی، در  : تبصره
وافقت شوراي تحصیالت و تایید شوراي گروه آموزشی و م نشود، به پیشنهاد استاد راهنماي دانشجو گذراندن آزمون جامع به موفق

با حضور استاد راهنما، وضعیت دانشجو را بررسی و متناسب بر حسب مورد دانشگاه  شوراي تحصیالت تکمیلی، هتکمیلی دانشکد
  .گیري خواهدکرددانشجو، در مورد مدت و نحوه ادامه تحصیل یا اخراج او تصمیم و علمیکمی و کیفی فعالیت هاي با 
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سب میانگین کل حداقل        .10 شرکت در آزمون کتبی جامع، باید عالوه بر ک شدن از  شجو براي معاف  شی   18دان از دوره آموز
شد        دکتري، حداقل میانگین کل را از دوره سی ار شنا سی  و کار شنا شگاه با توجه به ترا –هاي کار کسب   -ها و مطابق با جدول زیرز دان

  باشد:نموده
  
  

 )بدون احتساب پایان نامه( حداقل میانگین کل
  قابل قبول از دوره کارشناسی ارشد

حداقل میانگین کل قابل قبول از 
  دوره کارشناسی

بر اساس جدول -ها امتیاز دانشگاه
  -ترازبندي مورد تایید دانشگاه

16  15  4  
17  16  3  

5/17  5/16  5/2  
18  17  2  

5/18  5/17  5/1  
19  18  1  
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  پژوهشی هاي دورهو فعالیت رساله ه: ضوابط و مقررات تصویب پیشنهادی*2پیوست 

شجو  .1 سال          دان ضوع کلی ر ستاد راهنما، مو سال اول با هماهنگی ا ست تا پایان نیم هاي  ه خود را  تعیین و فعالیتموظف ا
سوم و تا حداکثر در طول یک نیمسال تحصیلی      خود را  يرساله  پیشنهادیه مربوط به  پس از قبولی در آغاز نماید و از نیمسال 

، پس از تصویب در شوراي گروه آموزشی ه رسالهپیشنهادی. برساندآموزشی  گروه تاییدبه رساله خود را  پیشنهادیهآزمون جامع، 
  و شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده، رسمیت یافته و قابل اجرا است.

صویب   .2 شنهادیه ت ساله  پی صدور مجوز دفاع توسط    ر شی،   پس از  شنهادیه    برگزاري با  شوراي گروه آموز سه دفاع از پی جل
داوران  پذیرد .انجام می تحصــیالت تکمیلی دانشــکدهآموزشــی گروه و شــوراي تصــویب در  آنگاهدر حضــور داوران و رســاله 

تبصره  –از رساله   تعیین داوران عینا مشابه شرایط دفاع نهایی   شرایط  گردد.پیشنهادیه توسط شوراي آموزشی گروه تعیین می    
  باشد.می 15ماده  3

  .براي داوران مربوط ارسال گردددفاع می بایست قبل از برگزاري جلسه  سه هفتهپیشنهادیه رساله حداقل : 1 تبصره
رساله، تصحیحاتی براي دانشجو تعیین گردد، دانشجو موظف است حداکثر در  پیشنهادیهچنانچه در جلسه دفاع از  :2 تبصره
مجبور  خیر بیش از این مدت، دانشجودر صورت تأداوران اقدام نماید و  تهیأماه، نسبت به انجام تصحیحات مورد نظر دو مدت 

  باشد. در حضور داوران داخلی می رساله پیشهادیه از  به دفاع مجدد
) حداقل شش ماه قبل از زمان دفاع نهایی شامل استادان راهنما و مشاورهر گونه تغییر در ترکیب تیم راهنمایی رساله ( :3 تبصره

رساله، باید به تایید شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده برسد، مشروط بر آنکه تغییر در ترکیب تیم راهنمایی، تغییري در وضعیت 
نکند. موارد خاص با تایید شوراي گروه آموزشی و دانشکده، در شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه حق التدریس افراد قبلی ایجاد 

  قابل بررسی است است.

پژوهشـی و تدوین رسـاله، باید با هدایت و نظارت اسـتاد راهنما     يهاي علمی و پژوهشـی دانشـجو در مرحله  فعالیت تمام .3
  تحقیقات خود را به وي گزارش دهد. يکند، نتیجهتاد راهنما تعیین میانجام گیرد. دانشجو موظف است در هر زمانی که اس

شجو  .4 صیلی، حداقل یک گزارش        يدر مرحله دان سال تح ست در هر نیم شی موظف ا شرفت کار خود را تحویل  پژوه از پی
    باشد.گروه قابل استناد میو مدیر این گزارش پس از تأیید استاد راهنما  نماید.آموزشی ثبت  در سامانه  و استاد راهنما دهد

دانشکده موظف است وضعیت پیشرفت کار دانشجو در هر نیمسال را جهت درج در پرونده دانشجو به دانشگاه اعالم  :1 تبصره
  نماید.

باشد، تمدید سنوات اضافی موضوع (متوسط)  %50چنانچه پیشرفت کار دانشجو تا پایان سال چهارم تحصیلی کمتر از  :2تبصره 
  گردد.، منتفی و براي دانشجو حکم اخراج صادر می9 ماده 3تبصره 

ضور   عمومی سـمینار  دو حداقل موظف اسـت  پژوهشـی  يدانشـجو در مرحله  .5 ساله و  با ح صیالت  داوران داخلی ر نماینده تح
 .رائه دهد از پیشرفت کار خود تکمیلی دانشکده

سمینار اول بین  : 1تبصره    صله از            6ارائه  سال فا سمینار دوم با یک  ساله و  ضوع ر صویب مو سال پس از ت ماه تا حداکثر یک 
صورت  گردد.اول برگزار میسمینار   سمینار دوم امکان ماه  6 فرایند دفاع نهایی حداقل شروع  در هر  ست. پس از  تاریخ  پذیر ا

    .باشددانشجو موظف به اعالم عمومی میو حداقل یک هفته پیش از سمینار، بوده  هر سال و تیر آذرهاي ماهارائه سمینارها 

 باشد.چنانچه دانشجو بخواهد در سال سوم تحصیل خود از پایان نامه دفاع نماید ارائه سمینار عمومی دوم منتفی می :2تبصره 
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صره   س            :3تب ستاد (ا سط داوران و ا سمینار اول تو شجو در  ضعیت دان تا   ،) راهنما غیرقابل قبول ارزیابی گرددداناتچنانچه و
سمینار دوم نتواند نظر هیأت        سمینار بعدي به دانشجوفرصت داده می    شود تا وضعیت خود را اصالح نماید. اگر دانشجو پس از 

  گردد.  راهنما را جلب نماید، از ادامه تحصیل محروم می دان)اتداوران و استاد (اس

ــجو طی  . 6 ــورتیکه دانش ــاله خود نگردد،   5در ص ــال موفق به دفاع از رس ــیلی   جهتس ــنوات تحص براي هر یک از تمدید س
سال  سیزدهم و ...  نیم شجو  هاي یازدهم،  ستادان)، داوران     موظف به ارائه دان ستاد (ا داخلی و نماینده   سمینار عمومی با حضور ا

هاي  در ماه  ،باشد می پیوست حاضر   5سمینار موضوع بند    بر دوکه عالوه ،این سمینارها  زمان ارائه باشد.  تحصیالت تکمیلی می 
    باشد،   آذز یا تیر و منطبق بر اتمام سال  پنجم، ششم  ... تحصیلی دانشجو می

درصد  50حداقل پیشرفت کار دانشجو در سمینار دوم باید ،  4بند  2مطابق تبصره  ،لییتمدید نیمسال نهم تحص براي : 1بصرت
سط)   شد. (متو سال ی    با سنوات نیم شرفت کار به  ازدهم منوط تمدید  صد  75 حداقل پی سوم)    (خوب)،  در سمینار  ساس  و  (بر ا

قاله دوم به ژورنال معتبر منوط به ارسال مسیزدهم  نیمسالتمدید  ه مستخرج از رساله به مجله معتبر و ارسال حداقل یک مقال
جهت  دانشجو  است  بدیهی  باشد. چهارده و ... با تایید استاد راهنما امکان پذیر می هاي دوازده، لتمدید سنوات نیمسا   .باشد می

   مطابق مصوبات هیات امنا باید شهریه پرداخت نماید.ثبت نام  براي نیمسال دهم و بعد از آن 

  بعهده کمیسیون موارد خاص دانشگاه می باشد از آنبعد وتمدید سنوات دانشجو از نیمسال یازدهم  :2تبصره  
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  از رساله دکتري : ضوابط دفاع نهایی*3یوست پ

 دانشجو پس از احراز شرائط زیر می تواند از رساله خود دفاع نماید:

باشد   MIF تر ازباال  Impact Factor و )ISIنمایه شده معتبر ( مستخرج از رساله باید در مجالت مقاله علمی پژوهشی .1
داخلی و  پژوهشی-دیگري علمیو )  IF(داراي    ISIدو مقاله که یکی نمایه شده حداقل  ستبایدر غیر این صورت دانشجو می

  چاپ شده یا پذیرش شده باشند. ستمقاالت می بایمعتبر باشد  يبدون پرداخت هزینه pusoScیا 

شود نباید در مجالتی که سردبیر یا مدیر اجرایی استفاده میراي دفاع نهایی دانشجو بکه  ايمقاالت مستخرج از رساله :1تبصره
داخلی دانشگاه به تنهایی  مجالتآن از اعضاي تیم راهنمایی رساله هستند، چاپ شده باشد. همچنین مقاالت چاپ شده در 

 داخلی دانشگاه مقاالت چاپ شده در مجالت و مقالهد یک مقاله ازفقط  توانددانشجو می نمی باشد. بعبارت دیگر براي دفاع کافی 
  .نماید.براي دفاع استفاده را 

که با دریافت وجوه به عنوان هزینه پردازش مقاالت  "open access"تحت عنوان مجالتی مقاالت منتشره در : 2تبصره 
)Article processing feeنمایند براي احراز صالحیت دفاع از رساله دکتري قابل پذیرش نبوده و همه ) مقاالت را چاپ می

  هزینه، چاپ نمایند. بدوندانشجویان دکتري باید مقاالت خود را به صورت معمول و در مجالت معتبر خارجی 

باشد،  جودانش هاي علمی و صنعتی رسیده باشد و مستخرج از رسالهثبت اختراع داخلی که به تأیید سازمان پژوهش .2
مقاله علمی پژوهشی و  ثبت اختراع تواند به جاي میدر ثبت اختراع ذکر شده باشد تیم راهنما به شرطی که اسامی دانشجو، 

  .گردد ISIمقاله  تواند جایگزینمیخارجی معتبر و مورد تأیید معاونت پژوهشی دانشگاه، 
به باید نام دانشجو و یکی از اساتید راهنما  مقاالتدر این  . منظور شده باشد (مقاالت) راهنما باید در مقاله تیماسامی  .3

 تیکی از اساتید راهنما باید به عنوان نویسنده مسئول باشد. همچنین نویسندگان این مقاال وده وان اول یا دوم بعنوان نویسندگ
 اساتید راهنما و مشاور رساله باشند. ،باید فقط دانشجو

فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور ثبت یا پذیرش شده، اضافه کردن نام استاد خارجی  مقاالتی که در دوره درتبصره: 
کنند، ذکر نام دانشگاه باشد. همچنین در مورد مقاالتی که مؤلف/مؤلفین از دو آدرس استفاده میفرصت در مقاالت بالمانع می

  .ضرورت دارد صنعتی نوشیروانی بابل

 و نیز مستخرج بودن آن از رساله باید به تایید شوراي گروه آموزشی برسد. تاعتبار علمی مقاال .4

سنوات تحصیلی سه سال شرطی که حداقل به  موضوع در شوراي دانشکدهنیمسال پس از تصویب  2دفاع از رساله حداقل  .5
  قابل انجام است. رعایت گردد.

برگزاري جلسه دفاع، موضوع در شوراي آموزشی گروه مطرح و پس  برايپس از درخواست دانشجو و تائید اساتید راهنما  .6
از تایید شوراي گروه، جلسه پیش دفاع با حضور داوران داخلی ( و داور خارجی در صورت امکان) و نماینده تحصیالت تکمیلی 

دفاع و تایید  پیش داوران در جلسهی، با انجام اصالحات مد نظر یزاري جلسه دفاع نهاگگردد. در صورت بالمانع بودن برمیبرگزار 
 ی صادر می گردد.یمطرح و مجوز برگزاري جلسه دفاع نهاموضوع در شوراي آموزشی گروه  ،آن
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براي داوران مربوط را قبل از برگزاري جلسه دفاع، نسخ رساله  سه هفتهبایست حداقل دانشجو می ،الهرسبه منظور داوري  .7
  ارسال گردد.

اساتید راهنما، داوران داخلی و خارجی و نیز نماینده تحصیالت تکمیلی برگزار و در صورت تایید جلسه دفاع با حضور  .8
رساله، دانشجو دو ماه براي انجام اصالحات الزم فرصت خواهد داشت . پس از اتمام این فرصت، بازاي هر ماه نیم نمره از ارزیابی 

با تأیید هیات داوران حداکثر یک نیمسال تحصیلی به الم گردد د اعدانشجو کسر خواهد شد. جنانجه رساله توسط داوران مردو
شود تا پس از اعمال نظرات اصالحی هیات داوران، یک بار دیگر در جلسه دفاع شرکت و از رساله خود دانشجو اجازه داده می

 دفاع کند.

جو نیز مردود اعالم گردد، دانشجو احراج و فقط یک بار خواهد بود چنانچه دفاع دوم دانش 8: فرصت مورد اشاره در بند  تبصره
  در صورت درخواست وي گواهی دروس گذارنده شده به وي داده خواهد شد


