
 

دوره  شیوه نامه اجرایی

 دکتری تخصصی

 
 دانشگاه زابل  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 مدیریت تحصیالت تکمیلی



 

 فهرست مطالب
  

            ....................  صفحه                                                                                                   عنوان........................................................................................................................

                                                                                                                       1....................................................      مقدمه........................................................................................................................

 1............................................      اهداف و تعاریف...............................................................................................................    

 2....................       ش............................................................................................................................شرایط و ضوابط پذیر    

 ضوابط و مقررات آموزشی

 4...............................................................................................       شرایط دوره..................................................................    

 4...........................      مدت تحصیل و تعداد واحدهای درسی...............................................................................................    

 5...................................................................      نمره قبولی درس و میانگین کل قابل قبول...................................................    

 5.......................................................................................................      ...یابی پیشرفت تحصیلی....................................ارز    

 6............................................................      ............مون جامع.........................................................................................آز    

 ضوابط و مقررات پژوهشی

 7.................................................................................................................     رساله................................... یطرح پیشنهاد    

 9.....................................     .........................................................................................استاد راهنما و مشاور.......................    

 10    ............................................................................................................................ ...........فرصت مطالعاتی کوتاه مدت    

 10.     .............................................................................................................................تدوین رساله و دفاع از آن..............    

 12......................................    ................................................................................. نماینده تحصیالت تکمیلیو  اساتید داور    

 12..........................................................    ...نمره پایان نامه..................................................................................................    

 13...........................................................    ......................................................................................دانش آموختگی..........    

 ضوابط و مقررات نظارت بر اجرای آیین نامه 

  13.........................................................     .تخلف علمی......................................................................................................    

 سایر قوانین

 13....................      ...................................................................................................................حذف درس و حذف نیمسال    

 14.......................................................      .مرخصی تحصیلی................................................................................................    

 14........................................      انصراف از تحصیل..............................................................................................................    

 15..................................      نی...........................................................................................................................شرایط مهما    

 15..................................................................................     سازی دروس.....................................................................معادل    

 16.......     ...........................................................................................................................................ذروس جبرانی............    

 



دانشگاه زابل                                                         شیوه نامه اجرایی دوره دکتری تخصصی         

 

1 
 

 مقدمه

خ مور 871شماره نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب در جلسه این شیوه نامه اجرایی به استناد آیین

ت ای تحصیالشورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبه های شور 24/11/1394

د و ل می باشاه زابتکمیلی دانشگاه زابل به منظور ایجاد وحدت رویه در برگزاری دوره دکتری تخصصی در سطح دانشگ

 اند. مصوبه های شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه به صورت بند در متن ارائه شده 

 

 بخش اول : اهداف و تعاریف

ی زییر  هدف از تدوین این آیین نامه تعیین چارچوبی برای اجرای صحیح دوره دکتری تخصصیی در تمیام   .1ماده 

 نظام های آموزش عالی است.

 در این آیین نامه و برای رعایت اختصار، تعاریف زیر استفاده شده است..  2ماده 

 و فناوری است. وزارت علوم، تحقیقات . وزارت:1

دانشیجوی   هریک از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی  است که دارای مجوز پذیرش . موسسه:2

 دوره دکتری از وزارت هستند.

 نظام آموزش عالی که دانشجویان بیدون پرداخیت شیهریه و صیرفا باسیتردن تعهید خیدمت،        . آموزش رایگان:3

 تحصیل می کنند.

 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت است.: . شورا4

د و ثبت فردی که دریکی از رشته های دوره تحصیلی دکتری تخصصی، برابر ضوابط معین پذیرفته شو. دانشجو: 5

 نام کند و به تحصیل اشتغال ورزد.

ط رابیر ضیواب  فردی که یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی را با موفقیت به پایان رساند و ب . دانش آموخته:6

 معین، مدرک تحصیلی آن دوره را دریافت کند. 

مدت زمان مشخصی است که دانشجو  برابر ضیوابط معیین و بیه  یور موهیت بیه تحصییل         . مرخصی تحصیلی:7

 اشتغال ندارد.

 درآن دانشجو به  ور خودخواسته از ادامه تحصیل خوداری کند. فرایندی که. انصراف تحصیلی: 8

نجام شیوه ای از آموزش است که دانشجو در آن تمام تحصیل خود را به صورت تمام وهت ا . آموزش حضوری:9

 می دهد.

آزمونی تخصصی اسیت کیه پیز از اذرانیدن واییدهای دوره آموزشیی، بیا هیدف ارزشییابی          . ارزیابی جامع: 10

 های آموزشی و پژوهشی دانشجو برازار می شود.  توانمندی

 عضو هیات علمی و یا کسانی که صالییت تدریز آنها به تایید موسسه رسیده باشد. . مدرس:11

 یکی از یوزه های تخصصی علوم براساس تقسیم بندی وزارت است.  . رشته تحصیلی:12
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شخص مت های هر رشته تحصیلی است که اهداف مجموعه به هم پیوسته ای از دروس و فعالی. برنامه درسی: 13

 را دنبال می کند.

میان  دانش یا مهارت هایی است که برای یادایری دانشجو در  ول یک نیمسال تحصییلی ییا ز   . واحد درسی:14

 معادل آن در نظر ارفته می شود. 

ته شابه در یک رشمجموعه ای متشکل از تعدادی عضو هیات علمی است که دارای تخصص م. گروه آموزشی: 15

 علمی هستند.

د و دوره تحصیلی که پز از دوره کارشناسی ارشد یا دکترای یرفه ای آغاز می شیو  . دوره دکتری تخصصی:16

 دانشجو  بق برنامه درسی مصوب، مدرک دکتری دریافت می کند.

زمینیه   ازارش مکتوب یاصل از یک فعالیت پژوهشی دانشجوی دکتیری تخصصیی اسیت کیه درییک     . رساله: 17

 ی شود.مشخص از یک رشته تحصیلی و با راهنمایی استاد/استادان راهنما و استاد/استادان مشاور تدوین م

مجموعه ای متشکل از اعضای هیات علمیی و ییا متخصصیان یرفیه ای اسیت کیه مسی ولیت        . هیات داوران: 18

 ارزیابی رساله دانشجو را برعهده دارند.

ستند ن یا کارشناسان با تجربه غیر هیات علمی در سایر بخش های جامعه هصایبنظرا. متخصصان حرفه ای: 19

 که دارای مهارت و صالییت یرفه ای به تایید موسسه هستند.

انشجو یکی از اعضای هیات علمی دارای مدرک دکتری تخصصی است که مس ولیت راهنمایی د. استاد راهنما: 20

 را در  ول دوره دکتری به عهده دارد . 

یکی از اعضای هیات علمی دارای مدرک دکتری تخصصیی ییا متخصصیان یرفیه ای اسیت کیه        استاد مشاور:. 21

 مس ولیت مشاوره دانشجو را در انجام رساله به عهده دارد. 

رکت هریک از دوره های تخصصی دکتری است که براساس ضوابط مصوب وزارت و با مشیا  . دوره بین المللی:22

 پژوهشی غیر ایرانی برازار می شود.موسسه های آموزش عالی و 

ر دنامه دانشجو انشامل استاد/ان راهنما و استاد/ان مشاور که مسئولیت هدایت علمی پای . کمیته راهبری رساله:23

 دوره کارشناسی ارشد را مطابق دستورالعمل اجرایی مصوب بر عهده دارند.

 در این شیوه نامه منظور دانشگاه زابل است.  دانشگاه: .24

 

 بخش دوم : شرایط و ضوابط پذیرش

 شرایط عمومی و اختصاصی ورود به دکتری تخصصی عبارتنداز: .3ماده 

ییید  ی میورد تا . دارا بودن مدرک رسمی پایان دوره کارشناسی ارشد اعم از پیوسته ، ناپیوسته یا دکتری یرفیه ا 1

 تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،وزارتخانه علوم، 

 . داشتن صالییت های علمی ورود به موسسه برابر ضوابط معین،2

 . ایراز توانایی در زبان خارجی  بق شیوه نامه مصوب موسسه،3
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دفیا  از  از  کسب و ارائه نمره هبولی زبان در یکی از آزمون های بین المللی بر اسیاس جیدول لییل، هبیل     :1بند 

 باشد.رساله دکتری الزامی می

 

 حداقل نمره قبولی نام آزمون ردیف

1 MSRT(MCHE) 50 

2 TOEFL(PBT) TOLIMO 460 

3 TOEFL(CBT) 108 

4 TOEFL(IBT) 40 

5 IELTS Academic 5 

6 
 آزمون یضوری دانشگاه های تهران،

 تربیت مدرس و مشهد 

ید نصاب هبولی دانشگاه 

 آزمونبرازار کننده 

 

ن بولی در آزمیو در صورت دریافت مجوز برای برازاری آزمون زبان توسط دانشگاه، دانشجو ملزم به ارائه ه :2بند 

 باشد.زبان دانشگاه زابل پیش از آزمون جامع می

 ست. اهای ملی و دانشگاهی غیر هابل هبول سایر آزمون :3بند 

 از پیش دانشجو کهصورتی در است، معتبر سال 2 مدت به اخذ زمان از خارجی زبان هبولی نمره اینکه به توجه با :4بند 

 دوره در حصیلت به شرو  زمان در و کرده اخذ را دانشگاه نامه شیوه هبول مورد خارجی زبان نمره دکتری مقطع شرو 

  کافی اروه مهر و اروه مدیر تایید اینصورت در. است هبول مورد دکتری مقطع پایان تا فوق نمره باشد، اعتبار دارای دکتری

 .باشد می

 باشد.میدانشکده  استاد راهنما و مدیر اروهنمره زبان برعهده  مس ولیت بررسی صحت :5بند 

پذیرش دانشجوی مشمول مقررات استعدادهای درخشیان  بیق مصیوبات شیورای هیدایت اسیتعدادهای        :1تبصره

 ود.ربط انجام می شدرخشان وزارت و پذیرش داو لبان خارجی  بق مصوبات مراجع لی

ین ق اه از  ریدانشجوی پذیرش شد"آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره دکتری"بر اساس  :6بند 

 . بایست پیش از شرکت در آزمون جامع یداهل نمره زبان هبولی را )بر اساس جدول بند هبل( ارائه نمایدنامه، میآیین

بیه   دانشجوی دوره دکتری تخصصی موسسه خارج می تواند  بق آیین نامیه انتقیال دانشیجویان خیارج     :2تبصره 

 داخل، مصوب وزارت به یکی از موسسه های داخل منتقل شود.

 .آموزش رایگان برای هر دانشجو در دوره تحصیلی دکتری تخصصی صرفا یک بار امکان پذیر است :4ماده 

تحصیل در دوره دکتری تخصصی به صورت تمام وهت است. همچنین تحصییل همزمیان دانشیجوی ایین     : 5ماده 

 دوره در همان دوره یا سایر دوره های تحصیلی ممنو  است.  
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غییر   وانتقال دوره دکتری تخصصی در همان موسسه یا سیایر موسسیه هیا اعیم از دولتیی      تغییر رشته و : 6ماده 

 دولتی، ممنو  است.

 

 بخش سوم : ضوابط و مقررات آموزشی

یرفتیه  موسسه موظف است، برنامه درسی مصوب را برای دوره ای که در آن بیا مجیوز وزارت دانشیجو پذ    :7ماده 

 است، اجرا کند.

در  فصل جدیدسرفصل دروس )به روزشدن یا هراونه تغییر( اروه های آموزشی موظف به اجرا سردر صورت تغییر  :1بند 

 اولین سال تحصیلی می باشند. 

 آموزش در دوره دکتری تخصصی در موسسه مبتنی بر نظام وایدی انجام می شود.: 8ماده  

 ل است.ارزشیابی پایان نیمساهر نیمسال تحصیلی هجده هفته، شامل شانزده هفته آموزش و دو هفته  تبصره:

در دوره دکتری تخصصی، ییداهل شیش نیمسیال تحصییلی و ییداکتر هشیت نیمسیال         مدت تحصیل :9ماده  

 تحصیلی است.  

حصیلی بر تل دوره نظارت بر اجرای صحیح رعایت  ول دوره تحصیلی و اخطار الزم به دانشجویان، هبل از اتمام  و :1بند 

 باشد. عهده اروه آموزشی و دانشکده می

د راهنمیا،  درصورتی که دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود، موسسه اختیار دارد بیه پیشینهاد اسیتا    تبصره:

یمسیال  تا دونیمسال افزایش دهد. برای دانشجوی مشمول آموزش رایگان، تحصیل در ن مدت تحصیل را یداکتر

ییات امنیا   هاول کماکان به صورت رایگان اما در نیمسال دوم منوط به پرداخت هزینه ثابت است که  بق تعرفه 

د، نشیو تعیین و  بق شیوه نامه مصوب موسسه دریافت می شود. چنانچه دانشجو در این میدت دانیش آموختیه    

 پرونده وی برای تصمیم ایری در خصوص ادامه تحصیل به کمیسیون موارد خاص موسسه ارجا  می شود.

 ی و شورایه آموزشکلیه درخواست های آموزشی می بایست در فرم مربو ه پز از ارائه و تایید استاد راهنما، ارو :2بند 

 .مورد بررسی و تصمیم ایری هرار ایرندتحصیالت تکمیلی دانشکده در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

نیمسال  ی دومینافزایش سنوات تحصیلی برای اولین نیمسال مطابق تصمیم شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه و برا :3بند 

 پز از تایید کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه امکان پذیر است.

رایط شایراز  یان مشمول اذراندن خدمت سربازی منوط بهافزایش سنوات تحصیلی در دهمین نیمسال برای دانشجو :4بند 

 ( می باشد.14واید درسی و معدل باالی  18دریافت سنوات ارفاهی سازمان نظام وظیفه )اذراندن 

د به وای درخواست های آموزشی دانشجویان مشمول تمدید سنوات می بایست هبل از شرو  هر نیمسال تحصیلی :5بند 

 ارائه اردد. آموزش دانشکده مربو ه

موزشی و واید آ 18تا  12واید است که از این تعداد،  36تعداد وایدهای درسی دوره دکتری تخصصی : 10ماده 

 واید پژوهشی است که در برنامه درسی هر رشته تحصیلی لحاظ می شود. 24تا  18
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ریزی نمایند که کلیه دروس دوره آموزشی با رعایت ضوابط و هوانین ای برنامههای آموزشی موظف هستند به اونهاروه :1بند 

 آموزشی یداهل در دو نیمسال و یداکتر در سه نیمسال ارائه شوند.

دروس  تدریز بقهمدرس دوره دکتری باید دارای مدرک دکتری )یداهل مرتبه استادیاری( و یداهل دو نیمسال سا :2بند 

  نظری در دوره کارشناسی ارشد را داشته باشد.

 واید درسی انتخاب کند. 10و یداکتر  6دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است، یداهل  تبصره:

 ت عدم ثبتدیهی اسبدانشجو در هر نیمسال ملزم به ثبت نام و انتخاب واید بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه است.  :3بند 

 نام و انتخاب واید در موعد مقرر به منزله انصراف از تحصیل تلقی می شود. 

ت و انشکده اسدزشی و اروه آمو جلوایری از ادامه تحصیل دانشجویانی که ثبت نام نکرده اند )عدم مراجعه(، بر عهده :4بند 

نجام می انشگاه بر اساس ازارش دانشکده،  بق تقویم دانشگاهی )بعد از ترمیم( از  ریق مدیریت تحصیالت تکمیلی دا

 شود. 

  باشد.انتخاب درس به صورت معرفی به استاد در دوره دکتری مجار نمی :5بند 

یید هیای   میانگین کل هابل هبول پز از اذرانیدن تمیام وا   و 20از  14یداهل نمره هبولی در هر درس  :11ماده 

 است. 20از  16آموزشی 

د دانشیجو  باش 16چنانچه میانگین کل نمرات دانشجو پز از اذراندن تمام واید های آموزشی کمتر از  :1تبصره 

 یانگین کلمموظف است با نظر استاد راهنما و تایید اروه، فقط در یک نیمسال تحصیلی دروسی را برای ترمیم 

 شود. اخذ کند و با موفقیت بگذراند و درغیر اینصورت از ادامه تحصیل محروم می

 شود.محاسبه میانگین کل نمرات دانشجو صرفا براساس آخرین نمره هبولی وی انجام می :2تبصره 

 است.اذرانده  16دروس ترمیم معدل می بایست از بین دروسی انتخاب شودکه با نمره کمتر از  :1بند 

آن،  دانشجوی مشمول آموزش رایگان، در صورت عدم کسب نمره هبولی در هر درس یا یذف غیر موجه :3تبصره 

وب موظف است برای انتخاب مجدد همان درس یا درس جایگزین، هزینه مربوط بیه آن را براسیاس تعرفیه مصی    

 هیات امناء موسسه پرداخت کند.

ضیور  یدر هر درس، از سوی مدرس )یا مدرسان( آن درس و براساس ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو  :12ماده 

عملی در  -ری و فعالیت در کالس، انجام تکالیف و نتایج آزمون کتبی مریله ای و پایانی برای دروس نظری و نظ

 ای عددی از صفر تا بیست تعیین می شود.پذیرد و برمبنهر نیمسال تحصیلی صورت می

لیت های یگر فعادت بودن تحصیل در دوره دکتری یضور دانشجو در تمامی برنامه های درسی و با توجه به تمام وه :1بند 

  آموزشی و پژوهشی دوره الزامی است.

ه یا هراون وک کتاب با توجه به ماهیت دروس آموزشی، ارائه نمره نباید مشروط به ارائه مقاله، ترجمه بخشی از ی :2بند 

  تکلیف خارج از سرفصل در  ول نیمسال باشد.

 ی نماید. ید نهایاستاد هر درس موظف است یداکتر ده روز پز از آخرین آزمون درس، نمره مربوط را اعالم و تای :3بند 
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واست استاد درصد درس بر اساس سرفصل به صورت عملی است، در صورت نیاز )درخ 50دروسی آموزشی که بیش از  :4 بند

 دد. درس( می توانند به مدت یک نیمسال تمدید شوند و پز از این زمان نمره این دروس می بایست ثبت ار

ه وده و اروموزشی بآابی و ثبت نمره بر عهده اروه در صورت عدم ثبت نمره درس پز از مدت زمان مجاز، وظیفه ارزی :5بند 

 آموزشی موظف است یداکتر تا یک ماه نمرات را ثبت نماید. 

  عدم ثبت نمره درس به دلیل غیر موجه در موعد مقرر تخلف آموزشی محسوب می شود. :6بند 

رس ز کالس های ییک د چنانچه دانشجو در  ول نیمسال تحصیلی، در یک درس بیش از سه شانزدهم ا: 13ماده 

میی   یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند، این غیبت غیر موجه تلقی شیده و آن درس ییذف  

ذکور بیه  واید در  ول نیمسال برای دانشجو الزامی نیست ولی نیمسال می  6شود. در این صورت، رعایت یداهل 

 وب می شود.عنوان یک نیمسال کامل جزو مدت مجاز دوره تحصیلی وی محس
 

 آزمون جامع 

وره الزامی داز تمام وایدهای آموزشی  16برای ورود به مریله ارزیابی جامع، کسب میانگین کل یداهل : 14ماده 

 است.

ار دیگر، در است، در غیر اینصورت، دانشجو مجاز است، صرفا یکب 16یداهل نمره هبولی در آزمون جامع  :15ماده 

 صیوص امکیان  ارزیابی جامع شرکت کند و آن را با موفقیت بگذراند واال پرونده دانشجو برای تصمیم ایری در خ

 شرکت مجدد در ارزیابی جامع به کمیسیون موارد خاص موسسه ارجا  می شود.

د، نجام می شونحوه اجرای ارزیابی جامع که به منظور ارزشیابی توانمندیهای آموزشی و پژوهشی دانشجو ا تبصره:

 نامه مصوب موسسه خواهد بود. بق شیوه

 شرایط و ضوابط:

ب ییداهل  اذراندن کلیه دروس دوره آموزشی بر اساس سرفصل مورد تایید اروه مربو ه با موفقیت و کسی  :1بند 

 .16 معدل کل

 ماید.دانشجو موظف است در اولین نیمسال پز از پایان دروس دوره آموزشی در آزمون جامع شرکت ن :2بند 

کبیار دیگیر   در صورتیکه دانشجو پز از ثبت نام در آزمون شرکت ننماید، مردود محسوب می شود و تنها ی :3بند 

 فرصت دارد در آزمون جامع بعدی شرکت نماید. 

 :دستورالعمل اجرایی

تبیی و  کمس ولیت برازاری آزمون جامع )شامل جمع آوری س واالت از اساتید، همیاهنگی جلسیه امتجیان     :4بند 

ه )مدیر شفاهی، جدا کردن سربرگ امتحانی و جمع بندی نمرات کتبی و شفاهی ( بر عهده اروه آموزشی مربو 

 شد. ت تکمیلی دانشکده می بااروه( و مس ولیت نظارت بر آزمون جامع بر عهده معاون آموزشی و تحصیال
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ود آزمون کتبی می بایست به نحوی  رایی اردد که امکان تفکیک سربرگ و بخش اصیلی سی واالت وجی    :5بند 

امتحیانی   داشته باشد. بعد از برازاری امتحان کتبی سربرگ س واالت توسط مدیر اروه مجزا شده و برایه هیای  

راه باق مجددا تیار اساتید مربو ه هرار ایرد. بعد از تصحیح اوربدون ا العات دانشجو جهت تصحیح اوراق در اخ

غ صیورت ابیال   ها در اختیار مدیر اروه هرار ایرد. اعالم نمره دانشجو می بایست صرفا از  ریق میدیر ایروه )بیه   

 کتبی به دانشجو( صورت ایرد.

 وزشی اذرانده است. ارزیابی آزمون جامع شامل کلیه دروسی می باشد که دانشجو در دوره آم :6بند 

هبیل از   سوال )به صورت تشریحی( مطرح و ییک میاه   2به ازای هر واید درسی اساتید مربو ه می بایست  :7بند 

وال به  یرح سی   تاریخ برازاری آزمون به مس ول برازاری ارسال نمایند. در صورتیکه برخی از اساتید اروه اهدام

 مرتبط )داخلی ییا خیارجی( جهیت  یرح سیوال در چیارچوب       نکند، مدیر اروه موظف است از اساتید مجرب و

رکت در شی سرفصل دروس، استفاده نماید. بدیهی است اساتیدی که در  رح سواالت همکاری ننموده اند، امکان 

 مصایبه شفاهی را نیز نخواهد داشت.

شیی و  اون آموزهفته پز از برازاری آزمون کتبی بیا همیاهنگی معی    2مصایبه شفاهی می بایست یداکتر  :8بند 

اح سیوال  تحصیالت تکمیلی دانشکده و مدیر اروه انجام ایرد. بدیهی است اعضای جلسه مصایبه را اساتید  یر 

 تشکیل خواهند داد.

توسیط   جهت ارزیابی یکنواخت و هماهنگ دانشجویان در جلسه مصایبه شفاهی می بایست فرم ارزشییابی  :9بند 

ختییار  ااروه آموزشی مربو ه و تخت نظارت معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده  رایی اردیده و در 

 داوران هرار ایرد.

ر بایسیت جهیت بررسیی درخواسیت تجدیید نظی       تمامی اوراق امتحانی و فرم ارزشیابی جلسه شفاهی میی  :10بند 

 سال در آرشیو اروه آموزشی نگهداری و یفظ اردد. 1دانشجویان یداهل تا 

رصید  د 30درصد آزمیون کتبیی و    70در آزمون جامع مالک عمل میانگین نمرات آزمون کتبی و شفاهی ) :11بند 

، در "هبیول "د مره( و یا باالتر از آن باشی ن 20)از  16مصایبه شفاهی( است، دانشجویی که میانگین ارزیابی اش 

 است. "رد"غیر این صورت

مایید. در  دانشجو در صورت عدم موفقیت در آزمون جامع، فقط یک بار دیگر می تواند در آزمون شیرکت ن  :12بند 

 صورت عدم موفقیت دانشجو در آزمون جامع دوم، دانشجو از ادامه تحصیل محروم می اردد.

اور نفیر د  2خواست تجدید نظر دانشجو در آزمون کتبی جیامع برایه هیای امتحیانی توسیط      در صورت در :13بند 

بررسیی   وداخلی یا خارجی مرتبط با رشته و ارایش امتحانی مورد ارزییابی مجیدد هیرار میی اییرد.تعیین داور      

 سیت درخواست های تجدید نظر بر عهده ریاست و معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلیی دانشیکده اسیت. درخوا   

ه معیاون  تجدید نظر فقط یکبار و یداکتر یک ماه پز از ابالغ کتبی نتایج آزمون توسیط دانشیجو میی توانید بی     

 آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده ارائه شود.
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 بخش چهارم : ضوابط و مقررات پژوهشی

زم بیرای  آموزشی شرط الاذراندن موفقیت آمیز ارزیابی جامع و تصویب  رح پیشنهادی رساله در اروه : 16ماده 

 شرو  فعالیتهای پژوهشی در دوره دکتری تخصصی است.

 باشد. جاز میانتخاب و ثبت واید رساله پز از اذراندن موفقیت آمیز آزمون جامع با تایید استاد راهنما م :1بند 

رح صویب  تمنوط به  انتخاب و ثبت واید رساله در دومین نیمسال پز از اذراندن موفقیت آمیز آزمون جامع :2بند 

 پیشنهادی رساله )پروپوزال( در اروه آموزشی مربو ه است. 

کمیلی تبایست پز از یک نیمسال از هبولی دانشجو در آزمون جامع در شورای تحصیالت  رح پیشنهادی رساله می :3بند 

باشد، در یصیل ممسال پنجم تحدانشکده تصویب اردد. یداکتر زمان الزم برای تصویب  رح پیشنهادی رساله تا پایان نی

 غیر اینصورت ادامه تحصیل دانشجو منوط به تصمیم ایری شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه خواهد بود.

شگیری ارهای پیتخلفات پژوهشی، مصادیق و راهک»پیش از تدوین  رح پیشنهادی رساله دانشجو می بایست کارااه  :4بند 

 تصویب  رح پیشنهادی رساله اواهی این دوره ضروری است.  را با موفقیت بگذراند. برای« از آن

بایست بر اساس شیوه نامه نگارش  رح پیشنهادی رساله دانشیگاه باشید. کارشیناس    تدوین  رح پیشنهادی رساله می :5بند 

 تحصیالت تکمیلی هر دانشکده مس ول بررسی و تایید این بخش می باشد.

در اروه  ز تصویبااه موظف است که اصالت محتوای  رح پیشنهادی رساله ها را هبل معاونت پژوهش و فناوری دانشگ :6بند 

درصد  30ی تواند نامه ها مبا بکارایری سامانه همانندجو بررسی نماید. یداکتر همتوشانی مجاز در کل متن پیشنهاده پایان

 باشد. 

ژوهش را ینه ی پله در اروه آموزشی، ازارش پیشدانشجویان تحصیالت تکمیلی پیش از دفا  از  رح پیشنهادی رسا :7بند 

ه دفا  شده در دریافت و این ازارش را همراه با پیشنهاد http://pishineh.irandoc.ac.irاز سایت ایرانداک به آدرس 

 شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده به مدیریت تحصیالت تکمیلی ارسال نمایند.

اله هفته پز از دریافیت  یرح پیشینهادی رسی     3شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده موظف است یداکتر ظرف مدت  :8بند 

پیز از   تصویب شده در اروه آموزشی، به بررسی جهت تصویب آن اهدام نماید. موضو  و محتوای  یرح پیشینهادی رسیاله   

صویب دد مرایل تیر و یا اصالح نیاز به اذراندن مجتایید شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده هطعیت می یابد و هر اونه تغی

   رح پیشنهادی رساله می باشد.

سیامانه   دانشجو موظف است  رح پیشنهادی رساله خود را پز از تصویب در شورای تحصیالت تکمیلیی دانشیکده در   :9بند 

ی یالت تکمیلی ط را بیه اداره تحصی  ایرانداک و سامانه ثبت  رح پیشنهادی رساله های دانشگاه ثبت نموده و رسیدهای مربیو 

   دانشگاه ارائه نماید.
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نار برایزار  صیورت سیمی  از تصویب  رح پیشنهادی رساله بیه   پزدر هر ترم انجام رساله باید ازارش پیشرفت مرایل  :10بند 

ری برایزا  ط بیه شود و در هالب فرم مربو ه به صورت کتبی به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه، ارائه اردد. مرایل مربیو 

 ردد.ااین سمینار توسط اروه آموزشی مربو ه و تحت نظارت معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده انجام می 

اله ایل انجام رسانتخاب واید در نیمسال های بعد از تصویب  رح پیشنهادی رساله منوط به ارائه ازارش پیشرفت مر :11بند 

 ه مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه( می باشد.  )برازاری سمینار و ارسال فرم مربو ه ب

ابل انجام ز نامه مصوب دانشگاهتعیین ظرفیت )شرایط اساتید( برای راهنمایی رساله دکتری تخصصی بر اساس آیین :12بند 

 می شود. 

نییز   دانشجوی دوره دکتری تخصصی مجاز است عالوه بر استاد راهنمیای اصیلی، اسیتاد راهنمیای دوم     :17ماده 

صیل و با داشته باشد. استاد راهنمای اصلی به درخواست دانشجو و از میان اعضای هیات علمی موسسه محل تح

 مرتبه علمی یداهل استادیاری و با تایید اروه آموزشی تعیین می شود.

ورای ش ماید.نشجو موظف است استاد راهنمای خود را در نیمسال دوم تحصیلی با تایید اروه آموزشی مشخص دان :1بند 

ا به ل( آنها رای )اوتحصیالت تکمیلی دانشکده می بایست تا پایان نیمسال دوم تحصیلی، لیست دانشجویان و اساتید راهنم

 اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارائه نمایند.

ی اشتن یداهل سه سال سابقه تدریز در دوره تحصییالت تکمیلیی و راهنمیایی ییداهل دو دانشیجو     د :1تبصره 

 کارشناسی ارشد برای استاد راهنما با مرتبه استادیاری ضروری است.

 اشد. استاد راهنمای اول رساله الزاما باید از اساتید مستقر در دانشگاه و از اروه آموزشی مربو ه ب :2بند 

، می شور باشدمتقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از ک رساله دکتری تخصصیرتیکه استاد راهنمای در صو :3بند 

دانشگاه  تکمیلی را به معاونت پژوهش و فناوری و مدیریت تحصیالت رسالهبایست هبل از اعزام استاد راهنمای مشترک 

 معرفی نماید. 

اهنمای رار استاد ...(، ا با دانشگاه زابل هطع شود )بازنشستگی و رسالهدر صورتیکه رابطه همکاری استاد راهنمای اول  :4بند 

دوم  د راهنمایر استادوم عضو هیات علمی دانشگاه زابل باشد، مس ولیت دو استاد راهنما با یکدیگر عوض می شود. اما اا

تکمیلی  حصیالت  به پیشنهاد اروه آموزشی مربو ه جهت بررسی به شورای تعضو هیات علمی دانشگاه زابل نبود، موضو

 یابد.دانشکده و ستز برای تصمیم ایری به شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارجا  می

نمایی، تواند راههیچ یک از بستگان درجه یک )پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر و فرزند( دانشجوی دکتری نمی :5بند 

  مشاوره، نماینده تحصیالت تکمیلی و داوری در جلسه دفا  رساله وی را عهده ایرد.

وسسیه  منامیه مصیوب   شرایط و نحوه انتخاب استاد راهنمای دوم )داخل یا خارج از موسسه(  بق شیوه : 2تبصره 

 انجام می شود.
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ی بر عهد م ت مشترکدر صورت لزوم به پیشنهاد استاد راهنمای اول، مس ولیت راهنمایی رساله را دو استاد به صور :6بند 

 شد.ل می بادانشجو بر عهده استاد راهنمای او رسالهایرند. تصمیم ایری نهایی در مورد کلیه موارد مربوط به 

ری یا ه استادیاهل مرتبمای دوم رساله می تواند از موسسات دانشگاهی و پژوهشی خارج از دانشگاه )با یدااستاد راهن :7بند 

 داشتن مدرک دکتری تخصصی( باشد. 

لمی عضای هیات عاانتخاب استاد/استادان مشاور، به پیشنهاد استاد راهنما و تایید اروه آموزشی، از بین : 3تبصره 

 با رشته تحصیلی دانشجو امکان پذیر است.   یا متخصصان یرفه ای مرتبط

  استاد مشاور رساله می بایست دارای مدرک دکترا باشد. :8بند 

اشتن ددیاری یا به استااستاد مشاور رساله می تواند از موسسات دانشگاهی و پژوهشی خارج از دانشگاه )با یداهل مرت :9بند 

 مدرک دکتری تخصصی( باشد. 

وز ز سیه نفیر تجیا   یداهل تعداد اعضای کمیته راهبری رساله سه نفر می باشد و همچنین تعداد اساتید مشیاور نبایید ا   :10بند 

   کند.

ه به تاییدیه ه، ارائدر صورت یضور استادی از مراکز دانشگاهی و یا پژوهشی خارج از کشور در کمیته راهبری رسال :11بند 

  است. نامه ضروریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه برای انجام دفا  از پایانزبان انگلیسی )در هالب نامه( به مدیری

مولین صیلی و مشنوات تحسدر صورتیکه به هر دلیل ادامه روند رساله میسر نبوده و این امر منجر به اختالل در مورد  :12بند 

حصیالت ورای تشجهت بررسی به  دانشجو اردد، به درخواست دانشجو یا هر کدام از اعضای کمیته راهبری رساله موضو 

  یابد.تکمیلی دانشکده و ستز برای تصمیم ایری به شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارجا  می

آییین   دانشجو مجاز است در زمان تدوین رساله دکتری و برای ادامه فعالیت های پژوهشیی خیود  بیق    :18ماده 

ی داخلی تحقیقاتی به یکی از موسسه های آموزش عال نامه مصوب وزارت در مدت مجاز تحصیلی با عنوان فرصت

 یا خارجی سفر کند.

بایسیت پییش از آن  یرح پیشینهادی رسیاله خیود را بیه        دانشجوی درخواست کننده فرصت مطالعاتی کوتاه مدت می :1بند 

 تصویب شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده رسانده باشد. 

 باشد.  ه مدت با استاد راهنما )اول( میتائید محل انجام فرصت مطالعاتی کوتا :2بند 

ژوهشی انشگاهی یا پاستاد راهنما )اول( درخواست فرصت مطالعاتی کوتاه مدت دانشجو را به همراه دعوتنامه از مرکز د :3بند 

ه سی راه صورتجلمورد نظر )و یا استاد مستقر در آن مرکز( به اروه آموزشی مربو ه ارائه و ایروه ایین درخواسیت را بیه همی     

نماید. شورای تحصییالت تکمیلیی دانشیکده میدارک الزم را بیه      موافقت اروه به شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده ارسال 

حقیقیات و  تهمراه صورتجلسه موافقت به اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه جهت معرفی بیه امیور دانشیجویان وزارت علیوم،     

 فناوری ارسال می نماید.
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 توانند از فرصیت مطالعیاتی کوتیاه میدت اسیتفاده     با توجه به محدودیت تعداد دانشجویانی که در هر سال تحصیلی می :4بند 

ت ها )پز از  ی مرایل هیانونی بنید هبیل( در دبیرخانیه اداره تحصییال     نمایند، اولویت بندی بر اساس تاریخ درج درخواست

   باشد.تکمیلی دانشگاه می

ی پژوهشی  –تدوین رساله به شرط کفایت دستاوردهای علمی و چاپ ییک مقالیه علمیی     دانشجو پز از :19ماده 

 د.د دفا  کنمستخرج از رساله، با تایید استاد/استادان راهنما مجاز است در یضور هیات داوران از رساله خو

د/اساتید شجو، استاامل داننویسنداان مقاالتی که برای اجازه دفا  و همچنین ارتقای نمره رساله ارائه می شوند باید ش :1بند 

هنما د استاد رانامه مصوب در  رح پیشنهادی( باشند. مس ول مکاتبه مقاالت بایراهنما و مشاور )تمامی اعضای تیم پایان

 مس ولیت ارسال مقاالت را به دانشجو وااذار نموده باشد.)اول یا دوم( باشد و یا به صورت کتبی 

 اسامی اساتید مشاور باید یداهل در یکی از مقاالت مستخرج از رساله باشد.  :2بند 

 وند. تواند پذیرفته شمقاالت دارای اسامی مازاد در صورت رعایت بند هبل و تایید کتبی کلیه لینفعان می :3بند 

 جهت ارتقای نمره رساله می تواند از موارد زیر ایراز اردد:نمره بخش مقاله  :4بند 

 نمره.  JCR  ،1شده در پژوهشی نمایه-های معتبر علمیاواهی پذیرش هطعی مقاله در مجله .1

نمره بیه ازای هیر ایواهی و ییداکتر دو      5/0، پژوهشی داخلی-اواهی پذیرش هطعی مقاله در مجله های معتبر علمی .2

 مورد پذیرفته می اردد.  

ر میورد  اخترا  مستخرج از رساله که توسط سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران اعتبار سنجی شیده باشید، هی    .3

 نمره و یداکتر یک مورد پذیرفته می اردد.   5/0

 و ژوهشیی پ علمیی  مجالت در مقاله چاپ نمره  تکمیلی، تحصیالت دانشجویان پژوهشی های فعالیت منظورتشویق به :5 بند

JCR باشد می شدن اضافه هابل جلسه اعضای و مدیراروه راهنما، استاد تایید با دفا  از بعد ماه دو تا. 

ر دانشیکده  هی کارشناس تحصییالت تکمیلیی    رساله می بایست بر اساس شیوه نامه نگارش رساله دانشگاه باشد.تدوین  :6بند 

 مس ول بررسی و تایید این بخش می باشد.

موزشی و عاونت آمعاونت پژوهش و فناوری دانشگاه موظف است که اصالت محتوای رساله ها را پیش از ارائه به م :7بند 

ل کمجاز در  توشانیتحصیالت تکمیلی دانشکده جهت معرفی داور، با بکارایری سامانه همانندجو بررسی نماید. یداکتر هم

 درصد باشد.  30متن رساله می تواند 

دفا   ساله تارت زمان بین تصویب نهایی )تصویب در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده(  رح پیشنهادی یداهل مد :8بند 

...(،  ادی رساله ودر شرایط خاص، مواردی که زمان کمتری  ی شده باشد )نظیر اصالح  رح پیشنه ماه است. 12از رساله 

ت رای تحصیالبه شو انشکده بررسی و برای تصمیم ایریبا تایید استاد راهنما )اول( موضو  در شورای تحصیالت تکمیلی د

 تکمیلی دانشگاه ارجا  می یابند. 
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 داهل مرتبیه یی هیات داوران متشکل از تعداد سه عضو هیات علمی )عالوه بر استادان راهنما و مشیاور( بیا    تبصره:

اوران دوند. یکیی از  استادیاری هستندکه یک عضو از داخل و دو عضو از خارج از اروه آموزشی انتخیاب میی شی   

 ای انتخاب شود.خارجی می تواند از متخصصان یرفه

ن یک عضیو  داور. همچنی اعضای هیات داوران جلسه دفا  از رساله عبارتند از استاد/ان راهنما، استاد/ان مشاور، استادان :9بند 

ا بی اشیت. جلسیه   را بر عهده خواهد د هیات علمی به عنوان نماینده تحصیالت تکمیلی دانشگاه مدیریت جلسه دفا  از رساله

  یضور همه اعضا )فیزیکی ویا ویدئو کنفرانز( رسمیت داشته و برازار می شود.

یکه رسیاله  در صورت بروز شرایط خاص جلسه می تواند بدون یضور استاد/ان مشیاور و ییک اسیتاد راهنمیا )درصیورت      :10بند 

تبیی  کا به صورت یب کمیته راهبری رساله یق ارزیابی و تایید خود رتوسط دو استاد راهنمایی شود( برازار شود. اعضای غا

 به استاد راهنمای یاضر اعطا نماید.

 بایست به پیشنهاد استاد راهنما و پز از تایید اروه آموزشی از  ریق معاونت آموزشیی و تحصییالت  میاساتید داور  :11بند 

  رفی شود.تکمیلی دانشکده به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه مع

میلی یالت تکدر صورت اعتراض دانشجو به داور/ان انتخابی، موضو  جهت بررسی و تصمیم ایری به شورای تحص :12بند 

  یابد.دانشکده ارجا  می

بیه   رهیوم نمیوده و  استاتید داور می بایست  ی یک ماه از تاریخ ارسال نامه داوری، نظرات خود را در فیرم مربو یه م   :13بند 

اری هابل برایز  شکل محرمانه به معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده ارسال نماید. جلسه دفا  از رساله در صورتی

   ی نماید.است که اساتید داور رساله را هابل دفا  ارزیاب

کمیلی صیالت تدر صورت عدم ارسال جوابیه داور/ان پز از یک ماه، نامه یادآوری توسط معاونت آموزشی و تح :14بند 

سال(، تاریخ ار ته )ازدانشکده به استاد/ان داور ارسال شود و در صورت عدم پاسخگویی داور/ان به این نامه پز از دو هف

 انشکده می بایست اهدام به تغییر داور/ان نماید. معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی د

  د.می بایست از اعضای هیات علمی دانشگاه با مرتبه یداهل استادیاری باش نماینده تحصیالت تکمیلی :15بند 

ی و تحصییالت  پز از دریافت تاییدیه از داوران، نماینده تحصیالت تکمیلی می بایست بیه پیشینهاد معاونیت آموزشی     :16بند 

کیاری پیز    یلی دانشکده تعیین و به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه معرفی شود. زمان جلسه دفا  یداهل سه روزتکم

ت  ینار  تصیای   مسئولیت پیگیری کلیه امور اداری تا  دار ر م ام       .از تاریخ تعیین نماینده تحصیالت تکمیلی خواهد بود

 ت  یلی در جلسه ب  دا شجو می ب شر.

برایزاری   سیاعت هبیل از   24صورت عدم صدور یکم نماینده تحصیالت تکمیلی به دلیل عدم پیگیری دانشجو تیا  در : 17بند 

خ جدیید بیه   جلسه، امکان برازاری جلسه دفا  در تاریخ مقرر وجود ندارد و میی بایسیت بالفاصیله از  یرف دانشیکده تیاری      

 مدیریت تحصیالت تکمیلی اعالم شود.
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 میانگین کل محاسبه نمی شود و ارزشیابی آن به شرح زیر انجام می شود:نمره رساله در : 20ماده 

 (16الف: مردود )کمتر از 

 (20تا  19(؛ عالی )99/18تا  18(؛ خیلی خوب )99/17تا  16ب: هبول بادرجه خوب )

میدت  قف سی چنانچه ارزشیابی رساله مردود اعالم شود، با تایید هیات داوران، ییداکتر ییک نیمسیال در     :1تبصره

 ند.کمجاز تحصیل به دانشجو اجازه داده می شود تا دوباره در جلسه دفا  شرکت و از رساله خود دفا  

 هی اذرانیدن دانشجویی که در فرصت تعیین شده نتواند از رساله خود با درجه هبولی دفا  کند، فقط اوا :2تبصره

 وایدهای درسی به وی اعطا می شود.

اکتر غ التحصییلی یید  رساله خود با موفقیت دفا  کرده است، برای انجام اصالیات و تمامی امور فاربه دانشجویی که از : 1بند 

ر نیمسیال(  ماه فرصت داده می شود. پز از انقضای این مدت، دانشجو مشمول دیرکرد )پرداخت شهریه ثابیت بیا ازای هی    2

 خواهد شد و با وی مطابق مقرارات دانشگاه رفتار خواهد شد.

انشیگاه  رساله های د نشجو موظف است رساله خود را پز از انجام و تایید اصالیات در سامانه ایرانداک و سامانه ثبتدا: 2بند 

   ثبت نموده و رسیدهای مربوط را به اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارائه نماید.

ای، هیای رایانیه  رنامههای اخترا ، بپروانه ها،ها، کتاب)مقالهمستخرج از رساله و محصوالت  ، معنوییقوق مادی یکلیه: 3بند 

ای از آن شیامل  ارهاست و هراونه اسیتفاده از همیه ییا پی     زابلها( از آن دانشگاه شده و مانند آنافزارها، تجهیزات ساختهنرم

 یهجیاز تنهیا بیا ا   ر،صورت چیاپی، الکترونیکی ییا وسییایل دیگی   ها بهمانند آن تکتیر، انتشار، کاربرد نتایج، تکمیل و هول،نقل

 ب و مقالییه ییا  کتیا د هیول محدود در انتشارات علمی ماننیی نقیلشایان لکر است که . امکانتذیر است زابلنوشتاری دانشگاه 

ییه  لهمچنیین در ک  ندارد. زابلشناختی، نیازی به مجوز دانشگاه کامل کتاب های دیگر با نوشتن ا العاتها و رسالهنامهپایان

ت (، می بایسمحصوالت لکر شده افرادی که وابستگی سازمانی آنها دانشگاه زابل است، در صورت وجود دو آدرس )وابستگی

 آدرس اول شان )وابستگی اول( دانشگاه زابل لکر شود.

 تاریخ دانش آموختگی، روز دفا  و کسب درجه هبولی از رساله است. :21ماده

 

 و مقررات نظارت بر اجرای آیین نامه بخش پنجم : ضوابط

شیت  چنانچه دانشجو در یین تدوین رساله اهدام بیه تخلیف علمیی )دسیتبرد ادبیی، جعیل، تقلیب، رونو       : 22ماده

و  ن نامه هیا برداری( کند و این موضو   بق شیوه نامه مصوب  موسسه برای موسسه اثبات شود، با هوانین و آیی

 د شد.دستورالعمل های مصوب اهدام خواه

 اهد شد.ایراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پز از اتمام رساله، منجر به ابطال مدرک تحصیلی وی خو تبصره:

 هانون»های مربو ه در این موضو  بر اساس و تبصره آن، کلیه موازین، مصادیق و جریمه 26عالوه بر موارد ماده  :1بند 

 مجلز شورای اسالمی خواهد بود.  31/05/96مصوب « پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
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 سایر قوانین 

ک برای انجام رساله دکتیری، ییذف تمیام دروس یی    ضوابط مربوط به بررسی و تصویب  رح پیشنهادی  :23ماده

بت و ثنیمسال تحصیلی، یضور و غیاب دانشجو، مرخصی تحصیلی، انصراف از تحصیل، تقویم آموزشی، چگونگی 

صیوب  اجرایی م اعالم نمره، تصمیم ایری در موارد خاص و سایر موارد اجرایی این آیین نامه بر اساس شیوه نامه

 این آیین نامه انجام می شود.موسسه و اصول مندرج در 
 

 حذف درس و حذف نیمسال

بیل از  در شرایط خاص، یذف یک یا تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبیی دانشیجو وتاییید موسسیه ه     :1 بند

 شرو  امتحانات و با رعایت و ایتساب در سنوات تحصیلی امکان پذیر است.

بو یه بیه   در هر نیمسال می بایست درخواست آموزشی به همراه مستندات مردانشجوی متقاضی یذف ترم و یا درس  :2 بند

تبعیات ناشیی    آموزش دانشکده ارائه نماید. تصمیم ایری در مورد این درخواست با شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه است.

 از این درخواست بر عهده دانشجو است. 

مسیال از ییذف   دانشجو )با تایید شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه( می تواند با ایتساب سنوات تحصیل، فقط یک نی :3بند 

م ایری میی  ترم استفاده نماید. درخواست های بیش از یک نیمسال در کمیسیون موارد خاص دانشگاه هابل بررسی و تصمی

 باشد.

ی در ف غیر موجه درس به تشخیص موسسه یا عدم کسب نمره هبیول دانشجوی مشمول آموزش رایگان، در صورت یذ :4 بند

سسیه  هر درس، برای انتخاب مجدد آن درس، موظف به پرداخت هزینه درس مربوط مطابق تعرفیه مصیوب هییات امنیاء مو    

 است.

 

 مرخصی تحصیلی

ی بییش از  دانشجو می تواند با ایتساب سنوات تحصیل، یک نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند. درخواست هیا  :5 بند

 یک نیمسال در کمیسیون موارد خاص دانشگاه هابل بررسی و تصمیم ایری می باشد.

شیک معتمید   بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی مانند مرخصیی زایمیان، مرخصیی پزشیکی در صیورت تاییید پز      : 6بند 

 موسسه، ماموریت همسر یا والدین، بدون ایتساب در سنوات تحصیلی در اختیار موسسه است.

سیتندات  درخواست مرخصی تحصیلی اعم از ایتساب سنوات و بدون ایتساب سنوات با ارائه درخواسیت آموزشیی و م  : 7بند 

تبعات ناشی  دانشگاه هابل بررسی خواهد بود.مربو ه در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه و کمیسیون بررسی موارد خاص 

 از این درخواست بر عهده دانشجو است. 
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شگاه هابیل  مرخصی تحصیلی بدون ایتساب در سنوات تحصیلی با ارائه مستندات در کمیسیون بررسی موارد خاص دان: 8بند 

ار د به مدت یک نیمسال هبل و چهی توانکر است جهت مرخصی زایمان، دانشجو میلایری می باشد. شایان بررسی و تصمیم

ارد خیاص  نیمسال بعد از تولد نوزاد از مرخصی تحصیلی بدون ایتساب در سنوات تحصیلی با تصمیم کمیسیون بررسیی میو  

 دانشگاه استفاده نماید.

 

 انصراف از تحصیل

حصییالت  ی بیه اداره ت دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست انصراف خود را شخصیا و بیه صیورت کتبی    : 9بند 

ا پیز  رنصراف خیود  تکمیلی تسلیم کند. دانشجو مجاز است فقط برای یک بار و تا دو ماه از تاریخ ارائه درخواست، تقاضای ا

 بگیرد در غیر اینصورت، پز از انقضای این مهلت، یکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود.

نصیراف،  ای منصرف از تحصیل پز از اذشت زمیان دو میاه از تیاریخ    تصمیم ایری برای بازاشت به تحصیل دانشجو: 10بند 

 برعهده کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه است. 

نیوط بیه تسیویه    دانشجوی انصرافی موظف است به تعهداتی که سترده عمل نماید. صدور هر اونه اواهی یا تاییدییه م : 11بند 

  یساب دانشجو با دانشگاه است.

های آموزش هزینه وبت اول )دوره روزانه( در صورت انصراف، جهت اعاده مدارک پذیرش ملزم به پرداختدانشجوی ن: 12بند 

 رایگان خواهد بود. 

 بود.  در صورت انتخاب واید دانشجو موظف به پرداخت کل هزینه های آموزش رایگان آن نیمسال خواهد: 13بند 

خت هزینه به پردا ی دانشجویان انصرافی مشمول خدمت سربازی، منوطصدور معرفی نامه به سازمان نظام وظیفه برا: 14بند 

 های آموزش رایگان نخواهد بود. 

   

  شرایط مهمانی

انشیگاه  درخواست مهمانی دانشجو در شرایط خاص به همراه مستندات مربو ه در کمیسیون بررسیی میوارد خیاص د   : 15بند 

   وجود دارد. یداکتر دو نیمسال امکان مهمانیایری است. در این شرایط هابل بررسی و تصمیم

  امکان اخذ و ارائه سمینار و رساله در شرایط مهمان )در دانشگاه دیگر( به هیچ وجه وجود ندارد.:16بند 

تیا پاییان    پذیرش و معرفی دانشجوی مهمان در چارچوب تقویم آموزشی دانشگاه در هر نیمسال تحصییلی و ییداکتر  : 17بند 

  سی نخواهد بود.های پز از آن تاریخ هابل بررستپذیر است و درخواامکانیذف و اضافه 

 د.گاه خواهد بواعالم نمره دانشجویان مهمانی به دانشگاه مبدا منوط به انجام مرایل تسویه یساب در این دانش: 18بند 

 

 سازی دروسمعادل
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  د.می باش 16سازی )اعم از دوره روزانه و شبانه( دلیداهل نمره هبولی وایدهای درسی اذرانده شده به منظور معا: 19بند 

   بیش از سه سال از اذراندن درس یا دروس مورد نظر نگذشته باشد.: 20بند 

ا توجه بیه وضیعیت   % وایدهای آموزشی دوره تجاوز کند. در شرایط استتنایی ب 50تعداد دروس پذیرفته شده نباید از : 21بند 

  ست.ابرای افزایش سقف دروس پذیرفته شده با شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه ایری دانشگاه مبدا تصمیم

هیای غیردولتیی )مجموعیه آزاد اسیالمی، پییام نیور و ...(، غیرانتفیاعی و        سازی دروس اذرانده شده از کلییه دانشیگاه  عادلم -

 های دانشگاهی امکان پذیر نمی باشد.پردیز

حتوای دل سازی ماذرانده شده در موسسه هبلی، اروه آموزشی ملزم به بررسی معادر صورت مغایرت عناوین دروس : 22بند 

  علمی دروس و تصمیم ایری در مورد پذیرش یا عدم پذیرش دروس خواهد بود.

ربوط مبایست هبل از شرو  اولین نیمسال تحصیلی  ی فرم درخواست دانشجو برای معادل سازی درس یا دروس می: 23بند 

ولیت مس  د.روه آموزشی و معاونت آموزشی و تحصالت تکمیلی به مدیریت تحصیالت تکمیلی ارسال شوپز از تایید ا

 عواهب ناشی از معادل سازی )مشکالتی نظیر عدم ارائه درس و ...( بر عهده دانشجو خواهد بود.

ائید نوط به تاز کشور مبررسی معادل سازی دروس اذرانده شده در دانشگاه های معتبر )از نظر وزارت( خارج : 24بند 

 سازمان امور دانشجویان وزارت می باشد. 

 ود.شواید یداکتر  یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته می  6در صورت معدل سازی بیش از : 25بند 

 

 دروس جبرانی

انشیجو بیه   درتبط نباشید،  چنانچه رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد دانشجو با رشته تحصیلی دوره دکتری وی م: 26بند 

دروس  تشخیص شورای اروه آموزشی ملزم به اذراندن تعدادی از دروس کارشناسی ارشد )بر اساس سرفصل( تحت عنیوان 

 واید است. 6جبرانی است. تعداد وایدهای دروس جبرانی به تشخیص اروه آموزشی یداکتر 

جو محاسیبه  نمره مذکور در میانگین نیمسیال و کیل دانشی    در دروس جبرانی، الزامی است ولی 14کسب نمره هبولی : 27بند 

 شود.رفه دانشگاه از دانشجو دریافت میشود و هزینه این دروس  بق تعنمی

ی مجیاز  مجمو  وایدهای آموزشی و دروس جبرانی در هر نیمسال تحصیلی نمی بایست از ییداکتر تعیداد واییدها   : 28بند 

 ( بیشتر باشد.7)تبصره ماده 

 . وس جبرانی می بایست در نیمسال اول و یا یداکتر در نیمسال دوم توسط اروه آموزشی ارائه شوددر: 29بند 

 

وسسه می نامه و پاسخگویی هانونی مترتب بر آن، بر عهده موسسه است. ممس ولیت یسن اجرای این شیوه :24ماده

 د.نامه را به اروه آموزشی یا یک کمیته منتخب، تفویض کنتواند بخشی از اختیارات خود در این شیوه
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قررات ن اجرای مها مس ول نظارت بریسمدیران اروه های آموزشی و معاونین آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده : 1بند 

 نامه اجرایی می باشند. این شیوه

ه نامه بر عهده معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشیگا نظارت بر یسن اجرا و تفسیر مفاد این شیوه :25ماده

 است.

 اه است. نامه مسکوت است تصمیم ایری بر عهده شورای تحصیالت تکمیلی دانشگدر مواردی که شیوه: 1بند 

ایری به عهده نامه های هبلی مسکوت بوده اند و بر اساس نظر معاون آموزشی وزارت تصمیمدر مواردی که آیین: 2بند 

 باشد. نامه اجرایی میباشد، مالک عمل با بررسی در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه این شیوهموسسه می

ید شگاه و تائنامه اجرایی به پیشنهاد شورای تحصیالت تکمیلی دانن شیوههراونه یذف و اضافه یا تغییر در مفاد ای: 3بند 

 هیات رئیسه دانشگاه امکان پذیر است.

جلسه شورای تحصیالت تکمیلی پانزدهمین  بند در 116تبصره و  15ماده،  26نامه دریک مقدمه، این شیوه: 26ماده 

  .تصویب شد 05/10/96دانشگاه در تاریخ 

 

 


