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  پژوهشي دانشگاه گلستان  –شيوه نامه ي اجرايي آيين نامه ي دوره دكتراي آموزشي 

  

  مقدمه

 ٨/٨/١٣٨٩مـورخ   ٧٧٥ي ) مصوب جلسـه .Ph.Dي دكترا (آيين نامه ١٣ي اين شيوه نامه با استناد به ماده
  .ه شده استهيتحقيقات و فناوري ت ،ريزي آموزش عالي وزارت علومرنامهشوراي ب

  

  كليات

  : تعاريف   ١ هدما

  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  وزارت:

  ).Ph.D(ي دكتراي تخصصي دوره:  يدوره دكتر

  دانشگاه گلستان : دانشگاه

  پژوهشي دانشگاه –كوچكترين واحد سازماني آموزشي   گروه:

  

نجامد و رسالت اي تحصيلي آموزش عالي است كه به اعطاي مدرك ميي دكترا باالترين دورهدوره   ٢ ماده
نياز هاي كشور و گسترش  ع، در رفهاي مختلف علوم و فناوريدر زمينهآن تربيت افرادي است كه با نوآوري 

  باشد.مرزهاي دانش موثر باشند. تحصيل در اين دوره به صورت تمام وقت مي

  

  ي دكتراشرايط و روش پذيرش در دوره

ي دكتـرا و روش پـذيرش دانشـجو بـر     ي دورهق آيين نامـه ي دكترا بر طبشرايط پذيرش در دوره    ٣ ماده
  باشد.ي آزمون هاي ورودي دكترا مصوب وزارت مياساس آيين نامه

توانـد در  داوطلب پس از گزينش نهايي و اعالم اسامي توسط سازمان سنجش آمـوزش كشـور مـي      ٤ماده 
  ي دكترا ثبت نام كند.دوره
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  ي آموزشيمرحله

     رسـاله   البـاقي  واحـد درسـي و   ١٨تا  ١٢واحد است كه شامل  ٣٦ي دكترا حدهاي دورهمجموع وا   ٥ماده 
ي درسي مصوب . تعداد واحدهاي درسي و رساله براي هر رشته توسط گروه ذيربط و بر اساس برنامهباشدمي

  شود.آن رشته تعيين مي

گروه ذيربط، دانشـجو موظـف    تأييد، به تشخيص استاد راهنما و در شرايط خاص و در صورت نياز  ١ تبصره
ي دروس جبرانـي در تعيـين   نمـره  جبرانـي بگذرانـد.  واحـدهاي  را به عنوان درسي  واحد ٦است حداكثر تا 

  شود.ميانگين كل محاسبه نمي

 ١٢و   ٦  جبراني و اصلي) در يك نيمسال به ترتيـب  اعم از( حداقل و حداكثر تعداد واحد درسي  ٢تبصره 
  است.

دانشگاه منوط به اخذ مجوز از شوراي تحصيالت تكميلي  )واحد (در شرايط خاص ٦ز خذ كمتر اا  ٣ تبصره
  خواهد بود.

، ي دروسو ميانگين قابل قبول نمرات دانشجو در همه ٢٠از  ١٤، ي قبولي در هر درسحداقل نمره  ٦ ماده
اسـتاد راهنمـا و    د بود بـا نظـر  باشد دانشجو مجاز خواه ١٦است. چنانچه ميانگين نمرات كمتر از  ٢٠از  ١٦

كـه  هاي تحصيالت تكميلي مرتبط با رشته تعدادي از دروس دوره ، ترجيحاًٌحداكثر در يك نيمسال تحصيلي
  واحدهاي درسي براي جبران ميانگين كل بگذراند. سقفكسب نموده را عالوه بر  ١٦ي كمتر از در آنها نمره

ور يا چنانچه دانشجو ملزم به گذراندن واحدهاي درسي به منظ به ازاي گذراندن دو درس جبراني و ١تبصره 
  ميانگين نمرات درس شود، حداكثر يك نيم سال تحصيلي به مـدت مجـاز مرحلـه آموزشـي افـزوده       جبران

  شود. در هر حال طول مدت مجاز مرحله آموزشي از چهار نيم سال آموزشي تجاوز نخواهد كرد.مي

  است. ٢٠از  ١٢جبراني حداقل  نمره قبولي در دروس  ٢تبصره 

  برگزاري دروس به صورت معرفي به استاد مجاز نيست.   ٣تبصره 

انتخـاب  هاي تحصيلي (آموزشي و پژوهشي) در موعـد مقـرر   دانشجو موظف است در كليه نيمسال   ٧ماده 
  .بودخواهد حصيل انصراف از تننمايد به منزله انتخاب واحد نام كند. چنانچه دانشجويي در موعد مقرر واحد 

ننمايد، موضوع پس از انتخاب واحد در موارد استثنايي كه دانشجو به داليلي خارج از اراده خويش   ١تبصره 
   جهـت   ،شـوراي آموزشـي و پژوهشـي دانشـكده    و اظهـار نظـر   ذيـربط  آموزشـي  استاد راهنما و گـروه   تأييد

  ود.شگيري به شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال ميتصميم
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  استاد راهنما

  شود.گروه ذيربط تعيين مي تأييداستاد راهنما به تقاضاي دانشجو و موافقت كتبي استاد و با    ٨ ماده

  .، استاد راهنماي خود را معرفي نمايدنيمسال تحصيليحداكثر تا پايان دومين ست دانشجو موظف ا   ٩ ماده

 علمـي دانشـگاه و حـداقل داراي     هيـأت ، عضـو  ي تخصصـي ما بايد داراي مدرك دكتـرا استاد راهن  ١٠ ماده
ي تدريس در سال سابقه ٢ي كارشناسي ارشد و پايان نامه ٢ي راهنمايي حداقل ي استادياري با سابقهمرتبه
  باشد.هاي دولتي دانشگاههاي تحصيالت تكميلي دوره

قابل محاسبه است و  ،معاونت آموزشي روزانه دولتي و با مجوزهاي سوابق تدريس در دانشگاهصرفاً   ١١ماده 
  رويه ذكر شده قابل محاسبه است.طبق اند نيز علمي كه به دانشگاه انتقال يافته هيأتسوابق اعضاي 

ي دانشجو گروه ذيربط، مسئوليت راهنمايي رساله تأييددر صورت نياز، به پيشنهاد استاد راهنما و    ١٢ماده 
درصـد   ٦٠اصـلي) حـداقل    كه استاد راهنماي اول ( ط الزم و مشروط به ايناستاد راهنما با احراز شراي ٢را 

  شوند.، به طور مشترك عهده دار ميداشته باشدمسئوليت هدايت رساله را بر عهده 

راهنمـايي امـور   مسئوليت  .ذيربط باشد يعلمي گروه آموزش هيأتاستاد راهنماي اول بايد عضو     ١ تبصره
  . باشدوي ميبه دانشجو بر عهده مربوط آموزشي و پژوهشي 

گروه  تأييدو  ١٠ي ، انتخاب استاد راهنماي دوم از خارج دانشگاه با رعايت مادهدر شرايط خاص   ٢تبصره 
  بالمانع است.

علمـي يـا    هيـأت يك يا دو نفر از اعضاي  گروه تأييديص استاد راهنما و با به تشخ ،در صورت نياز  ١٣ ماده
بـراي  تخصصـي  بودن مدرك دكتري  دارا شوند.عنوان استاد مشاور دانشجو تعيين مي بهصاحب نظران ساير 

  الزامي است. شوند،و به عنوان مشاور انتخاب ميبوده علمي ن هيأتان و محققاني كه عضو صاحبنظر
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  يشرايط تدريس در دوره دكتر

 را نيمسـال تـدريس   ٤ حـداقل  يبايـد سـابقه   يي دكتـر در دوره علمي براي تدريس هيأتعضو    ١٤ ماده
سوابق اعضاي  باشد.هاي دولتي و در دانشگاه كارشناسي ارشد مقطعنيمسال آن در  ٢داشته باشد كه حداقل 

  طبق رويه ذكر شده قابل لحاظ شدن است. ،اندعلمي كه به دانشگاه انتقال يافته هيأت

گيـري  تصميم ر دانشگاه موجود نباشد،اي خاص داگر مقطع كارشناسي يا كارشناسي ارشد رشته  ١تبصره  
   .درباره اين ماده در چارچوب مقررات با شوراي آموزشي دانشكده است

  

  ارزيابي جامع

ارزيابي گروه گيرد. دانشجو انجام مي يو پژوهش يهاي آموزشارزيابي جامع به منظور احراز قابليت   ١٥ماده 
 تأييـد به پيشـنهاد گـروه و   است كه متخصص علمي  هيأتنفر  ٢قل حدا از اساتيد راهنما و مشاور ومتشكل 

  .شوندانتخاب ميشوراي تحصيالت تكميلي دانشكده 

  تواند حداكثر ارزيابي كننده دو درس از دروس انتخاب شده باشد.استاد راهنما مي  ١٦ماده 

غير جبراني به انتخاب درس  ٣هاي زماني مقرر و از در بازه ارزيابي جامع پس از احراز شرايط ذيل   ١٧ ماده
  آيد:استاد راهنما و تصويب گروه آموزشي به عمل مي

  ١٦دوره با حداقل ميانگين  واحدهاي درسيتمام گذراندن   -

  وزارت علوم تأييدمورد  زبان خارجيهاي ارائه نمره قبولي در آزمون  -

اين كار به منزله يك نوبت شركت  شركت در ارزيابي جامع ثبت نام نمايند وبراي دانشجويان بايد    ١٨ماده 
تنهـا يكبـار ديگـر در     در ارزيابي جامع است. چنانچه دانشجو پس از ثبت نام در ارزيابي جامع شركت نكند،

  اولين ارزيابي جامع بعدي مجاز به شركت خواهد بود.

 هيأتو تحاني دروس ام اند،ثبت نام نمودهجامع ارزيابي براي اسامي دانشجوياني كه ضروري است  ١تبصره 
 ماه پيش از برگزاري ارزيـابي جـامع بـه مـديريت تحصـيالت تكميلـي       ١ ارزيابي به همراه مدارك مورد نياز،

  شود. ارسال دانشگاه

و موعـد  بهمـن مـاه   جامع ارزيابي موعد اولين شود، دو نوبت در سال برگزار مي ارزيابي جامع صرفاً  ١٩ماده 
  ماه است.شهريور ارزيابي دومين 
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و پـس  تعيين  يهاي آموزشتوسط گروه) مشخص شدههاي نوبت در(تاريخ برگزاري ارزيابي جامع   ١ره تبص
شود. الزم اسـت برنامـه برگـزاري ارزيـابي جـامع بـراي مـديريت        معاون آموزشي دانشكده اجراء مي تأييداز 

  ارسال شود. دانشگاه تحصيالت تكميلي

زار شده و مسئوليت برگزاري ارزيابي جامع بـر عهـده مـدير    آزمون به صورت كتبي و شفاهي برگ  ٢٠ ماده  
  گروه و با هماهنگي معاون آموزشي دانشكده است.

  درصد نمره نهايي است. ٣٠و  ٧٠هاي كتبي و شفاهي به ترتيب ارزش آزمون  ١  تبصره

بايسـت  مـي  ارزيابي كتبي و شفاهي جامع حداكثر با فاصله زماني يك هفته برگزار شـده و نتـايج   ٢  تبصره
  حداكثر دو هفته پس از پايان ارزيابي به مديريت تحصيالت تكميلي ارسال شود. 

  الزم است همه دانشجويان هم گرايش با هم در ارزيابي جامع شركت كنند.  ٣تبصره 

  است. شفاهي ضروريجامع رزيابي احضور نماينده تحصيالت تكميلي، در   ٢١ماده 

است. در صـورت عـدم احـراز ايـن نمـره،       ١٦جامع، كسب ميانگين نمره  شرط قبولي در ارزيابي   ٢٢ماده 
نوبت بعدي ارزيابي جامع شركت كند. دانشجو در صورت عدم اولين تواند فقط يك بار ديگر و در دانشجو مي
  ي تحصيل محروم خواهد شد.ارزيابي دوم از ادامه موفقيت در

  

  رساله

در خـود  ي ادكتـر ي رسالهاز طرح پيشنهادي ان نيمسال سوم دانشجو موظف است حداكثر تا پاي   ٢٣ماده 
منوط بـه موفقيـت در ارزيـابي جـامع      يدفاع از طرح پيشنهادي رساله دكتر داوران دفاع كند. هيأتحضور 

  است.

نفر داور  ٢و  انراهنما و مشاور )اساتيداستاد (داوران دفاع از طرح پيشنهادي رساله شامل  هيأت   ٢٤ماده 
پيشـنهادي اسـتاد راهنمـا و بـه     علمي  هيأتاعضاي ت. داوران از بين اسمعاون آموزشي دانشكده  و نماينده

علمي با مرتبه حداقل دانشياري و  هيأتاز اعضاي  بايستمي شوند كه يك نفر از آنانانتخاب گروه تعيين مي
   موضوع رساله باشد. داراي تخصص مرتبط باو  )دولتيهاي ژوهشگاه و يا پ(هاي دولتي دانشگاه از ساير

حضور داور خارجي در جلسه دفاع از طرح پيشنهادي الزامي نيست و اظهار نظـر مكتـوب ايشـان      ١تبصره 
  كند.كفايت مي

و بـا  گروه مـدير ي پيشنهادي رساله به عهده ريزي و برگزاري جلسه دفاع از طرحمسئوليت برنامه   ٢٥ ماده
  است. هماهنگي معاون آموزشي دانشكده 
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 دانشـجو موظـف اسـت طـرح را در      ،داوران هيـأت پيشـنهادي رسـاله توسـط    طرح  تأييدپس از    ١ تبصره
مـدير  بـه  ثبت كند و گـواهي آن را    )www.irandoc.ac.ir(ي مركز اطالعات و مدارك علمي ايران سامانه

  گروه تحويل دهد.

       ، مراتـب بـراي   دانشـگاه  ي تحصـيالت تكميلـي  ب طـرح پيشـنهادي رسـاله در شـورا    بعد از تصوي   ٢٦ ماده
و فناوري دانشـگاه اعـالم    يونت پژوهشاي معبه حوزه رسالههاي اجراي مندي از اعتبار مربوط به هزينهبهره
  .شودمي

ام نمايـد و تـا   ساله اقددانشجو موظف است پس از تصويب طرح پيشنهادي نسبت به اخذ واحد ر   ٢٧ ماده
  كند.(تمديد) هاي بعدي نيز واحد رساله را اخذ ، در نيمسالزمان دفاع

شود كه در چارچوب طـرح رسـاله باشـد و بـه     ي به عنوان مستخرج از پايان نامه تلقي مياهمقال   ٢٨ ماده
  استاد راهنما برسد. تأييد

نسبت ت يكسال از تصويب پشنهاديه پس از گذش، يي پژوهشجو موظف است در طي مرحلهدانش   ٢٩ماده 
، آن را به آمـوزش  توسط استاد راهنما و مشاور تأييداقدام و پس از رساله  ترميپيشرفت  هايارائه گزارش به

  دانشكده تحويل دهد.

نباشـد از سـوي شـوراي     وهشي از نظر استاد راهنمـا مـورد تأييـد   هاي پژچنانچه پيشرفت فعاليت ١تبصره 
هاي پژوهشي خـود را بـه   شود تا روند فعاليتها يك نيمسال به دانشجو فرصت داده ميآموزشي دانشكده تن

شـوراي تحصـيالت تكميلـي    مورد جهت تصميم گيـري بـه   سطح قابل قبول ارتقاء دهد، در غير اين صورت 
  .شودارجاع داده ميدانشگاه 

  ارائه نمايد. تحقيقات خود را در قالب سخنرانيدانشجو موظف است هر سال نتايج  ٢تبصره 

  

  دفاع از رسالهجلسات پيش دفاع و 

اسـتاد   اي از آن را بـه دانشجو بعد از تدوين و نگارش رساله بر طبق دستورالعمل دانشـگاه، نسـخه    ٣٠ماده 
  .دهدو مشاور تحويل مي )اساتيد راهنما(

  شوند.داوران رساله به پيشنهاد استاد راهنما و تاييد گروه آموزشي تعيين مي   ٣١ماده 

بـراي هـر يـك از داوران    توسط مدير گروه آموزشي يك نسخه از رساله به همراه كاربرگ داوري    ٣٢ماده 
   .شودميارسال و نظر آنان دريافت 
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با حضـور اسـاتيد راهنمـا و مشـاورين     توانند مي هاي آموزشي پس از دريافت نظرات داورانگروه   ٣٣ماده 
  نمايند.قدام نسبت به برگزاري جلسه پيش دفاع ا

را قبـل از اتمـام    يبراي تكميـل رسـاله دكتـر    موظف است تصميمات جلسه پيش دفاع دانشجو   ٣٤ماده 
  سنوات تحصيلي لحاظ نموده و رساله آماده شده خود را در مهلت مقرر به استاد راهنما تحويل نمايد. 

رساله و چاپ/پذيرش قطعي يك دانشجو پس از تدوين رساله به شرط كفايت دستاوردهاي علمي   ٣٥ماده 
مقاله مستخرج از رساله در مجالت علمي و پژوهشي مورد تاييد وزارت علوم، با تاييد استاد/استادان راهنما 

  مجاز است در حضور هيات داوران از رساله خود دفاع كند.

  

      ي خـود  ادكتـر  بـه دفـاع از رسـاله   مجـاز  دانشجو  ٣٥و  ٣٤پس از احراز شرايط مندرج در مواد    ٣٦ماده  
بايست حداقل داراي مدرك دانشياري و عضو هيات علمي ميداور خارجي كه صدور دعوتنامه براي  باشد.مي

  .شودتوسط معاون آموزشي دانشكده انجام ميهاي دولتي باشد، يكي از دانشگاه

ي ي دفـاع بـه حـوزه   قبـل از برگـزاري جلسـه    هفتهبايد يك از رساله ي دفاع شده تأييدكاربرگ   ١تبصره 
ي دفـاع  جلسـه بـراي  آن حوزه ي مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال شود تا نسبت به تعيين نماينده

  اقدام شود.

اساتيد در صورت تعدد، حداقل يكي از داوران شامل استاد ( هيأتي دفاع از رساله با حضور جلسه   ٣٧ماده 
ي مديريت تحصـيالت  يابد و رياست آن با نمايندهرسميت ميخارج داخل و داوران ساير ، و مشاور و )راهنما

  حضور كليه داوران داخل و خارج دانشگاه در جلسه دفاع الزاميست.تكميلي دانشگاه است. 

  

  ارزيابي رساله

-يافته  ، ميزان نوآوري، چگونگي دفاع از انجام شده اساس كيفيت علمي پژوهشارزيابي رساله بر   ٣٨ماده 

  .شودانجام ميكاربرگ ارزيابي رساله مطابق با آن و و نحوه نگارش  يهشهاي پژو

هاي ارزيابي را به اعضـاي  ي دفاع كاربرگجلسه ينماينده ي تحصيالت تكميلي دانشگاه در ابتدا  ٣٩ماده  
ه را ها را از آنان اخذ و پس از محاسبه ميانگين نتيجـ دهد و در پايان جلسه، كاربرگداوران تحويل مي هيأت

  نمايد.به دانشجو و آموزش دانشكده اعالم مي

  :دشوامتياز و درجه رساله به صورت زير تعيين مي   ٤٠ماده 

 ي عالي، درجه٢٠تا  ١٩ي از نمره   الف)

 ي بسيار خوب، درجه٩٩/١٨تا  ١٨ ي از نمره   ب)
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 ي خوب، درجه٩٩/١٧تا  ١٦ي از نمره   ج)

 ابل قبول، غير ق١٦ي كمتر از نمره   د)

دانشجو مجـاز  داوران،  هيأتبنا به تشخيص  ارزيابي شود» غير قابل قبول«نشجو چنانچه رساله دا   ٤١ماده 
، به شرط آنكه طول دوره از حداكثر مدت مجاز تحصيل بيشتر نشود اصـالحات الزم  ماه ٦طي است حداكثر 

  يك بار ديگر از آن دفاع كند. را در رساله به عمل آورد و صرفاً

دانشجو موظف است حداكثر تا يك ماه پس از دفاع، اصالحات الزم در رساله را انجام دهـد و بـه      ٤٢ماده 
  استاد يا اساتيد راهنما برساند. تأييد

داوران،  هيـأت دانشجو موظف است ويرايش نهايي رساله خود را با رعايت تصـحيحات مـورد نظـر      ١تبصره 
بايسـت  مي ياع به استاد راهنما تحويل نمايد. صورتجلسه دفاع دكترجلسه دفبرگزاري ماه پس از  ٢حداكثر 
  ماه پس از برگزاري جلسه دفاع به حوزه تحصيالت تكميلي تسليم شود. ٣حداكثر 

  

  فراغت از تحصيل

، بسـيار  عـالي  : در يكـي از سـطوح  ( در رسـاله  دانشجو پس از گذراندن واحدهاي درسي و قبولي   ٤٣ ماده
  باشد.مي رساله، تاريخ دفاع از شود. تاريخ فراغت از تحصيلئل ميي دكترا نايافت درجهبه در خوب)  و خوب

تواند نسبت به تكثير و صـحافي  رساله توسط مركز نشر دانشگاه، دانشجو ميساختار  تأييدپس از    ٤٤ماده 
  د.هاي مختلف دانشگاه تحويل و رسيد دريافت نماينسخه نهايي اقدام كند و آن را به بخش

شـده رسـاله و سـاير مـدارك      تأييـد هاي منوط به تحويل نسخه صدور گواهي و مدرك تحصيلي  ١  تبصره
  مربوطه به دانشكده و انجام مراحل اداري الزم است.

ي تحصـيلي توسـط   ال پرونـده توانـد پـس از ارسـ   ، دانشجو مـي براي انجام امور فارغ التحصيلي   ٢  تبصره
پس تكميلي دانشگاه مراجعه نمايد و كاربرگ تسويه حساب را دريافت كند و ، به مديريت تحصيالت دانشكده

 ٢، آن را به دبيرخانه مديريت تحصيالت تكميلي تحويل دهد. گواهي فراغت از تحصيل طي مـدت  از تكميل
  هفته صادر خواهد شد.

  طول دوره و افزايش آن

ار سال و نيم است و بنا يم و حداكثر چهمدت مجاز تحصيل در دوره ي دكترا حداقل سه سال و ن   ٤٥ماده 
و تصويب شـوراي تحصـيالت تكميلـي    گروه آموزشي  تأييد، به پيشنهاد استاد راهنماي دانشجو و بر ضرورت

  توان حداكثر تا يك نيمسال به اين مدت افزود.مي
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تمام تحصـيل  موفق به امدت مجاز  بيني در حداكثردر صورتي كه دانشجو به علل غير قابل پيش   ١تبصره 
نشود الزم است درخواست خود براي افزايش طول دوره را حداقل يك مـاه قبـل از پايـان مهلـت مجـاز بـه       

  آموزش دانشكده تحويل دهد.

شوراهاي تحصيالت تكميلي دانشكده و  تأييددرخواست دانشجو براي افزايش طول دوره، پس از    ٢تبصره 
بر شود. اين كميسيون ن بررسي موارد خاص دانشگاه ارجاع ميگيري نهايي به كميسيودانشگاه براي تصميم

هاي كمي و كيفي كند و متناسب با فعاليت، وضعيت دانشجو را بررسي ميحسب مورد با حضوراستاد راهنما
گيـري خواهـد كـرد. در صـورت     ي تحصيل يا اخراج او تصميمي ادامهو علمي دانشجو در مورد مدت و نحوه

، دانشجو بايد واحد رساله را اخـذ نمايـد و مـدت    درخواست افزايش مدت مجاز تحصيل اموافقت كميسيون ب
  شود.مذكور جزء حداكثر مجاز تحصيل دانشجو محسوب مي

  انصراف/ محروميت از تحصيلمرخصي، 

مستندات پس از  تواند با ارائه مدارك ومي ،در موارد استثنايي كه دانشجو داراي عذر موجه باشد  ٤٦ماده 
كميسيون بررسي موارد خاص و با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل،  تأييدذيربط و  يفقت گروه آموزشموا

  استفاده نمايد. (با احتساب در سنوات) حداكثر تا دو نيمسال از مرخصي تحصيلي

  شود:در موارد زير دانشجو از ادامه تحصيل محروم مي   ٤٧ماده 

 شود. ١٦كمتر از   )٦با رعايت ماده  ( انگين كل نمرات درسي دانشجومي   الف)

       با رعايتارزيابي جامع ( بار ٢پس از  ييت پژوهشعلمي دانشجو براي استمرار فعالصالحيت    ب)
 )  احراز نشود.٢٢ماده 

 ارزيابي شود.» غير قابل قبول« ، و بعد از دفاع مجدد ٤١ايت ماده با رعرساله ي دانشجو    ج)

 به پايان برسد.  )٤٥ با رعايت مادهل دانشجو (مدت مجاز تحصي   د)

 تواندمي ، دانشگاهي تحصيل در دوره ي دكتراز ادامهدر صورت انصراف يا محروم شدن دانشجو ا   ١تبصره 
  ي تحصيلي دانشجو صادر كند.اي بر اساس كارنامهت ضوابط و مقررات مربوط، صرفا گواهينامهبا رعاي

تكميلي دانشگاه  تحصيالت نامه تصريح نشده باشد شورايه در اين شيوهدر خصوص مواردي ك  ٤٨ماده 
  گيري خواهد بود.تصميممرجع 

شوراي دانشگاه  ٦٢ شماره در جلسه ،تبصره ٢٦و ماده  ٤٩نامه مشتمل بر يك مقدمه، اين شيوه  ٤٩ ماده
در صورت لزوم پس از آن و  آيددر مياجرا  بهسال دو به مدت و از اين تاريخ  به تصويب رسيد ٤/٨/٩٣مورخ 

  .شدخواهد بازنگري 

  باشد.الزم االجرا مي ١٣٩١- ٩٤ ورودي يدوره دكترابراي كليه دانشجويان  نامهاين شيوه


