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  پژوهشی دانشگاه گلستان  –شیوه نامه ي اجرایی آیین نامه ي دوره دکتراي آموزشی 
  

  مقدمه
 8/8/1389مـورخ   775ي مصـوب جلسـه  ) .Ph.D(ي دکترا آیین نامه 13ي این شیوه نامه با استناد به ماده

  .ه شده استهیتحقیقات و فناوري ت ،ریزي آموزش عالی وزارت علومرنامهشوراي ب

  

  کلیات

  : تعاریف   1 هدما

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  :وزارت

  ).Ph.D(ي دکتراي تخصصی دوره:  يدوره دکتر

  دانشگاه گلستان : دانشگاه

  پژوهشی دانشگاه –کوچکترین واحد سازمانی آموزشی   :گروه

  

نجامد و رسـالت  اي تحصیلی آموزش عالی است که به اعطاي مدرك میي دکترا باالترین دورهدوره   2 ماده
نیاز هاي کشور و گسترش  ع، در رفهاي مختلف علوم و فناوريدر زمینهآن تربیت افرادي است که با نوآوري 

  .باشدتحصیل در این دوره به صورت تمام وقت می. مرزهاي دانش موثر باشند

  

  ي دکتراشرایط و روش پذیرش در دوره
ي دکتـرا و روش پـذیرش دانشـجو بـر     ي دورهق آیـین نامـه  ي دکترا بر طبشرایط پذیرش در دوره    3 ماده

  .باشدي آزمون هاي ورودي دکترا مصوب وزارت میاساس آیین نامه

توانـد در  داوطلب پس از گزینش نهایی و اعالم اسامی توسط سازمان سـنجش آمـوزش کشـور مـی       4ماده 
  .ي دکترا ثبت نام کنددوره
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  ي آموزشیمرحله
     رسـاله   البـاقی  واحـد درسـی و   18تـا   12واحد است که شامل  36ي دکترا حدهاي دورهمجموع وا   5ماده 

ي درسی مصـوب  تعداد واحدهاي درسی و رساله براي هر رشته توسط گروه ذیربط و بر اساس برنامه. باشدمی
  .شودآن رشته تعیین می

گروه ذیـربط، دانشـجو موظـف     تأیید، به تشخیص استاد راهنما و در شرایط خاص و در صورت نیاز  1 تبصره
ي دروس جبرانـی در تعیـین   نمـره  .جبرانـی بگذرانـد  واحـدهاي  را به عنـوان  درسی  واحد 6است حداکثر تا 

  .شودمیانگین کل محاسبه نمی

 12و   6  در یک نیمسال بـه ترتیـب  ) جبرانی و اصلی اعم از( حداقل و حداکثر تعداد واحد درسی  2تبصره 
  .است

دانشـگاه  منوط به اخذ مجوز از شوراي تحصیالت تکمیلی  )در شرایط خاص(واحد  6ز خذ کمتر اا  3 تبصره
  .خواهد بود

، ي دروسو میانگین قابل قبول نمرات دانشجو در همـه  20از  14، ي قبولی در هر درسحداقل نمره  6 ماده
اسـتاد راهنمـا و    د بـود بـا نظـر   باشد دانشجو مجاز خواه 16چنانچه میانگین نمرات کمتر از . است 20از  16

کـه  هاي تحصیالت تکمیلی مرتبط با رشـته  تعدادي از دروس دوره ، ترجیحاًٌحداکثر در یک نیمسال تحصیلی
  .واحدهاي درسی براي جبران میانگین کل بگذراند سقفکسب نموده را عالوه بر  16ي کمتر از در آنها نمره

ور یا چنانچه دانشجو ملزم به گذراندن واحدهاي درسی به منظـ  به ازاي گذراندن دو درس جبرانی و 1تبصره 
  میانگین نمرات درس شود، حداکثر یک نیم سال تحصیلی بـه مـدت مجـاز مرحلـه آموزشـی افـزوده        جبران

  .در هر حال طول مدت مجاز مرحله آموزشی از چهار نیم سال آموزشی تجاوز نخواهد کرد. شودمی

  .است 20از  12جبرانی حداقل  نمره قبولی در دروس  2تبصره 

  . برگزاري دروس به صورت معرفی به استاد مجاز نیست  3تبصره 

انتخـاب  در موعـد مقـرر   ) آموزشی و پژوهشـی (هاي تحصیلی دانشجو موظف است در کلیه نیمسال   7ماده 
  .بودخواهد حصیل انصراف از تننماید به منزله انتخاب واحد چنانچه دانشجویی در موعد مقرر . نام کندواحد 

ننماید، موضوع پس از انتخاب واحد در موارد استثنایی که دانشجو به دالیلی خارج از اراده خویش   1تبصره 
   جهـت   ،شـوراي آموزشـی و پژوهشـی دانشـکده    و اظهـار نظـر   ذیـربط  آموزشـی  استاد راهنمـا و گـروه    تأیید

  .ودشگیري به شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال میتصمیم
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  استاد راهنما

  .شودگروه ذیربط تعیین می تأییداستاد راهنما به تقاضاي دانشجو و موافقت کتبی استاد و با    8 ماده

  .، استاد راهنماي خود را معرفی نمایدنیمسال تحصیلیحداکثر تا پایان دومین ست دانشجو موظف ا   9 ماده

 علمـی دانشـگاه و حـداقل داراي     هیـأت ، عضـو  ي تخصصـی ما باید داراي مـدرك دکتـرا  استاد راهن  10 ماده
ي تـدریس در  سال سابقه 2ي کارشناسی ارشد و پایان نامه 2ي راهنمایی حداقل ي استادیاري با سابقهمرتبه
  .باشدهاي دولتی دانشگاههاي تحصیالت تکمیلی دوره

قابل محاسبه اسـت و   ،معاونت آموزشی روزانه دولتی و با مجوزهاي سوابق تدریس در دانشگاهصرفاً   11ماده 
  .رویه ذکر شده قابل محاسبه استطبق اند نیز علمی که به دانشگاه انتقال یافته هیأتسوابق اعضاي 

ي دانشـجو  گروه ذیربط، مسئولیت راهنمایی رساله تأییددر صورت نیاز، به پیشنهاد استاد راهنما و    12ماده 
درصـد   60حـداقل  ) اصـلی  (که استاد راهنمـاي اول   ط الزم و مشروط به ایناستاد راهنما با احراز شرای 2را 

  .شوند، به طور مشترك عهده دار میداشته باشدمسئولیت هدایت رساله را بر عهده 

راهنمـایی امـور   مسـئولیت   .ذیربط باشد یعلمی گروه آموزش هیأتاستاد راهنماي اول باید عضو     1 تبصره
  . باشدوي میبه دانشجو بر عهده مربوط آموزشی و پژوهشی 

گـروه   تأییـد و  10ي ، انتخاب استاد راهنماي دوم از خارج دانشگاه با رعایت مادهدر شرایط خاص   2تبصره 
  .بالمانع است

علمـی یـا    هیـأت یک یا دو نفر از اعضـاي   گروه تأییدیص استاد راهنما و با به تشخ ،در صورت نیاز  13 ماده
بـراي  تخصصـی  بودن مدرك دکتـري   دارا .شوندعنوان استاد مشاور دانشجو تعیین می بهصاحب نظران سایر 

  .الزامی است شوند،و به عنوان مشاور انتخاب میبوده علمی ن هیأتان و محققانی که عضو صاحبنظر
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  يشرایط تدریس در دوره دکتر
 را نیمسـال تـدریس   4 حـداقل  يبایـد سـابقه   يي دکتـر در دوره علمی براي تـدریس  هیأتعضو    14 ماده

سوابق اعضاي  .باشدهاي دولتی و در دانشگاه کارشناسی ارشد مقطعنیمسال آن در  2داشته باشد که حداقل 
  .طبق رویه ذکر شده قابل لحاظ شدن است ،اندعلمی که به دانشگاه انتقال یافته هیأت

گیـري  تصـمیم  ر دانشگاه موجود نباشد،اي خاص داگر مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد رشته  1تبصره  
   .درباره این ماده در چارچوب مقررات با شوراي آموزشی دانشکده است

  

  ارزیابی جامع
ارزیـابی  گروه . گیرددانشجو انجام می یو پژوهش یهاي آموزشارزیابی جامع به منظور احراز قابلیت   15ماده 

 تأییـد به پیشـنهاد گـروه و   است که متخصص علمی  هیأتنفر  2قل حدا از اساتید راهنما و مشاور ومتشکل 
  .شوندانتخاب میشوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده 

  .تواند حداکثر ارزیابی کننده دو درس از دروس انتخاب شده باشداستاد راهنما می  16ماده 

غیر جبرانی به انتخـاب  درس  3هاي زمانی مقرر و از در بازه ارزیابی جامع پس از احراز شرایط ذیل   17 ماده
  :آیداستاد راهنما و تصویب گروه آموزشی به عمل می

  16دوره با حداقل میانگین  واحدهاي درسیتمام گذراندن   -

  وزارت علوم تأییدمورد  زبان خارجیهاي ارائه نمره قبولی در آزمون  -

این کار به منزله یک نوبت شـرکت   شرکت در ارزیابی جامع ثبت نام نمایند وبراي دانشجویان باید    18ماده 
تنهـا یکبـار دیگـر در     چنانچه دانشجو پس از ثبت نام در ارزیابی جامع شرکت نکنـد، . در ارزیابی جامع است

  .اولین ارزیابی جامع بعدي مجاز به شرکت خواهد بود

 هیـأت و تحانی دروس ام اند،ثبت نام نمودهجامع ارزیابی براي اسامی دانشجویانی که ضروري است  1تبصره 
 ماه پیش از برگـزاري ارزیـابی جـامع بـه مـدیریت تحصـیالت تکمیلـی        1 ارزیابی به همراه مدارك مورد نیاز،

  .شود ارسال دانشگاه

و موعـد  بهمـن مـاه   جـامع  ارزیابی موعد اولین شود، دو نوبت در سال برگزار می ارزیابی جامع صرفاً  19ماده 
  .ماه استشهریور ارزیابی دومین 
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و پـس  تعیـین   یهاي آموزشتوسط گروه) مشخص شدههاي نوبت در(تاریخ برگزاري ارزیابی جامع   1ره تبص
الزم اسـت برنامـه برگـزاري ارزیـابی جـامع بـراي مـدیریت        . شـود معاون آموزشی دانشکده اجراء می تأییداز 

  .ارسال شود دانشگاه تحصیالت تکمیلی

زار شده و مسئولیت برگزاري ارزیابی جـامع بـر عهـده مـدیر     آزمون به صورت کتبی و شفاهی برگ  20 ماده  
  .گروه و با هماهنگی معاون آموزشی دانشکده است

  .درصد نمره نهایی است 30و  70هاي کتبی و شفاهی به ترتیب ارزش آزمون  1  تبصره

بایسـت  مـی  ارزیابی کتبی و شفاهی جامع حداکثر با فاصله زمانی یک هفته برگـزار شـده و نتـایج    2  تبصره
  . حداکثر دو هفته پس از پایان ارزیابی به مدیریت تحصیالت تکمیلی ارسال شود

  .الزم است همه دانشجویان هم گرایش با هم در ارزیابی جامع شرکت کنند  3تبصره 

  .است شفاهی ضروريجامع رزیابی احضور نماینده تحصیالت تکمیلی، در   21ماده 

در صـورت عـدم احـراز ایـن نمـره،      . اسـت  16جامع، کسب میانگین نمره  شرط قبولی در ارزیابی   22ماده 
دانشجو در صورت عـدم  . نوبت بعدي ارزیابی جامع شرکت کنداولین تواند فقط یک بار دیگر و در دانشجو می
  .ي تحصیل محروم خواهد شدارزیابی دوم از ادامه موفقیت در

  

  رساله
در خـود  ي ادکتـر ي رسـاله از طرح پیشنهادي ان نیمسال سوم دانشجو موظف است حداکثر تا پای   23ماده 

منـوط بـه موفقیـت در ارزیـابی جـامع       يدفاع از طرح پیشنهادي رساله دکتر .داوران دفاع کند هیأتحضور 
  .است

نفـر داور   2و  انراهنما و مشـاور  )اساتید(استاد داوران دفاع از طرح پیشنهادي رساله شامل  هیأت   24ماده 
پیشـنهادي اسـتاد راهنمـا و بـه     علمـی   هیأتاعضاي داوران از بین . تاسمعاون آموزشی دانشکده  و نماینده

علمی با مرتبه حداقل دانشیاري و  هیأتاز اعضاي  بایستمی شوند که یک نفر از آنانانتخاب گروه تعیین می
   .موضوع رساله باشد داراي تخصص مرتبط باو  )دولتیهاي ژوهشگاه و یا پ(هاي دولتی دانشگاه از سایر

حضور داور خارجی در جلسه دفاع از طرح پیشنهادي الزامی نیست و اظهـار نظـر مکتـوب ایشـان       1تبصره 
  .کندکفایت می

و بـا  گروه مـدیر ي پیشنهادي رساله به عهـده  ریزي و برگزاري جلسه دفاع از طرحمسئولیت برنامه   25 ماده
  . استهماهنگی معاون آموزشی دانشکده 
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 دانشـجو موظـف اسـت طـرح را در      ،داوران هیـأت پیشـنهادي رسـاله توسـط    طـرح   تأییدپس از    1 تبصره
مـدیر  بـه  ثبت کنـد و گـواهی آن را     )www.irandoc.ac.ir(ي مرکز اطالعات و مدارك علمی ایران سامانه

  .گروه تحویل دهد

       ، مراتـب بـراي   دانشـگاه  ي تحصـیالت تکمیلـی  ب طـرح پیشـنهادي رسـاله در شـورا    بعد از تصـوی    26 ماده
و فنـاوري دانشـگاه اعـالم     یونت پژوهشاي معبه حوزه رسالههاي اجراي مندي از اعتبار مربوط به هزینهبهره
  .شودمی

ام نمایـد و تـا   ساله اقـد دانشجو موظف است پس از تصویب طرح پیشنهادي نسبت به اخذ واحد ر   27 ماده
  .کند) تمدید(هاي بعدي نیز واحد رساله را اخذ ، در نیمسالزمان دفاع

شود که در چـارچوب طـرح رسـاله باشـد و بـه      ي به عنوان مستخرج از پایان نامه تلقی میاهمقال   28 ماده
  .استاد راهنما برسد تأیید

نسـبت  ت یکسال از تصویب پشنهادیه پس از گذش، یي پژوهشجو موظف است در طی مرحلهدانش   29ماده 
، آن را بـه آمـوزش   توسط استاد راهنما و مشاور تأییداقدام و پس از رساله  ترمیپیشرفت  هايارائه گزارش به

  .دانشکده تحویل دهد

نباشـد از سـوي شـوراي     وهشی از نظر اسـتاد راهنمـا مـورد تأییـد    هاي پژچنانچه پیشرفت فعالیت 1تبصره 
هاي پژوهشـی خـود را بـه    شود تا روند فعالیتها یک نیمسال به دانشجو فرصت داده میآموزشی دانشکده تن

شـوراي تحصـیالت تکمیلـی    مورد جهت تصـمیم گیـري بـه    سطح قابل قبول ارتقاء دهد، در غیر این صورت 
  .شودارجاع داده میدانشگاه 

  .ارائه نماید تحقیقات خود را در قالب سخنرانیدانشجو موظف است هر سال نتایج  2تبصره 

  

  دفاع از رسالهجلسات پیش دفاع و 

اسـتاد   اي از آن را بـه دانشجو بعد از تدوین و نگارش رساله بر طبق دسـتورالعمل دانشـگاه، نسـخه     30ماده 
  .دهدو مشاور تحویل می )اساتید راهنما(

  .شوندداوران رساله به پیشنهاد استاد راهنما و تایید گروه آموزشی تعیین می   31ماده 

بـراي هـر یـک از داوران    توسط مدیر گروه آموزشـی  یک نسخه از رساله به همراه کاربرگ داوري    32ماده 
   .شودمیارسال و نظر آنان دریافت 



٧ 
 

بـا حضـور اسـاتید راهنمـا و مشـاورین      توانند می هاي آموزشی پس از دریافت نظرات داورانگروه   33ماده 
  .نمایندقدام نسبت به برگزاري جلسه پیش دفاع ا

را قبـل از اتمـام    يبـراي تکمیـل رسـاله دکتـر     موظف است تصمیمات جلسه پیش دفاع دانشجو   34ماده 
  . سنوات تحصیلی لحاظ نموده و رساله آماده شده خود را در مهلت مقرر به استاد راهنما تحویل نماید

پذیرش قطعی یک /رساله و چاپدانشجو پس از تدوین رساله به شرط کفایت دستاوردهاي علمی   35ماده 
استادان راهنما /مقاله مستخرج از رساله در مجالت علمی و پژوهشی مورد تایید وزارت علوم، با تایید استاد

  .مجاز است در حضور هیات داوران از رساله خود دفاع کند
  

      ي خـود  ادکتـر  بـه دفـاع از رسـاله   مجـاز  دانشـجو   35و  34پس از احراز شرایط مندرج در مـواد     36ماده  
بایست حداقل داراي مدرك دانشیاري و عضو هیات علمـی  میداور خارجی که صدور دعوتنامه براي  .باشدمی

  .شودتوسط معاون آموزشی دانشکده انجام میهاي دولتی باشد، یکی از دانشگاه

ي ي دفـاع بـه حـوزه   قبـل از برگـزاري جلسـه    هفتـه باید یـک  از رساله ي دفاع شده تأییدکاربرگ   1تبصره 
ي دفـاع  جلسـه بـراي  آن حـوزه  ي مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال شود تا نسبت به تعیین نماینده

  .اقدام شود

اسـاتید  در صورت تعدد، حداقل یکی از (داوران شامل استاد  هیأتي دفاع از رساله با حضور جلسه   37ماده 
ي مـدیریت تحصـیالت   یابد و ریاست آن با نمایندهرسمیت میخارج داخل و داوران سایر ، و مشاور و )راهنما

  .حضور کلیه داوران داخل و خارج دانشگاه در جلسه دفاع الزامیست. تکمیلی دانشگاه است

  

  ارزیابی رساله
-یافتـه   ، میزان نوآوري، چگونگی دفاع از انجام شده اساس کیفیت علمی پژوهشارزیابی رساله بر   38ماده 

  .شودانجام میکاربرگ ارزیابی رساله مطابق با آن و و نحوه نگارش  یهشهاي پژو

هاي ارزیابی را بـه اعضـاي   ي دفاع کاربرگجلسه ينماینده ي تحصیالت تکمیلی دانشگاه در ابتدا  39ماده  
ه را ها را از آنان اخذ و پس از محاسبه میـانگین نتیجـ  دهد و در پایان جلسه، کاربرگداوران تحویل می هیأت

  .نمایدبه دانشجو و آموزش دانشکده اعالم می

  :دشوامتیاز و درجه رساله به صورت زیر تعیین می   40ماده 

 ي عالی، درجه20تا  19ي از نمره   )الف
 ي بسیار خوب، درجه99/18تا  18 ي از نمره   )ب
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 ي خوب، درجه99/17تا  16ي از نمره   )ج
 ابل قبول، غیر ق16ي کمتر از نمره   )د

دانشـجو مجـاز   داوران،  هیأتبنا به تشخیص  ارزیابی شود» غیر قابل قبول«نشجو چنانچه رساله دا   41ماده 
، به شرط آنکه طول دوره از حداکثر مدت مجاز تحصیل بیشتر نشـود اصـالحات الزم   ماه 6طی است حداکثر 

  .یک بار دیگر از آن دفاع کند را در رساله به عمل آورد و صرفاً

دانشجو موظف است حداکثر تا یک ماه پس از دفاع، اصالحات الزم در رساله را انجـام دهـد و بـه       42ماده 
  .استاد یا اساتید راهنما برساند تأیید

داوران،  هیـأت دانشجو موظف است ویرایش نهایی رساله خود را با رعایـت تصـحیحات مـورد نظـر       1تبصره 
بایسـت  مـی  يصورتجلسه دفاع دکتر. اع به استاد راهنما تحویل نمایدجلسه دفبرگزاري ماه پس از  2حداکثر 
  .ماه پس از برگزاري جلسه دفاع به حوزه تحصیالت تکمیلی تسلیم شود 3حداکثر 

  

  فراغت از تحصیل
، بسـیار  عـالی  : در یکـی از سـطوح  ( در رسـاله  دانشجو پس از گذراندن واحدهاي درسی و قبـولی    43 ماده
  .باشدمی رساله، تاریخ دفاع از تاریخ فراغت از تحصیل. شودئل میي دکترا نایافت درجهبه در ) خوب و خوب

تواند نسبت به تکثیـر و صـحافی   رساله توسط مرکز نشر دانشگاه، دانشجو میساختار  تأییدپس از    44ماده 
  .دهاي مختلف دانشگاه تحویل و رسید دریافت نماینسخه نهایی اقدام کند و آن را به بخش

شـده رسـاله و سـایر مـدارك      تأییـد هـاي  منوط به تحویل نسخه صدور گواهی و مدرك تحصیلی  1  تبصره
  .مربوطه به دانشکده و انجام مراحل اداري الزم است

ي تحصـیلی توسـط   ال پرونـده توانـد پـس از ارسـ   ، دانشـجو مـی  براي انجام امور فارغ التحصیلی   2  تبصره
پس تکمیلی دانشگاه مراجعه نماید و کاربرگ تسویه حساب را دریافت کند و ، به مدیریت تحصیالت دانشکده

 2گواهی فراغت از تحصیل طـی مـدت   . ، آن را به دبیرخانه مدیریت تحصیالت تکمیلی تحویل دهداز تکمیل
  .هفته صادر خواهد شد

  طول دوره و افزایش آن
ار سال و نیم است و بنا یم و حداکثر چهمدت مجاز تحصیل در دوره ي دکترا حداقل سه سال و ن   45ماده 

و تصـویب شـوراي تحصـیالت تکمیلـی     گروه آموزشی  تأیید، به پیشنهاد استاد راهنماي دانشجو و بر ضرورت
  .توان حداکثر تا یک نیمسال به این مدت افزودمی



٩ 
 

تمـام تحصـیل   موفق به امدت مجاز  بینی در حداکثردر صورتی که دانشجو به علل غیر قابل پیش   1تبصره 
نشود الزم است درخواست خود براي افزایش طول دوره را حداقل یـک مـاه قبـل از پایـان مهلـت مجـاز بـه        

  .آموزش دانشکده تحویل دهد

شوراهاي تحصیالت تکمیلی دانشـکده و   تأییددرخواست دانشجو براي افزایش طول دوره، پس از    2تبصره 
بـر  این کمیسیون . شودن بررسی موارد خاص دانشگاه ارجاع میگیري نهایی به کمیسیودانشگاه براي تصمیم

هاي کمی و کیفـی  کند و متناسب با فعالیت، وضعیت دانشجو را بررسی میحسب مورد با حضوراستاد راهنما
در صـورت  . گیـري خواهـد کـرد   ي تحصیل یا اخراج او تصـمیم ي ادامهو علمی دانشجو در مورد مدت و نحوه

، دانشجو باید واحد رسـاله را اخـذ نمایـد و مـدت     درخواست افزایش مدت مجاز تحصیل اموافقت کمیسیون ب
  .شودمذکور جزء حداکثر مجاز تحصیل دانشجو محسوب می

  محرومیت از تحصیل/ انصرافمرخصی، 

مستندات پس از  تواند با ارائه مدارك ومی ،در موارد استثنایی که دانشجو داراي عذر موجه باشد  46ماده 
کمیسیون بررسی موارد خاص و با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل،  تأییدذیربط و  یفقت گروه آموزشموا

  .استفاده نماید )با احتساب در سنوات( حداکثر تا دو نیمسال از مرخصی تحصیلی

  :شوددر موارد زیر دانشجو از ادامه تحصیل محروم می   47ماده 

 .شود 16کمتر از   )6با رعایت ماده  ( انگین کل نمرات درسی دانشجومی   )الف
       با رعایت(ارزیابی جامع  بار 2پس از  ییت پژوهشعلمی دانشجو براي استمرار فعالصالحیت    )ب

 .احراز نشود)  22ماده 
 .ارزیابی شود» غیر قابل قبول« ، و بعد از دفاع مجدد 41ایت ماده با رعرساله ي دانشجو    )ج
 .به پایان برسد  )45 با رعایت ماده(ل دانشجو مدت مجاز تحصی   )د

 تواندمی ، دانشگاهي تحصیل در دوره ي دکتراز ادامهدر صورت انصراف یا محروم شدن دانشجو ا   1تبصره 
  .ي تحصیلی دانشجو صادر کنداي بر اساس کارنامهت ضوابط و مقررات مربوط، صرفا گواهینامهبا رعای

تکمیلی دانشگاه  تحصیالت نامه تصریح نشده باشد شورايه در این شیوهدر خصوص مواردي ک  48ماده 
  .گیري خواهد بودتصمیممرجع 

شوراي دانشگاه  62 شماره در جلسه ،تبصره 26و ماده  49نامه مشتمل بر یک مقدمه، این شیوه  49 ماده
در صورت لزوم پس از آن و  آیددر میاجرا  بهسال دو به مدت و از این تاریخ  به تصویب رسید 4/8/93مورخ 

  .شدخواهد بازنگري 

  .باشدالزم االجرا می 1391-94 ورودي يدوره دکترابراي کلیه دانشجویان  نامهاین شیوه


