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مقدمه
سندوتوسعههايبرنامهاهدافخصوصبهاقتصاديواجتماعیعظیمتحوالتوفناوريوعلمپرشتابرشد

کهاستآوردهپدیدتحقیقاتیمراکزوهادانشگاهبرايراشرایطیایران،اسالمیهوريجمسالهبیستاندازچشم

تربیتپژوهش،بهبیشترتوجهوفناوريوعلمدرراهبرديتحولایجادبرايفناوريوتحقیقاتعلوم،وزارت

هاياولویتصدردراردکتيدورهدردانشجوپذیرششیوهدرتنوعطریقازراماهرمتخصص ومتعهد،نیروهاي

قرارتجدیدنظرمورددکترا،دورهآموزشینامهآیینآخرینروي،پیشاهدافبهنیلبراي.استدادهقرارخودکاري

ينامهآیینآموزشی،کارگروهمختلفجلساتدربررسیوکارشناسیهاينظریهآوريجمعازپس،درنهایتوگرفت

هربرگزاريکهاستتأکیدبهزمال. شدتدوین»پژوهشی«و»پژوهشی- آموزشی«يشیوهدوبهدکترا،دورهجدید

هايطرحمحور،پژوهششیوهدرالبتهبود؛خواهدمجازعالیآموزشگسترششورايمجوزباصرفاًها،شیوهازیک

ازبایدکهآناعتباراتبینیپیشومشخصکارفرمايتعیینوتخصصیهايکمیتهدرتصویبازپسپژوهشی،

جهت جلوگیري از ابهامات در برگزاري دوره دکتري و .شدخواهداجراباشد،شدهتأمینمؤسسهازخارجاعتبارات

و از تاریخ تصویب براي کلیه شدهتهیهاجرایی نامهشیوهها داده است این مصوب به دانشگاهنامهآییناختیاراتی که 

آموزشی مصوب نامهآیینمواد کنندهنقضاجرایی نامهشیوهمفاد این است.جرااالالزمهاي دانشگاه خوارزمی دانشکده

براي دوره دکتري نخواهد بود.علوم، تحقیقات و فناوري وزارت

تعاریف.1ماده
:رودمیکاربهنامهشیوهایندرزیرتعاریفاختصار،رعایتبراي

.استفناوريوتحقیقاتعلوم،وزارتمنظور: وزارت

.است) Ph.D(تخصصیدکتراييدورهمنظور: ادکتريورهد

است.»خوارزمیدانشگاه «منظور: مؤسسهدانشگاه/ 

.ندپذیرمیيدکتردورهدانشجوي ،مقرراتطبقکهاست خوارزمی دانشگاههايدانشکدهازیکهرمنظور :دانشکده

نامثبتخوارزمیدانشـگاهدروکـردهطیراگزینشمرحله کهاستي دکتريدورهشدگانپذیرفتهمنظور :دانشجو

.اندنموده

.استدانشگاهپژوهشییاآموزشیسازمانیواحدترینکوچکمنظور: گروه

.استدکتريدورهينامهآیینمنظور: نامهآیین
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تاداسراهنماییتحتومربوطرشته تحصیلیزمینهدريدکتردانشجويکهاستپژوهشیفعالیتمنظور :رساله

.ددهمیانجامو مشاورراهنماان)(

علمی داراي مدرك دکتري تخصصی است که مسئولیت راهنمایی دانشجو را در یکی از اعضاي هیئت: استاد راهنما

طول دوره دکتري به عهده دارد.

اي است که مسئولیتعلمی داراي مدرك دکتري تخصصی یا متخصصان حرفهیکی از اعضاي هیئت: استاد مشاور

دارند.مشاوره دانشجو را در انجام رساله به عهده

ارزیابی رساله مسئولیتاي است که یا متخصصان حرفهعلمیهیئتمجموعه متشکل از اعضاي : داورانهیئت

.دارندعهدهدانشجو را بر 

راي جامعه که داهايبخشدر سایر علمیهیئتغیر باتجربهیا کارشناسان نظرانصاحب: ايحرفهمتخصصان 

.مؤسسه هستندتائیدبه ايحرفهیت مهارت و صالح

.استدانشگاهآموزشی و یا شوراي تحصیالت تکمیلیشوراي منظور: شورا

تعریف دوره.2ماده
تربیتآنرسالتوانجامدمیتحصیلیمدركاعطايبهکهاستعالیآموزشتحصیلیدورهترینبااليدکتردوره

مؤثردانشمرزهايگسترشوکشورنیازهايرفعدرفناوري وعلوممختلفهايزمینهردنوآوريباکهاستافرادي

.شودمیبرگزار» پژوهشی«و» پژوهشی- آموزشی«يشیوهدوبهدورهاین. باشند

.است»پژوهشی- آموزشی«يشیوهاجرايبراينامهشیوهاین:1تبصره

پذیرششرایط.3ماده 
:استالزامیزیرشرایطاحرازرادکتيدورهبهورودبراي

عالی.آموزشبهورودعمومیشرایطاحراز)الف

از کشور کهخارجیاداخلهايدانشگاهازیکیازايحرفهدکترايیاارشدکارشناسیتحصیلیمدركداشتنب)

.باشدرسیدهکیپزشآمـوزشودرمـانبهداشت،وزارتیافناوريوتحقیقاتعلوم،وزارتتأییدبهموردحسب

مصاحبه.وآزمون کتبیطریقازموردنظررشته بهورودبرايعلمیصالحیتپ) احراز
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دکترا. آزمون3- 1

:شودمیانجاممرحلهدودردکتراآزمون

شود.که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار میالف) آزمون کتبی 

خواهدداوطلباناطالعبهمناسبزمانه نحو مقتضی و دردر هر سال بآزمونب) مصاحبه علمی دانشگاه: نحوه

از طریق مصاحبه علمی آزمون کتبیداوطلبان داراي کارنامه علمی، کمیته مصاحبه ازصالحیتاحراز منظوربه.رسید

کنندهمصاحبهيکمیتهاعضاي . ارزیابی به عمل خواهد آوردپژوهشی،-علمیبررسی دستاوردهاي(آزمون شفاهی) و

نفر از اعضاي 3) حداقل 3دانشکده (بدون حق رأي) ) نماینده شوراي2اینده وي ) مدیر گروه یا نم1از: اندعبارت

.موردنظرگرایش در سال -واجد شرایط راهنمایی دانشجویان هر رشتهعلمیِهیئت

خارجیزباندرتوانایی. احراز2-3

انشگاه خوارزمی موظف به ارائه نمره زبان انگلیسی مورد دانشجویان دکتري در صورت قبولی نهایی در د-3- 1-2

طریقازخارجیزبانکارگیريبهدردانشجوتواناییخود هستند. احرازقبل از برگزاري آزمون جامعدانشگاه تائید

پذیرد.صورت می1مصوب شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه مطابق جدول هايآزمون

شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاهتائیدد زبان مورهايآزمون-1جدول 

قبولینمرهحدنصابنوع آزمون

TOEFL IBT60

TOEFL PAPER450

TOLIMO450

IELTS5/5

MSRT50

kelt60خوارزمیدانشگاهزبانآزمون

60تهراندانشگاهزبانآزمون
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درصد حداقل امتیاز نمرات 80یات عرب کسب براي دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی و زبان و ادب:1تبصره 

.کندمیزبان خارجی جهت شرکت در آزمون ارزیابی جامع کفایت 

درصد نمره حد نصاب را 80براي شرکت در آزمون جامع الزم است دانشگاه خودگردان: دانشجویان پردیس 2تبصره 

کسب نمایند و براي دفاع نمره کامل را ارائه دهند، 

(استعدادهايشوندمیپذیرفتهطریق آزمون تخصصی سازمان سنجش آموزش کشورجز ازیانی کهدانشجو.2-2-3

زبانکارگیريبهتواناییدر احرازنیزخارج به داخلراتبهو دانشجویان تبدیل )...ووزارتهايراتبهودرخشان

هستند.عجامارزیابیمجوزدرخواستازقبل» 3-2-1ماده «خارجی ملزم به رعایت مفاد 

براي نامهشیوهاین » 1-2-3«درصد امتیاز از ماده 70به استناد مصوبات وزارت علوم، کسب .3- 2- 3

است.موردقبول، 1بدون لحاظ نمودن تبصره » ایثارگرانيسهمیه«از کنندگاناستفاده

براي نامهیوهش)) این 3- 2-1ماده ((ازامتیازدرصد 80. به استناد مصوبات وزارت علوم، کسب 4-2-3

است.موردقبولاز سهمیه مربیان کنندگاناستفاده

شرطبهي زبان خارجی را احراز نموده باشند، نمرهحدنصابي دکترا، دانشجویانی که در بدو ورود به دوره.3- 2- 5

است.موردقبولسال از تاریخ آن نگذشته باشد، بیش از دوکهآن

ينامهشیوه«جی براي دانشجویان متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی تابع احراز توانایی در زبان خار6-2-3

است که توسط سازمان امور دانشجویان وزارت اعالم » اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج از کشور

.گرددمی

مدت دوره.4ه ماد
درواستسالچهارحداکثروسالسهحداقل»پژوهشی-آموزشی«شیوهدريدوره دکتردرتحصیلمجازمدت

تدمبدینتحصیلینیمسالدوتاحداکثرتوانمی،ربطذيگروهتأییدوراهنمااستادپیشنهادبهو ضرورتصورت

صورتبهنیمسال مورد درخواست،شروعازقبلهفتهدوتاکثراحدبایدمدت را دانشکده مربوطهافزایشاین. افزود

.نمایداعالمدانشگاهتکمیلیتحصیالتمدیریتبهکتبی

» نشودآموختهدانشدر مدت مقرر دانشجوکهدرصورتی«يدوره دکترينامهآیین»9«ماده بر اساس تبصره.4- 1

دانشگاه اختیار دارد که مدت تحصیل را حداکثر تا دو نیمسال افزایش دهد. براي دانشجوي مشمول آموزش رایگان
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کماکان رایگان اما در نیمسال دوم منوط به پرداخت شهریه ثابت در ابتداي هر نیمسال تحصیل در نیمسال اول 

شود.تعیین میامناهیئتاست که طبق تعرفه (مطابق سال ورود دانشجو به دانشگاه)تحصیلی 

سال است و در صورت 5/4حداکثر مدت مجاز 95: مدت تحصیل براي دانشجویان ورودي قبل از سال 1تبصره

.شودمیبه مدت مجاز افزوده نیمسالگروه آموزشی حداکثر یک تائیدت بنا به پیشنهاد استاد راهنما و ضرور

براي دانشجویان ورودي ترمیکبه بعد و 95(دو ترم براي دانشجویان ورودي اگر دانشجو علیرغم اضافه سنوات. 2-4

نشود،تحصیلاتمامبهموفقبینیپیشغیرقابلشکالتمبروزیاوخوداختیارازخارجعللیبهبنا، )95قبل از سال 

کمیسیون،گروه، معاون آموزشی دانشکده و مدیریت تحصیالت تکمیلیتأییدودانشجوراهنماياستادپیشنهادبه

علمیوکیفیویکمهايفعالیتبامتناسبوکندمیبررسیرادانشجووضعیتمورد،برحسبخاصمواردبررسی

بدیهی است که ادامه تحصیل در این کرد.خواهدگیريتصمیماواخراجیاتحصیلادامهنحوه ومدتدربارهدانشجو،

دانشجوییخدماتهرگونهشرایط نیز منوط به پرداخت هزینه ثابت در ابتداي هر نیمسال تحصیلی است و دریافت

.استهمربوطيهزینهپرداختنیز مستلزم

تحصیلیشروع نیمسالازقبلهفتهچهارحداقلبایددانشجوه،ماداین» 4- 2«بند تیاز امازاستفادهبراي.4- 3

تا به تأیید شوراي گروه برسد، بعد از تأیید،نمایدتسلیمراهنمااستادبهبا ذکر دالیل مستند راخودتقاضاي،جدید

تحصیالتمدیریتبهخاص،اردموکمیسیوندرطرحبرايهفتهدوظرفحداکثررا دانشکده درخواست مذکور 

.کندمیارسالدانشگاهتکمیلی

مراحل دوره.5ماده
.استزیر پژوهشیو آموزشیپیوستههمبهداراي دو مرحله » پژوهشی- آموزشی«شیوهبهيدکتردوره 

آموزشیيمرحله. 5- 1

.یابدمیپایانجامعارزیابیدرقبولیباوگردد میآغازداوطلبشدنپذیرفتهباآموزشیمرحله 

زیر کالسبرگزارياستثناییموارددر. یابدمیرسمیتدانشجو3حداقلبايدکتردوره درسکالس.5- 1-1

روازاین. استبالمانعتحصیالت تکمیلی آموزشی يشوراتائیددانشکده وآموزشیشورايپیشنهادبه،حدنصاب

ر هر سال تحصیلی هستند.دانشجو دف به رعایت ظرفیت پذیرشهاي آموزشی موظگروه
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ارائهنوبت و در دو روز در هفتهدوواحدي را حداقل در 4و 3ند برنامه دروس اهاي آموزشی موظفگروه.2-1-5

نمایند.

برنامه درسی مصوب آخرین و مدرسان، بر اساس هاسرفصل، عناوین، يدکتردروس دوره ه الزم است در ارائ.1-5- 3

معاون به منوط به ارسال دالیل توجیهی گروه و مستندات احراز شرایط مدرسمدعو، مدرسان ارگیريکبهعمل شود. 

است.مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاهاز مجوزاخذو آموزشی دانشکده 

و در شرایط استثنایی منوط به تصویب در نیستمجازاستادبهمعرفیصورتبهيدکتردروسبرگزاري.4-1-5

.دانشگاه استآموزشی شوراي 

دررادرسایندرخودنتیجه مطالعاتازسخنرانییکبایددانشجویانسمینار،درسارائهصورتدر.5- 1- 5

باهماهنگوراستادربایدنیزسمینارهاموضوع. دهندهارائنظارت گروه آموزشیاعالم رسمی وبامربوطدانشکده

.رساله باشدموضوع

از زمان برگزاري پسروز40درس مربوط را حداکثر موظف است نمرهدکتري دروس دورهیک از استاد هر .5- 1- 6

این امر تخلف آموزشی محسوب امتحان از طریق سیستم اتوماسیون آموزشی اعالم و قطعی نماید. در غیر این صورت

.ا خواهد بودن شورآگیريتصمیمتحصیالت تکمیلی  و آموزشی شوراي مجوزدرج نمره منوط به و شودمی

درج در پرونده و یا تغییر نمره درس منوط به 5-1- 6عدم اعالم نمره در بازه زمانی مقرر مطابق بند : 1تبصره

تحصیالت آموزشی مطابق تصمیم شوراي علمیهیئتارتقا اعضاي نامهآیین2مادهاز استاد و کسر امتیاز آموزشی 

.خواهد بودتکمیلی 

يبرنامهباریکسال پنجحداقل هر اندموظفدر راستاي تحقق اهداف ذیل، دکتري يدورهري هاي مجگروه. 7-1-5

، شوراي تحصیالت جهت تصویب در کمیته بازنگريدرسی و محتواي دروس دوره را مطابق با مقررات، بازنگري و 

پیشنهاد نمایند:تکمیلی و شوراي دانشگاه

اي تحوالت علوم و فناوري.کردن محتواي دروس در راستروزبهالف) 

درسی با نیازهاي علمی و فنی کشور.هايبرنامهب) انطباق 

تخصصی جدید.افزارهاينرمپ) استفاده از منابع علمی و 

نوین آموزشی.هايشیوهکارگیريبهت) 
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پژوهشیيمرحله. 2-5

و امع و دفاع از طرح پژوهشی رسالهمرحله آموزشی، قبولی در ارزیابی جازرسمی بعدصورتبهمرحله پژوهشی

ابعاد رسمی کنندهمشخصاین تعریف .رسدمیپایانبهرسالهازدفاعباوشودمیآغازتصویب آن در گروه آموزشی

مرحله پژوهشی است و مغایرتی با شروع فعالیت پژوهشی دانشجو در مرحله آموزشی ندارد.

واحدهاي دوره.6ماده
واحد18براي کلیه دانشکده ها»پژوهشی- آموزشی«يشیوهدرکهاستواحد36يدکترهدورواحدهايمجموع

است.)رسالهپژوهشی (واحد18وآموزشیآن

اجرايبرايدانشجوعلمیتوانتقویتورشتههر نوینمفاهیمبرطتسلّمنظوربهیآموزشواحدهاي.6- 1

در صورت نیاز به .شودمیانتخابرشتههربمصودرسیبرنامهاساسربوراهنمااستادنظرباپژوهشیهايفعالیت

انجام گیرد.از طریق گروه آموزشی مربوطمقرراتباید مطابق با ، اقدامات الزمتعریف درس جدید

گروه دانشجو با پیشنهاد استاد راهنما و تأیید شوراييرسالهدروس اختیاري مرتبط با واحد6حداکثر خذ ا.2-6

آموزشی دانشگاه بالمانع است.هايگروهمصوب از سایر يبرنامهبر اساس آموزشی دانشکدهموزشی و معاونآ

هاي دولتی میهمان از دانشگاهصورتبهرا واحد درسی6حداکثر تواند دانشجو میراهنمااستادنظربا..6- 3

عدم ارائه آن درس در دانشگاه خوارزمی شرطهبدوره دکتري اخذ نماید. اخذ درس از دانشگاه دیگر برگزارکننده

میسر است.

آموزشیو شوراي ربطذيگروهکمیتهتأییدوراهنمااستادتشخیصبهنیاز،صورتدروخاصشرایطدر.4-6

هايدرسازواحد6حداکثر،مصوبآموزشیهايواحدبروهعالاندموظفمرتبطغیرهاي یان رشتهدانشجو،دانشکده

در نیمسال اول هادرساینگذراندن. دنبگذران»14«نمرهحداقلباجبرانیهايدرسعنوانبهراتکمیلیهايدوره

محاسبهدانشجوهاينمرهمیانگیندراست. نمرات این واحدهاالزامی(حداکثر تا پایان نیمسال دوم)پذیرش دانشجو

.گرددنمی

شرطبهو مربوط رشتهکارشناسی ارشد دوره هاي واحدماً باید از الزا»6- 4«مذکور در بند دروس جبرانی . 5-6

ارشد ارائه شود.کارشناسیهايحضور دانشجویان در کالس
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، تابع ضوابط یادشدههايکالسکارشناسی ارشد ارائه نشود، تشکیل در دورهجبرانیدروسکهدرصورتی.6-6

خواهد بود.دکترييدورهتشکیل کالس 

.و منوط به پرداخت شهریه استدهدنمیافزایشراآموزشیدوره مجازتمدجبرانی،دروسگذراندن.7-6

هاي خارج از کشور که از سوي وزارت و بر اساس قوانین و مقررات شجویان شاغل به تحصیل در دانشگاهدان.8-6

را احدهاي درسی رشته مربوطگروه آموزشی باید وشوند، با نظر ی میه دانشگاه معرفتحصیل بيادامهمربوط براي 

خواهند بود.نامهشیوهاین هايتبصرهبگذرانند. این دسته از دانشجویان نیز تابع تمامی مواد و 

کهآنمگرنماید؛انتخابواحد10حداکثرو6حداقلنیمسالهردراستموظفآموزشی،مرحلهدردانشجو.9-6

واحد14سقفتاتعداداین،جبرانیهايدرسزمانهماخذصورت رد. باشدکمترواحد6ازباقیماندهواحدهاي

استافزایشقابل

20از 16هادرسهمهدردانشجوهاينمرهقبولقابلمیانگینو20از14درسهردرقبولیينمرهحداقل.6- 10

.است

وي انجام می شود.محاسبه میانگین کل نمرات دانشجو صرفا بر اساس آخرین نمره ي قبولی: 1تبصره

، در صورت عدم کسب نمره قبولی در هر درس یا حذف غیر موجه آن، دانشجوي مشمول آموزش رایگان:2تبصره 

، هزینه مربوط به آن را بر اساس تعرفه مصوب هیات اب مجدد همان درس یا درس جایگزینموظف است براي انتخ

.امناء مؤسسه پرداخت کند

هايگروه. استتحصیلینیمسال3آنازبعدو 95براي دانشجویان ورودي آموزشیيدورهطولحداکثر. 11-6

در همان هاآناخذمذکور و دانشجویان موظف به هاينیمسالدر طول دروس ئه کلیه آموزشی موظف به ارا

.اندشدهتعیینهاينیمسال

نظربااستمجازدانشجوباشد،16ازمعدل دانشجوي دکتري پس از گذراندن کلیه دروس کمترکهدرصورتی.6- 12

دانشگاه امنايهیئتشوراي گروه و با پرداخت شهریه (مطابق شهریه دانشجوي شبانه مصوب تأییدوراهنمااستاد

از میان هاییدرسهستند یا 16را که داراي نمره کمتر از هاییدرسباریکفقطبراي دانشجوي هم ورودي خود)،

اخذتحصیلی نیمسالیکدرحداکثرکل،میانگینجبراني دوره، برايواحدهاسقفبروهعالرادروس مصوب

اخذ دروس اضافه نیز معدل دانشجو ترمیکپس از کهدرصورتیشود. 16بگذراند تا معدل کل دانشجو باالي وودهنم

با حسابتسویهرا پس از هاخذشدو فقط گواهی نمرات شودمیاز ادامه تحصیل محروم نشد دانشجو 16باالتر از 

دانشگاه دریافت خواهد کرد.
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دانشجو در نیمسال نامثبتنیمسال تحصیلی شود، 4مجموع سنوات آموزشی دانشجو بیش از کهدرصورتی. 6- 13

دانشکده و ارسال مستندات مربوطه به مدیریت تحصیالت استاد راهنما و شوراي آموزشی تائیدبعدي منوط به 

دانشگاه است.موزشیآشوراي ح در تکمیلی جهت طر

موضوع کلی رساله و تعیینبهمنوط،ازآنپستحصیلی و سنواتازدومنیمسالدردانشجوواحدانتخاب. 6- 14

تأیید مدیر گروه آموزشی است.

یلی در نیمسال سومِ سال تحصاندموظف،گرددمیدر دو نیمسال ارائه شاندرسیدانشجویانی که واحدهاي .15-6

در سه نیمسال ارائه شاندرسیرا ثبت نمایند و دانشجویانی که واحدهاي » ارزیابی جامع«انتخاب واحد يبرگهدر 

در اندموظفدر ارزیابی جامع، عدم قبولی، در صورت عدم برگزاري ارزیابی جامع در پایان نیمسال سوم یاگرددمی

را ثبت نمایند.» ارزیابی جامع«د انتخاب واحيبرگهنیمسال چهارمِ سال تحصیلی در 

جامع. ارزیابی7هماد
هاي آموزشی و پژوهشی دانشجوست.از ارزیابی جامع، احراز قابلیتهدف

جامعشرایط شرکت در ارزیابی. 7- 1

احراز ؛ ب) 20از 16میانگین کلکسبوآموزشیيدورههايدرسگذراندنازالف) پساست:موظفدانشجو

ومجوز از مدیر گروه اخذبعد از ؛ پ)نامهشیوهاین » 3-2- 1ماده «خارجی، مطابق زبانآزمونی درقبولحدنصاب

ارزیابیمراحليکلیهپایانتاآموزشیيمرحلهمجازمدت. نمایدشرکتجامع، در ارزیابین آموزشی دانشکدهمعاو

نیمسال است.4جامع، 

اساس تقویم آموزشی دانشگاه و در زمان مقرر، از برمربوطهر نیمسال در درس ارزیابی جامع دنامثبت:1بصره ت

مجوز را اخذالزم براي هايشرطپیشنماید، اما نامثبتجامع دانشجو در ارزیابی کهدرصورتیوظایف دانشجو است. 

ارزیابی راي برگزارياحراز نکرده باشد، یا به تشخیص و تأیید گروه و دانشکده، با رعایت مدت مجاز، مهلت بیشتري ب

.شودمیبا تأخیر درج صورتبهدانشجو يکارنامهدرس ارزیابی جامع در آن نیمسال در جامع الزم باشد، نتیجه
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جامعارزیابیبرگزاريدستورالعمل.2-7

اري آنو زمان برگزآموزشی باید موضوعگروهشفاهی است. مدیروکتبیهايآزمونصورتبهارزیابی جامع. 2-7- 1

به آگاهی معاون آموزشی اينامهاطالع دانشجویان و طی بهاياعالمیهطی آموزشیيدورهنیمسالآخـریندررا

دانشکده برساند.

طریقجامع و بعد از تأیید استاد راهنما، ازارزیابیبرگزاريازقبلماهیکحداقلاستموظفدانشجو.2-2-7

.را براي معاونت آموزشی دانشکده ارائه نمایدامعجارزیابیدرشرکتگروه درخواست

جامع ارزیابیدانشجو درشرکتمجوزجامع،ارزیابیبرگزاريازقبلهفته2حداقلاستموظفدانشکده.7- 2- 3

.مطابق با ضوابط صادر نمایدرا

گروه آموزشی پیشنهادبهماه)ردیبهشت و آبان(اسالدرباردوحداکثرگرایش/رشتههردرجامعارزیابی..4-2-7

.شودمیبرگزاردانشکدهشوراي تصویبازپسو

ارزیابی نوبتدوازنوبتیکموجه از شرکت در ارزیابی جامع امتناع ورزد،بدون عذردانشجوکهدرصورتی.7- 2- 5

بود.خواهدبعديجامعارزیابیاولیندرشرکتبهدیگر مجازباریکتنهاودهدمیدستازرا

آزمون کتبی ارزیابی جامع- 7- 3

.استتصویب گروه آموزشیوراهنمااستادانتخاببهاصلیدرسسهیادوشاملکتبیآزمون. 3-7- 1

درمجموعدانشجو،کل نمراتمیانگیندهند ومیتشکیلراارزیابی جامع کلنمرهدرصد60کتبیآزمون. 7- 2-3

باشد14ها کمتر از از درسیکهیچره و نم16کمتر از نبایدکتبیهايآزمون

.استدانشجو آزمون کتبی را با موفقیت بگذراند مجاز به شرکت در آزمون شفاهی کهدرصورتی.7- 3- 3

ارزیابی جامعشفاهیآزمون-4-7

دردانشجو،نمراتکلمیانگینودهدمیتشکیلراارزیابی جامع کلنمرهدرصد40شفاهیآزمون.4-7- 1

.باشدکمتر20از 16نبایدشفاهیوکتبیهايآزمونمجموع

معاون آموزشی نظربر عهده مدیر گروه زیرجـامعهـاي آزمون شفاهی ارزیابیجلسـهدبیـريوبرگـزاري2-4-7

:گیردمیاعضاي زیر انجام ازبمرکايکمیتهتوسط دانشکده و با نظارت تحصیالت تکمیلی دانشگاه است و

راهنماان) (استاد)1
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هاي تحصیالت تکمیلی سه سال تدریس یا تحقیق در دورهباسابقهداراي مدرك دکترا علمیهیئت) دو یا سه عضو 2

گرایش) و تصویب شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده که حداقل یکی از - دکترا، با نظر گروه (رشتهيدورهو ترجیحاً 

سه عضو مذکور دانشیار یا استاد باشد.

تحصیالت تکمیلی که حداقل نمایندهعنوانبهدانشکده با معرفی معاون آموزشی دانشکده علمیهیئت) یک عضو 3

دکترا باشد.يدرجهاستادیار با 

) گروه آموزشی، اعضاي کمیته ارزیابی جامع را تعیین و از طریق معاون آموزشی دانشکده به مدیریت تحصیالت 4

.نمایدتکمیلی دانشگاه اعالم می

رسالهتحقیقطرحودانشجواستداللوبیانقدرتعلمی،توانزمینهدرسؤاالتیشاملشفاهیآزمون.7- 4- 3

.گیردمیجامع انجام ارزیابیبرگزاريکمیتهتشخیصدانشجو به

کسببهموفقشفاهیآزموندرولینمایدکسبراالزمنمرهحداقلکتبی،آزموندردانشجوچنانچه.4-4-7

.نمایدشرکتشفاهیآزموندرصرفاًبعديجامعارزیابیدرتواندمیتقاضا صورتدرنشود،نمره قبولی

پذیرد.مخفی انجام میگیريرأيصورتبهدهی بخش شفاهی ارزیابی جامعامتیاز. 7- 4- 5

تواند بخش شفاهی میينمرهدرصد 50تا دانشجویانی که داراي مقاله یا مقاالت با شرایط زیر باشند:1تبصره 

کسب 8بیش از ينمره، درمجموعدانشجو از بخش شفاهی کهدرصورتیها تعلق گیرد، ولی مازاد به آننمره صورتبه

گرددمینمره منظور 8نماید، فقط 

ت در مجالشدهچاپباشد و مقاالت شدهچاپپژوهشی مورد تأیید وزارت -ت علمیلف) مقاله یا مقاالت باید در مجالا

معتبر با ضریب تأثیر مثبت باشند.ينمایهداراي خارجی باید

الزامی است.»دانشگاه خوارزمی«ب) مقاله باید در راستاي موضوع رساله باشد و درج نام 

دکترا باشد.يدورهپ) تاریخ ارسال مقاله براي مجلّه و چاپ باید بعد از قبولی در 

.شودمیارزیابی مشخص يکمیته) امتیاز مقاله توسط ت

جامعنتیجه آزمون-7- 5

دیگر در باریکدانشجو مجاز است صرفاً صورتایناست در غیر 16حداقل نمره قبولی براي ارزیابی جامع .7- 5- 1

ارزیابی جامع شرکت کند و آن را با موفقیت بگذراند.
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موادتمامازيبعدجامعارزیابیدراستموظفگروهگردد،مردودجامعارزیابیدردانشجوچنانچه. 7- 2-5

.عمل آوردبهارزیابیويازامتحانی

دیگر حق شرکت در آزمون جامع را باریکل در آزمون جامع مردود شود، صرفاًدانشجو بار اوکهدرصورتی. 5-7- 3

در خصوص امکان شرکت مجدد در ارزیابی گیريتصمیمدارد و در صورت مردود شدن مجدد، پرونده دانشجو براي 

شودمیدانشگاه ارجاع آموزشیشوراي استاد راهنما و شوراي آموزشی دانشکده به تائیدز جامع پس ا

راجامعنیز نتواند ارزیابیدانشگاهتحصیالت تکمیلیآموزشی شوراي تائیدپس از دانشجوکهدرصورتی:1يتبصره

خواهد شد.محرومتحصیليادامهازبگذراند،موفقیتبا

خواهد بودکتبی بعد از برگزاري آزمون بیست روزآزمون جامع نهایی نتیجه مان اعالمحداکثر ز: 2يتبصره

پیشنهادي رساله). دفاع از پروپوزال (طرح8ماده
جـامعنیمسال بعد از قبولی در ارزیـابیاولینپژوهشی باید در - آموزشیيشیوهپیشنهادي رساله دکتري درطرح

پیشنهادي رساله دکتري با ان) راهنما تهیه شود. حداکثر مهلت ارائه براي ارائه طرح(استادتوسط دانشجو و زیر نظر 

دانشجو در کهدرصورتی. استترم پنجم ،دروس دکتريعدم قبولی در نظر گرفتن عدم قبولی در آزمون جامع و یا 

استاد راهنما رسانده تا تائیدنیز نتواند از پیشنهاد رساله دکتري خود دفاع نماید، درخواست خود را به 5انتهاي ترم 

آموزشی شوراي پس از تصویب در شوراي آموزشی دانشکده به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه جهت بررسی در 

ارسال شود.تحصیالت تکمیلی 

آن توسط استاد راهنما، فرم مربوط تائیدپیشنهادي رساله دکتري به استاد راهنما و طرحس از ارائه دانشجو پ.8- 1

به برگزاري جلسه دفاع از پروپوزال را به مدیر گروه تحویل داده تا پس از طرح موضوع در جلسه گروه آموزشی و 

وهشی دانشکده، حداکثر پس از یک پژ-تصویب عنوان موضوع در این جلسه و سپس تصویب آن در شوراي آموزشی

:دفاع نمایدمرکّب از اعضاي زیر ايماه از پروپوزال خود در کمیته

ان) راهنما(استاد)1

پیشنهادي رساله دکتري الزامی نیستطرح: حضور استاد مشاور در جلسه دفاع از1تبصره

در متخصصگاه خوارزمیهاي آموزشی دانشمتخصص گروه و یا سایر گروهعلمیهیئتدو تن از اعضاي)2

داراي مرتبهحداقلکه به پیشنهاد استاد راهنما و تصویب گروه آموزشی زمینه موضوع تحقیق رساله دکتري 
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دکتري يدورهت تکمیلی و ترجیحاً تحصیالهايدورهسه سال سابقه تدریس یا تحقیق در بوده و استادیاري

داشته باشند.را 

که حداقل داراي مرتبه استادیاري بوده و سه سال شنهاد مدیر گروه)نماینده تحصیالت تکمیلی (به پی)3

دکتري داشته باشند.يدورهتحصیالت تکمیلی و ترجیحاً هايدورهتدریس یا تحقیق در يسابقه

که حداقل داراي مرتبه به پیشنهاد استاد راهنما و تصویب گروه آموزشی یک نفر داور خارج از دانشگاه )4

دکتري يدورهتحصیالت تکمیلی و ترجیحاً هايدورهسه سال سابقه تدریس یا تحقیق در بوده ودانشیاري

داشته و زمینه تحقیقاتی ایشان در زمینه موضوع تحقیق رساله دکتري باشد.

حداقل دو هفته قبل از برگزاري دفاع از طرح پیشنهادي رساله، دانشجو موظف به دریافت مجوز :2تبصره

دانشکده است.معاون آموزشیبرگزاري دفاع از

رسمیتمعاون آموزشی دانشکده و تأییدهمربوطيکمیتهتصویبازطرح پیشنهادي رساله دکتري پس. 2-8

دفاعخوديرسالهازکهزمانیپیشنهادي رساله تاطرحپس از تصویب ، دانشجوروازاین.اجراستقابلویابدمی

دانشجو نامثبتعدم. نمایدنامثبترسالــه،برايبعديهاينیمسالدرشگاهیدانتقویمبر اساساستموظفنکرده،

صدور مجوز بهمنوطدانشجوتحصیلبهبازگشتاست وتحصیلازانصرافيمنزلهبهدر سنوات مجاز تحصیلی

اص موارد ختحصیالت تکمیلی دانشگاه است. در صورت ارجاع بازگشت به تحصیل به کمیسیونمدیریت توسط 

.استسالهماندرنیمسالنوبت دوم همانثابتيشهریهملزم به پرداخت دانشگاه، دانشجو

دفاع از پروپوزال را به مدیریت تحصیالت جلساتصورتمعاون آموزشی دانشکده موظف است یک نسخه از . 8- 3

مصوب، هايستورالعملددانشگاه به جهت کنترل رعایت ضوابط تکمیلیتحصیالتمدیرتکمیلی ارسال نماید و 

.کندمیو در صورت احراز مغایرت مراتب را اعالن آوردمیبه عمل کنترل نهایی را

دکتريرسالهانجام.9ماده
اقدام نماید و نامهپایانپیشنهادي رساله دکتري بالفاصله نسبت به انجام طرحتائیدپس از استموظفدانشجو. 9- 1

را با ماهه3تحویل استاد راهنما داده و جلسه پیشرفت کارمطابق فرم مربوطه ه را ماهه انجام رسال3هاي گزارش

حضور استاد راهنما و یکی از اساتید ممتحن داخلی حاضر در جلسه دفاع از پروپوزال برگزار نماید.
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مصوب نامهنآییپژوهشی خود طبق هايفعالیتدانشجو مجاز است در زمان تدوین رساله دکتري و براي ادامه .2-9

آموزش عالی داخلی یا خارجی سفر هايمؤسسهوزارت در مدت مجاز تحصیلی با عنوان فرصت تحقیقاتی به یکی از 

کند.

صورتتحصیلیپیشرفتگزارشيارائهازپس،بردمیبه سرمطالعاتیفرصتدرکهدانشجویینامثبت.9- 3

صادردانشجوتحصیلیپیشرفتگزارشدریافتازپسشکدهدانمعاون آموزشیرانامثبتکتبیمجوز.گیردمی

دانشکده موظف است رونوشت مجوز را به چنینهم. استهمربوطگروهيعهدهبرنامثبتاجرايبرو نظارتکندمی

.انضمام مستندات براي تأیید یا رد، به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال نماید.

سمینار که با حضور استادان راهنما و مشاور و یکش رساله خود را تا زمان دفاع در دانشجو موظف است گزار9-4

. دانشجویان عالقمند برگزار می شود، ارائه نماید

پیش دفاع رساله دکترييجلسهانجام .10ماده
اري جلسه دانشجویی که حداقل دستاوردهاي پژوهشی براي دفاع از رساله دکتري را داشته باشد، درخواست برگز

استاد راهنما مستندات مربوطه را در اختیار تائیدپیش دفاع از رساله دکتري را به استاد راهنما ارائه داده و پس از 

دهد.مدیر گروه قرار می

. نمایدمیکتبی به معاون آموزشی دانشکده ارائه صورتبهدانشجو را يرسالهمدیر گروه دستاوردهاي علمی . 10- 1

. با دریافت این تأیید و شودمیو تأیید، نتیجه از سوي معاون آموزشی دانشکده به مدیر گروه اعالم پس از بررسی

درخواست مجوز براي دفاع از رساله را ارائه نماید.تواندمیانجام موفق پیش دفاع، دانشجو 

و دو داور داخلیمشاوراناي با حضور استاد راهنما وي خود در جلسهرسالهازدر جلسه پیش دفاعدانشجو.2-10

ي دفاع نهایی خواهد شد. آمادهاستاد راهنماتائیدو ي دانشجو پس از اصالحات احتمالی. رسالهدفاع خواهد نمود

ارائه نماید.مدیر گروه پیش دفاع مذکور را براي صدور مجوز دفاع نهایی به يجلسهاستاد راهنما باید گزارش 

.استپیش دفاع جلسه نهایی سه ماه پس از حداکثر مهلت دفاع :1تبصره 
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ارزیابی رساله (دفاع از رساله).11ماده
شرایط ارزیابی رساله. 1-11

کفایتشرطبهو راهنمااستادتأییدوماه پس از پیش دفاع از رساله دکتري 3و حداکثر رسالهتدوینازپسدانشجو

.کنددفاعآنازاوراندهیئتحضوردراستموظفرسالهعلمیدستاوردهاي

از قبلرساله،موضوعبامتناسبپژوهشی وطرحاهدافبارساله، مطابقعلمیدستاوردهايکفایتاحراز.11- 1- 1

ازمستخرجيمقالهیکحداقل(مشخص بودن شماره مجله و تاریخ چاپ) نهاییپذیرشاخذیاچاپطریقازدفاع

گروه واستاد راهنماتوسط،ارتقاينامهآیینمورد تأیید وزارت بر اساس پژوهشیِ-علمی معتبرمجالتدررساله

.گیردمیصورتبا نظارت معاون پژوهشی دانشکده آموزشی

چاپ شود. نویسنده مسئول مقاله »خوارزمی دانشگاه«باناممنحصراً مقاله مستخرج از رساله دکتري باید:1تبصره

باشد. در ذکرشده) در مقاله XXXXX@khu.ac.ir(دانشگاهیوده و آدرس ایمیل باید استاد راهنماي اول دانشجو ب

اسامی اساتید راهنما و مشاور جز نویسندگان مقاله .شودنمیغیر این صورت، آن مقاله براي دفاع از رساله پذیرفته 

باید درج شود. 

بودن مقاله از رساله، گروه آموزشی است.مرجع تشخیص مستخرج : 2تبصره 

تاریخازقبلماهیکبایدراهنما،استادتأییدازتوسط دانشجو پسرسالهازدفاعمجوزصدوردرخواست. 2-1-11

معاون بهدفاعتاریخازقبلهفتهدوحداقلدانشکده،شوراي آموزشیگروه وتأییدازبعدوصورت پذیرددفاع

قرار گیرد.داورانهیئتضمناً رساله حداقل یک ماه قبل از دفاع باید در اختیار .باشدرسیدهآموزشی دانشکده

دانشگاهتکمیلیتحصیالتمدیریتينمایندهو داورانهیئتراهنما،ان)(استاددفاع با حضور يجلسه.1-11- 3

.یابدمیرسمیت

تأیید کتبی داور خارجی و یک داور و علمیوردهايدستاکفایتاحرازازبعدمعاون آموزشی دانشکده.4-1-11

.کندمیرا صادررسالهازدفاعمجوزبودن رساله قبولقابلداخلی مبنی بر 

هاآنالزحمهحقاز درصدپنجاهدفاع، يجلسهدر صورت غیبت استاد راهنماي دوم و استادان مشاور در .11- 1- 5

.گرددنمیپرداخت 

شوراي تحصیالتمصوباتونامهشیوهاین هايمادهرعایتاجرا،حسنبرنظارتفاع،ديجلسهریاست .11- 1- 6

بدون حق رأي است.تکمیلی دانشگاهتحصیالتينمایندهيعهدهبردفاعبارابطهدردانشگاهتکمیلی

:استزیرشرحبهداورانهیئتترکیب.7-1-11
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راهنما.ان)(استادالف)

مشاور.ان)(استادب)

درتحقیقیاتدریسيسابقهسه سالحداقلبـاباالتربا حداقل مرتبه استادیاري وعلمیهیئتیک عضو پ)

تأیید به پیشنهاد استاد راهنما ودکترا که از داخل گروه آموزشی يدورهو ترجیحاً تکمیلــیتحصیالتهايدوره

.داخلیداورعنوانبهشوراي آموزشی دانشکدهگروه و 

تواند خارج از گروه آموزشی باشد ولی باید حتماً داور از خارج گروه آموزشی. از دو داور خارجی یک داور میدو ) ت

به رسالهيدرزمینهو متخصص باالترودانشیارييمرتبهباموردنظرگرایش -رشتهدریک داور از خارج دانشگاه 

.خاب گرددوراي آموزشی دانشکده انتتأیید شپیشنهاد استاد راهنما و

اي انتخاب شود. از متخصصان حرفهتواندمییکی از داوران خارجی :1تبصره

دانشگاه مدیریت تحصیالت تکمیلیتائیدنماینده تحصیالت تکمیلی دانشگاه که به پیشنهاد شوراي دانشکده و - ث

.شودمیتعیین 

.کنددفاعآنازوائهارراخوديرسالهازگزارشیجلسهایندراستموظّفدانشجو11- 8-1

.ستادو ترمرساله،ازدفاعودانشکدهپژوهشی رساله درطرحتصویببینالزمزمانحداقل.9-1-11

ارزیابی رسالهتیفیک. 11- 2
نگارشينحوهوپژوهشیهايیافتهازدفاعچگونگینوآوري،میزانو پژوهشی،علمیکیفیتاساسبررسالهارزیابی

نامهشیوهضمناً در نگارش الزاماً دستورالعمل مصوب شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه که پیوست این .شودمیانجام

رعایت گردد.بایستمیاستاجرایی 

نگارش و زبان فارسی ها) باید به خارجی و مشابه آنهايزباناستثنايبهی (اي تحصیلهکلیه رشتهرساله .2-11- 1

خود را به زبان انگلیسی بنویسند.يرسالهتوانندمیمندعالقهشجویان ، داناینبهدفاع شود. عالوه 

خارجی، مانند زبان و ادبیات انگلیسی، زبان و ادبیات عربی باید به همان زبان هايزبانهايرشتهرساله : 1تبصره

است.تحصیلی نگارش یابد اما دفاع از آن به زبان فارسی در صورت صالحدید گروه، بالمانعيرشته

بلند به فارسی، يچکیدهدانشجویان خارجی مجاز به نگارش رساله به زبان انگلیسی هستند و نگارش : 2تبصره

الزامی است.
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» رسالهسطوح ارزیابـی«اساس بررادانشجويرسالهارزیابی،داورانهیئتاعضايجلسه دفاع،پایاندر2-2-11

داورانهیئتاعضايسه عضو ازموافق حداقلرأيرساله،قبولیوصخصدرگیريتصمیممالك.نمایندمیتعیین

.قبولغیرقابل) ب. خوب؛3خوبخیلی. 2. عالی1:قبول) الفاز: اندعبارت»رسالهارزیابـیسطوح«. است

شود.یارزشیابی آن به شرح زیر انجام مو شودنمینمره رساله در میانگین کل محاسبه 95نامهآیین20مطابق ماده 

)20تا 19از (عالی )1

)99/18تا 18(خیلی خوب )2

)99/17تا 16(قبول با درجه خوب )3

)16کمتر از (مردود )4

شوراي تحصیالت تکمیلی مورخ 281: ارزیابی دستاورد پژوهشی براساس صورت جلسه شماره 1تبصره 

خواهد بود. 30/09/1395

.گرددمیدرجدانشجويکارنامهو این نتیجه درنمایدمید سطح ارزیابی را ثبت و تأیی، تکمیلیتحصیالتنماینده

) 2رأي؛دو مجموعاً و مشاور ) استاد یا استادان راهنماي مشترك 1: داورانهیئتآراي يمحاسبهينحوه. 11- 2- 3

هرکدام از داوران یک رأي مستقل. مجموعاً پنج رأي.

حداکثر یک نیمسال در سقف مدت مجاز داورانهیئتائیدتچنانچه ارزشیابی رساله مردود اعالم شود با .4-2-11

تا دوباره در جلسه دفاع شرکت و از رساله خود دفاع کند.شودمیتحصیل به دانشجو اجازه داده 

تشخیصبهبناشود،ارزیابی»قبولغیرقابل«دانشجويرسالهچهچنان، 95: براي دانشجویان قبل از ورودي 1تبصره

نشود،بیشترتحصیلمجازمدتحداکثرازکهاینشرطبهشش ماهطی حداکثراستمجازانشجود،داورانهیئت

.کنددفاعآنازدیگرباریکبرايصرفاًوآوردعملبهرسالهدرراالزماصالحات

ذکور خوب و خوب مخیلیعالی، يگانهسهسطوح ازیکهربارسالهقبولبرمبنیداورانهیئتتشخیص.11- 2- 5

بلکهبودنخواهدرسالهدرالزماحتمالیاصـالحاتگـرفتننادیـدهمفهـومبـه،»11- 2«يماده» 11-2- 3«در بند

ایندر. نیسترسالهازمجدددفاعبهنیازي،داورانهیئتموردنظراصالحاتانجامازپسبدین مفهوم است که

راهنما،استادمجددتأییدباراشدهاصالحيرسالهدفاع،ازسپـمـاهیکمـدتظـرفحداکثربایددانشجوصورت،

.دهدتحویلبه گروهتحصیالت تکمیلی دانشگاهينمایندهو داورانهیئتانتخاببهداورانازیکی
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،آموختگیدانشبهمربوطيشدهتکمیلمداركيکلیهماهیکحداکثرظرفبایدگروه آموزشیمتعاقباًتبصره:

دانشگاهتکمیلیتحصیالتاز طریق معاون آموزشی دانشکده بهرادفاعيجلسهصورتوشدهاصالحيرسالهازجمله

.بودخواهددفاعيجلسهصورتدرقیدشدهتاریخهمانآموختگیدانشتـاریخصـورت،ایندر. دهدتحویل

تصمیموروز موضوع15ظرف مدت یدبادانشکده،شدهاصالحيرسالهتحویلدردانشجوتأخیرصورتدر.2-11- 6

یکیبهتواندمیتصمیماین. نمایدارسالدانشـگاهتکمیلـیتحصیالتمدیریتبهکتبیصورتبهراخودياتخاذشده

:باشدذیلصورتدواز

.شودارسالمتعاقباًنیزدفاعمجوزدرخواستبایدصورتایندروداردمجدددفاعبهنیازدانشجو) الف

.شدخواهدارسالمتعاقباًشدهتکمیلمداركونداردمجدددفاعبهنیازدانشجو) ب

طرفازاعطاقابلواينامهآیینسنوات چهارچوبدروضوابطيکلیهرعایتبا،اولیهدفاعزمانازایجادشدهيوقفه

يشهریهپرداختبهمکلّفدانشجومورد،حسبوضوابططبقومحاسبهدانشجوتحصیلیسنواتجزودانشگاه،

.بودخواهدامناهیئتو جریمه مصوب اضافهسنوات

.پذیردنمیصورتتحصیلیسنواتتمدیدازايبهاينمرهکسرهیچ.7-2-11

مراجعه نماید در حسابتسویهماه پس از دفاع و انجام اصالحات جهت شش دانشجو موظف است حداکثر . 8-2-11

دانشگاه واریز نماید.حساببههزار ریال 500غمبلتأخیرماههرغیر این صورت به ازاي 

یآموختگدانش.12ماده
يدورهيآموختهدانشخود،يرسالهاز»قبول«حداقليدرجهکسبودرسیواحدهايگذراندنازپسدانشجو

.گرددمینائلتخصصیايدکتريدرجهدریافتبهوشودمیشناختهادکتر

.شودمیصادرپذیرشنوعوپژوهشی-آموزشیيشیوهذکرباادکتريدورهمدرك:تبصره

از تحصیلتیمحروم.13هدما
خواهد شد:محرومتحصیليادامهازدانشجوزیرموارددر

نکند.نامثبتتحصیلی بدون عذر موجه هاينیمسالدانشجو در هریک از )1

.باشد16ازکمتر،دهگذراندانشجوکهدرسیهاينمرهکلمیانگین) 2

دکترا در مهلت مقرر انجام نگیرد.يرسالهپژوهشی یا طرح) دفاع از 3
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.نشوداحرازجامعارزیابیدوازپسپژوهشیفعالیتاستمراربرايدانشجوعلمیصالحیت)4

دکترا دو بار نامطلوب تشخیص داده شود.يرسالهپژوهشی هايفعالیتارزیابی پیشرفت )5

.شودارزیابی»قبولغیرقابل«، نامهشیوهاین »11- 2«يماده»11- 2- 5بند «رعایتبادانشجويلهرسا)6

7(ه«رعایتباتحصیلمجازتمدبرسدپایانبهنامهشیوهاین » 3يماد.

رعایتبااستمجازدانشگاه،ادکتريدورهدرتحصیليادامهازدانشجوانصرافیاشدنمحرومصورتدر.13- 1

کندصادردانشجوتحصیلیيکارنامهاساسبررااخذشدههايدرسریزنمراتگواهیصرفاًمربوط،مقرراتوضوابط

.دهدقراروياختیاردرو

گواهیصدور،درهرحال. کندعمل،سپردهکهتعهداتیکلیهبهاستموظّفاخراجییاانصرافیدانشجوي.2-13

.استدانشگاهبادانشجوحسابتسویهبهمنوط» 13-1«در بندمندرج ریزنمرات

مواردسایر.14ماده
موظّفدانشجووبودهوقتتمامصورتبهادکتريدورهدردانشجوتحصیل:وقتتمامصورتبهتحصیل.14- 1

. دهدانجامراخودپژوهشیوآموزشیهايبرنامهویابدحضوردانشگاهدرکندمیتعیینگروهکههاییزماندراست

اخذبهمنوطدارند،غیردولتییادولتیهايارگانبا) پیمانییارسمی(استخدامیيرابطهکهدانشجویانیتحصیل

زمان دانشجوي این دوره در همچنین تحصیل هم.استتحصیليدورهطولتمامدرتحصیلییا مأموریتمرخصی

.ی و غیردولتی ممنوع استهاي تحصیلی اعم از دولتسایر دورهیاهمان دوره 

چنانچه دانشجو در طول نیمسال تحصیلی، در یک درس بیش از سه شانزدهم از دانشجو:حضوروغیاب.2-14

تلقی شده و آن غیرموجهیک درس یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند این غیبت هايکالس

در طول نیمسال براي دانشجو الزامی نیست ولی شود. در این صورت رعایت حداقل شش واحددرس حذف می

شود.کامل جزو مدت مجاز دوره تحصیلی وي محسوب مینیمسالیک عنوانبهنیمسال مذکور 

مجموعشانزدهمسهازنبایددرسهردردانشجوغیبت95براي دانشجویان ورودي قبل از سال - 1تبصره 

.شودمیمحسوبصفر،درسآندردانشجوينمره،این صورتغیردر. کندتجاوزدرسآنهايساعت

نیمسالهردرآموختگیدانشزمانتابایددانشجو:تحصیلیسنواتاتماموتحصیلیصیمرخ،نامثبت.14- 3

. دبوخواهدتحصیلازانصرافيمنزلهبهتحصیلینیمسالهردرمقررموعددردانشجونامثبتعدم . کندنامثبت

موردنامِثبتيبرگهتحویلاتوماسیون) آموزشی دانشگاه و در شرایط خاص با (سیستمتأیید بانیمسالرهدرنامثبت
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قانونی صرفاً با پرداخت مهلتازبعد ترمهردر نامثبتضمناً . یابدمیاعتبار،دانشکدهآموزشيادارهبهگروهتأیید

است.میسر) براساس مصویه هیات امنا(جریمه 

واحدانتخاببهموظّفنکرده،دفاعخوديرسالهازکهزمانیتاوجامعارزیابیدرموفقیتازپسدانشجو.3-14- 1

.استتحصیلینیمسالهردررساله

استادتأییدازپس،دارا بودن سنوات تحصیلیشرطبه، داشته باشدهموجعذردانشجوکهخاصموارددر. 14- 2-3

نیمسالدوحداکثرازتواندمیشوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه، و موافقتدانشکدهايشورآموزشی، گروهراهنما،

ازپیشبایدصیمرخدرخواستموارد،ایندر. کنداستفادهسنواتدراحتسابیا حذف نیمسال باتحصیلیمرخصی

ی نداشته باشد نیز شوراي دانشجو سنوات تحصیلکهدرصورتی.شودارائهمربوطيدانشکدهآموزشبهنامثبتآغاز

در این باره است.گیريتصمیمتحصیالت تکمیلی دانشگاه مجاز به بررسی خاص بودن وضعیت دانشجو و 

.نیستورود مجاز نیمسالنخستینتحصیلی درصیمرخدرخواست. 14- 3- 3

يارائهوواحدانتخاببهقادروسفرکردهکشورازخارجبهمطالعاتیفرصتازاستفادهبرايکهدانشجویی. 14- 4-3

بهوبازگشتازپسکهشودمیمتعهدمربوطفرمتکمیلبانیست،موردنظرنیمسالدررسالهکارپیشرفتگزارش

آموزشیمعاونت. کندواحدانتخابومراجعهآموزشبههفتهیکظرف حداکثرقانونی،يدورهرساندنپایان

.نمایداعالمدانشگاهتکمیلیتحصیالتمدیریتبهرامطالعاتیفرصتازشجودانموقعبهبازگشتعدمدانشکده باید

.دکترا ممنوع استيدورهدر و تغییر رشتهوانتقالنقل. 4-14

دارا مربوط،هايفرمنماي اول، تکمیل دانشجو پس از گذراندن ارزیابی جامع و در صورت موافقت استاد راه.14- 5

در اولویت استفاده از فرصت مطالعاتی قرار گیرد. استفاده از تواندمیاختصاصی دانشگاه بودن شرایط وزارت و شرایط

سازمان امور » اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج از کشورينامهشیوه«فرصت مطالعاتی تابع

دانشگاه است.مصوباتو دانشجویان وزارت 

وي یتحصیلسنوات اي استفاده از فرصت مطالعاتی نباید بیش از سه سال از در زمان درخواست دانشجو بر:2تبصره

گذشته باشد.

قوانین و مقررات دانشگاه را در يکلیهباید اما دانشجو دکترا بالمانع است؛هايرسالهیکی چاپ یا نشر الکترون.14- 6

نسبت به احقاق حقوق ربطذيطریق مراجع دانشگاه مختار خواهد بود از ،این زمینه رعایت نماید. در غیر این صورت

خود اقدام نماید.
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يعهدهبرآناجراییينامهشیوهتفسیرووزارتمعاونت آموزشی يعهدهبريدکترنامهآیینموادتفسیر.7-14

مدیریت يعهدهبرنامهشیوهاین ونامهآییناجرايحسنبرنظارت. استتحصیالت تکمیلی دانشگاه شوراي

.استدانشگاهتکمیلیتیالتحص

دبی، دستبرد ادوین رساله اقدام به تخلف علمی (چنانچه دانشجو در حین تدکترينامهآیین22ماده مطابق . 8-14

مصوب مؤسسه براي مؤسسه اثبات شود، مطابق با نامهشیوه) کند و این موضوع طبق جعل، تقلب، رونوشت برداري

مصوب اقدام خواهد شد.هايلعملدستوراو هانامهآیینقوانین و 

به ابطال مدرك تحصیلی وي خواهد شد.منجرتبصره: احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام رساله، 

. شرایط استاد راهنما و مشاور دوره دکتري15ماد ه 
ت علوم، تحقیقات و مصوب وزار)Ph.Dآموزشی دوره دکتري تخصصی (نامهآئینعالوه بر شرایط عمومی مندرج در 

باید داراي شرایط زیر باشند.گیرندمیفناوري، استادانی که راهنمایی رساله در دوره دکتري را به عهده 

.)حداقل استادیار(دانشگاه باشند وقتتمامعلمیهیئتعضو .1-15

در دوره کارشناسی ارشد راهنمایی کرده باشند.نامهپایانحداقل دو .2-15

در دو سال اخیرشدهچاپل داراي یک مقاله پژوهشیحداق. 3-15

تدریس حداقل یک درس در مقطع دکتري.. 4-15

همخوان و همسو بودن موضوع رساله با زمینه تخصصی و سوابق تحقیقاتی استاد بنا بر تشخیص گروه و تأیید .5-15

شوراي دانشکده.

تکمیلیتحصیالتشورايدستورالعمل مصوب درمنطبق با راهنمااستادتوسطدانشجوپذیرشظرفیت.15- 6

معاون آموزشی و مدیر گروه آموزشی دانشکده ملزم به رعایت سقف تعداد دانشجو در مقطع ارشد و .استدانشگاه 

. ضمناً در صورت رعایت نشدن سقف مجاز تعداد دانشجو، مدیر تحصیالت باشندمیعلمیهیئتدکتري براي هر عضو 

.استباالتر از سقف هايرسالهو نامهپایانکد تکمیلی ملزم به حذف

بین در مقطع دکتري با توجه به تعداد پذیرش دانشجو در هر دوره، ظرفیت و سقف اساتید با رعایت عدالت: 1تبصره 

واجد شرایط یک رساله علمیهیئت، معلوم خواهد شد و به هر عضو باشندمیاساتیدي که داراي شرایط اخذ رساله 

اهد گرفت. در صورت وجود مازاد دانشجو نسبت به اساتید فوق، اساتید با مرتبه استاد تمام و دانشیار یک تعلق خو

در صورت مازاد و؛اخذ نمایند که در اولویت اول به استاد و بعد به دانشیار تعلق خواهد گرفتتوانندمیرساله اضافه 
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تعلق خواهد گرفت. در هر حالت تعداد دانشجویان علمیئتهیبیشتر، به استادیار هم یک رساله به ترتیب پایه عضو 

دانشجو بیشتر باشد.3نباید از زمانهمطوربهعلمیهیئتدکتري تحت راهنمایی یک عضو 

تعداد دانشجویان دکتري در هر دوره کمتر از اساتیدي داراي شرایط اخذ رساله باشد، اساتید کهدرصورتی: 2تبصره 

ره بعدي ظرفیت خود را پر خواهند کرد..فوق از دانشجویان دو

از استاد راهنماي دوم از داخل یا خارج از دانشگاه نیز استفاده نماید و در آن صورت تواندمیاستاد راهنما، :3تبصره 

فقط یک استاد مشاور براي رساله تعیین خواهد شد.

گروه آموزشی و شوراي دانشکده با حداقل مرتبه تائیداستاد راهنما به پیشنهاد دانشجو و موافقت استاد و : 4تبصره 

.گرددمیاستادیاري تعیین 

گروه آموزشی و شوراي دانشکده با حداقل مرتبه استادیاري و تائیداستاد مشاور با پیشنهاد استاد راهنما و : 5تبصره 

.گردندمیمرتبط با موضوع رساله انتخاب 

پیشنهاد خود را ارائه نماید که در این تواندمیاص دیگر، گروه تخصصی در موارد استثنایی و بروز موارد خ:6تبصره 

خواهد بود. مسئولیت اجراقابلشوراي دانشکده و تصویب شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه تائیدصورت و پس از 

مدیرکلعهدهبهبه عهده مدیر گروه و رئیس دانشکده است و نظارت بر حسن اجراي آن اجراي این موضوع

.استتحصیالت تکمیلی دانشگاه 

واجد شرایط براي علمیهیئتپذیرش دانشجو منوط به موافقت کتبی یکی از اعضاي کهاینبا توجه به .15-7

استاد راهنما، فعالیت آموزشی و عنوانبهمربوط علمیهیئتزیر نظر عضو شدهپذیرفتههدایت دانشجوست، دانشجوي 

دامه خواهد داد.پژوهشی خود را آغاز نموده و ا

چنان چه حداکثر تا دو نیمسال پس از شروع تحصیل دانشجو، استاد راهنما بنا به دالیلی از هدایت دانشجو تبصره:

منصرف شود، باید تقاضاي کتبی خود را با توضیحات الزم به گروه ارائه نماید تا موضوع در گروه و شوراي دانشکده 

شود.گیريتصمیمبررسی و 

ازدانشجودرخواستبهکهراهنماستاستادعهدهبرتحصیلینیمسالنخستینازهر دانشجوراهنماییمسئولیت

منطبق با علمیهیئتعضوموافقتباوباالترواستادیارييمرتبهبادانشگاه خوارزمیعلمیهیئتاعضايمیان

علمیهیئتعضوظرفیت، در قالبدستورالعمل مصوب شرایط راهنمایی و مشاوره دانشجویان تحصیالت تکمیلی

.شودمیتعیین

.داردعهدهبرراراهنمااستادوظایفگروهمدیر،نشدهانتخابراهنمااستادکهزمانیتا.15-8
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راهنمااستاددورادانشجويرسالهمسئولیت راهنماییاول)،راهنما (ياستادپیشنهادبهنیاز،صورتدر.15-9

مسئولیت هدایتدرصد60حداقل»اصلی«یا »لاو«راهنمايکهاینبر، مشروطشوندمیدارهعهدمشترك،طوربه

.باشدداشتهعهدهبررارساله

میانازدانشکدهشورايو گروهموافقتاول وراهنماياستادپیشنهادبهدومراهنماياستادانتخاب.15-10

.استپذیرامکانگاهدانشازخارجداخل یاعلمیهیئتعضومتخصصان

مشاور ازاستادیک یا دوگروه و دانشکده،موافقت شورايوراهنما (اول)استادپیشنهاددر صورت نیاز، به.15-11

مرتبط با رشته تحصیل دانشجو ايحرفهیا متخصصان دانشگاهازخارجداخل یاعلمیهیئتعضومتخصصانمیان

.گرددمیتعیین

دریس در مقطع دکتري. شرایط ت16ماده 
نامهآئینعالوه بر شرایط عمومی مندرج در کنندمیتحصیالت تکمیلی تدریس هايدورهکه در علمیهیئتاعضاء 

:باید داراي شرایط زیر باشندآوريفنمصوب وزارت علوم تحقیقات و )Ph.Dآموزشی دوره دکتري تخصصی (

در مقطع کارشناسی ارشد به همراه اخذ ترفیع سالیانه و به پایان داشتن حداقل دو سال سابقه تدریس مستقل . 16- 1

در مقطع کارشناسی ارشد.نامهپایانرسانیدن راهنمایی یک 

در ارزشیابی دانشجویانحدنصابداشتن رضایت گروه آموزشی و اخذ . 2-16

در شرایط برابر اولویت با اساتیدي است که:

د.را تدریس کرده باشننیازپیشهايدرس

 در آن زمینه بیشتر باشد.هاآنسابقه تدریس

 بیشتر باشد.هاآنقطعی شدهپذیرفتهو یا شدهچاپتعداد مقاالت

 بیشتر باشد.اندکردهبا آن درس راهنمایی ارتباطکه در هاییرسالهو هانامهپایانتعداد

 تحقیقاتی استاد بنا بر با زمینه تخصصی و سوابقکنندمیهمخوان و هم سو بودن درسی که تدریس

تشخیص کمیته تخصصی گروه



دانشگاه خوارزمی(Ph.D)يدوره ي دکترشیوه نامه اجرایی

٢۵

شوراي عالی 24/11/1394، تاریخ 871يجلسهمصوب دکترا يدورهينامهآییناساسبراجرایی،ينامهشیوهاین

تبصره26و ماده16، مقدمهیکدر)02/17/1395، تاریخ 27722/2يشمارهبه شدهابالغآموزش ریزيبرنامه

يدورهبراي دانشجویان رسید وبه تصویب19/2/1396مورختحصیالت تکمیلیدر جلسه شوراي وشدتنظیم

لغونامهشیوهاینبامغایرهايدستورالعملوهانامهبخش، هانامهآیینيکلیهتاریخ اجرا، ازواالجراستالزمدکتراي 

است.شوراي آموزشی يعهدهبر نشدهبینیپیشاتخاذ تصمیم در خصوص سایر موارد .گرددمی


