
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  معاونت آموزشي و پژوهشي پرديس بين الملل كيش

20/2/1396 

  

 

 
 

 

 

 

 

  هاي  داخلي مربوط به  نامه ضوابط و آيين

   تحصيالت تكميلي پرديس بين الملل كيش

  دانشجويان دكتري



 
 

Sharif University of Technology  

International Campus (SUTIC), Kish Island 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  معاونت آموزشي و پژوهشي پرديس بين الملل كيش

20/2/1396  

  

  هاي داخلي مربوط به  نامه ضوابط و آيين

   پرديس بين الملل كيشتحصيالت تكميلي 
  

  يدانشجويان دكتر



 2

  فهرست مطالب

  

  صفحه                               عنوان

  ...................................................................................................... يان دكتريهاي مربوط به دانشجو نامه نآئي

  ............................................................................. پرديس يدكتر دوره تكميلي تحصيالت كميته  -ماده يك

  ..................................................................................................... ينحوة پذيرش دانشجويان دكتر  -ماده دو

  ................................................................................................... يان دكتريل دانشجوينحوه تحص  -سه ماده 

  .............................................................................. يحان جامع دانشجويان دكترمراحل انجام امت -چهار ماده 

  ....................................................................................مراحل دفاع از موضوع تحقيقات پيشنهادي  - پنج ماده 

  ..........................................................................و انجام تحقيقات  يرساله دكترر درس نام د ثبت –شش ماده 

  ....................................................................................... يدفاع از رساله دكتر مراحل انجام پيش -هفت ماده 

  .................................................................................... يمراحل انجام دفاع نهائي از رساله دكتر  -هشت ماده 

  ...................................................................... يدكتر رساله (Proposal) پژوهشيتهيه پيشنهاد  نحوه - نهماده 

  .................................................................................................................... يدكتر رسالهتهيه  نحوه -دهماده 

  ........................................................................................................................... يتقويم تحصيلي دوره دكتر

  ............................................................... و فراغت از تحصيل يدكتر رسالهمجوز دفاع، دفاع از  صدور مراحل

  ......................................................................... راهنما به اساتيد يدكتر نحوه تخصيص دانشجوي  -پيوست 

3 

3 

4 

5 

10 

12 

13 

14 

16 

18 

18 

19 

21 

22 

 



 3

  بسمه تعالي
  

  پرديس بين الملل كيشهاي  داخلي مربوط به تحصيالت تكميلي  نامه ضوابط و آيين

  

  

  يان دكتريهاي مربوط به دانشجو نامه نآئي

اين متن بايد به . باشد مي پرديس بين الملل كيشدر  يمتن حاضر حاوي مقررات و ضوابط تحصيلي دانشجويان دكتر

كه از  "دانشگاه صنعتي شريف) (PhD يهاي دكتر وهشي دورهژپهاي آموزشي و  نامه مجموعه مقررات و آيين"مراه ه

 نامه آئين .ر گرفته است مالك عمل قرار گيردمديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه در اختيار دانشجويان قراحوزه سوي 

و شيوه نامه هاي اجرايي برگزاري  فيشري صنعت نشگاهدا يدكتر نامه آئين اساس بر كيش پرديس يدكتر دوره داخلي

 وي آموزشي شورا در كه يامتحان جامع، دفاع از پيشنهاد پژوهشي، ارائه پيشرفت كار رساله، و دفاع از رساله دكتر

 12/8/95و  24/10/93 مورخ و همچنين شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه 17/7/95و  20/10/93 مورخ سيپرد پذيرش

ي ليتكم التيتحص تهيكم عهده بر شيك سيپرد يدكتر دورهي داخل نامه آئيني اجرا .است شده تدوين، ديردگ مصوب

  .باشد يم شيك سيپرد يدكتر دوره

 الملل نيب سيپرد به ،دانشكده اختصار به يدكتر دورهي اجرا در همكار دانشكده به پس نيا از نامه آئين نيا در     

  .شوديم اطالق دانشگاه اختصار به فيشري صنعت دانشگاه به و س،يپرد اختصار به شيك

  

  پرديس يدكتر دوره تكميلي تحصيالت كميته  -يكماده 

 گروه آموزشي هر براي بوده و پرديس در يدكتر دورهمجري برگزاري  پرديس يدكتر دوره تكميلي تحصيالت كميته

 :دنباش مي ذيل افراد از متشكل

   پرديس تكميلي التتحصي مدير يا آموزشي معاون - الف

  دانشكده برنامه مدير - ب

   دانشكدهي ليتكم التيتحص معاون - ج

دانشكده ترجيحأ  تكميلي تحصيالت به انتخاب شورايي اريدانش مرتبه حداقلبا  دانشكده اساتيد از نفر يك - د

  . دان داشته همكاري پرديس از بين اساتيدي كه در سال هاي اخير با

  پرديس از مربوطه گروه مدير -ه
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 باشد يم ذيل شرح به پرديس يدكتر دوره تكميلي تحصيالت كميته وظايف شرح

  ،در پرديس يدكتر هاي دوره گسترش براي ريزي برنامه - الف  

   ،از داوطلبان مصاحبهي برگزار و يدكتري دانشجو رشيپذ اجرايي ضوابط تعيين -ب  

  ارائه پيشرفت كار رساله  ،يپژوهش شنهاديپاز دفاع  جامع، امتحان برنامه ريزي راهنما، استاد صيتخص - ج  

   ،دانشگاه يمصوب دوره دكتر نامه نييآ چارچوب در يدكتر رساله از دفاع ودكتري،                      

   هيأت اعضاي اي دانشكده از سوال طراح اساتيد امتحان، دروس مجري، تعيين شامل جامع امتحان برگزاري - د  

   پرديس تكميلي تحصيالت به آن اعالم و نتايج استخراج امتحان، برگزاري دانشكده، از خارج علمي                    

 يدكتر رساله از نهايي دفاع وپيشرفت كار رساله، پيش دفاع  ،يپژوهش شنهاديپدفاع از جلسات  برگزاري -ه  

 در پرديس يدكتر دوره آموزشي هاي نامه آئين و مقررات اجراي بر نظارت -و  

   ارائه و آن ، ارزيابييدكتر هاي دوره و پژوهشي آموزشي هاي فعاليت و ها برنامه اجراي حسن بر نظارت - ز  

  پذيرش پرديس كيش و آموزشي شوراي به گزارش                      

  

  ينحوة پذيرش دانشجويان دكتر  -ماده دو

يق آزمون سراسري توسط سازمان سنجش از طر: به دو صورت پرديس بين الملل كيشدر  يپذيرش دانشجوي دكتر

  .آموزش كشور، و از طريق بررسي پرونده صورت مي گيرد

پرديس كه برروي سايت پرديس و دانشجوي متقاضي بايد فرم درخواست خود را همراه با مدارك الزم طبق ضوابط  -1

  .نمايدارسال  پرديستحصيالت تكميلي  آموزش وبراي اعالم مي شود،  دانشگاه

   .دوشمي برگزار  پرديس بين الملل كيشسط تو يدوره دكتر و مصاحبه از داوطلبان متحان وروديا  -2

  .ارائه نمايدپرديس هاي استاندارد زبان را احراز نموده و به  داوطلب بايد نمره قبولي در يكي از آزمون -1تبصره 

  .ن تخصصي نيز برگزار نمايندامتحا موضوعممكن است در يك  آموزشي پرديسهاي  برخي از گروه -2تبصره 

تحصيلي  و سوابق مندرج در پرونده امتحان وروديها بر اساس نمره زبان، نمره  در همه گروه داوطلبانارزيابي  -3

  .شود مي انجام ي آموزشيها گروه هر يك از امتيازدهي توسط. گيرد صورت مي داوطلب

آيد و سپس اسامي قبول  ، مصاحبه بعمل ميروه رسيده باشدحد نصاب موردنظر گاز داوطلباني كه امتياز آنها به  -4

 .شود اعالم مي صنعتي شريف شدگان با ذكر نام استاد راهنما به تحصيالت تكميلي دانشگاه
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از يك دانشگاه دولتي اخذ مدرك وي در دورة كارشناسي در صورتي كه داوطلب دوره دكتري معدل  -1تبصره 

  .باشد 14كمتر از  نبايدها  دانشگاه سايرمورد  در و 13كمتر از نبايد شده باشد 

  15كمتر از نبايد نامه  در دوره كارشناسي ارشد بدون احتساب نمره پايانداوطلب دوره دكتري معدل  -2تبصره 

  .باشد

  

  يان دكتريل دانشجوينحوه تحص  -سهماده 

. باشد مي) نيمسال تحصيلي 8(سال  4 مطابق آئين نامه دانشگاه صنعتي شريف يطول مجاز تحصيل در دورة دكتر -1

پرديس دانشجو و موافقت تحصيالت تكميلي  يبا درخواست استاد راهنماسنوات براي يك نيمسال تحصيلي تمديد 

ماده شش اين  3انجام بند دانشجو و استاد راهنماي تمديد سنوات با درخواست مجدد درخواست  .پذير است امكان

   .مقدور خواهد بودبراي يك نيمسال ديگر ميلي دانشگاه تصويب تحصيالت تكو نامه  آيين

اين سقف زماني . دانشجويان بايد به سقف زماني تعيين شده از سوي اداره وظيفه عمومي توجه داشته باشند :تبصره 

  .باشد از سوي دانشگاه قابل تغيير نمي

و با  14رايش تحصيلي خود با نمره حداقل را در دورة دكترا در گ) درس 6(واحد درسي  18 بايد يرتدانشجويان دك -2

، گذراندن يك يا دو ويبه موضوع تحقيقاتي دانشجو ممكن است با توجه  استاد راهنماي. بگذرانند 16حداقل  كل معدل

درس ديگر را نيز ضروري تشخيص دهد كه در اين صورت دانشجو موظف به گذراندن اين دروس اضافي نيز خواهد 

   .شود در ميانگين نمرات وي به حساب آورده مينمره اين دروس  .بود

خود را در پرديس كيش بگذراند و تنها مي تواند دروس اضافي  واحد درسي 18بايد  يدكتر دانشجوي :تبصره 

  .مرتبط با موضوع تحقيقاتي خود را از دانشگاه صنعتي شريف اخذ نمايد

واحد و حداكثر آن دوازده واحد  شش تحصيلي نيمسالر واحد ثبت نامي در ه حداقل تعداد يبراي دانشجويان دكتر -3

نكه آمگر ( ترم تحصيلي محسوب نشده و اخطار آموزشي بهمراه خواهد داشت ،ثبت نام در كمتر از شش واحد. باشد مي

  .نمي باشدمجاز  درسي نام در بيشتر از دوازده واحد ثبت .)دانشجو باقي مانده باشدبراي كمتر از شش واحد درسي 

مطابق دستورالعمل نام، دانشجويان  براي انجام مراحل ثبت. شود بصورت اينترنتي انجام مي پرديس نام دانشجويان ثبت -4

  .مراحل ثبت نام را دنبال نمايند passwordو   usernameبا وارد كردن
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دانشجويان بايد  و نمي باشدمجاز  يانتقال دروس مازاد اخذ شده در دوره كارشناسي ارشد به دورة دكتر -1تبصره 

  .اخذ نمايند ياند در دوره دكتر را كه قبالً نگذرانده يواحد جديد از دروس 18

با موضوع يا موضوعات مشخص شده از طرف استاد راهنماي ) سه واحدي( "مطالعه انفرادي"درس  -2تبصره 

جهت امتحان جامع انشجو واحد الزامي د 12اخذ اين درس جزو . اخذ شود يتواند توسط دانشجوي دكتر دانشجو مي

 .آيد به حساب ميدانشجو در معدل دورة و شود ولي در جمع واحدهاي اخذ شده  محسوب نمي

در دورة  "دروس جبراني"در صورتي كه گروه يا استاد راهنما گذراندن يك يا چند درس را بعنوان  -3 تبصره

اجباري  در نيمسال اول تحصيلي نشجوگذراندن اين دروس توسط دابراي دانشجو ضروري تشخيص دهد آموزشي 

واحد درس جبراني كه  6طبق ضوابط دانشگاه براي . گردد واحد فوق منظور نمي 18اين دروس جزو است ولي 

 يك نيمسال به مهلت گذراندن امتحان جامع و دفاع ازگذراندن آنها براي دانشجو الزامي تشخيص داده شده باشد 

. يابد كل سنوات تحصيل مجاز دانشجو افزايش نمي لكن ،گردد جو اضافه ميدانش (proposal) پيشنهاد پژوهشي

قابل حذف جبراني دروس  .مشخص شود دانشجو در فرم ثبت نام انتخاب واحدس بايد در هنگام وجبراني بودن در

  .باشد نمي (W)اضطراري 

رسد از ن 16به ) رساله(قاتي قبل از شروع دوره تحقي يصورتي كه ميانگين كل دروس دانشجوي دكتردر  -4تبصره 

  .شود ادامه تحصيل محروم مي

با توجه به مفاد . خود را با موفقيت بگذراند "امتحان جامع"تحصيلي  نيمسال سومبايد در  پرديسي دكترا اندانشجوي -5

 س را كسبو نمره الزم در اين درو واحدهاي دروس خود را در دو نيمسال تحصيلي اخذ نموده الزم استدانشجو  ،3بند 

 .الزامي است نام در درس امتحان جامع ثبت ،تحصيلي نيمسال سومدر . نمايد

يا مجوز شركت در امتحان از سوي  ،شركت ننمايد بهر دليل مردود شود يا نيمسال سوماگر دانشجو در امتحان جامع  -6

د اين واحد و گذراندن امتحان اجازه اخذ مجد نيمسال چهارماخذ ننمايد فقط در  را پرديستحصيالت تكميلي كميته 

براي تمديد ثبت نام در با موفقيت بگذراند نتواند امتحان جامع را  نيمسال چهارمدر اگر دانشجو . جامع را خواهد داشت

 .امتحان جامع و ادامه تحصيل در مقطع دكتري نياز به كسب مجوز از تحصيالت تكميلي دانشگاه مي باشد

 4 حداقل دانشجو بايد ،امتحان جامعحصيالت تكميلي دانشگاه جهت برگزاري از تبراي كسب مجوز  -1تبصره 

معدل مورد نياز  ،واحد گذرانده باشد 12چنانچه دانشجو  .گذرانده باشد 2درس را با حد نصاب  مذكور در بند 

 .باشد 17مطابق ضوابط دانشگاه بايد حداقل 
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س وسوم در نيمسالموظف است كه در  م را نياوردنظر معدل حد نصاب الزاز  ياگر دانشجوي دكتر -2تبصره 

  .برساند 16ديگري را اخذ نموده و معدل خود را به 

قبل از امتحان جامع، دانشجو بايد نمره آزمون زبان مورد تأييد دانشگاه را احراز كرده و به تحصيالت  -3تبصره 

  .ارائه نموده باشد پرديستكميلي 

آئين نامه دكتري دانشگاه صنعتي شريف  19مطابق ماده  امتحان جامعجهت  نزبانمره  حدنصاب و ارائه احراز -7

فقط براي  امتحان جامعمجوز مشروط جهت شركت در . است الزامي پرديس تكميلي تحصيالت بهجدول زير  براساس

شركت  كارنامه دوحداقل  تحصيلي نيمسال در هر ،پذيرش نمره حدنصاب احراز كه ضمن ي صادر خواهد شددانشجويان

  .ارائه كرده باشند پرديس تكميلي تحصيالتدر آزمون هاي زبان مدنظر را به 

  1395جامع براي ورودي هاي دكتري قبل از سال  پذيرش و امتحان حدنصاب نمرات زبان

  جامع امتحان حدنصاب  پذيرش حدنصاب  آزمون

TOEFL  
PBT  470  550  
CBT  150  213  

IBT  52  79  

TOLIMO  455  520  

IELTS  5  6  

MCHE 47  55  

UTPET  55  65  
  

  به بعد 1395جامع براي ورودي هاي دكتري سال  پذيرش و امتحان حدنصاب نمرات زبان

  جامع امتحان حدنصاب  پذيرش حدنصاب  آزمون

TOEFL  
PBT  450  550  
CBT  137  213  

IBT  46  79  

TOLIMO  450  550  

IELTS  5,5  6,5  

MCHE 50  60  
  

 سه. باشند يمي انتخاب گريد درس دو وي اصل آن درس دو كه ،است درس چهار شامل دانشجو ره براي جامع امتحان -8

 و دانشجو شنهاديپ به دانشكدهي انتخاب وي اصل دروس سبد انيم ازي انتخاب دروس زا درس سه و اصلي دروس از درس
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ي اصل دروس. گردد يم شنهاديپي امتحان دروس نييتع جهت پرديس تكميلي تحصيالت كميته به و انتخاب راهنما استاد

  .باشد دانشجو پژوهشي موضوع زمينه در ديباي انتخاب دروس و دانشجو گرايش تحصيلي با مرتبط مستقيما بايد

) اند نام كرده دانشجوياني كه در بهمن ماه در درس امتحان جامع ثبتبراي (زمان برگزاري امتحان جامع، شهريور ماه  -9

  .باشد مي) اند نام كرده جوياني كه در مهر ماه در اين درس ثبتدانشبراي (و بهمن ماه 

  .نمايد نام ثبت پژوهشي پيشنهاد واحدي صفر درس در بايد جامع امتحان گذراندن از پس يدكتر دانشجوي -10

 پيشنهادي تحقيقات موضوع راهنما استاد هماهنگي با تا دارد فرصت نيمسال يك حداكثر دانشجو -1- 10

)proposal (موضوع تحقيقات پيشنهادياز  چهارم نيمسالاگر دانشجو در پايان  .نمايد دفاع آن از و تعيين را خود 

بايد درخواست خود را با تأئيد استاد راهنما  پژوهشي پيشنهاداز  باشد جهت تمديد زمان دفاع خود دفاع نكرده

  .ارائه نمايد سپردي تكميلي تحصيالت كميتهبه  تحصيالت تكميلي دانشگاهجهت ارسال به 

 بايد داوران هيئت پيشنهادي اعضاي نام حاوي پژوهشي پيشنهاد از دفاع جلسه برگزاري درخواست فرم -2- 10

 پرديس تكميلي تحصيالت به است شده نام ثبت پژوهشي پيشنهاد كه نيمسال تحصيلي ابتداي در راهنما استاد توسط

  .سدبر پرديس تكميلي تحصيالت كميته تاييد به و ارسال

 راهنماي استاد توسط پژوهشي، پيشنهاد از دفاع جلسه از قبل ماه كي حداقل بايد پژوهشي پيشنهاد متن -3- 10

 جلسه برگزاري درخواست فرم .شود ارسال پرديس تكميلي تحصيالت كميته براي تصويب و بررسي جهت دانشجو

جهت صدور مجوز  پرديس تكميلي تحصيالت كميتهتوسط  پژوهشي پيشنهادپس از تأئيد  پژوهشي پيشنهاد از دفاع

 .ارسال خواهد شد دانشگاه تكميلي تحصيالتبه 

 صادر دانشگاه تكميلي تحصيالت سوي از مجوز بايد پژوهشي، پيشنهاد از دفاع جلسه برگزاري از قبل -1تبصره 

  .است اعتبار فاقد گاهدانش تكميلي تحصيالت مجوز اخذ از قبل پژوهشي پيشنهاد از دفاع جلسه برگزاري. باشد شده

 تحصيل ادامه براي نشود،ي پژوهش شنهاديپ موضوع از دفاع به موفق چهارم نيمسال پايان در دانشجو اگر -2تبصره 

آخرين مهلت برگزاري جلسه دفاع از پيشنهاد پژوهشي قبل  .است الزامي دانشگاه تكميلي تحصيالت از مجوز كسب

درصورت . مي باشد) س ها طبق تقويم آموزشي هر نيمسال تحصيليشروع كال(از شروع نيمسال تحصيلي جديد 

 .در نظر گرفته مي شود EPبصورت عدم برگزاري جلسه دفاع قبل از موعد مقرر نمره درس پيشنهاد پژوهشي 

 ،دارد اصالح اي تكميل به نياز موضوع كه شود مشخصي پژوهش شنهاديپ موضوع از دفاع جلسه در اگر -3تبصره 

 چنانچه. نمايد دفاع آن از مجدداً و كرده برطرف را اشكاالت تا شد خواهد داده فرصت ماه دو حداكثر دانشجوبه 
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مجاز آموزش غيردر سامانه  دانشجو باشد نگرفته صورت موفقيت با پژوهشي پيشنهاد از دفاع ،مذكور مهلت پايان در

در صورتيكه . خواهد داشت دانشگاه تكميلي تحصيالت مجوز اخذ مجدد نياز به دفاع جلسه برگزاريشده و 

بگذراند، نمره قبولي در نيمسال ثبت نامي درج   موفقيت با را در مهلت مقرر پژوهشي پيشنهاد از دفاعدانشجو 

  .گرديده و دانشجو مي تواند با تائيد استاد راهنما در درس رساله دكتري ثبت نام نمايد

 در نمايند سپري موفقيت با را جامع امتحان ندنتوا دليل هر هب چهارم نيمسال پايان در كه دانشجويي -4تبصره 

  .دهند انجام همزمان را پيشنهادي تحقيقات موضوع از دفاع و جامع امتحان بايد پنجم نيمسال

و مسئوليت احراز نبوده  (W)قابل حذف اضطراري  "پيشنهاد پژوهشي"و  "امتحان جامع"دروس  -5تبصره 

  .باشد مي يدرس با دانشجوي دكتر شرايط الزم جهت اخذ اين دو

تحصيلي در  نيمسالهر  در و نيمسال تحصيلي 4دانشجو بايد در  (proposal)پس از تصويب پيشنهاد پژوهشي  -11

  )نامه اين آيين 6مادة . (نام نمايد ثبتواحد  6 ارزشبه  يدرس رساله دكتر

 پرديس با )تحصيلي اول نيمسال از ترجيحا( TA0 درس در نام ثبت با تحصيلي نيمسال 4 بايد يدكتر دانشجوي -12

 همكاري. است الزامي تحصيل از فراغت براي دروس اين در) S )Satisfactory نمره داشتن. دباش داشته همكاري كيش

  :باشد زير هاي صورت از مورد چند اي كي به تواند مي پرديس تكميلي تحصيالت تائيد با ،TA0 بصورت پرديس با

 پرديسآموزشي هاي  ايشگاههمكاري در آزم •

 ارشد كارشناسي اي كارشناسي واحدي سه دروس در تمرين حل •

 راهنما استاد به تحقيقاتي كارهاي دري همكار •

 Work shop اي كنفرانس برگزاري دري همكار •

  پرديس  Websiteرساني بروز دري همكار •

 ياي ليتكم التيتحص تيريمد ،سيپرد در مربوطه گروه مدير راهنما، استاد توسط شده محول امور ساير •

 .پرديسي آموزش معاونت

 استاد به مربوطه فرم تكميل ضمن بايست مي نمايند مي نام ثبت TA0 درس در كه يدكتر دانشجويان .1 تبصره

. نمايند اخذ مقتضي دستور كار، انجام نحوه به نسبت تا نموده مراجعه ابتداي نيمسال تحصيلي در خود راهنماي

 دفتر به و رسيده راهنما استاد امضاي به بايد مربوطه   Jحرف ليتبد فرم نيمسال تحصيلي پايان در ددگر مي ادآوري

 .گردد تحويل پرديس تكميلي تحصيالت
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 دانشگاه با) TA( آموزشي دستيار قرارداد عقد چارچوب در ميتواند تمايل صورت در يدكتر دانشجوي .2 تبصره

 از آزمايشگاهي، دروس مديريت اي كارشناسي دروس براي تمرين حل نجاما قبال در) TA0 مازاد بر( سيپرد يا

 مدير با بايد دانشجو) TA( آموزشي دستيار قرارداد عقد براي. نمايد دريافت متناسب الزحمه حق سيپرد اي دانشگاه

 معاونت هب دانشجو معرفي و كار اين براي ريزي برنامه. دهد انجام را الزم هماهنگي سيپرد در مربوطه گروه

 پرديس آموزش توسط درخواست فرم و شده انجام گروه مدير طريق از TA قرارداد عقد جهت سيپرد آموزشي

  .گردد مي ارسال

تصويب موضوع گذراندن امتحان جامع و مجاز است كه در طول مدت تحصيل خود پس از  يدانشجوي دكتر -13

شش ماهه به خارج از كشور اعزام  تحقيقاتيستاد راهنما به فرصت او موافقت زير نظر و با اطالع  ،(proposal) تحقيقاتي

سال  5/3پذير است كه از زمان شروع به تحصيل دانشجو بيش از  استفاده از فرصت تحقيقاتي در صورتي امكان .شود

 .باشد نامه تحصيالت تكميلي دانشگاه مي ضوابط اين فرصت تحقيقاتي بر طبق آيين. نگذشته باشد

زم بذكر است كه پرديس تعهدي در قبال تهيه ويزا، هزينه سفر، هزينه دوره فرصت تحقيقاتي، و محل ال : تبصره

  .اقامت دانشجو نخواهد داشت

اين . نمي باشديل مجاز اول تحص نيمسالدر  يدرخواست مرخصي تحصيلي در خصوص دانشجويان دكتر -14

ل قبول و نظر مثبت استاد راهنما در كميته تحصيالت تكميلي به بعد با ارائه داليل قاب تحصيل دوم نيمسالاز درخواست 

  .باشد قابل بررسي مي پرديس

ادامه تحصيل دهد الزم است رسماً درخواست مرخصي  يك نيمسالدر  نتوانداگر دانشجو بهر دليل  .1تبصره

  .دشو تحصيلي نموده و فرم مربوطه را تكميل نمايد در غير اينصورت دانشجوي انصرافي تلقي مي

دانشگاه موافقت شود دانشجو موظف  تحصيالت تكميلي توسط مرخصي تحصيلي دانشجو درصورتيكه .2تبصره

  .به رعايت تمامي تعهدات مطابق مقررات پرديس مي باشد

  

  يان جامع دانشجويان دكترمراحل انجام امتح - چهار ماده

  :به شرح زير مي باشد يدكتر حان جامعامت زمان برگزاري، و محل برگزاري ،امتحان جامع مجري برگزاري  -1

  .شود مي برگزار ،نموده نييتع سيپردي ليتكم التيتحص تهيكم كه ه ايندينما توسط سيپرد در جامع امتحان -1-1

 امتحان درس در ماه بهمن در كه دانشجوياني براي( ماه حداكثر تا پايان شهريور جامع، امتحان برگزاري زمان -1-2

 نام ثبت درس اين در ماه مهر در كه دانشجوياني براي( ماه بهمن و حداكثر تا پايان) اند دهنمو نام ثبت جامع
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 تكميلي تحصيالت كميته تصويب و پرديس آموزشي معاون پيشنهاد با آن دقيق زمان و بوده) اند كرده

  .شد خواهد تعيين پرديس

 .شود مي انجام هفته كي ولط در در پرديس كيش بوده و حداكثر امتحان جامعمحل برگزاري  -1-3

  :مراحل انجام امتحان جامع توسط دانشجوي دكتري بصورت زير مي باشد  -2

 زير كميته تحصيالت تأئيدخاص و با مگر در شرائط  تحصيلي امتحان جامع در ابتداي نيمسال سوم ثبت نام در -2-1

  .الزامي است تكميلي دانشگاه

الزامي جهت كسب مجوز برگزاري امتحان جامع  يز دروس دوره دكترا) درس 4(واحد  12گذراندن حداقل  -2-2

 17 بايد) درسي واحد 12تا (آن و براي تعداد كمتر از  16واحد درسي  18 براي مورد نياز معدلحداقل . مي باشد

  .احراز شود

در  نام ثبت با همزمان پرديس تكميلي تحصيالت به راهنما استاد توسط امتحان جامع پيشنهادي دروس ارائه -2-3

  .انجام شود جامع امتحان درس

 جامع امتحان از قبل ماه دو حداقل پرديس تكميلي تحصيالت به دانشگاه زبان آزمون حدنصاب نمره ارائه -2-4

  .صورت پذيرد

 تعيين و ،بررسي پرديس تكميلي تحصيالت كميته توسط دانشجو جامع امتحان شركت در درخواست :تبصره

 حداقل راهنما استاد و دانشجو به رساني اطالع ، وجامع امتحانبرگزاري  مجوز صدور دانشجو، جامع امتحان دروس

  .انجام مي شود جامع امتحان برگزاري زمان از قبل ماه يك

 :مي باشدمعيار قبولي در امتحان جامع به صورت زير ارزيابي و  -3

در تمامي  16 معدل كسب و درس هر در 15 لحداق نمره اخذ به منوط جامع امتحان دروس در قبولينمره  -3-1

  .باشد ميدروس 

 دانشجو ،جامع امتحان دروس در 16 معدل حداقل كسب و درس كي در 15 از كمتر نمره كسب صورت در -3-2

  .مذكور را تكرار نمايد طول دو هفته امتحان درس درمي تواند 

در صورتي كه دانشجو بيش از يك بار در آزمون جامع شركت كرده باشد، ارزيابي براساس ماكزيمم نمره  :تبصره

 دروسآيد، لكن ميانگين نمرات  هاي جامع دانشجو بعمل مي كسب شده در هر يك از مباحث درسي آزمون

  .كمتر باشد 16نبايد از  جامع امتحان
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  تريدك هشيپيشنهاد پژومراحل دفاع از  -پنجماده 

 پرديس تكميلي تحصيالت كميتهدكتري در پرديس كيش بوده و پس از تائيد  پژوهشيبرگزاري جلسه دفاع از پيشنهاد 

     :دهد انجامرا مراحل زير  بايد پيشنهاد پژوهشيدفاع از براي دكتري ي دانشجو. انجام مي شود

اين  نهماده  با تحصيلي مطابق نيمسال چهارمدر پرديس به تحصيالت تكميلي ) Proposal( پژوهشيمتن پيشنهاد ارائه  -1

   .صورت پذيرد نامه اين ماده از آئين 2بهمراه نامه بند  مورد تاييد استاد راهنما قرار گرفته باشدكه  نامه آيين

پيشنهاد  ، مطابقت فرمتپرديسپژوهشي به تحصيالت تكميلي پيشنهاد استاد راهنما بايد قبل از ارسال  -1 تبصره

نباشد عودت داده  پرديسپژوهشي كه مطابق فرمت پيشنهاد  . داين آيين نامه را كنترل نماي نهبا مفاد ماده  پژوهشي

  .خواهد شد

دكتري بايد ي دانشجو پژوهشي پيشنهاد از دفاع جلسهبايد به زبان انگليسي بوده و  پژوهشيمتن پيشنهاد  -2 تبصره

  . به زبان انگليسي برگزار شود

براي تائيد در  داوران هيئت پيشنهادي اعضاي نام و پژوهشي پيشنهاد از دفاع جلسه برگزاري خواستدر فرمارسال  -2

پيشنهاد از اساتيد ممتحن حاضر در جلسه دفاع تركيب . ارائه شود استاد راهنماتوسط  پرديس تكميلي تحصيالتكميته 

مربوطه كه يك استاد مي تواند از  دانشكده داخل استاد از دوحداقل  بوده و شاملمشابه با دفاع نهايي ترجيحا  پژوهشي

بايد در كميته حداقل چهار استاد ممتحن  أجمع مربوطه، دانشكده خارج از پرديس ودو استاد حداقل و  ،پرديس باشد

 از ممتحنين .شركت مي نمايند پژوهشي پيشنهاد از دفاع جلسهدر استاد جمعا پنج  با استاد راهنماكه  حضور داشته باشند

داخل دانشكده بايد حداقل يك نفر داراي مرتبه دانشياري يا استادي بوده و تمامي اساتيد ممتحن خارج از دانشكده بايد 

  .حداقل داراي مرتبه دانشياري باشند

پرديس انجام شده تحصيالت تكميلي  كميته ، درپيشنهادي و اساتيد ممتحن پژوهشيپيشنهاد   متن تصويبو بررسي  -3

برگزاري جلسه دفاع از پيشنهاد پژوهشي به تحصيالت تكميلي دانشگاه جهت اخذ مجوز مجوز است درخوو سپس 

  .ارسال مي شود دفاع برگزاري جلسه

و پرديس صادر شده  تحصيالت تكميلي توسط پژوهشيپيشنهاد  نامه اساتيد براي شركت در جلسه دفاع از  دعوت -4

  .ارسال مي شود به اساتيد ممتحن پژوهشيپيشنهاد بهمراه متن 
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يا  رم صورت جلسه مبني بر تأئيد كاملف، ممتحن حضور اساتيد در پژوهشيپيشنهاد  از  فاعدبرگزاري جلسة پس از  -5

حداكثر راهنما در پايان جلسه امتحان تكميل شده و پس از امضاي اساتيد ممتحن  توسط استاد Proposal تأئيد مشروط

  .گرددمي  ارائه  يسپرد به تحصيالت تكميليظرف دو هفته 

، حداكثر ظرف دو هفته الزم است فرم توسط كميته ممتحنين پژوهشيپيشنهاد دفاع از تائيد از  پس يدكتر دانشجوي -6

 .دراهنما ارسال نماي به استاد تكميل نموده وبصورت الكترونيكي  آموزش را از طريق سايت يتعريف رساله دكتر

پيشنهاد ماه فرصت خواهد داشت تا  2دانشجو حداكثر ، پژوهشياد پيشنهدر صورت تأئيد مشروط  - تبصره

خود   Proposalاگر در پايان فرصت دو ماهه دانشجو نتواند متن تصويب شده نهايي . خود را تكميل نمايد پژوهشي

يالت نياز به مجوز تحصانصرافي تلقي شده و ادامه تحصيل وي  يارائه نمايد دانشجو پرديسرا به تحصيالت تكميلي 

  .تكميلي دانشگاه را دارد

  

  و انجام تحقيقات يرساله دكترنام در درس  ثبت – ششماده 

 .امكان پذير است پژوهشيپيشنهاد پس از قبولي در امتحان جامع و دفاع از  يدرس رساله دكترثبت نام دانشجو در  -1

  .نمايد نام مي در اين درس ثبت) واحد 6نيمسال هر ( نيمسال تحصيلي 4واحد است كه دانشجو در  24 يدرس رساله دكتر

كه  استموظف تا زمان دفاع نهايي از رساله دوره تحقيقاتي پس از شروع  دانشجوالزم به ذكر است كه   - تبصره

واحد درس رساله تكميل شود و دانشجو هنوز  24در صورتي كه . داشته باشند نام ثبت نيمسال تحصيليهر ابتداي در 

براي . نام نمايد در درس رساله ثبت صفر واحد نيمسال تحصيليباشد الزم است در ابتداي هر  التحصيل نشده فارغ

دانشجوياني كه طبق ضوابط تحصيالت تكميلي دانشگاه به فرصت مطالعاتي ميروند استاد راهنما به نيابت از 

دانشجوي ت تكميلي دانشگاه از سوي تحصيالاگر دانشجو ثبت نام ننمايد .  دانشجوي دكتراي خود ثبت نام مينمايد

  .نياز به مجوز تحصيالت تكميلي دانشگاه را داردادامه تحصيل وي و  گردد ميانصرافي تلقي 

 (U) قبولغير قابل يا  (S) قبولقابل در پايان هر نيمسال بصورت  تحقيقات مربوط به رسالهعملكرد دانشجو در انجام  -2

بصورت متوالي يا غير ( رسالهدر انجام  (U) قبولغير قابل عملكرد و ددر صورت كسب  .در كارنامه وي ثبت ميگردد

توسط استاد راهنما به  نيمسال تحصيلينمره عملكرد دانشجو در هر  .شود دانشجو از ادامه تحصيل محروم مي) متوالي

  .گردد اعالم مي پرديستحصيالت تكميلي 

 چگونگي رساله از دفاع از قبل تا بار كي سالهر  پژوهشي پيشنهاد تصويب از پس است موظف يدكتر دانشجوي -3

 نماينده و رساله كميته اعضاي از نفر كي حداقل و راهنما استاد حضور در سمينار كي طي را خود تحقيقات كار پيشرفت
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 تحصيالت به صورتجلسه كي طي دانشجو پيشرفت وضعيت سمينار، پايان در. نمايد ارائه پرديس تكميلي تحصيالت

اين صورتجلسه مبناي گزارش عملكرد دانشجو در درس . شد خواهد ثبت دانشجو پرونده در و ارسال رديسپ تكميلي

  .خواهد بود نيمسال تحصيليدر آن  (S/U) يرساله دكتر

دانشجويان  Iسمينار بيني شده در درس  در قالب سمينارهاي علمي پيششود كه اين سمينار  توصيه مي :تبصره

اساتيد و دانشجويان نيز در جريان پيشرفت كار  ربا اعالن عمومي ارائه شود تا ساي و پرديسكارشناسي ارشد 

  .قرار گيرند يدانشجوي دكتر

  

  يدفاع از رساله دكتر پيش مراحل انجام - هفت ماده

جلسه پيش  .گردد جلسه امتحان پيش دفاع بصورت غير علني و فقط با حضور دانشجو و اساتيد ممتحن برگزار مي -1

  :است الزاميانجام مراحل زير  آن يبرگزار برايبه زبان انگليسي بوده و  ياز رساله دكتر دفاع

اساتيد ممتحن  پيشنهادو دفاع  پيش جلسه برگزاري براي )در فرم مربوطه( راهنما درخواست كتبي استادارسال  -1-1

  .الزامي است رديسپتحصيالت تكميلي  كميته به امتحان جلسه و تعيين زمان مورد نظر جهت برگزاري

  مشاورد تيااسد راهنما و تياعالوه بر اس دفاع از رساله دكترا براي امتحان پيش اعضاء ممتحن -  تبصره

 :عبارتند از) در صورت وجود(

حداقل يك نفر داراي ( مربوطه كه يك نفر از آنها مي تواند از پرديس باشد از داخل دانشكدهممتحن  دو •

  )باشدمرتبه دانشياري يا استادي 

ممتحنين ( خارج از دانشگاه باشد بايد يكي از آنهاأ كه حتم مربوطه و پرديس از خارج از دانشكده ممتحندو  •

  )باشند داشته خارج بايد حداقل مرتبه دانشياري

 مديربعنوان ( گردد تعيين ميپرديس تحصيالت تكميلي  كميتهكه توسط  تحصيالت تكميلي دانشكده نماينده •

  )جلسه

  :عبارتند از ياز رساله دكتر اخذ مجوز دفاع و جلسه پيش دفاعي برگزار ط علمي الزم برايشرو  -1-2

 تاييد رساله توسط استاد راهنما  •

و دومي يك مقاله علمي و پژوهشي  Q2 يا دو مقاله كه يكي از آنها حداقل  Q1داشتن حداقل يك مقاله  •

تعيين  http://www.scimagojr.comايت كيفيت مجالت بر اساس اطالعات س .ارسي يا انگليسي باشدف

 .گردد مي

 پرديستحصيالت تكميلي  كميتهتاييد رساله و مقاالت دانشجو توسط  •
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مقاله بايد مستخرج از تحقيقات دانشجو در دوره دكتراي وي بوده و با هماهنگي و اطالع استاد راهنما به  - 1تبصره 

له اارسال مق. ذكر شده باشدبعنوان نويسنده مقاله بايد  ام دانشجو و نام استاد راهنمان. معتبر علمي ارسال شود مجالت

  .نمي باشداز سوي دانشجو بدون اطالع استاد راهنما مجاز 

  ) به استثناي اساتيد راهنما( در مقاالت بعنوان نويسنده اول شناخته شود  بايد دانشجو – 2تبصره 

 زمينه تخصصي ممكن است داراي كيفيت مرتبط بامجالت  scimagojrبا توجه به اينكه در سايت  - 3تبصره 

  .هاي متفاوت باشند، تطبيق زمينه تخصصي مجله با مقاله بر عهده كميته ممتحنين رساله خواهد بود

با رساله تشخيص دهد  مجاز است در ارزيابي خود يك يا چند مقاله دانشجو را نامرتبطممتحنين  كميته - 4تبصره 

  .و به آنها امتيازي ندهد

  مورد تاييد دانشگاهآزمون زبان قبولي ارائه نمره  -1-3

  هفته قبل از پيش دفاع 4حداقل  پرديستحصيالت تكميلي  كميته به انگليسيبه زبان  رسالهارائه متن كامل  -1-4

تحصيالت  كميتهپس از طرح درخواست در  ،عدفا پيش نامه اساتيد براي شركت در جلسه امتحان  اخذ دعوت -1-5

ط دانشجو به اساتيد ممتحن تحويل توس بايد رسالهدعوت نامه به همراه يك نسخه از . و تأئيد آن پرديستكميلي 

 پرديستحصيالت تكميلي  كميتهكه توسط ) مدير جلسه(دفاع زير نظر ناظر تحصيالت تكميلي  جلسه پيش .داده شود

  .گردد تعيين گرديده برگزار

ممتحنين در مورد كار تحقيقاتي انجام شده  ،پاسخ به سواالت پس از ارائه شفاهي دانشجو و دفاع در جلسه پيش -2

 كامل در صورت تأئيد. را اعالم مي نماينددكترا  رسالهدر حد كار انجام شده  و ارزيابي خود از نمودهگيري تصميم 

در صورت تأئيد مشروط، دانشجو مهلت دارد كه ظرف مدت . شود ار ميبرگز تشه ممتحنين، جلسة دفاع نهايي طبق ماده

  .برساندممتحنين  به تائيد نهائيو مراتب را  تكميل راتعيين شده در صورتجلسه، موارد اصالحي 

دفاع تا زمان دفاع نهايي كماكان دانشجو محسوب شده و الزم است در ابتداي  دانشجو بعد از موفقيت در امتحان پيش -3

دفاع و دفاع نهايي نبايد از زمان مشخص شده در  بين پيشفاصله زماني . نام نمايد ثبت مقرراتطبق  نيمسال تحصيلي هر

  .دفاع تجاوز نمايد صورت جلسه پيش

براي و درخواست تمديد سنوات نمايد رساله خود را به اتمام نرسانده باشد تحصيلي  نهمنيمسال پايان  تا دانشجو اگر -4

اساتيد مدعو براي . چگونگي پيشرفت كار خود را ارائه دهد سميناريك  در هر نيمسال بايد بعد تحصيلي هاينيمسال 
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براي داوري پيشرفت كار . گردد اعالم مي پرديستحصيالت تكميلي  كميتهشركت در سمينار توسط استاد راهنما به 

ضروري ديگر ممتحن دو حضور حداقل  ،)ت وجوددر صور(از استاد راهنما و استاد مشاور دانشجو در جلسه سمينار غير 

 اعالم پرديستحصيالت تكميلي  كميتهدر پايان سمينار وضعيت پيشرفت دانشجو طي يك صورت جلسه به . است

كميلي تدر صورتي كه دانشجو نتواند نظر مثبت اكثريت اساتيد حاضر را بدست آورد از طرف تحصيالت . گردد مي

اين . گردد منظور مي  U نيمسال تحصيليو نمره عملكرد دانشجو در آن  شدهجو ارسال اخطار رسمي جهت دانش پرديس

ارائه سمينار دوم نظر مثبت اساتيد را براي تمديد مهلت قانوني انجام رساله كسب  بعد با تحصيلينيمسال  در دانشجو بايد

    .امه تحصيل وي جلوگيري خواهد شددر كارنامه دانشجو درج شده و از ادU  نمره مجدداً غير اين صورتدر  نمايد

  

  از رساله دكتري دفاع نهائيمراحل انجام   - تشهماده 

به زبان  ياز رساله دكتردفاع نهائي جلسه  .گردد برگزار مي اطالع رسانيو با  رسميجلسه دفاع نهائي بصورت  -1

ترا پس از مراحل زير قابل از رساله دك دفاع نهائيبرگزاري جلسه  .انگليسي بوده و در محل پرديس كيش برگزار مي شود

  .انجام خواهد بود

 )نامه اين آئين 7از ماده  2-1مطابق بند ( راخذ نامه قبولي قطعي مقاله علمي از طرف ژورنال معتب •

  خذ نظر مثبت اساتيد ممتحن مبني بر آمادگي دانشجو براي دفاع نهاييا •

 ماه قبل يك پرديسف استاد راهنما به تحصيالت تكميلي ارسال فرم درخواست برگزاري جلسه دفاع نهايي از طر •

  از تاريخ برگزاري جلسه دفاع نهايي

   و صدور مجوز برگزاري جلسه دفاع نهائيدانشجو از سوي آموزش دانشگاه پرونده تحصيلي كنترل  •

اخذ شده و پس  پرديساز تحصيالت تكميلي  توسط دانشجو هاي اساتيد ممتحن نامه دعوتفوق،  احراز مراتب پس از -2

كه تحصيالت تكميلي  ناظرجلسه دفاع نهايي بايد در حضور  .شود اساتيد تاريخ دفاع نهايي تعيين مي تمامياز هماهنگي با 

  .تعيين گرديده برگزار گرددپرديس تحصيالت تكميلي  كميتهتوسط 

صورت  طرح شده ارزيابي نهاييم رساله توسط دانشجو و پاسخ به سؤاالت شفاهي در جلسه دفاع نهايي پس از ارائه -3

و نمره  جويا شدهممتحنين را  اعضاءنظر  بعنوان مدير جلسهپرديس تحصيالت تكميلي  ناظربدين ترتيب كه . گيرد مي

بندي شده و در فرم دفاع  و بر اساس اكثريت آراء جمع) عالي، خيلي خوب، خوب، متوسط( نامه بصورت كيفي پايان

  .شود صورت جلسه مي ،نهايي
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  :عبارتند از (Ex) نمره عالي اخذبراي شرط الزم  -4

 به تشخيص هيئت داوران رساله يكيفيت باالي انجام و ارائه رساله دكتر •

كه يكي از اين دو مقاله الزم است  يكامال مرتبط با رساله دكتر  Q2و يك مقاله  Q1داشتن حداقل يك مقاله  •

  . باشد مستقأل توسط دانشجو و اساتيد راهنماي وي نوشته

  نيمسال تحصيلي يا كمتر 12اتمام دوره دكتري دانشجو در  •

بايد همان اساتيدي باشند كه در جلسه پيش دفاع  ياساتيد ممتحن براي دفاع نهايي دانشجويان دكتر -1 تبصره

از المقدور همان اساتيد حاضر در جلسه دفاع   بايد حتي نيز اساتيد ممتحن در جلسه پيش دفاع. اند شركت نموده

 پژوهشي صورت در دسترس نبودن برخي از اساتيد كه در جلسه دفاع از پيشنهاددر . دانشجو باشند پژوهشيپيشنهاد 

پس از تصويب در كميته تحصيالت تكميلي  تا نموده استاد راهنما افراد مناسب ديگري را تعيين ،اند شركت داشته

 يساتيدي كه در جلسه دفاع نهايي دانشجوي دكترا. گرددارسال جهت اخذ مجوز به تحصيالت دانشگاه  پرديس

  :عبارتند از شركت مي نمايند،

 راهنما اتيداس •

  مشاور اتيداس •

   مربوطه كه يك نفر از آنها مي تواند از پرديس باشد از داخل دانشكدهممتحن  دو •

   باشدخارج از دانشگاه  بايد يكي از آنهاأ كه حتم مربوطه و پرديس از خارج از دانشكده ممتحندو  •

 .شود تعيين مي پرديسكميته تحصيالت تكميلي كه توسط تحصيالت تكميلي  ناظر •

  .داخل دانشكده حداقل يك نفر داراي مرتبه دانشياري يا استادي باشداساتيد مدعو   -2تبصره 

ياري يا دانشه بايد داراي مرتبكه براي پيش دفاع يا دفاع نهايي دعوت ميشوند اساتيد مدعو خارج از دانشكده   -3تبصره 

  .نظر باشند صاحب رسالهاستادي بوده و هر دو نفر در زمينه موضوع 

دفاع نهايي نظارت داشته  وپيش دفاع  اتبر حسن اجراي جلسبعنوان مدير جلسه تحصيالت تكميلي ناظر   -4تبصره 

  .نمره نخواهد داشت دخالتي در مباحث علمي و دادنولي 

تحصيالت ناظر ، و خارج ينممتحن، داخل ينممتحنبا حضور اساتيد راهنما، يي دفاع نها برگزاري جلسه  -5تبصره 

  .رسمي مي باشد تكميلي
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  يدكتر رساله (Proposal) پژوهشيتهيه پيشنهاد  نحوه -نهماده 

صفحه  :تهيه و شامل موارد زير باشد ارائه شده در سايت پرديسبايد مطابق دستورالعمل  يپيشنهاد پژوهشي رساله دكتر

 ،مشاورراهنما و ) ان(، نام دانشجو، نام استاديرساله دكتر يپيشنهاد آرم و نام دانشگاه، نام دانشكده، عنوان :شامل( وانعن

پيشين  تاريخچة مطالعات ، )صفحه 3تا  1(  طرح مسأله، )صفحه 5تا  2( مقدمه و كليات، فهرست مطالب، )سال تحصيلي

برنامه  ، )صفحه 2تا  1(  نتايج مورد انتظار، )صفحه 5تا  2(  و گستره كار رويكرد به تحقيق، فرضيات، )صفحه 30تا  5(

      .مراجع ،)صفحه 2تا  1( بندي زمان

  

  يدكتر رسالهتهيه  نحوه -دهماده 

  .بايد مطابق دستورالعمل ارائه شده در سايت پرديس تهيه شود يرساله دكتر
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  يدوره دكتر ليتحصي تقويم

  

نيمسال 
  اول تحصيلي

 جلسه معارفه دانشجويان جهت آشنايي با قوانين و ضوابط دوره دكترا شركت در �

 TA0نام در درس  ثبت+ نام و انتخاب واحد  ثبت �

 ها شركت در كالس �

 پرديسزير نظر كميته تحصيالت تكميلي  TA0انجام وظايف محوله  �

  شركت در امتحانات پايان ترم �

نيمسال 
  دوم تحصيلي

 TA0ثبت نام در درس + امتحان جامعدر درس  نام ثبت+ نام و انتخاب واحد  ثبت �

 ها شركت در كالس �

 پرديسكميته تحصيالت تكميلي زير نظر  TA0انجام وظايف محوله  �

  شركت در امتحانات پايان ترم �

نيمسال 
  سوم تحصيلي

  TA0ثبت نام در درس  + نام در درس امتحان جامع ثبت  �
 پرديسيلي زير نظر كميته تحصيالت تكم TA0انجام وظايف محوله  �

  )اگر در ترم قبل انجام نشده باشد شركت در امتحان جامع(  �

نيمسال 
 تحصيلي
  چهارم

 زير نظر استاد راهنما) Proposal(تهيه متن پيشنهاد تحقيقاتي  +پيشنهاد تحقيقاتي در درس  ثبت نام �

 )Proposal(دفاع از پيشنهاد تحقيقاتي  �
  TA0نام در درس  ثبت �
 پرديسنظر كميته تحصيالت تكميلي ير ز TA0انجام وظايف محوله  �

  كار بر روي موضوع تحقيقاتي زير نظر مستقيم استاد راهنما �

نيمسال هاي 
 تحصيلي
  ، پنجم
  وششم 
  هفتم

  يردكت در رسالهنام  ثبت  �
 كار بر روي موضوع تحقيقاتي زير نظر مستقيم استاد راهنما �

 Proposalتصويب  پس از نيمسال تحصيليدو   داوران براي هيئتارائه سمينار �

  )آنها به اتمام نرسيده است  TA0براي دانشجوياني كه چهار ترم ( TA0ثبت نام در درس �

نيمسال 
 تحصيلي
  هشتم

   يدكتر در رسالهم نا ثبت �
 تحصيالت تكميلي  طبق ضوابط يدكتر رسالهانجام پيش دفاع از  الزم جهت حراز شرايطا �

 دفاع از رساله انجام پيش �

و كسب  داورانو ارائه آن به هيئت دفاع  پيشصورت جلسه مفاد بر اساس  الهرساصالح و تكميل  �
 موافقت آنان جهت برگزاري دفاع نهائي

 يدكتر رسالهدفاع نهائي از  �
  انجام امور مربوط به فراغت از تحصيل در مهلت مقرر شده از سوي تحصيالت تكميلي دانشگاه  �



 20

نيمسال 
   تحصيلي
  نهم

 )هشتم نيمسال تحصيليدر صورت عدم دفاع از رساله در ( ينام در رساله دكتر ثبت �
 طبق ضوابط تحصيالت تكميلي يدفاع از رساله دكتر احراز شرايط الزم جهت پيش �

 دفاع از رساله انجام پيش �

و كسب موافقت  داوراندفاع و ارائه به هيئت  جلسه پيش اصالح و تكميل رساله براساس مفاد صورت �
 يآنان جهت برگزاري دفاع نهاي

 دفاع نهايي از رساله �

 انجام امور مربوط به فراغت از تحصيل در مهلت مقرر شده از سوي تحصيالت تكميلي دانشگاه �

و كسب موافقت آنها جهت يك ترم تمديد سنوات در صورتي كه  داورانارائه سمينار براي هيئت  �
  .پذير نباشد دفاع امكان پيش

نيمسال 
   تحصيلي
  دهم
  به بعد 

 )قبل نيمسال تحصيليدر صورت عدم دفاع از رساله در ( يله دكترنام در رسا ثبت �
  طبق ضوابط تحصيالت تكميلي يدفاع از رساله دكتر احراز شرايط الزم جهت پيش �
 دفاع از رساله انجام پيش �

و كسب موافقت  داوراندفاع و ارائه به هيئت  جلسه پيش اصالح و تكميل رساله براساس مفاد صورت �
 دفاع نهايي آنان جهت برگزاري

 دفاع نهايي از رساله �

  انجام امور مربوط به فراغت از تحصيل در مهلت مقرر شده از سوي تحصيالت تكميلي دانشگاه �
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  و فراغت از تحصيل يدكتر نامه از پاياندفاع نهايي  مراحل 

 

 معدل لحاظ نمره دروس وه حد نصاب الزم ب اخذو  آموزشيواحد درسي طبق برنامه  18گذراندن حداقل  �

 لحاظ سنوات و طول مدت تحصيله نداشتن مشكل ب �

 مشروط نبودن از نظر معدل طبق ضوابط تحصيالت تكميلي �

 زم در امتحان زبان مورد تأئيد دانشگاهآوردن حد نصاب ال �

 نامه  اين آئين 8مطابق ماده  رسالهاز چاپ شده  تمقاالحداقل داشتن  �

 براي دانشكده  TA0ترم  4انجام  �

 پرديس تحصيالت تكميلي كميته ارائه به و استاد راهنما تأئيد جهت به استاد راهنماو ارائه  رسالهتن م سازيآماده  �

 اساتيد داخلي و خارجي پس از طرح موضوع در گروه مربوطه تعييندفاع توسط استاد راهنما و  تكميل فرم پيش �

 اساتيد ممتحن و تأئيد  پرديسطرح موضوع دفاع دانشجو در جلسه كميته تحصيالت تكميلي  �

 رسالهبرگزاري امتحان پيش دفاع و تهيه صورت جلسه مبني بر تأئيد و قبول كامل يا مشروط  �

 توسط دانشجوطبق نظرات ارائه شده از سوي اساتيد در جلسه دفاعيه  رسالهاصالح و تكميل متن  �

 و كسب مجوز مربوطه از تحصيالت تكميلي دانشگاهنهايي صدور مجوز دفاع درخواست  �

 گزاري جلسه دفاع نهاييبر �

 پس از اعمال اصالحات نهايي و اخذ تأئيد اساتيد ممتحن رسالهتكثير متن  �

   هاي تسويه حساب طبق دستورالعمل مربوطه فرمتكميل و  پرديس به تحصيالت تكميلي رسالهتحويل  �
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  پيوست

  به اساتيد ينحوة تخصيص دانشجوي دكتر

  

. اختصاص داده مي شود از دانشگاه صنعتي شريف مدعوعضاء هيئت علمي مقيم و ادر پرديس تنها به  يدانشجوي دكتر

  :شرح زير استه بدر پرديس مدعو مقيم و دكترا به اعضاي هيئت علمي  نحوه تخصيص دانشجوي

  اعضاء هيئت علمي مقيم    اعضاء هيئت علمي مدعو

  دانشجو 2حداكثر   استاديار    دانشجو 1حداكثر   استاديار

  دانشجو 3حداكثر   دانشيار    دانشجو 2اكثر حد  دانشيار

  دانشجو 4حداكثر   استاد    دانشجو 3حداكثر   استاد

 

 نامه با پايانارشد دانشجوي كارشناسي  3قبل از اخذ دانشجوي دكترا بايد حداقل مدعو  مقيم و يا استاديار -1 تبصره

  .التحصيل كرده باشد را راهنمايي نموده و فارغ از پرديس

در زمينه  هيئت علميعضو  ي خود را با مشاركت يكدانشجوي دكترا پرديس بايد اولينمقيم  استاديار -2 تبصره

  .پژوهش از دانشگاه صنعتي شريف كه داراي حداقل مرتبه دانشياري باشد، اخذ نمايد

رده التحصيل ك فارغ در دانشگاه صنعتي شريف دكتراتنها در صورتيكه يك دانشجوي مدعو  استاديار -3 تبصره

  .در پرديس راهنمايي كند ي، مي تواند دانشجوي دكترباشد

باشد اي  شرايط ويژه داراي به لحاظ پژوهشيمدعو مقيم و يا در صورتي كه يكي از اعضاي هيئت علمي  -4 تبصره

 هاي خود را در چاپ مقاالت در مجالت معتبر علمي و توانايي نظير پژوهشگر نمونه يا استاد نمونه دانشگاه، كه(

. ي اضافي بنمايددرخواست يك دانشجوي دكترتواند  مي )نشان داده باشد يالتحصيل كردن دانشجويان دكتر فارغ

  .باشد قابل بررسي مي پرديساين درخواست در كميته تحصيالت تكميلي 

و حداقل فاصله زماني بين اخذ د. اخذ نمايد يتواند همزمان دو دانشجوي دكتر نميعضو هيئت علمي  -5 تبصره

  .باشد يك سال تحصيلي مي يدانشجوي دكتر

) در يك سال تحصيلي(ي خود را بصورت همزمان عضو هيئت علمي دو دانشجوي دكتر در صورتي كه -6 تبصره

تواند  ميالتحصيل شده باشند،  حصيل خود فارغالتحصيل نمايد بطوري كه هر دو دانشجو در طول سنوات مجاز ت فارغ

  .اخذ نمايد يجوي دكتردر آن سال همزمان دو دانش
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شود  به يك استاد راهنما تخصيص داده مي يهر دانشجوي دكتر پرديساز نظر كميته تحصيالت تكميلي  -7 تبصره

نياز به دو استاد راهنما  يدكتر رسالهدر شرايط خاص كه . بر عهدة اوست يكه مسئوليت راهنمايي دانشجوي دكتر

درج  يتعيين شده و در فرم پيشنهاد پژوهشي رساله دكتر اساتيد راهنماداشته باشد بايد درصد مشاركت طبق توافق 

  .گيرد تخصيص هر دانشجو فقط به يك استاد راهنما صورت مي پرديسحال از نظر با اين . گردد

 يرساله دكتر مشاوراساتيد الزحمه  حق. ور داشته باشداستاد مشا 2 تواند حداكثر مي يدكتررساله دوره  -8 تبصره

  .شود مي پرديس، تخصيص داده  با نظر استاد راهنما و تأئيد كميته تحصيالت تكميليبوده كه واحد  4 حداكثر
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