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  يتعال بسمه

نامه آموزشي دوره تحصيلي دكتري دانشگاه صنعتي  نامه اجرايي آيين شيوه

  اصفهان

  به بعد) ٩٧هاي  براي ورودي اجرا (

  

 مقدمه

مورخ  ٤٣٠٦٩/٢(شماره  يليتحص هاي دوره يآموزش كپارچهينامه  نامه بر اساس آيين اين شيوه

) و همچنين در راستاي بخشنامه اجرايي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در خصوص تفويض ١/٣/٩٧

 ) تدوين شده است.١٥/١٢/١٣٩٥مورخ  ٢٨٨٧١٥/٢ها (شماره  اختيار به دانشگاه

  

  . هدف ١ماده 

انوني براي قارچوب چانتظام بخشيدن به امور تحصيلي دانشجويان از طريق تعيين هدف از اين آيين نامه 

ر تربيت نيروي انساني وبه منظ  هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه اجراي هماهنگ، يكپارچه و صحيح برنامه

اين ه مي باشد. انجام آشنا با علم و آخرين دستاوردهاي علمي، و منطبق با نيازهاي جامع ،صص، متعهدتخم

ه رارتقاي سطح كيفي آموزش و پژوهش در دوي ارهاي موجود ب نه از ظرفيتيگيري به هدر راستاي بهر هدف

   است. يارشد و دكتري تخصص يكارشناسي، كارشناس

  . تعاريف ٢ماده 

 منظور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است. وزارت : .١

 .دانشگاه صنعتي اصفهان استمنظور  دانشگاه : .٢

منظور آموزش دانشجو در طول سنوات مجاز دوره تحصيلي، بدون پرداخت هزينه  رايگان:آموزش  .٣

 هاي استفاده كننده از بودجه عمومي دولت ) است. ( در دانشگاه

هاي آموزش عالي برابر ضوابط معين، پذيرفته شده، ثبت  فردي است كه در يكي از دوره دانشجو: .٤

 نام كرده و به تحصيل مشغول است.

هاي تحصيلي مصوب را با موفقيت به پايان  هاي دوره فردي است كه يكي از رشته موخته:دانش آ .٥

 رسانده و برابر ضوابط معين، گواهي يا مدرك تحصيلي مربوطه را دريافت كرده است.
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هاي تحصيلي دانشگاه  اي از پذيرش است كه دانشجو به صورت تمام وقت در فعاليت شيوه حضوري: .٦

 كند. شركت مي

هاي تحصيلي  اي از پذيرش است كه دانشجو بدون حضور در دانشگاه فعاليت شيوه وري:غير حض .٧

 دارد.

اي از پذيرش است كه بخشي از آموزش آن حضوري و بخش ديگر غير  شيوه نيمه حضوري: .٨

 رسد. حضوري به انجام مي

 .ها است منظور آموزش دانشجو در يك دوره تحصيلي، به ازاي پرداخت هزينه شهريه پرداز: .٩

هفته امتحانات پاياني  ٢هفته آموزش و  ١٦بازه زماني تعيين شده كه شامل  نيمسال تحصيلي: .١٠

 است.

اي از دروس هر رشته تحصيلي با هدفي مشخص، كه مصوب  مجموعه به هم پيوسته برنامه درسي: .١١

 مراجع قانوني است.

ت، عملي يا ساع ١٦ارزش مقداري درسي است كه مفاد آن براي هر واحد نظري  واحد درسي: .١٢

است و طبق  ساعت ٤٨كارگاهي يا عمليات ميداني ( بازديد علمي )  و ساعت ٣٢آزمايشگاهي 

 شود. برنامه درسي مصوب اجرا مي

، گذراندن آن براي رفع كمبود دانش يا يدرسي است كه با تاييد گروه آموزش درس جبراني: .١٣

 شود. ميمهارت دانشجو، در آغاز دوره تحصيلي ، ضروري تشخيص داده 

هاي علمي كه به لحاظ موضوع داراي  قلمرو مشخص و  يك شعبه فرعي از شاخه رشته تحصيلي: .١٤

هاي علمي است و به احراز دانش تخصصي، مهارت يا كارآمدي معيني  متمايز از ساير شاخه

 انجامد. مي

. شود اي از يك رشته كه ناظر بر وجه تخصصي آن باشد، اطالق مي به شعبه گرايش تحصيلي، .١٥

 درصد كل واحدهاي رشته بيشتر باشد. ٧٠ها در دو گرايش از يك رشته، نبايد از  اختالف درس

 ٣٢تا  ٢٨شود و شامل  دوره تحصيلي است كه پس از دوره كارشناسي آغاز مي كارشناسي ارشد: .١٦

 واحد درسي است.

حسب  ومدير تحصيالت تكميلي  دانشگاه، كميته اي متشكل از معاون آموزشيكميته منتخب:  .١٧

مطابق با موارد ذكر شده در اين  كه استدانشكده  يك سرپرست تحصيالت تكميليمورد رئيس/

مي  آن دانشكده به بررسي و تصميم گيري درخواستهاي دانشجويان تحصيالت تكميلي شيوه نامه

 .پردازد
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هاي تحصيلي در دوره متوسطه است كه با توجه به مواد آزموني  مجموعه رشته گروه آزمايشي: .١٨

 شود. مشترك، دسته بندي مي

ترين واحد سازمان دانشگاهي متشكل از تعدادي عضو هيئت علمي با  بنيادي گروه آموزشي: .١٩

تخصص مشترك، در يك رشته علمي خاص يا چند رشته متجانس كه به منظور ايجاد و اجراي آن 

 شود. ه تحصيلي در دانشگاه تشكيل ميرشت

 راستا تعريف شوند. هاي آموزشي هم مجموعه گروه در اي است كه دوره دوره هم عرض: .٢٠

 برنامه ريزي و تصيم گيري در مورد مسائل برايي يشورا :ي تحصيالت تكميلي دانشكدهشورا  .٢١

جامع مديريت دانشگاه است كه بر اساس آيين نامه دانشكده  ياو دكتر كارشناسي ارشد دوره هاي

 ها تشكيل مي شود.

گذاري  يكي از شوراهاي تخصصي در نخستين سطح سياست :دانشگاه تحصيالت تكميليشوراي  .٢٢

دانشگاه است كه به منظور  دانشجويان تحصيالت تكميلي ريزي راهبردي در امور آموزشي و برنامه

ايجاد هماهنگي و تسهيل در امور اجرايي مرتبط با تحصيل دانشجو در حوزه معاونت آموزشي و 

 شود. تحصيالت تكميلي تشكيل مي

اي تحصيلي در دوره دكتري تخصصي كه برنامه درسي مربوط  شيوه پژوهشي: –شيوه آموزشي  .٢٣

رساله  پروژه تحقيقاتي است كه منجر به راي يكبه آن، عالوه بر واحدهاي درسي، مشتمل بر اج

 شود. مي

هاي آموزشي و پژوهشي دانشجوي دكتري تخصصي  بررسي همه جانبه از توانمندي ارزيابي جامع: .٢٤

 شود. است كه پس از گذراندن واحدهاي دوره برگزار مي

ق مستند علمي است كه در فرآيند تحصيل دانشجوي دوره دكتري تخصصي و از طري رساله: .٢٥

تحقيق در يك حوزه معين از رشته يا گرايش تحصيلي، با راهنمايي استاد/ استادان راهنما و بر 

 اساس استانداردهاي پژوهشي با هدف توسعه مرزهاي دانش تدوين مي شود.

: يكي از اعضاي هيئت علمي داراي مدرك دكتراي تخصصي است كه مسئوليت  استاد راهنما .٢٦

 رساله بر عهده دارد.راهنمايي دانشجو را در انجام 

صالحيت يا تخصص اي داراي  يكي از اعضاي هيئت علمي و يا از متخصصان حرفهاستاد مشاور:  .٢٧

 ارد.مرتبط است كه مسئوليت مشاوره دانشجو را در انجام رساله بر عهده د

: اعضاء هيئت علمي يا افراد متخصص داراي صالحيت دانشگاهي هستند كه براي  هيات داوران .٢٨

ارزيابي كمي و كيفي رساله دانشجو در دوره دكتري تخصصي مطابق دستورالعمل اجرايي مصوب 

 شوند. دانشگاه انتخاب مي
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  پذيرش كليات و بخش نخست:    

ومي از طريق پذيرفته شدن در آزمون ورودي و يا مهاي ع شايستگي، تاييد ورود به دانشگاهشرط . ٣ماده 

دارا بودن مدرك رسمي پايان دوره  ،ات مصوب وزارتروابط و مقرضكسب پذيرش از دانشگاه طبق 

  است.و احراز توانايي در زبان انگليسي مورد تاييد وزارت  كارشناسي ارشد

با  ١شرط الزم ورود به دوره دكترا دارا بودن مدرك زبان از يكي از آزمونهاي مندرج در جدول  .تبصره

حداقل امتياز الزم در اين جدول مي باشد. در صورت عدم دارا بودن اين شرط در بدو ورود، پذيرفته شده 

بت نام در آزمون جامع ثبت نام كند. شرط الزم براي ث "مشروط در زبان"دوره دكترا مي تواند بطور وضعيت 

  آموزشي كسب حد نصاب الزم در زبان انگليسي است.

  . حد نصاب الزم آزمونهاي زبان انگليسي مورد تاييد براي پذيرش قطعي در دوره دكترا ١جدول 

 نام آزمون

IELTS TOLIMO  

MSRT  

(MCHE)  

TOFEL 
(PBT) 

TOFEL 
(IBT) 

حداقل نمره 

  قبولي
5.5 520 50  500  

  

60 

  

  است. و به زبان فارسي يآموزش در دانشگاه مبتني بر نظام واحد. ٤ماده 

دانشگاه اختيار دارد با رعايت نظام آموزشي، برنامه درسي مصوب را براي دانشجويان خارجي و يـا   تبصره .

  المللي به زبان انگليسي ارائه نمايد. هاي بين دوره

ريـزي   هاي آموزشي و درسي مصوب دانشگاه و يا شـوراي عـالي برنامـه    دانشگاه موظف است، برنامه . ٥ماده 

  اي كه در آن با مجوز مراجع قانوني دانشجو پذيرفته است، اجرا كند. آموزشي وزارت را براي دوره

هر  /همنيازنياز پيشچگونگي و ترتيب ارائه دروس هر دوره تحصيلي، رشته و يا گرايش با رعايت  .١تبصره 

 /برنامه ريزي آموزشي كميتهدرس طبق برنامه درسي مصوب، بر عهده گروه آموزشي و تاييد دانشكده و 

  دانشگاه است. تحصيالت تكميلي

  دوره تحصيلي صرفا يك بار امكان پذير است.هر در  ،آموزش رايگان براي هر دانشجو. ٦ماده 
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گيري درباره تقويم آموزشي، چگونگي اعالم و ثبت نمره، زمان حذف و اضافه،  ريزي و تصميم برنامه .٧ماده 

نحوه اعتراض به نتايج امتحانات، تاريخ تجديد نظر و غيره طبق دستورالعمل اجرايي مصوب دانشگاه انجام 

  شود . مي

  

  بخش دوم: مرحله آموزشي    

نيمسال است و تحصيل در ايـن   ٨وحداكثر  ٦مدت مجاز تحصيل در دوره دكتري تخصصي حداقل  .٨ماده 

  شود. دوره به صورت تمام وقت است. با اتمام سنوات مجاز، امكان تحصيل در آن دوره از دانشجو سلب مي

نهاد درصورتي كه دانشجو در مـدت مقـرر دانـش آموختـه نشـود، دانشـگاه اختيـار دارد بـه پيشـ         . ١تبصره 

مدت تحصيل وي را حداكثر تا دو نيمسال  شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده دييتأاستاد(استادان) راهنما و 

  افزايش دهد.

، در ينـ يب شيپـ  رقابـل يغدانشجو بنا به عللي خارج از اختيار خود و يا بروز مشـكالت   كه يدرصورت. ٢تبصره

شـوراي   دييـ تأو  نهاد اسـتاد راهنمـاي دانشـجو   بـه پيشـ   ،موفق به اتمام تحصـيل نشـود  دهم  مسالينپايان 

وضـعيت دانشـجو را بررسـي و متناسـب بـا كميـت و كيفيـت         كميته منتخـب ، دانشكدهتحصيالت تكميلي 

گيـري قطعـي خواهـد     علمي دانشجو، در مورد مدت و نحوه ادامه تحصيل يا اخـراج وي تصـميم  ي ها فعاليت

 مسالينتن مشكل نظام وظيفه، دانشجو موظف است از نمود. در صورت كسب موافقت كميته منتخب و نداش

  دهم به بعد بر اساس قوانين مصوب هيئت امناي دانشگاه شهريه پرداخت نمايد.

  تحصيل هم زمان دانشجوي اين دوره در همان دوره يا ساير دوره هاي تحصيلي ممنوع است. .٣تبصره 

واحـد   ١٨تـا   ١٢اسـت كـه از ايـن تعـداد،     واحد  ٣٦تعداد واحدهاي درسي دوره دكتري تخصصي  .٩ماده 

واحد پژوهشي است (رساله دكترا) كه در برنامه درسي هر رشته تحصيلي مصوب كميته  ٢٤تا  ١٨آموزشي و 

  برنامه ريزي آموزشي دانشگاه مشخص و لحاظ مي شود.

تسلط بر مفاهيم نوين هر رشـته و تقويـت تـوان علمـي دانشـجو بـراي        منظور به. واحدهاي درسي ١تبصره 

بـر اسـاس    شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده دييتأهاي پژوهشي دوره، با نظر استاد راهنما و  اجراي فعاليت

  .شود برنامه درسي مصوب هر رشته انتخاب مي
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همين مقطع و در دانشگاههاي  معادل سازي و پذيرش واحدهاي درسي گذرانده شده دانشجو در .٢تبصره 

  به تشخيص دانشكده امكان پذير است.  ٢و ١سطح

واحد يا بيشتر باشد، يك نيمسال از  ٨در صورتي كه تعداد واحد دروس معادل سازي شده  .٣تبصره 

  سنوات مجاز تحصيلي دانشجوكاسته مي شود.

، دانشجو حصيالت تكميلي دانشكدهشوراي ت دييتأدر صورت نياز، به پيشنهاد استاد راهنما و . ٤تبصره 

و يا باالتر بگذراند.  ١٤با نمره  "هاي جبراني درس" عنوان به را يدرسواحد  ٦تا  است حداكثرموظف 

ها اجباري است اما نمره و واحد آنها در محاسبه ميانگين نيمسال و ميانگين كل لحاظ  گذراندن اين درس

  .شود نمي

واحد است.  ١٠و  ٦به ترتيب  مساليناحد درسي (جبراني/اصلي) در يك حداقل و حداكثر تعداد و. ٥تبصره 

كامل در نظر  مسالينيك  عنوان به مسالينواحد باشد، آن  ٦تعداد واحدها به هر دليل كمتر از  كه يدرصورت

  گرفته خواهد شد.

محاسبه مي شود. حداقل نمره قبـولي در   ٢٠نمره ارزشيابي از هردرس به صورت عددي از صفر تا  .١٠ماده 

  است. ١٦و ميانگين كل قابل قبول پس ازگذراندن تمام واحدهاي آموزشي  ١٤هر درس 

 ٠٠/١٦هاي آموزشي كمتـر از   ميانگين كل نمرات دانشجو پس از گذراندن تمام واحد كه يدرصورت.  ١تبصره

هـايي را عـالوه بـر سـقف      تحصـيلي درس  مسالين، دانشجو مجاز است با نظر استاد راهنما فقط در يك باشد

  شود. واحدهاي درسي براي جبران معدل كل بگذراند، در غير اين صورت از ادامه تحصيل محروم مي

الزامـي   از تمـام دروس دوره  ١٦براي ورود به مرحله ارزيابي جامع، كسب ميـانگين كـل حـداقل     .٢تبصره 

  است.

  هاي تحصيلي حضوري الزامي است. حضور دانشجو در تمام جلسات كالس دروس دوره .١١ ماده

جلسات كالس و يا در  سه شانزدهمدر درسي بيش از  در طول يك نيمسال تحصيلي اگر دانشجو .١ تبصره

و يا نمره مردودي ديگري كه  صفرنمره  با ن درسآ در ،مسال همان درس غيبت كنديامتحان پايان ن جلسه

ص دانشگاه يبه تشخ در صورتي كه د.بر اساس تكاليف و امتحان ميان ترم محاسبه شده، مردود مي شو

  شود. مي حذفهاي آن نيمسال  درس همجموع ازآن درس  ،ص داده شوديخشغيبت دانشجو موجه ت



٧ 
 

 ،تشخيص موجه بودن غيبت ناشي از بيماري يا ساير مشكالت جسمي مانند بارداري، زايمان .٢ تبصره

 دانشگاه مي باشد.  و درمان بر عهده مركز بهداشت و غيره حوادثمعلوليت، 

حضوري و غير حضوري طبق  هاي نيمه نحوه حضور دانشجو در جلسات كالس درس در دوره .٣تبصره 

  شود . دستورالعمل مصوب دانشگاه انجام مي

ط عضو هيئت علمي يا مدرس همان درس و بر اساس سس تورپيشرفت تحصيلي دانشجو در هر د .١٢ماده 

و بر مبناي عددي بين  شود مي يارزياب و نتايج امتحانات ليفانجام تكا، هاي كالسي يتلدر فعا شركت ،حضور

  .مي گرددصفر تا بيست محاسبه 

 هاي نظري الزامي است. كتبي براي درس پايان ترم برگزاري آزمون .١ تبصره

  ، غير قابل تغيير است. ارسال به اداره كل آموزشنمره درس پس از  .٢تبصره 

مدرس موظف است، برگه هاي امتحاني هر درس را به عنوان سابقه درس، حداقل تا دو نيمسال  .٣ تبصره

  تحصيلي بعد نگهداري نمايد. 

دانشجوي متقاضي انصراف از تحصيل، بايد درخواست انصراف خود را شخصا و به صورت كتبي با  .١٣ماده 

ست فقط براي يك بار و تا دو ماه از تاريخ ارائه ذكر تاريخ و امضا شده به دانشكده تسليم كند. دانشجو مجاز ا

در غير اين صورت، پس از انقضاي اين مهلت، حكم انصراف از  ؛درخواست، تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد

  تحصيل وي صادر مي شود.

 مراجع ذي صالح درتصميم گيري براي بازگشت به تحصيل دانشجوي منصرف از تحصيل، بر  تبصره.

  دانشگاه است.

مي عدم مراجعه يا عدم ثبت نام دانشجو در يك نيمسال تحصيلي به منزله انصراف از تحصيل تلقي . ١٤ماده 

   شود.

در صورتي كه قبل از اتمام آن نيمسال تحصيلي، دانشجو درخواست ادامه تحصيل خود را به همراه تبصره. 

و عدم وجود منع  ي تحصيالت تكميلي دانشكدهشوراموافقت داليل الزم ارائه نمايد، با تاييد استاد راهنما و 

آموزشي ديگر، امكان ادامه تحصيل وجود داشته و براي آن نيمسال مرخصي تحصيلي لحاظ مي شود. در غير 

  اينصورت انصراف از تحصيل وي صادر مي شود.
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تواند با موافقت دانشگاه و احتساب سنوات تحصيل، حداكثر دو نيمسال از مرخصي  دانشجو مي . ١٥ماده 

 ،شوراي تحصيالت تكميلي دانشكدهو  استاد راهنما دييتأتحصيلي استفاده كند. درخواست دانشجو پس از 

  گيري به تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال خواهد شد. جهت تصميم

ق مرخصي تحصيلي مانند مرخصي زايمان، مرخصي پزشكي در صورت تاييد بررسي ساير مصادي تبصره .

پزشك معتمد دانشگاه، ماموريت همسر يا والدين، با احتساب و يا بدون احتساب در سنوات تحصيلي در 

  اختيار دانشگاه است. 

تاييد  در شرايط خاص، حذف يك نيمسال تحصيلي با درخواست كتبي دانشجو، تاييد دانشكده و . ١٦ماده 

پذير است. حذف ترم تنها  دانشگاه قبل از شروع امتحانات و با رعايت احتساب در سنوات تحصيلي امكان

  يكبار در طول دوره تحصيل امكان پذير است.

دانشجوي دوره دكتري تخصصي در همان دانشگاه يا ساير دانشـگاه هـا    "انتقال"يا  "تغيير رشته" .١٧ماده 

  غيردولتي) ممنوع است. -(دولتي

هاي آموزشي، پژوهشي و اجرايي دانشجويان دوره دكتري، دانشجويان موظف  در جهت ارتقا توانايي .١٨ماده 

نحـوه انجـام ايـن كـار طـي       نشـكده همكـاري كننـد.   در امور آموزشي، پژوهشي و اجرايـي بـا دا  هستند كه 

  رسد. دستورالعملي توسط شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه تدوين و در هيات رئيسه دانشگاه به تصويب مي

  

  بخش سوم: ارزيابي جامع    

هـاي   هاي آموزشي و پژوهشي دانشجو و براي استمرار فعاليت ارزيابي قابليت منظور بهارزيابي جامع . ١٩ماده 

. ارزيابي جامع داراي دو بخش آموزشي و پژوهشي اسـت و قبـولي در آن منـوط بـه     گيرد پژوهشي انجام مي

عـدم موفقيـت    منزله بهموفقيت در هر دو بخش است. عدم موفقيت يا عدم شركت در هر نوبت در هر بخش 

  است.بي جامع در ارزيا

 دانشـگاه  دييـ تأزبـان انگليسـي مـورد     ارائه مدرك قابل قبولبخش آموزشي ارزيابي جامع، پس از . ٢٠ماده 

واحد از واحدهاي درسي دوره توسط دانشجو و كسب ميانگين كـل حـداقل    ١٢، گذراندن حداقل )١(جدول 

شوراي چهارم تحصيلي، طبق تشخيص و برنامه  مساليندوره، حداكثر تا پايان  شده اخذاز واحدهاي  ٠٠/١٦

  .شود برگزار مي تحصيالت تكميلي دانشكده
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  گيرد. بعد از موفقيت دانشجو در بخش آموزشي انجام مي صرفاًبخش پژوهشي ارزيابي  .تبصره

دانشـجو، بـا    مـرتبط بـا رشـته   درس تحصيالت تكميلي  ٣ حداقل بخش آموزشي ارزيابي جامع در .٢١ماده 

به  ،شوراي تحصيالت تكميلي دانشكدهنهاد استاد راهنما و تصويب اولويت در راستاي موضوع تحقيق، به پيش

  شود.  كتبي و شفاهي برگزار مي صورت بهارزيابي آيد. اين  عمل مي

نمره قبولي در هر ماده درسي آزمون جـامع و   شرط قبولي در بخش آموزشي ارزيابي جامع، كسب. ٢٢ماده 

 شـرط  بـه ارزيابي آموزشي در اولين بـار،   صورت عدم موفقيت دراست. در  ٠٠/١٦ميانگين كل حداقل  كسب

  دوم نيز در ارزيابي شركت نمايد.بار تواند براي  دانشجو مي ٢٣ماده رعايت مفاد 

در صورت عدم قبولي و يا عدم احراز شرايط شركت در بخش آموزشي ارزيابي جامع از دانشجو در  .٢٣ماده 

  .گردد آيد و دانشجو از تحصيل محروم مي به عمل نمي نام ثبتتحصيلي  مسالينپنجمين 

سه داور از اعضاي هيـات  (استادان) راهنما و حداقل  متشكل از استادهيات ارزيابي جامع آموزشي . ٢٤ماده 

سال سابقه تدريس يا تحقيـق در مقطـع تحصـيالت تكميلـي بـه       ٣علمي داراي حداقل مرتبه استادياري با 

  .است شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده انتخاب

جـامع آموزشـي،   پس از گذراندن موفقيت آميز ارزيابي  (پروپوزال) طرح پيشنهادي رسالهتصويب . ٢٥ماده 

  براي اجراي رساله در دوره دكتري تخصصي است.شرط الزم 

بخش پژوهشي ارزيابي جامع بر اساس داوري گزارش كتبي و شـفاهي دانشـجو از ميـزان و نحـوه     . ٢٦ماده 

گيرد.  صورت مي ٢و جامع پژوهشي  ١جامع پژوهشي  پيشرفت امر پژوهش توسط هيات ارزيابي در دو نوبت

حداكثر در  ٢پنجم و ارزيابي جامع پژوهشي  مساليناكثر در پايان حد ١ضرورت دارد ارزيابي جامع پژوهشي 

. دريافت نظر است "رد"و يا  "قبول"به دو صورت  كننده يابيارزهفتم صورت گيرد. نظر هيات  مسالينپايان 

مـردودي در هـر يـك از     در صورتشود.  مردودي در ارزيابي جامع محسوب مي عنوان بهدر هر مرحله  "رد"

آموزشي  ارزيابي، براي برگزاري مجدد ارزيابي پژوهشي نيازي به برگزاري مجدد ٢يا  ١هاي پژوهشي  ارزيابي

  .نخواهد بود

دفاع از پروپوزال رساله دكترا، و هدف از آزمون جامع  ١هدف اصلي از آزمون جامع پژوهشي. ٢٧ماده 

  .باشد در راستاي موضوع رساله در حضور هيات داوران مي اطمينان از پيشرفت رساله دكترا ٢پژوهشي
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رويكردها  و سياست هاي كالن براي جهت دهي به محورهاي مطالعاتي و تحقيقاتي دانشـجويان در   تبصره.

انتخاب موضوع و نگارش رسـاله از سـوي معاونـت پـژوهش و فنـاوري دانشـگاه تعيـين و ضـوابط و شـرايط          

  اختصاصي انجام آن در قالب رساله را شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه تصويب مي كند.

متشـكل از استاد(اسـتادان) راهنمـا، استاد(اسـتادان) مشـاور و       هاي جامع پژوهشـي  هيات ارزيابي .٢٨ماده 

سال سـابقه فعاليـت در    ٣ي داراي حداقل مرتبه استادياري با حداقل علم ئتيهحداقل دو نفر داور از اعضاي 

. حـداقل يكـي از داوران   اسـت  شوراي تحصيالت تكميلـي دانشـكده  هاي تحصيالت تكميلي به انتخاب  دوره

  .شوددانشگاه انتخاب از خارج بايد داراي مرتبه دانشيار به باال و  ٢ارزيابي جامع پژوهشي 

تا پايان نيمسـال   ١در صورت عدم قبولي و يا عدم احراز شرايط شركت در ارزيابي جامع پژوهشي . ٢٩ماده 

آيد و دانشـجو از   به عمل نمي نام ثبتز دانشجو تا پايان نيمسال هفتم، ا ٢پنجم و در ارزيابي جامع پژوهشي 

  .گردد تحصيل محروم مي

ناشي از عدم رعايت زمانبنـدي   ٢٩يا  ٢٣در صورتي كه محروميت از تحصيل دانشجو بر اساس مواد تبصره: 

، شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده دييتأو  به پيشنهاد استاد راهنماي دانشجوباشد،  مربوطه و كسر سنوات

علمي دانشجو، در مورد ي ها ، وضعيت دانشجو را بررسي و متناسب با كميت و كيفيت فعاليتكميته منتخب

گيري قطعي خواهد نمود. در صورت كسب موافقت كميته منتخب و  نحوه ادامه تحصيل يا اخراج وي تصميم

 مرحله ارزيابي جـامع را يك نيمسال مهلت داده مي شود تا آن فقط نداشتن مشكل نظام وظيفه، به دانشجو 

با موفقيت سپري كند. ضمنا دانشجو بايد براي اين نيمسال بر اساس قوانين مصوب دانشگاه شهريه پرداخت 

ات مجـاز وي  نمايد. در صورت موفقيت دانشجو در ارزيابي جامع مذكور در آن نيمسال و در صورتي كه سـنو 

اي جامع مرحله بعدي يك نيمسـال مهلـت زمـاني بـراي     به پايان نرسيده باشد، براي انجام هر يك از آزمونه

بدون نياز به پرداخت شهريه مي  مشمول آموزش رايگان،دانشجو لحاظ مي شود كه براي دانشجوي دكتراي 

  باشد.

  

  بخش چهارم: استاد راهنما    

بـه تقاضـاي دانشـجو و موافقـت كتبـي اسـتاد       ، دانشكدهاز ميان اعضاي هيات علمي  استاد راهنما. ٣٠ماده 

  گردد. معرفي مي شوراي تحصيالت تكميلي دانشكدهنهايي به  دييتأراهنما پس از تصويب گروه، براي 
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اول تحصيل، اسـتاد راهنمـا و موضـوع كلـي رسـاله       مساليندانشجو موظف است حداكثر تا پايان . ٣١ماده 

 ،شوراي تحصـيالت تكميلـي دانشـكده    دييتأخود را معرفي نمايد. حداكثر دو ماه پس از معرفي، با  موردنظر

گردد. تا زماني كه استاد راهنما تعيين نشده است، مدير گروه و در صورت عدم وجود  استاد راهنما تعيين مي

  گيرد. ه ميگروه آموزشي، سرپرست تحصيالت تكميلي دانشكده وظايف استاد راهنما را بر عهد

هـاي   استاد راهنما بايد حداقل داراي مرتبه استادياري با حداقل سه سال سـابقه تـدريس در دوره  .  ٣٢ماده 

  بوده باشد. دار عهدهنامه كارشناسي ارشد دفاع شده را نيز  تحصيالت تكميلي بوده و راهنمايي حداقل دو پايان

تواند به عهده بـيش از يـك اسـتاد راهنمـا      انشجو ميدر صورت نياز، مسئوليت راهنمايي رساله د.  ٣٣ماده 

هـدايت رسـاله را بـر عهـده      تيمسئولدرصد  ٦٠استاد راهنماي اول (اصلي) حداقل  كه نياباشد، مشروط بر 

  داشته باشد.

 دييـ تأ% و ٤٠حداكثر مشـاركت   ٣٢شرايط خاص انتخاب استاد راهنماي مشترك با رعايت ماده در  .تبصره

  خارج دانشگاه صنعتي اصفهان بالمانع است. كميته منتخب از

، شوراي تحصيالت تكميلي دانشكدهگروه آموزشي و  دييتأبه پيشنهاد استاد (استادان) راهنما و با . ٣٤ماده 

اي بـا   ي با مرتبه حـداقل اسـتادياري يـا متخصصـان حرفـه     علم ئتيهحداقل يك و حداكثر سه نفر از اعضاء 

در مواردي كـه بـيش از يـك اسـتاد      شوند. رساله دانشجو تعيين مي "مشاوراستاد " عنوان بهتخصص مرتبط 

  راهنما وجود دارد، استثنائا داشتن استاد مشاور الزامي نيست.

دانشجو موظف است بالفاصله پس از تعيين استاد راهنما و موضوع رساله، فعاليت پژوهشي خود را . ٣٥ماده 

شوراي تحصيالت پنجم تحصيلي دانشجو به تصويب  مسالينآغاز كند. پيشنهاديه رساله بايد حداكثر تا پايان 

  برسد. تكميلي دانشكده

شوراي تحصيالت تكميلي  دييتأو با  ١دانشجو مجاز است پس از قبولي در ارزيابي جامع پژوهشي . ٣٦ماده 

اي  نامه مصوب وزارت در مدت مجاز تحصيلي، دوره هاي پژوهشي خود طبق آيين براي ادامه فعاليت دانشكده

   خلي سپري نمايد.معتبر خارجي يا دا علمي تحقيقاتيهاي  را با عنوان فرصت تحقيقاتي در يكي از موسسه
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  بخش پنجم: دفاع و ارزيابي از رساله    

حـداقل   و مشاور و به شـرط  دانشجو پس از تدوين رساله و مشروط بر تائيد استاد/استادان راهنما. ٣٧ماده 

  ت داوران از رساله خود دفاع كند.يا، مجاز است در حضور هكفايت دستاوردهاي علمي

به اخذ پذيرش چاپ حداقل يك مقاله تحقيقي كامل، مبتني بر رساله در دفاع از رساله مشروط . ٣٨ماده 

 ٣٧مـاده با احراز  تواند يمو به زبان انگليسي است. دانشجو  ISI المللي نشريات ادواري داراي نمايه معتبر بين

  و يكي از شروط زير از رساله خود دفاع نمايد: 

  Q1الت با درجه الف) اخذ پذيرش چاپ و يا انتشار يك مقاله در مج

 -و يك مقاله علمي Q3ب) اخذ پذيرش چاپ و يا انتشار يك مقاله در مجالت با درجه حداقل 

  پژوهشي معتبر

يا  Q2 تواند با داشتن پذيرش چاپ و يا انتشار يك مقاله با درجه ج) در شرايط خاص دانشجو مي

Q3  عالي ارزشيابي گردد. تواند ينمنيز از رساله خود دفاع نمايد. در اين حالت درجه رساله  

مدير پژوهشي دانشگاه،  تشخيصو  شوراي تحصيالت تكميلي دانشكدهدر شرايط خاص و با تاييد  .١ تبصره

  شود. ISIتواند جايگزين مقاله  المللي مي ثبت اختراع بين

، مدير پژوهشي دانشگاه تشخيصو  شوراي تحصيالت تكميلي دانشكدهدر شرايط خاص و با تاييد  .٢تبصره 

آوري منجر  فن ارائه و هاي علمي و صنعتي، توليد دانش فني، ثبت اختراع تاييد شده توسط سازمان پژوهش

ارزيـابي و تاييـد شـده توسـط      ،شـود منجـر   مشكلي از صنعت يا كشور به ساخت يا اجرا كه به ارتقاء يا حل

  .شود ISIتواند جايگزين مقاله غير  ميمراجع ذي صالح 

سـه نفـر داور منتخـب     عالوه بهدفاع از رساله شامل استاد (استادان) راهنما و مشاور  داوران  تياه. ٣٩ماده 

يكي حداقل باشد.  با مرتبه حداقل استادياري مي موردنظررشته  نهيزم در شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده

  خارج دانشگاه باشد. از از داوران بايد داراي مرتبه دانشياري يا باالتر بوده و

 صـورت  درهـر تبصره: رياست جلسه دفاع بر عهده سرپرست تحصيالت تكميلـي دانشـكده يـا نماينـده وي (    

اي از مركز تحصيالت تكميلي دانشگاه بـدون حـق    . نماينده) بدون حق رأي استداوران  تياهاعضاء  رازيغ به

  ناظر در جلسه حضور خواهد داشت. عنوان بهرأي و 
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، ميـزان نـوآوري، چگـونگي دفـاع از     شـده  انجـام يابي رساله بر اساس كيفيت علمـي پـژوهش   شارز. ٤٠ماده 

نمـره رسـاله در   گيـرد.   ها و برون دادهاي پژوهشي صورت مـي  هاي پژوهشي، نحوه نگارش رساله، يافته يافته

  كل محاسبه نمي شود و ارزشيابي آن به صورت كيفي و به شرح زير انجام مي شود:ميانگين 

  ).١٦ردود (كمتر از م-

  ).٢٠تا ١٩) و يا عالي (٩٩/١٨تا  ١٨)، خيلي خوب(٩٩/١٧تا  ١٦قبول با درجه: خوب(-

ت داوران حـداكثر يـك نيمسـال    ياهتاييد تشخيص و شود، با . چنانچه ارزشيابي رساله، مردود اعالم تبصره

داوران، يك بار ديگر در جلسه ت تا پس از اعمال نظرات اصالحي هيا تحصيل به دانشجو اجازه داده مي شود

   دفاع شركت و از رساله خود دفاع كند.

  

  بخش ششم: دانش آموختگي    

، موفقيـت  ١٦مالك دانش آموختگي، گذراندن كليه واحدهاي دوره، داشتن ميانگين كـل حـداقل    .٤١ماده 

  (قبولي) در دفاع از رساله و ارائه تاييديه انجام اصالحات مورد نظر هيات داوران است.

رساله و ديگر مدارك مرتبط به  دشدهييهاي تأ نسخه موقع به: صدور گواهي و مدرك منوط به تحويل تبصره

   است.بوطه انشكده و انجام مراحل اداري مرد

  تاريخ دانش آموختگي، روز دفاع با كسب درجه قبولي از رساله است. تبصره.

  شود: محروم مي يدكترموارد زير دانشجو از ادامه تحصيل در دوره  در. ٤٢ماده 

ماده است (با رعايت  اخذ كردهخود  يكه در كل دوره آموزش يهاي درسهاي نمرهميانگين  -الف

  ود.ش ٠٠/١٦) كمتر از ١٠

  صالحيت علمي دانشجو پس از دو بار ارزيابي جامع احراز نشود. -ب  

هاي زمـاني   هاي جامع تا مهلت در هر يك از ارزيابي عدم شركت يا عدم احراز شرايط شركت -ج

  ٢٩مـاده تبصـره ذيل با رعايت تعيين شده در اين شيوه نامه 

 ارزيابي شود. "مردود“ ٤٠ماده ذيل  تبصـره رعايت با دانشجو رساله -د 
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  .ه پايان برسدب ٨تبصـره ذيل مـاده مدت مجاز تحصيل دانشجو با رعايت  -ه   

در صورت محروم شدن يا انصراف دانشجو از ادامه تحصيل در دوره دكتري، دانشگاه با رعايت ضوابط  تبصره:

  دينما يمهاي درسي را به وي اعطا  و مقررات مربوطه، فقط گواهي گذراندن واحد

ماننـد  چنانچه دانشجو در حين تحصيل و انجام پژوهش و تدوين رسـاله مرتكـب تخلـف علمـي (    . ٤٣ماده 

) شود و تخلف او از سوي دانشگاه تاييد گردد، از ادامه تحصيل ... جعل، تقلب، كپي برداري و دستبرد ادبي، 

  محروم و اخراج مي شود.

احراز و اثبات تخلف علمي دانشجو پس از اتمام تحصيالت از سوي دانشگاه، منجر به ابطـال مـدرك    تبصره.

  تحصيلي صادر شده خواهد شد.

شوراي دانشگاه مي تواند بخشي از اختيارات خود در اين آيين نامه را به گروه آموزشي، . ٤٤ماده 

  كند. و يا كميته منتخب، تفويض دانشكدهتحصيالت تكميلي 

واحـدهاي  بـه آن بـر عهـده     مترتـب  نامه و پاسـخگويي قـانوني   شيوهمسئوليت حسن اجراي اين  .٤٥ماده 

  است. دانشگاهآموزشي  تمعاونحوزه دانشگاه و نظارت بر اجرا و تفسير مفاد آن بر عهده مختلف 

مـاده و   ٤٦نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي دانشگاه صنعتي اصفهان در  نامه اجرايي آيين شيوه .٤٦ماده 

 ١٣٩٧تحصيالت تكميلي دانشگاه براي دانشجويان ورودي سال  يادر شور ٢٥/٤/١٣٩٧تبصره در تاريخ  ٣٤

 الزم االاجرا مي باشد. ٩٧-٩٨بعد به تصويب رسيد و از نيمسال اول سال تحصيلي  ماو 

  


