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«آييننامه و مقررات آموزشي دورهي دکتري تخصصي ) (Ph.Dدانشگاه شيراز»
(شيوهي آموزشي -پژوهشي)
مصوبهي نهايي جلسهي  178مورخ  8952/88/42شوراي عالي برنامهريزي آموزشي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

و جلسهي مورخ  59/1/84شوراي دانشگاه

مقدمه
به استناد بند  21مادهی  3آییننامهی شورای عالی برنامهریزی آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (مصوب
 )2333/7/12این آییننامه تدوین و به اجرا گذاشته میشود.
مادهي  :8هدف از تدوین این آییننامه ،تعیین چارچوبی برای اجرای صحیح دورهی دکتری تخصصی در تمامی زیرنظام-
های آموزش عالی است.
مادهي  :4برای رعایت اختصار ،از تعاریف زیر در این آییننامه استفاده شده است:
 -2وزارت :وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری است.
 -1مؤسسه :دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی است که دارای مجوز پذیرش دانشجوی دورهی دکتری از
وزارت هستند.
 -3 دانشگاه :دانشگاه شیراز 2است.
 -4آموزش رايگان :نظام آموزش عالی که دانشجویان بدون پرداخت شهریه و صرفاً با سپردن تعهد خدمت ،تحصیل می-
کنند.
 -5شورا :شورای عالی برنامهریزی آموزشی وزارت است.
 -6دانشجو :فردی است که در یکی از رشتههای دورهی تحصیلی دکترای تخصصی ،برابر ضوابط معین پذیرفته شود و در آن
دوره ثبت نام کند و به تحصیل اشتغال ورزد.

 2دراین آییننامه مصوبات دانشگاه با عالمت ( )مشخص شده است.

2

 -7دانشآموخته :فردی است که یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی را با موفقیت به پایان رساند و برابر ضوابط معین،
مدرک تحصیلی آن دوره را دریافت کند.
 -2مرخصي تحصيلي :مدت زمان مشخصی است که دانشجو برابر ضوابط معین و به طور موقت به تحصیل اشتغال ندارد.
 -3انصراف تحصيل :فرآیندی است که در آن دانشجو با درخواست شخصی یا عدم ثبت نام در یک نیمسال از ادامهی
تحصیل خودداری کند.
 -21آموزش حضوري :شیوه ای از آموزش است که دانشجو در آن ،تمام تحصیل خود را به صورت تمام وقت انجام میدهد.
 -22ارزيابي جامع :آزمونی تخصصی است که پس از گذراندن واحدهای دورهی آموزشی ،با هدف ارزشیابی توانمندیهای
آموزشی و پژوهشی دانشجو برگزار میشود.
 -21مدرس :عضو هیأت علمی و یا کسانی که صالحیت تدریس آنها به تأیید دانشگاه رسیده باشد.
 -23رشتهي تحصيلي :یکی از حوزههای تخصصی علوم براساس تقسیمبندی وزارت است.
 -24برنامهي درسي :مجموعهی به هم پیوستهای از دروس و فعالیتهای هر رشتهی تحصیلی است که اهداف مشخصی را
دنبال میکند.
 -25واحد درسي :دانش یا مهارتهایی است که برای یادگیری دانشجو در طول یک نیمسال تحصیلی یا زمان معادل آن
درنظر گرفته میشود.
 -26بخش (گروه) آموزشي :مجموعهای متشکل از تعدادی عضو هیأت علمی که دارای تخصصی مشابه در یک رشتهی علمی
هستند.
 -27دورهي دکتري تخصصي :دورهی تحصیلی که پس از دورهی کارشناسیارشد یا دکتری حرفهای آغاز میشود و دانشجو
طبق برنامهی درسی مصوب ،مدرک دکتری دریافت میکند.
 -22رساله :گزارش مکتوب حاصل از یک فعالیت پژوهشی دانشجوی دورهی دکتری تخصصی است که در یک زمینهی
مشخص از یک رشتهی تحصیلی و با راهنمایی استاد(ان) راهنما و استادان مشاور تدوین میشود.
 -23هيأت داوران :مجموعهای متشکل از اعضای هیأت علمی و یا متخصصان حرفهای است که مسؤولیت ارزیابی رسالهی
دانشجو را برعهده دارند.
 -11متخصصان حرفهاي :صاحبنظران یا کارشناسان با تجربهی غیر هیأت علمی در سایر بخشهای جامعه هستند که دارای
مهارت و صالحیت حرفهای به تأیید دانشگاه میباشند.
 -12استاد راهنما :یکی از اعضای هیأت علمی دارای مدرک دکتری تخصصی است که مسؤولیت راهنمایی دانشجو را در طول
دورهی دکتری به عهده دارد.
 -11استاد مشاور :یکی از اعضای هیأت علمی دارای مدرک دکتری تخصصی یا متخصصان حرفهای است که مسؤولیت
مشاورهی دانشجو را در انجام رساله به عهده دارد.
 -13دورهي بينالمللي :هریک از دورههای تخصصی دکتری است که براساس ضوابط مصوب وزارت و با مشارکت مؤسسههای
آموزش عالی و پژوهشی غیرایرانی برگزار میشود.
 -14 دانشکده :مجموعهای متشکل از تعدادی بخش (گروه) آموزشی است.
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مادهي  :9شرايط و ضوابط پذيرش
برای ورود به دورهی دکتری داشتن شرایط عمومی و اختصاصی زیر الزامی است:
الف) دارا بودن مدرک رسمی پایان دورهی کارشناسیارشد اعم از پیوسته ،ناپیوسته یا دکتری حرفهای مورد تأیید وزارت-
خانههای علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
ب) داشتن صالحیتهای علمی ورود به مؤسسه برابر ضوابط معین
ج) داشتن صالحیتهای عمومی ورود به مؤسسه برابر ضوابط معین
د ) داشتن توانایی در زبان خارجی
 :8اخذ حد نصاب قبولی در یکی از آزمونهای استاندارد زبان بر اساس جدول زیر ،مشروط به اینکه در هنگام پذیرش
در مقطع دکتری ،بيش از دو سال از زمان آن نگذشته باشد.
رشته

زبان و ادبيات انگليسي و

ساير رشتهها

آموزش زبان انگليسي

نوع آزمون
آزمون بسندگی زبان

 21از 211

 51از 211

 21درصد

 51درصد

آزمون زبان انگلیسی کنکور

آزمونهاي جايگزين بسندگي زبان
نوع آزمون

حدنصاب قابل قبول

TOEFL paper-based
( TOEFL iBTاینترنتی)

551
71

IELTS General

6/5

IELTS Academic

6

MCHE

61

آزمون دانشگاههای مادر

TOLIMO
رشتههای زبان و ادبیات انگلیسی و
آموزش زبان انگلیسی
سایر رشتهها

551
 21درصد
 61درصد

 :4جایگزین کردن آزمون بسندگی دیگر زبانهای خارجی به جای بسندگی زبان انگلیسی یا برگزاری آزمون بسندگی
زبان در چند زبان خارجی به صورت همزمان در بعضی از رشتههای تحصیلی ،به تشخیص بخش (گروه) مربوط و تصویب شورای
تحصیالت تکمیلی دانشگاه امکانپذیر است.
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تبصرهي  :8پذیرش دانشجوی دورهی دکتری مشمول مقررات استعدادهای درخشان طبق مصوبات شورای هدایت
استعدادهای درخشان وزارت و پذیرش داوطلبان خارجی طبق مصوبات مراجع ذیربط انجام میشود.
تبصرهي  :4دانشجوی دورهی دکتری تخصصی مؤسسهی خارج میتواند طبق آییننامهی انتقال دانشجویان خارج به
داخل مصوب وزارت ،به یکی از مؤسسههای داخل منتقل شود.
مادهي  :2آموزش رایگان برای هر دانشجو در دورهی تحصیلی دکتری تخصصی صرفا یک بار امکانپذیر است.
مادهي  :9تحصیل در دورهی دکتری تخصصی به صورت تمام وقت است .همچنین تحصیل همزمان دانشجوی این دوره
در همان دوره یا سایر دورههای تحصیلی ممنوع است.
مادهي  :6تغییر رشته و انتقال دانشجوی دورهی دکتری تخصصی در همان دانشگاه یا سایر مؤسسهها اعم از دولتی و
غیردولتی ممنوع است.
مادهي  :7مسؤولیت راهنمایی دانشجو از نخستین نیمسال تحصیلی بر عهدهی استاد راهنمای اول است که به درخواست
دانشجو از میان اعضای هیأت علمی محل تحصیل دانشجو با مرتبهی استادیاری و باالتر و با موافقت عضو هیأت علمی و تأیید
شورای بخش (گروه) و شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده در قالب ظرفیت عضو هیأت علمی تعیین میشود.
تبصرهي  :8ظرفیت پذیرش دانشجو توسط استاد راهنما در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه تعیین میگردد.
تبصرهي  :4استاد راهنما باید حداکثر تا پایان نیمسال دوم سال تحصیلی دانشجو ،تعیین شود .تا زمانی که استاد
راهنما انتخاب نشده است ،رئیس بخش (گروه) وظایف استاد راهنما را بر عهده دارد.
تبصرهي  :9در صورت نیاز ،به پیشنهاد استاد راهنمای اول و تأیید شورای بخش(گروه) ،مسؤولیت راهنمایی رسالهی
دانشجو را دو استاد راهنما به طور مشترک ،عهدهدار میشوند.
تبصرهي  :2انتخاب استاد راهنمای دوم با پیشنهاد استاد راهنمای اول و موافقت شورای بخش (گروه) و شوراهای
تحصیالت تکمیلی دانشکده و دانشگاه ،از میان متخصصان عضو هیأت علمی داخل دانشگاه با حداقل مرتبه استادیاری و عضو هیأت
علمی خارج از دانشگاه با حداقل مرتبه دانشیاری امکانپذیراست .در این صورت همزمان با ارائهی طرح تحقیق ،دالیل توجیهی و cv
عضو خارج از دانشگاه باید جهت تصمیمگیری در شورای بخش (گروه) ،شوراهای تحصیالت تکمیلی دانشکده و دانشگاه ارائه شود.
تبصرهي  :9دو نفر استاد مشاور ،یک نفر به پیشنهاد استاد(ان) راهنما و یک نفر به پیشنهاد شورای بخش (گروه) و
تأیید شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده از میان اعضای هیأت علمی دانشگاه با مرتبهی استادیاری و باالتر با حداقل يک سال
سابقهی تدریس در رشتهی مربوط در دانشگاه ،تعیین می گردد.
تبصرهي  :6با پیشنهاد استاد راهنما و موافقت شورای بخش (گروه) ،شوراهای تحصیالت تکمیلی دانشکده و دانشگاه،
انتخاب استاد مشاور از میان متخصصان عضو هیأت علمی خارج از دانشگاه (با مدرک دکتری) یا از میان متخصصان حرفهای مرتبط
با رشتهی تحصیلی امکانپذیر است .در این صورت همزمان با ارائهی طرح تحقیق ،دالیل توجیهی و  cvعضو خارج از دانشگاه باید
جهت تصمیمگیری در شورای بخش (گروه) ،شوراهای تحصیالت تکمیلی دانشکده و دانشگاه ارائه شود.

5

تبصرهي  :7انتخاب واحد دانشجو در نیمسال سوم از سنوات تحصیلی ،منوط به تعیین استاد راهنما و درج در سیستم
اتوماسیون آموزشی دانشگاه میباشد.
تبصرهي  :1شرایط تدریس ،راهنمایی و مشاورهی رسالهی دانشجویان دورهی دکتری به شرح زیر است:
الف) تدريس
 -2داشتن مدرک دکتری با مرتبهی استادیاری و باالتر
 -1سه سال سابقهی تدریس در مقطع کارشناسی ارشد یا دکترای حرفهای در رشتهی مربوط
 -3موافقت شورای بخش (گروه)
ب) راهنمايي رساله
 -2داشتن مدرک دکتری با مرتبهی استادیاری و باالتر برای عضو هیأت علمی داخل دانشگاه
 -1حداقل دو سال سابقهی تدریس در مقطع کارشناسیارشد یا دکتری در رشتهی مربوط در دانشگاههای معتبر دولتی
 -3حداقل راهنمایی دو پایاننامهی کارشناسیارشد یا دکترای حرفهای دفاع شده
 -4چاپ حداقل یک مقاله در یکی از مجلههای معتبر علمی و پژوهشی (با نمایهی معتبر) ،در طول سه سال گذشته
 -5موافقت شورای بخش (گروه) و شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده
تبصره :موارد خاص در خصوص متخصصان حرفهای با موافقت شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه انجام میشود.
ج) مشاورهي رساله
 -2داشتن مدرک دکتری با مرتبهی استادیاری و باالتر
 -1حداقل یک سال سابقهی تدریس در دانشگاه
 -3موافقت شورای بخش (گروه)
د)شرايط استاد راهنماي مشترک و مشاور خارج از دانشگاه
* راهنمايي مشترک رساله:
 -2عضو هیأت علمی با شرط داشتن حداقل مرتبهی دانشیاری
 -1موافقت شوراهای بخش (گروه) ،تحصیالت تکمیلی دانشکده و تحصیالت تکمیلی دانشگاه
 -3موارد خاص در خصوص متخصصان حرفهای پس از موافقت شوراهای بخش و تحصیالت تکمیلی دانشکده ،با موافقت
شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه انجام میشود.
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* مشاورهي رساله:
 -2داشتن مدرک دکتری با مرتبهی استادیاری و باالتر با رعایت موارد زیر:
الف -عضو هیأت علمی آموزشی :داشتن شرط رسمی آزمایشی و راهنمایی سه پایان نامهی کارشناسیارشد دفاع شده
ب -عضو هیأت علمی پژوهشی :داشتن شرط رسمی آزمایشی ،داشتن سه مقالهی علمی – پژوهشی در دو سال گذشته و
دو سال سابقهی کار در زمینهی مرتبط با موضوع رسالهی دانشجو
ج -متخصصان حرفهای :داشتن سه مقالهی علمی  -پژوهشی در دو سال گذشته و حداقل دو سال سابقهی کار در زمینه-
ی مرتبط با موضوع رسالهی دانشجو
 -1موافقت شوراهای بخش (گروه) ،تحصیالت تکمیلی دانشکده و تحصیالت تکمیلی دانشگاه
تبصرهي  :5موارد استثنایی درخصوص بند ( 2الف ،ب ،ج) با تأیید شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه و تأیید معاون
آموزشی دانشگاه انجام خواهد شد.
مادهي  :1آموزش در دورهی دکتری تخصصی در دانشگاه مبتنی بر نظام واحدی انجام میشود.
تبصره :هر نیمسال تحصیلی هجده هفته ،شامل شانزده هفته آموزش و دو هفته ارزشیابی پایان نیمسال است.
مادهي  :5مجموع واحدهای دورهی دکتری  36واحد است که  22واحد آن آموزشی و  22واحد باقیمانده پژوهشی
(رساله) می باشد .واحدهای درسی به منظور تسلط بر مفاهیم نوین رشته و تقویت توان علمی دانشجو برای اجرای فعالیتهای
پژوهشی با نظر استاد راهنما و بر اساس برنامهی درسی مصوب هر رشته انتخاب می شود.
تبصرهي  :8در شرایط خاص و در صورت نیاز ،به تشخیص استاد راهنما و تأیید شورای بخش (گروه) ذیربط ،دانشجو
موظف است عالوه بر  22واحد مصوب ،حداکثر  2واحد از درسهای دورههای تکمیلی را بـه عنوان درسهای جبرانی (با حداقل
نمره  )24بگذراند .گذراندن این درسها اجباری است؛ اما در میانگین (معدل) نمرههای دانشجو محاسبه نمیگردد .بخش (گروه)
موظف است درس های جبرانی هر دانشجو را (مگر در موارد استثنایی) در نیمسال اول تحصیلی ،به طور دقیق مشخص و ارائه نماید
و دانشجو در همان نیمسال این دروس را اخذ کند .در هر صورت گذراندن درسهای جبرانی نباید موجب افزایش حداکثر سنوات
تحصیلی دانشجو گردد( .موضوع مادهی  27آییننامه)
تبصرهي  :4دانشجو در مرحلهی آموزشی ،موظف است در هر نیمسال حداقل  6و حداکثر  21واحد درسی انتخاب نماید؛
مگر آنکه واحدهای باقیمانده از  6واحد کمتر باشد .حداقل واحدها بدون در نظر گرفتن درسهای جبرانی محاسبه میشود؛ ولی در
هر صورت سقف حداکثر  21واحد باید رعایت شود
تبصرهي  :9حداقل نمرهی قبولی در هر درس  24از  11و میانگین قابل قبول نمرههای دانشجو در همهی درسها  26از
 11است .این میانگین براساس نمرههای همهی درسهای اخذ شده محاسبه میگردد و در صورتی که مقدار آن کمتر از  26باشد،
دانشجو مجاز است با نظر استاد راهنما و تأیید شورای بخش (گروه) ،حداکثر در یک نیمسال تحصیلی درسهای جدید یا اخذ شده
را عالوه بر سقف واحدهای درسی ( 22واحد) برای جبران میانگین کل (با رعایت تبصرهی  1مادهی  )3اخذ نماید و بگذراند .در غیر
این صورت از ادامه تحصیل محروم می شود.
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تبصرهي  :2درس هایی که دانشجو الزم است عالوه بر سقف واحدهای درسی ،برای جبران میانگین کل بگذراند باید در
برنامهی درسی دورهی دکتری رشته پیشبینی و مصوب شده باشد .دانشجو در موارد استثنایی میتواند با پیشنهاد استاد راهنما و
موافقت شورای بخش (گروه) و شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده درسهایی را از دورهی دکتری سایر رشتهها نیز اخذ نماید.
تبصرهي  :9بخش (گروه) موظف است تمامی درسهای مورد نیاز دانشجو را حداکثر در چهار نیمسال اول تحصیل
دانشجو ارائه دهد.
تبصرهي :6دانشجو موظف است تمامی درسهای خود را حداکثر در چهار نیمسال اول تحصیل خود بگذراند.
مادهي  :81ارز یابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس از سوی مدرس (مدرسان) آن درس و بر اساس حضور و فعالیت
در کالس درس ،انجام تکالیف و نتایج آزمون مرحلهای و پایانی برای دروس نظری و نظری  -عملی در هر نیمسال تحصیلی صورت
می پذیرد و بر مبنای عددی از صفر تا بیست تعیین میشود.
مادهي  :88چنانچه دانشجو در طول نیمسال تحصیلی ،بیش از سه شانزدهم از کالسهای یک درس یا در جلسهی امتحان
پایان نیمسال آن درس غیبت کند ،این غیبت غیر موجه تلقی شده و آن درس حذف می شود .در این صورت رعایت حداقل شش
واحد در طول نیمسال برای دانشجو الزامی نیست؛ ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو مدت مجاز دورهی تحصیلی
وی محسوب می شود.
تبصره :دانشجو در طول مدت تحصیل خود می تواند حداکثر یک درس جبرانی و یک درس غیر جبرانی را حذف کند.
مادهي  :84دانشجو موظف است تا پایان نیمسال دوم تحصیلی ،موضوع کلی رسالهی خود را با هماهنگی استاد راهنما
تعیین کند و فعالیت پژوهشی خود را آغاز نماید .جهت استمرار فعالیت پژوهشی مراحل زیر باید انجام پذیرد:
 الف  -ارزيابي جامع
دانشجو موظف است پس از گذراندن درسهای الزم با میانگین قابل قبول (حداقل  26از  )11و قبولی در آزمون
بسندگی زبان انگلیسی (یا آزمونهای معادل) ،در ارزیابی جامع شرکت نماید .ارزیابی جامع به صورت دو آزمون کتبی و شفاهی
زیر نظر شورای بخش (گروه) ،شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده و توسط کمیتهای مرکب از حداقل  6نفر به شرح زیر برگزار
میشود:
 -8استاد(ان) راهنما
 -4حداقل  4نفر عضو هیأت علمی که با پیشنهاد شورای بخش (گروه) و تصویب شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده با
حداقل مرتبه استادیاری (آموزشی ،پژوهشی) و دو سال سابقهی تدریس یا تحقیق در دورههای تحصیالت تکمیلی انتخاب میشوند.
 -9نمایندهی تحصیالت تکمیلی دانشگاه به عنوان ناظر
تبصرهي  :8دانشجو موظف است حداقل یک ماه قبل از برگزاری ارزیابی جامع ،از طریق سیستم اتوماسیون آموزشی
دانشگاه درخواست شرکت در ارزیابی جامع نماید.
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تبصرهي  :4دانشکده موظف است حداقل  1هفته قبل از برگزاری ارزیابی جامع ،مجوز شرکت دانشجو را در ارزیابی جامع
از مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه کسب نماید.
تبصرهي  :9درصورتی که دانشجو از شرکت در ارزیابی جامع منصرف شود ،باید حداقل یک هفته قبل از تاریخ برگزاری
ارزیابی جامع از طریق سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه درخواست دهد.
تبصرهي  :2ارزیابی جامع در هر رشته/گرایش حداکثر دو بار در سال و به فاصلهی  6ماه برگزار میشود .برنامهی
زمان بندی ارزیابی جامع مطابق تقویم تحصیالت تکمیلی دانشگاه ،به پیشنهاد بخش (گروه) و پس از تصویب دانشکده به دانشگاه
اعالم میگردد.
تبصرهي  :9ارزیابی جامع در دو مرحلهی کتبی و شفاهی برگزار میشود و در صورتیکه دانشجو آزمون کتبی را با
موفقیت بگذراند (کسب حداقل میانگین نمرهی  24از  )11مجاز به شرکت در آزمون شفاهی میباشد.
تبصرهي  :6چنانچه دانشجو در مرحلهی کتبی ارزیابی جامع مردود گردد ،بخش (گروه) موظف است در آزمون جامع
بعدی از تمام مواد امتحانی ،از وی آزمون به عملآورد.
 ب – دستورالعمل برگزاري ارزيابي جامع
 -8آزمون کتبی  69درصد و آزمون شفاهی  99درصد نمرهی کل را تشکیل می دهد .میانگین کل نمرات دانشجو در
ارزیابی جامع در مجموع آزمونهای کتبی و شفاهی نباید از  11( 86از  )811کمتر باشد.
 -4آزمون کتبی شامل دو یا سه درس یا زمینهی اصلی به تصویب شورای تحصیالت تکمیلی بخش (گروه) می باشد.
 -9آزمون شفاهی شامل سؤاالتی در زمینهی توان علمی ،قدرت بیان و استدالل منطقی دانشجو و طرح تحقیق رسالهی
دانشجو به تشخیص کمیتهی برگزاری ارزیابی جامع میباشد.
تبصرهي  :8دانشجو در صورت کسب حداقل میانگین  24از آزمون کتبی ،باید حداکثر ظرف مدت دو هفته در آزمون
شفاهی شرکت نماید.
تبصرهي  :4بخش (گروه) موظف است نتیجهی ارزیابی جامع (کتبی و شفاهی) را حداکثر دو هفته پس از برگزاری ،از
طریق دانشکده به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه گزارش نماید.
تبصرهي  :9چنانچه دانشجو در آزمون کتبی ،حداقل نمرهی الزم (نمره  82از ) 41را کسب نماید ولی در آزمون شفاهی
موفق به کسب نمرهی قبولی و احراز حداقل میانگین قابل قبول ا رزیابی جامع نشود( ،در صورت تقاضای دانشجو) در ارزیابی جامع
بعدی ،می تواند صرفاً در آزمون شفاهی شرکت نماید .دانشجویی که در مرحلهی کتبی نمرهی  82از  41را کسب نماید،الزم است
برای قبولی در ارزیابی جامع ،نمرهی کامل مرحلهی شفاهی (نمره  41از  )41را کسب نماید.
تبصرهي  :2در صورت عدم موفقیت در ارزیابی جامع ،دانشجو می تواند تنها برای یکبار دیگر با رعایت مدت مجاز تحصیل
در ارزیابی جامع بعدی شرکت کند و آن را با موفقیت بگذراند.
تبصرهي  :9دانشجو باید تا نیمسال پنجم در ارزیابی جامع قبول شده باشد.
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 ج  -تصويب طرح تحقيق
 -8دانشجو موظف است حداکثر یک نیمسال پس از قبولی در ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال ششم تحصیلی،
طرح تحقیق رساله ی خود را که مطابق با فرم طرح تحقیق مصوب دانشگاه است و با همکاری استاد(ان) راهنما تهیه میشود ،به
شورای بخش (گروه) ارائه دهد.
 -4بررسی و تص ویب طرح تحقیق رساله در بخش (گروه) مربوط در جلسهای با حضور استاد(ان) راهنما ،انجام میپذیرد و
دانشجو موظف است در جلسه حضور داشته باشد و از طرح تحقیق رسالهی خود دفاع کند.
تبصره :بخش (گروه) میتواند جلسهی دفاع از طرح تحقیق رسالهی دانشجو را به صورت علنی برگزار کند.
 -9کمیته ی رساله متشکل از استاد(ان) راهنما و حداقل دو نفر استاد مشاور متخصص در زمینهی پژوهش رسالهی
دانشجو می باشد که یکی از آنها به انتخاب استاد راهنما و مابقی به انتخاب بخش (گروه) و پس از تأیید دانشکده تعیین میشوند و
رسماً به تحصیالت تکمیلی دانشگاه اعالم میگردد.
 -2چنانچه دانشجو تا پایان نیمسال پنجم تحصیلی ،نتواند طرح تحقیق رسالهی خود را به تصویب برساند ،مراتب به
تحصیالت تکمیلی دانشگاه گزارش میشود و در صورتی که شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه دالیل تأخیر را موجه تشخیص دهد،
به دانشجو فرصت داده میشود تا پایان نیمسال ششم ،طرح تحقیق رسالهی خود را به تصویب نهایی برساند .در غیر این صورت از
ادامهی تحصیل محروم خواهد شد.
 -9شورای بخش (گروه) و شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده موظفند پس از دریافت طرح تحقیق پیشنهادی دانشجو،
حداکثر تا سه هفته آن را بررسی کنند و نتیجه را اعالم نمایند.
تبصرهي  :8دانشجو پس از تصویب طرح تحقیق رساله ،موظف است تا زمانی که از رسالهی خود دفاع نکرده است براساس
تقویم دانشگاهی در نیمسالهای بعد برای رسالــه انتخاب واحد و ثبتنام نماید؛ در غیر اینصورت مشمول مقررات آموزشی دانشگاه
میگردد .عدم ثبتنام به منزلهی انصراف از تحصیل تلقی میگردد .بازگشت به تحصیل دانشجو منوط به تأیید شورای بخش (گروه)،
شوراهای تحصیالت تکمیلی دانشکده و دانشگاه و پرداخت جریمهی دیرکرد است .میزان جریمهی دیرکرد در هر نیمسال معادل
شهریهی ثابت همان نیمسال در همان سال میباشد.
تبصرهي  :4دانشجوی دکتری باید پس از تصویب طرح تحقیق ،در شش ماه اول ،گزارش کتبی پیشرفت رسالهی خود را
مطابق فرم مخصوص فرآیند گزارش پیشرفت رساله در اتوماسیون آموزشی دانشگاه ،برای استاد(ان) راهنما و مشاور ارسال نماید و
شش ماه دوم نیز ،مطابق تقویم تحصیالت تکمیلی دانشگاه ،در حضور اعضای کمیتهی رساله ،گزارش پیشرفت رسالهی خود را
براساس طرح تحقیق مصوب ،به صورت شفاهی ارائه نماید و نتیجهی آن را در فرم مخصوصی که باید از طریق اتوماسیون آموزشی
به تأیید استاد(ان) راهنما ،استادان مشاور و رئیس بخش (گروه) و همچنین تأیید دانشکده رسیده باشد ،به تحصیالت تکمیلی
دانشگاه ارسال کند .ارائهی گزارش شش ماههی کتبی و شفاهی پیشرفت رساله تا پایان تحصیل دانشجو الزامی و عدم ارائهی آنها به
منزلهی انصراف از تحصیل تلقی میگردد .ثبتنام نیمسالهای بعدی دانشجو منوط به ارائهی گزارشهای پیشرفت رساله میباشد
تبصرهي  :9مجوز کتبی ثبتنام را تحصیالت تکمیلی دانشکده پس از دریافت گزارش پیشرفت رسالهی دانشجو صادر
میکند و نظارت بر اجرای ثبتنام بر عهدهی بخش (گروه) مربوط میباشد.
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مادهي  :89دانشجو مجاز است در زمان تدوین رسالهی دکتری و برای ادامهی فعالیتهای پژوهشی خود طبق آییننامهی
مصوب وزارت در مدت مجاز تحصیلی با عنوان فرصت تحقیقاتی به یکی از مؤسسههای آموزش عالی داخلی یا خارجی سفر کند.
تبصره :ثبتنام دانشجویی که در فرصت تحقیقاتی بهسر میبرد ،پس از ارائهی گزارش پیشرفت تحصیلی وی صورت
میگیرد.
مادهي  :82دانشجو پس از تدوین رساله و تأیید استاد راهنما و به شرط کفایت دستاوردهای علمی رساله ،موظف است در
حضور هیأت داوران از رسالهی خود دفاع کند.
تبصرهي  :8احراز کفایت دستاوردهای علمی رساله (مطابق با اهداف طرح تحقیق) متناسب با موضوع رساله ،قبل از
دفاع از طریق چاپ یا اخذ پذیرش نهایی حداقل یک مقالهی مستخرج از رساله در مجالت معتبر به شرح زیر صورت میگیرد.
دستاوردهای علمی یاد شده ترجیحاً باید به ترتیب با اسامی دانشجو و استاد(ان) راهنما باشد .در هر صورت ذکر نام استاد(ان)
راهنما و ذکر نام «دانشگاه شیراز» الزامی است.
الف :چاپ یا پذیرش حداقل یک مقالهی  ISIمستخرج از رساله ،دارای ضریب تأثیر معادل  MIFرشته -گرایش یا دو
مقاله که مجموع ضریب تأثیر آن معادل  MIFرشته– گرایش باشد ،برای رشته های مهندسي ،علوم پايه ،کشاورزي و
دامپزشكي با تأیید شورای بخش و شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده الزامی است.
ب :چاپ یا پذیرش حداقل یک مقالهی علمي– پژوهشي مستخرج از رساله در مجالت با نمایهی معتبر ()ISI-ISC
برای رشتههای علوم انسانی با تأیید شورای بخش و شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده الزامی است.
تبصرهي  :4موارد استثنا با موافقت شورای بخش و تأئید شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده در شورای تحصیالت
تکمیلی دانشگاه قابل بررسی است.
تبصرهي  :9برگزاری جلسه ی پیش دفاع با حضور استاد(ان) راهنما ،استادان مشاور و داور داخلی با رعایت تبصرهی 7
مادهی  24الزامی است.
تبصرهي  :2آخرین گزارش شش ماههی پیشرفت رساله ،در صورتی که با حضور داور داخلی باشد ،با رعایت تبصرهی 7
مادهی  24میتواند به عنوان جلسهی پیش دفاع از رساله تلقی گردد.
تبصرهي  :9مجوز دفاع از رساله پس از احراز کفایت دستاوردهای علمی (موضوع تبصرهی  2مادهی  )24از سوی
تحصیالت تکمیلی دانشگاه صادر میشود.
تبصرهي  :6ترکيب و وظايف هيأت داوران
ترکیب هیأت داوران به شرح زیر است:
 -2استاد(ان) راهنما
 -1استادان مشاور
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 -3یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه در رشتهی مربوط با مرتبهی استادیاری و باالتر بـا حداقل دو سال سابقهی
تدریس یا تحقیق در دورههای تحصیالت تکمیلــی و راهنمایی حداقل دو پایان نامهی دفاع شدهی مستقل در دوره های تحصیالت
تکمیلی به پیشنهاد بخش (گروه) و تأیید شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده به عنوان داور متخصص داخلي
 -4یک نفر عضو هیأت علمی خارج از دانشگاه در رشتهی مربوط با مرتبهی دانشیاری و باالتر به پیشنهاد بخش (گروه) و
تأیید شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده به عنوان داور خارجي
 -5نمایندهی تحصیالت تکمیلی دانشگاه از میان اعضای هیأت علمی سایر بخشهای دانشگاه با مرتبه استادیاری و باالتر
به انتخاب تحصیالت تکمیلی دانشکده ،صرفاً جهت نظارت بر حسن برگزاری جلسهی دفاع
تبصرهي  :7نحوهي انتخاب داور متخصص داخلي و خارج از دانشگاه :حداقل سه نفر به پیشنهاد شورای بخش
(گروه) ،برای هریک از داوران داخلی و خارج از دانشگاه به شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده معرفی می گردند .انتخاب داور
براساس مصوبهی شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده میباشد .همچنین شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده اختیار دارد فرد
متخصص دیگری را به تشخیص و تصمیم خود (غیر از افراد معرفی شده) انتخاب و معرفی نماید.
تبصرهي  : 1زمان انتخاب داور متخصص داخلي و خارج از دانشگاه :داوران رساله پس از پذیرش یا چاپ مقاله و
تأیید آن توسط بخش (گروه) و همچنین تحویل رساله به بخش (گروه) ،با رعایت تبصرهی  7مادهی  ،24انتخاب می گردند .دانشجو
باید حداقل  41روز قبل از تاریخ دفاع ،رساله ی خود را برای ارسال به داوران متخصص به رئیس بخش (گروه) تحویل دهد .تأیید
برگزاری جلسهی دفاع از رساله ،منوط به دریافت نظرات داوران میباشد.
تبصرهي  :5شرح وظایف داور متخصص داخلی و خارج از دانشگاه طبق مفاد فرم داوری رسالهی دکتری مصوب شورای
تحصیالت تکمیلی دانشگاه میباشد.
تبصرهي  :81در صورتی که نظر هر یک از داوران مبنی بر تغییر تاریخ تعیین شده برای دفاع از رساله به دلیل مشکالت
اساسی ،بیش از یک ماه باشد ،کمیتهای از طرف بخش (گروه) متشکل از حداقل  6نفر عضو شامل استاد(ان) راهنما ،استادان مشاور،
داور متخصص داخلی و دو تن از استادان متخصص ،به انتخاب شورای بخش (گروه) تشکیل می گردد و با توجه به مستندات کتبی
داوران ،تصمیم نهایی در مورد دفاع از رساله گرفته می شود.
تبصرهي  :88درخواست صدور مجوز دفاع از رس اله پس از تأیید استاد راهنما ،باید یک ماه قبل از تاریخ دفاع ،توسط
دانشجو در سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه وارد شود و پس از تأیید بخش (گروه) و تحصیالت تکمیلی دانشکده ،حداقل دو هفته
قبل از تاریخ دفاع به تحصیالت تکمیلی دانشگاه رسیده باشد.
تبصرهي  :84حداقل زمان الزم بین تصویب طرح تحقیق در دانشکده و دفاع از رساله یک سال میباشد.
مادهي  :89ارزیابی رساله براساس کیفیت علمی پژوهش انجام شده ،میزان نوآوری ،چگونگی دفاع از یافتههای پژوهشی و
نحوهی نگارش رساله انجام میشود.
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تبصرهي  :8در پایان جلسهی دفاع ،اعضای هیأت داوران ،نمرهی رسالهی دانشجو را بر مبنای  11تعیین مینمایند.
نماینده ی تحصیالت تکمیلی دانشگاه میانگین نمرات را محاسبه و وارد سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه میکند .نتیجهی مرتبه-
ای ارزیابی (بدون احتساب در میانگین نمرات دانشجو) ،بر مبنای «جدول معیار ارزیابی نمرهی رساله» در کارنامهی دانشجو درج
میگردد.
«جدول معيار ارزيابـي نمرهي رساله»
نمره

درجه

 23تا 11

عالی

 27تا 22/33

بسیار خوب

 26تا 26/33

خوب

کمتر از 26

غیر قابل قبول

تبصرهي  :4چنانچه رسالهی دانشجو «غيرقابل قبول» ارزیابی شود ،بنابه تشخیص هیأت داوران ،دانشجو مجاز است
حداکثر یک نیمسال در سقف مدت مجاز تحصیل ،اصالحات الزم را در رساله انجام دهد و صرفاً برای یک بار دیگر از آن دفاع کند.
مادهي  :86دانشجو پس از گذراندن واحدهای درسی و کسب درجهی « قبول» از رسالهی خود ،دانشآموختهی
دورهی دکتری شناخته میشود و به دریافت درجهی دکتری تخصصی نائل میگردد.
تبصره :تاریخ دانشآموختگی ،روز دفاع و کسب درجهی قبولی از رساله است.
مادهي  :87مدت مجاز تحصیل در دورهی دکتری حداقل شش نیمسال (سه سال تحصیلی) و حداکثر هشت نیمسال
(چهار سال تحصیلی) است.
تبصرهي  :8ثبت نیمسال نهم از سنوات تحصیلی دانشجو ،با تأیید استاد راهنما و موافقت بخش (گروه) و تحصیالت
تکمیلی دانشکده ،بر مبنای گزارشهای پیشرفت رسالهی دانشجو ،انجام میپذیرد.
تبصرهي  :4تمدید نیمسال دهم از سنوات تحصیلی دانشجو ،با بررسی عملکرد و پیشرفت رسالهی دانشجو (ذکر دالیل
به طول انجامیدن دورهی تحصیلی ،درصد پیشرفت رساله ،وضعیت چاپ مقالهی مستخرج از رساله و تاریخ تقریبی دفاع از رساله)
با تأیید استاد(ان) راهنما و موافقت شورای بخش (گروه) ،شوراهای تحصیالت تکمیلی دانشکده و دانشگاه ،باپرداخت شهریه انجام
میشود.
تبصرهي  :9در صورتی که دانشجو بنا به عللی خارج از اختیار خود ،یا بروز مشکالت غیر قابل پیشبینی ،در مدت
مجاز موفق به اتمام تحصیل نشود ،به پیشنهاد استاد(ان) راهنما ،کمیسیون مواردخاص دانشگاه میتواند حداکثر یک نیمسال
تحصیلی دیگر ،سنوات تحصیلی دانشجو را تمدید نماید.
مادهي  :81در موارد زیر دانشجو از ادامهی تحصیل در دورهی دکتری محروم میشود:
الف ) میانگین کل نمرههای درسی دانشجو (با رعایت تبصرهی  3مادهی  )3کمتر از  26باشد.
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ب ) صالحیت علمی دانشجو برای استمرار فعالیت پژوهشی پس از دو بار ارزیابی جامع احراز نشود.
ج ) رسالهی دانشجو (با رعایت تبصرهی  1مادهی  « )25غير قابل قبول» ارزیابی شود.
د ) مدت مجاز تحصیل (با رعایت تبصرهی  3مادهی  )27به پایان برسد.
تبصره :در صورت محروم شدن یا انصراف دانشجو از ادامهی تحصیل در دورهی دکتری ،دانشگاه مجاز است با رعایت
ضوابط و مقررات مربوط ،صرفاً گواهی درسهای اخذ شده را براساس کارنامهی تحصیلی دانشجو صادر کند و در اختیار وی قرار
دهد.
مادهي  : 85چنانچه دانشجو در حین تدوین رساله اقدام به تخلف علمی (دستبرد ادبی ،جعل ،تقلب ،رونوشت برداری) کند
و این موضوع طبق شیوهنامهی تخلفات پژوهشی دانشگاه اثبات شود ،مطابق قوانین و آییننامه ها و دستورالعملهای مصوب اقدام
خواهد شد.
تبصرهي  :8احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام رساله ،منجر به ابطال مدرک تحصیلی وی خواهد شد.
تبصرهي  :4اعطای گواهی گذراندن واحدهای درسی به دانشجوی مشمول این ماده بالمانع است.
مادهي  : 41ساير موارد
الف ) دانشجو میتواند در طول دوره ی تحصیل با موافقت استاد راهنما ،بخش (گروه) و تحصیالت تکمیلی دانشکده ،با
رعایت حداکثر سنوات مجاز تحصیلی (به استناد مادهی  )27حداکثر از دو نیمسال مرخصی تحصیلی یا حذف ترم با احتساب در
سنوات تحصیلی استفاده کند.
ب ) درخواست مرخصی تحصیلی در اولین نیمسال ورود به دانشگاه مجاز نمیباشد.
ج ) زمان اعالم نمرات درسها ،درخواست مرخصی تحصیلی ،حذف درس و حذف نیمسال ،مطابق با تقویم تحصیالت
تکمیلی دانشگاه میباشد.
مادهي  :48تفسیر مفاد آییننامهی دکتری بر عهدهی وزارت است و تفسیر دستورالعمل اجرایی آن بر عهدهی شورای
دانشگاه است .نظارت بر حسن اجرای این آییننامه و مقررات ،بر عهدهی شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه میباشد.
مادهي  :44این آییننامه و دستورالعمل اجرایی ،بر اساس آییننامهی دورهی دکتری (شمارهی  1/17711مورخ
 )2335/1/27مصوب جلسهی  272مورخ  34/22/14شورای عالی برنامهریزی آموزشی وزارت در یک مقدمه و  11ماده و  57تبصره
تنظیم شد و در تاریخ  35/2/21به تصویب شورای دانشگاه رسید .این دستورالعمل از ابتدای سال تحصیلی  35-36برای دانشجویان
ورودی سال تحصیلی  35-36و بعد از آن الزم االجرا است و از تاریخ ابالغ آن ،آییننامههای قبلی و تمام مقررات و بخشنامهها و
دستورالعملهای مغایر با آن برای دانشجویان مشمول این آییننامه لغو میگردد.
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