
  باسمه تعالی
             ) Ph.D( دكتري تخصصي آيين نامه آموزشي جديد مقطع مواردي از شيوه نامه اجرايي 

  )وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري 1394مصوب سال ( 
  )1395سال ( مصوب شوراي آموزشي دانشگاه تهران 

شماره   شماره ماده  رديف
  تبصره

 مصوبات و روش اجرايي   تبصره در آيين نامه جديد/ شرح ماده 

  
  نيمسال  6مدت تحصيل حداقل   -  9  1

  نيمسال  8حداكثر 
  95-1نيمسال  اجراي آيين نامه جديد از

  
2  9   دانشـكده قابـل تمديـد مـي     / خاص پرديس بررسي موارد دهم با مجوز كميسيون  نيمسال تا  -1  افزايش تا دو نيمسال سنوات با پرداخت هزينه

  .باشد
 .نيمسال دهم با پرداخت شهريه مقرر مي باشد تمديد سنوات  -2

بررسـي  با مجـوز كميسـيون    با پرداخت شهريه مقرر وو دوازدهم دهم ازيتمديد نيمسال هاي  -3
  .مي باشد  دانشگاهموارد خاص 

  واحد  18تا  12تعداد : مرحله آموزشي  -  10  3
  واحد  24تا  18: مرحله پژوهشي 

  دانشگاهاجراي روش فعلي برابر مصوبات 
  

4  
  

10    واحد 6: حداقل واحد  
  واحد  10: حداكثر واحد 

  95-1 نيمسال اجراي آيين نامه جديد از
  

   20از  14/-حداقل : نمره قبولي هر درس   -  11  5
  16/-حداقل :ميانگين كل در اتمام دوره آموزشي

  95-1 نيمسال اجراي آيين نامه جديد از
  

جبران معدل كل در اخذ تعدادي از دروس براي  1  11  6
در  بدون احتساب دروس مردودي( يك نيمسال 
  ) ميانگين كل 

  95-1 نيمسال اجراي آيين نامه جديد از
  )با پرداخت هزينه مقرر ( واحد از دروس با نظر گروه آموزشي مربوط  6تعداد حداكثر 

  
ميانگين كل دوره آموزشي بدون احتساب نمرات   2  11  7

  ردي
  95-1 نيمسال جديد ازاجراي آيين نامه 

  



 

  رديف
  

  شماره ماده
  

شماره 
 تبصره

  تبصره در آيين نامه جديد/ شرح ماده 
  

  و روش اجرايي اتمصوب

  

پرداخت هزينه براي اخذ مجدد درس مردودي يـا    3  11  8
( حذف غير موجه براي دانشـجوي دوره روزانـه   

  ) مشمول آموزش رايگان 

  .امكان پذير نيست حذف درس به دليل غيبت غير موجه  -1
  .هزينه اخذ مجدد درس براي دانشجوي روزانه بايد محاسبه و توسط دانشجو پرداخت گردد -2

ارزيابي پيشرفت تحصـيلي بـر اسـاس حضـور و       -  12  9
فعاليت كالس ، انجام تكاليف و نتايج آزمون كتبي 

   20مرحله اي و پاياني بر مبناي عددي صفر تا 

  95-1 نيمسال اجراي آيين نامه جديد از

10  
  

  

در كـالس  هر يـك از  غيبت بيش از سه شانزدهم  -  13
در طول نيمسال يا غيبت غيرموجه در  يهاي درس

   حذف درسبراي  جلسه امتحان پايان نيمسال

 .امكان پذير نيست حذف درس در حالت غيبت غيرموجه  -1

منظـور   5/0نمره در صورت غيبت غيرموجه بيش از حدنصاب براي درس در كارنامه دانشجو  -2
 .و دانشجو مجاز به شركت در امتحان پايان نيمسال نمي باشد 

  .هزينه اخذ مجدد درس براي دانشجوي روزانه بايد محاسبه و توسط دانشجو پرداخت گردد -3
11  15  

  
ــامع    - ــابي ج ــره ارزي ــداقل نم در . اســت  16/-ح

صورت عدم موفقيت تنها يكبار ديگـر مـي توانـد    
  اخذ كند 

  

 . دانشجو بايد داراي مدرك زبان معتبر باشد  -1

در صورت مردودي دانشجو در ارزيابي جامع ، شركت وي براي بار دوم در ارزيابي جـامع حـداكثر تـا     -2
در زمان هاي مقرر طبق مصوبات قبلي شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه در دو نوبـت  (نيمسال پنجم 

 .ن پذير است امكا)ماه هاي ارديبشهت و آبان ( در هر سال 

قبل از برگزاري ارزيـابي جـامع بايـد زمينـه كلـي رسـاله دانشـجو مشـخص شـده باشـد بطـوري كـه              -3
 .استاد يا اساتيد راهنما دانشجو مشخص گردد اولحداكثر تا پايان نيمسال 

  
   



  
  رديف

  
  شماره ماده

  
شماره 
 تبصره

  تبصره در آيين نامه جديد/ شرح ماده  .
  

  و روش اجرايي اتمصوب

12  15   نحوه اجراي ارزيابي جامع  
  

و حـداكثر تـا پايـان     16/-واحد آموزشي بـا معـدل حـداقل     18پس از گذراندن حداكثر :  زمان ارزيابي
   منيمسال چهار

  كتبي يا كتبي شفاهي  :نحوه ارزيابي 
ــابي / توســط شــوراي تحصــيالت تكميلــي گــروه  كــه در حــداقل ســه مبحــث ارزيــابي : شــيوه ارزي

  .باشددانشكده تاييد شده 
   16/-در هر مبحث و حداقل ميانگين كل  14/-كسب حداقل نمره  :شرايط قبولي 

 14/-و يـا حـداقل نمـره     در ارزيـابي  16/-عـدم كسـب نمـره ميـانگين كـل       :شرايط تكرار ارزيـابي  
  ) تكرار مبحث يا مباحث مربوطه ( در يك يا چند مبحث 

  فقط يك نوبت و صرفاً در مباحث ارزيابي قبلي : تجديد ارزيابي 
اعـالم نتيجـه حـداكثر دو هفتـه پـس از انجـام ارزيـابي و درج         :نتيجـه ارزيـابي    نحوه اعالم و ثبـت 

  .نتيجه در سامانه جامع آموزشي 
گذراندن موفقيت آميز و تصويب طرح پيشـنهادي    -  16  13

  رساله در گروه آموزشي شروع فعاليت پژوهشي
) حــداكثر تــا پايــان نيمســال پــنجم ( دانشــجو حــداكثر شــش مــاه ، بعــد از قبــولي در ارزيــابي جــامع 

  . فرصت دارد تا از طرح پيشنهادي رساله دكتري خود دفاع كند 
  

اسـتاد   2حـداكثر  ( راهنمـا  شرايط و تعداد اساتيد   -  17  14
راهنما با مرتبه حداقل استادياري بـا تاييـد گـروه    

  )آموزشي 

استاد راهنما به تقاضاي دانشجو و موافقت كتبي استاد و با تصويب شوراي تحصيالت تكميلي گـروه   -1
تاد راهنما تا پايان نيمسال اول تعيين و تا زماني كه استاد راهنما انتخاب نشده است مدير گروه وظايف اس

  .را برعهده دارد 
  .استاد راهنماي اول از دانشگاه تهران بايد باشد -2
  .حداكثر دو استاد راهنما با مرتبه حداقل استادياري -3

 

  



 

  ديف
  

  شماره ماده
  

شماره 
  تبصره

  تبصره در آيين نامه جديد/ شرح ماده 
  

  و روش اجرايي اتمصوب

  

به منظور برگزاري جلسه دفاع از پيشنهاد طرح پژوهشي رساله ، در هـر رشـته و يـا گـرايش ، كميتـه      -4        
برگزاري جلسه دفاع با حضور استاد راهنما ، استادان مشاور ، دو نفر استاد داور از گروه و دو نفر اسـتاد  

گروه و تاييـد شـوراي    داور خارج از گروه به پيشنهاد استاد راهنما و تصويب شوراي تحصيالت تكميلي
  . تحصيالت تكميلي دانشكده تشكيل مي گردد 

چنانچه دانشجو ، نتواند در زمان مقرر از پيشنهاد طرح پژوهشي رساله خود دفاع نمايد ، مي تواند زمان مذكور  -5
ل را با موافقت استاد راهنما و تصويب شوراي تحصيالت تكميلي گروه و دانشكده حداكثر بـه مـدت يـك نيمسـا    

  .، با رعايت سقف زماني مجاز دوره دكتري به تعويق اندازد ) حداكثر تا پايان نيمسال پنجم ( تحصيلي 
هفته پس از برگزاري دفاع از پيشنهاد طرح پژوهشي رساله دانشجو ، تصويب  2دانشكده موظف است حداكثر  -6

  .در سامانه جامع آموزش ثبت نمايد  موضوع طرح را
سـال سـابقه تـدريس و     3: شرايط اسـتاد راهنمـا     1  17  15

 دانشجو كارشناسي ارشد  2استاد راهنماي حداقل 
 تحـت راهنمـايي  به شرط انجام دفاعيه دو پايان نامه كارشناسي ارشد  14مطابق شرايط مندرج در رديف 

  استاد راهنما 
با پيشنهاد استاد راهنماي اول و رعايت ساير شـرايط مربـوط و بـا تصـويب شـوراي      استاد راهنماي دوم   شرايط و نحوه انتخاب استاد راهنماي دوم   2  17  16

  .آموزشي و تحصيالت تكميلي گروه تعيين مي گردد 
استادان مشاور از اعضاي هيات علمي ، / انتخاب استاد   3  17  17

  متخصصان حرفه اي مرتبط با رشته تحصيلي 
  نفر اعضاي هيات علمي يا صاحب نظران و محققان برجسته به عنوان استاد مشاور   2حداكثر -1
  .دارا بودن مدرك دكتري تخصصي  -2

موضوع رساله و دارا بودن مدرك زبان معتبر حـداكثر   دفاع اززمان اقدام پس از گذراندن امتحان جامع ،  -1  فرصت تحقيقاتي در مدت مجاز تحصيل  -  18  18
  ) وزارتخانه 1394مصوبه سال ( تا پايان نيمسال ششم 

 )امكان پذير استافزايش مدت با تاييد دانشگاه و وزارتخانه (شش ماه : مدت مجاز اقامت  -2

ارايه پيشنهاد براي افزايش مدت اقامت دانشجو تا حداكثر دو نيمسال پس از تاييـد شـوراي آموزشـي و     -3
 . . دانشكده مربوط به وزارتخانه بايد ارجاع گردد/ تحصيالت تكميلي پرديس 

  در صورت عدم اخذ مجوز به موقع حكم عدم مراجعه و محروميت از تحصيل دانشجو بايد صادر شود -4
  

   



  
  رديف

  
  شماره ماده

  
شماره 
  تبصره

  و روش اجرايي اتمصوب  تبصره در آيين نامه جديد/ شرح ماده 

  

  استاد راهنما توسط اعالم كفايت -1  شرط دفاع از رساله   -  19  19
   پژوهشي نمايه دار بين المللي،  يك مقاله مستخرج از رساله در مجالت معتبر علميچاپ حداقل -2
دانشـكده  / قابل قبول توسط شـوراي تحصـيالت تكميلـي در گـروه پـرديس      تعداد و كيفيت مقاله هاي (

  .)مربوط تعيين مي شود 
تاييد كتبي داوران رساله حداقل دو نفر از سه نفر اعضاي هيات علمي دانشگاه كـه يـك نفـر آن داور     -3

  .خارج از گروه آموزشي خواهد بود ، الزامي است 
  .مي باشد  ارايه مقاله يا مقاالت چاپ شدهو منوط به شرط ارايه گزارش دانش آموختگي دانشج -4
  ارايه برگ تسويه حساب مالي -5

20  19    تركيب هيات داوران :  
  )غير از استادان راهنما و مشاور(نفر  3حداقل 

با مرتبه حداقل اسـتادياري كـه يـك عضـو از     
  داخل و دو عضو از خارج از گروه آموزشي

دانشكده يا عضو هيات علمي بـه عنـوان نماينـده حـوزه معاونـت آمـوزش       / معاون آموزشي پرديس  -1
  و مسئول برگزاري جلسه دفاعيه )از بين اعضاء هيئت علمي (دانشگاه 

  استاد يا استادان راهنما-2
  استاد يا استادان مشاور -3
موزشـي مربـوط بـا مرتبـه حـداقل      دو نفر از اعضاء هيات علمي دانشگاه در رشـته مربـوط و گـروه آ   -4

  به عنوان داوراستادياري و سه سال سابقه تدريس يا تحقيق در دوره كارشناسي ارشد 
  يك نفر استاد داور خارج از دانشگاه با حداقل مرتبه دانشياري-5

جلسه دفاع با حضور مدير كل خدمات آموزشي يا مدير كـل برنامـه ريـزي و نظـارت آموزشـي      : تبصره 
، ) بـدون حـق راي  (عنوان ناظر جلسه ه دانشكده و يا نمايندگان آنان ب/يا معاون آموزشي پرديسدانشگاه 

نفرديگر از داوران كه يك نفر از آنها داور خارج از گـروه اسـت ، رسـميت مـي      2استاد راهنما و حداقل 
راهنما در جلسه در مواردي كه دانشجو داراي استاد راهنماي مشترك مي باشد ، حضور هر دو استاد . يابد

  .(*)الزامي است 
 ،به علت ماموريـت پژوهشـي و يـا فرصـت مطالعـاتي     در صورت عدم حضور استاد راهنماي دوم  ) * (
مي توان با حضور استاد راهنماي اول در جلسه دفاعيه از طريق ويدو كنفرانس با اسـتاد راهنمـاي ديگـر     

  .ارتباط برقرار نمود 



 
  رديف

  
  شماره ماده

  
شماره 
 تبصره

  و روش اجرايي اتمصوب تبصره در آيين نامه جديد/ شرح ماده 

 

بدون احتساب در ميـانگين كـل   : (نمره رساله     20  21
  ) :دانشجو
  20تا  19/-: عالي  .1
  99/18تا  18/-: خيلي خوب  .2
  99/17تا  16/-: خوب  .3
   16/-كمتر از : مردود  .4

  بدون درج نمره  اجراي آيين نامه جديد
  

در صورت ارزشيابي رساله و اعـالم مـردودي    1  20  22
با تاييد هيات داوران حداكثر تا يـك نيمسـال   
در سقف مجاز تحصيل به دانشجو اجـازه داده  
مي شود تا دوباره در جلسه دفاع شـركت و از  

  . رساله خود دفاع نمايد 

ر طـي شـش مـاه بـه     در صورت ارزيابي رساله و غير قابل قبول دانستن آن به تشخيص هيات داوران حـداكث 
الزم را در رسـاله بـه عمـل    شرط اينكه از حداكثر مدت سنوات مجاز به تحصيل تجاوز ننمايـد ، اصـالحات   

  .از آن دفاع كند آورده و 

در صورت عـدم دفـاع دانشـجو از رسـاله بـا        2  20  23
درجــه قبــولي فقــط گــواهي گذرانــدن واحــد 

  .درسي به وي داده مي شود 

  اجراي آيين نامه جديد
با رعايـت  دانشجو محروم از تحصيل شناخته شده و از فرصت داده شده و استفاده در صورت عدم موفقيت (

  ).گواهي واحدهاي درسي به دانشجو داده مي شود ساير شرايط مقررات 
تاريخ دانش آمـوختگي ، روز دفـاع و كسـب        21  24

  درجه قبولي از رساله است 
  جديدآيين نامه مربوط در عين ماده اجراي 

  
به اداره كل خدمات آموزشـي و طـرح   مشروح و ارايه گزارش مربوط دانشكده / توسط پرديس اوليه بررسي   تخلف علمي دانشجو در حين تدوين رساله     22  25

  در كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه
26  22      احراز و اثبات تخلف علمي دانشـجو پـس از

اتمام رساله ، منجر به ابطال مـدرك تحصـيلي   
  . وي مي شود 

  طرح در كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه  ارجاع به مراجع ذيصالح پس از

 



  رديف
  

شماره   شماره ماده
 تبصره

تبصـره در آيـين نامـه    / شرح مـاده  
  جديد

  و روش اجرايي اتمصوب

  

ضوابط مربوط بـه بررسـي و تصـويب طـرح         23 27
پيشنهادي براي انجام رساله دكتـري ، حـذف   
تمام دروس يك نيمسال تحصيلي ، حضور و 
غياب دانشجو ، مرخصي تحصيلي ، انصراف 

  از تحصيل، تقويم آموزشي 

شوراي آموزشي دانشگاه و با تاييد شوراي آموزشي و تحصيالت تكميلـي   ذيل بر اساس مصوباتموارد 
  .طبق روال معمول اقدام شود موارد خاص دانشگاه بررسي دانشكده و تاييد كميسيون / پرديس 

  حداكثر يك نيمسال : رخصي تحصيلي با احتساب م-1
  ارد خاص دانشگاه ميسيون بررسي موطبق تصميم ك: بدون احتساب در سنوات  مرخصي تحصيلي -2
با تاييد كميسيون پزشكي و بـه شـرط تطبيـق    ( حذف كليه دروس نيمسال تحصيلي به علت پزشكي -3

 .) بدون احتساب در سنوات تحصـيلي   –تاريخ امتحانات با مدت گواهي بيماري تاييد شده با احتساب 
تا دو : ايمان دانشجو بارداري و زحذف كليه دروس و يا مرخصي تحصيلي بدون احتساب مربوط به  -4

  نيمسال 
از زمان درخواست كتبـي   ماه2پس از قطعي  و صدور حكم مربوط انصراف از تحصيل با تكميل فرم -5

  دانشجو 
بـا  (عادي شـاهد و ايثـارگر  سهميه دانشجوي به داليل ديگر يكليه دروس نيمسال تحصيلمجاز حذف -6

  ) كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاهتاييد 
  شوراي منتخب دانشگاه  1391اعالم و ثبت نمرات طبق آيين نامه مصوب سال -7
  .اجراي مفاد تقويم آموزشي مصوب شوراي آموزشي دانشگاه در هر سال تحصيلي -8

 

 


