داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ
واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﲢﻘﯿﻘﺎت
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ﻓﺼﻞ اول
ﻛﻠﯿﺎت

 õﻣﺎده  : ١ﺗﻌﺮﯾﻒ
دوره دﻛﱰی  ،Ph.Dﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﲢـﺼﯿﻠﯽ آﻣـﻮزش
ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻋﻄﺎی ﻣﺪرك ﻣﯽ اﳒﺎﻣﺪ و ﳎﻤﻮﻋﻪ
ای ﳘﺎﻫﻨﮓ ،از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫـﺎی ﭘﮋوﻫـﺸﯽ و آﻣﻮزﺷـﯽ
اﺳﺖ.

 õﺗﺒﺼﺮه :

در اﯾﻦ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺧﺘﺼﺎر ،ﺑﻪ ﲤـﺎم
واﺣﺪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﯽ ،ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺎﻫﻬﺎ،
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﲢﻘﯿﻘـﺎﺗﯽ ﳎـﺎز داﻧـﺸﮕﺎه
آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻛﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﲢﺼﯿﻼت ﺗﻜﻤﯿﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
دارﻧﺪ ،داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در اﯾﻦ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﲢﺖ ﭘﻮﺷﺶ داﻧﺸﮕﺎه "واﺣﺪ" و ﺑﻪ ﺷـﻮرا
ﯾﺎ ﻛﻤﯿﺘﻪ ﲢﺼﯿﻼت ﺗﻜﻤﯿﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط " ﺷﻮرای ﲢـﺼﯿﻼت
ﺗﻜﻤﯿﻠﯽ واﺣﺪ" ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 õﻣﺎده  : ٢ﻫﺪف

ﻫﺪف از اﯾﺠﺎد دوره دﻛﱰی ،ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻓـﺮادی اﺳـﺖ
ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺎﻃﻪ ﯾﺎﻓﱳ ﺑﻪ آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ در ﯾﻚ زﻣﯿﻨـﻪ
ﺧﺎص و آﺷﻨﺎ ﺷﺪن ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﭘﯿـﺸﺮﻓﺘﻪ ﲢﻘﯿـﻖ و
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ آﻣـﻮزش و ﭘـﮋوﻫﺶ،
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻧـﻮآوری در زﻣﯿﻨـﻪ ﻫـﺎی ﻋﻠﻤـﯽ و
ﲢﻘﯿﻘﯽ ،در رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻛﺸﻮر و ﮔـﺴﱰش ﻣﺮزﻫـﺎی
داﻧﺶ ،در رﺷﺘﻪ ﲣﺼﺼﯽ ﺧـﻮد ،ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﻮده و ﺑـﻪ
ﺗﺎزه ﻫﺎﯾﯽ در ﺟﻬﺎن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

 õﻣﺎده  : ٣ﳏﻮر اﺻﻠﯽ

ﳏﻮر اﺻﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی دوره دﻛﱰی ،ﭘﮋوﻫﺶ و ﻛﺴﺐ
ﺗﺒﺤﺮ در ﯾﻚ رﺷﺘﻪ ﺧﺎص ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ و آﻣﻮزش وﺳﯿﻠﻪ
ـﺎی آﻣﻮزﺷ ـﯽ اﯾ ـﻦ دوره
ـﺘﯽ ﻫـ
ـﺮدن ﻛﺎﺳـ
ـﺮف ﻛـ
ﺑﺮﻃـ

٢

اﺳﺖ ،ﺗﺎ راه را ﺑﺮای وﺻﻮل ﺑﻪ اﻫﺪاف دوره ﳘﻮار
ﺳﺎزد.

 õﻣﺎده  : ۴ﻣﺮاﺣﻞ دوره

ـﺸﯽ
ـﻪ آﻣﻮزﺷ ـﯽ و ﭘﮋوﻫـ
ـﻪ دو ﻣﺮﺣﻠـ
ـﱰی ﺑـ
دوره دﻛـ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽ از زﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان داﻧﺸﺠﻮی دﻛﱰی آﻏﺎز و ﺑﻪ اﻣﺘﺤـﺎن ﺟـﺎﻣﻊ
ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﺲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽ آﻏﺎز و ﺑـﺎ
ﺗﺪوﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ و دﻓﺎع از آن ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.

õﺗﺒﺼﺮه :

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره دﻛﱰی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﲢﻘﯿﻘﺎت اوﻟﯿﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺧﻮد را در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﻮزﺷـﯽ آﻏـﺎز
ﳕﺎﯾﻨﺪ وﻟﯽ ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم رﲰـﯽ آـﺎ ﺑـﺮای ﻣﺮﺣﻠـﻪ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ،ﻣﻨـﻮط ﺑـﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ در
اﻣﺘﺤﺎن و دﻓﺎع از ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ رﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ دوم
ﺷﺮاﯾﻂ ورود

 õﻣﺎده : ۵

ﺷﺮاﯾﻂ ورود ﺑﻪ دوره دﻛﱰی ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
 (١داﺷﱳ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ورود ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
 (٢داﺷــﱳ داﻧــﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳــﯽ ارﺷــﺪ )ﻓــﻮق
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ( ﯾﺎ دﻛﱰای ﺣﺮﻓﻪ ای ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ
ﺑــﺎ رﺷــﺘﻪ ﲢــﺼﯿﻠﯽ ﻣــﻮرد ﺗﻘﺎﺿــﺎ ،از ﯾﻜــﯽ از
داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی داﺧﻞ ﯾﺎ ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮر ﺑﻪ
ﺗﺎﺋﯿﺪ وزارت ﻋﻠﻮم ،ﲢﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﯾﺎ وزارت
ﲠﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 (٣ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﻣﺘﺤﺎن ﯾﻜﯽ از زﺑﺎن ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
 (۴ﻗﺒﻮﻟﯽ در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ورود ﺑـﻪ دوره
دﻛﱰی
٣

õﺗﺒﺼﺮه : ١
ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻨﻜﻪ دارﻧﺪه ﻛﺪام داﻧـﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻛـﺪام
رﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﲢﺼﯿﻞ ﻛﻨـﺪ و ﻫـﻢ ﭼﻨـﯿﻦ ﺗﻌﯿـﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺪرك ﲢﺼﯿﻠﯽ داﻧـﺸﺠﻮ ﺑـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺼﻮب ،ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪة ﮔـﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﯾـﺰی
ذﯾﺮﺑﻂ ،در ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾـﺰی داﻧـﺸﮕﺎه آزاد
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
õﺗﺒﺼﺮه : ٢
در ورود ﺑــﻪ دوره دﻛــﱰی ﳏــﺪودﯾﺖ ﺳــﻨﯽ ﺑــﺮای
داوﻃﻠﺒﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
õﺗﺒﺼﺮه : ٣
ورود داﻧــﺸﺠﻮﯾﺎن ﳑﺘــﺎز و دارای اﺳــﺘﻌﺪادﻫﺎی
درﺧﺸﺎن ﺑﻪ دوره ﻫﺎی دﻛﱰی ﺑﺮ اﺳﺎس آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣـﻪ
و ﺿﻮاﺑﻂ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻣﻜﺎن ﭘـﺬﯾﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ
ـﺘﻌﺪادﻫﺎی
ـﺪاﯾﺖ اﺳـ
ـﻮرای ﻫـ
ـﺎون آﻣﻮزﺷ ـﯽ و ﺷـ
ﻣﻌـ
درﺧﺸﺎن ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ اﺟـﺮا ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﻣـﯽ
ﺷﻮد.
در ﻫﺮﺣﺎل اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻛﻪ از ﻫﺮ ﻃﺮﯾـﻖ ﳎـﺎز
وارد دوره دﻛﱰی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ از ﺣﯿﺚ ﺿﻮاﺑﻂ ،ﳘﺎﻧﻨﺪ
دﯾﮕﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ آﺋـﯿﻦ ﻧﺎﻣـﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

 õﻣﺎده : ۶

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﺑـﻪ ﺗﻘﺎﺿـﺎی داﻧـﺸﺠﻮ و ﻣﻮاﻓﻘـﺖ
ﻛﺘﺒﯽ اﺳﺘﺎد و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﲢـﺼﯿﻼت ﺗﻜﻤﯿﻠـﯽ
واﺣﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
õﺗﺒﺼﺮه :
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول
ﲢﺼﯿﻠﯽ ﻫﺮداﻧﺸﺠﻮ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷـﻮد .ﺗـﺎ زﻣـﺎﻧﯽ ﻛـﻪ
۴

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪه اﺳﺖ " ،ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه"
وﻇﺎﯾﻒ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

 õﻣﺎده : ٧

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺄت ﻋﻠﻤـﯽ داﻧـﺸﮕﺎه
ﺑﻮده و ﺣﺪاﻗﻞ دارای ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺘﺎدﯾﺎری ﺑﺎﺷـﺪ و
ﻻاﻗﻞ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗـﺪرﯾﺲ ﯾـﺎ ﲢﻘﯿـﻖ در دوره
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
õﺗﺒﺼﺮه :
در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ،راﻫﻨﻤـﺎﺋﯽ رﺳـﺎﻟﻪ داﻧـﺸﺠﻮ ﻣـﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ دو اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣـﺸﱰك
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

 õﻣﺎده : ٨

ﺑﻪ ﭘﯿـﺸﻨﻬﺎد اﺳـﺘﺎد راﻫﻨﻤـﺎ و ﺗﺎﺋﯿـﺪ ﺷـﻮرای
ﲢﺼﯿﻼت ﺗﻜﻤﯿﻠـﯽ داﻧـﺸﻜﺪه ،ﯾـﻚ ﯾـﺎ دو ﻧﻔـﺮ از
اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﯾـﺎ از ﺻـﺎﺣﺒﻨﻈﺮان و ﳏﻘﻘـﺎن
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎورﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
õﺗﺒﺼﺮه :
اﺳﺘﺎدان ﻣـﺸﺎور ﺑﺎﯾـﺪ دارای ﻣـﺪرك دﻛـﱰی ﺑـﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺘﺎدﯾﺎری ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ  ٣ﺳﺎل ﺗﺪرﯾﺲ
ﯾﺎ ﲢﻘﯿﻖ در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑـﺮای
ﺻــﺎﺣﺒﻨﻈﺮان و ﳏﻘﻘــﺎﻧﯽ ﻛــﻪ ﻋــﻀﻮ ﻫﯿــﺄت ﻋﻠﻤــﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،داﺷﱳ ﻣﺪرك دﻛﱰی اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ

 .ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽ

 õﻣﺎده : ٩

داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻛﻪ ﺑﺮای دوره دﻛﱰی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﯽ ﻛﻨﺪ،
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دروس ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز رﺷﺘﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ
ﺑﯿﻦ  ١٨ﺗﺎ  ٢٢واﺣﺪ درﺳـﯽ را ﺑـﺎ ﻧﻈـﺮ اﺳـﺘﺎد
راﻫﻨﻤﺎ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷـﻮرای ﲢـﺼﯿﻼت ﺗﻜﻤﯿﻠـﯽ ﮔـﺮوه
ﻣﻄــﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻣــﺼﻮب ﺷــﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ رﯾــﺰی
۵

داﻧــﺸﮕﺎه در ﻣــﺪت ﳎــﺎز دوره ،ﺑــﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿــﺖ
ﺑﮕﺬراﻧﺪ.
õﺗﺒﺼﺮه :
اﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،ﺗﻌﺪادی از واﺣـﺪﻫﺎی درﺳـﯽ ﻻزم
را در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷـﺪ ﻧﮕﺬراﻧـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ،
ﻣﻮﻇﻒ اﺳـﺖ ،ﺑـﻪ ﺗـﺸﺨﯿﺺ ﮔـﺮوه ذﯾـﺮﺑﻂ ،ﻛﻤﺒـﻮد
واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ ﺧﻮد را در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﻮزﺷـﯽ ﺟـﱪان
ﻛﻨﺪ.
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﺟﱪاﻧﯽ  ١٠واﺣﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ
ﳕﺮه آن ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮ در
ﻫﺮ درس  ١۴از  ٢٠اﺳﺖ .ﺑـﻪ ازاء ﻫـﺮ  ١٠واﺣـﺪ
ﺟﱪاﻧﯽ ﯾﻚ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﲢﺼﯿﻠﯽ ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﳎـﺎز ﻣﺮﺣﻠـﻪ
آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﺠﻮ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد.

 õﻣﺎده : ١٠

داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﻮزﺷـﯽ ،ﻣﻮﻇـﻒ اﺳـﺖ در ﻫـﺮ
ﻧﯿﻤﺴﺎل ﲢﺼﯿﻠﯽ ﺑﯿﻦ  ۶ﺗﺎ  ١٢واﺣﺪ درﺳﯽ از دروس
ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽ را اﻧﺘﺨﺎب و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﻨﺪ ،ﻣﮕـﺮ
آﻧﻜﻪ ﻛﻤﱰ از  ۶واﺣﺪ درﺳﯽ ﺑﺎﻗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 õﻣﺎده : ١١

ﻃﻮل ﻣﺪت ﳎﺎز ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽ )ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺘﺤـﺎن
ﺟﺎﻣﻊ و دﻓﺎع از ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ رﺳﺎﻟﻪ( ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ۴
ﻧﯿﻤﺴﺎل ﲢﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻧﺘﻮاﻧـﺪ در
اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ،
از اداﻣﻪ ﲢﺼﯿﻞ ﳏﺮوم ﻣﯽ ﺷﻮد.

 õﻣﺎده : ١٢

ﺣﺪاﻗﻞ ﳕﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ در ﻫﺮ درس  ١۴از  ٢٠اﺳﺖ .در
ﺻﻮرﺗﯽ ﻛﻪ ﳕﺮه داﻧﺸﺠﻮ درﯾﻚ ﻛﻤـﱰ از  ١۴ﺑﺎﺷـﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺗﻜﺮار ﻛﻨﺪ .در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻛﻞ
داﻧﺸﺠﻮ در دوره دﻛﱰی ﻧﺒﺎﯾﺪ از  ١۶ﻛﻤﱰ ﺑﺎﺷﺪ.
õﺗﺒﺼﺮه : ١
در ﺻﻮرت ﺗﻜﺮار ﯾﻚ درس ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ ،ﻓﻘﻂ ﳕـﺮة
ﻗﺒﻮﻟﯽ داﻧﺸﺠﻮ در ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ او ﺛﺒﺖ و در ﺗﻌﯿـﯿﻦ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻛﻞ او ﳏﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
۶

õﺗﺒﺼﺮه : ٢
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻛﻞ ﳕﺮات داﻧﺸﺠﻮ در ﻣـﺪت ﳎـﺎز
ﲢﺼﯿﻞ در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﻪ  ١۶ﻧﺮﺳﺪ ،از اداﻣﻪ
ﲢﺼﯿﻞ ﳏﺮوم ﻣﯽ ﺷﻮد

 .ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ

 õﻣﺎده : ١٣

اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻼﻗﯿـﺖ ،ﻗـﻮة اﺑﺘﻜـﺎر،
ﺗﻮان و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﺠﻮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪ
ﺻﻮرت اﻣﺘﺤﺎن ﺷﻔﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﻛﺘﺒﯽ و ﯾـﺎ ﻫـﺮدو )ﺑـﻪ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﻮرای ﲢﺼﯿﻼت ﺗﻜﻤﯿﻠـﯽ ﮔـﺮوه( ﺻـﻮرت ﻣـﯽ
ﮔﯿﺮد.

 õﻣﺎده : ١۴

اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ اﻣﺘﺤـﺎن از ﲤـﺎم دروس
ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﳎﻤﻮع اﻃﻼﻋـﺎت داﻧـﺸﺠﻮ
را در ﭼﻨﺪ درس ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻟﻪ و ﮔﺮاﯾﺶ
ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮرد ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻗـﺮار
ﻣﯽ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻗﺒـﻮل ﺑـﺎ ﳕـﺮه
ﺣﺪاﻗﻞ ) ١۵از  (٢٠ﯾﺎ رد )ﻛﻤﱰ از  (١۵اﻋﻼم ﻣﯽ
ﺷﻮد.
õﺗﺒﺼﺮه : ١
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺑـﺪون ﺷـﺮﻛﺖ در اﻣﺘﺤـﺎن ورودی
دوره دﻛﱰی ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ ﻧﯿـﺰ
ﺑﺎﯾﺪ در آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ )ﻛﺘﺒـﯽ و ﺷـﻔﺎﻫﯽ( ﻣﻮﺿـﻮع
ﻣﺎده  ١۴ﺷﺮﻛﺖ ﳕﺎﯾﻨﺪ.
õﺗﺒﺼﺮه : ٢
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﻛﻪ در اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ ﯾﻚ ﺑﺎر ﻣـﺮدود
ﺷﻮﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ ﯾﻚ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﳎﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ در اﻣﺘﺤـﺎن
٧

ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ .در ﻣﻮارد ﺧـﺎص ﺑـﻪ درﺧﻮاﺳـﺖ
ﻣﺪﯾﺮﮔﺮوه وﺿﻌﯿﺖ داﻧـﺸﺠﻮ ﺑـﻪ ﻛﻤﯿـﺴﯿﻮن ﺑﺮرﺳـﯽ
ﻣﻮارد ﺧﺎص ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﻛﺰی داﻧـﺸﮕﺎه ارﺳـﺎل ﻣـﯽ
ﺷﻮد.
õﺗﺒﺼﺮه : ٣
داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ واﺣﺪ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﻮﻇﻒ اﺳـﺖ ﻗﺒـﻮﻟﯽ ﯾـﺎ
ﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟﯽ داﻧﺸﺠﻮ را در اﻣﺘﺤﺎن ﺟـﺎﻣﻊ ،ﻛﺘﺒـﺎ
ﺑﻪ وی اﺑﻼغ ﳕﺎﯾﺪ.

 õﻣﺎده : ١۵

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻃـﺮح
ﭘﮋوﻫﺸﯽ رﺳﺎﻟﻪ در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ،ﻛﻤﯿﺘـﻪ
ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع ﺑﺎ ﺣـﻀﻮر اﺳـﺘﺎد راﻫﻨﻤـﺎ،
اﺳﺘﺎدان ﻣﺸﺎور ،دو ﻧﻔﺮ اﺳﺘﺎد داور از ﮔﺮوه و
دو ﻧﻔــﺮ اﺳــﺘﺎد داور از ﺧــﺎرج از ﮔــﺮوه ﺑــﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷـﻮرای ﲢـﺼﯿﻼت
ﺗﻜﻤﯿﻠﯽ ﮔﺮوه و ﺗﺎﺋﯿـﺪ ﺷـﻮرای ﲢـﺼﯿﻼت ﺗﻜﻤﯿﻠـﯽ
واﺣﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
õﺗﺒﺼﺮه : ١
داﻧﺸﺠﻮ ﳘﺰﻣﺎن ﯾﺎ ﭘﺲ از اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﺗــﺎ ﭘﺎﯾــﺎن ﻧﯿﻤــﺴﺎل ﭼﻬــﺎرم ،ﺑﺎﯾــﺪ از ﻃــﺮح
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﭘﮋوﻫﺸﯽ رﺳﺎﻟﻪ ﺧـﻮد در ﺣـﻀﻮر ﻛﻤﯿﺘـﻪ
ﻓﻮق دﻓﺎع ﳕﺎﯾﺪ.
õﺗﺒﺼﺮه : ٢
ﭼﻨﺎﻧﭽــﻪ داﻧــﺸﺠﻮ ﻧﺘﻮاﻧــﺪ در زﻣــﺎن ﻣﻘــﺮر از
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﮋوﻫﺸﯽ رﺳﺎﻟﻪ ﺧـﻮد دﻓـﺎع ﳕﺎﯾـﺪ ،ﻣـﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﺎن ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﲢﺼﯿﻼت ﺗﻜﻤﯿﻠﯽ ﮔﺮوه ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑـﻪ
ﻣﺪت ﯾﻚ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﲢﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﻘﻒ زﻣﺎﻧﯽ ﳎﺎز
دوره دﻛﱰی ،ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪازد.
õﺗﺒﺼﺮه : ٣
واﺣﺪ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  ٢ﻫﻔﺘـﻪ ﭘـﺲ از
ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠـﺴﻪ دﻓـﺎع از ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﯽ رﺳـﺎﻟﻪ
٨

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی داﻧﺸﺠﻮ ،ﻋﻨﻮان و ﺗﺼﻮﯾﺐ آن را ﳘـﺮاه
ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﳕﺎﯾﺪ.

 .ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ

 õﻣﺎده : ١۶

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم داﻧـﺸﺠﻮ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﭘﮋوﻫـﺸﯽ و ﺗـﺪوﯾﻦ
رﺳﺎﻟﻪ ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻗﺒﻮﻟﯽ وی در اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ و
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ رﺳﺎﻟﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.

 õﻣﺎده : ١٧

ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی رﺳﺎﻟﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﯿﻦ ٢٠
ﺗﺎ  ٢۴واﺣﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﳎﻤـﻮع
ـﺸﺠﻮ در دوره
ـﺸﯽ داﻧـ
ـﺪﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ـﯽ و ﭘﮋوﻫـ
واﺣـ
دﻛﱰی ﺑﯿﻦ  ٣٨ﺗﺎ  ۴۶واﺣﺪ و از اﯾﻦ ﺣﺪود ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﲡﺎوز ﻛﻨﺪ.

 õﻣﺎده : ١٨

ﲤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤـﯽ و ﭘﮋوﻫـﺸﯽ داﻧـﺸﺠﻮ ،در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫـﺪاﯾﺖ
و ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺸﺎوران ﺻﻮرت ﮔﯿـﺮد.
داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇـﻒ اﺳـﺖ در ﭘﺎﯾـﺎن ﻧﯿﻤـﺴﺎل ﮔـﺰارش
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
رﺳﺎﻧﺪه و ﺟﻬﺖ درج در ﭘﺮوﻧﺪه ﺑـﻪ دﻓـﱰ ﲢـﺼﯿﻼت
ﺗﻜﻤﯿﻠﯽ واﺣﺪ ذﯾﺮﺑﻂ ارﺳﺎل ﳕﺎﯾﺪ.

 õﻣﺎده  : ١٩دﻓﺎع از رﺳﺎﻟﻪ

دﻓﺎع از رﺳﺎﻟﻪ ﭘﺲ از ﺗﺪوﯾﻦ آن ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ و
ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻛﯿﻔﯿﺖ ﻋﻠﻤـﯽ و ﺻـﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟـﺐ آن از ﻃـﺮف
اﺳﺘﺎدان راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺸﺎور و اﻇﻬـﺎر ﻧﻈـﺮ ﻛﺘﺒـﯽ
ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﻚ ﻧﻔﺮ از داوران ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﻓـﺎع
ﺑﻮدن رﺳﺎﻟﻪ و ﭼﺎپ ﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨـﺘﺞ
از رﺳﺎﻟﻪ ،در ﳎﻼت ﻣﻌﺘﱪ ﻋﻠﻤﯽ – ﭘﮋوﻫـﺸﯽ داﺧـﻞ
ﯾﺎ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ،در ﺣﻀﻮر ﻫﯿﺄت داوران ﺻـﻮرت
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
٩

õﺗﺒﺼﺮه : ١
ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ اﺳـﺘﺎدان راﻫﻨﻤـﺎ و ﻣـﺸﺎور ﺑﺎﯾـﺪ در
ﳔﺴﺘﯿﻦ ﺻﻔﺤﺎت رﺳﺎﻟﻪ درج ﺷﻮد.
õﺗﺒﺼﺮه : ٢
دﻓﺎع از رﺳﺎﻟﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻧﯿﻤﺴﺎل ﭘﺲ از ﺗـﺼﻮﯾﺐ
ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ رﺳﺎﻟﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
õﺗﺒﺼﺮه : ٣
ـﺘﺎدان
ـﻪ اﺳـ
ـﻮرﺗﯽ ﻛـ
ـﺘﺜﻨﺎﺋﯽ در ﺻـ
ـﺮاﯾﻂ اﺳـ
در ﺷـ
راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺸﺎور ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ آﻣـﺎده
دﻓﺎع از رﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻜﻦ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺳﺎﻟﻪ را اراﺋـﻪ ﻧﻨﻤـﻮده اﺳـﺖ ،ﺑـﺎ
ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮﮔﺮوه ذﯾﺮﺑﻂ دﻓﺎع از رﺳﺎﻟﻪ اﳒﺎم ﻣﯽ
ﺷﻮد وﻟﯽ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺆﻛـﺪا ﻣـﺸﺮوط
ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧـﺸﮕﺎه ﻣـﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ  -اﻟﺰﲪـﻪ اﺳـﺘﺎدان
راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺸﺎور اﻗـﺪام ﳕـﻮده و ﺗـﺴﻮﯾﻪ ﺣـﺴﺎب
ﳕﺎﯾﻨﺪ.

 õﻣﺎده : ٢٠

ﺗﺮﻛﯿﺐ ﻫﯿﺄت داوران ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
 (١اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت داوران
 (٢اﺳﺘﺎد ﯾﺎ اﺳﺘﺎدان ﻣﺸﺎور
 (٣ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ از اﻋـﻀﺎی ﻫﯿـﺄت ﻋﻠﻤـﯽ در رﺷـﺘﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﺎ درﺟـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ اﺳـﺘﺎدﯾﺎری و  ٣ﺳـﺎل
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﯾﺲ و ﲢﻘﯿﻖ در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷـﺪ،
و ﺑﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ،ﺑـﻪ ﭘﯿـﺸﻨﻬﺎد اﺳـﺘﺎد راﻫﻨﻤـﺎ و
ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﻮرای ﲢـﺼﯿﻼت ﺗﻜﻤﯿﻠـﯽ ﮔـﺮوه ﻛـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﻚ ﻧﻔﺮ آﺎ داﻧﺸﯿﺎر و دو ﻧﻔـﺮ آـﺎ از
واﺣﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

õﺗﺒﺼﺮه :
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺎون ﲢـﺼﯿﻼت ﺗﻜﻤﯿﻠـﯽ واﺣـﺪ ذﯾـﺮﺑﻂ ﯾـﺎ
ﳕﺎﯾﻨﺪه وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ و ﺑـﺪون ﺣـﻖ رأی در
ﺟﻠﺴﻪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
١٠

 õﻣﺎده : ٢١

ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع ﺑﺎ رﯾﺎﺳـﺖ اﺳـﺘﺎد راﻫﻨﻤـﺎ و ﺣـﻀﻮر
ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از اﻋـﻀﺎی ﻫﯿـﺄت داوران
ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﻚ ﻧﻔﺮ از آﺎ از ﺧﺎرج ﮔـﺮوه ﺑﺎﺷـﺪ
رﲰﯿﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺣﻀﻮر ﻫﯿﺄت
داوران ﮔﺰارﺷﯽ از ﻛﺎر ﲢﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و رﺳـﺎﻟﻪ ﺧـﻮد
را اراﺋﻪ ﳕﻮده و در ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺌﻮاﻻت از آن دﻓـﺎع
ﳕﺎﯾﺪ.

 õﻣﺎده : ٢٢

ﻫﯿﺄت داوران ،در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع ،ﭘﺲ از ﺷﻮر
و ﺑﺮرﺳﯽ در ﺧﺼﻮص اﺻﺎﻟﺖ و ﺻﺤﺖ رﺳﺎﻟﻪ ،اﻣﺘﯿـﺎز
آن را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﳕﺎﯾﻨﺪ.

 õاﻟﻒ( ﻗﺒﻮل :
(١
(٢
(٣
(۴

ﺑﺎ
ﺑﺎ
ﺑﺎ
ﺑﺎ

درﺟﻪ
درﺟﻪ
درﺟﻪ
درﺟﻪ

ﻋﺎﻟﯽ ) ١٩ -٢٠از (٢٠
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ) ١٧ -١٨/٩٩از (٢٠
ﺧﻮب ) ١۶ -١۶/٩٩از (٢٠
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ) ١۵ -١۵/٩٩از (٢٠

 õب( ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت اﺳﺎﺳﯽ دارد.
 õج( ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﻣﻼك ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﺧﺼﻮص رد ﯾﺎ ﻗﺒـﻮل رﺳـﺎﻟﻪ،
رأی ﻣﻮاﻓﻖ ﺣـﺪاﻗﻞ ﭼﻬـﺎر ﺗـﻦ از اﻋـﻀﺎی ﻫﯿـﺄت
داوران اﺳﺖ و ﺑﺮای درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺮاﺗـﺐ ﻗﺒـﻮﻟﯽ،
رأی ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺗﻦ از اﻋﻀﺎء ﺿﺮوری اﺳﺖ.

õﺗﺒﺼﺮه : ١
در ﺻﻮرﺗﯽ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد آراء ﻣﻮاﻓﻖ و ﳐـﺎﻟﻒ ﺑـﺮای
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،رأی رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت ﻧﺎﻓـﺬ
اﺳﺖ.
õﺗﺒﺼﺮه : ٢
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﯿﺄت داوران رﺳﺎﻟﻪ را از ﺟﻬﺎﺗﯽ ،ﻧﺎﻗﺺ
ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ ﻣـﻮارد ﻧﻘـﺺ را در رأی ﺧـﻮد ذﻛـﺮ
ﳕﻮده از داﻧﺸﺠﻮ ﻣـﯽ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ در ﻣـﺪﺗﯽ ﻛـﻪ از
١١

ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﳎﺎز دوران ﲢﺼﯿﻞ وی ﲡﺎوز ﻧﻜﻨﺪ ،رﺳـﺎﻟﻪ
ﺧﻮد را ﻛﺎﻣﻞ و ﳎﺪدا از آن دﻓﺎع ﳕﺎﯾﺪ.
õﺗﺒﺼﺮه : ٣
ﲣﺼﯿﺺ ﳕﺮه ﺑﻪ رﺳﺎﻟﻪ از ﺳﻮی داوران ﻓﻘـﻂ ﺑـﺮای
ﳏﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ و ﺗﻌﯿـﯿﻦ درﺟـﻪ ﻗﺒـﻮﻟﯽ و ﯾـﺎ
ﻣﺮدود ﺑﻮدن رﺳﺎﻟﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

 .ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮرات

 õﻣﺎده : ٢٣

ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺪت ﳎﺎز ﲢﺼﯿﻞ در دوره دﻛﱰی  ٩ﻧﯿﻤـﺴﺎل
اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺸﺠﻮ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻧﺘﻮاﻧﺪ رﺳﺎﻟﻪ
ﺧﻮد را ﺗﻜﻤﯿﻞ و از آن دﻓﺎع ﳕﺎﯾـﺪ ،از اداﻣـﻪ
ﲢﺼﯿﻞ در آن رﺷﺘﻪ ﳏﺮوم ﻣﯽ ﺷﻮد.
õﺗﺒﺼﺮه :
ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺳــﺘﺎد راﻫﻨﻤـﺎ و ﺗﺎﺋﯿـﺪ ﺷـﻮرای
ﲢﺼﯿﻼت ﺗﻜﻤﯿﻠﯽ ﮔـﺮوه و داﻧﺸﮕـﺎه ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾـﻚ
ﻧﯿﻤﺴﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﳎﺎز ﲢﺼﯿﻞ داﻧـﺸﺠﻮ اﺿـﺎﻓﻪ
ﻛﺮده و در ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿـﺪ ﻛﻤﯿـﺴﯿﻮن
ﻣﻮارد ﺧﺎص داﻧﺸﮕﺎه ﯾﻚ ﻧﯿﻤﺴﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳـﻨﻮات
ﲢﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 õﻣﺎده : ٢۴

داﻧﺸﺠﻮی دوره دﻛﱰی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﲤﺎم وﻗـﺖ ﺑـﻪ
ﲢﺼﯿﻞ ﺑﭙﺮدازد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻣﺰاﯾﺎی داﻧـﺸﺠﻮﯾﯽ
در دوره دﻛﱰی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد.

 õﻣﺎده : ٢۵

ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ رﺳـﺎﻟﻪ
در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ،ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪ اﻧـﺼﺮاف داﻧـﺸﺠﻮ از
ﲢﺼﯿﻞ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷـﻮد .در ﻣـﻮارد اﺳـﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﻛـﻪ
داﻧﺸﺠﻮ ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮔﺮوه و ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﻮرای ﲢﺼﯿﻼت ﺗﻜﻤﯿﻠﯽ ﺑـﺎ

١٢

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺪت ﳎﺎز ﲢﺼﯿﻠﯽ ،ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ دو
ﻧﯿﻤﺴﺎل از ﻣﺮﺧﺼﯽ ﲢﺼﯿﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ.

 õﻣﺎده : ٢۶

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از دوره دﻛـﱰی از
اداﻣﻪ ﲢﺼﯿﻞ ﻣﻨﺼﺮف ﯾـﺎ ﳏـﺮوم ﺷـﻮﻧﺪ ،ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ آﻧﺎن ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ای ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ ﮔﺬراﻧـﺪن
واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ دوره دﻛﱰی داده ﻣﯽ ﺷﻮد.

 õﻣﺎده : ٢٧

اﯾﻦ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ در  ٧ﻓﺼﻞ ٢٧ ،ﻣﺎده و  ٢۵ﺗﺒﺼﺮه
در ﺟﻠﺴﻪ  ۵۵ﻣـﻮرخ  ١٣٨٣/١١/٢٠ﺷـﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
رﯾﺰی داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ
و از اول ﺳــــﺎل ﲢــــﺼﯿﻠﯽ  ١٣٨۴ -٨۵ﺑــــﺮای
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﻛﻪ از اﯾـﻦ ﺗـﺎرﯾﺦ ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ وارد
داﻧﺸﮕﺎه ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ ،ﻻزم اﻻﺟﺮاﺳـﺖ .از ﺗـﺎرﯾﺦ
اﺟﺮا ﻛﻠﯿﻪ ﲞﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ آن ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣـﺸﻤﻮل
اﯾﻦ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻟﻐﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

١٣

