
 پژوهشي –آموزشي (PhD)نامه دوره دكترا  آيين

  )به بعد 88قابل اجرا براي ورودي هاي (
 

  مقدمه: فصل اول
دستورالعملهاي اجرايي دورة دكترا در  30/3/1388مورخه  2729/21شماره نامه آيين 14ني ماده بيبر اساس پيش
جلسات مراحل تصويب آن در سپس و و تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه بررسي  29/2/89جلسه مورخ 

لذا مجموعة ذيل مشتمل  .شوراي دانشگاه به پايان رسيد ) 350شماره ( 27/4/89و ) 349شماره ( 23/3/89مورخ 
و همچنين دستورالعملهاي اجرايي مربوطه به عنوان آيين نامه دوره دكترا  الذكرنامة فوقهاي آيينبر مواد و تبصره

(PhD)  پژوهشي تدوين گرديده است – آموزشي.  
  

  كليات: فصل دوم
  :رودبه كار مينامه هاي زير در اين آيينبراي رعايت اختصار، واژه -1ماده 

  .منظور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است: وزارت علوم
  .است (PhD)منظور دوره دكترا : دوره دكترا

  .است (PhD)نامه دوره دكترا منظور آيين: نامهآيين
  .منظور كوچكترين واحد سازماني آموزشي و پژوهشي مصوب دانشگاه است: گروه

  
انجامد و رسالت آن تربيت دوره دكترا باالترين دوره تحصيلي آموزش عالي است كه به اعطاي مدرك تحصيلي مي -2ماده 

سترش مرزهاي دانش موثر هاي مختلف علوم و فناوري در رفع نيازهاي كشور و گافرادي است كه با نوآوري در زمينه
  .باشند

  
 شرايط پذيرش در دوره: فصل سوم

  :ضوابط ورود داوطلبان به دوره دكترا به شرح زير است -3ماده 
  داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي )الف
اي كه حسب مورد به تاييد وزارت علوم يا وزارت ارشد يا دكتراي حرفهداشتن مدرك تحصيلي كارشناسي )ب

  .بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد
  احراز صالحيت علمي  براي ورود به رشته مورد نظر  )ج
  احراز توانايي در زبان انگليسي  )د

رسانده و آماده انجام نامه به بدون احتساب نمره پايان 00/15معدل حداقل ارشد را با داوطلبان بايد دوره كارشناسي :1تبصره 
  .ل تمام وقت در تمام طول دوره باشندتعهد تحصي نسپرد

ارشد، انتقال بين دانشگاهي، اعضاء آموختگان ممتاز كارشناسيادامه تحصيل دانشوران، دانش(به جز در موارد مصرح  :2تبصره 
هاي علمي و نامهذيرش از طريق شركت در آزمون كتبي، ارزيابي سوابق تحصيلي، معرفيپ...) و  يهيأت علمي رسم

وزن و نحوه برگزاري آزمون كتبي و آزمون زبان انگليسي و حد نصاب آنها، روش .   گيردحضوري صورت ميمصاحبه 
 و خواهد بود دانشگاه انجام مصاحبه و بررسي سوابق تحصيلي مطابق دستوالعمل مصوب شوراي تحصيالت تكميلي

  .ضروري است اين دستورالعمل به تصويب شوراي دانشگاه نيز برسد
داوطلبان منتخب هر دانشكده به منظور تاييد نهايي پذيرش ايشان توسط كميته منتخب تحصيالت تكميلي، همراه  : 3تبصره 

  .شوندبا مدارك و نظرات دانشكده به مركز تحصيالت تكميلي دانشگاه معرفي مي



دكترا، دانشجوي دوره داوطلب پس از دريافت پذيرش از دانشگاه، احراز صالحيت عمومي و نام نويسي در دوره  :4تبصره 
  .شوددكترا ناميده مي

  
 مرحله آموزشي: فصل چهارم

 .باشدواحد رساله مي 21تا  18واحد درسي و  18تا  15واحد است كه شامل  36مجموع واحدهاي دوره دكترا  -4ماده 
  .ها بايد براي هر رشته تعداد واحد درسي و رساله را مشخص نماينددانشكده

درسي به منظور تسلط بر مفاهيم نوين هر رشته و تقويت توان علمي دانشجو براي اجراي فعاليتهاي واحدهاي   :1تبصره 
  .شودپژوهشي دوره، با نظر استاد راهنما و بر اساس برنامه درسي مصوب هر رشته انتخاب مي

روس تحصيالت تكميلي مرتبط در صورتيكه دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد، بيش از نياز و خارج از برنامة دوره د :2تبصره 
و باالتر گذرانده باشد، با موافقت كميته تحصيالت تكميلي دانشكده، تعداد واحدهاي  00/16با مقطع دكترا را با نمره 

  .قابل كاهش است 15درسي به حداقل 
غير اين صورت كمتر باشد، در   36مجموع تعداد واحدهاي  درسي مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا نبايد از   :3تبصره 

  .باشدو باالتر تا رسيدن به اين حد نصاب مي 00/14دانشجو موظف به گذراندن دروس به صورت جبراني با نمره 
دروس تحصيالت تكميلي گذراندة دانشجو در مقطع دكتراي دانشگاههاي معتبر قبل از پذيرش يا انتقال به دوره : 4تبصره 

  .دانشكده، قابل احتساب استكنوني با موافقت كميته تحصيالت تكميلي 
  .واحد است 12و  6در يك نيمسال به ترتيب ) اصلي/جبراني(حداقل و حداكثر تعداد واحد درسي   :5تبصره 
  
در همه درسها هاي دانشجو قابل قبول نمره و حداقل ميانگين  20از  00/14حداقل نمرة قبولي در هر درس  -5ماده 

شود و در صورتيكه مقدار آن هاي درسهاي گذرانده شده محاسبه مياين ميانگين بر اساس نمره. است 20از  00/16
  كمتر از

باشد، دانشجو مجاز است با نظر استاد راهنما حداكثر در يك نيمسال تحصيلي درسهايي را عالوه بر سقف  00/16
  .واحدهاي درسي براي جبران معدل كل بگذراند

 6خاص و در صورت نياز، به پيشنهاد استاد راهنما و تاييد گروه ذيربط، دانشجو موظف است  حداكثر تا  در شرايط  :1تبصره 
گذراندن اين درسها اجباري است اما نمره آنها در تعيين . بگذراند "درسهاي جبراني"واحد درسي  را به عنوان 
  .شودميانگين كل محاسبه نمي

 
  ارزيابي جامع: فصل پنجم

- زيابي جامع به منظور ارزيابي قابليتهاي آموزشي و پژوهشي دانشجو و براي استمرار فعاليتهاي پژوهشي انجام ميار – 6ماده 

  .گيرد
ارزيابي جامع داراي دو بخش آموزشي و پژوهشي است و قبولي در آن منوط به موفقيت در هر دو بخش است ولي  -7ماده 

بخش پژوهشي صرفا ارزيابي . باشدموفقيت در ارزيابي جامع مي عدم موفقيت در هر نوبت در هر بخش به منزله عدم
 .گيردبعد از موفقيت دانشجو در بخش آموزشي انجام مي

واحدهاي درسي دوره  واحد از  12بخش آموزشي ارزيابي جامع، پس از قبولي در زبان انگليسي و گذراندن حداقل  -8ماده 
  .شودتحصيلي، طبق تشخيص و برنامه دانشكده برگزار مي توسط دانشجو و حداكثر تا پايان نيمسال چهارم

  
درس تحصيالت تكميلي گذرانده دانشجو، با اولويت در راستاي موضوع تحقيق، به  3بخش آموزشي ارزيابي جامع در  -9ماده 

ايت هر قسمت، با رعوزن . شودارزيابي به صورت كتبي و شفاهي برگزار مياين . آيدتشخيص دانشكده، به عمل مي
  .گردددرصد، توسط دانشكده تعيين مي 30حداقل 



و باالتر، به پيشنهاد دانشجو، آزمون دروس  00/17 به شرط گذراندن كليه واحدهاي درسي دوره با معدل كل  :1تبصره 
و باالتر صرفا به صورت شفاهي خواهد بود و وزن بخش شفاهي به نسبت  00/17 با نمره) 10تعيين شده طبق ماده (

  .يابديش ميافزا
  

صورت عدم موفقيت در در . باشدمي 00/16شرط قبولي در بخش آموزشي ارزيابي جامع، كسب معدل كل حداقل  - 10ماده 
تواند براي نوبت دوم نيز در ارزيابي شركت دانشجو مي) 12(ارزيابي آموزشي در اولين نوبت، به شرط مراعات ماده 

  .نمايد
  

در بخش آموزشي ارزيابي جامع از دانشجو در پنجمين نيمسال ) عدم احراز شرايط شركت(در صورت عدم قبولي  -11ماده 
  .گرددآيد و دانشجو از تحصيل محروم ميتحصيلي ثبت نام به عمل نمي

  
و سه داور ) وجود در صورت(مشاور ) استادان(راهنما، استاد ) استادان(هيات ارزيابي جامع آموزشي متشكل از استاد - 12ماده 

سال سابقه تدريس يا تحقيق در  3از اعضاي هيات علمي داراي حداقل مرتبه استادياري يا استاديار پژوهشي با 
  .مقطع تحصيالت تكميلي به تعيين شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده مي باشد

  
از ميزان و نحوه پيشرفت امر پژوهش  بخش پژوهشي ارزيابي جامع بر اساس داوري گزارش كتبي و شفاهي دانشجو -13ماده 

مثبت نظر . گيردماهه پس از قبولي در بخش آموزشي صورت مي 6توسط كميته منتخب  دانشكده در دو نوبت 
باشد و هر بار نظر منفي نيز يك نوبت مردودي در ارزيابي جامع كميته در هر نوبت به منزله قبولي در اين مرحله مي

عدم قبولي در بخش پژوهشي، در نوبت دوم ارزيابي جامع نيازي به برگزاري مجدد صورت در . گرددمحسوب مي
  .بخش آموزشي ارزيابي نخواهد بود

  
  

مشاور و دو ) استادان(راهنما، استاد) استادان(متشكل از استاد) نوبت اول و دوم(هيات ارزيابي هاي جامع پژوهشي  - 14ماده 
سال سابقه فعاليت  3نفر داور از اعضاي هئيت علمي داراي حداقل مرتبه استادياري يا استاديار پژوهشي با حداقل 

حداقل يكي از داوران . اي تحصيالت تكميلي دانشكده مي باشددر دوره هاي تحصيالت تكميلي به انتخاب شور
 . خارج دانشكده انتخاب مي شوداز ) نوبت دوم( 2ارزيابي جامع پژوهشي 

  
 

  استاد راهنما: فصل ششم
استاد راهنما به تقاضاي دانشجو و موافقت كتبي استاد و با تصويب كميته يا شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده  – 15ماده 

  .گرددين ميتعي

كه گروه آموزشي وجود دارد، استاد راهنما پس از تصويب گروه، براي تاييد نهايي به كميته يا  هاييدر دانشكده  :1تبصره 
  .شودشوراي تحصيالت تكميلي دانشكده معرفي مي

  
رد نظر خود را معرفي نمايد رساله موكلي دانشجو بايد حداكثر تا پايان نيمسال اول تحصيل، استاد راهنما و موضوع  -16ماده 

تا زماني كه . گرددو حداكثر تا دو ماه پس از معرفي، با تاييد تحصيالت تكميلي دانشكده، استاد راهنما تعيين مي
استاد راهنما تعيين نشده است، مدير گروه و در صورت عدم وجود گروه آموزشي، سرپرست تحصيالت تكميلي 

  .گيردعهده مي دانشكده وظايف استاد راهنما را بر



  
استاد راهنما بايد داراي مدرك دكترا، عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان و حداقل داراي مرتبه استادياري  -17ماده 

هاي ارشد و سه سال سابقه تدريس يا تحقيق در دورهپايان نامه كارشناسي 3يا استاديار پژوهشي با سابقه راهنمايي 
در مجالت ) رساله دكتريغير مستخرج از (براي نخستين بار داشتن يك مقاله همچنين . تحصيالت تكميلي باشد

  .پژوهشي در سه سال اخير الزامي است- علمي
در صورت نياز، با تاييد گروه آموزشي و كميته يا شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده، مسئوليت راهنمايي رساله    :1تبصره 

در اين صورت بايستي يكي از اساتيد راهنما شرايط . استاد راهنما به طور مشترك واگذار مي شود 2به  دانشجو 
دارا بودن مدرك :  را بطور كامل دارا بوده و استاد راهنماي ديگر حداقل شرايط زير را داشته باشد 17موضوع ماده 

مائي حداقل يك پايان نامه كارشناسي ارشد، دو دكتري و عضويت هئيت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان با سابقه راهن
در  رساله دكتريسال سابقه تدريس يا تحقيق در دوره هاي تحصيالت تكميلي، دارا بودن يك مقاله غير مستخرج از 

  .رساله دكتريمعتبر مستخرج از   ISIمجالت علمي پژوهشي يا دو مقاله 
و تاييد كميته منتخب تحصيالت تكميلي ) 17ك با رعايت ماده شرايط خاص انتخاب استاد راهنماي مشتردر   :2تبصره 

  .باشددانشگاه از خارج از دانشگاه صنعتي اصفهان بالمانع مي
  

راهنما و با تاييد گروه آموزشي و كميته يا شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده، حداقل ) استادان(به پيشنهاد استاد  -18ماده 
-رساله دانشجو تعيين مي "استاد مشاور"يك و  حداكثر  سه نفر از اعضاء هيأت علمي يا ساير متخصصان به عنوان 

  . مشاور بايد داراي  مدرك دكتري باشداستاد . شوند
  
. دانشجو موظف است بالفاصله پس از تعيين استاد راهنما و موضوع رساله فعاليت پژوهشي خود را آغاز كند -19اده م

پيشنهاديه رساله بايد حداكثر تا پايان نيمسال پنجم  تحصيلي دانشجو به تصويب كميته يا شوراي تحصيالت 
  .تكميلي دانشكده مربوطه برسد

 
  لهدفاع و ارزيابي رسا: فصل هفتم

دانشجو پس از تدوين رساله و تاييد اساتيد راهنما و مشاور و به شرط كفايت دستاوردهاي علمي رساله، موظف  –  20ماده 
  .است در حضور داوران از رساله خود دفاع كند

دفاع از رساله مشروط به اخذ پذيرش چاپ حداقل  دو مقاله تحقيقي كامل مبتني بر رساله در  نشريات ادواري    : 21ماده 
  .باشد ISIكه حداقل يكي از آنها به زبان انگليسي و  باشدمي  الملليداراي نمايه معتبر  بين

و كميته منتخب تحصيالت تكميلي دانشكده  در شرايط خاص و با تائيد كميته يا شوراي تحصيالت تكميلي  : :1تبصره   
توليد دانش فني، ثبت اختراع بين المللي يا داخلي  تاييد شده توسط سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي دانشگاه 

يا گواهي ارائه رسمي و شفاهي يك مقاله مستخرج از رساله در كنفرانس معتبر بين  يا بنياد ملي نخبگان  ايران
 ISI   اشد مي تواند جايگزين مقاله غير كه بر مبناي داوري مقاله كامل صورت گرفته ب) انگليسيبه زبان (المللي 

 . شود

راهنما و مشاور به عالوه  سه نفر داور منتخب كميته يا شوراي )  استادان(هيأت داوران دفاع از رساله شامل استاد  -22ماده 
ا مرتبه استادياري به باال كه حداقل يك نفر آنها دانشيار به تحصيالت تكميلي دانشكده در زمينه رشته مورد نظر ب

  ..باال  و خارج از دانشگاه باشد، خواهد بود
در هر صورت به غير از اعضاء (رياست جلسه دفاع بر عهده سرپرست تحصيالت تكميلي دانشكده يا نماينده وي   :1تبصره 

از شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه بدون حق رأي و به اي نيز نماينده. باشدبدون حق رأي مي) هيأت داوران
  .عنوان ناظر در جلسه حضور خواهد داشت



  
هاي پژوهشي و ارزيابي رساله بر اساس كيفيت علمي پژوهش انجام شده، ميزان نوآوري، چگونگي دفاع از يافته -23ماده 

  :شودياز دو صورت زير تعيين م يو نتيجه آن به يكنحوه نگارش رساله انجام 
  ؛)با درجه عالي، بسيار خوب و خوب( قبول  -الف
  غير قابل قبول -ب

ارزيابي شود، بنا به تشخيص هيأت داوران، دانشجو مجاز است طي حداكثر  "غير قابل قبول"چنانچه رساله دانشجو   :1تبصره 
رساله به عمل آورد و صرفا شش ماه، به شرط اينكه از حداكثر مدت مجاز تحصيل بيشتر نشود، اصالحات الزم را در 

  .براي يك بار ديگر از آن دفاع كند
  

آموخته دوره دكترا در دفاع از رسالة خود، دانش "قبول"دانشجو پس از گذراندن واحدهاي درسي و كسب نتيجة  -24ماده 
   .گرددو به دريافت درجه دكترا نايل ميشده  شناخته

هاي تاييد شده رساله و ديگر مدارك مرتبط به دانشكده و به موقع نسخه صدور گواهي و مدرك منوط به تحويل  :1تبصره 
 .استبوطه انجام مراحل اداري مر

 
  طول دوره: فصل هشتم

مدت مجاز تحصيل در دوره دكترا حداقل سه و نيم و حداكثر چهار و نيم سال است و در صورت ضرورت به   –25ماده 
  .شودراهنما و تاييد دانشكده ذيربط، حداكثر  يك نيمسال تحصيلي به اين مدت افزوده مي)  استادان(پيشنهاد استاد

بيني، در مدت مجاز موفق به در صورتيكه دانشجو بنا به عللي خارج از اختيار خود و يا بروز مشكالت غير قابل پيش  :1تبصره 
اتمام تحصيل نشود به پيشنهاد استاد راهنماي دانشجو، كميته منتخب تحصيالت تكميلي دانشگاه با حضور استاد 

علمي دانشجو، در مورد مدت و نحوه يفيت فعاليتهاي راهنما، وضعيت دانشجو را بررسي و متناسب با كميت و ك
  .ادامه تحصيل يا اخراج وي تصميم گيري قطعي خواهد نمود

  
  :شوددر موارد زير دانشجو از ادامه تحصيل در دوره دكترا محروم مي -26ماده 

  .شود 00/16هاي درسهايي كه دانشجو گذرانده است كمتر از ميانگين كل نمره _الف  
  .ت علمي دانشجو براي استمرار فعاليت پژوهشي پس از دو بار ارزيابي جامع احراز نشودصالحي -ب  

  ..ارزيابي شود "غير قابل قبول  " 23ماده  1رساله دانشجو با رعايت تبصره  - ج   
  .به پايان برسد) "25"ماده  1با رعايت تبصره (مدت مجاز تحصيل دانشجو  - د  

نصراف دانشجو از ادامه تحصيل در دوره دكترا، دانشگاه با رعايت ضوابط و مقررات در صورت محروم شدن يا ا  :1تبصره 
  .دهدو در اختيار وي قرار مي صادر اي بر اساس كارنامه تحصيلي دانشجو مربوطه، صرفا گواهينامه

  
بيني رد استثنايي پيشنامه تصريح نشده است، مطابق دستورالعملهاي فعلي و در موادر موارد اجرايي كه در آيين -27ماده 

  .گيري خواهد بودنشده، شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه مرجع تصميم
  

و پس از آن  88- 89تبصره بوده و براي دانشجوياني كه از سال تحصيلي  20ماده و  28مشتمل بر نامه اين آيين -28ماده 
وهشي هاي آموزشي و پژنامهها و آييننامهبخش تاريخ اجرا، كليهاز . شوند الزم االجراستدر دوره دكترا پذيرفته مي

 .گرددنامه لغو ميمغاير براي دانشجويان مشمول اين آيين


