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 درنظام آموزش عالي كشور و با توجـه بـه   (Ph.D)به منظورتعيين ضوابط كلي دوره دكتري    

سياست وزارت علوم، تحقيقات و فناوري درتفويض اختيار به دانشگاهها و مؤسسه هـاي آمـوزش       
   : طبق مواد ذيل تدوين مي شود(Ph.D)عالي و پژوهشي، آئين نامه دوره دكتري 

  : رعايت اختصار، واژه هاي زير در اين آئين نامه به كار مي رود ـ براي ١ماده 
  .تحقيقات و فناوري است  منظور وزارت علوم،: وزارت

  . است(Ph.D)منظور دوره دكتري : دوره دكتري
منظور هر يك از دانشگاهها و مؤسسه هاي آموزش عالي و پژوهشي كشور است كه          : مؤسسه

  .دكتري را برگزار كنندمطابق مقررات وزارت مجازند دوره 
  . منظور كوچكترين واحد سازماني آموزشي يا پژوهشي مؤسسه است: گروه

  .منظور آئين نامه دوره دكتري است: آئين نامه
 ـ  دوره دكتري باالترين دوره تحصيلي آمـوزش عـالي اسـت كـه بـه اعطـاي مـدرك          ٢ماده 

وري در زمينه هاي مختلف علوم و تحصيلي مي انجامد و رسالت آن تربيت افرادي است كه با نوآ       
  .فناوري در رفع نيازهاي كشور وگسترش مرزهاي دانش مؤثر باشند

  :  ـ ضوابط ورود داوطلبان به دوره دكتري به شرح زير است٣ماده 
  داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي ) الف
د بـه تائيـد   داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه اي كه حـسب مـور         ) ب  

  . وزارت يا وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي رسيده باشد
  احراز صالحيت علمي براي ورود به رشته مورد نظر )  ج 
  احراز توانايي در زبان خارجي )  د 

ــصره ــان خــارجي براســاس     : ١تب ــان در زب ــايي داوطلب نحــوه احــراز صــالحيت علمــي و توان
  .مؤسسه رسيده باشددستورالعملي است كه به تصويب شوراي 

شـوراي هـدايت اسـتعدادهاي درخـشان وزارت مـي توانـد بـراي پـذيرش داوطلبـان             : ٢تبصره
  . در دوره دكتري، ضوابط ويژه اي را تصويب كند» استعداد درخشان « مشمول تعريف 



 ٣

داوطلب پس از دريافت پذيرش از مؤسسه و نامنويسي در دوره دكتـري، دانـشجوي        : ٣تبصره
  .ميده مي شوددوره دكتري نا

 ـ مسئوليت راهنمايي دانشجو از نخستين نيمسال تحصيلي بر عهـده اسـتاد راهنمـا اسـت      ٤ماده 
كه به درخواست دانشجو از ميان اعضاي هيات علمـي بـا مرتبـه اسـتادياري و بـاالتر و بـا موافقـت             

  . عضو هيات علمي و تائيد گروه ذي ربط تعيين مي شود
شنهاد اسـتاد راهنمـا و تائيـد گـروه، مـسئوليت راهنمـايي رسـاله        در صورت نياز، به پي : ١تبصره

  . عهده دار مي شوند دانشجو را بيش از يك استاد راهنما، به طور مشترك،
در صورت نياز، به پيشنهاد استاد راهنما وتائيـد گـروه، يـك يـا چنـد تـن از اعـضاي          : ٢تبصره

  . ساله دانشجو تعيين مي شوندر» استاد مشاور « هيات علمي يا ساير متخصصان به عنوان 
 واحـد آن واحـدهاي   ١٨ تـا  ١٢ واحد اسـت كـه   ٣٦ ـ  مجموع واحدهاي دوره دكتري  ٥ماده 
 واحد آن مربوط به رساله است كه در برنامه درسي مصوب هر رشته تعيين مـي         ٢٤ تا   ١٨درسي و   

  . شود
ت تـوان علمـي   واحدهاي درسي به منظور تسلط بـر مفـاهيم نـوين هـر رشـته و تقويـ           : ١تبصره

دانشجو براي اجراي فعاليتهاي پژوهشي دوره، با نظر استاد راهنما و براساس برنامه درسي مـصوب              
  .هر رشته انتخاب مي شود

 و ميانگين قابل قبول نمره هـاي دانـشجو در   ٢٠ از ١٤حداقل نمره قبولي درهردرس،  : ٢تبصره
درسـهاي گذرانـده شـده محاسـبه مـي      اين ميانگين براساس نمره هاي  . است٢٠ از ١٦همه درسها 

نظـر اسـتاد راهنمـا      باشـد، دانـشجو مجـاز اسـت بـا     ١٦شود و در صورتي كـه مقـدار آن كمتـر از    
حداكثر در يك نيمسال تحصيلي درسـهايي را عـالوه بـر سـقف واحـدهاي درسـي بـراي جبـران                   

  . ميانگين كل بگذراند
تاد راهنما و تائيد گـروه ذي ربـط،    در شرايط خاص و در صورت نياز، به پيشنهاد اس   :  ٣تبصره

» درسـهاي جبرانـي   « دانشجو موظف است تعدادي از درسهاي دوره كارشناسي ارشد را به عنوان          
  . گذراندن اين درسها اجباري است اما نمره آنها در تعيين ميانگين كل محاسبه نمي شود. بگذراند

موضـوع رســاله خـود را بــا    ـ دانــشجو موظـف اســت تـا پايــان نيمـسال اول تحــصيلي      ٦مـاده  
  . هماهنگي استاد راهنما تعيين و فعاليت پژوهشي خود را آغاز كند

 ٤

چگـونگي ارزيـابي قابليتهـاي آموزشـي و پژوهـشي دانـشجو بـراي اسـتمرار فعاليـت          :  تبـصره 
و نحوه تصويب موضوع رساله دانشجو مطابق دستور العملي اسـت كـه           ) ارزيابي جامع   ( پژوهشي  

مؤسسه موظف است ترتيبي اتخاذ كند كه موضوع رسـاله      . مؤسسه رسيده باشد  به تصويب شوراي    
  . دانشجو حداكثر تا پايان نيمسال سوم تحصيلي دانشجو به تصويب نهايي برسد

 ـ دانشجو پس از تدوين رساله و تائيد اسـتاد راهنمـا و بـه شـرط كفايـت دسـتاوردهاي        ٧ماده 
ت و همايشهاي معتبر علمي، ثبت توليد دانش فني، آثار انتشار مقاله در مجال: اعم از( علمي رساله 

  .، موظف است درحضور هيات داوران از رساله خود دفاع كند)بديع هنري و امثال آن 
ــصره ــت       :  تب ــراز كفاي ــاله و اح ــاع از رس ــونگي دف ــات داوران، چگ ــايف هي ــب و وظ تركي

  .  مؤسسه رسيده باشددستاوردهاي علمي رساله تابع دستورالعملي است كه به تصويب شوراي
ـ ارزيابي رساله براساس كيفيت علمي پژوهشي انجام شده، ميزان نـوآوري، چگـونگي        ٨ماده  

دفاع از يافته هاي پژوهشي و نحوه نگارش رساله انجام مي شود و نتيجه آن به يكي از دو صـورت   
  : زير تعيين مي شود

  ) با درجه عالي، بسيار خوب، خوب ( قبول ) الف
   قابل قبولغير)   ب

ارزيابي شود، بنا بـه تـشخيص هيـات داوران،     » غير قابل قبول    « چنانچه رساله دانشجو    :  تبصره
دانشجو مجاز است حداكثر طي شش ماه، به شرط اينكـه از حـداكثر مـدت مجـاز تحـصيل بيـشتر          

   .نشود، اصالحات الزم را در رساله به عمل آورد و صرفا براي يك بار ديگر از آن دفاع كند
از رسـاله خـود،   » قبـول  «  ـ دانشجو پس از گذراندن واحدهاي درسي و كـسب درجـه    ٩ماده 

  .دانش آموخته دوره دكتري شناخته مي شود و به دريافت درجه دكتري نايل مي گردد
 ـ مدت مجاز تحصيل در دوره دكتري چهار سـال اسـت و در صـورت ضـرورت بـه        ١٠ماده 

ه ذي ربط، حداكثر تا دو نيمسال تحصيلي به اين مدت افزوده مي  پيشنهاد استاد راهنما و تائيد گرو     
  . شود

در صورتي كه دانشجو بنا به عللي خارج از اختيار خود ويا بروز مشكالت غير قابـل           :   تبصره
 در مدت مجاز موفق به اتمام تحصيل نشود بـه پيـشنهاد اسـتاد راهنمـاي دانـشجوو تائيـد         پيش بيني، 

،كميسيون بررسي موارد خاص وضعيت دانـشجو را بررسـي و            دانشگاهشوراي تحصيالت تكميلي    



 ٥

متناسب با كميت و كيفيت فعاليتهـاي علمـي دانـشجو، در مـورد مـدت و نحـوه ادامـه تحـصيل يـا               
  .اخراج او تصميم گيري قطعي خواهد كرد

  : ـ در موارد زير دانشجو از ادامه تحصيل در دوره دكتري محروم مي شود١١ماده 
 ٥ مـاده  ٢با رعايت تبصره ( ين كل نمره هاي درسهايي كه دانشجو گذرانده است       ميانگ) الف

  . شود١٦كمتر از ) 
بـا  ( صالحيت علمي دانشجو براي استمرار فعاليت پژوهشي پس از دوبـار ارزيـابي جـامع      ) ب

  .احراز نشود ) ٦رعايت تبصره ماده 
  .ارزيابي شود» بول غير قابل ق« ،  )٨با رعايت تبصره ماده ( رساله دانشجو ) ج
  .به پايان برسد ) ١٠با رعايت تبصره ماده ( مدت مجاز تحصيل دانشجو )  د

در صورت محروم شدن يـا انـصراف دانـشجو از ادامـه تحـصيل در دوره دكتـري،                :     تبصره
مؤسسه مجاز است با رعايـت ضـوابط و مقـررات مربـوط، صـرفا گواهينامـه اي براسـاس كارنامـه                 

  .صادر كند و در اختيار وي قرار دهدتحصيلي دانشجو 
 ـ اين آئين نامه در برگيرنده اصول كلي و ضوابط اصلي دوره دكتري است و مؤسسه  ١٢ماده 

  . موظف است دستورالعملهاي اجرايي آن را تدوين و پس از تصويب در شوراي مؤسسه اجرا كند
تكميلـي مؤسـسه و وزارت   تفسير موارد اين آئين نامه بر عهده شـوراي تحـصيالت          :     تبصره
  . مي باشد

 ـ وزارت و مؤسسه به تناسب وظايف خـود، دسـتورالعملهاي نظـارت براجـراي دوره      ١٣ماده 
  . دكتري را تنظيم و برنحوه اجراي اين آئين نامه و دستور العملهاي اجرايي آن نظارت مي كنند

 چهـارده تبـصره در تـاريخ     ـ ايــن آئين نامه مشتمـل بـر يك مقدمه ، چهارده مـاده و  ١٤ماده 
رسـيد و بـراي دانـشجوياني كـه از سـال      عـالي برنامـه ريـزي وزات     به تـصويب شـوراي       ٢٧/١/٨٤

  .  و پس از آن در دوره دكتري پذيرفته مي شوند ، الزم االجرا است٨٤-٨٥تحصيلي 
  


