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  »سمه تعالی اب «
  »)Ph.D(دکتري تخصصی دوره شدگان  راهنماي پذیرفته«

قسمتی از مقررات آموزشی دوره دکتري تخصصـی بـه     
  : رسد شدگان می شرح ذیل به اطالع پذیرفته

هدف از ایجاد دوره دکتري، تربیت افرادي است کـه   -1
با احاطه یافتن به آثار علمی در یک زمینه خاص و آشنا شدن 

شهاي پیشرفته تحقیق و دسـتیابی بـه جدیـدترین مبـانی     با رو
هـاي علمـی و    آموزش و پژوهش، بتوانند با نوآوري در زمینه

نیازهاي کشور و گسترش مرزهـاي دانـش در    تحقیقی در رفع
هایی در جهان دانـش   رشته تخصصی خود مؤثر بوده و به تازه

  .دست یابند
کسب  محور اصلی فعالیتهاي دوره دکتري، پژوهش و -2

تبحر در یک رشـته خـاص علمـی اسـت و آمـوزش وسـیله       
هاي آموزشی دانشجویان این دوره است  برطرف کردن کاستی

  .تا راه را براي وصول به هدف دوره هموار سازد
دوره دکتري به دو مرحله آموزشی و پژوهشی تقسیم  -3

  : شود می
مرحله آموزشی از زمـان پذیرفتـه شـدن دانشـجو در      -

در دوره آموزشـی  . شود جامع ختم می ارزیابیبه  آغاز و دوره
چنانچـه در ایـن    و باشـد  می 20از  14حداقل نمره هر درس 

نرسـد از ادامـه    16مرحله میانگین کل نمـرات دانشـجو بـه    
دانشـجویی کـه دروس   . تحصیل وي جلوگیري خواهـد شـد  

مرحله آموزشی را با موفقیت به اتمام رسانیده باشد، بایـد در  
جامع که بـه صـورت کتبـی و شـفاهی برگـزار       ارزیابییک 
نبایـد   ارزیابیمیانگین کل نمرات این . (شود، شرکت کند می
کمتر باشد و چنانچه نتواند این میانگین را کسب نماید  16از 

جـامع مزبـور    ارزیـابی فقط یکبار دیگر مجاز به شـرکت در  
  ).باشد می

مرحله پژوهشی پـس از مرحلـه آمـوزش آغـاز و بـا       -
  .پذیرد رساله و دفاع از آن پایان می تدوین

توانند تحقیقات مرحلـه پژوهشـی    دانشجویان می :تبصره 
نـام رسـمی    خود را در مرحله آموزشی آغاز نمایند ولی ثبـت 

آنان براي مرحله پژوهشی و تدوین رساله منوط بـه موفقیـت   
  .در امتحان جامع است

اد تعد 7/7/94مورخ  47022/30برابر بخشنامه شماره  -4
بـین  واحدهاي درسی دوره آموزشی مقطع دکتري تخصصـی  

 18هـا بـین    باشد و واحدهاي رساله واحد درسی می 18تا  15
اگر دانشجویی تعـدادي از واحـدهاي    .باشد واحد می 21الی 

درسی الزم را در دوره کارشناسی ارشد نگذرانده باشـد، بـه   
تشخیص گروه مزبور موظف است کمبود واحـدهاي درسـی   

حـداکثر تعــداد  . را در مرحلـه آموزشــی جبـران کنــد  خـود  
واحد و حداقل نمره آن بدون احتسـاب   10واحدهاي جبرانی 

به ازاء هر . است  20از  14میانگین کل دانشجو در هر درس 
واحد جبرانی یک نیمسال تحصیلی به مدت مجاز مرحلـه   10

تعـداد واحـدهاي رسـاله در مرحلـه     . شود آموزش افزوده می
  .واحد است 21و حداکثر  18داقل ح یپژوهش

ــماره   ــنامه ش ــابق بخش ــورخ  190219/36مط  3/6/88م
دانشجویان دوره دکتري تخصصـی کـه یـک یـا چنـد درس      

ــی  و  عمــومی ــاطع تحصــیلی قبل معــارف اســالمی را در مق
اند، از گذراندن این دروس به عنوان درس جبرانـی   نگذرانده

را در » ره«دانشجویانی که درس وصایاي امـام   .معاف هستند
  .باشند آن میاند ملزم به گذراندن  تر نگذرانده مقاطع پایین

طــول مــدت تحصــیل در دوره دکتــري تخصصــی   -5
  .است) سال 4(حداکثر هشت نیمسال 

ــر بخشــنامه شــماره  -6 ــورخ  47022/30براب  7/7/94م
د درسی واح 10به بعد حداکثر  94دانشجویان دکتري ورودي 

  .توانند در یک ترم انتخاب نمایند می
مجموع ساعات غیبت موجه و غیرموجه دانشـجو در   -7

هر درس نباید از 
16
. کل جلسـات آن درس تجـاوز نمایـد    3

چنانچه غیبت دانشجو از 
16
جلسـات درس تجـاوز نمایـد،     3

در . خواهــد شــد نمــره دانشــجو در آن درس صــفر منظــور
صورتیکه غیبت دانشجو موجه باشد آن درس حذف آموزشی 

  .و غیبت موجه در کارنامه تحصیلی درج می گردد
کالسهاي دانشگاهی ممکن است بعد از ظهـر یـا در    -8

  .بعضی از اوقات در روزهاي جمعه تشکیل شود
دانشجو موظف است طبق تقویم اعالم شـده توسـط    -9

نام و رسیدگی بـه امـور    ع جهت ثبتواحد دانشگاهی، به موق
آموزشی خود به واحد دانشگاهی مربوط مراجعه کند چنانچـه  
دانشجویان به علت عدم انتخاب به موقع دروس ارائـه شـده،   
حذف واحد درسی، عدم شرکت در جلسات امتحانی و اخـذ  
مرخصی تحصیلی، نمره قبـولی را کسـب نکننـد و در پایـان     

ی گذرانده شده مواجه شـوند و  دوره با کمبود واحدهاي درس
گونه تعهدي در  یا سنوات مجاز آنان خاتمه یابد، دانشگاه هیچ

ارائه واحدهاي باقیمانده یـا اجـازه ادامـه تحصـیل بـه آنـان       
  . نخواهد داشت

موضـوع  ( 31/2/96مورخ  12793/30برابر بخشنامه  -10
) ممنوعیت تداخل تحصیلی دانشجویان رشته هاي غیر پزشکی

عالی یا دانشگاه اعم از  مزمان در دو مؤسسه آموزشتحصیل ه
ضمناً دانشـجویان مجـاز   . باشد دولتی یا غیر دولتی ممنوع می

نیستند همزمان با خدمت نظـام وظیفـه در دانشـگاه تحصـیل     
  .نمایند
شدگان ایـن دوره فقـط از نظـر     اعالم اسامی پذیرفته -11

نـان  باشد و مراحل احراز صالحیت عمومی بـراي آ  علمی می
شده است بنابراین چنانچه به هر دلیلی ادامـه تحصـیل   نانجام 

شدگان از نظر صالحیت عمومی، ممنوع اعالم گـردد،   پذیرفته
موضوع از طرف محل دانشگاهی به فرد پذیرفته شده ابـالغ و  
از ادامه تحصیل وي جلوگیري به عمل خواهد آمد و چنانچـه  

الزم اسـت   داوطلب، اعتراضی در این خصوص داشته باشـد، 
هاي ذیربط سازمان مرکزي دانشگاه اقدام  کتباً از طریق قسمت

  .و موضوع پیگیري گردد
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