
 

 )99-00(سال تحصیلی   تحصیالت تکمیلی مقطعآیین نامه بندهاي الحاقی به 
 

مقرر گردید دانشجویانی که تمام دروس اصلی رشته تحصیلی خود را در مقطع تحصیلی قبلی گذرانده اند، با تایید استاد  :1بند 
 20/8/99 راهنما، گروه و دانشکده مجاز به جایگزین کردن دروس دیگر به جاي دروس اصلی باشند.

آمار دانشجویان جاري دانشکده را  ،سال بعد یانمقرر گردید دانشکده ها قبل از اعالم ظرفیت پذیرش دانشجو: 2بند 
ور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه سیستم گلستان بررسی و مغایرت ها را به ام 216با آمار موجود در گزارش 

 25/9/99 اعالم نمایند.
 اضافه گردد.  96 و 95تعریف کمیته رساله ورودي هاي مقرر گردید تبصره زیر به  :3بند 

تواند شامل سه نفر عضو هیات کمیته رساله دکتري عالوه بر استاد (استادان) راهنما و استاد (استادان) مشاوره می
هیات علمی با مرتبه حداقل دانشیاري خارج از دانشگاه صنعتی شیراز) به پیشنهاد استاد راهنماي اول علمی (یک نفر 

 23/10/99دانشکده مربوطه انتخاب شوند.   ی و شورايو تصویب گروه آموزش
ان را به پای یمقرر گردید دانشجویان دکتري حداکثر در چهار نیمسال اول دوره دکتري، دروس دوره آموزش: 4بند 

. این مصوبه براي گردددر صورت عدم اتمام دروس در این مدت زمان دانشجو از ادامه تحصیل محروم می .برساند
 14/11/99به بعد الزم االجرا است.  1400دانشجویان دکتري ورودي سال 

دکتري  هرسالهاي مربوط به تغییر در طرح تحقیق رساله دکتري در کمیته پیشنهاد مقرر گردید درخواست :5بند 
مطرح و تصمیم گیري گردد. نظر کمیته مذکور در سه بخش تغییرات جزیی، تغییرات متوسط و تغییرات زیاد دسته 

حداقل فاصله زمانی بین دفاع از طرح تحقیق رساله دکتري جدید و دفاع از رساله دکتري این  گردد.بندي می
مان دفاع از طرح تحقیق رساله دکتري جدید به شرح ذیل در ز 4یا  3دانشجویان منوط به اخذ درس رساله دکتري 

 14/11/99 باشد:می
 نوع تغییر دکتري رساله از دفاع و جدید دکتري رساله تحقیق طرح از دفاع بین زمانی فاصله حداقل

 جزیی سه ماه
 متوسط شش ماه
 زیاد یکسال

 
را هنوز اخذ نکرده  3جدید، درس رساله دکتري در صورتیکه دانشجو در زمان دفاع از طرح تحقیق رساله دکتري 

 باشد:به شرح ذیل می دکتري رساله از دفاع و جدید دکتري رساله تحقیق طرح از دفاع بین زمانی فاصله حداقل باشد،
 نوع تغییر دکتري رساله از دفاع و جدید دکتري رساله تحقیق طرح از دفاع بین زمانی فاصله حداقل

 جزیی هر کدام بیشتر باشد 3اخذ درس رساله  زمانو سه ماه بین زمان 
 متوسط هر کدام بیشتر باشد 3اخذ درس رساله  و زمانماه  بین زمان شش

 زیاد هر کدام بیشتر باشد 3اخذ درس رساله  و زمان بین زمان یکسال
 


