
 

 

  ) Ph.D(.دكتري  يدورهشيوه نامه اجرايي 
  دانشگاه  صنعتي شيراز

  
  مقدمه 

) مصــوب شــوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم، .Ph.Dآئين نامه دوره دكتري ( 13در اجراي ماده 
به تصويب شوراي  25/10/1391تاريخ ر تهيه و دشيوه نامه اين  8/8/1389تحقيقات و فناوري مورخ 

  شيراز رسيده است. صنعتي دانشگاهتحصيالت تكميلي 
  : تعاريف 1ماده 

  .روديمنامه به كار شيوه زير در اين  يهاواژهبراي رعايت اختصار ، 
  منظور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است.: وزارت

  ي وابسته به آن است.هامؤسسهعتي شيراز و دانشگاه: منظور دانشگاه صن
  شورا: منظور شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه صنعتي شيراز است.

  ي دانشگاه صنعتي شيراز است.هادانشكدهيك از ر دانشكده: منظور ه
  است.دانشگاه واحد سازماني آموزشي و يا پژوهشي  نيتركوچكمنظور  :گروه
ست كه به اعطاء مدرك   (.Ph.D)منظور دوره دكتري : دوره و باالترين دوره تحصيلي آموزش عالي ا

  .تحصيلي مي انجامد
ي متشكل از استاد (استادان) راهنما، استاد (استادان) مشاور و اتهيكمكميته پيشنهاد رساله و رساله: 

صنعتي  شگاه  شياري خارج از دان ضو هيأت علمي ( يك نفر هيأت علمي با مرتبه حداقل دان دو نفر ع
  شيراز) به پيشنهاد استاد راهنما و تصويب گروه مربوطه است.

  است.مصوب وزارت آئين نامه: منظور آئين نامه دوره دكتري 
  2ماده 

 :ضوابط ورود داوطلبان به دوره
  دوره بر اساس ضوابط وزارت. داشتن شرايط عمومي ورود به الف)
  داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد مورد تائيد وزارت. ب)
  بالمانع بودن ادامه تحصيل از نظر قوانين نظام وظيفه براي داوطلبان مرد. ج)
  احراز صالحيت علمي براي ورود به دوره شامل يكي از موارد زير: د)
  قبولي اوليه در آزمون نيمه متمركز دوره دكتري، شركت در مصاحبه و پذيرش نهايي :1
  پذيرش بدون آزمون كتبي:  :2
شجو  :2-1 سهيالت به برگزيدگان علمي براي ورود به پذيرش دان ساس آئين نامه ارائه ت ي هادورهبر ا

  تحصيلي باالتر.
  پذيرش دانشجو بر اساس سهميه مربيان و با توجه به آخرين آئين نامه ارسالي از طرف وزارت. :2-2
  پذيرش دانشجوي پژوهش محور با توجه به آخرين آئين نامه ارسالي از طرف وزارت. :2-3
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  احراز توانايي در زبان خارجي مورد تائيد شورا. )ه 
  3ماده 

عهده استاد راهنما است كه به پيشنهاد ر مسئوليت راهنمايي دانشجو از نخستين نيمسال تحصيلي ب
دانشجو از ميان اعضاي هيأت علمي با مرتبه استادياري يا باالتر و با موافقت عضو هيأت علمي و تائيد 

ــوراي شــوديمتعيين  ربطيذگروه  ــوراي گروه و ش ــتاد راهنما، مراتب از طريق ش . پس از تعيين اس
شكده به امو شگاه ارسال ر تحصيالت تكميلي دان . تا زماني گردديمآموزشي و تحصيالت تكميلي دان

  عهده دارد.ر كه استاد راهنما انتخاب نشده است، رئيس گروه وظايف استاد راهنما را ب
مسئوليت راهنمايي رساله  ربطيذپيشنهاد استاد راهنما و تائيد گروه در صورت نياز، به  :1تبصره 

. مشروط به اينكه استاد راهنماي اصلي شونديمدانشجو را دو استاد راهنما به طور مشترك عهده دار 
  درصد هدايت رساله را بر عهده داشته باشد. 60( اول) حداقل 

ستاد راهنم :2تبصره  شنهاد ا صورت نياز، به پي ضاء  توانيما در  شاور از بين اع ستاد م يك يا دو ا
براي هدايت  ربطيذهيأت علمي دانشگاه يا متخصصين خارج دانشگاه با مدرك دكتري و تائيد گروه 

  دانشجو تعيين كرد.
ستاد راهنماي  :3تبصره  شگاه قطع گردد، ا ستاد راهنما به هر دليلي با دان صورتي كه ارتباط ا در 
ــگاه پس از تائيد  توانديمجايگزين  ــين داراي مدرك دكتري داخل يا خارج از دانش ــص از بين متخص

  دانشكده مربوطه و شورا انتخاب گردد.
  4ماده 

  شرايط تدريس، راهنمايي و مشاوره رساله دانشجويان در دوره دكتري :
  الف) تدريس

  .باالتر ياداشتن مدرك دكتري با مرتبه استادياري  -1
ر مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه يا ساير مؤسسات ددروس نظري تدريس سابقه چهار نيمسال  -2

  آموزشي مورد تائيد گروه و دانشكده مربوطه.
  موافقت شوراي گروه. -3

 توانديمنيمسال تدريس در دوره كارشناسي  2با موافقت گروه و تائيد دانشكده مربوطه،  :1تبصره 
 .جايگزين حداكثر يك نيمسال تدريس در مقطع تحصيالت تكميلي گردد

  ب ) راهنمايي رساله
شماره  ــــري مطابق با آئين نامه  ساله دوره دكتـ  26/2/1391مورخ  40030/22شرايط راهنمايي ر

شوراي تحصيالت تكميلي به  سير آن توسط  سالي از دفتر معاون محترم آموزشي وزارت)  و با تف (ار
  . باشديمشرح زير 

سال  -1 ساير مراكز ددروس نظري سابقه تدريس چهار نيم شگاه يا  صيالت تكميلي دان ر مقاطع تح
   آموزشي مورد تائيد گروه و دانشكده مربوطه.

  يكي از موارد زير:  -2
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ــهحداقل (يا ارائه پذيرش) چاپ الف:  ــي  يهامجلهمقاله در  س ــال معتبر علمي پژوهش ــه س طي س
  گذشته. 

و در حال انجام يك  معتبر علمي پژوهشـــي يهامجلهحداقل دو مقاله در (يا ارائه پذيرش) چاپ ب: 
  تحقيقاتي  برون دانشگاهي طي سه سال گذشته.طرح 

  موافقت شوراي گروه و شوراي تحصيالت تكميلي. -3
تذكر: عضــو هيأت علمي متقاضــي راهنمايي دانشــجوي دكتري بايد حداقل يك ماه قبل از مصــاحبه 

  لبان ورود به دوره شرائط فوق را احراز نموده باشند.داوط
 توانديمي كيفي حداقل دو دانشجوي كارشناسي ارشد ليالتحصفارغهر استاديار بعد از   :2تبصره

شجوي دكتري و جمعاً بطور همزمان تا  ستادان  4ساليانه يك دان شياران و ا شجوي دكتري  و دان دان
شجوي دكتري و بطور ه 2ساليانه  شجوي دكتري را راهنمايي  8و  6مزمان به ترتيب دان ساله دان ر

  نمايند.
: پس از ارائه پذيرش اولين مقاله مرتبط با پيشنهاد رساله مصوب،  دانشجوي مورد نظر 3تبصره

درخواست  4ماده  2با رعايت مفاد تبصره  توانديمهيأت علمي و از ظرفيت استاد راهنما خارج و عض
  دانشجوي جديد نمايد.

در صورت وجود اساتيد راهنماي مشترك، ظرفيت پذيرش دانشجو توسط هر استاد با  :4تبصره 
  . گردديمتوجه به در صد مشاركت اساتيد راهنما تعيين 

  ج) مشاوره رساله
  .باالتر ياداشتن مدرك دكتري با مرتبه استادياري  -1
  .ع شدهحداقل يك پايان نامه كارشناسي ارشد دفايا مشاوره راهنمايي  -2
  گروه.موافقت شوراي پيشنهاد استاد راهنما و  -3

در شرايط خاص و به تشخيص شورا انتخاب استاد مشاور از بين متخصصان (با مدرك  :1تبصره
  دكتري) خارج از مؤسسه نيز بالمانع است.

  5ماده 
ست كه 36مجموع واحدهاي دوره دكتري  شي شيوه ر د واحد ا شي،   -آموز واحد آن  18 تا12پژوه

 -است. ميزان دقيق واحد آموزشي هر رشتهواحد باقي مانده پژوهشي (رساله)  24تا  18آموزشي و 
. در شــيوه گردديمگرايش بر اســاس برنامه مصــوب، به پيشــنهاد دانشــكده و تصــويب شــورا تعيين 

مرتبط با  واحد آن واحدهاي درســي 8تا  3واحد دوره مربوط به رســاله و  33تا  28تعداد  پژوهشــي
  . گردديمموضوع رساله دانشجو است كه با نظر استاد راهنما و تائيد گروه تعيين 

صره  ستاد راهنما و تائيد گروه  ،صورت نيازر د :1تب شنهاد ا ست ربطيذبه پي شجو موظف ا ، دان
سي دوره  يهادرسواحد از   6 حداكثر شنا شدكار سي را به عنوان درس جبراني ( با و يا  ار شنا كار

ـــبه كل ميانگين تعيين در نمره درس جبراني ) بگذراند. 14حداقل نمره  گذراندن . گرددينممحاس
  .گرددينمموجب افزايش حداكثر سنوات تحصيلي دانشجو دروس جبراني 
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صره  شجو د :2تب شي شيوهر دان شي -آموز ست  پژوه ساليدر هر نموظف ا واحد و  6حداقل  م
ــي انتخاب نماي 9حداكثر  ــد. حداقل  6مگر اينكه واحدهاي باقيمانده از  د،واحد درس واحد كمتر باش

  .شوديمواحدها بدون در نظر گرفتن دروس جبراني محاسبه 
ــره  ـــده در ميانگين  و 20از  14درس ر ه قبولي در هرحداقل نم :3تبص كل دروس گذرانده ش

شي  صورتي كه م 20از  16دوران آموز ست. در  شد، دان 16كمتر از يانگين كل ا ست با شجو مجاز ا
صيلي  سال تح ستاد راهنما حداكثر در يك نيم سي  ييهادرسبا نظر ا سقف واحدهاي در را عالوه بر 
  براي جبران ميانگين كل بگذراند.

  موضوع رساله : 6ماده 
و در شيوه پژوهش  تا پايان نيمسال اول تحصيلي پژوهشي  -شيوه آموزشير د دانشجو موظف است

شي هاطرحمحور از  ضا محورهمزمان با پذيرشي پژوه ساله خود را باتقا ضوع كلي ر هماهنگي  ، مو
 استاد راهنما تعيين كند و فعاليت پژوهشي خود را آغاز نمايد. 

   ارزيابي جامع:  7ماده 
گذراندن دروس دوره آموزشي در ارزيابي ز دانشجو موظف است پس اپژوهشي  –شيوه آموزشي ر د

شركت نمايد. ارزيابي جامع ز شوراي  يرجامع  شكده و  گروه ونظر  صيالت تكميلي دان با شوراي تح
شگاه،   بی جامع   توسط كميتهنظارت نماينده تحصيالت تكميلي دان شرح  4مركب از حداقل ارز نفر ب

  .شوديمزير برگزار 
 .ان) راهنمااستاداستاد( -1
  استاد (استادان) مشاور. -2
و تصويب شوراي تحصيالت تكميلي  گروهپيشنهاد شوراي  هعلمي كه ب هيأتنفر عضو  3حداقل  -3

 . شونديمدانشكده برگزيده 
داراي حداقل مرتبه اســتادياري بقيه بايد داراي مرتبه دانشــياري و  اعضــاء كميته حداقل يك نفر از 

 ) باشند .4با شرايط تدريس در دوره دكتري (ماده وهشي) ژ(آموزشي ، پ
  دستورالعمل ارزيابي جامع:

و ميانگين كل نمرات دانشجو در  دهديمنمره نهايي را تشكيل  %30و شفاهي  %70آزمون كتبي  -1
  ) كمتر باشد.20(از  16ارزيابي جامع نبايد از 

صويب گروه مربوط  3محتواي حداقل آزمون كتبي از سواالت  -2 ستاد راهنما و ت درس به پيشنهاد ا
  . گردديمتهيه سطح تحصيالت تكميلي ر د
موضــوع كلي رســاله نيز در زمينه بايد از محتواي دروس كتبي آزمون و آزمون شــفاهي ســواالت  -3

  آزمون شفاهي بايد حد اكثر تا يك ماه پس از آزمون كتبي برگزار گردد. دانشجو باشد.
شورا اعالم  -4 شكده به  صويب دان شنهاد گروه و پس از ت سال به پي ارزيابي جامع حداكثر دو بار در 
  .گردديم
ــت نتيجه ارزيابي جامعگروه   -5 ــفاهي) را حداكثر  موظف اس ته پس از برگزاري يك هف(كتبي و ش

  گزارش نمايد.شگاه تحصيالت تكميلي دانو آموزشي  ، از طريق دانشكده به مديريت امتحان شفاهي
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صره  شي  :1تب شيوه آموز شجو در  شي در ارزيابي جامع نبايد كمتر از  –ميانگين نمرات دان پژوه
در ارزيابي  توانديمباشد، تنها يك بار  16باشد. دانشجويي كه ميانگين ارزيابي جامع وي كمتر از  16

  جامع شركت كند.
صره  شي حداقل  :2تب شجو در دوره آموز صورتي كه معدل كل دان و نمره تمامي دروس  18در 

، به پيشنهاد استاد راهنما و تائيد گروه، آزمون كتبي امتحان جامع بيشتر باشد 16گذرانده دانشجو از 
  حذف گردد. معدل كل به عنوان نمره آزمون كتبي منظور خواهد شد. توانديم

  تصويب طرح تحقيق: 8ماده
ست  -1 شجو موظف ا ساله تحماه از قبولي در ارزيابي جامع، طرح  6حداكثر بعد از گذشت دان قيق ر

به  و) راهنما تهيه اســتادانو با همكاري اســتاد( فرم طرح تحقيق مصــوب دانشــگاها مطابق ب خود را
  ارائه دهد. گروهشوراي 

صره  شكده مدت فوق  :1تب صيالت تكميلي دان شوراي تح صويب  ستاد راهنما و ت شنهاد ا به پي
ـــال از ارزيابي جامع و در صـــورت عدم  6تا  توانديم ماه ديگر تمديد گردد. پس از گذشـــت يك س

  تصويب طرح، موضوع امكان ادامه تحصيل دانشجو در شورا مطرح و تصميم گيري خواهد شد.
ي علني با حضور اعضاء كميته رساله و با مديريت اجلسهتصويب طرح تحقيق رساله در و بررسي  -2

ستاد راهنما انج ست د رديپذيمام ا شجو موظف ا شد و ار و دان شته با سه حضور دا طرح تحقيق ز جل
  رساله خود دفاع كند.

صورتي كه دانشجو در نوبت اول نتواند از پيشنهاد رساله خود با موفقيت دفاع كند،  :2تبصره در 
پيشنهاد رساله  ي ديگر نسبت به دفاع ازاجلسهتا در  شوديمبه او اجازه داده  1با رعايت مفاد تبصره 

  خود اقدام نمايد.
صره (و در صــورت اســتفاده از فرصــت دانشــجوي دكتري بايد در پايان هر ســال تحصــيلي  :3تب

در حضور اعضاي كميته رساله، گزارش پيشرفت مطالعاتي خارج از دانشگاه، بعد از فرصت مطالعاتي) 
صيلي خود را ب شفاهي ارائه نمر تح صورت  صوب به  ساس طرح تحقيق م ساله  .ايدا ضاي كميته ر اع

ـــعيف ) در قالب گزارش  ـــط و ض ـــورت(عالي ، خوب ، متوس بايد نتيجه ارزيابي كيفي خود را به ص
  .و مدير تحصيالت تكميلي دانشگاه ارائه دهد مدير گروهپيشرفت تحصيلي به 

  
  دفاع از رساله:  9ماده 

دستاوردهاي علمي رساله، موظف  تائيد استاد راهنما و به شرط كفايتو دانشجو پس از تدوين رساله 
 داوران از رساله خود دفاع كند. هيأتحضور ر است د

صره  ــاله :1تب ــتاوردهاي علمي رس ــب با  احراز كفايت دس (مطابق با اهداف طرح تحقيق) متناس
ساله، قبل از دفاع از طريق چاپ يا اخذ پذيرش نهايي حداقل  ضوع ر ساله يك مو ستخرج از ر مقاله م

شجويا شي براي دان شيوه آموز شي  -ن در  شي پژوه شيوه پژوه شجويان در  در و دو مقاله براي دان
ــورت گروه مربوط با تائيد ي و المللنيبداراي نمايه معتبر  وهشــيژعلمي پر مجالت معتب . رديگيمص



 

5 
 

شده بايد با  شجوذكر نام دستاوردهاي علمي ياد  ستاد ،دان ستاد( ا صنعتي "ان) راهنما و ناما شگاه  دان
  باشد. "شيراز

) و تائيد حداقل يكي 9ماده  1تبصره پس از احراز كفايت دستاوردهاي علمي (موضوع  :2تبصره 
تكميل شده بعالوه تاريخ تعيين شده براي دفاع، حداقل دو  هاياز داوران كميته رساله، مدارك و فرم

هفته قبل از دفاع توســط دانشــكده براي صــدور مجوز و درج در پرونده دانشــجو به امور آموزشــي و 
  گردد. تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال مي

صره و  عنوان ناظر جلســه دفاع از رســاله با حضــور نماينده تحصــيالت تكميلي دانشــگاه به :3تب
  يابد. اعضاء كميته رساله رسميت مي

شگاه و :4تبصره  با رعايت مفاد دفاع از رساله  حداقل زمان الزم بين تصويب طرح تحقيق در دان
  باشد. يك سال تمام مي 13ماده 
   ارزيابي رساله: 10ماده 

شده ميزان نوآوري رارزيابي رساله ب هاي ، چگونگي دفاع از يافتهاساس كيفيت علمي پژوهشي انجام 
 .شوديمپژوهشي و نحوه نگارش رساله انجام 

تعيين  20داوران، نمره رساله دانشجو را بر مبناي  هيأتدر پايان جلسه دفاع، اعضاي  :1تبصره 
شگاه ميانگين نمايندمي صيالت تكميلي دان سبه ووزني . نماينده تح توجه به جدول  با نمرات را محا
  گردد .اعالم ميغيرقابل قبول ) يا خوب  ياخوب  رعالي ، بسياقبول (، به صورت زير

  جدول ارزيابي                         
  درجه  نمره

  عالي  20تا 18,5
  خوب ربسيا  18,49تا 17,5
  خوب  17,49تا  16

  غيرقابل قبول  16كمتر از 
  

صره  شجو :2تب ساله دان شخيص شودارزيابي  "غيرقابل قبول "چنانچه ر ساله، ، بنا به ت  كميته ر
دانشجو مجاز است طي حداكثر شش ماه  به شرط اينكه از حداكثر مدت مجاز تحصيل بيشتر نشود، 

  و صرفًا براي يك بار ديگر از آن دفاع كند.ه اصالحات الزم را در رساله بعمل آورد
  11ماده 

خود ، دانش آموخته دوره  از رســاله قبولدانشــجو پس از گذراندن واحدهاي درســي و كســب درجه 
  .گرددميو به دريافت درجه دكتري تخصصي نايل  شوديمدكتري شناخته 

  : طول دوره تحصيل 12ماده 
صيل در دوره دكتر سال و نيم و حداكثر  يمدت مجاز تح سه  شي حداقل  شي، پژوه شيوه آموز در 

در صورت تمام وقت است.  سال به 4سال و حداكثر  3و در شيوه پژوهشي حداقل  چهار سال و نيم



 

6 
 

 حداكثر تا يك توانمي، ربطو دانشــكده ذيتأييد گروه ، صــورت ضــرورت به پيشــنهاد اســتاد راهنما
  نيمسال تحصيلي به اين مدت افزود.

ربط ذيو دانشكده  گروه در طول دوره تحصيل با موافقت استاد راهنما، تواندميدانشجو  :1تبصره
صيل،با رعايت  ساب در حدا مدت مجاز تح صيلي يا حذف ترم با احت صي تح سال مرخ كثر از دو نيم

  درخواست مرخصي تحصيلي در اولين نيمسال تحصيلي مجاز نيست.  سنوات تحصيلي استفاده كند.
پيش  در صورتي كه دانشجو بنا به عللي خارج از اختيار خود و يا بروز مشكالت غيرقابل :2تبصره

ستاد راهنمااتمام تحصيبيني، در حداكثر مدت مجاز موفق به  شنهاد ا شود، به پي شوراي  ل ن و تأييد 
با حضور استاد راهنما بررسي و متناسب با را خاص مورد شورا در يك جلسه بررسي موارد ، دانشكده
كمي و كيفي و علمي دانشــجو، در مورد مدت و نحوه ادامه تحصــيل يا اخراج او تصــميم  هايفعاليت

   .گيري خواهد كرد
   : محروميت از ادامه تحصيل 13ماده

  :شوديممحروم  يدر موارد زير دانشجو از ادامه تحصيل در دوره دكتر
  شود. 16آئين نامه) كمتر از  9(با رعايت تبصره درسي دانشجو  هاينمرهالف) ميانگين كل 

  بار شركت در آزمون ارزيابي جامع. ب) عدم كسب نمره قابل قبول پس از حداكثر دو
  قيت در دفاع از پيشنهاد رساله حداكثر بعد از دو مرتبه.ج) عدم موف

  .10ماده  2رساله دانشجو با رعايت تبصره غير قابل قبول ارزيابي شدن ) د
  ).12ماده  2 مدت مجاز تحصيل دانشجو ( با رعايت تبصرهبه پايان رسيدن ) ه

شجو از ادامه تحصيل :1تبصره  صراف دان شدن يا ان صورت محروم  شگاه  در  در دوره دكتري، دان
اي را بر اساس كارنامه تحصيلي دانشجو با رعايت ضوابط و مقررات مربوط، صرفاً گواهينامهمجاز است 
  صادر كند.

  : 14ماده
  است.  عهده شورا ربو بررسي موارد خاص ديگر نامه شيوه حسن اجراي اين  رنظارت بو  تفسير 

  15ماده 
 به تصويب  25/10/1391 تبصره در تاريخ  25ماده و  15 مقدمه، 1مشتمل بر شيوه نامه اين 

  باشد.ميرسيد و الزم اجرا صنعتي شيراز دانشگاه تحصيالت تكميلي 
  


