
 

 

 
  ) Ph.D(.دكتري  يدورهشيوه نامه اجرايي 

  دانشگاه  صنعتي شيراز
  

  مقدمه 
علوم،  ) مصــوب شــوراي عالي برنامه ريزي وزارت.Ph.Dآئين نامه دوره دكتري ( 23در اجراي ماده 

شوراي  تصويب به 2/6/1395تاريخ ر تهيه و دشيوه نامه اين  24/11/1394تحقيقات 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.هامؤسسه: منظور دانشگاه صنعتي شيراز و دانشگاه
  : منظور شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه صنعتي شيراز است.شورا

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

  .انجامدتحصيلي مي
دان) مشاور و ي متشكل از استاد (استادان) راهنما، استاد (استااتهيكم: كميته پيشنهاد رساله دكتري

روه مربوطه به پيشنهاد استاد راهنما و تصويب گ حداقل مرتبه استادياريدو نفر عضو هيأت علمي با 
  است. 

متشكل از تعداد سه عضو هيأت علمي (عالوه بر استادان راهنما و  اي: كميتهكميته رساله دكتري
مشاور) با حداقل مرتبة استادياري هستند كه يك عضو از داخل و دو عضو نيز از خارج از گروه آموزشي 

يكي از داوران  آيين نامه 19وراي دانشگاه و بر اساس تبصره ماده با تشخيص ش شوند.انتخاب مي
  انتخاب شود. 1ايتواند از متخصصان حرفهخارجي مي

اراي دحداقل يكي از اعضــاء كميته پيشــنهاد رســاله دكتري و كميته رســاله دكتري بايد  :1 تبصــره
  مرتبه حداقل دانشياري باشد.

 كميته توانند به عنوان داورنويســندگان مقاالت مســتخرج از رســاله دكتري دانشــجو نمي :2 تبصــره
  پيشنهاد رساله دكتري و داور كميته رساله دكتري انتخاب شوند.

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

                                                            
 يجامعه هستند كه دارا هايبخش ريدر سا يعلم أتيه ريكارشناسان با تجربه غ ايصاحبنظران  ،يامتخصصان حرفه ،بر اساس آيين نامه 1

 هستند. دانشگاه دييبه تأ ايحرفه تيمهارت و صالح
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  : شرايط عمومي و اختصاصي2ماده 

  شرايط عمومي و اختصاصي ورود به دوره دكتري تخصصي عبارتند از: 
دارا بودن مدرك رسمي پايان دورة كارشناسي ارشد اعم از پيوسته، ناپيوسته يا دكتري  .1

هاي علوم، تحقيقات و فّناوري و بهداشت، درمان و آموزش اي مورد تأييد وزارتخانهحرفه
 پزشكي،

 برابر ضوابط معين، دانشگاههاي علمي ورود به داشتن صالحيت .2
 برابر ضوابط معين، دانشگاههاي عمومي ورود به داشتن صالحيت .3
 ،نامه شيوهاين  13ماده  8بند احراز توانايي در زبان خارجي طبق  .4

پذيرش دانشجوي مشمول مقررات استعدادهاي درخشان طبق مصوبات شوراي هدايت  :1تبصره 
  شود.ربط انجام  ميطلبان خارجي طبق مصوبات مراجع ذياستعدادهاي درخشان وزارت و پذيرش داو

تواند طبق آيين نامه انتقال دانشجويان دانشجوي دوره دكتري تخصصي مؤسسه خارج مي :2تبصره 
  هاي داخل منتقل شود.خارج به داخل، مصوب وزارت به يكي از مؤسسه

  
  : استاد راهنما و مشاور3ماده 

عهده استاد راهنما است كه به پيشنهاد ر نخستين نيمسال تحصيلي بمسئوليت راهنمايي دانشجو از 
دانشــجو از ميان اعضــاي هيأت علمي با مرتبه اســتادياري يا باالتر و با موافقت عضــو هيأت علمي و 

. پس از تعيين اســتاد راهنما، مراتب از طريق شــوراي گروه و شــوديمتعيين  ربطيذتصــويب گروه 
. تا گردديمآموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال ر نشكده به اموشوراي تحصيالت تكميلي دا

  عهده دارد.ر زماني كه استاد راهنما انتخاب نشده است، رئيس گروه وظايف استاد راهنما را ب
ستاد راهنما و تائيد گروه  :1تبصره  شنهاد ا صورت نياز، به پي ساله  ربطيذدر  سئوليت راهنمايي ر م

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

شاور :2تبصره  ستادان م ستاد/ا ستاد راهنما و انتخاب ا شنهاد ا صويب، به پي شي، از بين  ت گروه آموز
  مرتبط با رشته تحصيلي دانشجو امكان پذير است.اي اعضاي هيأت علمي يا متخصصان حرفه

صره  در صــورتي كه ارتباط اســتاد راهنما به هر دليلي با دانشــگاه قطع گردد، اســتاد راهنماي  :3تب
  شود.اين شيوه نامه انتخاب مي 4جايگزين با رعايت شرايط ماده 

صره  صان حرفههمكاري با  :4تب ص ضاي هيأت علمي يا متخ ضو خارج از دان اياع شگاه به عنوان ع
  كميته پيشنهاد رساله دكتري و كميته رساله دكتري منوط به اخذ مجوز از شوراي دانشگاه است.

  
  : شرايط تدريس، راهنمايي و مشاوره4ماده 

  و مشاوره رساله دانشجويان در دوره دكتري: رساله شرايط تدريس، راهنمايي
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  الف) تدريس
  .باالتر ياداشتن مدرك دكتري با مرتبه استادياري  -1
  موافقت شوراي گروه. -2
  

  ب ) راهنمايي رساله
  . باشديمشرايط راهنمايي رساله دوره دكتـري به شرح زير 

 حداقل دانش آموختگيسال سابقه تدريس در دورة تحصيالت تكميلي و شش نيمداشتن حداقل  -1
  تاد راهنما با مرتبه استادياري ضروري است.اس توسطدو دانشجوي كارشناسي ارشد 

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

  گذشته. 
جام يك و در حال ان معتبر علمي پژوهشـــي يهامجلهحداقل دو مقاله در (يا ارائه پذيرش) چاپ ب: 

  برون دانشگاهي طي سه سال گذشته.تحقيقاتي  طرح 
  موافقت شوراي گروه و شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه. -3

به تذكر: عضــو هيأت علمي متقاضــي راهنمايي دانشــجوي دكتري بايد حداقل يك ماه قبل از مصــاح
  داوطلبان ورود به دوره شرائط فوق را احراز نموده باشند.

صره شجويان د  :1 تب ساظرفيت راهنمايي دان صورت همزمان بر ا صيلي و ب سال تح س كتري در هر 
  باشد:مرتبه علمي عضو هيات علمي بصورت زير مي

  
  حداكثر تعداد دانشجوي دكتري در هر سال

 دوره
  مرتبه علمي

   روزانه و
  استعداد درخشان

 نوبت دوم، بورسيه و
 تبديل خارج به داخل 

  پرديس دانشگاهي 

  5/0*  5/0*  1*  استاديار
  1  1  2  دانشيار
  1  1  2  استاد

  
  
  

  حداكثر تعداد همزمان دانشجوي دكتري
دوره 

  مرتبه علمي
   روزانه و

  استعداد درخشان
  و 2، بورسيه نوبت دوم

  تبديل خارج به داخل
  پرديس دانشگاهي

  2*  2*  4*  استاد يار
  3  3  6  دانشيار
  4  4  8  استاد

                                                            
 باشد.و فناوري ميبورسيه ورودي بدون آزمون و داراي معرفي نامه از وزارت علوم تحقيقات منظور دانشجويان  2
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  . باشندراهنمايي دانشجوي دكتري ميپس از احراز شرايط فوق الذكر، مجاز به استادياران  *
در صورت به حد نصاب نرسيدن ظرفيت راهنمايي دانشجويان مقطع دكتري در دوره هاي نوبت دوم، 

 دانشـــگاهي تواند در پذيرش دانشـــجويان پرديسبورســـيه و تبديل خارج به داخل، اين ظرفيت مي
  استفاده گردد.

صره  ستاد با  :2تب سط هر ا شجو تو شترك، ظرفيت پذيرش دان ساتيد راهنماي م صورت وجود ا در 
  . گردديمتوجه به در صد مشاركت اساتيد راهنما تعيين 

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

شاور از بين متخصصان حرفه :3تبصره  ستاد م شورا، انتخاب ا شگاه نيز به تشخيص  اي خارج از دان
  بالمانع است.

  
  : تعداد واحد5ماده 

واحد آموزشي  18تا  12واحد است كه از اين تعداد،  36تعداد واحدهاي درسي دورة دكتري تخصصي 
ميزان دقيق  شود.ميرنامة درسي هر رشته تحصيلي لحاظ واحد پژوهشي است كه در ب 24تا  18و 

گرايش بر اساس برنامه مصوب، به پيشنهاد دانشكده و تصويب شورا تعيين  -واحد آموزشي هر رشته
  .گردديم

 واحد درسي انتخاب 10و حداكثر  6دانشجو در هر نيمسال تحصيلي الزم است، حداقل  :1تبصره 
صورتي كه بنا به داليل غيرموجه تعداد واحدهاي اخذ شده دانشجو در هر نيمسال به كمتر  در كند.

در آن نيمسال  تواندواحد برسد، كليه دروس اخذ شده آن نيمسال حذف و دانشجو تنها مي 6از 
دروس  واحد بدون در نظر گرفتن ي هر نيمسالحداقل واحدهاتقاضاي مرخصي تحصيلي نمايد. 

  .شوديمني محاسبه جبرا
صره  ستاد راهنما و تائيد گروهبه پي ،صورت نيازر د :2تب ست حداكثرشنهاد ا شجو موظف ا   8 ، دان
سي دوره  يهادرسواحد از  شنا شدكار سي را به عنوان درس جبراني ( با حداقل نمره و يا  ار شنا كار

و هزينه اين دروس طبق  گرددينممحاســبه كل ميانگين تعيين در نمره درس جبراني ) بگذراند. 14
موجب افزايش گذراندن دروس جبراني . شوداز دانشجو دريافت مي دانشگاهتعرفه مصوب هيات امناء 

  . گرددينمحداكثر سنوات تحصيلي دانشجو 
  

   : نمره6مادة 
و ميانگين كل قابل قبول پس از گذراندن تمام واحدهاي  20از  14حداقل نمرة قبولي در هر درس 

  است. 20از  16آموزشي 
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 16چنانچه ميانگين كل نمرات دانشجو پس از گذراندن تمام واحدهاي آموزشي كمتر از  :1تبصره 
باشد دانشجو موظف است با نظر استاد راهنما و تأييد گروه، فقط در يك نيمسال تحصيلي دروسي را 

صورت عدم موفقيت در ترميم ميانگين،  در ن كل اخذ كند و با موفقيت بگذراند.براي ترميم ميانگي
  شود.محروم ميدانشجو از ادامه تحصيل 

  شود.قبولي وي انجام مي نمراتمحاسبة ميانگين كل نمرات دانشجو صرفاً براساس  :2تبصره 
، در صورت عدم كسب نمرة و دانشجوي شهريه پرداز دانشجوي مشمول آموزش رايگان :3تبصره 

غير موجه آن، موظف است براي انتخاب مجدد همان درس يا درس قبولي در هر درس يا حذف 
  پرداخت كند. دانشگاهجايگزين، هزينة مربوط به آن را بر اساس تعرفة مصوب هيأت امناء 

  
  : ارزيابي جامع  7ماده 

گذراندن دروس دوره آموزشي در ارزيابي ز دانشجو موظف است پس اپژوهشي  –شيوه آموزشي ر د
شركت  شوراي  نمايد. ارزيابي جامع زيرجامع  شكده و  گروه ونظر  صيالت تكميلي دان با شوراي تح

عضــو  3مركب از حداقل ارزيابي جامع   توســط كميتهنظارت نماينده تحصــيالت تكميلي دانشــگاه،  
  .شوديمبشرح زير برگزار  هيات علمي با مرتبه حداقل استادياري و شرايط تدريس دوره دكتري

 .ان) راهنماداستا( استاد -1
ضو  2حداقل  -2 ستادان) راهنما  علمي هيأتنفر ع ستاد (ا شوراي  هكه بعالوه بر ا شنهاد  و  گروهپي

 . شونديمتصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده برگزيده 
  

  دستورالعمل ارزيابي جامع:
آموزشـــي از تمام واحدهاي  16براي ورود به مرحلة ارزيابي جامع، كســـب ميانگين كل حداقل  .1

  دوره الزامي است.
نمره نهايي را تشــكيل  %30 ميانگين نمرات آزمون شــفاهي و %70آزمون كتبي ميانگين نمرات  .2

شجو در ارزيابي جامع نبايد از  دهديم شد.20(از  16و ميانگين كل نمرات دان در غير  ) كمتر با
ت كند و آن جامع شرك ارزيابي تمام دروس اين صورت، دانشجو مجاز است صرفاً يكبار ديگر، در

ــورت عدم موفقيت در بار دوم، را با موفقيت بگذراند ــميم گيري ، و ص ــجو براي تص پرونده دانش
ــيون موارد خاص  ــركت مجدد در ارزيابي جامع به كميس ــوص امكان ش ــگاهدرخص ارجاع  دانش

  شود.مي
درس به پيشنهاد استاد راهنما و تصويب گروه مربوط  3محتواي حداقل آزمون كتبي از سواالت  .3

  . گردديمتهيه سطح تحصيالت تكميلي ر د
درس به پيشــنهاد اســتاد راهنما و تصــويب گروه  3محتواي حداقل آزمون شــفاهي از ســواالت  .4

روس تواند با دروس آزمون كتبي متفاوت باشد. ددروس آزمون شفاهي مي .گردديمتهيه  مربوط
  آزمون شفاهي بايد حداكثر تا يك ماه پس از آزمون كتبي برگزار گردد.
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شورا اعالم  .5 شكده به  صويب دان شنهاد گروه و پس از ت سال به پي ارزيابي جامع حداكثر دو بار در 
  .گردديم

ــفاهي) را حداكثر  موظف اســت نتيجه ارزيابي جامعگروه  .6 ته پس از برگزاري يك هف(كتبي و ش
شفاهي شكده به مديريت  ،امتحان  شي  از طريق دان صيالت تكميلي دانو آموز گزارش شگاه تح

  نمايد.

  : تصويب طرح تحقيق8 ماده
حداكثر تا پايان نيمسال بعد از نيمسالي كه امتحان جامع خود را با موفقيت دانشجو موظف است  -1

و با همكاري  ا فرم طرح تحقيق مصــوب دانشــگاهمطابق ب قيق رســاله خود راتحگذرانده اســت طرح 
  داده و از آن دفاع نمايد.ارائه  گروهبه شوراي  و) راهنما تهيه استادان( استاد

 توانديمبه پيشنهاد استاد راهنما و تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده مدت فوق  :1تبصره 
كه تا يك نيمســال ديگر تمديد گردد. پس از گذشــت اين مدت (پايان دو نيمســال بعد از نيمســالي 

دانشجو امتحان جامع خود را با موفقيت گذرانده است)، در صورت عدم تصويب طرح، موضوع امكان 
  ادامه تحصيل دانشجو در شورا مطرح و تصميم گيري خواهد شد.

ي علني با حضور اعضاء كميته پيشنهاد رساله و با اجلسهتصويب طرح تحقيق رساله در و بررسي  -2
صيالت تك ست د رديپذيمميلي انجام مديريت نماينده تح شجو موظف ا شته ر و دان ضور دا سه ح جل

  طرح تحقيق رساله خود دفاع كند.ز باشد و ا
ساله خود با موفقيت دفاع كند، با : 2تبصره  شجو در نوبت اول نتواند از پيشنهاد ر صورتي كه دان در 

صره  سهتا در  شوديمبه او اجازه داده  1رعايت مفاد تب سبت اجل ساله ي ديگر ن شنهاد ر به دفاع از پي
  گردد.خود اقدام نمايد. در غير اينصورت از ادامه تحصيل محروم مي

صره  شجوي دكتري بايد در پايان هر  :3تب صيلي نيمدان صت سال تح ستفاده از فر صورت ا (و در 
اساس طرح ر گزارش پيشرفت تحصيلي خود را بمطالعاتي خارج از دانشگاه، بعد از فرصت مطالعاتي) 

گزارش در صورت صالحديد استاد راهنما،  .ارائه نمايد كتبي به استاد راهنماحقيق مصوب به صورت ت
  گردد.، در حضور كميته پيشنهاد رساله ارائه ميپيشرفت تحصيلي

  
  : دفاع از رساله 9ماده 

موظف تائيد استاد راهنما و به شرط كفايت دستاوردهاي علمي رساله، و دانشجو پس از تدوين رساله 
 از رساله خود دفاع كند. كميته رساله و با مديريت نماينده تحصيالت تكميليحضور ر است د

(مطابق با اهداف طرح تحقيق) متناسب با موضوع  احراز كفايت دستاوردهاي علمي رساله :1تبصره 
ــاله، قبل از دفاع از طريق چاپ يا اخذ پذيرش نهايي حداقل  ــاله يك رس ــتخرج از رس اي برمقاله مس

شيوه آموزشي  شجويان در  شيوه پژوهشي پژوهشي  -دان شجويان در  در مجالت و دو مقاله براي دان
شجو در مقطع دكتري) و  وهشيژعلمي پ يا مجالت معتبر ISI رمعتب با داخلي (در زمان تحصيل دان
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ستاد راهنماي اول و گروه مربوط تائيد  شده بايد با رديگيمصورت ا ذكر نام . دستاوردهاي علمي ياد 
  باشد. "دانشگاه صنعتي شيراز"و نام ي اولاهنمار استاد ، حداقل نامدانشجو
) و تائيد حداقل يكي از 9ماده  1تبصره پس از احراز كفايت دستاوردهاي علمي (موضوع  :2تبصره 

شده رساله  شده و حداقل دو هفته قبل از دفاع، نسخه تاييد  داوران كميته رساله، تاريخ دفاع تعيين 
  گردد. وسط استاد راهنماي اول، از طريق دانشجو به داوران تحويل ميت

شگاه به :3 تبصره ساله با حضور نماينده تحصيالت تكميلي دان سه دفاع از ر عنوان ناظر و مدير  جل
  يابد. جلسه و اعضاء كميته رساله رسميت مي

صره  شگاه و :4تب صويب طرح تحقيق در دان ساله  حداقل زمان الزم بين ت سال تمام دفاع از ر يك 
  است. 

  
  : ارزيابي رساله 10ماده 

ساله ب ساس كيفيت علمي رارزيابي ر شده پژوهش ا هاي ، چگونگي دفاع از يافتهميزان نوآوري ،انجام 
 .شوديمپژوهشي و نحوه نگارش رساله انجام 

صره  تعيين  20داوران، نمره رســاله دانشــجو را بر مبناي  هيأتدر پايان جلســه دفاع، اعضــاي  :1تب
   نمايد.مي محاسبهبصورت زير نمرات را وزني . نماينده تحصيالت تكميلي دانشگاه ميانگين نمايندمي
 مشاور:ديدر صورت وجود استاد (اسات ( 

  داورانمجموع نمرات  مشاور+ دينمرات اسات نيانگيم + راهنما دينمرات اسات نيانگيدو برابر م
  3تعداد داوران+

 :در صورت عدم وجود استاد مشاور 
  راهنما + مجموع نمرات داوران دينمرات اسات نيانگيدو برابر م

  2تعداد داوران + 
صره  سبه نمي :2تب شجو محا ساله در ميانگين كل نمرات دان شيابي آن نمره ر توجه به  باشود و ارز
  گردد.اعالم مي ) يا مردودخوب ياخوب  خيليعالي ، قبول (، به صورت زيرجدول 

  جدول ارزيابي                         
  درجه  نمره

  عالي  20تا  19
  خوب خيلي  18,99تا 18
  خوب  17,99تا  16

  مردود  16كمتر از 
چنانچه ارزشيابي رساله مردود اعالم شود، با تأييد هيأت داوران، حداكثر يك نيمسال در  :3تبصره 

شود تا دوباره در جلسة دفاع شركت و از رسالة سقف مدت مجاز تحصيل به دانشجو اجازه داده مي
  خود دفاع كند.
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فاع كند، فقط دانشجويي كه در فرصت تعيين شده نتواند از رسالة خود با درجه قبولي د :4تبصره 
  شود.گواهي گذراندن واحدهاي درسي به وي اعطاء مي

  
  
  : دانش آموختگي11ماده 

از رســاله خود، دانش آموخته دوره  يقبولدانشــجو پس از گذراندن واحدهاي درســي و كســب درجه 
شناخته  صصي نايل  شوديمدكتري  تاريخ دانش آموختگي،  .گرددميو به دريافت درجه دكتري تخ

  دفاع و كسب درجه قبولي از رساله است.روز 
  

  : طول دوره تحصيل12ماده 
مدت تحصيل در دورة دكتري تخصصي، حداقل شش نيمسال تحصيلي و حداكثر هشت نيمسال 

دفاع از رساله در نيمسال ششم مشروط به رعايت ساير موارد آيين نامه و شيوه نامه  تحصيلي است.
  مجاز است.

شود، تبصره:  شجو در مدت مقرر دانش آموخته ن صورتي كه دان شگاهدر  شنهاد  دان اختيار دارد به پي
استاد راهنما، مدت تحصيل را حداكثر تا دو نيمسال تحصيلي افزايش دهد. براي دانشجوي مشمول 

 باشد به صورت رايگان تواندبا مجوز هيات رئيسه دانشگاه ميآموزش رايگان، تحصيل در نيمسال اول 
ما در نيمسال دوم منوط به پرداخت هزينه ثابت است كه طبق تعرفة هيأت امنا تعيين و طبق شيوه ا

شگاهنامه مصوب  شود، پرونده وي دريافت مي دان شجو در اين مدت دانش آموخته ن شود. چنانچه دان
  شود.ارجاع مي دانشگاهون موارد خاص يبراي تصميم گيري درخصوص ادامة تحصيل به كميس

  
حذف و اضافه، مرخصي، حذف ترم، انصراف از تحصيل، ترك تحصيل، مهلت دفاع : 13 ماده

  و ساير موارد
ــ .1 ــال تحص ــجو در هر نيمس ــافهلي فقط در يدانش ــي  زمان مقرر حذف و اض مطابق تقويم آموزش

ـــروط بر آنكه تعداد واحدهاي ، انتخاب يا جابجا كندحذف درس رادو  حداكثر توانديم ، مش
  وده تعيين شده خارج نشود.حدمانتخابي وي از 

ستاد راهنما، تواندميدانشجو  .2 مدت و دانشكده با رعايت  گروه در طول دوره تحصيل با موافقت ا
حداكثر از دو نيمســال مرخصــي تحصــيلي يا حذف ترم با احتســاب در ســنوات  مجاز تحصــيل،

ستفاده كند. صيلي ا صيلي مجاز تح سال تح صيلي در اولين نيم ست مرخصي تح ست.  درخوا ني
دو هفته قبل از شروع ثبت نام  تاٌيخود را، نها يتقاضا ديبا يليتحص يمرخص يمتقاض يدانشجو

  .ديثبت نما يآموزش ونياتوماس ستمي) در سينترنتي(ا ياصل
دانشجوي متقاضي انصراف از تحصيل، بايد درخواست انصراف خود را شخصا و به صورت كتبي  .3

ماه از تاريخ ارائه يك به اداره تحصيالت تكميلي تسليم كند. دانشجو مجاز است فقط يكبار و تا 
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درخواست، تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد در غير اين صورت، پس از انقضاي اين مهلت حكم 
  شود. از تحصيل وي صادر ميانصراف 

ــيل .4 ــال ترك تحص ــگاهاز  مجوزبدون كســب  يا عدم ثبت نام در هر نيمس ــيل،  دانش محل تحص
   آيد و دانشجوي منصرف از تحصيل، حق ادامه تحصيل ندارد.انصراف از تحصيل به شمار مي

صره  ي منصــرف از تحصــيل با داليل موجه درخواســت در موارد اســتثنايي كه دانشــجو :1تب
ــيل دارد ــت به تحص ــال به  خود، بايد دالئل بازگش را حداقل يك ماه پيش از پايان همان نيمس

شگاه شگ دان صورت تأييد موجه بودن ترك تحصيل توسط دان  ءاه، آن نيمسال جزارائه دهد. در 
 آيد.دانشجو به شمار ميبا احتساب در سنوات مرخصي تحصيلي 

صره  ل دانشــجوي منصــرف از تحصــيل، بر عهده تصــميم گيري براي بازگشــت به تحصــي :2تب
  است. دانشگاه

آخرين مهلت دفاع از رساله براي نيمسال اول سال تحصيلي يك روز قبل از شروع نيمسال دوم  .5
همان سال تحصيلي و براي نيمسال دوم سال تحصيلي يك روز قبل از شروع نيمسال اول سال 

  . باشدتحصيلي بعد مطابق با تقويم آموزشي دانشگاه مي
آئين نامه شامل دانشجوياني كه به دليل تقلب و يا حكم كميته  11ماده  2تسهيالت تبصره  .6

 شود.كنند، نميانضباطي، نمره مردودي دريافت مي
و براي  باشددرس مي 2استاد براي هر دانشجوي دكتري  هر حداكثر تعداد دروس اخذ شده با .7

در شوراي تحصيالت  بايد نموده، موضوعي كه قبالً دو درس را اخذ اخذ درس سوم با استاد
 تكميلي دانشگاه مطرح شود.

 :باشدمينمره بسندگي زبان انگليسي دانشجويان دكتري به قرار زير  .8

  حداقل نمره قابل قبول  نام آزمون
Academic IELTS  6  

TOEFL PBT  550  
TOEFL IBT  70  
TOLIMO  550  

MSRT (MCHE)  60  
  %60  هاي داخلآزمون هاي دانشگاه

  %50  آزمون نيمه متمركز كنكور دكتري
  است. دفاع از طرح تحقيق رسالهقبل از  بسندگي زبان مهلت ارائه نمره 

طرح " دانشجوي دوره دكتري پس از گذراندن موفقيت آميز امتحان جامع،  ملزم به اخذ درس .9
پيشنهاد  هاي تحصيلي قبل از دفاع ازدر تمامي  نيمسال صفر واحدي "دكتريتحقيق رساله 

 .رساله است

شجو .10 ساله،دفاع از  خي، پس از تاردكتري انيدان سه ماه ر سالهفرصت دارند كه  حداكثر  خود را  ر
 خياز تار حداكثر شش ماه پسدهند و  ليبه استاد راهنما تحو رساله تهيكم حاتيمطابق با تصح
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حســـاب خود را انجام دهند (ارســـال پرونده به اداره آموزش  هيتســـو نديراف ســـتباييدفاع م
شگاه). در غ شجو  نصورتيا ريدان امناء  اتيمصوب ه يهانهيمطابق با هز ديترم جد يبرا بايددان
جلسه  تاريخ نامبرده ليفراغت از تحص خيتار و ديخود دفاع نما رسالهو مجدداً از  هثبت نام نمود

  .است ديدفاع جد
  

   : محروميت از ادامه تحصيل 14 ماده
  :شوديممحروم  يدر موارد زير دانشجو از ادامه تحصيل در دوره دكتر

شجو  هاينمرهالف) ميانگين كل  سي دان صره در  16آئين نامه) كمتر از  11ماده  2و  1(با رعايت تب
  شود.

سب نمره قابل قبول پس از حداكثر دو شركت در آزمون ارزيابي جامع ب) عدم ك (با رعايت ماده  بار 
  آئين نامه). 15

  ج) عدم موفقيت در دفاع از پيشنهاد رساله حداكثر بعد از دو مرتبه.
  ).10ماده  3با رعايت تبصره (رساله دانشجو غير قابل قبول ارزيابي شدن ) د
  ).12ماده  مدت مجاز تحصيل دانشجو ( با رعايت تبصرهبه پايان رسيدن ) ه

  ال بدون درخواست اخذ مرخصي در زمان مقرر.و) عدم ثبت نام در هر نيمس
شجو از ادامه تحصيل تبصره: صراف دان شدن يا ان صورت محروم  شگاه مجاز  در  در دوره دكتري، دان

ست  صرفاً گواهينامها ضوابط و مقررات مربوط،  شجو با رعايت  صيلي دان ساس كارنامه تح اي را بر ا
  صادر كند.

  
  : 15 ماده

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

  :16ماده 
به تصويب  تحصيالت  2/6/1395تاريخ  تبصره در  31ماده و  16 مقدمه، 1مشتمل بر شيوه نامه اين 

  اشد.بتكميلي دانشگاه صنعتي شيراز رسيد و الزم اجرا مي
  


