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  مقدمه -1

ت علوم، ریزي آموزشی وزارشوراي عالی برنامه 24/11/1394مورخ  871جلسه شماره نامه مصوب آییناساس  این رویه بر

کلیه براي و شده رئیسه دانشگاه تهیه  هیأتو  تکمیلی دانشگاه شوراي تحصیالت هايوري، مصوبهآتحقیقات و فن

بیر داراي امیرکبا توجه به اینکه دانشگاه صنعتی .شودمی اجراءو پس از آن  3139مهرماه ورودي  دکتريدانشجویان 

رئیسه دانشگاه قطعی و هیأتمصوب  مقرّراتکلیه لذا باشد، وري میآوزارت علوم، تحقیقات و فن تأییدامناء مورد  هیأت

  .الزم االجرا است

. باشدمیامیرکبیر در دانشگاه صنعتیدکتري دوره آموزشی  هاينامهآیین ضوابط و ،مقرّراتمجموعه پیش رو حاوي 

آموزشی جهت اتمام بموقع، کم هزینه و با کیفیت مطلوب این مقطع  مقرّراتاز مجموعه دکتري آگاهی کلیه دانشجویان 

باشد، الزم آموزشی نافی نفوذ آن نمی مقرّراتاز آنجا که عدم اطالع یا عدم توجه به . باشدالزم و ضروري می ،تحصیلی

تکمیلی دانشگاه عالوه بر موارد دیگري که از طریق مدیریت تحصیالت ،است دانشجویان موارد مطرح شده در این رویه را

ریزي و برنامه ها، همواره مد نظر قرار داده و دوره تحصیلی خود را بر اساس مفاد آنرسانی خواهد شدو دانشکده اطالع

ضروري است دانشجویان همواره به پست الکترونیکی خود به آدرس . مدیریت نموده و با کیفیت مطلوب به پایان برسانند

کلیه . هاي ارسالی از سوي دانشگاه مطلع شوندمراجعه داشته و از پیام (aut.ac.ir@..…)امیرکبیر دانشگاه صنعتی

  .  خواهد شد انجامها صرفاً به این آدرس اطالع رسانی

  

  تعاریف -2

  .وري استآوزارت علوم، تحقیقات و فنمنظور از وزارت،  :وزارت - 

 .وزارت علوم، تحقیقات و فنآوري است تأییدمنظور از مؤسسه، کلیه مؤسسات آموزشی مورد  :سسهؤم - 

 .شودامیرکبیر به اختصار دانشگاه نامیده میدانشگاه صنعتی ،در این رویه: دانشگاه - 

 .است دانشگاهتکمیلی شورا، شوراي تحصیالتمنظور از  :شورا - 

هاي دوره تحصیلی دکتري تخصصی، برابر ضوابط معین پذیرفته دانشجو فردي است که در یکی از رشته :دانشجو - 

 .باشدثبت نام کرده، و مشغول به تحصیل می ،شده
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که به وضعیت آموزشی و است  کمیسیون موارد خاص گروهی متشکل از مسئولین دانشگاه :کمسیون موارد خاص - 

 . کنندمیپژوهشی دانشجویان داراي شرایط خاص و ویژه رسیدگی 

شود که دوره تحصیلی دکتري را با موفقیت به پایان رسانده و برابر آموخته به فردي اطالق میدانش :آموخته دانش - 

 .نموده باشدضوابط معین، گواهی یا مدرك تحصیلی آن دوره را دریافت 

در سنوات توانند  دانشجویان می قانونی است که به موجب آن منظور از آموزش رایگان، تسهیالت :رایگانآموزش  - 

 . نمایندبدون پرداخت شهریه و صرفاً با سپردن تعهد خدمت، تحصیل قانونی 

، )دوره آموزشی( واحدهاي درسیگذراندن اي که محتواي برنامه آن عالوه بر به شیوه :پژوهشی–شیوه آموزشی - 

 .گرددپژوهشی اطالق می–شیوه آموزشی ،باشدرساله میانجام فعالیت پژوهشی و تدوین مشتمل بر 

که بر اساس ضوابط مصوب  است هاي تخصصی دکتريالمللی، هر یک از دورهمنظور از دوره بین: المللیدوره بین - 

 .شودمیهاي آموزش عالی و پژوهشی غیر ایرانی برگزار و با مشارکت مؤسسه دانشگاه

 .شودرشته تحصیلی نامیده می ،بندي وزارتبر اساس تقسیم ،هاي تخصصی علومیکی از حوزه :رشته تحصیلی - 

که داراي تخصص  است علمیهیأت اءعضاز ااي متشکل از تعدادي منظور از گروه آموزشی، مجموعه :گروه آموزشی - 

 .باشندمی مشابه در یک رشته علمی

شود که پس از دوره دوره دکتري تخصصی به دوره تحصیالت تکمیلی اطالق می :دوره دکتري تخصصی - 

گروه  تأییدشود و در این دوره دانشجو طبق برنامه درسی مصوب، که به اي آغاز میارشد یا دکتري حرفهکارشناسی

، به پایان مقرّراتضوابط و با را سپري کرده و سپس فعالیت پژوهشی را، مطابق  آموزشی رسیده باشد، بخش آموزشی

 .باشدواحد درسی می 36این دوره شامل حداقل . رساندمی

هاي هر رشته تحصیلی است که اهداف اي از دروس و فعالیتبرنامه درسی مجموعه به هم پیوسته: برنامه درسی - 

 .کندمشخصی را دنبال می

سال تحصیلی یا زمان معادل آن در نیمیک هایی که براي یادگیري دانشجو در طول دانش یا مهارت: واحد درسی - 

ساعت در طول یک نیمسال تحصیلی و  16هر واحد درس نظري  .شودشود واحد درسی نامیده میمی نظر گرفته

 .شود مطابق با برنامه درسی مصوب اجرا می

 تأییدکه صالحیت تدریس وي به  اي استهر فرد متخصص حرفهعلمی و یا هیأتمنظور از مدرس، عضو  :مدرس - 

 .باشد دانشگاه رسیده

است که با حداقل مرتبه استادیاري علمی داراي مدرك تخصصی هیأتاستاد راهنما یکی از اعضاي  :استاد راهنما - 

 .مسئولیت راهنمایی دانشجو را در طول دوره دکتري به عهده دارد
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داراي مدرك اي حرفهیا سایر متخصصان ) مشتمل بر مربی(علمی هیأتاستاد مشاور یکی از اعضاي  :استاد مشاور - 

که مسئولیت مشاوره است ارشد با مرتبه کارشناسی "شاخص در صنعت"علمی هیأتفرد غیر عضو و یا دکتري، 

 .دانشجو را در انجام رساله به عهده دارد

داراي مدرك  )علمیهیأتغیر (مجرب  نظران یا کارشناسانصاحب ،ايمتخصصان حرفه: ايحرفهمتخصصان - 

 .دباشمی دانشگاه تأییدمورد ایشان اي هستند که مهارت و صالحیت حرفه و دکتريارشد کارشناسی

واحدهاي دوره آموزشی، با تعداد کافی از آزمون جامع آزمون تخصصی است که پس از گذراندن  :آزمون جامع - 

 .شودهاي آموزشی و پژوهشی دانشجو برگزار میهدف ارزشیابی توانمندي

هاي پژوهشی دوره دکتري هاد رساله گزارش مکتوبی است که ضمن ارائه طرح کلی فعالیتپیشن :پیشنهاد رساله - 

اهمیت آن را مشخص کرده، و /تخصصی، یک سوال و رویکرد اصلی و روشن پاسخ به آن را تعریف نموده، اصالت

 .نمایدتحقیق را تشریح می ها و برنامه زمانبنديها، فعالیتنوآوري

رساله گزارش مکتوب حاصل از فعالیت پژوهشی دانشجوي دوره دکتري تخصصی است که در یک زمینه  :رساله - 

رساله دکتري باید . شودتدوین می )ان(راهنما و مشاور) ان(مشخص از یک رشته تحصیلی و با راهنمایی استاد

 .  مشتمل بر نکات بدیع و نوآورانه پژوهش دانشجوي دکتري باشد

فرد غیرعضو ( ايعلمی و یا متخصصان حرفههیأتاي متشکل از اعضاء مجموعه داورانهیأتمنظور از : داورانهیأت - 

 .است که مسئولیت ارزیابی رساله دانشجو را بر عهده دارند )علمی شاخص در صنعت هیأت

است و وظیفه نظارت بر داوران رساله دانشجو نفر از  2متشکل از حداقل که ی هیأت: ارزیابی پایش تحصیلیهیأت - 

ارزیابی پایش تحصیلی هیأت ،عملکرد وي و پیشبرد مراحل تحصیل دانشجو در طول دوره دکتري را بر عهده دارد

 .شودنامیده می

 .هفته امتحانات پایانی است 2هفته آموزشی و  16هر نیمسال تحصیلی شامل  :نیمسال تحصیلی - 

و شروع به وارد دانشگاه شود  )مهرماه(در نیمسال اول سال تحصیلی دانشجویی که به  :ورودي نیمسال اول و دوم - 

و  وارد دانشگاه شود) ماهبهمن(و به دانشجویی که در نیمسال دوم سال تحصیلی  ورودي نیمسال اول تحصیل نماید،

 .شوداطالق می ورودي نیمسال دوم شروع به تحصیل نماید،

گروه آموزشی، گذراندن  استاد راهنما و تأیید گردد که به تشخیصدرس جبرانی به درسی اطالق می :درس جبرانی - 

 .آن براي رفع کمبود دانش یا مهارت دانشجو، ضروري است

به طور موقت به و دانشجو برابر ضوابط معین  ،کهاست مدت زمان مشخصی مرخصی تحصیلی  :تحصیلیمرخصی  - 

 .تحصیل اشتغال ندارد
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به طور خودخواسته از ادامه  ،که در آن دانشجوشود اطالق مییندي آفرانصراف تحصیلی به  :انصراف تحصیلی - 

 .نمایدتحصیل خودداري 

 

  و تحصیل ضوابط پذیرشو شرایط  -3

تحت هاي مختلف، در دورهدانشجوي دکتري و تحصیل پذیرش قواعد موجود در دانشگاه، و مصوبات وزارت بر اساس 

  :پذیردضوابط و شرایط زیر صورت می

  تخصصی دانشجویان دکتري پذیرشنحوه  - 

دوم و پردیس عنوان روزانه، نوبتتحت کشور  آزمون سراسري سازمان سنجش آموزشپذیرش دانشجو از طریق  •

 خودگردان 

  درخشان دانشگاه درخشان طبق مصوبات شوراي استعدادهاياستعدادهاي مقرّراتپذیرش دانشجوي مشمول  •

نامه معرفی طی ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور جذب دانشجویان اتباع غیرایرانی و دانشجویان •

  سازمان امور دانشجویی وزارت

 ) AUT-PR-4301رویه (دانشگاه  المللهاي پردیس بیندوره مقرّراتدر قالب قوانین و پذیرش دانشجو  •

  

  

  شرایط عمومی و اختصاصی ورود به دوره دکتري تخصصی    - 

 تأییداي مورد پیوسته یا دکتري حرفهارشد اعم از پیوسته، ناکارشناسیدارا بودن مدرك رسمی پایان دوره  •

 وري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکیآهاي علوم، تحقیقات و فنوزارتخانه

 برابر ضوابط معین دانشگاههاي عمومی و علمی ورود به داشتن صالحیت •

 مصوب وزارت مقرّراتطبق  دانشگاهقبولی در آزمون ورودي و یا کسب پذیرش از  •

 

    تخصصی در دوره دکتري تحصیلضوابط  - 

 . تحصیل در دوره دکتري تخصصی به صورت تمام وقت است •

 .هاي تحصیلی ممنوع استتحصیل همزمان دانشجوي این دوره در همان دوره یا سایر دوره •
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از دولتی و ها اعم سسهیا سایر مؤ دانشگاهشجوي دوره دکتري تخصصی در همان تغییر رشته و انتقال دان •

 .غیردولتی، ممنوع است

حساب با دانشگاه نام، نسبت به تسویه ماه پس از ثبت 2موظفند حداکثر ظرف مدت  دکتريدانشجویان دوره  •

اقدام  التحصیلی در زمان مقرر سال ورود، ارشد خویش مبنی بر فارغمقطع قبلی، و تحویل مدرك کارشناسی

ارشد در موعد مقرر، دانشجو منصرف از تحصیل شناخته شده و اسیدر صورت عدم تحویل مدرك کارشن. نمایند

  .گرددپذیرش وي لغو می

 

  آموزش رایگان  -4

در  )بدون آزمون(استعداد درخشان هاي آموزش عالی دولتی، آموزش رایگان براي دانشجویان ورودي روزانه و سسهؤدر م

  .پذیر است بار امکانیکبراي مدت مجاز دوره دکتري صرفاً 

  

  تحصیل همزمان -5

اعم از دولتی (ها  سسهؤو سایر م دانشگاههاي تحصیلی در ره یا سایر دورهتحصیل همزمان دانشجوي دکتري در همان دو

  .ممنوع است) و غیردولتی

 

  نظام آموزشی و برنامه دوره -6

    دانشگاه موظف است وبه شرح زیر  بخش 2باشد و دوره دکتري داراي تنی بر نظام واحدي میبم دانشگاهدر  آموزش

 دانشگاهریزي مصوب شوراي برنامهریزي آموزشی وزارت و  هاي آموزشی و درسی مصوب شوراي عالی برنامه برنامه باشدمی

   .نمایداي که در آن با مجوز شوراي گسترش آموزش عالی دانشجو پذیرفته است، اجرا  براي دوره را

   .است دروس نظري و آزمون جامعشامل گذراندن که آموزشی  بخش - 

-می دکتري و دفاع نهایی پیشنهاد رساله، انجام تحقیق و تدوین رسالهو دفاع از مشتمل بر ارائه که بخش پژوهشی  - 

 . باشد
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  زبان دوره -7

   .شود به زبان فارسی انجام می دانشگاهآموزش در 

، برنامه درسی مصوب را با رعایت بر حسب مورد و خودو پتانسیل موجود  توانایی بر حسباختیار دارد  دانشگاه :)1(تبصره

  .ارائه نماید الملل به زبان غیرفارسی هاي بین ضوابط براي دانشجویان خارجی و یا دوره

ت در مجاز به شرک AUT-PR-4302، بر اساس رویه باشندکه داراي مدرك معتبر زبان میدانشجویانیکلیه  :)2(تبصره

  .باشندمیفارسی  ه شده به زبان غیرئارکالسهاي 

  

  تقویم آموزشی -8

رئیسه هیأتو پس از تصویب  ،تکمیلی دانشگاه تهیهتقویم آموزشی دانشگاه به پیشنهاد معاونت آموزشی و تحصیالت

واحد، شروع نام و انتخاب در این تقویم زمان ثبت. شودو در سایت دانشگاه نیز درج می ،ها ابالغدانشگاه به دانشکده

 هر نیمسالدر ها، حذف و اضافه، حذف اضطراري، ارزیابی دروس، هفته پایانی نیمسال، شروع و پایان امتحان کالس

  . دانشگاه نسبت به کلیه امور مذکور اقدام نمایند آموزشی درج شده و دانشجویان باید بر اساس تقویم تحصیلی

  

  استاد راهنما -9

است که مسئولیت راهنمایی  با حداقل مرتبه استادیاري علمی داراي مدرك تخصصیهیأتاستاد راهنما یکی از اعضاي 

و  ،دانشجوبه تقاضاي دانشجو در هنگام پذیرش  ياستاد راهنما. دانشجو را در طول دوره تحصیل دکتري به عهده دارد

 .گرددمیده تعیین کتکمیلی دانشتحصیالت ياو با تصویب شور علمی هیأتعضو موافقت کتبی 

در صورت نیاز، به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید گروه، مسئولیت راهنمایی رساله دانشجو را بیش از یک استاد  -

  .دنشومیدار راهنما، بصورت مشترك عهده

در موارد خاص و . باشداز زمان تصویب پیشنهاد رساله می بعدتعیین استاد راهنماي دوم یکسال حداکثر زمان  -

 .گیري خواهد کرددر این خصوص تصمیم ،حسب مورد ،تکمیلی دانشگاهتحصیالتمدیریت  ،یکسالگذشت بیش از 

  .شودمیداده ط استاد راهنما در زمان ورود دانشجو مد نظر قرار ظرفیت و شرایبراي تعیین استاد راهنماي دوم،  -
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انجام   AUT-PR-3307 مطابق با رویه دانشگاه،شرایط و نحوه انتخاب استاد راهنماي اول و دوم داخل یا خارج از  -

 .شودمی

، مطابق با رویه خارجیتحت عنوان استاد راهنماي  شرایط و نحوه تعیین استاد راهنماي مشترك خارج از ایران -

 .شودانجام می AUT-PR-3309شماره  

  

  مشاوراستاد  -10

با مدرك  ايحرفه علمی یا سایر متخصصانهیأتاز اعضاي  نفریک یا چند ، به تشخیص استاد راهنما ،در صورت نیاز -

  .شوندتعیین می AUT-PR-3307 مطابق با رویه ،رساله دانشجو» استاد مشاور«دکتري به عنوان 

- با مرتبه کارشناسی "در صنعت شاخص"علمی هیأتفرد غیر عضو علمی مربی دانشگاه و عضو هیأت :)3(تبصره

  . شاور دانشجوي دکتري باشداستاد متواند می ،تکمیلی دانشکدهتحصیالت ید شورايأیدر صورت ت ،ارشد به باال

 .باشدبالمانع می بعد از تصویب پیشنهاد رسالهیک سال تعیین استاد مشاور تا  -

 

  مدت مجاز تحصیل  -11

  .تحصیلی استنیمسال  8و حداکثر  6تحصیل در دوره دکتري تخصصی، حداقل  مجاز مدت

این رویه  33 مادهمطابق با تمدید سنوات آموزشی ایشان  آموخته نشود،دانشجو در مدت مقرر دانش چنانچه :)4(تبصره

  .پذیر استامکان

  

 تحصیلینیمسال مرخصی و حذف  -12

  :باشدمی شود که خالصه آن به شرح زیرانجام می AUT-PR-3308مرخصی تحصیلی و حذف نیمسال بر اساس رویه 

 .باشد درخواست مرخصی تحصیلی در اولین نیمسال ورود به دانشگاه مجاز نمی -

 2حداقل  ،استاد راهنما تأییدرا پس از  دانشجو در صورت تمایل به استفاده از مرخصی تحصیلی، باید درخواست خود -
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 . نمایدتکمیلی دانشکده تحویل به دفتر تحصیالت ،نام نیمسالهفته قبل از موعد ثبت

هفته قبل از شروع امتحانات  1تا  تواندمی ،باشدنامی خویش میثبتنیمسال متقاضی حذف در صورتیکه دانشجو  -

تکمیلی به دفتر تحصیالت ،استاد راهنما تأییدبا ذکر دالیل و پس از  مورد نظر درخواست خود را براي حذف نیمسال

 . دانشکده ارایه نماید

 .کندیا حذف نیمسال استفاده و تواند از مرخصی تحصیلی نیمسال می 1دانشجو در طول دوره تحصیلی خود تنها  -

ر مرخصی با احتساب دشده و تحت عنوان مرخصی تحصیلی یا حذف نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب  - 

 .شودوي ثبت میآموزشی  پرتالدر آموزشی سنوات 

پس از مرخصی  مذکورو هزینه  گردیده، شهریه نیمسال از دانشجو اخذ استپرداز در صورتیکه دانشجو شهریه - 

 .قابل بازگشت نخواهد بودتحصیلی و یا حذف 

 دفاعشرکت در آزمون جامع، دفاع از پیشنهاد رساله و دانشجو در زمان مرخصی تحصیلی و یا حذف نیمسال مجاز به  - 

 .باشداز رساله خویش نمی نهایی

پدر، مادر، ( درجه یکبررسی مصادیق مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی نظیر فوت بستگان  :)5(تبصره

پزشکی نیازمند استراحت طوالنی  موریت همسر و یا والدین، انجام جراحیأ، زایمان، م)فرزند، همسر، خواهر و برادر

مرکز بهداشت و مرکز  تأییدشکی و بیمارستانی که به هاي حاد روحی و روانی، با ارایه مستندات پزمدت، بیماري

  . مشاوره دانشگاه رسیده باشد، در اختیار کمیسیون موارد خاص دانشگاه است

بدون احتساب در سنوات  مدت تحصیلسقف در و تحصیلی  نیمسال 2بمدت  حداکثرمرخصی زایمان  ):6(تبصره

  .گرددآموزشی لحاظ می

  

  تغییر رشته، انتقال و میهمانی -13

در صورت سسات ؤدر سایر ممیهمانی درس  .تدر دوره دکتري ممنوع اس ترمیو میهمانی انتقال  ،تغییر رشته

استاد راهنما، گروه آموزشی، شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده و موافقت مدیریت تحصیالت تکمیلی  تأییدموافقت و 

   .باشدپذیر میدانشگاه امکان
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  انصراف از تحصیل -14

شخصاً به راهنما، ) ان(همراه با نظر استاد ،انصراف خود راکتبی  تحصیل باید درخواستدانشجوي متقاضی انصراف از  -

العمل اجرایی مندرج در سلیم نموده و در صورت موافقت دانشگاه، مطابق با دستوردانشکده تتکمیلی تحصیالت

 . اقدام نماید) 1(پیوست شماره 

و دانشگاه مجاز است حکم شده تلقی  وي انصراف از تحصیلبه منزله تحصیلی عدم ثبت نام دانشجو در هر نیمسال  -

 . انصراف از تحصیل دانشجو را صادر نماید

، تقاضاي خود را لغو انصراف تاریخ ارائه درخواستاز  بعدماه  2تا حداکثر بار و دانشجو مجاز است فقط براي یک -

 . قطعی خواهد شدوي در غیر اینصورت، پس از انقضاي این مهلت، حکم انصراف از تحصیل . نماید

و دانشگاه مختار است با  است دانشگاهگیري براي بازگشت به تحصیل دانشجوي منصرف از تحصیل بر عهده  تصمیم -

مذکور به عنوان مرخصی با  نیمسالازگشت دانشجو، در صورت موافقت با ب .نمایدلغو درخواست دانشجو موافقت ن

  .شوداحتساب در سنوات براي دانشجو منظور می

  

  درسی  هايواحد نیمسالی/کلتعداد  -15

هاي پژوهشی واحدهاي درسی به منظور تسلط بر مفاهیم نوین هر رشته و تقویت توان علمی دانشجو براي اجراي فعالیت

   .گرددبر اساس برنامه درسی مصوب هر رشته تعیین میدوره، با نظر استاد راهنما و 

واحد  12که از این تعداد  باشد،میواحد  36 و پس از آن 96ورودي  درسی دوره دکتري تخصصیهاي تعداد واحد - 

 .شودواحد پژوهشی است که در برنامه درسی هر رشته تحصیلی لحاظ می 24آموزشی و 

از  درس بیشتر 2یا  1است  و پس از آن موظف 96دانشجوي ورودي استاد راهنما،  در صورت تشخیص و درخواست - 

هزینه دروس مذکور  )بدون آزمون(استعداد درخشان براي دانشجویان روزانه و  و واحد دوره آموزشی اخذ نماید 12

 .باشدواحد بر عهده دانشجو نمی 18تا سقف 

واحد  18واحد است که از این تعداد،  42و ماقبل،  95تعداد واحدهاي درسی دانشجویان ورودي  :)7(تبصره

   .واحد آموزشی هستند 18ي و کلیه دانشجویان موظف به گذراندن همه باشدواحد پژوهشی می 24و  آموزشی

                  گرایش خود از طریق کارشناسان -شتهر هاي درسیواحد دقیقعناوین و تعداد از  استموظف  دانشجو - 

و حسب نظر استاد بر اساس برنامه مصوب درسی و واحدهاي الزم را  ،مطلع شده مربوطه تکمیلی دانشکدهتحصیالت

 .با موفقیت بگذراند تحصیل در مدت مجازراهنماي خویش 
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مجاز به اخذ همان درس در دوره دکتري  ،استگذراندهارشد چنانچه دانشجوي دکتري درسی را در مقطع کارشناسی - 

 .باشدنمی

 6مگر آنکه کمتر از  ،واحد درسی انتخاب کند 10و حداکثر  6دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است، حداقل  - 

 .واحد درسی باقیمانده باشد

و ماقبل، حداکثر تا پایان  95و پس از آن، حداکثر تا پایان نیمسال چهارم و دانشجوي ورودي  96دانشجوي ورودي  - 

 .نیمسال ششم باید کلیه واحدهاي درسی خود را با موفقیت بگذراند

  

  واحد رساله/یدرسواحد  اخذثبت نام و  - 16

تعیین و آموزشی است ه بر عهده گرو ،، طبق برنامه درسی مصوبرشته و یا گرایشهر دروس چگونگی و ترتیب ارایه 

دانشجو  .تکمیلی دانشگاه اعالم شود تحصیالت ، به مدیریتتحصیل نیمسال اولهفته ششم  بایست تادروس دانشجو می

اضافه نسبت به اخذ واحدهاي درسی، واحد /نام و یا حذفموظف است، بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه، در هنگام ثبت

  .باشدمی) 2(مطابق با پیوست شماره  واحد رساله/جزئیات اخذ واحد درسی. آزمون جامع و واحد رساله اقدام نماید

  

  دروس جبرانی  -17

 تعدادي از دروس را بهست یید گروه مربوطه، دانشجو موظف اأدر صورت نیاز، به تشخیص و پیشنهاد استاد راهنما و ت

  .بگذراند "دروس جبرانی"نوان ع

 .درس را بعنوان درس جبرانی در نیمسال اول و دوم تحصیلی اخذ نماید 2تواند حداکثر دانشجو می - 

 .باشدپذیر میواحد امکان 14در هر نیمسال تحصیلی اخذ دروس اصلی به همراه دروس جبرانی تا سقف  - 

 .شوداست و نمره مذکور در میانگین نیمسال و کل دانشجو لحاظ نمی 14حداقل نمره قبولی در هر درس جبرانی  - 

  .دانشگاه دریافت خواهد شد تعرفه مالیپرداز مطابق با هاي شهریههزینه واحدهاي جبرانی دوره - 

 



  

  دکتري آموزشی دوره مقرّرات مجموعه

  AUT-PR-3315  :شماره

  8/12/96: تاریخ  1  :ویرایش

  ٣٨:  از  ١٥:  صفحه

 

  .تمامی اطالعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است
 

  
 

 

  اضافیاخذ واحد  -18

 که بنا به دالیل مختلف نظیر جبران کسري معدل ،))بدون آزمون(استعداد درخشان  و اعم از روزانه( کلیه دانشجویان

مطابق با  واحدهاي اضافی راهزینه باید  ،اخذ نمایند مربوطهاستاد راهنما و دانشکده  تأییدواحد درسی با  18بیش از 

   .مرکز آموزشهاي الکترونیکی و آزاد دانشگاه پرداخت نمایندتعرفه مالی دانشگاه با مراجعه به 

  

  حضور دانشجو در جلسات کالس -19

جلسات  16/3 اگر دانشجو در طول نیمسال تحصیلی در بیش از .حضور دانشجو در تمام جلسات کالس درس الزامی است

  .شودغیبت کند، نمره آن درس صفر منظور می

  

  امتحانات پایانی  -20

تقویم آموزشی دانشگاه در هر سال . شوددر بازه زمانی مقرر برگزار می دانشگاه امتحانات پایانی بر اساس تقویم آموزشی

   .گیردمیقرار نیز ها ابالغ و در سایت اصلی دانشگاه تحصیلی به دانشکده

 زمان .دباشندانشجویان موظف به شرکت در آزمون پایانی هر درس و امضاي لیست حضور و غیاب امتحان می - 

    .باشددانشجو قابل مشاهده می پرتالآزمون پایانی در  برگزاري

توسط براي ایشان دانشجویانیکه در جلسه امتحان حضور نیابند و یا لیست حضور و غیاب امتحان را امضاء ننمایند،  - 

 .دانشجو ثبت خواهد شد پرتالغیبت امتحانی در درس مذکور در  کارشناس دانشکده صفر

سواالت آزمون و یا امضا لیست حضور و غیاب، امکان ترك جلسه  در صورت حضور دانشجو در جلسه امتحان و رویت - 

 .شودوجود ندارد و دانشجو در آن جلسه حاضر محسوب می

 



  

  دکتري آموزشی دوره مقرّرات مجموعه

  AUT-PR-3315  :شماره

  8/12/96: تاریخ  1  :ویرایش

  ٣٨:  از  ١٦:  صفحه

 

  .تمامی اطالعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است
 

  
 

 

  نحوه ارزیابی دروس -21

کالس اساس حضور و فعالیت دانشجو در بر ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس از سوي مدرس آن درس و

                          هر           هاي کتبی مستمر و پایانی براي دروس نظري در طول و پایانو نتایج آزمون ،هاي درسانجام تکالیف و پروژه

  . باشدمیو بر مبناي عددي از صفر تا بیست قابل محاسبه  شدهنیمسال تحصیلی انجام 

نمرات دانشجویان را ساعت کاري  48نموده و پس از ضروري است مدرس نمرات را قبل از مهلت قانونی ثبت موقت  - 

  . نمایدقطعی 

پس  زیرا ساعت به مدرس ارائه نمایند 48الزم است دانشجویان درخواست تجدیدنظر خود را قبل از اتمام بازه زمانی  - 

  . وجود ندارد مدرساز قطعی شدن نمره، امکان تغییر نمره توسط 

مطابق با تقویم آموزشی دانشگاه  ،مدرسینتحصیلی توسط هر سال آخرین مهلت ثبت نمرات دروس دانشجویان در  - 

 .باشدمی

 

  نمرات دروس -22

 .است 20از  14و جبرانی  )اختیارياجباري و ( اعم از دروس اصلی در هر درسدانشجو حداقل نمره قبولی  - 

چنانچه . باشددر صورت عدم کسب نمره قبولی در هر درس اجباري دوره، دانشجو ملزم به اخذ مجدد آن درس می - 

تواند همان کسب ننماید، با نظر استاد راهنما و گروه می و یا جبرانی دانشجو نمره قبولی در یک درس اختیاري

  .درس و یا یک درس جایگزین را اخذ نماید

  

  میانگین نمرات  -23

  .باشدمی 20از  16قانونی  در مهلتپس از گذراندن تمام واحدهاي درسی دانشجو حداقل میانگین کل نمرات 

باشد، الزم است جهت  16کمتر از  دروس مصوب دورهپس از به اتمام رساندن دانشجو نانچه میانگین نمرات چ - 

براي دانشجویان ( چهارمحداکثر تا پایان نیمسال ، درس یا دروسی را با نظر استاد راهنما و گروه ،جبران معدل

، در بگذراندبا موفقیت ) و ماقبل از آن 95براي دانشجویان ورودي (ششم  نیمسالیا پایان  )و پس از آن 96ورودي 

معدل کل مشمول پرداخت  ترمیماخذ واحد درسی براي  .گرددمی "اخراج"و غیراینصورت از ادامه تحصیل محروم 

 .باشدامناء دانشگاه، میهیأتمصوب مالی تعرفه با شهریه، مطابق  



  

  دکتري آموزشی دوره مقرّرات مجموعه

  AUT-PR-3315  :شماره

  8/12/96: تاریخ  1  :ویرایش

  ٣٨:  از  ١٧:  صفحه

 

  .تمامی اطالعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است
 

  
 

 

که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انضباطی، نمره مردودي شامل دانشجویانی امکان جبران معدل ):8(تبصره 

 .شود کنند، نمی دریافت می

 .شودنمره دروس جبرانی در میانگین نیمسال و کل دانشجو، لحاظ نمی - 

  

  سازي دروسمعادل -24

 دوره قبلی مقطع دکتري در                      از دانشجوگذرانده شده ، پذیرش دروس )تطبیق واحد(سازي دروس منظور از معادل

 سازي دروس در دوره دکتري با نظر گروه آموزشی دانشکدهمعادل. باشدمی هامؤسسهسایر یا و  ،صنعتی امیرکبیردانشگاه 

  .شودانجام می AUT-PR-3314مندرج در رویه و با شرایط و شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده 

 

 غیبت امتحانیحذف درس و حذف  -25

 1و حداکثر ) حذف اضطراريعنوان تحت (درس  1دانشجو مجاز است در طول تحصیل خویش درخواست حذف حداکثر 

حذف درس و حذف غیبت امتحانی بر اساس رویه . را به شرح زیر داشته باشد )اثرصفر بیتحت عنوان (غیبت امتحانی 

AUT-PR-3308 باشدمی خالصه رویه به شرح زیر. شودانجام می:  

هفته قبل از شروع امتحانات نیمسال، تحت عنوان حذف  1تحصیلی دانشجو تا درس در طول سنوات 1حذف  - 

 . شودثبت می و ریز نمرات دانشجو پرتالدر  حذف اضطراريصورت درس به صورت در این. اضطراري بالمانع است

 تأییدتواند درخواست خود را با ذکر دالیل و پس از هفته قبل از شروع امتحانات می 1دانشجو در طول نیمسال و تا  - 

 .تکمیلی دانشکده ارایه نمایداستاد راهنما به دفتر تحصیالت

را به هر دلیل پیدا نکند، براي آن درس ) در طول دوره تحصیل(درس  1دانشجویی امکان شرکت در امتحان چنانچه  - 

جهت  الزم است دانشجو درخواست خود. شوداثر می در ریز نمرات دانشجو غیبت منظور شده و نمره صفر غیبت بی

 . تکمیلی دانشکده ارایه نمایدهفته پس از پایان امتحانات به دفتر تحصیالت 2را حداکثر تا  بی اثر شدن صفر غیبت

چنانچه حذف درس و یا غیبت امتحانی موجب طوالنی شدن دوره تحصیل دانشجو گردد و یا مراحل تحصیل را  - 

 . دچار تأخیر نماید، مسئولیت آن بر عهده شخص دانشجو خواهد بود

درس حذف شده و یا داراي و هزینه  گردیدهپرداز باشد، شهریه درس از دانشجو اخذ  در صورتیکه دانشجو شهریه - 

 .گرددنمیغیبت عودت 



  

  دکتري آموزشی دوره مقرّرات مجموعه

  AUT-PR-3315  :شماره

  8/12/96: تاریخ  1  :ویرایش

  ٣٨:  از  ١٨:  صفحه

 

  .تمامی اطالعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است
 

  
 

 

واحد برسد، این  6چنانچه با حذف درس و یا غیبت امتحانی، تعداد واحدهاي انتخابی باقیمانده دانشجو به کمتر از  - 

 . شودنیمسال کامل در سنوات تحصیلی وي محسوب می 1نیمسال به عنوان 

یه استاد راهنما و دانشکده مربوط را داشته تأییدیگزین باید دانشجویان براي اخذ مجدد درس حذف شده یا درس جا - 

 . باشند

 

     انگلیسی زبان هنمر -26

هاي زبان انگلیسی، و کسب حداقل نمره در یکی از آزموناحراز توانایی در زبان خارجی  ،براي صدور مجوز آزمون جامع

دوم تحصیل  نیمسالتا پایان  قبولیکلیه دانشجویان موظف به کسب نمره . ، ضروري است)1(جدول شماره با  مطابق

عدم موفقیت در کسب حداقل نمره آزمون زبان منجر به تعویق آزمون جامع و دفاع از پیشنهاد رساله . باشندخود می

   .تواند تبعات نامطلوبی براي ادامه تحصیل دانشجو به همراه داشته باشدشود که میدکتري می

الملل هستند، عالوه بر احراز سایر شرایط، الزم است نمره شجویان دوره خودگردان، که خواستار مدرك دوره بیندان - 

 الملل کسب نمایندآزمون زبان را مطابق دانشجویان ورودي بین

 

باشد و الزم دانشجو در کسب نمره قبولی آزمون زبان دلیلی بر اخذ مجوز آزمون جامع نمی چندبارهعدم موفقیت  - 

است دانشجویان ضمن صرف وقت و تالش کافی و مناسب براي تقویت مهارت زبان انگلیسی از همان ابتداي ورود به 

 . اقدام جدي نماینددوره دکتري، نسبت به کسب نمره قبولی در آزمون زبان 

 

توانند در بدو ورود در آزمون تعیین سطح، که توسط دانشجویان فاقد مدرك زبان با حدنصاب قابل قبول دانشگاه می - 

شود، شرکت نمایند و از میزان سطح زبان انگلیسی برگزار می (ILCA) الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیرمرکز زبان بین

هاي این مرکز حضور بهم توانند جهت ارتقاء سطح زبان خود در کالسدانشجویان می. خود آگاهی حاصل نمایند

 (Intermediate)متوسط دانشجویانی که دوره . هاي مقدماتی، متوسطه و پیشرفته شرکت نمایندو در دورهرسانده 

 ESTA آزمون  5/5را با موفقیت به پایان برسانند، معادل نمره  (ILCA) الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیرمرکز زبان بین

 .توانند در آزمون جامع شرکت کنندمحسوب شده و می

  

  



  

  دکتري آموزشی دوره مقرّرات مجموعه

  AUT-PR-3315  :شماره

  8/12/96: تاریخ  1  :ویرایش

  ٣٨:  از  ١٩:  صفحه

 

  .تمامی اطالعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است
 

  
 

 

  هاي زبان انگلیسی براي دوره دکتريآزمونقابل قبول حداقل نمره  – )1(ماره جدول ش

  قبل ما و 94ورودي مهر 

 IELTS  MSRT  نوع ورود
TOEFL 

(pbt)  

TOEFL 

(ibt)  
TOLIMO  

، دانشجویان روزانه، بدون آزمون، نوبت دوم

  خودگردان الملل وهاي بینو دوره بورسیه 

5/5  50  450  60  500  

 و پس از آن 94ورودي بهمن 

  

  نوع ورود

  

IELTS  MSRT TOEFL (pbt)  TOEFL (ibt)  TOLIMO  

ESTA   

-زمون مرکز زبان بینآ

صنعتی  الملل دانشگاه 

 امیرکبیر

دوره  دانشجویان

  الملل ینب

0/6  70  550  80-79  550  0/6  

روزانه، دانشجویان 

بدون آزمون، نوبت 

دوره  ، بورسیه و دوم

  خودگردان

5/5  60  520  70-69  520  5/5  

  

  آزمون جامع -27

و در نیمسال سوم هاي آموزشی و پژوهشی دانشجو آزمون جامع آزمون تخصصی است که با هدف ارزشیابی توانمندي

  .باشددفاع از پیشنهاد رساله دکتري میالزم براي آمیز آزمون جامع شرط گذراندن موفقیت .شودبرگزار میپس از آن 

از تمام واحدهاي  16کسب میانگین کل حداقل واحد درسی،  12گذراندن حداقل براي ورود به مرحله ارزیابی جامع،  - 

  .الزامی استو کسب حدنصاب نمره آزمون زبان آموزشی گذرانده شده دوره 



  

  دکتري آموزشی دوره مقرّرات مجموعه

  AUT-PR-3315  :شماره

  8/12/96: تاریخ  1  :ویرایش

  ٣٨:  از  ٢٠:  صفحه

 

  .تمامی اطالعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است
 

  
 

 

-صورت معادلاند، در سازي دروس نمودهاین رویه اقدام به معادل 24 مادهدانشجویانی که بر اساس  ):9(تبصره 

اول ویا دوم تحصیل خود نسبت به اخذ و شرکت در آزمون  نیمسالتوانند در واحد درسی می 12سازي ویا گذراندن 

  .جامع اقدام نمایند

 .است 16جامع  آزمونحداقل نمره قبولی در  - 

در ارزیابی جامع شرکت  یکبار دیگر دانشجو مجاز است صرفاًدر صورت عدم موفقیت در آزمون جامع نوبت اول،  - 

  .و آن را با موفقیت بگذارند نموده

آموزشی دانشجوي  مقرّراتدر صورت عدم کسب نمره قبولی آزمون جامع پس از دو نوبت ارزیابی، دانشجو مطابق با  - 

 .شود و امکان ادامه تحصیل نخواهد داشتمحسوب می "اخراجی"محروم از تحصیل

 پنجم نیمسالدانشجو حداکثر تا پایان . باشدسوم تحصیل دانشجو می نیمسالترین زمان براي آزمون جامع مناسب - 

 .  مجاز است در آزمون جامع شرکت کرده و نمره قبولی کسب نماید تحصیل

 .شودمی اعالمبه دانشجو  و شده تدوین هر دانشکده ، توسطجامع آزمونی ینحوه اجراجزئیات و  - 

  

  پیشنهاد رساله  - 28

، یک سوال و پژوهشی دوره دکتري تخصصی هايفعالیتضمن ارائه طرح کلی هاد رساله گزارش مکتوبی است که پیشن

ها و برنامه ها، فعالیترا مشخص کرده، و نوآوري اهمیت آن/رویکرد اصلی و روشن پاسخ به آن را تعریف نموده، اصالت

تحصیلی و با راهنمایی  )هاي(مشخص از رشته )هاي(هدر زمینپیشنهاد رساله . نمایدتحقیق را تشریح می زمانبندي

تصویب طرح پیشنهادي رساله در گروه  ،جامع آزمونآمیز گذراندن موفقیت. شودتدوین می )ان(راهنما و مشاور )ان(استاد

هاي فعالیترسمی شرط الزم براي شروع  داوران هیأتآمیز از آن در یک جلسه رسمی با حضور و دفاع موفقیت آموزشی

  . پژوهشی در دوره دکتري تخصصی است

دانشجو باید در نیمسال سوم و حداکثر تا پایان نیمسال چهارم از پیشنهاد رساله خویش مطابق با رویه شماره                       - 

AUT-PR-3316 دفاع نماید . 

داوران هیأت تأییدنگردد، با  چنانچه پیشنهاد رساله دانشجو در اولین جلسه دفاع مورد قبول واقع نشده و تصویب - 

شود تا اصالحات الزم را میحداکثر یک نوبت و در یک نیمسال در سقف مدت مجاز تحصیل به دانشجو اجازه داده 

  .اً در جلسه دفاع شرکت، و از پیشنهاد رساله خود دفاع نمایدانجام دهد و مجدد
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  .تمامی اطالعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است
 

  
 

 

تواند میو  داشته به همراهرا ) 1(نوع آموزشی کتبی و اخطار  اخطاررساله در مهلت قانونی  عدم دفاع از پیشنهاد - 

وضعیت اخطارهاي آموزشی و  )2(جدول شماره . دانشجو شوداخراج  در نهایتمنجر به کسرنمره، جریمه مالی، و 

نمره منفی . دهدتحصیلی و پس از آن نشان می 5 نیمسالاقدامات بعدي آن را در صورت دفاع از پیشنهاد رساله در 

 ناشی ازهاي منفی بر مبناي جمع امتیاز .اعمال خواهد شد) 3(انواع اخطارهاي آموزشی، مطابق با جدول شماره 

 .شوداعمال می )4(جدول شماره مطابق  نمره رسالهسقف کاهش اخطارهاي آموزشی، 

                                                      تحصیل 4 نیمسالتا پایان   رسالهاخطارهاي آموزشی در صورت عدم دفاع از پیشنهاد  -  )2(جدول شماره 

 زمان موضوع نوع اخطار امتیاز منفی

 5 نیمسالورود به  عدم دفاع از پیشنهاد رساله کتبی آموزشی اخطار -

 6 نیمسالورود به  عدم دفاع از پیشنهاد رساله )1(نوع آموزشی اخطار  1

 7 نیمسالبه  ورود عدم دفاع از پیشنهاد رساله )1(آموزشی نوع اخطار  1

 8 نیمسالبه  ورود عدم دفاع از پیشنهاد رساله )1(اخطار آموزشی نوع  1

 9 نیمسالورود به  عدم دفاع از پیشنهاد رساله )اخراج( عدم امکان ادامه تحصیل

  

 ي آموزشینمره منفی اخطارها  - )3(دول شماره ج

 آموزشی نوع اخطار کتبی 1نوع     2نوع 

 امتیاز منفی -  1  2
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 اخطارهاي آموزشی ناشی از بر اساس امتیاز منفی نمره رسالهسقف کاهش  -  )4( جدول شماره

 منفی هايجمع امتیاز  1  2  3  6 9 12

 **و * سقف نمره رسالهکاهش   -   -   1  2 3 4

 4سقف نمره رساله براي : مثال( گرددخطی محاسبه میصورت ه برساله بر اساس جمع امتیازهاي منفی  نمرهسقف کاهش  *

 .شودامتیاز و باالتر اعمال می 3کاهش سقف نمره رساله براي   .)باشدمی33/18امتیاز منفی  5و براي  66/18امتیاز منفی 

مجوز دفاع نهایی، یک اضافه بر تعداد مقاالت اعالم شده براي صدور ،  Q1هايدر مجله  ISIبه ازاي چاپ یا پذیرش هر مقاله **

  .یابدامتیاز منفی کاهش می

 

  داوران  هیأتترکیب  -29

اي است که مسئولیت ارزیابی رساله دانشجو علمی و یا متخصصان حرفههیأتاي متشکل از اعضاء مجموعه داوران هیأت

شوراي  شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده و تصویب تأییدآموزشی، داوران با پیشنهاد گروه هیأت. را بر عهده دارند

 .گرددتکمیلی دانشگاه تعیین می تحصیالت

 . باشد و انتخاب داور پنجم بر اساس نظر استاد راهنما و یا گروه بالمانع استنفر می 4داوران پیشنهاد رساله  هیأت - 

 .)اول داور داخلی( حداقل یکی از داوران بایستی از داخل دانشکده باشد - 

 .)اول داور خارجی(بایستی از خارج دانشگاه باشد حداقل یکی از داوران  - 

 .شودهاي دانشگاه انتخاب یا سایر دانشکده تواند از داخل دانشکده ومیدوم داور داخلی  - 

 گردد هر، اگرچه توصیه میشودهاي دانشگاه انتخاب یا سایر دانشکده تواند از خارج از دانشگاه ومیدوم  خارجیداور  - 

 .دو داور خارجی از بیرون دانشگاه انتخاب شوند

 . دانشگاه انتخاب شوداز تواند از داخل دانشکده، داخل دانشگاه و یا خارج داور پنجم می - 

داوران خارج از  حداقل یکی ازهمچنین . دناز داوران باید مرتبه دانشیاري و یا استادي داشته باش دو نفرحداقل  - 

  .دانشیاري و یا استادي داشته باشد مرتبهباید دانشگاه 
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نماینده خود . بایست از خارج از دانشکده و داخل دانشگاه انتخاب شودنماینده شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه می - 

 .باشدداور مینیز 

ها جهت تعیین نماینده از داخل دانشکده حسب مورد، در صورت درخواست دانشکده و در مواقع خاص :)10( تبصره

  .گیري خواهد شدتکمیلی دانشگاه بررسی و تصمیممراتب از سوي مدیریت تحصیالت

 .دننباش مؤسسهیک يِ گردد داوران خارجی از یک دانشکدهتوصیه می - 

، ولی باشدنمیاجباري جهت اعالم نظر و معرفی داور دانشگاه  يِهابه سایر دانشکدهارسال پیشنهاد رساله دانشجو  - 

 .شودتوصیه می

بعنوان  الزم است ایشانداوران باشند، هیأتتکمیلی دانشگاه جزء صورتیکه هر یک از اعضاء شوراي تحصیالتدر  - 

  .حتی اگر از داوران داخل دانشکده باشند ،شوندانتخاب دانشگاه تکمیلی  نماینده تحصیالت

 

 )پیشنهاد رساله و دفاع نهایی(شرایط برگزاري جلسه دفاع  -30

مشروحه زیر در جلسه دفاع، جهت برگزاري جلسه، الزامی است و جلسه دفاع در صورت عدم حضور کلیه افراد حضور  -

 :شودیکی از این افراد رسمیت نداشته و تشکیل نمی

 راهنما) ان(استاد •

 ) تکمیلی دانشگاهنماینده شوراي تحصیالت(دبیر جلسه  •

 خارج از دانشگاه  انداوری از یک •

 

 الزم استولی  ،المللی خارج از کشور در جلسه دفاع الزامی نیستاستاد راهنماي بینفیزیکی حضور  ):11(تبصره 

  .در جلسه حضور بهم رسانند ،نظیر اسکایپ ایشان از طریق وسایل ارتباط جمعی،

دانشکده امکان حضور در  تأییددر موارد خاص، که یکی از اساتید راهنما به دالیل کامالً موجه مورد  ):12(تبصره 

  .  ه دفاع را نداشته باشند، امکان برگزاري جلسه دفاع با یک استاد راهنما نیز وجود داردجلس

یافته و تشکیل رسمیت  ،که یکی از آنها داراي مرتبه دانشیاري یا باالتر است ،از داوران نفر 3جلسه با حضور حداقل  -

 .شودمی
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 تأییدبه دالیل کامالً موجه مورد عدم حضور استاد مشاور، . باشداستاد مشاور نیز موظف به حضور در جلسه دفاع می -

 .شود، مانع از تشکیل جلسه دفاع نمیدانشکده

   به منظور ایجاد نظم و هماهنگی در برگزاري جلسات دفاع دانشجویان دکتري، برگزاري این جلسه در همه  -

         نماینده شوراي . شد خواهد انجام AUT-PR-3316دستورالعمل مندرج در رویه ها با رعایت دانشکده

اي از آن را در ابتداي جلسه به نحو مقتضی العمل بوده و خالصهتکمیلی دانشگاه مسئول اجراي این دستورتحصیالت

 .به اطالع حاضران خواهد رساند

  

  کوتاه مدت تحقیقاتی فرصت -31

در مدت  ،نامه مصوب وزارترساله و براي فعالیتهاي پژوهشی خود طبق آیین پس از دفاع از پیشنهاددانشجو مجاز است 

           بر اساس رویههاي آموزش عالی داخلی یا خارجی سسهؤتحقیقاتی به یکی از ممجاز تحصیلی با عنوان فرصت

AUT-PR-2207  نمایدسفر.  

  

  تحصیلی  پایش -32

  :گرددانجام میمرحله به شرح زیر  2پایش در در طول تحصیل دانشجویان دوره دکتري، 

 پیش از دفاع از پیشنهاد رساله« پایش« 

  شنهاد رسالهیدفاع از پاز  پس«پایش« 

، ضمن نظارت بر عملکرد آموزشی، بر عملکرد مناسب دوره آموزشیدر  »پیش از دفاع از پیشنهاد رساله«پایش  - 

  . در زمان مقرر تأکید دارد "پیشنهاد رساله"دانشجو در انتخاب و پیشبرد موضوع پژوهش و تهیه و ارایه 

، بر عملکرد مناسب دانشجو در پیشبرد پژوهش و تهیه و پژوهشیدر دوره  »شنهاد رسالهیپس از دفاع از پ«پایش  - 

 .در زمان مقرر تأکید داردو محصوالت تحقیق نظیر مقاله و اختراع  "رساله"ارایه 

 هیأتمنتخب (ارزیابی  هیأتو  راهنما )ان(استادحضور با  سالیانه، در جلسات انشجو پس از دفاع از پیشنهاد رسالهد - 

و قرار گرفته ارزیابی مورد گذشته هاي فعالیتدر این جلسات  .پردازدمی پژوهش، به ارائه گزارش پیشرفت )داوران

 .شودمیمرور و بررسی آتی  نظرمورد هاي فعالیت
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) ارزیابیهیأتراهنما و یا  )ان(استاد تأییدبا (و یا عدم پیشرفت مورد انتظار در پروژه  مقرّراتبموقع عدم رعایت  - 

، جریمه مالی و یا اخراج رساله تواند منجر به کسر نمرهمیبه همراه داشته و ) 2(و یا نوع ) 1(نوع اخطار آموزشی 

 .گردد 33 مادهو موارد مندرج در  4و  3جداول مطابق با 

 .آورده شده است   AUT-PR-3317تحصیلی در رویه شمارهجزئیات پایش 

 

 تمدید سنوات آموزشی -33

دانشجویانی که در مدت . نیمسال تحصیلی است 8و حداکثر  6مدت مجاز تحصیل در دوره دکتري تخصصی حداقل  - 

راهنما، گروه ) ان(مجاز تحصیل از رساله خویش دفاع ننمایند، در صورت ارائه دالیل موجه و منطقی و موافقت استاد

تکمیلی دانشگاه، سنوات آموزشی آنها  تکمیلی دانشکده و مدیریت تحصیالت ارزیابی، شوراي تحصیالت هیأت/آموزشی

فراتر ) نیمسال 12(سال  6تواند از در هر صورت سنوات دانشجو نمی. نیمسال تحصیلی تمدید خواهد شد 4ا حداکثر ت

دانشجو به دلیل پایان ) اخراج(رود و در صورت عدم دفاع از رساله در این مدت زمانی، حکم محرومیت از تحصیل 

 .شودسقف سنوات تحصیل صادر می

ارزیابی و شوراي  هیأت/راهنما، گروه آموزشی) ان(حصیلی خود را با تأیید استادت) 9(تواند نیمسال نهم دانشجو می - 

- می) )بدون آزمون(استعداد درخشان -روزانه(رایگان دانشجویان آموزش. تکمیلی دانشکده تمدید نماید تحصیالت

تمدید سنوات . دفاع نمایند، از رساله خویش تحصیلی توانند تا پایان نیمسال نهم بدون پرداخت شهریه تمدید سنوات

منوط ) الملل و بورسیهاعم از نوبت دوم، پردیس خودگردان، دوره بین(پرداز آموزشی نیمسال نهم دانشجویان شهریه

  .باشدمی و قرارداد بورسیه امناء دانشگاه هیأتبه پرداخت شهریه بر اساس تعرفه مالی مصوبه 

تعرفه  با ، مطابقتحصیلی زدهم موظف به پرداخت شهریه تمدید سنواتدهم الی دوا هايکلیه دانشجویان در نیمسال - 

گروه ، راهنما) ان(استاد تأییددر صورت  مذکور هايتمدید نیمسال. باشندامناء دانشگاه، می هیأتمالی مصوب 

  .شودانجام می تکمیلی دانشگاه تکمیلی دانشکده و مدیریت تحصیالت ، شوراي تحصیالتارزیابی هیأت/آموزشی

استاد راهنما در صورت موافقت ) )بدون آزمون(استعداد درخشان قبولی در کنکور و (ه دانشجویان روزان :)13(تبصره

از با عدم پرداخت شهریه تمدید سنوات نیمسال دهم،  شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده/گروه آموزشیو تصویب 

پرداز پرداخت شهریه نیمسال دهم شامل دانشجویان شهریهعدم . معاف خواهند بودهزینه نیمسال مذکور  پرداخت 

نبوده و تمدید سنوات آنها با پرداخت شهریه مطابق با ... الملل ایرانی و غیرایرانی، نوبت دوم، بورسیه و اعم از بین

  .شودتعرفه مالی دانشگاه انجام می
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نشده و وارد نیمسال آموخته دانش )12( دوازدهموضعیت آموزشی کلیه دانشجویان دوره دکتري که تا پایان نیمسال  - 

  .شودیافته و حکم اخراج صادر میتغییر  "اخراج"به شوند و پس از آن می) 13(سیزدهم 

در موارد بسیار خاص، بنا به دالیل کامالً موجه و قابل قبول، چنانچه دانشجو موفق به اتمام رساله تا  ):14(تبصره

و به ) 31(سیزدهمهاي تحصیل خود نشود، درخواست تمدید سنوات آموزشی نیمسال) 12(پایان نیمسال دوازدهم

تکمیلی دانشکده جهت ارزیابی و شوراي تحصیالت  هیأت/راهنما، گروه آموزشی) ان(بعد، در صورت نظر موافق استاد

در صورت موافقت کمیسیون موارد خاص دانشگاه با . گرددگیري به کمیسیون موارد خاص دانشگاه ارجاع میتصمیم

بازگشت به تحصیل و تمدید سنوات آموزشی، دانشجو براي هر نیمسال موظف به پرداخت شهریه تمدید سنوات 

همچنین براي هر نیمسال تمدید سنوات در سال هفتم . باشدامناء دانشگاه می هیأتمطابق تعرفه مالی مصوب 

به ) 2(و براي هر نیمسال تمدید سنوات در سال هشتم تحصیل اخطار آموزشی نوع ) 1(ی نوع تحصیل اخطار آموزش

 )3(اخطارهاي آموزشی تخصیص یافته به دانشجو، مطابق با جدول شماره  مجموع بر اساس. شوددانشجو داده می

. گرددشجو اعمال میکاهش سقف نمره رساله براي دان )4(هاي منفی محاسبه شده و مطابق جدول شماره امتیاز

 .باشدنبوده و قابل طرح در جلسه کمیسیون موارد خاص نمیپذیر تمدید سال نهم تحت هیچ شرایطی، امکان
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مطابق رویه (ارزیابی  هیأتو  راهنما )ان(استاد تأییدبا  تحقیقشرط کفایت  به ،پس از تدوین رسالهتواند میدانشجو 

AUT-PR-3317(  و حصول حداقل دستاورهاي علمی الزم منتج از رساله مطابق رویهAUT-PR-3306 )که خالصه آن 

الزم است مقاله دانشجو از نظر نویسنده مسئول، ترتیب اسامی و  .از رساله خود دفاع نماید، )در زیر آورده شده است

  .آورده شده است  PR-AUT-3316ضوابطی را رعایت نماید که در رویه ... وابستگی نویسندگان، و 

  :دفاع نمایند) رتبه عالی(توانند با حداکثر سقف نمره  هاي زیر می دانشجویان در یکی از حالت -

  پذیرش و یا چاپ دو مقالهISI  

  پذیرش و یا چاپ یک مقالهISI در مجله با مرتبه Q1 پژوهشی معتبر- و یک مقاله علمی 

  پذیرش و یا چاپ یک مقالهISI در مجله ویژه با مرتبه  Q1  مجالت با  نام و یا شاخص(داراي کیفیت بسیار باال

تکمیلی دانشکده داراي کیفیت بسیار باال از قبل توسط هر دانشکده مشخص و در شوراي تحصیالت Q1مرتبه 

آن، این  تأییدتکمیلی دانشگاه و تکمیلی دانشکده به تحصیالتپس از اعالم نظر شوراي تحصیالت. شودمی مصوب

 ).خواهد بودبند قابل اجرا 



  

  دکتري آموزشی دوره مقرّرات مجموعه

  AUT-PR-3315  :شماره

  8/12/96: تاریخ  1  :ویرایش

  ٣٨:  از  ٢٧:  صفحه

 

  .تمامی اطالعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است
 

  
 

 

  پذیرش و یا چاپ یک مقالهISI  المللی بینو یک ثبت اختراعUS Patent  و یاEuropean Patent  مطابق با پیوست

 .انجام خواهد شد )3(شماره 
  

 

  :با حالت زیر دفاع نمایند) رتبه بسیار خوب(تر یک سطح پائینبا حداکثر  9 نیمسالتوانند بعد از میدانشجویان  -

  پذیرش و یا چاپ یک مقالهISI  در مجله با حداقل مرتبهQ2 

 

 Journal Citation Reports (JCR)باید به فهرست  ،مجالت معتبر علمی) Q(و ) IF(ثیر أاز ضریب تبراي اطالع  -

مراجعه گردد و معیار امتیازدهی دانشگاه براي انجام امور پژوهشی از جمله پذیرش مقاالت جهت صدور مجوز دفاع 

  .باشدمی Web of Scienceدر پایگاه استنادي  JCRبندي نهایی دانشجویان دکتري، بر اساس نظام رتبه
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و )) 4(و ) 3(جداول مطابق با ( منفی ناشی از اخطارهاي آموزشیهاي امتیاز بر اساس جمعدانشجو  رساله سقف نمره

ارزیابی نهایی  .گرددمی تعییناز سوي مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه  )34 مادهمطابق (کیفیت دستاوردهاي علمی 

 .شودانجام می AUT-PR-3316داوران و مطابق رویه  هیأتتوسط ضمن رعایت سقف نمره تعیین شده،  ،رساله

 .باشدمی )5(جدول شماره شود و ارزشیابی آن به شرح نمره رساله در میانگین کل محاسبه نمی - 

نیمسال در سقف مدت مجاز تحصیل به  1داوران، حداکثر هیأت تأییدبا  ،چنانچه ارزشیابی رساله مردود اعالم شود - 

 .شود تا دوباره در جلسه دفاع شرکت و از رساله خود دفاع نمایددانشجو اجازه داده می

داوران، در صورت ضرورت انجام اصالحات از سوي دانشجو، الزم هیأتپس از دفاع نهایی و تعیین نمره رساله از سوي  - 

اصالحات  نمایدمشخص  وقید نموده با ذکر مهلت انجام اصالحات را در گزارش جلسه  است دبیر جلسه این موضوع

 در صورتیکه اصالحات. باشدماه از تاریخ دفاع می 2حداکثر مهلت مجاز انجام اصالحات . برسد چه افرادي تأییدبه 

باشد، ارزشیابی رساله باید نیاز داشته ماه زمان  2اي باشد که بیش از بگونه و یا داوران اساسی بودههیأتدرخواستی 

نیمسال اصالحات درخواستی را اعمال و مجدداً تقاضاي انجام  1دانشجو موظف است حداکثر در  .ودمردود اعالم ش

 .دفاع نماید

نتواند اصالحات الزم به هر دلیلی،  ،شده تعیین هماه 2فرصت در در دفاع رساله قبول شده ولی  در صورتیکه دانشجو - 

و شهریه تمدید سنوات آموزشی را مجدداً ثبت نام  AUT-PR-3316الزم است مطابق رویه  ،برساند تأییدرا انجام و به 

 .نمایدمطابق با تعرفه مصوب دانشگاه پرداخت 



  

  دکتري آموزشی دوره مقرّرات مجموعه

  AUT-PR-3315  :شماره

  8/12/96: تاریخ  1  :ویرایش

  ٣٨:  از  ٢٨:  صفحه

 

  .تمامی اطالعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است
 

  
 

 

 .گردددر صورتیکه دفاع نهایی دانشجو براي بار دوم غیر قابل قبول تشخیص داده شد، دانشجو اخراج می - 

  ارزیابی، درجه و نمره رساله دکتري – )5(جدول شماره 

  نمره    درجه  ارزیابی

  قبول

  00/19 – 20  عالی

  00/18 – 99/18  بسیار خوب

  00/17 –99/17  خوب

  00/16 – 99/16  قابل قبول

  16 کمتر از  -   مردود

 

    آموختگی مالك دانش -36

با  در موعد مقرر مصوب رشته نظريگذراندن واحدهاي دکتري، پژوهشی - هاي آموزشی در دوره آموختگیمالك دانش

دانشجویی که در فرصت . باشدمی رسالهاز  موفق دفاعکسب نمره قبولی در آزمون جامع، و ، 16میانگین کل حداقل 

  .شوداعطاء میتعیین شده نتواند از رساله خود با درجه قبولی دفاع کند، فقط گواهی گذراندن واحدهاي درسی به وي 

  

  ) اخراج(محرومیت از تحصیل -37

براي ایشان اخراج در صورت هر یک از شرایط مشروحه زیر از ادامه تحصیل محروم شده و حکم دانشجویان دوره دکتري 

  :شودصادر می

 .باشد 16 کمتر ازو با سقف واحدهاي تعیین شده  شده دانشجو در مدت زمان مقررگذرانده نمرات میانگین کل  -



  

  دکتري آموزشی دوره مقرّرات مجموعه

  AUT-PR-3315  :شماره

  8/12/96: تاریخ  1  :ویرایش

  ٣٨:  از  ٢٩:  صفحه

 

  .تمامی اطالعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است
 

  
 

 

 .مردود شود بار در آزمون جامع 2دانشجو  -

  .و تصویب نگردد شدهارزیابی  غیر قابل قبول بار برگزاري جلسه دفاع 2پس از  دانشجوپیشنهاد رساله  -

  .انجام ندهد آمیز از پیشنهاد رسالهدفاع موفقیت 8 نیمسالتا پایان دانشجو  -

  .ارزیابی شود "مردود" قبول غیر قابلبار برگزاري جلسه دفاع،  2 پس از رساله دانشجو -

ي أسال بر اساس ر 8راهنما و دانشکده و ) ان(سال بر اساس نظر موافق استاد 6(سقف مجاز تحصیل تا پایان دانشجو  -

 .ننماید آمیز یتموفق دفاعاز رساله خود ) کمیسیون موارد خاص دانشگاه

 مراجع ذیربططرف حرومیت از تحصیل از و رأي متوسط مراجع ذي صالح دانشگاه محرز شده تخلف علمی دانشجو  -

 .صادر شود

و با ارائه دالیل و مستندات الزم با تمدید  )نیمسال 8(پس از اتمام مهلت مجاز تحصیل راهنما و دانشکده ) ان(استاد -

 .سنوات دانشجو موافقت ننمایند

دلیل عدم حضور، عدم ارائه به را همکاري با دانشجو  امکانعدم در طول مدت مجاز تحصیل  راهنما )ان(استاد  -

براساس ( نماید تأییداعالم نموده و دانشکده  ...زمان کافی براي تحقیق و  اختصاص ، عدمتحصیلی گزارش پیشرفت

 .)AUT-PR-3317رویه 

 

 

  رسالهتخلفات دانشجو در تدوین  -38

اقدام ... و رداري تقلب، رونوشت بدستبرد ادبی، جعل، از جمله چنانچه دانشجو در حین تدوین رساله به تخلف علمی 

اثبات شود، مطابق با قوانین و کمیته بررسی اختالفات و تخلفات علمی  دانشگاهصالح براي مراجع ذيو این موضوع  نماید

احراز  .تواند منجر به حکم اخراج دانشجو نیز شودو می هاي مصوب اقدام خواهد شدو دستورالعمل ي مربوطههانامهآیین و

  .رساله، منجر به ابطال مدرك تحصیلی وي خواهد شدو دفاع از علمی دانشجو پس از اتمام  و تقلب بات تخلفو اث

  

  آموختگیتاریخ دانش -39

  .استو کسب درجه قبولی از رساله آموختگی، روز دفاع تاریخ دانش

  



  

  دکتري آموزشی دوره مقرّرات مجموعه

  AUT-PR-3315  :شماره

  8/12/96: تاریخ  1  :ویرایش

  ٣٨:  از  ٣٠:  صفحه

 

  .تمامی اطالعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است
 

  
 

 

  

  

  

  )1(پیوست شماره 

  

  "دستورالعمل اجرایی انصراف از تحصیل"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  دکتري آموزشی دوره مقرّرات مجموعه

  AUT-PR-3315  :شماره

  8/12/96: تاریخ  1  :ویرایش

  ٣٨:  از  ٣١:  صفحه

 

  .تمامی اطالعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است
 

  
 

 

  

  "از تحصیلدستورالعمل اجرایی انصراف "

  

تقاضاي انصراف از ادامه تحصیل دارد، این رویه،  14ماده با توجه به شرایط آموزشی مورد اشاره در  چنانچه دانشجویی .1

  .استاد راهنما به دانشکده مربوطه ارائه نماید موافق بایست درخواست خویش را با نظرمی

  

تکمیلی دانشکده با انصراف از تحصیل دانشجو، مراتب به راهنما، گروه و یا شوراي تحصیالتدر صورت موافقت استاد  .2

 .تکمیلی دانشگاه اعالم خواهد شدمدیریت تحصیالت

 

 .نمایدتکمیلی دانشگاه بر اساس نامه دانشکده حکم انصراف از تحصیل دانشجو را صادر میتحصیالتمدیریت  .3

  

حساب خویش را فعال با مراجعه به کارشناس دانشکده فرایند تسویهدانشجو پس از ابالغ حکم انصراف، الزم است  .4

 .نماید

 

 . باشندحساب مالی با مرکز آموزشهاي الکترونیکی و آزاد دانشگاه میپرداز ملزم به تسویهدانشجویان شهریه .5

 

کمیلی دانشگاه نسبت به ارائه کارت دانشجویی خویش اقدام تبایست با مراجعه به تحصیالتدانشجویان مذکور می .6

 .شودالمثنی انجام  الزم است مراحل صدور کارت ،د و در صورت مفقود شدن آنننمای

 

امور دانشجویی و مرکز آموزشهاي آزاد  تأییدتکمیلی دانشگاه پس از حساب از سوي تحصیالتفرایند تسویه تأیید .7

 .امکان پذیر خواهد بود پردازبراي دانشجویان شهریه

 

 تأیید، در صورت درخواست ریز نمرات )بدون آزمون(استعداد درخشان دانشجویان روازنه اعم از قبولی در کنکور و  .8

الزم است دانشجویان جهت اطالع . باشندشده از دانشگاه، ملزم به لغو تعهد آموزش رایگان مطابق با ضوابط وزارت می

  .  از ضوابط مربوطه به مرکز آموزشهاي آزاد دانشگاه مراجعه نمایند



  

  دکتري آموزشی دوره مقرّرات مجموعه

  AUT-PR-3315  :شماره

  8/12/96: تاریخ  1  :ویرایش

  ٣٨:  از  ٣٢:  صفحه

 

  .تمامی اطالعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است
 

  
 

 

 

تکمیلی تحصیالت تحصیلی ازملزم به دریافت نامه ابطال معافیت ،اندتحصیلی استفاده نمودهدانشجویانیکه از معافیت .9

 ،)به هر دلیل(از تحصیل یا محرومیت دانشجو در صورت انصراف . باشندمیاداره وظیفه عمومی دانشگاه و ارائه به 

 .ماه فرصت دارد خود را به اداره وظیفه عمومی معرفی نماید 4حداکثر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  دکتري آموزشی دوره مقرّرات مجموعه

  AUT-PR-3315  :شماره

  8/12/96: تاریخ  1  :ویرایش

  ٣٨:  از  ٣٣:  صفحه

 

  .تمامی اطالعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است
 

  
 

 

  

  

  

  )2(پیوست شماره 

  

  دستورالعمل اجرایی ثبت نام و اخذ واحد دانشجویان دوره دکتري

  در طول تحصیل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  دکتري آموزشی دوره مقرّرات مجموعه

  AUT-PR-3315  :شماره

  8/12/96: تاریخ  1  :ویرایش

  ٣٨:  از  ٣٤:  صفحه

 

  .تمامی اطالعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است
 

  
 

 

  

  اخذ واحد دانشجویان دوره دکتري در طول تحصیلثبت نام و دستورالعمل اجرایی 

  

توسط شخص دانشجو از ) موجود در سایت دانشگاه(مطابق با تقویم آموزشی دانشگاه  یانانتخاب واحد کلیه دانشجو .1

 .گرددآموزشی انجام می پرتالطریق 

اضافه انجام /نام و حذفتعداد واحد مجاز در بازه زمانی ثبتنام خود را با رعایت الزم است کلیه دانشجویان ثبت .2

  .دهند

 .شودتحصیلی صرفاً حسب نظر استاد راهنما انجام می انتخاب واحد کلیه دانشجویان در هر نیمسال .3

و ماقبل، حداکثر تا پایان  95و پس از آن، حداکثر تا پایان نیمسال چهارم و دانشجوي ورودي  96دانشجوي ورودي  .4

جهت جبران معدل کل دانشجو  یکهدر صورت. مسال ششم باید کلیه واحدهاي درسی خود را با موفقیت بگذراندنی

براي دانشجویان ورودي ( 4 نیمسالواحدهاي مازاد را نیز حداکثر تا پایان  بایستمیملزم به اخذ واحد مازاد باشد، 

  . اخذ نموده و با موفقیت بگذراند) و ماقبل 95براي دانشجویان ورودي ( 6 نیمسالیا ) و پس از آن 96

      درس از کل دروس مصوب  2تواند با یک استاد اخذ نماید،  حداکثر تعداد دروسی که یک دانشجوي دکتري می .5

منزله که به  ،باشد نسبت به اخذ واحد جایگزیندر صورت عدم رعایت قانون فوق، دانشجو موظف می .باشدمیوي 

 .و هزینه آنرا نیز پرداخت نماید ، اقدامباشدمیواحد مازاد اخذ 

در صورت عدم  .گرددکه با عنوان مباحث ویژه ارائه میباشند میدرس از دروسی  2دانشجویان صرفاً مجاز به اخذ  .6

باشد، اقدام باشد نسبت به اخذ واحد جایگزین، که به منزله اخذ واحد مازاد میرعایت قانون فوق، دانشجو موظف می

 .هزینه آنرا نیز پرداخت نمایدو 

گروه،  تأیید، به تشخیص استاد راهنما و در دانشکده خویشتواند در صورت عدم ارائه درس مورد نظر دانشجو می .7

 .ها و یا واحدهاي اقماري دانشگاه اخذ نمایددرس را در سایر دانشکده 2حداکثر 

گروه آموزشی،  تأیید، به تشخیص استاد راهنما و شگاهدر دانتواند در صورت عدم ارائه درس مورد نظر دانشجو می .8

 .همان اخذ نمایدیبصورت م هاموسسهدرس را در سایر  2حداکثر 
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چنانچه دانشجویی نسبت به اخذ واحد آزمون . پذیر استواحد امکان 12اخذ واحد آزمون جامع پس از گذراندن  .9

باشد ملزم می ،دی و یا شرکت در آزمون مذکور نگردمربوطه موفق به کسب نمره قبول نیمسالجامع اقدام نموده و در 

 ،اخذ آزمون جامع تا زمان کسب نمرهشایان ذکراست  .آتی نسبت به اخذ آزمون جامع اقدام نماید نیمسالمجدداً در 

 .باشدالزامی می

ر س مذکوالزم است دانشجویان از اخذ در .پذیر نیستامکاندانشجو  آزمون جامع در نیمسال دوم تحصیل شرکت در .10

  .دوم تحصیل خودداري کنند نیمسالدر 

سازي ویا اند، در صورت معادلسازي دروس نمودهاین رویه اقدام به معادل 24 مادهدانشجویانی که بر اساس  :تبصره

اول ویا دوم تحصیل خود نسبت به اخذ و شرکت در آزمون جامع  نیمسالتوانند در واحد درسی می 12گذراندن 

 .اقدام نمایند

باشد در صورت دفاع از پیشنهاد رساله تا زمان دفاع نهایی، نسبت به اخذ واحد رساله در هر دانشجو موظف می .11

حصیل دانشجو تلقی نام آموزشی در زمان مقرر، به منزله انصراف از ادامه تنیمسال تحصیلی اقدام نماید و عدم ثبت

 .گرددمی

صرفاً نمره درج شده و در کارنامه نیز نام به صورت صفر واحدي تا قبل از ثبت نمره، در فرم ثبت ،تعداد واحد رساله .12

 .شودآخر تحصیلی ثبت می نیمسالدر 
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  )3(پیوست شماره 

  

دستورالعمل پذیرش ثبت اختراع خارجی به عنوان جایگزین مقاله براي "

  "صدور مجوز دفاع نهایی رساله
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  "رساله دفاع نهایی صدور مجوزثبت اختراع خارجی به عنوان جایگزین مقاله براي پذیرش دستورالعمل "

  

مقاله براي  یاز طرف کانون پتنت ایران، به شرح زیر مالك جایگزینProvisional ثبت اختراع خارجی در مرحله  تأیید

  :باشددفاع نهایی دانشجویان دکتري می

در این مرحله مدارك (ارسال درخواست مخترع به کانون پتنت ایران توسط نماینده کانون در دانشگاه  :مرحله اول

 .باشدمی هفته 2الی  1زمان الزم جهت انجام این فرایند  .)شوندارسالی توسط کارشناسان کانون پتنت  بررسی شکلی می

شکلی مدارك و مستندات ارسالی، توسط کارشناسان کانون پتنت، مدارك جهت  تأییددر این مرحله پس از : مرحله دوم

در این مرحله بررسی و ارزیابی پرونده  .)ماه 3زمان تقریبی  حدود (شود ارزیابی به تیم تخصصی ارزیابی کانون ارسال می

کاربرد (و قابلیت ساخت ) بدیهی نبودن(،  نوآوري و گام ابتکاري )بودنجدید (از جهت دارا بودن تازگی در سطح دنیا 

باشد، ارا میشرایط ثبت اختراع را د مینان از اینکه درخواست مورد نظرپس از حصول اط. شودبررسی می) صنعتی داشتن

  . گرددپرونده به شوراي مالکیت فکري کانون پتنت ایران ارجاع می براي اخذ نظر نهایی

تقاضا توسط تیم تخصصی ارزیابی و شوراي مالکیت فکري کانون پتنت ایران، فرم                  تأییددر صورت : سوم مرحله

Electronic Acknowledgement Receipt  هاي زیر شود که در این فرم آیتماز کانون پتنت ایران به مخترع ارسال می

  :مشخص شده است
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