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 عدم و وجود نگار حقیقت                         قلم  به نام خداوندلوح و

 

نامره  نيريمنطبر  برر آا، شامل آيين نامه و مقررات آموزشی دوره های تحصيالت تکميلی دکترری و کتابچه راهنم

بهمراه مصوبات شيوه نامه اجرايی موارد تفويض اختيرار شر ه در جلترات شرورای آموزشری و تحصريالت  یآموزش

د نظر  بيشرتر و تترهيل . امي  است، رعايت مفاد اين راهنما ضمن ايجااستتکميلی دانشگاه سيتتان و بلوچتتان 

 .شودامور، باعث ارتقاء کيفی دوره های تحصيالت تکميلی در دانشگاه 

 و پس از آن الزم االجراست. 96-95اين آيين نامه و مجموعه مقررات برای تمامی دانشجويان ورودی سال تحصيلی 

ن نامره و مقرررات بره وبگراه از تمامی همکاران و دانشجويان محترم درخواست می شود، جهت اطالع و دريافت آيي

 تحصيالت تکميلی دانشگاه به آدرس زير مراجعه نماين :

 تحصيالت تکميلی -معاونت آموزشی و تحصيالت تکميلی -معاونت ها -وبگاه دانشگاه 

 

  www.usb.ac.ir  آدرس وبگاه:

       054-31136213  تلفن متتقي :

 054-31136315  :خلیتلفن دا

 054-33443391  :نمابر

 

 

 

 

 

 

 

 مدير كل تحصیالت تكمیلي

 1396ماه  شهريور

http://www.usb.ac.ir/
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 شوراي تحصیالت تكمیلي دانشگاه

به منظور سياستگذاری در امور تحصيالت تکميلی دانشگاه، آيين نامه و مقررات، بررسی برنامه های آموزشی ج ير  

درخواست های آموزشی دانشجويی و تصمي  سازی مطراب  برا شريوه  بررسی رزيابی برنامه های آموزشی موجود،و ا

نامه تفويض اختيارات، شورای تحصيالت تکميلی دانشگاه در فواصل زمانی معين تشکيل جلتره مری دهر . اع راء 

 :هتتن شورای تحصيالت تکميلی دانشگاه بشرح زير 

 معاون آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشگاه .1

 دانشگاه، با توجه به ضرورت ح ور در خصوص موضوعات مرتبط فناوریمعاون پژوهشی و  .2

 م يرکل تحصيالت تکميلی دانشگاه .3

 م يرکل خ مات آموزشی دانشگاه .4

 معاونين آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشک ه ها .5

ه با توجم ير استع اد های درخشان، م ير دوره های آزاد، م ير دفتر شاه  و ايثارگران و م ير نظارت و ارزيابی،  .6

 به ضرورت ح ور در خصوص موضوعات مرتبط

 

 شوراي تحصیالت تكمیلي دانشكده ها

ف  يتهای آموزشی و پژوهشی همکاران وبه منظور تعيين ظرفيت پذيرش دانشجويان ج ي  و بررسی متتن ات فعال

هر سال  ابت ایدر  ک هشورای تحصيالت تکميلی دانشمقررات مصوب اخذ دانشجو در دوره های تحصيالت تکميلی، 

 :هتتن بشرح زير  ک هاع اء شورای تحصيالت تکميلی دانش. تشکيل جلته می ده  تحصيلی

 رئيس دانشک ه  .1

 معاون آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشک ه .2

 معاون پژوهشی دانشک ه .3

 م يرگروه های مجری دوره های تحصيالت تکميلی .4

 

 شوراي تحصیالت تكمیلي گروه

ی دانشجويان و ارائه مشاوره و نظرات در خصوص افزايش کيفی و کمی دوره های منظور بررسی تقاضاهای آموزشبه 

تحصيالت تکميلی در فواصل زمانی معين تشکيل جلته می ده . اع اء شورای تحصيالت تکميلی گروه آموزشی 

 .استعلمی هر گروه آموزشی  هيأتشامل اع اء 
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 اداره كل تحصیالت تكمیلي دانشگاه

ی اجرايی معاون آموزشی و شورای تحصيالت تکميلی دانشگاه است، زير نظر م ير کل تحصريالت اين اداره، که بازو

تکميلی دانشگاه فعاليت می نماي . انجام امرور اداری مراحرل ملتلرح تحصريل دانشرجويان دوره هرای تحصريالت 

 ،ارشر  و دکترریتکميلی مانن : ثبت نام، فارغ التحصيلی، بررسی کمی و کيفری تحصريل دانشرجويان کارشناسری 

طرور کلری ه و بر ،جهت تصويب در شورای آموزشی دانشگاهنش ه  ینيب شينامه پ نيموارد خاص که در آئ شنهاديپ

نظارت بر حتن اجرای آيين نامه های مصروب وزارت علروم، تحقيقرات و فنراوری، و همچنرين شرورای تحصريالت 

 اداره کل است.م ه برعه ه اين آتکميلی دانشگاه به شرحی که در آيين نامه 

 

 وظايف و اختیارات معاون آموزشي و تحصیالت تكمیلي دانشكده  

و بررسی درخواست های دانشجويان تحصريالت تکميلری بررای هرگونره  انيدانشجو یبه سواالت آموزش يیپاسلگو

نرات و اق ام تحصيلی مانن : ثبت نام دروس، حذف و اضافه دروس و ترم، مرخصی تحصيلی، نظارت در جلتره امتحا

ها به شررحی کره در نتمام امور مربوط به تصويب پايان نامه و رساله، اخذ مجوز دفاع از پايان نامه و رساله و مانن  آ

 آيين نامه آم ه است.

 

 وظايف و اختیارات مدير گروه   

 پاسلگويی به سواالت آموزشی دانشجويان و بررسی اوليه درخواسرت هرای دانشرجويان تحصريالت تکميلری بررای

هرگونه اق ام تحصيلی مانن : ثبت نام دروس، حذف و اضافه دروس و ترم، مرخصری تحصريلی و تايير  اوليره امرور 

ها به شرحی که در آيين نامره پايان نامه  و رساله و مانن  آن مربوط به تصويب پايان نامه و رساله، اخذ مجوز دفاع از

 آم ه است.
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 آيین نامه دوره دكتري

 

 لصل اوّفـ

 ـياتکلـــ

 : تعريف 1ماده 

دكترري در رشرته و مدرك است که به اعطای باالترين مقطع تحصیلي آموزش عالي ( .Ph.Dدوره دکتری )

 انجام  و مجموعه ای هماهنگ از فعاليت های پژوهشی و آموزشی است. می گرايش مربوطه

 : هدف2ماده  

و آشنا شر ن برا  ثار علمي در يك رشته خاصاحاطه به آه ف از ايجاد دوره دکتری، تربيت افرادی است که با 

بتوانن  با نوآوری در زمينه هرای  جديدترين مباني آموزش و پژوهش،روش های پيشرفته تحقي  و دستيابی به 

تازه هرايي و به  تخصصي خود مؤثر بوده، در رشته رفع نیازهاي كشور و گسترش مرزهاي دانشعلمی، در 

 دست يابن . در جهان دانش و فناوري

 : محور اصلي3ماده 

. از ايرن رو، پژوهش و كسب تبحر در يك رشته خراص علمري ا رتمحور اصلی فعاليت های دوره دکتری، 

اين دوره است، تا راه را برای وصول به  تخصصي دانشجويان –كا تي هاي علمي آموزش وسيله برطرف کردن 

 اه اف دوره هموار سازد.

 : مشخصات كلي دوره4ماده 

 .است مرحله آموزشي و پژوهشيدارای دو دوره دکتری 

بره ارزيرابي جرامع و دفرا  از از زمان پذيرفته ش ن دانشجو در امتحان ورودی آغاز و  مرحله آموزشي -4-1

 می شود. ختم ر اله يپیشنهادموضو  
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 از انتشار مقاله يراپس و  ه شآغاز  مرحله آموزشي و قبولي در ارزيابي جامعپس از  مرحله پژوهشي -4-2

 از آن پايان می پذيرد. و دفا  ر الهتدوين با در راستای موضوع رساله  مقاالتي

 تبصره: 

غراز نماينر  آ مرحله آموزشريخود را در  مرحله پژوهشي تحقیقات اولیهمی توانن   دوره دكتريدانشجويان 

موضرو  ا  از موفقیت در ارزيرابي جرامع و دفردانشجو در مرحله پژوهشی منوط به  واح  رساله انتلابولی 

 است.  ر الهپیشنهاد 
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 فــصل دوم

 شــــــرایــــــط ورود

 

 :5ماده 

 شرايط ورود به دوره به شرح زير ا ت:

 داشتن شرايط عمومی ورود به آموزش عالی -3-1

داشتن دانشنامه کارشناسی ارش  يا دکترای حرفه ای يا باالتر متناسب برا رشرته مرورد تقاضرا، از يکری از  -3-2

انشگاه های داخل يا خارج کشور که حتب مورد به تأئي  وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، يا وزارت به اشت، د

 درمان و آموزش پزشکی رسي ه باش .

 برخورداری از توانايی جتمی الزم و متناسب با رشته تحصيلی. -3-3

 رج در دفترچه هرای بر اساس شرايط من اختصاصی ورود به دوره دکتریکتبی و مصاحبه آزمون قبولی در -3-4

 سازمان سنجشراهنمای 

 نويسي در دوره دكتري، دانشجوي دوره دكتري داوطلب پس از دريافت پذيرش از دانشگاه و نام -3-5

 نامي ه می شود.

 :1تبصره 

ورود به دوره دکتری در دانشگاه سيتتان و بلوچتتان از طري  شررکت در آزمرون ورودی دکترری )داوطلرب آزاد، 

هراي مشرمو  آيرین نامره و ...( امکان پذير است. فقرط داوطلبرانی کره  دانشگاه ورسيه، مربیبورسيه، تب يل ب

مري تواننرد بردون می گردن ،  و دانشگاه وزارت علوم تحقیقات و فناوريا تعدادهاي درخشان مصوب 

و . درخواسرت دكتري پذيرفتره شرونددر دوره هرا و با رعايت شرايط آن آيين نامه  شركت در آزمون ورودي،

ارائه شود. موع  ارائره  دفتر ا تعدادهاي درخشان دانشگاهم ارك الزم جهت ورود به دوره از اين طري  باي  به 

  درخواست از طري  دفتر استع ادهای درخشان دانشگاه اعالم می شود.
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 فــصل سوم

 استاد راهنما

 :6ماده 

 هيأتکه از ميان اع اء  استد راهنما دانشجو از نخستین نیمسا  تحصیلي برعهده ا تامتئوليت راهنمايی 

 تعيين می شود. علمي و تأيید گروه ذيربط هیأتبا موافقت عضو علمی با مرتبه استادياری و باالتر و 

 :1تبصره 

در غير  )فرم الف(. شودبه تحصيالت تکميلی ارسال  حداكثر تا پايان نیمسا  او راهنما باي   تعیین ا تادفرم 

ناشري از عواقرب  مسئولیتعمل خواه  آمر . ه ب دانشجو در نیمسا  دوم جلوگیري از ثبت نامصورت  اين

  م ير گروه آموزشی مربوطه است.  عهده دانشجو وه تاخیر در انتخاب ا تاد راهنما در موعد مقرر ب

 :2تبصره 

برا  ا رتادياريحداقل داراي مرتبه و  علمي دانشگاه  یستان و بلوچستان هیأتعضو باي   ا تاد راهنما

 باش . راهنمايي دو پايان نامه كارشنا ي ارشداتمام تحصیالت تكمیلي و دوره  ابقه تدريس در  ا    ه

دروس آموزشی دوره دکتری مربوط به دانشرجويان خرود را  حداكثر پنجاه درصدفقط می توانن   ا اتید راهنما

 يگر گروه آموزشی مربوطه ت ريس شود.باي  توسط اساتي  د ،باقيمان ه دروس دوره درص  هت ريس نماين . پنجا

 :4تبصره 

ا رتاد  دودانشرجو را  رسرالهمتئوليت راهنمرايی می توانن  درصورت نياز، به پيشنهاد استاد راهنما و تأيي  گروه، 

 شون . ه طور مشترك عه ه دارب راهنما

 :5تبصره 

 يکتان است.متوليت ه ايت رساله  و دوم درراهنماي او  استاد سه  

 : 6 تبصره

علمی يا ساير متلصصران  هيأتاز اع ای  نفر يك يا دو، پیشنهاد ا تاد راهنما و تأيید گروهدرصورت نياز، به 
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علمری يرا  هيرأتيکری از اع راء دانشجو تعيين می شرون . اسراتي  مشراور  رساله ا تاد مشاوربرجتته به عنوان 

 متلصصان حرفه ای است.

 :7تبصره 

. دانشرجو خواهر  برودبا صرالح ي  وی زير نظر راهنمای اول و  یليروز فارغ التحص تمامی امور پژوهشی دانشجو تا

 با استاد راهنمای اول داشته باش .  را کلح است هماهنگی الزمم

 :8تبصره 

راهنمای دوم و مشاور در مقراالت  ن نامه الزامی است. درج نام اساتي   راهنمای دوم  و مشاور در پايادرج نام اساتي

ست، در صورت ع م درج نام آنها ب ون رضايت کتبی متوليت تللح پژوهشی و عواقب آن بر عهر ه اسرتاد الزامی ا

راهنمای دوم و مشاور  راهنمای اول در انتلاب اساتي  . الزم است جهت جلوگيری از تبعات، استاداستراهنمای اول 

لی غير ممکن است. در صورت نيار به دقت نماي . حذف اسامی در پروپوزال مصوب و واصل ش ه به تحصيالت تکمي

پس از   همکاری در ميانه راه کارهای تحقيقاتی مرتبط با پايان نامه دانشجو، اعالم اسامی راهنمای دوم يا مشاور باي

 ماه قبل از دفاع به تحصيالت تکميلی گزارش ش ه باش . 6 قلتايي  گروه و دانشک ه و ح ا

 :9تبصره 

راهنمايی پايان  و داشتن تجربه موف  می توان  دانشگاهدر و تمام وقت ور كافي حضبه شرط  هر ا تاد راهنما

 نامه ها و رساله های تحصيالت تکميلی را طب  ج ول زير بر عه ه داشته باش :

مجمو  حداكثر تعداد  ارشد دكتري مرتبه علمي

 دانشجويان همزمان

 9 6 3 ا تاديار

 12 8 4 دانشیار

 14 8 6 ا تاد

 :10تبصره 

، 1علمی در مرتبه استادياری، دانشياری و استادی به ترتيب  هيأتبرای ع و تع اد دانشجويان دکتری ازهر ورودی 
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 .است 2و  2

 علمی يک ع د اضافه می شود: هيأتدر صورت احراز شرايط زير به تع اد رساله های دکتری تحت راهنمايی ع و 

عاونت پژوهشی دانشگاه با خارج از دانشگاه در ارتباط با پروژه هرای الح( داشتن قراردادهای تحقيقاتی مورد تايي  م

 تحقيقاتی دانشجويان دکتری.

انشگاه و يا مجالت انگليتی با پايگاه هرای پژوهشی معتبر فارسی خارج از د–ب( داشتن سه مقاله در مجالت علمی

 استنادی معتبر که در يک سال گذشته به چاپ رسي ه باشن .

 :11تبصره 

وهشی معتبر بين المللی يا داخلی در سال گذشته توسرط ع رو ژپ-ورت ع م چاپ يا پذيرش يک مقاله علمیدر ص

 ش . گروه آموزشی مربوطه حذف خواه  علمی، سهميه اخذ دانشجوی دکتری در سال بع  توسط هيأت

 :12تبصره 

اسراس تصرميمات شرورای  شرايط و ظرفيت پذيرش يا ع م پذيرش دانشجو توسط اساتي  در رشته های ملتلح بر

سياست گذاری و برنامه ريزی آموزشی دانشگاه به شررحی کره در اسراس نامره آمر ه و تصرميمات حروزه معاونرت 

 پژوهشی دانشگاه که به تصويب شورای آموزشی دانشگاه می رس ، قابل تغيير است.

 :13تبصره 

. بررای شرودچراپ  فناوریعاونت پژوهشی و مقاالت متتلرج از رساله بايتتی در مجالت معتبر مورد تايي  حوزه م

، قتمت مجالت معتبرر و يرا سرامانه پژوهشری فناوریوهشی و ژاطمينان از معتبر بودن مجالت به سايت معاونت پ

 .شودمراجعه 
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 فصل چهارم

 مرحله آموزشي

 :7ماده 

و بره  نیمسرا  8و حرداكثر  6وهشي حرداقل پژ-موزشيآشیوه در دوره دکترری در  مدت مجاز تحصیل

  .ا تصورت تمام وقت 

 :1 تبصره

د، مدت تحصیل وي حداكثر تا دو ترم شونیمسا  فارغ التحصیل  8در صورتیكه دانشجو نتواند در مدت 

 در صورت رضايت ا تاد راهنما از عملكرد دانشجو، قابل تمديد ا ت.

 :2تبصره 

 با تعرفه های دوره نوبت دوم پرداخت نماي .دانشجوی روزانه برای تم ي  سنوات ترم ده  بايتتی شهريه را مطاب  

 :3تبصره 

 تحصيل همزمان دانشجو در دوره دکتری ديگر يا ساير دوره های تحصيلی ممنوع است.

 : 8ماده 

 18واحد آن در ي و  18تا  12 است که واحد 36وهشي پژ-شیوه آموزشيدر مجموع واح های دوره دکتری 

 ه طب  برنامه درسی مصوب هر رشته تعيين می شود. ک ا ت ر الهواحد آن مربوط به  24تا 

 :1تبصره  

واح های درسی به منظور تتلط بر مفاهي  نوين هر رشته و تقويت توان علمی دانشجو برای اجررای فعاليرت هرای 

برنامه در ي مصروب و براساس  تأيید شوراي تحصیالت تكمیلي گروه، با نظر ا تاد راهنماپژوهشی دوره، 

 می شود. صورت يك ترم در میان ارائهه ب هر رشته

 :2تبصره 

برنامه  ،مکلفنر  گروه هاي آموزشي ،است صورت تمام وقته ببا توجه به اينکه ادامه تحصيل در مقطع دکتری 
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و برنامه امتحاني پايان ترم را برر ا رات تقرويم آموزشري  روزهاي هفته توزيعرا در در ي هر نیمسا  

 مشلص نماين . و محل امتحانزمان  ،درج تاريخبا  دانشگاه

 :3تبصره 

در هرر نیمسرا   قابل قبو  نمره هراي دانشرجوكل میانگین و  20از  14در هر درت  حداقل نمره قبولي

نظر ا تاد دانشجو مجاز است با  باشد، 16كمتر از دروت میانگین كل صورتی که  در ا ت. 20از  16تحصیلي 

   رنوات مجراز،به شررط داشرتن  ر در يك نیمسا  تحصیليحداكثو تايید شوراي گروه آموزشي  راهنما

از ميران  دروت پیشرنهادي بگذرانر . جبران میانگین كرلدرس هايی را عالوه بر سقح واح های درسی برای 

 کرده باش . كسب 16 تا 14بین نمره دروسی انتلاب می شود که دانشجو در آنها 

 : 4تبصره 

 بر اساس آخرين نمره قبولی وی انجام می شود.محاسبه ميانگين کل نمرات دانشجو صرفا 

 :5تبصره 

دانشجوی مشمول آموزش رايگان، در صورت ع م کتب نمره قبولی در هر درس، حذف ارادی يرا )حرذف پزشرکی 

ترم( موظح است برای انتلاب مج د همان درس يا درس جايگزين، هزينه مربوطه را بر اساس تعرفره  امتحان پايان

 دانشگاه پرداخت نماي .امناء  هيأتمصوب 

 : 4تبصره 

 .ميشوداخراج  در صورت دو ترم مشروطي ،دکتری دانشجوی

 :9ماده 

و  واحد در ي را انتخراب 9 حداكثر  تا 6حداقل  هر نیمسا  بیندر بلش آموزشی، دانشجو موظح است در 

، توسرط دانشرجو د ر رالهانتخاب واحرپرس از  واح  درسی باقی مان ه باش . 6کن ، مگر آنکه کمتر از  ثبت نام

 افزايش ياب . واحد 12اخذ واح های رساله در هر نيمتال می توان  تا ح اکثر   قف

 :10ماده 
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غیبرت اسرت.  الزامري دانشجو در تمامی برنامه های درسی و ديگر فعاليت های آموزشی و پژوهشری دورهح ور 

دانشجو نمی توان  در اي ، در غير اين صورت آن درس تجاوز نم مجمو   اعات 16/3نبايد از دانشجو در هر درس 

در صرورت عر م  محتروب مری شرود. درت صفرآن  نمره دانشجو درشرکت نماي  و  امتحانات پايان ترمجلته 

  است. خالف مقرراتدر جلته امتحان  ممانعت از شركت دانشجو گزارش غیبت

 تبصره:

برگرزار  با تنظیم صورتجلسه ،موزشي دانشگاهبازه امتحانات پايان ترم آدر  امتحانات دروت دوره دكتري

گروه و معاونرت آموزشري و تحصریالت  عهده مديره ب ،عدم برگزاري امتحاناتاز  عواقب ناشيمی شود. 

 .است تكمیلي دانشكده مربوطه
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 فصل پنجم

 ارزیابي جامع

 :11ماده 

ی دانشجو، توانايی برخورد اصولی برا مترائل و علم-آموزشی، کتب اطمينان از قابليت های ارزيابي جامع ه ف از

 است. برخورداري از قوه ابتكار و قابلیت هاي پژوهشي

 :12ماده 

مترئوليت  برگزار می شود. زبان خارجيو احراز توانايی در  آموزشي گذراندن كلیه دروتارزيابی جامع پس از 

بر عهرده ا رتاد  ،آزمون جامع( از عدم ثبت بموقع نمرات دروت آموزشي )يكي از شرايط عواقب ناشي

 مربوطه است. معاونت آموزشي و تحصیالت تكمیلي دانشكده ومدير گروه  ،درت

 :1تبصره 

اخرذ ترا قبرل از زمران حداكثر دانشجويانی که تا زمان آزمون جامع موف  به ارائه گواهی قبولی نمره زبان نشون ، 

 .تتن هملزم به ارائه گواهی قبولی زبان خارجه  ،مجوز دفا 

 :2تبصره 

 نمره قبولی در آزمون های زبان خارجی بشرح زير است:

  TOLIMOدر امتحان  460کتب ح اقل نمره  -1

  MSRTدر امتحان   50کتب ح اقل نمره  -2

  IELTSدر امتحان  5کتب ح اقل نمره  -3

 TOEFL (PBT)در امتحان  500کتب ح اقل نمره  -4

 TOEFL (IBT)در امتحان  60کتب ح اقل نمره   -5

 TOEFL (CBT)در امتحان  150حداقل نمره  كسب  -6

 :3تبصره 

طرير  گرروه و پيش از برگرزاری آزمرون از  هفته 2حداقل برگزاری آزمون ارزيابی جامع باي   مجوز درخواست
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  )فرم ب(. شودارسال دانشگاه  دانشكده به تحصیالت تكمیلي

 :4تبصره 

مهرماه و آزمرون برار دوم در  15تا  3ون بار اول در بازه . آزمميشودرگزار هر سال تحصيلی بآزمون جامع دو بار در 

 ماه. بهمن 15تا  3بازه 

 :5تبصره 

ا ات ضروابط و  به ارزيابي جامع برمی توان  نتبت  دانشگاهمجوز از تحصیالت تكمیلي پس از کتب  گروه

 اق ام نماي . مقررات

 :6تبصره 

تي  ارزيراب آزمرون جرامع در مکران، تراريا و سراعت گروه مکلح است، طی يک نامه کتبی نتبت به دعوت از اسا

ور به مهر گروه انجام شود. تصحيح اوراق بايتتی در ح ور م ير گرروه با برگه های ممهآزمون مشلص اق ام نماي . 

  .شودو در مکان مشلص ش ه انجام و تحويل گروه آموزشی 

 :7تبصره 

نمرره زبران  معتبررقبرولي گرواهي  ،غراز دورهدانشجويان دوره دكتري كه در بدو ورود به دانشگاه و آ

(TOEFL، IELTS ، MSRT  وTOLIMO  با شرايط فوق را كه دو  را ) ارائره  ،آن نگذشرته باشر  اخرذاز

جهت ارزيابي جامع  ، به منظور ايجاد انگيزه و تشوي  اين قبيل دانشجويان، از گذران ن مج د آزمون زبان،نمايند

  .هتتن  معاف

  :8تبصره 

بره جرای گرواهی  تربیت مدرت ودانشگاه هاي تهران ( آزمونهای زبان احراز حداقل كف نمرهقبولی )گواهی 

 شود.می قبولی آزمون های فوق پذيرفته 

 : 13ماده 

طب   كتبي و شفاهيصورت ه که ب استدانشجو  آموزشي و پژوهشيشامل ارزيابی قابليت های  ارزيابي جامع

 برگزار می شود. نظر گروه
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 :1تبصره 

ا تاد راهنما و تصويب از مجموع دروس دوره دکتری به انتلراب درت  3يا  2در يک آزمون شامل  دانشجو باي 

 . نماي شرکت  گروه آموزشيشوراي تحصیالت تكمیلي 

 :2تبصره 

با داشتن شروط زير می توان  از معافيرت هرای امتحران جرامع  موزشیآنظر مواف  گروه در صورت داشتن دانشجو 

 استفاده نماي :

 تعداد مقاالت درت 2امتحان جامع از  رديف

 فاق  مقاله درس 2امتحان جامع از  1

 پژوهشی-يک مقاله معتبر علمی درس 1امتحان جامع از  2

 پژوهشی-مقاله معتبر علمی 2 ب ون امتحان جامع 3

 ISIيک مقاله  ب ون امتحان جامع 4

 

 التتعداد مقا درت 3امتحان جامع از  رديف

 فاق  مقاله درس 3امتحان جامع از  1

 پژوهشی-يک مقاله معتبر علمی درس 1امتحان جامع از  2

 پژوهشی-مقاله معتبر علمی 2 ب ون امتحان جامع 3

 ISIيک مقاله  ب ون امتحان جامع 4

يير يرا حرذف اين تبصره با اخذ سياست های حوزه معاونت پژوهشی و تصويب شورای آموزشی دانشگاه می توان  تغ

 .شود

 :3تبصره 

و مقاالتی قابل قبول هتتن  که متتلرج از رساله دکتری و تحت نظر اساتي  راهنما و مشاور )در صرورت داشرتن( 

. الزم به ذکر است مقاالتی که با اسرامی ديگرری )بجرز نرام هرای اسرتاد راهنمرا و رای نامه پذيرش قطعی باشن اد
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 .نيتتن قبول مشاوره( به چاپ رسي ه باشن ، قابل 

 :14ماده 

نفر به شرح زير برگرزار  6تا  4 ی مرکب ازهيأتو توسط  گروه نظر شوراي تحصیالت تكمیليزير  ارزيابي جامع

 می شود:

 و مشاور ا اتید راهنما  

 3 شروراي  بره تايير  حداقل مرتبه ا رتادياري يرا ا رتاديار پژوهشريعلمی دارای  هيأتاز اع اء  نفر

 .گروه تحصیالت تكمیلي

 تبصره:

 .خواه  بود نظر گروه آموزشيطب   ،ارزيابي جامعيک داور خارج از دانشگاه در جلته  حضور يا عدم حضور

 :15ماده 

 شرايط شركت دانشجو در ارزيابي آزمون جامع عبارتند از:

 با تايید گروه آموزشي مربوطه. 16با میانگین كل  هاي در ي دورهگذراندن كلیه واحد-1

و  تايیرد گرروه آموزشري مربوطرهسازمان سنجش به  ی از آزمونهای معتبراز يکي مدرك زبان ارائه قبول -2

 آيين نامه. 12از ماده  1و يا رعايت تبصره  تحصيالت تکميلی دانشگاه

 تحت نظارت و كنتر  گروه آموزشي مربوطه. ،عدم نمره معوقه -3

 .نداشتن منع آموزشي -4

موزشي و معاونت آموزشي و تحصیالت تكمیلي مدير گروه آعه ه ه باز ع م احراز شرايط فوق  عواقب ناشي

 مربوطه است. دانشكده

 

 :16ماده 

 درصرد نمرره 30 و  )قابليرت آموزشری( درصد نمرره كتبري 70نمره قبولی ارزيابی جامع )با احتتاب  حداقل

 .است 16 ()قابليت پژوهشیمصاحبه 
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 :1تبصره 

پس از تراريا برگرزاری  حداكثر يك ماهرا  )قبولی يا مردودی( جامعموظح است نمره ارزيابی  دانشكدهگروه و 

ارزيابي ارسال به موقع نمرره  عواقب ناشي از عدم)فرم ج(.  اعالم کن   دانشگاهتحصیالت تكمیلي آزمون به 

 .استمربوطه  موزشي و تحصیالت تكمیلي دانشكدهير گروه آموزشي مربوطه و معاونت آمد به عه ه جامع

 

 :2تبصره 

 نیمسرا  مرردودارزيابی جامع در آن  نمره، مهلت قانونيدر  ار ا  نمره قبولي ارزيابي جامعدرصورت ع م 

 شرکت نماي . در يك آزمون ارزيابي جامع ديگرو دانشجو فقط می توان   شناخته می شود.

 :3تبصره 

می توان  در  فقطنشجو و دا ،است ارزيابي جامع مردوديدر امتحان جامع نمره  عدم حضور دانشجودر صورت 

 يک آزمون ارزيابی جامع ديگر شرکت نماي .

 :17ماده 

شرکت نماي  و نمرره  ارزيابي جامع بعديارزيابی جامع، دانشجو باي  در  اولیندانشجو در عدم قبولي صورت  در

 خواه  ش . محرومدوره دکتری تحصيل در صورت دانشجو از ادامه  غير اين قبولی را کتب کن . در
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 فصل ششم

 )پروپوزال( رسالهپژوهشي طرح موضوع و پيشنهاد 

 :19ماده 

پیشرنهاد طررح تحصريلی باير  از  حداكثر تا پايان نیمسا  پنجمو  پس از قبولي در ارزيابي جامعدانشجو 

مردير گرروه آموزشري بر يهی اسرت  نماي . دفا  رساله داوران هیأتحضور خود در )پروپوزا ( پژوهشي 

معراون از پيشرنهاد پژوهشری را برا  اخذ مجوز برگزاري جلسه طرح دفرا   هماهنگی الزم جهرت باي مربوطه

 عمل آورد.ه دانشک ه ب آموزشي

 :1تبصره 

رويکردها و سياست های کالن برای جهت دهی به محورهای مطالعاتی و تحقيقاتی دانشجويان در انتلاب موضوع و 

دانشگاه تعيين و ضروابط و شررايط اختصاصری انجرام آن در قالرب  فناورینگارش رساله از سوی معاون پژوهشی و 

 رساله را شورای آموزشی دانشگاه تصويب می کن .

 :2تبصره 

حداقل و  مشاور و ا تاد )ا اتید( راهنمامتشرکل از  پیشنهاد پژوهشيدفا  از طرح داوران  هیأتتركیب 

تعیین شوراي تحصریالت شنهاد ا تاد راهنما و پیبا مرتبه استادياری يا باالتر بره  علمي هیأت نفر اعضاء 3

ح ور يا ع م ح ور يک داور خارج از دانشرگاه در جلتره ارزيرابی دفراع از  مربوطه است. تكمیلي گروه آموزشي

 .خواه  بود، بر طب  نظر گروه آموزشی طرح پیشنهاد پژوهشي ر اله

 :3تبصره 

معاون آموزشری  و باي  توسط گروه دانشجواله ر موفقیت يا عدم موفقیت دفا  از طرح پیشنهاد پژوهشي 

 )فرم د(. شوداعالم  تحصیالت تكمیلي دانشگاهپس از برگزاری به هفته  دودانشكده ظرف مدت 

 :4تبصره 

را برا  زمران دفرا خود دفاع نماي ، می توان   پیشنهاد پژوهشيطرح از  نتواند در زمان مقررچنانچه دانشجو 

)حداكثر تا پايان نیمسرا  ب شورای تحصيالت تکميلی گروه به م ت يک نيمترال موافقت استاد راهنما و تصوي
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 به تعوي  ان ازد.  قف زماني كل دوره دكتريبا رعايت ششم( 

 :21ماده 

 پيشرنهاد پژوهشری، دانشرجو از ادامره تحصريلطررح در دفراع از  عدم موفقیت يا عدم رعايت زماندر صورت 

گرروه و معراون  بره عهردهگزارش طرح دفا  از پیشنهاد پژوهشي عدم )عواقب ناشی از  می شود. محروم

 .(استمربوطه  آموزشي دانشكده
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 فصل هفتم

 رسالهمرحله پژوهشي و تدوین 

 :23ماده 

له ر ا و دفا  از طرح پیشنهاد پژوهشيقبولي در امتحان جامع ، پس از توسط دانشجو ر اله انتخاب واحد

 د. صورت می گير

 تبصره:

و  انتظار امتحان جرامعباير  در  هر ترم دروت تخصصي آموزشيپس از گذراندن دانشجويان مقطع دکتری 

ادامه ، قبل از اتمام دورهتا  هر ترم، اتمام واحدهاي ر الهو بع  از واحد ر اله پس از موفقيت در اين آزمون، 

و دانشرجو از ادامره  انصراف بروده، به منزلره الهعدم ثبت ادامه ر ثبت نماين .   یستم گلستانرا در  ر اله

 .خواه  بودمربوطه  و مدير گروه آموزشي عهده دانشجواز آن، بر  عواقب ناشي. شودمی  محروم تحصيل

 :24ماده 

 مجمرو  واحردهاي. در هر حرال است واحد در ي 24تا  18مرحله پژوهشي بین در  رسالهتع اد واح های 

 باش . واحد 36نبايد بیش از دوره دکتری 

 :25ماده 

 هدايت و نظرارت، باي  با ر الهمرحله پژوهشي و تدوين دانشجو، در  فعالیت هاي علمي و پژوهشيتمامی 

گزارش فعاليت های پژوهشی خود   ه ماه يكباراست هر  دانشجو موظفصورت گيرد. ا تاد يا ا اتید راهنما 

جلسه دفا  از ر اله به نماينده تحصیالت تكمیلي ارائه  دررسان ه و و مدير گروه يید ا تاد راهنما تأرا به 

  )فرم ه(. نمايد

 : 26ماده 

و به شرط کفايت دستاوردهای علمی رساله موظرح اسرت در  تدوين ر اله و تايید ا تاد راهنمادانشجو پس از 

 .نماي  دفا از رساله خود داوران  هیأتح ور 
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 : 1تبصره 

 فنراوریای علمی توسط معاون آموزشی و با مشارکت معاون پژوهشری و آورده مح وده شاخص های کفايت دست

 پس از تصويب در شورای آموزشی دانشگاه قابل اجراست.که قابل تغيير است تعيين و 

 :2تبصره 

 :برگزاري دفا  از ر اله دكتريشرايط 

 .با تايید گروه آموزشي مربوطه 16هاي در ي دوره با میانگین كل گذراندن كلیه واحد-1

و  تايیرد گرروه آموزشري مربوطرهاز يکی از آزمونهای معتبر سازمان سنجش به ارائه قبولي مدرك زبان  -2

 .تحصیالت تكمیلي دانشگاه

 تحت نظارت و كنتر  گروه آموزشي مربوطه. ،عدم نمره معوقه -3

 .تحت نظارت و كنتر  گروه آموزشي مربوطه ،نداشتن دو ترم مشروطي -4

 .16جامع با احراز حداقل نمره قبولي رآزمون موفقیت د -5

 )پروپوزال(. دفا  از طرح پیشنهاد پژوهشيموفقيت در  -6

و مقالره دوم  (يا آنالين) DOI ، يك مقاله با دارا بودنمعتبر پژوهشي-مقاله علميدو  حداقلداشرتن  -7

ايرن  .انشگاهبه تايید حوزه معاونت پژوهشي د يا ثبت پتنت خارجي .حداقل پذيرش قطعي داشته باشد

 قابل تغییر ا ت. 26ماده  1تبصره به ا تناد تبصره 

 عدم اتمام  نوات مجاز تحصیلي دوره. -8

 نداشتن منع آموزشي. -9

موزشي و معاونت آموزشي و تحصیالت آمدير گروه  به عه ه ،الذکرشرايط فوق مسئولیت رعايت هر يك از 

 .استمربوطه  تكمیلي دانشكده

 :3تبصره 

بره  ،شرود نگرارش فار ري به زبران باير ، زبان فار يو با ه ف حمايت و پاس اری از فرهنگ  ،ير اله دكتر
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 ،دستورالعمل نگارش رسراله در سرايت تحصريالت تکميلری .ا تثناء برخي از گرايش هاي گروه زبان انگلیسي

 آم ه است.  "ر اله دكتري"قسمت 

 :4تبصره 

حروزه معاونرت سرايت بره  مجالت علمينمايه شدن نی برر مب پايگاه هاي معتبر بین الملليجهت اطالع از 

 مراجعه نماين .پژوهشي دانشكده يا دانشگاه 

 :5تبصره 

)فررم  دكترري ر رالهمجوز دفا  از پيش از برگزاری جلته دفاع،  ماه يكحداقل موظح است  گروه آموزشی

 دريافت نماي . دانشگاهتحصیالت تكمیلي معاون آموزشي و را از  ("و"

 :6 تبصره 

مربوطره تعيرين معراون آموزشري دانشركده و  ت داوراناتأيید هیپس از  رسالهجلته دفاع  تاريخ برگزاري

 . ميشود

 :7تبصره 

صادر می شرود، انجرام دانشک ه مطاب  فرم های مربوطه که از طري  اداره تحصيالت تکميلی  ر الهارزيابي دفا  

 می گيرد.

 :8تبصره 

 دکتری:  الهمستخرج از ر مقاالت شرط قبولي

كه مجالت مربوطه در پايگاه هاي معتبر مورد قبرو  معاونرت  ،معتبر پژوهشي-مقاله علميدو حداقل -1

 ISC، علمي پژوهشي مصوب وزارتین، JCR ،Scopus ،WOS) پژوهشي دانشگاه فهر ت شده باشند

 صورت آنالين ه ل بحداق د. يكي از اين دو مقاله بايداخلي و خارجي موجود در فهر ت نشريات وزارتین(

ستگي بره نظرر ب، داشته باشد. شرايط باالتر از كفقطعي ديگري تايیديه پذيرش و  بوده (DOI)داراي 

 .شوراهاي آموزشي گروه ها دارد
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دانشجو  )راهنماي او  يا دوم( يو نويسنده مسئو  ا تاد راهنماباشد  دانشجو نويسنده او  مقاالت-2 

 باشد. از دانشگاه  یستان و بلوچستان

بعرد از نرام دانشرجو  در پروپوزا  تدوين و تصويب شده( نام ا اتید راهنما و مشاور )بر ا ات آنچه -3

  آمده باشد.

 .شودر اله ذكر نمقاله مستخرج از شجوي ديگري در مقام همكار دانا تاد يا نام  -4

 ع ا ت.درج نام ا اتید و همكاران مقاله، از دانشگاه هاي خارج از كشور بالمان -5

 :27ماده 

 :شودداوران به شرح زير برگزار می  هيأتاساتي  راهنما و مشاور و توسط  درجلسه دفا  ر الهارزشیابي 

 ا تاد يا ا اتید راهنما .1

 ا تاد يا ا اتید مشاور .2

 حداقل ا تادياري، با درجره ر الهزمینه مربوط به موضو  علمی در  هيأتاز اع اء داور  نفر 4 اکثرح  .3

پیشرنهاد و ديگرر بره  دو نفررو  پیشنهاد ا رتاد راهنمرابه  آن دو نفرکه  ،(ابقه تدريس)دو  ا   

از داوران  ك نفرريرحداقل  . همچنينتعيين می شون  تأيید شوراي تحصیالت تكمیلي گروهتصويب 

 باش . خارج دانشگاه نیز ازيك نفر  بوده وبه باال دانشیار  باي 

 :28ماده 

برعهده نماينرده  رسالهو محاسبه نمره و رياست جلته دفاع  رسالهئين نامه  دفاع از بر رعايت کليه مفاد آ نظارت

 .است مرتبه ا تادياريبا ح اقل ، ("ع")فرم  تحصیالت تكمیلي

 تبصره:

تعيين می  ط شوراي گروهعلمي و تو  هیأتمیان اعضاء ای از چرخه  به صورت نماينده تحصیالت تكمیلي

 .(در  ايت تحصیالت تكمیلي آمده ا ت " "در فرم صیالت تكمیلي ف نماينده تحشرح وظاي ) شود
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 :29ماده 

از يافته های پژوهشی و براساس کيفيت علمی و پژوهشی انجام ش ه، ميزان نوآوری، چگونگی دفاع  ر الهارزيابي 

 صورت زير تعيين می شود: انجام می شود و نتيجه آن به يکی از دو رسالهنحوه نگارش 

 درجه عالی، بتيار خوب، خوب(  قبول )با -1

  20تا  19نمره   عالي :    

  99/18تا  18نمره   بسیار خوب:    

  99/17تا 16نمره   خوب:    

 (16)كمتر از       غیر قابل قبو   -2

 :1تبصره 

 اسرت کره هرر میانگین نمراتيو همچنين درجه آن  ر الهقبو  يا عدم قبو  مالك تصمي  گيری درخصوص 

 "در جلته به دانشجو می دهن . مجموعه استادان راهنما و مشاور )در صورت تع د(، مجموعا داوران حاضريک از 

 خواهن  داشت.  يك رأي

 :2تبصره 

با پرذيرش يا علمي پژوهشي معتبر  ISI، مقاله مقاالت وتوييبیش از در صورتی که دانشجوی دوره دکتری 

نمره  5/0تا ح اکثر به ازاء هر مقاله اضافی می توان  ته باشد، داش( DOIنالين يا داراي آ)قطعي يا چاپ شده 

 دانشجو اختصاص داد.به نمره ارزيابی رساله 

 :3تبصره 

را انجرام داده و تائير   اصالحات موردنظر داوراناز تاريا دفاع،  ماه چهارحداكثر دانشجو موظح است در م ت 

ارائه  نشگاهبه تحصيالت تکميلی دانماين ه تحصيالت تکميلی، با نظارت آنرا جهت انجام مراحل تتويه حتاب نهايی 

  نماي .

 :4تبصره 

 .ا تبا اخذ وكالت )ايمیل معتبر( داخلي  انداوريكي از بر عهده  خارجي نظر داور تائید اصالحات مورد
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 :5تبصره 

مجراز اسرت حر اکثر  داوران، دانشرجو هيأتارزيابی شود، بنابر تشليص « قابل قبو  غیر» دانشجو رسالهچنانچه 

بيشتر نشرود، اصرالحات الزم را  حداكثر مدت مجاز تحصیلشرط اينکه از ه از تاريا دفاع، ب مدت شش ماهطی 

 خود دفاع نماي . رسالهاز  يكبار ديگراعمال کرده و فقط برای  رسالهدر 

 :6تبصره 

 است. كمیلي دانشگاهتحصیالت ت در حوزه اختيارات فقط ،در سيتت  گلتتان رساله دکتریثبت نمره 

 :8تبصره 

 دانرش آموختره دوره دكترري ،ر الهدر « قبو »كسب نمره و  گذراندن واحدهاي در يدانشجو پس از 

 .  شودمی  دريافت درجه دكتري نايلشناخته می شود و به 

 :9تبصره 

کنترل آن بر عهر ه  العمل تحصيالت تکميلی الزامی است. متئوليتت وين پايان نامه مطاب  با دستوررعايت فرمت 

  داوران است. هيأتاستاد راهنما و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
27 

 
 

 فصل هشتم

 ، مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيلموارد اخراج

 :30ماده 

 در موارد زير دانشجو از ادامه تحصیل در دوره دكتري محروم خواهد شد:

 شود. 16کمتر از ي در نمره های  میانگین كل .1

 احراز نشود. بار شركت در ارزيابي جامع دورار فعاليت پژوهشی پس از برای استم صالحیت علمي دانشجو .2

 .وزا (بار عدم موفقیت در دفا  از طرح پیشنهاد پژوهشي )پروپ دو در صورت .3

 ارزيابی شود. « قابل قبو  غیر»براي بار دوم  دانشجو ر اله .4

 به پايان بر د. مجاز تحصیل دانشجو  نوات .5

 بار مشروط شدن. دو .6

 تبصره:

دانشگاه مجاز است با رعايت ضوابط و مقررات  دانشجو از ادامه تحصیل در دوره دكتري،ورت محروم ش ن ص در

 "صررفا تسويه حساب با دانشگاه و پرداخت هزينه هاي آمروزش رايگران )دوره روزانره(پس از مربوط، 

  صادر کن  و در اختيار وی قرار ده .  ا ات كارنامه تحصیلي دانشجو گواهینامه اي بر

 :32ماده 

  .طور تمام وقت ا ته تحصیل در دوره دكتري ب

 :33ماده 

از تحصيل تلقی می شرود. در  انصراف دانشجو، به منزله زمان مقرردر  نیمسا  تحصیليدر هر  عدم ثبت نام

ت شوراي تحصیالمی توان  با موافقت گروه و دانشک ه و تأيي   ،موارد استثنائی که دانشجو عذر موجه داشته باش 

)برا  حداكثر تا دو نیمسا  از مرخصي تحصریلي، حداكثر مدت مجاز تحصیلو با رعايرت تكمیلي دانشگاه 

 احتتاب در سنوات تحصيلی( استفاده نماي .
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 :  1تبصره 

گرروه بره شرورای تحصريالت  در آن نیمسا  تحصیلي مهلت ترمیم ثبت نامباي  قبل از  درخوا ت مرخصي

 .شودکتب  گاهتحصیالت تكمیلي دانشه و موافقت، دانشكدمربوط تتلي  و 

 :    2تبصره 

شروراي تحصریالت  در  مروارد خراص دانشجو مرخصي داده نمي شرود.سال تحصيلی به نیمسا  او  در 

 قابل بررسی است. گروهتكمیلي 

 : 3تبصره 

 بردون احتسراب در مرخصري زايمران نیمسا  تحصیلي متروالي  هشاغل به تحصيل، می توانن  از  بانوان

درخواست به منظور استفاده از فرصت فروق باير  طری زمران برارداری و برا تايير   تحصيلی استفاده کنن .  نوات

 صورت گيرد.و ارائه آن به تحصيالت تکميلی دانشگاه متتن ات مربوطه توسط پزشک معتم  

 : 34ماده 

صرورت باير  درخواسرت خرود را  نماي . در اين انصراف می توان  به هر دليل، از تحصيل اعالم دانشجوي دكتري

درخواست خود را پس نگيررد، دانشرگاه  از يك ماهتتلي  نماي . چنانچه دانشجو بع   دانشگاه مبنی بر انصراف به

 اق ام می نماي .انصراف قطعي صدور گواهي نتبت به 

 :35ماده 

تحصيل منصرف يا موف  به اتمام  را با موفقيت گذران ه باشن  و به هر دليل از ادامه امتحان جامعدانشجويانی که 

بنرا بره  هاي آموزشي رايگان )دوره روزانه(و پرداخت هزينه از تسويه حساب با دانشگاه پس  ،دوره نشون 

 تأيیديه مبني بر گذراندن مرحله آموزشي دوره دكتري دريافت كنند.درخواست می توانن  
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 فصل نهم

 سایر مقررات

 :36ماده 

را برا موفقيرت گذرانر ه  حله آموزشي و امتحان جامع و دفا  از پیشنهاد پژوهشيرمدانشجويانی کره دروس 

داخرل  يرافرصت مطالعراتي خرارج از  ماه 9تا  6دوره دکتری می توانن  به م ت  مدت مجازباشن ، در طول 

 مطاب  مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوری استفاده کنن . كشور

 تبصره:

در   ه اسرت.شردرج  حوزه معاونت پژوهشريالعاتی دانشجويان دکتری در سايت استفاده از فرصت مط مقررات

اسرتاد شرط حمايت های مالی ه ب ،دانشجوي دكتريصورت چاپ مقاله در فرصت مطالعاتی خارج از کشور توسط 

ر مقالره و دانشگاه مقص  )خارج از کشور( دذکر نام استاد راهنما  ،راهنمای مقي  در دانشگاه مقص  )خارج از کشور(

 منتشره بالمانع است.

 :37ماده 

 .ا تدر مقطع دكتري مهماني، انتقالي، تغییر رشته و گرايش ممنو  

 :38ماده 

 .ا تپیش ترم و معرفي به ا تاد جهت اخذ درت ممنو   ،در دوره دكتري حذف ترم

 :39ماده 

-گروه هرای آموزشری مریرا ن ارن .  ح  تدريس در دوره هاي تحصیالت تكمیلي ،دانشجويان دوره دكتري

كال رهاي حرل تمررين فقرط و يا برگرزاری  تدريس دوره كارشنا يتوانن  از پتانتيل های آموزشی آنها در

 که سيالبس درس، برگزاری حل تمرين را پيش بينی کرده باش ( استفاده نماين . در صورتی) كارشنا ي ارشد

 :40ماده 

ت وين پايان نامه مرتکب تللح علمی )جعل، تقلب، کپی چنانچه دانشجو در حين تحصيل و انجام پژوهش و 
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 ، از ادامه تحصيل محروم و اخراج می شود.شودبرداری و مانن  اينها( شود و تللح او از سوی دانشگاه تايي  

 تبصره:

احراز و اثبات تللح علمی دانشجو پس از اتمام تحصيالت از سوی دانشگاه، منجر به ابطال م رك تحصيلی صادر 

 خواه  ش . ش ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 


