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ماده  :9مدت تحصیل در دوره دکتری تخصصی ،حداقل شش نیمسال تحصیلی و حداکثر هشت نیمسال تحصیلی است.
تبصره :در صورتی که دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود ،موسسه اختیار دارد به پیشنهاد استاد راهنما ،مدت تحصیل
را حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی افزایش دهد .برای دانشجوی مشمول آموزش رایگان ،تحصیل در نیمسال اول کماکان به
صورت رایگان اما در نیمسال دوم منوط به پرداخت هزی نه ثابت است که طبق تعرفه هیات امنا تعیین و طبق شیوه نامه
مصوب موسسه دریافت می شود .چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود ،پرونده وی برای تصمیم گیری در خصوص
ادامه تحصیل به کمیسیون موارد خاص ارجاع می شود.
ماده  :10تعداد واحدهای درسی دوره دکتری تخصصی  36واحد است که از این تعداد 12 ،تا  18واحد آموزشی و  18تا
 24واحد پژوهشی است که در برنامه درسی هر رشته تحصیلی لحاظ می شود.
تبصره :دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است ،حداقل  6و حداکثر  10واحد درسی انتخاب کند.
ماده  :11حداقل نمره قبولی در هر درس 14از  20و میانگین کل قابل قبول پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی  16از
 20است.
تبصره  :1چنانچه میانگین کل نمرات دانشجو پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی کمتر از  16باشد دانشجو موظف است
با نظر استاد راهنما و تایید گروه ،فقط در یک نیمسال تحصیلی دروسی را برای ترمیم میانگین کل اخذ کند و با موفقیت
بگذراند و در غیر اینصورت از ادامه تحصیل محروم می شود.
تبصره  :2محاسبه میانگین کل نمرات دانشجو صرفا بر اساس آخرین نمره قبولی وی انجام می شود.
تبصره  :3دانشجوی مشمول آموزش رایگان ،در صورت عدم کسب نمره قبولی در هر درس یا حذف غیر موجه آن ،موظف
است برای انتخاب مجدد همان درس یا درس جایگزین ،هزینه مربوط به آن را براساس تعرفه مصوب هیات امنا موسسه
پرداخت کند.
ماده  :13چنانچه دانشجو در طول نیمسال تحصیلی ،در یک درس بیش از سه شانزدهم از کالس های یک درس یا در
جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غ یبت کند ،این غیبت غیر موجه تلقی شده و آن درس حذف مخی شود .در این
صورت ،رعایت حداقا  6واحد در طول نیمسال برای دانشجو الزامی نیست ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل
جزو مدت مجاز دوره تحصیلی وی محسوب می شود.

ماده  :14برای ورود به مرحله ارزیابی جامع ،کسب میانگین کل حداقل  16از تمام واحدهای آموزشی دوره الزامی است.
ماده  :15حداقل نمره قبولی در ارزیابی جامع  16است .در غیر اینصورت دانشجو مجاز است ،صرفاً یکبار دیگر در ارزیابی
جامع شرکت کند و آن را با موفقیت بگذراند واال پرونده دانشجو برای تصمیم گیری در خصوص امکان شرکت مجدد در
ارزیابی جامع به کمیسیون موارد خاص ارجاع می شود.
تبصره :نحوه ارزیابی جامع که به منظور ارزشیابی توانمندیهای آموزشی و پژوهشی دانشجو انجام می شود ،طبق شیوه نامه
مصوب موسسه خواهد بود.
ماده  :16گذراندن موفقیت آمیز ارزیابی جامع و تصویب طرح پیشنهادی رساله در گروه آموزشی شرط الزم برای شروع
فعالیت های پژوهشی در دوره دکتری است.
ماده  :17دانشجوی دوره دکتری تخصصی مجاز است عالوه بر استاد راهنمای اصلی ،استاد راهنمای دوم نیز داشته باشد.
استاد راهنمای اصلی به درخواست دانشجو و از میان اعضای هیات علمی موسسه محل تحصیل و با مرتبه علمی حداقل
استادیاری و با تائید گروه آموزشی تعیین می شود.
تبصره  :1داشتن حداقل سه سال سابقه تدریس در دوره تحصیالت تکمیلی و راهنمکایی حداقل دو دانشجوی کارشناسی
ارشد برای استاد راهنما با مرتبه استادیاری ضروری است.
تبصره  :2شرایط و نحوه انتخاب استاد راهنمای دوم (داخل یا خارج از موسسه) طبق شیوه نامه مصوب موسسه انجام
می شود.
تبصره  :3انتخاب استاد/استادان مشاور ،به پیشنهاد استاد راهنما و تائید گروه آموزشی ،از بین اعضای هیات علمی یا
متخصصان حرفه ای مرتبط با رشته تحصیلی دانشجو امکان پذیر است.
ماده  :18دانشجو مجاز است در زمان تدوین رساله دکتری و برای ادامه فعالیت های پژوهشی خود طبق آئین نامه مصوب
وزارت در مدت مجاز تحصیلی با عنوان فرصت تحقیقاتی به یکی از موسسه های آموزش عالی داخلی یا خارجی سفر کند.
ماده  :19دانشجو پس از تدوین رساله به شرط کفایت دستاوردهای علمی و چاپ مقاله علمی -پژوهشی مستخرج از رساله،
با تائید استاد/استادان راهنما مجاز است در حضور هیات داوران از رساله خود دفاع کند.
تبصره :هیات داوران متشکل از تعداد سه عضو هیات علمی(عالوه بر استادان راهنما و مشاور) با حداقل مرتبه استادیاری
هستند که یک عضو از داخل و دو عضو از خارج از گروه آموزشی انتخاب می شوند .یکی از داوران خارجی می تواند از
متخصصان حرفه ای انتخاب شود.

ماده  : 20نمره رساله در میانگین کل محاسبه نمی شود و ارزشیابی آن به شرح زیر انجام می شود:
الف :مردود (کمتر از .)16
ب :قبول با درجه خوب ( 16تا  ،)17/99خیلی خوب ( 18تا  ،)18/99عالی ( 19تا .)20
تبصره  :1چنانچه ارزشیابی رساله مردود اعالم شود ،با تائید هیات داوران ،حداکثر یک نیمسال در سقف مدت مجاز تحصیل
به دانشجو اجازه داده می شود تا دوباره در جلسه دفاع شرکت و از رساله خود دفاع کند.
تبصره  :2دانشجویی که در فرصت تعیین شده نتواند از رساله خود با درجه قبولی دفاع کند ،فقط گواهی گذراندن واحدهای
درسی به وی اعطا می شود.
ماده  :21تاریخ دانش آموختگی ،روز دفاع و کسب درجه قبولی از رساله است.
ماده  :22چنانچه دانشجو در حین تدوین رساله اقدام به تخلف علمی(دستبرد ادبی ،جعل ،تقلب ،رونوشت برداری) کند و
این موضوع طبق شیوه نامه مصوب موسسه برای موسسه اثبات شود ،مطابق با قوانین و آئین نامه ها و دستورالعمل های
مصوب اقدام خواهد شد.
تبصره :احراز و اثبات تخلف علمی د انشجو پس از اتمام رساله ،منجر به ابطال مدرک تحصیلی وی خواهد شد.

