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  وظايف و اختيارات شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه

همكاري با معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه براي ايجاد زمينه هاي اجرايي مصوبات شوراي آموزشي                 .1

 .وبدانشگاه، تصميمات هيئت رئيسه دانشگاه، و آيين نامه ها و برنامه هاي مص

  :تدوين و پيشنهاد برنامه هاي مختلف آموزشي به شوراي دانشگاه، شامل .2

  برنامه هاي آموزشي دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري •

  پيشنهاد تغييرات الزم در نحوه اجراي برنامه هاي درسي در چارچوب ضوابط مصوب •

  بررسي آيين نامه هاي تحصيالت تكميلي و اظهار نظر در مورد آن ها •

   ظرفيت پذيرش دانشجويان جديد در دوره هاي تحصيالت تكميلي برآورد •

  پيشنهاد طرح هاي مناسب آموزشي غير رسمي كوتاه مدت و ميان مدت به شوراي دانشگاه •

بررسي كيفيت آموزشي دوره هاي تحصيالت تكميلي در دانشگاه و بررسي كيفيت آموزشي اعضاء هيئـت علمـي                   .3

  فعال در اين دوره ها

   تاسيس رشته ها و دوره هاي جديد تحصيالت تكميلي در دانشگاهبررسي پيشنهاد .4

  بررسي پيشنهاد ارائه دوره هاي تحصيالت تكميلي مشترك با ديگر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي .5

  

  اداره كل تحصيالت تكميلي دانشگاه

يالت تكميلـي دانـشگاه     اين اداره، كه بازوي اجرايي شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه است، زيـر نظـر مـدير تحـص                 

انجام امور اداري مراحل مختلف تحصيل دانشجويان دوره هاي تحصيالت تكميلي مانند ثبت نـام،               . فعاليت مي نمايد  

فارغ التحصيلي، بررسي كمي و كيفي تحصيل دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري، وضعيت پايان نامه ها از شروع                  

يين نامه هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري، و همچنـين شـوراي            تا دفاع، و بطور كلي نظارت بر اجراي آ        

  .تحصيالت تكميلي دانشگاه برعهده اين اداره است
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  شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه

بمنظور سياستگذاري در امور تحصيالت تكميلي دانشگاه، آيين نامه ها، بررسي برنامه هاي آموزشي جديد و ارزيـابي     

. زشي موجود،  شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه در فواصل زماني معـين تـشكيل جلـسه مـي دهـد      برنامه هاي آمو  

  :اعضاء شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه بشرح زير مي باشند

  معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه .1

  معاون پژوهشي دانشگاه .2

  مديركل تحصيالت تكميلي .3

  مدير آموزشي دانشگاه .4

  مدير دوره شبانه .5

  ين آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده هامعاون .6

  رئيس دفتر نظارت و ارزيابي آموزش .7

  

  شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده ها

  :تركيب اعضاء

  رئيس دانشكده يا نماينده او .1

  معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده .2

  معاون پژوهشي دانشكده .3

  نمايندگان گروه هاي مجري دوره هاي تحصيالت تكميلي .4

  

   و اختيارات شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده هاوظايف

درخواست دانشجويان تحصيالت تكميلي براي هرگونه اقدام تحصيلي مانند ثبت نام دروس، حـذف و اضـافه دروس،                  
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مرخصي تحصيلي، مشكالت درسي، انتخاب پايان نامه و هماهنگي تمام امور مربوط به تصويب پايـان نامـه، دفـاع از                     

، اخذ مجـوز دفـاع از پايـان نامـه، و ماننـد آن هـا توسـط معـاون                      و دكتري  ر برنامه كارشناسي ارشد   پايان نامه، تغيي  

  .آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده در شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده مطرح و مورد بررسي قرار مي گيرد
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  دكتريآيين نامه دوره 

  

  لصل اوفـ

  كلــــيات

  تعريف : 1ماده 

باالترين مقطع تحصيلي آموزش عالي است كه به اعطاي مـدرك مـي انجامـد و مجموعـه اي                    ).Ph.D(دكتري  دوره  

  .هماهنگ از فعاليت هاي پژوهشي و آموزشي است

  

  هدف: 2 ماده 

هدف از ايجاد دوره دكتري، تربيت افرادي است كه با احاطه به آثار علمي در يك رشته خاص و آشنا شدن بـا روش                        

يشرفته تحقيق و دستيابي به جديدترين مباني آموزش و پژوهش، بتوانند با نوآوري در زمينه هاي علمـي، در                   هاي پ 

رفع نيازهاي كشور و گسترش مرزهاي دانش، در رشته تخصصي خود مؤثر بوده و به تازه هـايي در جهـان دانـش و                        

  .فناوري دست يابند

  

  محور اصلي: 3ماده 

از ايـن رو، آمـوزش      . كتري، پژوهش و كسب تبحر در يك رشته خاص علمـي اسـت            محور اصلي فعاليت هاي دوره د     

 تخصصي دانشجويان اين دوره است، تا راه را براي وصول به اهـداف دوره               –وسيله برطرف كردن كاستي هاي علمي       

  .هموار سازد

  

  مشخصات كلي دوره: 4ماده 

  دوره دكتري داراي دو مرحله آموزشي و پژوهشي است
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 آموزشي از زمان پذيرفته شدن دانشجو در امتحان ورودي آغاز و به ارزيابي جـامع و دفـاع از پيـشنهاد                       مرحله -4-1

  .پايان نامه ختم مي شود

 مرحله پژوهشي پس از مرحله آموزشي و قبولي در ارزيابي جامع آغاز مي شود و با تدوين پايان نامه و دفاع از                       -4-2

  .آن پايان مي پذيرد

  : تبصره

 دوره دكتري مي توانند تحقيقات اوليه مرحله پژوهشي خود را در مرحله آموزشي اغاز نمايند ولـي ثبـت                    دانشجويان

  . نام دانشجو در مرحله پژوهشي منوط به موفقيت در ارزيابي جامع و دفاع از پيشنهاد پايان نامه است
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  فــصل دوم

  شــــــرايــــــط ورود

  :5ماده 

  :ره به شرح زير استشرايط ورود به دو

  داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي - 1- 3

تقاضـا، از يكـي از      رشـته مـورد     ، متناسب بـا     يا باالتر ارشد يا دكتراي حرفه اي       كارشناسي   دانشنامهداشتن   - 2- 3

دانشگاه هاي داخل يا خارج كشور كه حسب مورد به تأئيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، يا وزارت بهداشت،                   

 . آموزش پزشكي رسيده باشددرمان و

 .برخورداري از توانايي جسمي الزم و متناسب با رشته تحصيلي - 3- 3

 قبولي در امتحانات اختصاصي ورود به دوره دكتري - 4- 3

  :1 تبصره

داوطلـب آزاد،   (ورود به دوره دكتري در دانشگاه سيستان و بلوچستان از طريـق شـركت در آزمـون ورودي دكتـري                     

فقط داوطلباني كه مشمول آيين نامـه اسـتعدادهاي درخـشان           . امكان پذير است  ...) ي و   بورسيه، تبديل بورسيه، مرب   

مصوب شوراي دانشگاه سيستان و بلوچستان مي گردند، مي تواننـد بـدون شـركت در آزمـون ورودي، و بـا رعايـت                        

ز اين طريق بايـد     درخواست و مدارك الزم جهت ورود به دوره ا         .شرايط آن آيين نامه در دوره دكتري پذيرفته شوند        

موعد ارائه درخواست از طريق دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه         . به دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه ارائه شود      

  .اعالم مي شود

  :2تبصره 

مربيان رسمي دانشگاه ، مي توانند بدون شركت در آزمون ورودي، و با رعايت شرايط مندرج در آئين نامـه پـذيرش                      

درخواسـت و مـدارك الزم      .  دكتري و قبولي در مصاحبه اختصاصي، در دوره دكتري پذيرفتـه شـوند             مربيان در دوره  

   .)1پيوست  ( دانشگاه ارائه شوددفتر تحصيالت تكميليجهت ورود به دوره از اين طريق بايد به 

ادان داشتن توصيه نامه هاي محرمانه مبني بر صالحيت تحصيل در دوره دكتري از حـداقل دو نفـر از اسـت                     - 5- 3
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  .قبلي داوطلب در هنگام مصاحبه

  در دوره كارشناسي ارشد15داشتن حداقل معدل  -6- 3

  :تبصره

تعيين شرايط تطبيق دانشنامه ها و رشته هاي متناسب براي ادامه تحصيل داوطلـب در رشـته هـاي مختلـف دوره                      

  .ه استدكتري به تشخيص شوراي تحصيالت تكميلي گروه ذيربط يا شوراي تحصيالت تكميلي دانشگا

 احراز توانايي در زبان خارجي  - 7- 3

  : تبصره

نحوه احراز صالحيت علمي و توانايي داوطلبان در زبان خارجي براسـاس دسـتورالعمل مـصوب دانـشگاه سيـستان و               

  ).مالحظه شود12 ماده 3تبصره (بلوچستان مي باشد 

 دوره دكتري ناميده مـي      داوطلب پس از دريافت پذيرش از دانشگاه و نامنويسي در دوره دكتري، دانشجوي             - 8- 3

 .شود
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  فــصل سوم

  استاد راهنما

  :6 ماده

مسئوليت راهنمايي دانشجو از نخستين نيمسال تحصيلي برعهده استاد راهنما است كـه بـه درخواسـت دانـشجو از                    

 ذيـربط تعيـين مـي       ميان اعضاء هيأت علمي با مرتبه استادياري و باالتر و با موافقت عضو هيأت علمي و تأييد گروه                 

  .شود

  :1تبصره 

درخواست كتبي دانشجو جهت تعيين استاد راهنما بايد حداكثر تا پايان نيمسال اول به تحـصيالت تكميلـي ارسـال                

  .  در غير اينصورت از ثبت نام دانشجو در نيمسال دوم جلوگيري بعمل خواهد آمد). فرم الف(گردد 

  :2تبصره 

و هيأت علمي دانشگاه سيـستان و بلوچـستان و حـداقل داراي مرتبـه اسـتادياري يـا                   راهنما بايد عض  ) اساتيد(استاد  

  . استاديار پژوهشي با سه سال سابقه تدريس يا تحقيق در دوره كارشناسي ارشد باشد

  :3تبصره 

سـتاد  درصورت نياز، به پيشنهاد استاد راهنما و تأييد گروه، مسئوليت راهنمايي پايان نامه دانشجو را بـيش از يـك ا                    

  .راهنما بطور مشترك عهده دار مي شوند

  :4تبصره 

درصورت نياز، به پيشنهاد استاد راهنما و تأييد گروه، يك يـا دونفـر از اعـضاي هيـأت علمـي يـا سـاير متخصـصان                           

اسـاتيد مـشاور بايـد داراي مـدرك دكتـري يـا             . برجسته به عنوان استاد مشاور پايان نامه دانشجو تعيين مي شـوند           

  .به استادياري يا استاديار پژوهشي باشندحداقل مرت

  :5تبصره 

 نفـر را  1 حـداكثر  دكتـري هر استاد راهنما به شرط حضور كافي و داشـتن تجربـه موفـق مـي توانـد از هـر ورودي                     

  راهنمايي نمايد
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  :6تبصره 

بـه  سـتادي   دانـشياري و ا   اسـتادياري،   مجموع تعداد دانشجويان دكتري تحت راهنمايي اعضاء هيئت علمي با مرتبه            

  .است 4 و 3، 2حداكثر  همزمان به ترتيب رطو
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  فصل چهارم

  مرحله آموزشي

  :7ماده 

 نيمسال است كه گذراندن دروس مورد نيـاز دوره دكتـري، احـراز شـرايط زبـان                  4طول مدت مجاز مرحله آموزشي      

  .خارجي و گذراندن امتحان جامع بايد در اين مرحله صورت گيرد

  

  : 8ه ماد 

 واحد آن مربـوط بـه پايـان         24 تا   18 واحد آن درسي و      18 تا   12 واحد است كه     36مجموع واحدهاي دوره دكتري     

  .  نامه است كه طبق برنامه درسي مصوب هر رشته تعيين مي شود

  :1 تبصره 

عاليـت هـاي   واحدهاي درسي به منظور تسلط بر مفاهيم نوين هر رشته و تقويت توان علمي دانشجو بـراي اجـراي ف   

پژوهشي دوره، با نظر استاد راهنما، تأييد شوراي تحصيالت تكميلي گروه و براساس برنامه درسي مصوب هـر رشـته                    

  .انتخاب مي شود

  :2تبصره 

.  اسـت  20 از   16 و ميانگين قابل قبول نمره هاي دانشجو در يك نيمسال            20 از   14حداقل نمره قبولي در هر درس       

 16محاسبه مي شود و درصورتي كه كمتـر از          ) بدون احتساب پايان نامه   ( گذرانده شده    اين ميانگين براساس دروس   

باشد، دانشجو مجاز است با نظر استاد راهنما حـداكثر در يـك نيمـسال تحـصيلي درس هـايي را عـالوه بـر سـقف                           

  .واحدهاي درسي براي جبران ميانگين كل بگذراند

  : 3تبصره 

يشنهاد استاد راهنما و تأييد گروه ذيـربط، دانـشجو موظـف اسـت تعـدادي از                 در شرايط خاص و درصورت نياز، به پ       

گذراندن اين دروس اجباري است اما نمـره آن         . درس هاي دوره كارشناسي ارشد را به عنوان دروس جبراني بگذراند          

  . است20 از 14حداقل نمره قبولي اين دروس . ها در تعيين ميانگين كل محاسبه نمي شود
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  :4تبصره 

 واحد جبراني، يك نيمـسال تحـصيلي بـه مـدت مجـاز              8به ازاء هر    .  واحد است  16اكثر تعداد واحدهاي جبراني     حد

تـا پايـان دوره      قبـل از شـروع دروس دكتـري و حـداكثر             "دروس جبراني ترجيحـا   . مرحله آموزشي افزوده مي شود    

   .آموزشي بايد گذرانده شوند

  

  :9ماده 

 واحد درسي را انتخـاب و ثبـت نـام كنـد، مگـر      12 تا 6ر هر نيمسال بين    در بخش آموزشي، دانشجو موظف است د      

  . واحد درسي باقي مانده باشد6آنكه كمتر از 

  

  :10ماده 

غيبـت  . حضور دانشجو در تمامي برنامه هاي درسي و ديگر فعاليـت هـاي آموزشـي و پژوهـشي دوره الزامـي اسـت                      

در غيـر ايـن صـورت نمـره دانـشجو در آن             س تجاوز نمايد،     مجموع ساعات آن در    16/3دانشجو در هر درس نبايد از       

  .درس صفر محسوب مي شود
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  پنجمفصل 

  ارزيابي جامع

  :11ماده 

هدف از ارزيابي جامع، كسب اطمينان از قابليت هاي علمي دانشجو، توانايي برخورد اصولي با مسائل و برخورداري از                 

  .قوه ابتكار و قابليت هاي پژوهشي است

  

  :12 ماده

  .ارزيابي جامع پس از پايان مرحله آموزشي و احراز توانايي در زبان خارجي برگزار مي شود

  :1تبصره 

 هفته پيش از برگزاري آزمون از طريق گروه و دانشكده           2درخواست مجوز برگزاري آزمون ارزيابي جامع بايد حداقل         

  ).فرم ب(به تحصيالت تكميلي ارسال گردد 

  :2تبصره 

 از كسب مجوز از تحصيالت تكميلي مي تواند نسبت به ارزيابي جامع براساس ضوابط و مقـررات اقـدام        دانشكده پس 

  .نمايد

  :3تبصره 

دانشجو موظف است قبل از برگزاري امتحان جامع، گواهي قبولي در يكي از آزمون هاي زبان مورد تأييد دانـشگاه را                     

  :بشرح زير استنمره قبولي در آزمون هاي زبان خارجي . ارائه نمايد

   TOLIMO در امتحان 460كسب حداقل نمره  - 1

   MCHE  در امتحان 50كسب حداقل نمره  - 2

   IELTS در امتحان 5كسب حداقل نمره  - 3

   TOEFL در امتحان 500كسب حداقل نمره  - 4
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  : 13ماده 

 طبق نظـر  ارزيابي جامع شامل ارزيابي قابليت هاي آموزشي و پژوهشي دانشجو مي باشد كه بصورت كتبي و شفاهي           

  .گروه برگزار مي شود

  :1تبصره 

 و بـا پيـشنهاد اسـتاد راهنمـا و      براساس موضوعات در راستاي رسـاله      "ارزيابي قابليت هاي آموزشي دانشجو ترجيحا     

  .تصويب شوراي تحصيالت تكميلي گروه تعيين مي شود

  :2تبصره 

  .يه پايان نامه دانشجو نيز انجام شود مي تواند بطور مستقل از پيشنهادارزيابي قابليت هاي پژوهشي دانشجو

  

  :14ماده 

 نفر به شرح زيـر برگـزار مـي          5 تا   3ارزيابي جامع زير نظر شوراي تحصيالت تكميلي گروه و توسط هيأتي مركب از              

  :شود

  استاد يا اساتيد راهنما  •

عيين شوراي تحـصيالت     نفر از اعضاء هيأت علمي داراي حداقل مرتبه استادياري يا استاديار پژوهشي به ت              4 تا   2 •

 .تكميلي گروه

  :تبصره

  .حضور يا عدم حضور يك داور خارج از دانشگاه در جلسه ارزيابي جامع طبق نظر گروه آموزشي است

  

  :15ماده 

  . مي باشد15)  درصد نمره شفاهي30 درصد نمره كتبي و 70با احتساب (حداقل نمره قبولي ارزيابي جامع 

  :1تبصره 

مره ارزيابي جامع را حداكثر يك ماه پس از تاريخ برگزاري آزمون به تحصيالت تكميلي اعالم                دانشكده موظف است ن   
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  ).  فرم ج(كند 

  :2 تبصره

درصورت عدم ارسال نمره قبولي ارزيابي جامع در مهلت قانوني ، نمره ارزيابي جامع در آن نيمسال مـردود شـناخته                     

  .مي شود

  

  :16ماده 

 هفته از اعالم    2ظرف مدت   را  است قبولي يا عدم قبولي دانشجو در ارزيابي جامع          تحصيالت تكميلي دانشگاه موظف     

  .  به دانشجو ابالغ نمايد"نتايج ارزيابي جامع كتبا

  

  :17ماده 

درصورت عدم قبولي دانشجو در اولين ارزيابي جامع، دانشجو بايد در ارزيابي جامع بعدي شركت نمايد و نمره قبولي                   

  .نصورت دانشجو از ادامه دوره دكتري محروم خواهد شد درغير اي. را كسب كند

  

  :18ماده 

  .برگزار مي شودو نيمه اول خرداد ماه  اول بهمن ماه نيمه ، اول مهرماهنيمهبار در سال در سه ارزيابي جامع 
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  ششمفصل 

  موضوع و پيشنهاد پژوهشي پايان نامه

  :19ماده 

  .حصيلي، موضوع پايان نامه خود را با هماهنگي استاد راهنما تعيين كنددانشجو موظف است تا پايان نيمسال اول ت

  

  :20ماده 

دانشجو پس از قبولي در ارزيابي جامع و حداكثر تا پايان نيمسال پنجم تحصيلي بايد از پيشنهاد پژوهشي خود در 

  .حضور هيأت داوران پايان نامه دفاع نمايد

  :1تبصره 

 نفر اعضاء هيأت علمي با مرتبـه        3راهنما و حداقل    ) اساتيد(هشي متشكل از استاد     تركيب هيأت داوران پيشنهاد پژو    

  .استادياري يا باالتر به تعيين شوراي تحصيالت تكميلي گروه آموزشي مربوطه است

  :2تبصره 

 اسـتاد  چنانچه دانشجو نتواند در زمان مقرر از پيشنهاد پژوهشي خود دفاع نمايد، مي تواند زمان دفاع را بـا موافقـت        

بـا رعايـت    ) حداكثر تا پايان نيمـسال شـشم      (راهنما و تصويب شوراي تحصيالت تكميلي گروه به مدت يك نيمسال            

  .سقف زماني كل دوره دكتري، به تعويق اندازد

  

  :21ماده 

  .در صورت عدم موفقيت يا عدم رعايت زماني در دفاع از پيشنهاد پژوهشي، دانشجو از ادامه تحصيل محروم مي شود

  

  :22ماده 

دانشكده موظف است نتيجه قبولي يا عدم قبولي دانشجويان در دفاع از پيشنهاد پژوهشي را حداكثر دوهفته پـس از             

  ).فرم د(برگزاري جلسه دفاع اعالم نمايد و فرم تعريف پروژه را به اداره كل تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال نمايد 
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   هفتمفصل

  مهمرحله پژوهشي و تدوين پايان نا

  :23ماده 

  . ثبت نام دانشجو در پايان نامه، پس از قبولي در امتحان جامع صورت مي گيرد

  

  :24ماده 

در هر حـال مجمـوع واحـدهاي        .  واحد درسي مي باشد    24 تا   18تعداد واحدهاي پايان نامه در مرحله پژوهشي بين         

  . واحد باشد36دوره دكتري نبايد بيش از 

  

  :25ماده 

علمي و پژوهشي دانشجو، در مرحله پژوهشي و تدوين پايان نامه، بايد با هدايت و نظارت اسـتاد                  تمامي فعاليت هاي    

دانشجو موظف است هر سه ماه يكبار گزارش فعاليت هاي پژوهشي خود را به تأ ييـد                 . يا اساتيد راهنما صورت گيرد    

  ). فرم ه(مربوطه ارائه نمايد استاد راهنما رسانده و جهت درج در پرونده به شوراي تحصيالت تكميلي گروه 

  

  : 26ماده 

علمـي بـا اعتبـار بـين        ) مجالت(مستخرج از پايان نامه در مجله       ) مقاالت(پس از انتشار يا ارائه تأييديه معتبر مقاله         

راهنما و تصويب شوراي    ) اساتيد(المللي، تدوين پايان نامه، و تأييد كيفيت علمي و صحت مطالب آن از طرف استاد                

. صـورت مـي گيـرد   ) تـا پايـان نيمـسال هـشتم    (ت تكميلي گروه، دفاع از پايان نامه در حضور هيأت داوران         تحصيال

  . درج گرديده است2مراحل دفاع از پايان نامه در پيوست 

  :1تبصره 

دانشكده موظف است حداقل يك ماه پيش از برگزاري جلسه دفاع، مجوز دفاع از پايان نامه را از تحصيالت تكميلـي                     

  .افت نمايددري



 
17 

 
 

  :2تبصره  

يد شوراي تحـصيالت تكميلـي گـروه مربوطـه          أيو ت پس از تأييد هيئت داوران      تاريخ برگزاري جلسه دفاع پايان نامه       

  . تعيين مي گردد

  :3تبصره 

  .كه از طريق اداره تحصيالت تكميلي صادر مي شود، انجام مي گيرد ارزيابي دفاع پايان نامه مطابق فرم هاي مربوطه

  :4 تبصره

 در  مـستخرج از پايـان نامـه   "شرط الزم براي اخذ مجوز دفاع از پايان نامه دكتري، داشتن حداقل يك مقالـه كـامال              

 . آيين نامه ارتقاء، مي باشد2 از ماده 2مجالت با اعتبار بين المللي، مطابق بند 

  :5 تبصره 

 مـي شـود، بـشرط آنكـه در مقالـه نـام              امتياز هر مقاله جهت اخذ مجوز دفاع فقط براي دانشجوي نفر اول محسوب            

  .دانشجو بعنوان نويسنده اول مقاله قيد شده باشد

  

  :27ماده 

   نفر به شرح زير برگزار مي گردد7 تا 5 مركب از درجلسه دفاع توسط هيأت داورانارزشيابي پايان نامه 

 استاد يا اساتيد راهنما .1

 استاد يا اساتيد مشاور .2

ت علمي در زمينه مربوط به موضوع پايان نامه، با درجه حداقل استادياري، يا               نفر ديگر از اعضاء هيأ     4حداقل   .3

استاديار پژوهشي با سه سال سابقه تدريس و تحقيق در دوره هاي تحـصيالت تكميلـي، بـه پيـشنهاد اسـتاد                      

ين همچنـ . راهنما و تأييد شوراي تحصيالت تكميلي گروه، كه بايد حداقل يك نفر آنها دانشيار بـه بـاال باشـد               

 .حداقل يك نفر از اعضاء هيأت داوران از گروه، و يك نفر از خارج دانشگاه باشد
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  :28ماده 

نظارت بر رعايت كليه مفاد آئين نامه  دفاع از پايان نامه و محاسبه نمره و رياست جلسه دفـاع پايـان نامـه برعهـده                          

  .نماينده تحصيالت تكميلي، با حداقل مرتبه استادياري،  مي باشد

  

  :29ده ما

ارزيابي پايان نامه براساس كيفيت علمي و پژوهشي انجام شده، ميزان نوآوري، چگونگي دفاع از يافته هاي پژوهـشي   

  :و نحوه نگارش پايان نامه انجام مي شود و نتيجه آن به يكي از دوصورت زير تعيين مي شود

  ) با درجه عالي، بسيار خوب، خوب( قبول -1

   20ا  ت1/19نمره     :عالي     
   19 تا 6/17نمره     :بسيار خوب    
   5/17 تا 1/16نمره     :خوب    

  )16كمتر از ( غير قابل قبول -2

  :1تبصره 

 مالك تصميم گيري درخصوص قبول يا عدم قبول پايان نامه و همچنين درجه آن ميانگين نمراتي است كه هريـك                   

 يـك  "، مجموعـا )در صورت تعـدد (ان راهنما و مشاور    مجموعه استاد . داوران حاضر در جلسه به دانشجو مي دهند       از  

  . رأي خواهند داشت

  :2تبصره 

 پژوهشي معتبر داشته باشد به      -در صورتي كه دانشجوي دوره دكتري بيش از يك مقاله چاپ شده در مجالت علمي              

  . نمره جهت جبران كسر نمره دانشجو اختصاص داد5/0ازاء هر مقاله اضافي مي توان تا 

  :3تبصره 

دانشجو موظف است در مدت حداكثر دوماه از تاريخ دفاع، اصالحات موردنظر داوران را انجام داده و تائيد آنرا جهـت                

  .انجام مراحل تسويه حساب نهايي به تحصيالت تكميلي دانشكده ارائه نمايد
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  :4تبصره 

  .تائيد اصالحات موردنظر داوران بر عهده داور داخلي است

  :5تبصره 

ارزيابي شود، بنابر تشخيص هيأت داوران، دانشجو مجاز اسـت حـداكثر            » غيرقابل قبول «ن نامه دانشجو    چنانچه پايا 

طي مدت شش ماه از تاريخ دفاع، بشرط اينكه از حداكثر مدت مجاز تحصيل بيشتر نشود، اصالحات الزم را در پايان              

  .يدنامه اعمال كرده و فقط براي يكبار ديگر از پايان نامه خود دفاع نما

  :6تبصره 

در پايان نامه، دانش آموخته دوره دكتـري شـناخته          » قبول«دانشجو پس از گذراندن واحدهاي درسي و كسب نمره          

  .  مي شود و به دريافت درجه دكتري نايل مي گردد
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   هشتمفصل

  طول دوره، مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل

  :30ماده 

شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه مي تواند در صورت ضرورت         . چهار سال است  مدت مجاز تحصيل در دوره دكتري       

و به پيشنهاد استاد راهنما و تأييد گروه ذيربط، حداكثر تا دو نيمسال تحـصيلي مـدت تحـصيل دانـشجو را تمديـد                        

  .نمايد

  

  :31ماده 

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

  . شود16كمتر از ) 8 ماده 2با رعايت تبصره (ل نمره هاي درسهايي كه دانشجو گذرانده است ميانگين ك .1

) 15براساس مـاده    (صالحيت علمي دانشجو براي استمرار فعاليت پژوهشي پس از دوبار شركت در ارزيابي جامع                .2

  .احراز نشود

  . بي شودارزيا» غيرقابل قبول«) 29 ماده 3با رعايت تبصره (پايان نامه دانشجو  .3

  .به پايان برسد) 30براساس ماده (مدت مجاز تحصيل دانشجو  .4

  :تبصره

درصورت محروم شدن دانشجو از ادامه تحصيل در دوره دكتري، دانشگاه مجاز اسـت بـا رعايـت ضـوابط و مقـررات                       

    . كارنامه تحصيلي دانشجو صادر كند و در اختيار وي قرار دهد گواهينامه اي براساس"مربوط، صرفا

  

  :32ماده 

تحصيل در دوره دكتري بطور تمام وقت است و آيين نامه هاي اجرايي الزم در اين زمينه توسط مراجع ذيربط تهيه،             

  .تصويب و ابالغ خواهد شد
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  :33ماده 

در مـوارد   . عدم ثبت نام در هر نيمسال تحصيلي در زمان مقرر، به منزله انصراف دانشجو از تحصيل تلقي مـي شـود                    

 دانشجو عذر موجه داشته باشد مي تواند با موافقت گروه و دانشكده و تأييد شوراي تحصيالت تكميلـي                   استثنائي كه 

با احتـساب در سـنوات      (دانشگاه و با رعايت حداكثر مدت مجاز تحصيل، حداكثر تا دو نيمسال از مرخصي تحصيلي                

  .استفاده نمايد) تحصيلي

  :  1تبصره 

نيمسال تحصيلي به شـوراي تحـصيالت  گـروه مربـوط            ميم ثبت نام در آن      مهلت تر درخواست مرخصي بايد قبل از      

  .تسليم و موافقت شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده كسب گردد

  :    2تبصره 

مـوارد خـاص در شـوراي تحـصيالت  تكميلـي            . در نيمسال اول سال تحصيلي به دانشجو مرخصي داده نمـي شـود            

  .دانشكده قابل بررسي است

  : 3تبصره 

ان شاغل به تحصيل، مي توانند از دو نيمسال تحصيلي متـوالي مرخـصي زايمـان  بـدون احتـساب در سـنوات                        مادر

  .تحصيلي استفاده كنند

  

  : 34ماده 

در اين صورت بايد درخواست خود را مبنـي         .  مي تواند به هر دليل، از تحصيل اعالم انصراف نمايد          ي دكتري دانشجو

 چنانچه دانشجو بعد از يك ماه درخواست خود را پس نگيرد، دانشگاه نـسبت بـه                 .بر انصراف به دانشگاه تسليم نمايد     

  .صدور گواهي انصراف اقدام مي نمايد
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  :35ماده 

دانشجوياني كه امتحان جامع را با موفقيت گذرانده باشند و به هر دليل از ادامه تحصيل منصرف يا موفـق بـه اتمـام      

اه بنا به درخواسـت مـي تواننـد تأييديـه اي مبنـي بـر گذرانـدن مرحلـه                    دوره نشوند پس از تسويه حساب با دانشگ       

  .آموزشي دوره دكتري دريافت كنند
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   نهمفصل

  ساير مقررات

  :36ماده 

دانشجوياني كه دروس مرحله آموزشي و امتحان جامع و دفاع از پيشنهاد پژوهشي را با موفقيت گذرانده باشـند، در                    

 ماه از فرصت مطالعاتي خارج كشور مطـابق مقـررات وزارت            8 تا   6ره دكتري مي توانند به مدت       طول مدت مجاز دو   

  .علوم، تحقيقات و فناوري استفاده كنند

  

  :37ماده 

 مـاده در شـوراي تحـصيالت تكميلـي دانـشگاه بـه تـصويب نهـايي رسـيد و بـراي                       37 فـصل و     9اين آيين نامه در     

از تـاريخ اجـرا كليـه       .  و بعد از آن الزم االجـرا اسـت         86ي دانشجويان ورودي     قابل اجرا و برا    85دانشجويان ورودي   

  .بخشنامه ها و آيين نامه هاي آموزشي و پژوهشي مغاير با آن براي دانشجويان مشمول اين آيين نامه لغو مي گردد
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  پيوست ها

  

  پذيرش مربيان در دوره دكتري آيين نامه .1

 يه پايان نامه تحصيالت تكميليمراحل برگزاري جلسه دفاع .2

  فرم ها .3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
25 

 
 

  1پيوست 

   پذيرش مربيان در دوره دكتريآيين نامه

  :1ماده 

  .ظرفيت پذيرش مربيان توسط گروه هاي مجري دوره دكتري مشخص و به تحصيالت تكميلي اعالم مي گردد

  :تبصره

 طرف گـروه، نـسبت بـه اطـالع رسـاني در             تحصيالت تكميلي موظف است پس از دريافت ظرفيت پذيرش مربيان از          

  .  سطح داخل و خارج دانشگاه اقدام نمايد

  

  :2ماده 

 19/5/82و  مـورخ     / 6326شرايط پذيرش مربيان دانشگاه بدون التزام به برگزاري آزمون عطف به بخـشنامه شـماره                

  :بشرح زير است

 وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري         مربيان مشمول اين آيين نامه بايد شاغل در دانشگاه ها، يا مؤسسات            .1

يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و حداقل داراي سه سـال سـابقه كـار در وضـعيت اسـتخدام رسـمي                     

 .آزمايشي باشند

  ارائه تأييديه بورسيه از دانشگاه مربوطه و اداره كل بورس وزارت مربوطه .2

  يأت علمي دانشگاه از جدول ارتقاء اعضاء ه60كسب حداقل امتياز  .3

  ) 12 ماده 3تبصره (ارائه مدرك قبولي در آزمون زبان براساس آيين نامه دوره دكتري  .4

   سال45داشتن حداكثر سن  .5

  قبولي در مصاحبه علمي   .6
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  2پيوست 

  دكتريمراحل برگزاري جلسه دفاعيه پايان نامه 

  

  مدير گروه مبني بر اتمام پايان نامه  به)فرم و(درخواست مجوز دفاع اعالم كتبي استاد راهنما در فرم  .1

  احراز شرايط دفاع براساس آيين نامه دكترياطمينان يافتن گروه از  .2

درخواست مجـوز  به همراه فرم آموزشي تعيين هيئت داوران و ارسال صورتجلسه شوراي تحصيالت تكميلي گروه   .3

  دانشكده و تحصيالت تكميلي به معاونت آموزشي)فرم و(دفاع 

  به تحصيالت تكميلي)فرم و(درخواست مجوز دفاع فرم رتجلسه گروه به همراه صوارسال  .4

بـراي داوران توسـط گـروه، پـس از         ) فـرم ز  (ارسال نسخ پايان نامه به همراه فرم ارزيابي اوليه داور از پايان نامـه                .5

 كسب مجوز از تحصيالت تكميلي 

مراه مجوز دفاع صادر شده از سوي تحصيالت تكميلي ، به )فرم ح (ارسال فرم اعالم خاتمه پايان نامه در دو نسخه           .6

توسط گروه به معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده حداقل يك هفته قبـل از               ) فرم ط (و اطالعيه دفاع    

 .تاريخ دفاع جهت اخذ مجوز و تعيين نماينده تحصيالت تكميلي

بـه نماينـده   ، )فـرم ل ( صورتجلـسه مـالي   ، و)فـرم ك (، تعهـد اصـالت اثـر    )فرم ي(تحويل فرم صورتجلسه دفاع     .7

 .تحصيالت تكميلي در پاكت دربسته

  دفاع از پايان نامه صورتجلسه تكميل فرم  وبر گزاري جلسه دفاع در تاريخ مقرر .8

انجام اصالحات موردنظر داوران، ارسال صورتجلسه دفاع با نامـه رسـمي معـاون آموزشـي و تحـصيالت تكميلـي                      .9

 .س از تاريخ دفاع حداكثر دو ماه پدانشكده

و نسخ پايان ) PDF و Wordبا فرمت (تحويل چهار عدد لوح فشرده حاوي چكيده و متن كامل پايان نامه          . 10

 نامه به تحصيالت تكميلي 
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  3پيوست 

  فرم ها

  صفحه  عنوان
  28 ...................................... ...............................................................فرم تعيين استاد راهنما: فرم الف
  29   ...........................................................................درخواست مجوز برگزاري ارزيابي جامع: فرم ب
  30  ................................... ......................................................اعالم نتيجه نهايي ارزيابي جامع: فرم ج
  31  ...............................................................................صورتجلسه دفاع از پيشنهاد پايان نامه: فرم د
  32  .............................. ...............................................فرم گزارش سه ماهه پايان نامه دكتري: فرم ه
  34  ................................................................فرم درخواست مجوز دفاع از پايان نامه دكتري: فرم و
  35 ................................. ............................................................... داور از پايان نامهفرم ارزيابي: فرم ز
  36  .............................................................. .دكتريفرم اعالم خاتمه پايان نامه دانشجويان : فرم ح
  37 ............................... .................................................................فرم اطالعيه دفاع پايان نامه: فرم ط

  38  ...............................................................................  دكتريصورتجلسه دفاع از پايان نامه: يفرم 
  40 ...................................... .................................................................فرم تعهدنامه اصالت اثر: كفرم 

  41  ..................................................صورتجلسه مالي دفاع از پايان نامه تحصيالت تكميلي: فرم ل
  

 .مراجعه نماييد   ir.ac.usb.wwwبمنظور دسترسي به فرم هاي مندرج در جدول باال به آدرس : توجه

  

  

  

  

  

  

  
  

  

http://www.usb.ac.ir/Default.aspx
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  فرم تعيين استاد راهنما                                  
  

  
  مشخصات دانشجو -1جدول 

   :شماره دانشجويي   :نام   :نام خانوادگي
   :گرايش   :رشته تحصيلي   :دانشكده

  سركار خانم /  آقاي استاد گرامي جناب
ــب      ــا در دوره دكتــري اينجان ــسئوليت اســتاد راهنم ــذيرش م ــا پ ــالي درخواســت مــي شــود موافقــت خــود را ب بدينوســيله از جنابع

  .اعالم فرمائيد
  : نام و نام خانوادگي دانشجو            
  : تاريخ و امضاء            

  
  مدير محترم گروه 

جهت پـذيرش مـسئوليت اسـتاد راهنمـا          1ري با مشخصات درج شده در جدول        دانشجوي دكت بدينوسيله موافقت خود را با درخواست       
 بعنوان استاد راهنماي                        سركار خانم   / با توجه به زمينه كار پژوهشي دانشجو همكاري جناب آقاي          "ضمنا. اعالم مي دارم  

  .دوم ضروري مي باشد
  

   : دوموادگي استاد راهنمانام و نام خان   :نام و نام خانوادگي استاد راهنما
   : و امضاءتاريخ   : و امضاءتاريخ

  ........................: تاريخ                      
  ......................: شماره                      

   معاون محترم آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده
  . اقدام مقتضي ارسال مي گرددبه پيوست صورتجلسه گروه             مورخ                  جهت اطالع و

  
  : نام و نام خانوادگي مدير گروه              
   : و امضاءتاريخ              

  
  ........................: تاريخ                      
  ......................: شماره                      

  مدير محترم تحصيالت تكميلي دانشگاه
 جهـت اطـالع و درج در پرونـده          1نشجوي دكتري بـا مشخـصات منـدرج در جـدول            راهنما دا ) اساتيد(بدينوسيله مراتب تعيين استاد     

  .دانشجو ارسال مي گردد
  

  معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده             
  : و امضاءتاريخ            

  
  
  

 بسمه تعالي

)فرم الف(  
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  درخواست مجوز برگزاري ارزيابي جامع                       
  

  
  مشخصات دانشجو -1جدول 

   :شماره دانشجويي   :نام   :نام خانوادگي
   :گرايش   :رشته تحصيلي   :دانشكده

  مدير محترم گروه 
 آمادگي خود را جهـت شـركت در ارزيـابي جـامع جهـت ورود بـه مرحلـه                    1اينجانب دانشجوي دكتري با مشخصات مندرج در جدول         

 با موفقيت گذرانده و در آزمـون زبـان            حـائز                       الزم به ذكر است اينجانب تعداد          واحد آموزشي را                 . پژوهشي اعالم مي دارم   
  . گرديده ام) مدارك پيوست(نمره           

  
  : نام و نام خانوادگي دانشجو            
  :  و امضاءتاريخ            

  
  .مراتب فوق مورد تأ ييد است

   
        :نام و نام خانوادگي استاد راهنما            
               : و امضاءتاريخ                        

  
  ........................: تاريخ                      
  ......................: شماره                      

  معاون محترم آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده 
  .به پيوست صورتجلسه گروه                  مورخ                         جهت اطالع و اقدام مقتضي ارسال مي گردد

  
  :  و نام خانوادگي مدير گروهنام            
  : و امضاءتاريخ            

  
  ........................: تاريخ                      
  ......................: شماره                      

  مدير محترم تحصيالت تكميلي دانشگاه
خواهشمند . جو ارسال مي گرددضمن تأييد مراتب فوق، به پيوست خالصه وضعيت آموزشي دانشجو، بهمراه كارنامه آزمون زبان دانش

است شرايط آموزشي دانشجو را مورد بررسي قرارداده و درصورت بالمانع بودن برگزاري آزمون جامع، نسبت به صدور مجوز برگزاري 
  .آزمون اقدام فرماييد

    
  معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده             
  : و امضاءتاريخ            

  
  

 بسمه تعالي

)فرم ب(  
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  : .......................تاريخ      اعالم نتيجه نهايي ارزيابي جامع                            
   ............................: شماره                  

  
  

  مشخصات دانشجو -1جدول 
   :شماره دانشجويي   :نام   :نام خانوادگي

   :گرايش   :رشته تحصيلي   :دانشكده
ارزيابي جامع دكتري را با اخذ نمرات                   در تاريخ    1ا مشخصات مندرج در جدول      دانشجوي دكتري ب  بدينوسيله گواهي مي شود     

  .آزمون هاي كتبي و شفاهي به شرح ذيل گذرانده است
  

  نمره به حروف  نمره به عدد  آزمون
      %)70(كتبي 

      %)30(شفاهي 
      معدل كل

    
   : دومي استاد راهنمانام و نام خانوادگ   :نام و نام خانوادگي استاد راهنما

   : و امضاءتاريخ   : و امضاءتاريخ
    

     :مدير گروهنام و نام خانوادگي 
   : و امضاءتاريخ

  
  

      
  ........................: تاريخ                      
  ......................: شماره                      

  
  مدير محترم تحصيالت تكميلي دانشگاه

  .  فوق، نتيجه ارزيابي جامع جهت اقدام مقتضي ارسال مي گرددضمن تأييد موارد" احتراما
    

  معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده             
  : و امضاءتاريخ            

  
  
  
  
  
  
  

 بسمه تعالي

)فرم ج(  
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  صورتجلسه دفاع از پيشنهاد پايان نامه                        
  

  
  مشخصات دانشجو -1جدول 

   :يشماره دانشجوي   :نام   :نام خانوادگي
   :گرايش   :رشته تحصيلي  : دانشكده

  : با 1دانشجوي دكتري با مشخصات مندرج در جدول بدينوسيله موضوع پايان نامه 
  : عنوان فارسي

  : عنوان انگليسي
  .در حضور هيأت داوران ذيل مورد تصويب قرار گرفت................................. در تاريخ 

  
  امضاء  مرتبه علمي  سمت  گينام و نام خانواد  رديف
      استاد راهنما    1

      مشاور/ استاد راهنما     2

      مشاور/ استاد راهنما     3

      استاد مدعو    4

      استاد مدعو    5

      استاد مدعو    6

      استاد مدعو    7

مدير يا نماينده تحصيالت     8
      تكميلي گروه

  
  ........................: تاريخ                      
  ......................: شماره                      

  
  مدير محترم تحصيالت تكميلي دانشگاه

  . ضمن تأييد موارد فوق، صورتجلسه دفاع از پيشنهاد پايان نامه ارسال مي گردد" احتراما
    

  معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده             
  : و امضاءتاريخ            

  
  
  

 بسمه تعالي

)فرم د(  
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  گزارش سه ماهه پايان نامه دكتريفرم                       
  

  
  

  مشخصات دانشجو
  گرايش  رشته  شماره دانشجويي  نام و نام خانوادگي 

        
  

  استاد راهنمامشخصات 
  گرايش  رشته  مرتبه علمي  نام و نام خانوادگي 

        
  

  گزارش كار پايان نامه
  :عنوان پايان نامه

  
  
              از تاريخ                لغايت     ه ماهه  خالصه اي از فعاليت هاي انجام شده در س-1
  
  
  
  
  
  
  
  
  : عناوين فعاليت هاي پيش بيني شده در سه ماهه آينده-2
  
  
  
  
  
  
  
  
  : مشكالت حين انجام كار و ارائه پيشنهادات-3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بسمه تعالي

)فرم ه(  
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  ارزيابي استاد راهنما
  عالي  معيارهاي ارزش

)10(  
  خوب

)8(  
  متوسط

)5(  
  ضعيف

)2(  
          ي پايان نامه مطابق جدول پيش بيني شدهاجرا

          عمل به توصيه ها و پيشنهادات اساتيد راهنما و مشاور
          حضور مستمر دانشجو جهت انجام تحقيقات

    امتياز نهايي
  

  نظرات تكميلي استاد راهنما
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : نام و نام خانوادگي استاد راهنما
  امضاء

  
  

  .به اينجانب تحويل گرديد.....................................  در تاريخ ................................................  پايان نامه دانشجو ................. ....گزارش سه ماهه 
          
              
  : نام و نام خانوادگي مدير يا نماينده تحصيالت تكميلي گروه              
  امضاء              

  
  
  
  
  
  
  :ت ضرورينكا
  .فرم گزارش سه ماهه پايان نامه بايد تايپ شود -1
  .گزارش سه ماهه پايان نامه بايد در پايان هر دوره سه ماهه به استاد راهنما و سپس به مدير يا نماينده تحصيالت تكميلي گروه تحويل داده شود -2
 .ارائه گزارش هاي سه ماهه پايان نامه  در جلسه دفاع پايان نامه الزامي است -3
  . باشد، دانشجو دكتري حق دفاع از پايان نامه را ندارد20درصورتي كه ميانگين امتياز گزارش هاي سه ماهه پايان نامه كمتر از  -4
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  دكتريپايان نامه درخواست مجوز دفاع از           فرم       
  

  مشخصات دانشجو -1
  گرايش  رشته تحصيلي  شماره دانشجويي  نام و نام خانوادگي

        
  :عنوان پايان نامه

  مشخصات مقاله مستخرج از پايان نامه -2
  : عنوان مقاله

  سال انتشار  )ISI –علمي پژوهشي  (جلهنوع م  عنوان مجله  نام و نام خانوادگي نويسندگان
        

  دير محترم گروه م
به پيوست  لذا .خاتمه يافته است 1ندرج در جدول دانشجو با مشخصات م اعالم مي گردد كه مراحل تدوين پايان نامه    "با سالم، احتراما  

  .نسخ پايان نامه نامبرده بهمراه كپي پذيرش مقاله مستخرج از پايان نامه در مجله علمي معتبر جهت اقدام مقتضي ايفاد مي گردد
  

  : نام ونام خانوادگي استاد راهنماي اول
  :تاريخ و امضاء

  

  : نام ونام خانوادگي استاد راهنماي دوم
  :تاريخ و امضاء

  : ..............................شماره
  : ................................تاريخ

  معاون محترم آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده 
ان نامه و اعالم اسامي درخصوص اتمام مراحل تدوين پاي............................. به پيوست صورتجلسه گروه              مورخ   "با سالم، احتراما  

 بهمراه مقاله مستخرج از پايان نامه نامبرده جهت كسب مجوز           1هيئت داوران پايان نامه دكتري دانشجو با مشخصات مندرج در جدول            
  .دفاع از تحصيالت تكميلي ايفاد مي گردد

  : نام و نام خانوادگي مدير گروه  
  :تاريخ و امضاء

  .......: .......................شماره
  : ................................تاريخ

  مدير محترم تحصيالت تكميلي
به پيوست صورتجلسه گروه              درخصوص اتمام مراحل تدوين پايان نامه و اعالم اسـامي هيئـت داوران پايـان                            "با سالم، احتراما  

خواهـشمند اسـت   . خرج از پايان نامه نـامبرده ايفـاد مـي گـردد     بهمراه مقاله مست1نامه دكتري دانشجو با مشخصات مندرج در جدول   
  . دستور فرماييد نسبت به صدور مجوز دفاع پايان نامه براي نامبرده اقدام مقتضي بعمل آيد

  : نام و نام خانوادگي معاون آموزشي دانشكده  
  :تاريخ و امضاء

  
  
  
  
  
  
  

 بسمه تعالي

)فرم و(  
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     :تاريخ      ز پايان نامه داور ايابي  فرم ارز                            
    : شماره                  

  
  

   استاد محترم 
  با سالم و احترام، 

خـانم                 بـه   /ستحضار مي رساند با نظر شوراي تحصيالت تكميلي گروه           ، جنابعالي جهـت داوري پايـان نامـه آقـاي              با
از قبول زحمت، خواهشمند است پرسـش نامـه زيـر را بـه همـراه نظـرات       ضمن تشكر . شماره دانشجويي                 انتخاب شده ايد            

  .تكميلي خود حداكثر تا سي روز از تاريخ دريافت پايان نامه به اين مديريت ارسال نماييد
              
              ....................................................  
  ..................................مدير گروه               

  
  

    :عنوان پايان نامه
    :راهنما) اساتيد(استاد 

  
        خير    بلي  آيا پايان نامه در سطح دكتري است؟  -1
        خير    بلي  آيا عنوان پايان نامه با محتواي آن مطابقت دارد؟  -2
    ضعيف    متوسط    خوب    ا چگونه ارزيابي مي كنيد؟نوآوري پايان نامه ر  -3

    ضعيف    متوسط    خوب  بررسي منابع كتابخانه اي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟  -4

    ضعيف    متوسط    خوب  يابي مي كنيد؟نحوه نگارش پايان نامه را چگونه ارز  -5

  . هرگونه نظرات تكميلي خود را پيوست نماييد* 
  

  :بندي كلي در مورد داوري پايان نامه جمع
           قابل دفاع

  :داليل   غيرقابل دفاع  
  
  

  
  :  داورنام و نام خانوادگي                
  : و تاريخامضاء                

  
درصورتي كه پايان نامه را قابل دفاع ارزيابي مي كنيد، يك نسخه از اين فرم را به همـراه حكـم كـارگزيني خـود بـه آدرس زيـر                              " لطفا

  .ارسال نماييد و  يا تصوير آن را با استفاده از دورنگار يا پست الكترونيكي ارسال نماييد
  

    :آدرس
    :پست الكترونيك    :دورنگار    :تلفن

 بسمه تعالي
)فرم ز(  
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  دكتريفرم اعالم خاتمه پايان نامه دانشجويان                 
  

  
  مشخصات دانشجو: 1جدول 

  تاريخ دفاع  شماره دانشجويي  مقطع تحصيلي  نام و نام خانوادگي دانشجو
          /    /        دكتري  

  
   .......................معاون محترم آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده

ـ  فرم هاي ارزيابي ، به پيوست1 دانشجو با مشخصات مندرج در جدول   *نظر به احراز شرايط دفاع     "با سالم، احتراما    و اع ، مجـوز دف
  .اقدام مقتضي صورت پذيردخواهشمند است . رسال مي گردد برگزاري جلسه دفاع پايان نامه دانشجو ادرخصوص اطالعيه دفاع

                                                                                                                          
            :                                                                                         مدير گروه                    

  : تاريخ و امضاء                                                                                                 
 :  

  
  )استاديار، دانشيار، استاد(مرتبه علمي   خانوادگي داورنام و نام 

  ) تكميل مي شوددر گروه آموزشياين قسمت (
             دكتر 

             دكتر 

             دكتر 

             دكتر 

 به معاونت كپي احكام كارگزيني هيئت داوران پايان نامه  و  دفاع و اطالعيه دفاعفرم هاي ارزيابي، مجوز اين قسمت در گروه تكميل و بهمراه* 
  .آموزشي دانشكده ارسال مي گردد

  
  : .....................................شماره
  : .......................................تاريخ

  ..............................گروه مدير محترم 
  .  بالمانع است1 برگزاري جلسه دفاع در تاريخ مندرج در جدول ،نظر به احراز شرايط دفاع "حترامابا سالم، ا

  
  : عاون آموزشي دانشكده                                                                                                            م

  تاريخ و امضاء                                                                                                 
   ...................دكتر   :نام و نام خانوادگي نماينده تحصيالت تكميلي

  . به گروه تحويل داده مي شودو نسخه دوم به آموزش دانشكده  اول نسخهگردد و پس از امضاء معاون آموزشي دانشكدهاين فرم بايد در دو نسخه تكميل * 
  .  مراجعه نماييديالت تكميليسايت تحصبه   صورتجلسه دفاع ، تعهد اصالت اثر و صورتجلسه ماليجهت دسترسي به * 
  . در پاكت دربسته به ناظر تحصيالت تكميلي تحويل دهيدبهمراه برگه تعهد اصالت اثر پس از تكميل فرم هاي داوري و صورتجلسه دفاع، آنها را * 
  

  

 بسمه تعالي

)فرم ح(  
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   ................دانشكده

  
  ................... دكتري درپايان نامه دفاع از 

  
  
  
  

   :عنوان

......................  

  
  :راهنما) اساتيد(استاد 
 ..........................دكتر  
  ..........................دكتر  

  
  : مشاور)اساتيد (استاد
  ..........................دكتر  
  ..........................دكتر  

  
  

  :تحقيق

 ..........................  
  
  
  

  مانز  مكان   تاريخ

      

  

  

 بسمه تعالي

)فرم ط(  
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  صورتجلسه دفاع از پايان نامه دكتري                         
  

  تحصيالت تكميلي
  

  مشخصات دانشجو
  گرايش  رشته  شماره دانشجويي  نام و نام خانوادگي دانشجو

        
  

  عنوان پايان نامه
  
  
  
  

  مستخرج از پايان نامهپژوهشي -علمي مقاالت 
  نوع مقاله  عنوان مقاله  
1      
2      
3      
4      

  . به توضيحات مندرج در پشت برگه توجه فرماييد.   استISI  پژوهشي، يا–منظور از نوع مقاله علمي * 
  

  امتياز پايان نامه
  امضاء  )20 از  (امتياز  سمت  مرتبه علمي  نام و نام خانوادگي  
    استاد راهنما       1
    استاد راهنما      2
    استاد مشاور      3
  اد مشاوراست      4

  

  
      داور      5
      داور      6
      داور      7
      داور      8

      )20از (      ميانگين امتياز پايان نامه 
  .به توضيحات مندرج در پشت برگه توجه فرماييد* 
  
  

   :مه  با حضور هيئت داوران برگزار گرديد و پايان نا.........................................جلسه دفاع در تاريخ  

  .ارزشيابي شدقابل قبول ...............................  با درجه ، بدون انجام اصالحات □  با انجام اصالحات كلي □  با انجام اصالحات جزئي □

  . شناخته شدغير قابل قبول □
  

  : نماينده تحصيالت تكميلينام و نام خانوادگي
  امضاء

 بسمه تعالي

)يفرم (  
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  .استسهم اعضاء هيات داوران در ارزشيابي يكسان  
 .ط درصورتي كه مقاله مستخرج از پايان نامه باشد و قبولي آن قبل از تاريخ دفاع اعالم شده باشد، منظور خواهد شدفقامتياز مقاله  
   .رونوشت قبولي مقاالت بايد به پيوست اين فرم به دفتر تحصيالت تكميلي تحويل داده شود 
  . انجام مي گيرد و براساس فرم ارزشيابي پايان نامهتوسط نماينده تحصيالت تكميليو اعمال نمره نهايي به پايان نامه  محاسبه ميانگين 
  : به شرح زير تعيين مي شوددكتريدرجه پايان نامه  

  
  قابل قبولغير   خوب  بسيار خوب  عالي

  16كمتر از   5/17  - 1/16  19 – 6/17  20 - 1/19
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  تعهدنامه اصالت اثر                                     
  

  تحصيالت تكميلي  
  
  

...............................  شماره دانشجويي   به........................................  رشته   دكترا  دانشجوي................................... اينجانب 

: كه از پايان نامه خود تحت عنوان

.......................................................................................................................................................................................................  

ضور هيئت داوران دفاع نموده ام، متعهد مي شوم كه در استفاده از منـابع و                در ح .....................................  لسه مورخ   در ج 

،  داخلي و خـارجي    خذ استفاده شده اعم از پايان نامه، مقاالت، طرح هاي پژوهشي، گزارش سازمان ها و منابع اينترنتي                Ĥم

 در بخش منابع و مĤخـذ حقـوق   رعايت امانت را نموده و مطابق آيين نامه در بخش هاي مختلف با ارجاع داخل متن و درج       

 ايـن پايـان نامـه از مـصاديق سـرقت علمـي              ،   بديهي است اگر در هـر مرحلـه        . وده ام معنوي نويسندگان را رعايت نم    

(Plagiarization)   دانشگاه سيـستان و بلوچـستان از صـدور گـواهي فراغـت از               ، مطابق مقررات  ، تشخيص داده شود 

  .     نمايداقدامگواهي فراغت از تحصيل اينجانب بت به ابطال نس و يا ودهخودداري نماينجانب تحصيل 

  

  

  :                نام و نام خانوادگي نماينده تحصيالت تكميلي    :نام و نام خانوادگي دانشجو

  :               امضاء و تاريخ          :امضاء و تاريخ

  

  

  

  

  

  

  

  

 بسمه تعالي
)كفرم (  
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  ت تكميليصورتجلسه مالي دفاع از پايان نامه تحصيال           
  

  تحصيالت تكميلي
  

  ..........................رياست محترم دانشكده 
دانـشجوي  ........................................ خـانم   / بدينوسيله گواهي مي شود جلسه دفاع از پايان نامه تحصيالت تكميلي آقاي            "با سالم، احتراما  

بـا حـضور هيئـت    .......................... در تاريخ ........................... ، گرايش...............................   رشته    دكتري   مقطع كارشناسي ارشد    
  .خواهشمند است مراتب به نحو مقتضي به حسابداري دانشكده اعالم گردد.  انجام شد1داوران مندرج در جدول 

  
  :                                                                                        نماينده تحصيالت تكميلي                                              

  :اء                                                                                                                                     تاريخ و امض
  

  تاريخ  امضاء  مرتبه علمي  نام و نام خانوادگي داور  )اين قسمت توسط هيئت داوران تكميل مي شود(
          .ريال به اينجانب تحويل گرديد............. .......مبلغ 

          .ريال به اينجانب تحويل گرديد........... .........مبلغ 
          . تحويل گرديدريال به اينجانب......... ...........مبلغ 
          .ريال به اينجانب تحويل گرديد....... .............مبلغ 

  
  تاريخ  امضاء  نام و نام خانوادگي نماينده تحصيالت تكميلي  )تكميل مي شودنماينده تحصيالت تكميلي اين قسمت توسط (

        .ريال به اينجانب تحويل گرديد....... .............مبلغ 
  .  تكميل و توسط نماينده تحصيالت تكميلي به دانشكده تحويل داده مي شود در جلسه دفاع دانشجو قسمتاين * 
  

  : .....................................شماره
  : .......................................تاريخ

  ...................حسابداري دانشكده 

  .ه تسويه حساب مبلغ پرداختي جهت حق داوري پايان نامه مطابق مقررات اقدام نماييد خواهشمند است نسبت ب"با سالم، احتراما

  :                                                                                                                                      رئيس دانشكده
  :                                                                                                      تاريخ و امضاء                               

  
  . قسمت پس از امضاء توسط رئيس دانشكده جهت تسويه حساب به حسابداري دانشكده ارسال مي گردداين * 
  
  

                 

 بسمه تعالي

)فرم ل(  


