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بسمه تعالی

تحصیالت تکمیلی دانشگاه لرستان

و به بعدPh.D(1388-1389(دوره دکترياجراییآیین نامه
مقدمه 

سند چشم انـداز بیسـت سـاله   توسعه وخصوص اهداف برنامه هاي اقتصادي ب،وري وتحوالت عظیم اجتماعاشتاب علم وفنپررشد

ـ فوتحقیقات،آورده است که وزارت علوممراکز تحقیقاتی پدیدا ودانشگاههبرايشرایطی را،جمهوري اسالمی ایران ري بـراي  وآنّ

شـیوه  رطریق تنـوع د ماهر را ازمتخصص و، تربیت نیروهاي متعهد،توجه بیشتر به پژوهشفناوري ولم وعتحول راهبردي درایجاد

.داده استهاي کاري خود قراراولویتدرصدر،دوره دکتريپذیرش دانشجو در

پـس از جمـع   مورد تجدید نظر قرار گرفته اسـت ودرنهایـت   ،آخرین آیین نامه آموزشی دوره دکتري،اي نیل به اهداف پیش رويبر

-موزشـی آ«امه جدید دوره دکتري به دو شـیوه  آیین ن،وزشیمگروهی آرجلسات مختلف کابررسی دروآوري نظریه هاي کارشناسی 

ها ، صرفاً با مجوز شـوراي گسـترش آمـوزش    کید است که برگزاري هریک از  شیوه تأالزم به.تدوین شد»یپژوهش«و»وهشیژپ

، طرح هاي پژو هشی، پس از تصویب در کمیته هاي تخصصی و تعیـین کارفرمـاي   پژوهش محورعالی مجاز خواهد بود ؛ البته شیوه 

.باشد، اجراء خواهد شداعتبارات خارج از مؤسسه تأمین شده زمشخص و پیش بینی اعتبارات آن، که باید ا

:واژه هاي زیر در این آیین نامه به کار می رود،براي رعایت اختصار.1ماده 

.اوري استفنّتحقیقات و،ارت علوم وز،منظور:وزارت 

.است )PH.D(دوره دکتري ،منظور:دوره دکتري 

، شور است کـه مطـابق مقـررات وزارت    پژوهشی که هاي آموزش عالی وسسموئدانشگاهها وهریک از،منظور:موسسه 

.مجازند دوره دکتري را برگزار کنند

.وزشی یا پژوهشی موسسه استمواحد سازمانی آ،منظور کوچکترین:گروه

.آیین نامه دوره دکتري است،منظور:آیین نامه



٢

اي آن به مؤسسه واگـذار  طرح پژوهشی داراي کارفرماي مشخص است که برابر قرارداد، اجر:طرح پژوهشی تقاضا محور

.توسط کارفرما تأمین و نتیجه کار نیز تحویل گرفته می شودآنو اعتبارات کامل پروژه به همراه هزینه هاي نظارت بر

پژوهشی، استاد راهنمـا و دو  –منظور کمیته اي است که هدایت رساله دانشجویی را در شیوه آموزشی :کمیته راهبري

.مسئول گروه، معاون پژوهشی و کارفرما بر عهده دارندتخاب گروه و در شیوه پژوهشی،نفر عضو هیأت علمی با ان

.منظور هیأتی است که ارزیابی نهایی رساله دانشجو در دوره دکتري را بر عهده دارد:هیأت داوران 

ـ    –منظور شوراي تحصیالت تکمیلی یا آموزشی دانشگاه در شیوه آموزشـی  :شورا  ورد شـوراي  پژوهشـی و بـر حسـب م

.پژوهشی مؤسسه در شیوه پژوهشی است

نباالترین دوره تحصیلی آموزش عالی است که به اعطاي مدرك تحصیلی مـی انجامـد ورسـالت آ   ، دوره دکتري:2ماده 

فناوري در رفع نیازهاي کشور وگسـترش مرزهـاي دانـش    زمینه هاي مختلف علوم ودرري نوآوتربیت افرادي است که با

.اجرا می شود» پژوهشی «و» پژوهشی –آموزشی «به دو شیوه وموثر باشند 

و تبـدیل پژوهشـهاي   زیر ساختهاي الزم مؤسسه هاي پژوهشی با داشتن برنامه پنج ساله مصوب هیأت امناء و:1تبصره 

گاهها نیز به ازاي مورد نیاز دستگاههاي متقاضی به پروژه هاي پژوهشی می توانند دوره دکتري پژوهشی را اجرا کنند و دانش

پژوهشی می توانند یک نفر دانشجوي دکترا به شـیوه پـژوهش محـور جـذب کننـد      –نفر دانشجوي دکتراي آموزشی 5هر 

.مشروط بر اینکه استاد راهنما طرح پژوهشی تقاضا محور داشته باشد

شرایط پذیرش:3ماده 

داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی) الف

))وزارت (( تحصیلی کارشناسی مورد تایید داشتن مدرك )ب

صالحیت علمیداشتن)ج

.توانایی در زبان خارجیداشتن)د



٣

آیین نامه آزمون هاي نیمه متمرکز ورودي دکترا توانایی در زبان خارجی براساس نحوه احراز صالحیت علمی و:2تبصره 

.شودمصوب وزارت تعیین می 

نحوه احراز توانایی در زبان خارجی بر اساس دستورالعمل مربوطه در دانشگاه (:3ماده 2توضیح براي تبصره *

).خواهد بود

ظرفیت پذیرش دانشجو با توجه به تعداد استاد راهنما که حداقل در مرتبه اسـتادیار بـا حـداقل دو سـال سـابقه      :4ماده 

مسـئولیت  و ارشـد باشـد، تعیـین مـی شـود      تدریس در دوره هاي تحصیالت تکمیلی و راهنمایی دو پایان نامه کارشناسی 

گروه تاییدموافقت عضو هیئت علمی ووکه به درخواست دانشجو است »راهنما استاد«بر عهده ابتداراهنمایی دانشجو از 

.تعیین می شودربطذي

دو طرح پژوهشـی  شرایط تعیین استاد راهنما در شیوه پژوهشی به جاي دو سال سابقه تدریس، به پایان رساندن:3تبصره 

.به عنوان مجري می باشد که حداقل یک طرح باید پژوهشی تقاضا محور خاتمه یافته و یا در دست اقدام باشد

مشروط بر اینکه استاد ( استاد راهنمادومسئولیت راهنمایی رساله دانشجو را، تایید گروهراهنما وبه پیشنهاد استاد،درصورت نیاز:4تبصره 

.می شـوند به طور مشترك عهده دار) رساله را به عهده داشته باشددرصد مسئولیت هدایت 60حداقل )) اصلی((راهنماي اول

.استاد راهنماي اول باید عضو هیأت علمی گروه مربوطه باشد

.ردبراي هدایت دانشجو تعیین کیک یا دو استاد مشاورمی توان استاد راهنماشنهادپیبه ،در صورت نیاز:5تبصره 

متخصصـان بـا مـدرك    بـین  مشـاور از  استاد راهنما وانتخاب ، به تشخیص شوراي موسسهدر شرایط خاص و:6تبصره 

.بال مانع استاز خارج از موسسه نیز ، دکتري

واحـد آن واحـدهاي   18تـا  12پژوهشـی  –ی شیوه آموزشدرواحد است که36مجموع واحدهاي دوره دکتري:5ماده 

و مـرتبط بـا   واحـد آن واحـدهاي درسـی   8تـا  3یشیوه پژوهشدر و.واحد آن مربوط به رساله است24تا 18درسی و 

.آن مربوط به رساله است که در برنامه درسی مصوب هررشته تعیین می شودواحد32تا28وموضوع رساله دانشجو 



٤

نظـر  انی از دوره تحصیلی بـا تشـخیص و  تعیین حداقل وحد اکثر واحدهاي درسی در شیوه پژوهشی در هر زم:7تبصره 

.صورت می گیردو تأیید گروه استاد راهنما 

تقویت توان علمی دانشجو براي اجراي فعالیـت هـاي   رشته وواحدهاي درسی به منظور تسلط برمفاهیم نوین هر:8تبصره 

.رشته انتخاب می شودبراساس  برنامه درسی مصوب هربا نظر استاد راهنما وپژوهشی 

است 20از 16میانگین قابل قبول نمره هاي دانشجو در همه درسها و20از14،در هر درسقبولیحد اقل نمره :9بصره ت

با نظر اسـتاد راهنمـا حـداکثر در یـک نیمسـال      خواهد بوددانشجو مجاز.باشد16کمتر از ، دانشجومیانگینولی چنانچه.

.درسی براي جبران میانگین کل بگذرانددرسهایی را عالوه بر سقف واحدهايتحصیلی، 

دانشـجو موظـف   ، ربطتایید گروه ذيوپیشنهاد استاد راهنما تشخیص وبهدر صورت نیازدرشرایط خاص و:10تبصره 

تعیین میانگین کل محاسـبه نمـی   دردرس هاي جبرانینمره .بگذراند» جبرانی«را به عنوانسی واحد در6است حداکثرتا 

.است20از 12نمره قبولی بدون احتساب در میانگین نمرات دانشجو در هر درس حداقل.شود

(:5ماده 10توضیحات براي تبصره *

. دروس جبرانی ترجیحاً قبل از شروع دروس دکتري وحداکثر تا پایان دروس اصلی باید گذرانیده شوند:. 1

.ز نیستبرگزاري دروس تحصیالت تکمیلی به صورت معرفی به استاد مجا: 2

موارد استثنایی بعد از تأیید شوراي تحصیالت تکمیلی گروه .مجاز نیستکالسهاي دکتري با یک دانشجو تشکیل : 3
.براي تصمیم گیري به شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارجاع شود) درصورت وجود(و دانشکده 

).نددر گروه ارائه ده2و 1سمینار سخنرانی از نتیجه مطالعات خود در دروس دوباید دانشجویان دکتري : 4

از و در شیوه پژوهشی اولنیمسال پایان تا» پژوهشی–آموزشی «در شیوه موظف است دانشجو :موضوع رساله . 6ماده 

پـس از  بـا همـاهنگی اسـتاد راهنمـا تعیـین و     موضوع رساله خود را، پذیرشهمزمان باطرح هاي پژوهشی تقاضا محور 

.یت پژوهشی خود را آغاز کندفعالتصویب شورا 



٥

پژوهشی تا پایان نیمسـال سـوم و در شـیوه پژوهشـی ، در     –طرح پیشنهادي رساله دانشجو در شیوه آموزشی :11تبصره 

. طول نیمسال اول و پس از تصویب شورا رسمیت می یابد و قابل اجراء است

.تغییر عنوان پروپوزال منوط به تصویب مجدد آن می باشد

: 6ح براي ماده توضی*
تمام فعالیتهاي علمی و پژوهشی دانشجو، در مرحله پژوهشی و تدوین رساله باید با هدایت ونظارت استاد راهنما (

نتیجه تحقیقات خود را به وي گـزارش  دانشجو موظف است درهر زمانی که استاد راهنما تعیین کند،. صورت گیرد

درگـروه ارائـه   گزارش سـاالنه نتایج تحقیقات خود در قالب رسی ها وهر سال گزارشی از بربایددانشجو. نماید

).ها می باشدبه عهده گروه5ماده 10تبصره 4وتوضیح چگونگی اجراي این بند .نمایند

. ماه می باشد9حداقل فاصله بین پروپوزال تصویب شده و دفاع دانشجو 

:ارزیابی جامع .7ماده 

پژوهشی، دانشجو باید بـا نظـارت   –که در شیوه آموزشی استهشی دانشجو وپژز قابلیتهاي آموزشی واحراارزیابی جامع به منظور 

شـرکت  است،تصویب گروه آموزشی دریک آزمون که شامل دو یا سه درس اصلی به انتخاب استاد راهنما ومعاون آموزشی مؤسسه 

نفـر اعضـاي هیـات    3مشـاور و نباط دانشجو از نظر اساتید راهنما وتحلیل واست، این آزمون باید به گونه اي باشد تا توانمندي.کند

و در شیوه پژوهشی، احـراز قابلیـت   .براي آغاز فعالیت پژوهشی سنجیده شودبا پیشنهاد گروه و تأیید معاون آموزشی مؤسسه علمی

هر دو نیمسال تحصیلی از سـوي کمیتـه   هاي پژوهشی دانشجو، بر اساس روند پیشرفت فعالیتهاي پژوهشی دانشجو است که در پایان 

.راهبري سنجیده می شود

دانشجویی کـه  .باشد16ارزیابی جامع نباید کمتر از پژوهشی در –شیوه آموزشی میانگین نمرات دانشجو در :12تبصره 

.باشد تنها یک بار دیگر می تواند در ارزیابی جامع شرکت کند16میانگین ارزیابی جامع وي کمتر از

میزان پیشرفت فعالیتهاي پژوهشی دانشجو در شیوه پژوهشی بصورت قابل قبول و غیر قابل قبول سـنجیده مـی   :13ره تبص

.در صورت احراز درجه قابل قبول از سوي کمیته راهبري، دانشجو می تواند به فعالیتهاي پژوهشی خود ادامه دهد. شود



٦

چنانچه میزان پیشرفت فعالیتهاي پژوهشی دانشجو در شیوه پژوهشی از سـوي کمیتـه راهبـري غیرقابـل قبـول      :14تبصره 

سنجیده شود، تنها یک نیمسال به وي فرصت داده خواهد شد تا روند فعالیتهاي پژوهشی خود را به سطح قابل قبول ارتقـاء 

.در غیر این صورت از ادامه تحصیل محروم خواهد شد. دهد

(:7ضیحات براي تبصره هاي ماده تو*
.باشدبه تصویب شوراي تحصیالت تکمیلی گروه می7نفر اعضاي هیات علمی مذکور در ماده 3ـ تعیین 1
ـ ارزیابی جامع هر گرایش در یک نوبت ثابت ومشخص در هر شش ماه برگزار شود و باید همه دانشجویان یک 2

حداکثر وي بایدصورت عدم قبولی دانشجو دراولین ارزیابی جامع،در.گرایش با هم در ارزیابی شرکت نمایند
غیر این صورت در صورت قبولی دوره را ادامه دهد درتا پایان نیمسال بعد در ارزیابی جامع دوم شرکت کند و

.شداز ادامه دوره دکتري محروم خواهد 
.ارزیابی جامع انجام شوددرز قبولیبایستی پس اضروري است و می رساله دکتريهیدفاع از پیشنهاد-3
نظارت ویا خارجی داخلی دو داوراستاد یا استادان مشاور واستادان راهنما ویااستادازممتحنین عبارتند- 4
ه داینده شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکنم
).ابالغ نمایدموظف است پذیرش و ثبت موضوع رساله دانشجو را کتباً به ويتحصیالت تکمیلی دانشگاه-5

یـک چاپ حـداقل  (به شرط کفایت دستاوردهاي علمی رساله تایید استاد راهنما ودانشجو پس از تدوین رساله و.8ماده 

پژوهشی–علمیدر مجالتشیوه پژوهشیمقاله براي دانشجویان و دوپژوهشی–مقاله براي دانشجویان درشیوه آموزشی

استاد راهنما، مسئولیت کفایت کارانجـام شـده دانشـجو را    همچنین در شیوه پژوهشی، باید وداراي نمایه معتبر بین المللی

:رساله خود دفاع کندهیئت داوران ازحضوردرموظف است،)براي پاسخگویی به کارفرما یا دستگاه اجرایی بپذیرد

ـ   ازدر صورتی که دانشجویان هر دو شـیوه  درشرایط خاص و:15تبصره  ، اکتشـاف و  اختـراع ، ثبـت  یتولیـد دانـش فن

مـورد تأییـد   (( آثار بدیع هنـري کتـاب تـألیفی و تصـنیفی     ))مراجع ذیصالح علمیتایید شده توسط ارزیابی و(( نوآوري

.ت داوران و شورا از ارائه مقاله معاف خواهند بودابرخوردار باشند پس از تأیید هی)) دستگاه متقاضی 

داوران، چگونگی دفاع از پایان نامه و احراز کفایت دستاوردهاي علمـی رسـاله،   نحوه تشکیل و شرح وظایف:16تبصره 

.تابع دستورالعملی است که به تصویب شوراي مؤسسه رسیده باشد



٧

ـ نفر عضو هیئت علمی در3، یا اساتید مشاور،استاد یا اساتید راهنما :ازاوران عبارتیئت دترکیب ه:17تبصره  بـا ه رشته مربوط

پژوهشکده که باید یک نفـر  یا پژوهشی ه حداقل استادیاري به انتخاب شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده یا شوراي آموزشی ودرج

در شیوه پژوهشی دستگاه متقاضی می توانـد یـک نفـر را بـه     .مؤسسه مجري باشداز موسسه هاي خارج از از آنها حداقل دانشیار و

ور دانشجو در دفاع و داوري ها باشد و به عنوان عضو هیأت داوران در جلسات حضور داشـته  عنوان استاد مشاور معرفی کند که مشا

.باشد

(:8ماده 3توضیحات براي تبصره *
، گواهی قبولی قطعی یکی از آزمونهاي زبان آزمون جامعموظف هستند قبل از یان دوره دکتريـ دانشجو1

هی مذکور می تواند حداکثر دو سال قبل از پذیرش دانشجو در تاریخ گوا. مورد تائید دانشگاه را ارائه نمایند
، TOLIMOو  TOEFLاز آزمون 450نمره زبان خارجی مورد تائید دانشگاه حداقل نمره . دوره دکتري باشد

از آزمون هاي دانشگاه تهران و تربیت 50نمره وIELTSاز 5و نمره MCHEو TELPاز آزمون 50نمره 
.می باشدآن در آزمونهاي مشابه دیگر به تشخیص شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاهیا معادلمدرس و

ـ اظهارنظر کتبی حداقل یک نفر از هیات داوران خارج از مؤسسه مبنی بر قابل قبول بودن رساله براي دفاع از 2

).رساله الزم می باشد

چگونگی دفاع از یافتـه هـاي پژوهشـی و   ، زان نوآوريمیشده، براساس کیفیت علمی پژوهش انجام رسالهارزیابی:9ماده 

.صورت زیر تعیین می شودنتیجه آن به یکی از دوونحوه نگارش انجام می شود

)خوب،بسیارخوب،بادرجه عالی (قبول)الف

غیر قابل قبول)ب

دانشـجو مجازاسـت طـی    ،رانبنا به تشـخیص هیئـت داو  ،ارزیابی شود» غیر قابل قبول«چنانچه رساله دانشجو :18تبصره 

ورسـاله بـه عمـل آورد   دررااصالحات الزم ، به شرط اینکه از حد اکثر مدت مجاز تحصیل بیشتر نشود، حداکثر شش ماه

.براي یک بار دیگر از آن دفاع کندصرفاً
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(:9توضیحات براي ماده *

داوران حاضر میانگین نمراتی است که درجه آن رساله وهمچنین یقبولمالك تصمیم گیري درخصوص رد یا: 1
در صورت ( در این مجموعه استادان راهنما . در جلسه مستقالً به دانشجو می دهند

نماینده تحصیالت تکمیلی مسئول . مجموعاً یک راي و استادان مشاور نیز یک راي خواهند داشت) تعدد 
و نیز اخذ میانگین به عنوان نمره) ور محرمانهبه ط(آوري نمرات داوران، استاد راهنما و استاد مشاور جمع

بر حسن اجراي جلسه دفاع در چارچوب آیین نامه آموزشی دوره هاي تحصیالت تکمیلی است و دانشجونهایی
در جلسه دفاع مطرح شده ترتیبی اتخاذ نمایند تا سؤاالت باید تحصیالت تکمیلی هنمایند.نمایدمی نظارت 
.خ داده شودپاستوسط دانشجو منحصراً

:امتیاز پایان نامه به شرح ذیل مشخص می گردد: 2
به باال با درجه عالی 19ـ  از نمره 1
با درجه بسیار خوب 19تا نمره کمتر از 5/17ـ  از نمره 2
با درجه خوب 5/17تا نمره کمتر از 16ـ  از نمره 3

لی در دانشگاه، نظرخواهی از جمعی از با توجه به ضرورت ارتقا کمی و کیفی پژوهش و تحصیالت تکمی: ٣
:رسیدتصویببه صاحبنظران و توجه به برنامه هاي سایر دانشگاههاي کشور، 

یرش یاپذرساله هاي دکتري عالوه بر ویژگیهاي رساله و نحوه دفاع، ) و به باال19نمره (راي دریافت درجه عالی ب
:چاپ حداقل

براي رشته هاي موجود در دانشکده هاي ،ی و هر دو مرتبط با رسالهمقاله علمی پژوهش1و ISIمقاله 1) الف 
.علوم پایه، علوم ریاضی،کشاورزي، دامپزشکی ومهندسی ضروري است

.براي سایر رشته ها ضروري است،دو مرتبط با رسالهمقاله علمی پژوهشی و هر1و ISCمقاله 1) ب 

).دانشجویان دکتري صورت نپذیردهیچ کسر نمره اي به ازاي تمدید سنوات تحصیلی: 4

.شودبه دریافت درجه دکتري نائل می،درساله خواز» قبول«دانشجو پس از گذراندن واحدهاي درسی وکسب درجه :10ماده 

.صادر می شود)پژوهشی یا پژوهشی–آموزشی (شیوه حسب مورد با ذکردکتري دوره مدرك :١٩تبصره 
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و سـال  چهـار حـداکثر  نیم وحداقل سه سال وپژوهشی –در شیوه آموزشی ا ل در دوره دکترمدت مجاز تحصی.11ماده 

ودر صورت ضرورت به پیشنهاد استاد راهنمـا وتاییـد   .نیم، و در شیوه پژوهشی حداقل سه سال و حداکثر چهار سال است

.افزودحداکثر تا یک نیمسال تحصیلی به این مدت، در هر دو شیوه می توانگروه ذي ربط

مـدت مجـاز   حـداکثر در،در صورتیکه دانشجو بنا به عللی خارج از اختیار خود ویا بروز مشکالت غیر قابل پیش بینی:20تبصره 

بر حسب موردکمسیون بررسی موارد خاص و تأیید شوراي مؤسسه، به پیشنهاد استاد راهنماي دانشجو، موفق به اتمام تحصیل نشود

مـورد مـدت و  در،لمـی دانشـجو  عوکیفی وکمیفعالیتهاي بامتناسب می کند وضعیت دانشجو را بررسی ، با حضور استاد راهنما

مدت مذکور جزو حداکثر مجاز تحصیل دانشـجو محسـوب   ، این اساسرب.نحوه ادامه تحصیل یا اخراج او تصمیم گیري خواهد کرد

.می شود

:ه دکتري محروم می شودتحصیل دردوردرموارد زیر دانشجو از ادامه :12ماده 

.شود16کمتر از )9بارعایت تبصره (دانشجو یمیانگین کل نمره هاي درس)الف

.ارزیابی شود»غیر قابل قبول«و دفاع مجدد)18بارعایت تبصره (رساله دانشجو )ب

.به پایان برسد)20بارعایت تبصره (مدت مجاز تحصیل دانشجو )ج

.احراز نشود)14بارعایت تبصره (جامع بار ارزیابی ستمرار فعالیت پژوهشی پس از دوصالحیت علمی دانشجو براي ا)د

رعایـت  موسسـه مجـاز اسـت بـا    ،دوره دکتـري حصیل دردرصورت محروم شدن یا انصراف دانشجو از ادامه ت: 21تبصره 

.دکناساس کارنامه تحصیلی دانشجو صادربرصرفا گواهینامه اي را،مقررات مربوطضوابط و

.دانشجو موظف است پس از اخذ رساله در هر نیمسال واحد رساله را انتخاب نماید(:   و تبصره آن 12توضیح براي ماده *

.تاریخ فارغ التحصیلی دانشجو، تاریخ دفاع قابل قبول از رساله می باشد: 1

در موارد . تلقی می شودعدم ثبت نام یا ثبت رساله در زمان مقرر، به منزله انصراف دانشجو از تحصیل: 2
دانشکده و تائید شوراي تحصیالت تکمیلی گروه وبا موافقتاستثنائی که دانشجو عذر موجه داشته باشد می تواند،

).نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کندمؤسسه و با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل، حداکثر تا دو
هـاي  شـیوه نامـه  ،سسه موظف اسـت ؤمست واضوابط اصلی دوره دکترول کلی وبرگیرنده اصآیین نامه دراین :13ماده 

با آیین نامه بـراي دانـش آموختگـان    ، شروطی مغایرکه ضمن تحقق اصول کلی آیین نامهکندتدوین به گونه اي اجرایی را

.ایجاد نشود
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مربوط بـه ارزیـابی رسـاله و قابلیـت هـاي      در مواردبر عهده معاون آموزشی است وه تفسیر مواد این آیین نام:22تبصره 

. پژوهشی با هماهنگی معاونت پزوهشی است

بر نحوه اجـراي  هاي نظارت براجراي دوره دکتري را تنظیم و، شیوه نامهخودسسه به تناسب وظایف ؤموزارت و:14ماده 

.ي آن نظارت می کننداجراشیوه نامه هاي این آیین نامه و

شـوراي برنامـه ریـزي    8/8/1389مـورخ  775تبصره در جلسه 22ماده و15، یک مقدمهمه مشتمل براین آیین نا:15ماده 

پـس از آن در دوره دکتـري پذیرفتـه مـی     و1389-90اي دانشجویانی که از سال تحصـیلی برشد وآموزش عالی تصویب 

.این آیین نامه لغو می شودر باآیین نامه هاي مغایکلیه بخشنامه ها وءاز تاریخ اجراالزم االجراست و، شوند


