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 «شوراي برنامه ريزي آموزش عالي 80/80/9801مصوب مورخ  »

  01-18قابل اجراء از نیمسال اول سال تحصیلي 

 

 مقدمه 

 اقتصادی به خصوص اهداف برنامه های توسعه و و تحوالت عظیم اجتماعی اوری وفنّ رشد پر شتاب علم و

مراکز تحقیقاتی پدید  دانشگاهها وبرای  شرایطی را ،سند چشم انداز بیست ساله  جمهوری اسالمی ایران

توجه  فناوری و علم و اوری برای ایجاد تحول راهبردی درفنّ تحقیقات و، آورده است که وزارت علوم

ماهر را از طریق تنوع در شیوه پذیرش دانشجو در  متخصص و، تربیت نیروهای متعهد، بیشتر به پژوهش

 اده است.درصدر اولویت های کاری خود قرار د، دوره دکتری

 

 در مورد تجدید نظر قررار ررفتره و ا،آخرین آیین نامه آموزشی دوره دکتر ،برای نیل به اهداف پیش روی

آیرین  ،وزشریمرروه آر بررسی در جلسات مختلف کا پس از جمع آوری نظریه های کارشناسی و ،نهایت

الزم به تاکید اسرت  ن شد.تدوی«  یپژوهش»  و «وهشیپژ -موزشیآ»به دو شیوه   انامه جدید دوره دکتر

با مجوز شورای رسترش آموزش عالی مجاز خواهرد برود، البتره در ا فکه بررزاری هریک از شیوه ها، صر

شیوه پژوهش محور، طرح های پژوهشی، پس از تصویب در کمیته هرای تخصصری و تعیرین کارفرمرای 

سه تامین شده باشد، اجررا  خواهرد مشخص و پیش بینی اعتبارات آن، که باید از اعتبارات خارج از موس

 شد. 

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

 اوری است.فنّ تحقیقات و ارت علوم،وز، منظور وزارت :

 است . (PH.D) تخصصی یادوره دکتر منظور : ادوره دکتر

پژوهشی کشرور اسرت کره مطرابق  زش عالی وه های آموسسمو هریک ازدانشگاهها و منظور، موسسه :

 بررزار کنند. امجازند دوره دکتر مقررات وزارت،
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 وزشی یا پژوهشی موسسه است.مواحد سازمانی آ منظور کوچکترین رروه:

 ست.اآیین نامه دوره دکتر منظور : آیین نامه

رداد، اجرای آن به طرح پژوهشی، دارای کارفرمای مشخص است که برابر قراطرح پژوهشی تقاضا محور : 

موسسه وارذار و اعتبارات کامل پروژه به همراه هزینه های نظارت بر آن توسط کارفرما ترامین و نتیجره 

 کار نیز تحویل ررفته می شود. 

پژوهشی، اسرتاد  –منظور کمیته ای است که هدایت رساله دانشجو را در شیوه آموزشیکمیته راهبری :  

لمی با انتخاب رروه و در شیوه پژوهشی، مسئول رروه، معراون پژوهشری و راهنما و دو نفر عضو هیات ع

 کارفرما بر عهده دارد.

 بر عهده دارد. منظور هیاتی است که ارزیابی نهایی رساله دانشجو در دوره دکترا را هیات داوران :

ر حسرب پژوهشری و بر –منظور شورای تحصیالت تکمیلی یا آموزشی دانشگاه در شیوه آموزشی  شورا :

 مورد شورای پژوهشی موسسه در شیوه پژوهشی است.

 

 باالترین دوره تحصیلی آموزش عالی است که به اعطای مدرک تحصیلی می انجامد و ،ادوره دکتر .2ماده 

اوری در رفع نیازهای کشرور فنّ زمینه های مختلف علوم و نوآوری در تربیت افرادی است که با نرسالت آ

 می شود. بررزار« پژوهشی» و« پژوهشی -آموزشی»به دو شیوه  موثر باشند ورسترش مرزهای دانش  و

 

موسسه های پژوهشی با داشتن برنامه پنج ساله مصوب هیات امنا  و زیر سراخت هرای الزم و  : 1تبصره 

تبدیل پژوهش های مورد نیاز دستگاههای متقاضی به پرروژه هرای پژوهشری مری تواننرد دوره دکتررا 

«       پژوهشری –آموزشری »نفرر دانشرجوی دکتررای  5کنند و دانشگاهها نیز به ازای هر  پژوهشی را اجرا

می توانند یک نفر دانشجوی دکترا به شیوه پژوهش محور جذب کنند مشروط بر اینکره اسرتاد راهنمرا 

 طرح پژوهشی تقاضا محور داشته باشد. 
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 شرایط پذیرش .3ماده 

 ش عالی داشتن شرایط عمومی ورود به آموز الف(

  «وزارت»داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مورد تایید  ب(

 صالحیت علمی  داشتن ج(

 توانایی در زبان خارجی داشتن د(

 

آیرین نامره آزمرون هرای نیمره نحوه احراز صالحیت علمی وتوانایی در زبان خارجی براساس :  2تبصره 

 متمرکز ورودی دکترا مصوب وزارت تعیین می شود.

 

ظرفیت پذیرش دانشجو با توجه به تعداد استاد راهنما که حداقل در مرتبه استادیار با حرداقل دو . 4 ماده

سال سابقه تدریس در دوره های تحصیالت تکمیلی و راهنمایی دو پایان نامه کارشناسری ارشرد باشرد، 

ه درخواسرت تعیین می شود و مسئولیت راهنمایی هر دانشجو از ابتدا بر عهده استاد راهنماسرت کره بر

 دانشجو و موافقت عضو هیات علمی و تائید رروه ذی ربط تعیین می شود .

 

به جای دو سرال سرابقه تردریس، بره پایران « پژوهشی»شرایط تعیین استاد راهنما در شیوه  : 3تبصره 

رساندن دو طرح پژوهشی به عنوان مجری می باشد که حداقل یک طرح باید پژوهش تقاضا محور خاتمه 

 و یا در دست اقدام باشد. یافته

 

 دو مسئولیت راهنمایی رساله دانشرجو را تایید رروه، راهنما و درصورت نیاز به پیشنهاد استاد : 4تبصره 

درصد مسئولیت هدایت رسراله را  06حداقل  «اصلی »)مشروط بر اینکه استاد راهنمای اول  استاد راهنما

 می شوند. به طور مشترک عهده دار بر عهده داشته باشد( 
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برای هدایت دانشرجو مشاور دو استاد یک یا توان می استاد راهنما پیشنهادبه  در صورت نیاز، : 5تبصره 

 تعیین کرد .

 

متخصصان بین از مشاور  استاد راهنما وانتخاب  به تشخیص شورای موسسه، در شرایط خاص و : 0 تبصره

 .بالمانع استخارج از موسسه نیز  ا(با مدرک دکتر)

 

واحرد  11ترا  12« پژوهشی -آموزش»شیوه  درواحد است که  30مجموع واحدهای دوره دکتری  . 5ماده 

واحرد آن  1ترا  3 «یپژوهشر»شیوه در  و واحد آن مربوط به رساله است. 24تا 11آن واحدهای درسی و 

کره در آن مربوط بره رسراله اسرت  واحد 33تا 21مرتبط با موضوع رساله دانشجو و  واحدهای درسی و

 رشته تعیین می شود. برنامه درسی مصوب هر

 

در هر زمانی از دوره تحصریلی  « پژوهشی» اکثر واحدهای درسی در شیوه حد تعیین حداقل و : 7تبصره 

 صورت می ریرد.و تائید رروه نظر استاد راهنما  با تشخیص و

 

ویت توان علمی دانشجو بررای تق رشته و مفاهیم نوین هر واحدهای درسی به منظور تسلط بر : 1تبصره 

        رشرته انتخراب  برنامه درسری مصروب هرراساس  بر اجرای فعالیت های پژوهشی با نظر استاد راهنما و

 شود.یم

 

هرای دانشرجو در همره میانگین قابل قبرول نمرره و 26 از 14در هر درس، قبولیحد اقل نمره :  9تبصره 

با نظرر  خواهد بود،دانشجو مجاز  با شد. 10کمتر از  دانشجو ،نمیانگیولی چنانچه  است. 26از  10 ،درسها

برای جبران  ،درسهایی را عالوه بر سقف واحدهای درسیتحصیلی، حداکثر در یک نیمسال  ،استاد راهنما

 میانگین کل بگذراند.
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وظرف دانشجو م تایید رروه ذیربط، وبه تشخیص استاد راهنما  درصورت نیاز درشرایط خاص و : 16تبصره 

تعیرین میرانگین  دردروس جبرانی نمره  .بگذراند« جبرانی » را به عنوان یواحد دروس 0تا  است حداکثر

 کل محاسبه نمی شود.

 

و در  اولنیمسرال پایان  تا« پژوهشی -یآموزش»در شیوه موظف است دانشجو  موضوع رساله : - 0ماده 

برا  موضروع رسراله خرود راا پرذیرش، از طرح های پژوهشی تقاضا محور همزمران بر «پژوهشی»شیوه 

 فعالیت پژوهشی خود را آغاز کند.پس از تصویب شورا،  هماهنگی استاد راهنما تعیین و

 

ترا پایران نیمسرال سروم و در « پژوهشی-آموزشی»طرح پیشنهادی رساله دانشجو در شیوه  : 11تبصره 

 یابد و قابل اجرا  است .در طول نیمسال اول و پس از تصویب شورا رسمیت می« پژوهشی»شیوه 

 

است کره هشی دانشجو وپژ های آموزشی و احراز قابلیتارزیابی جامع به منظور  ارزیابی جامع : - 7ماده 

دو دانشجو باید با نظارت معاون آموزشی موسسه در یک آزمون که شامل « پژوهشی-آموزشی»در شیوه 

این آزمون باید بره  شرکت کند. ،استآموزشی تصویب رروه  یا سه درس اصلی به انتخاب استاد راهنما و

اعضرای  از نفرر 3مشراور و استنباط دانشجو از نظر اساتید راهنمرا و تحلیل و ای باشد تا توانمندی،رونه

و  برای آغاز فعالیت پژوهشی سنجیده شود.با پیشنهاد رروه و تائید معاون آموزشی موسسه هیات علمی 

های پژوهشری از قابلیت های پژوهشی دانشجو، بر اساس روند پیشرفت فعالیتاحر« پژوهشی»در شیوه 

 دانشجو است که در پایان هر دو نیمسال تحصیلی از سوی کمیته راهبری سنجیده می شود .

 

 10ارزیابی جرامع نبایرد کمترر از در « پژوهشی -آموزشی»شیوه میانگین نمرات دانشجو در  : 12 تبصره

تنها یک بار دیگر می توانرد در ارزیرابی  ،باشد 10 یانگین ارزیابی جامع وی کمتر ازدانشجویی که م .باشد

 جامع شرکت کند.
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میزان پیشرفت فعالیت های پژوهشی دانشجو در شیوه پژوهشی به صورت قابل قبول و غیرر  : 13 تبصره

انشجو می تواند قابل قبول سنجیده می شود. در صورت احراز درجه قابل قبول از سوی کمیته راهبری، د

 به فعالیت های پژوهشی خود ادامه دهد .

 

از سروی کمیتره « پژوهشری»های پژوهشی دانشجو در شیوه چنانچه میزان پیشرفت فعالیت : 14 تبصره

راهبری غیر قابل قبول سنجیده شود، تنها یرک نیمسرال بره وی فرصرت داده خواهرد شرد ترا رونرد        

طح قابل قبول ارتقا  دهد. در غیر این صورت، از ادامه تحصیل محرروم های پژوهشی خود را به سفعالیت

 خواهد شد .

 

تایید استاد راهنما به شرط کفایت دسرتاوردهای علمری رسراله  دانشجو پس از تدوین رساله و -1ماده 

و دو مقالره بررای دانشرجویان « پژوهشری -آموزشی»مقاله برای دانشجویان درشیوه  یک)چاپ حداقل 

و همچنرین در شریوه  معتبرر برین المللریدارای نمایره   پژوهشی -علمی  در مجالت «ژوهشیپ»شیوه 

باید استاد راهنما، مسئولیت کفایت کار انجام شده دانشجو را برای پاسخگویی به کارفرما یرا («پژوهشی»

 .رساله خود دفاع کندحضور هیات داوران از  موظف است در دستگاه اجرایی بپذیرد(،

 

، و ثبرت اخترراعو در صورتی که دانشجویان هر دو شیوه از تولید دانش فنی، درشرایط خاص  : 15تبصره 

، کتراب ترالیفی و آثار بدیع هنری «ارزیابی و تائید شده توسط مراجع ذیصالح علمی»اکتشاف و نوآوری 

ارائره مقالره از  شورا ت داوران واتایید هیبرخوردار باشند پس از « مورد تائید دستگاه متقاضی»تصنیفی 

 ود.معاف خواهند ب

 

نحوه تشرکیل و شررح وظرایف هیرات داوران، چگرونگی دفراع از رسراله و احرراز کفایرت  : 10تبصره 

   به تصویب شورای موسسه رسیده باشد . تابع دستورالعملی است که دستاوردهای علمی رساله،
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نفرر عضرو  3ا، استاد یا اساتید مشاور، استاد یا اساتید راهنم : داوران عبارت از ترکیب هیات  :17تبصره 

درجه حداقل استادیاری به انتخاب شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده یرا  علمی دررشته مربوط با هیات

از موسسه های خارج  حد اقل دانشیار و انیا پژوهشی پژوهشکده که باید یک نفر از آن شورای آموزشی و

در شیوه پژوهشی، دستگاه متقاضی می تواند یک نفر را به موسسه های خارج از موسسه مجری باشد . از 

ها باشرد و بره عنروان عضرو هیرات عنوان استاد مشاور معرفی کند که مشاور دانشجو در دفاع و داوری

 داوران در جلسات حضور داشته باشد . 

 

یافتره هرای  میزان نوآوری، چگونگی دفاع از ارزیابی براساس کیفیت علمی پژوهش انجام شده،.  9 ماده

 : صورت زیر تعیین می شود نتیجه آن به یکی از دو و نحوه نگارش انجام می شود پژوهشی و

 

 خوب( بسیارخوب، عالی، در یکی از سطوح :) قبول الف(

  .غیر قابل قبولب(

 

دانشرجو  بنا به تشخیص هیئت داوران، ارزیابی شود،« غیر قابل قبول»چنانچه رساله دانشجو  : 11تبصره 

اصرالحات  اکثر مدت مجاز تحصیل بیشرتر نشرود،به شرط اینکه از حد است طی حداکثر شش ماه، ازمج

 صرفا برای یک بار دیگر از آن دفاع کند. و رساله به عمل آورد در الزم را

 

درجره  به دریافت رساله خود از« قبول»کسب درجه  دانشجو پس از رذراندن واحدهای درسی و.  16ماده 

 ؛ ی شودنائل م ادکتر

 

صرادر    «( پژوهشری»یرا « پژوهشری –آموزشی )»شیوه  حسب مورد با ذکر ادکتردوره مدرک  : 19تبصره 

 می شود.
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 نریم سرال و حداقل سره و ،«پژوهشی  –آموزشی  » شیوهدر دوره دکترا مدت مجاز تحصیل در  . 11ماده 

در صورت ضرورت به  واست  سال 4حداکثر  حداقل سه سال و ،«پژوهشی  » شیوهو در سال  4.5حداکثر 

حداکثر تا یک نیمسال تحصیلی بره توان در هر دو شیوه می ،ربط تایید رروه ذی پیشنهاد استاد راهنما و

 ؛ این مدت افزود

 

یا بروز مشکالت غیر قابل پیش بینی،  در صورتیکه دانشجو بنا به عللی خارج از اختیار خود و : 26تبصره 

و تائید شورای  به پیشنهاد استاد راهنمای دانشجو ق به اتمام تحصیل نشود،مدت مجاز موفحداکثر در 

وضعیت دانشجو را بررسی  با حضور استاد راهنما،بر حسب مورد کمسیون بررسی موارد خاص موسسه، 

نحوه ادامه تحصیل یا  درمورد مدت وی و علمی دانشجو، کیف و یکمهای فعالیت متناسب بامی کند و 

ساس، مدت مذکور جزو حداکثر مجاز تحصیل دانشجو ؛ بر این ایم ریری خواهد کرداخراج او تصم

 شود. محسوب می

 

 : شودمحروم می ادوره دکتر درموارد زیر دانشجو از ادامه تحصیل در . 12ماده 

 ؛شود 10کمتر از  (9های درسی دانشجو )بارعایت تبصره میانگین کل نمره الف(

 ؛ارزیابی شود« غیر قابل قبول»و دفاع مجدد  (11تبصره  رساله دانشجو )بارعایت ب(

 ؛به پایان برسد (26مدت مجاز تحصیل دانشجو )بارعایت تبصره  ج(

 (14)بارعایت تبصره جامع بار ارزیابی صالحیت علمی دانشجو برای استمرار فعالیت پژوهشی پس از دو د(

 ؛احراز نشود

 

موسسه مجاز است  ،ادوره دکتر انشجو از ادامه تحصیل دردرصورت محروم شدن یا انصراف د : 21 تبصره

 . اساس کارنامه تحصیلی دانشجو صادر کند بر ای راصرفا رواهینامه مقررات مربوط، رعایت ضوابط و با
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 ،موسسه موظف است ضوابط اصلی دوره دکتراست و آیین نامه در برریرنده اصول کلی و این. 13ماده 

کند که ضمن تحقق اصول کلی آیین نامه، شروطی مغایر با تدوین ای ه رونهرا ب اجرایی هایشیوه نامه

 .آیین نامه برای دانش آموختگان ایجاد نشود

 

موارد مربوط به ارزیابی رسراله در  آموزشی است و تبر عهده معاونه تفسیر مواد این آیین نام : 22 تبصره

 های پژوهشی با هماهنگی معاونت پژوهشی است.قابلیت

 

های نظارت برر اجررای دوره دکتررا را به تناسب وظایف خود، شیوه نامه «موسسه»و « وزارت » . 14ده ما

 کنند.های اجرای آن نظارت میتنظیم و بر نحوه اجرای این آیین نامه و شیوه

 

 1/1/1319مرور   775تبصرره در جلسره  22 مراده و 15 مقدمه، یک آیین نامه مشتمل براین  .15ماده 

پرس از  و 1319-96برای دانشجویانی که از سال تحصیلی  و شدریزی آموزش عالی تصویب رنامهشورای ب

هرای ها وآیین نامهکلیه بخشنامه  از تاریخ اجرا است وا  الزم االجر شوند،پذیرفته می اآن در دوره دکتر

 شود.این آیین نامه لغو می مغایر با

 

 

 کامران دانشجو

 ریتحقیقات وفناو ،علوم روزی

 

 

 

 

 

 

 



 (PH.D) آیین نامه دوره دکتری

 

 11 

 

 

 «ادامه تحصیل دوره دکتری در یکی از رشته های همنام یا متناسب با رشته تحصیلی داوطلب »

 

 

 01259/2شماره  : 

 11/16/19تاریخ   :  

 

، مصوبه جلسه مور   11/16/19مور   711شورای رسترش آموزش عالی در جلسه شماره 

را در مورد داوطلبان دوره دکتری  24/11/12مور   11102/22، موضوع بخشنامه  64/11/1312

توانند برای ادامه اصالح نمود و مقرر داشت دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد، صرفاً می

تحصیل در دوره دکتری در یکی از رشته های همنام یا متناسب با رشته تحصیلی خود داوطلب 

 شوند. 

 

 

 

 حسین نادری منش

 و فناوری تحقیقات ،معاون آموزشی وزارت علوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


