خالصه آیین نامه آموزشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی

خالصه آئین نامه آموزشی مقطع دکتری تخصصی ( )Ph.Dدر ارتباط با پایان نامه ها
- 1به منظور راهنمایی دانشجو در زمینه های مختلف ،استاد راهنمای تحصیلی در اولین نیمسال تحصیلی توسط شورای
تحصیالت تکمیلی دانشکده تعیین میگردد.
- 2استاد راهنمای تحصیلی باید حداکثر تا پایان اولین نیمسال تحصیلی دانشجو ،تعیین شود .تا زمانی که استاد راهنمای
تحصیلی انتخاب نشده است ،مدیر گروه وظایف استاد راهنمای تحصیلی را برعهده میگیرد.
- 3استاد راهنمای تحصیلی باید عضو هیئت علمی در دانشگاه محل تحصیل دانشجو بوده ،حداقل دارای مرتبه استادیاری یا
استادیار پژوهشی و سه سال سابقه تدریس یا پژوهش در دوره کارشناسی ارشد باشد.
- 4دوره دکتری( )Phdبه دو مرحله آموزشی و پژوهشی تقسیم میشود .مرحله آموزشی از زمان پذیرفته شدن دانشجو در
امتحان ورودی آغاز و به امتحان جامع ختم میشود مرحله پژوهشی پس از مرحله آموزشی و قبولی در امتحان جامع آغاز و
با تدوین پایان نامه و دفا ع از آن پایان میپذیرد.
- 5دانشجو درمرحله آموزشی ،موظف است در هر نیمسال تحصیلی بین  8-12واحد درسی از درسهای مرحله آموزشی را
انتخاب و ثبت نام کند ،مگر آنکه کمتر از  8واحد درسی باقی داشته باشد .در موارد استثنایی با پیشنهاد گروه آموزشی
ذیربط و صالحدید شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده و تائید شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه ،این تعداد میتواند
حداکثر به  14واحد افزایش یابد.
- 6حداقل نمره قبولی در هر درس اختصاصی اجباری و اختصاصی اختیاری  14از  22و هر درس کمبود یا جبرانی  12از 22
است .چنانچه نمره دانشجودر یک درس کمتر از این مقادیر باشد باید آن را تکرار نماید.
- 7نمرات کلیه درس ها اعم از قبولی و مردودی درکارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین نیمسال مربوط و میانگین کل
منظور میشود.
- 8دانشجویی که پس از گذراندن کلیه واحدهای درسی در مرحله آموزشی میانگین کل نمرات او از  15کمتر باشد از ادامه
تحصیل محروم میشود.
- 9در پایان مرحله آموزشی دانشجو ملزم است در آزمون جامع که به صورت کتبی و ارزیابی عینی عملکرد برگزار میشود
شرکت کند .شرط شرکت در آزمون جامع قبولی در کلیه درسهای مرحله آموزشی و کسب حداقل میانگین کل  15می-
باشد.
 - 12آزمون ارزیابی عینی عملکرد شامل ارزیابی مستمر درون بخشی و ارزیابی پایان دوره می باشد.
 - 11آزمون جامع زیر نظر تحصیالت تکمیلی دانشکده برگزار میشود.
 - 12آزمون جامع در هر رشته تحصیلی دو بار در سال برگزار میشود و زمان برگزاری آن با پیشنهاد گروه آموزشی مربوطه و
تایید شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده میباشد.
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 - 13آزمون کتبی به منظور ارزشیابی قابلیتهای علمی آموزشی دانشجو ،از درسهای تخصصی رشته مربوط ،حداقل از 4
درس به صورت تشریحی و حداکثر در  2روز متوالی به عمل میآید.
 - 14ارزش آزمونهای کتبی و ارزیابی عینی عملکرد به ترتیب  72و  32درصد نمره نهایی است ( %52نمره آزمون ارزیابی
عینی عملکرد به ارزیابی مستمر درون بخشی و  %52به ارزیابی پایان دوره اختصاص دارد) و میانگین کل نمرات دانشجو
در آزمون جامع نباید از  15کمتر باشد.
 - 15در صورت عدم موفقیت دانشجو در اولین آزمون جامع ،دانشجو مجاز است تنها برای یک بار دیگر در اولین آزمون
جامع بعدی شرکت نماید .مدت انتظار دانشجو برای شرکت در آزمون مجدد جزو سنوات مجاز تحصیل مرحله آموزشی
محسوب میشود .دانشجو باید در این مدت زیر نظر گروه آموزشی و در محیط آموزشی حضور داشته باشند.
 - 16حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری تخصصی ( )Ph.Dچهار سال و نیم است ،چنانچه دانشجو در این مدت
نتواند پایان نامه خود را تکمیل و از آن دفاع نماید از ادامه تحصیل محروم میشود.
 - 17طول مدت مجاز مرحله آموزشی با در نظر گرفتن تعداد واحدهای مرحله آموزشی  3تا  5نیمسال تحصیلی است چنانچه
دانشجو نتواند در این مدت مرحله آموزشی را به پایان برساند و در امتحان جامع قبول شود ،از ادامه تحصیل محروم می-
شود.
 - 18در مرحله پژوهشی دانشجو برای فعالیتهای پژوهشی و تدوین پایان نامه ،استاد راهنما پایان نامه انتخاب میکند.
 - 19دانشجو مو ظف است از ابتدای نیمسال دوم تحصیلی تا حداکثر پایان نیمسال سوم استاد راهنمای پایان نامه خود را
انتخاب کند.
 - 22انتخاب استاد راهنمای تحصیلی دانشجو به عنوان استاد راهنمای پایان نامه وی بالمانع است.
 - 21به پیشنهاد استاد راهنما و تایید شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده یک تا سه نفر از اعضای هیات علمی و یا صاحبنظران
و محققان برجسته به عنوان استاد مشاور تعیین میشود.
 - 22استادان مشاور بایستی دارای مدرک دکتری تخصصی( )Ph.Dو یا تخصصی بالینی یا دکتری( )Ph.Dپژوهشی با
حداقل مرتبه استادیاری یا استادیار پژوهشی و حداقل سه سال سابقه تدریس یا پژوهش در دوره کارشناسی ارشد باشند.
برای صاحبنظران و محققانی که عضو هیات علمی نیستند داشتن مدرک دکتری تخصصی( )Ph.Dالزامی است.
 - 23موضوع پایان نامه و زمینه تحقیقاتی باید در مدت زمانی محدود به آغاز نیمسال دوم و پایان نیمسال چهارم از شروع به
تحصیل در دوره دکتری تخصصی ( )Ph.Dتوسط دانشجو تعیین و چارچوب کلی آن توسط استاد راهنمای مشخص و از
طریق گروه آموزشی مربوطه جهت بررسی به شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده ارائه شود .شورای تحصیالت تکمیلی
دانشکده موظف است پس از تصویب موضوع پایان نامه ،پذیرش و ثبت عنوان آن را به صورت کتبی به دانشجو ابالغ
نماید.
 - 24ثبت نام و اخذ واحد پایان نامه و تدوین آن در مرحله پژوهشی ،پس از اعالم قبولی دانشجو در امتحان جامع ،صورت
میگیرد.
 - 25زمان دفاع از پایان نامه بایستی حداقل یکسال از زمان ثبت نام و اخذ پایان نامه گذشته باشد.
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 - 26تائید استاد راهنما و استادان مشاور باید در نخستین صفحات پایان نامه درج شود.
 - 27دانشجو موظف است قبل از جلسه دفاعیه در یک جلسه پیش دفاع ،در حضور استادان گروه یا دانشکده و دانشجویان
ذیربط ،موضوع تحقیق خود را تشریح نماید.
 - 28رتبه و نمره پایان نامه در کارنامه ثبت میشود ولی در میانگین کل محاسبه نمیگردد.
 - 29انتقال ،تغییر رشته و جابجایی در دوره دکتری تخصصی ( )Ph.Dممنوع است.
 - 32دریافت کمک هزینه تحصیلی و سایر مزایای دانشجویی در پایان هر ماه منوط به صدور گواهی حضور تمام وقت و
انجام وظایف محوله از سوی گروه آموزشی ذیربط است.
 - 31دانشجوی دوره دکتری تخصصی ( )Ph.Dبا نظر گروه آموزشی مربوط در هر نیمسال تحصیلی ،جهت کسب مهارت
تدریس ،حداکثر سه واحد درسی را باید تدریس نماید.

خالصه آئین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته (در ارتباط با پایان نامهها)
 - 1تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ،با احتساب واحد پایان نامه ،برحسب رشته ،حداقل  28و حداکثر
 32واحد است.
 - 2تعداد واحد پایان نامه کارشناسی ارشد ،برای همه رشتهها بین  4تا  12واحد درسی ،مطابق برنامه مصوب شورای عالی برنامه-
ریزی است.
 - 3دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مجاز است در هر نیمسال تحصیلی بین  8تا  14واحد درسی را انتخاب کند در موارد
استثنایی ،با صالحدید شورای تحصیالت تکمیلی ،این تعداد می تواند به  16واحد افزایش یابد.
 - 4در آخرین نیمسال تحصیلی ،نام نویسی دانشجو در کمتر از  8واحد درسی بالمانع است.
 - 5طول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته  2سال است.
 - 6شورای تحصیالت تکمیلی می تواند ،در صورت لزوم و حسب مورد یک و حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی به طول دوره
دانشجو اضافه کند.
 - 7طول دوره تحصیل نباید از سه سال تجاوز نماید.
 - 8دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد
راهنما انتخاب کند .موضوع پایان نامه پس از تائید شورای تحصیالت تکمیلی قطعیت مییابد.
 - 9دانشجو پس از انتخاب پایان نامه  ،تا زمانی که آن را به پایان نرسانده است موظف است براساس تقویم دانشگاهی در نیمسال-
های بعد نیز برای آن ثبت نام نماید .در این حال نمره پایان نامه در آخرین نیمسال تحصیلی  ،وارد کارنامه دانشجو میشود و
در میانگین نمرات او منظور خواهد شد.
- 12در صورتی که پایان نامه  ،از نظر هیئت داوران  ،غیرقابل قبول تشخیص داده شود  ،دانشجو میتواند در مدتی که از حداکثر
مدت مجاز تحصیل وی تجاوز نکند ،پایان نا مه خود را کامل و بار دیگر در زمانی که هیئت داوران تعیین میکنند از آن دفاع
نماید.
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- 11دانشجویانی که در فرصت های تعیین شده نتوانند از پایان نامه خود با موفقیت دفاع کنند از تحصیل محروم شده و مدرکی
دریافت نمیکنند.
- 12به دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته که به هر دلیل از تحصیل باز میماند ،فقط یک گواهی اعطا میشود که این دانشجو چه
دروسی را در چند واحد و با چه نمرهای گذرانده است.
- 13ارزشیابی پایان نامه توسط هیئت داوران متشکل از استاد راهنما  ،استاد مشاور ،حداقل یک نفر نماینده کمیته تحصیالت
تکمیلی ،دو نفر از بین اعضاء هیئت علمی یا متخصصان و محققان داخل یا خارج مؤسسه صورت میگیرد.
- 14پایان نامه توسط هیئت داوران در پنج درجه ارزشیابی شده و به هر درجه نمرهای تعلق میگیرد و این نمره در میانگین کل
نمرات دانشجو محاسبه میشود.
نمره از  18تا  : 22عالی
نمره از  16تا  : 18بسیار خوب
نمره از  14تا  : 16خوب
نمره از  12تا  : 14قابل قبول
نمره از  12کمتر  :غیرقابل قبول

