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آ آدستورالعمل اجرايي ))..PPhh..DD((نامه دوره دكتري نامه دوره دكتري ينينييدستورالعمل اجرايي

 دانشگاه اراكدانشگاه اراك

 مقدمه

و با توجه به سياست وزارت).Ph.D(به منظور تعيين ضوابط كلي دوره دكتري در نظام آموزش عالي كشور

و فنا و با عنايتبه وري در تفويض اختيارعلوم، تحقيقات و پژوهشي و موسسه هاي آموزش عالي دانشگاهها

دستورالعمل 30/3/1388مصوب شوراي عالي برنامه ريزي وزارت مورخ).Ph.D(به آئين نامه دوره دكتري 

دابه،).Ph.D(دوره دكتري آيين نامه اجرايي  نشـگاه منظور وحدت رويه در برگـزاري ايـن دوره در سـطح

بهاراك .شرح زير تدوين گرديده است،

 كليات:فصل اول

 ريفاتع-1ماده

:براي اختصار واژگان زير در اين دستورالعمل به كار مي رود
و فناوري است:وزارت .منظور وزارت علوم، تحقيقات
.منظور دانشگاه اراك است:دانشگاه

.است).Ph.D(منظور دوره دكتري:دوره دكتري
و پژوهشكده هاي دانشگاه است كه برابر مقررات مجازنـد دوره دكتـري:دواح منظور هر يك از دانشكده ها

.برگزار كنند
.منظور كوچك ترين واحد سازماني آموزشي يا پژوهشي دانشگاه اراك است:گروه

رخ مـو شـوراي عـالي برنامـه ريـزي وزارت مصـوب).Ph.D(آئـين نامـه دوره دكتـري منظـور:آيين نامه
.است30/3/1388
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و مصاحبه علمـي،:دانشجو منظور هر داوطلبي كه به ترتيب پس از احراز حد نصاب قبولي در آزمون كتبي
و فنـاوري در دوره دكتـري نـام نويسـي  و رعايت مقررات وزارت علوم، تحقيقـات دريافت پذيرش از دانشگاه

و مراحل گزينش را طي نمايد . كرده

دو-2ماده رهمشخصات كلي

و دوره دكتري باالترين مقطع تحصيلي آموزش عالي است كـه بـه اعطـاي مـدرك مـي، دوره اي تمام وقت
و پژوهشي استاين دوره شامل دو مرحله. انجامد در. آموزشي مرحله آموزشي بـا پذيرفتـه شـدن داوطلـب

و پس از گذراندن دروس مصوب به  پ.جامع ختم مي شود آزمونآزمون ورودي آغاز ژوهشـي پـس از مرحله
و دفاع از آن پايان مي يابد و پس از تحقيقات با تدوين رساله .مرحله آموزشي آغاز مي شود

دانشجويان مي توانند تحقيقـات اوليـه مرحلـه پژوهشـي خـود شـامل مطالعـات اوليـه، گـرد آوري-تبصره
و  آنـان رسـمي نويسي ولي نامرا در مرحله آموزشي آغاز كنند .... اطالعات، بررسي ادبيات مربوط به موضوع

و تدوين رساله منوط به موفقيت در  .جامع است آزمونبراي مرحله پژوهشي

 هدف-3ماده

آشـنا،هدف از برگزاري دوره دكتري، تربيت افرادي است كه با احاطه به آثار علمـي در يـك رشـته خـاص
و دستيابي به جديدترين مباني آموزش  و پـژوهش بتواننـد بـا نـوآوري در شدن با روشهاي پيشرفته تحقيق

و بـه و گسترش مرزهاي دانش، در رشته تخصصي خود، مؤثر بوده زمينه هاي علمي، در رفع نيازهاي كشور
وييتازه ها .فناوري دست يابند در جهان دانش

 ضوابط ورود داوطلبان به دوره دكتري:دومفصل

ــ2ـ داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عـالي1:شرايط ورود به دوره دكتري عبارت است از-4ماده
يا دكتراي حرفه اي يا باالتر، متناسـب بـا رشـته تحصـيلي) فوق ليسانس(داشتن دانشنامه كارشناسي ارشد

و  مورد تقاضا، از يكي از دانشگاههاي داخل يا خارج كشور كه حسب مورد به تائيـد وزارت علـوم، تحقيقـات
و( ــ قبـولي در آزمـون ورودي3.درمان وآموزش پزشـكي رسـيده باشـد فناوري يا وزارت بهداشت، كتبـي

.دوره دكتري)مصاحبه علمي
و يـربطذ مي تواند تحصيل كند، با نظر دانشـكدهاي رشتهچهتشخيص اينكه دارنده دانشنامه در-1 تبصره
.شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه است تاييد
ع-2 تبصره و مصاحبه علمي به منظور تعيين صالحيت به) شفاهي(لمي ورود به دوره دكتري، آزمون كتبي

و تصـويب. عنوان يك اصل الزامي است و شفاهي به عهده گـروه مربوطـه تعيين حد نصاب در آزمون كتبي
.شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه است

2ر اسـاس تبصـرهبدر دوره دكتري،"استعدادهاي درخشان" مشمول تعريف داوطلبان پذيرش-3 تبصره
و مطابق دستورالعمل هاي مربوط،آيين نامه3ماده .صورت مي گيردهبا شرايط ويژه
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 مقررات آموزشي: سومفصل

و ثبـت نـام قطعـي در دوره دكتـري، دانشـجوي دوره-5ماده داوطلب پس از دريافت پذيرش از دانشگاه
.دكتري ناميده مي شود

: يري زبان خارجياحراز توانايي در بكارگ-6ماده

نهايي دوره دكتري موظف است پيش از آزمون جامع، در آزمون معتبر زبان انگليسي شركت پذيرفته شده
و نمره و.قبولي كسب نمايد نموده احراز توانايي در بكار گيري زبان خارجي از طريق آزمون هاي رايج زبان

:حداقل امتيازات به شرح زير تعيين ميگردد

50 MCHE ،500 TOFEL ،500 TOLIMO ،5/5IELTS 

چنانچه زبان خارجي دانشجو انگليسي نباشد يا گروه مربوطه دانستن زبان خارجي ديگري را:1 تبصره
و تحصيالت  بجاي زبان انگليسي الزم بداند، تعريف معادل سازي الزم پس از تصويب شوراي آموزشي

.ر خواهد بودتكميلي دانشگاه امكان پذي
در هر حال اعطاي مدرك تحصيلي دوره دكتري منوط به كسب نمره قبولي در آزمون زبان-2 تبصره
.است

و پژوهشي است-7ماده واحد36دوره اين مجموع واحدهاي. دوره دكتري شامل دو مرحله آموزشي
به24تا18و)مرحله آموزشي( واحد آن واحدهاي درسي18تا12است كه  رساله واحد آن مربوط

.است كه در برنامه درسي مصوب هر رشته تعيين مي شود)مرحله پژوهشي(

و عدم ثبت نام دانشجو در هر نيمسال در زمان مدت-8ماده مرحله آموزشي حداكثر سه نيمسال است
.شودمي محسوب زمان مقرر به منزله انصراف از ادامه تحصيل 

مگر آنكه واحد درسي را انتخاب نمايد،9تا6در هر نيم سال تحصيلي بين دانشجو موظف است:1تبصره
جبران كمبود( حداقل واحد بدون در نظر گرفتن دروس كمبود.واحد درسي باقي مانده باشد6كمتر از 

.محاسبه مي شود)ميانگين كل
و پيشنهاد استاد راهنما دانشجو:2تبصره و به تشخيص از6 حداكثردمي توان در شرايط خاص واحد

و يا پيش نياز بگذراندودروس كارشناسي ارشد را به صورت در گذراندن دروس جبراني مدت.س جبراني
و نمره اين درس ها در ميانگين كل محاسبه نمي شود .مجاز مرحله آموزشي را افزايش نخواهد داد

.ي ارائه شودواحد هاي جبراني نبايد بطور مستقل براي دانشجويان دكتر:3تبصره

مييكالس درس دوره دكتري حداقل با دو دانشجو رسم:9ماده .ابديت
پييدر موارد استثنا:1 تبصره و شـوراي، موافقـت گـروه آموزشـي شنهاديبه  تكميلـي تحصـيالت دانشـكده

.بالمانع است دانشگاه فقط براي يك بار در طول تحصيل دانشجو، برگزاري كالس يك نفري
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و تقويت تـوان علمـي دانشـجو بـراي واح:2تبصره د هاي درسي به منظور تسلط بر مفاهيم نوين هر رشته
و بر اساس برنامه درسي مصوب هر رشته انتخاب مي اجراي فعاليت هاي پژوهشي دوره، با نظر استاد راهنما

.شود
اس حداكثر دانشجو مي تواند:3تبصره .تاد بگذراندنيمي از واحد هاي درسي مرحله آموزشي را با يك
.سابقه تدريس درسي كه مي خواهند ارائه دهند را داشته باشندترجيحا بايد اساتيد مدعو:4تبصره

20از16 در همه درسـهاو حداقل ميانگين قابل قبول20از14حداقل نمره قبولي در هر درس-10ماده
به. است مجـاز اسـت بـا نظـر اسـتاد راهنمـاونرسد، دانشج16چنانچه ميانگين نمره هاي دروس دانشجو

را عالوه بـر سـقف واحـدهاي درسـي بـراي)واحد9حداكثر( هايي حداكثر در يك نيمسال تحصيلي درس
.از ادامه تحصيل محروم مي شود در غير اين صورت. گين كل بگذراندجبران ميان
ار مـي نمايـد، ميـانگين كـل آيين نامه تكـر5ماده3در مورد دروسي كه دانشجو بر اساس تبصره:تبصره

.صرفا با توجه به آخرين نمره كسب شده محاسبه خواهد شد

و پژوهشي دوره الزامي اسـت-11ماده و فعاليت هاي آموزشي . حضور دانشجو در تمامي برنامه هاي درسي
ايـن غيبت غير مجاز دانشجو در هر درس نبايد از سه شانزدهم مجموع ساعات آن درس تجاوز كند، در غير

. صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود

ح7حداقل مدت مجاز تحصيل در دوره دكتري-12ماده بـهو در صورت ضرورت يمسال استن9كثرداو
و تصـويب،مقالـه از مجـالت معتبـر پذيرشارائه نامه تائيديه پيشنهاد استاد راهنما، تاييـد گـروه آموزشـي

بهيكتا حداكثر دانشكدهتحصيالت تكميلي  .اين مدت افزوده مي شودنيمسال تحصيلي
و يا بروز مشكالت غير قابل پـيش بينـي، در: تبصره در صورتي كه دانشجو بنا به عللي خارج از اختيار خود

مدت مجاز موفق به اتمام تحصيل نشود، به پيشنهاد استاد راهنماي دانشجو، كميسيون بررسي موارد خـاص 
حض دانشگاه و كيفيـت فعاليتهـاي علمـي با و متناسب با كميـت ور استاد راهنما، وضعيت دانشجو را بررسي

و نحوه ادامه تحصيل يا اخراج وي تصميم گيري قطعي خواهد كرد .دانشجو، در مورد مدت

دانشجو مي تواند در طول مدت مجـاز خـود حـداكثر دو نيمسـال تحصـيلي بـا كسـب موافقـت-13ماده
 تاييـد شـده دانشـجو درخواسـت مرخصـي.ي تحصيلي با احتساب در سنوات استفاده كنددانشگاه از مرخص

و دانشكده را بايد قبل از شروع نام نويسي نيمسـال تحصـيلي بـه تحصـيالت تكميلـي دانشـگاه توسط گروه
.تحويل نمايد

.درخواست مرخصي تحصيلي در اولين نيمسال ورود به دانشگاه مجاز نمي باشد:تبصره
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 استاد راهنما: چهارمصلف

) اسـاتيد(دانشجو موظف است در نيمسال اول تحصـيل خـود، اسـتاد آيين نامه،4بر اساس ماده-14ماده
به. راهنماي خود را انتخاب كند و تاييد گروه آموزشـي موافقت كتبي استاد، دانشجو درخواستاستاد راهنما

.گرددمي مشخصدانشگاهت علميأهيياز ميان اعضا مربوطه
وظايف استاد راهنما را برعهده مـي آموزشي تا زماني كه استاد راهنما انتخاب نشده است، مديرگروه:ه تبصر
.گيرد

دانشجو موظف است حداكثر تا پايان نيمسال دوم موضوع پژوهشـي آيين نامه،6بر اساس ماده-15ماده
نراهنما)اساتيد( استاد با هماهنگيرساله خود را  پس از آن دانشجو مـي توانـد بـا همـاهنگي. مايدمشخص

.آغاز كند رساله استاد راهنما فعاليت پژوهشي خود را براي تدوين پيشنهاديه

حـداقلبا اراكـ آزمايشي دانشگاه رسمي تمام وقت عضو هيأت علميحداقل استاد راهنما بايد-16ماده
و  تدريس يا تحقيـق در دوره هـاي تحصـيالت تكميلـي سال سابقه3مرتبه استادياري يا استاديار پژوهشي

در باشد و فني مهندسي(2و سال گذشته از لحاظ تحقيقاتي فعاليـت قابـل)علوم انساني(3يا)علوم پايه
.ارائه داده باشد، بر اساس شيوه نامه مصوب شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه، قبولي
تدرصورتي پيماني اعضاي هيأت علمي:1 تبصره در بـديل كه پرونده ـ آزمايشـي وضـعيت آنهـا بـه رسـمي

و گاهكميته منتخب دانش  رسـاله داراي ديگر شـرايط فـوق باشـند مـي تواننـد راهنمـايي تصويب شده باشد
.دانشجو را عهده دار شوند

و تاييد گروه آموزشي، مسـئوليت راهنمـايي رسـال:2تبصره ه درصورت نياز، به پيشنهاد استاد راهنماي اول
.دانشجو را بيش از يك استاد راهنما بطور مشترك عهده دار مي شوند

اعضـاي هيئـت علمـي تمـام وقـت استاد راهنماي اول كه مسئوليت كامل پايان نامـه را دارد از:3تبصره
و،در صورت لزوم.داخل دانشگاه تعيين مي گردد مشـاور مـي تواننـد از خـارج اسـتاد استاد راهنمـاي دوم

.انتخاب شونددانشگاه 
و يا استاد مشاور باشدهيئت علمي عضو:4تبصره .پيماني با مرتبه استادياري مي تواند استاد راهنماي دوم
ش:5تبصره و به تشخيص و وراي تحصيالت تكميلي دانشـگاه در شرايط خاص مشـاور مـي، اسـتاد راهنمـا

پژ،).Ph.D( توانند از متخصصان با مدرك دكتري وهشي قابل قبـول بـر اسـاس شـيوه نامـهو واجد شرايط
.از خارج دانشگاه نيز انتخاب شوندپژوهشي مصوب تحصيالت تكميلي دانشگاه، 

و استاد راهنماي دوم بايد حداكثر تا پايان نيمسال دوم انتخاب شوند:6تبصره . استاد مشاور

و تائيد،به پيشنهاد استاد راهنما-17ماده از چنـد ده، مي توان يـك يـا شوراي دانشك گروه آموزشي نفـر
و محققان برجسته را، به عنوان استاد مشاور  .تعيين نمود رسالهاعضاي هيأت علمي يا صاحبنظران

با حداقل مرتبـه اسـتادياري يـا اسـتاديار پژوهشـي).Ph.D(استاد مشاور بايد داراي مدرك دكتري:تبصره
و.دباش الزامـي).Ph.D(ي نيسـتند داشـتن مـدرك دكتـري محققاني كه عضو هيأت علم براي صاحبنظران
.است
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و نحوه تصويب آزمون: پنجمفصل  رساله پيشنهاديه جامع

از جامع آزمونهدف از برگزاري-18ماده و پژوهشيقابليتهاي، احراز كسب اطمينان و دانشـجو آموزشي
و استنباط منطقيتوان سنجش بااو مندي، تحليل دانشجويي كـه درس هـاي.است مسائل علمي در برخورد

در5ماده3مرحله آموزشي را با توجه به تبصره  و واجد شرايط مذكور 6ماده آيين نامه با موفقيت گذرانده
در دانشگاه دستور العمل اجرايي .جامع شركت كندآزمون در ارتباط با مهارتهاي زبان خارجي باشد، بايد

وب شوراي تحصيالت تكميلـي دانشـكده جامع دو بار در سال با تصوي آزمون-19ماده ، ترجيحـا در بهـار
و يـا حـداكثر در نيمسـال چهـارم. برگزار مي گردد پاييز، به ترتيبي كه دانشجويان بتوانند در نيمسال سوم

.در آن شركت نمايند ورود به دوره

10رعايـت مـاده صرفا براي يك نيمسال، پس از اتمام دروس دوره آموزشي با دانشجو مي تواند-20ماده
نو آزمون به منظور دستورالعمل آيين نامه، با،جـامع برگـزاري آزمـون براي. سي كنديجامع نام د يـ دانشـجو

جـامع را بـه اسـتاد راهنمـا لي، كتبا آمادگي شركت در آزمـونيمسال تحصنيهفته پس از شروع4حداكثر
شو شوراي گروه با موافقت استاد راهنما، تاييد. اعالم نمايد جامع، دانشـكده آزمون برگزاريبا راي دانشكدهو

التيت تحصـيريك ماه قبل از برگزاري آزمون جامع جهت اخـذ مجـوز از مـديفاصله حداقل ذيربط بايد در 
.ديلي دانشگاه اقدام نمايتكم

نيزمان برگزاري آزمون جامع با: تبصره .مسالي باشد كه دانشجو اعالم آمادگي نموده استيد همان

وآزمون جامع-21ماده توسـط هيـأتي حضور نماينده تحصـيالت تكميلـي دانشـگاه،با زير نظر دانشكده
از5 مركب از هينفر ) اسـاتيد(، اسـتاد راهنمـا)اسـاتيد(اسـتاد: به شرح زير برگزار مي شودت علميأاعضاي
، با حـداقل سـه هشيداراي حداقل مرتبه استادياري يا استاديار پژو نفر عضو هيأت علمي3حداقلو مشاور

و دانشكد سال سابقه تدريس يا تحقيق در دوره هاي تحصيالت تكميلي، .مربوطههبه انتخاب گروه آموزشي
و استاد مشاور،داورانتاهياز حداقل يك نفر:1 تبصره و از موسسـات خـارج از دانشـيار، بجز استاد راهنما
.باشددانشگاه
اسياعضا:2تبصره .دانشجو باشند رشته تحصيليت داراي تخصص نزديك به هيات داوران الزم

در است شفاهيوكتبي آزمون جامع شامل آزمون-22ماده .روز متوالي انجام مي شود2و
از دروس رشـته مربوطـه در سـطح سـه درس اصـليدر حـداقل، بصورت تشـريحي، كتبي آزمون:1تبصره

و تصو تحصيالت تكميلي گـ آموزشيه يب گروبه پيشنهاد استاد راهنما مراجـع كلـي آزمـون. رددبرگزار مي
و گـرايش را داشـته باشـند بـه پيشـنهاد كميتـهناالمكاجامع كه بايد حتي  جامعيت مورد قبول در رشـته

و حداكثر تا پايان نيمسال اول تحصيل .مي شودمدانشجو اعالبه تخصصي گروه آموزشي تصويب
:ارد زير به دست مي آيدنمره آزمون شفاهي بر اساس مو:2تبصره

در-1  باره دروس دوره آموزشي مصاحبه
و تحليل مباحث علمي مرتبط با رشته-2  قدرت بيان
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و تسلط بر موضوع رساله دكتري-3  توانايي دانشجو در انجام پژوهش مستقل

و شفاهي دانشجو نمره ميانگين-23ماده بهآزمونهاي كتبي  آزمـوندره،آيين نام7ماده تبصره، با توجه
.باشد16جامع نبايد كمتر از

و شفاهي در ارزيابي آزمون جامع به پيشـنهاد گـروه:تبصره تصـويب شـوراي،آموزشـي سهم آزمون كتبي
.مشخص مي شود دانشگاهتحصيالت تكميليو كدهدانش

اي تصـويب شـور بـا جـامع، آزمـون دانشـجو در اولـين يا عدم شـركت در صورت عدم موفقيت-24ماده
و پژوهشي دانشكده و در اولين زمان دانشجو آموزشي مجـاز بـه شـركت،يبعد آزمونتنها براي يكبار ديگر

.در آزمون جامع است
و آزمونهر حالت دانشجو حداكثر تا پايان نيمسال چهارم بايد در:تبصره جامع را با موفقيت گذرانده باشـد

. در غير اين صورت از ادامه تحصيل محروم مي شود

نتيدانشكده با-25ماده كتبـا بـه،ك هفتـه پـس از برگـزاري آزمـون يـ جه آزمون جامع را حداكثر تـايد
و ثبت نام فرصت كـافي داشـتهيالت تكميت تحصيريمد لي دانشگاه اعالم كند تا دانشجو براي انتخاب واحد

.باشد
و تدو مرحلهسي براي شروعينام نو-26ماده پذيپژوهشي رفتـه شـدن در آزمـون جـامعين رساله پس از
.است
زيـر نظـر اسـتادرا خودرساله پيشنهاديه، موظف استجامع آزمون دانشجو پس از موفقيت در-27ماده

و در گروه دانشجو موظف است حداكثر تا پايان همـان. از پيشنهاديه خود دفاع نمايد آموزشي راهنما تدوين
ن .دانشكده برساندشوراي هايي نيمسال تحصيلي پيشنهاديه خود را به تصويب

.منوط به دارا بودن پيشنهاديه مصوب است از آزمون جامع ثبت نام دانشجو در نيمسال بعد-28ماده

و نظـارت اسـتاد دانشجوژوهشيپويفعاليت هاي علم-29ماده در مرحله تدوين رساله بايـد بـا هـدايت
فعاليـت هـاي راهنمـا شـده توسـط اسـتاد ارائـهن بنـدي برابر برنامه زما موظف است دانشجو. راهنما باشد

و  و در پايان هر نيمسال تحصيلي نتيجـه تحقيقـات را بصـورت گـزارش كتبـي تحقيقاتي خود را انجام دهد
و جهـت درج در پرونـده بـه تحصـيالت) در قالب سمينار(شفاهي  و مشاور رسـانيده به تاييد اساتيد راهنما

.تكميلي دانشگاه ارسال نمايد
گزارش پيشرفت كارهـاي دانشكده ملزم است تنها در صورت ارائه دوره دكتري، مرحله پژوهشي در:تبصره

.براي شروع نيمسال جديد از دانشجو ثبت نام كند قبلپژوهشي نيمسال 
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از: ششمصلف و فراغت از تحصيل رساله مرا حل دفاع

بـا بعنوان يك اصل براي دفاع آيين نامه،8ماده شرط كفايت دستاوردهاي علمي رساله، موضوع-30 ماده
با برگرفته از رسالهدو مقاله، حداقل يا پذيرش چاپ  پژوهشـي�در مجـالت علمـي،تاييد اسـتاد راهنمـاو
و فنـاوري يـا وزارت بـين المللـي معتبـر داراي نمايه مجالتو معتبر مـورد تاييـد وزارت علـوم، تحقيقـات

و آموزش پزشك .ي حاصل مي شودبهداشت، درمان
و با تاييد:1تبصره شاهياستاد راهنما، در شرايط خاص و حسب،وراي تحصيالت تكميلي دانشگاهت داوران
و صنعتي ايران، توليد آيين نامه،8ماده1تبصره  ثبت اختراع تاييد شده توسط سازمان پژوهش هاي علمي

م و آثار بديع هنري .له شودتواند جايگزين چاپ مقايدانش فني
و پس از تصـويب شـوراي حداقل معيار كفايت رساله ها:2تبصره در هر دوره توسط گروه آموزشي پيشنهاد

و دانشگاه به دانشجويان آن دوره ابالغ مي شود .تحصيالت تكميلي دانشكده

 جـدول كامـل شـده(دانشجو موظف است مدارك مربوط به اعالم آمادگي براي دفـاع از رسـاله-31ماده
و حـاوي اسـامي داوران پيشـنهادي توسـط،نامه درخواست تعيين تاريخ دفاعمقاله هاي مستخرج از رساله

.دهد آموزشي قرارگروه در اختيار دفاع براي قبل از تاريخ پيشنهادي روز40را حد اقل) استاد راهنما
. لـي دانشـگاه اسـت برگزاري جلسه دفاع منوط به صدور مجـوز از سـوي مـديريت تحصـيالت تكمي:تبصره

و برگزاري جلسه دفاع دانشـجو درخواست صدور مجوز بايستي حداقل يك ماه قبل از اتمام سنوات تحصيلي
.به مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال گردد

و بررسي پس از-32ماده و آموزشـي گـروه توسـط مصـوب، تطبيق نتايج آن با پيشنهاديه كفايت رساله
.صادر مي شود از رساله دفاعبراي دانشجو مجوز يربطذ انشكدهد شوراي

و به تاييد استاد راهنما طبق دستورالعمل مصوب دانشگاهرا رساله دانشجو موظف است،-33ماده  تنظيم
. برساند

ومربوطيهپيشنهاد،موظف است رساله دانشجو-34ماده ازه حداقل يـك مـاهراآنمقاله هاي مستخرج
ارسـالانداورتااعضاي هيـ براي هر يك از به گروه آموزشي مربوطه تحويل داده شود تا دفاع تاريخ قبل از 
.شود

و با حضور همه اعضاي هيئت داوران،-35ماده ) اسـاتيد(شامل اسـتاد جلسه دفاع به رياست استاد راهنما
از داخـلل اسـتادياري حـداق مرتبـهت علمي در رشته مربوطـه بـا مشاور، دو نفر هيا) اساتيد(استاد راهنما،

و   پيشنهاد استاد راهنما، تاييـدبه ياريدانشنفر از اعضاي هيات علمي خارج از دانشگاه با مرتبهيكدانشگاه
و شوراي شوراي .خواهد بود امكان پذير دانشكده گروه
حـد تـا( اعضائ هيات داوران الزم است داراي تخصص نزديك به كـار تحقيقـاتي دانشـجو باشـند:1تبصره
.)انتشاراتي در همان زمينه داشته باشند امكان
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.و از آن دفاع كندئهدانشجو موظف است در جلسه دفاع گزارشي از كار تحقيقاتي رساله خود ارا:2تبصره
هي( دانشگاه نماينده تحصيالت تكميلي:3تبصره ، بدون حق راي، ناظر بر حسن اجـراي)ت علميايك عضو

.جلسه دفاع خواهد بود
دفاع از يافتـه انجام شده، ميزان نوآوري، چگونگي براساس كيفيت علمي پژوهش رسالهارزيابي-36ده ما
و نحوهاه و نتيجه با حصول شرط كفايت نگارشي پژوهشي ن بـه يكـي از دو صـورت زيـرآانجام مي شود

:تعيين مي شود
) با درجه عالي، بسيار خوب، خوب(قبول) الف
 غير قابل قبول)ب

درجه رساله براساس نمره ارزيابي به در صورت عدم اجماع هيات داوران در تعيين درجه ارزيابي رساله،:1ه تبصر
:شرح زير تعيين مي شود

20تا19= درجه عالي
99/18تا18=درجه بسيار خوب

99/17تا16= درجه خوب
16درجه غير قابل قبول كمتر از

.و محاسبه نمي شوددر معدل دانشج رسالهنمره:2تبصره
درجـه عـالي، بسـيار(ت داوران مبني بر قبولي رساله با هر يك از درجات سـه گانـهاتشخيص هي:3تبصره

آيين نامه، به مفهوم ناديده گرفتن اصالحات احتمالي الزم در رساله نخواهـد9مذكور در ماده) خوب، خوب
. بود
و يكـي از دانشجو موظف است حداكثر ظرف مدت دو ما-37ماده ه پس از دفاع بـا تاييـد اسـتاد راهنمـا
را) به انتخاب هيات داوران(داوران ،را رسـاله آموزشي مدير گروه.دانشكده تحويل دهدبهرساله اصالح شده

و در صـورت،در دانشگاه اراكه رسال راهنماي نگارش بر اساس از نظر درج مندرجات مورد بررسي قرار داده
و صحافي به دانشـجو تحويـل مـي دهـد رسالهاصلي بي نقص بودن، نسخه  از. را براي تكثير دانشـجو پـس

د رسالهاطالعات نماية دريافت معرفي نامه از معاونت آموزشي دانشكده موظف است و را بـه و زبـان فارسـي
و انگليسي آماده وپدر نموده  رسـاله هـاي تحصـيالت تكميلـي كشـور بـا ايگاه ثبت اطالعات پايان نامه هـا

و تاييـد شماره رهگيري از طريـق سيسـتم پس از دريافت. نمايداردو http://thesis.irandoc.ac.irنشاني
را از رسـاله نسـخه6نماينده دانشگاه، دانشـجو موظـف اسـت، توسط در سايت رسالهفرم دريافت اطالعات

با، صحافي كردهدانشگاه اراك رساله طبق مندرجات راهنماي نگارش رسيد تاييد شده ثبت اطالعـات همراه
در رسـاله حاوي نسخه الكترونيكيCDو  Windowsتحـت Microsoft Word 2003تايـپ شـده

2003, XP تحويل دهدبه مديريت تحصيالت تكميلي.

ب)) غير قابل قبول((چنانچه رساله دانشجو-38ماده ت داوران، دانشـجواه تشـخيص هيـ ارزيابي شود، بنا
مجاز است حداكثر طي شش ماه، به شرط آن كه مدت تحصيل وي از حداكثر مجاز بيشتر نشود، اصـالحات

و صرفاٌ براي يك بار ديگر از آن دفاع دانشـجو محـروم در غير اينصورت.كند الزم در رساله را به عمل آورده
.مي شود
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ه به هر دليل از تحصيل باز مي ماند، فقط يك گواهي كه دانشجو چـهك دوره دكتريبه دانشجوي:تبصره
و با چه نمره اي مي، در دوره آموزشي،دروسي را در چند واحد .شود گذرانده است اعطا

و كسب درجه-39ماده خـود، دانـش آموختـه رسـالهاز)) قبـول (( دانشجو با گذراندن واحد هاي درسي
ب و . نائل مي گردد).Ph.D(ه دريافت درجه دكتريدوره دكتري شناخته مي شود

،مشتمل بر يك مقدمـه، شـش فصـل دوره دكتري دانشگاه اراك آيين نامهدستور العمل اجرايي-40ماده
از 8/10/1388 مورخجلسهردتبصره42و ادهم 40 و نيمسـال دوم به تصويب شوراي دانشگاه اراك رسـيد
و پـس از آن در دوره دكتـري 1388-89ي كـه از سـال تحصـيلي براي دانشـجويان88-89تحصيلي سال

هـا نامه كليه آيينو از زمان اجرا اين دستورالعملبا ابالغ.ستسال الزم االجرا پنجبه مدت پذيرفته مي شوند
ميو بخشنامه گ.شود هاي مغاير با آن ملغي اعالم پيشـنهاد ونه تغييـر در دسـتور العمـل حاضـر بـا اعمال هر

و تحصيالت تكميلي دانشگاه معاون .و تصويب شوراي دانشگاه قابل بررسي استآموزشي


