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مقدمه
2و 1هاي سـطح  ویژه دانشگاه(کارشناسی ارشد و دکتري تخصصی /کارشناسی/نیهاي تحصیلی کاردادورهنامه آئینبه استناد

.شوداین آیین نامه تدوین و به اجرا گذاشته می01/03/97به تاریخ 43069/2به شماره ) دولتی
دانشـگاه (.Ph.D)تخصصـی دوره دکتريآموزشی نامه جامع ینئآ«تحت عنـوان  کهنامهینئآاینشیوه نامه اجرایی 

. اسـت گرفتـه ورد تصویب قـرار م30/10/97به تاریخجلسه شوراي دانشگاه پنجمین در،می شودنامیده »شاهرودصنعتی
نداپذیرفته شدهپژوهشی، که در شیوه آموزشیاز آنبعدو 1397مهرماه سالوروديدکتري دانشجویان براينامهاین آیین

.باشدمیاالجراالزم
بدیهـی . باشدقابل رویت و دسترسی می) مدیریت تحصیالت تکمیلیلینک (دانشگاه وبگاه نامه در آییناین شدهروزه نسخه ب

.است عـدم اطـالع دانشجو از مجموعـه قوانیـن و مقـررات آموزشـی دوره هاي دکتري نافـی از اجراي آنهــا نخواهد بود

فیاهداف و تعار: فصل اول
هاي مه تعیین چارچوبی براي اجراي صحیح دوره دکتري تخصصی در تمامی زیر نظامناهدف از تدوین این آیین- 1ماده 

. آموزش عالی است
.نامه و براي اختصار تعاریف زیر استفاده شده استاین آییندر- 2ماده 

.زارت علوم،تحقیقات و فناوري استو: رتاوز.1
داراي مجوز پذیرش دانشجوي دوره دکتري از ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی است کهدانشگاه: موسسه.2

.وزارت هستند
نظام آموزش عالی که دانشجویان بدون پرداخت شهریه و صرفاً با سپردن تعهد خدمت، تحصیل می : آموزش رایگان.3

.کنند
.شوراي عالی برنامه ریزي آموزشی وزارت است: شورا.4
کتراي تخصصی، برابر ضوابط معین پذیرفته شود و در فردي است که در یکی از رشته هاي دوره تحصیلی د: دانشجو.5

.آن دوره ثبت نام کند و به تحصیل اشتغال ورزد
هاي تحصیلی آموزش عالی را با موفقیت به پایان رساند و برابر ضوابط فردي است که یکی از دوره: آموختهدانش.6

.معین، مدرك تحصیلی آن دوره را دریافت کند
مشخصی است که دانشجو برابر ضوابط معین و به طور موقت به تحصیل اشتغال مدت زمان : مرخصی تحصیلی.7

.ندارد
.فرآیندي است که در آن دانشجو به طور خودخواسته از ادامه تحصیل خودداري کند: انصراف تحصیلی.8
اي از آموزش است که دانشجو در آن، تمام تحصیل خود را به صورت تمام وقت انجام شیوه: آموزش حضوري.9

.دهدمی
آزمونی تخصصی است که پس از گذراندن واحدهاي دوره آموزشی، با هدف ارزشیابی توانمندیهاي : ارزیابی جامع.10

.شودآموزشی و پژوهشی دانشجو برگزار می
.عضو هیأت علمی و یا کسانی که صالحیت تدریس آنها به تأیید موسسه رسیده باشد: مدرس.11
.بندي وزارت استاساس تقسیمی علوم بري تخصصهایکی از حوزه: رشته تحصیلی.12
است که اهداف مشخصی را هاي هر رشته تحصیلیعالیتفاي از دروس و مجموعه به هم پیوسته: برنامه درسی.13

.کنددنبال می
یک نیمسال تحصیلی یا زمان معادل آن لهایی است که براي یادگیري دانشجو در طودانش یا مهارت: واحد درسی.14

.شوده میدر نظر گرفت
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عضو هیأت علمی که داراي تخصص مشابه در یک رشته علمی ياي متشکل از تعدادمجموعه: گروه آموزشی.15
.هستند

شود و دانشجو اي آغاز میتحصیلی که پس از دوره کارشناسی ارشد یا دکتري حرفهدوره: دوره دکتري تخصصی.16
.کندطبق برنامه درسی مصوب، مدرك دکتري دریافت می

گزارش مکتوب حاصل از یک فعالیت پژوهشی دانشجوي دوره دکتري تخصصی است که در یک زمینه : لهرسا.17
.شودمشاور تدوین مییدتااس/راهنما و استادیدتااس/ه تحصیلی و با راهنمایی استادتمشخص از یک رش

اله سمسئولیت ارزیابی راي است که اي متشکل از اعضاي هیأت علمی و یا متخصصان حرفهمجموعه: هیأت داوران.18
.دانشجو را بر عهده دارند

هاي جامعه هستند که ران یا کارشناسان با تجربه غیر هیأت علمی در سایر بخشظنصاحب: ايمتخصصان حرفه.19
. اي به تأیید موسسه هستندداراي مهارت و صالحیت حرفه

شرایط و ضوابط پذیرش: فصل دوم
:ورود به دوره دکتري تخصصی عبارتند ازعمومی و اختصاصی شرایط -3ه ماد
اي مـورد تاییـد   دارا بودن مدرك رسـمی پایـان دوره کارشناسـی  ارشـد اعـم از پیوسـته، ناپیوسـته یـا دکتـري حرفـه          )الف

هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزارتخانه
هاي عمومی ورود به آموزش عالیداشتن صالحیت)ب
ورود به آموزش عالیعلمیهاي اشتن صالحیتد)ج
احراز توانایی در زبان خارجی)د

داشتن توانایی در زبـان انگلیسـی شـرط الزم بـراي پـذیرش در دوره      . باشدزبان خارجی در مقطع دکتري زبان انگلیسی می
نکه در زمان ارائـه از مـدت اعتبـار    مشروط بر ای(هاي زیر گردد که با ارائه مدرك قبولی در یکی از آزموندکتري محسوب می

: احراز می شود) نگذشته باشدمدركآن
MSRTاز آزمون 50کسب حداقل نمره .1

IELTSاز آزمون 5کسب حداقل نمره .2

TOLIMOاز آزمون 470کسب حداقل نمره .3

TOEFL PBTاز آزمون 470کسب حداقل نمره .4

TOEFLاز آزمون 60کسب حداقل نمره .5 IBT

)UTEPT(از آزمون زبان دانشگاه تهران 50کسب حداقل نمره .6
)TMUE(از آزمون زبان دانشگاه تربیت مدرس 50کسب حداقل نمره .7
آزمون بسندگی زبان دانشگاه شیرازاز 50کسب حداقل نمره .8
صنعتی شاهروداز آزمون بسندگی زبان دانشگاه50کسب حداقل نمره . 9

وطلب پذیرفته شده در دوره دکتري در هنگام ثبت نام و ورود بـه دوره دکتـري، مـدرك قبـولی در یکـی از      که دادر صورتی
ارزیـابی جـامع   از حداکثر تـا قبـل   درا کسب ننموده باشد بای) گواهی احراز حداقل نمره(الذکر هاي زبان انگلیسی فوقآزمون

نمره قبولی را کسب و به تحصـیالت تکمیلـی   درصد 90ز حداقل این مدرك یا مدرك احرا،)دفاع از پروپوزال رساله(شفاهی 
دانشجویی کـه فقـط موفـق بـه     . دانشگاه ارائه نماید، در غیر این صورت مجوز ورود به امتحان ارزیابی جامع را نخواهد داشت

شـفاهی امتحاننمره قبولی در آزمون زبان انگلیسی  شده و به صورت مشروط به وي اجازه شرکت در درصد90اخذ گواهی 
) در سقف سنوات مجاز تحصـیل (داده شده است حداکثر تا زمان دفاع از رساله دکتري خود و دفاع از پروپوزالارزیابی جامع
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هـاي زبـان انگلیسـی    در آزمـون ) نمره قبـولی درصد100گواهی احراز (فرصت خواهد داشت تا نسبت به ارائه مدرك قبولی 
.صورت اجازه دفاع از رساله به وي داده نخواهد شدایناشاره شده اقدام نماید، در غیر

وزرات پذیرش دانشجو مشمول مقررات استعدادهاي درخشان طبق مصوبات شوراي هدایت استعدادهاي درخشـان  -1ه تبصر
.شودمصوبات مراجع ذیربط انجام میطبق و پذیرش داوطلبان خارجی 

اخـل،  نامه انتقال دانشجویان خـارج بـه د  تواند طبق آئینمییخارجهايدانشجوي دوره دکتري تخصصی موسسه-2ه تبصر
.هاي داخل منتقل شودمصوب وزارت به یکی از موسسه

.پذیر استآموزش رایگان براي هر دانشجو در دوره تحصیلی دکتري تخصصی صرفاً یکبار امکان-4ماده 
چنـین تحصـیل همزمـان دانشـجوي ایـن دوره در      هم. تحصیل در دوره دکتري تخصصی به صورت تمام وقت است-5ماده 

.همان دوره یا سایر دوره هاي تحصیلی ممنوع است
تغییر رشته و انتقال دانشجوي دوره دکتري تخصصی در همان موسسه یا سایر موسسه ها اعم از دولتی و غیردولتی -6ماده 

. ممنوع است

ضوابط و مقررات آموزشی: صل سومف
.اي که در آن با مجوز وزارت دانشجو پذیرفته است اجرا کندت برنامه درسی مصوب را براي دورهسدانشگاه موظف ا-7ماده 
.شودآموزش در دوره دکتري تخصصی در دانشگاه مبتنی بر نظام واحدي انجام می-8ماده 

.ستده هفته آموزش و دو هفته ارزشیابی پایان نیمسال ازهر نیمسال تحصیلی هجده هفته شامل شان: تبصره
حداقل شش نیمسـال تحصـیلی و حـداکثر هشـت     پژوهشی -مدت مجاز تحصیل در دوره دکتري در شیوه آموزشی-9ماده 

.نیمسال تحصیلی است
دانشکده اختیار دارد به پیشنهاد تکمیلیشوراي تحصیالت،که دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشوددر صورتی:تبصره

بـراي دانشـجوي   . وزشی مدت تحصیل دانشجو را حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی افـزایش دهـد  استاد راهنما و تایید گروه آم
طبـق  شـهریه پرداخت اضافه شده بام ودنیمسالاما در ،رایگاناضافه شده تحصیل در نیمسال اول ،مشمول آموزش رایگان

گیري در ته نشود پرونده وي براي تصمیمموخآچنانچه دانشجو در این مدت دانش . امکان پذیر استامنا هیات مصوبه تعرفه 
در این صورت دانشجو موظف است تقاضاي خود را .خصوص ادامه تحصیل به کمیسیون موارد خاص دانشگاه ارجاع می شود

. از طریق کمیسیون موارد خاص دانشگاه پیگیري نماید
واحد24تا18وآموزشیواحد18تا12که از این تعداد استواحد36دکتري تخصصیهدورواحدهايمجموع-10ماده 

الزم به ذکـر اسـت ارائـه هرگونـه درس     .شودامه درسی هر رشته تحصیلی لحاظ میاست که در برن) رساله دکتري(پژوهشی 
.جبرانی ممنوع می باشد

نـام کنـد، مگـر    را انتخاب و ثبت واحد درسی10و حداکثر6حداقلدانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی : 1تبصره
.واحد درسی از واحدهاي وي باقیمانده باشد6آنکه کمتر از 

دانشجو می تواند در طول تحصیل در دوره دکتري در صورت موافقت استاد راهنما و تایید گروه آموزشی بـه مـدت   :2تبصره 
خواسـت مرخصـی تحصـیلی    درزمـان .از مرخصی تحصیلی استفاده نماید) با احتساب در سنوات مجاز تحصیل(یک نیمسال 

.باشدنیمسال تحصیلی میآن حداقل دو هفته قبل از شروع 
دانشجویی که به هر دلیل در یک نیمسال تحصیلی مطابق تقویم آموزشی دانشگاه اقـدام بـه ثبـت نـام ننمایـد بـه       :3تبصره 

.د شدعنوان دانشجوي منصرف از تحصیل شناخته شده و حکم انصراف از تحصیل براي وي صادر خواه
دانشـگاه  شوراي تحصیالت تکمیلی خاص تقاضاي حذف درس و یا حذف نیمسال تحصیلی دانشجو توسط در موارد : 4تبصره 

دانشـگاه  تحصیالت تکمیلیحوزهدر این خصوص به راتواند تقاضاي خوددر این صورت دانشجو می. قابل بررسی خواهد بود
.ارائه نماید
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16قبول پس از گذراندن تمام واحد هاي آموزشـی قابلمیانگین کلو20از14درس،هردرقبولینمرهحداقل-11ماده 
.است20از

نظرباوظف استمدانشجوباشد،16چنانچه میانگین کل نمرات پس از گذرانیدن تمام واحدهاي آموزشی کمتر از :1تبصره 
دروسـی کـه نمـره    یـا و مصـوب دوره  سرفصـل  از یسودرتحصیلییک نیمسالو تایید گروه آموزشی فقط درراهنمااستاد

بگذرانـد بـا موفقیـت  انتخاب ودرسی، براي جبران میانگین کلسقف واحدهايبرعالوهباشد را16دانشجو در آنها کمتر از
.شودصورت از ادامه تحصیل محروم میدر غیر این

.شودره قبولی وي انجام میمحاسبه میانگین کل نمرات دانشجو صرفاً براساس آخرین نم:2ه تبصر
آن، موظـف  دانشجوي مشمول آموزش رایگان، در صورت عدم کسب نمره قبولی در هر درس یـا حـذف غیرموجـه    :3تبصره

است براي انتخاب مجدد همان درس یا درس جایگزین، هزینه مربوط به آن را براساس تعرفه مصـوب هیـأت امنـاء موسسـه     
.پرداخت کند

.هاي تحصیلی حضوري الزامی استجلسات کالس درس دورهامانشجو در تمحضور د-12ه ماد
جلسات کالس و یا در جلسه امتحان پایان نیمسال همـان درس غیبـت کنـد، در    16/3دانشجو در درسی بیش از راگ:تبصره

شـود و  ور نمیاي براي درس منظنمرهغیبت دانشجو موجه تشخیص داده شود، کمیته بررسی غیبت،صورتی که به تشخیص 
شود و درج می»غیبت«عبارت غیبت دانشجو غیرموجه تشخیص داده شود، چنانچه . شوددرج می»حذف کمیسیون«عبارت
درس جایگزین هزینه مربوط به آن را براساس تعرفه مصوب هیأت امنـاء  درس یا همان موظف است براي اخذ مجدد ودانشج

.موسسه پرداخت کند

، بایـد در نیمسـال بالفاصـله    باشددهیرسانپایانبهموفقیتبارادکتريدورهدرسیواحدهايکلیههکدانشجویی-13ه ماد
بـراي ورد بـه   . شـود شـرکت نمایـد   برگزار می) دفاع از پیشنهاد رساله(بعدي آن در ارزیابی جامع که بصورت کتبی و شفاهی

.دوره الزامی استدرسیاي از تمام واحده16جامع، کسب میانگین کل حداقل مرحله ارزیابی 
مصوب شوراي ) 1پیوست (»ارزیابی جامعشیوه نامه اجرایی«دستورالعمل مندرج درجامع مطابق باارزیابی آزمون :1تبصره 

دانشجـو موظف است در نیمسـال مربوط به ارزیـابی جـامع، ثبت نـام نموده و .تحصیالت تکمیلی دانشگاه برگزار خواهد شد
.را درج نماید» ارزیابی جامع«اب واحـد عنوان در برگ انتخ

.ارزیابی جامع سه بار در سال در بازه هاي زمانی آبان ماه، اسفند ماه و اردیبهشت ماه برگزار می گردد:2ه تبصر
درخواسـت خـود را   ) دفاع از پیشنهاد رسالهکتبی یا (شرکت در ارزیابی جامع دانشجو می بایستی جهت اخذ مجوز :3تبصره 

بـا  (از طریـق پیشـخوان خـدمت در سیسـتم آموزشـی گلسـتان      براي ارزیـابی بینی شدهحداقل دو هفته قبل از تاریخ پیش
ثبت نموده و این فرایند را تا صدور مجـوز توسـط تحصـیالت تکمیلـی دانشـگاه      ) هماهنگی استاد راهنما و دانشکده مربوطه

.نمایدپیگیري 
ل چهـارم تحصـیلی   حداکثر تا پایان نیمسا) دفاع از پیشنهاد رسالهکتبی و (جامع یابی ارزدر امتحان دانشجوقبولی: 4تبصره 

این در غیر اینصورت مراتب توسط مدیر گروه آموزشی به شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده گزارش می شود تا الزامی است
قبـولی  وشـرکت مهلـت  ) ک نیمسالی(تمدیددر خصوص وضعیت دانشجو را بررسی و در صورت موافقت استاد راهنما شورا 

کتبی و دفـاع از پیشـنهاد   (از این فرصت براي قبولی در ارزیابی چنانچه دانشجو نتواند . در ارزیابی جامع تصمیم گیري نماید
مراتب توسط دانشکده به تحصیالت تکمیلی دانشگاه گزارش می شـود تـا شـوراي تحصـیالت تکمیلـی      استفاده نماید) رساله

در هر صـورت چنانچـه دانشـجو نتوانـد تـا پایـان نیمسـال ششـم        . صوص وضعیت دانشجو تصمیم گیري نمایددانشگاه در خ
.رساند از ادامه تحصیل محروم می شودبرا به تصویب نهایی پیشنهاد رساله خودتحصیلی
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وارد خـاص  به عهـده کمیسـیون مـ   ويتصمیم گیري در خصوص ادامه تحصیل با تقاضاي دانشجو در موارد خاص :5تبصره 
.دانشگاه خواهد بود

همچنـین نمـره هـر درس    . باشـد 16نبایـد کمتـر از   کتبـی میانگین کل نمرات دانشجو در امتحان ارزیابی جامع-14ه ماد
باشد تنها یک بار دیگر فرصت خواهـد  16دانشجویی که میانگین ارزیابی جامع وي کمتر از . باشد14امتحانی نباید کمتر از 

کتبـی و یـا   (براي برگزاري مجدد امتحان ارزیابی جـامع  .زیابی جامع شرکت نموده و آن را با موفقیت بگذراندداشت که در ار
ـ نمـره ارزیـابی جـامع   .الزامی استدریافت مجوز از اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه)دفاع از پیشنهاد رساله صـورت یـک   ه ب

.از پیشنهاد رساله در کارنامه دانشجو ثبت می گردددرس و بدون تأثیر در معدل کل و پس از قبولی در دفاع 
تصـمیم گیـري در   با تقاضاي دانشجو )کتبی و یا دفاع از پیشنهاد رساله(دي در ارزیابی جامعدورمدو بار صورتدر:1تبصره 

.خواهد بودکمیسیون موارد خاص دانشگاه با امکان شرکت مجدد وي در ارزیابی جامع ادامه تحصیل وخصوص
زمـان  در بنا به دالیل غیرموجه ،که همه واحد هاي آموزشی دوره را با موفقیت به اتمام رسانیدهچنانچه دانشجویی:2رهتبص

به عنوان یک بار ردي در ارزیابی جـامع  این مسئلهشرکت ننمایدکتبیامتحان ارزیابی جامعدرتعیین شده توسط دانشکده
براي عـدم شـرکت در ارزیـابی    موجه بودن دالیل دانشجوخصوص موجه یا غیرگیري درتصمیم.خواهد شدمنظور براي وي 

. خواهد بود) با توجه به مدارك ارائه شده توسط دانشجو(به عهده شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده جامع
ه پذیرش یا موفق ب)تا پایان نیمسال سوم تحصیلی(در مرحله آموزشی خود بتوانند دانشجویان دکتري که براي:3تبصره 

الزم به ذکر است که این مقاله . شودارزیابی جامعآزمون کتبی تواند جایگزین این مقاله میشوند،JCRچاپ یک مقاله 
سپس نام ،ابتدا نام دانشجوباید در بخش پدیدآورندگان مقالهچنینهمارشد باشد و نامه کارشناسیخرج از پایانتنباید مس

بنابراین باید. ج شوددر) به تشخیص استاد راهنما(اندافرادي که در تهیه مقاله نقش داشتهسایر راهنما و )اساتید(استاد
.شوداین مقاله به عنوان شرط دفاع منظور نمیشد ودانشجو بوده باتاریخ ارسال مقاله در دوره آموزشی 

و دفاع از رسالهط و مقررات پژوهشیبضوا: فصل چهارم
شرط الزم براي شروع فعالیتهـاي پژوهشـی   )دفاع از پیشنهاد رسالهکتبی و (ت آمیز ارزیابی جامعگذراندن موفقی-15ه ماد

.در دوره دکتري تخصصی است
دهی به محورهاي مطالعاتی و تحقیقاتی دانشـجویان در انتخـاب موضـوع و    هاي کالن براي جهترویکردها و سیاست:تبصره

ي دانشگاه تعیین و ضوابط و شـرایط اختصاصـی انجـام آن در قالـب رسـاله را      و فناورنگارش رساله از سوي معاونت پژوهش
.کندشوراي آموزشی دانشگاه تصویب می

استاد راهنما در دوره دکتري به پیشنهاد دانشجو و با موافقت یکی از اعضاي هیات علمی تمـام وقـت دانشـگاه در    -16ه ماد
در نیمسـال اول تحصـیلی   تحصـیالت تکمیلـی دانشـکده   يأییـد شـورا  رشته گرایش دانشجو با مرتبه حداقل استادیاري و ت

و تصویب شـوراي تحصـیالت   آموزشی استاد راهنماي اول می تواند در صورت نیاز پس از تایید گروه .شودتعیین میدانشجو
فرمهـاي تکمیـل   .تعیـین نمایـد  )حداکثر دو نفر(و مشاور)یک نفر(تکمیلی دانشکده براي رساله دکتري استاد راهنماي دوم

اساتید راهنما و مشاور بایستی حداکثر تا پایان نیمسال دوم تحصیلی دانشـجو بـه تحصـیالت تکمیلـی دانشـگاه      تعیینشده
.درصد کل پایان نامه می باشد40به میزان میزان همکاري استاد راهنماي دوم .ارسال گردد

شیوه نامه شرایط راهنمـایی و مشـاوره   "شرایط مندرج درکلیه یستی بارساله مشاورین/رو مشاوراهنمااساتید /تاداس: 1تبصره
.را دارا باشـند 03/10/1396شوراي دانشگاه بـه تـاریخ   چهارمینمصوب جلسه "رساله دکتريپایان نامه کارشناسی ارشد و 

.رویت می باشدویدسترسمدیریت تحصیالت تکمیلی قابللینکدانشگاهوبگاهشیوه نامه در این 
را دانشجو موظف است تا پایان نیمسال اول تحصیلی موضوع کلی رساله خود به منظور ارائه طرح پیشنهادي رساله :2ه رتبص

اسـاتید  / با هماهنگی با استادبایستی دانشجو همچنین . با هماهنگی استاد راهنما تعیین و فعالیت پژوهشی خود را آغاز نماید
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تصـویب در شـوراي تحصـیالت    را تکمیل و به گروه آموزشی تحویل تا پس از ) کلیموضوع (راهنما فرم پیشنهاد رساله خود 
.به تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال گردد) حداکثر تا پایان نیمسال سوم تحصیلی(تکمیلی دانشکده 

ضـور هیـات   با ح»جلسه ارزیابی دفاع از پیشنهاد رساله«طرح پیشنهادي رساله دکتري در نهایی بررسی و تصویب :3ه تبصر
عنوان طرح پیشنهادي رساله دکتري دانشجو پس از تایید هیـات داوران در جلسـه ارزیـابی دفـاع از     . داوران انجام می پذیرد

ترکیب هیات داوران جلسه ارزیـابی دفـاع از   .ه و وي به طور رسمی وارد مرحله پژوهشی خواهد شدپیشنهاد رساله نهایی شد
.آمده استاین آیین نامه)1پیوست("رایی ارزیابی جامعشیوه نامه اج"پیشنهاد رساله در 

دانشجو می باید درمرحله پژوهشی مطابق تقویم آموزشی دانشـگاه در ابتـداي هـر نیمسـال تحصـیلی ثبـت نـام و        :4ه تبصر
را بـا ذکـر   » رسـاله «در این صورت دانشجو بایستی در زمان ثبت نام در نیمسال اول پژوهشی خود کلمه . انتخاب واحد نماید

مان دفاع از رساله خود در هر نیمسال تحصـیلی رسـاله خـود را    بدیهی است دانشجو موظف است تا ز. تعداد واحد درج نماید
و ذکر تعداد واحد در سیستم آموزشی گلسـتان انجـام   » تمدید رساله«این کار با انتخاب کلمه . در زمان ثبت نام تمدید نماید

یل تلقـی گردیـده و   عدم تمدید رساله توسط دانشجو در زمان ثبت نام در هر نیمسال به منزله انصـراف از تحصـ  . خواهد شد
. براي وي حکم انصراف از تحصیل صادر خواهد شد

/ تمام فعالیت هاي علمی و پژوهشی دانشجو در مرحله پژوهشی و تدوین رسـاله بایـد بـا هـدایت و نظـارت اسـتاد      :5ه تبصر
حصـیلی، گـزارش   در این مرحله دانشجو موظف است در پایـان هـر نیمسـال ت   . صورت گیردمشاورین/اساتید راهنما و مشاور

و سـایر اعضـاي کمیتـه    اسـاتید راهنمـا   / وارد و به تأیید استاد"فرم گزارش پیشرفت تحصیلی"فعالیتهاي پژوهشی خود را در 
رسانیده تا پس از بررسی و تأیید در گروه آموزشی و تصویب در شوراي تحصـیالت تکمیلـی دانشـکده بـه مـدیریت      راهبري 

. رددتحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال گ
دانشجو موظف است گزارش پیشرفت تحصیلی خود را سالی دو بار مطابق برنامه اي کـه توسـط دانشـکده تنظـیم     :6ه تبصر
ثبت نام نیمسال هاي بعدي دانشجو منوط بـه ارائـه   . شود، با اعالم عمومی بصورت سمینار شفاهی در دانشکده ارائه نمایدمی

.ارائه آنها به منزله انصراف از تحصیل خواهد بودگزارشهاي پیشرفت تحصیلی می باشد و عدم 
حسب گزارشهاي پیشرفت تحصیلی دانشجو عدم رضـایت خـود از فعالیتهـاي    ) راهنماي اول(چنانچه استاد راهنما :7ه تبصر

پژوهشی وي را به طور مکتوب به رئیس دانشکده اعالم نماید، پس از تأیید موضوع در شوراي تحصیالت تکمیلـی دانشـکده،  
بر این اساس چنانچه دانشـجو در دو نیمسـال تحصـیلی مشـروط شـود      . دانشجو در آن نیمسال مشروط شناخته خواهد شد

وضعیت آموزشی وي براي تصمیم گیري نهایی در خصوص ادامه تحصیل به کمیسیون موارد خاص دانشـگاه ارجـاع خواهـد    
.شد
شی خود طبق آئین نامـه مصـوب   هبراي ادامه فعالیت هاي پژودانشجو مجاز است در زمان تدوین رساله دکتري و -17ه ماد

.وزارت در مدت مجاز تحصیلی با عنوان فرصت تحقیقاتی به یکی از موسسه هاي آموزش عالی داخلی یا خارجی سفر کند
هی بـه صـورت شـفا   ثبت نام دانشجویی که در فرصت مطالعاتی به سر می برد، پس از ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی :تبصره

. صورت می پذیردمطابق برنامه زمانی تنظیم شده توسط دانشکده 
و رسـاله  علمـی دسـتاوردهاي کفایـت احرازشرطبهوراهنمااساتید/استادتأییدورسالهتدوینازپسدانشجو-18ه ماد

ز رساله خـود دفـاع   موظف است در حضور هیأت داوران اتایید آن توسط گروه آموزشی و شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده 
.کند

مـوارد  شـامل از رسالهدفاعبرگزاري جلسه هاي علمی رساله متناسب با موضوع رساله قبل از احراز کفایت دستاورد:1تبصره
: زیر است

مجـالت  (ISIداراي نمایـه  در مجـالت علمـی پژوهشـی    مسـتخرج از رسـاله   علمی و پژوهشی مقاله یکچاپ حداقل )الف(
المللیدر مجامع بین) Patent(یا ثبت اختراع وJCR)موجود در پایگاه

اساتید راهنما/توسط استادهاي علمی و پژوهشیتائید احراز کفایت فعالیت) ب(
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) JCR(علمـی و پژوهشـی معتبـر    مقالـه و یا چـاپ  ، پذیرش ارسالموفق به قبل از تصویب پروپوزال دانشجو در صورتی که 
.قابل قبول است»الف«نداین مقاله به جاي ب؛رساله دانشجوراستایی مقاله با سبت به همنگروه آموزشی با تایید شود، 
باید به ترتیب دانشجو، استاد )که شرط الزم براي دفاع هستند(رعایت اسامی در مقاالت مستخرج از رساله دکتري:2تبصره 

چنین فقط نام دانشگاه صنعتی هم. اتید مشاور ارائه شوندمشاور، و سایر همکاران پس از اس) اساتید(راهنما، استاد ) اساتید(
. شاهرود در مکان آدرس دانشجو و استاد راهنما ذکر شود

مقاالت نویسنده مسئول تمامی .استبراي مقاالتی که شرط الزم براي دفاع نیستند، اسامی و ترتیب آنها بر اساس سهم افراد 
تواند به جاي در صورتی که دانشجو در فرصت مطالعاتی باشد، می. ي اول باشدمستخرج از رساله دکتري باید استاد راهنما

.استاد راهنما، استاد دوره فرصت مطالعاتی به عنوان نویسنده مسئول ذکر شود
نفـر عضـو هیـأت    3،مشـاورین /، مشاوراساتید راهنما/استاد:ازعبارتدر جلسه دفاع از رسالههیأت داورانترکیب :3ه تبصر
نامـه کارشناسـی ارشـد را    حـداقل دو پایـان  کـه ،با مرتبـه حـداقل اسـتادیاري   به عنوان داورمربوطهگرایش ی در رشته علم

از نفـر  دو. مـی باشـند  )رئیس دانشکده ذیربط یـا نماینـده وي  (و نماینده تحصیالت تکمیلی دانشگاه ،دنراهنمایی کرده باش
انتخـاب  یا دانشـگاه دانشکدهخارج از ازباید)با مرتبه حداقل دانشیاري(ر دیگنفریکو از داخل گروه آموزشیداورانهیات 
شوراي تحصیالت تکمیلی تصویبوآموزشیگروهو یا)معرفی بیش از سه نفر(استاد راهنماداوران به پیشنهادهیات . شوند

صـویب شـوراي تحصـیالت تکمیلـی     اي با تایید گروه آموزشی و تهاي بین رشتهدر خصوص رشته.شوندمی تعییندانشکده 
.انتخاب شوداز خارج از گروه آموزشی می تواند)با مرتبه حداقل دانشیاري(انداوراز اعضاء هیات دانشکده یک نفر 

تعیـین شـده ارسـال    بـراي داوران رارسـاله دانشـجو  ،برگزاري جلسه دفاعقبل از یک ماهحداقل دانشکده بایستی :4ه تبصر
کدهیکـی از آنهـا داور خـارج از دانشـ    بایسـتی  ه پس از ارسال رساله به هیأت داوران، دو نفر از داوران که کصورتیدر.نماید

جلسـه دفـاع برگـزار    صـورت  در غیـر ایـن  .خواهـد بـود  از رسالهجلسه دفاعامکان برگزاري ،باشد رساله را قابل دفاع بدانند
نظرات علمی داوران را تأمین و نسـبت بـه اصـالح رسـاله     د راهنمااساتی/با هماهنگی با استاددانشجو موظف استنگردیده و 

. اقدام نمایدبراي اعالم نظر مجدد داوران 
در رساله موضوع نهایی تصویبتاریخپس ازیک سالدفاع از رساله دکتري برگزاري جلسهحداقل زمان الزم براي:5ه تبصر

.باشدمیجلسه دفاع از پیشنهاد رساله
اسـاتید راهنمـا و دانشـکده    /با هماهنگی استادشجو می بایستی جهت اخذ مجوز شرکت در جلسه دفاع از رساله دان:6ه تبصر

دفـاع از طریـق پیشـخوان خـدمت در     جلسـه  قبل از تاریخ پیش بینی شده بـراي  یک ماهدرخواست خود را حداقل مربوطه 
.سط تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیگیري نمایدسیستم آموزشی گلستان ثبت نموده و این فرایند را تا صدور مجوز تو

نحـوه  :شـود و ارزشیابی آن به شـرح زیـر انجـام مـی    شودمحاسبه نمینمرات دانشجودر میانگین کلرسالهنمره -19ه ماد
قابـل  -3و2پیوسـت هـاي   (ارزشیابی نهـایی رسـاله دکتـري   11و 10شماره هايفرمارزیابی رساله مطابق مفاد مندرج در 

.می باشد)مدیریت تحصیالت تکمیلیلینکدانشگاهوبگاهدر رویت
)خوبخوب،خیلیبا درجه عالی، (قبول ) الف
) 20-19با امتیاز (با درجه عالی .1
) 99/18-18با امتیاز (خوب خیلیبا درجه .2
) 99/17-16با امتیاز (درجه خوب با.   3
.)16کمتر از (مردود ) ب

موارد اصالحی توسـط هیـأت   ، هیأت داوران، رساله دانشجو قبول ولی نیاز به اصالحات داشته باشدد اییتاچنانچه ب:1تبصره 
و دادهموارد اصـالحی را انجـام  ،اه پس از جلسه دفاعدو مو دانشجو موظف است حداکثر تا می گردد داوران به دانشجو ابالغ 

در صورتیکه دانشجو ظرف مدت اعـالم شـده   .برساندجلسه دفاعتعیین شده در و یکی از داوراني اولبه تأیید استاد راهنما
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اقدام ننماید به منزله دانشجوي منصرف از تحصیل شناخته شده و براي وي حکـم انصـراف   مربوطهنسبت به انجام اصالحات
.از تحصیل صادر خواهد شد

در نیمسـال تحصـیلی   شود انشجو اجازه داده میبه دداورانهیأتتاییدبا،عالم شودامردوددانشجورسالهچنانچه:2ه تبصر
برگزاري مجدد جلسه دفاع منوط به اخذ مجوز دفـاع از  .از رساله خود دفاع کندمجدداً )ورت وجود سنوات مجازدر ص(بعدي

.باشدتحصیالت تکمیلی دانشگاه می
دفاع کند فقط گواهی گذراندن واحـدهاي  دانشجویی که در فرصت تعیین شده نتواند از رساله خود با درجه قبولی :3تبصره 

.درسی به وي اعطاء خواهد شد
واحدهاي درسی و کسب درجه قبول از رسـاله خـود دانـش آموختـه دوره دکتـري      کلیهدانشجو پس از گذراندن-20ه ماد

رسـاله و  تاریخ دانش آمـوختگی روز دفـاع از  .می شودنائل (.Ph.D)تخصصی شناخته می شود و به دریافت درجه دکتري 
.می باشدکسب درجه قبولی از رساله 

مسولیت اجراي این آیین نامه و پاسخگویی قانونی مترتب بر آن، نظارت بر حسن اجراء و تفسیر مفـاد شـیوه نامـه    -21ماده 
.اجرایی آن بر عهده معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه خواهد بود

159و158تبصـره در جلسـات شـماره   37مـاده و  22امه مشتمل بر یک مقدمـه،  نشیوه نامه اجرایی این آیین-22ماده 
بـه تصـویب نهـایی    30/10/1397به تـاریخ   شوراي دانشگاه پنجمین جلسهدر وراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه مصوب و ش

. بعد از آن الزامی استو 1397مهر و اجراي آن براي دانشجویان ورودي رسید
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شوددي که موجب محرومیت دانشجو از ادامه تحصیل میموار:پنجمفصل
:شودمحروم میدکتريدورهدرتحصیلادامهدر موارد زیر دانشجو از.1ه ماد
.شود16ازکمتر)11ماده1تبصره رعایتبا(است گذراندهدانشجوکهدروسیهاينمرهکلمیانگین)الف

مـاده  5بـا لحـاظ تبصـره    (رساند بلی پیشنهاد رساله خود را به تصویب نهایی دانشجو نتواند تا پایان نیمسال ششم تحصی) ب
13(.
.شودارزیابیمردودو دفاع مجدد19ماده2تبصره رعایتبادانشجورساله)ج

.رسیده باشداتمامبه)نامه آموزشی دکتريآئین9تبصره مادهرعایتبا(دانشجوتحصیلمجازمدتحداکثر)د
پیشـنهاد موضـوع رسـاله    در هر مرحله ارزیابی جامع کتبی یا دفاع ازجامعارزیابیباردوازپسدانشجوعلمیصالحیت)ه
.احراز نگردد) 14ماده 2و 1هاي تبصرهبارعایت (
. 16ماده 7دانشجو با رعایت تبصره از فعالیت هاي پژوهشی استاد راهنماعدم رضایت) و
پـس از اعـالم   توسط دانشجو در حـین تـدوین رسـاله    ) ادبی، جعل، تقلب، رونوشت برداريدستبرد(اقدام به تخلف علمی ) ز

.  و اثبات آن توسط گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاهگزارش 
احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام رساله توسط گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه منجر :1تبصره 

.مدرك تحصیلی وي خواهد شدبه ابطال 
مجاز است با رعایـت ضـوابط و   دانشگاه در صورت محروم شدن یا انصراف دانشجو از ادامه تحصیل در دوره دکتري، :2تبصره

.دانشجو صادر کندمبتنی بر تعداد واحدهاي گذرانده براي اي گواهینامهصرفاًمقررات مربوطه،
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)رسالهدفاع از پیشنهادکتبی و(جامعارزیابیشیوه نامه اجرائی
)(.Ph.Dتخصصیدکتريدوره

آن درينیمسال بعددربالفاصله ، بایدباشدرساندهپایانبهموفقیتبارادکتريدورهدرسیواحدهايکلیهکهدانشجویی
ثیر أبدون تـ بصورت یک درس ونمره ارزیابی جامع .شرکت نمایدپیشنهاد رسالهدفاع از ارزیابی جامع شامل امتحان کتبی و

.گردددانشجو ثبت میکارنامهدرپس از قبولی در دفاع از پیشنهاد رسالهو معدل کلدر

جامعارزیابیازهدف.1ماده 
.شیپژوهفعالیتاستمراربرايدانشجویانپژوهشیوآموزشیهايتوانمنديازاطمینانکسب-1
.علمیرویکردبائلمسااصولیتحلیلوتجزیهتوانایی-2
.پژوهشیهايقابلیتوابتکارقوهازبرخورداري-3
.رسالهموضوعمحوریتبادورههايدرسدارجهتارزیابی-4

جامعارزیابیدرامتحانشرکتشرایط.2ماده
و حـد باشـد نکمتـر 16ازوينمـرات کـل نیمیانگوباشدگذراندهموفقیتباراخوددرسیواحدهايکلیهکهدانشجویی

یـک دربایـد ،کسب کـرده باشـد  آیین نامه آموزشی دکتري نیز 3مطابق بند د مندرج در ماده را انگلیسینصاب نمره زبان
.نمایندشرکتمطابق برنامه زمانی تعیین شده توسط دانشکده جامعارزیابی

بطورهمربوطیشآموزگروهمدیرتوسطآنگزاريبرازقبلنیمسالپایانتابایدکتبی جامعارزیابیامتحانیمواد:1تبصره
.رسانیده شوددانشجواطالعبهکتبی

ارزیـابی  تمدیـد مهلـت شـرکت در   تقاضـاي ، دانشجو می تواند براي شرکت در ارزیابی جامعدرصورت عدم آمادگی:2تبصره
ییـد مراتـب توسـط    أدرصورت ت. یم نمایدتسلآموزشی مربوطهیید استاد راهنما به گروهأتذکر دالیل موجه وباخود راجامع
در غیر .به تعویق افتدنوبتحداکثر یک می تواند ، ارزیابی جامع دانشجو دانشکدهو شوراي تحصیالت تکمیلیآموزشی گروه 

.اینصورت عدم شرکت در ارزیابی جامع  به منزله یک بار ردي براي دانشجو منظور خواهد شد
ی جامعزمان امتحان کتبی ارزیاب.3ماده

.گرددبرگزار میتحصیلیهر سالاردیبهشت ماه اسفند ماه وبازه هاي زمانی آبان ماه،ارزیابی جامع سه بار در سال در

امتحانی کتبیمواد.4ماده
تاییـد گـروه   راهنمـا و دوره کارشناسی ارشد یا دکتري به انتخاب استادتخصصیوسه درس اصلیدو یا کتبی شامل آزمون

فقط طراحی سئواالت یـک درس از  .می شودبصورت تشریحی انجامشوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده تصویب و آموزشی 
.پذیرداساتید راهنما انجام/ دروس آزمون جامع کتبی می تواند توسط استاد

.درجلسه آزمون کتبی به عنوان ناظر الزامی استدانشگاهحضور نماینده تحصیالت تکمیلی:تبصره

شرایط قبولی درامتحان کتبی ارزیابی جامع.5ماده
14نمره هر درس امتحانی در ارزیابی کتبی نیز نبایـد کمتـر از   همچنین. باشدکمتر16میانگین نمره ارزیابی جامع نباید از 

د در اولـین  توانفقط یک بار دیگر میگردد،16چنانچه میانگین نمرات دانشجو در امتحان ارزیابی جامع کتبی کمتر از .باشد
ارزیـابی شـیوه نامـه اجرائـی   3بندي اعالم شده در ماده مطابق زمانتوسط دانشکده مربوطهکهارزیابی جامع کتبی بعدي
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) کتبی و یا دفاع از پیشنهاد رساله(براي برگزاري مجدد امتحان ارزیابی جامع .نموده و نمره قبولی کسب نمایدشرکت جامع 
.یلی دانشگاه الزامی استدریافت مجوز از تحصیالت تکم

دانشجو براي تصمیم گیري در خصوص امکـان شـرکت مجـدد    وضعیت درصورت دو بار ردي در ارزیابی جامع کتبی :1تبصره
در این صورت دانشجو موظف است تقاضـاي خـود   .وي در ارزیابی جامع به کمیسیون موارد خاص دانشگاه ارجاع خواهد شد

.ع از طریق کمیسیون موارد خاص دانشگاه پیگیري نمایدبراي شرکت مجدد در ارزیابی جام
ریاسـت  . توسط مدیر گروه مربوطه بـه ریاسـت دانشـکده اعـالم شـود     یک هفتهنتایج آزمون کتبی باید ظرف مدت :2تبصره

دانشکده بایستی حداکثر ظرف مدت یک هفته نتیجه آزمون کتبی را به صورت یـک نمـره مشـخص از صـفر تـا بیسـت بـه        
.تکمیلی دانشگاه اعالم نمایدتحصیالت

)دفاع ازپیشنهاد رساله(ارزیابی جامع شفاهی .6ماده
در رسـاله خـود  موضوع ازپیشنهاد تحصیلی نیزتا پایان آن نیمسالباید امتحان کتبی ارزیابی جامع قبولی درازدانشجو بعد

رساله به منظـور ارزشـیابی قابلیـت هـاي     موضوع نهاد دفاع از پیش. دفاع نمایدحضور هیات داوراندرکمیته ارزیابی جامع در 
.موضوع رساله دکتري برگزار می شودموردانجام پژوهش درتوانایی دانشجو درپژوهشی، آموزشی و

قرار نگیـرد دانشـجو بایسـتی در سـنوات     چنانچه پیشنهاد موضوع رساله دانشجو درکمیته ارزیابی جامع مورد تایید:1تبصره
.حداکثر تا پایان نیمسال بعـدي اقـدام نمایـد   مجدد د با هماهنگی استاد راهنما نسبت به شرکت در جلسه مجاز تحصیل خو

.مجوز از اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه الزامی استمجدد براي برگزاري مجدد جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دریافت 
پرونـده دانشـجو بـراي تصـمیم گیـري در      ) ز پیشنهاد رسالهدفاع ا( درصورت دو بار ردي در ارزیابی جامع شفاهی :2تبصره

.خصوص امکان شرکت مجدد وي در ارزیابی جامع به کمیسیون موارد خاص دانشگاه ارجاع خواهد شد
ریاست دانشکده بایستی حداکثر ظرف مدت دو هفته نتیجه جلسـه دفـاع از پیشـنهاد رسـاله را در قالـب فرمهـاي       :3تبصره 

.تکمیلی دانشگاه اعالم نمایدمربوطه به تحصیالت
موضـوع پیشـنهاد از دفاعامتحان کتبی ودرنتیجه قبولی امتحان ارزیابی جامع دانشجو پس از کسب نمره قبولی:4تبصره
.در کارنامه دانشجو ثبت می گردد،و تصویب آنرساله 

)هرسالپیشنهاددفاع از(کننده امتحان شفاهی ارزیابیکمیته ترکیب.7ماده
:شودی مبرگزارزیراعضاءازمرکبتخصصیکمیتهیکنظرزیر)پیشنهاد رسالهدفاع از(شفاهی جامعارزیابی

عنـوان بـه )و ابالغ مـدیر تحصـیالت تکمیلـی دانشـگاه    به پیشنهاد رئیس دانشکده(تحصیالت تکمیلی دانشگاه نماینده.1
حصیالت تکمیلی نظارت بر حسـن برگـزاري جلسـه دفـاع مطـابق بـا       وظیفه نماینده ت. يأرحقبدونوجلسهناظررئیس و

ضوابط جاري در تاریخ و زمان مقرر، تنظیم وقت پرسش و پاسخ و تنظیم و تکمیل صورتجلسه دفاع درفرمهاي مربوطـه مـی   
ع نمـی  نماینده تحصیالت تکمیلی مجاز به شرکت در فرایند ارزشیابی، پرسش و پاسخ علمی طی جلسـه ارزیـابی جـام   . باشد
.باشد

.مشاورین/مشاوروراهنمااتیداس/استاد.2
سـال 2و داراي حـداقل اسـتادیاري مرتبهحداقلباعنوان داوربا ،گرایش دانشجو-در رشتهعلمیهیأتعضونفرسه. 3

.تکمیلیتحصیالتهايدورهدرتحقیقیاتدریسسابقه
تعیـین دانشـکده شوراي تحصیالت تکمیلیییدأتوهمربوطآموزشی هگرواستاد راهنما یاپیشنهادبهء داوراعضا:1تبصره

.شوندمی
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ترجیحـا بـا مرتبـه    (گاهدانشـ ازخـارج  ازبایستیدر رشته گرایش دانشجوتعیین شده داورسهازنفریکحداقل:2تبصره
.انتخاب شود) دانشیاري

مراحل صدور مجوز ارزیابی جامع.8ماده 
-ماهنگی دانشکده مربوطه و مطابق دستورالعمل مصـوب دانشـگاه از طریـق سیسـتم آموزشـی گلسـتان      با هدانشجو باید .1

وده و مراحـل آن را  اقدام نم)یا دفاع از پیشنهاد رسالهکتبی(ارزیابی جامع مجوزثبت درخواستنسبت بهپیشخوان خدمت
.تا صدور مجوز پیگیري نماید

فرم صورتجلسه امتحان کتبـی  ) 3مطابق برنامه زمانی اعالم شده در ماده (بی کتبی پس از برگزاري امتحان ارزیادانشکده .2
بصورت یک نمره بـه تحصـیالت تکمیلـی    را در ارزیابی جامع کتبیمیانگین نمرات دانشجوتکمیل وارزیابی جامع دکتري را

.دانشگاه ارسال نماید
از راخـود رسـاله موضـوع  پیشـنهاد  درخواست مجـوز دفـاع از  ، یکتبامتحان ارزیابی جامعقبولی دردانشجو باید پس از.3

. مراحل انجام آن را تا صدور مجوز پیگیري نمایدو ثبت نموده خدمت پیشخوان-گلستانآموزشیطریق سیستم
بـه  کـاري یـک هفتـه  مـدت ظرف تکمیل ومربوطه فرم نتیجه جلسه دفاع از پیشنهاد رساله را در قالببایستیدانشکده.4

.تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال نماید
بایسـتی در قالـب فرمهـاي مربوطـه بـه      این نتیجـه )کتبی یا دفاع از پیشنهاد رساله(در صورت هر بار ردي در ارزیابی جامع 

اخذ مجوز از تحصیالت تکمیلـی دانشـگاه الزامـی    براي برگزاري مجدد ارزیابی جامع.دگردعالمتحصیالت تکمیلی دانشگاه ا
.تاس

انشگاه دشورايچهارم و جلسه5/4/95مورخدانشگاهتحصیالت تکمیلی شوراي 142این شیوه نامه در جلسه :9ماده 
.قرار گرفتتصویبتبصره مورد 11ماده و9رد19/10/95مورخ


