
 

 

 

 

 پژوهشي -آموزشي  (Ph.Dآئين نامه آموزشي دوره دکتري)

پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله، با آرزوي  (Ph.Dدانشجوي گرامي مقطع دکتراي )

به انضمام برخي از مصوبات شوراي  ( Ph.D) ازآئين نامه دوره دکتريتوفيق براي شما، بدينوسيله نکات مهمي 

تحصيالت تکميلي پژوهشگاه را به اطالع مي رساند. رعايت موارد ذکر شده، مانع از بروز مشکالت آموزشي براي شما 

 عزيزان در طي دوران تحصيل خواهد گرديد.

 .( نيز توصيه مي گرددPh.D) آشنايي با کل آيين نامه دکتري

 

 

 مديريت تحصيالت تکميلي
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  ضوابط ورود به دوره دکترا: -1ماده 

 ضوابط ورود به دوره دکترا به شرح ذيل مي باشد:  

 دارا بودن مدرک رسمي پايان نامه کارشناسي ارشد مورد تايید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1

 به پژوهشگاه برابر ضوابط معینداشتن صالحیت های علمي ورود  (2

 داشتن صالحیت های عمومي ورود به پژوهشگاه برابر ضوابط معین (3

 احراز توانايي در زبان خارجي طبق مصوبات پژوهشگاه (4

 

  پژوهشي: -مراحل دوره دکتراي آموزشي -2ماده 

 اين دوره دکترا شامل دو مرحله آموزشي و پژوهشي مي باشد. (1

موظف است طبق نظر استاد راهنما و پژوهشکده مربوطه واحدهای الزم را در دو در مرحله آموزشي دانشجو  (2

 ترم اخذ نمايد.

جامع پس از طي دوره آموزشي دانشجو موظف است حداکثر تا پايان نیمسال سوم تحصیلي درارزيابي  (3

 ند. شرکت و حداکثر يک ماه پس از قبولي در آزمون جامع موضوع رساله خود را به تصويب نهايي برسا

چاپ  ،دانشجو پس از تدوين رساله و تأيید استاد راهنما و به شرط کفايت دستاوردهای علمي رساله (4

   ماده پژوهشي با نمايه معتبر بین المللي )مطابق با  -پژوهشي در مجالت علمي -حداقل دو مقاله علمي

  رساله خود دفاع نمايد.ن آيین نامه( موظف است درمدت مجاز تحصیل درحضور هیأت داوران از اي 13

 

 استاد راهنما:  -3ماده 

 است. « استاد راهنما» مسئولیت راهنمايي دانشجو از نخستین نیمسال تحصیلي بر عهده (1

و با احراز  استاد راهنما بنا به درخواست دانشجو از میان اعضاء هیأت علمي مرتبه استادياری و باالتر (2

شورای تحصیالت تکمیلي، با  21/11/03و اصالحیه مورخ 13/11/01مورخ شرايط مندرج در آيین نامه 

  موافقت عضو هیأت علمي پس از تأيید شورای پژوهشکده ذيربط و شورای تحصیالت تکمیلي تعیین مي شود.

 استاد راهنمای کانديد شده هدايت دوره آموزشي دانشجو را بر عهده خواهد داشت. (3

تحصیالت تکمیلي، مسئولیت هدايت دانشجو توسط استاد راهنما به پس از تصويب پروپوزال در شورای  (4

 رسمیت شناخته مي شود.

پژوهشکده مربوطه دانشجو موظف است که فرم انتخاب استاد راهنما را  که به تأيید استاد راهنما،گروه و  (5

  رسیده باشد، همزمان با انتخاب واحد نیمسال اول به تحصیالت تکمیلي ارائه نمايد.
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رت نیاز، به پیشنهاد استاد راهنما و تأيید پژوهشکده و شورای تحصیالت تکمیلي، مسئولیت در صو (6

مشروط بر اينکه استاد عهده دار مي شوند. استاد راهنما به طور مشترک  دوراهنمايي رساله دانشجو را 

بايد مورد  درصد مسئولیت هدايت رساله را بر عهده داشته باشد و مراتب 61حداقل « اصلي»راهنمای اول

 . تأيید استاد راهنمای دوم نیز باشد

 .راهنمای اول خواهد بود مسئولیت نهايي کلیه فعالیت های دانشجو در طول تحصیل بر عهده استاد :1تبصره 

 استاد راهنمای دوم در موارد استثنايي پس از تصويب شورای تحصیالت تکمیلي مي تواند از  :2تبصره 

 اعضاء هیأت علمي ساير دانشگاهها انتخاب شود. بديهي است استاد راهنمای خارج از پژوهشگاه بايد 

 داشته باشد.را  (ضوابط حداقلي پژوهشگاه برای اساتید راهنما)مصوبه شورای تحصیالت تکمیلي

 

 : از کشور استاد راهنماي خارج -4ماده 

شورای تحصیالت تصويب در صورت نیاز و به پیشنهاد استاد راهنما و تأيید گروه و پژوهشکده مربوطه و  (1

( انجام  وی )يا مشاورهارج از کشورتکمیلي، در صورتیکه مسئولیت راهنمايي دانشجو با همکاری استاد خ

 د.به زبان انگلیسي نیز تهیه شو عالوه بر زبان فارسي گردد، رساله دانشجو بايد

خارجي در جلسه دفاع نهايي میسرنباشد، الزم است  يا مشاور در صورتیکه امکان حضور استاد راهنما (2

  قبل از جلسه پیش دفاع اعالم وصول شده باشد. مزبوراظهار نظر کتبي استاد 

 

 استاد مشاور: -5ماده 

هیأت دو تن از اعضاء  در صورت نیاز، به پیشنهاد استاد راهنما و تصويب شورای تحصیالت تکمیلي يک يا (1

 علمي يا ساير متخصصان با مدرک دکترا به عنوان استاد يا اساتید مشاور رساله دانشجو تعیین مي شوند. 

مشاور از ساير دانشگاهها و پژوهشگاهها باشد الزم است موافقت کتبي خود را برای در صورتیکه استاد  (2

 پذيرش مسئولیت مشاوره دانشجو اعالم دارد.
 

 ي درسي:حدهاوا -6ماده 

واحدهای درسي به منظور تسلط بر مفاهیم نوين هر رشته و تقويت توان علمي دانشجو برای اجرای  (1

فعالیتهای پژوهشي دوره با نظر استاد راهنما و تصويب شورای پژوهشکده و براساس برنامه درسي مصوب 

 هر رشته انتخاب مي شود. 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   آيين نامه دکترا

 3 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پژوهشي -شيوه آموزشي

واحد  2واحد آموزشي ،  11تا  12واحد شامل:  36( Ph.D) پژوهشي -آموزشيدوره دکتری  مجموع واحدهای (2

 .واحد رساله است که در برنامه درسي مصوب هر رشته تعیین شده است  22تا  11و  پژوهش 

 درشرايط خاص و در صورت نیاز، به پیشنهاد استاد راهنما و تأيید پژوهشکده مربوطه و شورای :1تبصره 

 از درسهای دوره کارشناسي ارشد را  واحد درسي 6تا تحصیالت تکمیلي دانشجو موظف است حداکثر  

 به عنوان دروس جبراني و با پرداخت هزينه بر مبنای تعیین شده توسط هیئت رئیسه بگذراند. حداقل

 ه آنها در مي باشد. گذراندن اين درسها اجباری است اما نمر 21از 12نمره دروس جبراني در هر درس 

 تعیین میانگین کل محاسبه نمي شود.

 واحد درسي را  اخذ نمايد.  01و حداکثر   6نيمسال تحصيلي حداقل  هرالزم است در يدانشجوي دکتر (3

 اخذ واحد پژوهش فقط در نیمسال دوم امکانپذير مي باشد.  :1تبصره 

 دکترا را در دوره کارشناسي ارشد گذرانده اند نمي تواننددانشجوياني که برخي از دروس دوره  :2تبصره                 

درسي دروس رامجدداً در دوره دکترا بگذرانند. اين دانشجويان بايد با گرفتن ديگر دروس انتخابي جمع 

 خود را به حد نصاب مندرج در برنامه مصوب برسانند.

و اضطراری که بايد به تصويب شورای حذف درس در دوره دکترا مجاز نیست، مگر در شرايط کامأل استثنايي  (4

 تحصیالت تکمیلي برسد.

 

 درس پژوهش: -7ماده 

    از مرحله مصاحبه شفاهي آزمون ورودی دکتری تعیین -با تعیین استاد راهنما، موضوع کلي تحقیق (1

مي شود. بدين ترتیب در طول نیمسال اول تحصیلي دانشجو  با کلیات موضوع تحقیق تعیین شده آشنا 

مي بايست برداشت  دانشجو. واحدی را اخذ مي نمايد 2ابتدای نیمسال دوم درس پژوهش مي شود و در 

ود از علمي خود را مبتني بر آخرين مقاالت و مستندات منتشره روزآمد، عمیق ترکردن برداشت خ

شناسايي و مباحث اصلي مطروح در موضوع تحقیق، چالش های موجود در زمینه های تحقیقاتي خود را 

پس از سنجش و تفسیر آن، اين توانايي را بیابد که نوآوريهای مدنظر در پیشنهاد رساله تحقیقاتي خود 

بي و شفاهي به اعضای را در سطح بین المللي دقیقاً مشخص نمايد. در اين پژوهش الزم است گزارش کت

 گردد.شورای گروه ارائه 
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 ارزشيابي: -8ماده   

از  16و میانگین قابل قبول نمره های دانشجو در همه درسها  21از  14حداقل نمره قبولي درهردرس  (1

 است. اين میانگین براساس نمرات درسهای گذرانده شده محاسبه مي شود و در صورتیکه مقدار آن 21

حداکثر در يک نیمسال تحصیلي  و تايید گروه است با نظر استاد راهنما شد دانشجو مجازبا 16کمتر از 

 درسهايي را عالوه بر سقف واحدهای درسي برای جبران میانگین کل بگذراند. 

   16کمتراز گذرانده است با رعايت موضوع فوق  در صورتیکه میانگین کل نمرات درسهايي که دانشجو :1تبصره

 شود، دانشجو از ادامه تحصیل در دوره دکتری محروم مي شود.             

)غیبت بیش از سه شانزدهم در صورت عدم کسب نمره قبولي در هر درس  و يا حذف غیر موجه :2تبصره 

موظف است برای انتخاب مجدد همان درس يا درس جايگزين، هزينه دانشجو آن،  در جلسات کالس(

 پرداخت کند. پژوهشگاهمصوب هیات امنا مربوط به آن را براساس تعرفه 

 

 ارزيابي جامع: -9ماده 

 هدف از برگزاری ارزيابي جامع عبارت است از: ( 1

    کسب اطمینان از قابلیتهای علمي دانشجو 

  آگاهي از میزان توانايي دانشجو در برخورد اصولي با مسائل علمي و داشتن روحیه علمي 

   شناسايي میزان برخورداری دانشجو از قوه ابتکار و قابلیتهای پژوهشي 

 دانشجو بايد در نیمسال سوم اين ارزيابي را با موفقیت بگذراند.  (2

 در هفته های آخر مي تواند  اين ارزيابي .هر دانشجو فقط دو بار حق شرکت در ارزيابي جامع را دارد (3

 انجام پذيرد.آبان و بهمن ماه هر سال  ،ارديبهشت

 شرايط شرکت در ارزيابي جامع شامل موارد ذيل مي باشد:

 آزمون های زبان انگلیسياخذ حد نصاب مورد تايید يکي از  (1

 اخذ کل واحدهای  الزم برای دوره آموزشي (2

 از دوره آموزشي 16ب حداقل معدل کسو واحد از دروس اصلي با موفقیت 12گذراندن  (3

 برای امتحان جامع آمادگي دانشجوتأيید استاد راهنما جهت  (4

دانشجوياني که شرايط شرکت در ارزيابي جامع را دارند ضمن اعالم موضوع به تحصیالت تکمیلي بايد در  (5

 اولین ارزيابي جامع که برگزار مي گردد شرکت نمايند.
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در صورتیکه دانشجو باراول در آزمون جامع مردود مي باشد.  16حداقل نمره قبولي در ارزيابي جامع  (6

جزئیات برگزاری و تعیین نمره ارزيابي  موظف است در ارزيابي نوبت دوم شرکت نمايد. ،شناخته شود

 جامع طبق فرم مصوب شورای تحصیالت تکمیلي خواهد بود.

 
 دفاع پيشنهاد پايان نامه: -01ماده 

دانشجو موظف است تا پايان نیمسال اول تحصیلي موضوع رساله خود را با هماهنگي استاد راهنما تعیین  (1

 و فعالیت پژوهشي خود را آغاز نمايد. 

پیشنهاد رساله دکترا، گزارشي مشتمل برمعرفي موضوع تحقیق، مرور فعالیتهای انجام شده در زمینه  (2

ارائه توضیحات الزم در خصوص روش انجام تحقیق بوده و مي بايست در آن به طور صريح مورد نظر و 

 به نوآوری مورد نظر در کار پژوهشي اشاره گردد.

  موضوع رساله دانشجو حداکثر تا پايان نیمسال سوم تحصیلي بايد به تصويب نهايي برسد. (3

 0ماده  2آزمون جامع مطابق با بند  ه پس ازحداکثر يک مازمان برگزاری دفاع از پیشنهاد رساله دکترا،  (4

 اين آيین نامه مي باشد.

توسط استاد  و تأيید آن)فرم شیوه نگارش مندرج در سايت پژوهشگاه( پس از نگارش  یدکتر پروپوزال (5

سوی استاد راهنما پیشنهاد مي گردد. ترکیب اعضاء از اعضا هیات داوران  تکمیل فرم انتخابراهنما و 

پس از بررسي درگروه و پژوهشکده مربوطه و تصويب شورای تحصیالت تکمیلي قطعیت  هیأت داوران

  مي يابد.

 

 مرحله پژوهشي: -11ماده 

ورود دانشجو به مرحله پژوهشي پس از کسب موفقیت در دوره آموزشي و ارزيابي جامع و دفاع از  (1

 نهايي خواهد بود. پیشنهاد رساله دکترا صورت مي گیرد و پايان آن با برگزاری جلسه دفاع

  موضوع پايان نامه دانشجويان دکترا بايد درراستای طرح های تحقیقاتي مصوب پژوهشگاه باشد. (2

 

 هيأت داوران:

 ترکیب هیأت داوران جلسه پیشنهاد رساله دکترا )با انتخاب شورای تحصیالت تکمیلي( به شرح ذيل مي باشد:

 استادان راهنما و مشاور (3

 هیأت علمي با حداقل درجه استادياری از داخل پژوهشگاه نفر از اعضای 2حداقل  (4
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 نفر از استادان خارج ازپژوهشگاه با حداقل مرتبه دانشیاری 1حداقل  (5

تبصره: حضور متخصصین)با مدرک دکترا( در جلسه پیشنهاد رساله در صورت نیاز و با تصويب شورای تحصیالت 

 .تکمیلي امکان پذير مي باشد

         نظارت، پیشنهاد رساله دکترا جهت انجام داوری برای هیأت نظارت ارسالپس از تعیین کمیته   (6

 مي گردد. تا درزمان تعیین شده، دفاع از پیشنهاد رساله دکترا صورت پذيرد.

در صورت درخواست اعضاء هیأت داوران، مبني بر انجام اصالحات، دانشجو موظف است در کوتاهترين   (7

اصالحات الزم را انجام دهد و نسخه تصحیح شده پیشنهاد رساله دکترا را زمان ممکن )حداکثر يکماه( 

پس از تأيید استاد راهنما و به منظور تأيید حداقل يکي از اعضاء هیأت داوران به تحصیالت تکمیلي 

 تحويل نمايد.

ظف دانشجو پس از تدوين رساله و تأيید استاد راهنما و به شرط کفايت دستاوردهای علمي رساله مو  (1

بدين منظور استاد راهنما  است در مدت مجاز تحصیل در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع نمايد

را تکمیل و به همراه نسخه تکمیل شده رساله که به تأيید شورای گروه و پژوهشکده پیش دفاع  فرم

ری جلسه پیش دارد. اعالم آمادگي جهت برگزامربوطه رسیده است را به تحصیالت تکمیلي ارسال مي

 يابد.مدير گروه و موافقت شورای پژوهشکده مربوطه قطعیت مي ،فاع رساله با تأيید استاد راهنماد

 جلسه پیش دفاع دانشجو در حضور اعضاء هیأت داوران و نماينده تحصیالت تکمیلي برگزار مي گردد.  (0

های ونگي دفاع از يافتهان نوآوری، چگارزيابي رساله براساس کیفیت علمي پژوهش انجام شده، میز

 پژوهشي و نحوه نگارش رساله انجام مي شود.

اعضاء هیأت داوران درجلسه پیش دفاع و دفاع نهايي مي توانند همان افراد مدعو در جلسه دفاع از   (11

پیشنهاد رساله دکترا بوده و يا افرادی متفاوت با حداقل همان مراتب دانشگاهي باشند. الزم است اسامي 

  افراد پس از تأيید گروه و شورای پژوهشکده به تصويب شورای تحصیالت تکمیلي نیز برسد . اين 

پس از تکمیل رساله براساس نظريات هیأت داوران توسط دانشجو، در مدت زمان مشخص شده، به   (11

ماً جلسه دفاع مي تواند برنامه ريزی گردد. اين جلسه الزافرم دفاع نهايي درخواست استاد راهنما طبق 

ماه پس از  1بايد در مدت مجاز تحصیل انجام شود. حداقل فاصله زماني برای برگزاری جلسه دفاع 

 برگزاری جلسه پیش دفاع مي باشد.

دفاع نهايي از رساله در يک جلسه عمومي و درحضور هیأت داوران و ساير اساتید و دانشجويان عالقه مند   (12

 برگزار مي گردد.

 رساله دکترای دانشجو به صورت : نظر هیأت داوران درباره  (13
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 (16الف: مردود) کمتر از  -

  (.21تا  10(؛ عالي )00/11تا  11(؛ خیلي خوب ) 00/17تا 16ب: قبول با درجه خوب)  -

حداکثر يک نیمسال در سقف با تايید هیات داوران، ارزيابي شود،  "مردود"چنانچه رساله دانشجو :1تبصره 

به دانشجو اجازه داده مي شود تا دوباره در جلسه دفاع شرکت و از رساله خود دفاع  مدت مجاز تحصیل

 نمايد.

 قبول دانشجو نتواند از رساله خود با درجه(، 1در صورتیکه پس از طي مدت ذکر شده درتبصره ) :2تبصره 

ي گذراندن پژوهشي محروم مي شود و فقط گواه -تری آموزشياز ادامه تحصیل در دوره دکدفاع نمايد 

 واحدهای درسي به وی اعطاء مي شود.

دانش آموخته دوره  ،از رساله خود "قبول "دانشجو پس از گذراندن واحدهای درسي و کسب درجه   (14

  نايل مي گردد. پژوهشي -آموزشيدکتری شناخته مي شود و به دريافت درجه دکتری 

 

 گزارش پيشرفت کار: -21ماده 

گزارش پیشرفت کار پايان نامه دو بار در سال  پیشنهاد رساله خود،دانشجو موظف است پس از دفاع  (1

داور داخلي و رئیس پژوهشکده يا خود را در برابر کمیته راهبری )متشکل از استاد راهنما، استاد مشاور 

کمیته پیشرفت کار پايان نامه ( ارائه نمايد. اين يکي از اعضاء هیات علمي پژوهشکده به انتخاب ايشان

را براساس زمانبندی مندرج در پیشنهاد پايان نامه مورد ارزيابي قرار مي دهد. در صورتیکه  دانشجو

پیشرفت کار پايان نامه ضعیف ارزيابي شود، ثبت نام دانشجو به صورت مشروط انجام مي شود. چنانچه 

 متوالي پیشرفت کار دانشجو ضعیف ارزيابي گردد، از ادامه تحصیل محروم مي گردد. سالدو 

کار دانشجو         شرفتیگردد. ارائه گزارش پ يارائه م يکار به صورت مکتوب و شفاه شرفتیگزارش پ (2

 .رديانجام پذ زيیتواند در فصول بهار و پا يم

 الزامي است. مربوطه )مندرج در سايت(جهت بررسي گزارش پیشرفت کار تکمیل فرم  (3

دانشجو موظف است هنگام ارائه گزارش پیشرفت کار نیمسال ششم و هشتم به ترتیب رسید حداقل يک  (4

ضمیمه نمايد. در غیر اينصورت از ثبت نام  ISIپژوهشي و يک مقاله  -مقاله ارسال شده به مجالت علمي

 وی ممانعت بعمل خواهد آمد.
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 دکترا:شرايط احراز کفايت دستاوردهاي علمي رساله  -31ماده 

بین المللي به ژوهشي نمايه شده پ -دانشجويان دکترا  برای دفاع از رساله خود موظف به ارائه دومقاله علمي (1

 باشد( به شرح ذيل ارائه نمايد: ISIزبان انگلیسي )که حداقل يکي از آنها 

  90-91قبل از سال تحصيلي  دانشجويان ورودي : 

 جلسه پیش دفاع از رساله دکترا؛الف( ارائه پذيرش حداقل يک مقاله برای 

 ب( ارائه رسید تحويل يا پذيرش مقاله دوم برای جلسه دفاع از رساله دکترا؛

  به بعد:  90-91از سال تحصيلي  دانشجويان ورودي 

 ارائه پذيرش حداقل يک مقاله برای جلسه پیش دفاع از رساله دکترا؛ (2

 دفاع از رساله دکترا؛مقاله دوم برای جلسه پذيرش چاپ مقاله اول و ارائه  (3

 فرصت مطالعاتي: -41ماده 

و دارا بودن حد نصاب نمره زبان  و تصويب رساله دکتری دانشجويان دکترا پس از گذراندن امتحان جامع (1

مورد قبول در صورت موافقت استاد راهنما درخصوص لزوم استفاده از دوره فوق در اولويت استفاده از 

 فرصت تحقیقاتي قرار مي گیرند تا در صورت تأيید اداره کل بورس، برای فرصت مطالعاتي اعزام گردند.

 سال نگذشته باشد. 3از شروع به تحصیل بیش از  پژوهشگاه،به هنگام معرفي دانشجو از طرف  تبصره:

 

 افزايش سقف تحصيلي: -15ماده 

نیمسال  1حداکثر نیمسال و  6حداقل پژوهشي  -مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری آموزشي (1

در صورتیکه دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود، به پیشنهاد استاد راهنما،  .است تحصیلي

افزايش نیمسال تحصیلي  2تايید پژوهشکده و شورای تحصیالت تکمیلي مدت تحصیل را حداکثر تا 

 مي يابد.

نیمسال دهم در ، مجاز به ادامه تحصیل از شورای تحصیالت تکمیلي با کسب مجوز الزم دانشجوياني که  :1تبصره  

 خواهد بود. طبق تعرفه هیات امنا تعیین شده پرداخت شهريهموظف به  مي شود

مشکالت غیرقابل پیش بیني درمدت   در صورتیکه دانشجو بنا به عللي خارج از اختیار خود و يا بروز :2تبصره

موفق به اتمام تحصیل نشود و از نظر مقررات نظام وظیفه منعي برای ادامه تحصیل نداشته باشد  فوق مجاز

در اين صورت ز ثبت نام بايد توسط کمیسیون موارد خاص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر گردد. مجو

 .طبق تعرفه هیات امنا مي باشد دانشجو موظف به پرداخت شهريه تعیین شده
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 ثبت نام مي نمايد،  کمیسیون موارد خاص يافزايش سقف تحصیلنیمسالي که دانشجو با مجوز شهريه  :3تبصره 

 ريال معادل يک میلیون تومان و برای 111/111/11میزان به و قبل از آن  01برای دانشجويان ورودی 

 مي باشد.  ريال معادل دو میلیون تومان 111/111/21 ،به بعد 01دانشجويان ورودی مهرماه 

 

 حضور تمام وقت در پژوهشگاه و محل استقرار: -61ماده 

 .از مزايای دانشجويي برخوردار باشددانشجوی دوره دکتر ا بايد به طورتمام وقت به تحصیل بپردازد تا بتواند  (1

  

 محروميت از ادامه تحصيل -71ماده 

 در موارد زير دانشجو از ادامه تحصیل در دوره دکترا محروم مي شود:

 شود؛ 16( کمتر از 1الف( میانگین کل نمره های درسي دانشجو )با رعايت ماده 

 ارزيابي شود؛« غیرقابل قبول» مجدد( و دفاع 11ماده  1ب( رساله دانشجو) با رعايت تبصره 

 ( به پايان برسد؛15ماده  2تبصره  عايترج( مدت مجاز تحصیل دانشجو) با 

 ارزيابي جامع احراز نشود؛ 2د( صالحیت علمي دانشجو برای استمرار فعالیت پژوهشي پس از 

بـا  در صورت محروم شدن يا انصراف دانشجو از ادامه تحصیل در دوره دکترا، موسسه مجاز اسـت   :1تبصره 

 صادر کند.ا براساس کارنامه تحصیلي دانشجو رعايت ضوابط و مقررات مربوط، صرفاً گواهینامه ای ر

 
 


