ییننامهدورهدکتری()PH.D
آ 
مقدمه
رشد پرشتاب علم و فناوری و تحوالت عظیم اجتماعی ،اقتصادی به خصوص اهداف برنامههههای توعه ه و
عند چشم انداز بیست عاله جمهوری اعالمی ایران ،شرایطی را برای دانشگاهها و مراکه تحیییهاتی پدیهد دورده
اعت که وزارت علوم ،تحیییات و فناوری برای ایجاد تحول راهبردی در علم و فناوری و توجه بیشتر به پژوهش،
تربیت نیروهای مت هد ،متخصص و ماهر را از طریق تنوع در شیوه پهییر دانشهجو در دوره دکتهری ،در هدر
اولویتهای کاری خود قرار داده اعت.
برای نیل به اهداف پیش روی ،دخرین دییننامه دموزشی دوره دکتهری ،کهه از عهال  1384بهدان اعهتناد
میشد ،مورد تجدیدنظر قرار گرفته اعت و در نهایهت پها از جمه دوری نظریههههای کارشناعهی و بررعهی در
جلسات مختلف کهارگروهی دموزشهی ،دیهین نامهه جدیهد دوره دکتهری بهه دو شهیوه «دموزشهی -پژوهشهی» و
«پژوهشی» تدوین شد .الزم به تاکید اعت که برگ اری هر یک از شیوهها ،رفاً با مجوز شورای گستر دموز
عالی مجاز خواهد بود .البته در شیوه پژوهشمحور ،طرحهای پژوهشی ،پا از تصویب در کمیتههای تخصصی و
ت یین کارفرمای مشخص و پیشبینی اعتبارات دن ،که باید از اعتبارات خارج از موعسه تامین شده باشهد ،اجهرا
خواهد شد.
دعتورال مل اجرائی دئین نامه
بر اعاس دئیننامه دوره دکتری تخصصی به شماره  ۵۷۲۰۹/۲1مهور  1۷/۹/138۹بهه جههت اجهرای منویهات
دئین نامه فوق الیکر ،همچنین عهولتبخشی در اجرای هرچه مطلوبتر دن ،ایهن دعهتور ال مهل ب نهوان مهتمم
دئیننامه م بور در جلسه مور  ۲3/۵/13۹۲شورای دموزشی دانشگاه تهران به تأیید و تصویب رعیده اعت.
ماده .1برای رعایت اختصار ،ت اریف زیر در این دییننامه به کار میرود:
وزارت  :منظور ،وزارت علوم ،تحیییات و فنّاوری اعت.
دورهدکتری :منظور ،دوره دکتری تخصصی ()PH.Dاعت.
به ماده  1متن ذیل اضافه گردد:
دوره دکتری باالترین دوره تحصیل دموز
ف الیتهای دموزشی و پژوهشی میباشد.

عالی اعت که به اعطای مدرک میانجامد و مجموعهای هماهنه

از

موسسه  :منظور ،هر یک ازدانشگاهها و موئسسههای دموز

عالی و پژوهشی کشور اعت کهه مطهابق میهررات

وزارت ،مجازند دوره دکتری را برگ ار کنند.
گروه :منظور کوچکترین واحد عازمانی دموزشی یا پژوهشی موعسه اعت.
آییننامه :منظور ،دییننامه دوره دکتری اعت.
طرحپژوهشيتقاضامحور :طرح پژوهشی ،دارای کارفرمای مشخص اعهت کهه برابهر قهرارداد ،اجهرای دن بهه
موعسه واگیار و اعتبارات کامل پروژه به همراه ه ینههای نظارت بر دن توعط کارفرما تامین و نتیجهه کهار نیه
تحویل گرفته میشود.
کمیتهراهبری :منظور کمیتهای اعت که هدایت رعاله دانشجو را در شیوه دموزشی -پژوهشی ،اعتاد راهنمها و
دو نفر عضو هیات علمی با انتخاب گروه و در شیوه پژوهشی ،مسئول گروه ،م اون پژوهشی و کارفرما بهر عههده
دارد.
هیاتداوران :منظور هیاتی اعت که ارزیابی نهایی رعاله دانشجو در دوره دکترا را بر عهده دارد .
شورا :منظور شورای تحصیالت تکمیلی یا دموزشی دانشگاه در شهیوه دموزشهی -پژوهشهی و بهر حسهب مهورد،
شورای پژوهشی موعسه در شیوه پژوهشی اعت.
ماده:2دوره دکتری ،باالترین دوره تحصیلی دموز

عالی اعت که بهه اعطهای مهدرک تحصهیلی مهیانجامهد و

رعالت دن تربیت افرادی اعت که با نودوری در زمینه ههای مختلهف علهوم و فنهاوری در رفه نیازههای کشهور و
گستر

مرزهای دانش موثر باشند و این دوره به دو شیوه «دموزشی –پژوهشی» و «پژوهشی» برگ ار میشود.

تبصره :1موعسههای پژوهشی با داشتن برنامه پنجعاله مصهوب هیهات امنها و زیرعهاختههای الزم و تبهدیل
پژوهشهای مورد نیاز دعتگاههای متیاضی به پروژههای پژوهشی میتوانند دوره دکتری پژوهشی را اجرا کنند و
دانشگاهها نی به ازای هر  ۵نفر دانشجوی دکتری دموزشی – پژوهشی میتوانند یک نفر دانشهجوی دکتهری بهه
شیوه پژوهش محور جیب کنند مشروط بر اینکه اعتاد راهنما ،طرح پژوهشی تیاضامحور داشته باشد.
ماده .3شرایط پییر
الف) داشتن شرایط عمومی ورود به دموز

عالی

ب)داشتن مدرک تحصیلی کارشناعی ارشد مورد تایید «وزارت»

ج)داشتن الحیت علمی
د)داشتن توانایی در زبان خارجی.
ه) مت هد بودن به حضور تماموقت در دانشگاه در طول دوره تحصیلی
تبصره.2نحوه احراز الحیت علمی و توانایی در زبان خارجی براعاس دییننامه دزمونهای نیمهمتمرک ورودی
دکتری مصوب وزارت ت یین میشود.
به ماده  3متن ذیل اضافه می شود:
مت هد بودن به حضور تمام وقت در دانشگاه در طول دوره تحصیلی
ماده :4ظرفیت پییر

دانشجو با توجه به ت داد اعتاد راهنما که حداقل در مرتبه اعتادیار با حهداقل دو عهال

عابیه تدریا در دورههای تحصیالت تکمیلی و راهنمایی دو پایاننامه کارشناعی ارشد باشد ،ت یین میشهود و
مسئولیت راهنمایی هر دانشجو از ابتدا بر عهده اعتاد راهنما اعت که به درخواعت دانشجو و بها موافیهت عضهو
هیات علمی و تایید گروه ذیربط ت یین میشود.
تبصره :3شرایط ت یین اعتاد راهنما در شیوه پژوهشی به جای  ۲عال عابیه تدریا ،به پایانرعاندن  ۲طهرح
پژوهشی به عنوان مجری می باشد که حداقل یک طرح باید پژوهش تیاضا محور خاتمه یافته و یا در دعت اقدام
باشد.
تبصره :4در ورت نیاز ،به پیشنهاد اعتاد راهنما و تایید گروه ،مسئولیت راهنمایی رعاله دانشهجو را  ۲اعهتاد
راهنما (مشروط به اینکه اعتاد راهنمای اول «ا لی» حداقل  6۰در د مسئولیت هدایت رعاله را بر عهده داشته
باشد) به طور مشترک عهدهدار میشوند.
تبصره  4ماده  4بشرح زیر ا الح میگردد:
واحد م ادل پایاننامه بطور مشترک بین اعتاد راهنمای اول و دوم توزی میگردد.
تبصره :5در ورت نیاز ،به پیشنهاد اعتاد راهنما میتوان یک یا دو اعتاد مشاور برای هدایت دانشهجو ت یهین
کرد.
تبصره  ۵ماده  4به شرح ذیل ا الح می گردد:

حداکثر  3نفر از اعضای هیئت علمی یا احب نظران و محییان برجسته بهه عنهوان اعهتاد مشهاور ت یهین مهی
گردند.
تبصره :6در شرایط خاص و به تشخیص شورای موعسه ،انتخاب اعتاد راهنما و مشاور از بهین متخصصهان بها
مدرک دکتری ،خارج از موعسه نی بالمان اعت.
ماده :5مجموع واحدهای دوره دکتری  36واحد اعت که در شیوه دموزشهی – پژوهشهی  1۲تها  18واحهد دن
واحدهای درعی و  18تا  ۲4واحد دن مربوط به رعاله اعهت و در شهیوه پژوهشهی  3تها  8واحهد دن واحهدهای
درعی و مرتبط با موضوع رعاله دانشجو و  ۲8تا  33واحددن مربوط به رعاله اعت که در برنامه درعهی مصهوب
هر رشته ت یین میشود.
دانشجو در مرحله دموزشی موظف اعت در هر نیمسال تحصیلی بین  6تا  1۲واحد درعی را انتخاب و ثبهت نهام
نماید ،مگر دنکه کمتر از  6واحد درعی باقی مانده باشد .مجموع واحدهای دوره دکتری با احتساب واحد م هادل
رعال  36واحد می باشد.
تبصره :7ت یین حداقل و حداکثر واحدهای درعی در شهیوه پژوهشهی در ههر زمهانی از دوره تحصهیلی بها
تشخیص و نظر اعتاد راهنما و تایید گروه ورت میپییرد.
تبصره :8واحدهای درعی به منظور تسلط بر مفاهیم نوین هر رشته و تیویت توان علمی دانشجو برای اجهرای
ف الیتهای پژوهشی ،با نظر اعتاد راهنما و بر اعاس برنامه درعی مصوب هر رشته انتخاب میشود.
تبصره :9حداقل نمره قبولی در هر درس  14از  ۲۰و میانگین قابلقبول نمرههای دانشجو در همه درعها  16از
 ۲۰اعت .ولی چنانچه میانگین دانشجو کمتر از  16با شد ،دانشجو مجاز خواهد بود ،با نظر اعتاد راهنما حداکثر
در یک نیمسال تحصیلی ،درعهایی را عالوه بر عیف واحدهای درعی برای جبران میانگین کل بگیراند.
تبصره :10درشرایط خاص و در ورت نیاز ،به تشخیص اعتاد راهنما و تایید گهروه ذیربهط ،دانشهجو موظهف
اعت حداکثر تا  6واحد درعی را به عنوان جبرانی بگیراند .نمره دروس جبرانی در ت یین میانگین کل محاعهبه
نمیشود.
ماده  ۵به شرح ذیل ا الح می گردد:
ت داد واحدهای دوره دموزشی  18واحد می باشد.

دانشجو در مرحله دموزشی موظف اعت در هر نیمسال تحصیلی بین  6تا  1۲واحد درعی را انتخاب و ثبهت نهام
نماید ،مگر دنکه کمتر از  6واحد درعی باقی مانده باشد .مجموع واحدهای دوره دکتری با احتساب واحد م هادل
رعال  36واحد می باشد.
ت داد واحدهای رعاله  18واحد می باشد.
ماده .6موضوع رعاله :دانشجو موظف اعت در شهیوه دموزشهی – پژوهشهی تها پایهان نیمسهال اول و در شهیوه
پژوهشی ،از طرحهای پژوهشی تیاضامحور هم مان با پییر  ،موضوع رعاله خود را با همهاهنگی اعهتاد راهنمها
ت یین نماید.
تبصره .11طرح پیشنهادی رعاله دانشجو در شیوه دموزشهی – پژوهشهی تها پایهان نیمسهال عهوم و در شهیوه
پژوهشی ،در طول نیمسال اول و پا از تصویب شورا رعمیت مییابد و قابلاجرا اعت.
به ماده  6متن ذیل اضافه می گردد:
به منظور برگ اری جلسه دفاع از پیشنهاد طرح پژوهشی رعاله در هر رشته و گهرایش ،کمیتهه برگه اری جلسهه
دفاع با حضور اعتاد یا اعتادان راهنما ،اعتاد یا اعتادان مشاور ،دو نفر اعتاد داور از گروه و یک نفهر اعهتاد داور
خارج از گروه دموزشی (در دانشکده های مسهتیل یها دانشهکده زیهر مجموعهه پهردیا هها) و تصهویب شهورای
تحصیالت تکمیلی گروه و تأیید شورای دموزشی و تحصیالت تکمیلی پردیا  /دانشکده تشکیل می گردد و پا
از تصویب شورا ،ف الیت پژوهشی دغاز می گردد.
ماده.7ارزیابيجامع
ارزیابی جام به منظور احراز قابلیتهای دموزشی و پژوهشی دانشجو اعت که در شیوه دموزشی پژوهشی ،دانشجو
باید با نظارت م اون دموزشی موعسه در یک دزمون که شامل دو یا عه درس ا لی به انتخهاب اعهتاد راهنمها و
تصویب گروه دموزشی باشد ،شرکت کند .این دزمون باید به گونهای باشد تا توانمندی ،تحلیل و اعتنباط دانشجو
از نظر اعاتید راهنما و مشاور و  3نفر اعضای هیات علمی با پیشنهاد گروه و تایید م اون دموزشی موعسه بهرای
دغاز ف الیت پژوهشی عنجیده شود و در شیوه پژوهشی ،احراز قابلیتههای پژوهشهی دانشهجو ،بهر اعهاس رونهد
پیشرفت ف الیت های پژوهشی دانشجو اعت کهه در پایهان ههر دو نیمسهال تحصهیلی از عهوی کمیتهه راهبهری
عنجیده میشود.
تبصره .12میانگین نمرات دانشجو در شهیوه دموزشهی  -پژوهشهی در ارزیهابی جهام نبایهد کمتهر از  16باشهد
دانشجویی که میانگین ارزیابی جام وی کمتر از  16باشد تنها یک بار دیگر میتواند در ارزیهابی جهام شهرکت
کند.

تبصره :13می ان پیشرفت ف الیت های پژوهشی دانشجو در شیوه پژوهشی به ورت قابل قبهول و غیهر قابهل
قبول عنجیده میشود ،در ورت احراز درجه قابل قبول از عوی کمیته راهبری ،دانشجو میتواند به ف الیتهای
پژوهشی خود ادامه دهد.
تبصره :14چنانچه می ان پیشرفت ف الیتهای پژوهشی دانشجو در شهیوه پژوهشهی از عهوی کمیتهه راهبهری
غیرقابل قبول عنجیده شود ،تنها یک نیمسال به وی فر ت داده خواهد شد تا روند ف الیتهای پژوهشی خود را
به عطح قابلقبول ارتیا دهد .در غیر این ورت ،از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.
ماده .8دانشجو پا از تدوین رعاله و تایید اعتاد راهنما و به شرط کفایت دعتاوردهای علمهی رعهاله (چها
حداقل یک میاله برای دانشجویان در شیوه دموزشی پژوهشی و دو میاله بهرای دانشهجویان شهیوه پژوهشهی در
مجالت علمی – پژوهشی دارای نمایه م تبر بینالمللهی) و همچنهین در شهیوه پژوهشهی ،بایهد اعهتاد راهنمها
مسئولیت کفایت کار انجام شده دانشجو را برای پاعخگویی به کارفرما یا دعتگاه اجرایی بپییرد ،موظف اعت در
حضور هیات داوران از رعاله خود دفاع کند.
تبصره .15درشرایط خاص و در ورتی که دانشجویان هر دو شیوه از تولید دانش فنی ،ثبت اختراع ،اکتشافات
و نودوری «ارزیابی و تایید شده توعط مراج ذی الح علمی» دثار بدی هنری ،کتاب تالیفی و تصنیفی «مهورد
تایید دعتگاه متیاضی» برخوردار باشند پا از تایید هیات داوران و شورا از ارائه میاله م اف خواهند بود.
تبصره :16نحوه تشکیل و شرح وظایف هیئت داوران ،چگونگی دفاع از رعاله و احراز کفایت دعتاوردهای علمی
رعاله ،تاب دعتورال ملی اعت که به تصویب شورای موعسه رعیده باشد.
به تبصره  16ماده  8متن ذیل اضافه می شود:
ترکیبهیأتداورانبهشرحذیلاست:
 -1مدیر کل خدمات دموزشی دانشگاه یا م اون دموزشی پردیا /دانشکده ب نوان نماینده یها نماینهدگان حهوزه
م اونت دموز دانشگاه (از بین اعضا هیئت علمی) و مسئول برگ اری جلسه دفاعیه
 -۲اعتاد یا اعتادان راهنما
 -3اعتاد یا اعتادان مشاور
 -4دو نفر از اعضا هیئت علمی در دانشگاه ب نهوان داور در رشهته مربوطهه و گهروه مربوطهه بها مرتبهه حهداقل
اعتادیاری و عه عال عابیه تدریا یا تحییق در دوره کارشناعی ارشد

 -۵یک نفر اعتاد داور خارج از دانشکده  /پردیا  /دانشگاه با حداقل مرتبه دانشیاری
تبصره :جلسه دفاع با حضور مدیر کل محترم دموزشی یا م اون دموزشی پردیا  /دانشکده و یا نمایندگان دنهان
ب نوان ناظر جلسه (بدون حق رأی) ،اعتاد راهنما و حداقل  ۲نفر دیگر از داوران که یک نفر از دنها داور خارج از
گروه اعت ،رعمیت می یابد.
در مواردی که دانشجو دارای اعتاد راهنمای مشترک میباشد ،حضور هر دو اعتاد راهنما در جلسه ال امی اعت.
تبصره :17ترکیب هیات داوران عبارت اعت از:
اعتاد یا اعاتید راهنمااعتاد یا اعاتید مشاور، 3نفر عضو هیئت علمی در رشته مربوط بادرجه حهداقل اعهتادیاری بهه انتخهاب شهورای تحصهیالت تکمیلهیدانشکده یا شورای دموزشی و یا پژوهشی پژوهشکده که باید  1نفر از دنان حداقل دانشیار واز موعسههای خهارج
از موعسه مجری باشد .در شیوه پژوهشی ،دعتگاه متیاضی میتواند  1نفر را به عنوان اعتاد مشاور م رفی کنهد
که مشاور دانشجو در دفاع و داوریها باشد و به عنوان عضو هیات داوران در جلسات ،حضور داشته باشد.
به ماده  8متن ذیل اضافه می شود:
شرط تشکیل جلسه دفاعیه رعاله به شرح زیر اعت:تأییدیه کتبی کفایت انجام کار توعط اعتاد یا اعتادان راهنماتأیید کتبی داوران رعاله (حداقل  ۲نفر از  3نفر که یک نفر دن داور خارج از گروه دموزشی خواهد بود)-ارائه پییر

یا چا میاله در مجالت م تبر علمی پژوهشی نمایه دار بین المللی

تبصره  :1شرط ارائه گ ار

دانش دموختگی دانشجو منوط به ارائه میاله یا میاالت چا شده می باشد.

تبصره  :۲ت داد و کیفیت میاله های قابل قبول ،توعط شورای تحصهیالت تکمیلهی گهروه و پهردیا  /دانشهکده
ت یین می شود.
 -ارائه برگه تسویه حساب مالی دانشجو

ماده :9ارزیابی رعاله براعاس کیفیت علمی پژوهش انجامشده ،میه ان نهودوری ،چگهونگی دفهاع از یافتههههای
پژوهشی و نحوه نگار  ،انجام میشود و نتیجه دن به یکی از دو ورت زیر ت یین میشود.
الف)قبول(در یکی از عطوح :عالی ،بسیار خوب ،خوب)
ب)غیرقابل قبول
تبصره :18چنانچه رعاله دانشجو «غیر قابهلقبهول» ارزیهابی شهود ،بنها بهه تشهخیص هیهات داوران ،دانشهجو
مجازاعت طی حداکثر شش ماه ،به شرط اینکه از حداکثر مدت مجاز تحصیل بیشتر نشود ،ا هالحات الزم را در
رعاله به عمل دورد و رفا برای  1بار دیگر از دن دفاع کند.
ماده :10دانشجو پا از گیراندن واحدهای درعی و کسب درجه «قبول» از رعاله خود به دریافت درجه دکتری
نائل میشود.
تبصره :19مدرک دوره دکتری حسب مورد با ذکر شیوه (دموزشی – پژوهشی یا پژوهشی) ادر میشود.
ماده .11مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری در شیوه دموزشی ،پژوهشی ،حداقل عهه عهال و نهیم و حهداکثر
چهار عال و نیم و در شیوه پژوهشی حداقل  3عال و حداکثر  4عال اعهت و در هورت ضهرورت بهه پیشهنهاد
اعتاد راهنما و تایید گروه ذیربط ،در هر دو شیوه میتوان حداکثر تا یک نیمسال تحصیلی به این مدت اف ود.
تبصره :20در ورتی که دانشجو بنا به عللی خارج از اختیار خود و یا بروز مشهکالت غیرقابهل پهیشبینهی ،در
حداکثر مدت مجاز ،موفق به اتمام تحصیل نشود ،به پیشنهاد اعتاد راهنمای دانشجو و تاییهد شهورای موعسهه،
کمیسیون بررعی موارد خاص بر حسب مورد با حضور اعهتاد راهنمها ،وضه یت دانشهجو را بررعهی مهیکنهد و
متناعب با ف الیت های کمهی و کیفهی و علمهی دانشهجو ،در مهورد مهدت و نحهوه ادامهه تحصهیل یها اخهراج او
تصمیمگیری خواهد کرد .بر این اعاس ،مدت میکور ج و حداکثر مجاز تحصیل دانشجو محسوب میشود.
ماده:12در موارد زیر دانشجو از ادامه تحصیل در دوره دکتری محروم میشود.
الف) میانگین کل نمرههای درعی دانشجو (بارعایت تبصره )۹کمتر از  16شود.
ب) رعاله دانشجو (بارعایت تبصره  )18و دفاع مجدد «غیر قابل قبول»ارزیابی شود.
ج)مدت مجاز تحصیل دانشجو (بارعایت تبصره  )۲۰به پایان برعد.

د) الحیت علمی دانشجو برای اعتمرار ف الیت پژوهشی پا از دو ارزیابی جام (بارعایهت تبصهره  )14احهراز
نشود.
تبصره :21در ورت محرومشدن یا انصراف دانشجو از ادامه تحصیل در دوره دکتهری ،موعسهه مجهاز اعهت بها
رعایت ضوابط و میررات مربوط ،رفا گواهینامهای را بر اعاس کارنامه تحصیلی دانشجو ادر کند .
ماده :13این دییننامه در برگیرنده ا ول ک لهی و ضهوابط ا هلی دوره دکتهری اعهت و موعسهه موظهف اعهت
شیوهنامههای اجرایی را به گونهای تدوین کند که ضمن تحیق ا ول کلی دییننامه ،شروطی مغایر با دیهیننامهه
برای دانشدموختگان ایجاد نشود.
تبصره :22تفسیر مواد این دییننامه بر عهده م اونت دموزشهی اعهت و در مهوارد مربهوط بهه ارزیهابی رعهاله و
قابلیتهای پژوهشی با هماهنگی م اونت پژوهشی اعت .
ماده« .14وزارت» و موعسه به تناعب وظایف خود ،شیوهنامههای نظارت بر اجرای دوره دکتری را تنظیم و بهر
نحوه اجرای این دییننامه ،شیوهنامههای اجرای دن نظارت میکنند.
ماده.15این دییننامه مشتمل بر یک میدمهه 1۵ ،مهاده و  ۲۲تبصهره در جلسهه  ۷۷۵مهور  8۹/8/8شهورای
برنامهری ی دموز عالی تصویب شد و برای دانشجویانی که از عهال تحصهیلی  138۹-۹۰و پها از دن در دوره
دکتری پییرفته میشوند ،الزماالجرا اعت و از تاریخ اجرا کلیه بخشنامهها و دییننامههای مغایر با این دییننامهه
لغو میشود.
این دییننامه مجدداً برای اجرا از عال تحصیلی  ۹۰-۹1ابالغ گردید.
این دعتورال مل در  ۹بند و  3تبصره در جلسه مور  ۹۲/۵/۲3شورای دموزشی دانشگاه به تصویب رعیده و از
نیمسال اول عال تحصیلی  ۹۲-۹3برای ورودی های نیمسال اول و دوم عال تحصیلی  ۹۲-۹3و لحها نمهودن
مستندات دیین نامه میط دکتری تخصصی  ph.dشماره  ۲1/۵۷۲۰۹مور  8۹/۹/1۷الزم االجراعت.
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