آئین نامه پژوهشی دوره دکترای PhD
ماده 30
در مرحله پژوهشی عالوه بر استاد راهنمای تحصیلی  ،جهت راهنمایی دانشجو در فعالیتهای پژوهشی و تدوین پایاا
نامه  ،استاد راهنمای پژوهشی انتخاب می شود.
ماده :31
استاد راهنمای پژوهشی به تقاضای دانشجو ،موافقت استاد،تائید مادیررروه و تصاویش شاورای تحصایالم تیمیلای
دانشیده انتخاب می شود.
تبصره :1
دانشجو موظف است از ابتدای نیمسال دوم تحصیلی تا حداکثر پایا نیمسال سوم استاد راهنمای پژوهشای واود را
انتخاب کند.
تبصره :2
انتخاب استاد راهنمای تحصیلی دانشجو به عنوا استادراهنمای پژوهشی وی بالمانع است.
ماده :32
استاد راهنمای پژوهشی باید دارای حداقل مدرک دکترای تخصصی( )PhDبا تخصصی بالینی و یاا دکتاری ( ) PhD
پژوهشی با مرتبه استادیار پژوهشی و حداقل سه سال سابقه تدریس یا پژوهش در دوره های تحصیالم تیمیلی باوده
و دراین مدم حداقل دو پایا نامه کارشناسی ارشد را راهنمایی و یا چهار پایا نامه ( )PhDرا مشاوره کرده باشد.
ماده :33
استاد راهنمای پژوهشی ترجیحاً باید از بین استادا داول دانشگاه انتخاب شود .درماوارد وااب باا تائیاد شاورای
تحصیالم تیمیلی دانشیده ،انتخاب استاد راهنمای پژوهشی مشروط به داشتن شارای ماوکور در مااده  32میاا
اعضای هیام علمی  ،وارج از دانشگاه محل تحصیل دانشجو بالمانع است.
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تبصره:
در موارد استثنایی به پیشنهاد رروه و تائید شورای تحصیالم تیمیلی دانشگاه انتخاب بیش از یک نفر (عالوه براستاد
راهنمای پژوهشی منتخش مطابق مفاد ماده ( )31به عنوا استاد راهنمای پژوهشی بالمانع است.
ماده :34
استاد راهنمای پژوهشی الزم است با توجه به امیانام پژوهشی موجود کار تحقیقاتی دانشجو را به نحوی هدایت کناد
تا درموعد مقرر به اتمام برسد و مشیالم موجود باید به موقع به شورای تحصیالم تیمیلی دانشیده رزارش شود.
ماده :35
تعداد پایا نامه هایی که هراستاد راهنمای پژوهشی می تواند همزما هدایت آنها را برعهده داشاته باشاد ،ییای از
موارد به شرح زیراست:
الف -دو پایا نامه دکتری تخصصی ()PhD
ب -یک پایا نامه دکتری تخصصی( )PhDو سه پایا نامه کارشناسی ارشد
ج -در شرای استثنایی تصمیم ریری دروصوب هدایت همزما پایا نامه بایش از هریاک ازماوارد بناد الاف و ب
برعهده شورای تحصیالم تیمیلی دانشیده و با توجه به توانایی علمی عضو هیام علمی و رعایت عدالت می باشد.
تبصره:
راهنمایی پایا نامه های دوره دکتری عمومی پزشیی  ،دندانپزشیی و داروسازی همانند پایا نامه کارشناسی ارشاد
محسوب می شود.
ماده :36
به پیشنهاد استاد راهنمای پژوهشی و تائید شورای تحصیالم تیمیلی دانشیده ،یک تا سه نفر از اعضای هیام علمی
و یا از صاحبنظرا و محققا برجسته ،به عنوا استاد مشاور تعیین می شود.
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تبصره:
استادا مشاور باید دارای مدرک دکتری تخصصی (  )PhDو یا تخصصی بالینی و یاا دکتاری و ( )PhDپژوهشای یاا
حداقل مرتبه استادیاری یا استادیار پژوهشی و حداقل سه سال سابقه تدریس یا پژوهش در دوره کارشناسای ارشاد
باشند .برای صاحبنظرا و محققانی که عضو هیام علمی نیستند داشتن مدرک دکتری تخصصی( )PhDالزامی است.
ماده :37
استادا راهنمای تحصیلی و پژوهشی موظف هستند ساعاتی از هفته را بارای راهنماایی دانشاجو اوتصااب داده و
مراتش را به شورای تحصیالم تیمیلی دانشیده اطالع دهند.
تبصره:
میزا ساعاتی را که استاد راهنمای پژوهشی به راهنمایی پایا نامه دانشجو اوتصاب می دهد بایاد حاداقل  8برابار
تعداد واحد پایا نامه در هر نیمسال باشد.
ماده :38
تمام فعالیتهای علمی و پژوهشی دانشجو در مرحله پژوهشی و تدوین پایا ناماه بایاد باا هادایت و نظاارم اساتاد
راهنمای پژوهشی صورم ریرد ،دانشجو موظف است در هر زمانی که استاد راهنماای پژوهشای تعیاین کناد نساخه
تحقیقام وود را به وی رزارش نماید.
ماده :39
استاد راهنمای پژوهشی موظف است در هر مرحله از تحقیق و حداقل هر 6ماه یک نوبت رزارش میتوب از پیشارفت
کار دانشجو را از وی دروواست کند .این رزارش پس از تائید استاد راهنمای پژوهشی از طریق رروه شورای تحصیالم
تیمیلی دانشیده تسلیم می شود و باحضور دانشجو و استاد راهنمای پژوهشی در جلسه ای کاه اعضاای آ توسا
همین شورا تعیین می رردد ،مورد بررسی قرار میگیرد.
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ماده :40
موضوع پایا نامه و زمینه تحقیقاتی باید در مدم زمانی محدود به آغاز نیمسال دوم و پایا نیمسال چهارم از شاروع
به تحصیل در دوره دکتری تخصصی( )PhDتوس دانشجو تعیین و چارچوب کلی آ توس استاد راهنمای پژوهشای
مشخص و از طری ق رروه آموزشی مربوطه جهت بررسی به شورای تحصیالم تیمیلی دانشایده ارائاه شاود .شاورای
تحصیالم تیمیلی دانشیده موظف است پس از تصویش موضوع پایا نامه پویرش و ثبت عنوا آ را به صورم کتبی
به دانشجو ابالغ نمایند.
تبصره:
در موارد استثنایی و با نظر شورای تحصیالم تیمیلی دانشگاه  ،حداکثر مدم مجاز برای ثبت عنوا پایا نامه پاس از
روراند مرحله آموزشی و قبولی در امتحا جامع می باشد ،عدم ثبت عنوا موضوع پایا نامه در مهلات مقارر باه
منزله انصراف از تحصیل دانشجو تلقی میشود و در این صورم دانشجو اوراج وواهدشد.

ماده :41
ثبت نام و ا وو پایا نامه و تدوین پایا نامه در مرحله پژوهشی پس از اعالم قبولی دانشجو در امتحا جامع صاورم
میگیرد.
تبصره:
دانشجو پس از انتخاب واحد پایا نامه تا زمانی که آنرا به پایا نرسانده موظف است بر اساا

تقاویم دانشاگاهی در

نیمسال های بعد نیز برای آ ثبت نام نماید .در این حال نمره پایا نامه درآوارین نیمساال تحصایلی وارد کارناماه
دانشجو می شود.
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ماده : 42
تعداد واحدهای پایا نامه در مرحله پژوهشی بسته به تعداد واحدهای مرحله آموزشی ،مطابق برنامه آموزشی مرباوط
مصوب شورای عالی برنامه ریزی حداقل  16و حداکثر  30واحد است  .در هر حاال مجماوع واحادهای یاا آموزشای و
پژوهشی دانشجوی در دوره تخصصی( )PhDنباید از  42واحد کمتر و از  50واحد بیشتر باشد.
ماده :43
بعد از تیمیل و تدوین پایا نامه توس دانشجو که اتمام آ را استاد راهنمای پژوهشی اعالم می کند و پاس از تائیاد
کتبی حداقل ییی از اعض ای هیام داورا مبنی بر قابل دفاع بود پایا نامه دانشجو موظف است جلسه ای که زماا
آ را رروه آموزشی مشخص و شورای تحصیالم تیمیلی دانشیده تائید می نماید درحضور داورا مطابق مواد مربوط
در آئین نامه دوره دکتری تخصصی ( )PhDاز پایا نامه وود دفاع نماید.
تبصره 1
زما دفاع از پایا نامه بایستی حداقل ییسال از زما ثبت نام و اوو پایا نامه روشته باشد.
تبصره 2
تائید استاد راهنمای پژوهشی و استادا مشاور باید در نخستین صفحام پایا نامه درج شود.
تبصره 3
کیفیت علمی و صحت مطالش پایا نامه دانشجو باید قبل از دفاع توس استاد راهنمای پژوهشی تائیاد و باه اطاالع
شورای تحصیالم تیمیلی رروه یا دانشیده رسانده شود.
تبصره 4
دانشجو موظف است قبل از جلسه دفاعیه در یک جلسه پیش دفاع در حضور استادا رروه یا دانشیده و دانشجویا
ذی رب موضوع تحقیق وود را تشریح نماید.
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تبصره 5
دانشجوی دوره دکتری تخصصی( ) PhDهنگامی مجاز به دفاع از پایا نامه تحقیقاتی وود می باشد که حاداقل یاک
مقاله به زبا انگلیسی از کار تحقیقاتی در رشته مربوطه وود و مرتب با موضوع پایا نامه را به عنوا مولاف اول یاا
دوم در یک مجله معتبرعلمی -پژوهشی داولی یا وارجی به چاپ رسانده و یا رواهی پویرش آ را اوو نموده باشد.
ماده :44
هیام داورا متشیل از استادا تحصیلی و پژوهشی و مشاور و چهاار عضاو هیاام علمای دانشاگاه یاا موسساام
تحقیقاتی در رشته مربوطه با درجه حداقل استادیاری و با سه سال ساابقه تادریس باا پاژوهش در دوره تحصایالم
تیمیلی که با پیشنهاد رروه وتائید شورای تحصیالم تیمیلی دانشیده تعیین می شوند ،می باشد.
تبصره 1
حداقل یک نفر از اعضای هیام داورا باید دارای درجه دانشیار یا باالتر باشد.
تبصره2
دو نفراز اعضای هیام داورا باید از دانشگاه و موسسام تحقیقاتی دیگر انتخاب شوند و مرتبه علمی ییی از ایان دو
نفر درصورم وجود در داول کشور باید حداقل دانشیاری باشد.
تبصره 3
یک نفر از اعضای هیام داورا با حیم رسمی از معاو آموزشی دانشگاه به عنوا نماینده شورای تحصیالم تیمیلای
دانشگاه در جلسه دفاعیه شرکت می کنند.
ماده :45
جلسه دفاعیه با ریاست استاد راهنمای پژوهشی و با حضور استادا مشاور و حداقل سه تن دیگار از اعضاای داورا
رسمیت می یابد .دانشجو موظف است در این جلسه رزارشی از کارتحقیقاتی و پایا نامه وود را ارائاه نماوده و ازآ
دفاع نماید.
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ماده :46
هیام داورا در پایا جلسه دفاعیه پس از شور و بررسی دروصوب اصالت و صحت پایا نامه امتیاز آ را با تاکید بر
رتبه به شرح زیر سطح بندی می نماید.
درجه

نمره

عالی

19-20

بسیارووب

18-18/99

ووب

16/5-17/91

قابل قبول

15-16/49

غیر قابل قبول

کمتراز 15

تبصره :رتبه و نمره پایا نامه درکارنامه ثبت می شود ولی در میانگین کل محاسبه نمی رردد.
ماده : 47
مالک تصمیم ریری در وصوب نمره پایا نامه میانگین نمرام حداقل پنج تن از اعضای هیام داورا است
تبصره:
در صورتییه پایا نامه از نظر هیام داورا غیر قابل قبول تشخیص داده شود دانشاجو مای تواناد در مادتی کاه از
حداکثر مدم مجاز تحصیل وی تجاوز نیند پایا نامه وود را کامل و بار دیگر در زمانی که هیاام داورا تعیاین مای
کند از آ دفاع نماید دانشجویی که در فرصت های تعیین شده نتواند ازپایا نامه وود دفاع نماید از تحصیل محاروم
شده و مدرک و سوابق تحصیلی دریافت نمی کند.
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