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واحد علوم و تحقیقات
بسمه تعالی

جناب آقای دکتر کیادلیری
رئیس محترم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
جناب آقای دکتر توسلی
رئیس محترم دانشکده حقوق و علوم سیاسی
جناب آقای دکتر آیتی
رئیس محترم دانشکده الهیات و فلسفه
جناب آقای دکتر نیکومرام
رئیس محترم دانشکده مدیریت و اقتصاد
جناب آقای دکتر قرآننویس
رییس محترم مرکز تحقیقات فیزیک
جناب آقای دکتر جاوید
رئیس محترم دانشکده علوم و فنون دریایی
جناب آقای دکتر رحمانی
رئیس محترم دانشکده فنی و مهندسی
جناب آقای دکتر نجفی
رئیس محترم دانشکده مکانیک و هوا فضا
جناب آقای دکتر قوامی
رئیس محترم دانشکده صنایع غذایی
سرکار خانم دکتر خانمحمدی
رئیس محترم دانشکده زبان و ادبیات
جناب آقای دکتر عباسپور
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رئیس محترم دانشکده محیط زیست و انرژی
جناب آقای دکتر ماجدی
رئیس محترم دانشکده هنر و معماری
جناب آقای دکتر اصغری
رئیس محترم دانشکده دامپزشکی
جناب آقای دکتر آبرومند
سرپرست محترم دانشکده علوم پایه
جناب آقای دکتر امامزاده
رئیس محترم دانشکده نفت و گاز
جناب آقای دکتر باقری
رئیس محترم دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
جناب آقای دکتر خدابنده
رئیس محترم دانشکده مهندسی مواد
جناب آقای دکتر کمیلی
رئیس محترم دانشکده علوم پزشکی
جناب آقای دکتر پوالدیان
سرپرست محترم دانشکده مهندسی پزشکی
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با سالم

احتراماً ،با توجه به مشکالت ایجاد شده در روند تصویب موضوع پروپوزال و دفاع از پایاننامه دانشججویان مطعج
دکتری تخصصی و به منظور رف مشکالت ایجاد شده برای دانشجویان ،مجوارد زیجر در یکصجدو ب ج و یکمج
جل ه شورای پژوهشی معرح و به تصویب رس د .خواهشمند اس

دستور فرمائ د درخصوص اطالعرسجانی ایج

مصوبات به دانشجویان و گروههای تخصصی تابعه اقدامات مطتضی به عمل آورند.
 )1تعیین موضوع پروپوزال :دانشجویان مطع دکتری تخصصی از ن م ال اول تحصج ل تجا ق جل از ج نجا
دارند تا موضوع پایاننامه خود را در گروه تخصصی به تصویب برسانند.

امتحان جام فرص

 )2دفاع از پروپوزال :ای دانشجویان باید پروپوزال خود را ق ل از امتحان جام به گروه تخصصی ارائه و در
حضور استادان راهنما و مشاور و اعضاء ه ات داوری (حداقل یک داور خارجی و یک داور داخلی) از آن
دفاع نمایند ،سپس در گروه تخصصی و شورای پژوهشی دانشکده آن را به تصویب اول ه برسانند .منظور از
در س تم ج

تصویب اول ه ،طرح موضوع و رف اشکاالت و نظر داوران و تصویب پروپوزال بدون
پروپوزال میباشد.

 )3تصویب پروپوزال :پس از ق ولی دانشجویان در امتحان ججام و ج نجا واحجد پایجاننامجه دانشججویان
میتوانند اسات د راهنما و مشاور خود را در س تم

پروپوزال ج

کجرده و پروپجوزال خجود را ج ج

تصویب ن ایی شورای گروه تخصصی ،شورای پژوهشی دانشکده و حوزه معاون
منظور از تصویب ن ایی ،تصویب پروپوزال در س تم

پژوهشی ارسال نماینجد.

پروپوزال میباشد.

 )4زمانبندی تصویب پروپوزال :فاصله زمانی تاریخ تصویب ن جایی پروپجوزال در شجورای گجروه بجا تجاریخ
تصویب در شورای پژوهشی دانشکده و تاریخ ارسال پروپوزال از طریق س تم ج
معاون

پروپجوزال بجه حجوزه

پژوهش و فناوری هر یک ن اید ب ش از یک ماه باشد.

 )5نظارت در طول اجرای رساله :تما فعال
پایاننامه باید با هدای

های علمی و پژوهشی دانشجو ،در مرحله پژوهشی و تجدوی

و نظارت استادان راهنما و مشاور صورت پذیرد و دانشجو موظف اسج

در پایجان
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هر ن م ال طی یک جل ه ،گزارشی مکتوب از فعال
ناظر رسانده و صورتجل ه توسط مدیر گروه ج

پژوهشی خود را به تای جد اسجتاد راهنمجا ،مشجاور و
درج در پرونده دانشججو بجه دفتجر پژوهشجی دانشجکده

ارسال نماید.
 )6زمان دفاع از رساله :برگزاری دفاع از پایاننامه بعد از گذش

حداقل یک جال از تجاریخ تصجویب ن جایی

پروپوزال در شورای پژوهشی دانشکده (تصویب ن جایی مجالم مجیباشجد) و همننج

گذشج

حجداقل 7

ن م ال تحص لی ( 3/5سال) از زمان شروع به تحص ل در مطع دکتری تخصصی و با ارائه پذیرش یا چاپ
مطاله م تخرج از پایاننامه در مجالت معت ر و قابل ق ول از طرف واحد (بر اساس بخشنامههجای مربوطجه)
امکانپذیر خواهد بود.
 )7شرایط دفاع از رساله :دفاع از پایاننامه پس از تدوی آن توسط دانشجو و تأی د علمی و صجح

معالجب

آن از طرف اسات د راهنما و مشاور و اظ ار نظر کت ی ناظر ،یک نفر داور داخلی و دو داور خارجی و تأی جد
دانشکده از نظر تع ق با مطررات ،در حضور ه ات داوران امکان پذیر اس .
 )8شرایط انتخاب داوران :رشته تخصصی داوران پایاننامه میبای

با رشته تحص لی دانشجو متناسب باشد

و حداقل مرت ه علمی داوران باید استادیار و یک نفر از ایشان دارای مرت ه علمی دانش ار یجا بجاالتر باشجد و
داوران پایاننامه در صورتی که از فارغالتحص الن دورههای ق ل اسات د راهنمای دانشجو باشجند بایجد دارای
درجه علمی دانش ار به باال باشند.
 )9اصول الزم برای برگزاری جلسه دفاع :برگزاری جل ه دفاع از پایاننامه بدون حضور استاد راهنمجا و دو
ندارد (در صورتی که دانشجو دو استاد راهنما داشته باشد و یک استاد راهنما بنجا بجه

نفر از داوران رسم

دالیل موجه امکان حضور در جل ه دفاع را نداشته باشد و به استاد راهنمای دیگر وکال

کت ی بدهد امکان

برگزاری دفاع وجود دارد) .در صورتی که دانشجو یک استاد راهنما داشته باشد و به دالیل کامالً موجه (به
تشخ ص شورای پژوهشی واح د) امکان حضور ایشان در جل ه دفاع وجود نداشته باشد ،باید سم

استاد

مشاور به استاد راهنما تغ ر کرده و فرد دیگری به عنوان استاد مشاور انتخاب شده و سجپس دفجاع برگجزار
گردد .به منظور برگزاری جل ه دفاع از پایاننامه دکتری حضور حجداقل  6نفجر از ه جات داوران در جل جه
دفاع الزامی میباشد.
 )10نحوه ارزیابی رساله :ارزیابی رساله بر اساس ک ف

علمی پژوهش انجا شده ،م زان نوآوری ،چگجونگی

دفاع از یافتههای پژوهشی و نحوه نگارش انجا می شود و نت جه آن به یکی از دو صورت زیر تع ج
گردد:
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الف) ق ول (در یکی از سعوح :عالی ،ب ار خوب ،خوب) .در ای حال

به دانشجو نمره تعلق میگ رد.

ب) غ ر قابل ق ول .چناننه رساله دانشجو غ ر قابل ق ول ارزیابی شود ،نمرهای به دانشجو تعلق نمیگ رد و بنجا
به تشخ ص ه أت داوران ،دانشجو مجاز اس

طی حداکثر شش ماه ،به شجر اینکجه از حجداکثر مجدت مججاز

تحص ل ب شتر نشود ،اصالحات الز را در رساله به عمل آورد و صرفاً برای یک بار دیگر از آن دفاع کند.
 )11ترکیب هیأت داوران:
الف) استاد راهنما به عنوان رئ س ه أت داوران (حضور استاد یا استادان راهنما در جل ه الزامی اس )
ب) استاد یا استادان مشاور
ج) چ ار نفر از اعضای ه أت علمی در رشته مرت ط ،با درجه حداقل استادیاری و سه سجال سجابطه تجدریس و
تحط ق در دوره کارشناسی ارشد و باالتر به پ شن اد استاد راهنما و تأی د شورای گروه تخصصی که باید یک نفر
از ایشان دانش ار باشد (یک ناظر ،یک داور داخلی و دو داور خارجی)

تذکر :به تشخ ص شورای پژوهشی دانشکده ،امکان تغ ر داوران معرفی شده توسط شجورای گجروه تخصصجی
وجود دارد.
 )12نحوه نظارت بر جلسه دفاع :م ئول
در جل ه و رعای

ناظر جل ه دفاع ،نظارت بر حضور اسات د راهنما ،مشاور و داور

آئ نامههای برگزاری دفاع میباشد .استاد ناظر در فرآیند تخص ص نمره به دانشجو

دخالتی ندارد .م ئول

تع

ناظر ،به ع ده شورای پژوهشی دانشکدهها میباشد/.و
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