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شوراي  03/0/88مصوب ( Ph.D) دكترا دوره نامه آيين

 1عالي آموزش ريزي برنامه

 مقدمه

 خصهو   به  اقتصادي ، و تحوالت عظيم اجتماعي فناوريرشد پر شتاب علم و 

، ايهرا  سهاه  جموهوري اسه مي     انداز بيست ي توسع  و سند چشمها برنام اهداف 

، و مراكز تحقيقاتي پديد آورده اسهت كه  وزارت علهو     ها دانشگاهشرايطي را براي 

و توج  بيشتر ب   فناوريبراي ايجاد تحول راهبردي در علم و  فناوريتحقيقات و 

متخصه  و مهاهر را از يريهن تنهو  در شهيوه      ، تربيت نيروهاي متعوهد ، پژوهش

 ي كاري خود قرار داده است.ها ويتاوهدر صدر ، پذيرش دانشجو در دوره دكترا

ك  از سال ، آموزشي دوره دكترا نام  آيينآخرين ، روي براي نيل ب  اهداف پيش

په  از  ، است و در نوايهت  قرارگرفت  مورد تجديدنظر، شد بدا  استناد مي 4831

و بررسهي در   عهاهي  آموزشو مراكز  ها دانشگاهي كارشناسي از ها نظري ، آوري جمع

جديهد دوره دكتهرا به  دو شهيوه      نامه   آيهين ، لف كهارگروه آموزشهي  جلسات مخت

 تدوين شد.« پژوهشي»و « پژوهشي -آموزشي»

 :رود ب  كار مي نام  آييني زير در اين ها واژه، براي رعايت اختصار -1ماده 

 است. فناوريتحقيقات و ، وزارت علو ، منظور :وزارت

 است.( Ph.D) دوره دكترا، منظور :دوره دكترا

و پژوهشهي   عهاهي  آموزشي ها مؤسس و  ها دانشگاههر يك از ، منظور :مؤسسه

                                                                                                                                                       
مشهمول ايهن    4833-4831هاي اول و دو  سال تحصهيلي   سال دانشجويا  دوره دكتري ورودي نيم -4

 نام  خواهند بود. آيين
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 مجازند دوره دكترا را برگزار كنند.، كشور است ك  مطابن مقررات وزارت

 واحد سازماني آموزشي يا پژوهشي مؤسس  است.، ترين كوچك، منظور :گروه

 دوره دكترا است. نام  آيين، منظور :نامه آيين

است ك  به  اعطهاي    عاهي آموزشباالترين دوره تحصيلي ، ترادوره دك -2ماده 

انجامد و رساهت آ  تربيهت افهرادي اسهت كه  بها نهوآوري در        مدرك تحصيلي مي

در رفع نيازهاي كشور و گسترش مرزهاي دانش  فناوريي مختلف علو  و ها زمين 

 .شود مياجرا « پژوهشي»و « پژوهشي -آموزشي»باشند و ب  دو شيوه  مؤثر

 :زير است شرح ب ضوابط ورود داويلبا  ب  دوره دكترا  -0ده ما

 ؛عاهي آموزشداشتن شرايط عمومي ورود ب  ( اهف

اي ك  حسب مورد  يا دكترا حرف ، داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد( ب

يها وزارت بوداشهت درمها  و آمهوزش      فنهاوري تحقيقهات و  ، وزارت علو  تأييدب  

 پزشكي رسيده باشد؛

 از ص حيت علمي براي ورود ب  رشت  موردنظر؛احر( ج

 احراز توانايي در زبا  خارجي.( د

نحوه احراز ص حيت علمي و توانهايي داويلبها  در زبها  خهارجي      -1تبصره 

بها اينحهال    ؛شوراي مؤسس  رسيده باشد تصويب ب براساس دستوراهعملي است ك  

گي آمهوخت  دانهش باشد تا مهانع   يا گون  ب نحوه احراز توانايي در زبا  خارجي نبايد 

 بشود؛، نيستند  دانشجويا  داراي استعداد درخشا  ك  در يك زبا  خارجي قوي

براي پذيرش  دتوان مي، شوراي هدايت استعدادهاي درخشا  وزارت -2تبصره 

را  اي ويهژه ضهوابط  ، در دوره دكتهرا « استعداد درخشا »داويلبا  مشمول تعريف 

 تصويب كند؛

ويلب پ  از دريافت پهذيرش از مؤسسه  و نامنويسهي در دوره    دا -0تبصره 

 .شود ميدانشجوي دوره دكترا ناميده ، دكترا

تحصهيلي بهر عوهده     سال نيممسؤوهيت راهنمايي دانشجو از نخستين  -4ماده 
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علمهي بها    هيهأت است ك  ب  درخواست دانشجو از ميها  اعاهاي   « استاد راهنما»

 ربهط  ذيگهروه   تأييهد عملهي و   هيهأت وافقت عاو مرتب  استادياري و باالتر و با م

 ؛شود ميتعيين 

مسهؤوهيت  ، گهروه  تأييدب  پيشنواد استاد راهنما و ، در صورت نياز -1تبصره 

 ؛شوند مي دار عودهمشترك  يور ب راهنمايي رساه  دانشجو را بيش از يك استاد 

يهك يها    ب  تشخي  استاد راهنما يا اساتيد راهنما، در صورت نياز -2تبصره 

استاد » عنوا  ب علمي يا ساير متخصصا  با مدرك دكترا  هيأتچند نفر از اعااي 

 ؛شوند مييا اساتيد مشاور رساه  دانشجو تعيين « مشاور

در شرايط خا  و ب  تشخي  شوراي تحصي ت تكميلي مؤسس   -0تبصره 

از مؤسسه   از خارج ، از متخصصا  با مدرك دكترا ندتوان مياستاد راهنما و مشاور 

 .نيز انتخاب شوند

 41واحد است ك  با شيوه آموزش  83مجمو  واحدهاي دوره دكترا  -5ماده 

واحد آ  مربوط ب  رساه  اسهت و بها    11تا  43واحد آ  واحدهاي درسي و  43تا 

واحد آ  مربهوط به     88تا  13واحد آ  واحدهاي درسي و  3تا  8شيوه پژوهشي 

 .شود ميمصوب هر رشت  تعيين  رساه  است ك  در برنام  درسي

تعيين حداقل و حداكثر واحدهاي درسي در شيوه پژوهشي در ههر   -1تبصره 

گهروه صهورت    تأييهد زماني از دوره تحصيلي با تشهخي  و نظهر اسهتاد راهنمها و     

 .پذيرد مي

تسلط بر مفاهيم نوين هر رشت  و تقويت  منظور ب واحدهاي درسي  -2تبصره 

ي پژوهشهي بها نظهر اسهتاد راهنمها و      هها  فعاهيهت ي اجراي توا  علمي دانشجو برا

 .شود ميبراساس برنام  درسي مصوب هر رشت  انتخاب 

و ميانگين قابهل قبهول    12تا  41، حداقل نمره قبوهي در هر درس -0تبصره 

ههاي   است. اين ميانگين براساس نمره 12از  43، هاي دانشجو در هم  درسوا نمره

 43مقهدار آ  كمتهر از    كه   درصهورتي  و شود ميسب  هاي گذرانده شده محا درس
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تحصهيلي   سهال  نهيم دانشجو مجاز است با نظر استاد راهنما حداكثر در يك ، باشد

 براي جبرا  ميانگين كل بگذراند.، هايي را ع وه بر سقف واحدهاي درسي درس

اسهتاد   پيشهنواد  به  تشهخي  و  ، درشرايط خا  و در صورت نياز -4تبصره 

 دانشهجو موفهف اسهت تعهدادي از    ، ربط ذيگروه  تأييد و اساتيد راهنماراهنما يا 

 و بگذرانهد  "هاي جبرانهي  درس" عنوا  ب دروس را  واحد از 3حداكثر تا  دروس را

 .شود ميدر تعيين ميانگين كل محاسب  نآنوا  نمره

تها پايها    « پژوهشهي  -آموزشهي »دانشجو در شيوه  :موضوع رساله -9ماده 

، اول سهال  نهيم همزما  بها پهذيرش و از همها     ، ر شيوه پژوهشيدو  و د سال نيم

خود را با همهاهنگي اسهتاد راهنمها تعيهين و فعاهيهت      رساه   موفف است موضو 

 پژوهشي خود را آغاز كند.

و پژوهشي دانشجو بهراي  ، ي آموزشيها قابليتاحراز  :ارزيابي جامع -0ماده 

نشهجو بايهد بها نظهر شهوراي      در ايهن مرحله  دا   ؛ي پژوهشي اسهت ها فعاهيتآغاز 

تحصي ت تكميلي دانشكده و يا پژوهشكده در يك آزمو  كه  شهامل دو يها سه      

شهركت كنهد.   ، درس اصلي ب  انتخاب استاد راهنما و تصويب گروه آموزشي باشهد 

تحليهل و اسهتنباط دانشهجو از نظهر     ،  باشد تا توانمندي اي گون  ب اين آزمو  بايد 

علمي براي آغاز فعاهيت پژوهشهي   هيأتنفر از اعااي  1اساتيد راهنما و مشاور و 

 سنجيده شود.

 ؛باشهد  43ميانگين نمرات دانشجو در ارزيابي جهامع نبايهد كمتهر از     -تبصره

ديگهر   بهار  يهك باشهد تنوها    43دانشجويي ك  ميانگين ارزيابي جامع وي كمتهر از  

 در ارزيابي جامع شركت كند. دتوان مي

استاد راهنما يا اساتيد راهنما و  تأييدين رساه  و دانشجو پ  از تدو -8ماده 

چاپ حداقل دو مقاه  براي دانشجويا  ) ي علمي رساه دستآوردهاب  شرط كفايت 

پژوهشههي معتبههر و داراي نمايهه  معتبههر  -در شههيوه آموزشههي در مجهه ت علمههي

 .داورا  از رساه  خود دفا  كند هيأتموفف است در حاور  (،ياهملل بين
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داورا  و شهوراي تحصهي ت    هيهأت  تأييهد در شهرايط خها  و بها     -1تبصره 

شهده توسهط سهازما      تأييهد ثبهت اختهرا    ، توهيد دانهش فنهي  ) تكميلي مؤسس 

جهايگزين چهاپ    دتوانه  مهي ( ي علمي و صنعتي ايرا  و آثار بديع هنريها پژوهش

 مقاه  در شيوه آموزشي شود.

يرح كاربردي بپردازد  در شيوه پژوهشي دانشجو بايد ب  انجا  يك -2تبصره 

آ   تأييهد ي اجرايي بوده و پ  از ها دستگاهك  دستاورد آ  رافع يكي از نيازهاي 

از « پروتوتايه  »ساخت يك نمون  ) :شامل دستآوردها. باشد ميدستگاه قابل دفا  

وزارت صهنايع يها    تأييهد يك وسيل  يا دستگاه ك  نمون  داخلي نداشهت  باشهد بها    

داشهت و برداشهت   ، توهيد و اراي  روش كشت،    آ  وزارتخان ي وابست  بها زما سا

 تأييهد ي ژنتيكي مطلوب با ها ويژگييك رقم زراعي بوين  يا پر محصول يا گياه با 

ثبهت يهك   ، اراي  يك دانش فني مهورد تقاضهاي مشهتري   ، وزارت جواد كشاورزي

  يك روش اراي، ي علمي و صنعتي ايرا ها پژوهشسازما   تأييدبا ( پتنت) اخترا 

 صه ح  ذيو مراجهع   هها  دسهتگاه  تأييهد گيري يا تشخي  با  جديد درماني يا پيش

فرهنگسهتا    تأييهد هنري بها   -يراحي و اجراي يك شيوه جديد معماري، داخلي

 هنر.

چگهونگي دفها  از رسهاه  و احهراز كفايهت      ، داورا  هيهأت وفايف  -0تبصره 

شهوراي مؤسسه     تصويب ب   تابع دستوراهعملي است ك، ي علمي رساه دستآوردها

 رسيده باشد.

اسهتاد يها اسهاتيد    ، استاد يا اساتيد راهنما داورا  عبارتند از هيأت -4تبصره 

علمي در رشت  مربوط بها درجه  حهداقل اسهتادياري به        هيأتنفر عاو  1مشاور 

انتخاب شوراي تحصي ت تكميلهي دانشهگاه يها شهوراي آموزشهي و يها پژوهشهي        

ي خارج از دانشگاه ها مؤسس حداقل دانشيار و از آنوا  از نفر كيپژوهشكده ك  بايد 

 باشد.

 1داورا  در تبصهره   هيهأت در شيوه پژوهشهي عه وه بهر تركيهب      -5تبصره 
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 حاور نماينده دستگاه اجرايي سفارش دهنده پروژه اهزامي است.

ميهزا   ، ارزيابي رساه  براساس كيفيت علمهي پهژوهش انجها  شهده     -6ماده 

 3ي پژوهشي و نحوه نگارش رساه  براساس ماده ها يافت گونگي دفا  از چ، نوآوري

هما  مهاده بهراي شهيوه     1و تبصره « پژوهشي -آموزشي»براي شيوه  4و تبصره 

 :شود ميو نتيج  آ  ب  يكي از دو صورت زير تعيين  شود ميانجا  « پژوهشي»

 ؛(خوب، بسيار خوب، با درج  عاهي) قبول( اهف

 ل.غيرقابل قبو( ب

بنا ب  تشخي  ، ارزيابي شود« غيرقابل قبول»دانشجو رساه   چنانچ  -تبصره

ك  از حداكثر  ب  شرط اين، دانشجو مجاز است يي حداكثر شش ماه، داورا  هيأت

صهرفا    آورد و عمهل  ب  اص حات الز  را در رساه ، مدت مجاز تحصيل بيشتر نشود

 ديگر از آ  دفا  كند. بار يكبراي 

از « قبهول »دانشجو پ  از گذراند  واحدهاي درسي و كسب درج   -13ماده 

و ب  دريافهت درجه  دكتهرا     شود مي  دوره دكترا شناخت  آموخت دانشرساه  خود 

 :شود مينايل 

گها   آموخت دانشارزش يكساني دارد و ، مدرك دكترا در هر دو شيوه -تبصره

خواهنهد   منهد  بورهآ   ي فوق از مزاياي استخدامي مترتب برها شيوهدر هر يك از 

 شد.

 عنهوا   به   نهد توان مهي گا  دوره دكترا در شيوه پژوهشي آموخت دانش -11ماده 

، ي وابسهت  به  وزارت علهو    هها  پژوهشهكده و  هها  پژوهشهگاه استاديار پژوهشهي در  

و نيههز  ههها وزارتخانهه ي تحقيقههاتي مسههتقل ههها مؤسسهه يهها  فنههاوريتحقيقههات و 

ي هها  گهروه صي و نيز در مراكهز تحقيقهاتي و   و مراكز تحقيقاتي خصو ها پژوهشگاه

 ي وابست  ب  دانشگاه جذب شوند.ها پژوهشكدهپژوهشي و 

 سال نيمو حداقل س ، دوره دكتراشيوه  مدت مجاز تحصيل در هر دو -12ماده 

است و در صورت ضرورت ب  پيشهنواد اسهتاد راهنمها و     سال نيمو حداكثر چوار و 
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تحصيلي ب  اين مهدت افهزوده خواههد     سال نيم كحداكثر تا ي، ربط ذيگروه  تأييد

 .شد

دانشجو بنا ب  عللهي خهارج از اختيهار خهود و يها بهروز        ك  صورتيدر  -تبصره

به   ، در مدت مجاز موفهن به  اتمها  تحصهيل نشهود     ، بيني پيشمشك ت غيرقابل 

پيشنواد استاد راهنماي دانشجو كميسيو  بررسي موارد خا  مؤسس  با حاهور  

ي ها فعاهيتوضعيت دانشجو را بررسي و متناسب با كميت و كيفيت ، ااستاد راهنم

ي گيهر  تصهميم ادامه  تحصهيل يها اخهراج او     نحوه  در مورد مدت و، علمي دانشجو

 قطعي خواهد كرد.

در مهوارد زيهر دانشهجو از ادامه  تحصهيل در دوره دكتهرا محهرو          -10ماده 

 :شود مي

بها رعايهت   ) شجو گذرانهده اسهت  هايي ك  دان هاي درس ميانگين كل نمره( اهف

 شود؛ 43كمتر از ( 5ماده  8تبصره 

ص حيت علمي دانشجو بهراي اسهتمرار فعاهيهت پژوهشهي په  از دو بهار       ( ب

 احراز نشود؛( 7با رعايت تبصره ماده ) ارزيابي

 ارزيابي شود؛« غيرقابل قبول» (،1با رعايت تبصره ماده ) رساه  دانشجو( ج

 ب  پايا  برسد.( 41با رعايت تبصره ماده ) ومدت مجاز تحصيل دانشج( د

در صورت محرو  شد  يا انصراف دانشجو از ادام  تحصهيل در دوره   -تبصره

اي را  گواهينامه  صرفا   ،دكترا مؤسس  مجاز است با رعايت ضوابط و مقررات مربوط

 براساس كارنام  تحصيلي دانشجو صادر كند و در اختيار وي قرار دهد.

در برگيرنده اصول كلي و ضهوابط اصهلي دوره دكتهرا     نام  آيين اين -14ماده 

ي اجرايهي آ  را تهدوين و په  از    هها  دسهتوراهعمل موفف اسهت  ، است و مؤسس 

 .تصويب در شوراي مؤسس  اجرا كند

بر عوده معاو  آموزشهي وزارت اسهت و در    نام  آيينتفسير مواد اين  -تبصره

 ت مذكور مورد استناد افراد خواهد بود.نظر معاون، صورت بروز ابوا  در مفاد آ 
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ي نظارت بر ها دستوراهعمل، وزارت و مؤسس  ب  تناسب وفايف خود -15ماده 

ي هها  دسهتوراهعمل و  نامه   آيهين اجراي دوره دكترا را تنظيم و بر نحوه اجراي اين 

 .كنند مياجرايي آ  نظارت 

سههترش بهها مجههوز شههوراي گصههرفا   ،ههها شههيوهاجههراي هههر يههك از  -19ماااده 

ي پژوهشي ها مؤسس ، ها پژوهشگاهخا  ، مجاز است. شيوه پژوهشي عاهي آموزش

ي ها پروژهاست ك  بايد براي  فناوريتحقيقات و ، مستقل و وابست  ب  وزارت علو 

متقاضهي   ها دانشگاه ك  صورتياي داشت  باشند و در  ي برو  مؤسس ها يرحدكترا 

ي دوره را از درآمههدهاي ههها هزينهه  كليهه ، بايههد بههراي اجههراي ايههن شههيوه، باشههند

 كنند. تأميناختصاصي مرتبط با صنعت 

جلس   تبصره در 14ماده و 47، مشتمل بر يك مقدم  نام  آييناين  -10ماده 

، وزيهر علهو    تصهويب  به   عهاهي  آمهوزش  ريهزي  برنام شوراي  82/8/33مورخ  714

و  4833-31رسيد و براي دانشجوياني كه  از سهال تحصهيلي     فناوريتحقيقات و 

اسهت و از  االجرا الز سهال   5ب  مهدت  ، شوند ميپ  از آ  در دوره دكترا پذيرفت  

 .شود ميهغو  نام  آييني مغاير با اين ها نام  آيينها و  كلي  بخشنام ، اجراتاريخ 
 

محمد مودي زاهدي -فناوريتحقيقات و ، وزير علو   


