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آييننامه دوره دکترا ( )Ph.Dمصوب  9881/8/8شوراي
برنامهريزي آموزشعالي

9

مقدمه
رشد پر شتاب علم و فناوري و تحوالت عظيم اجتماعي و اقتصادي بهخصوو
اهداف برنامههاي توسعه و سند چشمانداز بيستسواهه جمهووري اسويمي ااورا ،
شرااطي را براي دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي پداد آورده اسوت کوه وزارت علوو ،
تحقيقات و فناوري براي ااجاد تحول راهبردي در علم و فناوري و توجه بيشتر به
پژوهش ،تربيت نيروهاي متعهود ،متخصو و مواهر را از يراون تنوو در شويوه
پذارش دانشجو در دوره دکترا ،درصدر اوهواتهاي کاري خود قرار داده است.
براي نيل به اهداف پيش روي ،آخران آاينناموه آموزشوي دوره دکتورا ،موورد
تجدادنظر قرارگرفت و در نهااوت ،پو از جمو آوري نظراوههواي کارشناسوي و
بررسي در جلسات مختلف کارگروه آموزشي ،آايننامه جداود دوره دکتورا بوه دو
شيوه «آموزشي -پژوهشي» و «پژوهشي» تدوان شود .الز بوه تيکيود اسوت کوه
برگزاري هر اک از شيوهها ،صرفاً با مجوز شووراي گسوترش آمووزشعواهي مجواز
خواهد بود ،اهبته در شيوه پژوهشمحور ،يرحهاي پژوهشوي ،پو از تصوواد در
کميتههاي تخصصي و تعيين کارفرماي مشخ و پيشبيني اعتبارات آ  ،که بااد
 -1باتوجه به اعتبار ااون آاوينناموه ازسوال تحصويلي  ،1933-1931دانشوجواا دوره دکتوري ورودي
نيمسالهاي اول و دو سال تحصيلي  1933-1933مشمول آايننامه دوره دکتري مصوب 1933/9/91
شوراي برنامهرازي آموزش عاهي که بعد از اان آاين نامه درمجموعوه در گرداوده اسوت ،خواهنود بوود.
دانشجواا دوره دکتري قبل از سال  1933مشمول آايننامه دوره دکتري مصوب  1931/1/72شووراي
برنامهرازي آموزشعاهي که درادامه در گرداده است ،ميباشند.
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از اعتبارات خار از مؤسسه تيمين شده باشد ،اجرا خواهد شد.
ماده  -9براي رعاات اختصار ،تعاراف زار در اان آايننامه بهکار ميرود:
وزارت :منظور وزارت علو  ،تحقيقات و فناوري است.
دوره دکترا :منظور دوره دکتراي تخصصي ( )Ph.Dاست.
مؤسسه :منظور هر اک از دانشگاهها و مؤسسههاي آموزشعواهي و پژوهشوي
کشور است که مطابن مقررات وزارت مجازند دوره دکترا برگزارکنند.
گروه :منظور کوچکتران واحد ساماني آموزشي اا پژوهشي مؤسسه است.
آييننامه :منظور ،آايننامه دوره دکتراست.
طرح پژوهشي تقاضا محور :يرح پژوهشي ،داراي کارفرماي مشخ

اسوت

که برابر قرارداد ،اجراي آ به مؤسسه واگذار و اعتبارات کامول پورو ه بوه هموراه
هزانههاي نظارت بر آ توسط کارفرما تويمين و نتيجوه کوار نيوز تحواول گرفتوه
ميشود.
کميته راهبري :منظور کميتهاي است که هوداات رسواهه دانشوجو در شويوه
آموزشي -پژوهشي ،استاد راهنما و دو نفر عضو هييت علمي با انتخاب گوروه و در
شيوه پژوهشي ،مسؤول گروه ،معاو پژوهشي و کارفرما بر عهده دارد.
هيأت داوران :منظور هييتي است که ارزاابي نهوااي رسواهه دانشوجو در دوره
دکترا را بر عهده دارد.
شوورا :منظوور شوووراي تحصوييت تکميلوي اووا آموزشوي دانشوگاه در شوويوه
آموزشي -پژوهشي و بر حسد مورد شوراي پژوهشي مؤسسه در شويوه پژوهشوي
است.
ماده  -2دوره دکترا باالتران دوره تحصيلي آمووزشعواهي اسوت کوه بوه اعطواي
مدرک تحصيلي موي انجامود و رسواهت آ تربيوت افورادي اسوت کوه بوا نووآوري در
زمينههاي مختلف علو و فناوري در رف نيازهاي کشور و گسوترش مرزهواي دانوش
مؤثر باشند .اان دوره به دو شيوه «آموزشي -پژوهشي» و «پژوهشي» برگزار ميشود.
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تبصره -مؤسسههاي پژوهشي با داشتن برنامه پنجساهه مصوب هيويت امنوا و
زارساختهاي الز و تبدال پژوهشهواي موورد نيواز دسوتگاههواي متقاضوي بوه
پرو ههاي پژوهشي ميتوانند دوره دکترا پژوهشي را اجرا کنند و دانشگاهها نيز به
ازاي هر  5نفر دانشجوي دکتراي آموزشي -پژوهشي ميتوانند اک نفر دانشوجوي
دکترا به شيوه پژوهشمحور جذب کنند مشروط بر ااونکوه اسوتاد راهنموا يورح
پژوهشي تقاضامحور داشته باشد.
ماده  -8شرايط پذيرش
اهف) داشتن شرااط عمومي ورود به آموزشعاهي؛
ب) داشتن مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد مورد تيايد «وزارت»؛
) داشتن صيحيت علمي؛
د) داشتن توانااي در زبا خارجي.
تبصره -نحوه احوراز صويحيت علموي و توانوااي در زبوا خوارجي براسوا
آايننامه آزمو هاي نيمه متمرکز ورودي دکترا مصوب وزارت تعيين ميشود.
ماده  -4ظرفيت پذارش دانشجو با توجه به تعداد استاد راهنما که حداقل در
مرتبه استاداار با حداقل دو سال سابقه تدرا در دورههاي تحصييت تکميلي و
راهنمااي دو پااوا ناموه کارشناسوي ارشود باشود ،تعيوين مويشوود و مسوؤوهيت
راهنمااي هر دانشجو از ابتدا بر عهده استاد راهنماست که به درخواست دانشجو و
موافقت عضو هييت علمي و تيايد گروه ذيربط تعيين ميشود.
تبصره  -9شرااط تعيين استاد راهنما در شويوه پژوهشوي بوه جواي دو سوال
سابقه تدرا  ،به پااا رساند دو يرح پژوهشي بهعنوا مجوري مويباشود کوه
حداقل اک يرح بااد پژوهشي تقاضامحور خاتمهاافته و اا در درست اقدا باشد.
تبصره  -2در صورت نياز ،به پيشنهاد استاد راهنما و تيايد گوروه ،مسوؤوهيت
راهنمااي رساهه دانشجو را دو استاد راهنما (مشروط به اانکه استاد راهنماي اول
«اصلي» حداقل  01درصد مسؤوهيت هداات رساهه را بر عهده داشته باشد) بهيور
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مشترک عهدهدار ميشوند.
تبصره  -8در صورت نياز ،به پيشنهاد استاد راهنما ميتوا اک اا دو اسوتاد
مشاور براي هداات دانشجو تعيين کرد.
تبصره  -4در شرااط خا

و به تشوخي

شووراي مؤسسوه ،انتخواب اسوتاد

راهنما و مشاور از بين متخصصا (با مدرک دکترا) خار از مؤسسه نيوز بيموان
است.
ماده  -5مجمو واحدهاي دوره دکترا  90واحد است که در شيوه آموزشوي-
پژوهشي  17تا  13واحد آ واحدهاي درسوي و  13توا  71واحود آ مربووط بوه
رساهه است و در شيوه پژوهشي نيز  9تا  3واحد آ واحدهاي درسي و مرتبط بوا
موضو رساهه دانشجو و  73تا  99واحد آ مربوط به رساهه اسوت کوه در برناموه
درسي مصوب هر رشته تعيين ميشود.
تبصره  -9تعيين حداقل و حداکثر واحدهاي درسي در شيوه پژوهشي در هور
زماني از دوره تحصيلي با تشوخي
ميپذارد.

و نظور اسوتاد راهنموا و تيايود گوروه صوورت

تبصره  -2واحدهاي درسي بهمنظور تسلط بر مفاهيم نوان هر رشته و تقوات
توا علمي دانشجو براي اجراي فعاهيوتهواي پژوهشوي بوا نظور اسوتاد راهنموا و
براسا برنامه درسي مصوب هر رشته انتخاب ميشود.
تبصره  -8حداقل نمره قبوهي در هر در  11 ،تا  71و ميانگين قابول قبوول
نمرههاي دانشجو در همه در ها 10 ،از  71است .وهي چنانچه ميانگين ،دانشجو
کمتر از  10باشد ،دانشجو مجاز خواهد بود با نظر استاد راهنما ،حوداکثر در اوک
نيمسال تحصيلي در هااي را عيوه بور سوقف واحودهاي درسوي ،بوراي جبورا
ميانگين کل بگذراند.
تبصره  -4در شرااط خا

و در صورت نياز به تشخي

استاد راهنما وتيايد

گروه ذيربط دانشجو موظف است حداکثر تا  0واحد درسي را بوهعنووا جبرانوي
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بگذراند .نمره درو

جبراني در تعيين ميانگين کل محاسبه نميشود.

ماده  -0موضوع رساله :دانشجو موظف است در شيوه آموزشي -پژوهشي تا
پااا نيمسال اول و در شيوه پژوهشي از يرحهاي پژوهشي تقاضامحور همزما با
پذارش ،موضو رساهه خود را با هماهنگي استاد راهنما تعيين و پو از تصوواد
شورا ،فعاهيت پژوهشي خود را آغاز کند.
تبصره -يرح پيشنهادي رساهه دانشجو در شيوه آموزشي-پژوهشي توا پااوا
نيمسال سو و در شيوه پژوهشي ،در يول نيمسال اول و پو
رسميت مياابد و قابل اجرا است.

از تصوواد شوورا

ماده  -7ارزيابي جامع
ارزاابي جام بهمنظور احراز قابليتهاي آموزشي و پژوهشي دانشجو است کوه
در شيوه آموزشي -پژوهشي ،دانشجو بااد با نظارت معواو آموزشوي مؤسسوه در
اک آزمو که شامل دو اا سه در اصلي به انتخاب استاد راهنما و تصواد گروه
آموزشي است ،شرکت کند .اان آزمو بااد بهگونهاي باشد تا توانمندي ،تحليول و
استنباط دانشجو از نظر اساتيد راهنما و مشاور و  9نفر از اعضاي هييت علموي بوا
پيشنهاد گروه و تيايد معاو آموزشي مؤسسه براي آغاز فعاهيت پژوهشي سنجيده
شود و در شيوه پژوهشي ،احوراز قابليوتهواي پژوهشوي دانشوجو براسوا رونود
پيشرفت فعاهيتهاي پژوهشي دانشجو است که در پااا هر دو نيمسال تحصويلي
از سوي کميته راهبري سنجيده ميشود.
تبصره  -9ميانگين نمرات دانشجو در شويوه آموزشوي -پژوهشوي در ارزاوابي
جام نبااد کمتر از  10باشد .دانشجواي که ميانگين ارزاابي جوام وي کمتور از
 10باشد ،تنها اک بار داگر ميتواند در ارزاابي جام شرکت کند.
تبصره  -2ميوزا پيشورفت فعاهيوتهواي پژوهشوي دانشوجو در شويوه پژوهشوي
بهصورت قابل قبول و غيرقابل قبول سنجيده ميشود .در صورت احراز درجه قابل قبول
از سوي کميته راهبري ،دانشجو ميتواند به فعاهيتهاي پژوهشي خود ادامه دهد.
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تبصره  -8چنانچه ميزا پيشرفت فعاهيتهواي پژوهشوي دانشوجو در شويوه
پژوهشي از سوي کميته راهبري غيرقابل قبول سنجيده شود ،تنها اک نويمسوال
به وي فرصت داده خواهد شد تا روند فعاهيتهاي پژوهشي خود را به سطح قابول
قبول ارتقاي دهد .در غيراان صورت ،از ادامه تحصيل محرو خواهد شد.
ماده  -8دانشجو پ

از تدوان رساهه و تيايد استاد راهنما و به شرط کفااوت

دستآوردهاي علمي رساهه (چاپ حداقل اوک مقاهوه بوراي دانشوجواا در شويوه
آموزشي -پژوهشي و دو مقاهه براي دانشجواا شيوه پژوهشي در مجيت علموي-
پژوهشي داراي نمااه معتبر بيناهمللي و همچنين در شيوه پژوهشي ،بااود اسوتاد
راهنما ،مسؤوهيت کفاات کار انجا شده دانشجو را براي پاسخگواي بهکار فرما اوا
دستگاه اجرااي بپذارد) ،موظف است در حضور هييت داورا از رساهه خوود دفوا
کند.
تبصره  -9در شرااط خا

و در صورتيکه دانشجواا هر دو شويوه از توهيود

دانش فني ،ثبت اخترا  ،اکتشاف و نوآوري «ارزاابي و تيايد شوده توسوط مراجو
ذيصيح علمي» ،آثار بدا هنري ،کتاب تيهيفي و تصنيفي «مورد تيايد دسوتگاه
متقاضي» برخوردار باشند پ از تيايد هييت داورا و شورا از ارااه مقاهوه معواف
خواهند بود.
تبصره  -2نحوه تشکيل و شرح وظااف هييت داورا  ،چگونگي دفا از رسواهه
و احراز کفاات دستآوردهاي علمي رساهه ،تاب دستوراهعملي است که بوهتصوواد
شوراي مؤسسه رسيده باشد.
تبصره  -8ترکيد هييت داورا عبارت از استاد اا اساتيد راهنموا اوا اسواتيد
مشاور 9 ،نفر عضو هييت علمي در رشته مربوط با درجوه حوداقل اسوتادااري بوه
انتخاب شوراي تحصييت تکميلي دانشوکده اوا شووراي آموزشوي و اوا پژوهشوي
پژوهشکده که بااد اک نفر از آنوا حوداقل دانشويار و از مؤسسوههواي خوار از
مؤسسه مجري باشد .در شيوه پژوهشي ،دستگاه متقاضوي مويتوانود اوک نفور را
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بهعنوا استاد مشاور معرفي کند که مشاور دانشجو در دفوا و داوريهوا باشود و
بهعنوا عضو هييت داورا در جلسات حضور داشته باشد.
ماده  -1ارزاابي رساهه براسا

کيفيوت علموي پوژوهش انجوا شوده ،ميوزا

نوآوري ،چگونگي دفا از اافتههاي پژوهشي و نحوه نگارش انجوا مويشوود و در
نتيجه آ  ،به اکي از دو صورت زار تعيين ميشود:
اهف) قبول (در اکي از سطوح :عاهي ،بسيارخوب ،خوب)؛
ب) غيرقابل قبول.
تبصره -چنانچه رساهه دانشجو «غيرقابل قبول» ارزاابي شود ،بنا به تشخي
هييت داورا  ،دانشجو مجاز است يي حداکثر شش ماه ،به شرط اانکه از حداکثر
مدت مجاز تحصيل بيشتر نشود ،اصيحات الز را در رساهه بهعمول آورد و صورفاً
براي اک بار داگر از آ دفا کند.
ماده  -96دانشجو پ

از گذراند واحدهاي درسي و کسد درجه «قبوول» از

رساهه خود به دراافت درجه دکترا ناال ميشود؛
تبصره -مدرک دوره دکترا حسد مورد با ذکر شيوه (آموزشي -پژوهشوي اوا
پژوهشي) صادر ميشود.
ماده  -99مدت مجواز تحصويل در دوره دکتورا در شويوه آموزشوي ،پژوهشوي
حداقل سه سال و نيم و حداکثر چهارسال و نيم و در شويوه پژوهشوي حوداقل 9
سال و حداکثر  1سال است و در صورت ضرورت به پيشنهاد استاد راهنما و تيايد
گروه ذيربط ،در هر دو شيوه ميتوا حداکثر تا اک نيمسوال تحصويلي بوه ااون
مدت افزود.
تبصره -در صورتيکه دانشجو بنا به عللوي خوار از اختيوار خوود و اوا بوروز
مشکيت غيرقابل پيشبيني ،در حداکثر مدت مجاز موفن به اتما تحصيل نشود،
به پيشنهاد استاد راهنماي دانشجو و تيايد شووراي مؤسسوه ،کميسويو بررسوي
موارد خا بر حسد مورد با حضور اسوتاد راهنموا ،وضوعيت دانشوجو را بررسوي
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ميکند و متناسد با فعاهيتهاي کمي و کيفي و علمي دانشجو ،در مورد مودت و
نحوه ادامه تحصيل اا اخرا او تصميمگيري خواهود کورد؛ بور ااون اسوا مودت
مذکور جزو حداکثر مجاز تحصيل دانشجو محسوب ميشود.
ماده  -92در مووارد زاور دانشوجو از اداموه تحصويل در دوره دکتورا محورو
ميشود:
اهف) ميانگين کل نمرههاي درسي دانشجو (با رعاات تبصره  9ماده  )5کمتر از
10شود؛
ب) رساهه دانشجو (با رعاات تبصره ماده  )3و دفا مجودد «غيرقابول قبوول»
ارزاابي شود؛
) مدت مجاز تحصيل دانشجو (با رعاات تبصره ماده  )11به پااا برسد؛
د) صيحيت علمي دانشجو براي استمرار فعاهيت پژوهشي پو از دو ارزاوابي
جام (با رعاات تبصره  ،9ماده  )2احراز نشود.
تبصره -در صورت محرو شد اا انصراف دانشجو از ادامه تحصويل در دوره
دکترا ،مؤسسه مجاز است با رعاات ضوابط و مقررات مربوط ،صرفاً گواهينامهاي را
براسا کارنامه تحصيلي دانشجو صادر کند.
ماده  -98ااون آاوينناموه در بور گيرنوده اصوول کلوي و ضووابط اصولي دوره
دکتراست و مؤسسه موظف است ،شيوهنامههاي اجرااي را بهگونهاي تودوان کنود
کووه ضوومن تحقوون اصووول کلووي آاوويننامووه شوورويي ميوواار بووا آاوويننامووه بووراي
دانشآموختگا ااجاد نشود.
تبصره -تفسير مواد اان آايننامه بر عهده معاونت آموزشي است و در مووارد
مربوط به ارزاابي رساهه و قابليتهاي پژوهشي با هماهنگي معاونت پژوهشي است.
ماده « -94وزارت» و مؤسسه به تناسد وظااف خود ،شيوهنامههاي نظارت بر
اجراي دوره دکترا را تنظيم و بر نحوه اجراي اان آايننامه و شيوهنامههاي اجرااي
آ نظارت ميکنند.
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ماده  -95اان آايننامه مشوتمل بور اوک مقدموه 15 ،مواده و  77تبصوره در
جلسه  225مورخ  33/3/3شوراي برنامهرازي آموزشعواهي تصوواد شود و بوراي
دانشجوااني که ازسال تحصويلي  1933-31و پو ازآ دردوره دکتورا پذارفتوه
ميشوند ،الز االجرا است و از تاراخ اجرا ،کليه بخشنامهها و آايننامههاي مياار با
اان آايننامه هيو ميشود.
وزار علو وتحقيقات و فناوري -کامرا دانشجو

