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 مقدمه 
رشد پر شتاب علم و فناوري و تحوالت عظيم اجتماعي و اقتصادي به خصوص اهداف برنامه

ها طي را براي دانشگاههاي توسعه و سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسالمي ايران، شراي

و مراكز تحقيقاتي پديده آورده است كه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي ايجاد تحول 

راهبردي در علم و فناوري و توجه بيشتر به پژوهش، تربيت نيروهاي متعهد، متخصص و ماهر 

كاري خود هاي را از طريق تنوع در شيوه پذيرش دانشجو در دوره دكتري را در صدر اولويت

 .قرارداده است

نامه آموزشي دوره دكتري، مورد تجديد نظر قرار روي، آخرين آيينبراي نيل به اهداف پيش

هاي كارشناسي و بررسي در جلسات مختلف كار آوري نظريهگرفت و در نهايت، پس از جمع

« هشيپژو»و « آموزشي  پژوهشي»نامه جديد دوره دكتري به دو شيوه گروه آموزشي، آيين

ها، صرفاً با مجوز شوراي گسترش الزم به تأكيد است كه برگزاري هر يك از شيوه. تدوين شد

البته در شيوه پژوهش محور، طرح هاي پژوهشي، پس از . آموزش عالي مجاز خواهد بود

بيني اعتبارات آن كه بايد هاي تخصصي و تعيين كارفرماي مشخص و پيشتصويب در كميته

 . ج از مؤسسه تأمين شده باشد، اجرا خواهد شداز اعتبارات خار

 

 تعاريف -1ماده 
 :رودنامه به كار ميبراي رعايت اختصار، تعاريف زير در اين آيين 

 .منظور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است: وزارت

دوره دكتري باالترين دوره . است( Ph.D)تخصصي  دوره دكتري منظور: دوره دکتری

آن تربيت افرادي انجامد و رسالتلي است كه به اعطاي مدرك تحصيلي ميعاتحصيلي آموزش

هاي مختلف علوم و فناوري در رفع نيازهاي كشور و گسترش است كه با نوآوري در زمينه

مياجرا « پژوهشي»و « آموزشي پژوهشي»اين دوره به دو شيوه . مرزهاي دانش مؤثر باشند

 .شود

هاي داشتن برنامه پنج ساله مصوب هيأت امناء و زيرساخت هاي پژوهشي بامؤسسه: 1تبصره 

توانند دوره هاي پژوهشي ميهاي متقاضي به پروژههاي مورد نياز دستگاهالزم و تبديل پژوهش

نفر دانشجوي دكتراي آموزشي  5ها نيز به ازاي هر دكتري پژوهشي را اجرا كنند و دانشگاه
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ري به شيوه پژوهش محور جذب كنند مشروط بر توانند يك نفر دانشجوي دكتپژوهشي مي

 .اينكه استاد راهنما طرح پژوهشي تقاضا محور داشته باشد

 .طرح پيشنهادي رساله دانشجوي دوره دكتري است :پيشنهاده

فعاليت پژوهشي است كه در زمينه رشته تحصيلي مربوط توسط دانشجوي دكتري و  :رساله

 .گيردتحت راهنمايي استاد راهنما انجام مي

هاي آموزش عالي و پژوهشي كشور است كه ها و مؤسسهمنظورهريك از دانشگاه :مؤسسه

 .مطابق مقررات وزارت، مجازند دوره دكتري  برگزار كنند

 .منظوركوچكترين واحد سازماني آموزشي يا پژوهشي مؤسسه است :گروه

 .نامه دوره دكتري استمنظور آيين :آيين نامه

طرح پژوهشي، داراي كارفرماي مشخص است كه برابر قرارداد، : محورطرح پژوهشي تقاضا 

هاي نظارت بر آن توسط اجراي آن به مؤسسه واگذار و اعتبارات كامل پروژه به همراه هزينه

 .شودكارفرما تأمين و نتيجه كار نيز تحويل گرفته مي

در شيوه آموزشي . داي است كه هدايت رساله دانشجو را بر عهده داركميته :کميته راهبری

پژوهشي، استاد راهنما و دو نفر عضو هيات علمي با انتخاب شوراي تحصيالت تكميلي گروه و 

در شيوه پژوهشي استاد راهنما، مدير گروه، معاون پژوهشي و كارفرما اعضاي اين كميته را 

 .دهندتشكيل مي

در دوره دكتري را بر عهده منظور هيأتي است كه ارزيابي نهايي رساله دانشجو  :هيات داوران

 .دارد

كميته منظور عضو هيات علمي متخصص در زمينه مربوط است كه توسط  :داور داخلی

 .شودتحصيالت تكميلي و از بين اعضاي هيات علمي گروه انتخاب مي( شوراي)

منظور عضو هيات علمي متخصص در زمينه مربوط است كه توسط كميته  :داور خارجی

داراي مدرك )گروه يا دانشكده و از بين اعضاي هيات علمي يا متخصصان تحصيالت تكميلي 

 .شودخارج از گروه انتخاب مي( دكتري تخصصي

منظور شوراي تحصيالت تكميلي يا شوراي آموزشي دانشگاه در شيوه آموزشي پژوهشي  :شورا

 .و بر حسب مورد شوراي پژوهشي مؤسسه در شيوه پژوهشي است
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يكي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه است كه توسط شوراي : يلينماينده تحصيالت تكم

 . شوددانشكده تعيين مي( يا تحصيالت تكميلي)تحصيالت تكميلي گروه يا شوراي آموزشي 

نماينده تحصيالت تكميلي بدون حق رأي بايد بر حسن اجراي جلسات مربوط به  :1توضيح  

 . يالت تكميلي نظارت نمايدهاي تحصنامه آموزشي دورهرساله در چارچوب آيين

 

 شرايط پذيرش - 2ماده 
 داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي( الف

 «وزارت»داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد مورد تأييد ( ب

 داشتن صالحيت علمي ( ج

 داشتن توانايي در زبان خارجي ( د

هاي نيمهنامه آزمونآيين نحوه احراز صالحيت علمي و توانايي در زبان خارجي براساس( 1-2

 .شودمتمركز ورودي دكتري مصوب وزارت تعيين مي

 .دانشجوي دوره دكتري بايد به طور تمام وقت به تحصيل بپردازد( 2-2

 

 استاد راهنما و مشاور –3ماده 
راهنما به درخواست دانشجو و موافقت عضو هيأت علمي و تأييد كميته تحصيالت  استاد( 1-3

 . شوديا  دانشكده تعيين ميتكميلي گروه 

مسئوليت راهنمايي هر دانشجو از ابتدا بر عهده استاد راهنما ست و راهنمايي رساله ( 2-3

هاي توسط عضوهيات علمي حداقل با مرتبه استادياري با دو نيمسال سابقه تدريس در دوره

 . گيرديتحصيالت تكميلي و اتمام راهنمايي دو پايان نامه كارشناسي ارشد انجام م

سوابق تدريس به صورت حق التدريس در خارج از دانشگاه فردوسي مشهد مورد ( 3-3

گيرد ولي سوابق اعضاي هيات علمي كه به دانشگاه فردوسي مشهد منتقل محاسبه قرار نمي

 .شده اند بايد مورد محاسبه قرار گيرد

يك دانشجوي ( ر و همسرخواهپدر، مادر، فرزند، برادر،)هيچ يك از بستگان درجه يك ( 4-3

دوره دكتري نمي تواند راهنمايي، مشاوره و يا داوري رساله دانشجوي مورد نظر را به عهده 

 .گيرد
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يك دانشجوي دكتري را به راهنمايي تنها مي توانند اعضاي هيات علمي در بار اول ( 5-3

ص كميته به تشخي)در صورت راهنمايي مشترك، اين تعداد تا دو دانشجو  .عهده گيرند

 .قابل افزايش مي باشد( تحصيالت تكميلي 

تقسيم دانشجويان تحصيالت تكميلي بين اعضاي هيات علمي در گروه ها بايد بر اساس ( 6-3

بايد مورد  K & Dآيين نامه مصوب دانشگاه صورت پذيرد در اين خصوص فرمول و جدول 

جوز از شوراي تحصيالت تكميلي استفاده قرار گيرد و در موارد يا شرايط خاص نياز به اخد م

 .مي باشد

در شرايط تعيين استاد راهنما براي شيوه پژوهشي، به جاي سابقه تدريس، اتمام دو ( 7-3

ضروري  ،تقاضا محور خاتمه يافته يا حداقل يك طرح پژوهشيطرح پژوهشي به عنوان مجري 

 .است

تحصيالت تكميلي گروه،  كميتهدر صورت نياز، به پيشنهاد استاد راهنما و تأييد ( 8-3

 .شونددار ميمسئوليت راهنمايي رساله دانشجو را دو استاد راهنما به طور مشترك عهده

در مواردي كه دو استاد راهنما براي يك رساله وجود داشته باشد بايد يكي از آنها به ( 9-3

ات علمي و عضو هي( پژوهشي -مسؤول مكاتبات و امور آموزشي)عنوان استاد راهنماي اول 

بديهي است كه اول يا دوم بودن نام اساتيد در راهنمايي دانشجو . گروه آموزشي مربوطه باشد

 .  ارتباطي به جايگاه علمي، شان و مرتبه اساتيد  ندارد

توان يك يا دو استاد مشاور براي هدايت در صورت نياز، به پيشنهاد استاد راهنما مي( 11-3

 .دانشجو تعيين كرد

داشتن مدرك دكتري تخصصي يا استادياري، قيد ي مشاوره رساله دكتري،  به جزبرا( 11-3

 .ديگري وجود ندارد

در شرايط خاص و به تشخيص شوراي تحصيالت تكميلي گروه، انتخاب استاد (  12-3

داخل )خارج از مؤسسه ( با مدرك دكتري تخصصي)راهنماي دوم و مشاور از بين متخصصان 

 . بالمانع است نيز( يا خارج از كشور

اين . باشدمشاركت اساتيد راهنما در كليه امور مربوط به رساله به نسبت مساوي مي( 13-3

 .نمايدقاعده پيرامون مشاركت مشاوران نيز صدق مي
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 واحدهای درسی  -4ماده 
تا  12پژوهشي  -واحد است كه در شيوه آموزشي  36 ،مجموع واحدهاي دوره دكتري( 1-4

 8تا  3واحد آن رساله است و در شيوه پژوهشي نيز  24تا  18حدهاي درسي و واحد آن وا 18

واحد آن رساله است كه  33تا  28واحد آن واحدهاي درسي مرتبط با موضوع رساله دانشجو و 

 .شوددر برنامه درسي مصوب هر رشته با نظر استاد راهنما تعيين مي

ه پژوهشي با تشخيص و نظر استاد تعيين حداقل و حداكثر واحدهاي درسي در شيو( 2-4

 .پذيردراهنما و تأييد كميته تحصيالت تكميلي گروه صورت مي

واحدهاي درسي به منظور تسلط بر مفاهيم نوين هر رشته و تقويت توان علمي دانشجو ( 3-4

تحصيالت تكميلي گروه و  كميتههاي پژوهشي با نظر استاد راهنما و تأييد براي اجراي فعاليت

 .شودس برنامه درسي مصوب هر رشته انتخاب ميبراسا

هاي دانشجو در و ميانگين قابل قبول نمره 21از  14حداقل نمره قبولي در هر درس، ( 4-4

 16هاي گذرانده شده كمتر از ولي چنانچه ميانگين نمره درس. است 21از  16ها، همه درس

با نظر استاد راهنما حداكثر در  باشد، دانشجو مجاز خواهد بود، با رعايت سنوات تحصيلي و

مي باشد، براي جبران ميانگين،  16را كه نمره آن كمتر از  يك نيمسال تحصيلي، دروسي

 .مجددا بگذراند

در شرايط خاص و در صورت نياز، به تشخيص استاد راهنما و تأييد كميته تحصيالت ( 5-4

نمره . به عنوان جبراني بگذراندواحد درسي را  6تكميلي گروه، دانشجو موظف است حداكثر تا 

 .شوددروس جبراني در ميانگين كل محاسبه نمي

دروس جبراني ترجيحاً بايد قبل از . است 21از  12نمره قبولي در هر درس جبراني  ( 6-4

 . شروع دروس دكتري و لزوما تا پايان دروس اصلي گذرانيده شوند

 .د مجاز نيستبرگزاري دروس دكتري به صورت معرفي به استا( 7-4

، دانشجويان دكتري بايد يك سخنراني از نتيجه 2و  1در صورت ارائه دروس سمينار ( 8-4

موضوع سمينارها نيز بايد در . در گروه آموزشي ارائه دهند را مطالعات خود در اين دروس

 . راستا و هماهنگ با موضوع رساله باشد
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 دفاع از پيشنهاده و موضوع رساله – 5ماده 
و در شيوه ( تا پايان نيمسال اول)پژوهشي  -دانشجو موظف است در شيوه آموزشي( 1-5

، موضوع رساله خود را با (هاي پژوهشي تقاضا محورهمزمان با پذيرش و از طرح) پژوهشي 

هماهنگي استاد راهنما تعيين و پس از تصويب كميته تحصيالت تكميلي گروه، فعاليت 

ده رساله در شيوه آموزشي پژوهشي تا پايان نيمسال سوم و پيشنها. پژوهشي خود را آغاز كند

در شيوه پژوهشي در طول نيمسال اول و پس از تصويب كميته تحصيالت تكميلي گروه 

 .وتاييد نهايي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه رسميت مي يابد و قابل اجرا است

داليل به شوراي تحصيالت در صورت عدم رعايت زمان هاي مذكور موضوع بايد با ذكر ( 3-5

 .تكميلي دانشكده منعكس تا مجوز دفاع از پيشنهاده صادر شود

در هر صورت دانشجو بايد تا پايان نيمسال چهارم از پيشنهاده دفاع نمايد و براي ( 4-5 

نيمسال پنجم منوط به اخد مجوز از شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه بوده و در غير اين 

 .يل محروم خواهد شدصورت از ادامه تحص

 . شوددفاع از پيشنهاده ضروري است و مستقل از ارزيابي جامع انجام مي( 5-5

مشاور، دو داور ( ان)راهنما، استاد( ان)استاد: هيات داوران دفاع از پيشنهاده عبارتند از( 6-5

يلي گروه از بين افراد پيشنهادي استاد راهنما با موافقت كميته تحصيالت تكم( ترجيحاًداخلي)

 . يا دانشكده

جلسه دفاع از پيشنهاده بايد با حضور و نظارت نماينده تحصيالت تكميلي گروه انجام ( 7-5

 . پذيرد

دانشجو موظف است پس از موفقيت در دفاع از پيشنهاده خود، با مراجعه به پورتال ( 7-5

 .ثبت نمايد 3شخصي، پيشنهاده را در قالب طرح شماره 

پس از طي مراحل تاييد نهايي توسط معاونت پژوهشي دانشگاه  رسميت مي پيشنهاده (  8-5 

دانشجو بايد با مراجعه به پورتال شخصي از تصويب نهايي پيشنهاده خود اطالع حاصل . يابد

 .نمايد
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 ارزيابی جامع - 6ماده 
ارزيابي جامع پس از پايان دوره آموزشي و به منظور احراز قابليت هاي آموزشي و ( 1-6

پژوهشي، دانشجو بايد با نظارت معاون  -ژوهشي دانشجو است كه در شيوه آموزشي پ

مؤسسه در يك آزمون كه به دو صورت كتبي و شفاهي انجام مي گيرد، شركت ( آموزشي)

به ( گذرانده شده در دوره تحصيالت تكميلي)امتحان كتبي شامل دو يا سه درس اصلي . كند

اي اين آزمون بايد به گونه. تحصيالت تكميلي گروه است يتهكمانتخاب استاد راهنما و تصويب 

مشاور و دو ( ان)راهنما و استاد( ان)باشد كه توانمندي، تحليل و استنباط دانشجو از نظر استاد

تا سه نفر از اعضاي هيات علمي از بين اعضاي پيشنهادي استاد راهنما به انتخاب شوراي 

 . تحصيالت تكميلي گروه، سنجيده شود

هاي پژوهشي دانشجو، براساس روند پيشرفت فعاليتدر شيوه پژوهشي، احراز قابليت( 2-6

هاي پژوهشي دانشجو است كه در پايان هر دو نيمسال تحصيلي از سوي كميته راهبري 

 .شودسنجيده مي

مسؤول برگزاري امتحان جامع، گروه هاي آموزشي و با نظارت معاونين آموزشي ( 3-6

 .شنددانشكده مي با

ارزيابي جامع هر گرايش در يك تاريخ ثابت ومشخص در هر شش ماه برگزار مي شود ( 4-6

كه اين زمان ها در هر دانشكده بايد ثابت و براي همه گروه هاي آموزشي همزمان اعالم شده و 

  .اجرا شود و بايد همه دانشجويان يك گرايش، با هم در ارزيابي شركت نمايند

الم عناوين دروس امتحاني و اسامي دانشجوياني كه بايد در امتحان جامع حداقل زمان اع( 5-6

دانشجويان مذكور بايد جهت آمادگي . شركت نمايند دو ماه قبل از زمان امتحان مي باشد

 .براي شركت در امتحان جامع ثبت نام كرده باشند

يك باردر اولين در صورتي كه دانشجو پس از ثبت نام در امتحان شركت ننمايد تنها (  6-6

   .مجاز به شركت خواهد بود بعدي ارزيابي جامع

( حداكثر تا پايان نيمسال چهارم)در صورتي كه دانشجو در طول دوره تحصيل دكتري ( 7-6

و داراي تمام شرايط ذكر )پژوهشي معتبر -مقاله اي پذيرفته يا چاپ شده در يك مجله علمي

داشته باشد، از ارزيابي جامع  ( آيين نامه 25حه شده در دستورالعمل اجرايي مربوطه در صف

كه اين نتيجه بايد در همان نيمسال . شودتلقي مي( و يا به عبارتي ديگر قبول شده)معاف 

 .  دانشكده اعالم گردد( آموزشي)توسط مدير گروه به معاون 
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 16ر از ميانگين نمرات دانشجو در شيوه آموزشي پژوهشي در ارزيابي جامع نبايد كمت( 8-6

تواند باشد، تنها يك بار ديگر مي 16دانشجويي كه ميانگين ارزيابي جامع وي كمتر از . باشد

 .در ارزيابي جامع شركت كند

و سهم  نمره شفاهي به % 71شفاهي بوده و سهم نمره كتبي  –امتحان به صورت كتبي ( 9-6

 .كل نمره خواهد بود% 31ميزان 

در اولين ارزيابي جامع، وي بايد در ارزيابي جامع دوم  درصورت عدم قبولي دانشجو( 11-6

 .شركت كند و در صورت عدم قبولي از ادامه تحصيل محروم خواهد شد

در صورتي كه دانشجو پس از عدم قبولي در اولين امتحان جامع، موفق به چاپ مقاله ( 11-6

تواند در خواست خود  گرديد مي(قبل از اتمام نيمسال چهارم)حائز شرايط معافيت از امتحان 

 .را به همراه مدارك مربوطه ارائه نموده و در صورت تاييد، از امتحان مجدد معاف شود

 نظارت بر فعاليت ها و پيشرفت تحصيلی - 7ماده 
هاي علمي و پژوهشي دانشجو، در مرحله پژوهشي و تدوين رساله بايد با تمام فعاليت( 1-7

همچنين هدايت و نظارت بر تهيه ، چاپ و تاييد  .يردهدايت ونظارت استاد راهنما صورت گ

. مقاالت مستخرج از رساله كه در چارچوب پيشنهاده بوده اند بر عهده استاد راهنما مي باشد

دانشجو موظف است در هر زماني كه استاد راهنما تعيين كند، نتيجه تحقيقات خود را به وي 

ت خود را در قالب سخنراني در گروه ارائه دانشجو بايد هر سال نتايج تحقيقا. گزارش دهد

 .نمايد

دانشجو موظف است در هر نيمسال با مراجعه به پورتال شخصي و تكميل فرم مربوط به ( 2-7

بديهي است كه . هاي  نتايج و پيشرفت پژوهش خود را به  استاد راهنما ارسال نمايدگزارش

 . باشدها وابسته ميه به اين گزارشها در برگه ارزشيابي رسالاخذ نمره مربوط به گزارش

هاي پژوهشي دانشجو در دو نيمسال از نظر استاد راهنما چنانچه ميزان پيشرفت فعاليت( 3-7

سنجيده شود،  "غير قابل قبول"مورد تاييد نبوده و از سوي كميته تحصيالت تكميلي گروه 

ه وي فرصت داده خواهد پس از تاييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده، تنها يك نيمسال ب

در غير اين صورت، . ارتقاء دهد "قابل قبول" هاي پژوهشي خود را به سطحشد تا روند فعاليت

 .از ادامه تحصيل محروم خواهد شد
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 "قابل قبول"هاي پژوهشي دانشجو در شيوه پژوهشي به صورت ميزان پيشرفت فعاليت( 4-7

از سوي كميته  "قابل قبول"حراز درجه در صورت ا. شودسنجيده مي "غير قابل قبول"و 

 . تواند به فعاليت هاي پژوهشي خود ادامه دهددانشجو ميراهبري،

هاي پژوهشي دانشجو در شيوه پژوهشي در دو نيمسال چنانچه ميزان پيشرفت فعاليت( 5-7

سنجيده شود، پس از تاييد شوراي تحصيالت  "غير قابل قبول" از سوي كميته راهبري

هاي پژوهشي انشكده، يك نيمسال به وي فرصت داده خواهد شد تا روند فعاليتتكميلي د

در غير اين صورت، از ادامه تحصيل محروم خواهد . ارتقاء دهد "قابل قبول"خود را به سطح

 .شد

 

 شرايط دفاع و هيات داوران -8ماده 
هاي مورد تاييد به اخذ مجوز دفاع از رساله منوط به كسب و ارائه نمره قبولي در آزمون ( 1-8

 .شرح زير مي باشد

TOEFL-  450حداقل 

TOLIMO-  450حداقل 

MSRT- وTELP  50حداقل 

IELTS-  5حداقل 

الك هاي مصوب آن دانشگاه مورد منمره قبولي آزمون زبان دانشگاه تهران نيز بر اساس  -

 .تاييد مي باشد

خارجي، دانشجو بايد قبل از  در خصوص اعتبار و يا پذيرش نمره ساير آزمون هاي داخلي و -

از اعتبار و نمره پذيرفتني مديريت گروه اقدام به شركت در آن ها با مراجعه و يا استعالم از 

  .   آن اطالع حاصل نمايد

دانشجو پس از تدوين رساله و تأييد استاد راهنما و به شرط كفايت دستاوردهاي علمي ( 2-8

پژوهشي و دو مقاله براي  -جويان در شيوه آموزشي چاپ حداقل يك مقاله براي دانش)رساله 

پژوهشي داراي نمايه معتبر و پس از كسب  -دانشجويان شيوه پژوهشي در مجالت علمي 

 كميتهداخلي و تصويب ( يا يكي از داوران)اظهار نظر كتبي داور خارجي و تاييد داور 

ييد كفايت كار انجام شده و در شيوه پژوهشي، پذيرش مسئوليت و تا)تحصيالت تكميلي گروه 
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، موظف است در (دانشجو براي پاسخگويي به كارفرما يا دستگاه اجرايي توسط استاد راهنما

 .حضور هيأت داوران از رساله خود دفاع كند

با )ماه پس از دفاع پيشنهاده از رساله خود دفاع نمايد 12دانشجو نمي تواند زودتر از ( 3-8

 (11ماده ذكر شده در ل رعايت حداقل زمان مجاز تحصي

در شرايط خاص و در صورتي كه دانشجويان هر دو شيوه، از توليد دانش فني، ثبت ( 4-8

مورد تأييد »آوري ارزيابي و تأييد شده توسط مراجع ذيصالح علمي  و اختراع، اكتشاف و نو

(  مرتبط با تخصص)، آثار بديع هنري، كتاب تأليفي و تصنيفي« دستگاه هاي متقاضي

و ( در شيوه پژوهشي)برخوردار باشند پس از كسب تاييديه علمي و تصويب كميته راهبري 

 .از ارائه مقاله معاف خواهند بود( دانشكده)تاييد كميته تحصيالت تكميلي گروه 

مشاور، نماينده ( ان)راهنما، استاد( ان)استاد: تركيب هيأت داوران عبارت است از( 5-8

و هيأت علمي در رشته مربوط با مرتبه حداقل استادياري به نفر عض 3تحصيالت تكميلي، 

و يا پژوهشي ( دانشكده)انتخاب كميته تحصيالت تكميلي گروه يا شوراي آموزشي 

هاي خارج يا مؤسسه)ها از خارج گروه به عنوان داور كه بايد يك يا دو نفر از آن( پژوهشكده)

  .با رتبه حداقل دانشياري باشند( از مؤسسه مجري

تواند يك نفر را به عنوان استاد مشاور معرفي در شيوه پژوهشي، دستگاه متقاضي مي( 6-8

ها باشد و به عنوان عضو هيأت داوران در جلسات كند كه مشاور دانشجو در دفاع و داوري

 .حضور داشته باشد

آيين اداره جلسه دفاع و نظارت بر حسن اجرا و رعايت ضوابط و دستورالعمل هاي اين(  7-8

نامه و مصوبات شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه در رابطه با دفاع بر عهده نماينده تحصيالت 

 .تكميلي است

 

 ارزيابی رساله -9ماده 
وري، چگونگي دفاع از ارزيابي رساله براساس كيفيت علمي پژوهش انجام شده، ميزان نوآ( 1-9

( درج در برگه ارزشيابي رساله دكتريمطابق جزئيات من)هاي پژوهشي و نحوه نگارش يافته

 .شودانجام مي

مالك تصميم گيري درخصوص رد يا قبول رساله وهمچنين درجه آن، ميانگين نمرات ( 2-9

بدون وزني است كه هر يك از اساتيد راهنما و مشاور و نيز داوران حاضر در جلسه به طور 
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در مجموع يك ( در صورت تعدد)ما در اين مجموعه استادان راهن. دهندمستقل به دانشجو مي

آن به يكي از دو ( امتياز)و نتيجه رأي و استادان مشاور نيز در مجموع يك راي خواهند داشت 

 :شودصورت زير تعيين مي

 :قبول، با يكي از درجات( الف

 ،  (به باال 19نمره )عالي  

 ، (99/18تا نمره  51/17از نمره )بسيار خوب  

 ( 99/17نمره تا  16از نمره )خوب  

 (16كسب نمره كمتر از )غير قابل قبول ( ب

با توجه به ضرورت ارتقاء كمي و كيفي پژوهش و تحصيالت تكميلي در دانشگاه موارد ( 3-9 

 :ذيل بايد رعايت گردد

هاي رساله و هاي دكتري، افزون بر ويژگيرساله( و به باال 19نمره )براي دريافت درجه عالي 

 :ياچاپ حداقل دو مقاله نحوه دفاع، پذيرش

هاي علوم پايه، علوم رياضي، كشاورزي، دامپزشكي و هاي موجود در دانشكدهبراي رشته (الف

كه حداقل يكي از آن ها در مجالت  خارج )مقاله علمي پژوهشي  1و  ISIمقاله  1  :مهندسي

 .وري استو هر دو مرتبط با رساله باشند، ضر( از دانشگاه فردوسي مشهد چاپ شده باشد

كه حداقل يكي از آن ها در )مقاله علمي پژوهشي  1و  ISCمقاله  1 ،براي ساير رشته ها( ب

و هر دو مرتبط با رساله باشند، ( مجالت  خارج از دانشگاه فردوسي مشهد چاپ شده باشد

 .ضروري است

ق بايد مطاب( دانشجو و اساتيد راهنما و مشاور)ترتيب اسامي و مسئوليت افراد ( 4-9

همين  33موجود در صفحه )دستورالعمل اعالم شده توسط معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه 

 .باشد( نامهآيين

مالك تاييد و اعتبار مجالت، ضوابط مصوب كميته مميزه دانشگاه و معاونت پژوهش و ( 5-9

ضوابط و ليست مجالت معتبرو فاقد اعتبار در سايت معاونت . فناوري دانشگاه مي باشد

لذا دانشجويان بايد قبل از ارسال . ه قابل دستيابي و مشاهده مي باشدژوهش و فناوري دانشگاپ

مقاالت خود به مجالت، ضمن مشورت با استاد راهنما و مشاور، از جزئيات ضوابط مربوط به 

 .اعتبار مجالت و ليست هاي مجالت معتبر يا نامعتبر اطالع حاصل نمايند
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ازاي تمديد سنوات تحصيلي دانشجويان دكتري صورت نمي هيچ كسر نمره اي به ( 6-9

 .پذيرد

روز پس از دفاع رساله، نسبت به اعمال اصالحات و  31دانشجو موظف است حداكثر تا ( 7-9

از ر غير اين صورت اگر اقدام نمايد د( يا مدير گروه)به نماينده تحصيالت تكميلي تحويل آن 

 .ُكندثبت نام ( به صورت نوبت دوم )بايد مجددا  براي تحصيل تجاوز نمايد،نيمسال مجاز 

روز پس از دريافت رساله اصالح شده از نماينده  15استاد راهنما نيز بايد حداكثر تا (8-9

اقدام و نسبت به تاييد يا عدم تاييد اصالحات اعمال شده ( يا مدير گروه)تحصيالت تكميلي 

   .اعالم نمايد(گروهيا مدير )نتيجه را به نماينده تحصيالت تكميلي 

ارزيابي شود، بنا به تشخيص هيأت داوران، « غير قابل قبول»چنانچه رساله دانشجو ( 8-9

دانشجو مجاز است طي حداكثر شش ماه، به شرط اينكه از حداكثر مدت مجاز تحصيل بيشتر 

 .ع كندنشود، اصالحات الزم را در رساله به  عمل آورد و صرفاً براي يك بار ديگر از آن دفا

 

 یتحصيللا غارف -11 ماده
از رساله خود به « قبول»دانشجو پس از گذراندن واحدهاي درسي و كسب درجه ( 1-11

 .شوددريافت درجه دكتري نائل مي

تاريخ فارغ التحصيلي دانشجو، تاريخ دفاع قابل قبول از رساله در چارچوب مقررات مي ( 2-11

 .باشد

براي استاد راهنما و )نسخه چاپي  2التحصيلي ي فارغهر دانشجوي دكتري بايد برا( 3-11

مشاور، داور و كتابخانه ( ان)رساله براي استاد PDFفايـل : هايي شامــل CDو ( كتابخانه

هاي چاپي متناسب با تعداد استادان راهنما يا تقاضاي استادان مشاور تعداد نسخه. فراهم نمايد

 .ستقابل افزايش ا (براي دريافت نسخه چاپي)

التحصيلي كليه دانشجويان تحصيالت تكميلي منوط به اخذ گواهي پژوهشگاه فارغ(  4-11

 .اطالعات و مدارك علمي ايران از طريق كتابخانه مركزي دانشگاه است

نامه مصوب وزارت علوم، تحقيقات و مدرك دوره دكتري حسب مورد و مطابق آيين( 5-11

 .گرددصادر ميفناوري با ذكر نوع و يا شيوه تحصيلي 

اما ضروري است طبق ضوابط مصوب كميته . هاي دكتري بالمانع استچاپ رساله( 6-11

در مقدمه ذكر نمايد كه اين اثر   ردوسي مشهد عمل شود و نويسنده انتشارات دانشگاه ف
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در ضمن اسامي اساتيد راهنما . باشدمستخرج از رساله دكتري در دانشگاه فردوسي مشهد مي

 .نيز در مقدمه ذكر شودو مشاور 

 

 مدت مجاز تحصيل  -11ماده 
پژوهشي حداقل سه سال و نيم و حداكثر چهار سال و  -دوره دكتري در شيوه آموزشي( 1-11

سال است و در صورت ضرورت به پيشنهاد  4سال و حداكثر  3نيم و در شيوه پژوهشي حداقل 

توان حداكثر تا بط، در هر دو شيوه مياستاد راهنما و تأييد كميته تحصيالت تكميلي گروه ذير

 .يك نيمسال تحصيلي به اين مدت افزود

پس از حداكثر مجاز در هر دو )در مواردي كه دانشجوي دكتري نياز به تمديد سنوات ( 2-11

دارد، بايد درخواست خود را حداقل يك ماه قبل از پايان نيمسال مجاز به اداره آموزش ( شيوه

 .له وي منوط به تأييد تمديد سنوات خواهد بودساانتخاب واحد ر. هدواحد مربوطه تحويل د

در صورتي كه دانشجو بنا به عللي خارج از اختيار خود و يا بروز مشكالت غيرقابل ( 3-11

بعد از نيمسال نهم در شيوه آموزشي پژوهشي و بعد از )پيش بيني، در حداكثر مدت مجاز

اتمام تحصيل نشود، به پيشنهاد استاد راهنماي  موفق به( نيمسال هشتم در شيوه پژوهشي

دانشجو و تأييد كميته تحصيالت تكميلي گروه، كميسيون بررسي موارد خاص بر حسب مورد 

هاي كمي كند  و متناسب با فعاليتوضعيت دانشجو را بررسي ميبا حضور استاد راهنما،

گيري خواهد اخراج او تصميموكيفي و علمي دانشجو، در مورد مدت و نحوه ادامه تحصيل يا 

 .شودبراين اساس، مدت مذكور جزو حداكثر مجاز مدت تحصيل دانشجو محسوب مي. كرد

، "ارزيابي جامع"دانشجو موظف است در هر نيمسال نسبت به انتخاب درس يا واحد ( 4-11

 . ايددر سيستم آموزشي اقدام نم( پس از اخذ آن در هر نيمسال) "واحد رساله"و  "پيشنهاده"

عدم ثبت نام يا ثبت رساله در زمان مقرر، به منزله انصراف دانشجو از تحصيل تلقي (  5-11

 كميتهتواند با موافقت در موارد استثنايي كه دانشجو عذر موجه داشته باشد مي. مي شود

تحصيالت تكميلي گروه و تاييد كميسيون موارد خاص دانشگاه و با توجه به حداكثر مدت 

 .يل، حداكثر تا دونيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده كندمجاز تحص
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 محروميت از تحصيل -12ماده 
 :شوددر موارد زير دانشجو از ادامه تحصيل در دوره دكتري محروم مي( 1-12

 .شود 16كمتر از  (4با رعايت ماده )ميانگين نمرات دروس دانشجو ( الف

 .ارزيابي شود« غيرقابل قبول»فاع مجدد دپس از و ( 9با رعايت ماده )رساله دانشجو ( ب

 .به پايان برسد( 11با رعايت ماده )مدت مجاز تحصيل دانشجو ( پ

با رعايت )صالحيت علمي دانشجو براي استمرار فعاليت پژوهشي پس از دو ارزيابي جامع ( ت

 .احراز نشود( 6ماده 

مطابق )از اتمام مهلت هاي پيشرفت تحصيلي پس عدم احراز شرايط قابل قبول از گزارش( ث

 (7 ماده

 .از پيشنهاده دفاع نمايد( 5 مطابق ماده)در صورتي كه دانشجو نتواند در زمان مقرر ( ج

در صورت محروم شدن يا انصراف دانشجو از ادامه تحصيل در دوره دكتري، مؤسسه ( 2-12

س كارنامه تحصيلي اي را براسا، صرفاً گواهينامهمجاز است با رعايت ضوابط و مقررات مربوط

 .دانشجو صادر كند

 

 ساير موارد
هاي آموزشي بايد با توجه به روند رشد دانش و فناوري نسبت به روزآمد نمودن گروه( 1

 .هاي تحصيالت تكميلي اقدام نماينددروس دورهو يا سرفصل 

ئه تواند به ارادر صورت ضرورت فقط بخش بسيار كمي از زمان كالس در طول يك ترم مي( 2

سمينارهاي دانشجويي اختصاص يابد و بخش اعظم زمان كالس بايد توسط خود مدرسان 

 . محترم به ارائه اطالعات درسي روزآمد در چارچوب سرفصل تخصيص يابد

با توجه به ماهيت دوره آموزشي، ارائه نمره دروس نبايد مشروط به ارائه مقاله پژوهشي يا ( 3

 .يمسال باشدترجمه بخشي از يك كتاب در طول ن

هاي دكتري با تعداد دانشجوي كمتر از كف مصوب شوراي تحصيالت تشكيل كالس(  4

موارد استثنايي بايد بعد از تأييد شوراي تحصيالت تكميلي گروه . تكميلي دانشگاه مجاز نيست

 .و دانشكده براي تصميم گيري به كميته منتخب شوراي آموزشي دانشگاه ارجاع شود
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ارزيابي پيشرفت تحصيلي و يا آمادگي براي دفاع از رساله  و يا اتمام سنوات  در رابطه با( 5

دانشجويان در شيوه پژوهشي، در صورت بروزاختالف در نظر سازمان تقاضا دهنده و استاد 

راهنما و عدم امكان ادامه پژوهش، مرجع تصميم گيري معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه 

 .  خواهد بود

   

 

 تصويب و تفسير :13ماده 
نامه در برگيرنده اصول كلي و ضوابط اصلي دوره دكتري است و مؤسسه اين آيين( 1-13

اي تدوين كند كه ضمن تحقق اصول كلي آيينهاي اجرايي را به گونهموظف است، شيوه نامه

 .آموختگان ايجاد نشودنامه براي دانششروطي مغاير با آييننامه،

هاي نظارت بر اجراي دوره به تناسب وظايف خود، شيوه نامه و مؤسسه« وزارت»( 2-13

 .كنندهاي اجراي آن نظارت مينامه و شيوه نامهدكتري را تنظيم و بر نحوه اجراي اين آيين

 .نامه بر عهده معاونت آموزشي دانشگاه استتفسير مواد اين آيين( 3-13

انشكده ها مسؤول نظارت بر حسن د( آموزشي)هاي آموزشي  و معاونين مديران گروه( 4-13

هرگونه حذف، اضافه يا تغيير در مفاد . باشندنامه و توضيحات آن مياجراي مقررات اين آيين

هاي آموزشي، بايد قبل از اجرا تحصيالت تكميلي گروه كميتهنامه و توضيحات آن در اين آيين

س شوراي تحصيالت به تأييد شوراي آموزشي يا تحصيالت تكميلي دانشكده مربوط، سپ

 .تكميلي دانشگاه برسد

 

ماده در شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه  13نامه مشتمل بر يك مقدمه و اين آيين( 5-13

و پس از آن در دوره دكتري  1391-92تصويب شد و براي دانشجوياني كه از سال تحصيلي 

هاي مغاير با اين نامهها و آيينشوند، الزم االجرا است و از تاريخ اجرا كليه بخشنامهپذيرفته مي

 .شودنامه لغو ميآيين
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 دستورالعمل اجرايی معافيت از ارزيابی جامع
 (شرايط پذيرش مقاله جايگزين امتحان جامع)

  
اپ شده در يك چدر صورتي كه دانشجوي دكتري داراي يك مقاله كامل پذيرفته يا ( الف

متقاضي  ،، مي تواند با تأييد استاد راهنمابا شرايط ذيل باشدپژوهشي معتبر -مجله علمي

 :گردد( كتبي و شفاهي)ارزيابي جامع معافيت از 

 .تحصيلي دانشجو باشددر گرايش موضوع مقاله 

 .اشدنشاني دانشجو در مقاله، دانشگاه فردوسي مشهد ب

له مقاله بايد حاصل فعاليت پژوهشي دانشجو در دوره دكتري بوده و تاريخ ارسال مقاله به مج

 .در دوره دكتري باشد

مقاله به طور انفرادي يا با همكاري حداقل يكي از اعضاي هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد 

نگارش ( دانشجويان ديگر و نه با همكاري)يا استاد راهنماي وي در دانشگاه فردوسي مشهد 

  .يافته باشد

اكز و موسسات آموزشي يا ها، مرساير همكاران مي توانند از اعضاي هيات علمي دانشگاه

 .پژوهشي ديگر باشند

 

 .در صورت وجود همكاران، دانشجو بايد نويسنده اول يا نويسنده مسؤول مقاله باشد

در نظر گرفته  (Original Research Article)كامل پژوهشي براي معافيت فقط يك مقاله 

 ,Short paper, Communication: از قبيل)استفاده از چند مقاله غير كامل . شودمي

Letters, ) پژوهشي معتبر براي معافيت از ارزيابي -به عنوان جايگزين يك مقاله كامل علمي

 .مجاز نيستجامع 

مرجع بررسي شرايط فوق و كيفيت علمي مقاله، در چارچوب مقررات معاونت پژوهشي 

له مورد نظر در صورت عدم تاييد مقا. تحصيالت تكميلي گروه مي باشد كميتهدانشگاه، فقط 

توسط استاد راهنما، بايد عدم پذيرش مقاله نيز توسط شوراي تحصيالت تكميلي گروه تصويب 

 . و به دانشجو اعالم گردد

يا شركت در آزمون جامع طبق بند ( الف)حداكثر زمان ارائه نامه پذيرش مقاله بند : 1 تبصره

 . پايان نيمسال چهارم خواهد بود ،(ب)
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مي توانند  1كه يك بار در ارزيابي جامع مردود شده اند، با رعايت تبصره دانشجوياني  :توضيح

  .نيز استفاده نمايند( الف)از بند 

 

نمي تواند جايگزين هيچ يك از مقاالت الزم براي اخذ مجوز دفاع و ( الف)مقاله بند : 2 تبصره

 .گردد( و كسب نمرات مربوطه در محاسبه نمره رساله) دانشجو يا فارغ التحصيلي 

خود را ارائه ( الف)دانشجو بايد تا قبل از دفاع از رساله، نسخه چاپ شده مقاله بند : 3تبصره 

 .دهد

و ( با ارائه مقاله)ارزيابي جامع در كارنامه دانشجو و مكاتبات مربوط به صورت معاف : 4 تبصره

  .گردددرج مي "قبول شده"يا 

انشجويان دكتري به جاي ارزيابي جامع ارائه ميي كه داپذيرفته يا چاپ شدهمقاله : 5تبصره 

مورد تاييد وزارت علوم و يا وزارت ) ISCيا ( غيرصفر IFبا ) ISIدهند بايد در يكي از مجالت 

 –علوم انساني )يا ساير مجالتي كه به تاييد كميته تخصصي هيات مميزه مربوط (بهداشت
در هر صورت مرجع نهايي . است باشدرسيده ( كشاورزي و دامپزشكي –علوم  –مهندسي 

  .تعيين اعتبار مجالت  معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه خواهد بود

 .قابل اجرا است 12/7/1388اين دستورالعمل از ( ج
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 ( لطفاً تايپ شود ) 

 :                                     نام و نام خانوادگي

 : مقطع                            :           شماره دانشجويي

 :                                      رشته و گرايش

 : تلفن تماس:                                  تاريخ شروع به تحصيل

 : وضعيت آموزشي

 : تعداد واحدهاي گذرانده شده

 : معدل            : نيمسال دوم -2:                معدل          : نيمسال اول  -1

 : ميانگين معدل  :       نيمسال چهارم  -4:                  معدل       :   نيمسال سوم  -3

 : تعداد واحدهاي باقيمانده

 پذيرفته شده با مقاله                    با امتحان :             وضعيت آزمون جامع

 ول              عدم قبول قب:                      نمره آزمون جامع 

 : وضعيت پژوهشي

              ندارد          دارد :               پيشنهاده مصوب

 :تاريخ تصويب در شوراي تخصصي گروه

 : موضوع رساله
 

 : تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر       ندارد           دارد :       مقاله

 :ز رسالهتاريخ احتمالي دفاع ا

 : مشخصات استاد راهنما

 :مرتبه علمي:                                  نام ونام خانوادگي

 :رايانامه:                                           تلفن تماس 

 (: درصد)ميزان پيشرفت رساله

                         ضعيف              متوسط        رضايتمندي استاد راهنما از فعاليت پژوهشي دانشجو   خوب 

 : امضاي استاد راهنما                                                                                                

 : در صورت نياز به تمديد بورس، نظر استاد راهنما درخصوص داليل طوالني شدن دوره

 : امضاي استاد راهنما                                                                                                

دانشجوي بورسيه فوق در مقطع           دوم سال تحصيلي / وسيله گزارش پيشرفت تحصيلي نيمسال اول بدين

 .گردددكتري جهت استحضار و دستور اقدام مقتضي ايفاد مي

 :نام وامضاء و مهر تحصيالت تكميلي دانشكده                                                                              

 . باشدگزارش پيشرفت تحصيلي ارسالي مورد تاييد مي

 : تحصيالت تكميلي دانشگاه امضاء و مهر معاونت آموزشي و                                                                    

 .......سال تحصيلی  ........وضعيت تحصيلی نيمسال گزارشفرم 

 (برای دانشجويان بورسيه)
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 شيوه نامه اجرايی استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقيقاتی

برای اعزام دانشجويان دکتری داخل به دوره های تخصصی در داخل و ) 

 و شرکت در سمينارهای علمی خارج از کشور (خارج از کشور
 

وزارت و ايجاد به منظور تمركز زدايي امور دانشجويي، كاهش مراجعات دانشجويان به 

پژوهشي، در راستاي استفاده از فرصت كوتاه مدت  –تسهيالت بيشتر در ارائه خدمات علمي 

تحقيقاتي براي اعزام دانشجويان دكتري داخل به دوره هاي تخصصي در داخل و خارج از 

كشور و شركت در سمينارهاي علمي خارج از كشور، اين شيوه نامه تهيه و در جلسه شوراي 

 .به تصويب رسيد 26/2/91بورس وزارت مورخ مركزي 

 

 :شرايط متقاضی( 1)ماده 

 .سال نگذشته باشد 5/3از شروع به تحصيل دانشجوي بيش از  -( 1)بند 

امتحان جامع را با موفقيت گذرانده و طرح پيشنهادي رساله دكتري آنان تصويب  -( 2)بند 

 .شده باشد

 .ق جدول پيوست باشددانشگاه متقاضي داراي سهميه طب –( 3)بند 

، ايلتس 61، تافل آي بي تي 461، تافل 51دارا بودن حد نصاب نمره ام اس آر تي  -( 4)بند 

 براي اعزام به اين دوره تحقيقاتي در خارج از كشور 461، توليمو 5/5

 .مهارت الزم براي مكالمه در خارج از كشور را داشته باشند: تبصره

 عهدي و اخالقي جهت حفظ شئونات جمهوري اسالمي ايران داشتن شرايط الزم ت -( 5)بند 

 

 :نحوه اجرا( 2)ماده 

تكميل كاربرگ اطالعات مربوط به دانشجويان متقاضي استفاده از فرصت كوتاه  -( 1)بند 

 مدت تحقيقاتي توسط دانشگاه و ارسال به اداره كل بورس و امور دانشجويان خارج 

براي دانشجويان )ان ده ميليون تومان توسط دانشگاه اخذ تضمين معتبر به ميز -( 2)بند 

 (غيربورسيه



ییدکتردکتر  دورهدوره  نامهنامه  آيينآيين            

 

 

23 

معرفي به نظام وظيفه در صورت نياز، معرفي به وزارت امور )تهيه نامه هاي الزم  -( 3)بند 

خارجه به همراه نامه حمايت مالي، معرفي نامه به شعبه بانك تجارت در استان محل تحصيل 

 رس توسط اداره كل بو( جهت دريافت ارز

 ارسال نامه هاي فوق الذكراز طريق پست به دانشگاه -( 4)بند 

 

 :مزايا( 3)ماده 

پرداخت شش ماه مقرري ارزي و هزينه بليط رفت و برگشت، بيمه و هزينه هاي  -( 1)بند 

مقرري ارزي، بيمه و هزينه بليط رفت و برگشت به % 51اوليه به دانشجويان بورسيه و 

 ي اعزام به خارج از كشوردانشجويان غيربورسيه برا

دانشجويان غيربورسيه متقاضي فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي خارج از كشور جهت : تبصره

 .مقرري با هزينه شخصي به بانك معرفي مي شوند% 51دريافت 

در طول مدت استفاده دانشجويان بورسيه متاهل از فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي  -( 2)بند 

 .ي بورسيه طبق حكم پرداخت مي شودخارج از كشور، مقرري ريال

در طول مدت استفاده دانشجويان بورسيه داخل از فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي  -( 3)بند 

برابر مقرري ريالي طبق حكم به وي پرداخت  5/1داخل كشور در شهر غير از محل تحصيل 

 .مي شود

اتي داخل كشور نيز تا به دانشجويان غير بورسيه متقاضي فرصت كوتاه مدت تحقيق -( 4)بند 

 . مقرري دانشجويان بورسيه شهر محل تحصيل پرداخت مي شود% 51ميزان 

 

 :ساير مقررات( 4)ماده 

در صورتي كه دانشجو به مدت كمتر از شش ماه در محل تحقيق اقامت داشته باشد  -( 1)بند 

 .موظف است اضافه دريافتي را به حساب خزانه داري كل كشور واريز نمايد

فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي با نظر دانشگاه محل تحصيل مشروط به داشتن  -( 2)د بن

انتشار هر مقاله علمي و پژوهشي حداكثر )فعاليتهاي علمي ارزنده در طول دوره تحقيقاتي 

 . ماه قابل تمديد است 9حداكثر تا ( ماه 5/1

 5ر دانشجو مبلغ براي انجام فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي داخل كشور به ازاي ه: تبصره

به منظور ( جهت تحقيقات تجربي)ميليون تومان  8و ( جهت تحقيقات نظري)ميليون تومان 
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تامين هزينه هاي تحقيقات دانشجو توسط وزارت با ارائه گواهي دانشگاه محل تحصيل به 

 . دانشگاه يا مؤسسه محل انجام تحقيقات، پرداخت مي گردد

ز اتمام فرصت تحقيقاتي ضمن اعالم مراجعت، گزارش دانشجويان موظفند پس ا -( 3)بند 

جامعي از فعاليتهاي علمي و تحقيقاتي خود را با تاييد اساتيد راهنماي داخل به دانشگاه ارائه و 

 . تسويه حساب نمايند

دانشجويان جهت استفاده از فرصت كوتاه مد ت تحقيقاتي خارج از كشور مي  -( 4)بند 

اي مركزي بورس سازمان امور دانشجويان، تعهد محضري به بايستي به ميزان مصوب شور

 . دانشگاه محل تحصيل ارائه دهند

 

 :شرکت در سمينار( 5)ماده 

پرداخت هزينه ريالي شركت دانشجويان بورسيه دكتري مشروط به ارائه مقاله در  -( 1)بند 

ل مدت بورس كنفرانس هاي خارج از كشور با تاييد دانشگاه محل تحصيل فقط يكبار در طو

 .امكان پذير است

در كنفرانس هاي خارج از كشور ( اعم از خريد بليط و ساير هزينه ها)هزينه شركت  -( 2)بند 

براي كشورهاي استراليا، زالندنو، كانادا، آمريكا، ژاپن، آفريقاي جنوبي، كشورهاي آمريكاي 

ليون ريال قابل پرداخت التين مبلغ بيست و پنج ميليون ريال و ساير كشورها مبلغ بيست مي

 . است

دانشجويان موظفند پس از بازگشت گزارش علمي شركت در كنفرانس را به دانشگاه  -( 3)بند 

 .ارائه نمايند

 

 ( 6)ماده 

نظارت بر اجراي اين شيوه نامه توسط اداره كل بورس و امور دانشجويان خارج از كشور انجام 

 . خواهد شد

 . قابل اجرا مي باشد 1/3/91تبصره از تاريخ  3بند و  21ماه و  6اين شيوه نامه در 
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 (لطفاً تايپ شود)
 :مشخصات فردي دانشجو( الف 

 :نام پدر – 3:                       نام خانوادگي – 2:                                                                  نام – 1
 :تاريخ و محل تولد – 5                           :         شماره شناسنامه – 4
 معافيت تحصيلي           معافيت غير تحصيلي              خدمت نكرده         خدمت كرده: وضعيت نظام وظيفه – 6
 : محل و نوع استخدام – 8   :                   وضعيت استخدامي – 7
 :هاي تماستلفن – 11:                             تعداد فرزندان –       11متأهل      مجرد: وضعيت تأهل – 9

 :پست الكترونيكي – 13:                                                                     نشاني پستي – 12

 :وضعيت تحصيلي دانشجو( ب 
   هزينه شخصي :  نوع دانشجو – 14

 هاي اجرايي بورسيه دستگاه     هاي تحت پوشش وزارت علوم بورسيه دانشگاه

 (:بورس دهنده) دستگاه محل خدمت / دانشگاه – 16:                                                        دانشگاه محل تحصيل – 15
 :گرايش تحصيلي دوره دكتري – 18:            رشته تحصيلي دوره دكتري – 17
 : تاريخ شروع به تحصيل – 21:                                            تاريخ گذراندن امتحان جامع – 19
 (ذكرماه وسال الزامي است ) دوره دكتري  رسالهتاريخ احتمالي دفاع از  – 21
  ندارد        دارد: قيقاتيدانشجو حد نصاب نمره زبان مورد قبول اين دانشگاه را براي استفاده از فرصت كوتاه مدت تح – 22

 :مشخصات پذيرش تحصيلي دوره كوتاه مدت تحقيقاتي( پ 
 :كشور:                                              پذيرش تحصيلي از دانشگاه با دعوتنامه همكاري علمي از مؤسسه تحقيقاتي – 23
 :تاريخ شروع دوره تحقيقاتي – 25                       :                            طول مدت انجام تحقيق – 24
 : عنوان و موضوع پروژه تحقيقاتي – 26
 :       همگني پذيرش ارائه شده با موضوع پروپزال تصويب شده – 27

 باشد  مورد تأييد نمي           باشد  مورد تأييد مي

    باشدضروري نمي            باشد   ضروري مي                      :  استفاده دانشجو از فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي – 28
هاي تحقيقاتي دانشجو به دانشگاه هايي معرفي گرديده و پذيرش دريافت نمايد كه آن دانشگاه با دانشگاه شود براي انجام دورهتوصيه مي

 .داخل گردد مبدأ ارتباط علمي داشته و موجب توسعه دانش و فناوري براي دانشگاه
 : نام و نام خانوادگي استاد راهنما.                                                     باشدصحت مندرجات فرم مورد تأييد اينجانب مي

 :امضاء:                                      تاريخ
 : نام و نام خانوادگي مسؤول تحصيالت تكميلي دانشكده

 :امضاء                                :      تاريخ

 :معاونت آموزشي يا تحصيالت تكميلي دانشگاه( ت 
دعوت نامه همكاري علمي از مؤسسه تحقيقاتي خارجي فوق مربوط به دانشجو مورد تأييد مي/ پذيرش تحصيلي از دانشگاه ( 1) – 29

 .باشد
 .باشدبراي استفاده ا زدوره كوتاه مدت تحقيقاتي دارا ميدانشجو شرايط را براساس آيين نامه مربوطه ( 2) – 29
 .باشدمراتب بدون قلم خوردگي و الك گيري مورد تأييد مي – 31

 مهر وامضاء معاونت آموزشي يا تحصيالت تكميلي دانشگاه 
 :مهر                      :امضاء:                                      تاريخ

 

 

 مشخصات و اطالعات مربوط به دانشجويان متقاضيفرم 

 استفاده از فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي
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 دستورالعمل ترتيب اسامی و نحوه درج نشانی نويسندگان در مقاله ها
موارد مشروحه   ترتيب اسامي و نحوه درج نشاني نويسندگان در مقاله هادرخصوص موضوع  

 .ذيل به تصويب رسيد

 . شدبه بعد با( تاريخ پذيرش مقاله) 1/1/92مقرر شد تاريخ اجراي اين مصوبه از تاريخ  "ضمنا

 :نويسندگان مقاله

عنوان تمامي افرادي كه در انجام پژوهش و نگارش مقاله نقش داشته اند بايد به عنوان  – 1

مقاله خواهد بود كه ( يا يكي از نويسندگان)شخصي نويسنده . نويسنده مقاله آورده شود

 : موارد زير باشد مشمول تمامي

طراحي مطالعه و يا جمع آوري داده ها و يا  سهم قابل توجهي در ارائه ايده پژوهشي يا -1-1

 . تحليل و تفسير نتايج پژوهشي داشته باشد

در نوشتن پيش نويس مقاله و اصل آن، يا مرور نقادانه ي آن كه منجر به اصالح  -1-2

 . محتواي علمي مقاله مي گردد نقش داشته باشد

 . مقاله نهايي را مطالعه و تاييد كرده باشد -1-3

نده مسئول كسي است كه به نمايندگي از ساير نويسندگان صحت مطالب درج شده نويس – 2

در مقاله را پذيرفته است و ا ز سوي آنان مسئوليت مكاتبات و پاسخ گويي به ابهامات و 

ايرادات مطرح شده در مورد مقاله و انتقال نظرات و مكاتبات مهم به ساير نويسندگان و تنظيم 

 . عهده مي گيردروابط بين آنها را بر 

 

 :ترتيب اسامی نويسندگان مقاله

نام فردي كه بيشترين سهم را در انجام پژوهش داشته باشد مي بايست به عنوان نفر اول  – 1

نويسندگان در مقاله درج شود به عبارت ديگر توافق در مورد ترتيب اسامي بايد بر اساس سهم 

له و مشاركت خالقانه آنها باشد و نه بر هر يك از نويسندگان در انجام پژوهش ونگارش مقا

 .مبناي جايگاه يا سوابق افراد

در مقاله هاي مستخرج از پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري مي بايست به  – 2

 .مشاور آورده شود( ان)راهنما، استاد( ان)ترتيب اسم دانشجو، استاد
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 :درج نشانی در مقاله های مستخرج از پايان نامه ها

با عنايت به مالكيت معنوي پايان نامه ها و رساله ها كه در اختيار دانشگاه مي باشد،  نشاني 

دانشگاه فردوسي " "نويسندگان در كليه مقاله هاي مستخرج از پايان نامه و رساله، صرفا

 . خواهد بود( Ferdowsi University of Mashhad) "مشهد

ي و پژوهشي وابسته به دانشگاه فردوسي مشهد بديهي است اعضاي هيات علمي مراكز آموزش

، اعضاي ...(پژوهشكده ها و مراكز پژوهشي، قطب هاي علمي، واحد بين الملل دانشگاه و )

هيات علمي بازنشسته دانشگاه فردوسي مشهد و نيز دانشجوياني كه وابستگي سازماني به ساير 

در زمان تحصيل و يا بعد از )رند دانشگاه ها، دستگاه ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي دا

 . مشمول اين مصوبه مي باشند( فراغت از تحصيل

رعايت اين مصوبه در كليه مقاله هاي مستخرج از پايان نامه ها و رساله ها و در هر  :1تبصره

 . مقطع زماني الزامي است

ردوسي درج نشاني محل اشتغال فعلي براي اعضاي هيات علمي بازنشسته دانشگاه ف :2تبصره

و به  پي نوشت مقالهدر  «:نشاني فعلي نويسنده»مشهد و دانشجويان شاغل، با قيد عبارت 

 . بالمانع است توضيحات نشانيعنوان 

براي اعضاي هيات علمي مامور به خدمت در دانشگاه فردوسي مشهد، درج نشاني : 3تبصره

 . ع استدانشگاه يا مركز پژوهشي محل اشتغال به عنوان نشاني دوم بالمان

 

 تشكر و قدردانی 

عنوان تمامي افراد يا سازمان هايي كه علي رغم مشاركت در انجام پژوهش واجد شرايط 

به عنوان مثال از افراد زير در اين قسمت . نويسنده مقاله نباشند، در اين بخش آورده مي شود

 :تشكر و قدرداني مي گردد

 .نموده اند در امور تكنيكي پژوهش كمك "اشخاصي كه صرفا – 1

  Writing assistance. در نوشتن متن اوليه مقاله مشاركت نموده اند – 2

 .در امور اداري تصويب و اجراي طرح موثر بوده اند – 3

 .تمامي يا بخشي از اعتبار پژوهش را تامين كرده اند – 4
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با شماره دانشجويي ................ دانشكده ................ي گروه آموزش.............. دانشجوي رشته ...................... اينجانب 

 :ضمن ارائه يك مقاله با مشخصات زير...................... 
 :   ..................................................................عنوان مقاله

 ..............................................................پژوهشي  -عنوان مجله علمي 

 : نوع مجله

 (مورد تاييد وزارت علوم يا بهداشت)پژوهشي داخلي –علمي

 پژوهشي خارجي –علمي

 ISI با ضريب تاثير  

 ISI بدون ضريب تاثير 

 .......................تاريخ چاپ مقاله..  ........................تاريخ پذيرش مقاله ............................تاريخ ارسال مقاله به مجله 

و داراي مشخصات مصوب شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه به شرح ذيل است، متقاضي ارزيابي جامع دكتري 

 .باشممي

 .موضوع مقاله در گرايش تحصيلي دانشجو باشد

 .نشاني دانشجو در مقاله، دانشگاه فردوسي مشهد باشد

 .ژوهشي دانشجو در دوره دكتري بوده و تاريخ ارسال مقاله به مجله در دوره دكتري باشدمقاله بايد حاصل فعاليت پ

مقاله به طور انفرادي يا با همكاري حداقل يكي از اعضاي هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد يا استاد راهنماي 

ساير همكاران مي توانند از  .نگارش يافته باشد( دانشجويان ديگر و نه با همكاري)وي در دانشگاه فردوسي مشهد  

 .ها، مراكز و موسسات آموزشي يا پژوهشي ديگر باشنددانشگاه

 .دانشجو بايد نويسنده اول يا نويسنده مسؤول مقاله باشد

استفاده از چند مقاله غير كامل  به عنوان جايگزين . براي معافيت فقط يك مقاله كامل پژوهشي قابل استفاده است

 .وهشي معتبر براي معافيت از ارزيابي جامع مجاز نيستپژ -يك مقاله علمي

مرجع بررسي شرايط فوق و كيفيت علمي مقاله، در چارچوب مقررات معاونت پژوهشي دانشگاه، فقط شوراي )

 .(باشدتحصيالت تكميلي گروه مي

 :تاريخ و امضاء دانشجو

 .   موارد فوق تأييد مي شود

 :ءتاريخ و امضا   نام استاد راهنما   

 معاونت محترم آموزشي دانشكده 

كميته تحصيالت تكميلي گروه مطرح و با توجه به ........................... مورخ ................ درخواست فوق در جلسه شماره

 .ضوابط مربوطه، معافيت نامبرده از ارزيابي جامع به تصويب رسيد

 :تاريخ و امضاء                       : نام مدير گروه. گاه اعالم گرددشود مراتب جهت اقدام الزم به دانشلذا تقاضا مي

 بسمه تعالی

 (با ارائه مقاله)برگه ارزيابی جامع دکتری 
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 ..................استاد راهنماي محترم 

 با سالم، 

به شماره .....................  گرايش .................. دانشجوي دوره دكتري رشته .......... اينجانب 

واحد درسي را گذرانده ام، آمادگي ................. كه تاكنون تعداد ...... .........................دانشجويي 

خواهشمند است اقدام الزم را . اعالم مي دارم......................... خود را براي آزمون جامع تاريخ

 . مبذول فرماييد

 نام و امضاء دانشجو       

 

 

 ............................مدير محترم گروه

 :بدينوسيله استادان ارزياب و مواد امتحاني به شرح ذيل پيشنهاد مي شوند

1-                                             2-                                        3-  

4-                                             5-                                        6 –  

 

 

 

 رديف نام درس

 1 

 2 

 3 

 

                              :نام استاد راهنما                                                                     

 :تاريخ و امضا                                                                     

 

 

 بسمه تعالی

 (ا آزمون کتبی و شفاهیب)برگه تقاضای ارزيابی جامع دکتری 
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 با سالم ، 

.............   در جلسه شماره ............................................. خانم  / ي ارزيابي جامع دكتري آقايتقاضاموضوع 

 قرار كميتة تحصيالت تكميلي گروه مطرح و مورد موافقت.......... مورخ 

در محل  ( ..............هاي)گرفت و مقرر شد از اساتيد محترم  ذيل براي آزمون جامع در روز  

 .براي دروس اعالم شده در جدول زير دعوت به عمل آيد................... 

1-                                         

2 -                                                 

3-  

4-                                           

5 -                       

6-                           

 رديف نام درس

 1 

 2 

 3 

                                    

 :نام مدير گروه                                                                     

 :تاريخ و امضا                                                                     

 حترم اداره آموزش مسؤول م

 با سالم،  

ثبت در سيستم )پس از بررسي پرونده دانشجو در صورت مطابقت با مقررات، اقدام مقتضي    

 .به عمل آيد( و مكاتبات مربوطه

 :نام معاون آموزشي دانشكده                                                                  

 : ريخ و امضاتا                                                                  

 بسمه تعالی

 ...............معاون محترم آموزشی دانشكده 
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 :  ..............................شماره دانشجويي -2....   :  ....................نام و نام خانوادگي دانشجو - 1

  ..............................:يخ آزمونتار -5:...........................  دانشكده -4: ............................  رشته - 3
نمره کتبی به عدد بر  عناوين دروس کتبی رديف

 21مبنای 

نمره کتبی به 

 21حروف بر مبنای 

1    

2    

3    

ميانگين نمره 

 کتبی

نمره به عدد 

 21برمبنای 

نمره به حروف بر 

 21مبنای 

نمره به عدد برمبنای 

71% 

نمره به حروف بر 

 %71مبنای 

    

نمره به عدد  نمره شفاهی

 21برمبنای 

نمره به حروف بر 

 21مبنای 

نمره به عدد برمبنای 

31% 

نمره به حروف بر 

 %31مبنای 

    

 ميانگين کل 

برمبنای 

 کتبی و 71%

 شفاهی% 31

 

 21نمره به حروف بر مبنای  21نمره به عدد بر مبنای 

  

 هيأت داوران

 رديف نام و نام خانوادگي ه علمي مرتب سمت در آزمون امضاء

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 

 ......نگرديد..../ گواهي مي نمايد آزمون جامع درتاريخ فوق برگزار گرديد و دانشجوي نامبرده قبول گرديد 

 : تاريخ و امضا              :  نام  مدير گروه 

                                                        

دانشكده ( آموزشی)معاون                                              

 بسمه تعالی

 صورت جلسه ارزيابی جامع دکتری
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 ..............مدير محترم گروه 
 با سالم،

دي ورو.......................... گرايش...................... دانشجوي دكتري رشته ....................... خانم /بدينوسيله آمادگي آقاي    

: براي دفاع از پيشنهاده رساله خود باعنوان..........................  سال تحصيلي ................ نيمسال 

 .دارداعالم مي.....................................................................................................................................................................................

 :هيات داوران  

 رديف
نام و نام 

 خانوادگي

مرتبه 

 علمي

رشته 

 تحصيلي
 گرايش 

نام دانشگاه محل 

 خدمت

 سمت

1       

2       

3       

       

  داوران پيشنهادي

 

1       

       

 :نام استادراهنما

 :تاريخ و امضا

 م آموزشي دانشكده معاونت محتر

 كميته تحصيالت تكميلي گروه مطرح و مورد موافقت قرار.......................... مراتب فوق درجلسه مورخ      

گرفت و مقرر شد از داوران و نماينده تحصيالت تكميلي پيشنهادي ذيل براي برگزاري جلسه دفاع در روز   

 .دعوت به عمل آيد........................ .......در محل ....................... 

 

 رديف
نام و نام 

 خانوادگي
 رديف سمت درهيئت داوران

نام و نام 

 خانوادگي
 سمت درهيئت داوران

1   2   

3   4   

 :نام مدير گروه

 :تاريخ و امضا

 مدير محترم گروه

 .ت پذيردضمن تأييد پيشنهادهاي فوق، مقرر فرماييد اقدامات الزم صور  باسالم، 

 :تاريخ و امضا                        :نام معاون آموزشي دانشكده

 بسمه تعالی

 برگه  تقاضای دفاع از پيشنهاده دکتری
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................ دانشجوي رشته   .....................خانم / جلسه دفاع از پيشنهاده رساله دكتري  آقاي   

 ...................... ...........................به شماره دانشجويي.............................گرايش 

 .................: ...........................................................................................................................با عنوان 

 .با حضور هيأت داوران ذيل برگزار گرديد .........................درتاريخ  

 

 امضاء سمت در هيئت داوران ام و نام خانوادگين رديف

1    

2    

3    

4    

 اين طرح بنا به رأي هيأت داوران

  بدون هيچ تغييري پذيرفته شد. 

  اي جداگانه الزم است تغييرات در صفحه)با انجام تغييراتي به شرح پيوست به تصويب رسيد

 (.پيوست گردد

  (.ئل عدم پذيرش در صفحه اي جداگانه پيوست گرددالزم است دال)پذيرفته نشد 

 تاريخ و امضاء   نام نماينده تحصيالت تكميلي 

 

 محترم دانشكده ( آموزشی)معاون 

 .گواهي مي نمايد جلسه دفاع از پيشنهاده با رأي ذكر شده هيأت داوران برگزار گرديد

 :نام مدير گروه

 :تاريخ و امضا

 مسؤول محترم اداره آموزش 

 سالم،   با 

 :نام معاون آموزشي دانشكده                              .مقتضي است اقدام الزم صورت پذيرد 

 ريخ و امضاتا                                                                   

 بسمه تعالی

 صورت جلسه دفاع از پيشنهاده دکتری
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 ................مدير محترم گروه 

 با سالم،

ارشد /دانشجوي دكتري................................ انم خ/ بدينوسيله آمادگي آقاي        

پايان نامه /براي دفاع از رساله....................................به شماره دانشجويي............................ گرايش......................رشته

 . اعالم مي دارد.............................................................................................................:  ..........................................خود با عنوان

( پذيرش آنها( هاي)و مقاالت مستخرج از رساله دكتري به همراه نامه )پايان نامه دانشجو /ضمناً به پيوست رساله

 . تقديم مي گردد

 :نمانام استادراه

 :تاريخ و امضا

 

 محترم  دانشكده ( آموزشی)معاون 

 كميته تحصيالت تكميلي گروه مطرح و مورد موافقت قرار .......................... مراتب فوق درجلسه مورخ      

رفت و مقرر شد از افراد و نماينده تحصيالت تكميلي پيشنهادي زير براي برگزاري جلسه دفاع در روز 

 .دعوت به عمل آيد............................... در محل .............. .........
 

 رديف
نام و نام 

 خانوادگي

مرتبه 

 علمي

رشته 

 تحصيلي
 گرايش

نام دانشگاه محل 

 خدمت
 سمت

1       

2       

3       

4       

5       

 :نام مدير گروه

 :تاريخ و امضا

 مدير محترم گروه

 باسالم، 

 .مقتضي است هماهنگي هاي الزم انجام پذيرد       

 :نام معاون آموزشی دانشكده

 :تاريخ و امضا

 بسمه تعالی

 برگه  تقاضای دفاع از رساله
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 (مربوط به نمره رساله) توضيحات

مالك تصميم گيري درخصوص رد ياقبول رساله وهمچنين درجه آن ميانگين نمرات بدون . 1

ما و مشاور و نيز داوران حاضر در جلسه به طور مستقل به وزني است كه هر يك از اساتيد راهن

در مجموع يك رأي و ( در صورت تعدد) در اين مجموعه استادان راهنما . دانشجو مي دهند

 . استادان مشاور نيز در مجموع يك راي خواهند داشت

 :امتياز پايان نامه به شرح ذيل مشخص مي گردد: توضيح

 با درجه بسيار خوب  99/18تا نمره  51/17از نمره ( ب  ا درجه عاليبه باال ب 19از نمره (  الف

 با درجه خوب  49/17تا نمره  16از نمره (  ج

با توجه به ضرورت ارتقاء كمي و كيفي پژوهش و تحصيالت تكميلي در دانشگاه موارد ذيل . 2

 :بايد رعايت گردد

دكتري عالوه بر ويژگيهاي رساله و رساله هاي ( و به باال 19نمره )براي دريافت درجه عالي 

 :نحوه دفاع، پذيرش ياچاپ حداقل

 وزارتتاييد شده در كميسيون نشريات )مقاله علمي پژوهشي معتبر  1و  ISIمقاله  1( الف 

ها خارج از دانشگاه فردوسي مشهد باشد و هر دو كه حداقل يكي از آن (علوم و بهداشت

موجود در دانشكده هاي علوم پايه، علوم رياضي، مرتبط با رساله باشند براي رشته هاي 

 .كشاورزي، دامپزشكي و مهندسي ضروري است

 (علوم و بهداشت وزارتتاييد شده در كميسيون نشريات )مقاله علمي پژوهشي معتبر  2( ب 

ها خارج از دانشگاه فردوسي مشهد باشد و هر دو مرتبط با رساله باشند كه حداقل يكي از آن

 .رشته ها ضروري استبراي ساير 

نماينده تحصيالت تكميلي، يكي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه است كه توسط شوراي . 3

. دانشكده تعيين مي شود( يا تحصيالت تكميلي)تحصيالت تكميلي گروه يا شوراي آموزشي 

وي بدون حق رأي بايد بر حسن اجراي جلسات در چارچوب آيين نامه آموزشي دوره هاي 

در جلسه دفاع، نماينده تحصيالت تكميلي اوالً بايد ترتيبي . تكميلي نظارت نمايدتحصيالت 

ها منحصراً ها منحصراً توسط داوران پرسيده شود و پاسخ به اين سئوالاتخاذ نمايد تا سؤال

آوري نمرات داوران، استاد راهنما و استاد مشاور توسط دانشجو ارائه گردد و ثانياً مسؤول جمع

هاي مربوطه و نيز اخذ ميانگين به عنوان نمره نهايي دانشجو و تكميل فرم( محرمانهبه طور )

 .است
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 دکتری رساله از دفاع صورتجلسه

 

دانشجـوي دوره دكتـري رشته ........................... ...خانم /جلسـه دفاع از رساله آقاي

با حضـور امضاء كننـدگان زير تشـكيل ......................... در تاريخ................ گرايش  .....................

، .....................به عدد  پس از بررسي هاي الزم، هيأت داوران رســـاله نامبرده را با نمره. گرديد

 .نداد/ مورد تأييد قرار داد................... و با درجه  ...................... به حروف 

 

 رساله عنوان

........................................................................................................................................................................... 

 امضا                                                                               

 هيأت داوران

 ............................................. دكتر  :استاد راهنما

 .....................دانشگاه ... ............. ........گروه                 

 .............................................دكتر  :استاد مشاور

 .....................دانشگاه ......... ............. ..گروه                 

 ........................................دكتر  :داور مدعو رساله

 .......................دانشگاه .... .......گروه ..................مرتبه علمي

 ................................................دكتر  :داور رساله

 .......................دانشگاه ........... گروه .............مرتبه علمي

 ................................................دكتر  :داور رساله

 .......................دانشگاه ........... گروه ............ مرتبه علمي

 

  ......................دكتر  :نماينده تحصيالت تكميلی

 

 

 بسمه تعالی
 مشهد فردوسي دانشگاه
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 (پايان نامه/مربوطه به انتشار رساله) اظهارنامه

 

 .................................ارشد رشته  كارشناسي/دوره دكتري دانشجوي ....................................اينجانب

 پايان نامه /دانشگاه فردوسي مشهد نويسنده رساله..................... دانشكده 

.......................................................................................................................................................................... 

 :شوممتعهد مي...................................................... تحت راهنمايي  

 

پايان نامه توسط اينجانب انجام شده است و از صحت و اصالت / تحقيقات در اين رساله

 . برخوردار است

 .شده است هاي محققان ديگر به مرجع مورد استفاده استناددر استفاده از نتايج پژوهش

پايان نامه تاكنون توسط خود يا فرد ديگري براي دريافت هيچ نوع /مطالب مندرج در رساله

 .مدرك يا امتيازي در هيچ جا ارائه نشده است

باشد و مقاالت مستخرج با نام كليه حقوق معنوي اين اثر متعلق به دانشگاه فردوسي مشهد مي

به چاپ خواهد  « Mashhad Ferdowsi University of»  و يا« دانشگاه فردوسي مشهد » 

 .رسيد

اند پايان نامه تأثيرگذار بوده/حقوق معنوي تمام افرادي كه در به دست آمدن نتايج اصلي رساله

 .پايان نامه رعايت شده است/ در مقاالت مستخرج از رساله

( هاهاي آنيا بافت)پايان نامه، در مواردي كه از موجود زنده / در كليه مراحل انجام اين رساله

 .استفاده شده است ضوابط و اصول اخالقي رعايت شده است

پايان نامه، در مواردي كه به حوزه اطالعات شخصي افراد / در كليه مراحل انجام اين رساله

دسترسي يافته يا استفاده شده است، اصل رازداري، ضوابط و اصول اخالق پژوهشي رعايت 

 .شده است

 تاريخ     امضای دانشجو                                                                         

 

 

 

 

 مالكيت نتايج و حق نشر 
  م افزارها و تجهيززات ازاهته   اي، نرمقاالت مستخرج، كتاب، برنامه هاي رايانه)كليه حقوق معنوي اين اثر و محصوالت آن

 . اين مطلب بايد به نحو مقتضي در توليدات علمي مربوطه ذكر شود. باشدمتعلق به دانشگاه فردواي مشهد مي( شده

 باشدپايان نامه بدون ذكر مرجع مجاز نمي/ااتفاده از اطالعات و نتايج موجود در رااله. 
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 بسمه تعالی

 پايان نامه تحصيلی دانشجويان دانشگاه فردوسی مشهد/رسالهمشخصات 
 

:نامه پايان/رساله عنوان

:نويسنده نام

 : راهنما( ان)استاد نام 

:مشاور( ان)استاد نام

: تحصيلي رشته:گروه: دانشكده

 :دفاع تاريخ     : بتصوي تاريخ

: صفحات تعداددكتري            ارشد كارشناسي            :تحصيلي مقطع

 : نامه پايان/رساله چكيده

 

 

 
 
 
 

 
 

 :واژه ديکل

1. 

2. 

3. 

4. 

5   .

 :راهنما استاد امضاي

 

 

 

:تاريخ
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 پرسشنامه طرحهای پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد

 (قابل دسترس و تكميل شدن در پورتال اساتيد و دانشجويان)حوزه معاونت پژوهشی 

 (های دکتریکارشناسی ارشد و رساله هایمربوط به پايان نامه)
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