
 بنام خدا

 5931سال  (.Ph.D)آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی   شیوه نامه

مصوب  59آموزشی دوره دکتری تخصصی سال بر گرفته  از آیین نامه  با فونت معمولیعبارات *

 )*(شورای عالی برنامه ریزی آموزشی است و عبارات مشخص شده با  42/77/7352مورخ  817جلسه 

مصوب شورای  59آموزشی دوره دکتری تخصصی تبصره های الحاقی به آیین نامه و فونت تیره، 

 .   می باشند)تاش( لرستان تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

 



 

 



 

 

 



 

 

 دهم و نهمنیمسال های :دانشجو می بایست تقاضای خود را برای تمدید سنوات 5مادهبرای 7تاش *

با  مجوز تمدید سنوات نیمسال نهم .قبل از شروع نیمسال ثبت نماید دو هفتهدر سیستم گلستان حداقل 

) معاونت تحصیالت تکمیلی دانشکده  ، مدیر گروه و مدیر آموزش یا کارشناستایید استاد راهنما

با تایید استاد راهنما،  دهمو  مجوز تمدید سنوات نیمسال  آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده (

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی تأیید و تحصیالت تکمیلی گروه و موافقت شورای آموزشی 

 دانشکده از طریق سیستم آموزشی گلستان صورت می پذیرد.

 

 

و همچنین عدم ثبت عدم ثبت نام دانشجو در یک نیمسال تحصیلی  :71برای ماده  4تاش *

به منزله انصراف  واحد(،) دو هفته قبل از شروع انتخاب درخواست مرخصی تحصیلی در مهلت مقرر 

دانشجو از تحصیل قلمداد می شود. اگر دانشجو بدون کسب موافقت دانشگاه حتی برای یک نیمسال 

 ترک تحصیل نماید، با تأیید شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه از ادامه تحصیل محروم می گردد.

 



حداقل و حداکثر واحد  : دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی از شرط اخذ 71ماده  برای 3*تاش 

 درسی معاف است.

 

: دروسی را که دانشجو برای ترمیم معدل کل اخذ می کند نباید از 77ماده  7برای تبصره  2*تاش 

ضمناً هزینه مربوط به دروس  آنرا گذرانده است. و باالتر 71که قبال با نمره انتخاب شود، بین دروسی 

ورودی محاسبه هم  انتخابی بر اساس تعرفه مصوب هیأت امنای دانشگاه لرستان برای دانشجویان شبانه 

 می گردد.

شورای بودن حذف درس موجه  مرجع رسیدگی برای تشخیص  :77ماده  3برای تبصره  9*تاش 

آموزشی و موافقت  شورای آموزشی و  تحصیالت تکمیلی دانشگاه پس از تایید استاد راهنما، گروه

 تحصیالت تکمیلی دانشکده می باشد. 

 

دروس دوره دکتری موظف هستند در پایان هر نیمسال  محترم: استادان 74برای  ماده 1*تاش 

تحصیلی وضعیت دانشجو از نظر نمره را مشخص نموده و در سیستم گلستان ثبت نمایند. بر اساس نامه 

معاونت محترم و  59/9/78مورخ  97852/2و پیوست نامه شماره  59/9/31مورخ  777589/47/4شماره 

محترم  استادان "که بیان می دارد: لوم،تحقیقات و فناوری رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت ع

امتحانات در هر نیمسال  روز بعد از اتمام 71)حداکثر نسبت به اعالم و ثبت نمرات به موقع امتحانات 

شد و دکتری( اهتمام و اقدام تحصیلی( در تمام مقاطع تحصیلی )کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ار

آموزشی دانشگاه ها نیز در این خصوص نظارت دقیق تری اعمال نموده تا در  د و معاونین محترمنماین

 "انتهای دوره موجب بالتکلیفی دانشجویان نگردد.



 

 

 

 

 

: نحوه ارزیابی آزمون جامع بر اساس شیوه نامه آزمون جامع دانشگاه لرستان 79برای  ماده  1*تاش 

 صورت می پذیرد.



 

 

و معاونت آموزشی  یآموزش گروهبه پیشنهاد استادراهنما وتایید  ،درصورت نیاز:71برای  ماده  8*تاش 

) مشروط برر اینکره   استاد راهنمادو  مسئولیت راهنمایی رساله دانشجو راو تحصیالت تکمیلی دانشکده، 

بره  درصد مسئولیت هدایت رساله را به عهده داشرته باشرد(    11استاد راهنمای اول))اصلی ((  حداقل 

 مشترک عهده دارمی شوند.طور 

استاد تحصیالت تکمیلی دانشگاه، انتخاب در شرایط خاص وبه تشخیص شورای :71برای  ماده  5*تاش 

برال مرانع   نیرز   دانشگاه لرستاناز خارج از ، متخصصان با مدرک دکتریبین ومشاور از ی دوم راهنما 

 است.

و معاونت آموزشی و تحصریالت   آموزشی گروهبه پیشنهاد استاد راهنما وتائید :71برای  ماده 71*تاش 

ت علمی یا صاحب نظران و محققان برجسرته را  می توان یک یا دو نفر ازاعضای هیأتکمیلی دانشکده، 

به جهت بهره گیری از تجارب و دانش تخصصی مرتبط با تحقیقات در رساله دکتری دانشجو، به عنوان 

 استاد مشاور رساله تعیین نمود.

استاد مشاور باید دارای مدرک دکتری برا حرداقل مرتبره اسرتاد یراری، یرا       :71برای  ماده  77*تاش 

ت علمی نیستند که عضو هیأ )متخصصان حرفه ای(استادیار پژوهشی باشد. برای صاحبنظران و محققانی

 .)موارد خاص در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه قابل بررسی است( داشتن مدرک دکتری الزامی است



 

 

پژوهشی با نمایه  –مقاله شرط کفایت دفاع می بایست در یکی از مجالت علمی  :75برای ماده  74تاش 

زشی که در فهرست نشریات نامعتبر و مورد تأیید گروه آمو (ISC یا SCOPUS. ISI)بین المللی

باشد. زارتین نباشد، در قالب نسخه نهایی به صورت کاغذی یا الکترونیکی )برخط( منتشر شده و

همچنین مقاله ای قابل قبول است که در آن آدرس دانشجو و استاد راهنمای اول و دانشگاه لرستان 

قید شده « University Lorestan»و در بخش انگلیسی «دانشگاه لرستان» در بخش فارسی با عنوان )

استاد  نشده باشد.و نام نویسنده ای به جز دانشجو و استادان راهنما و مشاور وی در مقاله گنجانده 

راهنمای اصلی، نویسنده مسئول بوده و ایمیل دانشگاهی وی در مقاله درج شده باشد. الزم به ذکر 

است که در صورت اعالم رضایت کتبی از سوی استاد راهنمای اصلی، استاد راهنمای دوم می تواند 

که از فرصت تحقیقاتی استفاده می کنند  به عنوان نویسنده مسئول مقاله انتخاب گردد. دانشجویانی

می توانند با موافقت استاد راهنمای اصلی، نام استاد پذیرنده خود در دوره فرصت تحقیقاتی را در 

 زمره نویسندگان مقاله درج کنند.

پژوهشی رساله انجام شده، میزان  –رساله بر اساس کیفیت علمی  : ارزیابی75برای ماده  73تاش 

گی دفاع از یافته های پژوهشی و نحوه نگارش انجام می شود. با توجه به ضرورت نوآوری، چگون

 –باید یک مقاله علمی  91/78ارتقای کمی و کیفی پژوهش دانش آموختگان، برای دریافت نمره 

   شده باشد.   قطعی پژوهشی معتبر توسط دانشجو به چاپ رسیده یا پذیرش 

انشجوی دکتری عالوه بر مقاله شرط کفایت دفاع، مقاالت : در صورتی که د75برای ماده  72تاش 

له چاپ شده یا منتشر نموده باشد، می تواند به ازای هر مقا 74تاش دیگری نیز با شرایط مندرج در 

    در نظر گرفته شود. نمره  ISI، 7نمره و  ISC، 9/1یا  علمی پژوهشیدارای پذیرش قطعی 

پژوهشی داخلی یا معتبر بین المللی و  –: ارزش تشویقی به ازای هر مقاله علمی 75برای ماده  79تاش 

 یک نمره منظور می گردد. JCRنمایه شده در  ISIبرای هر مقاله 

 در نظر گرفته شود:  41دفاع از رساله تا نمره می تواند در موارد زیر  : 75برای ماده  71تاش 

الف: مقاله الزم برای دفاع از رساله دارای پذیرش قطعی یا چاپ در مجالت معتبر بین المللی با 

 باشد. Q1چارک 

 .خودش باشد Categoryدر  7بزرگتر از  IF/MIFب: مقاله الزم برای دفاع از رساله دارای نسبت 

  



 

 

 

 احراز کفایت دستاوردهای علمی رسالهنحوه تشکیل و شرح وظایف داوران، چگونگی دفاع از پایان نامه و 

، حداقل یک مراه  کدهبرگزاری جلسه دفاع منوط به صدور مجوز از شورای تحصیالت تکمیلی دانش *

 پیش از تاریخ برگزاری دفاع است.

جلسه دفاع به ریاست استاد راهنما اول )در صورت وجود دو استاد راهنما( و حضور همره اعضرای    *

 رسمیت می یابد. 75ماده داوری، مندرج در 

در موارد استثناء با ارائه دالیل قابل قبول و تأیید شورای گروه و دانشکده فقط استاد مشاور می   *

 .تواند حضور نداشته باشد

 در اختیار دانشجو قرار می گیرد.رساله نظرهای اصالحی اعضای هیأت داوران جهت اصالح  *

پس از انجام اصالحات توسط دانشجو، وی موظف است تأیید کتبی استادان داور را مبنی بر انجام  *

 تحصیالت تکمیلی دانشکده مربوطه تحویل نماید. کارشناساصالحات اخذ و به 

 .ارسال نمایندبه صورت الکترونیکی هم را تأییدیه انجام اصالحات د نداوران خارجی رساله می توان *

مالک تصمیم گیری درخصوص رد یا قبولی رساله وهمچنین درجه آن میانگین نمراتی است که  *

هیات داوران مستقالً به دانشجو می دهند. در این مجموعه استاد یا استادان  راهنما مجموعاً یک نمره 



دون حق بدانشکده  نماینده تحصیالت تکمیلیو استاد یا استادان مشاور نیز یک نمره خواهند داشت. 

 ،داوران هیاتآوری نمرات مسئول جمع نمره،

بر حسن اجرای جلسه دفاع در چارچوب و نظارت  دانشجو میانگین به عنوان نمره نهایی محاسبه *

 .استآیین نامه آموزشی دوره های تحصیالت تکمیلی 

 

 فرآیند دفاع از رساله دانشجویان دکتری

نهایی رساله و مقاله )مقاالت( علمی پژوهشی معتبر با  مبنی بر تایید گزارش 7تکمیل فرم شماره  -7

نمایه بین المللی مستخرج از رساله دانشجو توسط دانشجو و ارائه آن به گروه آموزشی مربوطه 

 هفته قبل از تاریخ دفاع(. 1)حداقل 

بر طرح موضوع در جلسه آموزشی و تحصیالت تکمیلی گروه جهت تعیین داوران رساله. )توجه:  -4

 که یکی از آنها باید ) گروه(از داوران الزاماً باید خارج از دانشگاه  نفر دو :الف، 75اس تبصره ماده اس

 .مرتبه دانشیاری باشددارای حداقل 

 لیست داوران محرمانه بماند و دانشجو از آن اطالع پیدا نکند(. ب: 

توسط گروه، به همراه سه نسخه پرینت رساله، مقاله )مقاالت(  2تا  7کاربرگ های  تکمیل شده  -3

رساله توسط مدیر گروه به کارشناس تحصیالت  Wordو  pdfحاوی فایل   CDمستخرج از رساله و 

 تکمیلی دانشکده.

 طرح موضوع در جلسه شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده. -2

حداقل یک هفته پس از تایید کتبی معاونت آموزشی تحصیالت تکمیلی  دانشجو می تواند -9

 دانشکده از رساله خود دفاع نماید.

داور خارج از دانشگاه گردد و همچنین  انمدیر گروه می بایست پیگیر ارسال دعوتنامه برای استاد -1

استاد یا  طی نامه ای از رییس دانشکده درخواست پرداخت حق الزحمه و هزینه ایاب و ذهاب

 استادان مدعو نماید

( و صورتجلسه ارزشیابی 9در روز دفاع کاربرگ های ارزیابی نهایی رساله دکتری )فرم شماره  -1

در دانشکده ( تکمیل و توسط استاد ناظر و نماینده تحصیالت تکمیلی 1پایان نامه دکتری )فرم شماره 

 سایر مراحل اداری تحویل گردد.همان روز به کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده جهت طی 

 در روز دفاع تکمیل گردد. 1جهت پرداخت حق الزحمه استاد یا استادان مدعو فرم شماره  -8

 الزامی است. 8برای ثبت نمره رساله، تکمیل فرم شماره  -5



 

 

نیمسال سوم و  از ابتدای پژوهشی -: طرح پیشنهادی رساله دانشجو در شیوه آموزشی43برای ماده  71 تاش*

در شیوه پژوهشی، در طول نیمسال اول و پس از تصویب در گروه آموزشی و شورای تحصیالت تکمیلی 

 و قابل اجرا است.  یافتهرسمیت  گذراندن موفقیت آمیز آزمون جامعو دانشکده، 

در  دفاع از پیشنهادیه رساله دکتری ضروری است و می بایست پس از قبولی: 43برای ماده  78*تاش 

ارزیابی جامع انجام شود. ممتحنین عبارتند از استاد یا استادان راهنما، استاد یا استادان مشاور و دو 

 داور خارجی یا داخلی.

شکده موظف است پذیرش و ثبت میلی دانکتحصیالت تمعاونت آموزشی و : 43برای ماده  75*تاش 

 موضوع دانشجو را کتبا به وی ابالغ نماید.

دانشجو می تواند حداکثر دو نیمسال از مرخصی تحصیلی با احتساب در : 43ماده برای  41*تاش 

 استفاده نماید.با تأیید شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه سنوات تحصیلی 

آیین  73حذف یک و یا تمام دروس یک نیمسال تحصیلی بر اساس ماده : 43برای ماده  47*تاش 

 یر است.امکان پذ،2و تاش 77ماده  3نامه، تبصره 

در دوره در صورت محروم شدن یا انصراف دانشجو از ادامه تحصیل : 43برای ماده  44*تاش 

دکتری، دانشگاه مجاز است با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، صرفا گواهینامه ای را بر اساس 

دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست انصراف  کارنامه تحصیلی دانشجو صادر نماید.

تسلیم کند. دانشجو مجاز است دانشگاه خود را شخصا و به صورت کتبی به اداره تحصیالت تکمیلی 

فقط برای یک بار و تا دو ماه از تاریخ ارائه در خواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد در غیر 

 مهلت، حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود. این صورت، پس از انقضای این 



تقویم آموزشی برای هر  سال تحصیلی توسط شورای آموزشی دانشگاه به : 43برای ماده  43*تاش 

 واحد های ذیربط ابالغ می گردد.

( 1 تاش و تاش مربوط به آن ) 74ماده چگونگی ثبت و اعالم نمره بر اساس : 43برای ماده  42*تاش 

ثبت در سیستم گلستان و در پایان هر نیمسال تحصیلی توسط استادان محترم می بایست رردر مهلت مق

 و نهایی گردند.

 

شورای  42/77/7352مورخ   817مصوب جلسه تخصصی ی نامه دکتراین شیوه نامه مشتمل بر آیین 

مورخ لرستان  ای تحصیالت تکمیلی دانشگاهشور تاش در 42ماده و  41آموزشی وعالی برنامه ریزی 

و پس از آن الزامی  7359-51به تصویب رسید و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی  4/8/59

 است.  

 


