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 ايران آيين نامه اجرايي دوره دكتري دانشگاه علم وصنعت
 ريزي عالي برنامه شورايبر اساس مصوبه 

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 مقدمه
توجه به سياست وزارت علوم، تحقيقات و  در نظام آموزش عالي كشور و با )Ph.D(به منظور تعيين ضوابط كلي دوره د كتري      

 ")Ph.D( تخصصي نامه اجرايي دوره دكتري آيين "هاي آموزش عالي و پژوهشي،  مؤسسه ها و فناوري در تفويض اختيار دانشگاه
ماده طبق مواد ذيل تدوين گرديده  49در دانشكده مهندسي راه آهن در  وماده تدوين شده  54علم و صنعت ايران در  دانشگاه

  .است
 

انجامد و  مي تمام وقت و باالترين دوره تحصيلي آموزش عالي است كه به اعطاي مدرك تحصيلياي  دوره دوره دكتري: 1 ماده
فناوري در رفع نيازهاي كشور و گسترش مرزهاي دانش  هاي مختلف علوم و رسالت آن تربيت افرادي است كه با نوآوري در زمينه

 .مؤثر باشند
انگليسي شركت نموده و  شركت در امتحان جامع، در آزمون معتبر زبانشده نهايي موظف است پيش از  پذيرفته داوطلب :2 ماده

 .شود زمان آزمون جامع گذشته باشد، از ادامه تحصيل محروم مي صورت، چنانچه دو نوبت از نمره قبولي كسب نمايد؛ در غير اين
ميلي دانشگاه تعيين و اعالم تك معتبر زبان انگليسي و حد نصاب قبولي در آن توسط شوراي تحصيالتآزمون هاي   :تبصره

  .گردد مي
گردد، بايد  حداكثر تا دو نيمسال پس از شروع تحصيل دانشجو، استاد راهنما از هدايت دانشجو منصرف چنانچه به داليلي  :3ماده

دانشكده بررسي و در گروه و شوراي آموزشي و پژوهشي  تقاضاي كتبي خود را همراه با توضيحات الزم به گروه ارائه دهد تا موضوع
 .تصميم گيري شود

دو سال سابقه  دوره دكتري با حداقل مرتبه استادياري از اعضاي هيأت علمي تمام وقت دانشكده با حداقل استاد راهنماي:  4ماده 
راهنمايي و يا ) هاي كارشناسي ارشد در حد پايان نامه )تدريس موفق در كارشناسي ارشد و يا اتمام دو پروژه تحقيقاتي با صنعت

 .گردد ارشد و با تأييد شوراي آموزشي و پژوهشي دانشكده انتخاب ميي حداقل دو پايان نامه كارشناسي
در برنامه  براي هدايت علمي دانشجويان تحت راهنمايي خود حداقل دو ساعت در هفته براي هر دانشجو استاد راهنما : 5ماده

 .نمايد هفتگي خود زمان اعالم مي
 .شود دكتري فقط توسط اعضاء هيأت علمي با حداقل مرتبه استادياري انجام مي در دوره تدريس :6 ماده

دانشجويان بتوا نند در طي  ريزي نمايند كه هاي آموزشي و ارائه دروس هر گرايش را بايد به نحوي برنامه برنامه ها دانشكده : 7ماده
 .دو نيمسال مرحله آموزشي را به پايان برسانند

  . نمايند نوبت و در دو روز هفته تنظيم 2واحدي را حداقل در  4و  3موظفند برنامه ارائه دروس  ها شكدهدان :8 ماده
نام هر  هنگام ثبت ها تعيين و به ، توسط دانشكده)در محدوده زماني تقويم آموزشي دانشگاه (امتحانات  تاريخ برگزاري: 9ماده

گردد؛ پس از آن، تقاضاي تغيير در  تكميلي دانشگاه ارسال مي شود و به تحصيالت مينيمسال تحصيلي به اطالع دانشجويان رسانده 
 .باشد تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه ميسر مي برنامه امتحانات صرفاً با



نشكده پانزده روز پس از برگزاري امتحان، نمره درس مربوط را اعالم نمايد و دا استاد هر درس موظف است حداكثر : 10 ماده
براي دروسي كه . نمايد مي ظرف بيست روز پس از آخرين امتحان، كليه نمرات را به تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال حداكثر

امتحان نيمسالي كه درس در آن ارائه شده است، استاد موظف است  باشند حداكثر تا دو ماه پس از پايان آخرين داراي پروژه مي
 .نمايداعالم  نمره نهايي درس را

نياز دارد، استاد درس تقاضاي خود را براي تمديد مهلت ارائه  بيشتري هاي درسي به زمان در شرايط خاص كه انجام پروژه :تبصره
  .تصويب مطابق آن اجرا شود نمايد تا در صورت طريق گروه مربوطه به شوراي آموزشي و پژوهشي دانشكده ارائه مي نمرات نهايي از

 

  دكتري آموزشي و پژوهشي دورهمقررات مرحله 
  

 مرحله آموزشي
تكميلي رشته مربوطه را با نظر استاد  واحد درسي از دروس تحصيالت 18و يا حداكثر  14دانشجو موظف است حداقل  :11 ماده

 .مرحله آموزشي با موفقيت بگذراند راهنما و تأييد گروه و حداكثر در مدت مجاز
رشته و تقويت توان علمي دانشجو براي انجام تحقيق در موضوع  منظور تسلط بر مفاهيم نوين هرواحدهاي درسي به : 1-11تبصره 

 .شود درسي مصوب هر رشته انتخاب مي رساله خود براساس برنامه
دانشكده  ها با نظر استاد راهنما، با تائيد گروه و مصوب شوراي آموزشي و پژوهشي ساير رشته انتخاب دروس از :2-11 تبصره

 .باشد پذير مي كانام
 .واحد درسي را با تأييد استاد راهنما انتخاب كند 9تا  6تحصيلي بين دانشجو مجاز است در هر نيمسال  :12ماده 

واحد براي وي باقي مانده است بالمانع  6كمتر از  واحد درسي در نيمسالي كه 6نويسي دانشجو در كمتر از  نام :1-12تبصره
 .شود نيز يك نيمسال تحصيلي محسوب مي نيمسال باشد؛ در اين صورت، آن مي

اين . توانند مجدداً در دوره دكتري بگذرانند اند ، نمي گذرانده دروسي را كه دانشجويان در مقطع كارشناسي ارشد :2-12 تبصره
 .برسانند 8اخذ دروس ديگر جمع واحدهاي درسي خود را به حد نصاب مندرج در ماده  دانشجويان بايد با

ربط،  استاد راهنما و تأييد گروه ذي ، به پيشنهاد)بسنده كردن به حداقل ممكن(در شرايط خاص و در صورت نياز  :3- 12 تبصره
ريزي  كارشناسي ارشد را به عنوان دروس جبراني با توجه به مصوبه دفتر برنامه هاي دوره دانشجو موظف است تعدادي از درس

واحد يك  8به ازاء هر  .شود نمي ري است اما نمره آنها در تعيين ميانگين كل محاسبهها اجبا گذراندن اين درس. بگذراند درسي
 .خواهد شد نيمسال به سقف سنوات اضافه

تحصيلي در شرايط خاص و اضطراري حداكثر يك درس را با نظر استاد راهنما و تأييد  تواند در هر نيمسال د انشجو مي  :13ماده 
 .شود محسوب مي حذف نمايد؛ در هر صورت، واحدهاي باقيمانده يك نيمسال تحصيليمربوطه در موعد مقرر  گروه
. است 20از  16 ها هاي دانشجو در همه درس و ميانگين قابل قبول از نمره 20از  14قبولي در هر درس ،  حداقل نمره :14 ماده

باشد، دانشجو مجاز است با  16مقدار آن كمتر از كه  شده محاسبه و در صورتي هاي گذرانده هاي درس اين ميانگين براساس نمره
بگذراند؛  هايي را عالوه بر سقف واحدهاي درسي براي جبران ميانگين كل نيمسال تحصيلي درس نظر استاد راهنما حداكثر در يك

 .صورت، از ادامه تحصيل محروم خواهد شد در غيراين
چنانچه . در موعد مقرر ثبت نام نمايد) آموزشي و پژوهشي( هاي تحصيلي دانشجو موظف است در كليه نيمسال :15ماده 

 .گردد نام ننمايد به منزله عدم مراجعه دانشجو تلقي شده و از ادامه تحصيل محروم مي دانشجويي در موعد مقرر ثبت



 ييد استاد راهنما وداليل خارج از اراده خويش ثبت نام ننموده است، موضوع پس از تأ در موارد استثنائي كه دانشجو به : تبصره
 .گردد گيري به شوراي آموزشي و پژوهشي دانشكده ارجاع مي گروه مربوطه جهت تصميم

، مرحله آموزشي شامل دروس و امتحان جامع را با موفقيت به )سال 5/1حداكثر (چنانچه دانشجو نتواند در مدت مجاز  :16ماده 
 .شود ادامه تحصيل محروم مي پايان برساند، از

نشود، به پيشنهاد استاد  دانشجو بنا به عللي خارج از اراده خود، در مدت مجاز موفق به اتمام دوره آموزشي در صورتي كه :تبصره
حداكثر (استاد راهنما، وضعيت دانشجو را بررسي و در مورد مدت  راهنماي دانشجو، شوراي آموزشي و پژوهشي دانشكده با حضور

 .گيري خواهد نمود تحصيل يا اخراج او تصميمنحوه ادامه  و) تا يك نيمسال ديگر
كمتر  16موفقيت گذارنده باشند و ميانگين كل نمرات آنها از  دانشجوياني كه كليه دروس مرحله آموزشي خود را با  :17ماده 

ب مجوز از كس گردند و پس از نمره قبولي زبان توسط دانشكده به تحصيالت تكميلي دانشگاه معرفي مي نباشد، با داشتن حداقل
 .شركت نمايند تحصيالت تكميلي دانشگاه بايد در اولين آزمون جامع كه برگزار مي شود،

گردد؛ به ترتيبي كه دانشجويان  تكميلي دانشكده برگزار مي آزمون جامع دو بار در سال با تصويب شوراي تحصيالت :18ماده 
 .در نيمسال چهارم ورود به دوره در آن شركت نمايند 16با توجه به شرايط تبصره ماده  بتوانند در نيمسال سوم و يا

 : عبارت است از هدف از برگزاري آزمون جامع ، :19ماده 
  هاي علمي دانشجو كسب اطمينان از قابليت -
  علمي آگاهي از ميزان توانايي دانشجو در برخورد اصولي با مسائل علمي و داشتن روحيه -
  پژوهشي هاي دانشجو از قوه ابتكار و قابليتشناسايي ميزان برخورداري  -

درس به پيشنهاد استاد راهنما و تأييد  4در سطح تحصيالت تكميلي و حداقل در  آزمون جامع كتبي از محتواي دروس :20ماده 
 .شود روز متوالي انجام مي 3كثر در مربوط، حدا گروه

نفر به  4، توسط هيأتي مركب از حداقل )18جامع مطابق ماده  در مهلت زماني برگزاري آزمون(آزمون جامع شفاهي  :21ماده 
 :شود شرح زير برگزار مي

 استاد راهنما  
 تحصيالت تكميلي بوده و تخصص مربوط  حداقل سه نفر عضو هيأت علمي كه داراي حداقل مرتبه استادياري و فعال در

  .را نيز داشته باشند
   .شود راهنما و تصويب گروه تعيين ميشفاهي به پيشنهاد ا ستاد  تركيب هيأت برگزاركننده آزمون جامع : تبصره
و باالتر باشد، اين ميانگين در صورت تأييد شوراي آموزشي و پژوهشي  17آنها  دانشجوياني كه ميانگين كل دروس  :22ماده 

 .تواند به منزله نمره آزمون جامع كتبي محسوب گردد مي دانشكده
درصد از نمره نهايي است و ميانگين كل نمرات دانشجو در آزمون  30و  70كتبي و شفاهي به ترتيب هاي  ارزش آزمون :23ماده 

 .باشد 16جامع نبايد كمتر از 
اولين آزمون جامع، در صورت تصويب شوراي آموزشي و پژوهشي دانشكده آزمون  عدم موفقيت دانشجو در در صورت : 24ماده

حداكثر تا پايان نيمسال چهارم  در هر حالت دانشجو. پذيرد لين زمان آزمون بعدي انجام ميبار ديگر و در او براي يك مجدد تنها
 .شود صورت، از ادامه تحصيل محروم مي اين بايد آزمون جامع را با موفقيت گذرانده باشد و در غير

تحقيق، مدرك دانشوري دريافت واحد درسي روش  4گذراندن  تواند با دانشجو در صورت عدم موفقيت درآزمون جامع مي: تبصره
  .نمايد

  
  



  مرحله پژوهشي
پذيرد و  پايان مي پژوهش با احراز شرايط الزم در امتحان جامع شروع و با كسب موفقيت در دفاع از رساله اين مرحله از :25 ماده

 .سال است 5/2حداكثر مدت آن 
ربط و شوراي آموزشي و پژوهشي دانشكده حداكثر تا دو  ذي در صورت ضرورت، به پيشنهاد استاد راهنما و تأييد گروه  :تبصره

 5از  شود، مشروط بر اينكه سنوات تحصيلي دانشجو در مرحله آموزشي و پژوهشي بيش افزوده مي نيمسال تحصيلي به اين مدت
  .شود صورت، دانشجو از ادامه تحصيل محروم مي سال نشود؛ در غير اين

با ) گروه در چارچوب الگوي مصوب(پايان نيمسال چهارم ورود به دوره موضوع رساله خود را است تا  دانشجو موظف :26ماده 
 .نمايد هماهنگي استاد راهنما و تأييد گروه، تعيين و فعاليت پژوهشي خود را آغاز

نمايد و جلسه  تعيين) 28مطابق ماده (، گروه موظف است كميته هادي را 26موضوع رساله مطابق ماده  پس از تعيين :27 ماده
اصالحي خود را ارائه دهد و دانشجو نسبت به اعمال  بررسي موضوع پيشنهادي را تشكيل و موضوع رساله را تصويب يا نظرات

 .تكميل كند و پيشنهاد را نظرات مزبور اقدام
يته هادي قرار نگيرد، پس از دوبار فرصت، مورد موافقت كم چنانچه ارزيابي موضوع پيشنهادي رساله دكتري دانشجو :1-27تبصره

  .خواهد شد دانشجو از ادامه تحصيل محروم
صورت، دانشجو از  چهارم تحصيلي انجام گيرد؛ در غير اين بايد تا پايان نيمسال 1-27و تبصره  28كليه مراحل ماده  :2-27تبصره

  .ادامه تحصيل محروم خواهد شد
يين مي تع پيشرفت آن و عضويت در هيأت داوران رساله كميته هاديتصويب رساله دانشجو و نظارت بر  گروه براي :28 ماده
نفر از اعضاء هيأت علمي دانشكده با مرتبه علمي  و سه) در صورت وجود(تيد راهنما، اساتيد مشاور كميته هادي از اسا. نمايد

هاي داخلي مرتبط با موضوع استفاده در صورت نبود دانشيار در گروه مي توان از اساتيد دانشكده (حداقل يك دانشياراستاديار و 
كميته هادي با يكي  شود كه رياست تحصيالت تكميلي، به پيشنهاد اساتيد راهنما و تصويب گروه تشكيل مي و فعال در دوره )نمود

 .باشد از اساتيد راهنما مي
استاد خارج از دانشگاه به پيشنهاد  دانشكده، يك نفر به عنوان در صورت لزوم به جاي يكي از سه نفر اعضاي هيأت علمي:  تبصره

 .تواند تعيين گردد گروه مربوطه مي استاد راهنما و تصويب
و هر شش ماه  گزارش مكتوب از پيشرفت كار خود را به اساتيد راهنما تحويل سه ماه يكاست در هر  دانشجو موظف :29 ماده

و   تأييد گزارش. ارائه دهدور استاد راهنما و كميته هادي در حض يك سمينار ميان دوره اي از فعاليت هاي دوره شش ماهه خود
 .ستا از سوي كميته هادي شرط ثبت نام نيمسال بعدي دانشجوسمينار 
در زمان تصويب موضوع رساله با هماهنگي استاد راهنما و  تاريخ گزارش هاي سه ماهه و سمينار هاي شش ماهه قيد : تبصره

دانشكده به اعضاء كميته هادي  پيشرفت فوق مطابق الگوي مصوب شوراي آموزشي پژوهشي گزارشكميته هادي الزامي است و 
 .گردد منعكس مي

مجموع ( .دوره مربوطه خواهد بودو مطابق با دفترچه مصوب واحد  18رساله در مرحله پژوهشي،  تعداد واحدهاي :30 ماده
 ).باشد واحد 36در دوره دكتري بايد  واحدهاي آموزشي و پژوهشي دانشجو

الزامي است و  باشد، حضور تمام وقت دانشجو در طول دوره تحصيل اي تمام وقت مي تعريف دوره كه دوره با توجه به :31 ماده
حضور تمام وقت نداشته باشد، اين امر به منزله عدم  چنانچه بنا به گزارش كتبي استاد راهنما ، دانشجويي در طول دوره تحصيل

 .خواهد بود 15مشمول ماده  گردد و ميمراجعه دانشجو تلقي 



كليه اعضاء  رساله به رياست معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده و يا نماينده وي و با حضور هيأت داوران :32 ماده
اين  .گردد ديگري حداقل دانشيار باشد، تشكيل مي كميته هادي و دو عضو هيأت علمي از خارج دانشگاه كه يكي حداقل استاديار و

 .شوند تصويب گروه مربوطه و شوراي دانشكده تعيين مي افراد نيز به پيشنهاد استاد راهنما و
نويس رساله وي  پيش موظف است در زماني كه آمادگي دانشجو براي ارائه نتايج كامل پروژه حاصل شده و استاد راهنما :33 ماده

اعضاء حاضر در . براي حضور در جلسه پيش دفاعيه دعوت نمايد كميته هادينويس رساله از اعضاء  قابل تحويل باشد، با ارسال پيش
و طي  گيري گزارش دانشجو درباره موضوع تحقيق و نتايج حاصل از آن در خصوص موارد ذيل تصميم جلسه مذكور، با استماع

 :اي به گروه اعالم مي نمايد صورتجلسه
  نهاد پروژه مصوبتطبيق و تأييد كار دانشجو در مقايسه با پيش )الف 
  تعيين ميزان فعاليت باقيمانده از پروژه) ب 
  تعيين حداقل زمان الزم براي تكميل پروژه و انجام دفاعيه )ج 

دفاعيه حضور داشته باشند و در  توانند در جلسه پيش مي اعضاء هيأت علمي خارج دانشگاه در هيأت داوران نيز :1-33 تبصره
گيري  تصميم االشاره و طرح آن در جلسه براي نظر كتبي آنان در خصوص موارد الف تا ج فوق رصورت عدم حضور، دريافت اظها

 .نهايي اخذ شود
تواند در سقف زماني مجاز  دكتري دانشجو مورد تأييد قرار نگيرد، دانشجو مي دفاعيه رساله چنانچه ارزيابي پيش :2-33 تبصره

 .شود صورت، از ادامه تحصيل محروم مي در غير ايندفاعيه شركت نمايد؛  جلسه ديگر پيش مجدداً در
و رساله آماده  تكميل پروژه قبل از اتمام سنوات تحصيلي لحاظ دفاعيه را در دانشجو موظف است تصميمات جلسه پيش :34ماده 

تأييد كتبي مبني  .در مهلت مقرر به استاد راهنما تحويل نمايد) بايست مطابق الگوي مربوط تهيه شده باشد كه مي(شده خود را 
معاونت آموزشي دانشكده براي تشكيل جلسه دفاعيه كفايت  بر اعالم رعايت تصميمات جلسه پيش دفاعيه از سوي استاد راهنما به

 .كند مي
دفاعيه به تحصيالت تكميلي دانشكده و دانشگاه مراجعه نمايد و  روز قبل از تاريخ 20هر دانشجو موظف است حداقل  :35ماده 
 .مراحل اداري دفاعيه را تحويل نمايد هاي مربوط به انجام فرم

روز  10آگهي برگزاري دفاعيه بايد از سوي دانشكده حداقل  پس از كسب مجوز دفاعيه از تحصيالت تكميلي دانشگاه،  :36ماده 
 .ها قرار بگيرد دانشگاه و ساير دانشگاه در معرض ديد عموم در داخل

 .دكتراي خود را صرفاً به زبان فارسي انجام دهد است ارائه شفاهي دفاعيه و پايان نامهدانشجو موظف   :37ماده

 توانند كه در جلسه دفاعيه آنان استاد راهنما و يا ممتحن حاضر غيرايراني باشند، مي دانشجويان غيرايراني و دانشجوياني : تبصره
 .زبان ديگري انجام دهندارائه شفاهي دفاعيه رساله خود را با نظر استاد راهنما به 

مند براي اجراي وظايف  داوران و ساير اساتيد و دانشجويان عالقه دفاع از رساله در يك جلسه عمومي و در حضور هيأت :38ماده
 :گيرد مي ذيل صورت

  شده نامه در مقايسه با پيشنهاد پروژه تصويب ارزيابي محتواي پايان )الف 
  نامه در مقايسه با الگوي نگارش ارزيابي متن پايان )ب 
  نامه شده در پايان ارزيابي كيفيت انجام تحقيقات گزارش )ج 
  نامه پايان ارزيابي كيفيت و هم راستا بودن مقاالت منتشرشده ار نتايج تحقيقات با موضوع )د 

هاي پژوهشي و نحوه  ن نوآوري، چگونگي دفاع از يافتهميزا شده، ارزيابي رساله براساس كيفيت علمي پژوهش انجام: 39ماده
  :شود شود و نتيجه آن به يكي از دو صورت زير تعيين مي انجام مي رساله 38نگارش مطابق ماده 

  )با درجه عالي، بسيار خوب ، خوب(قبول ) الف



  غير قابل قبول) ب
به تشخيص هيأت داوران، دانشجو مجاز است طي حداكثر شش  ارزيابي شود، بنا» قبول غير قابل«چنانچه رساله دانشجو  :تبصره

رساله به عمل آورد و صرفاً براي  بيشتر نشود، اصالحات الزم را در) سال 5(به شرط اينكه از حداكثر مدت مجاز تحصيل  ماه،
 .بار ديگر از آن دفاع نمايد يك

با رعايت تصحيحات مورد نظر ) قبال تهيه و ارائه شده استكه ( دانشجو موظف است ويرايش نهايي پايان نامه خود را  :40ماده 
جلسه دفاعيه به  ماه پس از برگزاري 3به استاد راهنما تحويل نمايد كه صورتجلسه دفاعيه وي حداكثر تا  هيأت داوران به ترتيبي

 .حوزه تحصيالت تكميلي دانشگاه تسليم گردد
به  40و يا موضوع ماده ) 25موضوع ماده (پژوهشي دوره دكتري  لت مقرر مرحلهنامه دانشجو در مه د ر صورتي كه پايان  :41ماده 

تعيين ” دانشجويان نحوه تأثير تأخير در درجه امتياز رساله“امتياز رساله وي مطابق با دستورالعمل  پايان نرسيده باشد، درجه
 .خواهد شد

مقاالت منتشر  پژوهشي معتبر براي اخذ مجوز دفاعيه و ارائه _نهايي حداقل دو مقاله در مجالت علمي  ارائه پذيرش :42 ماده
بايد به تأييد  نامه اعتبار علمي مجالت و در راستا بودن مقاالت با پايان  .است شده براي دريافت گواهي فارغ التحصيلي الزامي

 .شوراي آموزشي و پژوهشي دانشكده برسد
 .حداقل دو مقاله فوق موارد ديگري نيز اضافه كنند رش نهاييها مي توانند عالوه بر ارائه پذي دانشكده : تبصره

شناخته  آموخته دوره دكتري از رساله خود، دانش» قبول«گذراندن واحدهاي درسي و كسب درجه  دانشجو پس از :43 ماده
  .گردد شود و به دريافت درجه دكتري نائل مي مي
سال و با  4(بيني، در مدت مجاز  بروز مشكالت غيرقابل پيش اراده خود و يادر صورتي كه دانشجو بنا به عللي خارج از  :44ه  ماد

و تأييد  موفق به اتمام تحصيل نشود، به پيشنهاد استاد راهنماي دانشجو) سال 5تحصيلي مجموعاً  توجه به افزايش دو نيمسال
رد خاص دانشگاه با حضور استاد راهنما، موا شوراي آموزشي و پژوهشي دانشكده و تحصيالت تكميلي دانشگاه ، كميسيون بررسي

هاي علمي دانشجو، در مورد مدت و نحوه ادامه تحصيل يا  كميت و كيفيت فعاليت وضعيت تحصيلي دانشجو را بررسي و متناسب با
 .گيري قطعي خواهد كرد تصميم اخراج او

دوره و  بار برنامه درسي هر چهار سال يك دوره دكتري در راستاي تحقق اهداف ذيل موظفند حداقل هاي مجري گروه :45 ماده
 .اعالم نمايند محتواي دروس را مطابق مقررات مربوط بازنگري و به معاونت آموزشي دانشگاه

  به روز شدن محتواي علمي دروس در راستاي تحوالت علوم و فناوري  )الف
  تطبيق برنامه درسي دوره با نيازهاي علمي و فني كشور )ب 
  منابع علمي و نرم افزارهاي تخصصي جديد در برنامه دوره استفاده از) ج
  هاي نوين تدريس به كارگيري شيوه ) د 

نامه،  تحصيالت تكميلي از طريق نظرسنجي از هيأت داوران هر پايان هاي نامه به منظور ارزيابي كيفيت هدايت پايان :46ماده
 .نمايد ا ميدانشگاه دستورالعمل مربوط را تهيه و اجر معاونت آموزشي

در (نتايج حاصل از آنها، دانشگاه در برنامه ساليانه خود تمهيدات الزم را  ها و انتشار نامه در راستاي ارتقاء كيفيت پايان :47ماده
داخلي و خارجي با تأييد اساتيد  هاي علمي معتبر براي پشتيباني از شركت دانشجويان دكتري در همايش) اعتبار بودجه صورت
 .دهد مربوط در اختيار متقاضيان قرار مي بيني نموده و مطابق دستورالعمل اجرايي پيشراهنما 

هاي تحقيق و مراكز تحقيقاتي خارج از كشور، دانشگاه  دانشجويان با روش ها و آشنايي نامه در راستاي ارتقاء كيفيت پايان :48ماده 
گيري از  مدت از طريق بهره هاي فرصت مطالعاتي كوتاه ري در دورهرا براي پشتيباني از شركت دانشجويان دوره دكت تمهيدات الزم

 .بيني خواهد نمود كشور و جلب همكاري ايرانيان مقيم خارج پيش هاي خارج از س هاي منعقده، استفاده از بور نامه تفاهم



كده دانشآموزشي و تحصيالت تكميلي به تصويب شوراي                 جلسه مورخ درماده  49 اين آيين نامه در  :49ماده 
 شوند، و پس از آن در دوره دكتري پذيرفته مي 1390-91دانشجوياني كه از سال تحصيلي  رسيده است و برايمهندسي راه آهن 

 .الزم االجراست
 


