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مقدمه
برای دستتیابی به هدف های علمی و فراهم ستایی بستر شایسته برای دگرگونی های شگرف علمی ،فناوری،
اجتماعی و اقتصتادی به ویژه هدفهای برنامههای توستهه و ستند مشتم اندای بیسا ساجه جميوری اس می
ایران ،توجه بیشتتتتر به هژوه و تربیا نیروهای کارآمد و متخصتتتو دوره دکتری در اوجویا ویارت علوم،
تحقیقات و فناوری قرار گرفته اسا.
برای دستتیابی به این هدف ها ،شتیوه نامه اجرایی دوره های دکتری تخصتصی دانشگاه خلیج فارس بر اساس
آییننامه دوره دکتری (مصوب  1932/11/42شورای عاجی برنامهریزی آمویشی) تدوین شده اسا .این مقررات
با توجه به ستیاستا مشارکا گروه های آمویشی در تصمیم گیری ،بيبود کیفیا رساجه ها ،تقویا بیشتر نق
استادان راهنما و افزای توجید علمی در دانشگاه خلیج فارس میباشد.

 ::فصل یکم  ::واژگان و تعریفها
ماده  :5تعريف واژگان
وزارت :ویارت علوم ،تحقیقات و فناوری کشور جميوری اس می ایران.
دانشگاه :دانشگاه خلیج فارس
آموزش رایگان :نظام آمویشتتی عاجی که دانشتتدو بدون هرداخا شتتيریه و اتترفا با ستتخردن تهيد خدما،
آمویش می بیند.
دوره دکتری :دوره دکتری تخصصی که همسان با دوره  PhDاسا.
دانشکده :هر یك ای دانشكدههای دانشگاه که بر اساس مقررات میتواند دوره دکتری را برگزار کند.
گروه آموزشی :کومكترین واحد آمویشی که مسئوجیا برگزاری دوره دکتری را دارد.
دانشجوو :هذیرفته شده دوره دکتری که مرحله گزین
نامنویسی کرده اسا.

را گذرانده و در دوره دکتری دانشگاه هذیرفته شده و

واحد درسجی :دان یا ميارت هایی اسا که برای یادگیری دانشدو در یك نیمسال آمویشی یا مدت یمان
همسان آن ای سوی یك گروه آمویشی و بر اساس برنامه درسی مصوب ویارت ارائه میگردد.
استاد راهنما :یكی ای عضوهای هیات علمی گروه های آمویشی دانشگاه خلیج فارس که مسئوجیا راهنمایی
دانشتدوی دوره دکتری را ای نخستتین نیمسال آمویشی وی می هذیرد .منانچه دانشدو دارای دو استاد راهنما
باشتد ،در این شتیوه نامه هر جا واژه استتاد راهنما آورده شتود ،منظور استتاد راهنمای یكم اسا مگر اینكه به
روشنی استاد راهنما دوم آورده شده باشد.
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استاد مشاور :یكی ای عضوهای هیات علمی دارای مدرک دکتری تخصصی ،یا متخصو حرفهای اسا که
مسئوجیا مشاوره در رساجه دانشدو را هذیرفته اسا.
رساله :یك گزارش نوشتتاری ای هژوهشی اسا که دانشدو در موضوعی تخصصی مربوط به رشته و گرای
تحصتیلی خود و بر استاس شتیوهنامه نگارش مصتوب دانشتگاه ،برای دریافا دانشنامه دکتری مینویسد .در
رساجه ،دانشدو موضوع یا هرسشی را بررسی میکند و ای راه تدزیه و تحلیل ،یا تدربه عملی ،یا آیمایشی به آن
هاسخ میدهد .به سخن دیگر ،رساجه دربرگیرنده استدالل موضوعی ،ارائه هژوهشی تدربی ،برآیند کارآمویی یا
عصارهای ای درسهای آموخته شده دانشدو اسا که با راهنمایی استاد راهنما نگارش و تدوین میشود .رساجه
با عنوان و محتوای تكراری هذیرفته نیسا و دانشدو باید رساجه را با موضوع و محتوای نو نگارش کند تا بتواند
دارای سيمی در هیشرفا علم یا حل یك مسئله (که حل آن اریشمند اسا) داشته باشد.
متخصج حرفه ای :یك فرد اتاحبنظر یا کارشناس با تدربه غیر عضو هیات علمی در دیگر بخ های
جامهه استا که دارای ميارت و شتایستتگی حرفه ای که به تایید شتورای تحصی ت تكمیلی دانشگاه رسیده
باشد.
مرخصجی تحصجیلی  :مدت یمان مشتخصی اسا که دانشدو بر اساس ضواب مصوب و به وور موقا به
تحصیل اشتغال ندارد وجی همچنان دانشدو میباشد.
انصراف تحصیلی :فرایندی اسا که در آن دانشدو به وور خودخواسته ای ادامه تحصیل خودداری کند.
ارزیابی جامع  :یك آیمون تخصتصتی اسا که ها ای گذراندن واحدهای دوره آمویشی ،با هدف اریشیابی
توانمندیهای آمویشی و هژوهشی دانشدو برگزار میگردد.
کمیته داوران :مدموعهای ای عضوهای هیات علمی یا متخصصان حرفهای اسا که مسئوجیا ارییابی رساجه
دانشدو را بر عيده دارد.
دانش آموخته  :کسی اسا که دوره تحصیلی دکتری را با موفقیا به هایان رسانده اسا و بر اساس ضواب
مصوب ،مدرک تحصیلی دوره دکتری را دریافا میکند.
حضور برخط :شترکا ای راه دور در نشسا دفاع با بيرهگیری ای فناوری های ارتباوی مانند ویدئو کنفرانا،
اسكایپ ،و مانند اینيا که امكان ارتباط گفتاری و دیداری دو سویه را فراهم میکند.
ماده  :2دوره دکتری باالترین دوره تحصتیلی آمویش عاجی اسا که به دریافا دانشنامه میاندامد و هدف
ای برگزاری آن تربیا کستانی استا که با نوآوری در یمینه های گوناگون علمی و فناوری در راستای برآوردن
نیایهای علمی کشور یا گسترش مریهای دان اثربخ باشند  .این دوره به دو شیوه "آمویشی – هژوهشی"
و "هژوهشی" اجرا میشود.

 ::فصل دوم  ::شرایط درخواست و پذیرش
ماده  : 9نامزدان ورود به دوره دکتری باید دارای ویژگیهای ییر باشند:
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 )1داشتن شایستگیهای عمومی ورود به آموزش عالی بر اساس ضوابط مصوب،
 )2داشتتتن دانشتتمامه یا اواهی یایاد دور كارشتتماستتی ارشتت یا دكتری حرفه ای از یكی از
دانشگاههای معتبر داخل یا خارج از كشور كه حسب مورد به تائي وزارت علوم ،تحقيقات
و فماوری یا وزارت به اشت ،درماد و آموزش یزشكی رسي باش .
 )3داشتن شایستگی علمی برای ورود به رشته مورد نظر بر اساس ضوابط مصوب،
 )4احراز توانایی در زباد خارجی بر اساس مصوبه شورای تحصيالت تكميلی دانشگا ،
تبصرره  :5برای تهیین ات حیا علمی نامزد ورود به دوره دکتری ،گروه های آمویشی ای میان افراد
مهرفی شتده ای ستوی ستایمان ستند آمویش کشتور ،شماری را بر اساس ظرفیا اع م شده و بر
اساس هرسمان یا آیمون علمی و دستاوردهای علمی هژوهشی انتخاب خواهند کرد.
تبصره  :2هذیرش دانشدوی مشمول مقررات استهدادهای درخشان بر اساس مصوبات شورای هدایا
استتهدادهای درخشتان ویارت ،و هذیرش دانشتدوی خارجی بر استاس مصوبات مراج تهری شده ای
سوی ویارت میباشد.
تبصرره  :9دانشتدوی دوره دکتری تخصصی دانشگاه ها و موسسه های مهتبر آمویش عاجی خارج ای
کشتور می تواند بر استاس آیین نامه انتقال دانشتدویان خارج به داخل مصوب ویارت به دانشگاه خلیج
فارس منتقل شود.
تبصره  :4آمویش رایگان برای هر دانشدو در دوره دکتری تخصصی ،تنيا یكبار امكان هذیر اسا.
تبصره  :1دانشتدو باید تا هی ای شرکا در آیمون جام  ،مدرک احرای توانایی در یبان خارجی را به
مدیریا تحصی ت تكمیلی دانشگاه ارائه دهد.
ماده  : 4نتامزد ورود به دوره دکتری ،ها ای دریافا هذیرش ای دانشتتتگاه و نامنویستتتی در دوره دکتری،
دانشدوی دوره دکتری (همسان به  )PhD Studentنامیده میشود.
تبصرره  :5منانچه دانشدو در یمان تهیین شده در هر نیمسال انتخاب واحد را اندام ندهد ،به مهنای
انصراف وی ای ادامه تحصیل اسا.
ماده  : 1تحصتتیل در دوره دکتری ،تمام وقا استتا .همچنین ،تحصتتیل همزمان دانشتتدوی این دوره در
همان دوره یا دیگر دورههای تحصیلی ممنوع اسا.
ماده  : 6تغییر رشته و انتقال دانشدوی دوره دکتری تخصصی در دانشگاه یا دیگر دانشگاهها و موسسههای
آمویش عاجی دوجتی یا غیردوجتی ممنوع اسا.
ماده  : 7آمویش در دوره دکتری بر اساس نظام واحدی اندام میشود.
ماده  : 8مدت مدای تحصتیل در دوره دکتری ،دسا کم ش
نیمسال (ميار سال) آمویشی اسا.
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تبصرره  :5منانچه دانشدو در مدت تهیین شده این ماده دان آموخته نشود ،استاد راهنما می تواند
هیشتنياد دهد تا مدت تحصتیل دانشتدو حداکثر تا دو نیمسال آمویشی افزای یابد .برای دانشدوی
آمویش رایگان ،تحصتتیل در نیمستتال نيم آمویشتتی همچنان رایگان اما در نیمستتال دهم منوط به
هرداخا شتتيریه ثابا دوره نوبا دوم همان ورودی استتا که بر استتاس تهرفه هیات امنا تهیین و بر
استاس شتیوه نامه مصتوب دانشتگاه دریافا می شود .منانچه دانشدو در این مدت نیز دان آموخته
نشود ،ای سوی دانشگاه اخراج میشود.

 ::فصل سوم  ::استاد راهنما
ماده  : 3شترای راهنمایی رستاجه دانشتدوی دکتری برای هر عضو هیات علمی با مرتبه استادیار یا باالتر،
داشتتن هیشتینه تدریا دستا کم دو ستال در دوره کارشناسی ارشد و نیز راهنمایی دسا کم سه هایان نامه
دان آموختگان کارشتناستی ارشد در دانشگاه خلیج فارس یا دیگر دانشگاه های مهتبر دوجتی یا خارج ای کشور
(که با مدوی دانشتگاه اندام شتده باشتد) ،و همچنین برخورداری ای دستا کم  11امتیای هژوهشی ای بند 1-9
آییننامه ارتقا که دسا کم در یك مقاجه نویسنده مسئول باشد.
تبصره  :5هر عضو هیات علمی میتواند بر اساس شیوهنامه سيمیه راهنمایی هایاننامه و رساجه ،برای
هر دوره ورودی ،درخواسا راهنمایی رساجه دانشدوی دکتری بدهد.
تبصرره  :2عضتو هیات علمی هژوهشتی ،به جای دو ستال هیشینه تدریا در دوره های تحصی ت
تكمیلی ،به هایان رساندن دو ورح هژوهشی (به عنوان مدری) که دسا کم یكی ای آنها تقاضا-محور
بوده باشد ،شرط راهنمایی رساجه دکتری اسا.
ماده  :51مسئوجیا راهنمایی دانشدو ای نخستین نیمسال آمویشی ،بر عيده استاد راهنما اسا .استاد راهنما
(یكم) به درخواستا دانشدو و با هیروی ای ماده  ،3ای میان عضوهای هیات علمی با مرتبه علمی استادیاری یا
باالتر گروه آمویشتی ارائه دهنده دوره دکتری و با موافقا عضتو هیات علمی ،تائید شتورای گروه آمویشی و
تصویب شورای تحصی ت تكمیلی دانشكده تهیین میشود.
تبصره  :5استتاد راهنما باید حداکثر تا هایان نیمسال دوم آمویشی دانشدو تهیین گردد .تا آن هنگام،
مدیر گروه وظایف استاد راهنما را برای دانشجو بر عهده خواهد داشت.
تبصره  :2در اتورت نیای ،به هیشنياد استاد راهنما و تائید گروه ،مسئوجیا راهنمایی رساجه دانشدو را
بی ای یك استاد راهنما به وور مشترک ،عيدهدار میشوند .سيم مشارکا استادان راهنما به هیشنياد
استتاد راهنمای یكم در شتورای گروه تهیین میشود ،مشروط بر این که استاد راهنمای یكم دسا کم
 01دراتد مستئوجیا راهنمایی رستاجه را بر عيده داشتته باشتد .منانچه استاد راهنمای دوم بیرون ای
دانشتگاه باشتد ،باید عضو هیات علمی استادیار به باال در یكی ای دانشگاه های مهتبر دوجتی یا خارج ای
کشتور باشتد و در دو ستال گذشتته هذیرش دستا کم دو مقاجه هژوهشی را داشته و در یكی ای آن ها
نویستنده مستئول بوده باشتد .در این اتورت این همكاری باید با بررستتی ارتباط تخصو نامبرده با
www.pgu.ac.ir

2

دانشگاه خلیج فارس

شیوه نامه اجرایی آیین نامه دوره دکتری

موضتوع رستاجه به تایید شتورای تحصتی ت تكمیلی دانشتكده و تصویب شورای تحصی ت تكمیلی
دانشگاه برسد.
تبصره  :9در اتورت نیای و به تشخیو استاد راهنما (یكم) ،و ها ای تایید گروه آمویشی و تصویب
در دانشتكده ،یك یا دو تن ای اعضتای هیات علمی آمویشتی یا هژوهشتی یا دیگر متخصتصان دارای
مدرک دکتری تخصصی یا متخصو حرفهای به عنوان استاد/استادان مشاور تهیین میشود.
تبصرره  :4منانچه استاد مشاور عضو هیات علمی هژوهشی باشد ،باید در دو سال هی ای آن دارای
دسا کم سه مقاجه در مدلههای علمی-هژوهشی مهتبر (که دسا کم در یكی ای آنها نویسنده مسئول
بوده باشد) در یمینه مرتب با موضوع رساجه دانشدو باشد .این موضوع باید با بررسی مستندات به تایید
شورای تحصی ت تكمیلی دانشكده و تصویب شورای تحصی ت تكمیلی دانشگاه برسد.
تبصره  :1منانچه استاد مشاور ای میان متخصصان حرفه ای باشد ،موضوع همراه با دالیل توجیيی و
ریومه فرد یاد شتده باید به تایید شتورای تحصتی ت تكمیلی دانشتتكده و شورای تحصی ت تكمیلی
دانشگاه برسد.
تبصرره  :6به هیشنياد استاد راهنما ،عضو هیات علمی دانشگاه یا هژوهشگر ای موسسه های هژوهشی
مهتبر خارجی ،می تواند در نق استاد راهنمای دوم یا استاد مشاور ،ها ای تایید گروه آمویشی ،شورای
تحصی ت تكمیلی دانشكده و شورای تحصی ت تكمیلی دانشگاه ،در رساجه دانشدو همكاری نماید .به
هر روی سند اعتبار فرد هیشنيادی بر اساس ریومه علمی خواهد بود .همچنین ،یك نسخه ای رساجه
باید به یبان انگلیستی (یا یكی ای یبان های دیگر به هیشنياد استاد راهنما و تصویب شورای تحصی ت
تكمیلی دانشگاه) نوشته شود .در این حاجا ،نشسا دفاع میتواند به یبان فارسی یا آن یبان باشد.
تبصرره  :7انتخاب واحد و ادامه تحصتیل دانشتدو در نیمستال ستوم ،هنگامی مدای اسا که استاد
راهنمای دانشدو تهیین شده و در سامانه آمویشی دانشگاه درج شده باشد.
تبصره  :8منانچه ها ای تهیین استاد راهنما ،به هر دجیل نیای به تغییر استاد راهنما یكم یا دوم باشد،
موضتوع باید به تایید استاد راهنمای یكم کنونی و به تصویب گروه آمویشی و شورای دانشكده برسد.
منانچه استاد راهنمای یكم درگذشته باشد ،تایید وی نیای نیسا.

 ::فصل چهارم  ::مرحلههای برگزاری دوره دکتری
ماده  :55در شتیوه آمویشتی – هژوهشتی ،دوره دکتری دارای دو مرحله آمویشتی و هژوهشتی اسا .مرحله
آمویشتی با نامنویسی در نخستین نیمسال آمویشی ،آغای و با ارییابی جام هایان می یابد .مرحله هژوهشی ها
ای مرحله آمویشی با دفاع ای هیشنياده رساجه آغای و با دفاع ای رساجه به هایان میرسد.
تبصره  :5دانشدو میتواند ییر نظر استاد راهنما ،هژوه خود را در مرحله آمویشی نیز آغای نماید وجی
شروع رسمی برای مرحله هژوهشی و رساجه ،مشروط به موفقیا در دفاع ای هیشنياده رساجه اسا.
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ماده  :52مدموع واحدهای دوره دکتری  90واحد استتتا .این واحدها در شتتتیوه آمویشتتتی – هژوهشتتتی
دربرگیرنده  14تا  11واحد درسی و  11تا  42واحد رساجه اسا .شیوه هژوهشی دربرگیرنده  9تا  1واحد درسی
و  41تا  99واحد رساجه اسا .شمار واحدها در هر شیوه در برنامه درسی مصوب همان رشته تهیین میشود.
تبصررره  :5در هر دوره ورودی ،مبنای ستترفصتتل رشتتته گرای  ،آخرین ستترفصتتل مصتتوب شتتورای
برنامهریزی آمویش عاجی اسا که تا هی ای ميرماه سال ورود ای سوی آن شورا اع م (در وبگاه شورای
یاد شتده) یا اب غ می گردد .مدیر گروه بر استاس سترفصتل اع م شده ویارت یا مصوب هیات ممیزه
دانشگاه ،برنامه درسی دانشدویان را با نظر استاد راهنما در سامانه آمویش دانشگاه مین مینماید.

 ::فصل پنوم  ::مرحله آموزشی
 )5-1دوره آموزشي
ماده  : 59واحدهای درستی برای دستتیابی به میرگی بر مفاهیم نوین هر رشته و افزای

توانمندی علمی

دانشتتدو برای اندام فهاجیاهای هژوهشتتی دوره می باشتتد و دانشتتدو در دوره آمویشتتی باید در هر نیمستتال
تحصتیلی  0تا  11واحد درستی ای درسهای سرفصل را با نظر استاد راهنما انتخاب و نامنویسی کند .کمینه و
بیشینه شمار واحدها ،بدون در نظر گرفتن درسهای جبرانی محاسبه میشود .با هیشنياد گروه آمویشی و تایید
شورای تحصی ت تكمیلی دانشكده و تصویب شورای تحصی ت تكمیلی دانشگاه شمار واحدهای االی در هر
نیمسال میتواند کمتر ای  0واحد (به شرط آنكه دسا کم یك درس االی اسا) باشد.
تبصره  :5بیشتینه وول دوره آمویشی در شیوه آمویشی – هژوهشی ( 14تا  11واحد درسی) به میزان
 9نیمسال آمویشی اسا .اجبته ،در اورت نیای با تشخیو گروه میتواند ،یك نیمسال تمدید گردد.
تبصرره  :2به درخواستا دانشتدو و تایید استتاد راهنما ،دانشتدو میتواند تا دو درس را به اتورت
اختیاری ای میان درسهای ارایه شده در دورههای تحصی ت تكمیلی دانشگاه ،انتخاب واحد کند .نمره
این دروس در کارنامه وی درج میشود وجی در میانگین نیمسال و کل محاسبه نمیشود.
تبصره  :9در شترای خا و در اورت نیای ،به هیشنياد استاد راهنما و تائید گروه آمویشی ،دانشدو
باید شتماری ای درسهای دوره کارشناسی ارشد را (حداکثر تا  0واحد) به عنوان درس جبرانی بگذراند.
گذراندن این درسها بایستته اسا اما نمره آنها در میانگین کل محاسبه نمیشود .ارائه درس جبرانی
در هر حال نباید به وول دوره آمویشی بیفزاید.
ماده  :54کمینه نمره قبوجی در هر درس ،مه االی و مه جبرانی 12 ،ای  41و کمینه میانگین کل نمره های
درسهای گذرانده شده 10 ،ای  41اسا.
تبصره  :5منانچه میانگین کل نمره های دانشدو ها ای گذراندن همه واحدهای آمویشی کمتر ای 10
باشد ،با هیشنياد استاد راهنما و تایید گروه آمویشی ،وی باید تنيا در یك نیمسال ،درسهایی افزون بر
ستتتق واحتدهتای درستتتی ( 11واحد) را برای بيبود میانگین کل (با هیروی ای ماده  ،)19برای بيبود
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میانگین کل با موفقیا بگذراند وگرنه ای ادامه تحصتتیل محروم می شتتود .این درس ها باید در برنامه
درسی دوره دکتری رشته باشد.
تبصره  :2منانچه میانگین نمره درس های دانشتدو در یك نیمسال کمتر ای  10شود ،دانشدو در آن
نیمسال مشروط خواهد بود .مشروط شدن در دو نیمسال مندر به اخراج دانشدو میشود.
تبصره  :9میانگین کل نمرههای دانشدو ،تنيا بر اساس آخرین نمره قبوجی وی محاسبه میگردد.
ماده  :51ارییابی هیشرفا تحصیلی دانشدو در هر درس ای سوی مدرس (یا مدرسان) آن درس و بر اساس
حضتور و فهاجیا در ک س ،اندام تكاجی و نتایج آیمون نوشتاری مرحلهای و هایانی برای درسهای نظری و
نظری-عملی در هر نیمسال آمویشی اندام میشود و بر مبنای عددی ای افر تا بیسا میباشد.
ماده  :56منانچه دانشتدو در هر نیمستال آمویش خود ،در یك درس بی

ای سته شانزدهم ای ک س های

درس یا در جلسه امتحان هایان نیمسال آن درس نيسا (غیبا) داشته باشد ،این نيسا غیرموجه اسا و آن
درس حذف می گردد .در این اتورت ،رعایا دسا کم ش واحد در آن نیمسال برای دانشدو بایسته نیسا
وجی آن نیمسال به عنوان یك نیمسال کامل ای مدت مدای دوره تحصیلی وی در نظر گرفته میشود.
تبصرره  :5نيستا در شتیوه هژوهشی ،ارییابی ناموفق واحدهای هژوهشی گرفته شده در آن نیمسال
اسا .
ماده  :57برای ورود به مرحله ارییابی جام  ،دستیابی به میانگین کل  10ای همه واحدهای آمویشی دوره،
بایسته اسا.

 ::فصل ششم  ::ارزیابی جامع
ماده  :58ارییابی جام به مفيوم ارییابی کلی توانمندی های آمویشتتتی و هژوهشتتتی دانشتتتدو برای آغای
فهاجیاهای هژوهشی اسا .در این مرحله دانشدو باید با نظر شورای تحصی ت تكمیلی دانشكده یا هژوهشكده
در آیمون ای دو تا سته درس االی ،به هیشنياد استاد راهنما و تصویب گروه آمویشی ،شرکا کند .این آیمون
باید به گونه ای باشد که توانمندی تحلیل و استنباط دانشدو ،برای آغای رسمی فهاجیا هژوهشی سندیده شود.
این آیمون ها ای گذراندن همه درسهای دوره و ای هایان نیمستال ستتوم تا هایان نیمستتال شتشتتم آمویشتتی
دانشدو میتواند برگزار گردد.
تبصره  :5دانشدو هی ای نامنویسی برای ارییابی جام باید گواهینامه بسندگی یبان انگلیسی یكی ای
آیمونهای ییر را به تحصی ت تكمیلی دانشگاه ارائه دهد:
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TOLIMO

111

)IELTS (general

1/1

)IELTS (academic
MCHE / MSRT
آزمود بسم ای دانشگا خليج فارس )(PGUELP

6
 61از 511

آزمود بسم ای دانشگا های دولتی داخل (با تایي تحصيالت تكميلی دانشگا )

تبصرره  :2برای دانشتدوی رشتته یبان انگلیستی (یبان و ادبیات انگلیستی ،آمویش یبان انگلیسی)
دستیابی به دسا کم  11ای  111در آیمونهای بسندگی ،بایسته اسا.
تبصره  :9جایگزین کردن آیمون بسندگی دیگر یبانهای خارجی به جای یبان انگلیسی در رشتههای
آمویشتی یبان های خارجی (عربی ،انگلیسی )... ،به درخواسا گروه آمویشی و تایید شورای تحصی ت
تكمیلی دانشكده و تصویب شورای تحصی ت تكمیلی دانشگاه مدای اسا .در این اورت ،نوع آیمون
و کمینه نمره هذیرفتنی نیز در شورای تحصی ت تكمیلی دانشگاه مصوب میگردد.
تبصره  :4اعتبار گواهی آیمون های باال ،ای تاریخ ادور تا دو سال تمام خورشیدی اسا .هایان اعتبار
گواهی باید ها ای شتروع نخستتین نیمستال نخستا آمویشی وی در دوره دکتری در دانشگاه خلیج
فارس باشد.
تبصرره  :1اگر دانشتدو همه واحدهای درستی را گذرانده باشد و آمادگی شرکا در ارییابی جام را
داشته باشد ،باید تا آن یمان درس "آمادگی آزمون جامع" (به اریش افر واحد) را بگیرد.
ماده  :53کمترین نمره برای قبوجی در ارییابی جام  66از  02استتا .منانچه در ارییابی جام  ،دانشتتدو
نتواند نمره قبوجی به دستتا آورد ،وی مدای استتا تنيا یكبار دیگر ،در ارییابی جام شتتترکا کند و آن را با
موفقیا بگذراند ،وگرنه ای ادامه تحصتتیل وی هیشتتگیری و اخراج می گردد .در هر حال ،نمره آیمون جام به
اورت یك نمره جداگانه در کارنامه دانشدو ثبا میشود وجی در میانگین کل نمرهها تاثیر ندارد.
تبصره  :5نمره آیمون جام به یكی ای دو روش ییر ،به هیشنياد استاد راهنما و تصویب گروه محاسبه
میشود:
 )1شیوه نوشتاری – گفتاری :در این شیوه نمره ارییابی بر اساس 01دراد آیمون نوشتاری و
21دراد آیمون گفتاری خواهد بود.
 )2شیوه مقاله پژوهشی :در این شیوه دانشدو یك مقاجه علمی هژوهشی را در یكی ای مدلههای
مهتبر داخلی نمایه شتده در  ISCدارای ضریب تاثیر ،یا نشریه مهتبر خارجی دارای نمایه مهتبر و
ضتریب تاثیر ،ماپ می کند یا ای آن نشتریه هذیرش دریافا می کند .تایید اعتبار نشتریه ای سوی
مدیریا امور هژوهشتتی دانشتتگاه اندام می گیرد .نمره آیمون جام  ،با ارائه شتتفاهی مقاجه و در
اختیار کمیته ارییابی آیمون جام اسا.
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 )1-4موضوع مقاجه باید در گرای

دانشگاه خلیج فارس

تخصصی دانشدو باشد.

 )4-4مقاجه باید یك مقاجه کامل هژوهشتتی ااتتیل ) (original researchباشتتد .مقاجه های دیگر
( ، (letter to editor ،communication letter ،short paperنمی توانتتد جتتایگزین مقتتاجتته
هژوهشی گردد.
 )9-4یمان دریافا هذیرش یا ماپ مقاجه باید تا هی

ای هایان نیمسال ششم دانشدو باشد.

 )2-4نشانی دانشدو در مقاجه باید دانشگاه خلیج فارس باشد.
 )5-4مقاجه باید دربرگیرنده کارهای هژوهشی دانشدو در دوره دکتری باشد و یمان فرستادن آن به
مدله در بایه یمانی دوره دکتری وی باشد.
 )0-4افزون بر دانشدو ،یك عضو هیات علمی دانشگاه نیز باید نویسنده مقاجه باشد .هیچ دانشدوی
دیگر نباید نویسنده مقاجه باشد ،هر مند که همكاری دیگر عضوهای هیا ت علمی در نگارش مقاجه
ایرادی ندارد .به هر روی ،دانشتدو باید نویستنده یكم ،و عضتو هیات علمی دانشتتگاه خلیج فارس
نویسنده مسئول باشد.
 )7-4ارییابی مقاجه هژوهشتتی بر استتاس میانگین ارییابی عضتتوهای کمیته ارییابی آیمون جام (با
وین یكستان برای نمره) اندام می شتود و نمره آن به عنوان نمره آیمون جام در سامانه آمویشی
ثبا میگردد.
تبصره  :2در شیوه نوشتاری-گفتاری (موضوع تبصره  )1آیمون نوشتاری در برگیرنده دو تا سه درس
ای درسهای تخصتصتی دانشتدو ،به هیشنياد استاد راهنما و تصویب شورای گروه میباشد .همچنین،
آیمون گفتاری دربرگیرنده هرس هایی در یمینه توان علمی ،قدرت بیان و استدالل منطقی و نیز حویه
تخصصی رساجه وی و به تشخیو کمیته ارییابی آیمون جام اسا .وین نمره هر یك ای اعضا کمیته
ارییابی جام یكسان اسا.
تبصره  :9در شیوه نوشتاری-گفتاری (موضوع تبصره  )1نمره دانشجو در هر درس نباید کمتر از
08درصدددد نمره آن درس  11از  )08بداشدددد .چنانتی دت در یس درس نمره کمتر از 11
دریافت کند ،دانشجو در آزمون جامع مردود م گردد.
تبصرره  :4دانشدویی که یكبار در آیمون جام مردود شده یا در آیمون جام نخسا ،شرکا نكرده
استتا ،میتواند در بار دوم ای شتتیوه دیگر بيره بگیرد .منانچه در بار دوم ای شتتیوه مقاجه استتتفاده کند،
حداکثر تا هایان نیمسال ششم باید گواهی هذیرش مقاجه را ارائه دهد.
ماده  :21دانشتتدویی که همه درس های مرحله آمویشتتی خود را با موفقیا گذرانده باشتتد و میانگین کل
نمرههای وی کمتر ای  10نباشد (با رعایا ماده  )12باید درخواسا شرکا در آیمون جام را ها ای تائید استاد
راهنما در هایان آخرین نیمستال آمویشتی به مدیر گروه ارائه دهد و باید در نخستین نیمسال ها ای آن درس
"آمادگی آیمون جام " افر واحدی را بگیرد.
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تبصره  :5دانشدو باید ها ای هایان مرحله آمویشی در نخستین مرحله ارییابی جام که ای سوی گروه
برگزار می شود ،شرکا کند و در اورت آمادگی نداشتن  /مردودی در آیمون نخسا ،درخواستی برای
تمدید/تددید ميلا شترکا در آیمون با بیان دالیل موجه (سایگار با آیین نامه آمویشی) و تایید استاد
راهنما به گروه ارائه نماید .گروه می تواند یمان شتترکا دانشتتدو در آیمون جام را حداکثر برای یك
نیمسال آمویشی ،با رعایا سق یمانی کل دوره دکتری ،به تهویق انداید.
ماده  :25ميلا شترکا در آیمون جام حداکثر تا دو نیمستال ها ای هایان دوره آمویشتی می باشد .در هر
اتورت این ارییابی می تواند ای هایان نیمستال ستوم تا هایان نیمسال ششم اندام هذیرد .منانچه بنا به دالیلی
آیمون جام به نیمسال ششم برسد در همان نیمسال نیز دانشدو باید ای هیشنياده رساجه خود دفاع نماید.
تبصره  :5دانشتدو حداکثر دو بار میتواند درخواسا شرکا در آیمون جام را داشته باشد .اگر وی ای
ستوی کمیته ارییابی جام (در دومین بار شترکا یا ها ای یك بار هرهیز) مردود شتتناخته شود (نمره
آیمون جام کمتر ای  10شتتتود) ،به عنوان مردودی در دوره دکتری استتتا و ای ادامه تحصتتتیل وی
هیشگیری خواهد شد.
ماده  :22مدیر گروه ها ای بررستی درخواسا استاد راهنما و هرونده آمویشی دانشدو و تصویب در شورای
گروه ،درس های امتحانی ،کمیته ارییابی آیمون جام  ،و یمان برگزاری آن را به دانشكده هیشنياد میکند.
تبصرره  :5آیمون جام در هر رشتته-گرای حداکثر دو بار در سال و هر بار در یك نیمسال برگزار
می شود .هر گروه باید برنامه یمانبندی آیمون جام را بر اساس گاهنامه آمویشی دانشگاه تهیین و ها
ای تصویب در شورای تحصی ت تكمیلی دانشكده ،اع م کند.
ماده  :29ارییابی جام ای ستوی کمیته ارزیابی آزمون جامع که دربرگیرنده ( )1استاد(ان) راهنما)4( ،
استتاد(ان) مشتاور )9( ،دو تن داور عضتو هیات علمی که دستا کم یك تن ای آنان دارای مرتبه دانشیاری یا
باالتر و متخصو در گرای دانشدو و ای بیرون ای گروه آمویشی ،و دیگری دسا کم دارای مرتبه استادیاری
با دستتا کم ستته ستتال هیشتتینه تدریا در دورههای تحصتتی ت تكمیلی ،و ( )2نماینده تحصتتی ت تكمیلی
دانشگاه برگزار میشود.
ای برگزاری آیمون جام  ،برای شرکا در آیمون جام

تبصره  :5دانشدو باید دسا کم یك ماه هی
درخواسا دهد.

تبصرره  :2دانشكده باید دسا کم دو هفته هی ای برگزاری آیمون جام  ،مدوی شرکا دانشدو در
آیمون را ای مدیریا تحصی ت تكمیلی دانشگاه دریافا کند.
تبصره  :9اگر دانشتدو بخواهد ای شرکا در آیمون جام در یمان تهیین شده هرهیز کند ،باید تا یك
هفته هی ای یمان اع م شتده برای برگزاری آیمون ،هرهیز خود را در سامانه آمویشی درخواسا کند.
به هر روی ،هرهیز ای شرکا ،همچون یك بار شرکا در آیمون شناخته خواهد شد و دانشدو تنيا یك
بار میتواند ای شرکا در آیمون جام هرهیز کند.
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تبصره  :4در شیوه نوشتاری-گفتاری (موضوع تبصره  1ماده  )13منانچه دانشدو در آیمون نوشتاری
در هر درس و در میانگین کل همه مواد امتحانی ،دستا کم نمره  10ای  41را به دسا آورد ،مدای به
شتترکا در آیمون گفتاری استتا و گرنه مردود شتتناخته میشتتود .در این اتتورت ،منانچه بار دوم در
ارییابی جام شرکا کند ،ای همه مواد امتحانی ای وی آیمون گرفته میشود.
تبصره  :1در هر دو روش تبصره  ،1نمره آیمون جام  ،باید حداکثر تا دو هفته ها ای برگزاری آن
(دو هفته ها ای ارائه هذیرش و ااتل مقاجه ای ستوی دانشتدو ،منانچه روش مقاجه هژوهشتی باشد) ای
سوی کمیته ارییابی آیمون جام تكمیل و ای سوی مدیر گروه به دانشكده ارسال گردد.
تبصررره  :6رئیا دانشتتتكتده ،نتیدته قبوجی یا مردودی در آیمون جام را در کاربرگ به مدیریا
تحصی ت تكمیلی دانشگاه اع م و به آگاهی دانشدو میرساند.
تبصرره  :7دانشتتدویی که در نوبا نخستتا آیمون جام مردود شتتود ،تنيا یك بار دیگر میتواند با
رعایا حد نصتتاب ستتنوات در آیمون جام شتترکا نماید و حد نصتتاب ماده  13را به دستتا آورد .اگر
دانشدو این حد نصاب را در نوبا دوم نیز به دسا نیاورد ،اخراج خواهد شد.
تبصره  :8اگر دانشدو به هر دجیل ،در نخستین آیمون جام که ای سوی گروه برگزار می شود شرکا
نكند ،در آن آیمون جام مردود شده اسا و یك نویا ای دو نوبا خود را ای دسا داده اسا.

 ::فصل هفتم  ::مرحله پژوهشی
 )5-7تصويب موضوع پیشنهادي رساله
ماده  :24در شتیوه آمویشی-هژوهشی دانشدو می تواند ای آغای ورود ،هیشنياده رساجه خود را با هماهنگی و
تایید استاد راهنما تهیین کند و فهاجیا هژوهشی خود را به اورت غیررسمی آغای نماید.
ماده  :21در شتیوه هژوهشتی ،دانشدو باید همزمان با هذیرش و ای همان نیمسال نخسا ،هیشنياده رساجه
خود را با هماهنگی و تایید استاد راهنما تهیین و فهاجیا هژوهشی خود را به اورت رسمی آغای کند.
ماده  :26دانشتتدو باید حداکثر یك ستتال ها ای قبوجی در آیمون جام (در شتتیوه آمویشتتی-هژوهشتتی) و
حداکثر تا هایان نیمستال شتشتم ،کاربرگ درخواسا تصویب هیشنياده رساجه خود را با هماهنگی استاد راهنما
تكمیل و برای بررسی و تصویب در شورای گروه و دانشكده به مدیر گروه ارائه دهد.
تبصره :5در شیوه آموزش -پژوهش  ،دانشدو می تواند هیشنياده رساجه خود را هی ای آیمون جام
تتدوین و تحویل گروه دهد تا با هماهنگی گروه آمویشتتتی و کمیته ارییابی ،هم یمان بتواند در هایان
آیمون جام ای هیشنياده رساجه خود دفاع نماید وجی نتایج این دو موضوع ای هم جدا هستند .تشخیو،
هماهنگی و اندام این امر به عيده گروه آمویشتی می باشتد .در اتورت مردود شدن در آیمون جام ،
دفاع ای هیشنياده رساجه اندام نخواهد شد.
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تبصره :2در شیوه پژوهش  ،دانشدو باید هیشنياده رساجه را حداکثر دو ماه ها ای آغای رسمی دوره
دکتری خود ،کاربرگ تصتویب هیشتنياده رستاجه را با هماهنگی استاد راهنما تكمیل و برای بررسی و
تصویب در شورای گروه و دانشكده به مدیر گروه ارائه دهد.
تبصرره :9دانشجو موظف است پیش از ارائی پیشنهاده رسالی ،گواه تکراری نبودن موضوع
پژوهش را از سامانی گنج  )ganj.irandoc.ac.irو نیز گواه اطمینان از نبود همانندی عنوان
پژوهش را از سددامانی پیشددینی ) (pishineh.irandoc.ac.irدریافت و همراه با یس نسدد ی از
پیشدنهاده رسدالی را بی مدیر پژوهش دانشگاه ارائی دهد و گواه تاییدیی مدیر پژوهش را بی
همراه پیشنهاده رسالی بی گروه تحویل دهد.
تبصره :4نتیجی ارزیاب پیشدنهاده پژوهش و دفاع دانشجو از آن یک از دو برایند "قبول" یا
"مردود" م باشد.
ماده  :27دفاع ای هیشنياده رساجه حداکثر تا یك نیمسال ها ای آیمون جام اندام خواهد شد .اگر دانشدو
در نخستین ارییابی جام مردود شده باشد ،یمان تصویب هیشنياده رساجه حداکثر تا هایان نیمسال ششم اسا.
تبصرره  :5اگر دانشتدو در فراتا تهیین شتده ای پیشنهاده رسالی خود دفاع نكند یا مردود گردد،
می تواند یمان دفاع ای هیشتنياده خود را با موافقا استاد راهنما و تصویب شورای گروه و تایید شورای
دانشكده حداکثر به مدت یك نیمسال تحصیلی با رعایا وول مدت تحصیل تمدید نماید.
ماده  :28ترکیب عضوهای کمیته ارییابی در نشسا دفاع ای پیشنهاده رسالی دربرگیرنده استاد(ان) راهنما،
استتاد(ان) مشاور و دو تن عضو هیات علمی که حداقل یكی ای انيا دانشیار و خارج ای دانشگاه و متخصو در
یمینه هژوه رستاجه دانشتدو می باشد که ها ای تایید گروه به تصویب شورای تحصی ت تكمیلی دانشكده
رسیده باشد.
تبصرره  :5تشتخیو تخصو دو تن عضو هیات علمی کمیته ،بر اساس بررسی ریومه و مقاجه های
هژوهشی آنان با تایید شورای گروه و تصویب شورای تحصی ت تكمیلی دانشكده اسا.
تبصره  :2به تشخیو گروه آمویشی ،ترکیب کمیته ارییابی هیشنياده هژوه  ،میتواند همان ترکیب
کمیته ارییابی آیمون جام باشد.
تبصره  :9گروه میتواند نشسا دفاع ای هیشنياده هژوه

را به شیوه علنی برگزار کند.

تبصجره  :4در شترای خا گروه می تواند با ارائه ریومه و توجیه و با تصتویب شتورای تحصی ت
تكمیلی دانشتگاه به جای دانشتیار بیرون ای دانشتگاه ای دانشیار عضو دیگر گروه های آمویشی دانشگاه
استفاده نماید.
ماده  :23نتیده برگزاری نشتسا دفاع ای پیشنهاده رسالی ای سوی رئیا دانشكده به مدیریا تحصی ت
تكمیلی دانشگاه فرستاده شده و در هرونده دانشدو نگيداری می شود .همچنین ،رونوشا آن نیز به مدیر گروه
و استاد راهنما فرستاده میشود.
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ماده  :91یك تن عضو هیات علمی دانشگاه با مرتبه استادیاری یا باالتر و خارج ای گروه آمویشی ،به عنوان
نماینده تحصتی ت تكمیلی دانشتگاه ،مسئوجیا دبیری نشسا دفاع ای هیشنياده رساجه را بر عيده دارد .وی با
های فرایند دفاع ای هیشتتنياده ،گزارش خود را در کاربرگ ستتامانه آمویشتتی به مدیریا تحص تی ت تكمیلی
میفرستد.
ماده  :95ها ای دفاع ای هیشتنياده ،تغییر موضوع رساجه در شرای خا

با نظر استاد راهنما (یكم) تا هایان

سال ميارم (نیمسال هشتم آمویشی) دوره دکتری امكان هذیر اسا .این تغییر ای سوی کمیته ارییابی هیشنياده
بررسی میشود و ها ای تصویب کمیته ،هذیرفتنی خواهد بود.
ماده  :92دانشتدو ها ای قبوجی در ارییابی جام  ،و تا هنگامی که ای رستاجه خود دفاع نكرده باشد ،باید در
هر نیمسال و بر اساس گاهنامه دانشگاه درس رساجه به اریش افر واحد را انتخاب و نامنویسی نماید.
تبصرره  :5منانچه دانشتدو در هر نیمسال ها ای قبوجی در آیمون جام  ،درس رساجه افر واحدی را
انتخاب و نامنویسی نكند ،به عنوان انصراف ای تحصیل خواهد بود .بایگشا وی به تحصیل مشروط به
تایید شتورای گروه آمویشی ،شورای تحصی ت تكمیلی دانشكده و تصویب شورای تحصی ت تكمیلی
دانشتتگاه خواهد بود و باید جریمه دیرکرد را هرداخا کند .میزان جریمه دیرکرد در هر نیمستتال ،برابر با
شيریه ثابا نوبا دوم هم ورودی در همان سال آمویشی اسا که ای سوی دانشگاه اع م میگردد.
ماده  :99موفقیا دانشتدو در دفاع ای هیشنياده رساجه به مهنای تصویب آن اسا و در این اورت انتخاب
واحد رساجه دانشدو در نیمسالهای ها ای آن اندام و فهاجیا هژوهشی وی ادامه مییابد.
ماده  :94دانشتدو مدای استا در مرحله هژوهشی دوره دکتری و برای ادامه فهاجیا های هژوهشی خود بر
استاس آیین نامه مصتوب ویارت در مدت مدای تحصیلی و با عنوان فراا تحقیقاتی به یكی ای دانشگاه ها یا
هژوهشتگاه های داخلی یا خارجی ستفر کند .مگونگی و فرایند این ستفر بر استاس مصتوبه شورای هژوهشی
دانشگاه خواهد بود.
تبصره  :5هنگامی که دانشدو در فراا تحقیقاتی اسا ،باید درس رساجه افر واحدی را انتخاب کند.
تبصره  :2ادامه تحصیل دانشدویی که به فراا تحقیقاتی رفته اسا ،ها ای بایگشا و ارائه گزارش
هیشرفا تحصیلی خواهد بود.
ماده  :91اگر دانشتدو نتواند در بایه یمانی مدای رساجه خود را تدوین و ای آن دفاع کند یا اینكه در دفاع ای
آن مردود شود ،اخراج خواهد شد .در این اورت میتواند دریافا گواهی گذراندن واحدهای درسی را درخواسا
کند.
ماده  :96همه فهاجیا های هژوهشتی دانشتدو ،در مرحله هژوهشی و تدوین رساجه ،باید با راهبری و های
هیوستته و مستتقیم استتاد راهنما باشد .بایسته اسا در مرحله هژوهشی ،دانشدو در هایان هر نیمسال گزارش
هیشترفا کار خود را نوشته و به تایید استاد راهنما برساند تا برای نگيداشا در هرونده دانشدو و اندام مراحل
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اداری ،انتخاب واحد و ادامه تحصتیل در نیمسال های ها ای آن ،ای سوی مدیر گروه به دانشكده و تحصی ت
تكمیلی دانشگاه فرستاده شود.
تبصره  :5هذیرش یا رد گزارش هیشرفا کار در اختیار استاد راهنما میباشد.
تبصرره  :2منانچه دو بار گزارش هیشترفا کار دانشدو ای سوی استاد راهنما رد شود ،دانشدو اخراج
خواهد شد .در این اورت بر اساس ماده  95اقدام میشود.
تبصرره  :9گزارش های هیشترفا کار دانشدو ،به عنوان بخشی ای مستندات نشسا دفاع دانشدو در
اختیار گروه ارییابان گذاشته میشود تا در ارییابی رساجه دانشدو مد نظر قرار گیرند.

 )2-7دفاع از رساله
ماده  :97ها ای گذشا دسا کم یكسال ای تصویب آخرین تغییرها در هیشنياده رساجه ،دانشدو میتواند با
اجایه استتاد راهنما و گروه ای هایاننامه خود دفاع نماید ،مشتروط بر اینكه دستا کم شت
خورشیدی) ای آغای دوره دکتری وی گذشته باشد.

نیمسال (سه سال

ماده  :98ها ای تدوین رستاجه و تایید آن ای سوی استاد راهنما و به شرط بسنده بودن دستاوردهای علمی
رساجه (قرارداد هژوهشی ،انتشار مقاجه در مدله ها و همای های مهتبر ،ثبا اختراع ،توجید دان
هنری و مانند آن) ،بایسته اسا دانشدو در برابر کمیته ارییابی ای رساجه خود دفاع کند.

فنی ،آثار بدی

تبصرره  :5یبان نوشتتاری رستاجه ،یبان فارسی اسا و دانشدو باید بر اساس آیین نگارش فارسی و
شتیوه نامه نگارش دانشتگاه ،رساجه را بنویسید .در این یمینه هیروی ای فرهنگستان یبان فارسی بایسته
استتا .در دورههای دکتری رشتتتههای یبانهای بیگانه (مانند یبان انگلیستتی و عربی) یبان نوشتتتاری
هایان نامه به همان یبان می باشتد .همچنین ،منانچه استتاد راهنمای دوم یا یكی ای استتادان مشاور ای
کشتورهای دیگر باشتد ،به هیشتنياد استتاد راهنما و تایید گروه آمویشتی و تصویب در دانشكده ،یبان
نوشتاری رساجه میتواند به یبان انگلیسی باشد.
تبصرره  :2هی ای دفاع ،دریافا هذیرش دسا کم یك مقاجه علمی-هژوهشی در یكی ای مدله های
مهتبر علمی -هژوهشی (نمایه شده در  ISIیا  ISCو دارای ضریب تاثیر) هذیرفته شده ای سوی ویارت
علوم ،تحقیقات و فناوری یا ویارت بيداشتا ،درمان و علوم هزشكی اجزامی اسا .مقاجه /مقاجه های یاد
شتده باید برگرفته ای هژوه هایان نامه دوره دکتری و مورد تایید استاد راهنما و گروه آمویشی باشد و
نام دانشتدو به عنوان نویسنده یكم ،استاد راهنما به عنوان نویسنده مسئول ،و با نشانی دانشگاه خلیج
فارس همراه شده باشد.
تبصرره  :9بررسی و تایید اعتبار مقاجه و مدله و نیز هیروی نویسندگان ای شیوه نامه مگونگی بررسی
تخلفات هژوهشی برای هر مقاجه بر عيده حویه مهاونا هژوه و فناوری دانشگاه اسا.
تبصرره  :4منانچه دانشتدو ای شتیوه مقاجه هژوهشی (موضوع تبصره  1ماده  )13برای ارییابی جام
بيره گرفته باشد ،نمیتواند همان مقاجه را به عنوان مقاجه موضوع این ماده ارائه کند.
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12

دانشگاه خلیج فارس

شیوه نامه اجرایی آیین نامه دوره دکتری

تبصرره  :1گروه آمویشتی می تواند با توجه به ویژگی علمی و ماهیا رشته (با رعایا تبصره  4این
ماده) ،شتیوه نامه درون گروهی (درباره کیفیا و شتمار مقاجه های ماپ یا هذیرش شده) که به تصویب
دانشتكده رستیده باشد ،برای دفاع ای رساجه دکتری دانشدویان خود به تصویب برساند .در این اورت،
هیروی ای آن مصوبه برای دانشدویان آن گروه آمویشی ،بایسته اسا.
تبصررره  : 6در شتترای خا و با تایید کمیته ارییابی و نیز تصتتویب شتتورای تحصتتی ت تكمیلی
دانشگاه ،توجید دان فنی ،ثبا اختراع تایید شده ای سوی سایمان هژوه های علمی و انهتی ایران،
یا آثار بدی هنری ،می تواند جایگزین ماپ مقاجه موضتوع این ماده شود .بيره گیری دانشدو ای موضوع
این تبصره باید به تصویب شورای هژوهشی دانشگاه رسیده باشد.
ماده  :93ها ای تدوین رساجه ،دانشدو باید درخواسا ادور مدوی دفاع خود همراه با رساجه و مقاجه(های)
ماپ شده برگرفته ای آن (موضوع ماده  ،)91را به مدیر گروه ارائه دهد تا ها ای بررسی و تایید در شورای گروه
به دانشكده فرستاده شود.
ماده  :41گروه آمویشتی یك نستخه با اتحافی نرم ای رساجه را به کارشناس تحصی ت تكمیلی دانشكده
تحویل می دهد تا ای نظر ستاختاری و شتكلی بررستی گردد .کارشناس بر اساس شیوه نامه نگارش هایان نامه،
ساختار و سایگاری شكلی رساجه را بررسی میکند و منانچه نیای به ویرای باشد ،نكات ویرایشی را در کاربرگ
می نویستد .دانشتدو باید بر استاس آن ،اا حات را اندام دهد .منانچه کارشناس ،ساختار هایان نامه را تایید
کند ،دانشدو باید سه نسخه اا ح شده را ماپ و احافی نرم (فنری) کند و برای بررسی داوران ،به دانشكده
تحویل دهد.
ماده  :45ترکیب کمیته دفاع ای رستاجه دربرگیرنده ( )1استتاد(ان) راهنما )4( ،استاد(ان) مشاور )9( ،یك تن
عضو هیات علمی با مرتبه دانشیار یا باالتر ،به عنوان داور بیرونی ،ای یكی ای دانشگاه های مهتبر دوجتی (به جز
دانشتگاه خلیج فارس) یا خارج ای کشتور با هیشتینه هژوه در یمینه موضوع رساجه و راهنمایی دسا کم سه
رساجه دکتری )2( ،یك تن عضو هیات علمی دانشگاه یا مراکز هژوهشی وابسته به دانشگاه با مرتبه استادیار یا
باالتر ،به عنوان داور درونی ،که در موضوع هژوه رساجه متخصو باشند و دارای دسا کم سه سال هیشینه
تدریا در دوره های تحصتتی ت تكمیلی )5( ،یك تن عضتتو هیات علمی با مرتبه استتتادیار یا باالتر ای دیگر
گروههای آمویشی یا هژوهشی دانشگاه به عنوان نماینده تحصی ت تكمیلی میباشد.
تبصره  :5به درخواسا استاد راهنما و با تایید گروه آمویشی ،دانشكده و مدیریا تحصی ت تكمیلی،
ترکیب کمیته دفاع ای رساجه میتواند همان ترکیب کمیته ارییابی آیمون جام (موضوع ماده  )42باشد.
تبصره  :2برای تهیین داور بیرونی و داور درونی ،به ایای هر یك ،ریومه کامل (آمویشی و هژوهشی)
دسا کم سه تن دارای شرای ای سوی گروه به شورای تحصی ت تكمیلی دانشكده هیشنياد میگردد.
آن شورا ای میان افراد هیشنياد شده یا هر فرد دیگر دارای شرای گفته شده را به عنوان داوران بیرونی
و درونی تهیین و به مدیریا تحصی ت تكمیلی اع م کند.
تبصره  :9ها ای تهیین داوران بیرونی و درونی ،و دسا کم  91روی کاری هی ای تاریخ دفاع که در
شورای تحصی ت تكمیلی دانشكده تهیین شده اسا ،دانشكده یك نسخه ای رساجه همراه با مقاجه های
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هذیرش شتده برگرفته ای آن (موضوع ماده  )93را به داوران بیرونی و درونی تحویل دهد .ادور مدوی
دفاع ای سوی مدیریا تحصی ت تكمیلی ،منوط به فرستادن مستندات یاد شده به داوران اسا .مبنای
اریشیابی رساجه ،مستنداتی اسا که بر اساس این تبصره فرستاده میشود.
تبصره  :4منانچه تا هی ای ادور مدوی دفاع ای سوی مدیریا تحصی ت تكمیلی ،هر یك ای داوران
بیرونی یا درونی خواهان تغییر یمان نشتتستتا دفاع باشتتد ،روال اجرایی این ماده بار دیگر ای ستتوی
دانشكده تكرار می شود .دیرکرد در دفاع به دجیل این موضوع ،تاثیری بر سنوات مدای تحصیل دانشدو
نخواهد داشا.
تبصره  :1مگونگی و شیوه داوری رساجه ای سوی شورای تحصی ت تكمیلی دانشگاه اع م میگردد.
ماده  :42موضوع برگزاری نشسا دفاع ای رساجه ها ای درخواسا استاد راهنما و تصویب در شورای گروه،
در شورای تحصی ت تكمیلی دانشكده بررسی میشود و ها ای تایید و همراه با مشخصات داوران برای ادور
مدوی به مدیریا تحصی ت تكمیلی دانشگاه ارسال میشود.
ماده  : 49دانشتتكده باید دستتا کم یك ماه هی

ای برگزاری نشتتستتا دفاع ای رستتاجه دانشتتدو ،کاربرگ

درخواسا دفاع یاد شده را به مدیریا تحصی ت تكمیلی دانشگاه بفرستد .تحصی ت تكمیلی دانشگاه همراه
با مهرفی نماینده تحصی ت تكمیلی دانشگاه ،مدوی برگزاری نشسا دفاع را اادر و به دانشكده اع م میکند.
تبصرره  :5بایسته اسا دانشدو هی ای هایان ميلا تحصیلی ،رساجه خود را که به تایید استاد راهنما
رسیده اسا ،برای اندام مراحل دفاع به گروه آمویشی تحویل دهد .در این حال منانچه دفاع ای رساجه،
تنيا به دجیل ووالنی شدن مراحل اداری و نه به دجیل ضرورت اندام اا حات علمی ،بی ای یك ماه
به وول بیاندامد ،مدت افزوده شده به عنوان سنوات تحصیلی دانشدو محسوب نمیشود.
تبصرره  :2کمینه بایه یمانی ای آخرین تاریخ تصویب هیشنياده هژوه
یك سال خورشیدی اسا.

رساجه تا روی دفاع ،دسا کم

ماده  :44نشسا دفاع با حضور همه عضوهای کمیته دفاع ای رساجه (موضوع ماده  )21و نماینده تحصی ت
تكمیلی دانشتگاه برگزار می شود .دانشدو باید در این نشسا گزارشی ای فهاجیا هژوهشی خود را ارائه و ای آن
دفاع نماید.
تبصره  :5منانچه استاد راهنما دوم خارج ای کشور باشد ،میتواند به شیوه برخ در نشسا دفاع شرکا
کند .اگر حضتور برخ نیز برای وی شتدنی نباشتد ،می تواند ارییابی خود ای رساجه را به رییا دانشكده
اع م نماید.
تبصره  :2منانچه استاد(ان) مشاور نتوانند در نشسا دفاع حضور داشته باشد ،می تواند به شیوه برخ
در نشسا شرکا کند یا اینكه ارییابی خود ای رساجه را به رییا دانشكده اع م نماید.
تبصره  :9استاد راهنما رییا و نماینده تحصی ت تكمیلی دانشگاه ،بدون حق رای ،دبیر نشسا اسا
و مگونگی اجرای نشسا دفاع را های و به مدیریا تحصی ت تكمیلی دانشگاه گزارش خواهد کرد.
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ماده  :41ارییابی رستتاجه براستتاس کیفیا هژوه

دانشگاه خلیج فارس

اندام شتتده ،میزان نوآوری ،مگونگی دفاع ای یافتههای

هژوهشتی ،مگونگی و شتیوایی نگارش رستاجه اندام می شود و نتیده آن به یكی ای دو اورت قبول (با درجه
عاجی ،بستیار خوب ،خوب) یا مردود و بر استاس جدول ییر اع م می شود .م ک تصمیم گیری در باره قبوجی
رستاجه ،میانگین نمره عضوهای کمیته ارییابی اسا .منانچه دانشدو نتواند ای داور بیرونی نمره قبوجی دریافا
کند ،مردود شناخته میشود.
امتیای
بایه نمره
عاجی
41 - 13/1
 11/33 – 11/1بسیار خوب
خوب
17/33 – 10/1
مردود
کمتر ای 10

امتیای به انگلیسی
Excellent
Very Good
Good
Failed

تبصرره  :5ضریب نمره استاد(ان) راهنما ( 4اگر دو استاد راهنما باشد ضریب هر کدام  1خواهد بود) و
استتاد(ان) مشتاور ( 1اگر دو استتاد مشتاور باشد ،ضریب نمره هر کدام  1/5اسا) ،و ضریب نمره داور
بیرونی  4و ضریب نمره داور درونی ( 1در مدموع  )9اسا.
تبصرره  :2اگر دانشدو استاد مشاور نداشته باشد ،ضریب نمره استاد مشاور به ضریب نمره استاد(ان)
راهنما (به شیوه برابر) افزوده میشود .به هر روی مدموع ضریب استادان راهنما و مشاور  9خواهد بود.
تبصرره  :9برای دانشدوی ورودی  1935و ها ای آن ،نمره رساجه در محاسبه میانگین کل دانشدو
تاثیر ندارد.
تبصره  :4منانچه رساجه دانشدو مردود ارییابی شود ،با تایید کمیته ارییابی ،دانشدو مدای اسا رساجه
را بر استاس نظر کمیته اات ح و تنيا برای یك بار دیگر (دستا کم سه ماه و حداکثر تا یك نیمسال
ها ای تاریخ دفاع نخستتا) ای آن دفاع کند به شتترط اینكه وول دوره تحصتتیل ای حداکثر مدت مدای
بیشتر نشود.
تبصره  :1اگر دانشدو نتواند در فراا تهیین شده ای رساجه خود با درجه قبوجی دفاع کند ،به وی تنيا
گواهی گذراندن واحدهای درسی داده خواهد شد.
ماده  :46اات حات مورد نیای رستاجه ای سوی کمیته ارییابان تهیین می گردد .نتیده ارییابی داوران و نمره
نيایی رستاجه ،بر هایه نوع و میزان اات حات مورد نیای ،بر استاس جدول ییر ارییابی و دامنه یمانی اا حات
تهری میکند.
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جدول  :5گونه ارزيابي رساله بر اساس اصالحات مورد نیاز

سقف
زمان
ماه)

نوع اصالدات

سقف
نمره

تایید کننده

یس

نیایمند ویرایشيای نگارشی و انشایی

1

استاد راهنما یکم)

08

دو

نیازمند بی بهبود در تفسیر یافتیها ،بحث و نتایج

3

استاد راهنما و داور درون

10/99

سی

نیازمند بی اصالح فراوان بی ویژه در روش شناس

1

استاد راهنما و داور درون

17/99

تبصرره  :5منانچه دانشتدویی به هر دجیل تا شت
میشود.

ماه اا حات خود را اندام ندهد ،مردود شناخته

ماده  :47دانشتدو ها ای گذراندن موفقیا آمیز مرحله آمویشی و هژوهشی و دریافا نمره قبوجی ای رساجه
خود و نیز اندام اا حات در بایه یمانی تهیین شده ،دان آموخته دوره دکتری شناخته میشود و ها ای تسویه
حستاب ،به وی دانشتنامه دکتری تخصتصی ) (PhDبا رتبه به دسا آمده داده میشود .در این اورت تاریخ
دان آموختگی همان تاریخ نشسا دفاع ای رساجه اسا.
ماده  :48مدت مدای تحصتیل در دوره دکتری در هر شتیوه دستا کم سه سال (ش

نیمسال) و حداکثر

ميار ستال (هشتا نیمستال) اسا .منانچه استاد راهنما نیای بداند ،با تایید شورای گروه و نیز تصویب شورای
تحصی ت تكمیلی دانشكده ،حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی به این مدت افزوده میشود.
تبصرره  :5ادامه تحصتیل دانشتدو در نیمستال نيم با تایید استتاد راهنما و موافقا گروه آمویشی و
دانشتكده ،و بر مبنای گزارش های هیشترفا رستاجه دانشتدو استا .تحصیل دانشدوی دوره رویانه در
نیمسال نيم رایگان اسا.
تبصره  :2ادامه تحصیل دانشدو در نیمسال دهم ،با بررسی عملكرد و گزارشهای هیشرفا رساجه وی
(با بیان دالیل دیرکرد ،دراتد هیشرفا رساجه ،وضهیا هذیرش مقاجه مستخرج ای رساجه ،و تهیین تاریخ
برآوردی دفاع ،با تایید استاد راهنما ،موافقا شورای گروه ،تصویب شورای تحصی ت تكمیلی دانشكده
و با مصتوبه شتورای تحصتی ت تكمیلی دانشتگاه ممكن اسا .دانشدوی دوره رویانه باید برای ادامه
تحصیل در نیمسال دهم ،شيریه ثابا نوبا دوم مصوب هیات امنا را هرداخا کند.
تبصره  :9اگر دانشدو بنا به دالیلی که ای اختیار وی بیرون اسا ،یا به دجیل بروی مشك ت غیر قابل
هی بینی ،در مدت مدای نتواند تحصتیل در دوره دکتری را به هایان برستاند ،به هیشنياد استاد راهنما،
کمیستیون بررسی موارد خا با حضور استاد راهنما ،وضهیا دانشدو را بررسی و متناسب با کمیا و
کیفیا فهاجیاهای علمی دانشتتدو ،در مورد مدت و مگونگی ادامه تحصتتیل یا اخراج او تصتتمیمگیری
قطهی خواهد کرد.
ماده  :43در موارد ییر دانشدو ای ادامه تحصیل در دوره دکتری محروم میشود:
 )1میانگین کل نمره درسهای گذرانده شده (با رعایا تبصره  1ماده  )12کمتر ای10شود.
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 )4ا حیا علمی دانشدو ها ای دو بار ارییابی جام ( با رعایا تبصره 9ماده  )13تایید نشود.
 )9ا حیا علمی دانشدو برای ادامه فهاجیا هژوهشی ( با رعایا مواد  99و  )90تایید نشود.
 )2رساجه دانشدو ،مردود ارییابی شود.
 )5مدت مدای تحصیل وی به هایان برسد.
تبصرره  : 5در اتورت محروم شدن یا انصراف دانشدو ای ادامه تحصیل در دوره دکتری ،دانشگاه با
رعایا ضتواب و مقررات مربوط ،به درخواستا دانشدو ،و بر اساس کارنامه تحصیلی ،گواهی گذراندن
درسها را برای وی اادر میکند.
ماده  :11منانچه دانشتتدو در نگارش رستتاجه ،مقاجه یا دیگر فهاجیاهای علمی و هژوهشتتی خود ،به تخل
علمی (دستتبرد ادبی ،جهل ،تقلب ،رونوشا برداری ،و موارد دیگر) اقدام کند و آیین نامه ماجكیا مهنوی و نیز
شتیوهنامه اخ ق هژوهشتی را رعایا نكند ،در هر مرحله ،موضتوع به درخواستا نوشتاری استاد راهنما ،مدیر
گروه ،دانشكده یا هر ذینف برای تهیین تكلی به کمیته تخلفات هژوهشی ارجاع داده میشود.
تبصررره  : 5منانچه احرای و اثبات تخل علمی ها ای هایان رستتاجه یا دان
تحصیلی دکتری وی باول میگردد.

آموختگی باشتتد ،مدرک

ماده  :15دانشتدوی دوره دکتری باید به وور تمام وقا به تحصتیل بخرداید تا بتواند ای مزایای دانشدویی
دکتری برخوردار شتود .دانشتدو موظ اسا در یمانهایی که استاد راهنما یا گروه آمویشی تهیین میکند در
دانشتگاه حضتتور داشتتته باشتتد و به اندام برنامه آمویشتتی و هژوهشتی خود اقدام نماید .دانشتتدویی که رابطه
استتخدامی (رسمی یا هیمانی) با سایمان های دوجتی دارد باید برای تحصیل در دوره دکتری ،موافقا باالترین
مقام ستایمان را به دانشتگاه ارائه کند ،در غیر این اتورت مستئوجیا هر گونه اقدام قانونی ای ستوی دانشگاه
متوجه شخو دانشدو خواهد بود.
ماده  :12دانشتتدو می تواند با موافقا دانشتتگاه ،در وول مدت مدای دوره دکتری حداکثر دو نیمستتال ای
مرخصی تحصیلی و با احتساب در سنوات استفاده کند.
تبصره  : 5دانشدوی دختر می تواند تا دو نیمسال هیاهی ای مرخصی یایمان و بدون احتساب در سنوات
استفاده کند.
تبصرره  :2دانشتدو میتواند با ارائه مدارک و با تایید هزشك مهتمد دانشگاه ،و تایید گروه آمویشی و
شورای تحصی ت تكمیلی دانشكده و نیز تصویب در شورای تحصی ت تكمیلی دانشگاه ،تا دو نیمسال
ای مرخصی هزشكی و بدون احتساب سنوات استفاده کند.
تبصرره  :9بررستی دیگر موارد مرخصتی تحصیلی (مانند ماموریا همسر ،درگذشا وابستگان درجه
یك ،و مانند اینيا) در اختیار شورای تحصی ت تكمیلی دانشگاه اسا.
ماده  :19دانشتدو می تواند با موافقا استتاد راهنما ،گروه آمویشی و دانشكده حداکثر یك درس جبرانی و
حداکثر یك درس ای درس های سرفصل دوره دکتری را حذف (هزشكی ،اضطراری یا نيایی) نماید .این حذف
نباید به گونهای باشد که مدموع واحدهای دانشدو در آن نیمسال ای کمینه واحدهای مدای کمتر شود.
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شیوه نامه اجرایی آیین نامه دوره دکتری

ماده  :14دانشتدو در وی دوره دکتری موظ به هیروی ای ضتواب آمویشتی و هژوهشتی دانشگاه ،ااول
مندرج در این شیوهنامه و دیگر ضواب و شیوهنامههای مصوب دانشگاه اسا.
ماده  :11دانشدو ،ها ای گذراندن واحدهای درسی و دریافا نمره قبوجی ای رساجه خود ،دان آموخته دوره
دکتری شناخته میشود و به وی درجه دکتری تخصصی ) (PhDداده میشود.
ماده  :16تفسیر یا تغییر در این آییننامه بر عيده شورای تحصی ت تكمیلی دانشگاه اسا.
این آیین نامه در هفا فصتل و  50ماده در روی  1935/12/44به تصتویب شورای تحصی ت تكمیلی دانشگاه
خلیج فارس رسیده اسا و با اب غ دانشگاه ای یمان تصویب ،اجرای آن بایسته اسا .
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