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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
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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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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.

www.pgu.ac.ir

17

دانشگاه خلیج فارس

شیوه نامه اجرایی آیین نامه دوره دکتری
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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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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ورودی های سال  49به بعد

دانشگاه خلیج فارس -معاونت اموزشی و تحصیالت تکمیلی -مدیریت تحصیالت تکمیلی

مدیریت تحصیالت تکمیلی
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مقدمه
سرعت رعترب ع ت و ف او ف و ف ررفرعا ه و تگعف ت مي د هزا ه سوم ،كفو ه و جه ن ا د
ترعاطيي رعا داده اس ك اطا د حوو اهرعدو د رعا ه ه و حوسع اهعو حر حي ف گ هي اس سي
د جه حوسع هم ج ار اس ف رع اطن هرو آهوزش ت لي ف حم هي ك گزا ان اظ م ت مي كفو ف
ر طو ك ي اه ده و هولد اادطفررر اكل ك ردو د حرررن ف حوكق اطن حوو اهرعدو -ر اله م از
رعا ه ه و حوسع ف اهداف ر ود سود چفوااداز  02س ل جمهو و اسالهي اطعان -خواهود دات .
آهوزش ت لي كفرو ارز هموو ف هم هو ر اهت حوو خواهي كفو ف رهعههودو از اعص ه و
ررل آهده د اسررب و ا حك و كرتر  ،لزفم ر زاگعو آطرنا ه ه  ،ضرروارو ف هكع اآ آهوزترري ا د
صرررد افلوط ه و ك و خود رعا دادهااد .رعاو ارل ر اطن هكصرررود ،د گ م ا،ورر  ،آطرنا ه و
دف هه و ك ترو سيا تد ر لو ظ ضعف حي ك د ر زاگعو ف اصالح آن احو س هيتد ،ر همك و
ف هم هوگي داافگ هه ف هؤسو آ آهوزش ت لي ،ف رس از افو ه و اعافان ك گعفه آهوزتي ،ر دف
تروه آهوزتي – رژفهفي ف رژفهفي حدفطن تده اس .
رعاو دسربر ري ر هدف ه و ت مي ف اعاهو سر زو روربع ت طوب رعاو دگعگواي ه و تگعف ت مي،
او ف و ،اجبم تي ف اربصر دو ر فطژه هدف ه و رعا ه ه و حوسرع ف سرود چفرو ااداز ررو س ل
جمهو و اسرررالهي اطعان ،حوجر ررفررربع رر رژفهل ف حعرر ارعفه و ك آهد ف هب،صرررو دف ه
ك تو سي ا تد د افلوط فزا آ ت وم ،حوكرك آ ف او ف و رعا گعاب اس .
رعاو دسربر ري ر اطن هدف ه  ،تروه ا ه اجعاطي دف ه ه و ك تو سي ا تد داافگ ه خ رج ا س رع
اس س آطرن ا ه دف ه ك تو سي ا تد (هصوع افو  688فز  4934/7/4تو او ت لي رعا ه طزو
آهوزتري حدفطن تده اس  .اطن هكع اآ ر حوج ر سر س هف ك گعفه ه و آهوزتي د حصمرو
گرعو ،رهرود كرتر ر ط ن ا ه ه  ،حكوط ررفررربع اكل اسرررب دان اهوم ف اازاطل حولرد ت مي د
داافگ ه خ رج ا س هير تد.

 ::فصل یکم  ::واژگان و تعریفها
ماده  :1تعریف واژگان
وزارت :فزا آ ت وم ،حوكرك آ ف او ف و كفو جمهو و اسالهي اطعان.
دانشگاه :داافگ ه خ رج ا س
آموزش رایگان :اظ م آهوزترري ت لي ك داافرراو ردفن رعداخ تررهعط ف صررعا ر س ر عدن حعهد
خده  ،آهوزش هي ررود.
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دوره کارشنااینا ارشند ناپیوینهه :دف هاو سرمي رس از دف ه ك تو سي اس ك رعاس س
رعا ه ه و هصروع تو او رعا ه طزو آهوزش ت لي ف د رعگرعاده  06ح  90فاحد د سي ،ر د ط ا
داافو ه ك تو سيا تد (همو ن ر  Masterد طک تب گعاطل هومون هيگعدد.
شیوه آموزشا-پژوهشا :تروه او ك هوبواو رعا ه آن د رعگرعاده فاحده و د سي ف ر ط نا ه
اس .
شیوه پژوهشا :دف هاو ر هوو ط رژفهل ك دسب ف د آن ا ائ او ف و ،اظعط ط اطده اوطن ،حولرد
داال اوي ،ثر اخبعاع تود ف د رعگرعاده فاحده و د سي هودفد ف ا اط ر ط نا ه اس .
حضوري :تروهاو از آهوزش ك داافاو د آن هم حوصرل خود ا چهعه ر چهعه ر حتو ارزطكي
د كالس ف حم م فر ر ااا م هي س اد.
غیرحضوري :تروهاو از آهوزش ك حتو ارزطكي داافاو د هم دف ان حوصرل ر طوب ارو .
نیمه حضنوري :تروهاو از آهوزش ك ر،في از آن ر صو آ حتو و ف ر،ل دطگع آن ر صو آ
غرع حتو و ااا م هيتود.
نیمسنا تصصنی:ا :هع ارمور

حوصرر ي د رعگرعاده  48هتب آهوزتي ف دف هتب اهبو ن ه و

ر ط اي اس .
دانشنکده :هع طک از داافركده ه و داافرگ ه ك رع اسر س هكع اآ هي حوااد دف ه ك تو سي ا تد
رعگزا كود.
گروه آموزشنا :كوچكبعطن فاحد آهوزتري داافرگ ه اس ك هوئولر رعگزا و دف ه ك تو سي
ا تد ا دا د.
دانشجو :رذطعاب ترده دف ه ك تو سي ا تد ك هعح گزطول ا طي كعده ف د دف ه ك تو سي
ا تد داافگ ه خ رج ا س رذطعاب تده ف ا هووطوي كعده اس .
برنامه دریا :هاموت ر هو رروسب از د س ه ف اع لر ه و هع تب گعاطل حوصر ي اس ك
هدفه و هف،صي ا دار

هيكود.

واحد دریا :داال ط هه آه طي اس ك رعاو ط دگرعو داافاو د طک ارمو

آهوزتي ط هدآ

زه ن همو ن آن از سوو طک گعفه آهوزتي ف رع اس س رعا ه د سي هصوع ا ائ هيگعدد .هع فاحد
د س اظعو  48س ت  ،تم ي ط آزه طفگ هي  90س ت  ،ك گ هي ط تم ر آ هردااي (ر زدطد ت مي
 46س ر ت  ،ك ف زو ط ك د تعص ر  84س ر ت ف ك آهوزو  402س ر ت د طو طک ارمو ر
حوصر ي ط دف ه ح روب اي اجعا هي تود.
درس جبرانا :د سري اسر ك ر حف،رو گعفه آهوزتي ،گذ اادن آن رعاو اع كمرود داال ط
هه آ داافاو ،ر طوب اس .
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ینمیاار موونوو ویژه :طک تووان د سري ف ر،فري از رعا ه د سي هصوع رعخي از دف ه ه و
ك ترو سي ا تد اس ك د آن داافاو ر اهرعو تتو هر آ ت مي (هد س د س  ،د طک زهرو
ح،صررصرري رژفهل هي كود ف رعاطود آن ا ر تررروه اوتررب و (گزا ش ت مي ط گتب و (ا ائ د
كالس ا ائ هيدهد.
رشهه تصصی:ا :طک رعا ه آهوزتي اس ك ر هوبوا ف فش تو سي خ ص ،د ر لب رعا ه د سي
اجعا هيتود.
اینهاد راهاما :طكي از تتوه و هر آ ت مي گعفه ه و آهوزتي داافگ ه خ رج ا س ك هوئولر
اهوم طي داافاوو دف ه ك تو سي ا تد ا هي رذطعد .چو اچ داافاو دا او دف اسب د اهوم ر تد،
د اطن تروه ا ه هع ج فاژه اسب د اهوم آف ده تود ،هوظو اسب د اهوم و طكو اس هگع اطوك ر
فتوي اسب د اهوم دفم آف ده تده ر تد.
اینهاد مشناور :طكي از تتروه و هر آ ت مي داافرگ ه ،ط هب،صو حعا او اس ك هوئولر
هف ف ه د ر ط نا ه داافاو ا رذطعاب اس .
پایاننامه :طک گزا ش اوتب و از رژفهفي اس ك داافاو د هوضوتي ح،صصي هعروط ر تب
ف گعاطل حوصررر ي خود ف رع اس ر س تررروه ا ه اگ ش هصرروع داافررگ ه ،رعاو د ط ا داافررو ه
ك تو سي ا تد هياوطود .د ر ط نا ه  ،داافاو هوضوع ط رعسفي ا رع سي هيكود ف از اه حازط
ف حو رل ،ط حاعر تم ي ،ط آزه طفرري ر آن ر سرر هيدهد .ر سرر،ن دطگع ،ر ط ن ا ه د رعگرعاده
اسربدل هوضروتي ،ا ائ رژفهفري حاعري ،رعآطود ك آهوزو ط تص هاو از د سه و آهوخب تده
داافراو اسر ك ر اهوم طي اسرب د اهوم اگ ش ف حدفطن هيتود .ر ط ن ا ه ر تووان ف هوبواو
حكعا و رذطعاب ارو ف داافاو ر طد ر ط نا ه ا ر هوضوع ف هوبواو ا زتمود ت مي اگ ش كود.
مهخصص حرفه اي :طک اعد صر حروظع ط ك تو س ر حاعر غرع تتو هر آ ت مي اس ك دا او
هه آ ف ت طوبگي حعا او ر ح طرد تو او حوصرالآ حكمر ي داافگ ه ر تد.
مرخصا تصصی:ا  :هدآ زه ن هف،صي اس ك داافاو رع اس س ضوارو هصوع ف ر طو هور
ر حوصرل اتبغ

ادا د فلي همچو ن داافاو هير تد.

انصراف تصصی:ا  :اعاطودو اس ك د آن داافاو ر طو خودخواسب از اداه حوصرل خوددا و
هيكود.
هیات داوران :هاموت او از تترروه و هر آ ت مي ط هب،صررصرر ن حعا او اسرر ك رع اسرر س
تروها ه اجعاطي هصوع داافگ ه ،هوئولر ا زط ري ر ط نا ه داافاو ا رع تهده دا د.
دانش آموخهه :كوي اس ك دف ه حوصر ي ك تو سي ا تد ا ر هواكر ر ر ط ن س اده اس
رع اسر س ضروارو هصروع ،هي حوااد گواهي (ط داافو ه حوصر ي دف ه ك تو سي ا تد ا د ط ا
كود.
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ماده  :2اطن دف ه ر صررو آ فزاا  ،اور دفم ،ارم حتررو و ،ها زو ف ررنالم ي ف رع اسرر س
ضوارو ف ر حصوطب تو او گوبعش آهوزش ت لي اجعا هيگعدد.

 ::فصل دوم  ::شرایط ورود و پذیرش
ماده  : 3ا هزدان ف فد ر دف ه ك تو سي ا تد ر طد دا او فطژگيه و زطع ر تود:
 4داتبن ت طوبگيه و تموهي ف فد ر آهوزش ت لي رع اس س ضوارو هصوع،
 0داترربن داافررو ه ط گواهي ر ط ن دف ه ك تررو سرري (رروسررب ط ا رروسررب از طكي از
داافرگ ه ه و هعبرع داخل ط خ ج از كفو ك ر ح ئرد فزا آ ت وم ،حوكرك آ ف او ف و
ط فزا آ رهدات  ،د ه ن ف آهوزش رزتكي سرده ر تد.
 9داترربن ترر طورربگي ت مي (ررولي د آزهون سرر زه ن سرروال آهوزش ت لي كفررو ،
رعخو دا و از تررعاطو اسرربعداده و د خفر ن ،ط دطگع سررواله و هصرروع رع اسر س
هكع اآ رعاو ف فد ر دف ه رع اس س ضوارو هصوع،
تبصنره  :1رذطعش داافراوو زطعروترل اسربعداده و د خفر ن رع اس س هصور آ تو او
هداط اسربعداده و د خفر ن فزا آ ،ف رذطعش داافاوو خ جي رع اس س هصور آ هعاجع
حععطف تده از سوو فزا آ هير تد.
تبصنره  :2داافراوو دف ه ك ترو سري ا تد داافگ ه ه ف هوسو ه و هعبرع آهوزش ت لي
خ ج از كفو هي حوااد رع اس س آطرن ا ه اابك
داافگ ه خ رج ا س هوبكل تود.

داافاوط ن خ ج ر داخل هصوع فزا آ ر

ماده  : 4دافط ب رس از د ط ا رذطعش از داافررگ ه ف ا م اوطورري د دف ه ك تررو سرري ا تررد،
داافاوو دف ه ك تو سي ا تد ا هرده هيتود.
تبصره  :1چو اچ داافاو د هع ارمو
ف ط اطوك رعاو آن ارمور
حوصرل اس .

ح ر ط ن ر زه زه اي حذف ف اض ا ااب ،ع فاحد اكود

هعخصري حوصرر ي اداترب ر تد ،ر هعو و ااصعاف فو از اداه

 ::فصل یوم  ::مرح:ه آموزشا
ماده  : 5آهوزش د داافگ ه رع اس س اظ م فاحدو ف ر زر ن ا سي اس .
تبصنره  :1داافگ ه هيحوااد رعاو تب ه ف گعاطله و زر نه و غرعا سي ،رعا ه د سي
ا ر هم ن زر ن اجعا كود.
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تبصره  :2ر هدف رهرود كرتر  ،حوان اازاطي داافاوط ن ف اازاطل سيح ت مي ف رژفهفي
تررب -گعاطل ،هع گعفه آهوزترري هي حوااد رعخي از د س ه و رعا ه د سرري ا ر ح طرد
ترو او داافركده ف حصروطب د تو او حوصرالآ حكمر ي داافگ ه ،ر زر ن ااگ روي ا ائ
دهد .د اطن صو آ ا زط ري داافاو ف آزهونه ارز ر زر ن ااگ روي خواهد رود.
ماده  : 6حوصررل د دف ه ك ترو سري ا تد ر تروه حم م فر اس  .همچورن ،حوصرل همزه ن
داافاوو اطن دف ه د هم ن دف ه ط دطگع دف هه و حوصر ي همووع اس .
ماده  : 7هدآ ها ز حوصرل د دف ه ك تو سي ا تد چه ارمو

(دف س

آهوزتي اس .

تبصره  :1چو اچ داافاو د هدآ حعررن تده اطن ه ده داال آهوخب افود ،ر د خواس
فو ،اسرب د اهوم هيحوااد ررفرروه د دهد ح هدآ حوصررل داافرراو حداك ع ح دف ارمور
آهوزتري اازاطل ط رد .رعاو داافراوو آهوزش اطگ ن ،حوصررل د ارمور رواو آهوزتي
همچو ن ر صرو آ اطگ ن اه داافاوو دف ه فزاا ف فدو  4934ف رس از آن د ارمو
ترفرو همعاه ر ر عداخ ترهعط ث ر دف ه اور دفم هو ف فدو اسر ك رع اس س حععا
هر آ اهو حعررن ف رع اسر س تروه ا ه هصوع داافگ ه د ط ا هي تود .چو اچ داافاو د
ر ط ن ارمو تفو ارز داال آهوخب افود ،از سوو داافگ ه اخعاج هيتود.
ماده  :8آهوزش اطگ ن رعاو هع داافاو د دف ه ك تو سي ا تد ،حوه طكر اهك ن رذطع اس .
ماده  : 9رعا ه طزو ف حصمروگرعو د ر ه حكوطو آهوزتي ،چگواگي اتالم ف ثر امعه ،زه ن حذف
ف اضررر ا  ،حذف اضررريعا و د س ،چگواگي اتبعات ر اب طج اهبو ن ،ح ط حادطد اظع ف غرعه رع
اس س تروها ه اجعاطي هصوع داافگ ه ااا م هيتود.
ماده  :10چگواگي ف حعحرب ا ائ د س ه د هع دف ه حوصرر ي ،تب ط گعاطل ر ت ط ررل ار ز
هع د س رع اس س رعا ه د سي هصوع ،رع تهده گعفه آهوزتي اس .
ماده  : 11فاحده و د سري هع ارمور

آهوزتري رع اس س هصور تو او گعفه آهوزتي ف رع ر ط

رعا ه د سي هصوع حعررن هيتود.
تبصنره  :1داافاو ر طد د هع ارمو

حوصر ي  6ح  44فاحد د سي ا ااب ،ع ف ا هووطوي

كود .ررفرررو تررم فاحده  ،ردفن د اظع گعابن د س ه و جرعااي هو سررر هي تررود .د
آخعطن ارمو حوصر ي ،داافاو از تعط داتبن كمرو فاحد د سي هع ف اس .
ماده  :12د صرو آ ار ز ،ر ررفروه د اسرب د اهوم ف ح ئرد گعفه آهوزتي ،داافاو ر طد تم و از
د سه و دف ه ك تررو سرري ا (حداك ع ح  40فاحد ف ر تررعط آاك ررفرربع د دف ه ك تررو سرري
اگذ ااده ر تد ،ر تووان د س جرعااي رگذ ااد.
www.pgu.ac.ir
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تبصره  :1گذ اادن د س ه و جرعااي ر طورب اس اه امعه آن ه د هر اگرن ارمو

ف كل

هو سررر امي تررود .هزطو د س جرعااي چو اچ رعاو هم ن داافرراوط ن كالس هورربكل
حفكرل گعدد رع اس س تهعط هصوع داافگ ه از داافاو د ط ا هيتود.
دس كو  6فاحد د س جرعااي گعاب ر تد ،آن

تبصره  :2چو اچ داافاو د طک ارمو

ارمو ردفن احبو ع د سوواآ ها ز حوصر ي ،ر د ازاو دف ه فو اازفده هيتود.
ماده  :13كمرور امعه ررولي د هع د س ،چ اصررر ي ف چ جرعااي 40 ،از  02ف كمرو هر اگرن
ارمو

ف كل امعهه و د سه و گذ ااده تده 44 ،از  02اس .
تبصننره  :1داافرراوو ف فدو  4934ف رس از آن ك د طک ارمو ر

د طک ط چود د س،

هعدفد گعدد چور اچر د ارموررر هر و رعردو ،آن د س ا ر امعه ررولي رگذ ااد ،امعه ط
امعهه و هعدفدو ررفرررن د آن د س د طز امعاآ حوصررر ي داافرراو اكو ثر ف ر ري
هيه اد اه اطن امعهه د هو سرر هر اگرن كل دف ه رياثع ف صعا ً آخعطن امعه ررولي د آن
د س هالک هو سر هر اگرن كل دف ه خواهد رود.
تبصنره  :2گذ اادن (ررولي د س ر اسبت ده از حرصعه  ،4هفعفطي داافاو د ارمو ه و
ررل ا خو ي اميكود.
تبصنره  :3داافرراوطي ك ر دلرل حك ب ط ر حكو كمرب ااتررر طي ،امعه هعدفدو د ط ا
هيكود ،اميحوااد از حرصعه  4اطن ه ده اسبت ده كود.
ماده  :14ا زط ري ررفرعا حوصر ي داافاو د هع د س از سوو هد س (ط هد س ن آن د س ف
رع اسر س حترو ف اع لر د كالس ،ااا م حك لرف ف اب طج آزهون اوتب و هعح او ف ر ط اي رعاو
د س ه و اظعو ف اظعو-تم ي د هع ارمور آهوزتي ااا م هي تود ف رع هرو و تددو از صتع ح
ررو هير تد.
تبصره  :1اع لر ه و رژفهفي ه اود اگ ش هك ل ط حعجم اص ي از كب ع ،امي حوااد ر،في
از ا زترر ري ف امعه د س د ر زه صرتع ح ررو ر تد ،اه هي حوااد ر تووان اهبر ز حفوطكي ف
اازفن رع ررو د امعه داافاو هو سر گعدد ،ر تعط آاك امعه د س د ر زه زه اي حعررن
تده د س ه ا آهوزتي د ج گعدد.
ماده  :15حترو داافاو د هم ج و ه و كالس د س ف ارز آزهون ر ط اي ارمو

ك زه ن آن

از سوو داافكده اتالم هيگعدد ،ر طوب اس .
تبصره  :1چو اچ داافراو د هع ارمو

آهوزش خود ،د طک د س ررل از س ت ازدهو از

ج و ه و د س ط د ج و اهبو ن ر ط ن ارمو
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آن د س صرتع اسر  .چو اچ ر د خواسر داافراو ف ر ا ائ هوربوداآ ،تو او حوصرالآ
حكمر ي داافگ ه اطن غرر ا هوج حف،رو دهد آن د س حذف هيگعدد.
تبصره  :2چو اچ د ر ط ن هع ارمور  ،رو ر دلطل هوج ف خ ج از ا اده داافاو فاحده و
ااب ،ري ط ر ري ه اده داافراو ر كمبع از  6فاحد د سي رعسد ف هوج رودن ط خ ج از كوبع
رودن آن از سروو ترو او حوصرالآ حكمر ي داافگ ه ح طرد گعدد ،د اطن صو آ اطن ارمو
ر تووان طک ارمور ك هل د سروواآ حوصر ي فو هوووع هيتود ،اه هر اگرن امعهه و
اطن ارمو د هفعفط تدن داافاو ري حأثرع اس .
تبصنره  :3چگواگي حترو داافراو د افرور ه و د سري د دف هه و ارم حتو و ف
غرعحتو و رع اس س تروه ا ه هصوع داافگ ه رعاو آن دف هه خواهد رود.
تبصنره  :4اهور د ترروه رژفهفي ،ا زط ري ا هواق فاحده و رژفهفي گعاب تده د آن
ارمو

اس .

ماده  :16د تعاطو خ ص ،حذف طک ط هم د س ه و طک ارمو

ر د خواس داافاو ف حأطرد

گعفه آهوزتري ف داافركده ررل از تعفع اهبو ن ه و آن ارمو ف ر ت ط ف احبو ع د سوواآ
حوصر ي اهك ن رذطع اس  .د اطن صو آ ،تعطه و زطع ر طد رعآف ده گعدد:
 ( 4اگع طک د س حذف گعدد ،تررم فاحده و ر ررم اده ارموررتود.

ار طد از  6فاحد كمبع

 ( 0اسررب د د س ح طرد كود ك تررم ج ور ه و اهور داافرراو د د س ،ررل از سرت ازدهو ار تد.
 ( 9زه ن د خواس ر داافرراو ،ح دف هتب ررل از تررعفع ر زه اهبو نه و ر ط ن ارمو رر تد.
ماده  :17ر زه زه اي ها ز رعاو د ج امعه د س د سر ه ا آهوزتري رعاو ارمور

طكو ح رروبو

استود ه ه ف رعاو ارمو دفم ح رروبو تهعطو ه ه اس  .اطن ر زه رعاو د س سمرو /هوضوع فطژه
ر حعحرب ح سي فطكو خعداد ف سي ف طكو تهعطو خواهد رود .چو اچ امعه د ر زه زه اي ط د تده
د ج اگعدد ،امعه د س صتع خواهد رود.
ماده  :18چو اچ هر اگرن امعه ه و داافراو د طک ارمو
د آن ارمو

حوصر ي كمبع از  44ر تد ،داافاو

هفعفط ح كي هيتود.

تبصنره  :1داافراوطي ك د دف ارمور

حوصرر ي هفعفط تود از حوصرل هوعفم ف اخعاج

هيگعدد.
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ماده  :19داافاو هيحوااد ر احبو ع سوواآ حوصر ي ،طک ارمو

از هعخصي حوصر ي اسبت ده

كود .د خواسر فو ر طد دسر كو دف هتب ررل از ترعفع ارمور
هعخصي داافاو رس از ح طرد داافكده ،رذطعابوي اس .

حوصر ي ر گعفه داده تود.

تبصنره  : 1داافاوو دخبع هي حوااد ح دف ارمو

رر ري از هعخصي زاطم ن ف ردفن احبو ع

د سوواآ اسبت ده كود.
تبصنره  :2رع سري هصداق ه و هعخصي حوصر ي (هعخصي رزتكي د صو آ ح طرد رزتک
هعبمد ،د گذت روبگ ن د ج طک ،ه هو ط هموع  ،ردفن احبو ع د سوواآ حوصر ي ،ر
د خواسر داافراو ف رس از ح طرد گعفه آهوزتري ،داافركده ف ر حصروطب تو او حوصرالآ
حكمر ي داافگ ه اس .
ماده  :20داافرراو هي حوااد ر هوااك گعفه آهوزترري ف داافرركده طک د س ط هم د سه و طک
ارمو

حوصر ي ا ررل از تعفع آزهونه و ر ط ن ارمو

داافكده ،ف ر ت ط سوواآ حذف كود.

تبصننره  : 1چو اچ داافرراو ر هع دلرل خواه ن حذف طک د س ر تررد ،اطن حذف ار طد ر
گوا او ر تد ك هاموع فاحده و داافاو د آن ارمو

از  6فاحد كمبع تود.

ماده  :21داافراوو هبك ضي ااصعاف از حوصرل ،ر طد د خواس ااصعاف خود ا ر تروه كبري ر
حوصرالآ حكمر ي داافگ ه ا ائ دهد .داافاو ها ز اس اكو رعاو طکر ف ح دف ه ه از ح ط ا ائ
د خواسر حك ضر و ااصعاف خود ا رس رگرعد ،فگعا رس از ر ط ن اطن ر زه زه اي ،حكو ااصعاف از
حوصرل فو ص د هيتود.
ماده  : 22حغررع ترب  ،اابك

ف هرهم اي داافراوو دف ه ك ترو سري ا ترد د داافگ ه ط دطگع

داافگ هه ف هوسو ه و آهوزش ت لي دفلبي ط غرعدفلبي همووع اس .
تبصنره  : 1همور ن سر زو ف رذطعش فاحده و د سي گذ ااده داافاو د هوسو ررفرن ر
ح طرد گعفه آهوزتي ،ااا م هيتود.
تبصننره  :2ر ازاو هع  40فاحد د س همو ر نس ر زو تررده ،طک ارمو ر

از سرروواآ ها ز

حوصر ي داافاو ك سب هيتود.
ماده  :23داافررراو هوگر هي هي حوااد از ر ط ن ا ه خود دا ع كود ،ك هم د س ه و دف ه ا ر
هواكر گذ ااده ر تد ف هر اگرن كل امعهه و فو كمبع از  44ار تد.
تبصننره  :1چو اچ هر اگرن كل داافرراوو ف فدو  4934ف رس از آن ،رس از گذ اادن حم م
فاحده و آهوزتي دف ه كمبع از  44ر تد ،اج زه دا ع از ر ط ن ا ه ا ادا د ف حوه طک ارمو
ر ت ط سكف ها ز سوواآ حوصر ي ر فو اعص داده هيتود ح ر گعابن حداك ع  42فاحد
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از د سه طي ك ر امعه كمبع از  44گذ ااده اس  ،هر اگرن كل فاحده و گذ ااده ا ر دس
كو  44رعس اد ،د اطن صو آ اج زه دا ع از ر ط ن ا ه ر فو داده هيتود.
تبصنره  :2چو اچ داافاو ر،واهد از حرصعه  4اطن ه ده اسبت ده كود ،ر طد تهعط د س ه و
ط د تده ا رعداخ كود.

 ::فصل چهارم  ::ایهاد راهاما
ماده  : 24ترعاطو اهوم طي ر ط ن ا ه داافاوو ك تو سي ا تد رعاو هع تتو هر آ ت مي گعفه
آهوزتري ر هعحر اسرب دط ط ر لحع ،داتربن ررفررو حد طس دس كو طک س د داافگ ه خ رج
ا س ط دطگع داافگ ه ه و هعبرع دفلبي (ك ر هاوز داافگ ه ااا م تده ر تد ح ههعه ه س لي اس
ك فو د خواس اهوم طي ر ط ن ا ه ا هيدهد.
تبصره  :1هع تتو هر آ ت مي هي حوااد رع اس س تروه ا ه سهمر اهوم طي ر ط نا ه  ،رعاو
هع دف ه ف فدو ،د خواس ر اهوم طي ر ط نا ه داافرراوو ك تررو سرري ا تررد ردهد .هرو و
اتم سهمر  ،تعاطو اسب د اهوم د ههعه ه س رذطعش داافاو اس .
تبصنره  :2د تروه رژفهفي ،ر ج و طک س

ررفرو حد طس ،ر ر ط ن س ادن طک طعح

رژفهفي (ر تووان هاعو رس از اسب،دام تعط اهوم طي ر ط نا ه ك تو سي ا تد اس .
ماده  :25هورئولر

اهوم طي داافراو از سروهرن ارمور

آهوزتي ،رع تهده اسب د اهوم اس .

اسررب د اهوم ر د خواسر داافرراو ،از هر ن تترروه و هر آ ت مي گعفه آهوزترري ر هعحر ت مي
اسرب دط و ط ر لحع گعفه آهوزتي ا ائ دهوده دف ه ك تو سي ا تد ف ر هوااك تتو هر آ ت مي،
ح ئرد تو او گعفه آهوزتي ،ف حصوطب تو او حوصرالآ حكمر ي داافكده حعررن هيتود.
تبصره  :1اسب د اهوم ر طد حداك ع ح ر ط ن ارمو

دفم آهوزتي داافاو حعررن گعدد.

تبصننره  :2د صررو آ ار ز ،ر ررفرروه د اسررب د اهوم ف ح ئرد گعفه ،هوررئولر

اهوم طي

ر ط ن ا ه داافرراو ا ررل از طک اسررب د اهوم ر طو هفرربعک ،تهدهدا هيتررواد .سررهو
هفرر ك اسررب دان اهوم هع كدام 02د صررد اسرر  .چو اچ اسررب د اهوم و دفم ررعفن از
داافرگ ه ر ترد ،ر طد تتو هر آ ت مي اسب دط ر ر ل د طكي از داافگ ه ه و هعبرع دفلبي ط
خ ج از كفرو ر ترد ف د دف سر گذتب رذطعش دس كو طک هك ل رژفهفي (ر تووان
اوطوروده هورئو ا داتب ر تد .د اطن صو آ اطن همك و ر طد ر رع سي ا حر ط ح،صو
ا هرعده ر هوضروع ر ط ن ا ه ر ح طرد ترو او حوصررالآ حكمر ي داافركده ف حصوطب تو او
حوصرالآ حكمر ي داافگ ه رعسد.
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تبصنره  :3د صو آ ار ز ف ر حف،رو اسب د اهوم (طكو  ،ف رس از ح طرد گعفه آهوزتي ف
حصوطب د داافكده ،طک ط دف حن از اتت و هر آ ت مي آهوزتي ط رژفهفي داافگ ه ط هعكز
رژفهفري هعبرع ط دطگع هب،صرصر ن دا او هد ک دكبعو ح،صصي ط هب،صو حعا او ر
تووان اسب د/اسب دان هف ف حعررن هيتود.
تبصره  :4چو اچ اسب د هف ف تتو هر آ ت مي رژفهفي ر تد ،ر طد د دف س

ررل از آن

دا او دس كو طک هك ل د ها ه و ت مي-رژفهفي هعبرع (ر تووان اوطووده هوئو د
زهرو هعحرو ر هوضروع ر ط ن ا ه داافاو ر تد .اطن هوضوع ر طد ر رع سي هوبوداآ ر ح طرد
تو او حوصرالآ حكمر ي داافكده ف حصوطب تو او حوصرالآ حكمر ي داافگ ه رعسد.
تبصنره  :5چو اچ اسرب د هفر ف از هر ن هب،صص ن حعا او ر تد ،هوضوع همعاه ر دلطل
حوجرهي ف زفه اعد ط د ترده ر طد ر ح طرد ترو او حوصرررالآ حكمر ي داافرركده ف تو او
حوصرالآ حكمر ي داافگ ه رعسد.
تبصنره  :6ر ررفروه د اسرب د اهوم  ،تتو هر آ ت مي داافگ ه ط رژفهفگع از هوسو ه و
رژفهفري هعبرع خ جي ،هي حوااد د اكل اسرب د اهوم و دفم ط اسب د هف ف  ،رس از ح طرد
گعفه آهوزتري ،ترو او حوصرالآ حكمر ي داافكده ف تو او حوصرالآ حكمر ي داافگ ه ،د
ر ط ن ا ه داافراو همك و ام طد .ر هع فو سروال اتبر ت مي اعد ررفوه دو رع اس س
زفهر ت مي خواهرد رود .همچورن ،رر طر ن ا ه ر طد ر زر ن ااگ روررري (ط طكي از زر ن ه و
غرعا سي دطگع ر ررفوه د اسب د اهوم ف حصوطب تو او حوصرالآ حكمر ي داافگ ه اوتب
تود .د اطن ح ل  ،افو دا ع ر طد ر زر ن اوتب و ر ط نا ه ر تد.
تبصنره  :7ااب ،ع فاحد ف اداه حوصررل داافراو د ارمو

سوم ،هوگ هي ها ز اس ك

اسب د اهوم و داافاو حعررن تده ف د س ه ا آهوزتي داافگ ه د ج تده ر تد.
تبصره  :8چو اچ رس از حعررن اسرب د اهوم  ،ر هع دلرل ار ز ر حغررع اسب د اهوم طكو ط
دفم ر ترد ،هوضوع ر طد ر ح طرد اسب د اهوم و طكو كوواي ف حصوطب گعفه آهوزتي ف تو او
داافكده رعسد .چو اچ اسب د اهوم و طكو د گذتب ر تد ،ح طرد فو ار ز ارو .

 ::فصل پاجم  ::پایاننامه
ماده  :26د تروه رژفهفي ،داافاو ر طد همزه ن ر رذطعش ف از هم ن ارمو

ا،و  ،ررفوه ده

ر ط نا ه خود ا ر هم هوگي ف ح طرد اسب د اهوم حعررن ف اع لر رژفهفي خود ا ر صو آ سمي
آغ ز كود.
ماده  :27د تروه آهوزتي-رژفهفي ،داافاو ر طد ح ررل از تعفع ارمو
(تووان ف حععطف هو ل ف ح ر ط ن ارمو
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ا ر هم هوگي اسرب د اهوم حكمرل ف رعاو رع سري ف حصروطب د ترو او گعفه ف داافكده ر هدطع
گعفه ا ائ دهد.
تبصنره  :1د ترروه رژفهفي ،داافاو ر طد ررفوه ده ر ط نا ه

ا حداك ع دف ه ه رس از آغ ز

سرمي دف ه ك تو سي ا تد خود ،ك رعگ حصوطب ررفوه ده ر ط ن ا ه ا ر هم هوگي اسب د
اهوم حكمرل ف رعاو رع سي ف حصوطب د تو او گعفه ف داافكده ر هدطع گعفه ا ائ دهد.
تبصننره  :2داافرراو هو ف اس ر گواهي حكعا و ارودن هوضرروع رژفهل ا از س ر ه ا گوج
( ganj.irandoc.ac.irف ارز گواهي اطمرور ن از ارود هم اودو تووان رژفهل ا از سررر ه ا
ررفررو ) (pishineh.irandoc.ac.irد ط ا ف همعاه ر طک او ،از ررفوه ده ر ط ن ا ه ا ر
هدطعط رژفهفي داافگ ه ا ائ دهد ف گواهي ح طردط هدطعط رژفهفي ا ر همعاه ررفوه ده
ر ط نا ه ر گعفه حووطل دهد.
ماده  :28رس از گذتر دسر كو سر ه ه از حصوطب آخعطن حغررعه د ررفوه ده ر ط ن ا ه د
داافركده (هفرعفط ر اطوك از ا،وربرن حصوطب ررفوه ده د داافكده دس كو تل ه ه گذتب
ر ترد  ،داافاو هي حوااد ر اج زه اسب د اهوم ف گعفه از ر ط ن ا ه خود دا ع ام طد ،هفعفط رع اطوك
دس كو س ارمو از آغ ز دف ه ك تو سي ا تد فو گذتب ر تد.
ماده  :29داافرراو رس از حدفطن ر ط نا ه ف ح طرد اسررب د اهوم  ،هو ف اسر ر د حتررو هر آ
داف ان از ر ط نا ه خود دا ع كود.
تبصنره  :1داافراو ر طد رع اسر س آطرن اگ ش زر ن اوتب و ر ط ن ا ه ف تروه ا ه اگ ش
داافررگ ه ،ر ط ن ا ه ا رووطورررد .چو اچ زر ن اوتررب و ر ط ن ا ه ا سرري ر تررد ،ررعفو از
ترروه ا ه ه و اعهوگوب ن زر ن ا سي ر طوب اس  .د دف ه ه و ك تو سي ا تد تب ه و
زرر ن هر و خ جي (ه اود زر ن ااگ روررري ف تعري زر ن اوترررب و ر ط ن ا ه ر هم ن زر ن
هير تد.
تبصنره  :2چو اچ داافراو ،از ر ط نا ه خود هك ل حهر كعده ر تد ،ر طد ررل از دا ع ،طک
اورر ،از هك ل ا همعاه ر گواهي رذطعش آن (د طكي از ها ه و هعبرع ت مي-رژفهفرري ط
ت مي-حعفطاي ط گواهي ا ائ هك ل د هم طل (دا او ام ط هعبرع ا همعاه ر اورر ،اه طي
ر ط نا ه ر هدطع گعفه ا ائ دهد .هك ل  /هك ل ه و ط د ترده ر طد رعگعاب از رژفهل ر ط نا ه
دف ه ك تو سي ا تد ف هو د ح طرد اسب د اهوم ف گعفه ر تد ف ا م داافاو ر تووان اوطووده
طكو ،اسرب د اهوم ر تووان اوطوروده هورئو  ،ف ر افر اي داافگ ه خ رج ا س همعاه تده
ر تد .اتبر ها ف هم طل ر طد ر ح طرد هدطعط رژفهفي سرده ر تد.
تبصنره  :3د تعاطو خ ص ف ر ح طرد هر آ داف ان ف ارز حصوطب تو او حوصرالآ حكمر ي
داافررگ ه ،حولرد داال اوي ،ثر اخبعاع ح طرد تررده از سرروو سرر زه ن رژفهل ه و ت مي ف
www.pgu.ac.ir
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صررروعبي اطعان ،ط آث ردطع هوعو ،هي حوااد ج طگزطن چ پ هك ل هوضررروع اطن ه ده ترررود.
رهعهگرعو داافاو از هوضوع اطن حرصعه ر طد ر حصوطب تو او رژفهفي داافگ ه سرده ر تد.
ماده  :30رس از حدفطن ر ط ن ا ه  ،داافررراو ر طد د خواسرر صررردف هاوز دا ع خود ا همعاه ر
ر ط ن ا ه ف هك ل (ه و چ پ ترده رعگعاب از آن ف ارز هوربوداآ دطگع دسب ف ده و رژفهفي ا ر
هدطع گعفه ا ائ دهد ح رس از رع سرري ف ح طرد د تررو او گعفه ر داافرركده اعسررب ده تررود .ح ط
رذطعش هك ل ر طد ح فز د خواس هاوز دا ع از داافكده ر تد.
ماده  :31گعفه آهوزتري طک اور ،ر صو اي اعم از ر ط ن ا ه ا ر ك تو س حوصرالآ حكمر ي
داافركده حووطل هي دهد ح از اظع سر خب و ف ترك ي رع سي گعدد .ك تو س رع اس س تروه ا ه
اگ ش ر ط ن ا ه  ،سر خب ف سر زگ و تك ي ر ط ن ا ه ا رع سي هي كود ف چو اچ ار ز ر فطعاطل
ر ترد ،اك آ فطعاطفري ا د ك رعگ هعروط اوتب ف داافاو هو ف اس رع اس س آن ،اصالح آ ا
ااا م دهد .چو اچ ك ترو س ،س خب ر ط ن ا ه ا ح طرد كود ،داافاو ر طد دف او ،اصالح تده ا
چ پ ف صو اي اعم (سرمي/اوعو كود ف رعاو رع سي داف ان ،ر داافكده حووطل دهد.
ماده  :32حعكرب هر آ ا زط ري دا ع از ر ط ن ا ه د رعگرعاده ( 4اسب د(ان اهوم  0( ،اسب د(ان
هف ف  9( ،دف حن تتو هر آ ت مي ر هعحر اسب دط ط ر لحع ،ر تووان داف  ،از داافگ ه خ رج ا س
ط طكي از داافررگ هه ط هوسررو ر ه و آهوزش ت لي ط رژفهف ري هعبرع دفلبي ط خ جي ر ررفرررو
رژفهل د زهرو هوضرروع ر ط ن ا ه ر ررفرروه د هدطع گعفه ف ح طرد تررو او حوصرررالآ حكمر ي
داافرركده 4( ،طک حن تتررو هر آ ت مي ر هعحر اسررب دط ط ر لحع از دطگع گعفه ه و آهوزترري ط
رژفهفي داافگ ه ر تووان ام طوده حوصرالآ حكمر ي هير تد.
تبصنره  :1چو اچ داف از ررعفن داافگ ه ر تد ،زفه ك هل (آهوزتي ف رژفهفي دس كو
دف حن دا او ترعاطو از سوو گعفه ر تو او حوصرالآ حكمر ي داافكده ررفوه د هي گعدد.
آن تررو ا از هر ن ااعاد ررفرروه د تررده ط هع اعد دطگع دا او تررعاطو گتب تررده ا ر تووان
داف ان حعررن ف ر هدطعط حوصرالآ حكمر ي اتالم كود.
تبصننره  :2رس از حعررن داف ان ،ف دسررر كو  7فز ررل از حر ط دا ع ك د ترررو او
حوصرررالآ حكمر ي داافرركده حعررن تررده اسر  ،داافرركده طک اورر ،از ر ط نا ه همعاه ر
هك ل ه و رذطعش تررده رعگعاب از آن (هوضرروع ه ده  03ف ارز هورربوداآ دسررب ف ده و
رژفهفري (اخبعاع ،كب ع ... ،چو اچ داترب ر تد ا ر هع طک از داف ان حووطل دهد .صدف
هاوز دا ع از سروو هدطعط حوصررالآ حكمر ي ،هووط ر اعسرب دن هورربوداآ ط د تده ر
داف ان اسر  .هرو و ا زترر ري ر ط ن ا ه  ،هوربوداحي اسر ك رع اس س اطن حرصعه اعسب ده
هيتود.
تبصره  :3چو اچ ح ررل از صردف هاوز دا ع از سوو هدطعط حوصرالآ حكمر ي ،هع طک
از داف ان خواه ن حغررع زه ن افررورر دا ع ر تررد ،فا اجعاطي اطن ه ده ر دطگع از سرروو
www.pgu.ac.ir
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داافكده حكعا هي تود .دطعكعد د دا ع ر دلرل اطن هوضوع ،ح ثرعو رع سوواآ ها ز حوصرل
داافاو ا،واهد دات .
تبصره  :4چگواگي ا زترر ري ،تروه داف و ف امعهدهي ر ط نا ه رع اس س تروه ا ه ا زط ري
ف امعهدهي ر ط نا ه هصوع تهعطو  4938داافگ ه اس .
ماده  :33رعگزا و افرور دا ع از ر ط ن ا ه رس از د خواس اسب د اهوم ف حصوطب د تو او
گعفه ،د ترو او حوصررالآ حكمر ي داافكده رع سي هي تود ف رس از ح طرد همعاه ر حعررن هر آ
داف ان رعاو صدف هاوز دا ع ر هدطعط حوصرالآ حكمر ي داافگ ه ا س هيتود.
ماده  : 34داافرركده ر طد دس ر كو  7فز ررل از رعگزا و افررو ر دا ع از ر ط نا ه داافرراو،
ك رعگ د خواسر دا ع ط د تررده ا ر هدطعط حوصرررالآ حكمر ي داافررگ ه رتعسرربد .حوصرررالآ
حكمر ي داافرگ ه همعاه ر هععاي ام طوده حوصرالآ حكمر ي داافگ ه ،هاوز رعگزا و افو دا ع ا
ص د ف ر داافكده اتالم هيكود.
تبصنره  :1ر طورب اس داافاو ررل از ر ط ن هه

حوصر ي ،ر ط ن ا ه خود ا ك ر ح طرد

اسب د اهوم سرده اس  ،رعاو ااا م هعاحل دا ع ر گعفه آهوزتي حووطل دهد .د اطن ح
چو اچ دا ع از ر ط ن ا ه  ،حوه ر دلرل طولاي تررردن هعاحل ادا و ،ف ا ر دلرل ضرررعف آ
ااا م اصرالح آ ت مي ،ررل از طک ه ه ر طو رر اا هد ،هدآ اازفده تده ر تووان سوواآ
حوصر ي داافاو هوووع اميتود.
ماده  :35افرو دا ع ر حتو هم تتوه و هر آ ا زط ر ن دا ع از ر ط نا ه (هوضوع ه ده 90
ف ام طوده حوصرالآ حكمر ي داافگ ه رعگزا هي تود .داافاو ر طد د اطن افو گزا تي از اع لر
رژفهفي خود ا ا ائ ف از آن دا ع ام طد.
تبصنره  :1ام طوده حوصررالآ حكمر ي داافگ ه ،ردفن حق او ،دررع افو اس ف چگواگي
اجعاو افو دا ع ا ر طل ف ر هدطعط حوصرالآ حكمر ي داافگ ه گزا ش خواهد كعد.
ماده  :36ا زط ري ر ط ن ا ه رع اسرر س تررروه ا ه ا زط ري ف امعه دهي ر ط ن ا ه ف كرتر رژفهل
ااا م تده ،هرزان اوآف و ،چگواگي دا ع از ط اب ه و رژفهفي ،چگواگي ف ترواطي اگ ش ر ط ن ا ه
ااا م هي تود ف ابرا آن ر طكي از دف صو آ ررو (ر د ج ت لي ،رور خوع ،خوع ط هعدفد ف
رع اسرر س جدف زطع اتالم هي تررود .هالک حصررمرو گرعو د ر ه ررولي ر ط ن ا ه  ،هر اگرن امعه
تتوه و كمرب ا زط ري اس .

www.pgu.ac.ir

13

دانشگاه خلیج فارس

شیوه نامه اجرایی آیین نامه دوره کارشناسی ارشد

ر زه امعه

اهبر ز

اهبر ز ر ااگ روي

02 - 43/2

ت لي

Excellent

 46/33 – 46/2خر ي خوع

Very Good

47/33 – 48/2

خوع

Good

40/33 – 44/2

هبوسو

Moderate

كمبع از 44

هعدفد

Failed

تبصنره  :1ضرعطب امعه اسرب د(ان اهوم ( 0اگع دف اسرب د اهوم ر ترد ضعطب هع كدام 4
خواهد رود ف اسب د(ان هف ف ( 4اگع دف اسب د هف ف ر تد ،ضعطب امعه هع كدام  2/0اس
ف ضعطب امعه هعو طک از داف ان ( 4/0د هاموع  9اس .

،

تبصنره  :2اگع داافراو اسرب د هف ف اداتب ر تد ،ضعطب امعه اسب د هف ف ر ضعطب امعه
اسرب د(ان اهوم (ر تروه رعارع اازفده هي تود .ر هع فو هاموع ضعطب اسب دان اهوم ف
هف ف  9خواهد رود.
تبصره  :3رعاو داافاوو ف فدو  4934ف رس از آن ،امعه ر ط نا ه د هو سر هر اگرن كل
داافاو ح ثرع ادا د.
تبصره  :4اگع داافاو ابوااد د اعص حعررن تده از ر ط نا ه خود ر د ج ررولي دا ع كود،
ر فو حوه گواهي گذ اادن فاحده و د سي داده خواهد تد.
ماده  :37اصررالح آ هو د ار ز ر ط ن ا ه از سرروو هر آ ا زط ر ن حعررن هي گعدد .ابرا ا زط ري ف
امعه اه طي ر ط نا ه  ،رع ر ط اوع ف هرزان اصررالح آ هو د ار ز ،رع اس ر س جدف زطع ا زط ري ف داهو
زه اي اصالح آ حععطف هيكود.
سكف زه اي

اوع اصالح آ
طک ار زهود فطعاطفه و اگ تي ف ااف طي

ح طرد كووده

سكف امعه

 40فز

اسب د اهوم (طكو

02

دف

ار زهود ر رهرود د حتورع ط اب ه  ،روث ف
اب طج

4هه

اسب د اهوم ف طكي از
داف ان

46/33

س

ار زهود ر اصالح اعافان ر فطژه د فش
تو سي

9هه

اسب د اهوم ف طكي از
داف ان

47/33

تبصره  :1د اصالح آ اوع طک ف دف ،چو اچ داافاو اصالح آ ا رس از سكف زه اي جدف
ر ل ف ررل از س ه ه از ر زه زه اي ها ز ااا م دهد ،ح ط داال آهوخبگي هم ن ح ط دا ع از
ر ط ن ا ه خواهد رود.
www.pgu.ac.ir
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ماده  :38هالک داال آهوخبگي ،داترربن هر اگرن كل دسرر كو  44از  02ف رع اسرر س
فاحده و گذ ااده آهوزتي ف دا ع از ر ط نا ه اس .

 ::فصل ششم  ::دیگر مقررات آموزشا
ماده  :39داافرراو رس از گذ اادن هواكر آهرز د سه ف د ط ا امعه ررولي از ر ط نا ه خود ف
ارز ااا م اصالح آ د ر زه زه اي حعررن تده ،داالآهوخب دف ه ك تو سي ا تد تو خب هيتود ف
ر فو داافرو ه ك ترو سري ا ترد ر حر ر دس آهده داده هي تود .د اطن صو آ ح ط داال
آهوخبگي هم ن ح ط افو دا ع از ر ط نا ه اس .
تبصره  :1چو اچ داافاو ر تروه آهوزتي داال آهوخب گعدد ،ح ط داال آهوخبگي هم ن
ح ط ثر آخعطن امعه د س ه ا آهوزتي اس .
ماده  :40د هوا د زطع داافاو از اداه حوصرل د دف ه ك تو سي ا تد هوعفم هيتود:
 4هر اگرن كل امعه د سه و گذ ااده تده كمبع از  44تود.
 0ر ط نا ه داافاو ،هعدفد ا زط ري تود.
 9هدآ ها ز حوصرل فو ر ر ط ن رعسد.
تبصنره  : 1د صرو آ هوعفم تردن ط ااصعاف داافاو از اداه حوصرل د دف ه ك تو سي
ا ترد ،داافرگ ه ر ت ط ضروارو ف هكع اآ هعروط ،ر د خواس داافاو ،ف رع اس س ك ا ه
حوصر ي ،گواهي گذ اادن د سه ا رعاو فو ص د هيكود.
ماده  :41چو اچ داافاو د اگ ش ر ط نا ه  ،هك ل ط دطگع اع لر ه و ت مي ف رژفهفي خود ،ر
ح ،ف ت مي (دسررربرعد ادري ،جعل ،حك ب ،فاوتر ر رعدا و ،ف هوا د دطگع اردام كود ف آطرن ا ه
ه لكر هعووو ف ارز تروه ا ه اخالق رژفهفي ا ت ط اكود ،د هع هعح  ،هوضوع ر د خواس
اوتررب و اسررب د اهوم  ،هدطع گعفه ،داافرركده ط هع عطوتع رعاو حعررن حك رف ر كمرب ح ،ت آ
رژفهفي ا ج ع داده هيتود.
تبصننره  : 1چور اچ احعاز ف اثر آ ح ،ف ت مي رس از دا ع از ر ط ن ا ه ط داال آهوخبگي
ر تد ،هد ک حوصر ي ك تو سي ا تد فو ر طل هيگعدد.
ماده  :42داافراوو دف ه ك ترو سري ا تد ر طد ر طو حم م فر ر حوصرل ر عدازد ح ربوااد از
هزاط و داافراوطي ك ترو سري ا ترد رعخو دا ترود .داافاو هو ف اس د زه ن ه طي ك اسب د
اهوم ط گعفه آهوزتري حعررن هي كود د داافرگ ه حترو داتب ر تد ف ر ااا م رعا ه آهوزتي ف
رژفهفري خود اردام ام طد .داافاوطي ك اري اسب،داهي ( سمي ط ررم اي ر س زه ن ه و دفلبي
دا د ر طد رعاو حوصررل د دف ه ك ترو سي ا تد ،هوااك ر لحعطن هك م س زه ن ا ر داافگ ه ا ائ
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كود ،د غرع اطن صرو آ هورئولر هع گوا اردام ر اواي از سروو داافررگ ه هبوج ت،و داافاو
خواهد رود.
ماده  :43داافرراو د دف ه ك تررو سرري ا تررد هو ف ر ررعفو از ضرروارو آهوزترري ف رژفهفرري
داافگ ه ،اصو هود ج د اطن تروه ا ه ف دطگع ضوارو ف تروها ه ه و هصوع داافگ ه اس .
ماده  :44چو اچ داافراو هم فاحده و آهوزتري دف ه ا ر هر اگرن كل دس

كو  44گذ ااده

ر تررد فلي ابوااد ط ا،واهد از ر ط نا ه خود دا ع كود ر طد د هدآ ها ز حوصررر ي ،هع د تررم
فاحد ر ط نا ه ف رع اسر س هصور گعفه آهوزتي ف ح طرد تو او حوصرالآ حكمر ي فاحده و د سي
هعحرو ر ترب گعاطل حوصرر ي ا ر هر اگرن كل دس كو  44رگذ ااد ح ر تروه آهوزتي داال
آهوخب ترود ،د اطن صو آ د گواهي هور ف داافو ه  ،تروه آهوزتي (ردفن گذ اادن ر ط ن ا ه
ررد هيتود.
تبصننره  :1چو اچ داافررراو ر،واهد از اطن ه ده اسررربت ده كود ،ر طد ضرررمن رعداخ ك ر
هزطو ه و ااا م تده از هول رژفه ا ف حووطل ك ر ارالم خعطدا و تده ،رس از ح طرد هعاحب
از طعف اسرب د اهوم ف گعفه عطعرو اور ر گذ اادن د فس هعحرو ر تب حوصر ي اردام
ام طد.
تبصره  :2ااب ،ع د س ه و ج طگزطن ،هع د تم فاحده و ر ط ن ا ه  ،ر ت ط سكف ها ز
حوصرل خواهد رود .د اطن صو آ امعه د سه و ط د تده د هر اگرن كل ر حو ع هيآطد.
تبصنره  :3داافرراوو آهوزش اطگ ن ،چو اچ از اطن ه ده اسرربت ده كود ،ر طد تررهعط هع د
فاحد ر ط نا ه ا رع اس س تهعط اور دفم هو ف فدو ،هصوع داافگ ه رعداخ كود.
تبصننره  :4داافرراوطي ك ر هع دلرل ابوااد دف ه حوصررر ي ا ر ر ط ن رعس ر اد اكو گواهي
گذ اادن فاحده و د سي ر فو اتي هيتود.
ماده  :45حتورع اطن آطرن ا ه رع تهده تو او حوصرالآ حكمر ي داافگ ه اس .
ماده  :46اطن آطرن ا ه رع اس س آطرن ا ه آهوزتي دف ه ك تو سي ا تد هصوع د ج و تم ه
 688فز  4934/7/4ترو او ت لي رعا ه طزو آهوزترري فزا آ ف د تررل اصررل ف  48ه ده د فز
 4938/24/00ر حصروطب ترو او حوصرالآ حكمر ي داافگ ه خ رج ا س سرده اس ف اجعاو آن
رعاو داافاوط ن ف فدو  4934ف رس از آن ر طوب اس .
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هنرمند :دکتر عبداللطیف هاشمی فرد

شیوه انهم ارزشیابی و نمرهدهی هب اپايا انهم كارشناسی ارشد و رساهل دکتری

تیرماه 7931

تکم
تح
دمرییت صیالت یلی

هب انم خداوند جا و رخد

تصویب شده رد 7931/4/62

تکم
تح
دمرییت صیالت یلی

شیوه نامه ارزشیابی و نمرهدهی به پاياننامه كارشناسی ارشد و رساله دكتری
مقدمه :با توجه به اهمیت و نقش بسزای بروندادهای پژوهشی در کیفیت و بالندگی پژوهشی و نیز جایگاه ارزشمند دانشگاه
خلیج فارس ،و در راستای اجرایی نمودن شیوه نامه جهت دهی به پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری و برای
برانگیختن دانشجویان تحصیالت تکمیلی در تولید دستاوردهای با کیفیت پژوهشی شیوه نامه ارزشیابی و نمره دهی پایان نامه
و رساله دانشگاه خلیج فارس به شرح زیر به تصویب می رسد.
ماده  :7هدف :این شیوه نامه با هدف ارج گذاری شایسته به تالشهای علمی و پژوهشی دانشجویان دوره دکتری و کارشناسی
ارشد ،ورودیهای مهرماه  5931و پس از آن در همه رشتهها و گرایشهای دانشگاه خلیج فارس تهیه شده است.
ماده  :2واژگان :در این شیوه نامه ،واژگان زیر به کار برده میشود:
پارسا  :منظور پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری است.
دستاورد آموزشی :متن پارسا که بر اساس شیوه نامه نگارش مصوب دانشگاه نوشته و در نشست دفاع ،توسط دانشجو و
در حضور گروه ارزیابان از آن دفاع می شود.
دستاورد پژوهش و فناوری :هر گونه دستاوردی که بر اساس جدول  2این شیوه نامه از سوی دانشجوی تحصیالت تکمیلی
و در پیوند با پارسا به دست آید.
ماده  :9نمره نهایی پارسا دارای دو بخش دستاورد آموزشی و دستاورد پژوهش و فناوری است .برای دانشجوی کارشناسی ارشد،
نمره دستاورد آموزشی در بازه صفر تا  51/1و برای دانشجوی دکتری در بازه صفر تا  51است .نمره دستاورد پژوهش و فناوری
برای دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری به ترتیب  5/1نمره و  2نمره میباشد.
ماده  :4چنانچه دانشجوی کارشناسی ارشد در نیمسال چهارم یا پنجم و دانشجوی دکتری در نیمسال هشتم یا نهم از پارسا
دفاع کند ،و بخواهد پس از دفاع ،مستندات مقاله علمی-پژوهشی خود (موضوع ردیفهای  2 ،5یا  9جدول ماده  7این شیوه
نامه) را ارائه دهد ،به درخواست وی و تایید استاد راهنما یکم ،نمره پارسا تا دریافت مستندات ردیفهای یاد شده ثبت نخواهد
شد .در هر حال ،ثبت نمره باید تا پایان نیمسال ششم  /دهم (کارشناسی ارشد  /دکتری) آموزشی وی انجام گردد.
تبصره  :7چنانچه دانشجو در نیمسال ششم  /دهم (کارشناسی ارشد  /دکتری) آموزشی از پارسا دفاع کند و بتواند تا
پایان همان نیمسال پذیرش مقاله (موضوع ردیفها  2 ،5و  9جدول ماده  1این شیوه نامه) ،را نیز ارائه دهد ،یا اینکه در
نیمسالهای چهارم یا پنجم از پارسا دفاع کرده باشد ولی برای دریافت پذیرش مقاله (موضوع ردیفها  2 ،5و  9جدول
ماده  1این شیوه نامه) ،تا پایان نیمسال ششم  /دهم (کارشناسی ارشد  /دکتری) در انتظار باشد ،از پرداخت شهریه ثابت
نیمسال ششم  /دهم (کارشناسی ارشد  /دکتری) معاف میشود.
تبصره  :2چنانچه دانشجو تا پایان نیمسال ششم  /دهم (کارشناسی ارشد  /دکتری) ،نتواند گواهی پذیرش مقاله (موضوع
ردیفها  2 ،5و  9جدول ماده  1این شیوه نامه) را ارائه دهد ،بایسته است شهریه ثابت نیمسال ششم  /دهم (کارشناسی
ارشد  /دکتری) را بپردازد .به هر روی ،گواهی موقت دانش آموختگی پس از تسویه حساب کامل به وی داده خواهد شد.

تکم
تح
دمرییت صیالت یلی

ماده  :5پس از دفاع دانشجو از پارسا ،گروه ارزیابان (استادان راهنما ،مشاور ،و داوران) بر اساس جدول زیر ،به دستاورد آموزشی
وی نمره میدهند.
جدول  : 7ريز نمره دهی به پايان نامه كارشناسی ارشد و رساله دكتری

بند

بیشینه نمره

عنوان

ارشد

دکتری

5

چگونگی تنظیم و تدوین پایاننامه و شیوایی نگارش (درست نویسی بر اساس دستور زبان)

2

2

2

به کارگیری شایسته جدول ،نمودار ،و تصویر و نیز ارجاع به آنها در متن برای تشریح بهتر
موضوع

7

7

9

کمیت و کیفیت مقدمه و پیشینه پژوهش (بازخوانی کارهای منتشر شده پیشین)

2/5

2

4

کیفیت و کمیت استفاده از منابع و به روز بودن آنها

7

7

1

چگونگی تجزیه و تحلیل ،بحث و نتیجه گیری

9

9

6

ارائه نظرات جدید و پیشنهاد برای ادامه کار

7

7

7

چگونگی ارائه پایاننامه در نشست دفاع (اسالیدها ،سخنوری ،چیرگی در ارائه)... ،

9/5

9

1

توانایی و چیرگی دانشجو در پاسخگویی به پرسشهای داوران

9/5

9

3

ارزش علمی یا کاربردی پارسا (نوآوری و سهم در پیشرفت علم* )

7

2

جمع نمره پارساو دفاع از آن

71/5

71

scientific contribution for PhD students

*

تبصره  :7برای دانشجوی دوره دکتری ،نمره مقاله اجباری همراه رساله در بند  3جدول باال محاسبه میگردد.
تبصره  :2چنانچه ماهیت موضوع پارسا ،نیازمند بکارگیری جدول ،نمودار یا شکل نباشد ،نمره بند  2جدول باال به بند
 9افزوده میشود.
ماده  :6نمره مقاله (بندهای  5تا  9جدول زیر) با ارائه مستندات ،حداکثر تا پایان نیمسال ششم  /دهم (کارشناسی ارشد /
دکتری) آموزشی ،و مشروط بر اینکه به مدت مجاز سنوات دانشجو افزوده نگردد ،محاسبه و به نمره دفاع از پایاننامه افزوده
میشود .چنانچه دانشجو نخواهد از این فرصت استفاده کند یا اینکه بخواهد بر اساس مستندات پژوهشی ارائه شده تا پیش از
دفاع ،نمره مقاله را بگیرد و این موضوع از سوی استاد راهنمای یکم وی تایید گردد ،نمره نهایی پایاننامه بر اساس جدولهای
ماده  9و ماده  7در روز دفاع از سوی گروه ارزیابان تعیین خواهد شد.
ماده  :1چنانچه دانشجو بخواهد پس از روز دفاع ،برای ردیفهای  5تا  9جدول  2مستندات پژوهشی خود را ارائه دهد ،ارزیابی
و نمرهدهی به آنها به وسیله گروه ارزیابان انجام میشود و سپس به مدیر تحصیالت تکمیلی اعالم میشود تا بر اساس آن نمره
نهایی پایاننامه در سامانه آموزشی درج شود .ارزیابی برای بندهای  4تا  52جدول  ،2به شرطی است که مستندات آن بندها
همراه با درخواست مجوز دفاع (تا ده روز پیش از تاریخ دفاع) به گروه آموزشی و دانشکده ارائه شده باشد.

تکم
تح
دمرییت صیالت یلی
جدول  :2ريز نمره دهی به دستاوردهای پژوهشی

دستاورد پژوهش و فناوری

بیشینه
نمره
9

2

گواهی پذیرش یا چاپ مقاله در مجلههای علمی-پژوهشی دارای تایید از وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری یا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و دارای نمایه معتبر (شمار مقالهها برای
بهرهگیری از این بند ،محدودیت ندارد)

2

9

گواهی پذیرش یا چاپ مقاله در مجله علمی-ترویجی تائید شده از سوی وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری یا وزارت بهداشت ،درمان و علوم پزشکی (شمار مقالهها برای بهرهگیری از این بند،
محدودیت ندارد) دانشجوی دکتری نمیتواند از این بند استفاده کند.

7

4

گواهی ارائه مقاله کامل در همایشهای بین المللی (تا دو مقاله و هر کدام تا  0/21نمره)

0 /5

1

چاپ (کاغذی یا الکترونیکی) چکیده یا چکیده گسترده مقاله در همایشهای بین المللی (تا
دو مقاله و هر کدام تا  0/5نمره)

0/2

6

گواهی ارائه مقاله کامل در همایشهای ملی معتبر با تایید  ISCیا وزارت (تا دو مقاله و هر
کدام تا  0/51نمره)

0/9

7

چاپ (کاغذی یا الکترونیکی) چکیده یا چکیده گسترده مقاله در همایشهای ملی معتبر با
تایید  ISCیا وزارت (تا دو مقاله و هر کدام تا  0/07نمره)

0/74

1

قراداد یا تفاهم نامه پژوهشی با دیگر سازمانها ،شرکتها یا نهادهای بیرونی (با امضا معاونت
پژوهشی دانشگاه) همراه با نامه تایید قرارداد از سوی مدیر پژوهشی دانشگاه( .چنانچه ارزش
ریالی در متن تفاهم نامه یا قرارداد آورده نشده باشد ،معاونت پژوهشی دانشگاه بر اساس
داوری محرمانه دو داور متخصص ،ارزش ریالی آن را تعیین می کند)

9

3

گواهی روزنامه رسمی از ثبت شرکت دانش بنیان مرتبط با موضوع پارسا و در بازه زمانی تاریخ
تصویب پیشنهاده تا پایان نیمسال ششم  /دهم (کارشناسی ارشد  /دکتری) ،به شرط آنکه نام
دانشجو یکی از عضوهای هیات مدیره شرکت باشد( .ارائه نامه تایید دانش بنیان بودن شرکت
از سوی مدیر پژوهشی دانشگاه)

2

 50گواهی ثبت اختراع ،پتنت یا فناوری نوین از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ،آمریکا ،اروپا،
چین ،یا ژاپن و با تایید مدیر پژوهشی دانشگاه به شرط آنکه تاریخ صدور گواهی در بازه زمانی
تصویب پیشنهاده تا پایان نیمسال ششم  /دهم (کارشناسی ارشد  /دکتری) باشد.

 55داشتن همکاری بین المللی (استاد راهنما یا مشاور از دانشگاه های معتبر کشورهای دیگر)
بیشینه مجموع نمره از دستاوردهای پژوهش و فناوری پارسا

9

7/5

4

بر اساس شیوه نامه مصوب گروه آموزشی

5

گواهی پذیرش یا چاپ مقاله نمایه شده در ISIیا  Scopusیا در  ISCدارای تایید از وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و دارای نمایه معتبر (شمار
مقالهها برای بهرهگیری از این بند ،محدودیت ندارد)

توضیح

گواهی یا
مقاله بر
روی
سربرگ یا
CD
همایش
باشد
بر اساس
جدول
شماره 9

ایران تا 2
نمره،
آمریکا،
اروپا ،ژاپن
یا چین تا
 9نمره

تکم
تح
دمرییت صیالت یلی

تبصره  :7بیشینه نمره بند  1جدول  2بر اساس دسته بندی زیر است:
جدول  :9دسته بندی بیشینه نمره قرارداد پژوهشی بند  1جدول . 2

مبلغ قرارداد پژوهشی كارشناسی ارشد (ريال) مبلغ قراداد پژوهشی دكتری (ريال) بیشینه نمره
0/1

تا  50میلیون

تا  20میلیون

از  50میلیون تا  90میلیون

از  20میلیون تا  60میلیون

5

از  90میلیون تا  10میلیون

از  60میلیون تا  500میلیون

5/1

از  10میلیون تا  500میلیون

از  500میلیون تا  200میلیون

2

بیش از  500میلیون

بیش از  200میلیون

9

تبصره  :2دانشجو میتواند از همه بندهای جدول  2و با ارائه مستندات ،تا  4نمره دریافت کند.
تبصره  :9هر گروه آموزشی برای چگونگی نمرهدهی به مقالههای موضوع بندهای  5تا  9جدول  ،2شیوه نامه خود را
تهیه و پس از تایید شورای گروه آموزشی و دانشکده ،به تصویب شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه میرساند.
تبصره  :4دانشجوی دکتری نمی تواند از جدول این بند برای مقاله اجباری همراه رساله دکتری نمرهای دریافت کند.
مقاله یاد شده بخشی از رساله وی شناخته میشود و نمره آن در بند  3جدول ماده  1این آیین نامه محاسبه میگردد.
تبصره  :5دانشجو می تواند نمره دستاوردهای پژوهش و فناوری را از مجموع نمره در بندهای  5تا  52جدول  2به دست
آورد به شرط آنکه در هر بند ،نمره وی از بیشینه نمره آن بند بیشتر نشود .به هر روی نمره نهایی پایاننامه در بازه صفر
تا  20خواهد بود.
تبصره  :6چنانچه دانشجو تا پیش از پایان نیمسال ششم  /دهم (کارشناسی ارشد  /دکتری) ،نمره مقاله (ردیفهای 5
تا  9جدول باال) را ارائه کند ،تاریخ دانش آموختگی وی ،همان روز دفاع خواهد بود .اگر دانشجو نتواند تا پایان نیمسال
ششم  /دهم (کارشناسی ارشد  /دکتری) گواهی مستند و معتبر برای ردیفهای  5تا 9جدول باال را ارائه دهد ،نمره نهایی،
همان نمره روز دفاع محاسبه میشود.
این شیوه نامه در  7ماده و  50تبصره در نشست  5937/4/26شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه بررسی گردید و به تصویب
رسید و برای دانشجویان ورودی  5931و پس از آن ،پیروی از این شیوه نامه بایسته است.

