
 

  )Ph.D( ي دکترا دورهجدید ي  نامه آیین
  

کنند که  تیطور ترب ما را آن يها که جوان میترس یم یما از دانشگاه :(ره) امام خمینی
خودشان و  يما برا يها که جوان میکن يها را طور دانشگاه میخواه یما م خدمت غرب بکنند.

  ملتشان کار کنند. يبرا
  مقدمه:

اهمیت دوره  به با توجه کشور و اقتصادي و فرهنگی ها در اعتالي دانشگاه بدیل یبنظر به نقش 
 ي جدید دوره نامه یینآ، در کشور باالترین سطح تحصیالت دانشگاهی عنوان به ي تخصصیدکترا

کشور تهیه دمت به پیشرفت در خکشور گیري از ظرفیت جامعه دانشگاهی  دکترا با هدف بهره
ي دکترا  هاي مربوط به دوره پژوهش فعلی،ي  نامه آیینبه دلیل نقایص موجود در شده است. 

خدمت رایگان به نظام  در بیشتر مواردو  گیرد ملی کشور قرار نمیعمدتاً در راستاي منافع 
در  ااصالح روند پذیرش دانشجوي دکتر جدید، نامه استعماري دانش است. هدف اصلی این آیین

ي  به سمتی است که رفع نیازهاي اساسی جامعه توسط جامعه اهاي دکتر کشور و هدایت رساله
ریزي  در پایهور ها و مراکز پژوهشی کش دانشگاهبه ظرفیت دانشگاهی در اولویت قرار گیرد. توجه 

تولید علم با در نظر گرفتن نیازهاي اساسی انجام پژوهش و بنیان،  و کمک به اقتصاد دانش
 التحصیالن فارغهاي کاربردي با هدف ایجاد اشتغال براي  به پژوهش بخشی اولویتکشور، 

از  ،ر کاربه بازا ادوره دکتر نالتحصیال براي ورود فارغ آموزي مهارتو توجه ویژه به  دانشگاهی
توجه  توجه خاص به ارتباط صنعت و دانشگاه و همچنین نامه است. اهداف این آیین ترین مهم

از دیگر در طول دوران تحصیل دانشجویان دکتراي تخصصی  هزینه زندگی تأمین ویژه به
انجام پروژه رساله دکترا، اصالح  ي واسطه بهموضوع کسر خدمت  .نامه است اهداف این آیین

ي  حذف آزمون جامع دکترا و همچنین در نظر گرفتن سابقه بانحوه ارزیابی دانشجوي دکترا 
نامه جدید  براي دانشجویان دکترا از دیگر مواردي است که در آیین یاجتماع تأمینکار و بیمه 

  گنجانده شده است.



 

  رود: نامه به کار می در این آیینبراي رعایت اختصار، تعاریف زیر  .1ماده 
  منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوري است. وزارت:

  ) است.Ph.Dي تخصصی (اي دکتر منظور دوره ي دکترا: دوره
آموزش عالی کشور و پژوهشی کشور است که  مؤسساتها و  منظور هر یک از دانشگاه سسه:ؤم

  ي دکترا برگزار کنند. مطابق مقررات وزارت مجازند دوره
  واحد سازمانی آموزشی یا پژوهشی موسسه است. ینتر کوچکمنظور  گروه:
  ي دکترا است. نامه دوره منظور آیین نامه: آیین

طرح پژوهشی، داراي کارفرماي مشخص است که برابر قرارداد،  :تقاضامحورطرح پژوهشی 
توسط  هاي نظارت بر آن به همراه هزینه پروژهاعتبارات کامل اجراي آن به موسسه واگذار و 

  شود. و نتیجه نیز تحویل گرفته می تأمینکارفرما 
اد، طرح پژوهشی، داراي کارفرماي مشخص است که برابر قرارد محور: طرح پژوهشی دانش

مورد نیاز براي  از اعتبارات درصد 50حداقل  و شود انجام می مؤسسه با همکارياجراي آن 
  شود. می تأمین مؤسسهتوسط  مابقی آنو توسط کارفرما  انجام پروژه

: طرح پژوهشی که کارفرماي آن معاونت پژوهشی دانشگاه دانشگاهی طرح پژوهشی درون
  شود.  می تأمینکامل توسط دانشگاه  طور بههاي اجراي آن  است و هزینه

بر عهده دارد. این کمیته  دانشجو را ي اي است که هدایت رساله منظور کمیته کمیته راهبري:
شده از طرف کارفرما  ناظر معرفیمدیر گروه، معاون پژوهشی دانشکده و شامل استاد راهنما، 

   است.
ي دکترا را بر عهده  رساله دانشجو در دورهتی است که ارزیابی نهایی أمنظور هی ت داوران:أهی

  دارد.
و بر  یپژوهش-یآموزش ي وهیشدانشگاه در یالت تکمیلی یا آموزشی منظور شوراي تحص شورا:

  است. ي پژوهشی در شیوه سسهؤم حسب مورد شوراي پژوهشی



 

ي تحصیلی آموزش عالی است که به اعطاي مدرك  ي دکترا باالترین دوره دوره .2اده م
هاي مختلف علوم و  انجامد و رسالت آن تربیت افرادي است که با نوآوري در زمینه تحصیلی می

  باشند. مؤثرفنّاوري در رفع نیازهاي کشور و گسترش مرزهاي دانش 
هاي  ساله مصوب هیأت امناء و زیرساخت نجهاي پژوهشی با داشتن برنامه پ : مؤسسه1 تبصره

 توانند هاي پژوهشی می هاي متقاضی به پروژه هاي مورد نیاز دستگاه الزم و تبدیل پژوهش
  ي دکتراي پژوهشی را اجرا کنند. دوره

مشروط بر اینکه استاد راهنما طرح را  یپژوهش يدکترا ي دورهتوانند  میها  : دانشگاه2تبصره 
  .اجرا کنندپژوهشی تقاضامحور داشته باشد 

استاد  نکهیرا مشروط بر ا یپژوهش -آموزشی يدکترا ي دورهتوانند  ها می دانشگاه :3تبصره 
  محور داشته باشد اجرا کنند. دانش یراهنما طرح پژوهش

 درصد مشارکتبر اساس  محور دانش یطرح پژوهش مالکیت معنويمادي و  عواید :4تبصره 
 یطرح پژوهشهمچنین عواید مادي و مالکیت معنوي در  خواهد شد.تقسیم دانشگاه و کارفرما 

متعلق به کارفرما خواهد  تقاضامحور یطرح پژوهشمتعلق به دانشگاه است و در  یدانشگاه درون
  بود.

  شرایط پذیرش .3اده م
  آموزش عالیالف) داشتن شرایط عمومی ورود به 

  وزارت تأییدب) داشتن مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد مورد 
  ج) داشتن صالحیت علمی

  د) داشتن توانایی در زبان خارجی
نامه  ن خارجی بر اساس آیینباي احراز صالحیت علمی و توانایی در ز : نحوه5تبصره 

  شود. متمرکز ورودي دکترا مصوب وزارت تعیین می هاي نیمه آزمون
  



 

  رشیپذ. ظرفیت 4ماده 
 یپژوهشهاي  و طرح محور دانش یپژوهش هاي طرحظرفیت پذیرش دانشجو با توجه به تعداد 

مسئولیت راهنمایی هر دانشجو از ابتدا بر  شود. اعضاي هیأت علمی تعیین می تقاضامحور
گروه  تأییدي استاد راهنما است و به درخواست دانشجو و موافقت عضو هیأت علمی و  عهده

  شود. ربط تعیین می ذي
، استاد راهنما با حداقل مرتبه استادیاري و دو سال یپژوهش -یآموزشي  در شیوه :6تبصره 

نامه کارشناسی ارشد و یا  هاي تحصیالت تکمیلی و راهنمایی دو پایان ي تدریس در دوره سابقه
  .استمجري  عنوان به رساندن دو طرح پژوهشی  به پایان
ي تدریس، به  دو سال سابقه يجا بهي پژوهشی  یط تعیین استاد راهنما در شیوهشرا: 7تبصره 

که حداقل یک طرح باید پژوهش  استمجري  عنوان بهدو طرح پژوهشی رساندن   پایان
  . و یا در دست اقدام باشد یافتهخاتمه تقاضامحور 

 10راهنماي بیش از  زمان هم طور بهتواند  استاد راهنما با درجه استاد تمام نمی :8تبصره 
 دکترانفر دانشجوي  6نفر و براي استادیار  8باشد. این سقف براي دانشیار  دکترادانشجوي 

دانشجوي  4تواند براي بیش از  با هر رتبه دانشگاهی نمی علمی یئتهاست. همچنین یک عضو 
  استاد مشاور تعیین شود. عنوان بهدکترا 

 یپژوهش  طرح یا محور و دانش یپژوهش  طرحعضو هیأت علمی  که یدرصورت :9تبصره 
است که بتواند  دکترانداشته باشد، تنها در شرایطی مجاز به پذیرش دانشجوي  تقاضامحور

  کند.  تأمینهاي مربوط انجام پروژه را  و هزینه دکتراحقوق ماهیانه دانشجوي 
شرایطی ممکن تنها در  دکتراپذیرش دانشجو بدون پرداخت حقوق به دانشجوي  :10تبصره 

هر عضو هیأت شود.  تأمینتوسط دانشجو  دکتراهاي تحصیل در مقطع  است که تمامی هزینه
داشتن تمامی شرایط براي راهنمایی دانشجوي دکترا، تنها مجاز است که یک نفر  شرط بهعلمی 

مالی  تأمینبا  دکترامالی شخصی را راهنمایی کند و پذیرش یک دانشجوي  تأمیندانشجوي با 
  التحصیل شدن دانشجوي قبلی است.   خصی دیگر منوط به فارغش



 

دانشگاهی که به تصویب  طرح پژوهشی درون با استفاده از دکترادانشجوي  پذیرش: 11تبصره 
 که دارد مشروط بر اینوجود نیز براي عضو هیأت علمی معاونت پژوهشی دانشگاه رسیده باشد 

هاي مربوط به انجام پروژه  و هزینهماهانه انجام شود  صورت به دکتراي پرداخت حقوق دانشجو
 ییراهنما يبرا طیشرا یداشتن تمام شرط به یعلم أتیهر عضو ه .گردد تأمینن محل آ از

 یطرح پژوهش ي واسطه را به دکترا ينفر دانشجو یکدکترا، تنها مجاز است که  يدانشجو
 یطرح پژوهش بر اساس دیگر دکترا يدانشجو کی رشیکند و پذ جذب یدانشگاه درون
 یطرح پژوهش .است یقبل يشدن دانشجو لیالتحص منوط به فارغ یدانشگاه درون
علمی و عملیاتی موضوع پروژه  تأییدهاي مورد نیاز کشور باشد و  باید از اولویت یدانشگاه درون

ي  و حداقل سه سال سابقه دکترابا مدرك غیردانشگاهی شاغل در مراکز توسط حداقل دو داور 
 تأییددو داور دانشگاهی با مرتبه حداقل دانشیاري به همچنین و کاري مرتبط با موضوع پروژه 

 رسیده باشد.

چهار سال  زمان مدتحمایت از دانشجو در  ،یدانشگاه درون یطرح پژوهش: در 12تبصره 
تا یک سال دیگر تمدید حداکثر ي راهبر تهیکم تأییددر صورت  صورت خواهد پذیرفت و

  خواهد شد.
مشترك توسط دو عضو هیأت علمی  طور بهیک طرح پژوهشی  که یدرصورت :13تبصره 

مشترك بر عهده  طور بهشده باشد، مسئولیت راهنمایی رساله دانشجو را دو استاد راهنما  ارائه
درصد مسئولیت  60حداقل » اصلی«خواهند داشت، مشروط بر اینکه استاد راهنماي اول 

  .رساله را بر عهده داشته باشد هدایت
در صورت نیاز، به پیشنهاد استاد راهنما این امکان وجود دارد که حداکثر دو استاد  :14تبصره 

الزحمه مربوط به  شود، مشروط به اینکه حق تعیین دکترامشاور براي همکاري در هدایت رساله 
کارفرما  تأییدهاي مربوطه مورد  باشد و هزینه شده بینی پیشاساتید مشاور در پروپوزال پروژه 

  قرار گرفته باشد.



 

در شرایط خاص و به تشخیص شوراي مؤسسه، انتخاب استاد مشاور از بین  :15تبصره 
  ارج از مؤسسه نیز بالمانع است.متخصصان (با مدرك حداقل کارشناسی ارشد) خ

  واحدهاي دوره دکترا .5ماده 
واحد آن  18تا  9پژوهشی -واحد است که در شیوه آموزشی 36ي دکترا  مجموع واحدهاي دوره

تا  3است و در شیوه پژوهشی نیز  دکترا واحد آن مربوط به رساله 27تا  18واحدهاي درسی و 
واحد آن مربوط به  33تا  28واحد آن واحدهاي درسی و مرتبط با موضوع رساله دانشجو و  8

  شود. است که در برنامه درسی مصوب هر رشته تعیین میدکترا رساله 
ي پژوهشی در هر زمانی از دوره  : تعیین حداقل و حداکثر واحدهاي درسی در شیوه16تبصره 

  پذیرد. گروه صورت می تأییدصیلی با تشخیص و نظر استاد راهنما و تح
تسلط بر مفاهیم نوین هر رشته و تقویت توان علمی  منظور بهواحدهاي درسی  :17تبصره 

هاي پژوهشی با نظر استاد راهنما و بر اساس برنامه درسی مصوب  دانشجو براي اجراي فعالیت
  شود. هر رشته انتخاب می

هاي دانشجو  نمره قبول قابلو میانگین  20از  14حداقل نمره قبولی در هر درس،  :18تبصره 
کمتر باشد،  16است. ولی چنانچه میانگین نمرات دانشجو از  20از  16ها،  در همه درس

هایی را  تحصیلی درس نیمسالدانشجو مجاز خواهد بود که با نظر استاد راهنما حداکثر در یک 
  درسی و با هدف جبران معدل بگذراند. عالوه بر سقف واحدهاي

ربط  گروه ذي تأییددر شرایط خاص و در صورت نیاز به تشخیص استاد راهنما و  :19تبصره 
جبرانی بگذراند. نمره دروس جبرانی  عنوان بهواحد درسی را  6دانشجو موظف است حداکثر تا 

  شود. در تعیین میانگین کل محاسبه نمی
  موضوع رساله .6ماده 

و یا  محور دانش، تقاضامحوربر اساس یک طرح پژوهشی که  استاد راهنماي اصلی موظف است
یا  موضوع رساله دانشگاهی که مراحل تصویب و تخصیص اعتبار آن انجام شده باشد، درون
به  تعیین کند و در روز مصاحبه مصاحبه دکترا قبل از انجامرا  دکتراهاي  رساله



 
دانشجو موظف است که بر پژوهشی، -ي آموزشی در شیوهم کند. اعالمنتخب  شوندگان  مصاحبه

طرح پیشنهادي رساله دکترا و با هماهنگی استاد راهنما اقدام به نگارش  ي اساس موضوع رساله
ي  در شیوه دفاع کند.پروپوزال دوم از  نیمسالنماید و حداکثر تا پایان  خوددکترا (پروپوزال) 

پژوهشی، طرح پیشنهادي رساله دانشجو در طول نیمسال اول و پس از تصویب شورا رسمیت 
  است. اجرایابد و قابل  می

در  وقت تمام صورت به: دانشجو موظف است که از زمان پذیرش در دوره دکترا 20تبصره 
دانشجوي  ساعت در هفته براي هر 40دانشگاه حضور داشته باشد و حضور فیزیکی حداقل 

دکترا الزامی است. تشخیص حضور یا عدم حضور دانشجو بر عهده استاد راهنما بوده و در 
در دانشگاه و یا اشتغال به کاري غیر از تحصیل،  وقت تمامصورت اثبات تخلف دانشجو از حضور 

   استاد راهنما مجاز است که پرداخت حقوق ماهیانه دانشجو را معلق کند.
دو  دانشجو بدون هماهنگی با استاد راهنما اقدام به غیبت بیش از که درصورتی :21تبصره 

هفته نماید، استاد راهنما مجاز است که حقوق پرداختی به دانشجو را به حالت تعلیق در آورد. 
غیبت داشته باشد، استاد سه ماه  دانشجو بدون هماهنگی استاد راهنما بیش از که درصورتی

  اقدامات الزم براي اخراج دانشجو را انجام دهد. راهنما مجاز است که
در موضوع  دکترابراي جلوگیري از بروز اختالف بین استاد راهنما و دانشجوي  :22تبصره 

تعداد ساعات حضور در دانشگاه، مقتضی است که ساعات ورود و خروجی تمامی دانشجویان 
ي  عات مربوطه از طریق سامانهو ساعات حضور ایشان در آزمایشگاه ثبت گردد و اطال دکترا

  در اختیار استاد راهنما قرار گیرد. و یا سامانه الکترونیکی مؤسسه گلستان هر دانشگاه
  

  دانشجو. ارزیابی 7ماده 
هاي  احراز قابلیتوجود ندارد و  دکتراجامع  نامه جدید دکترا آزمونی تحت عنوان آزمون در آیین

هاي آموزشی دانشجو  قابلیت پذیرد. نیمسال صورت میدر پایان هر آموزشی و پژوهشی دانشجو 
و » قبول قابل« صورت بههاي پژوهشی دانشجو در پایان هر نیمسال  و قابلیت 18بر اساس تبصره 



 
ي  از سوي کمیته» قبول قابل«شود. در صورت احراز درجه  سنجیده می» قبول غیرقابل«

  پژوهشی خود ادامه دهد.هاي آموزشی و  تواند به فعالیت راهبري، دانشجو می
هاي پژوهشی دانشجو از سوي کمیته راهبري  چنانچه میزان پیشرفت فعالیت: 23تبصره 

سنجیده شود، تنها یک نیمسال به وي فرصت داده خواهد شد تا روند » قبول غیرقابل«
از تحصیل  این صورتقبول ارتقاء دهد. در غیر  هاي پژوهشی خود را به سطح قابل فعالیت
  خواهد ماند. محروم

  
  . دفاع از رساله دکترا8ماده 

کفایت دستاوردهاي علمی رساله  شرط بهاستاد راهنما و  تأییددانشجو پس از تدوین رساله و 
پژوهشی داراي نمایه -مقاله در مجالت علمیالمللی و یا یک  ثبت اختراع بین(چاپ حداقل یک 

شده توسط دانشجو براي  با کفایت کار انجام استاد راهنما در رابطه تأیید ) مشروط بهالمللی بین
ي خود  پاسخگویی به کارفرما یا دستگاه اجرایی، موظف است در حضور هیأت داوران از رساله

  دفاع کند.
تشکیل هیأت داوران بر اساس لیست پیشنهادي از طرف استاد راهنما، که شامل  :24تبصره 
با  ها آننفر  7یک به موضوع که حداقل نفر عضو هیأت علمی با زمینه کاري نزد 15حداقل 

بر اساس انتخاب کارفرما از لیست پیشنهادي تشکیل  یتدرنهامرتبه دانشیار و باالتر باشند، و 
توانند در لیست داوران  استاد راهنماي اصلی، اساتید راهنما و مشاور دانشجو نمیشود.  می

گونگی دفاع از رساله و احراز کفایت شرح وظایف هیأت داوران، چپیشنهادي قرار داشته باشند. 
  دستاوردهاي علمی رساله، تابع دستورالعملی است که به تصویب شوراي مؤسسه رسیده باشد.

 یطرح پژوهششده از طریق  پذیرفته ابراي دانشجویان دکترترکیب هیأت داوران  :25تبصره 
نفر عضو هیأت علمی در رشته مربوط با درجه حداقل  2عبارت از:  تقاضامحورمحور و  دانش

استادیاري به انتخاب شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده یا شوراي آموزشی و یا پژوهشی 
ي مجري  هاي خارج از مؤسسه نان حداقل دانشیار و از مؤسسهآپژوهشکده که باید یک نفر از 

  . به انتخاب کارفرمادر رشته مربوط  کترادغیردانشگاهی با مدرك دانشگاهی یا نفر داور  2، باشد



 

 یطرح پژوهششده از طریق  پذیرفته دکتراترکیب هیأت داوران براي دانشجویان  :26تبصره 
 ياریدر رشته مربوط با درجه حداقل استاد یعلم أتینفر عضو ه 4عبارت از:  یدانشگاه درون

 کهپژوهشکده  یپژوهش ایو  یآموزش يشورا ایدانشکده  یلیتکم التیتحص يبه انتخاب شورا
   باشد. يمجر ي خارج از مؤسسه يها و از مؤسسه ارینفر از آنان حداقل دانش 2 دیبا

پتنت دانشجوي دکترا نتواند از کار پژوهشی خود  که درصورتیدر شرایط خاص و  :27تبصره 
 استاد راهنما و تأییدعملکرد پژوهشی وي مورد  که درصورتیاي استخراج نماید،  مقالهو یا 

در رشته مربوط با درجه  یعلم أتینفر عضو ه 10ي پروژه قرار گرفته باشد و حداقل کارفرما
تواند از رساله خود  ، میداردقرار  کنند که رساله دانشجو در سطح دکترا تأیید دانشیاريحداقل 

در این شرایط نمره  بیان شده است. 26و  25هاي  ترکیب هیأت داوران در تبصره .دفاع کند
فرصت داده  یک سالمحاسبه خواهد شد. همچنین به دانشجو  18نهایی رساله دانشجو از 

پژوهشی -شده خود در مجالت علمی المللی و یا مقاله پذیرفته خواهد شد که ثبت اختراع بین
استاد راهنما و اساتید داور حاضر در جلسه دفاع  تأییدالمللی را ارائه نماید و با  داراي نمایه بین

استاد راهنما و یا هر یک از  که درصورتی نمره مربوط به مقاله را کسب نماید. همچنین، 2 دکترا
در قید حیات نباشند الزم است که داور دیگري به  یک سالاعضاي کمیته داوران رساله بعد از 

بعد از  وهشی دانشگاه جایگزین استاد غایب شود.معاونت پژ تأییدکمیته راهبري و پیشنهاد 
 نخواهد بود. ییرتغ قابل عنوان یچه به دکترا، نمره رساله دکترااز تاریخ دفاع  یک سالگذشت 

  
  . ارزیابی رساله دکترا9ماده 

ارزیابی رساله بر اساس کیفیت علمی پژوهش انجام شده، میزان نوآوري، چگونگی دفاع از 
ي آن به یکی از دو صورت زیر  شود و نتیجه ي نگارش انجام می نحوه هاي پژوهشی و یافته

  شود: تعیین می
  الف) قبول (در یکی از سطوح: عالی، بسیار خوب، خوب)

 .قبول غیرقابلب) 



 

، ارزیابی شود، بنا به تشخیص هیأت داوران» قبول غیرقابل«چنانچه رساله دانشجو  :28تبصره  
اینکه از حداکثر مدت مجاز تحصیل بیشتر  شرط بهدانشجو مجاز است طی حداکثر شش ماه، 

  نشود، اصالحات الزم را در رساله به عمل آورد و صرفاً براي یک بار دیگر از آن دفاع کند.
  . ارزیابی استاد راهنما10ماده 

، ي دانشجوي خود و قبل از ارائه دکترا دفاع جلسهاستاد راهنماي اصلی موظف است که در 
به هیأت داوران  ي دکتراتوضیح مبسوطی در راستاي دفاع از عملکرد خود در راهنمایی دانشجو

انتخاب موضوع پژوهش و تأثیر انجام  بر اساس ي اصلیارائه نماید. ارزیابی عملکرد استاد راهنما
 دکتراي دانشجوي  به رساله شده اختصاص دادهزمان  پژوهش در رفع نیازهاي اساسی کشور،

کیفیت شود)،  می تعیین دکترادانشجوي  تأییداستاد راهنما و  يخود اظهار(که بر اساس 
شده در پروپوزال  تعیین، میزان دستیابی به اهداف دکترابراي انجام رساله  هدایت دانشجو

آن به یکی از  ي شود و نتیجه انجام می دکترا رساله نگارش نحوه نظارت بر همچنین و دانشجو
  شود: دو صورت زیر تعیین می

  (در یکی از سطوح: عالی، بسیار خوب، خوب) قبول قابلالف) 
 .قبول غیرقابلب) 

ارزیابی شود، بنا به تشخیص هیأت » قبول غیرقابل«عملکرد استاد راهنما چنانچه  :29تبصره 
و پس  جدید نخواهد بودسال مجاز به پذیرش دانشجوي دکتراي  3تا  داوران، عضو هیأت علمی

نفر عضو  10جدید منوط به آن است که حداقل  دکتراسال نیز پذیرش دانشجوي  3از گذشت 
عضو هیأت علمی کنند که  تأییدرسماً  دانشیاريدر رشته مربوط با درجه حداقل  یعلم أتیه

  .کفایت الزم براي پذیرش دانشجوي دکتراي جدید را دارد
 ارزیابی شود» قبول غیرقابل«عملکرد استاد راهنما چنانچه دانشگاه موظف است که  :30تبصره 

آموزشی معاونت معاونت پژوهشی و  بهرا  اقدامات خود اقدامات مقتضی را صورت دهد و نتیجه
  .گزارش کند وزارت علوم

  



 

  دریافت درجه دکترا . 11ماده 
ي خود به دریافت  از رساله» قبول«دانشجو پس از گذراندن واحدهاي درسی و کسب درجه 

  شود. ي دکترا نائل می درجه
پژوهشی یا پژوهشی) - مدرك دوره دکترا بر حسب مورد با ذکر شیوه (آموزشی .31تبصره 
  شود. صادر می

  . مدت مجاز تحصیل12ماده 
ل و نیم و حداکثر پنج سال است. در صورت مدت مجاز تحصیل در دوره دکترا حداقل سه سا

مالی  تأمینکارفرما و  تأییدربط و مشروط بر  گروه ذي تأییدضرورت به پیشنهاد استاد راهنما و 
  توان تا یک نیمسال تحصیلی به این مدت افزود. هاي مربوط، می هزینه

دانشجو بنا به عللی خارج از اختیار خود و یا بروز مشکالت  که درصورتی :32تبصره 
، در حداکثر مدت مجاز موفق به اتمام تحصیل نشود، به پیشنهاد استاد بینی پیش غیرقابل

شوراي مؤسسه، کمیسیون بررسی موارد خاص بر حسب مورد با  تأییدنماي دانشجو و راه
هاي کمی و کیفی  ند و متناسب با فعالیتک حضور استاد راهنما، وضعیت دانشجو را بررسی می

گیري خواهد کرد. بر  ي ادامه تحصیل یا اخراج دانشجو تصمیم دانشجو، در مورد مدت و نحوه
  شود. این اساس، مدت مذکور جزو حداکثر مجاز تحصیل دانشجو محسوب می

  شود: ي تحصیل در دوره دکترا محروم می در موارد زیر دانشجو از ادامه .13ماده 
  شود. 16کمتر از ) 18دانشجو (با رعایت تبصره هاي درسی  کل نمره الف) میانگین

  ارزیابی شود.» قبول غیرقابل«) و دفاع مجدد 28ب) رساله دانشجو (با رعایت تبصره 
  ) به پایان برسد.32ج) مدت مجاز تحصیل دانشجو (با رعایت تبصره 

پژوهشی در دو نیمسال متوالی (با رعایت د) صالحیت علمی دانشجو براي استمرار فعالیت 
  ) احراز نشود.23تبصره 



 

ادامه تحصیل دوره دکترا، مؤسسه  ازدر صورت محروم شدن یا انصراف دانشجو  :33تبصره 
اي را بر اساس کارنامه تحصیلی  نامه مجاز است با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، صرفاً گواهی

  دانشجو صادر کند.
  دانشجو. حقوق 14ماده 

ماهه و  شش قرارداد موقتبا و وقت - تمام صورت به ي دکترانامه جدید دکترا، دانشجو در آیین
در استخدام دانشگاه خواهد بود و مشروط بر اینکه در غالب  قابل تمدید تا انتهاي زمان تحصیل

 یمهمشمول حق ب ،شده باشد پذیرفته محورتقاضا یپژوهشیا طرح و  محور دانش یطرح پژوهش
 و سابقه کار نیز خواهد بود. اجتماعی تأمین

شود نباید از حداقل حقوق  ی که براي دانشجو در نظر گرفته میحداقل حقوق: 34تبصره 
 .باشدمدرك کارشناسی ارشد یک نفر با راي ب یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع مصوب

حداقل حقوق شود نباید از دو برابر  همچنین حداکثر حقوقی که براي دانشجو در نظر گرفته می
  بیشتر باشد. ارشد ینفر با مدرك کارشناس کی يمصوب اداره کار برا

در صورت تخلف و  پذیرد ماهیانه صورت می صورت بهدانشجو  پرداخت حقوق به :35تبصره 
جریمه دیرکرد به دانشجو خواهد پرداخت مشمول  حقوق دانشجو، موقع بهپرداخت از  دانشگاه

 استاد راهنماي اصلی است. تأییدپرداخت حقوق دانشجو در هر ماه منوط به بود. 

بیستم هر ماه تا  دهمین روزروزه (از  10در یک بازه  کهاستاد راهنما موظف است : 36تبصره  
. همچنین عملکرد پژوهشی دانشجو نماید» ییدتأ  عدم«و یا » تأیید«اقدام به ماه)  همان

حقوقی و مالی الزم  اقداماتاستاد راهنما بالفاصله » تأیید«در صورت موظف است که دانشگاه 
حقوق دانشجو حداکثر تا آخرین روز آن  که يطور به براي پرداخت حقوق دانشجو را صورت دهد

  . ماه پرداخت شود
پرداخت دانشجو  تأییدفراموش کند که اقدام به  اصلیي استاد راهنما که درصورتی: 37تبصره 
 تخلف از وظایف استاد راهنما، مشمول ) نماید36ي زمانی مشخص (با رعایت تبصره  در بازه

 در آن ماه استاد راهنماي اصلییک درصد از حقوق  میزانشده و به ازاي هر روز دیرکرد به 
  گردد. کسر می



 

دانشگاه ، تا روز پایان آن ماه در پرداخت حقوق دانشجوخیر دانشگاه أدر صورت ت: 38تبصره 
جریمه  عنوان بهدرصد حقوق دانشجو در ماه را  3خیر معادل أموظف است که به ازاي هر روز ت

 معوقهحقوق اوین دیرکرد به دانشجو پرداخت کند. پرداخت جریمه دیرکرد باید در پرداخت 
  .لحاظ گردد

، جریمه دیرکرد به دانشجو در صورت امتناع دانشگاه از پرداخت جریمه دیرکرد :39تبصره 
 جرائمضروري است که  چنین شرایطیبرابري خواهد شد. در صورت بروز سه مشمول افزایش 

کامل به دانشجو پرداخت شود. در غیر  طور به دانشجو یلیالتحص فارغهنگام حداکثر تا دیرکرد 
 پرداخت جریمه دیرکرد شکایت کند. ست از دانشگاه براي عدم، دانشجو مجاز ااین صورت

، دهدتحصیل  انصراف ازتحصیل اقدام به دانشجو به هر دلیل در حین  که درصورتی :40تبصره 
 اي معادل شش ماه حقوق دریافتی خود را به دانشگاه پرداخت نماید. الزم است که جریمه

استاد راهنما نباشد، استاد  تأییدعملکرد پژوهشی دانشجو مورد در شرایطی که : 41تبصره 
پرداخت حقوق دانشجو در آن ماه نماید. در این شرایط » تأییدعدم «تواند اقدام به  راهنما می

از عملکرد پژوهشی دانشجو حقوق دانشجو در آن ماه متناسب با درصد رضایت استاد راهنما 
عملکرد پژوهشی دانشجو از » تأییدعدم «ه ازاي هر بار پرداخت خواهد شد. عالوه بر این، ب

  کسر خواهد شد. دکترانمره از نمره نهایی رساله  0,1طرف استاد راهنما، 
 ي دکترادانشجو، محورتقاضا یپژوهشو یا طرح  محور دانش یطرح پژوهشدر  :42تبصره 

 انگزارشی از پیشرفت پروژه در حضور ناظر بار یکماه  ششهر حداقل است که  موظف
پیشرفت پروژه در این  که درصورتیطرح ارائه دهد. اصلی و استاد راهنماي  پیشنهادي کارفرما

دانشجو به حالت تعلیق در خواهد آمد.  ، پرداخت حقوق ماهیانه بهقرار نگیرد تأییدمورد  مرحله
 تأییداقدام به  کارفرمااز طرف  شده یمعرفاصلی  براي بازگشت به روال عادي الزم است که ناظر

 .پروژه نمایند ماهه ششپیشرفت 

در  ماهه ششدر جلسه ارائه  و استاد راهنما اصلی در صورت بروز اختالف بین ناظر: 43تبصره 
چهار ، یک هیئت متشکل از در شش ماه اخیر پروژهمناسب پیشرفت » تأییدعدم «یا  »تأیید«

عضو هیأت علمی با حوزه کاري مرتبط با موضوع رساله و با مرتبه دانشیاري و باالتر، که دو نفر 



 
و دو نفر دیگر به پیشنهاد دانشگاه مجري طرح خواهند بود، براي  کارفرمابه پیشنهاد  ها آناز 

 .شود یمپیشنهاد  گیري در مورد پروژه بررسی و تصمیم

و  نتواند در پایان سال چهارم به کلیه تعهدات خود عمل کند دانشجو که یدرصورت: 44تبصره 
مشروط بر ، معاونت پژوهشی دانشگاه و يراهبر تهیکم تأییدبا ، خود دفاع کند دکترااز رساله 

  دیگر نیز وجود دارد. یک سالامکان تمدید پروژه تا کارفرما  تأیید
  و مجریان طرح دانشگاه کارفرما،. حقوق 15ماده 

خواهد  متعلق به کارفرما تقاضامحور یطرح پژوهش درکلیه حقوق مادي و معنوي : 45تبصره 
  بود.

متعلق به کارفرما،  محور دانش یطرح پژوهشکلیه حقوق مادي و معنوي در : 46تبصره 
دانشگاه و مجریان طرح (شامل استاد راهنماي اصلی، اساتید راهنما و مشاور، و دانشجویان 

  طرح پژوهشی) خواهد بود.فعال در  دکترا
متعلق به دانشگاه و  یدانشگاه درون یطرح پژوهشکلیه حقوق مادي و معنوي در : 47تبصره 

فعال در  دکترامجریان طرح (شامل استاد راهنماي اصلی، اساتید راهنما و مشاور، و دانشجویان 
 طرح پژوهشی) خواهد بود.

منجر به تولید یک یا چند محصول  محور دانشطرح پژوهشی انجام  که درصورتی: 48تبصره 
مجموع بنیان خواهند بود.  هاي دانش هاي شرکت این محصوالت مشمول حمایتتجاري شود، 

 حداقل معادلاز فروش این محصوالت حامیان انجام پروژه)  عنوان بهسهم دانشگاه و کارفرما (
از انجام طرح  شانیا تیامتناسب با درصد حم خواهد بود که محصول نهایی قیمت درصد 10

فعال در  دکتراتقسیم خواهد شد. همچنین سهم استاد راهنما با سهم هر یک از دانشجویان 
 برابر خواهد بود.  محور دانش یپژوهشطرح 

طرح در یک  فعال دکترااستاد راهنما و یا هر یک از دانشجویان  که درصورتی: 49تبصره 
محصول خود نمایند و سهم  سازي يتجاراقدام به  و کارفرما ، بدون اطالع به دانشگاهپژوهشی

یا کارفرماي حامی طرح را پرداخت ننمایند مشمول پرداخت جریمه به و مربوط به دانشگاه 
 با احتساب نرخ تورم سالیانه و براي انجام پروژه شده دادهبرابر بودجه اختصاص  10میزان 



 
 که درصورتیعهده مراجع قضایی است. همچنین خواهند بود. تشخیص تخلف از این موضوع به 

به یک بنگاه دیگر نمایند و  ساخت محصول هر یک از مجریان پروژه اقدام به انتقال دانش فنی
سازي محصول نماید، آن بنگاه مشروط به پرداخت سهم دانشگاه و  آن بنگاه اقدام به تجاري

جاز به تولید تجاري محصول مدرصد قیمت فروش محصول)  10حداقل (کارفرماي حامی طرح 
به دانشگاه و کارفرما  آن مهیجرخواهد بود و در صورت اثبات تخلف از آن مستوجب پرداخت 

بعالوه جبران سود انجام پروژه  يبرا شده دادهبرابر کل بودجه اختصاص  10 زانیبه م(
  .د بودخواه )با احتساب نرخ تورم سالیانه تاکنونشده  محصوالت فروخته

طرح  ناشی از انجام سازي محصول گذاري براي تجاري ها مجاز به سرمایه دانشگاه: 50تبصره 
 سهمسود حاصل از فروش محصول  ازباشند و تنها  نمی دانشگاهی و درون محور دانشپژوهشی 

  خواهند داشت.) 49و  48هاي  (با رعایت تبصره
سازي و فروش محصول  میزان در تجاريتواند به هر  کارفرما به صالحدید خود می :51تبصره 

پرداخت نماید. در ) 48(با رعایت تبصره سهم سود دانشگاه را که مشروط بر این ،مشارکت نماید
به اي  مهیجرصورت اثبات تخلف از پرداخت سهم سود دانشگاه، کارفرما مستوجب پرداخت 

بعالوه جبران سود انجام پروژه  يبرااز طرف دانشگاه  شده دادهبرابر بودجه اختصاص  10 زانیم
 .د بودخواهبا احتساب نرخ تورم سالیانه) ( تاکنونشده  محصوالت فروخته

 
  از محل انجام طرح پژوهشی دکترارساله  ورهمشاو  هنماییرا الزحمه حق. 16ماده 

بر اساس تجمیع  ي اصلی، اساتید راهنما و مشاوراستاد راهنما الزحمه حق :52تبصره 
 شود. در هر ماه پرداخت میماهیانه حقوق با  الزحمه حق

درصد  10به ازاي راهنمایی هر دانشجو معادل  راهنماي اصلی استاد الزحمه حق: 53تبصره 
 دانشجو است. ماهیانه حقوق

باشد و  ي اصلیبه عهده استاد راهنما انجام طرح پژوهشیبخشی از  که درصورتی: 54تبصره 
خود ایشان نیز ساعات مشخصی را به انجام کار براي پروژه بپردازد، این امکان وجود دارد که 



 
طرح استاد از هر  ي ماهانه مدآحداکثر درن موضوع را در پروپوزال قید کند، مشروط بر اینکه ای

 . نباشدشاغل در آن پروژه  يدکترادانشجوي  یکحقوق ماهانه درصد  50بیش از  پژوهشی

رتبه ارتباطی به  محل انجام طرح پژوهشیاز  علمی هیئتعضو یک  الزحمه حق: 55تبصره 
 .مؤسسه نداردحقوق دریافتی ایشان از علمی و 

تواند در حین اجراي پروژه دانشجوي دیگري  استاد راهنما میتحت شرایط خاص، : 56تبصره 
ادله کافی براي  موظف استرا جایگزین دانشجوي قبلی نماید. در چنین شرایطی استاد راهنما 

ارائه نماید و گروه مربوطه و همچنین معاونت آموزشی و  ي قبلیاثبات عدم کفایت دانشجو
و کرده بررسی را  راهنما ادعاي استاداین  شده از طرف کارفرما و همچنین ناظر معرفی پژوهشی

 نمایند. تأیید

بیش از  اصلی راهنماي زمان هم طور بهتواند  نمیعضو هیأت علمی با درجه استادي  :57تبصره 
 دکترانفر دانشجوي  6نفر و براي استادیار  8این عدد براي دانشیار  باشد. ادانشجوي دکتر 10

دانشجوي  4تواند براي بیش از  نمیه دانشگاهی ببا هر رت علمی هیئتهمچنین یک عضو  است.
 فعالیت کند. و یا استاد راهنماي دوم استاد مشاور عنوان به دکترا

. معرفی شود ادانشجوي دکتراستاد مشاور  عنوان بهتواند  می علمی هیئتیک عضو  :58تبصره 
 تجاوز کند. درصد حقوق دانشجو 10از تواند  نمیالزحمه استاد مشاور در ماه  حق

با مدرك حداقل کارشناسی ارشد و حداقل سه سال یک کارشناس غیردانشگاهی  :59تبصره 
استاد مشاور دانشجوي دکترا معرفی گردد.  عنوان بهتواند  میبا رساله دکترا سابقه کار مرتبط 

 تجاوز کند. درصد حقوق دانشجو 10تواند از  الزحمه استاد مشاور صنعتی در ماه نمی حق

و یک استاد  غیردانشگاهیتواند یک استاد مشاور  ترا حداکثر مییک دانشجوي دک :60تبصره 
 مشاور دانشگاهی داشته باشد. 

تواند همان ناظري باشد که از طرف کارفرما براي  نمیغیردانشگاهی استاد مشاور  :61تبصره 
  نظارت بر پروژه انتخاب شده است.

  



 

  . دریافت کسر خدمت از محل انجام رساله دکترا17ماده 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و یا  طرح پژوهشیکارفرماي  که درصورتی :62تبصره 

عملکرد  تأییدآمیز طرح و  صورت اتمام موفقیت کشور باشند، در و امنیتی دیگر مراکز نظامی
ماه  24تا  12دانشجوي دکترا توسط کارفرما، بسته به نظر کارفرما منجر به کسر خدمت از 

در هنگام شروع  عمومی مشمول خدمت وظیفه يدکترااست که دانشجوي  ضروريخواهد بود. 
 نماید.  دکترارساله  انجام دوره دکترا اقدام به تکمیل مدارك مربوط به کسر خدمت از طریق

 امکان مراکز غیرنظامی کشور باشد، طرح پژوهشی مرکز یاکارفرماي  که درصورتی :63تبصره 
با شروع دوره  زمان همماه وجود دارد. این درخواست باید  18درخواست کسر خدمت تا حداکثر 

بوطه، استاد راهنما، گروه مر تأییداز طریق دانشجوي دکترا مطرح شود و در صورت  دکترا
. الزم به نهایی ستاد کل نیروهاي مسلح قابل انجام خواهد بود تأییدکارفرماي پروژه و همچنین 
هاي با کارفرماي غیرنظامی تنها در شرایطی  پروژهانجام  واسطه بهذکر است که کسر خدمت 

ممکن است که کارفرما در متن قرارداد خود با دانشگاه این موضوع را مجاز دانسته باشد. 
 دکترا رسالهاقدام به درخواست کسر خدمت از طریق  کارفرما تأییدتواند بدون  و نمیدانشج
  نماید.
  دانشگاهی درونپژوهشی . شرایط پذیرش دانشجو از طریق طرح 18ماده 

 رفع نیازهاي اساسیباید در راستاي و رساله دکترا  دانشگاهی درون یطرح پژوهش :64تبصره 
و جذب دانشجوي دکترا از طریق آن،  دانشگاهی درون یطرح پژوهشبراي تصویب  کشور باشد.

وجود  ها آنهاي متبوع  یا سازمان وزارتخانهمعاونت پژوهشی حداقل دو موافقت  الزم است که
 داشته باشد.

شوند، سنوات  جذب می دانشگاهی درون یطرح پژوهشدانشجویانی که از طریق  :65تبصره 
) و سابقه کار  (با رعایت 63و  62هاي  تحصیلی ایشان مشمول کسر خدمت (با رعایت تبصره

 ) نخواهد بود.14ماده 

  



 

  خارج از دانشگاه یو تخصص يآموز مهارت يها دوره. 19ماده 
افزارهاي تخصصی، کار با تجهیزات  هاي تخصصی مانند یادگیري نرم گذراندن دوره :66تبصره 

آزمایشگاهی و ... که براي انجام رساله دکترا ضرورت دارد، مشروط بر آنکه در راستاي 
هاي شرکت در آن در  هاي الزم براي انجام پروژه رساله دکترا باشد و موضوع آن و هزینه مهارت
ضروري است که تعداد  (پروپوزال) قید شده باشد، بالمانع است. اپیشنهادي رساله دکترطرح 
ها در طرح پیشنهادي  ها و بازه زمانی شرکت در این دوره آموزي، موضوع دوره هاي مهارت دوره

  بینی شود. پیش رساله دکترا (پروپوزال) يشنهادیطرح پاستاد راهنما براي کارفرما و 
تواند  ، دانشجو میربط يذاستاد راهنما و گروه  تأییدرخواست دانشجو، با د :67تبصره  

آموزشی و پژوهشی معتبر  مؤسساتآموزي و تخصصی خارج از دانشگاه را در  هاي مهارت دوره
از  ي تخصصیها هاي مربوط به برگزاري این دوره هزینهکارفرما،  تأییدطی کند. مشروط بر 

  خواهد شد.  تأمین براي طرح پژوهشی شده هاي در نظر گرفته بودجهمحل 
در حین بعد از تصویب طرح پیشنهادي رساله دکترا (پروپوزال) و  که درصورتی :68تبصره 

آموزي جدیدي را بدهد و استاد  دانشجو درخواست شرکت در دوره مهارت ا،انجام رساله دکتر
دوره از محل بودجه پروژه هزینه این  تأمینربط نیز با آن موافقت نمایند،  راهنما و گروه ذي

  . کارفرما رسیده باشد تأییدتنها در صورتی ممکن است که به 
بر رساله دکترا با پروژه  مرتبط یرغآموزي  هاي مهارت هاي مربوط به دوره هزینه :69تبصره 

  عهده دانشجو است و دانشگاه و کارفرما تعهدي در قبال هزینه آن نخواهند داشت.
و در  نبوده آموزي با موضوع مشابه مهارتهاي  دانشجو مجاز به شرکت در دوره :70تبصره 

ي آن به عهده دانشجو خواهد بود.  هاي مشابه هزینه دورهشرکت در صورت تمایل به 
تخلفی در این زمینه صورت پذیرد، در هر زمان که این تخلف آشکار شود دانشجو  که درصورتی

  ملزم به بازپرداخت هزینه شرکت در دوره تکراري خواهد بود.
  
  



 

  فرصت مطالعاتی داخل و خارج از کشور يها دوره. 20ماده 
مشروط بر آنکه در  داخل و خارج از کشور یفرصت مطالعاتهاي  گذراندن دوره :71تبصره 

هاي شرکت  هاي الزم براي انجام پروژه رساله دکترا باشد و موضوع آن و هزینه راستاي مهارت
 رساله دکترا (پروپوزال) يشنهادیطرح پدر آن در طرح پیشنهادي استاد راهنما براي کارفرما و 

   باشد بالمانع است. شده بینی پیش
بعد از تصویب طرح پیشنهادي رساله دکترا (پروپوزال) و در حین  که درصورتی :72تبصره 

انجام رساله دکترا، دانشجو درخواست شرکت در دوره فرصت مطالعاتی جدیدي را بدهد و 
هزینه این دوره از محل بودجه  تأمینربط نیز با آن موافقت نمایند،  استاد راهنما و گروه ذي

   کارفرما رسیده باشد. تأییداست که با پذیر  صورتی امکان پروژه تنها در
نامه دربرگیرنده اصول کلی و ضوابط اصلی دوره دکترا است و مؤسسه موظف  این آیین. 21ماده 

نامه،  اي تدوین کند که ضمن تحقق اصول کلی آیین جرایی را به گونههاي ا نامه است، شیوه
  آموختگان ایجاد نشود. نامه براي دانش شروطی مغایر با آیین

مربوط به  نامه بر عهده معاونت آموزشی است و در موارد تفسیر مواد این آیین :73تبصره 
  هاي پژوهشی با هماهنگی معاونت پژوهشی است. ارزیابی رساله و قابلیت

هاي نظارت بر اجراي دوره دکترا را  نامه به تناسب وظایف خود، شیوه وزارت و مؤسسه .22ماده 
  کنند. هاي اجراي آن نظارت می نامه نامه و شیوه تنظیم و بر نحوه اجراي این آیین

مورخ ...... ..تبصره در جلسه ..... 73ماده و  23نامه مشتمل بر یک مقدمه،  این آیین .23ماده 
دانشجویانی که از سال راي ریزي آموزش عالی تصویب شد و ب برنامه. شوراي ......../......./..........

االجراء است و از  شوند، الزم ن در دوره دکترا پذیرفته میاز آ و پس 1399-1400تحصیلی 
  /شود. نامه لغو می هاي مغایر با این آیین نامه ها و آیین ي بخشنامه اجراء، کلیه تاریخ

  
  دوست میهن سینا                                                                                

  وزیر علوم، تحقیقات و فناوري                                                                         


