
 ،با سالم

 ۱۶و ماده  ۸۱۳۸ نامه سالآئين ۷و  ۶هاي ، ماده۱۳۸۴نامه سال آئين ۱۵تبصره يك ماده  ادر ارتباط ب احتراماً،

/  پ/ ۴۰۳۳۲۲بند الف بخشنامه شماره  قطب و نيز Ph.D هاي دكتري تخصصي ودوره ۴۱۳۹ نامه سالآئين

، رمذكو دوره يترتيب مراحل آموزشي و پژوهش صدر خصو اين معاونت ۶۱۳۹/ ۱۲/ ۲۷ خمور ۱۲۲

مربوط در برخي از موارد، مراتب را به  تمقررا عدم هماهنگي در رعايت همشاهد به هتوج با

 :رساندمي راستحضا به لذي شرح

در  پژوهشي و پژوهش محور )كه -در هر دو شيوه آموزشي Ph.D مرحله آموزشي دوره دكتري تخصصي و- ۱

گذراندن كليه -الف: در اين دانشگاه داير است( شامل يغير ايران صرفاً براي دانشجويان رحال حاض

نصاب قبولي در آزمون  دح به داشتن طمشرو )گذراندن آزمون جامع-واحدهاي آموزشي، ب

 .باشدمي( لپروپزا )دفاع از طرح پيشنهادي رساله-زبان عمومي( و ج

 .ندارد دوجو آنها رتأخ الزامي بوده و امكان تغيير در تقدم و رمذكو رعايت ترتيب مراتب- ۲

اوليه در  يتحقيق هاي، اقدام به فعاليت۱۳۸۸نامه سال آئين ۶و ماده  ۴۱۳۸ نامه سالآئين ۴تبصره ماده  داستنا به- ۳

صرفاً  (لپروپزا )بالمانع است ليكن دفاع از طرح پيشنهادي رساله رمذكو رساله از زمان ورود به دوره عموضو زمينه

 .باشدپذير ميدر آزمون جامع امكان تموفقيزپس از احرا

شود، همزماني آزمون دفاع از طرح پيشنهادي رساله و داوري آن برگزار مي بقال در مواردي كه آزمون جامع در- ۴

 .باشد، بالمانع ميزدر يك رو هجامع و دفاع از طرح پيشنهادي رسال

تا دفاع از  عموضو يك ساله از تصويب هباز مالك تعيين تاريخ تصويب طرح پيشنهادي رساله، بمنظور رعايت- ۵

است كه همين تاريخ  يضرور باشد ومي هروز دفاع دانشجو از طرح پيشنهادي رساله در گرو رساله، صرفاً

در كارنامه تحصيلي از جمله  طمرتب هايتاريخ جدر ،راستحضا گردد. مزيد جدر در كارنامه تحصيلي دانشجويان

و يا بعد از دفاع دانشجو از  لقب يا طرح پيشنهادي رساله در شوراي گروه، دانشكده يا پرديس، نعنوا تاريخ تصويب

 .باشدرساله، مجاز نمي عموضو طرح پيشنهادي رساله، به جاي تاريخ تصويب

ها و انواع سهميه يتمام در Ph.D دانشجويان مقطع دكتري تخصصي و بايد براي كليهمي رحاض بخشنامه- ۶

 .هاي ورودي، اجرا گرددشيوه


