به نام خدا
فرايند اجرايي رسالهي دوره دکتري دانشگاه اصفهان
مقدمه:

ماده  -1مراحل تعيين استادان راهنما و مشاور
 .1-1استاد راهنما ترجيحا" در نيمسال اول و حداكثر تا پايان نيمسال دوم تحصيلي از بين اعضاي هيأت علمي گروه/
دانشکده مربوطه /دانشگاه به پيشنهاد دانشجو و تأييد گروه انتخاب مي گردد( .كاربرگ شماره )1
 .2-1در مواردي كه به پيشنهاد استاد راهنماي اول وجود استاد راهنماي دوم ضروري تشخيص داده شود ،با تائيد گروه
آموزشي استاد راهنماي دوم انتخاب مي شود.
تبصره  .1استاد(ان) راهنما بايد داراي مدرک دكتري تخصصي با حداقل مرتبه استادياري باشد.
تبصره  .2استاد(ان) راهنما با مرتبه استادياري بايد حداقل سه سال سابقه تدريس در دوره تحصيالت تکميلي را داشته و راهنمايي دو
پايان نامه در دوره كارشناسي ارشد كه حداقل يکي از آنها خاتمه يافته باشد را انجام داده باشد.
تبصره  .3استفاده از اعضا ي هيات علمي ساير دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و مراكز پژوهشي تحت پوشش وزارتين ،مراكز

پژوهشي مورد تائيد معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه و دانشگاههاي برتر دنيا ( 055دانشگاه برتر دنيا بر اساس نظام رتبه بندي  )QSبه
عنوان استاد راهنماي دوم كه داراي سابقه علمي درخشان و قابل قبول باشند با تائيد گروه و دانشکده مربوطه بالمانع است.

تبصره  .4استاد(ان) راهنما بايد از نظر شوراي تعيين ظرفيت دانشگاه  ،ظرفيت مجاز پذيرش دانشجو در آن دوره را داشته باشد.

 .3-1در صورت ضرورت ،حداكثر دو استاد مشاور با مدرک دكتري تخصصي به پيشنهاد استاد راهنماي اول و تائيد گروه
آموزشي انتخاب ميگردد.
تبصره  .5در شرايط خاص (طبق دستورالعمل انتخاب استاد مشاور ،تهيه و ابالغ شده از سوي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه) يکي از
اساتيد مشاور مي تواند از بين متخصصان حرفه اي مراكز و مؤسسات آموزش عالي با مرتبهي مربي و يا از كارشناسان خبره صنعت و
ارگانهاي دولتي و غير دولتي انتخاب شود ( .پيوست شماره )1

ماده  -2مراحل تصويب موضوع رساله
 .1-2دانشجو بايد كاربرگ تکميل شده پيشنهاديه را حداكثر تا پايان نيمسال پنجم و پس از گذراندن موفقيتآميز ارزيابي
جامع آموزشي از طريق استاد راهنماي خود براي تصويب در گروه ،به مدير گروه ارائه نمايد( .كاربرگ شماره .)2
 .2-2استاد راهنما درخواست خود را جهت برگزاري جلسه دفاع از پيشنهاديه رساله دكتري به همراه ليست پيشنهادي
داوران داخلي و خارجي به مدير گروه ارائه مي نمايد ( .كاربرگ شماره .)3
 .3-2مدير/معاون پژوهشي و تحصيالت تکميلي گروه كاربرگ پيشنهاديه دانشجو را جهت بررسي و تعيين تركيب اعضاي
هيأت داوران در شوراي پژوهشي گروه مطرح مينمايد.
 .4-2دفاع و تصويب پيشنهاديه در جلسهاي رسمي با حضور استاد(ان) راهنما ،مشاور ،مدير گروه (يا نماينده وي) ،داوران
داخل گروه ( 2نفر) و داور خارج از گروه (ترجيحا خارج از دانشگاه) كه نظرات او بصورت حضوري يا كتبي دريافت شده
باشد صورت ميگيرد .تركيب منتخب در اين بند تحت عنوان كميته تخصصي رساله دكتري مورد نظر تا زمان دفاع
دانشجو از رساله ثابت باقي مي ماند.
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 .0 -2در صورت تائيد پيشنهايه ارائه شده ،مدير گروه صورتجلسه مربوط به جلسه دفاع پيشنهاديه را به منظور تصويب نهايي
به معاون پژوهشي و تحصيالت تکميلي دانشکده ارسال مي نمايد( .كاربرگ شماره .)4
 .6 -2پيشنهاديه تصويب شده در گروه ،پس از تطبيق با مقررات جاري دانشگاه در جلسهي شوراي پژوهشي و تحصيالت
تکميلي دانشکده طرح و در صورت تائيد يك نسخه الکترونيکي از پيشنهاديه تصويب شده (درقالب  )PDFجهت مدير امور
پژوهشي دانشگاه ارسال مي گردد .زمان شروع دوره پژوهشي دانشجو پس از تصويب پيشنهاديه در دانشکده مي باشد.
 .7 -3دانشجو موظف است فرم الکترونيکي مربوط به ثبت مشخصا ت رساله دكتري خود را كه در پيشخوان سامانه گلستان
قرار دارد تکميل نمايد و جهت تائيد نهايي به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ارسال نمايد.
ماده  -3ضوابط و فرايند اجراي پژوهش و نگارش رساله
 .1-3دانشجو موظف است تا پايان دوره پژوهش ،هر شش ماه يك بار( حداكثر  2بار در طول دوره پژوهش) گزارش پيشرفت
شش ماهه خود را زير نظر استاد(ان) راهنما تهيه و از طريق استاد راهنما به مدير/معاون پژوهشي و تحصيالت تکميلي
گروه تحويل نمايد( .كاربرگ شماره .)0
 .2-3گزارش پيشرفت شش ماهه ارائه شده از طريق مدير /معاون پژوهشي و تحصيالت تکميلي گروه جهت داوران داخل
گروه ارسال و اين داوران در قالب كاربرگ شماره  0نسبت به ارزيابي گزارش و تائيد يا رد آن اقدام مي نمايند.
 .3-3بر اساس نظرات داوران داخل گروه كميته تخصصي رساله ،مدير/معاون پژوهشي و تحصيالت تکميلي گروه مي تواند
نسبت به رد يا تائيد گزارش ارائه شده اقدام نمايد.
تبصره  :6در صورت يکه گزارش شش ماهه اول دانشجو به تائيد گروه نرسد موضوع كتبا" به استاد راهنما ابالغ شده و تذكر
الزم به دانشجو داده خواهد شد.
تبصره  :7در صورتيکه گزارش شش ماهه دوم دانشجو از نظر كميته تخصصي رساله مورد قبول واقع نشود و دليل عدم
پيشرفت دانشجو از نظر گروه آموزشي مربوطه اهمال دانشجو در انجام وظايف باشد ،درخواست اخراج دانشجو از مسير
گروه آموزشي به دانشکده منعکس و در صورت تائيد دانشکده ،موضوع جهت اقدام الزم به معاونت پژوهش و فناوري
دانشگاه منعکس ميگردد.
 .4-3جلسهاي رسمي مشابه با جلسه دفاع از رساله تحت عنوان جلسه "آزمون جامع پژوهشي" حداكثر  11ماه پس از
تصويب پيشنهاديه و حداقل  3ماه قبل از دفاع نهايي با حضوراعضاء كميته تخصصي جهت بررسي نهايي پيشرفت
رساله برگزار مي شود .مصوبات اين جلسه براي دانشجو الزم االجرا است( .كاربرگ هاي شماره  6و .)7
 .5-3نگارش رساله دكتري بايد به زبان فارسي و بر اساس آخرين ويرايش راهنماي نگارش دانشگاه اصفهان باشد.
تبصره  .8براي رشته هاي زبان خارجي و زبان شناسي ،نگارش رساله دكتري با مجوز مديريت امور پژوهشي دانشگاه ،مي تواند به زبان
رشته ي مربوطه باشد.
تبصره  .9در صورت پيشن هاد دانشجو و تائيد استاد راهنما ،دانشجو مجاز است به همراه نسخهي فارسي ،نسخهاي از رساله خود را به يك
زبان خارجي (به عنوان نمونه انگليسي) ارائه نمايد.

ماده  -4فرايند و مراحل دفاع از رساله دکتري
 .1-4دفاع از رساله دكتري بايد در محدوده زماني مجاز آموزشي دانشجو صورت گيرد.
 .2-4دانشجو آمادگي خود براي دفاع از رساله را با تکميل كاربرگ الکترونيکي موجود در پيشخوان سامانه گلستان و ثبت
اطالعات الزم در اين كاربرگ اعالم مي نمايد .همزمان نسخهاي از اين كاربرگ كه به تائيد دانشجو رسيده است
پرينت گرفته شده و تحويل استاد راهنما ميگردد.
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 .3-4استاد راهنما پس از تأييد محتواي رساله دانشجو و انطباق آن با محتواي پيشنهاديه اوليه ارائه شده با تکميل كاربرگ
شماره  1درخواست خود را مبني بر انجام مراحل الزم و تعيين زمان دفاع رساله به مدير/معاون پژوهشي و تحصيالت
تکميلي گروه ارائه مي نمايد.
 .4-4مدير/معاون پژوهشي و تحصيالت تکميلي گروه جهت ارزيابي كميت و كيفيت بروندادهاي رساله (انطباق با آئين نامه
ها و مصوبات شوراي تخصصي پژوهش و فناوري دانشگاه) مستندات ارائه شده توسط استاد راهنما را به يکي از
داوران داخلي عضو كميته تخصصي رساله تحويل و نظرات اين عضو كميته را در قالب كاربرگ شماره  1دريافت مي-
نمايد .در صورت تائيد اوليه بروندادها توسط داور داخلي بالمانع بودن ادامه فرآيند دفاع را به اطالع استاد راهنما
ميرساند.
 .5-4در صورت تائيد مدير/معاون پژوهشي و تحصيالت تکميلي گروه ادامه فرآيند به يکي از دو روش زير دنبال ميگردد:
 .1-5-4در مواردي كه برگزاري جلسه پيش دفاع به تأييد گروه و دانشکده ضروري تشخيص داده شود ،گروه مي تواند حداقل
 40روز قبل از برگزاري جلسه رسمي دفاع ،نسبت به تشکيل جلسه مذكور با حضور اعضاي كميته تخصصي رساله اقدام نمايد.
نظر اعضاء كميته تخصصي حاضر در جلسه پيش دفاع در قالب كاربرگ شماره  9دريافت مي شود.
 .2-5-4در صورت عدم برگزاري جلسه پيش دفاع نسخهاي از رساله جهت يکي از داوران داخل دانشگاه و داور خارج از
دانشگاه ارسال و كفايت كمي و كيفي آن در انطباق با اهداف پيش بيني شده در پيشنهاديه رساله دكتري در قالب كاربرگ
شماره  9دريافت ميشود.
 .6-4مدير/معاون پژوهشي و تحصيالت تکميلي گروه نقطه نظرات داوران داخل و خارج از دانشگاه يا كميته تخصصي شركت
كننده در جلسه پيش دفاع رساله مبني بر كامل بودن محتواي رساله و تطبيق آن با پيشنهاديه و كفايت بروندادها
را در شوراي گروه/شوراي پژوهشي گروه مطرح و در صورت تائيد طي صورتجلسه اي زمان پيشنهادي دفاع همراه با
فهرست داوران داخل و خارج از گروه را به معاونت پژوهشي و تحصيالت تکميلي دانشکده ارسال مي نمايد.
 .7-4دانشکده مجددا" كليه مدارک و مستندات مربوط به رساله را وفق آئين نامه هاي مربوطه در شوراي تحصيالت تکميلي
دانشکده بررسي نموده و در صورت تائيد ضمن صدور مجوز دفاع ،نسبت به تعيين استاد ناظر جلسه ،و تأييد داوران
پيشنهادي اقدام مي نمايد.
 .8-4تركيب هيات داوران رساله همان تركيب كميته تخصصي رساله مي باشد با اين تفاوت كه يك داور خارج از گروه به
اين كميته اضافه ميشود .در هر صورت حضور يك داور خارج از دانشگاه بعنوان عضو هيات داوران نهايي رساله
الزامي است.
تبصره  .11در صورت عدم تائيد داور(ان) پيشنهادي ،دانشکده ضمن ارائه داليل شوراي تحصيالت تکميلي ،از گروه مربوطه
درخواست مي نمايد نسبت به معرفي داور(ان) جديد اقدام نمايد.
 .9-4كارشناس تحصيالت تکميلي دانشکده نسبت به ثبت و تکميل اطالعات مجوز دفاع در كاربرگ الکترونيکي سامانه
گلستان اقدام و پس از تائيد ،اين كاربرگ به عنوان مجوز نهايي دفاع جهت مدير امور پژوهشي دانشگاه ارسال مي
گردد( .كاربرگ شماره .)15
 .11-4دانشکده مربوطه مي بايست حداقل  25روز قبل از تاريخ دفاع نسبت به ارسال دعوت نامه رسمي به همراه نسخه
نهايي رساله و بروندادهاي مرتبط براي هر يك از اعضاي هيأت داوران رساله اقدام نمايد.
تبصره  .11دانشجو ملزم است حداقل يك هفته قبل از جلسه رسمي دفاع ،اطالعيه جلسهي دفاع خود را در محلهاي مناسب نصب و

دانشکده مربوطه مي بايد اطالع رساني الزم را از طريق سايت دانشکده انجام دهد( .كاربرگ شماره .)11
تبصره  .12جلسهي دفاع با حضور نماينده تحصيالت تکميلي ،استاد(ان) راهنما و حداقل سه داور :يکي از داوران داخل گروه ،يك داور
خارج از گروه ،و يك داور خارج از دانشگاه رسميت پيدا مي كند.
تبصره  .13داور خارج از دانشگاه حتي االمکان بايد از اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و موسسات پژوهشي با مرتبه علمي دانشيار انتخاب
شده باشد.
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تبصره  .14صورتجلسه آزمون جامع پژوهشي و نقطه نظرات جهت بازبيني در جلسه دفاع و بررسي انجام اصالحات توسط دانشجو در
جلسه دفاع ارائه مي گردد.

 .11-4در پايان جلسه دفاع ،هيأت داوران در حضور نمايندهي تحصيالت تکميلي و به طور محرمانه كاربرگهاي شماره  12و
 13را تکميل نموده و نمره دانشجو در آن درج ميگردد .نمرهي نهايي پايان نامه از ميانگين نمرات اعضاي هيأت
داوران  -با احتساب فقط يك نمره براي استادان راهنما و مشاور (ميانگين نمره استادان راهنما و مشاور) بدست مي
آيد و به شرح زير اعالم مي شود:
قبول با درجه عالي
قبول با درجه خيلي خوب
قبول با درجه خوب
مردود

19-25
11-11/99
16-17/99
كمتر از 16

 .12 –4در صورتي كه رساله مورد قبول هيأت داوران قرار نگيرد ،با تائيد هيات داوران ،به دانشجو اجازه داده مي شود تا در
محدوده سنوات مجاز تحصيل و ظرف مدت يك نيمسال بار ديگر و براي آخرين بار از رساله خود دفاع نمايد.
تبصره  .15دانشجويي كه در فرصت تعي ين شده نتواند از رساله خود با درجه قبولي دفاع كند ،فقط گواهي گذراندن واحد هاي درسي به
وي اعطا مي شود.

ماده  -5اقدامات پس از دفاع از رساله
 .1-5نمايندهي تحصيالت تکميلي بايد كليّهي مدارک مربوط به دفاع را سريعا" بعد از برگزاري جلسه ي دفاع به معاون
پژوهشي و تحصيالت تکميلي دانشکده تحويل دهد.
تبصره  .16تمديد زمان مجاز تحصيل مطابق آئين نامه هاي آموزشي دانشگاه و با رعايت مقررات و قوانين جاري وزارت متبوع انجام مي
شود.

 .2-5در صورت نياز به اصالحات در رساله ،دانشجو موظف است حداكثر طي يك ماه اصالحات توسط داوران را انجام دهد.
در غير اين صورت مطابق مقررات آموزشي دانشگاه با وي برخورد خواهد شد.
 .3-5كليّهي اصالحات بايد به تأييد استاد راهنما و داوران داخل و خارج برسد .واگذاري بررسي انجام اصالحات به استاد
راهنما بالمانع است.
 .4-5نگارش و تحويل نسخه ي نهايي رساله و تسويه حساب پژوهشي بر اساس آخرين شيوه نامه مصوب شوراي تخصصي
پژوهش و فناوري دانشگاه صورت ميگيرد.
ماده  -6موارد خاص
 .1-6در صورت وجود موارد خاص و مواردي كه در اين آيين نامه پيش بيني نشده اند ،الزم است موضوع از سوي دانشکده
مربوط به شوراي پژوهشي دانشگاه ارجاع گردد .پس از طرح موضوع و تصويب آن در شوراي پژوهشي دانشگاه مصوبه
ياد شده قابل اجرا مي باشد.
اين آئين نامه در شش ماده و شانزده تبصره در تاريخ  ...........در شوراي تخصصي پژوهش و فناوري دانشگاه و در تاريخ .........
در هيات رئيسه دانشگاه ،و در تاريخ  .............به تصويب شوراي دانشگاه رسيد و از تاريخ ابالغ الزم االجراست.
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