
  واحدهاي درسی و طول مدت تحصیل

  

  واحدها تعداد

  : 5ماده 

واحد آن واحدهاي درسی و  18تا  12پژوهشی  –واحد است که در شیوه آموزشی  36مجموع واحدهاي دوره دکتري   

واحد آن واحدهاي درسی مرتبط با موضوع رسـاله دانشـجو    8تا  3واحد آن رساله است و در شیوه پژوهشی نیز  24تا  18

  شود. واحد آن رساله است که در برنامه درسی مصوب هر رشته با نظر استاد راهنما تعیین می 33تا  28و 

  

  : 7تبصره 

  داقل و حداکثر واحدهاي درسی در شیوه پژوهشی در هر تعیین ح

  پذیرد. زمانی از دوره تحصیلی با تشخیص و نظر استاد راهنما و تأیید شوراي تحصیالت تکمیلی گروه صورت می

  : 9تبصره 

. ولـی  اسـت  20از  16هـاي دانشـجو در همـه درسـها،      و میانگین قابل قبول نمره 20از  14حداقل نمره قبولی در هر درس، 

باشد، دانشجو مجاز خواهد بود، با نظر استاد راهنما، حـداکثر   16چنانچه میانگین درسهاي گذرانده شده دانشجو کمتر از 

  در یک نیمسال تحصیلی، درسهایی را عالوه بر سقف واحدهاي درسی، براي جبران میانگین کل بگذراند.

  :11ماده 

شی، پژوهشی حداقل سه سال و نیم و حداکثر چهار سـال و نـیم و در   مدت مجاز تحصیل در دوره دکتري در شیوه آموز 

سـال اسـت و در صـورت ضـرورت بـه پیشـنهاد اسـتاد راهنمـا و تأییـد شـوراي            4سال و حداکثر  3شیوه پژوهشی حداقل 

  توان حداکثر تا یک نیمسال تحصیلی به این مدت افزود. تحصیالت تکمیلی گروه ذیربط، در هر دو شیوه می

  :20تبصره 

در صورتی که دانشجو بنا به عللی خارج از اختیار خود و یا بروز مشکالت غیرقابل پیش بینی، در حـداکثر مـدت مجـاز     

موفق به اتمام تحصیل نشود، به پیشنهاد استاد راهنمـاي دانشـجو و تأییـد شـوراي تحصـیالت تکمیلـی گـروه ، کمیسـیون         

هـاي   کند  و متناسب بـا فعالیـت   وضعیت دانشجو را بررسی می  نما،بررسی موارد خاص بر حسب مورد با حضور استاد راه

گیري خواهد کرد. بـراین اسـاس،    کمی وکیفی و علمی دانشجو، در مورد مدت و نحوه ادامه تحصیل یا اخراج او تصمیم

 شود مدت مذکور جزو حداکثر مجاز مدت تحصیل دانشجو محسوب می

  :12ماده 

  شود: تحصیل در دوره دکتري محروم میدر موارد زیر دانشجو از ادامه  

  شود. 16) کمتر از 9هاي درسی دانشجو (با رعایت تبصره  الف) میانگین کل نمره



  ارزیابی شود.» غیرقابل قبول«) و دفاع مجدد 18ب) رساله دانشجو (با رعایت تبصره 

  ) به پایان برسد.20ج) مدت مجاز تحصیل دانشجو (با رعایت تبصره 

  ) احراز نشود.14دانشجو براي استمرار فعالیت پژوهشی پس از دو ارزیابی جامع (با رعایت تبصره  د) صالحیت علمی

  

  :21تبصره 

در صورت محروم شدن یا انصراف دانشجو از ادامه تحصیل در دوره دکتري، مؤسسه مجـاز اسـت بـا رعایـت ضـوابط و        

 ی دانشجو صادر کنداي را براساس کارنامه تحصیل گواهینامه "، صرفا مقررات مربوط

 


