
 .Ph.Dهاي مربوط به دوره دآتــري  نامه آئيـــن

 فصل اول

  آليــــات

 تعريف :  ١ماده 

باالترين مقطع تحصيلي آموزش عالي است آه به اعطاي مدرك مي  .Ph.Dدوره دآتري       

 .انجامد و مجموعه اي هماهنگ ، از فعاليت هاي پژوهشي و آموزشي است 

آئين نامه ، به منظور اختصار به تمام دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ، در اين : تبصره 

پژوهشگاهها و مراآز تحقيقاتي مجاز آه در زمينه تحصيالت تكميلي فعاليت دارند موسسه گفته 

 .مي شود 

دانشكده ، ( همچنين در اين آئين نامه به واحدهاي آموزشي يا پژوهشي تحت پوشش موسسه 

" و به شورا يا آميته تحصيالت تكميلي مربوطه" دانشكده " به اختصار ) وه پژوهشكده و يا گر

 .گفته مي شود " شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده 

  

 هدف :  ٢ماده 

هدف از ايجاد دوره دآتري ، تربيت افرادي است آه با احاطه يافتن به آثار علمي در يك زمينه       

حقيق و دستيابي به جديدترين مباني آموزش و پژوهش خاص و آشنا شدن با روشهاي پيشرفته ت

، بتوانند ، با نوآوري در زمينه هاي علمي و تحقيقي ، در رفع نيازهاي آشور و گسترش مرزهاي 

 .دانش ، در رشته تخصصي خود ، موثر بوده و به تازه هائي در جهان دانش دست يابند 

  

 محور اصلي :  ٣ماده 

ي دوره دآتري ، پژوهش و آسب تبحر در يك رشته خاص علمي است و محور اصلي فعاليتها      

آموزش وسيله برطرف آردن آاستي هاي آموزشي دانشجويان اين دوره است ، تا راه را براي 

 .وصول به اهداف دوره هموار سازد 



  

 مراحل دوره :  ٤ماده 

 . دوره دآتري به دو مرحله آموزشي و پژوهشي تقسيم مي شود       

حله آموزشي اززمان پذيرفته شدن دانشجو درامتحان ورودي آغاز و به امتحان جامع ختم مي مر

 .شود 

 .مرحله پژوهشي پس از مرحله آموزشي آغاز و با تدوين رساله و دفاع از آن پايان مي پذيرد

 : تبصره 

پژوهشي خود را در مرحله آموزشي دانشجويان دوره دآتري مي توانند تحقيقات اوليه مرحله     

آغاز نمايند ولي ثبت نام رسمي آنها براي مرحله پژوهشي و تدوين رساله منوط به موفقيت در 

 .امتحان جامع است 

 فصل دوم

 شرايط ورود

  

 :  ٥ماده 

 : شرايط ورود به دوره دآتري عبارتست از 

 داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي ) ١    

يا دآتراي حرفه اي يا باالتر ، ) فوق ليسانس ( شتن دانشنامه آارشناسي ارشد دا) ٢    

متناسب با رشته تحصيلي مورد تقاضا ، از يكي از دانشگاههاي داخل يا خارج آشور آه حسب 

مورد به تائيد وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي رسيده 

 .باشد 

 در امتحان يكي از زبانهاي خارجي به تعيين شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده  موفقيت) ٣    



 قبولي در امتحانات اختصاصي ورود به دوره دآتري ) ٤    

تن از استادان  ٢داشتن معرفي نامه ، مبني بر صالحيت تحصيل در دوره دآتري ، حداقل از ) ٥    

 قبلي داوطلب 

  

 :  ١تبصره 

دارنده آدام دانشنامه در آدام رشته مي تواند تحصيل آند و همچنين تعيين تشخيص اينكه       

 .شرايط تطبيق ، با گروه برنامه ريزي ذيربط در شوراي عالي برنامه ريزي است 

  

 :  ٢تبصره 

 . در ورود به دوره دآتري محدوديت سني براي داوطلبان وجود ندارد       

  

 فصل سوم

 استاد راهنما

  

 :  ٦ماده 

استاد راهنما به تقاضاي دانشجو و موافقت آتبي استاد و با تصويب شوراي تحصيالت       

 . تكميلي دانشكده تعيين مي گردد

 : تبصره 

تا . استاد راهنما ، بايد حداآثر تا پايان نيمسال اول سال تحصيلي دانشجو ، تعيين شود       

نشكده ، وظايف استاد راهنما را بر عهده زماني آه استاد راهنما انتخاب نشده است ، رئيس دا

 .مي گيرد 



 :  ٧ماده  

استاد راهنما بايد عضو هيات علمي در يكي از موسسات بوده و حداقل داراي مرتبه       

استادياري يا استاديار پژوهشي و سه سال سابقه تدريس يا تحقيق در دوره آارشناسي ارشد 

 .باشد 

 :  ٨ماده  

به پيشنهاد استاد راهنما و تائيد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده ، يك يا دو نفر از اعضاي       

 .هيات علمي يا از صاحبنظران و محققان برجسته به عنوان استاد مشاور تعيين مي شود 

 : تبصره 

پژوهشي با  استادان مشاور بايد داراي مدرك دآتري با حداقل مرتبه استادياري يا استاديار      

براي صاحبنظران و محققاني . سال تدريس يا تحقيق در دوره آارشناسي ارشد باشند  ٣سابقه 

 .آه عضو هيات علمي نيستند داشتن مدرك دآتري الزامي است 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

  

لي برنامه شوراي عا ٣٣٩شرح وظايف استاد راهنماي رساله هاي دآتري مصوبه نهايي جلسه 

 ١٤/٢/١٣٧٦ريزي مورخ 

 : مقدمه   

در اجراي مواد فصل سوم و فصل ششم آئين نامه آموزشي دوره دآتري ، مصوبه جلسه       

در مورد وظايف استاد راهنما و مراحل تدوين  ٨/١٢/١٣٧٢شوراي عالي برنامه ريزي مورخ  ٢٧٤

ها و موسسات آموزش عالي در رساله دوره دآتري و به منظور ايجاد هماهنگي بين دانشگاه

شوراي عالي برنامه  ٣٣٩تبصره در جلسه  ٦ماده و  ١٢اجراي اين ماده ، دستور العمل زير در 

 . به تصويب نهائي رسيد ١٤/٢/١٣٧٦ريزي مورخ 

 :  ١ماده  



شوراي تحصيالت تكميلي گروه يا دانشكده موظف است براي هر دانشجو در دوره هاي       

در تمام رشته هاي تحصيلي براي مرحله آموزشي يك استاد راهنما و در )  Ph.D( .    دآتري

 .مرحله پژوهشي عالوه بر استاد راهنما ، يك يا دو استاد مشاور تعيين آند

 :  ٢ماده  

استاد راهنما بايد داراي حداقل مرتبه استادياري يا استاديار پژوهشي و حداقل سه سال       

ي تحصيالت تكميلي بوده و در اين مدت الاقل دو پايان نامه آارشناسي سابقه تدريس در دوره ها

 .ارشد را راهنمائي آرده باشد 

 :  ٣ماده 

بايد از بين استاد داخل دانشگاه انتخاب شود و در صورت ضرورت ، با " استاد راهنما ترجيحا      

توان مطابق دستور  تصويب شوراي تحصيالت تكميلي گروه يا دانشكده ، استاد راهنما را مي

العمل نحوه استفاده از خدمات آموزشي و پژوهشي استاد و متخصصين از بين اعضاي هيات 

 .علمي ساير دانشگاهها ، يا پژوهشگاهها و مراآز تحقيقاتي رسمي انتخاب آرد

 :  ٤ماده  

موضوع استاد راهنما بايد به تشخيص شوراي تحصيالت تكميلي گروه يا دانشكده در زمينه       

  . رساله با توجه به سابقه تحصيل و سوابق تدريس و تحقيق ، متخصص باشد 

 :  ٥ماده 

استاد راهنما الزم است با توجه به امكانات پژوهشي موجود ، آار تحقيقاتي دانشجو را به       

نحوي هدايت آند تا در موعد مقرر به اتمام برسد و مشكالت موجود بايد به موقع به شوراي 

  .صيالت تكميلي گروه يا دانشكده گزارش شود تح

 :  ٦ماده 

استاد راهنما مي تواند در هر نيمسال تحصيلي با رعايت سقف مصوب هيات امنا نسبت به       

تعداد واحد وساعات موظف ، به تدريس ، تحقيق و هدايت رساله هاي دآتري و پايان نامه هاي 

  ¬.آارشناسي ارشد بپردازد 

 :  ٧ماده 



موضوع رساله و زمينه تحقيقاتي دانشجو بايد در مدت زماني محدود به آغاز نيمسال دوم و       

پايان نيمسال چهارم از شروع به تحصيل در دوره دآتري تعيين ، و چهارچوب آلي آن توسط استاد 

  .به شوراي تحصيالت تكميلي گروه يا دانشكده پيشنهاد شود راهنما مشخص و 

 :  ٨ماده 

استاد راهنما موظف است ساعاتي از هفته را براي راهنماي دانشجو اختصاص داده و مراتب       

 .را به شوراي تحصيالت تكميلي گروه يا دانشكده اطالع دهد

 :تبصره 

ميزان ساعاتي را آه استاد راهنما به راهنمائي رساله دانشجو اختصاص مي دهد نبايد از       

  .برابر تعداد واحد رساله در هر نيمسال آمتر باشد  ١٢

 :  ٩ماده 

استاد راهنما موظف است در هر مرحله از تحقيق گزارش مكتوب از پيشرفت آار دانشجو را       

گزارش پس از تائيد استاد راهنما به شوراي تحصيالت تكميلي  اين. از وي درخواست آند 

دانشكده يا گروه تسليم مي شود و با حضور وي در يك جلسه تخصصي آه اعضاي آن توسط 

  .مي گردد ، مورد بررسي قرار مي گيرد      همين شورا تعيين

 :  ١٠ماده 

راهنما اعالم مي آند ، دانشجو موظف بعد از تكميل و تدوين رساله آه اتمام آن را استاد       

است در جلسه اي آه زمان آن را شوراي تحصيالت تكميلي گروه يا دانشكده مشخص مي نمايد 

 . ، در حضور داوران مطابق مواد مربوط در آئين نامه دوره دآتري از رساله خود دفاع نمايد 

 : ١تبصره 

قبل از دفاع توسط استاد راهنما تائيد ، آيفيت علمي و صحت مطالب رساله دانشجو بايد       

 .سپس به اطالع شوراي تحصيالت تكميلي گروه يا دانشكده رسانده شود 

 :  ٢تبصره 



چنانچه استاد راهنما صالح بداند دانشجو موظف است در يك جلسه پيش دفاع ، قبل از       

بط ، موضوع تحقيق خود را جلسه دفاعيه ، در حضور استادان گروه يا دانشكده و دانشجويان ذي ر

  .تشريح نمايد

 : ١١ماده 

هيات داوران متشكل است از اساتيد راهنما و مشاور و چهار عضو هيات علمي دانشگاه يا       

موسسات تحقيقاتي با درجه حداقل استادياري و سه سال سابقه تدريس يا تحقيق در دوره 

 . كميلي گروه يا دانشكده تعيين مي شوند تحصيالت تكميلي اين افراد توسط شوراي تحصيالت ت

 : ١تبصره 

 . يك نفر از اعضاي هيات داوران بايد حداقل داراي درجه دانشياري باشد     

 :  ٢تبصره 

 .دو نفر از اعضاي هيات داوران بايد از دانشگاهها و موسسات ديگر انتخاب شوند     

 :  ٣تبصره 

كم رسمي گروه يا دانشكده به عنوان نماينده شوراي يك نفر از اعضاي هيات داوران با ح    

 تحصيالت تكميلي گروه يا دانشكده در جلسه دفاعيه شرآت 

  . مي آند 

 :  ١٢ماده 

     شوراي عالي ٢٤/٢/١٣٧٦مورخ  ٣٣٩تبصره در جلسه  ٦ماده و  ١٢اين دستور العمل در       

مه ها و دستور العملهاي مغاير با آن برنامه ريزي به تصويب رسيد و با تصويب آن تمام بخشنا

 . مي شود    لغو

 ١٠/١٠/١٣٧٩مصوبه يازدهمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 

شرح وظايف استاد راهنماي رساله هاي دآتري  ١١ماده  ٢در خصوص اصالح تبصره 

 ١٤/٢/١٣٧٦شوراي عالي برنامه ريزي مورخ  ٣٣٩مصوب جلسه 



اعضاي هيات داوران بايد از دانشگاهها و موسسات ديگر انتخاب شوند و مرتبه علمي دو نفر از    

 .يكي از اين دونفر در صورت وجود در داخل آشور بايد دانشياري باشد

  

  

  

 ١٠/١٠/١٣٧٩مصوبه يازدهمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 

شرح وظايف استاد راهنماي رساله هاي  ١٠در خصوص الحاق يك تبصره به ذيل ماده 

 ١٤/٢/١٣٧٦شوراي عالي برنامه ريزي مورخ  ٣٣٩مصوب جلسه , دآتري 

  

  

و يا دستيار رشته هاي علوم پايه پزشكي و بهداشت و    (.Ph.D)شجوي دوره دآتراي دان: ٣تبصره 

داروسازي هنگامي مجاز به دفاع از رساله تحقيقاتي خود مي باشد آه حداقل يك مقاله از آار 

پژوهشي داخلي يا , تحقيقاتي خود را به عنوان مولف اول يا دوم در يك مجله معتبر علمي 

 .نده و يا گواهي پذيرش آن را اخذ نموده باشدحارجي به چاپ رسا

  

  

 

 فصل چهارم 

 مرحله آموزشي

  

 :  ٩ماده 



دانشجويي آه براي دوره دآتري ثبت نام مي آند ، بسته به ميزان دروس مورد نياز رشته ،       

راهنما مطابق برنامه مصوب شوراي عالي واحد درسي را با نظر استاد  ٣٠تا  ١٢موظف است بين 

 . برنامه ريزي در مدت مجاز دوره ، با موفقيت بگذراند 

 : تبصره 

اگر دانشجويي تعدادي از واحدهاي درسي الزم را در دوره آارشناسي ارشد نگذرانده باشد       

بران ، موظف است به تشخيص دانشكده ، آمبود واحدهاي درسي خود را در مرحله آموزشي ج

 . آند

واحد و حداقل نمره آن بدون احتساب در ميانگين آل دانشجو  ١٦حداآثر تعداد واحدهاي جبراني 

واحد جبراني يك نيمسال تحصيلي به مدت مجاز مرحله  ٨به ازاء هر . است  ٢٠از  ١٢در هر درس 

  . آموزشي افزوده مي شود 

 :  ١٠ماده 

ته ، توسط گروه برنامه ريزي ذيربط در شوراي عالي برنامه درسي مرحله آموزشي در هر رش      

اجراي هر . برنامه ريزي تهيه و تدوين گرديده و به تصويب شوراي عالي برنامه ريزي مي رسد 

 .برنامه اي آه به تصويب شوراي عالي برنامه ريزي نرسيده باشد فاقد اعتبار است 

خود را جهت بررسي وتصويب به  تمام موسسات مي توانند برنامه هاي پيشنهادي : تبصره 

  .برنامه ريزي ارسال دارند   شوراي عالي

 :  ١١ماده 

واحد  ١٠تا  ٦دانشجو ، در مرحله آموزشي ، موظف است در هر نيمسال تحصيلي بين       

واحد درسي باقي  ٦درسي از دروس مرحله آموزشي را انتخاب و ثبت نام آند ، مگر آنكه آمتر از 

  .داشته باشد 

 :  ١٢ماده 

چنانچه دانشجو نتواند در . نيمسال تحصيلي است  ٥تا  ٢طول مدت مجاز مرحله آموزشي ،       

  . اين مدت مرحله آموزشي را به پايان برساند از ادامه تحصيل محروم مي شود

 :  ١٣ماده 



درس آمتر در صورتيكه نمره دانشجو در يك . است  ٢٠از  ١٤حداقل نمره قبولي در هر درس       

آمتر  ١٥در هر حال ميانگين آل دانشجو در دوره دآتري نبايد از . باشد ، بايد آنرا تكرار آند  ١٤از 

 . باشد 

چنانچه ميانگين آل نمره هاي دانشجو در مدت مجاز تحصيل ، در مرحله آموزشي ، به : تبصره 

 . نرسد از ادامه تحصيل محروم مي شود  ١٥

  

  

 فصل پنجم

 جامعامتحان 

  

 :  ١٤ماده 

دانشجوئي آه دروس مرحله آموزشي را با موفقيت به اتمام رسانيده باشد ، بايد در يك       

اين امتحان زير نظر . امتحان جامع آه بصورت آتبي و شفاهي برگزار مي شود شرآت آند 

 . ودنفر به شرح زير برگزار مي ش ٥شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده توسط هياتي مرآب از 

 استاد راهنما          -

سال سابقه  ٣نفر عضو هيات علمي داراي حداقل مرتبه استادياري يا استاديار پژوهشي با  ٤    -

 .تدريس يا تحقيق در دوره آارشناسي ارشد به تعيين شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده 

 :  ١٥ماده  

دانشجوياني آه ميانگين آل نمره . تر باشد آم ١٥ميانگين آل نمرات امتحان جامع ، نبايد از       

 .آمتر باشد ، تنها يك بار ديگر مي توانند در امتحان جامع شرآت آنند  ١٥امتحان جامع آنها از 

 : تبصره 



به وي " موسسه ذيربط موظف است قبولي يا عدم قبولي دانشجو را در امتحان جامع ، آتبا      

 . ابالغ نمايد 

 

 

 ١٩/١٢/١٣٧٥مورخ  ٣٣٦دستورالعمل اجرائي آزمون جامع دوره دآتري مصوب نهائي جلسه 

 شوراي عالي برنامه ريزي

  

 : مقدمه  

آئين نامه دوره دآتري مصوب دويست و هفتاد و چهارمين جلسه شوراي  ١٤براساس ماده       

، دانشجويي آه دروس مرحله آموزشي دوره دآتري را با  ٨/١٢/١٣٧٢ عالي برنامه ريزي مورخ

موفقيت به پايان رسانيده باشد ، بايد در يك آزمون جامع آه بصورت آتبي و شفاهي برگزار مي 

به منظور افزايش آيفي و ايجاد هماهنگي بين دانشگاهها و موسسات آموزش . شودشرآت آند 

ون ، آئين نامه زير تصويب و به دانشگاهها و واحدهاي مجري عالي در انجام هرچه بهتر اين آزم

 .ابالغ مي شود تا براساس آن عمل نمايند

  

 :  ١ماده 

 : هدف از برگزاري آزمون جامع ، عبارت است از       

 آسب اطمينان از قابليتهاي علمي دانشجويان     -١

  توانايي برخورد اصولي با مسائل و داشتن روحيه علمي    -٢

 برخورداري از قوه ابتكار و قابليتهاي پژوهشي     -٣

    : ٢ماده  



 ٥آزمون جامع زير نظر شوراي تحصيالت تكميلي گروه يا دانشكده و توسط هيئتي مرآب از       

 : نفر به شرح زير برگزار مي شود 

 استاد راهنما         -

سال  ٣دياري يا استاديار پژوهشي با چهارنفر عضو هيات علمي ، داراي حداقل مرتبه استا    -

سابقه تدريس يا تحقيق در دوره هاي تحصيالت تكميلي آه دو نفر آنان توسط شوراي تحصيالت 

تكميلي گروه يا دانشكده و دونفر ديگر توسط معاونين آموزشي و پژوهشي دانشگاه تعيين مي 

ي در هيئت برگزار آننده آزمون اين دونفر به عنوان نمايندگان معاونين آموزشي و پژوهش. شوند 

 .بايد حداقل استاديار و يا درجه دآتري باشند " شرآت مي نمايند و حتما

 :  ٣ماده  

زمان برگزاري آزمون جامع دو بار درسال ، براساس پيشنهاد شوراي تحصيالت تكميلي گروه       

 .بهار و پائيز است " يا دانشكده ترجيحا

 :  ٤ماده  

ني آه آليه دروس مرحله آموزشي خود را با موفقيت گذرانده باشند و ميانگين آل دانشجويا      

آمتر نباشد ، بايد در آزمون جامع آه به صورت آتبي و شفاهي برگزار مي شود  ١٥نمرات آنها از 

 .شرآت نمايند

 :  ١تبصره 

قبل از  دانشگاهها مي توانند آزمون زبان خارجي را در سطح تخصصي مربوط به رشته ،    

امتحان جامع ، در مرحله آموزشي انجام داده و نمره قبولي آن را شرط شرآت دانشجو در امتحان 

 .جامع قرار دهند

 :  ٢تبصره 

دانشجو موظف است پس از اتمام مرحله آموزشي در اولين آزمون جامع آه توسط دانشگاه     

براي تمديد مهلت شرآت در  برگزار مي شود شرآت آند و در صورت عدم آمادگي ، درخواستي

آزمون با داليل موجه و با تائيد استاد راهنما به شوراي تحصيالت تكميلي گروه يا دانشكده ارائه 



شوراي مذآور مي تواند زمان شرآت دانشجو در آزمون جامع را ، حداآثر براي يك نيمسال . نمايد 

 .به تعويق اندازد

 :  ٥ماده  

 ٤حتواي دروس رشته مربوط در سطح تحصيالت تكميلي حداقل در آزمون جامع آتبي از م      

 روز متوالي انجام  ٢درس به صورت تشريحي و حداآثر در 

 . مي شود 

 :  ٦ماده  

منظور ارزشيابي قابليت هاي آزمون شفاهي با نظر شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده به       

 .پژوهشي و آموزشي و توانائي دانشجو در انجام پژوهش مستقل برگزار مي شود 

 :  ١تبصره 

آزمون شفاهي براساس اطالعات و توانائي علمي و در مورد موضوع رساله دآتري و يا حوزه     

 .عامتر رشته تخصصي دانشجو به عمل مي آيد 

 :  ٢تبصره 

 .برگزارآننده ، آزمون شفاهي مي تواند همان ترآيب آزمون آتبي باشد  ترآيب هيات    

 :  ٧ماده  

درصد نمره نهائي است و ميانگين آل  ٣٠و  ٧٠ارزش آزمون هاي آتبي و شفاهي به ترتيب       

 .آمتر باشد  ١٥نمرات دانشجو در آزمون جامع نبايد از 

 :  ١تبصره  

اولين آزمون جامع ، آزمون مجدد تنها براي يكبار و در اولين در صورت عدم موفقيت دانشجو در     

 .زمان آزمون بعدي انجام مي پذيرد

 :  ٢تبصره 



به منظور پيشگيري از اتالف وقت و يا رآود آار تحقيقاتي دانشجويان دوره دآتري ، نتايج       

ن آتبي ، از طريق بعد از برگزاري آزمو) حداآثر يك ماه ( آزمون جامع بايد ظرف مدت محدودي 

دانشكده به دفتر تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال و اين دفتر نيز ظرف مدت يك هفته قبولي و 

 .عدم قبولي دانشجو را اعالم نمايد

 :  ٨ماده  

شوراي عالي برنامه  ١٩/١٢/٧٥مورخ  ٣٣٦تبصره در جلسه  ٦ماده و  ٨اين دستور العمل در       

صويب آن آليه آئين نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعملهاي مغاير با ريزي به تصويب رسيد و با ت

مي شود و دانشگاهها و واحدهاي مجري موظف اند از اين تاريخ به بعد اين دستور العمل    آن لغو

 .را اجرا آنند

 

  

 فصل ششم

 مرحله پژوهشي و تدوين رساله

  

 :  ١٦ماده 

تدوين رساله ، پس از اعالم قبولي وي در امتحان ثبت نام دانشجو در مرحله پژوهشي و       

 .جامع ، صورت مي گيرد 

 :  ١٧ماده  

دانشجو بايد حداآثر تا يك نيمسال تحصيلي پس از قبولي در امتحان جامع ، موضوع رساله       

شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده ، خود را با موافقت استاد راهنما تعيين و پس از تصويب 

 .مرحله پژوهش را آغاز نمايد 

 : تبصره 

 . به وي ابالغ نمايد" موسسه موظف است پذيرش و ثبت موضوع رساله دانشجو را آتبا      



 :  ١٨ماده  

تعداد واحدهاي رساله در مرحله پژوهشي ، بسته به تعداد واحدهاي گذرانده شده در       

در هرحال ، مجموع واحدهاي آموزشي و . واحد است  ٣٠و حداآثر  ١٦حداقل  مرحله آموزشي ،

 .واحد بيشتر باشد  ٥٠واحد آمتر و از  ٤٢پژوهشي دانشجو در دوره دآتري نبايد از 

 :  ١٩ماده  

تمام فعاليتهاي علمي و پژوهشي دانشجو در مرحله پژوهشي و تدوين رساله بايد با هدايت       

دانشجو موظف است در هر زماني آه استاد راهنما تعيين . اهنما صورت گيرد و نظارت استاد ر

 .آند ، نتيجه تحقيقات خود را به وي گزارش نمايد 

 :  ٢٠ماده  

آيفيت علمي و صحت مطالب آن از دفاع از رساله پس از تدوين آن توسط دانشجو و تائيد       

طرف استاد راهنما ، اظهار نظر آتبي حداقل يك نفر ديگر از هيات داوران ،مبني بر قابل دفاع بودن 

 .رساله ، در حضور هيات داوران صورت مي گيرد

 .تائيديه استاد راهنما و اساتيد مشاور بايد در نخستين صفحات رساله درج شود  :تبصره 

 :  ٢١ماده  

 : ترآيب هيات داوران به شرح زير است       

 استاد راهنما به عنوان رئيس هيات داروان      )١

 استاد يا اساتيد مشاور      )٢

نفر از اعضاي هيات علمي در رشته مربوط با درجه حداقل استادياري يا استاديار پژوهشي  ٤  )٣

به انتخاب شوراي تحصيالت  و سه سال سابقه تدريس و تحقيق در دوره آارشناسي ارشد ،

 .تكميلي دانشكده ، آه بايد حداقل يك نفر آنها دانشيار و دو نفر آنها از موسسات ديگر باشند

 .نماينده اي از شوراي تحصيالت تكميلي موسسه به عنوان ناظر و بدون حق راي      )٤

 :  ٢٢ماده  



ه تن ديگر از اعضاي هيات داوران ، جلسه دفاعيه با رياست استاد راهنما و حضور حداقل س      

رسميت مي يابد ، دانشجو موظف است در اين جلسه گزارشي از آار تحقيقاتي و رساله خود را 

 .ارائه نموده و از آن دفاع نمايد 

 :  ٢٣ماده  

هيات داوران ، در پايان جلسه دفاعيه ، پس از شور و بررسي در خصوص اصالت و صحت       

 :آنرا به شرح زير مشخص مي نمايدرساله ، امتياز 

 مردود : ب                                                                                          قبول : الف 

 با درجه عالي     -١

 با درجه بسيار خوب     -٢

 با درجه خوب     -٣

 با درجه قابل قبول     -٤

د يا قبول رساله راي موافق حداقل چهارتن از اعضاي هيات داوران مالك تصميم گيري در خصوص ر

 . است و براي درجه بندي مراتب قبولي ، راي موافق حداقل سه تن از اعضاء ضروري است 

 :  ١تبصره 

در صورتيكه تعداد آراء موافق و مخالف براي تصميم گيري برابر باشد راي رئيس هيات نافذ       

 است 

 :  ٢تبصره 

چنانچه هيات داوران رساله را از جهاتي ، ناقص تشخيص دهد موارد نقص را در راي خود ذآر       

نموده و از دانشجو مي خواهد در مدتي آه آه از حداآثر مجاز دوران تحصيل وي تجاوز نكند ، 

 . از آن دفاع نمايد " رساله خود را آامل و مجددا

  



در  ٨١./٢٥/٨زي علوم پزشكي مورخ مصوبه جلسه بيستم شوراي عالي برنامه ري

مورخ  ٢٧٤مصوب جلسه  (.Ph.D)آئين نامه دوره دآتري  ٢٣خصوص اصالح ماده 

 شوراي عالي برنامه ريزي ٨/١٢/٧٢

  

  

رشته هاي گروه  (.Ph.D)شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي به منظور يكسان سازي نحوه نمره دهي پايان نامه هاي دوره دآتري 

به شرح ذيل ) در آارنامه رتبه قيد مي گردد و در معدل آل تاثير ندارد( پزشكي مصوب نمود پايان نامه هاي دانشجويان با تاآيد بر رتبه 

 :سطح بنـدي مي شود

  

    رتبه   نمره   

  عالي  ١٩-٢٠

بسيار خوب   ١٨ – ٩٩/١٨   

خوب  ٥/١٦ – ٩٩/١٧

قابل قبول   ١٥ -٤٩/١٦ 

  غير قابل قبول  ١٥آمتر از 

                                                        

  

 

  

 فصل هفتم

 ساير مقررات

  

 :  ٢٤ماده 



چنانچه دانشجو در اين مدت نتواند . سال است  ٥/٤حداآثر مدت مجاز تحصيل در دوره دآتري      

 .رساله خود را تكميل و از آن دفاع نمايد ، از ادامه تحصيل در آن رشته محروم مي شود

 : تبصره 

شوراي تحصيالت تكميلي موسسه مي تواند ، در موارد استثنائي به پيشنهاد استاد راهنما       

 .دت مجاز تحصيل دانشجو اضافه نمايد و تائيد دانشكده ، حداآثر تا سه نيمسال تحصيلي به م

 :  ٢٥ماده  

دانشجوي دوره دآتري بايد بطور تمام وقت به تحصيل بپردازد تا بتواند از مزاياي دانشجوئي       

آئين نامه هاي اجرايي الزم در اين زمينه توسط مراجع ذيربط تهيه ، . دوره دآتري برخوردار شود 

 . تصويب و ابالغ خواهد شد 

 :  ٢٦ماده  

عدم ثبت نام يا ثبت رساله در زمان مقرر ، به منزله انصراف دانشجو از تحصيل تلقي مي       

در موارد استثنائي آه دانشجو عذر موجه داشته باشد مي تواند با موافقت دانشكده و . شود 

تا دو تائيد شوراي تحصيالت تكميلي موسسه و باتوجه به حداآثر مدت مجاز تحصيل ، حداآثر 

 .نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده آند 

 :  ٢٧ماده  

و باالتر باشد ، اعم از آنكه براي مرحله  ١٥به دانشجوياني آه معدل آل امتحان جامع آنها       

تدوين رساله ثبت نام آنند يا از ادامه تحصيل منصرف شوند ، بنا به درخواست آنان تائيديه اي 

 . وزشي دوره دآتري ، از سوي موسسه ذيربط داده مي شود مبني بر گذراندن مرحله آم

 :  ٢٨ماده  

نحوه پذيرش و ادامه تحصيل دانشجويان ايراني متقاضي انتقال از دانشگاهها و موسسات       

آموزش عالي يا پژوهشي خارج از آشور ، به دوره هاي دآتري در موسسات داخل ، مطابق آئين 

راي عالي برنامه ريزي رسيده و به واحدهاي مجري ابالغ شده نامه اي است آه به تصويب شو

 .يا مي شود 

 :  ٢٩ماده  



شوراي  ١٨/١٢/١٣٧٢مورخ  ٢٧٤تبصره در جلسه  ١٥ماده و  ٢٩فصل و  ٧اين آئين نامه در       

از . الزم االجرا است  ١٣٧٣-٧٤عالي برنامه ريزي به تصويب نهائي رسيد و از اول سال تحصيلي 

جرا آليه بخشنامه ها و آئين نامه هاي آموزشي و پژوهشي مغاير با آن براي دانشجويان تاريخ ا

 .مشمول اين آئين نامه لغو مي گردد

 

 

در  ٢٥/٨/٨١مصوبه جلسه بيستم شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 

 (.Ph.D) خصوص ممنوعيت انتقال در مقطع دآتري

 ٨/١٢/٧٢مورخ  ٢٧٤مصوب جلسه  (.Ph.D)ماده الحاقي به آئين نامه دوره دآتري 

 شوراي عالي برنامه ريزي

مصوب گرديد انتقال در  ٢٥/٨/٨١در جلسه بيستم شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 

 .رشته هاي گروه پزشكي ممنوع مي باشد (.Ph.D)مقطع دآتري 

  

  

  

  

مصوبه بيست و يكمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 

 (.Ph.D)در خصوص مرخصي دانشجويان دوره دآتري  ٢٨/١٠/٨١

  

  

  



مصوب نمود  ٢٨/١٠/٨١مورخ شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي در بيست و يكمين جلسه 

مامور آموزشي و آزاد مي توانند در طول , اعم از بورسيه  (.Ph.D)آليه دانشجويان دوره دآتري , 

 .سال از يك ماه مرخصي استفاده نمايند

  

  

 

   

رشته هاي علوم پايه ) Ph.D ( دستور العمل حضور تمام وقت دانشجويان دوره دآتري 

مصوبه دويست و هفتاد و چهارمين جلسه  ٢٥پزشكي و بهداشت موضوع ماده 

 ٨/١٢/١٣٧٢شوراي عالي برنامه ريزي مورخ 

  

تمام وقت مي باشد بنابراين هرگونه اشتغالي غير ) Ph.D ( تحصيل در مقطع دآتري  -١ماده       

 .از تحصيل براي دانشجو ممنوع است 

حضور تمام وقت دانشحو مطابق ضوابط و مقررات متداول دانشگاه در مورد حضور تمام  -٢ماده       

 .وقت مربيان گروههاي آموزشي ذيربط است 

مسئوليت نظارت و آنترل حضور تمام وقت دانشجو به عهده گروه آموزشي مربوط است  -٣ماده       

 .ياب دانشگاه مي باشدبديهي است دانشجو تابع قوانين و مقررات اداري حضور و غ. 

در صورتيكه دانشجو از اجراي مفاد ماده يك تخلف ورزد نامبرده از سوي گروه  -٤ماده       

 .آموزشي به عنوان متخلف به مراجع قانوني ذيربط جهت اقدام قانوني معرفي مي گردد

يان هر ماه منوط و ساير مزاياي دانشجويي در پا) حقوق ( دريافت آمك هزينه تحصيلي  -٥ماده       

 .به صدور گواهي حضور تمام وقت و انجام وظايف محوله از سوي گروه آموزشي ذيربط است 

گروه آموزشي موظف است غيبت غير موجه دانشجو را در اسرع وقت جهت انجام  -٦ماده       

 .اقدامات قانوني گزارش نمايد



ت شوراي آموزش علوم پايه پزشكي ، ماده در اولين نشس ٧اين دستور العمل در  -٧ماده       

 .به تصويب رسيد ٢٨/٧/٧٥بهداشت و تخصصي در تاريخ 

 

 

نحوه صدور گواهي جهت دانشجويان دوره دستياري رشته هاي علوم پايه پزشكي و  

 بهداشت

 بهداشت و تخصصي, شوراي آموزش علوم پايه پزشكي  ١٩/٩/٨١مصوبه دهمين اجالس مورخ  

  

  

شوراي  ٨/١٢/٧٢مورخ  ٢٧٤مصوب جلسه  (.Ph.D)نامه دوره دآتراي از فصل هفتم آئين  ٢٧ماده 

 :عالي برنامه ريزي بصورت ذيل اصالح مي گردد

به محل " صدور انواع گواهي طبق روال عادي از قبيل ارائه گزارش وضعيت تحصيلي دانشجو صرفا

ان جامع تعهد نامبرده بالمانع مي باشد و ليكن صدور گواهي شخصي مبني بر گذراندن امتح

 .جهت اين دسته از دانشجويان ممنوع مي باشد

 

 

 بسمه تعالي

  

آئين نامه مشارآت اعضاي هيات علمي گروههاي آموزشي فاقد دوره هاي تحصيالت تكميلي 

 علوم پايه پزشكي و بهداشت در تربيت دانشجو

  

  



 : هدف 

به منظور بهره گيري از توانمندي علمي و ايجاد انگيزه در اعضاي هيات علمي مستعد و     

عالقمند گروههاي آموزشي فاقد دوره هاي تحصيالت تكميلي ، آئين نامه مشارآت اعضاي هيات 

علمي مذآور در هدايت پايان نامه دانشجويان آارشناسي ارشد و دآتراي علوم پايه پزشكي و 

 . شرح زير ارائه مي گرددبهداشت به 

گروههاي آموزشي پذيرنده دانشجو در مقاطع آارشناسي ارشد و دآتري مي توانند  – ١ماده       

جهت هدايت پايان نامه هاي دانشجويان خود از همكاري اعضاء هيات علمي واجد شرايط ساير 

 .دانشگاهها به عنوان استاد راهنما استفاده نمايند

تاد راهنما براي راهنمايي پايان نامه آارشناسي ارشد بايستي حداقل داراي اس – ٢ماده       

براي راهنمايي رساله دآتري داشتن مرتبه دانشياري . مرتبه استادياري و استخدام رسمي باشد

 . الزامي است 

توانائي علمي استاد راهنما و امكانات پژوهشي مورد نياز براي هدايت پايان نامه  -٣ماده       

 .دانشجو بايد مورد تائيد گروه آموزشي پذيرنده قرار گيرد 

 .استاد راهنما همزمان مي تواند راهنمايي حداآثر دو پايان نامه را عهده دار شود – ٤ماده       

عنوان و فرم تفصيلي پيشنهاد پايان نامه بايستي بر اساس ضوابط دانشگاه پذيرنده  – ٥ماده       

 .دانشجو تصويب گردد

 .محل آار استاد راهنما خواهد بود" محل اجراي پايان نامه دانشجو ترجيحا – ٦ماده       

تامين هزينه هاي انجام پروژه ، پايان نامه و ديگر تسهيالت الزم اين قبيل دانشجويان به  – ٧ماده       

 .عهده دانشگاه محل خدمت استاد راهنما مي باشد

الذآر از آليه امتيازات مربوط به راهنمايي پايان نامه آارشناسي استاد راهنماي فوق  -٨ماده       

در ترفيع ، ارتقاء ، واحد معادل و ديگر مزاياي دانشگاهي برابر )  Ph.D (   ارشد و رساله دآتراي

 .مقررات آئين نامه استخدامي اعضاء هيات علمي بهره مند خواهد شد

 .ذآر محل خدمت در پايان نامه دانشجو قيد گردد نام استاد راهنما مي بايستي با -٩ماده       

 .مدرك فارغ التحصيلي دانشجو توسط دانشگاه مبداء صادر مي گردد -١٠ماده       



دانشجوياني آه بر مبناي اين آئين نامه و در قالب مشارآت بين دو دانشگاه پذيرفته  -١١ماده       

 .تحصيل خود مطلع گردند مي شوند در بدو پذيرش مي بايستي از شرايط ادامه

افزايش ظرفيت دوره هاي تحصيالت تكميلي آه به موجب اين آئين نامه حاصل مي  -١٢ماده       

 .درصد ظرفيت اوليه گروه آموزشي دانشگاه مبداء تجاوز نمايد ٥٠شود نبايستي حداآثر از 

 .گاه مبداء انجام خواهد شددفاع از پايان نامه برابر آئين نامه هاي موجود در دانش -١٣ماده       

بمنظور تشويق اساتيد ، تجهيز گروههاي آموزشي نوپا و انجام مشارآت مورد اشاره  -١٤ماده       

در اين آئين نامه ، تسهيالتي آه از طرف وزارت متبوع در جهت تقويت دوره هاي تحصيالت 

ماي مذآور نيز بطور آامل تكميلي به دانشگاه مبداء اعطا مي شود به گروه آموزشي استاد راهن

 .اختصاص مي يابد

ماده در اولين نشست شوراي آموزش علوم پايه پزشكي ،  ١٥اين آئين نامه در  -١٥ماده       

 .به تصويب رسيد ٢٨/٧/٧٥بهداشت و تخصصي در تاريخ 

  

 

  

 ٣موضوع ماده ) (  Ph.D( هاي دآتراي تخصصي آئين نامه اعطاي بورس تحصيلي داخل دوره 

 )آئين نامه استخدامي هيئت علمي دانشگاه تهران  ٦پيوست شماره 

  

 : هدف 

به منظور تامين نيازهاي آموزشي و تخصصي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات       

يق بهداشتي درماني و موسسات آموزشي وابسته و به ويژه در مناطق محروم آشور از طر

رشته هايي آه امكان )  Ph.D( .تربيت دانشجو در دانشگاههاي داخل در مقطع دآتراي تخصصي 

تربيت آنها در داخل وجود دارد و بهره گيري از اين نيروي انساني در امور آموزشي و تحقيقاتي 

در  آاهش تعداد دانشجوي اعزامي در مقطع فوق الذآر به خارج از آشور" مورد نياز آشور و نهايتا

جهت جلوگيري از صرف هزينه هاي ارزي و نفوذ فرهنگ غير اسالمي ، وزارت بهداشت درمان و 



آموزش پزشكي همه ساله تعدادي از پذيرفته شدگان سهميه آزاد آزمون دوره هاي دآتري 

 .را به بورس تحصيلي داخل اختصاص مي دهد)  Ph.D( .تخصصي 

  

 : شرايط استفاده از بورس تحصيلي داخل 

در رشته هاي تخصصي علوم پايه )  Ph.D( پذيرش دانشجو در مقطع دآتراي تخصصي  : ١ماده  

پزشكي ، بهداشت و تخصصي داروسازي پس از شرآت در آزمون با توجه به سهميه هاي تعيين 

شده از طرف معاونت آموزشي انجام خواهد پذيرفت و صالحيت علمي متقاضيان براساس ضوابط 

 .دبيرخانه هاي مذآور اجرا مي شود ، تعيين مي گردد آزمون آه با نظارت

مربيان پذيرفته شده وزارت متبوع با توجه به ضوابط و مقررات موجود مي توانند از :  تبصره

سهميه رزمندگان طبق قانون مصوب در آليه سهميه " ضمنا. ماموريت آموزشي استفاده نمايند 

تعيين شده از طرف دبيرخانه شوراي آموزش علوم پايه پزشكي ، بهداشت و تخصصي و هاي 

 . آموزش داروسازي و تخصصي اعمال مي شود 

 :٢ماده  

سال مي باشد آه با احتساب دوره خدمت  ٣٥حداآثر سن جهت استفاده از بورس داخل       

 .سال تمام مي باشد  ٤٠باطل  نظام وظيفه و نيز خدمت داوطلبانه در جبهه هاي نبرد حق عليه

 : ٣ماده  

مدت استفاده از بورس تحصيلي براساس حداآثر سنوات مجاز دوره تحصيلي مصوب شوراي       

عالي برنامه ريزي خواهد بود و طي مدت فوق هر زماني آه طرف تعهد تعيين آند موظف به ارائه 

 .گزارش تحصيلي و پيشرفت آار خود مي باشد 

 :  ٤ماده 

آن دسته از متقاضيان بورس آه از سهميه آزاد پذيرفته مي شوند و هيچگونه رابطه       

استخدامي با مراآز دولتي ، نهادها و سازمانهاي ديگر ندارند در قبال سپردن تعهد محضري 

متعهد مي گردند پس از اتمام تحصيل به ميزان دو برابر مدت استفاده از بورس در يكي از 



پزشكي و خدمات بهداشتي درماني و يا سازمان وابسته آه توسط معاونت  دانشگاههاي علوم

 .آموزشي وزارت تعيين مي گردد ، خدمت نمايند

مدت تعهد خدمت افرادي آه بدون استفاده از مقرري بورس تحصيل نموده اند يك برابر  :تبصره 

ي جداگانه اي قيد مي باشد و اين امر در سند تعهد محضر) تعهد آموزش رايگان ( مدت تحصيل 

 .گرديده است 

 :  ٥ماده  

چنانچه بورسيه از انجام تعهد محضري امتناع ورزد و يا در پايان دوره تحصيل با توجه به       

مقررات آموزشي دانشگاه محل تحصيل نتواند به اخذ درجه دانشگاهي مورد نظر نايل آيد و يا از 

ست دو برابر هزينه هاي مصروفه اعم از هزينه بورس انصراف نمايد خود و يا ضامن وي موظف ا

 .و مقرري تحصيلي را يكجا به حساب وزارت پرداخت نمايد) شهريه ( تحصيلي 

 :  ٦ماده  

بورسيه داخل برابر مربي پايه يك در )  .Ph.D( مقرري تحصيلي دانشجويان دآتراي تخصصي       

مذآور صورت گيرد اين تغيير با نظر  تهران خواهد بود لذا چنانچه هرگونه افزايشي در حقوق

 .شوراي اجرايي بورس انجام مي پذيرد

 :  ٧ماده  

پذيرفته شدگان بورس تحصيلي و مستخدمين ساير وزارتخانه ها و موسسات دولتي آه از       

ماموريت آموزشي استفاده مي آنند در طول تحصيل خود بطور تمام وقت در اختيار دانشگاه محل 

ساعت به آار عملي و  ٦ساعت در هفته به امر تدريس تئوري يا  ٣و موظفند حداآثر تحصيل بوده 

 .آزمايشگاهي در گروه آموزشي محل تحصيل بپردازند

 :  ٨ماده  

چنانچه ادامه تحصيل بورسيه به داليل مندرج در آئين نامه انضباطي دانشجويان جمهوري       

گي نامطلوب تشخيص داده شود بورس وي قطع اسالمي ايران مصوب شوراي عالي انقالب فرهن

و ) شهريه ( و نامبرده موظف به پرداخت دو برابر هزينه هاي مصروفه اعم از هزينه تحصيلي 

 .مقرري تحصيلي خواهد بود



 :  ٩ماده 

آليه دانشجويان بورسيه مي توانند در طول سال از يك ماه مرخصي استفاده نمايند و در       

صي بيش از يك ماه و نيز هرگونه فعل و انفعال بايستي از طريق اداره آل صورت نياز به مرخ

بورسها و دانشجويان خارج اقدام نمايند و پس از اتمام تحصيل موظف هستند در محل تعهد 

 .خدمت شروع به آار نمايند

 : ١٠ماده  

قطع مقرري تحصيلي مستخدمين وزارتخانه و موسسات دولتي غير دانشگاهي آه در م      

پذيرفته مي شوند و از ماموريت آموزشي استفاده مي نمايند معادل )  Ph.D( .دآتري تخصصي 

" حقوق و مزايايي است آه طبق مقررات استخدامي خاص آنها تعلق مي گيرد و تامين آن تماما

 .به عهده وزارتخانه يا موسسه دولتي مطلوب مي باشد

 .شنهاد شوراي اجرايي بورس به تصويب رسيدتبصره به پي ٢ماده و  ١٠اين آئين نامه در 

  

 

  

اصالحيه و متمم آئين نامه اعطاي بورس تحصيلي داخل دوره هاي دآتراي تخصصي 

(Ph.D.) 

 )آئين نامه استخدامي هيئت علمي دانشگاه تهران  ٦پيوست شماره  ٣موضوع ماده ( 

  

   

در طول دوره تحصيل از مزاياي مقرري  (.Ph.D)ن دآتراي تخصصي دانشجويا – ٦اصالحيه ماده 

آمك هزينه خريد , تحصيلي برابر با حقوق و مزاياي مربي پايه يك دانشگاه محل تعهد خدمت 

شرآت در آنفرانسهاي داخلي و خارجي و نيز بيمه خدمات , اجاره مسكن , انجام رساله , آتاب

طبق دستورالعملي آه   نحوه پرداخت هر يك از موارد فوق ميزان و. درماني بهره مند مي گردند 

 .در ابتداي هر سال توسط وزارت ابالغ مي گردد مشخص مي شود



مي توانند به ازاي تربيت  (.Ph.D)دانشگاههاي داراي دوره دآتراي تخصصي  – ١١ماده  

قراردادي آه با دانشگاه محل تعهد خدمت فرد منعقد مي نمايند شهريه ساالنه دانشجو طبق  هر

مبلغ شهريه ساالنه و نحوه پرداخت طبق دستورالعملي است , دريافت نمايند نحوه انعقاد قرارداد 

 .مشخص مي شود, آه در ابتداي هر سال توسط وزارت تهيه و ابالغ مي گردد 

  

  

داخل و دستياري دوره فوق تخصصي جهت دوره )  Ph.D(آئين نامه اعزام دانشجويان دآتري 

 هاي تحصيالت تكميلي

  

 : هدف 

و فوق تخصصي داخل و گسترش روابط علمي با )  .Ph.D(به منظور تقويت دوره هاي دآترا       

ساير آشورها و استفاده از تجربيات ، تخصصها و امكانات موسسات آموزش عالي مربوطه ، 

دانشجويان دوره دآتراي داخل و دستياران فوق تخصصي با توجه به شرايط و ضوابط مندرج در اين 

ه به مراآز علمي و تحقيقاتي معتبر خارج از آشور ما ٦مي توانند حداآثر به مدت          آئين نامه

 .اعزام شوند

  

 : شرايط متقاضيان :  ١ماده 

 Ph.Dگذراندن امتحات جامع براي دانشجويان  - الف           

اعزام دستياران فوق تخصصي بايد به گونه اي باشد آه شش ماهه اول و آخر  –ب           

 .اشند تحصيل در داخل آشور حضور داشته ب

 آشنايي آافي به زبان دوره آموزشي مربوطه به تائيد دانشگاه محل تحصيل  –ج           



داشتن پذيرش از يكي از دانشگاههاي معتبر و يا موسسه آموزش عالي و پژوهشي  –د           

بديهي است تائيد آيفيت و سوابق علمي استاد و آزمايشگاه معتبر توسط .مورد تائيد وزارت 

 .نشگاه مربوطه انجام مي شوددا

 ارائه معرفي نامه از گروه مربوطه به تائيد دانشگاه  – هـ          

 :نحوه اعزام :  ٢ماده  

 احراز صالحيتهاي عمومي  –الف          

 موافقت محل خدمت جهت صدور حكم بورس  –ب           

 :تعهدات وزارت :  ٣ماده  

پرداخت آليه هزينه هاي دانشجويان و دستياران اعزامي و همراهان شامل هزينه  –الف           

صدور گذرنامه ، خروج از آشور، بليط رفت و برگشت ، مقرري مربوط به زندگي و بيمه در طول 

 .دوره و شهريه در حد متعارف با تشخيص شوراي اجرايي بورس قابل پرداخت است 

ستگاهها پرداخت معادل ريالي ارز به عهده دستگاه مربوطه در مورد مستخدمين ساير د :تبصره 

 .خواهد بود

ارائه تسهيالت دانشجوئي از قبيل صدور معافيت تحصيلي ، گذرنامه و مهر خروج نيز  –ب           

 .از طريق وزارت انجام خواهد شد

اران فوق و حقوق دستي)  Ph.D(.مقرري تحصيلي بورس داخل دانشجويان اعزامي –ج           

تخصصي از تاريخ خروج ازآشور قطع مي گردد و در مورد بورسيه هاي داخل طي صدور پيرو 

 .ابالغيه به دانشگاه محل تحصيل و مراآز مربوطه اعالم مي گردد

آليه حقوق و مزاياي افرادي آه در اين مدت از ماموريت آموزشي استفاده مي نمايند نيز به 

 .حساب وزارت واريز مي گردد

پس از بازگشت دانشجو به آشور ، در مورد بورسيه هاي داخل تا زماني آه از پايان  :بصره ت

برقرار و " نامه خود دفاع ننموده و مهلت بورس داخل به اتمام نرسيده است مقرري بورس مجددا

حقوق دستياري " پرداخت مي گردد و در مورد دستياران فوق تخصصي نيز پس از بازگشت مجددا

 .نامه اداره آل بورسها و دانشجويان خارج تا پايان دوره برقرار مي گردد با معرفي



 :  ٤ماده  

آليه دانشجويان مي توانند به همراه همسر و فرندان خود اعزام شوند و مراحل صدور بليط و       

 پرداخت حق تاهل و تكفل براي اين افراد نيز همانند 

 .بورسيه هاي بلند مدت صورت مي گيرد

 :  ٥ماده  

مهلت استفاده از بورس آوتاه مدت يك سال مي باشد چنانچه دانشجو يا دستيار در پايان       

 .مهلت مذآور فارغ التحصيل گردد امكان استفاده از بورس ميسر نمي باشد 

 :  ٦ماده  

مدت بورس با رعايت ساير شرايط اين آئين نامه جزء سنوات تحصيلي دانشجو يا دستيار       

 .محسوب مي گردد

 : ٧ماده  

اين آئين نامه شامل آليه دانشجويان دوره دآترا و فوق تخصصي رشته هاي گروه پزشكي       

 .دانشگاههاي دولتي مي شود 

 :  ٨ماده  

مبلغ وثيقه ملكي آه از اين افراد اخذ مي گردد توسط شوراي اجرايي بورس و براساس       

 .و مشخص مي شود شرايط اعزام دانشجو تصميم گيري

 ارائه گزارش :  ٩ماده 

دانشجويان بورسيه موظف هستند پس از پايان دوره در خارج به آشور مراجعت و  –الف    

گزارش جامعي از فعاليتهاي علمي آه به تائيد استاد راهنما و دانشگاه ذيربط رسيده است به 

 .وزارت متبوع ارسال نمايند

ست پايان نامه خود را با سرپرستي استادان راهنما از محل مي باي Ph.D.دانشجويان  -ب    

 .اصلي آموزش خود در داخل انجام دهند



 .تبصره به پيشنهاد شوراي اجرايي به تصويب رسيد ٢ماده و  ٩اين آئين نامه در 

  

  

 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني / سرپرست محترم دانشگاه / رياست 

  

ه پيشنهاد معاونت محترم آموزشي مبني بر افزايش و تمديد مدت اعطاء بورس و باتوجه ب      

همچنين بررسي هاي صورت گرفته در آميسيون هماهنگي مصوبات هيات هاي امناء اصالحيه 

آئين نامه استخدامي هيئت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش  ٦پيوست شماره  ٣ماده 

قانون تشكيل هيات هاي امناء جهت طرح و  ٧اده عالي و پژوهشي آشور باستناد بند ن م

 .تصويب در هيئت امناء آن دانشگاه به شرح ذيل پيشنهاد مي گردد

 : پيشنهادي  ٣ماده 

دانشگاه مي تواند به منظور باالبردن آفايت علمي و فني اعضاي هيات علمي به تعدادي از       

سال در دانشگاه خدمت آرده  ٣حداقل  مربيان استادياران و دانشياران رسمي و تمام وقت آه

باشند بورس بلند مدت براي طي دوره اي آموزشي و اخذ مدارك تحصيلي باالتر يا جديد در داخل 

يا حارج از آشور در رشته ها و دانشگاهها و موسساتي آه مورد تائيد و قبول دانشگاه باشد 

نا به پيشنهاد دانشگاه يا موسسه سال است و ب ٤مدت اينگونه بورس ها حداآثر . اعطاء نمايد 

و با تصويب شوراي بورس وزارت بهداشت ، درمان ( محل تحصيل و موافقت دانشگاه محل خدمت 

براي ) و آموزش پزشكي در مورد بورسهاي خارج از آشور آه از ارز تحصيل استفاده مي آنند 

اين بورسها استفاده مي به اعضاء هيات علمي آه از . يكسال ديگر قابل تمديد و افزايش است 

 آنند عالوه بر حقوق ، 

آئين نامه استخدامي ، آمك هزينه عائله مندي و اوالد و در  ٢٠فوق العاده مخصوص موضوع ماده 

صورت ضرورت هزينه رفت و برگشت ، عوارض خروج از آشور ، ثبت نام و شهريه دانشگاهي قابل 

 .پرداخت خواهد بود 

رشته هاي علوم  (.Ph.D)ضوابط برگزاري و انعقاد قرارداد دوره هاي مشترك دآتراي  

داروسازي و دندانپزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي داخل , پايه پزشكي و بهداشت 

 با دانشگاهها و موسسات علمي معتبر خارج



  

رشته هاي   (.Ph. D ) به منظور روشن نمودن هر چه بهتر شيوه اجرايي دوره هاي مشترك دآتري 

داروسازي و دندانپزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي داخل با , علوم پايه پزشكي و بهداشت 

 :دانشگاهها و موسسات معتبر علمي خارج در مواردي همچون 

 ضي دوره شرايط دانشگاههاي متقا          ¨       

 نحوه انعقاد قرارداد في مابين دانشگاهها           ¨       

 تعيين رشته هاي مورد نظر           ¨       

 لزوم صدور مجوز برگزاري دوره هاي مشترك          ¨       

 ارزشيابي مدرك تحصيلي و محل اخذ مدرك           ¨       

 نحوه انتخاب و تحصيل دانشجو           ¨       

 :ضوابط ذيل تنظيم گرديده است

بوده و يا  (.Ph.D)دانشگاههايي آه داراي حداقل ضوابط تاسيس رشته در مقطع دآتري      .١   

مجوز راه اندازي دوره مذآور را آسب نموده اند ميتوانند با دانشگاهها و مراآز علمي معتبر خارج 

 .نيز مشارآت نمايند

ي است گروه هايي در اولويت انتخاب مي باشند آه به زبان خارجي دانشگاه مورد نظر بديه

 .مسلط بوده و حداقل يك يا دو نفر دانش آموخته خارج از آشور در رشته مورد نظر داشته باشند

در صورتي آه دانشگاهي داراي مجوز ياد شده در بند اول باشد نياز به اخذ مجوز مجدد       .٢   

اه اندازي دوره هاي مشترك با دانشگاههاي خارج ندارد و دانشگاههاي فاقد مجوز جهت ر

ارزشيابي و گسترش دانشگاههاي , بايستي جهت آسب محوز الزم از طريق شوراي نظارت 

 .علوم پزشكي اقدام نمايند

ئيد دانشگاههاي و مراآز علمي خارجي طرف قرارداد بايستي معتبر و مورد تا          .٣       

 .وزارت متبوع باشند



قرارداد تربيت دانشجو براساس فرم قراردادي آه از طريق وزارت متبوع اعالم مي گردد و      .٤   

 .همچنين توافق دو دانشگاه داخل و خارج منعقد ميشود 

تربيت دانشجو در رشته هايي صورت ميگيرد آه در داخل برگزار مي شود و از طريق      .٥   

 .و موسسات تحقيقاتي تربيت آننده داخل در اولويت ميباشنددانشگاهها 

براي تحصيل در داخل و يا خارج آشور  (.Ph..D)دانشجوياني آه از طريق آزمون دآتري      .٦   

بگذرانند و ) ايران ( را در دانشگاه مبداء   Course Workپذيرفته شده اند مي بايست در ابتدا مرحله 

 .رحله يا مراحل تحقيقاتي به دانشگاه خارج اعزام شوندپس از آن براي انجام م

از بين افراد پذيرفته شده در ( همچنين انتخاب دانشجو براي آن دوره خاص براساس معرفي فرد 

به شوراي بورس دانشگاه و با توجه به ظرفيت پذيرش همان دانشگاه ميباشد  .Ph.D )آزمون 

نمره امتحان جامع و مقاالت ارائه ,    Course workنمرات , ن نمره زبا,  (.Ph.D)براساس نمرات ورودي  (

 )شده

مدت زمان حضور دانشجو در خارج با در نظر گرفتن طول دوره بورس هاي آوتاه مدت          .٧   

 .سال است  ٢حداآثر 

بصورت مشترك و يا توسط دانشگاه مبداء " مدارك فراغت از تحصيل دانشجو ترجيحا          .٨   

 .صادر ميگردد

 :ضوابط انعقاد قرارداد

داوطلبان متقاضي ورود به اين دوره بايستي مطابق مقررات و قوانين موجود در آزمون دوره      .٩   

 .داخل شرآت و پذيرفته شوند (.Ph.D)دآتري 

اجراي مرحله آموزشي دوره مطابق موضوعات و سرفصل هاي برنامه درسي مصوب         .١٠   

 .مي باشد در ايران

در مرحله آموزشي در صورتي آه نياز به تدريس برخي از دروس توسط استادان خارجي  -١تبصره 

دانشگاه يا موسسه علمي معتبر خارجي بايستي امكان اعزام استاد , وجود داشته باشد 

 .مربوطه را به ايران فراهم نمايد



ميگردند بايستي توسط مباحثي آه بعنوان پيش نياز مرحله پژوهشي محسوب  -٢تبصره 

) در آشور خارجي مورد نظر ( دانشگاه يا موسسه علمي معتبر خارجي در مرحله پژوهشي 

 .تدريس شوند

امتحان جامع براساس مقررات وزارت متبوع برگزار شده و , پس از اتمام دوره آموزشي    .١١  

 .پذيرفته شدگان ميتوانند مرحله پژوهشي را آغاز نمايند

يك نفر از دانشگاه داخل و يك نفر از ( پايان نامه دوره تحت نظر مشترك دو استاد راهنما     .١٢  

ارائه و انتخاب موضوع و نحوه انجام آن براساس موافقت طرفين صورت خواهد ) دانشگاه خارج 

 .گرفت

اني و آليه مقاالت مربوط به پايان نامه مي بايست با نام هر دو دانشگاه يا موسسه اير    .١٣  

 .استادان راهنما و دانشجو به انتشار برسد, خارجي 

 .آليه حقوق آسب شده از طريق پايان نامه متعلق به طرفين مي باشد        .١٤  

هزينه هاي مرحله آموزشي دوره دآتري بعهده دانشگاه داخل و هزينه هاي مرحله     .١٥  

 .بعهده دانشگاه خارج مي باشد) پايان نامه  (پژوهشي 

سال در دانشگاه خارجي  ٢دانشجوي اين دوره در مرحله پژوهشي حداآثر ميتواند بمدت     .١٦  

 .به تحقيق در مورد پايان نامه خود بپردازد

به دانشجو يك بليط رفت و برگشت به آشور مورد نظر و ارز براساس مصوبه هيات         .١٧  

 .دولت تعلق مي گيرد

استادان راهنماي داخل و خارج در طول انجام طرح و زمان دفاع از پايان نامه مي توانند يكبار    .١٨  

 .از مزاياي بليط رفت و برگشت و هزينه هاي مربوطه بهره مند گردند

نحوه اجرا و پرداخت هزينه هاي دوره دآتري مشترك براساس ضوابط و مقررات مربوطه و     .١٩  

 .ورس صورت خواهد گرفتمصوبات شوراي اجرائي ب

  

تبصره در هجدهمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي  ٢ماده و ١٩اين ضوابط در 

 .به تصويب رسيد ١١/٣/٨١مورخ 



 

   

  

حداآثر : (( آمده است )  ١پيوست  ٦صره تب( در آئين نامه تدريس موقت مصوبه هيات امنا  ¬

 ساعات حق التدريس قابل پرداخت براي پايان نامه ها و 

ساعت يا معادل عملي آن در هر نيمسال مي  ١٢ساعت و براي دروس نظري  ١٦رساله ها 

 . )) باشد 

 : آمده است  ٢پيوست  ٤و در تبصره 

معادل براي پايان نامه هاي آارشناسي واحد  ١٦در هر صورت در هر نيمسال تحصيلي بيش از (( 

 . ))ارشد و رساله هاي دآتري تخصصي قابل احتساب نخواهد بود 

 


