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در راستای اجرای مصوبات جلسه مورخ  93/05/28هيات رييسه دانشگاه مبني بر واگذاری امور سياستگذاری و نظارت بر
كيفيت پاياننامههای كارشناسي ارشد و رسالههای دكتری به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و به استناد آييننامه دوره دكتری
تخصصي( ،)Ph.Dدستورالعمل اجرايي ضوابط و مقررات پژوهشي دوره دكتری ( )Ph.Dبه شرح ذيل تدوين گرديد.
ماده  -1تعاريف
 دانشگاه :منظور دانشگاه فردوسي مشهد ميباشد. کمیسیون تحصیالت تکمیلی شورای پژوهش و فناوری دانشگاه :اين كميسيون به استناد مصوبه مورخ  1394/03/27شورای پژوهشو فناوری دانشگاه تشکيل ميشود.
 شورای تحصیالت تکمیلی گروه :اين شورا بر اساس شيوهنامه شورای تحصيالت تکميلي گروه تشکيل ميشود. متخصصان حرفهای :صاحب نظران يا كارشناسان با تجربه غير هيات علمي با مدرک تحصيلي دكتری تخصصي  Ph.Dدر سايربخشهای جامعه هستند كه دارای مهارت و صالحيت حرفهای مورد تاييد دانشگاه هستند.
 استاد راهنما :عضو هيات علمي دارای مدرک دكتری تخصصي است كه مسئوليت راهنمايي دانشجو را در طول دوره دكتریبرعهده دارد.
 استاد مشاور :عضو هيات علمي دارای مدرک دكتری تخصصي يا متخصص حرفهای است كه مسئوليت مشاوره دانشجو را در انجامرساله برعهده دارد.
 داور :عضو هيات علمي دارای مدرک دكتری تخصصي و يا متخصص حرفهای است كه مسئوليت ارزيابي رساله را برعهده دارد. نماينده تحصیالت تکمیلی :يکي از اعضای هيات علمي گروه /دانشکده (ترجيحا از اعضای شورای تحصيالت تکميلي گروه) استكه توسط شورای تحصيالت تکميلي گروه تعيين ميشود .وی بدون حق رای بر حسن اجرای جلسات دفاع در چارچوب ضوابط
نظارت مينمايد.
 پیشنهاده :به طرح پيشنهادی رساله ،پيشنهاده اطالق ميگردد.ماده  -2انتخاب استاد راهنما و مشاور
 -2-1استاد راهنما به پيشنهاد دانشجو ،موافقت ايشان و تاييد شورای تحصيالت تکميلي گروه حداكثر تا شروع نيمسال دوم تحصيلي
تعيين ميشود.
تبصره  -1داشتن حداقل سه سال سابقه تدريس در دوره تحصيالت تکميلي و راهنمايي حداقل دو دانشجوی كارشناسي ارشد برای
استاد راهنما با مرتبه استادياری ضروری است.
تبصره  -2استاد راهنمای اول از ميان اعضای هيات علمي گروه انتخاب ميشود .در صورت نياز ،به پيشنهاد استاد راهنمای اول و تاييد
شورای تحصيالت تکميلي گروه ،استاد راهنمای دوم ميتواند از ميان اعضای هيات علمي داخل يا خارج از دانشگاه انتخاب
شود .مشاركت استادان راهنما در كليه امور مربوط به رساله به نسبت مساوی ميباشد.
تبصره  -3در موارد خاص و به تشخيص شورای تحصيالت تکميلي گروه ،استاد راهنمای اول ميتواند از ساير گروههای دانشگاه
انتخاب شود.
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 -2-2ظرفيت راهنمايي رساله هر عضو هيات علمي بر اساس دستورالعمل نحوه تعيين ظرفيت راهنمايي و مشاوره پاياننامه و رساله
تحصيالت تکميلي مصوب جلسه مورخ  1393/10/28هيات رئيسه دانشگاه تعيين ميشود.
 -2-3در صورت نياز ،استاد(ان) مشاور به پيشنهاد استاد راهنمای اول و تاييد شورای تحصيالت تکميلي گروه انتخاب ميشوند.
تبصره  -4هر رساله ميتواند حداكثر دو استاد مشاور داشته باشد.
 -2-4اگر در طول اجرای رساله به هر دليل ،امکان راهنمايي و مشاوره برای استاد(ان) راهنما و مشاور مقدور نباشد ،به تشخيص گروه
يا با درخواست استاد راهنما و تاييد شورای تحصيالت تکميلي گروه ،استاد راهنما و يا مشاور جديد برای رساله تعيين ميشود.
 -2-5هيچ يک از بستگان درجه يک دانشجو (پدر ،مادر ،خواهر ،برادر ،همسر و فرزند) نميتوانند راهنمايي ،مشاوره و يا داوری رساله
وی را بر عهده گيرند.
ماده  :3انتخاب موضوع رساله
 -3-1دانشجو موظف است حداكثر تا شروع نيمسال سوم تحصيلي موضوع رساله خود را با هماهنگي استاد راهنما تعيين و به تصويب
شورای تحصيالت تکميلي گروه برساند.
تبصره  -1بديهي است ثبتنام در نيمسال سوم تحصيلي ضمن رعايت ضوابط آموزشي ،منوط به تصويب موضوع رساله خواهد بود.
تبصره  -2انتخاب موضوع رساله با توجه به سوابق و زمينه تخصصي استاد(ان) راهنما ،محورهای پژوهشي مصوب گروه و از ميان
اولويتهای پژوهشي دانشگاه و شورای عتف صورت ميگيرد.
تبصره  -3در صورت عدم رعايت زمانبندی مذكور به ميزان يک نيمسال برای ادامه كار نياز به مجوز شورای تحصيالت تکميلي گروه
و در موارد بيش از اين مقدار نياز به تصميمگيری در كميسيون تحصيالت تکميلي شورای پژوهش و فناوری دانشگاه ميباشد.
ماده  :4تصويب پيشنهاده
 -4-1دانشجو موظف است بالفاصله پس از موفقيت در ارزيابي جامع ،پيشنهاده را با نظر استاد(ان) راهنما و مشاور(ان) تدوين و در
پرتال دانشجويي ثبت نمايد تا با تاييد استاد راهنما به مدير گروه ارسال و جهت تصويب اوليه و تعيين تيم داوری در دستوركار
جلسه شورای تحصيالت تکميلي گروه قرار گيرد.
 -4-2تصويب نهايي پيشنهاده در جلسه ای با حضور استاد(ان) راهنما ،هيات داوران و نماينده تحصيالت تکميلي انجام خواهد گرفت.
حضور استاد(ان) مشاور در جلسه تصويب ضروری نيست.
تبصره  -1نماينده تحصيالت تکميلي از سوی شورای تحصيالت تکميلي گروه مسئول نظارت بر حسن برگزاری جلسه تصويب
پيشنهاده ،تنظيم صورتجلسات مربوط و تاييد انجام اصالحات پيشنهاده ميباشد.
 -4-3حداكثر  15روز پس از تاييد نهايي نماينده تحصيالت تکميلي ،پيشنهاده توسط استاد راهنما ارسال و با تاييد مدير گروه جهت
تصويب و ابالغ نهايي به معاون /معاون پژوهش و فناوری دانشکده ارسال ميگردد.
تبصره  -2تبعات احتمالي عدم رعايت زمانبندی مذكور برعهده دانشجو و استاد راهنما خواهد بود.
 -4-4پيشنهاده با تاييد نهايي معاون /معاون پژوهش و فناوری دانشکده رسميت ميبايد .دانشجو ميبايست با مراجعه به پرتال
دانشجويي از تصويب نهايي پيشنهاده خود اطمينان حاصل نمايد.
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ماده  :5گزارش پيشرفت کار رساله
 -5-1دانشجو موظف است عالوه بر ارائه گزارشهای مورد نظر استاد(ان) راهنما در طول اجرای رساله ،حداقل دو گزارش شفاهي به
صورت رسمي ارائه نمايد .جلسات ارائه با هماهنگي دبير شورای تحصيالت تکميلي گروه ،با حضور استاد(ان) راهنما ،مشاور و
نماينده تحصيالت تکميلي به صورت جلسه عمومي (با اعالن قبلي) برگزار ميشود .كاربرگ گزارش پيشرفت در پرونده
پژوهشي دانشجو بايگاني و در جلسه دفاع مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
تبصره -گزارشدهي منظم مبنای اختصاص نمره در جلسه دفاع نهايي خواهد بود.
ماده  :6دفاع از رساله
 -6-1دانشجو پس از تدوين رساله و تاييد استاد(ان) راهنما و به شرط كفايت دستاوردهای علمي رساله ،نسبت به درخواست صدور
مجوز دفاع از رساله اقدام مينمايد.
 -6-2مستندات موردنياز جهت صدور مجوز دفاع:
 پيشنويس رساله در قالب مصوب دانشگاه كاربرگ تکميلشده مجوز دفاع مورد تاييد مراجع ذيربط مقاله چاپ شده معتبر (يا نامه پذيرش و متن مقاله پذيرششده) تصوير رسيد ثبت پيشنهاده در سامانه ملي ثبت پاياننامه ،رساله و پيشنهاده )(thesis.irandoc.ac.ir كاربرگ تکميلشده درخواست ارزيابي دستاوردهای رساله مورد تاييد مراجع ذيربط -6-3صدور مجوز دفاع توسط شورای تحصيالت تکميلي گروه ،با توجه به سياستهای گروه و ارائه مستندات مذكور صورت ميگيرد.
 -6-4جلسه دفاع با حضور نماينده تحصيالت تکميلي ،استاد(ان) راهنما ،استاد(ان) مشاور و هيات داوران رسميت مييابد.
تبصره  -1هيات داوران متشکل از سه عضو هيات علمي (عالوه بر استاد(ان) راهنما و مشاور) با حداقل مرتبه استادياری هستند كه
يک عضو از داخل گروه و حداقل يک عضو از خارج از دانشکده /دانشگاه انتخاب ميشوند .حداكثر يکي از داوران خارجي
ميتواند از متخصصان حرفهای انتخاب شود .در صورت نياز ،گروه مجاز است يک داور به تركيب هيات داوران بيافزايد.
تبصره  -2در صورتي كه هر يک از استادان راهنما به داليل موجه نتواند در جلسه دفاع شركت كند ،بايد موضوع را به صورت كتبي به
اطالع شورای تحصيالت تکميلي گروه برساند .در موارد خاص شورای تحصيالت تکميلي گروه ميتواند جلسه دفاع را با حضور
يک نفر از استادان راهنما برگزار نمايد.
تبصره  -3در موارد خاص عدم حضور استاد(ان) مشاور در جلسه دفاع بالمانع ميباشد.
تبصره  -4در موارد خاص و تاييد شورای تحصيالت تکميلي گروه ،حضور داور خارجي به صورت ويدئو كنفرانس بالمانع است.
 -6-5فاصله زماني جلسه تصويب پيشنهاده تا جلسه دفاع رساله حداقل  12ماه شمسي است.
 -6-6جلسه دفاع بايستي در ساعات كاری دانشگاه برگزار شود.
 -6-7اداره جلسه و نظارت بر حسن اجرا و رعايت ضوابط و مقررات بر عهده نماينده تحصيالت تکميلي است.
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ماده  :7ارزيابی رساله
 -7-1ارزيابي رساله براساس كيفيت علمي و دستاوردهای آن ،ميزان نوآوری ،چگونگي دفاع از يافتههای پژوهشي ،نحوه نگارش و ارائه
گزارشات آن انجام ميشود و نتيجه آن به يکي از دو صورت زير تعيين ميگردد:
 قبول (در يکي از سطوح :عالي ،خيلي خوب و خوب) مردود -7-2مالک تصميم گيری درخصوص رد يا قبول رساله و همچنين درجه آن ،ميانگين نمراتي است كه هر يک از داوران حاضر و
استاد(ان) راهنما و مشاور(ان) در جلسه به دانشجو ميدهند .الزم به ذكر است كه داوران هركدام به طور مستقل و استاد(ان)
راهنما و مشاور در مجموع يک نمره خواهند داشت.
 -7-3نمره رساله در معدل كل دانشجو محاسبه نميشود و ارزشيابي آن به شرح ذيل است:
الف) از نمره  19تا  20قبول با درجه عالي
ب) از نمره  18تا  18/99قبول با درجه خيلي خوب
ج) از نمره  16تا  17/99قبول با درجه خوب
د) كمتر از  16مردود
تبصره  -1حداكثر نمره رساله بدون احتساب نمره دستاوردهای آن  17ميباشد .نحوه نمرهدهي به دستاوردها بر اساس دستورالعمل
نمرهدهي به دستاوردهای رساله (پيوست  )1انجام ميشود.
تبصره  -2هيات داوران موظفند درخصوص تعيين مستخرج بودن دستاوردها از رساله ،كيفيت آنها و تعيين درصد همپوشاني
احتمالي آنها و نمره دستاوردها اظهارنظر نمايند.
تبصره  -3با درخواست كتبي دانشجو و تاييد اصالت پيشنويس مقاله(ها) مستخرج از رساله توسط هيات داوران ،دانشجو مجاز خواهد
بود در فرصت زماني  6ماهه از زمان برگزاری جلسه دفاع نسبت به ارائه مقاله چاپ شده يا نامه پذيرش انتشار مقاله(ها) اقدام
نمايد .نمره نهايي مقاله(ها) توسط داوران و تاييد نماينده تحصيالت تکميلي گروه تعيين خواهد شد .نمره رساله در اين مدت
ذ خيره شده و قابل تغيير است .اين تبصره در صورت كسب نمره قبولي رساله قابل انجام است .بديهي است انجام امور
تسويهحساب مرتبط با دانشآموختگي دانشجو مشابه ساير دانشجويان پس از برگزاری جلسه دفاع انجام ميشود.
تبصره  -4چنانچه رساله دانشجو مردود اعالم شود ،با تاييد هيات داوران ،حداكثر يک نيمسال در سقف مدت مجاز تحصيل به دانشجو
اجازه داده مي شود تا دوباره در جلسه دفاع شركت و از رساله خود دفاع كند .در صورتي كه دانشجو در فرصت تعيينشده
نتواند از رساله خود با درجه قبولي دفاع كند ،فقط گواهي گذراندن واحدهای درسي به وی اعطا ميشود.
تبصره  -5نحوه نمرهدهي به پاياننامه دوره دستياری دامپزشکي مطابق دستورالعملي كه توسط دانشکده مربوط تدوين شده و به
تاييد شورای پژوهش و فناوری دانشگاه خواهد رسيد ،ميباشد.
 -7-4دانشجو موظف است حداكثر تا  30روز پس از دفاع رساله ،نسبت به اعمال اصالحات و تحويل آن به نماينده تحصيالت تکميلي
اقدام نمايد .استاد راهنما نيز حداكثر تا  15روز پس از دريافت رساله اصالح شده از نماينده تحصيالت تکميلي نسبت به تاييد
يا عدم تاييد اصالحات اعمالشده اقدام و نتيجه را به نماينده تحصيالت تکميلي اعالم نمايد.
 -7-5تاريخ دانشآموختگي ،تاريخ برگزاری جلسه دفاع با كسب درجه قبولي ميباشد.

دستورالعمل اجرایی ضوابط و مقررات پژوهشی
دوره دكتري ()Ph.D

شماره بازنگري00 :
صفحه 5 :از 5

ماده  :8انتشار دستاوردها
 -8-1دانشجو موظف است هر گونه انتشار دستاوردها را با تاييد استاد راهنما و مطابق ضوابط و مقررات و با حفظ مالکيت دانشگاه به
انجام رساند .همچنين دستاوردهای مستخرج از رساله شامل نام دانشجو (نفر اول) ،استاد(ان) راهنما و مشاور ميباشد .نويسنده
مسئول بايد يکي از استادان راهنمای دانشگاه فردوسي مشهد باشد.
تبصره  -1در صورت وجود قرارداد همکاری در راهنمايي رساله با ساير سازمانهای خارج از دانشگاه ،نويسنده مسئول در مقاله غير
موظفي بر اساس قرارداد تعيين ميشود.
تبصره  -2دستاوردهايي كه از نتايج فرصت تحقيقاتي شش ماهه دانشجو استخراج ميشوند طبق مصوبات شورای پژوهش و فناوری
دانشگاه خواهد بود.
تبصره  -3درج نشاني دوم صرفا برای دانشجويان غير ايراني و تنها درخصوص دستاوردهای غيرموظف بالمانع است.
 -8-2دانشجو بايستي رساله خود را در قالب استاندارد دانشگاه تدوين و نسخه نهايي آن را به مركز اطالعرساني و كتابخانه مركزی
دانشگاه تحويل نموده و صرفا مجاز به تهيه نسخ ذيل ميباشد:
الف) يک نسخه دانشجو
ب) يک نسخه برای هركدام از استاد(ان) راهنما
ج) يک نسخه برای هركدام از استاد(ان) مشاور (به تشخيص شورای تحصيالت تکميلي گروه)
د) يک نسخه سازمان حمايت كننده (اين نسخه صرفا از طريق مديريت توسعه و انتقال فناوری دانشگاه ارسال ميگردد)
ه) يک نسخه گروه مربوط در صورت نياز (مسئوليت حفظ و عدم تکثير بر عهده مدير گروه مربوط ميباشد)
 -8-3كسب مجوز از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه جهت ارائه رساله يا دستاوردهای آن در نمايشگاهها ،همايشها ،سمينارها و ...
الزامي است.
ماده  :9اين دستورالعمل اجرايي در  9ماده 26 ،بند و  22تبصره تدوين و در جلسه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه مورخ
 1395/11/26به تصويب رسيد و برای پيشنهادههای مصوب  1396/01/01به بعد الزماالجرا ميباشد.

