هب انم خدا
شیوهنامهی اجرایی دورههای دکتری ( )Ph.Dدانشگاه شهید چمران
مقدمه
بهمنظور تعیینضوابطاجراییدورههایدکتری ()Ph.Dدانشگاهشهیدچمران،شورایتحصیالتتکمیلیدانشگاه

باتوجهبهآییننامههایموجوددورههایدکتری(آییننامهیمصوّبمورخ88/8/8شورایبرنامهریزیآموزشعالیکهشامل
دانشجویانورودی0981وپسازآنمیشودونیزآییننامهیمصوّبمورخ88/0/72شورایعالیبرنامهریزیوزارتونامه
یمورخ88/7/72کهشاملدانشجویانورودی88-88میگردد)شیوهنامهیاجراییدورههایPh.Dرابهشرحزیرتصویب
کرد.
الف :ضوابط کلی دوره
مادهی  :1تحصیل در دورهی روزانهی دکتری ( )Ph.Dدانشگاه شهید چمران اهواز تمام وقت است و پذیرفتهشدگان
ارائهشده از طرف گروه آموزشی و یا دانشکده ،در گروه و یا دانشكده
موظّفاند که طبق برنامهی آموزشی و پژوهشی  
حضور فعّالداشتهباشند.
یکه هنگام
شدهاند ،درصورت 
ی 
نیمهمتمرکز گزینش و معرف 
بهصورت  
مادهی  :2دانشجویانی که بهوسیلهی سازمان سنجش  
قابلقبول آزمونهای )،TOEFL ،MSRT(MCHE
ثبتنام حدنصاب آزمونهای زبان انگلیسی را (حداقل نمرهی  


TOLIMO،IELTS،IBT.TOEFLوآزمونهایزبانعمومیدانشگاههایجامعکشوربهترتیب861،2/2،61،861،21
و 21است)ارائهننمایند،الزماستحدّاکثرتاپایان نیمسال دوم نسبتبهارائهی مدرکفوق اقدامکنند؛ درغیراین
صورتمجوزشرکتدرآزمون جامعودفاع از موضوع رسالهیایشانصادرنخواهدشد.
آزمونها را کسب نماید ،میتواند با

تبصرهی  :1درشرایطخاص ،چنانچه دانشجویی نتواند حدّ نصاب نمرهی زبان یکی از
تعیینشده ازسویمدیریتتحصیالت

کسب حداقل  81درصد نمرهی مربوطوسپردنتعهدارائهنمرهی قبولیدرمدت
تکمیلی ،در آزمون جامع شرکت کند.صدورمجوزشرکتدرآزمونجامعدوم(درصورترددانشجو)ویابرگزاریجلسهی
دفاعازطرحپیشنهادیرسالهمنوطبهارائهینمرهیقبولیدرآزمونزباناست.
قابلقبول درآزمونهاییادشده نشود،به
یکه دانشجوتاپایان نیمسال پنجم موفقبهکسبنمرهی  
تبصرهی  :2درصورت 
ویحداکثر یک نیمسال فرصتدادهمیشودتانسبتبهارائهیمدرکفوقاقدامنماید؛ درغیراینصورتاز تحصیل
محروممیگردد.
مادهی :3گروههایمجریمیتوانندبهدوشیوهیآموزشی -پژوهشیوپژوهش محور دانشجوبپذیرند.گروههامیتوانند
در صورت اخذ مجوزالزمازشورایگسترشوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریبه ازای هر  5دانشجوی دکتری آموزشی-
پژوهشی ،یک دانشجوی دکتریبهشیوهیپژوهشمحورپذیرشنمایند.
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مادهی  :4طولدورههایفوقدرهر دو شیوه حدّاقل هفت نیمسال و حداکثر نه نیمسال است ودرصورتلزومبا
درخواستدانشجو،تأییداستادراهنما،شورایگروه،شورایتحصیالتتکمیلیدانشکدهوشورایتحصیالتتکمیلیدانشگاه
تا  11نیمسال افزایشمییابد.درشرایطخاص بادرخواستدانشجو،تائید استادراهنما،شوراهایگروه ،شورایدانشکده،
شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه و کمیسیون موارد خاص دانشگاه تا  11نیمسال قابل تمدید خواهد بود که نیمسال
یازدهم به تشخیص کمیسیون موارد خاص بهشرط پرداخت شهریه برابر مقررات قابل تمدیداست.
پیشبینی درنیمسال
یکه دانشجوبنابهعللیخارجازاختیارخودویابهدلیلبروزمشکالتغیرقابل  
تبصرهی  :1درصورت 
یازدهمموفقبهاتمامتحصیلخودنشود،بهپیشنهاداستادراهنماوموافقتشورایگروه،شورایتحصیالتتکمیلیدانشکده
میتواندوضعیتپیشرفتتحصیلیدانشجوراموردارزیابی
وشورایتحصیالتتکمیلیدانشگاه،کمیسیونمواردخاصاستان 
بهشرط پرداختشهریهبرابرمقررات،بهعنوانآخرینفرصتبرای
قراردادهودرصورتصالحدید،نیمسالدواردهم رانیز 
فراغتازتحصیلتمدیدنماید.
ثبتنام درنیمسالهفتموبااحرازسایرشرایطالزم ،میتوانددرایننیمسالازرسالهی خود
تبصرهی  :2دانشجوپساز 
دفاعکند.
مادهی  :5الزماست،دانشجوحدّاکثرتا پایان نیمسال اوّل نسبتبهانتخاب استاد راهنمای خود اقدامنماید ومراتب
برای طرح و تصویب در گروه و دانشكده به اطالع مدیر گروه رساندهشود.تعییناستادراهنما(استادراهنمایاوّل)با
تعلمی گروهمجریدوره بامرتبهی حدّاقلاستادیار)و
تعلمی (ازمیاناعضای هیأ 
درخواستدانشجووموافقتعضوهیأ 
تأییدگروهصورتمیگیردوراهنماییدانشجوازابتدابرعهدهویخواهدبود.
تعلمی هدایتکنندهی رساله،فردیاز سایر مؤسّسات
یکه ضرورتداشتهباشددرگروهاعضای هیأ 
تبصرهی  :1درصورت 
بهعنوان استادراهنمایدومویامشاور حضورداشتهباشند،الزماستمجوز الزم از گروه،
آموزشی و یا پژوهشی نیز 
شورای پژوهشی-تحصیالت تكمیلی دانشكده و شورای تحصیالت تكمیلی دانشگاهاخذشود.
درجهیک (پدر،مادر،فرزند،برادر،خواهروهمسر)دانشجویدکترینمیتوانندراهنمایی،
چیک ازبستگان 
تبصرهی  :2هی 
مشاورهویاداوریرسالهیاورابهعهدهگیرند.
امکانپذیرنیست.
مادهی :6تغییر رشته،انتقالومهمانیدردورههایدکتری 
امکانپذیراست؛ولیتنهاحداکثرتایک ماه پساز

مادهی :7انصراف از تحصیلدردورههایدکترا بادرخواستدانشجو
تسلیمدرخواست،قابلپسگرفتناست.
تبصرهی :1دانشجویانصرافدادهازدورهیدکتریموّظفاستبهتمامتعهداتیکهسپردهاست،عملنماید.
مادهی  :8در شرایط خاص ،حذف نیمسال با درخواست دانشجو و تصویب شوراهای گروه ،دانشكده و تحصیالت
امکانپذیر است؛ امّا در صورتی آن نیمسال جزء حداکثر سنوات مجاز تحصیل دانشجو محسوب

تكمیلی دانشگاه
نخواهد شد که موضوع به تصویب کمیسیون موارد خاصدانشگاهبرسد.
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مادهی  -9دانشجودرهرسهشیوهمیتواندحدّاکثریک نیمسال از مرخصی تحصیلی استفادهنمایدوآن نیمسالجزء
حدّاکثرمدّتمجازتحصیلیویمحسوبمیشود.
یکه دانشجو بدون کسب موافقت دانشگاه حتی برای یک نیمسال ترك تحصیل نماید ،از ادامه
تبصرهی  :1درصورت 
تحصیلمحروم میشود.
ب :ضوابط مرحلهی آموزشی
مادهی :11مجموعواحدهایدورهیدکتری  36واحد است که در شیوهی آموزشی -پژوهشی  16واحد آن واحدهای
درسی و  21واحد آن مربوط به رساله استودرشیوهی پژوهش محور نیز  6واحد آن واحدهایدرسیمرتبطبا
موضوعرسالهو  31واحد آننیزمربوطبهرسالهاست.
مادهی  :11تعدادواحدهایدرسیهرنیمسالحدّاقل  6و حدّاکثر  11واحد استکه بانظرشورای گروه و تحصیالت
تكمیلی دانشكدهوبراساسبرنامهیدرسیمصّوبهررشتهانتخابخواهندشد.
تبصرهی  :1در نیمسال آخر مرحلهی آموزشیشرطاخذحدّاقلواحدلحاظنمیگردد.
امکانپذیرنیست.

تبصرهی :2حذف اضطراری یا حذف تکدرس درشیوههایفوق
مادهی :12در شرایط خاص و در صورت نیاز،بهتشخیصاستادراهنماوتأییدگروه،دانشجوموظّفبهگذراندنحّداکثر
 6واحد جبرانی از دروس کارشناسی ارشد نیز خواهد بود که نمرهی این واحدهای دروسی در معدل دانشجو تأثیر
نخواهد داشت.
قابلقبول درمجموع دروس
مادهی  :13حدّاقل نمرهی قبولی هر یک از دروس اصلی و جبرانی  14از  21و معدل  
یکه
مرحلهی آموزشی ( 06واحدشیوهیآموزشی -پژوهشییا 6واحدشیوهیپژوهش محور) 16 ،از  21است .درصورت 
معدلدروسمرحلهیآموزشیکمتراز06باشد،دانشجومجازخواهدبودبرای جبران معدل ،حداکثر در یک نیمسال با
نظر استاد راهنما و تایید شوراهای گروه و تحصیالت تکمیلی دانشکده ،درس یا دروسی از دروس مصوب دوره را
بگذراند.
امکانپذیراست.
تبصرهی :1درصورتضرورت،صرفاًتکراردرسیادروسمصوبداراینمرهیکمتراز 06
مادهی :14مدرساندرسهایشیوههایمختلفدورههایدکتریبایدحدّاقل سه سال از تاریخ اخذ مدرك دکترای آن-
ها گذشته باشد و حدّاقل سه سال سابقهی تدریس در دورههای کارشناسی ارشدراداشتهباشند.
مادهی  :15درشیوهی آموزشی -پژوهشی،پسازاتمامدورهیآموزشی با تأییدمعاونآموزشیدانشکده وقبولی در
آزمونهای معتبر زبان انگلیسی ،دانشجو موظّف به شرکت در آزمون جامع میباشد و صدور مجوز دفاع از موضوع
رساله منوط به قبولی در این آزمون خواهد بود.برگزاریآزمونجامعطیمراحلزیرانجاممیشود:
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تبصرهی  :1پسازاتمامواحدهایدورهی آموزشی ،دانشجوموظّفاست دراوّلیننیمسالنسبتبهانتخابواحد«آمادگی
آزمونجامع»اقداموباهماهنگیگروهآموزشیدرآزمونجامعشرکتنماید.انتخابمجدّدواحدآمادگیآزمونجامعصرفاً
برایدانشجویانی مجازخواهدبود کهدرنوبتاولآزمونجامعمردودشدهاند .درصورتیکهگروهآموزشیبهدالیلینتواند
آزمونجامعرادرنیمسالموردنظردانشجوبرگزارکند،دانشجومیتواندباردیگرواحدآمادگیآزمونجامعراانتخابنماید.
الف)درخواست کتبی دانشجوهمراهباموافقتاستادراهنمابهمدیرگروهارائهمیگردد.
ب)موضوعدرجلسهیگروهمطرح میشود وچهار نفر متخصص مرتبط کهحدّاقلسهسالازتاریخاخذمدرکدکترای
آنها گذشته باشد ،به معاون پژوهشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده پیشنهاد میگردند .یک نفر از منتخبان (با رتبه
حدّاقل دانشیار) میتواند از خارج ازمؤسسه انتخاب شود.
ج)موضوعدرجلسهیتحصیالتتکمیلیدانشکدهمطرح میگردد و  3نفر از منتخبان گروه تأییدمیشوند.
د)تاریخدقیقبرگزاریآزمونجامعبهوسیلهیمعاونپژوهشی-تحصیالتتکمیلیدانشکدهوباهماهنگیمدیرگروهمربوط
واستادراهنمایدانشجوتعیینوبهاطالع داوطلب یا داوطلبانرساندهمیشود.
ه)سؤاالتآزمونگیرندگان( 3نفر منتخب دانشكده و استاد راهنما)بهوسیلهیمدیرگروهجمعآوریمیگردد.
سؤالهاازسه درس الزامیارائهشدهی دوره و متناسب با ارزش آن درسهاطرحگردد.
تبصرهی :2الزماست 
و)آزمونجامعباحضورآزمونگیرندگان(حداقلدو نفر از ممتحنان ،درمرحلهیکتبیوسه نفر از آزمون گیرندگاندر
مرحلهی شفاهی)،مدیر گروه یا نمایندهی وی و ناظر تحصیالت تكمیلی دانشگاه رسمیتدارد ومسئولیت اجرایی
آزموننیز بر عهدهی مدیر گروه یا نمایندهی ویخواهدبود.
تبصرهی  :3گروهآموزشیموظّفاستحدّاقلسه هفتهقبلازبرگزاریآزمون جامع،مجوزشرکت دانشجودرآزمون رااز
مدیریتتحصیالتتکمیلیدانشگاهدریافتنماید.
یکه دانشجو درمجموع درسهای آزمون کتبی (با ضریب  )%71و شفاهی (با ضریب  )%31کهحدّاکثر به
ز)درصورت 
فاصلهی یک هفته برگزار میشوند ،حدّاقل نمرهی  16از  21را کسب نماید ،قبول خواهد بود .نمرهی ارزیابی جامع
بهصورت یک نمرهی مجزا درکارنامهی دانشجو ثبت میشود؛امّا در میانگین کل نمرهها تأثیر نخواهدداشت.

مادهی :16چنانچهدانشجوموفقبهکسبحدّ نصاب الزم در اوّلین آزمونجامعنگردد،تنها مجاز به شرکت در آزمون
جامع بعدی استودر صورت عدم کسب حدّ نصاب الزم در آزمون دوم ،از ادامه تحصیل محروم خواهد شد .
تبصرهی :1آزمونجامعدرهررشته،حدّاکثردونوبتدرسالبرگزارمیگردد.
ج :ضوابط مرحلهی پژوهشی
مادهی  :17درهردوشیوهیپژوهشمحور وآموزشی-پژوهشی،دانشجوموظّفاستتاپایاننیمسالاوّل،موضوعرسالهی
خودراباهماهنگیاستادراهنماتعیینومراحلتصویبآنراطینماید .الزماستدرشیوهی پژوهش محور تاپایان
نیمسال سوم و در شیوهی آموزشی-پژوهشی تا پایان نیمسال پنجم موضوع رساله (طرح پیشنهادی) در شورای
تحصیالتتکمیلیدانشگاهمصوّبگردد.
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مادهی :18درشیوهیآموزشی-پژوهشیهریکازاستادانراهنمابایددارایحدّاقل سه سال سابقهی تدریس در دورهی
کارشناسی ارشد باشند .استاد راهنمای اوّل باید حدّاقل دو پایاننامهی کارشناسی ارشد دفاع شده در دانشگاه
شهید چمران را راهنمایی نموده باشد .همچنین در سه سال آخر حدّاقل یک مقالهی علمی -پژوهشی به چاپ
رسانده باشد .در شیوهی پژوهش محور نیز استاد راهنما باید حدّاقل استادیار بوده و دو طرح پژوهشی اجرا شده
یا در حال اجرا داشته باشد که حداقل یكی از آنها تقاضامحور باشد.
تبصرهی  :1درصورتلزوم،بهپیشنهاداستادراهنما مسئولیتراهنماییرسالهیدانشجورا دو استاد راهنما (مشروطبر
عهدهدارمیشوند.
بهطورمشترک 
آنکهاستادراهنمایاوّلحدّاقل61درصدمسئولیتهدایترسالهرابرعهدهداشتهباشد) 

تبصرهی  :2درصورتنیاز ،بهپیشنهاداستادراهنمایک استاد مشاور با مدرك دکترا را میتوان برایهدایتدانشجو
یکه الزاماً دواستادمشاوربرایرسالهانتخابشود،امتیازموردنظر وواحد آن بهتساوی بین آنها
تعیینکرد .درصورت 
تقسیممیگردد.
تبصرهی  :3درشرایطخاصبارعایتضوابطاینشیوهنامه ،بهتشخیصشورایتحصیالتتکمیلیدانشگاه میتواناستاد
راهنمای دوم و استاد مشاور رساله راازمتخصصانواجدشرایطخارج از مؤسّسه نیزانتخابکرد.
مادهی :19طرحپیشنهادیرسالهدرشیوهیآموزشی-پژوهشیاز پایان نیمسال سومودرشیوهیپژوهشمحورازپایان
نیمسال دوموپسازتصویبنهاییدرشورایتحصیالتتکمیلیدانشگاهقابلاجراخواهدبود.
مادهی :21مراحلتصویبطرحپیشنهادیرسالهدرشورایگروهبهشرحزیراست:
الف)مطرحنمودنطرحاوّلیهیرسالهدرشورایگروهوانتخاب سه داور مرتبط باموضوعازداخلیاخارجازمؤسّسه.
انتخابشده وبرگزاری جلسهی دفاع ازطرحپیشنهادی درحضوراعضا

ب)ارسال طرح پیشنهادیرسالهبرایداوران
(سه داور منتخب ،استاد ،یا استادان راهنما و مشاور) و نمایندهی تحصیالت تكمیلی دانشگاه با مسئولیت اجرایی
مدیر گروه یا نمایندهیوی؛
ج)درصورتتأیید حدّاقلدو نفر از هیأتداوران با کلیات طرح پیشنهادی رساله،اصالحاتموردنظر داورانصورت-
جلسهوبهاستاد راهنما ابالغمیشود؛
د)درصورتاعمال اصالحات موردنظر داوران ،طرح پیشنهادی ازطریقمدیرگروه بهمعاونپژوهشیوتحصیالتتکمیلی
دانشکدهاعالممیگردد؛
ه) طرح پیشنهادی رساله درشورای تحصیالت تكمیلی دانشكده و سپس دانشگاه مطرح میشود و در صورت رعایت
قابلاجراخواهدبود.
ضوابط و مقرراتمربوطبهآنوتأییدآنبهوسیلهیشوراهایمذکور،رسمیتمییابدو 
مادهی  :21دفاع از رسالهبهدرخواستدانشجووتأییداستادراهنمامبنیبرتکمیلمراحلپژوهشیونگارشیرسالهونیز
ارائهیمستنداتزیرانجاممیشود:
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 ارائهی پذیرش یا چاپ حدّاقل یک مقالهی مستخرج از رساله،درشیوهیآموزشی -پژوهشییادو مقالهی
مستخرج از رساله در شیوهی پژوهش محور درمجالتعلمی-پژوهشیداراینمایهی ISCموردتأییدوزارت
علوم،تحقیقاتوفناوری و یاوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی ویاحوزهی علمیه ویاداراینمایهیمعتبر
بینالمللیISIکهدر لیست مجالت بیاعتبار وزارت علوم و دانشگاهنیزنباشد؛

پشده.؛
 رسالهیتای 

 تأییدکتبیاستادیااستادانراهنماومشاورمبنیبراجرایکاملرسالهوقابلدفاعبودنآن؛
دهندهیطرحدرشیوهیپژوهشمحور.


سفارش
 تأییددستگاهاجرایی
دفاع از رساله طی مراحل زیر انجام خواهد شد:
الف)طرحموضوعدرجلسهیگروه،تائیدمستنداتالزموانتخاب تعدادی از متخصصان مرتبطباموضوعرسالهبادرجه-
یاستادیاری و باالتر و داشتن حدّاقل سه سال سابقه در مقطع استادیاریازداخلوخارجازمؤسسهبرایداوری.
ب)طرحموضوعدرشورایتحصیالتتکمیلیدانشکدهوانتخاب دو یا سه نفر از متخصصان معرفیشدهیگروهآموزشی
کهالزماستیک نفر از آنها با مرتبهی حدّاقل دانشیار از خارجازمؤسسهانتخابشود.
ج) برگزاری جلسهی دفاع در حضور استاد یا استادان راهنما و مشاور ،داوران ،ناظر تحصیالت تکمیلی دانشگاه و با
مسئولیتاجراییمدیرگروهیانمایندهیوی.
د)ارزیابیرسالهبراساسکیفیتعلمیپژوهشی،میزاننوآوری،چگونگیدفاع،نحوهینگارشوغیرهبراساسفرم پیوست
بهصورت قبول (درجههای عالی=  ،08-71بسیار خوب=  08-08/88و خوب=  )06-02/88و
صورت میپذیرد و  
غیرقابلقبولارزیابیوصورتجلسهمیگردد.
آنکه سنواتوی از
بهشرط  
یکه رسالهغیرقابلقبول ارزیابی گردد،دانشجوموظّفاستظرفحدّاکثر 6ماه ،
ه)درصورت 
مدّتمجازتجاوزننماید،بهدفاعمجّددازرسالهبپردازد.
و) در صورتی که رساله در جلسهی دفاع مجدّدغیر قابل قبول ارزیابی شود ،دانشجو از تحصیل در آن رشته محروم
خواهدشد.
تبصرهی  :1گروههایآموزشیمیتواننددرچارچوبمادهی  ،70تعدادونوعمقالهویامقالههایموردپذیرش جهتدفاع
وهنامهیمصوبشورایگروهتعیینوپسازتأییدشورایتحصیالتتکمیلیدانشکده،
دانشجویاندکتریخودرابراساسشی 
جهتنظارتبراجرابهتحصیالتتکمیلیدانشگاهارسالنمایند.
تبصرهی :2درمقالهیمستخرجازپایاننامهالزماستاسامیدانشجوواستادیااستادانراهنمادرجشودوآدرسدانشجو،
دانشگاهشهیدچمراناهوازباشد.همچنیناستادیااستادانراهنماسردبیرمجلهیپذیرندهیمقالهنباشند.
تبصرهی  :3برایدفاعازرساله،رعایتحداقلطولدوره(هفتنیمسالدرشیوهیآموزشی -پژوهشیونه نیمسالدر
شیوهیپژوهشمحور)ونیزسپریشدنحّداقل 6ماهپسازتصویبموضوعرسالهدرشورایتحصیالتتکمیلیدانشگاه
الزامیاست.
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تبصرهی  :4جلسهی دفاع با حضور حدّاقل یكی از استادان راهنما ،دو نفر از داوران ،نمایندهی دستگاه
سفارشدهندهی طرح (در شیوهی پژوهش محور) ،ناظر تحصیالت تكمیلی دانشگاه و مدیر گروه یا نمایندهی او
رسمیتمییابد.
مگیری در خصوص قبول یا رد رساله و همچنین درجهی آن میانگین نمرات استاد یا استادان
تبصرهی  :5مالک تصمی 
راهنما،مشاوریامشاورانونیزداورانمنتخباست.استادان راهنمادرصورتتعدددرمجموعیکرأیواستادانمشاورنیز
درمجموعیکرأیخواهندداشت.
یکه رساله مانند ضمیمهی
مادهی  :22نحوهی نگارش و صحافی رساله باید مانند ضمیمهی پیوست باشد .درصورت 
منشدهباشد،الزم است اصالح گردد.
پیوستتنظی 
مادهی  :23دانشجو پس از گذراندن موفق مراحل آموزشی و پژوهشی و کسب درجهی قبول از رساله ،دانشآموختهی
درجشده درصورت-
دورهی دکتری()Ph.Dشناختهمیشودوالزماستظرفحدّاکثر سه ماه نسبت به اصالح موارد  
جلسهیدفاعوانجام مراحل تسویهحساب اقدامنماید؛ درصورتتخلف ،موضوعبرای تصمیمگیریبهتحصیالتتکمیلی
دانشگاهارجاعمیشود.
مادهی  :24درمواردزیردانشجوازادامهیتحصیلدردورهیدکتری()Ph.Dمحرومخواهدشد:
الف)میانگینکلنمراتمرحلهیآموزشیدانشجو(بارعایتتبصرهیمادهی)09کمتر از  16باشد؛
ب)صالحیتعلمیدانشجوپس از دو بار آزمون جامعاحرازنشود؛
ج)رسالهیدانشجو(بارعایتبند"و" مادهی)70غیرقابلقبول ارزیابیشود؛
د)مدّت تحصیلدانشجوبیشترازحدّمجاز(حداکثر07نیمسال)بهطولانجامد؛
ه)ترك تحصیلدانشجوبهتأییدگروهآموزشی،دانشکدهودانشگاهرسیدهباشد.
تبصرهی  :1درصورتمحروم شدن یا انصراف دانشجوازادامهتحصیلدردورهیدکتری(،)Ph.Dطبقضوابطدانشگاه،
تسویهحسابدانشجو(اعمازروزانه،شبانهوپردیس)وعودتمدارکثبتنامیوتحویلگواهی کارنامهی تحصیلی ،منوط
به باز پرداخت شهریهی دوره است.
این شیوه نامه در  24ماده و  25تبصره در جلسههای  322الی  324مورخ  94/2/6 ،94/1/31.و 94/2/13
به تصویب شورای تحصیالت تكمیلی دانشگاه شهید چمران رسید و از نیمسال اول سال تحصیلی  95-94برای
کلیهی دانشجویان دکتری ()Ph.Dدانشگاه الزماالجرا خواهد بود.
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