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 دیگر عبارت به نیست؛ پذیر امکان دفاع جلسه در( ان) داور توسط رساله یا نامه پایان عنوان در تغییر هرگونه -1

ییر عنوان پروپوزال و تأیید گروه  و دانشکده مربوطه است. تغ زملتمس رساله یا نامه پایان عنوان تغییر هرگونه

به عبارت دیگر عنوان پروپوزال با عنوان پایان نامه یا رساله و عنوان ثبت شده در ایرانداک می بایست با 

 همدیگر مطابقت داشته باشند.
به تشخیص گروه آموزشی  جبرانی دروس واحدهای تعداد: 99 ارشد کارشناسی نامه آیین نامه آیین 9 ادهم -2

 واحد است. 12حداکثر 

ستاد راهنمای دوم پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، عضو هیئت علمی هر یک از دانشگاه ها و مراکز ا -3

استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد،  پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

یا متخصص خارج از دانشگاه لرستان با حداقل مدرک کارشناسی ارشد  عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان

 .است

برای محاسبه هزینه های داوری و نظارت جلسات دفاع از پایان نامه یا رساله تنها کافی است صورتجلسه  -9

 .ارزشیابی و نامه رسمی معاون آموزشی دانشکده به مدیریت تحصیالت تکمیلی ارسال گردد. ) دو برگ(

که هر دو به ارزش صفر واحد می باشند امکان پذیر  "آزمون جامع"و  "آمادگی آزمون جامع"همزمان اخذ  -5

 نیست.

 

چنانچه استاد راهنما در بدو  :(PhD)شیوه نامه شرایط استادان راهنما و مشاور در دوره دکتری تخصصی 2ماده  -6

به  تعیین و نیمسال دوم تحصیلی دانشجو،ورود دانشجو مشخص نشده باشد باید حداکثر قبل از ثبت نام در 

مدیر  ،بدو ورود در صورت عدم تعیین استاد راهنما در مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه معرفی شود.

 عهده می گیرد. گروه وظایف استاد راهنما را حداکثر تاپایان نیمسال اول بر

 دانشگاه لرستان

 



به پیشنهاد استاد راهنما و تائید  (PhD): خصصیهنما و مشاور در دوره دکتری تشیوه نامه شرایط استادان را 3ماده   -7

ازاعضای هیئت علمی یا صاحب نظران و محققان  یک یا دو نفرشورای تحصیالت تکمیلی گروه، می توان 

را به جهت بهره گیری از تجارب و دانش تخصصی مرتبط با تحقیقات در رساله  با مدرک دکتریبرجسته 

 رساله تعیین نمود. دکتری دانشجو، به عنوان استاد مشاور

استاد مشاور باید دارای  :(PhD) شیوه نامه شرایط استادان راهنما و مشاور در دوره دکتری تخصصی 4تبصره   -8

برای صاحبنظران و محققانی که عضو  یا استادیار پژوهشی باشد. مدرک دکتری با حداقل مرتبه استاد یاری،

 .هیئت علمی نیستند داشتن مدرک دکتری الزامی است

باشد  2/11حداقل میانگین نمره کتبی  %77)در صورت قبولی در آزمون کتبی  آیین نامه آزمون جامع: 6ماده   -9

 75/17برابر است با  15میانگین نمره  %77از سه درس چون  15به فرض مثال در صورت کسب میانگین نمره 

بعمل آمده و در صورت قبولی در امتحان شفاهی از دانشجو توسط کمیته ممتحنین  لذا دانشجو مردود است(

عدم ضمناً  در نیمسال مربوطه جهت آزمون جامع درج خواهد شد. Pامتحان شفاهی در کارنامه دانشجو نمره 

کسب میانگین الزم در آزمون کتبی به منزله مردودی در هر سه درس بوده و می بایست امتحان مجدد از سه 

 درس به عمل آید؛ هر چند از دو درس دیگر نمره الزم را کسب نموده باشد. 

 نحوه ترکیب هیأت داوران دفاع از رساله دکتری   -17

 استاداناستاد یا  از: است ت داوران عبارتایترکیب ه :7314تا  7331 (Ph.D) دوره دکتریآیین نامه 71تبصره الف: 

به انتخاب شورای تحصیالت  ه رشته مربوط عضو هیئت علمی در)داور(  نفر 3فقط ،  مشاور استادانیا  ،راهنما 

یا پژوهشی پژوهشکده که باید یک نفر از آنها حداقل دانشیار و خارج از  تکمیلی دانشکده یا شورای آموزشی و

در شیوه پژوهشی دستگاه متقاضی می تواند یک نفر را به عنوان استاد مشاور معرفی کند که  مؤسسه مجری باشد.

 مشاور دانشجو در دفاع و داوری ها باشد و به عنوان عضو هیأت داوران در جلسات حضور داشته باشد.

هیأت داوران متشکل از سه عضو هیأت : 7311سال  (.Ph.D)آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی   71 ماده تبصره :ب

علمی )عالوه بر استادان راهنما و مشاور( با حداقل مرتبه استادیاری هستند که یک عضو از داخل و دو عضو از خارج 

 می تواند ازمتخصصان حرفه ای انتخاب شود.از گروه آموزشی انتخاب می شوند. یکی از داوران خارجی 



دانشجویانی که متقاضی استفاده از فرصت کوتاه مدت : کشور دانشجویان سازمان درخواست اساس بر  -11

تحقیقاتی شش ماه در دانشگاه ها و یا مراکز پژوهشی داخل کشور می باشند، در صورتی که سطح دانشگاه 

 نامه توجیهی از طرف استاد راهنما می باشند. رائه یبه ا مقصد پایین از دانشگاه لرستان باشد موظف

 (.Ph.D) تخصصی دکتری دوره در تحصیل مجاز مدت  -12

 –در شیوه آموزشی  یمدت مجاز تحصیل در دوره دکتر :7314تا  7331 (Ph.D) دوره دکتریآیین نامه  77الف: ماده 

شیوه پژوهشی حداقل سه سال و حداکثر چهار سال و نیم، و در سال  چهارحداقل سه سال ونیم وحداکثر پژوهشی 

حداکثر تا یک  ، در هر دو شیوه می توانتایید گروه ذی ربط در صورت ضرورت به پیشنهاد استاد راهنما و .است

 .نیمسال تحصیلی به این مدت افزود

مدت تحصیل در دوره دکتری تخصصی، حداقل : 7311سال  (.Ph.D)آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی   1ماده ب: 

 نیمسال تحصیلی است.حداکثر هشت  شش نیمسال تحصیلی و

در صورتی که دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود، مؤسسه اختیار دارد به پیشنهاد استاد راهنما، مدت  تبصره:

زش رایگان، تحصیل در نیمسال تحصیل را حداکثرتا دو نیمسال تحصیلی افزایش دهد. برای دانشجوی مشمول آمو

ثابت است که طبق تعرفه هیأت امنا تعیین و  نیمسال دوم منوط به پرداخت هزینه دراول کماکان به صورت رایگان اما 

طبق شیوه نامه مصوب مؤسسه دریافت می شود. چنانچه دانشجو در این مدت دانش آ موخته نشود، پرونده وی برای 

 صیل به کمیسیون موارد خاص مؤسسه ارجاع می شود.تصمیم گیری درخصوص ادامه تح
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