باسمه تعالي
آيين نامه آموزشي دوره دكتري عمومي دامپزشكي
مقدمه :
به منظور تعيين خط مشي واحد برنامه ريزي آموزشي دوره دكتري عمومي دامپزشكي و تربيت
سطح دكتري عمومي در جه

دامپزشتكاد در

كسب مهارتهاي درمانگاهي و آزمايشگاهي منطبت بتا استتانداردهاي جهتاني و نيازهتاي

كشور جمهوري إسالمي ايراد  ،آيين نامه آموزشي دوره دكتري دامپزشكي ) (DVMبشتر ييتت تتدوين متي تردد تتا
دانشكده هاي دامپزشكي و دانشگاههاي مجري دوره دكتري دامپزشكي از لحاظ مقررات و ضتوابط آموزشتي بتواننتد در
صورت لزوم آد را مالك عمت قرار دهند .در اين آيين نامه منظور از كلمه ً دكتري ً  ،دكتري عمومي دامپزشكي اس .

فصل اول
شرايط ورود و نام نويسي
ماده  : 1شرايط ورود داوطلباد به دوره دكتري عمومي دامپزشكي بشر ييت اس :
-1-1داشتن حداقت ديپلم كامت متوسطه در رشته هاي علوم تجربي و رياضي مورد تاييتد وزارت آمتوزو و وترورو از
دبيرستانهاي داخت يا خارج از كشور
 -1-2وذيرفته شدد در آزمود ورودي سراسري دانشگاهها بر طب ضوابط
 -1-3مجاز بودد به ادامه تحصيت از نظر قوانين و مقررات جاري كشور
 -1-4داشتن شرايط عمومي ورود به آموزو عالي برابر مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي
 -1-5برخوردار بودد از سالم

تن و رواد (عدم معلولي

) برابر ضوابط مربوط به تشخيص كميسيود وزشتكي معتمتد

وزارت فرهنگ و آموزو عالي
 -1-6سپردد تعهد خدم
تبصره :ورداخ

در ازاي برخورداري از آموزو رايگاد و يا ورداخ

شهريه برابر تعرفه هاي مربوط

شهريه  ،دانش آموختگاد دوره دكتري عمومي دامپزشكي را از انجام ديگر تعهدات قانوني خاص معتا

نمي كند.
ماده  : 2وذيرفته شد اد آزمود سراسري و دانشجوياد دكتتري عمتومي دامپزشتكي مود نتد طبت تقتويم دانشتگاهي و
اطالعيه هاي مربوط به ثب

نام در مهل

تعيين شده براي نام نويسي و انتخاب واحتد درستي بته دانشتگاه يتا دانشتكده

ييربط مراجعه كنند ،درغير اينصورت مجاز به ادامه تحصيت در مقطع دكتري عمومي دامپزشكي نخواهند بود.
تبصره:عدم مراجعه به موقع وذيرفته شد اد در آزمود سراسري بتراي ثبت
انصرا

نتام در نخستتين نيمستاي تحصتيلي بمنزلته

آناد از تحصيت خواهد بود.

ماده  : 3تحصيت در دوره دكتري عمومي دامپزشكي به طور همزمتاد بتا رشتته هتاي ديگتر در دانشتگاهها و موسستات
آموز و عالي (اعم از دولتي و غير دولتي) مجاز نيس
عمومي دامپزشكي دانشگاه دولتي محروم مي شود.

و در صورت تخلف ،دانشجو از ادامته تحصتيت در دوره دكتتري

فصل دوم
نظام آموزشي
ماده  : 4آموزو دوره دكتري دامپزشكي مبتني بر نظام واحدي اس .
ماده  :5در نظام واحدي ارزو هر درس با واحدهاي آد درس سنجيده مي شود و قبولي يا عدم قبولي دانشجو در يت
درس به هماد درس محدود اس .

ماده :6
هر واحد درس نظري و عملي (درمانگاهي يا آزمايشگاهي ) ميزاد درسي اس
ساع

و  34ساع

كه م اد آد بته ترتيتب طتي 11

در طوي هر نيمساي تحصيلي يا دوره تابستاني طب برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي تدريس

مي شود.
تبصره :هر واحد عملي كارآموزي و عمليات دوره انترني بترتيب طي  51ساع
ماده :7هر ساي تحصيلي مركب از دو نيمساي تحصيلي و در صورت نياز ي

و  66ساع

به اجرا ذاشته مي شود.

دوره تابستاني اس .

تبصره:عمليات دوره انترني به صورت چرخشي در طوي آخرين ساي تحصيلي دوره دكتري دامپزشكي طب برنامه ريتزي
روه آموزشي علوم درمانگاهي يا بخش هاي ييربط در دانشكده دامپزشكي مجري انجام مي شود.
ماده : 6هر نيمساي تحصيلي عبارت اس

از  11ه ته آموزو و دوره تابستاني برابر با  6ه ته آموزو اس

.

تبصره  : 1مدت زماد الزم براي بر زاري امتحانهاي واياد هر نيمساي تحصيلي و دوره تابستاني اضافه بتر دوره آموزشتي
هر درس محسوب و منظور مي شود .
تبصره : 2در موارد استثنائي و ضروري  ،به ويشنهاد روه آموزشي ييربط و موافق

شوراي آموزشي دانشكده متي تتواد

درس يا دروسي را در مدتي كوتاه تر از  11ه ته تدريس كرد مشروط بر اينكه مجموع ساعات هر واحد درسي از ميتزاد
مقرر در ماده  6اين آيين نامه كمتر نشود و طوي دوره تدريس كوتاه تر از  6ه ته نباشد .

ماده  : 9در كليه دانشكده هاي دامپزشكي برنامه درسي و سرفصت مصوب شوراي عالي برنامه ريزي به اجرا ذاشته متي
شود .
تبصره  :تنظيم برنامه تحصيلي دوره دكتري عمومي با توجه به مقررات اين آيين نامه و رعاي
در برنامه درسي مصوب بر عهده دانشكده ييربط اس

ويش نيازهاي تعيين شتده

.

ماده  : 11برنامه درسي دوره دكتتري عمتومي در  2مرحلته وتيش درمانگتاهي ( شتامت كليته دروس عمتومي  ،اصتلي و
اختصاصي به استثناي دروس روه علوم درمانگاهي حتداقت  132واحتد ) و مرحلته درمانگتاهي (شتامت دروس تروه
آموزشي علوم درمانگاهي اعم از كارآموزي  ،انترني و واياد نامه دكتري دامپزشكي حداقت  91واحد ) كته معمتوالً طتي
شش ساي تحصيلي به طوي مي انجامد به مرحله اجرا در مي آيد .
ماده : 11در واياد مرحله اوي قبت از ورود به دروس علوم درمانگاهي ( وس از ذرانتدد حتداقت  132واحتد درستي ) ،
آزمود جامع ويش درمانگاهي دامپزشكي بر اساس مصوبه دويس

و هشتاد و دومين جلسه شتوراي عتالي برنامته ريتزي

متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتور
 1313/6/21بر زار مي شود قبولي در آزمود جامع وتيش درمانگتاهي شترط ورود بته مرحلته دوم يعنتي دروس علتوم
درمانگاهي اس

.

( الحاقي )  :بخشنامه شماره  21/636مورخ  1363/1/22معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه تهران
آيين نامه اجرايي آزمود جامع علوم وايه و ويش درمانگاهي دانشجوياد دوره دكتتري عمتومي ( حرفته

باسالم به ويوس

اي ) دامپزشتتكي ورودي آزمتتود سراستتري ستتاي  1311كتته در جلستتات متتور  1362/11/15و  1362/12/13شتتوراي
آموزشي دانشگاه تهراد مطر و به تصويب رسيده اس

جه

اطالع و اجترا از نيمستاي دوم ستاي تحصتيلي 1362-63

ابالغ مي ردد  .در ضمن تصوير آيين نامه مذكور بته همتراه صورتجلسته شتوراي آموزشتي دانشتگاه ( ) 1362/12/13
جه

اطالع و اقدام مقتضي ارساي مي ردد .
آيين نامه اجرايي آزمون جامع علوم پايه و پيش درمانگاهي
دانشجويان دوره دكتري عمومي دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران

تعريف و هدف :
ماده  : 1آزمود جامع ويش درمانگاهي كه در اين آيين نامه به اختصار آزمود جامع ناميده مي شود امتحاني اس
براي دانشجوياد دوره دكتري دامپزشكي و هد
شاخصهاي كي ي آموزو دامپزشكي اس
ماده  : 2شرك

آد ارتقاي كي ي

عمتومي

علمي ،آموزشي اين دوره و ايجاد و ح ظ معيارهتا و

.

در آزمود جامع مطاب ماده  11آيين نامه دوره دكتري عمتومي دامپزشتكي مصتوب جلسته  343متور

 1316/4/6شوراي عالي برنامه ريزي و بخشنامه شماره  22/412مور  1362/1/24مقام محترم وزارت علوم  ،تحقيقتات
و فناوري الزامي اس

 .دانشجوياني كه موف به ذراندد اين آزمود نشوند از ادامه تحصتيت در ايتن دوره محتروم متي

شوند .

چگونگي آزمون :
ماده  : 3آزمود جامع طي دو مرحله كه مرحله اوي وس از ذش
دروس اصلي به شر ويوس

 1و قسم

دوم وس از ذش

حداقت  11واحد درسي از دروس علوم وايه و برخي
 141واحد درسي از مابقي دروس اصلي و دروس

اختصاصي بر زار مي ردد  .هر مرحله از آزمود سالي دوبار در نيمه دوم شهريور ماه و نيمه دوم بهمن ماه هرساي
تح

آموزشي دانشگاه بر زار مي ردد .

نظارت و برنامه ريزي معاون

تبصره  : 1طر سواالت آزمود برعهده روههاي آموزشي دانشكده دامپزشكي اس
تبصره  :2آزمود زير نظر معاون

.

آموزشي دانشگاه توسط كميته اجرايي ازمود كه اعضاي آد را شوراي آموزشي

دانشكده انتخاب مي كند بر زار مي ردد.
ماده  : 4سواالت آزمود جامع ترجيحاً  4زينه اي اس
تهراد به ازاي هر واحد درسي حداقت ي

و توسط اعضاي هيات علمي دانشكده دامپزشكي دانشگاه

سواي طر و به طور محرمانه به معاون

آموزشي دانشگاه ارساي مي ردد و

كميته بر زار كننده آزمود منتخب شوراي آموزشي دانشكده در زماد و شرايط معين سواالت امتحاني را به تعداد الزم از
بين سواالت رسيده انتخاب و براي ازمود آماده مي سازد .
شرايط شرك

در آزمود :

ماده : 5شرط شرك

در هر مرحله از آزمود جامع اتما م  11واحد درسي در مرحله اوي آموزو دامپزشكي و اتمام

 141واحد درسي در مرحله دوم اس

كه واهي آد توسط دانشكده صادر و همراه معرفي نامه براي شرك

جامع به دانشجو داده مي شود تا هنگام ثب

در آزمود

نام به مجرياد آزمود تسليم نمايد .

ماده  : 6هر دانشجو در طوي مدت مجاز تحصيت حداكثر مي تواند سه بار در هر مرحله از آزمود جامع شرك

نمايد و

در صورت عدم قبول ي از ادامه تحصيت در مقطع دكتري عمومي دامپزشكي محروم مي شود با اينگونه دانشجوياد مطاب
مواد آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي رفتار مي شود .
ماده  : 7غيب

موجه در آزمود جامع جزو حداكثر نوب

شرك

در امتحاد محسوب نمي شود مشروط به آنكه سنوات

تحصيت دانشجو از حداكثر مجاز تجاوز نكند .
تبصره  : 3دانشجويي كه به هردليت در ي
در نيمساي بعدي ثب
حذ

نوب

هر ي

از آزمونها موف نشود فقط ي

نام و انتخاب واحد نمايد ولي در صورت عدم موفقي

شده و براي آد نيمساي تحصيلي مرخصي تحصيلي منظور خواهد شد .

بار مي تواند به شكت مشروط

در آزمود بعدي واحدهاي انتخابي وي

تبصره :4تشخيص موجه بودد غيب

دانشجو درامتحاد بر عهده شوراي آموزشي دانشكده اس

ماده  : 6شرط قبولي در آزمود جامع داشتن حداقت نمره  51از صد در هردوره آزمود اس
ماده  : 2اسامي قبوي شد اد هر ازمود بايد حداكثر  15روز بعد از آزمود توسط معاون

.
آموزشي دانشگاه تهراد به

دانشكده دامپزشكي اعالم شود .
ماده : 11اين آيين نامه در  11ماده و  4تبصره و دو ويوس

به ويشنهاد دانشكده دامپزشكي در جلسه شوراي آموزشي

مور  1362/12/13دانشگاه به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب براي دانشجوياد دوره دكتري عمومي دامپزشكي كه از
ساي تحصيلي  1311-16به بعد وارد دانشگاه مي شوند الزم االجراس

از اين تاريخ به بعد كليه بخشنامه ها و آيين نامه

هاي مغاير با آد براي اين دسته از دانشجوياد لغو مي شود .

فصل سوم

واحدهاي درسي و طول مدت مجاز به تحصيل
ماده  : 12حداقت تعداد واحد درسي و واحدهاي كارآموزي  ،انترني و واياد نامه دكتري براي فراغ

از تحصيت در طوي

دوره تحصلي دكتري دامپزشكي شامت دو مرحله ويش درمانگاهي و درمانگاهي  222واحد اس .
ماده : 13دانشجو در هر نيمساي تحصيلي مجاز اس

بين  14تا  21واحد درستي (بته استتثناي دروس دوره انترنتي كته

حداكثر 11واحد درسي در هر نيمساي اس ) انتخاب كند.
تبصره  : 1در آخرين نيمساي تحصيلي هر ي

از دو مرحلته آمتوزو دوره دكتتري موضتوع متاده  11ايتن آيتين نامته ،

همچنين در نيمساي تحصيلي ماقبت دوره انترني  ،دانشجو از رعاي
تبصره  2دانشجويي كه در ي

شرط انتخاب حداقت واحد درسي معا

اس .

نيمساي  ،حداقت ميانگين نمره  11داشته باشد در صورت تاييد شوراي آموزشي دانشتكده

دامپزشكي مجري مي تواند در نيمساي بعدي تا  24واحد درسي انتخاب كند.

تبصره : 3در مواردي كه دانشجو حداكثر تا  24واحد باقيمانده براي انجام مرحله اوي (ويش درمانگتاهي) دوره دكتتري را
داشته باشد ،درصورتي كه در نيمساي قبت مشروط نشده باشد ،بتا تاييتد تروه آموزشتي ييتر بتط يتا شتوراي آموزشتي
دانشكده مجري مي تواند تمامي واحدهاي باقيمانده را در ي

نيمساي انتخاب كند.

تبصره : 4در دوره انترني  ،دانشجو مجاز به انتخاب بيش از  11واحد درسي (غير از واحد واياد نامه نمي باشد) .
تبصره  : 5در هر دوره تابستاني  ،دانشجو بيش از  6واحد درسي نمي تواند انتخاب كند.
ماده  :14حداكثر مدت مجاز تحصيت در دوره دكتري دامپزشكي  9ساي اس .
تبصره  : 1چنانچه دانشجويي  3نوب

در آزمود جامع ويش درمانگاهي مردود شود از ادامه تحصيت در مقطع دكتري

دامپزشكي محروم مي شود.
تبصره  : 2اينگونه دانشجوياد با توجه به واحدهاي ذرانيده در صورت درخواس

مي توانند برابر مقتررات موجتود بته

مقطع كارشناسي علوم آزمايشگاهي دامپزشكي و يا ساير رشته هاي كارشناسي در روه دامپزشتكي (درصتورت موجتود
بودد) و ياسر روههاي مشابه در رشته هاي علوم تجربي (در صورت اخذ وتذيرو) تغييتر رشتته داده وادامته تحصتيت
دهند.

فصل چهارم

ارزشيابي علمي
ماده  : 15ارزشيابي علمي دانشجو در هر درس بر اساس ميزاد حضور فعاي در كالس درس  ،آزمايشگاه يتا درمانگتاه و
نتايج امتحانهاي بين نيمساي و واياد نيمساي توسط مدرس مربوط صورت مي يرد.
تبصره :نسب

نمرات مياد نيمساي دانشجو حداكثر %31و نمره نهائي واياد نيمساي  %11مي باشتد و در وايتاد نيمستاي از

كليه مطالب تدريس شده در هر دس امتحاد بعمت مي آيد.
ماده  : 16ارزشيابي تحصيلي دانشجو در دوره انترني با توجه به ضوابط زير محاسبه ومنظور مي شود:
 -16-1حضور مرتب و تمام وق

در بخش و كالسها وسمينارهاي ييربط و انجام كشي

هاي محوله بر استاس برنامته

تنظيمي بخش هاي روه علوم درمانگاهي حداكثر  %25امتياز.
 -16-2دق

واحساس مسئولي

در انجام امور محوله طب ضوابط بخش از جمله تهيه و تكميت ورونده بيماراد ارجاعي

به درمانگاه يا بيمارستاد دامپزشكي و تعقيب نتايج معاينه باليني و آزمايشگاهي و تشتخيص و درمتاد بيمتاراد در بختش
مربوط حداكثر %25امتياز.
 -16-3مهارت در تنظيم زارو كلينيكي بيماراد روزمره ارجاع شده به درمانگاه و ارائه سمينار مربوط به متوارد جالتب
درمانگاهي در طوي نيمساي با حضور استاد مربوط و ساير دانشجوياد حداكثر %25امتياز.
 -16-4شرك

در امتحاد واياني بخش و كسب امتياز الزم حداكثر  % 25امتياز

ماده  :17حداقل نمره قبولي در كليه دروس مرحله اول ( پيش درمانگاهي )  11ودر مرحله دوم (درمانگااهي ) 12
به مقياس  1تا  21است .دانشجويي كه در هري

از دروس نظري  ،عملي (آزمايشگاهي و درمانگتاهي) و دوره انترنتي

موف به كسب حداقت نمره قبولي نشود مودف به تكرار آد درس يا بخش مي باشد.
ماده  : 16مدرس هر درس يا هر بخش مودف اس

زارو نمره نهائي دانشتجو در آد درس يتا بختش را حتداكثر ده

روز وس از بر زاري امتحاد  ،به آموزو دانشكده تسليم نمايد.

ماده  : 12آموزو دانشكده مودف اس

نمره نهائي دروس را حداكثر تا دو ه ته وتس از بر تزاري آخترين امتحتاد هتر

نيمساي تحصيلي به آموزو كت دانشگاه ارساي كند.
ماده  : 21در واياد هر نيمساي تحصيلي ،ميانگين نمرات دانشجو در آد نيمساي و در وايتاد دوره تحصتيلي ميتانگين كتت
نمرات دانشجو  ،محاسبه مي ردد.
تبصره  :از آنجا كه دوره تابستاني به عنواد نيمساي محسوب نمي شود نمرات دروسي كه دانشجو در دوره تابستتاني متي
ذراند ،تنها در محاسبه ميانگين كت دانشجو در واياد دوره تحصيلي منظور مي شود.
ماده : 21ميانگين نمرات دانشجو در هيچكدام از نيمسالهاي تحصيلي مرحله اول ( پيش درمانگاهي ) نبايد از  12و در
مرحله دوم (درمانگاهي ) از  14بر مبناي نمره گذاري صفر تا  21كمتر باشد ،در غير اينصورت نام نويسي دانشجو در
نيمساي بعد به صورت مشروط خواهد بود.
تبصره  :1دانشكده دامپزشكي مودف اس
ي

موضوع مشروط بودد نامنويسي دانشجو را هر بار كتباً به وي اطالع دهد و

نسخه از آد را در ورونده دانشجو ضبط كند.

تبصره : 2دانشجويي كه به صورت مشروط ثب

نام مي كند ،حت انتختاب بتيش از  14واحتد درستي را در آد نيمستاي

ندارد.
تبصره  : 3دانشجويي كه در دوره انترني مشروط مي شود در نيمساي بعدي ح انتختاب بتيش از  1واحتد دروس دوره
انترني را ندارد.
ماده  : 22دانشجويي كه در طوي دوره دكتري براي  4نيمسال متوالي ياا  5نيمساال متنااوم مشاروط شاود از ادامته
تحصيت در دوره دكتري محروم مي شود.
تبصره :اينگونه دانشجوياد با توجه به واحدهاي ذرانيده مي توانند برابر مقتررات موجتود بته يكتي از مقتاطع كتارداني
دامپزشكي يا كارشناسي علوم آزمايشگاهي دامپزشكي به ترتيب در آموزشكده يا دانشكده دامپزشكي مجري ايتن مقتاطع
تغيير رشته دهند.

شماره 113/145:
تاريخ 1361/7/27 :
باسمه تعالي
جنام آقاي دكتر حسيني
معاونت محترم آموزشي دانشگاه تهران
با سالم ،
احتراما باز ش

به نامه شماره  21/3921مور  1361/3/6مدير كت محترم امور آموزشي آد دانشگاه در خصتوص متاده

 22آيين نامه آموزشي دوره دكتري دامپزشكي براي دانشجوياد ورودي آزمود سراسري ساي  1316به اطالع مي رساند :
موضوع در جلسه مور  61/6/21كميته تخصصي دامپزشكي وابسته به اين دفتر مطر و با عناي
نامه مصوب دوره دكتري عمومي دامپزشكي مصوب ساي  1316كه به طور واضح و ش ا
مدرك معادي در ماده مزبور راي صادر نشده اس

به م اد متاده  22آيتين

بياد شده در خصوص صتدور

 .همچنين با توجه به لغو دوره هاي معتادي در كليته مقتاطع تحصتيلي

ارساي بخشنامه در اين خصوص موردي ندارد .

با آرزوي توفيق الهي
دكتر حسن خالقي
مدير كل دفتر گسترش و دبير شوراي علوم و آموزش عالي

فصل پنجم

پايان نامه دكتري دامپزشكي
ماده  : 23تهيه واياد نامه آخرين بخش تحصيلي دوره دكتري مي باشد كه طي آد دانشجو مودتف است

در يت

زمينته

علمي مربوط به رشته تحصيلي خود زير نظر استاد راهنما معادي  6واحد واياد نامه به تحقي و تتبع بپردازد.
ماده  :24دانشجو وس از ورود به مرحله دوم مجاز اس

موضوع واياد نامه تحقيقاتي خود را با نظر استاد راهنما و تروه

آموزشي ييربط انتخاب كند .موضوع واياد نامه وس از تاييد شوراي وژوهشي يا آموزشي دانشكده قطعي
دفتر واياد نامه دانشكده به ثب

مي يابتد و در

مي رسد.

ماده  : 25به ويشنهاد استاد راهنما  ،ي

ن ر از اعضاي هيئ

علمي يا متخصصاد و وژوهشگراد برجسته بسته به موضتوع

واياد نامه وس از تاييد شوراي وژوهشي دانشكده (درصورت نياز) به عنواد استاد مشاور تعيين مي شود.
ماده : 26ارزشيابي واياد نامه توسط هيئ

دوراد متشكت از استاد راهنما ( به عنواد رئيس هيئ

مشاور (درصورت نياز) و  2ن ر از اعضاي هيئ

داوراد)  ،ي

داوراد كه تخصص آناد با موضوع واياد نامته ستنخي

ن ر استتاد

علمتي داشتته

باشد به ويشنهاد استاد راهنما و تصويب شوراي وژوهشي يا آموزشي دانشكده صورت مي يرد.
تبصره:مرتبه علمي استاد راهنما  ،مشاور و ساير اعضاي هيئ

داوراد حداقت بايد استادياري در دانشگاهها يتا معتادي آد

در موسسات وژوهشي باشد.
ماده :27درصورتي كه واياد نامه از نظر هيئ
در زماني كه هيئ

داوراد ً غير قابل قبول ً تشخيص داده شود ،دانشجو مي توانتد بتار ديگتر

داوراد تعيين مي كنند،

رساله خود را كامت و از آد دفاع نمايد ،تعيين اين مدت نبايد به نحوي باشد كه از حداكثر مدت مجاز ستنوات تحصتيلي
دانشجو فراتر رود.
تبصره:ترتيب بر زاري جلسه دفاع از واياد نامه توسط معاود وژوهشي يا آموزشي دانشكده مربوط بايد به صورتي تنظتيم
ردد كه دانشجو بتواند در طوي مدت مجاز تحصيت در دوره دكتري فارغ التحصيت شود.

ماده :26ارزشيابي واحدهاي واياد نامه دانشجو توسط هيئ
يرد و نمره واياد نامه كه وس از دفاع توسط هيئ

داوراد در مقياس نمره ذاري ص ر تا بيست

صتورت متي

داوراد اعالم مي ردد در صورتي كه باالتر از  14باشتد ،قابتت قبتوي

محسوب شده و در غير اينصورت غير قابت قبوي محسوب و بايد تكرار ردد .در هر صورت ارزشيابي واياد نامه هم بته
صورت نم ره ذاري و هم به شكت قبوي يا غير قابت قبوي الزم اس
فارغ التحصيلي دكتري اس

منعكس شود و به امضاي هيئ

و در احتساب ميانگين كت دانشجو منظور مي شود.

در صورتجلسه دفاع واياد نامه كته آخترين مرحلته

داوراد برسد .نمره دفاع واياد نامه در كارنامه دانشجو ثبت

