
 

 

 

 

 

 شیوه نامه آموزشی دوره دکتری دانشگاه علوم قضایی

 

مصوب وزارت علوم، تحقیقات  71/9/99این شیوه نامه براساس آیین نامه آموزشی دوره دکتری مورخ 

آیین نامه مذکور تدوین  71به استناد ماده  62/71/91و فناوری و نیز مصوبات شورای دانشگاه مورخ 

 االجرا می باشد.گردیده و از تاریخ تصویب الزم 

 پژوهشی برگزار می شود. –دوره دکتری دانشگاه به شیوه آموزشی  -7

داوطلبان با داشتن شرایط عمومی تحصیل در دوره دکتری و پس از شرکت در آزمون کتبی و  -6

مصاحبه علمی و احراز صالحیت های کافی در تحصیل و پژوهش، مطابق مقررات جاری جذب دانشجوی 

 شد.دکتری پذیرش خواهند 

ظرفیت دانشجوی دکتری در هر دوره با توجه به اهداف عالیه دانشگاه و لحاط برنامه های بلند مدت  -1

 مصوب هیات امناء توسط شورای دانشگاه تعیین و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعالم خواهد شد.

گروه آموزشی و مسئولیت راهنمایی دانشجویان از بدو  ورود با استاد راهنمایی است که بوسیله  -4

 شورای  تحصیالت تکمیلی تعیین می شود.

سال است و در صورت ضرورت  5/4و حداکثر  5/1مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری حداقل  -5

 به پیشنهاد استاد راهنما و تایید گروه حداکثر تا یک نیمسال قابل تمدید است.

حد درسی در مرحله آموزشی وا 79واحد است.  از این تعداد  12مجموع واحدهای دوره دکتری  -2

 واحد خواهد بود. 79نیمسال تحصیلی ارائه خواهد شد و ارزش رساله نیز  1طی 

واحد  2ممکن است برای تمام یا بعضی از دانشجویان، دروسی تا سقف  یبه تشخیص گروه آموزش -1

 به عنوان دروس جبرانی ارائه شود. نمرات این دروس در میانگین کل محاسبه نخواهد شد.

 61از 72و حداقل میانگین نمره دروس در مرحله آموزشی  61از  74داقل نمره قبولی هر درس ح -9

باشد دانشجو مجاز است حداکثر در یک نیمسال تحصیلی  72می باشد. چنانچه میانگین دانشجو کمتر از  



ای تصویب شوردرسهایی را عالوه بر واحدهای درسی، برای جبران میانگین کل، با پیشنهاد استاد راهنما و 

 تحصیالت تکمیلی، بگذراند و در صورت عدم موفقیت از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.

 شرکت کنند.« ارزیابی جامع»کلیه دانشجویان باید پس از اتمام دروس مرحله آموزشی در  -9

 ارزیابی جامع هر رشته در  دو بخش کتبی و مصاحبه برگزار خواهد شد. -71

و مصاحبه، به تشخیص گروه آموزشی از دو  یا سه درس اصلی در هریک از در دو بخش کتبی  -77

 امتحان بعمل می آید.

باشد. در غیر اینصورت دانشجو تنها می  72میانگین نمرات دانشجو در ارزیابی جامع نباید کمتر از  -76

تواند حداکثر یک بار دیگر در این آزمون شرکت کند و در صورت عدم موفقیت از ادامه تحصیل محروم 

 د شد.خواه

دانشجو موظف است تا پایان نیمسال اول موضوع رساله خود را انتخاب و به شورای تحصیالت  -71

تکمیلی پیشنهاد نماید. در صورت عدم رعایت مفاد این بند، شورای تحصیالت تکمیلی در مورد ادامه 

 تحصیل دانشجو تصمیم گیری خواهد نمود.

آموزشی و تصویب شورای تحصیالت تکمیلی، هیاتی برای تصویب موضوع رساله، به پیشنهاد گروه  -74

مرکب از استادان راهنما، مشاور و سه نفر از استادان دارای تخصص در زمینه موضوع پیشنهادی تشکیل 

 می شود و دانشجو باید در جلسه این هیات از موضوع پیشنهادی خود دفاع نماید.

ت تکمیلی مطرح و تصمیم نهایی در صورت تصویب موضوع در هیات، موضوع در شورای تحصیال

 در این شورا اتخاذ خواهد شد.

طرح پیشنهادی رساله دانشجو تا پایان نیمسال سوم و پس از تصویب شورا رسمیت یافته و قابل اجرا  -75

 خواهد بود.

سال از تاریخ تصویب نهایی در  1و6حداقل و حداکثر مدت مجاز برای تدوین رساله، به ترتیب  -72

 تکمیلی خواهد بود.شورای تحصیالت 

رساله دکتری یک استاد راهنما و دو استاد مشاور خواهد داشت .در موارد خاص ممکن است با تایید  -71

گروه آموزشی و تصویب شورای تحصیالت تکمیلی، مسئولیت راهنمایی رساله به عهده دو استاد راهنما 

 دو استاد مشاور تعیین نمود. قرار گیرد. همچنین با ترتیب مذکور می توان برای یک رساله بیش از

استادان راهنما و مشاور از اعضای هیات علمی دانشگاه انتخاب می شوند. در شرایط خاص و با  -79

تصویب شورای دانشگاه انتخاب استاد راهنما و مشاور از بین متخصصان دارای مدرک دکترا یا هم تراز 



ی خارج از دانشگاه عضویت در هیأت  علمی آن از خارج از موسسه بالمانع است. در مورد استاد راهنما

 الزامی است.

دانشجو موظف است عالوه بر جلساتی که با استاد راهنما و مشاور برگزار می شود، در طول مدت  -79

 نگارش رساله حداقل دو جلسه سمینار در موضوع رساله ارائه نماید.

س از صدور مجوز از سوی معاونت قبل از برگزاری جلسه دفاع با تایید استادان راهنما و مشاور و پ -61

 آموزشی و تحصیالت تکمیلی، دانشجو باید در جلسه پیش دفاع )با ترکیب جلسه دفاع( شرکت کند.

ترکیب هیات داوران در جلسه دفاع عبارت است از استادان راهنما، مشاور، سه نفر عضو هیات  -67

حصیالت تکمیلی )که باید یک نفر از علمی در رشته مربوط با درجه حداقل استادیار به انتخاب شورای ت

آنان حداقل دانشیار خارج از دانشگاه باشد( و نماینده تحصیالت تکمیلی )به عنوان دبیر و ناظر جلسه بدون 

 حق رأی(.

تشکیل جلسه دفاع از رساله منوط به چاپ حداقل یک مقاله یا ارائه گواهی پذیرش قطعی مورد قبول  -66

 می باشد. دانشگاه در مجالت علمی پژوهشی

ارزیابی رساله براساس کیفیت علمی پژوهش انجام شده، میزان نوآوری، چگونگی دفاع و نحوه  -61

 نگارش رساله انجام می شود و نتیجه آن به شکل ارزیابی توصیفی و به یکی از دو صورت اعالم می شود:

 (.72-99/71(، خوب )79-99/79(، بسیار خوب )79-61قبول: در یکی از سطوح: عالی ) –الف 

 (72غیر قابل قبول )کمتر از  -ب

نتیجه نهایی ارزیابی رساله تنها به صورت توصیفی و بدون ذکر نمره انجام می شود و ارزیابی کمی  -64

 داوران تنها برای محاسبه میانگین و تعیین درجه رساله می باشد.

ران، دانشجو مجاز ارزیابی شود، بنا به تشخیص هیات داو« غیرقابل قبول»چنانچه رساله دانشجو  -65

است حداکثر طی شش ماه اصالحات الزم را اعمال و یک بار دیگر از آن دفاع کند مشروط بر آنکه  مدت 

 تحصیل وی از حداکثر مجاز بیشتر نشود.

دانشجو پس از گذراندن واحدهای درسی، ارزیابی جامع و کسب درجه قبول از رساله خود، به  -62

 دریافت درجه دکتری نائل می شود.

 


