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 هقذهِ

آییي ًبهِ شَزای ػبلی ثسًبهِ زیصی آهَششی ٍشازت ػلَم، تحمیمبت ٍ فٌبٍزی هصَة  3هبدُ  12ثِ استٌبد ثٌد 

هییَز   871هصییَة خل ییِ شییوبزُ .Ph.D ی دٍزُ دوتییسی تصصصیییٍ آییییي ًبهییِ آهَششیی  28/7/1393

  ایي آییي ًبهِ تدٍیي ٍ ثِ اخسا گراشتِ هی شَد.شَزای ثسًبهِ زیصی آهَششی  24/11/1394

 (.Ph.D)دوره دکتاي   آموزشا   ين نامه جاام   ئآ» تحت ػٌیَاى   وِ یي ًبهِئایي آشیَُ ًبهِ اخسایی 

َزد هی  19/10/95 خل ِ شیَزای داًگیهبُ هیَز    چْبزهیي  زد ،هی شَدًبهیدُ  «شاهيود صنعت  دانشگاه

ویِ دز   ثؼید  ٍ هیب  95 هْس هبُ سیب   ٍزٍدیدوتسی داًگدَیبى  ثسای است. ایي آییي ًبهِ تصَیت لساز گسفتِ

  ثبشد. هی الشم االخسا ًدا پریسفتِ شدُ پژٍّگی، شیَُ آهَششی

یالت تىویلی( لبثل زٍییت ٍ دستسسیی هیی    هدیسیت تحصلیٌه داًگهبُ )ٍثهبُ ً صِ ثسٍش ایي آییي ًبهِ دز 

ثبشد. ثدیْیی است ػیدم اطیالع داًگدَ اش هدوَػیِ لَاًییي ٍ همیسزات آهَششیی دٍزُ ّبی دوتسی ًبفیی اش 

 اخسای آًْییب ًصَاّد ثَد.

 

 فياّذاف ٍ تعارفصل اٍل: 

ی تصصصی دز توبهی ّدف اش تدٍیي ایي آییي ًبهِ تؼییي چبزچَثی ثسای اخسای صحیح دٍزُ دوتس .1هادُ 

 شیس ًظبم ّبی آهَشش ػبلی است. 

 ایي آییي ًبهِ ٍ ثسای اختصبز تؼبزیف شیس استفبدُ شدُ است. دز . 2هادُ

 .شازت ػلَم،تحمیمبت ٍ فٌبٍزی استٍزت: اٍش .1

هَس ِ: داًگهبّْب ٍ هساوص آهَشش ػبلی دٍلتی ٍ غیسدٍلتی است وِ دازای هدَش پریسش داًگدَی  .2

 زت ّ تٌد.دٍزُ دوتسی اش ٍشا

آهَشش زایهبى: ًظبم آهَشش ػبلی وِ داًگدَیبى ثدٍى پسداخت شْسیِ ٍ صسفبً ثب سپسدى تؼْد  .3

 خدهت، تحصیل هی وٌٌد.

 شَزا: شَزای ػبلی ثسًبهِ زیصی آهَششی ٍشازت است. .4

داًگدَ: فسدی است وِ دز یىی اش زشتِ ّبی دٍزُ تحصیلی دوتسای تصصصی، ثساثس ضَاثط هؼیي  .5

 دز آى دٍزُ ثجت ًبم وٌد ٍ ثِ تحصیل اشتغب  ٍزشد. پریسفتِ شَد ٍ

ّبی تحصیلی آهَشش ػبلی زا ثب هَفمیت ثِ پبیبى زسبًد ٍ  داًش آهَختِ: فسدی است وِ یىی اش دٍزُ .6

 ثساثس ضَاثط هؼیي، هدزن تحصیلی آى دٍزُ زا دزیبفت وٌد.



 3 

َز هَلت ثِ هسخصی تحصیلی: هدت شهبى هگصصی است وِ داًگدَ ثساثس ضَاثط هؼیي ٍ ثِ ط .7

 تحصیل اشتغب  ًدازد.

اًصساف تحصیلی: فسآیٌدی است وِ دز آى داًگدَ ثِ طَز خَدخَاستِ اش اداهِ تحصیل خَددازی  .8

 وٌد.

آهَشش حضَزی: شیَُ ای اش آهَشش است وِ داًگدَ دز آى، توبم تحصیل خَد زا ثِ صَزت توبم  .9

 ٍلت اًدبم هی دّد.

اش گرزاًدى ٍاحدّبی دٍزُ آهَششی، ثب ّدف ازششیبثی ازشیبثی خبهغ: آشهًَی تصصصی است وِ پس  .10

 تَاًوٌدیْبی آهَششی ٍ پژٍّگی داًگدَ ثسگصاز هی شَد.

 هدزس: ػضَ ّیأت ػلوی ٍ یب و بًی وِ صالحیت تدزیس آًْب ثِ تأیید هَس ِ زسیدُ ثبشد. .11

 زشتِ تحصیلی: یىی اش حَشُ ّبی تصصصی ػلَم ثساسبس تم ین ثٌدی ٍشازت است. .12

ؼبلیت ّبی ّس زشتِ تحصیلی است وِ اّداف فسی: هدوَػِ ثِ ّن پیَستِ ای اش دزٍس ٍ ثسًبهِ دز  .13

 هگصصی زا دًجب  هی وٌد.

یه ًیو ب  تحصیلی یب   ٍاحد دزسی: داًش یب هْبزت ّبیی است وِ ثسای یبدگیسی داًگدَ دز طَ  .14

 شهبى هؼبد  آى دز ًظس گسفتِ هی شَد.

ػضَ ّیأت ػلوی وِ دازای تصصص هگبثِ دز یه  یدگسٍُ آهَششی: هدوَػِ ای هتگىل اش تؼدا  .15

 زشتِ ػلوی ّ تٌد.

تحصیلی وِ پس اش دٍزُ وبزشٌبسی ازشد یب دوتسی حسفِ ای آغبش هی  دٍزُدٍزُ دوتسی تصصصی:  .16

 شَد ٍ داًگدَ طجك ثسًبهِ دزسی هصَة، هدزن دوتسی دزیبفت هی وٌد.

دٍزُ دوتسی تصصصی است وِ دز زسبلِ: گصازش هىتَة حبصل اش یه فؼبلیت پژٍّگی داًگدَی  .17

هگبٍز  یدتبزاٌّوب ٍ استبد/اس یدتبِ تحصیلی ٍ ثب زاٌّوبیی استبد/استیه شهیٌِ هگصص اش یه زش

 تدٍیي هی شَد.

ّیأت داٍزاى: هدوَػِ ای هتگىل اش اػضبی ّیأت ػلوی ٍ یب هتصصصبى حسفِ ای است وِ  .18

 بلِ داًگدَ زا ثس ػْدُ دازًد.سه ئَلیت ازشیبثی ز

ساى یب وبزشٌبسبى ثب تدسثِ غیس ّیأت ػلوی دز سبیس ثصش ّبی ظً بى حسفِ ای: صبحتهتصصص .19

 خبهؼِ ّ تٌد وِ دازای هْبزت ٍ صالحیت حسفِ ای ثِ تأیید هَس ِ ّ تٌد. 
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 ضزايط ٍ ضَابط پذيزشفصل دٍم: 

 :ػوَهی ٍ اختصبصی ٍزٍد ثِ دٍزُ دوتسی تصصصی ػجبزتٌد اششسایط   :3هادُ

زن زسوی پبیبى دٍزُ وبزشٌبسی  ازشد اػن اش پیَستِ، ًبپیَستِ یب دوتسی حسفِ ای هَزد دازا ثَدى هد الف(

 .تبیید ٍشازتصبًِ ّبی ػلَم، تحمیمبت ٍ فٌبٍزی ٍ ثْداشت، دزهبى ٍ آهَشش پصشىی

 داشتي صالحیت ّبی ػوَهی ٍزٍد ثِ آهَشش ػبلی. ب(

 ٍزٍد ثِ آهَشش ػبلی. ػلویّبی داشتي صالحیت  ج(

 اًبیی دز شثبى خبزخی.احساش تَ د(

شثبى خبزخی دز همطغ دوتسی شثبى اًهلی ی هی ثبشد. داشتي تَاًیبیی دز شثیبى اًهلی یی شیسم الشم ثیسای       

گسدد وِ ثب ازائِ هدزن لجَلی دز یىی اش آشهَى ّبی شییس )هگیسٍم ثیس    پریسش دز دٍزُ دوتسی هح َة هی

 د( احساش هی شَد: ًهرشتِ ثبش هدزن ایٌىِ دز شهبى ازائِ اش هدت اػتجبز آى

 MSRT.اش آشهَى  50و ت حدالل ًوسُ  .1    

 . IELTSاش آشهَى  5و ت حدالل ًوسُ  .2

 .TOLIMOاش آشهَى  470و ت حدالل ًوسُ  .3

 .TOEFL PBTاش آشهَى  470و ت حدالل ًوسُ  .4

 .TOEFL IBTاش آشهَى  60و ت حدالل ًوسُ  .5

 .(UTEPTهبُ تْساى )اش آشهَى شثبى داًگ 50و ت حدالل ًوسُ  .6

 .(TMUEاش آشهَى شثبى داًگهبُ تسثیت هدزس ) 50و ت حدالل ًوسُ  .7

 اش آشهَى ث ٌدگی شثبى داًگهبُ شیساش. 50و ت حدالل ًوسُ  .8

دز صَزتیىِ داٍطلت پریسفتِ شدُ دز دٍزُ دوتسی دز ٌّهبم ثجت ًبم ٍ ٍزٍد ثِ دٍزُ دوتسی، هدزن لجیَلی  

الروس )گَاّی احساش حدالل ًوسُ( زا و یت ًٌویَدُ ثبشید ثبی یتی     اًهلی ی فَق دز یىی اش آشهَى ّبی شثبى

ًویسُ لجیَلی زا   دزصید   90حداوثس تب لجل اش اهتحبى ازشیبثی خبهغ وتجی، ایي هدزن یب هدزن احساش حدالل 

غ زا و ت ٍ ثِ تحصیالت تىویلی داًگهبُ ازائِ ًوبید، دز غیس ایي صَزت هدَش ٍزٍد ثِ اهتحبى ازشیبثی خیبه 

ًوسُ لجَلی دز آشهَى شثبى اًهلی ی  شدُ  دزصد 90ًصَاّد داشت. داًگدَیی وِ فمط هَفك ثِ اخر گَاّی 

ٍ ثِ صَزت هگسٍم ثِ ٍی اخبشُ شسوت دز اهتحبى ازشیبثی خبهغ دادُ شدُ است حداوثس تیب شهیبى دفیبع اش    

ثیِ ازائیِ هیدزن لجیَلی     زسبلِ دوتسی خَد )دز سمف سٌَات هدبش تحصیل( فسصت خَاّد داشت تب ً جت 
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ًوسُ لجَلی( دز آشهَى ّبی شثبى اًهلی ی اشبزُ شدُ الدام ًوبید، دز غیس ایٌصَزت  دزصد 100)گَاّی احساش 

 اخبشُ دفبع اش زسبلِ ثِ ٍی دادُ ًصَاّد شد.

پریسش داًگدَ هگوَ  همسزات استؼدادّبی دزخگبى طجك هصَثبت شیَزای ّیدایت اسیتؼدادّبی     :1تبصزُ

 ات ٍ پریسش داٍطلجبى خبزخی هصَثبت هساخغ ذیسثط اًدبم هی شَد.ٍشزدزخگبى 

داًگدَی دٍزُ دوتسی تصصصی هَس ِ خبزج هی تَاًد طجك آئیي ًبهِ اًتمب  داًگدَیبى خبزج ثِ  :2تبصزُ

 داخل، هصَة ٍشازت ثِ یىی اش هَس ِ ّبی داخل هٌتمل شَد.

 وتسی تصصصی صسفبً یىجبز اهىبى پریس است.آهَشش زایهبى ثسای ّس داًگدَ دز دٍزُ تحصیلی د .4هادُ 

تحصیل دز دٍزُ دوتسی تصصصی ثِ صَزت توبم ٍلت است. ّوچٌیي تحصیل ّوصهیبى داًگیدَی    .5هادُ 

 ایي دٍزُ دز ّوبى دٍزُ یب سبیس دٍزُ ّبی تحصیلی هوٌَع است.

َس یِ ّیب اػین اش    تغییس زشتِ ٍ اًتمب  داًگدَی دٍزُ دوتسی تصصصی دز ّوبى هَس ِ یب سیبیس ه  .6هادُ 

 دٍلتی ٍ غیسدٍلتی هوٌَع است. 

 

 صل سَم: ضَابط ٍ هقزرات آهَسضيف

داًگهبُ هَظف است ثسًبهِ دزسی هصَة زا ثسای دٍزُ ای وِ دز آى ثب هدَش ٍشازت داًگدَ پریسفتِ . 7هادُ 

 است اخسا وٌد.

 هی شَد. آهَشش دز دٍزُ دوتسی تصصصی دز داًگهبُ هجتٌی ثس ًظبم ٍاحدی اًدبم .8هادُ 

 دُ ّفتِ آهَشش ٍ دٍ ّفتِ ازششیبثی پبیبى ًیو ب  است.صتجصسُ: ّس ًیو ب  تحصیلی ّددُ ّفتِ شبهل شبً

حدالل شیش ًیو یب  تحصییلی ٍ     پژٍّگی  -هدت هدبش تحصیل دز دٍزُ دوتسی دز شیَُ آهَششی .9هادُ 

 حداوثس ّگت ًیو ب  تحصیلی است.

داًش آهَختِ ًگَد شَزای تحصیالت داًگیىدُ اختییبز دازد ثیِ    دز صَزتیىِ داًگدَ دز هدت همسز  تبصزُ:

پیگٌْبد استبد زاٌّوب ٍ تبیید گسٍُ آهَششی هدت تحصیل داًگدَ زا حداوثس تب دٍ ًیو ب  تحصیلی افصایش 

م ٍد تحصیل دز ًیو ب  اٍ  ووبویبى زایهیبى اهیب دز ًیو یب      دّد. ثسای داًگدَی هگوَ  آهَشش زایهبى

ٌِ ثبثت است وِ طجك تؼسفِ ّیبت اهٌب تؼییي هی شَد. چٌبًچِ داًگدَ دز ایي هیدت  هٌَم ثِ پسداخت ّصی

هَختِ ًگَد پسًٍدُ ٍی ثسای تصوین گیسی دز خصَص اداهِ تحصییل ثیِ ووی ییَى هیَازد خیبص      آداًش 

دز ایي صَزت داًگدَ هَظف است تمبضبی خَد زا اش طسیك ووی یَى هَازد خیبص  داًگهبُ ازخبع هی شَد.

 یهیسی ًوبید. داًگهبُ پ
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 ٍ آهَششی ٍاحد 18 تب 12وِ اش ایي تؼداد  است ٍاحد 36 دوتسی تصصصی ُدٍز ٍاحدّبی هدوَع :10هادُ 

 پژٍّگی )زسبلِ دوتسی( است وِ دز ثسًبهِ دزسی ّس زشتِ تحصیلی لحبظ هی شَد. ٍاحد 24 تب 18

)ثب لحبظ دزٍس  ٍاحد دزسی 10 ٍ حداوثس  6 حداللداًگدَ هَظف است دز ّس ًیو ب  تحصیلی : 1 تبصزُ

 ٍاحد دزسی اش ٍاحدّبی ٍی ثبلیوبًدُ ثبشد.  6زا اًتصبة ٍ ثجت ًبم وٌد، ههس آًىِ ووتس اش  خجساًی(

ثِ تگصیص استبد/ اسبتید زاٌّوب ٍ تأیید گسٍُ آهَششی ذییسثط،   ًیبش، صَزت دز ٍ خبص شسایط دز :2تبصزُ 

هیستجط زا   )دز صَزت ازائِ دزٍس( ٍس وبزشٌبسی ازشدٍاحد دزسی اش دز 6داًگدَ هَظف است حداوثس تب  

دزس ّیبی  ثِ ًحَی ثسًبهیِ زییصی ًوبیید ویِ     گسٍُ آهَششی هَظف است  ثِ ػٌَاى دزٍس خجساًی ثهرزاًد.

ٍ اییي   اییي دزٍس زا اخیر ًوبیید    ثتَاًدداًگدَ  وِ شَدخجساًی دز دٍزُ ّبی وبزشٌبسی ازشد هسثَطِ ازائِ 

)هؼد (  ًوسُ دزٍس خجساًی دز تؼییي هیبًهیي گدَیبى دوتسا ازائِ ًصَاّد شد.دزٍس ثطَز خداگبًِ ثسای داً

دز ّیس صیَزت گرزاًیدى دزٍس خجساًیی ًجبیید هَخیت افیصایش         ول هحبسجِ ًوی شَد. ًیو ب  ٍ هیبًهیي

 حداوثس سٌَات هدبش تحصیلی داًگدَ گسدد.

افمت استبد زاٌّوب ٍ تبییید گیسٍُ   داًگدَ هی تَاًد دز طَ  تحصیل دز دٍزُ دوتسی دز صَزت هَ :3تبصزُ 

 آهَششی ثِ هدت یه ًیو ب  )ثب احت بة دز سٌَات هدبش تحصییل( اش هسخصیی تحصییلی اسیتفبدُ ًوبیید.     

 ًیو ب  تحصیلی هی ثبشد.آى دزخَاست هسخصی تحصیلی حدالل دٍ ّفتِ لجل اش شسٍع  شهبى

َین آهَششی داًگهبُ الدام ثیِ ثجیت   داًگدَیی وِ ثِ ّس دلیل دز یه ًیو ب  تحصیلی هطبثك تم :4تبصزُ 

ًبم ًٌوبید ثِ ػٌَاى داًگدَی هٌصسف اش تحصیل شٌبختِ شدُ ٍ حىن اًصیساف اش تحصییل ثیسای ٍی صیبدز     

 خَاّد شد.

دز هَازد خبص تمبضبی حرف دزس ٍ یب حرف ًیو ب  تحصیلی داًگدَ تَسط ووی ییَى هیَازد   : 5تبصزُ 

ي صَزت داًگدَ هی تَاًد تمبضبی خَد دز ایي خصیَص زا ثیِ   خبص داًگهبُ لبثل ثسزسی خَاّد ثَد. دز ای

 ووی یَى هَازد خبص داًگهبُ ازائِ ًوبید.

لجَ  پس  لبثل هیبًهیي ول ٍ 20اش 14 ،)اػن اش اصلی ٍ یب خجساًی( دزس ّس دز لجَلی ًوسُ حدالل .11هادُ 

 .است 20اش 16 اش گرزاًدى توبم ٍاحد ّبی آهَششی

َ  ثبشید، 16ول ًوسات پس اش گرزاًیدى توبم ٍاحد ّبی آهَششی ووتس اش  چٌبًچِ هیبًهیي .1تبصزُ   داًگید

سسفصیل  اش  یسی ٍدز تحصییلی  یه ًیو یب   ٍ تبیید گسٍُ آهَششی فمط دز زاٌّوب استبد ًظس ثب َظف استه

دزسی، ثیسای   سمف ٍاحدّبی ثس ػالٍُ ثبشد زا 16 دزٍسی وِ ًوسُ داًگدَ دز آًْب ووتس اش یبٍ هصَة دٍزُ 

 دز غیس ایٌصَزت اش اداهِ تحصیل هحسٍم هی شَد. ثهرزاًد ثب هَفمیت اًتصبة ٍ ى هیبًهیي ولخجسا
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 هحبسجِ هیبًهیي ول ًوسات داًگدَ صسفبً ثساسبس آخسیي ًوسُ لجَلی ٍی اًدبم هی شَد. .2تبصزُ

ِ داًگدَی هگوَ  آهَشش زایهبى، دز صَزت ػدم و ت ًوسُ لجَلی دز ّس دزس یب حرف غیسهَخ .3تبصزُ

آى، هَظف است ثسای اًتصبة هددد ّوبى دزس یب دزس خبیهصیي، ّصیٌِ هسثیَم ثیِ آى زا ثساسیبس تؼسفیِ     

 هصَة ّیأت اهٌبء هَس ِ پسداخت وٌد.

فت تحصیلی داًگدَ دز ّس دزس، اش سَی هیدزس )ییب هدزسیبى( آى دزس ٍ ثساسیبس     سازشیبثی پیگ.12هادُ

ػولی دز  -یحلِ ای ٍ پبیبًی ثسای دزٍس ًظسهسشهَى وتجی ت دز والس، اًدبم تىبلیف ٍ ًتبیح آیحضَ ٍ فؼبل

 ّس ًیو ب  تحصیلی صَزت هی پریسد ٍ ثس هجٌبی ػددی اش صفس تب ثی ت تؼییي هی شَد.

دز پبیبى ّیس ًیو یب     تَسط هدزس دزس ٍ شهبى اػالم ًوسات ازائِ دزٍس تَسط داًگىدُ چهًَهی تبصزُ:

سًبهِ زیصی آهَششی داًگهبُ ٍ شیَُ ًبهِ ًحَُ ثسگصازی اهتحبًبت شیَُ ًبهِ ث هَاد هٌدزج دز تحصیلی هطبثك

  داًگهبُ خَاّد ثَد.

ًیو ب  تحصیلی، دز یه دزس ثیش اش سِ شبًصدّن اش ویالس ّیبی   یه چٌبًچِ داًگدَ دز طَ   .13هادُ

 پبیبى ًیو ب  آى دزس غیجت وٌد، ایي غیجت غیسهَخِ تلمی شدُ ٍ آى دزس یه دزس یب دز خل ِ اهتحبى

حرف هی شَد دز ایي صَزت، زػبیت حدالل شش ٍاحد دز طَ  ًیو ب  ثسای داًگدَ الصاهیی ًی یت ٍلیی    

دز  ًیو ب  هروَز ثِ ػٌَاى یه ًیو ب  وبهل خصٍ هیدت هدیبش دٍزُ تحصییلی ٍی هح یَة    هیی شیَد.      

ییب دزس  ایي آییي ًبهِ ثسای اًتصبة هدیدد ّویبى دزس    11هبدُ  3ایٌصَزت داًگدَ ثبی تی هطبثك تجصسُ 

   خبیهصیي، ّصیٌِ هسثَم ثِ آى زا ثساسبس تؼسفِ هصَة ّیأت اهٌبء هَس ِ پسداخت وٌد.

ِ  هَفمیت ثب زا دوتسی دٍزُ دزسی ٍاحدّبی ولیِ وِ داًگدَیی .14هادُ ، ثبیید دز  ثبشید  دُیزسیبً  پبییبى  ثی

زسبلِ( ثسگیصاز هیی    ًیو ب  ثالفبصلِ ثؼدی آى دز ازشیبثی خبهغ وِ ثصَزت وتجی ٍ شفبّی)دفبع اش پیگٌْبد

 دزسیی اش توبم ٍاحدّبی  16خبهغ، و ت هیبًهیي ول حدالل ثسای ٍزد ثِ هسحلِ ازشیبثی شَد شسوت ًوبید. 

 دٍزُ الصاهی است.

)پیَسیت   "ازشیبثی خیبهغ  شیَُ ًبهِ اخسایی" دستَزالؼول هٌدزج دز خبهغ هطبثك ثبازشیبثی آشهَى  :1تبصزُ 

داًگدیَ هَظف است دز ًیو یب  هسثَم ثِ  گهبُ ثسگصاز خَاّد شد.هصَة شَزای تحصیالت تىویلی داً( 1

 زا دزج ًوبید.« ازشیبثی خبهغ» ازشییبثی خیبهغ، ثجت ًیبم ًوَدُ ٍ دز ثسي اًتصبة ٍاحید ػٌَاى 

گیت هیبُ ثسگیصاز هیی     ازدیجْاسفٌد هبُ ٍ آثبى هبُ، ازشیبثی خبهغ سِ ثبز دز سب  دز ثبشُ ّبی شهبًی  :2تبصزُ

 گسدد.
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ِ   شسوت دز ازشیبثی خبهغ )وتجی یب داًگدَ هی ثبی تی خْت اخر هدَش  :3تبصزُ  ( دفیبع اش پیگیٌْبد زسیبل

اش طسیك پیگصَاى خیدهت دز   ثسای ازشیبثی حدالل دٍ ّفتِ لجل اش تبزیخ پیش ثیٌی شدُدزخَاست خَد زا 

ثجت ًوَدُ ٍ ایي فسایٌد زا تب صیدٍز  ًگىدُ هسثَطِ( )ثب ّوبٌّهی استبد زاٌّوب ٍ دا سی تن آهَششی گل تبى

 ًوبید.هدَش تَسط تحصیالت تىویلی داًگهبُ پیهیسی 

  ( حداوثس تب پبیبى ًیو یب دفبع اش پیگٌْبد زسبلِخبهغ )وتجی ٍ ازشیبثی دز اهتحبى  داًگدَ لجَلی: 4تبصزُ 

َششی ثِ شَزای تحصیالت تىویلی دز غیس ایٌصَزت هساتت تَسط هدیس گسٍُ آه چْبزم تحصیلی الصاهی است

دز ٍضیؼیت داًگیدَ زا ثسزسیی ٍ    دز صیَزت هَافمیت اسیتبد زاٌّویب     ایي شَزا داًگىدُ گصازش هی شَد تب 

لجَلی دز ازشیبثی خبهغ تصوین گیسی ًوبید. چٌبًچِ داًگیدَ   ٍ شسوتهْلت )یه ًیو ب (  تودیدخصَص 

هساتیت تَسیط    فبع اش پیگٌْبد زسبلِ( اسیتفبدُ ًوبیید  اش ایي فسصت ثسای لجَلی دز ازشیبثی )وتجی ٍ دًتَاًد 

داًگىدُ ثِ تحصیالت تىویلی داًگهبُ گصازش هی شَد تب شَزای تحصیالت تىویلیی داًگیهبُ دز خصیَص    

 تحصییلی  ٍضؼیت داًگدَ تصوین گیسی ًوبید. دز ّس صَزت چٌبًچِ داًگدَ ًتَاًد تب پبیبى ًیو ب  شگین 

 سسبًد اش اداهِ تحصیل هحسٍم هی شَد.ثبیی زا ثِ تصَیت ًْ پیگٌْبد زسبلِ خَد

ثِ ػْدُ ووی یَى  ٍیتصوین گیسی دز خصَص اداهِ تحصیل ثب تمبضبی داًگدَ دز هَازد خبص  :5تبصزُ 

  هَازد خبص داًگهبُ خَاّد ثَد.

ّوچٌیي ًویسُ  ثبشد.  16ًجبید ووتس اش  وتجی هیبًهیي ول ًوسات داًگدَ دز اهتحبى ازشیبثی خبهغ .15هادُ 

ثبشید تٌْیب    16داًگدَیی وِ هیبًهیي ازشیبثی خبهغ ٍی ووتیس اش  ثبشد.  14س دزس اهتحبًی ًجبید ووتس اش ّ

ثیسای   .یه ثبز دیهس فسصت خَاّد داشت وِ دز ازشیبثی خیبهغ شیسوت ًویَدُ ٍ آى زا ثیب هَفمییت ثهرزاًید      

ت هدیَش اش ادازُ تحصییالت   دزیبفی  ثسگصازی هددد اهتحبى ازشیبثی خبهغ )وتجی ٍ یب دفبع اش پیگٌْبد زسبلِ(

ًوسُ ازشیبثی خبهغ ثصَزت یه دزس ٍ ثیدٍى تیأثیس دز هؼید  ویل ٍ پیس اش       الصاهی است. تىویلی داًگهبُ

 لجَلی دز دفبع اش پیگٌْبد زسبلِ دز وبزًبهِ داًگدَ ثجت هی گسدد.

تصیوین گییسی دز   ثب تمبضیبی داًگیدَ    )وتجی ٍ یب دفبع اش پیگٌْبد زسبلِ( دی دز ازشیبثی خبهغدٍسهدٍ ثبز  صَزتدز :1تبصزُ 

 .خَاّد ثَدووی یَى هَازد خبص داًگهبُ ثب اهىبى شسوت هددد ٍی دز ازشیبثی خبهغ  اداهِ تحصیل ٍ خصَص

شهیبى  دز ثٌب ثِ دالیل غیس هَخِ  ،وِ ّوِ ٍاحد ّبی آهَششی دٍزُ زا ثب هَفمیت ثِ اتوبم زسبًیدُ چٌبًچِ داًگدَیی: 2 تبصزُ

ثِ ػٌَاى ییه ثیبز زدی دز ازشییبثی خیبهغ      ایي ه ئلِ شسوت ًٌوبید وتجی اهتحبى ازشیبثی خبهغدز ًگىدُتؼییي شدُ تَسط دا

ثیسای ػیدم شیسوت دز ازشییبثی      تصوین گیسی دز خصَص هَخِ یب غیس هَخِ ثَدى دالیل داًگدَ خَاّد شد.هٌظَز ثسای ٍی 

 خَاّد ثَد. ائِ شدُ تَسط داًگدَ( )ثب تَخِ ثِ هدازن ازثِ ػْدُ شَزای تحصیالت تىویلی داًگىدُ  خبهغ
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 ٍ دفاع اس رسالِ ط ٍ هقزرات پژٍّطيبفصل چْارم: ضَا

ِ   )وتجی ٍ  دى هَفمیت آهیص ازشیبثی خبهغیگرزاً. 16هادُ  شیسم الشم ثیسای شیسٍع     (دفیبع اش پیگیٌْبد زسیبل

 فؼبلیتْبی پژٍّگی دز دٍزُ دوتسی تصصصی است.

پیگٌْبد داًگدَ ٍ ثب هَافمت یىی اش اػضیبی ّییبت ػلویی تویبم      استبد زاٌّوب دز دٍزُ دوتسی ثِ .17هادُ 

 تحصیالت تىویلی داًگىدُ یٍلت داًگهبُ دز زشتِ گسایش داًگدَ ثب هستجِ حدالل استبدیبزی ٍ تأیید شَزا

استبد زاٌّوبی اٍ  هی تَاًد دز صَزت ًییبش پیس اش تبییید     شَد. تؼییي هی دز ًیو ب  اٍ  تحصیلی داًگدَ

)ییه   ٍ تصَیت شَزای تحصیالت تىویلی داًگىدُ ثسای زسبلِ دوتیسی اسیتبد زاٌّویبی دٍم    آهَششیگسٍُ 

اسیبتید زاٌّویب ٍ هگیبٍز ثبی یتی      تؼیییي  فسهْبی تىوییل شیدُ   تؼییي ًوبید. )حداوثس دٍ ًفس(ٍ هگبٍز ًفس(

ّ  حداوثس تب پبیبى ًیو ب  دٍم تحصیلی داًگدَ ثِ تحصیالت تىویلی داًگهبُ ازسب  گیسدد.  وىیبزی  هییصاى 

 دزصد ول پبیبى ًبهِ هی ثبشد. 40ثِ هیصاى استبد زاٌّوبی دٍم 

شییَُ ًبهیِ شیسایط    "شیسایط هٌیدزج دز  ولیِ ثبی تی زسبلِ  /هگبٍزیيزٍ هگبٍ زاٌّوبتبد/اسبتید اس: 1 تبصزُ

 15/10/1393 هیَز   مهصَة خل ِ چْیبز  "زسبلِ دوتسیپبیبى ًبهِ وبزشٌبسی ازشد ٍ زاٌّوبیی ٍ هگبٍزُ 

ُ  ٍثهیبُ شیَُ ًبهیِ دز  ایي  زا دازا ثبشٌد.ًگهبُ شَزای دا  هیدیسیت تحصییالت تىویلیی لبثیل     لیٌیه  داًگیهب

 زٍیت هی ثبشد. ٍ یدستسس

داًگدَ هَظف است تب پبیبى ًیو ب  اٍ  تحصیلی هَضَع ولی زسبلِ خَد ثیِ هٌظیَز ازائیِ طیس       :2تبصزُ

داًگیدَ  ّوچٌیي ٍّگی خَد زا آغبش ًوبید. ثب ّوبٌّهی استبد زاٌّوب تؼییي ٍ فؼبلیت پژزا پیگٌْبدی زسبلِ 

ثب ّوبٌّهی ثب استبد/ اسبتید زاٌّوب فسم پیگٌْبد زسبلِ خَد )هَضیَع ولیی( زا تىوییل ٍ ثیِ گیسٍُ      ثبی تی 

)حیداوثس تیب پبییبى ًیو یب  سیَم      تصَیت دز شَزای تحصیالت تىویلی داًگىدُ آهَششی تحَیل تب پس اش 

 زسب  گسدد.تحصیلی( ثِ تحصیالت تىویلی داًگهبُ ا

ِ "طس  پیگٌْبدی زسبلِ دوتسی دز ًْبیی ثسزسی ٍ تصَیت  :3تبصزُ  "خل ِ ازشیبثی دفبع اش پیگٌْبد زسیبل

ثب حضَز ّیبت داٍزاى اًدبم هی پریسد. ػٌَاى طس  پیگٌْبدی زسبلِ دوتسی داًگیدَ پیس اش تبییید ّییبت     

ُ ٍ ٍی ثِ طَز زسوی ٍازد هسحلِ پژٍّگی خَاّد داٍزاى دز خل ِ ازشیبثی دفبع اش پیگٌْبد زسبلِ ًْبیی شد

 "شییَُ ًبهیِ اخساییی ازشییبثی خیبهغ     "تسویت ّیبت داٍزاى خل ِ ازشیبثی دفیبع اش پیگیٌْبد زسیبلِ دز     .شد

 آهدُ است. ایي آییي ًبهِ (1 پیَست)

صییلی  داًگدَ هی ثبید دزهسحلِ پژٍّگی هطبثك تمَین آهَششی داًگهبُ دز اثتدای ّس ًیو ب  تح :4تبصزُ

ثجت ًبم ٍ اًتصبة ٍاحد ًوبید. دز ایي صَزت داًگدَ ثبی تی دز شهبى ثجت ًبم دز ًیو ب  اٍ  پژٍّگی خَد 
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زا ثب ذوس تؼداد ٍاحد دزج ًوبید. ثدیْی است داًگدَ هَظف است تب شهبى دفبع اش زسبلِ خَد « زسبلِ»ولوِ 

« تودید زسبلِ»ید. ایي وبز ثب اًتصبة ولوِ دز ّس ًیو ب  تحصیلی زسبلِ خَد زا دز شهبى ثجت ًبم تودید ًوب

ٍ ذوس تؼداد ٍاحد دز سی تن آهَششی گل تبى اًدبم خَاّد شد. ػدم تودید زسبلِ تَسط داًگیدَ دز شهیبى   

ثجت ًبم دز ّس ًیو ب  ثِ هٌصلِ اًصساف اش تحصیل تلمی گسدیدُ ٍ ثسای ٍی حىن اًصساف اش تحصییل صیبدز   

 خَاّد شد. 

ّبی ػلوی ٍ پژٍّگی داًگدَ دز هسحلِ پژٍّگی ٍ تیدٍیي زسیبلِ ثبیید ثیب ّیدایت ٍ       توبم فؼبلیت :5تبصزُ

صَزت گیسد. دز ایي هسحلِ داًگدَ هَظف است دز پبیبى ّیس   /هگبٍزیيًظبزت استبد/ اسبتید زاٌّوب ٍ هگبٍز

د ٍازد ٍ ثیِ تأییی   "فسم گصازش پیگسفت تحصیلی "ًیو ب  تحصیلی، گصازش فؼبلیتْبی پژٍّگی خَد زا دز 

زسبًیدُ تب پیس اش ثسزسیی ٍ تأییید دز گیسٍُ آهَششیی ٍ      ٍ سبیس اػضبی وویتِ زاّجسی استبد/ اسبتید زاٌّوب 

 تصَیت دز شَزای تحصیالت تىویلی داًگىدُ ثِ هدیسیت تحصیالت تىویلی داًگهبُ ازسب  گسدد. 

ِ    :6تبصزُ ای ویِ تَسیط    داًگدَ هَظف است گصازش پیگسفت تحصیلی خَد زا سبلی دٍ ثیبز هطیبثك ثسًبهی

داًگىدُ تٌظین هی شَد، ثب اػالم ػوَهی ثصَزت سویٌبز شفبّی دز داًگىدُ ازائِ ًوبید. ثجت ًیبم ًیو یب    

ّبی ثؼدی داًگدَ هٌَم ثِ ازائِ گصازشْبی پیگسفت تحصیلی هی ثبشد ٍ ػدم ازائِ آًْب ثِ هٌصلِ اًصیساف اش  

 تحصیل خَاّد ثَد.

ی اٍ ( ح ت گصازشْبی پیگسفت تحصیلی داًگدَ ػدم زضبیت خَد چٌبًچِ استبد زاٌّوب )زاٌّوب :7تبصزُ

اش فؼبلیتْبی پژٍّگی ٍی زا ثِ طَز هىتَة ثِ زئیس داًگىدُ اػالم ًوبید، پس اش تأیید هَضیَع دز شیَزای   

تحصیالت تىویلی داًگىدُ، داًگدَ دز آى ًیو ب  هگسٍم شٌبختِ خَاّید شید. ثیس اییي اسیبس چٌبًچیِ       

تحصیلی هگسٍم شَد ٍضؼیت آهَششی ٍی ثسای تصوین گییسی ًْیبیی دز خصیَص    داًگدَ دز دٍ ًیو ب  

 اداهِ تحصیل ثِ ووی یَى هَازد خبص داًگهبُ ازخبع خَاّد شد.

گیی خیَد طجیك    ّداًگدَ هدبش است دز شهبى تدٍیي زسبلِ دوتسی ٍ ثسای اداهِ فؼبلیت ّیبی پژٍ  .18هادُ 

اى فسصت تحمیمبتی ثِ یىی اش هَس ِ ّیبی آهیَشش   آئیي ًبهِ هصَة ٍشازت دز هدت هدبش تحصیلی ثب ػٌَ

 ػبلی داخلی یب خبزخی سفس وٌد.

ثِ ثجت ًبم داًگدَیی وِ دز فسصت هطبلؼبتی ثِ سس هی ثسد، پس اش ازائِ گصازش پیگسفت تحصیلی  تبصيه:

 صَزت هی پریسد. صَزت شفبّی هطبثك ثسًبهِ شهبًی تٌظین شدُ تَسط داًگىدُ 
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 دسیتبٍزدّبی  وفبییت  احیساش  شیسم  ثِ ٍ زاٌّوب اسبتید /استبد تأیید ٍ زسبلِ دٍیيت اش پس داًگدَ :19هادُ

هَظیف اسیت دز حضیَز    ٍ تبیید آى تَسط گسٍُ آهَششی ٍ شَزای تحصیالت تىویلی داًگىدُ زسبلِ  ػلوی

 .ّیأت داٍزاى اش زسبلِ خَد دفبع وٌد

اش  دفیبع ثسگیصازی خل یِ   بلِ لجل اش احساش وفبیت دستبٍزد ّبی ػلوی زسبلِ هتٌبست ثب هَضَع زس :1 تبصزُ

دز هدیالت ػلویی پژٍّگیی    ه تصسج اش زسبلِ ػلوی ٍ پژٍّگی همبلِ  یهچبح حدالل  الف()شبهل  زسبلِ

ثیب  هؼتجیس   دزوٌفساًس ّبی ػلویدٍ همبلِ حدالل  ئِازا JCRٍ) هدالت هَخَد دز پبیهبُ ( ISIدازای ًوبیِ 

ٍ)ة( تبئیید احیساش وفبییت فؼبلییت ّیبی       ویلی داًگىدُشَزای تحصیالت تىتبیید گسٍُ آهَششی ٍ تصَیت 

اش تیبزیخ   پیس  همبالت ثبی یتی تبزیخ چبح ّوچٌیي  د.ثبشهی تَسط استبد/اسبتید زاٌّوب  ػلوی ٍ پژٍّگی 

شیبّسٍد دز هىیبى آدزس داًگیدَ ٍ     صٌؼتی ًبم داًگهبُفمط ّوچٌیي  َدُ ٍثپیگٌْبد زسبلِ  ًْبیی تصَیت

ًَی ٌدگبى  یهبتستیت اس صسج اش زسبلِته  تدز ًَشتي اسن ًَی ٌدگبى همبال زاٌّوب ذوس شدُ ثبشد. استبد

 .زػبیت گسدد ٍ سبیس ّوىبزاى داًگدَ، استبد/اسبتید زاٌّوب ٍ هگبٍز/هگبٍزیيثِ صَزت 

دز صَزت تبیید شَزای تحصیالت تىویلی داًگىدُ یه همبلِ ػلوی پژٍّگی هبشاد ٍ دازای شسایط  :2تبصزُ

  . گسددهی تَاًد خبًگیي دٍ همبلِ ازائِ شدُ دز وٌفساًس ّبی ػلوی هؼتجس  19هبدُ  1هٌدزج دز تجصسُ 

ًفس  3  ،، هگبٍز/هگبٍزیياسبتید زاٌّوب /استبد :اش ػجبزت دز خل ِ دفبع اش زسبلِ ّیأت داٍزاىتسویت  :3تبصزُ

حدالل دٍ پبیبى ًبهِ  ِو ،ثب هستجِ حدالل استبدیبزی ثِ ػٌَاى داٍز هسثَطِگسایش ػضَ ّیأت ػلوی دز زشتِ 

ٍ ًوبیٌدُ تحصیالت تىویلی داًگهبُ )زئیس داًگیىدُ ذییسثط ییب     ،دٌوبزشٌبسی ازشد زا زاٌّوبیی وسدُ ثبش

 ٍ دٍ ًفس اش داخل گسٍُ آهَششی )ثب هستجِ حدالل استبدیبزی( داٍزاىّیبت ًفس اش  . یههی ثبشٌد ًوبیٌدُ ٍی(

اسیتبد   داٍزاى ثِ پیگیٌْبد ّیبت اًتصبة شًَد. ثبی تی داًگهبُ ش خبزج ا اش دیهس )ثب هستجِ حدالل داًگیبزی(

هیی   تؼییيشَزای تحصیالت تىویلی داًگىدُ  تصَیت ٍ آهَششی گسٍُ ٍ یب )هؼسفی ثیش اش سِ ًفس( زاٌّوب

دز خصَص زشتِ ّبی ثیي زشتِ ای ثب تبیید گیسٍُ آهَششیی ٍ تصیَیت شیَزای تحصییالت تىویلیی        .شًَد

اش خیبزج اش گیسٍُ آهَششیی     هیی تَاًید   )ثب هستجِ حدالل داًگییبزی(  اىداٍزضبء ّیبت اش اػداًگىدُ یه ًفس 

 اًتصبة شَد.

َ  ،ثسگصازی خل ِ دفبعّفتِ لجل اش  پٌححدالل داًگىدُ ثبی تی  :4تبصزُ تؼیییي شیدُ ازسیب      ثیسای داٍزاى  زا زسبلِ داًگید

یىیی اش آًْیب داٍز خیبزج اش داًگیهبُ ثبشید      ثبی تی اٍزاى وِ دزصَزتیىِ پس اش ازسب  زسبلِ ثِ ّیأت داٍزاى، دٍ ًفس اش د ًوبید.

خل یِ دفیبع ثسگیصاز ًهسدییدُ ٍ     دز غییس ایٌصیَزت    خَاّد ثیَد.  اش زسبلِ خل ِ دفبعاهىبى ثسگصازی  ،زسبلِ زا لبثل دفبع ثداًٌد

ثسای اػالم ًظیس  ال  زسبلِ ًظسات ػلوی داٍزاى زا تأهیي ٍ ً جت ثِ اص ثب ّوبٌّهی ثب استبد/اسبتید زاٌّوب داًگدَ هَظف است

 الدام ًوبید.  هددد داٍزاى 
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ًْیبیی   تصَیت تبزیخ سب  پس اش دفبع اش زسبلِ دوتسی یه ثسگصازی خل ِ حدالل شهبى الشم ثسای :5تبصزُ

 ثبشد. هی خل ِ دفبع اش پیگٌْبد زسبلِدز زسبلِ هَضَع 

ثیب ّویبٌّهی استبد/اسیبتید    سیبلِ  داًگدَ هی ثبی تی خْت اخر هدَش شسوت دز خل ِ دفبع اش ز :6تبصزُ 

دفبع خل ِ ّفتِ لجل اش تبزیخ پیش ثیٌی شدُ ثسای  پٌحدزخَاست خَد زا حدالل زاٌّوب ٍ داًگىدُ هسثَطِ 

اش طسیك پیگصَاى خدهت دز سی تن آهَششی گل تبى ثجت ًوَدُ ٍ ایي فسایٌید زا تیب صیدٍز هدیَش تَسیط      

  تحصیالت تىویلی داًگهبُ پیهیسی ًوبید.

ٍ ازششیبثی آى ثِ شس  شیس اًدبم هیی   هحبسجِ ًوی شَد ًوسات داًگدَ دز هیبًهیي ول زسبلًِوسُ  :20هادُ

 ازششییبثی ًْیبیی زسیبلِ دوتیسی     11ٍ 10شیوبزُ   ّبی فسمازشیبثی زسبلِ هطبثك هفبد هٌدزج دز ًحَُ  شَد:

 .ثبشد هی (هدیسیت تحصیالت تىویلی لیٌه داًگهبُ ٍثهبُدز  لبثل زٍیت - 3ٍ 2پیَست ّبی )

 خَة(  خَة، خیلی( لجَ  )ثب دزخِ ػبلی، الف

 ( 20 -19ثب دزخِ ػبلی )ثب اهتیبش  .1

 ( 99/18 -18خَة )ثب اهتیبش  خیلیثب دزخِ  .2

 ( 99/17 -16دزخِ خَة )ثب اهتیبش  ثب.   3

 .(16هسدٍد )ووتس اش ( ب

هیَازد  ، حبت داشیتِ ثبشید  ّیأت داٍزاى، زسبلِ داًگدَ لجیَ  ٍلیی ًییبش ثیِ اصیال     بیید ت بچٌبًچِ ث :1تبصزُ  

بُ پیس اش  دٍ هی ٍ داًگدَ هَظف اسیت حیداوثس تیب    هی گسدد اصالحی تَسط ّیأت داٍزاى ثِ داًگدَ اثالؽ 

تؼییي شدُ دز خل ِ  ٍ یىی اش داٍزاى ی اٍ ٍ ثِ تأیید استبد زاٌّوب دادُ هَازد اصالحی زا اًدبم ،خل ِ دفبع

الیدام ًٌوبیید ثیِ     هسثَطِ م شدُ ً جت ثِ اًدبم اصالحبتدز صَزتیىِ داًگدَ ظسف هدت اػال .ثسسبًد دفبع

  هٌصلِ داًگدَی هٌصسف اش تحصیل شٌبختِ شدُ ٍ ثسای ٍی حىن اًصساف اش تحصیل صبدز خَاّد شد.

ثیِ   تحصیل دز سمف سٌَات هدبش ٍ داٍزاى ّیأت تبیید ثب ،ػالم شَدا هسدٍد داًگدَ زسبلِ چٌبًچِ :2تبصزُ

دز ایي صَزت حدالل  ثبزُ دز خل ِ دفبع شسوت ٍ اش زسبلِ خَد دفبع وٌد. تب دٍ داًگدَ اخبشُ دادُ هی شَد

ثسگصازی هدیدد  هبُ ثبشد.  3ثبی تیدز سمف سٌَات هدبش تحصیل فبصلِ شهبًی ثیي ثسگصازی دٍ خل ِ دفبع 

  خل ِ دفبع هٌَم ثِ اخر هددد هدَش دفبع اش تحصیالت تىویلی داًگهبُ هی ثبشد.

وِ دز فسصت تؼییي شدُ ًتَاًد اش زسبلِ خَد ثب دزخِ لجَلی دفیبع وٌید فمیط گیَاّی     داًگدَیی  :3تبصزُ 

 گرزاًدى ٍاحدّبی دزسی ثِ ٍی اػطبء خَاّد شد.
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ٍاحدّبی دزسی ٍ و ت دزخِ لجَ  اش زسیبلِ خیَد داًیش آهَختیِ      ولیِ داًگدَ پس اش گرزاًدى :21هادُ

تیبزیخ داًیش    .هیی شیَد  ًبئل  (.Ph.D)صی تصصدٍزُ دوتسی شٌبختِ هی شَد ٍ ثِ دزیبفت دزخِ دوتسی 

 هی ثبشد.آهَختهی زٍش دفبع اش زسبلِ ٍ و ت دزخِ لجَلی اش زسبلِ 

 

 سايز هقزرات :پٌجن فصل

 :شَدهحسٍم هی دوتسی دٍزُ دز تحصیل اداهِ دز هَازد شیس داًگدَ اش .23هادُ 

 .شَد 16 اش ووتس )11 هبدُ 1صسُ تج زػبیت است )ثب گرزاًدُ داًگدَ وِ دزٍسی ّبی ًوسُ ول هیبًهیي (الف

 .(14هبدُ  5سسبًد )ثب لحبظ تجصسُ ث( داًگدَ ًتَاًد تب پبیبى ًیو ب  شگن تحصیلی پیگٌْبد زسبلِ خَد زا ثِ تصَیت ًْبیی ة

  .شَد ازشیبثی هسدٍد ٍ دفبع هددد 20 هبدُ 2تجصسُ  زػبیت ثب داًگدَ زسبلِ (ج

 .زسیدُ ثبشد اتوبم ثِ (9 تجصسُ هبدُ بیتزػ ثب (داًگدَ تحصیل هدبش هدت حداوثس (د

پیگیٌْبد هَضیَع زسیبلِ     دز ّس هسحلِ ازشیبثی خبهغ وتجی ییب دفیبع اش   خبهغ ازشیبثی ثبز دٍ اش پس داًگدَ ػلوی صالحیت (ُ

 ( احساش ًهسدد.15هبدُ  1ٍ2تجصسُ )ثبزػبیت 

 . 17هبدُ  7ُ داًگدَ ثب زػبیت تجصساش فؼبلیت ّبی پژٍّگی  استبد زاٌّوب ( ػدم زضبیتٍ

پیس اش اػیالم   ش( الدام ثِ تصلف ػلوی )دستجسد ادثی، خؼل، تملت، زًٍَشت ثسدازی( تَسیط داًگیدَ دز حییي تیدٍیي زسیبلِ      

 ٍ اثجبت آى تَسط گسٍُ تصصصی ثسزسی تصلفبت پژٍّگی داًگهبُ.    گصازش 

ثسزسیی تصلفیبت    احساش ٍ اثجبت تصلف ػلوی داًگدَ پس اش اتویبم زسیبلِ تَسیط گیسٍُ تصصصیی      :1تبصزُ 

 پژٍّگی داًگهبُ هٌدس ثِ اثطب  هدزن تحصیلی ٍی خَاّد شد.

هدبش است ثیب  داًگهبُ دز صَزت هحسٍم شدى یب اًصساف داًگدَ اش اداهِ تحصیل دز دٍزُ دوتسی،  :2 تبصزُ

صیبدز  داًگدَ هجتٌی ثس تؼداد ٍاحد ّبی گرزاًدُ ثسای گَاّیٌبهِ ای   صسفبً  زػبیت ضَاثط ٍ همسزات هسثَطِ،

 وٌد.

ه َلیت اخسای ایي آییي ًبهِ ٍ پبسصهَیی لبًًَی هتستت ثس آى، ًظبزت ثس ح ي اخساء ٍ تف ییس   .24هادُ  

 آى ثس ػْدُ هؼبٍى آهَششی ٍ تحصیالت تىویلی داًگهبُ خَاّد ثَد. شیَُ ًبهِ اخسایی هفبد

 

تجصسُ دز خل بت شیوبزُ   35ٍ هبدُ  25ًبهِ هگتول ثس یه همدهِ، شیَُ ًبهِ اخسایی ایي آییي  :25هادُ 

 19/10/95خل ِ چْبزم شَزای داًگهبُ هیَز    هصَة ٍ دز شَزای تحصیالت تىویلی داًگهبُ  142ٍ 141

الصاهیی  آى  اش ٍ ثؼید  1395-96ثسای داًگدَیبى ٍزٍدی سیب  تحصییلی   اخسای آى  ٍ ثِ تصَیت ًْبیی زسید

 است. 
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 (رسالِ پیطٌْاد دفاع اس کتبي ٍ) جاهع ارسيابي ضیَُ ًاهِ اجزائي

 ((.Ph.D تخصصي دکتزی دٍرُ    

 

ِ  هَفمییت  ثیب  زا دوتیسی  دٍزُ دزسی ٍاحدّبی ولیِ وِ داًگدَیی  ثالفبصیلِ   ، ثبیید ثبشید  زسیبًدُ  پبییبى  ثی

ِ  دفیبع اش   ازشیبثی خبهغ شبهل اهتحبى وتجی ٍ آى دز یدزًیو ب  ثؼد ًویسُ   شیسوت ًوبیید.   پیگیٌْبد زسیبل

ِ    ٍ  هؼد  ول ثیس دزأثدٍى ت ازشیبثی خبهغ ثصَزت یه دزس ٍ  دز پس اش لجیَلی دز دفیبع اش پیگیٌْبد زسیبل

 گسدد. داًگدَ ثجت هی وبزًبهِ

 

  جاهع ارسيابي اس ّذف .1هادُ 

 .گیپژٍّ فؼبلیت استوساز ثسای داًگدَیبى پژٍّگی ٍ آهَششی ّبی تَاًوٌدی اش اطویٌبى و ت -1

 .ویػل زٍیىسد ثب ه بئل اصَلی تحلیل ٍ تدصیِ تَاًبیی -2

 .پژٍّگی ّبی لبثلیت ٍ اثتىبز لَُ اش ثسخَزدازی -3

 .زسبلِ هَضَع هحَزیت ثب دٍزُ ّبی دزس داز خْت ازشیبثی -4

 

 جاهع ارسيابي دراهتحاى ضزکت ضزايط.2هادُ

 ووتیس  16 اش ٍی ًوسات ول يیهیبًه ٍ ثبشد گرزاًدُ هَفمیت ثب زا خَد دزسی ٍاحدّبی ولیِ وِ داًگدَیی

و ت آییي ًبهِ آهَششی دوتسی ًیص  3هطبثك ثٌد د هٌدزج دز هبدُ زا  اًهلی ی ًوسُ شثبىًصبة  ٍ حد ًجبشد

  .ًوبیٌد شسوتهطبثك ثسًبهِ شهبًی تؼییي شدُ تَسط داًگىدُ  خبهغ ازشیبثی یه دز ثبید ،وسدُ ثبشد

ُ  دیسهی  تَسیط  آى ثسگیصازی  اش لجیل  ًیو یب   پبیبى تب ثبیدوتجی   خبهغ ازشیبثی اهتحبًی هَاد :1تبصزُ  گیسٍ

 .زسبًیدُ شَد داًگدَ اطالع ثِ وتجی ثطَز ِهسثَط یشآهَش

تودیید هْلیت    تمبضیبی ، داًگیدَ هیی تَاًید    ثسای شسوت دز ازشیبثی خیبهغ  دزصَزت ػدم آهبدگی :2تبصزُ

ِ   یید استبد زاٌّوب ثِ گیسٍُ أت ذوس دالیل هَخِ ٍ ثب خَد زا ازشیبثی خبهغ شسوت دز ت یلین   آهَششیی هسثَطی

، ازشییبثی خیبهغ   داًگیىدُ  ٍ شیَزای تحصییالت تىویلیی   آهَششی یید هساتت تَسط گسٍُ أت ت. دزصَزًوبید

دز غیس ایٌصَزت ػدم شسوت دز ازشیبثی خبهغ  ثِ هٌصلیِ   ثِ تؼَیك افتد. ًَثتحداوثس یه هی تَاًد داًگدَ 

 یه ثبز زدی ثسای داًگدَ هٌظَز خَاّد شد.
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  سهاى اهتحاى کتبي ارسيابي جاهع .3هادُ

ٍ  آثبى هبُ،ثبشُ ّبی شهبًی  خبهغ سِ ثبز دز سب  دز ازشیبثی  تحصییلی  ّیس سیب   ازدیجْگیت هیبُ    اسفٌد هیبُ 

 گسدد. ثسگصاز هی

 اهتحاًي کتبي هَاد.4هادُ

زاٌّوب  دٍزُ وبزشٌبسی ازشد یب دوتسی ثِ اًتصبة استبد تصصصی ٍ سِ دزس اصلیدٍ یب وتجی شبهل  آشهَى

فمیط   .هی شیَد  ثصَزت تگسیحی اًدبم شَزای تحصیالت تىویلی داًگىدُ تصَیت سٍُ آهَششی ٍ تبیید گ ٍ

 پریسد. طساحی سئَاالت یه دزس اش دزٍس آشهَى خبهغ وتجی هی تَاًد تَسط استبد/ اسبتید زاٌّوب اًدبم

 ست.دزخل ِ آشهَى وتجی ثِ ػٌَاى ًبظس الصاهی ا داًگهبُ حضَز ًوبیٌدُ تحصیالت تىویلی :تبصيه

 

  ضزايط قبَلي دراهتحاى کتبي ارسيابي جاهع .5هادُ

ًوسُ ّس دزس اهتحبًی دز ازشییبثی وتجیی ًییص     . ّوچٌیيثبشد ووتس 16هیبًهیي ًوسُ ازشیبثی خبهغ ًجبید اش 

 گیسدد،  16چٌبًچِ هیبًهیي ًوسات داًگدَ دز اهتحبى ازشیبثی خبهغ وتجیی ووتیس اش    ثبشد. 14ًجبید ووتس اش 

ثٌدی  هطبثك شهبى تَسط داًگىدُ هسثَطِ وِ تَاًد دز اٍلیي ازشیبثی خبهغ وتجی ثؼدییهس هیفمط یه ثبز د

ثسای ثسگصازی  .ًوَدُ ٍ ًوسُ لجَلی و ت ًوبیدشسوت خبهغ  ازشیبثی شیَُ ًبهِ اخسائی 3اػالم شدُ دز هبدُ 

تحصیالت تىویلی داًگیهبُ  هددد اهتحبى ازشیبثی خبهغ )وتجی ٍ یب دفبع اش پیگٌْبد زسبلِ( دزیبفت هدَش اش 

 الصاهی است.

داًگدَ ثسای تصوین گیسی دز خصَص اهىبى ٍضؼیت دزصَزت دٍ ثبز زدی دز ازشیبثی خبهغ وتجی  :1تبصزُ

دز اییي صیَزت    شسوت هددد ٍی دز ازشیبثی خبهغ ثِ ووی یَى هَازد خبص داًگیهبُ ازخیبع خَاّید شید.    

ازشییبثی خیبهغ اش طسییك ووی ییَى هیَازد خیبص       داًگدَ هَظف است تمبضبی خَد ثسای شسوت هددد دز 

 داًگهبُ پیهیسی ًوبید.

تَسط هدیس گسٍُ هسثَطِ ثِ زیبسیت داًگیىدُ اػیالم     یه ّفتًِتبیح آشهَى وتجی ثبید ظسف هدت  :2تبصزُ

شَد. زیبست داًگىدُ ثبی تی حداوثس ظسف هدت یه ّفتِ ًتیدِ آشهیَى وتجیی زا ثیِ صیَزت ییه ًویسُ       

 ثِ تحصیالت تىویلی داًگهبُ اػالم ًوبید. هگصص اش صفس تب ثی ت
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 (دفاع اسپیطٌْاد رسالِارسيابي جاهع ضفاّي ) .6هادُ

هَضَع اشپیگٌْبد  تحصیلی ًیص تب پبیبى آى ًیو ب ثبید اهتحبى وتجی ازشیبثی خبهغ  لجَلی دز اش داًگدَ ثؼد

زسیبلِ ثیِ   هَضَع دفبع اش پیگٌْبد دفبع ًوبید.  حضَز ّیبت داٍزاىدزوویتِ ازشیبثی خبهغ دز دز  زسبلِ خَد

هَضیَع زسیبلِ    هیَزد  اًدبم پژٍّش دز تَاًبیی داًگدَ دز هٌظَز ازششیبثی لبثلیت ّبی پژٍّگی، آهَششی ٍ

 دوتسی ثسگصاز هی شَد.

لیساز ًهییسد داًگیدَ     چٌبًچِ پیگٌْبد هَضَع زسبلِ داًگدَ دزوویتِ ازشیبثی خیبهغ هیَزد تبییید    :1 تبصزُ

حداوثس تیب  هددد بش تحصیل خَد ثب ّوبٌّهی استبد زاٌّوب ً جت ثِ شسوت دز خل ِ ثبی تی دز سٌَات هد

هدیَش اش  هدیدد  ثسای ثسگصازی هددد خل ِ دفبع اش پیگٌْبد زسبلِ دزیبفت  پبیبى ًیو ب  ثؼدی الدام ًوبید.

 ادازُ تحصیالت تىویلی داًگهبُ الصاهی است.

ّی ) دفیبع اش پیگیٌْبد زسیبلِ( پسًٍیدُ داًگیدَ ثیسای       دزصَزت دٍ ثبز زدی دز ازشیبثی خبهغ شفب :2 تبصزُ

تصوین گیسی دز خصَص اهىبى شسوت هددد ٍی دز ازشیبثی خبهغ ثِ ووی یَى هَازد خبص داًگهبُ ازخبع 

 خَاّد شد.

زیبست داًگىدُ ثبی تی حداوثس ظسف هدت دٍ ّفتِ ًتیدِ خل ِ دفیبع اش پیگیٌْبد زسیبلِ زا دز     :3تبصزُ 

 ثِ تحصیالت تىویلی داًگهبُ اػالم ًوبید. لبلت فسهْبی هسثَطِ

ٍ  دز ًتیدِ لجَلی اهتحبى ازشیبثی خبهغ داًگدَ پس اش و ت ًوسُ لجَلی :4 تبصزُ  اش  دفیبع  اهتحبى وتجیی 

 دز وبزًبهِ داًگدَ ثجت هی گسدد. ،ٍ تصَیت آىزسبلِ  هَضَع پیگٌْبد

 

  (رسالِ  طٌْادپی دفاع اس)کٌٌذُ اهتحاى ضفاّي  ارسيابيکویتِ   تزکیب.7هادُ

ی هی  ثسگصاز شیس اػضبء اش هسوت تصصصی وویتِ یه ًظس شیس (پیگٌْبد زسبلِ دفبع اش)شفبّی  خبهغ ازشیبثی

 :شَد

 (ٍ اثالؽ هدیس تحصیالت تىویلی داًگهبُ تحصیالت تىویلی داًگهبُ )ثِ پیگٌْبد زئیس داًگىدُ ًوبیٌدُ  .1

ِ ًوبیٌدُ تحصیالت تىویلی ًظبزت ثس ح ي ثسگیصازی  . ٍظیفیأز حك ثدٍى ٍ خل ِ ًبظس زئیس ٍ ػٌَاى ثِ

خل ِ دفبع هطبثك ثب ضَاثط خبزی دز تبزیخ ٍ شهبى همسز، تٌظین ٍلت پسسیش ٍ پبسیخ ٍ تٌظیین ٍ تىوییل     

صَزتدل ِ دفبع دزفسهْبی هسثَطِ هی ثبشد. ًوبیٌدُ تحصیالت تىویلی هدبش ثِ شسوت دز فسایٌد ازششیبثی، 

 ازشیبثی خبهغ ًوی ثبشد.پسسش ٍ پبسخ ػلوی طی خل ِ 
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 .هگبٍزیيهگبٍز/ ٍ زاٌّوب بتیداساستبد/ .2

ِ  حیدالل  ثب ػٌَاى داٍزثب  ،گسایش داًگدَ-دز زشتِ ػلوی ّیأت ػضَ ًفس سِ. 3 ٍ دازای  اسیتبدیبزی  هستجی

 .تىویلی تحصیالت ّبی دٍزُ دز تحمیك یب تدزیس سبثمِ سب  2 حدالل

 شَزای تحصییالت تىویلیی   ییدأت ٍ ِهسثَطآهَششی  گسٍُ ٌّوب یباستبد زا پیگٌْبد ثِ ء داٍزاػضب :1تبصزُ

 .شًَد هی تؼییي داًگىدُ

َ   تؼییي شدُ  داٍز سِ اش ًفس یه حدالل :2تبصزُ   هبُداًگی  اشخیبزج   اش ثبی یتی  دز زشیتِ گیسایش داًگید

 .اًتصبة شَد)تسخیحب ثب هستجِ داًگیبزی( 

 

  هزاحل صذٍر هجَس ارسيابي جاهع  .8هادُ 

ثب ّوبٌّهی داًگىدُ هسثَطِ ٍ هطبثك دستَزالؼول هصَة داًگهبُ اش طسیك سی تن آهَششی َ ثبید داًگد .1

 یب دفبع اش پیگیٌْبد زسیبلِ(   وتجیازشیبثی خبهغ ) هدَش ثجت دزخَاست ً جت ثِ پیگصَاى خدهت -گل تبى

 َدُ ٍ هساحل آى زا تب صدٍز هدَش پیهیسی ًوبید.الدام ًو

فیسم  ( 3هتحیبى ازشییبثی وتجیی )هطیبثك ثسًبهیِ شهیبًی اػیالم شیدُ دز هیبدُ          پس اش ثسگصازی اداًگىدُ  .2

زا  دز ازشیبثی خبهغ وتجی هیبًهیي ًوسات داًگدَ تىویل ٍ صَزتدل ِ اهتحبى وتجی ازشیبثی خبهغ دوتسی زا

  .ثصَزت یه ًوسُ ثِ تحصیالت تىویلی داًگهبُ ازسب  ًوبید

 زسبلِهَضَع پیگٌْبد  دزخَاست هدَش دفبع اش، وتجی ثی خبهغاهتحبى ازشیب لجَلی دز داًگدَ ثبید پس اش .3

هساحل اًدبم آى زا تب صدٍز هدَش ٍ ثجت ًوَدُ خدهت  پیگصَاى -گل تبى آهَششی اش طسیك سی تن زا خَد

 پیهیسی ًوبید. 

ییه   هیدت ظیسف   تىویل ٍهسثَطِ فسم  ًتیدِ خل ِ دفبع اش پیگٌْبد زسبلِ زا دز لبلت ثبی تی داًگىدُ .4

  ثِ تحصیالت تىویلی داًگهبُ ازسب  ًوبید. وبزی تِّف

ثبی تی دز لبلت فسهْبی  ایي ًتیدِ دز صَزت ّس ثبز زدی دز ازشیبثی خبهغ )وتجی یب دفبع اش پیگٌْبد زسبلِ(

اخر هدَش اش تحصیالت  ثسای ثسگصازی هددد ازشیبثی خبهغ د.گسد ػالمهسثَطِ ثِ تحصیالت تىویلی داًگهبُ ا

 ُ الصاهی است.تىویلی داًگهب
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