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 دستورالعمل اجرایی

 آییه وامه جدید دکتری

 و به بعد 8899-98برای داوشجویان سال تحصیلی 

 : 3هادُ  1تَضیح تشای تثػشُ 

 ًحَُ احشاص تَاًایی دس صتاى خاسجی تش اساس دستَسالؼول هػَب دس داًطگاُ خَاّذ تَد.

 :4تَضیح تشای هادُ 

یا استادیاس پژٍّطی ٍ سِ سال سااتهِ  استاد ساٌّوای اٍل تایذ ػضَ ّیات ػلوی گشٍُ هشتَعِ تَدُ ٍ حذاقل داسای هشتثِ استادیاسی 

دس  غیاش هساتخشا اص سساالِ دکتاشی    تذسیس یا تحهیق دس دٍسُ کاسضٌاسی اسضذ تاضذ.ّوچٌیي تشای ًخستیي تاس داضتي یک ههالِ 

 .خیش الضاهی استا هجالت ػلوی پضٍّطی دس سِ سال

 آهذُ است. 2ضشح ٍظایف استاد ساٌّوا دس ضویوِ ضواسُ 

 :4هادُ  1تَضیح تشای تثػشُ 

دس غَست ًیاص، تِ پیطٌْاد استاد ساٌّوا ٍ تاییذ گشٍُ آهَصضی ٍ ضَسای تحػیالت تکویلای داًطاکذُ، هسایَلیت ساٌّواایی سساالِ      

هسایَلیت ّاذایت سساالِ سا تاش ػْاذُ داضاتِ        60ٌّوای اٍل ٍاغلی حذاقل %داًطجَ سا دٍ استاد ساٌّوا )هطشٍط تش ایٌکِ استاد سا

 .تاضذ( تِ عَس هطتشک ػْذُ داس هی ضًَذ

 :4هادُ  2تَضیح تشای تثػشُ 

ًطاکذُ، یاک یاا  ٌاذ تاي اص      )اساتیذ( ساٌّوا ٍ تاییذ گشٍُ آهَصضی ٍ ضَسای تحػیالت تکویلی دا دسغَست ًیاص، تِ پیطٌْاد استاد

 یا سایش هتخػػاى تا هذسک دکتشی تِ ػٌَاى استاد هطاٍس ٍ یا اساتیذ هطاٍس سسالِ داًطجَ تؼییي هی ضًَذ. ت ػلویاػضای ّیا

 دسغَست لضٍم استاد ساٌّوای دٍم ٍ هطاٍس هی تَاًٌذ اص خاسا داًطگاُ اًتخاب ضًَذ.

 :4هادُ  3تَضیح تشای تثػشُ 

ویلی داًطکذُ، استاد ساٌّوا ٍ هطاٍس هی تَاًٌذ اص هتخػػااى  دس ضشایظ خاظ ٍدس غَست لضٍم ٍ تِ تطخیع ضَسای تحػیالت تک

 تا هذسک دکتشی، اص خاسا هَسسِ ًیض اًتخاب ضًَذ.
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 :5تَضیح تشای هادُ 

ٍاحاذ   18-20ٍاحذ آى ٍاحذ ّای دسسی ٍ  12-18ٍاحذ است کِ تا ضیَُ آهَصضی ٍ پژٍّطی،  36 هجوَع ٍاحذ ّای دٍسُ دکتشی

دس تشًاهِ  کِ ٍاحذ آى هشتَط تِ سسالِ است 28-33ٍاحذ ّای دسسی ٍ  ٍاحذ آى، 3-8ضیَُ پژٍّطی  آى هشتَط تِ سسالِ است. دس

 هػَب ّش سضتِ تؼییي هی ضَد. یدسس

 داًطکذُ ّا تایذ تشای ّش سضتِ تؼذاد ٍاحذ دسسی ٍ سسالِ سا هطخع ًوایٌذ. 

 کالس ّای دکتشی تا یک داًطجَ هجاص ًیست.تشگضاسی دسٍس دٍسُ دکتشی تِ غَست هؼشفی تِ استاد هجاص ًیست. تطکیل 

 :  5هادُ  1تَضیح تشای تثػشُ 

 ٍاحذ است. 12ٍ  6پژٍّطی، دس یک ًیوسال تِ تشتیة -اغلی( دس ضیَُ آهَصضی-حذاقل ٍ حذاکثش تؼذاد ٍاحذ دسسی )جثشاًی

 :5هادُ  4تَضیح تشای تثػشُ 

 پایاى دسٍس اغلی تایذ گزساًیذُ ضًَذ.دسٍس جثشاًی تشجیحا قثل اص ضشٍع دسٍس دکتشی ٍ حذاکثش تا 

 :7تَضیح تشای هادُ 

تَاًوٌذی ّای آهَصضی پژٍّطی داًطجَ تشای استوشاس فؼالیت پژٍّطی حذاکثش تا آغاص ًین سال  ْاسم تحػیل ٍی اسصیااتی جااهغ   

ظ ّیاتی هشکة اص اساتیذ هی ضَد. اسصیاتی جاهغ ضاهل دٍ تخص کتثی ٍ ضفاّی است کِ تا ًظاست تحػیالت تکویلی داًطگاُ، تَس

یکای اص داٍساى خااسا اص داًطاگاُ تاضاذ( ٍ ًوایٌاذُ      ساٌّوا ٍ هطاٍس ٍ سِ داٍس اص اػضای ّیات ػلوی هتخػاع داًطاگاُ )تشجیحاا    

دسغذ ًوشُ اسصیاتی سا تطکیل هی دّذ. ًوشُ  30دسغذ ٍ آصهَى ضفاّی  70آصهَى کتثی تحػیالت تکویلی داًطکذُ اًجام هی ضَد.

 ٍلی دس هحاسثِ هیاًگیي کل هحاسثِ ًوی ضَد.غ دس ّواى سال تحػیلی دس کاسًاهِ ثثت آصهَى جاه

 :7تَضیح تشای تثػشُ هادُ 

تاضذ. دس غَست ػذم قثَلی داًطاجَ دس اٍلایي اسصیااتی جااهغ، ٍی تایاذ       16هیاًگیي ًوشات داًطجَ دس اسصیاتی جاهغ ًثایذ کوتش اص 

جاهغ دٍم ضشکت کٌذ ٍ دس غَست قثَلی دٍسُ سا اداهِ دّذ ٍ دس غیش ایاي غاَست اص اداهاِ    حذاکثش تا پایاى ًیوسال تؼذ دس اسصیاتی 

 دٍسُ دکتشی هحشٍم خَاّذ ضذ.

داًطجَ هَظف است قثل اص تشگضاسی آصهَى جاهغ گَاّی قثَلی قغؼی یکی اص آصهَى ّای  صتاى ّای صیش سا تِ هاذیشیت تحػایالت   

 هزکَس هی تَاًذ حذاکثش دٍ سال قثل اص پزیشش داًطجَ دس دٍسُ دکتشی تاضذ.تکویلی داًطگاُ اسائِ ًوایذ.تاسیخ گَاّی 

 50حذ ًػاب  MCHEآصهَى 

 500حذ ًػاب  TOEFLآصهَى 
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 450حذ ًػاب   TOLIMOآصهَى 

 5.5حذ ًػاب   IELTSآصهَى 

پایاى ًاهِ سا تاِ تػاَیة    داًطجَ هَظف است پس اص هَفهیت دس اسصیاتی جاهغ حذاکثش تا پایاى ّواى ًیوسال تحػیلی، پیطٌْادیِ

 ضَسای تحػیالت تکویلی داًطکذُ ٍ داًطگاُ تشساًذ.

 ثثت ًام داًطجَ دس ًیوسال تؼذ اص قثَلی دس اهتحاى جاهغ، هٌَط تِ داسا تَدى پیطٌْادیِ هػَب پایاى ًاهِ هی تاضذ.

 :  8تَضیح تشای هادُ 

) ااج حاذاقل یاک    کفایت دستاٍسد ّای ػلوی سسالِ  ٌّوا ٍ تِ ضشطداًطجَ پس اص تذٍیي سسالِ ٍ تاییذ استاد ساٌّوا یا اساتیذ سا

ی داسای پژٍّطی ٍ دٍ ههالِ تشای داًطجَیاى ضایَُ پژٍّطای دس هجاالت ػلوای پژٍّطا     -ههالِ تشای داًطجَیاى دس ضیَُ آهَصضی

 ًوایِ هؼتثش تیي الوللی(، هَظف است دس حضَس ّیات داٍساى اص سسالِ خَد دفاع کٌذ.

 :8هادُ  1تثػشُ جایگضیي تشای 

تی ٍ تاییاذ ضاذُ   ُ اص تَلیذ داًص فٌی، ثثت اختشاع، اکتطاف ٍ ًَآٍسی )اسصیادس ضشایظ خاظ ٍ دس غَستی کِ داًطجَیاى ّش دٍ ضیَ

آثاس تذیغ ٌّشی، کتاب تالیفی تػٌیفی )هَسد تاییذ دستگاُ هتهاضای( تشخاَسداس تاضاٌذ.پس اص تاییاذ     تَسظ هشاجغ ػلوی ریػالح(، 

 ى ٍ ضَسا اص اسائِ ههالِ هؼاف خَاٌّذ تَد.ّیات داٍسا

 حزف ضذ: 8هادُ  2تثػشُ 

 :8هادُ  3جایگضیي تشای تثػشُ 

 ّیات داٍساى ّشکذام تش هثٌای ههیاس صیش ًسثت تِ ًوشُ دّی تِ پایاى ًاهِ اقذام هی ًوایٌذ

 % کل ًوش45ُاستاد یا اساتیذ ساٌّوا  -

 % کل ًوش40ُداٍساى  -

 % کل ًوش10ُاستاد یا اساتیذ هطاٍس  -

 % کل ًوش5ًُوایٌذُ تحػیالت تکویلی داًطکذُ  -

  ٌاًچِ استاد ساٌّوا ٍ یا هطاٍس تیص اص یک ًفش تاضذ سْن کل آًْا اص ًوشُ پایاى ًاهِ تیي آًْا تػَست تَافهی تهسین هی ضَد.

 آهذُ است.  3ضواسُ حَُ تشگضاسی جلسِ دفاع دس ضویوِ ً

 :9تَضیح تشای هادُ 

 تش اساس ًوشُ اسصیاتی تِ ضشح صیش تؼییي هی ضَد دسجِ پایاى ًاهِ
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 20تا  19دسجِ ػالی: 

  99/18تا  5/17دسجِ تسیاسخَب: 

  49/17تا  15دسجِ خَب: 

 15دسجِ غیشقاتل قثَل: کوتش اص 

 : 10تَضیح تشای هادُ 

 کل تاثیش ًذاسد. دسجِ سسالِ دس آخشیي ًیوسال تحػیلی دس کاسًاهِ ثثت ٍ دس هحاسثِ هیاًگیي

 : 12َضیح تشای هادُ ت

 اص سسالِ هی تاضذ. لی داًطجَ، تاسیخ دفاع قاتل قثَلتاسیخ فاسؽ التحػی

 :12اضافِ ضذى  ٌذ هادُ قثل اص هادُ 

 ... هادُ

تحػیل داًطجَی دکتشی تِ غَست توام ٍقت هی تاضذ ٍ داًطجَ هَظف است دس صهاى ّایی کِ گشٍُ تؼییي هی کٌذ، دس داًطاگاُ  

حضَس یاتذ ٍ تشًاهِ ّای آهَصضی ٍ پژٍّطی خَد سا اًجام دّذ. اداهِ تحػیل داًطجَیاًی کِ ساتغِ استخذاهی تا اسگاًْای دٍلتی یا 

 تحػیلی هی تاضٌذ.هشخػی یا هاهَسیت غیش دٍلتی داسًذ هٌَط تِ اخز 

 ... هادُ

اهی اسات. غیثات داًطاجَ دس ّاش دسس     حضَس داًطجَ دس ّوِ تشًاهِ ّای دسسی ٍ دیگش فؼالیت ّای آهَصضی ٍ پژٍّطی دٍسُ الض

کٌذ. دس غیش ایي غَست، ًواشُ داًطاجَ دس آى دسس غافش هحساَب های      ّن هجوَع ساػت ّای آى دسس تجاٍص ًثایذ اص سِ ضاًضد

 ضَد.

دس یک دسس تیص اص حذ هجاص تاضذ ٍ اص ًظش ضَسای تحػیالت تکویلی داًطاگاُ، هَجاِ تطاخیع دادُ      تثػشُ: اگش غیثت داًطجَ

ضَد، آى دسس اص هجوَػِ دسٍس اًتخاتی داًطجَ حزف هی ضَد.دس ایي غَست سػایت حذ ًػاب ضص ٍاحذ دس آى ًیوسال الضاهای  

تحػیل تشای داًطجَ یک ًیوسال کاهل هحسَب هی ضَد. ایي گًَاِ داًطاجَیاى هَظاف اًاذ      ًیست، ٍلی آى ًیوسال اص ًظش هذت

 حذاکثش تا دٍ ّفتِ پس اص تاسیخ غیثت، هذاسک خَد سا تِ ٍاحذ هشتَعِ اسائِ دٌّذ.

 ...هادُ 

تحػایلی های تاضاذ.    ل داًطجَ دس صهاًی کِ اص سسالِ خَد دفاع ًکشدُ است، هَظف تِ اًتخاب ٍاحذ سسالِ ٍ ثثت ًام دس ّش ًیوساا 

 یا تػَیة ًطذى عشح پژٍّطی سسالِ دس صهاى ههشس تِ هٌضلِ اًػشاف داًطجَ اص تحػیل است.ػذم ثثت ًام 
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: دس هَاسد استثٌا کِ داًطجَ ػزس هَجِ داسد. پاس اص تاییاذ اساتاد ساٌّواا، هَافهات گاشٍُ هَتَعاِ، تاییاذ ضاَسای ػاالی           1تثػشُ 

ٍ تا تَجِ تِ هذت هجاص تحػیل، های تَاًاذ اص حاذاکثش دٍ ًیوساال هشخػای تحػایلی، تاا         تحػیالت تکویلی داًطکذُ ٍ داًطگاُ

 احتساب دس سٌَات استفادُ کٌذ. دس ایي هَسد، دسخَاست هشخػی تایذ پیص اص آغاص ًام ًَیسی تِ آهَصش ٍاحذ هشتاَط اسائاِ ضاَد.   

 سٌَات هی تاضذ.حزف تشم ًیض جضء هشخػی احتساب هی گشدد. هشخػی صایواى تذٍى احتساب دس 

 : دسخَاست هشخػی دس ًخستیي ًیوسال ٍسٍد تِ داًطگاُ هجاص ًیست2تثػشُ 

:  داًطجَیی کِ تشای استفادُ اص فشغت هغالؼاتی تِ خاسا اص کطَس سفش کشدُ است ٍ تِ اًتخااب ٍاحاذ ٍ اسائاِ ی گاضاسش     3تثػشُ 

هی ضَد کِ پس اص تاصگطت ٍ تِ پایااى سسااًذى   شتَعِ هتؼْذ پیطشفت کاس سسالِ دس ًیوسال هَسد ًظش قادس ًیست، تا تکویل فشم ه

 دٍسُ قاًًَی تالفاغلِ تِ آهَصش هشاجؼِ ٍ اًتخاب ٍاحذ کٌذ.

 

 


