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 بسمه تعالی

 تحصیالت تکمیلی دانشگاه لرستان

  ٍ بِ بعد1389 (Ph.D)دٍرُ دکتزی اجزایی آییي ًاهِ  ًاهِشیَُ

مقدمه  

 اقتهبزی ثرهَل اّساف ثطًبهِ ّبی تَؾؼِ ٍؾٌس چكن اًساظ ثیؿت ؾبلِ،ٍضی ٍتحَالت ػظین اختوبعاضقسپطقتبة ػلن ٍفي

 ٍضی ثطای ایدبزًّأٍف تحقیقبت،ثطای زاًكگبّْب ٍهطاکع تحقیقبتی پسیسآٍضزُ اؾت کِ ٍظاضت ػلَم قطایغی ضا، خوَْضی اؾالهی ایطاى

قیَُ پصیطـ ضهترهم ٍهبّط ضا اظعطیق تٌَع ز، تطثیت ًیطٍّبی هتؼْس،تحَل ضاّجطزی زضػلن ٍفٌبٍضی ٍتَخِ ثیكتط ثِ پػٍّف

. زضنسضاٍلَیتْبی کبضی ذَز قطاضزازُ اؾت،زاًكدَ زضزٍضُ زکتطی

هَضز تدسیس ًظط قطاض گطفتِ اؾت ٍزضًْبیت پؽ اظ خوغ آٍضی ، آذطیي آییي ًبهِ آهَظقی زٍضُ زکتطی،ثطای ًیل ثِ اّساف پیف ضٍی

-هَظقیآ»آییي ًبهِ خسیس زٍضُ زکتطی ثِ زٍ قیَُ ،ٍظقیمگطٍّی آضًظطیِ ّبی کبضقٌبؾی ٍثطضؾی زضخلؿبت هرتلف کب

 الظم ثِ تأکیس اؾت کِ ثطگعاضی ّطیک اظ  قیَُ ّب، نطفبً ثب هدَظ قَضای گؿتطـ آهَظـ ػبلی .تسٍیي قس«یپػٍّف»ٍ«ٍّكیپػ

هدبظ ذَاّس ثَز؛ الجتِ قیَُ پػٍّف هحَض، عطح ّبی پػٍ ّكی، پؽ اظ تهَیت زض کویتِ ّبی ترههی ٍ تؼییي کبضفطهبی هكرم 

 .ٍ پیف ثیٌی اػتجبضات آى، کِ ثبیس اظ اػتجبضات ذبضج اظ هؤؾؿِ تأهیي قسُ ثبقس، اخطاء ذَاّس قس

 . در کنار آنها مشخص شذه است"*"مواد و تبصره های اجرایی آیین نامه دانشگاه لرستان با 

 

 فصل اٍل کلیات

: ٍاغُ ّبی ظیط زض ایي آییي ًبهِ ثِ کبض هی ضٍز،ثطای ضػبیت اذتهبض.1هادُ 

 .تحقیقبت ٍفٌّبٍضی اؾت،اضت ػلَم، ٍظهٌظَض:ٍسارت 

 .اؾت (Ph.D)زٍضُ زکتطی ،هٌظَض:دٍرُ دکتزی 

هدبظًس ، ُ ّبی آهَظـ ػبلی ٍپػٍّكی کكَض اؾت کِ هغبثق هقطضات ٍظاضتؾؽّطیک اظزاًكگبّْب ٍهَئ،هٌظَض:هَسسِ 

 .زٍضُ زکتطی ضا ثطگعاض کٌٌس
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 .منظور دانشگاه لرستان است:داًشگاُ *

 . اؾتزاًكگبٍُظقی یب پػٍّكی م ٍاحس ؾبظهبًی آ،هٌظَض کَچکتطیي:گزٍُ

 . اؾت قَضای ثطًبهِ ضیعی آهَظـ ػبلی8/8/1389 هَضخ 775خلؿِ  ههَة آییي ًبهِ زٍضُ زکتطی،هٌظَض:آییي ًاهِ

عطح پػٍّكی زاضای کبضفطهبی هكرم اؾت کِ ثطاثط قطاضزاز، اخطای آى ثِ هؤؾؿِ ٍاگصاض ٍ :طزح پژٍّشی تقاضا هحَر

 .اػتجبضات کبهل پطٍغُ ثِ ّوطاُ ّعیٌِ ّبی ًظبضت ثطآى تَؾظ کبضفطهب تأهیي ٍ ًتیدِ کبض ًیع تحَیل گطفتِ هی قَز

 پػٍّكی، اؾتبز ضاٌّوب ٍ زٍ ًفط –هٌظَض کویتِ ای اؾت کِ ّسایت ضؾبلِ زاًكدَیی ضا زض قیَُ آهَظقی :کویتِ راّبزی

 .ػضَ ّیأت ػلوی ثب اًتربة گطٍُ ٍ زض قیَُ پػٍّكی،هؿئَل گطٍُ، هؼبٍى پػٍّكی ٍ کبضفطهب ثط ػْسُ زاضًس

 .هٌظَض ّیأتی اؾت کِ اضظیبثی ًْبیی ضؾبلِ زاًكدَ زض زٍضُ زکتطی ضا ثط ػْسُ زاضز:ّیأت داٍراى 

 پػٍّكی ٍ ثط حؿت هَضز قَضای –هٌظَض قَضای تحهیالت تکویلی یب آهَظقی زاًكگبُ زض قیَُ آهَظقی :شَرا 

 .پػٍّكی هؤؾؿِ زض قیَُ پػٍّكی اؾت

 اّداف:2هادُ 

 تطثیت ىثبالتطیي زٍضُ تحهیلی آهَظـ ػبلی اؾت کِ ثِ اػغبی هسضک تحهیلی هی اًدبهس ٍضؾبلت آ، زٍضُ زکتطی

افطازی اؾت کِ ثبًَآٍضی زضظهیٌِ ّبی هرتلف ػلَم ٍفٌبٍضی زض ضفغ ًیبظّبی کكَض ٍگؿتطـ هطظّبی زاًف هَثط ثبقٌس 

 .اخطا هی قَز« پػٍّكی  »ٍ« پػٍّكی –آهَظقی »ٍثِ زٍ قیَُ 

هؤؾؿِ ّبی پػٍّكی ثب زاقتي ثطًبهِ پٌح ؾبلِ ههَة ّیأت اهٌبء ٍ ظیط ؾبذتْبی الظم ٍ تجسیل پػٍّكْبی هَضز :1تبصزُ 

 5ًیبظ زؾتگبّْبی هتقبضی ثِ پطٍغُ ّبی پػٍّكی هی تَاًٌس زٍضُ زکتطی پػٍّكی ضا اخطا کٌٌس ٍ زاًكگبّْب ًیع ثِ اظای ّط 

 پػٍّكی هی تَاًٌس یک ًفط زاًكدَی زکتطا ثِ قیَُ پػٍّف هحَض خصة کٌٌس هكطٍط –ًفط زاًكدَی زکتطای آهَظقی 

 .ثط ایٌکِ اؾتبز ضاٌّوب عطح پػٍّكی تقبضب هحَض زاقتِ ثبقس
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 فصل دٍم شزایط ٍرٍد

  شزایط پذیزش:3هادُ 

 زاقتي قطایظ ػوَهی ٍضٍز ثِ آهَظـ ػبلی (الف

 ((ٍظاضت ))  هَضز تبییس  اضقسزاقتي هسضک تحهیلی کبضقٌبؾی(ب

  نالحیت ػلویزاقتي(ج

 تَاًبیی زض ظثبى ذبضخی زاقتي(د

آییي ًبهِ آظهَى ّبی ًیوِ هتوطکع ٍضٍزی زکتطا ًحَُ احطاظ نالحیت ػلوی ٍتَاًبیی زض ظثبى ذبضخی ثطاؾبؼ :2تبصزُ 

 .شودههَة ٍظاضت تؼییي هی 

پصیطـ ٍ ظطفیت زاًكدَ زض زٍضُ زکتطای ترههی زاًكگبّْب ٍ "پصیطـ زاًكدَیبى ثط اؾبؼ قیَُ ًبهِ :3تبصزُ * 

 .ٍظاضت ػلَم، تحقیقبت ٍ فٌبٍضی اؾت1391/ 23/12 ههَة "هَؾؿبت آهَظـ ػبلی ٍ پػٍّكی کكَض

یکی اظ آظهًَْبی ظثبى هَضز زض زاًكدَیبى زٍضُ زکتطی هَظف ّؿتٌس قجل اظ آظهَى خبهغ، گَاّی قجَلی قغؼی :4تبصزُ *

 .تبضید گَاّی هصکَض هی تَاًس حساکثط زٍ ؾبل قجل اظ پصیطـ زاًكدَ زض زٍضُ زکتطی ثبقس. تبئیس زاًكگبُ ضا اضائِ ًوبیٌس

 (اػذاد داخل پشاًتض حذامثش ًوشُ هی ثبشذ)حذاقل ًوشُ صثبى قبثل قجَل داًشگبُ دس صهبى  آصهَى جبهغ

  حذاقل ًوشُ صثبى خبسجی قبثل پزیشش ثشای آصهَى جبهغ1جذٍل شوبسُ

 MSRT آسهَى

(MCHE) 

(100) 

IELST 

(9) 

IBT(120) CBT(300) PBT(677) TOLIMO 

(677) 

داًشگبُ  

 (100)تْشاى

داًشگبُ تشثیت 

 (100)هذسس

 50 50 435 435 122 40 5 50 حداقل ًوزُ

 حداقل ًوزُ

دانشجوی با 

معذل کل 

 17حذاقل 

45 5/4 35 110 425 425 50 50 
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  هَافقت گشٍُ آهَصشی الضاهی است17دس خظَص ًوشُ صثبى داًشجَیبى ثب هؼذل ثبالی . 

   مفبیت  ( 1سطش اٍل جذٍل )حذ ًظبة ًوشُ صثبى% 80ثشای هشثیبى شبغل ثِ تحظیل دس دٍسُ دمتشی مست حذاقل

 .هی ًوبیذ

 

  راٌّوااستادفصل سَم 

ظطفیت پصیطـ زاًكدَ ثب تَخِ ثِ تؼساز اؾتبز ضاٌّوب کِ حساقل زض هطتجِ اؾتبزیبض ثب حساقل زٍ ؾبل ؾبثقِ تسضیؽ :4هادُ 

هؿئَلیت ضاٌّوبیی زض زٍضُ ّبی تحهیالت تکویلی ٍ ضاٌّوبیی زٍ پبیبى ًبهِ کبضقٌبؾی اضقس ثبقس، تؼییي هی قَز ٍ 

اؾت کِ ثِ زضذَاؾت زاًكدَ ٍهَافقت ػضَ ّیئت ػلوی ٍتبییسگطٍُ شیطثغتؼییي هی «اؾتبزضاٌّوب »ثط ػْسُ اثتسازاًكدَ اظ 

 .قَز

قطایظ تؼییي اؾتبز ضاٌّوب زض قیَُ پػٍّكی ثِ خبی زٍ ؾبل ؾبثقِ تسضیؽ، ثِ پبیبى ضؾبًسى زٍ عطح پػٍّكی :5تبصزُ 

 .ثِ ػٌَاى هدطی هی ثبقس کِ حساقل یک عطح ثبیس پػٍّكی تقبضب هحَض ذبتوِ یبفتِ ٍ یب زض زؾت اقسام ثبقس

اؾتبز ضاٌّوب  زٍهؿئَلیت ضاٌّوبیی ضؾبلِ زاًكدَ ضا،  ثِ پیكٌْبز اؾتبزضاٌّوب ٍتبییس گطٍُ،زضنَضت ًیبظ:6تبصزُ 

ثِ عَض  ( زضنس هؿئَلیت ّسایت ضؾبلِ ضا ثِ ػْسُ زاقتِ ثبقس60حساقل  ((انلی ))هكطٍط ثط ایٌکِ اؾتبز ضاٌّوبی اٍل )

. هكتطک ػْسُ زاضهی قًَس

 .اؾتبز ضاٌّوبی اٍل ثبیس ػضَ ّیأت ػلوی زاًكگبُ ثبقس:7تبصزُ*

 . هی تَاى یک یب زٍ اؾتبز هكبٍض ثطای ّسایت زاًكدَ تؼییي کطز اؾتبز ضاٌّوبپیكٌْبزثِ ، زض نَضت ًیبظ:8تبصزُ 

ثب هسضک )هترههبى ثیي اؾتبز ضاٌّوب ٍهكبٍض اظ ، اًتربة ثِ تكریم قَضای هَؾؿِ زض قطایظ ذبل ٍ:9تبصزُ 

 .ثال هبًغ اؾتذبضج اظ هَؾؿِ ًیع ، (زکتطی

آییي ًبهِ قطایظ اؾتبزاى ضاٌّوب ٍ هكبٍض، زض زٍضُ زکتطی ظطفیت  پصیطـ ٍ ضاٌّوبیی زاًكدَیبى زکتطی پیطٍ :10تبصزُ*

 . هی ثبقسزاًكگبُ قَضای تحهیالت تکویلی 20/2/94 زاًكگبُ لطؾتبى ههَة(.Ph.D)ترههی
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 فصل چْارم هزحلِ آهَسشی

ٍاحس آى ٍاحسّبی زضؾی 18تب  12 پػٍّكی –ی  قیَُ آهَظـ زضٍاحس اؾت ک36ِهدوَع ٍاحسّبی زٍضُ زکتطی :5هادُ 

 ٍ هطتجظ ثب هَضَع ضؾبلِ ٍاحس آى ٍاحسّبی زضؾی 8 تب 3یقیَُ پػٍّفزض ٍ. ٍاحس آى هطثَط ثِ ضؾبلِ اؾت24تب 18ٍ 

 . ٍاحسآى هطثَط ثِ ضؾبلِ اؾت کِ زض ثطًبهِ زضؾی ههَة ّطضقتِ تؼییي هی قَز33 تب28 ٍزاًكدَ 

 . ٍاحس ضا اًتربة ٍ ثجت ًبم ًوبیس9 زض ّط ًیوؿبل تحهیلی زاًكدَ هی تَاًس حساکثط :11تبصزُ *

 . آذطیي ًیوؿبل تحهیلی، زاًكدَ اظ قطط حساکثط اذص ٍاحس هؼبف اؾت:12تبصزُ *

تؼییي حساقل ٍحس اکثط ٍاحسّبی زضؾی زض قیَُ پػٍّكی زض ّط ظهبًی اظ زٍضُ تحهیلی ثب تكریم ًٍظط :13تبصزُ 

 .نَضت هی گیطزٍ تأییس گطٍُ اؾتبز ضاٌّوب 

تقَیت تَاى ػلوی زاًكدَ ثطای اخطای فؼبلیت ّبی  ضقتِ ٍ ٍاحسّبی زضؾی ثِ هٌظَض تؿلظ ثطهفبّین ًَیي ّط:14تبصزُ 

. ضقتِ اًتربة هی قَز ثطاؾبؼ  ثطًبهِ زضؾی ههَة ّط پػٍّكی  ثب ًظط اؾتبز ضاٌّوب ٍ

 اؾت 20 اظ 16 ٍهیبًگیي قبثل قجَل ًوطُ ّبی زاًكدَ زض ّوِ زضؾْب 20 اظ14، زض ّط زضؼقجَلیحساقل ًوطُ :15بصزُ ت

 ثب ًظط اؾتبز ضاٌّوب حساکثط زض یک ًیوؿبل ذَاّس ثَززاًكدَ هدبظ. ثبقس16 کوتط اظ ، زاًكدَ هیبًگیيٍلی چٌبًچِ.

 .زضؾْبیی ضا ػالٍُ ثط ؾقف ٍاحسّبی زضؾی ثطای خجطاى هیبًگیي کل ثگصضاًستحهیلی، 

زاًكدَ هَظف اؾت ،  تبییس گطٍُ شیطثظٍ تكریم ٍپیكٌْبز اؾتبز ضاٌّوب  ثِزضقطایظ ذبل ٍزض نَضت ًیبظ:16تبصزُ 

 .ًوطُ زضؼ ّبی خجطاًی زضتؼییي هیبًگیي کل هحبؾجِ ًوی قَز. ثگصضاًس«  خجطاًی»ضا ثِ ػٌَاىؾی  ٍاحس زض6حساکثطتب 

. زضٍؼ خجطاًی تطخیحبً قجل اظ قطٍع زضٍؼ زکتطی ٍ حساکثط تب پبیبى زضٍؼ انلی ثبیس گصضاًیسُ قًَس:17تبصزُ *

 .گصضاًسى زضؼ ّبی خجطاًی هست هدبظ زٍضُ  آهَظقی ضا افعایف ًرَاّس زاز

 .ثطگعاضی زضٍؼ تحهیالت تکویلی ثِ نَضت هؼطفی ثِ اؾتبز هدبظ ًیؿت: 18تبصزُ*
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هسضؼ هَظف اؾت  حساکثط تب زٍ ًیوؿبل پؽ اظ اذص زضؼ تَؾظ زاًكدَ ًؿجت ثِ ثجت ًوطُ زض ؾیؿتن : 19تبصزُ *

 .آهَظقی اقسام ًوبیس

 

 فصل ششن رسالِ

اظ  ٍ زض قیَُ پػٍّكی اٍلًیوؿبل  پبیبى تب«  پػٍّكی–آهَظقی »زض قیَُ هَظف اؾت زاًكدَ :هَضَع رسالِ .  6هادُ 

 پؽ اظ تهَیت ثب ّوبٌّگی اؾتبز ضاٌّوب تؼییي ٍ هَضَع ضؾبلِ ذَز ضا، پصیطـ ّوعهبى ثبعطح ّبی پػٍّكی تقبضب هحَض 

 .فؼبلیت پػٍّكی ذَز ضا آغبظ کٌسقَضا 

 پػٍّكی تب پبیبى ًیوؿبل ؾَم ٍ زض قیَُ پػٍّكی، زض عَل –عطح پیكٌْبزی ضؾبلِ زاًكدَ زض قیَُ آهَظقی :20تبصزُ 

 . ًیوؿبل اٍل ٍ پؽ اظ تهَیت قَضا ضؾویت هی یبثس ٍ قبثل اخطاء اؾت

 .اذص ٍاحس ضؾبلِ زض ًیوؿبل پؽ اظ قجَلی زضآظهَى خبهغ اؾت:21تبصزُ *

ٍ حساقل فبنلِ ثیي پطٍپَظال تهَیت قسُ ٍ زفبع . تغییط ػٌَاى پطٍپَظال هٌَط ثِ تهَیت هدسز آى اؾت:22تبصزُ *

 . هبُ هی ثبقس6ضؾبلِ زاًكدَ 

توبم فؼبلیتْبی ػلوی ٍ پػٍّكی زاًكدَ، زض هطحلِ پػٍّكی ٍ تسٍیي ضؾبلِ ثبیس ثب ّسایت ًٍظبضت اؾتبز :23تبصزُ *

زاًكدَ هَظف اؾت زضّط ظهبًی کِ اؾتبز ضاٌّوب تؼییي کٌس، ًتیدِ تحقیقبت ذَز ضا ثِ ٍی ٍ گطٍُ . ضاٌّوب نَضت گیطز

 . هی ثبقسای آهَظقی هطثَعِچگًَگی اخطای ایي ثٌس ثِ ػْسُ گطٍُ. گعاضـ ًوبیس

زض خلؿِ قَضای آهَظقی  (پطٍپَظال)زاًكدَ ثبیس پؽ اظ قجَلی زض آظهَى خبهغ، اظ هَضَع ضؾبلِ ذَز :23تبصزُ *

 .گطٍُ ثب حضَض اؾتبز یب اؾتبزاى ضاٌّوب ٍ اؾتبز یب اؾتبزاى هكبٍض ٍ زٍ زاٍض زاذلی یب ذبضخی زفبع ًوبیس

 .تحهیالت تکویلی زاًكگبُ هَظف اؾت پصیطـ ٍ ثجت هَضَع ضؾبلِ زاًكدَ ضا کتجبً ثِ ٍی اثالؽ ًوبیس:24تبصزُ *
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 فصل پٌجن ارسیابی جاهع

: ارسیابی جاهع  .7هادُ 

 پػٍّكی، زاًكدَ ثبیس ثب ًظبضت –اؾت کِ زض قیَُ آهَظقی ّكی زاًكدَ ٍاحطاظ قبثلیتْبی آهَظقی ٍپػاضظیبثی خبهغ ثِ هٌظَض 

قطکت  اؾت، زضیک آظهَى کِ قبهل زٍ یب ؾِ زضؼ انلی ثِ اًتربة اؾتبز ضاٌّوب ٍتهَیت گطٍُ آهَظقی هؼبٍى آهَظقی هؤؾؿِ 

  ًفط اػضبی ّیبت ػلوی3هكبٍض ٍ تحلیل ٍاؾتٌجبط زاًكدَ اظ ًظط اؾبتیس ضاٌّوب ٍ، ایي آظهَى ثبیس ثِ گًَِ ای ثبقس تب تَاًوٌسی .کٌس

 ٍ زض قیَُ پػٍّكی، احطاظ قبثلیت ّبی . ثطای آغبظ فؼبلیت پػٍّكی ؾٌدیسُ قَزثب پیكٌْبز گطٍُ ٍ تأییس هؼبٍى آهَظقی هؤؾؿِ 

پػٍّكی زاًكدَ، ثط اؾبؼ ضًٍس پیكطفت فؼبلیتْبی پػٍّكی زاًكدَ اؾت کِ زض پبیبى ّط زٍ ًیوؿبل تحهیلی اظ ؾَی کویتِ 

 .ضاّجطی ؾٌدیسُ هی قَز

زاًكدَیی کِ .  ثبقس16اضظیبثی خبهغ ًجبیس کوتط اظ  پػٍّكی زض –قیَُ آهَظقی هیبًگیي ًوطات زاًكدَ زض :25تبصزُ 

.  ثبقس تٌْب یک ثبض زیگط هی تَاًس زض اضظیبثی خبهغ قطکت کٌس16هیبًگیي اضظیبثی خبهغ ٍی کوتط اظ

هیعاى پیكطفت فؼبلیتْبی پػٍّكی زاًكدَ زض قیَُ پػٍّكی ثهَضت قبثل قجَل ٍ غیط قبثل قجَل ؾٌدیسُ هی :26تبصزُ 

 .زض نَضت احطاظ زضخِ قبثل قجَل اظ ؾَی کویتِ ضاّجطی، زاًكدَ هی تَاًس ثِ فؼبلیتْبی پػٍّكی ذَز ازاهِ زّس. قَز

چٌبًچِ هیعاى پیكطفت فؼبلیتْبی پػٍّكی زاًكدَ زض قیَُ پػٍّكی اظ ؾَی کویتِ ضاّجطی غیطقبثل قجَل :27تبصزُ 

ؾٌدیسُ قَز، تٌْب یک ًیوؿبل ثِ ٍی فطنت زازُ ذَاّس قس تب ضًٍس فؼبلیتْبی پػٍّكی ذَز ضا ثِ ؾغح قبثل قجَل 

 .زض غیط ایي نَضت اظ ازاهِ تحهیل هحطٍم ذَاّس قس. اضتقبءزّس

 (.Ph.D)آییي ًبهِ آظهَى خبهغ، زض زٍضُ زکتطی ترههیاضظیبثی آظهَى خبهغ زاًكدَیبى زکتطی پیطٍ :28تبصزُ *

 . هی ثبقسزاًكگبُ قَضای تحهیالت تکویلی 6/7/93زاًكگبُ لطؾتبى ههَة 

 

 یکچبح حساقل )زاًكدَ پؽ اظ تسٍیي ضؾبلِ ٍتبییس اؾتبز ضاٌّوب ٍثِ قطط کفبیت زؾتبٍضزّبی ػلوی ضؾبلِ .8هادُ 

 پػٍّكی –زض هدالت ػلوی  هقبلِ ثطای زاًكدَیبى قیَُ پػٍّكی ٍ زٍ پػٍّكی–هقبلِ ثطای زاًكدَیبى زضقیَُ آهَظقی
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 ٍ ّوچٌیي زض قیَُ پػٍّكی، ثبیس اؾتبز ضاٌّوب، هؿئَلیت کفبیت کبضاًدبم قسُ زاًكدَ ضا زاضای ًوبیِ هؼتجط ثیي الوللی

 .ت زاٍضاى اظضؾبلِ ذَز زفبع کٌساّیحضَضهَظف اؾت زض، (ثطای پبؾرگَیی ثِ کبضفطهب یب زؾتگبُ اخطایی ثپصیطز

 )) ، اکتكبف ٍ ًَآٍضیاذتطاع، ثجت تَلیس زاًف فٌیزض نَضتی کِ زاًكدَیبى ّط زٍ قیَُ اظ زضقطایظ ذبل ٍ:29تبصزُ 

هَضز تأییس زؾتگبُ هتقبضی  )) آثبض ثسیغ ٌّطی کتبة تألیفی ٍ تهٌیفی ((هطاخغ شیهالح ػلوی تبییس قسُ تَؾظ اضظیبثی ٍ

 .ثطذَضزاض ثبقٌس پؽ اظ تأییس ّیبت زاٍضاى ٍ قَضا اظ اضائِ هقبلِ هؼبف ذَاٌّس ثَز( (

 .تؼساز هقبلِ ّبی الظم ثطای کفبیت زؾتبٍضز ّبی ػلوی ثب تهَیت قَضای گطٍُ قبثل افعایف اؾت:30تبصزُ *

ًحَُ تكکیل ٍ قطح ٍظبیف ّیبت زاٍضاى، چگًَگی زفبع اظ ضؾبلِ ٍ احطاظ کفبیت زؾتبٍضزّبی ػلوی ضؾبلِ، :31تبصزُ 

 .تبثغ زؾتَضالؼولی اؾت کِ ثِ تهَیت قَضای هؤؾؿِ ضؾیسُ ثبقس

 ًفط ػضَ ّیئت ػلوی زضضقتِ 3،  هكبٍضاؾتبزاى یب ، ضاٌّوباؾتبزاىاؾتبز یب :ت زاٍضاى ػجبضت اظایتطکیت ُ:32تبصزُ 

یب پػٍّكی  زضخِ حساقل اؾتبزیبضی ثِ اًتربة قَضای تحهیالت تکویلی زاًكکسُ یب قَضای آهَظقی ٍ  ثبُ هطثَط

زض قیَُ پػٍّكی . هؤؾؿِ هدطی ثبقساظ هَؾؿِ ّبی ذبضج اظ  پػٍّكکسُ کِ ثبیس یک ًفط اظ آًْب حساقل زاًكیبض ٍ

زؾتگبُ هتقبضی هی تَاًس یک ًفط ضا ثِ ػٌَاى اؾتبز هكبٍض هؼطفی کٌس کِ هكبٍض زاًكدَ زض زفبع ٍ زاٍضی ّب ثبقس ٍ ثِ 

 .ػٌَاى ػضَ ّیأت زاٍضاى زض خلؿبت حضَض زاقتِ ثبقس

 ًحَُ تشکیل ٍ شزح ٍظایف داٍراى، چگًَگی دفاع اس پایاى ًاهِ ٍ احزاس کفایت دستاٍردّای علوی رسالِ

ثطگعاضی خلؿِ زفبع هٌَط ثِ نسٍض هدَظ اظ قَضای تحهیالت تکویلی زاًكگبُ، حساقل یک هبُ پیف اظ تبضید ثطگعاضی * 

 .زفبع اؾت

 32ٍ حضَس ّوِ اػضبی داٍسی، هٌذسج دس تجظشُ  (دس طَست ٍجَد دٍ استبد ساٌّوب)جلسِ دفبع ثِ سیبست استبد ساٌّوب اٍل * 

 .سسویت هی یبثذ

هالك تظوین گیشی دسخظَص سد یب قجَلی سسبلِ ٍّوچٌیي دسجِ آى هیبًگیي ًوشاتی است مِ ّیبت داٍساى * 

دس ایي هجوَػِ استبد یب استبداى  ساٌّوب هجوَػبً یل ًوشُ ٍ استبد یب استبداى هشبٍس . هستقالً ثِ داًشجَ هی دٌّذ

 ، داٍساىّیبت هسئَل جوغ آٍسی ًوشات  ثذٍى حق ًوشُ،تنویلیًوبیٌذُ تحظیالت . ًیض یل ًوشُ خَاٌّذ داشت

ثش حسي اجشای جلسِ دفبع دس چبسچَة آییي ًبهِ  ٍ ًظبست داًشجَ  هیبًگیي ثِ ػٌَاى ًوشُ ًْبییهحبسجِ* 

. استآهَصشی دٍسُ ّبی تحظیالت تنویلی 
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 : اهتیبص پبیبى ًبهِ ثِ ششح ریل هشخض هی گشدد*

  ثِ ثبال ثب دسجِ ػبلی 19ـ  اص ًوشُ 1

  ثب دسجِ ثسیبس خَة 19 تب ًوشُ موتش اص 5/17ـ  اص ًوشُ 2

  ثب دسجِ خَة5/17 تب ًوشُ موتش اص 16ـ  اص ًوشُ 3

 یشش یبپزسسبلِ ّبی دمتشی ػالٍُ ثش ٍیژگیْبی سسبلِ ٍ ًحَُ دفبع،  ( ٍ ثِ ثبال19ًوشُ )سای دسیبفت دسجِ ػبلی ة*

: چبح حذاقل

ّبی ػلَم   ثشای سشتِ ّبی هَجَد دس داًشنذُ، هقبلِ ػلوی پژٍّشی ٍ ّش دٍ هشتجط ثب سسبلISI ٍ 1ِ هقبلِ 1 (الف  

  مشبٍسصی، داهپضشنی ٍهٌْذسی ضشٍسی است پبیِ، ػلَم سیبضی،

 . ثشای سبیش سشتِ ّب ضشٍسی است،دٍ هشتجط ثب سسبلِ  هقبلِ ػلوی پژٍّشی ٍ ّشISC ٍ 1 هقبلِ 1 (ة 

چگًَگی زفبع اظ یبفتِ ّبی پػٍّكی ، هیعاى ًَآٍضیقسُ،  ثطاؾبؼ کیفیت ػلوی پػٍّف اًدبم  ضؾبلِاضظیبثی:9هادُ 

. ًتیدِ آى ثِ یکی اظ زٍنَضت ظیط تؼییي هی قَز ٍ ًٍحَُ ًگبضـ اًدبم هی قَز

 (ذَة،ثؿیبضذَة، ػبلی:زض یکی اظ ؾغَح)قجَل (الف

غیط قبثل قجَل  (ب

زاًكدَ هدبظاؾت عی ،ت زاٍضاىاثٌب ثِ تكریم ّی،اضظیبثی قَز« غیط قبثل قجَل»چٌبًچِ ضؾبلِ زاًكدَ :33تبصزُ 

 ٍ ضؾبلِ ثِ ػول آٍضز زض انالحبت الظم ضا، ثِ قطط ایٌکِ اظ حساکثط هست هدبظ تحهیل ثیكتط ًكَز، حساکثط قف هبُ

. ثطای یک ثبض زیگط اظ آى زفبع کٌس نطفبً

 ؾبظهبى اهَض زاًكدَیبى ٍ خَاثیِ هسیط کل زفتط ثطًبهِ ضیعی آهَظـ 3/3/1394 هَضخ 41/3/18131ثط اؾبؼ ًبهِ قوبضُ 

کؿط ًوطُ ثِ اظای توسیس ؾٌَات تحهیلی زاًكدَیبى تحهیالت تکویلی  . 29/1/1394 هَضخ 2/21/11363ػبلی ثِ قوبضُ 

 .هدبظ ًیؿت

 . شودثِ زضیبفت زضخِ زکتطی ًبئل هیز، ضؾبلِ ذَ اظ« قجَل»زاًكدَ پؽ اظ گصضاًسى ٍاحسّبی زضؾی ٍکؿت زضخِ :10هادُ 

 .نبزض هی قَز( پػٍّكی یب پػٍّكی–آهَظقی ) قیَُ حؿت هَضز ثب شکطزکتطی زٍضُ هسضک :34تبصزُ 
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ٍ ًین، ٍ  ؾبل چْبضحساقل ؾِ ؾبل ًٍین ٍحساکثط  پػٍّكی –ا زض قیَُ آهَظقی هست هدبظ تحهیل زض زٍضُ زکتط.11هادُ 

ٍزض نَضت ضطٍضت ثِ پیكٌْبز اؾتبز ضاٌّوب ٍتبییس گطٍُ شی .زض قیَُ پػٍّكی حساقل ؾِ ؾبل ٍ حساکثط چْبض ؾبل اؾت

 . حساکثط تب یک ًیوؿبل تحهیلی ثِ ایي هست افعٍز، زض ّط زٍ قیَُ هی تَاىضثظ

 هست هدبظ  حساکثط زض،زض نَضتیکِ زاًكدَ ثٌب ثِ ػللی ذبضج اظ اذتیبض ذَز ٍیب ثطٍظ هكکالت غیط قبثل پیف ثیٌی:35تبصزُ 

 ثط حؿت هَضزکوؿیَى ثطضؾی هَاضز ذبل ٍ تأییس قَضای هؤؾؿِ، ثِ پیكٌْبز اؾتبز ضاٌّوبی زاًكدَ، هَفق ثِ اتوبم تحهیل ًكَز

زضهَضز هست ًٍحَُ ازاهِ ،لوی زاًكدٍَعهتٌبؾت ثبفؼبلیتْبی کویَکیفی هی کٌس ٍضؼیت زاًكدَ ضا ثطضؾی ، ثب حضَض اؾتبز ضاٌّوب

 . ثط ایي اؾبؼ، هست هصکَض خعٍ حساکثط هدبظ تحهیل زاًكدَ هحؿَة هی قَز.تحهیل یب اذطاج اٍ تهوین گیطی ذَاّس کطز

 :درهَارد سیز داًشجَ اس اداهِ تحصیل دردٍرُ دکتزی هحزٍم هی شَد:12هادُ 

 . قَز16کوتط اظ (15ثبضػبیت تجهطُ ) زاًكدَ یهیبًگیي کل ًوطُ ّبی زضؼ (الف

. اضظیبثی قَز«غیط قبثل قجَل»ٍ زفبع هدسز(33ثبضػبیت تجهطُ )ضؾبلِ زاًكدَ  (ب

. ثِ پبیبى ثطؾس(35ثبضػبیت تجهطُ )هست هدبظ تحهیل زاًكدَ  (ج

. احطاظ ًكَز(27ثبضػبیت تجهطُ )خبهغ نالحیت ػلوی زاًكدَ ثطای اؾتوطاض فؼبلیت پػٍّكی پؽ اظ زٍثبض اضظیبثی  (د

هَؾؿِ هدبظ اؾت ثبضػبیت ضَاثظ ،زضنَضت هحطٍم قسى یب اًهطاف زاًكدَ اظ ازاهِ تحهیل زضزٍضُ زکتطی :36تبصزُ 

 .ثطاؾبؼ کبضًبهِ تحهیلی زاًكدَ نبزضکٌس نطفب گَاّیٌبهِ ای ضا، ٍهقطضات هطثَط

 .زاًكدَ هَظف اؾت پؽ اظ اذص ضؾبلِ زض ّط ًیوؿبل ٍاحس ضؾبلِ ضا اًتربة ًوبیس :    37تبصزُ*

 .تبضید فبضؽ التحهیلی زاًكدَ، تبضید زفبع قبثل قجَل اظ ضؾبلِ هی ثبقس: 38تبصزُ *

 . ػسم ثجت ًبم یب ثجت ضؾبلِ زض ظهبى هقطض، ثِ هٌعلِ اًهطاف زاًكدَ اظ تحهیل تلقی هی قَز: 39تبصزُ*

زض هَاضز اؾتثٌبئی کِ زاًكدَ ػصض هَخِ زاقتِ ثبقس هی تَاًس،  ثب ًظط اؾتبز ضاٌّوب ٍ هَافقت گطٍُ ٍ زاًكکسُ : 40تبصزُ*

ٍ تبئیس قَضای تحهیالت تکویلی زاًكگبُ ٍ ثب تَخِ ثِ حساکثط هست هدبظ تحهیل، حساکثط تب زًٍیوؿبل اظ هطذهی 

 .تحهیلی اؾتفبزُ کٌس

 زض هَاضز هطثَط ثِ اضظیبثی ضؾبلِ ٍ قبثلیت ّبی ثط ػْسُ هؼبٍى آهَظقی اؾت ٍُ تفؿیط هَاز ایي آییي ًبم:41تبصزُ 

 . پػٍّكی ثب ّوبٌّگی هؼبًٍت پػٍّكی اؾت
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  قَضای تحهیالت تکویلی 10/3/94 زض خلؿِ هَضخ تجهط41ُ هبزُ 13ٍ، هكتول ثطیک هقسهِقیَُ ًبهِ ایي :13هادُ 

پؽ اظ آى زض زٍضُ زکتطی  1389ٍ-90 ثطای زاًكدَیبًی کِ اظ ؾبل تحهیلیقطاض گطفت ٍتهَیت زاًكگبُ هَضز ثبظثیٌی ٍ 

 . لغَ هی قَزقیَُ ًبهِایي   کلیِ ثركٌبهِ ّب ٍآییي ًبهِ ّبی هغبیط ثبءالظم االخطاؾت ٍاظ تبضید اخطا، پصیطفتِ هی قًَس

 

 

 تحهیالت تکویلی زاًكگبُ

 


