
  

 

 

 

 

 به نام خذا 

  

 

 1395 سال (.Ph.D)شیوه نامه آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی  

 95ػجبضات ثب فًَت هؼوَلی ثط گطفتِ  اظ آییي ًبهِ آهَظضی زٍضُ زکتطی ترػػی سبل *

 ضَضای ػبلی ثطًبهِ ضیعی آهَظضی است ٍ ػجبضات 24/11/1394 هَضخ 871هػَة جلسِ 

آهَظضی زٍضُ زکتطی  ٍ فًَت تیطُ، تجػطُ ّبی الحبقی ثِ آییي ًبهِ )*(هطرع ضسُ ثب 

 .   هی ثبضٌس (تبش) هػَة ضَضای تحػیالت تکویلی زاًطگبُ لطستبى 95ترػػی 



 



 

 



 

 



 

 

 

 

زاًطجَ هی ثبیست تقبضبی ذَز ضا ثطای توسیس سٌَات ًیوسبل ّبی ًْن :9ثطای هبز1ُتبش *

 هجَظ توسیس .ٍ زّن زض سیستن گلستبى حساقل زٍ ّفتِ قجل اظ ضطٍع ًیوسبل ثجت ًوبیس

سٌَات ًیوسبل ًْن ثب تبییس استبز ضاٌّوب، هسیط گطٍُ ٍ هسیط آهَظش یب کبضضٌبس تحػیالت 

تکویلی زاًطکسُ ٍ  هجَظ توسیس سٌَات ًیوسبل زّن ثب تبییس استبز ضاٌّوب، هَافقت ضَضای 

آهَظضی ٍ تحػیالت تکویلی گطٍُ ٍ هؼبًٍت آهَظضی ٍ تحػیالت تکویلی زاًطکسُ اظ عطیق 

 .سیستن آهَظضی گلستبى غَضت هی پصیطز



 

 

زاًطجَ زض آذطیي ًیوسبل تحػیلی اظ ضطط اذص حساقل ٍ حساکثط  : 10 ثطایوبزُ 2تبش *

 .ٍاحس زضسی هؼبف است

 

زضٍسی ضا کِ زاًطجَ ثطای تطهین هؼسل کل اذص هی کٌس : 11 هبزُ 1 ثطای تجػطُ 3تبش *

 . ٍ ثبالتط آًطا گصضاًسُ است16ًجبیس اظ ثیي زضٍسی اًتربة ضَز، کِ قجال ثب ًوطُ 

هطجغ ضسیسگی ثطای تطریع  هَجِ ثَزى حصف زضس : 11 هبزُ 3ثطای تجػطُ 4تبش *

ضَضای تحػیالت تکویلی زاًطگبُ پس اظ تبییس استبز ضاٌّوب، گطٍُ آهَظضی ٍ هَافقت  

 . ضَضای آهَظضی ٍ تحػیالت تکویلی زاًطکسُ هی ثبضس

 



 

 

استبزاى هحتطم زضٍس زٍضُ زکتطی هَظف ّستٌس زض پبیبى ّط : 12 ثطای  هبزُ 4تبش *

ًیوسبل تحػیلی ٍضؼیت زاًطجَ اظ ًظط ًوطُ ضا هطرع ًوَزُ ٍ زض سیستن گلستبى ثجت 

 ٍ پیَست ًبهِ ضوبضُ 95/5/30 هَضخ 111985/21/2ّوچٌیي ثط اسبس ًبهِ ضوبضُ . ًوبیٌس

 هؼبًٍت هحتطم ٍ ضئیس سبظهبى اهَض زاًطجَیبى ٍظاضت 95/5/18 هَضخ 51894/4

هحتطم ًسجت ثِ اػالم ٍ ثجت ًوطات ثِ هَقغ اهتحبًبت  استبزاى"ػلَم،تحقیقبت ٍ فٌبٍضی 

زض توبم هقبعغ تحػیلی  ( ضٍظ ثؼس اظ اتوبم اهتحبًبت زض ّط ًیوسبل تحػیلی10حساکثط )

اّتوبم ٍ اقسام ًوبیٌس ٍ هؼبًٍیي هحتطم  (کبضزاًی، کبضضٌبسی، کبضضٌبسی اضضس ٍ زکتطی)

آهَظضی زاًطگبُ ّب ًیع زض ایي ذػَظ ًظبضت زقیق تطی اػوبل ًوَزُ تب زض اًتْبی زٍضُ 

 ".هَجت ثالتکلیفی زاًطجَیبى ًگطزز

 

 

 



 

 

ًحَُ اضظیبثی آظهَى جبهغ ثط اسبس ضیَُ ًبهِ آظهَى جبهغ زاًطگبُ : 15 ثطای  هبزُ 5تبش *

 .لطستبى غَضت هی پصیطز

 

 

 



هسئَلیت ضاٌّوبیی ،  ثِ پیطٌْبز استبزضاٌّوب ٍتبییس گطٍُ،زضغَضت ًیبظ:17 ثطای  هبزُ 6تبش *

 60حساقل   ((اغلی ))هططٍط ثط ایٌکِ استبز ضاٌّوبی اٍل )استبز ضاٌّوب زٍ ضسبلِ زاًطجَ ضا

. ثِ عَض هطتطک ػْسُ زاضهی ضًَس (زضغس هسئَلیت ّسایت ضسبلِ ضا ثِ ػْسُ زاضتِ ثبضس

تحػیالت تکویلی زاًطگبُ، زض ضطایظ ذبظ ٍثِ تطریع ضَضای :17 ثطای  هبزُ 7تبش *

زاًطگبُ اظ ذبضج اظ ، هترػػبى ثب هسضک زکتطیثیي ٍهطبٍض اظ ی زٍم استبز ضاٌّوب اًتربة 

 .ثال هبًغ است ًیع لطستبى

ثِ پیطٌْبز استبز ضاٌّوب ٍتبئیس ضَضای تحػیالت تکویلی گطٍُ، هی :17 ثطای  هبزُ 8تبش *

تَاى یک یب زٍ ًفط اظاػضبی ّیئت ػلوی یب غبحت ًظطاى ٍ هحققبى ثطجستِ ضا ثِ جْت ثْطُ 

گیطی اظ تجبضة ٍ زاًص ترػػی هطتجظ ثب تحقیقبت زض ضسبلِ زکتطی زاًطجَ، ثِ ػٌَاى استبز 

 .هطبٍض ضسبلِ تؼییي ًوَز

استبز هطبٍض ثبیس زاضای هسضک زکتطی ثب حساقل هطتجِ استبز یبضی، یب :17 ثطای  هبزُ 9تبش *

کِ ػضَ ّیئت  (هترػػبى حطفِ ای)ثطای غبحجٌظطاى ٍ هحققبًی. استبزیبض پژٍّطی ثبضس

هَاضز ذبظ زض ضَضای تحػیالت تکویلی )ػلوی ًیستٌس زاضتي هسضک زکتطی العاهی است 

 .(زاًطگبُ قبثل ثطضسی است

 

 



 

 

 

 

 

 



 

پژٍّطی اظ اثتسای  -عطح پیطٌْبزی ضسبلِ زاًطجَ زض ضیَُ آهَظضی: 23 ثطای هبزُ 10تبش *

ًیوسبل سَم ٍ زض ضیَُ پژٍّطی، زض عَل ًیوسبل اٍل ٍ پس اظ تػَیت زض گطٍُ آهَظضی ٍ 

ضَضای تحػیالت تکویلی زاًطکسُ، ٍ ضَضای تحػیالت تکویلی زاًطگبُ ضسویت هی یبثس ٍ 

 . قبثل اجطا است

زفبع اظ پیطٌْبزیِ ضسبلِ زکتطی ضطٍضی است ٍ هی ثبیست پس اظ : 23 ثطای هبزُ 11تبش *

هوتحٌیي ػجبضتٌس اظ استبز یب استبزاى ضاٌّوب، استبز یب . قجَلی زض اضظیبثی جبهغ اًجبم ضَز

 .استبزاى هطبٍض ٍ زٍ زاٍض ذبضجی یب زاذلی

هؼبًٍت آهَظضی ٍ تحػیالت تکویلی زاًطکسُ هَظف است پصیطش : 23 ثطای هبزُ 12تبش *

 .ٍ ثجت هَضَع زاًطجَ ضا کتجب ثِ ٍی اثالؽ ًوبیس

زاًطجَ هی تَاًس حساکثط زٍ ًیوسبل اظ هطذػی تحػیلی ثب احتسبة : 23 ثطای هبزُ 13تبش *

 .زض سٌَات تحػیلی استفبزُ ًوبیس

 13حصف یک ٍ یب توبم زضٍس یک ًیوسبل تحػیلی ثط اسبس هبزُ : 23 ثطای هبزُ 14تبش *

 .،اهکبى پصیط است4 ٍ تبش11 هبزُ 3آییي ًبهِ، تجػطُ 

زض غَضت هحطٍم ضسى یب اًػطاف زاًطجَ اظ ازاهِ تحػیل زض زٍضُ : 23 ثطای هبزُ 15تبش *

زکتطی، زاًطگبُ هجبظ است ثب ضػبیت ضَاثظ ٍ هقطضات هطثَط، غطفب گَاّیٌبهِ ای ضا ثط 

زاًطجَی هتقبضی اًػطاف اظ تحػیل، ثبیس . اسبس کبضًبهِ تحػیلی زاًطجَ غبزض ًوبیس

زضذَاست اًػطاف ذَز ضا ضرػب ٍ ثِ غَضت کتجی ثِ ازاضُ تحػیالت تکویلی زاًطگبُ تسلین 

زاًطجَ هجبظ است فقظ ثطای یک ثبض ٍ تب زٍ هبُ اظ تبضید اضائِ زض ذَاست، تقبضبی . کٌس

اًػطاف ذَز ضا پس ثگیطز زض غیط ایي غَضت، پس اظ اًقضبی ایي هْلت، حکن اًػطاف اظ 

 . تحػیل ٍی غبزض هی ضَز



تقَین آهَظضی ثطای ّط  سبل تحػیلی تَسظ ضَضای آهَظضی : 23 ثطای هبزُ 16تبش *

 .زاًطگبُ ثِ ٍاحس ّبی شیطثظ اثالؽ هی گطزز

 ) ٍ تبش هطثَط ثِ آى 12چگًَگی ثجت ٍ اػالم ًوطُ ثط اسبس هبزُ : 23 ثطای هبزُ 17تبش *

زض هْلت هقطضتَسظ استبزاى هحتطم هی ثبیست زض سیستن گلستبى ٍ زض پبیبى ّط  (4تبش 

 .ًیوسبل تحػیلی ثجت ٍ ًْبیی گطزًس

 

 هَضخ  871ایي ضیَُ ًبهِ هطتول ثط آییي ًبهِ زکتطی ترػػی هػَة جلسِ . 27هبزُ 

 تبش زض ضَضای تحػیالت 17 هبزُ ٍ 27 ضَضای ػبلی ثطًبهِ ضیعی آهَظضی 24/11/1394ٍ

 ثِ تػَیت ضسیس ٍ ثطای زاًطجَیبى ٍضٍزی سبل 2/8/95تکویلی زاًطگبُ لطستبى هَضخ 

 .   ٍ پس اظ آى العاهی است1395-96تحػیلی 


