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 نامه  پایان راهنمایی مقررات مربوط به:  1ماده

 :داخل دانشگاه نامه در پایان راهنمایی

 هشتثِ تا ػلوی ّیأت اػضای اص یکی هَافقت تا ٍ داًطجَ پیطٌْاد تِ اسضذ کاسضٌاسی دٍسُ دس ساٌّوا استاد: 1-1

 .ضَد هی تؼییي داًطکذُ تکویلی تحصیالت ضَسای ٍ گشٍُ ضَسای تاییذ ٍ استادیاسی حذاقل

 دکتشی هذسک داضتي استادیاسی، ضشط جای تِ ضَد اًتخاب داًطگاُ خاسجاص  ساٌّوا استاد چٌاًچِ: 1 تثصشُ

 .است الضاهی

 دس صهاى، یک دس اسضذ کاسضٌاسی هقغغ دس ػلوی ّیأت ػضَ ّش تشایًاهِ  پایاى ساٌّوایی تؼذاد حذاکثش: 1-2

 .استًاهِ  پایاى 6 داًطگاُ اص خاسج ٍ داخل

 گشٍُ ضشایظ ٍاجذ استاداى ظشفیت اص تیصًاهِ  پایاى ساٌّوایی هتقاضی داًطجَیاى تؼذاد چٌاًچِ: 2 تثصشُ

 .ضَد اًتخاب داًطگاُ اص خاسج ضشایظ ٍاجذ استاداى تیي اصًاهِ  پایاى ساٌّوای استاد است الصم تاضذ، آهَصضی

 هزکَس ػذد تًِاهِ  پایاى 2 استادی هشتثِ دس ًٍاهِ  پایاى 1 داًطیاسی هشتثِ دس اساتیذ، ػلوی هشتثِ تاتت:  1-3

 . ضَد هی افضٍدُ 2-1 دس

سپشی ضذُ  اًٍاهِ  پایاىتاتت داًطجَی ًیوسال ّفتن تحصیلی کِ حذاقل سِ ًیوسال اص تصَیة هَضَع : 1-4

یک ًفش  اٍ تِ ظشفیت ساٌّوایی ، تِ دسخَاست استاد هشتَعِ تِ دالیلی اًجام ًطذُ تاضذًاهِ  پایاىٍلی دفاع تاضذ 

 .ضَد هیاضافِ 

کاسضٌاسی اسضذ  داًطجَی ی ًاهِ پایاى اص ضذُ چاج ISI یا پژٍّطی -ػلوی هقالِ استخشاج دسصَست: 1-5

 فشم) هستٌذات اسائِ ٍ داًطکذُ تکویلی تحصیالت ضَسای تاییذ تا التحصیل، فاسؽ یا تحصیل اص فشاغت دسحال

 یک هقالِ، ّش اصای تِ.) ضَد هی افضٍدُ ػذد 2 حذاکثش ،2-1 دس هزکَس ػذد تِ ،(چاج ضذُ هقالِ کپی ،24 ضواسُ

 (ساٌّوایی

 سال تِ هٌتْی سال 3 تِ هشتَط تایست هی ساٌّوایی ظشفیت افضایص جْت ضذُ اسائِ هقاالت: 3 تثصشُ

 .تاضذًاهِ  پایاىدسخَاست افضایص ظشفیت ساٌّوایی 

 ضذُ چاج هقالِ ٍ ػلوی هشتثِ تاتت 2-1 تش هاصاد اسضذ کاسضٌاسیًاهِ  پایاى ساٌّوایی افضایص: 4 تثصشُ

 ساًاهِ  پایاى 3 ساٌّوایی حذاقل دس گشایص هشتثظ گشٍُ اػضای کلیِ کِ است ایي تِ هٌَطًاهِ  پایاى اص هستخشج

 .تاضٌذ داضتِ تشػْذُ
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 یدکتر رساله بذون ارشذ یکارشناس های  نامه پایان ییراهنما تعذاد حذاکثر: 1 جذول

مرتبه 

 دانشگاهی

سقف راهنمایی 

 درحالت عادی

ظرفیت اضافی 

ارائه یک با 

 مقاله

ظرفیت اضافی 

با ارائه دو 

 مقاله

ظرفیت 

اضافی بابت 

 مرتبه علمی

حداکثر تعدادراهنمایی 

با درنظر گرفتن مقاله و 

 مرتبه علمی

 8 - 2 1 6 استادیار

 9 1 2 1 6 دانشیار

 11 2 2 1 6 استاد

 هستخشج هقالِ اسائِ ٍ ػلوی هشتثِ اص ًظش صشف داسًذ، ػْذُ تشسا  دکتشی سسالِ ساٌّوایی کِ استاداًی: 5 تثصشُ

 .کٌٌذ ساٌّوایی سا اسضذ کاسضٌاسیًاهِ  پایاى 6 حذاکثش تَاًٌذ هی ًاهِ، پایاى اص

 کارشناسی ارشذنامه  پایانحذاکثر تعذاد راهنمایی همسمان رساله دکتری و : 2 جذول

 مرتبه دانشگاهی
ظرفیت راهنمایی رساله 

 دکتری
 راهنمایی پایان نامه ظرفیت

 6 2 استادیار

 6 3 دانشیار

 6 4 استاد

 :دانشگاه خارج درنامه  پایان راهنمایی

 الضاهی دکتشی هذسک داضتي استادیاسی، ضشط جای تِ ضَد اًتخاب داًطگاُ خاسج اص ساٌّوا استاد چٌاًچِ: 1-6

 .است

 دس صهاى، یک دس اسضذ کاسضٌاسی هقغغ دس ػلوی ّیأت ػضَ ّش تشایًاهِ  پایاى ساٌّوایی تؼذاد حذاکثش: 1-7

 .استًاهِ  پایاى 6 داًطگاُ اص خاسج ٍ داخل

 اص خاسج ساٌّوایی تاتت ٍ است ساٌّوایی ظشفیت حذاکثش 1 جذٍل دس هٌذسجًاهِ  پایاى ساٌّوایی ظشفیت: 1-8

 ضَد، تکویل داًطگاُ داخل دس استادی ساٌّوایی ظشفیت چٌاًچِ دیگش، ػثاست  تِ. یاتذ ًوی افضایص داًطگاُ

 .ًیست ثثت قاتل سیستن دس داًطگاُ اص خاسج ساٌّوایی

 فرصت مطالعاتیدر نامه  پایانراهنمایی 

ساٌّوایی ٍ هطاٍسُ تَاًذ  هیتاضٌذ؛  اػضای ّیات ػلوی کِ هتقاضی فشصت هغالؼاتی دس داخل کطَس هی: 1-9

 .کاسضٌاسی اسضذ سا تشػْذُ داضتِ تاضٌذ ّای  ًاهِ پایاى
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کِ دس هْشهاُ سال ضوسی ػاصم فشصت هغالؼاتی خاسج اص کطَس ّستٌذ دستِ اص اػضای ّیات ػلوی  آى:  1-10

تایذ اص  داس ضذُ تاضٌذ هی داس ضًَذ ٍ چٌاًچِ ػْذُ سا ػْذًُاهِ  پایاىساٌّوایی  تَاًٌذ ًویسال قثل  ّای ٍسٍدیاص 

 .اًصشاف دٌّذًاهِ  پایاىساٌّوایی 

 نامه  پایان مشاوره به مربوط مقررات:  2ماده

استاد هطاٍس تِ پیطٌْاد استاد ساٌّوا ٍ پس اص تاییذ ضَسای گشٍُ ٍ تحصیالت تکویلی  ،دس صَست ًیاص:  2-1

 .ضَد هیداًطکذُ اص تیي اػضای ّیات ػلوی داخل یا خاسج اص داًطگاُ اًتخاب 

 .کاسضٌاسی اسضذ، تؼییي استاد هطاٍس الضاهی ًیست ّای  ًاهِ پایاىدس : 6تثصشُ

گیشد  تِ ٍی تؼلق ًویًاهِ  پایاىچٌاًچِ استاد هطاٍس دس جلسِ دفاع حضَس پیذا ًکٌذ، اهتیاص پژٍّطی : 7تثصشُ

 .ضَد هیٍلی حق الضحوِ هطاٍسُ پشداخت 

 نامه  پایان تصویب موضوع به مربوط مقررات:  3ماده

خَد سا تا ًاهِ  پایاىداًطجَ هَظف است پس اص پایاى ًیوسال اٍل ٍ قثل اص ضشٍع ًیوسال سَم، هَضَع : 3-1

 .ًظش استاد ساٌّوا اًتخاب ٍ دس گشٍُ تِ تصَیة تشساًذ

تِ تصَیة ( سی ام تْوي هاُ) داًطجَ تا پایاى ًیوسال سَم تحصیلی ًاهِ  پایاىدسصَستی کِ هَضَع :  8 تثصشُ

ًیوسال چْاسم هٌَط دس پژٍّطی تِ آهَصضی تغییش یافتِ ٍ ثثت ًام  –هَصضی ٍی اص آهَصضیآ، ضیَُ قغؼی ًشسذ

 .تِ تغییش ضیَُ آهَصضی ایي دستِ اص داًطجَیاى خَاّذ تَد

تاسیخ تصَیة هَضَع دس ضَسای تحصیالت تکویلی داًطکذُ تِ ػٌَاى تاسیخ ضشٍع، ثثت ٍ هالک ػول : 3-2

 .خَاّذ تَد

ایي  1دسصَستی کِ تصَیة هَضَع دس ضَسای تحصیالت تکویلی داًطکذُ تذٍى دس ًظش گشفتي هادُ : 9 تثصشُ

دس سیستن گلستاى ثثت ًخَاّذ ضذ ٍ ثثت هجذد آى هٌَط تِ تصَیة دٍتاسُ دس ًاهِ  پایاىاًجام پزیشد،  ًاهِ آئیي

 ضَسای تحصیالت تکویلی داًطکذُ است

اقذام ًاهِ  پایاىّا ًسثت تِ اًتخاب ٍاحذ  ا صهاى دفاع دس کلیِ ًیوسالپس اص تصَیة، داًطجَ هَظف است ت: 3-3

 .ًوایذ

هاُ پس اص تصَیة دس ضَسای تحصیالت تکویلی داًطکذُ  6دس فاصلِ صهاًی حذاکثش ًاهِ  پایاىتغییش ػٌَاى : 3-4

تا دسخَاست داًطجَ ٍ تاییذ استاد ساٌّوا ٍ هَافقت ضَسای گشٍُ ٍ  ٍ ٍ فقظ یک تاس تا رکش دالیل تَجیْی کافی

 .پزیش است ضَسای تحصیالت تکویلی داًطکذُ اهکاى
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تاضذ، هشاحل ثثت ٍ تصَیة ًاهِ  پایاىدسصذ هحتَای  50اگش تغییش ػٌَاى هستلضم تغییش تیص اص : 10 تثصشُ

صَست تا هَافقت ضَسای گشٍُ ٍ  دسغیش ایي. ت خَاّذ ضذتا تاسیخ جذیذ ثثًاهِ  پایاىهجذداً تکشاس ٍ ػٌَاى جذیذ 

 .داًطکذُ تاسیخ تصَیة هَضَع اٍلیِ هالک ػول خَاّذ تَد

 .تغییش ػٌَاى ًثایذ هٌجش تِ تغییش استاد ساٌّوا ضَد: 11 تثصشُ

ّشگًَِ تغییش دس تین ساٌّوایی ٍ هطاٍس، تٌْا پس اص تصَیة ضَسای ًاهِ  پایاىپس اص تصَیة هَضَع : 12 تثصشُ

  .است پزیش اهکاىتحصیالت تکویلی داًطگاُ 

استاد  دٍتش حسة ضشٍست ٍ تا تاییذ ضَسای گشٍُ ٍ تحصیالت تکویلی داًطکذُ، تَاًذ  ًاهِ هی پایاىیک : 3-5

 .ساٌّوا داضتِ تاضذ

 هانامه  پایانمربوط به دفاع مقررات :  4ماده 

 .تاضذ هی هاُ 4 دفاع صهاى تاًاهِ  پایاى هَضَع تصَیة تیي صهاًی فاصلِ حذاقل: 4-1.

 تاسیخ تیي صهاًی فاصلِ حذاقل دس ضَسای آهَصضی داًطکذُ، دٍتاسُ تصَیة دسصَست تغییش هَضَع ٍ: 13تثصشُ

 .تَد خَاّذ هاُ 3 دفاع ٍ هَضَع تغییش

کاسضٌاسی اسضذ دس ًیوسال اٍل، پایاى تْوي هاُ ٍ دس ًیوسال دٍم، ًاهِ  پایاىآخشیي فشصت تشای دفاع اص : 4-2

 .پایاى ضْشیَس هاُ است

الصم است اص تشگضاسی جلسِ دفاع تشای آى دستِ اص داًطجَیاى کِ تاییذیِ تحصیلی هقغغ کاسضٌاسی سا : 4-3

تاییذیِ تحصیلی خَد تِ تحصیالت ایي دستِ اص داًطجَیاى هَظفٌذ جْت پیگیشی . ًذاسد جلَگیشی تِ ػول آیذ

 .تکویلی داًطگاُ هشاجؼِ ًوایٌذ

 .است سِتؼذاد جلسات دفاع تشای ّش سضتِ دس ّش سٍص اص تْوي ٍ ضْشیَس حذاکثش : 4-4

هتخصص اص داخل یا خاسج داًطگاُ  یک ًفش داٍس، تا حضَس  استاد هطاٍس داسد کِ ای ًاهِ پایاىجلسِ دفاع اص : 4-5

 .ضَد هیتشگضاس 

 داٍس ًفش دٍ  حضَس تا ،(ساٌّوا اساتیذ تؼذاد اص ًظش صشف) ًذاسد هطاٍس استاد کِ ای ًاهِ پایاى اص دفاع جلسِ: 4-6

 .داًطگاُ دػَت ضَد اص خاسجتَاًذ  هیداٍساى  کِ یکی اص ضَد هی تشگضاس هتخصص

دػَت داٍس اص خاسج داًطگاُ تِ تطخیص گشٍُ ٍ تاییذ سئیس داًطکذُ دس چاسچَب تَدجِ داًطکذُ : 14تثصشُ

 .گیشد هیصَست 

تا تصَیة ضَسای گشٍُ تَاًذ  هیاسضذ فاسسی است ٍلی تش حسة هَسد  کاسضٌاسیّای  ًاهِ پایاىصتاى : 4-7
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صَست اسائِ یک  دس ایي. ی تذٍیي ضَدآهَصضی ٍ ضَسای تحصیالت تکویلی داًطکذُ، تِ صتاى ػشتی یا اًگلیس

ًیاصی تِ تصَیة ..( ػشتی، اًگلیسی ٍ ) ّای صتاى خاسجی دس سضتِ. تِ صتاى فاسسی الضاهی استًاهِ  پایاىًسخِ اص 

ّا الضاهی  تِ صتاى فاسسی ٍ اًگلیسی دس کلیِ سضتًِاهِ  پایاىضوٌاً اسائِ چکیذُ . ضَسای تحصیالت تکویلی ًیست

 .است

 کارشناسی ارشذنامه  پایانرزشیابی ا:  5ماده 

 .ضَد هیدسجِ تِ ضشح ریل اسصضیاتی  5تَسظ ّیات داٍساى دس ًاهِ  پایاى: 5-1

     20تا  19ًوشُ اص   : ػالی 

    99/18تا  18ًوشُ اص   :تسیاس خَب

   99/17تا  16ًوشُ اص   : خَب

   99/15تا  14ًوشُ اص   :قاتل قثَل

    14ًوشُ کوتش اص   :غیش قاتل قثَل 

غیشقاتل قثَل تاضذ، داًطجَ هجاص است حذاکثش تا یک ًیوسال دس هذت ًاهِ  پایاىچٌاًچِ اسصضیاتی : 15 تثصشُ

داًطجَیاًی کِ دس فشصت تؼییي ضذُ . خَد سا کاهل کشدُ ٍ هجذداً اص آى دفاع ًوایذًاهِ  پایاىهجاص تحصیل 

 . ضَد هیًوایذ اص اداهِ تحصیل ٍ دسیافت هذسک تحصیلی هحشٍم خَد تا هَفقیت دفاع ًاهِ  پایاىًتَاًذ اص 

 1 ،هقالِ هستخشج اص پایاى ًاهِ ٍجَدٍ دسصَست  کٌٌذ هیاسصیاتی  19سا اص ًاهِ  پایاىّیات داٍساى ًوشُ : 5-2

 .ًوشُ تشای هقالِ دس ًظش گشفتِ خَاّذ ضذ

ایٌکِ داًطجَیاى پسش هطکل ًظام ٍظیفِ ًذاضتِ هطشٍط تِ ) هاُ پس اص دفاع 6ًوشُ هقالِ حذاکثش تا : 16تثصشُ

صَستجلسِ ًاهِ اسائِ هقالِ دس ّوایص، ، اص هجلِ کپی هقالِ، چاج یا پزیشش هقالِ) ٍ تا اسائِ هستٌذات( تاضٌذ

 .تاضذ قاتل ثثت هی( 13ضواسُضَسای گشٍُ، فشم 

 نامه انیپا نمره یابیارز درنامه  پایان از مستخرج مقاالت ریتاث سانیم :3 جذول

 حذاکثش ًوشُ ّش اثش ًَع هقالِ سدیف
حذاکثش ًوشُ تخصیص 

 یافتِ

 ًوشُ 1 ًوشُ ISI 1هقالِ  یا پزیشش چاج 1

2 
 -هقالِ دس هجالت ػلوی  پزیشش یا چاج

 پژٍّطی
 ًوش1ُ ًوش1ُ

 ًوشُ 1 ًوشُ ISC 0.5هقالِ  پزیشش یاچاج  3

4 
 -دس هجالت ػلوی  هقالِ پزیشش یاچاج 

 تشٍیجی
 ًوشُ 1 ًوشُ 0.5

 ًوشُ 1 ًوشُ 0.5 هشٍسی -هقالِ دس هجالت ػلوی  پزیشش یاچاج  5
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 ًوشُ 0.5 ًوشُ 0.5 هقالِ دس هجالت داًطگاّی پزیشش یاچاج  6

7 
/ اسائِ هقالِ دس ّوایص هلی ٍ چاج خالصِ هقالِ

 هقالِ کاهل
 ًوشُ 0.5 ًوشُ 0.25

8 
هجالت غیش هصَب داسای ّیات اسائِ هقالِ دس 

 تحشیشیِ
 ًوشُ 0.5 ًوشُ 0.25

 گیشد تِ هقاالت اسائِ ضذُ دس ّوایص هٌغقِ ای ًوشُ ای تؼلق ًوی 9

هؼتثش آى سا دس جلسِ دفاع اسایِ ًوایذ،  ًاهِ پزیششدس صَستی کِ داًطجَ هقالِ چاج ضذُ یا : 17 تثصشُ

 .ضَد هیاسصیاتی  20اص ًوشُ ًاهِ  پایاى

ًاهِ  پایاىاسصیاتی هقاالت هستخشج اص پایاى ًاهِ، پس اص تصَیة دس ضَسای گشٍُ ٍ تاییذ هستخشج اص  : 18 تثصشُ

 . ستا ّا تَدى آى، تِ ػْذُ هؼاٍى پژٍّطی داًطکذُ

کاسضٌاسی اسضذ دس صَستی ًوشُ هقالِ تِ ًوشُ تؼییي ضذُ تَسظ ًاهِ  پایاىدس هقاالت تشگشفتِ اص : 19تثصشُ

کِ ًام داًطجَ تالفاصلِ تؼذ اص ًام استاد ساٌّوا ٍ دس صَست ٍجَد ًام استاد هطاٍس  ضَد هیافِ ّیات داٍساى اض

ای تِ هقالِ  صَست ًوشُ غیش ایي دس. تاضذ( سُ)قیذ ضذُ تاضذ ٍ هقالِ صشفاً تِ ًام داًطگاُ تیي الوللی اهام خویٌی

 .گیشد تؼلق ًوی

هاِّ هقالِ تاضذ، اهکاى تسَیِ حساب ٍ اًجام اهَس  6هْلت دسصَستی کِ داًطجَ هتقاضی استفادُ اص : 20تثصشُ

 .فاسؽ التحصیلی ٍجَد ًذاسد

 فارغ التحصیلی:  6ماده 

پژٍّطی ّواى تاسیخ دفاع اص   –تاسیخ فشاغت اص تحصیل داًطجَیاى کاسضٌاسی اسضذ دس ضیَُ آهَصضی : 6-1

 . استًاهِ  پایاى

سا اًجام دادُ ٍ فشم هشتَعِ سا ًاهِ  پایاىهاُ پس اص دفاع اصالحات  2داًطجَ هَظف است تا فاصلِ صهاًی : 6-2

 .کِ تِ تاییذ استاد ساٌّوا ٍ ًوایٌذُ تحصیالت تکویلی سسیذُ؛ تِ تحصیالت تکویلی تحَیل دّذ

 .اًجام اهَس فاسؽ التحصیلی هٌَط تِ تؼییي تکلیف ٍضؼیت هقالِ است: 6-3

 ؛فاسؽ التحصیل ضَد ،هاُ اص تاسیخ دفاع 6دسصَستی کِ داًطجَ تخَاّذ دس فاصلِ صهاًی کوتش اص  :21تثصشُ

 هقالِ، پزیشش یا چاج گَاّی هقالِ، کپی) هستٌذات هشتَط تِ هقالِ تایستی تِ تحصیالت تکویلی هشاجؼِ ٍ

اص ًوشُ هقالِ خَد  صَست ایيسا اسائِ ًوایذ دس غیش ( ًاهِ  پایاى ًوشُ دس هقالِ تاثیش فشم گشٍُ، ضَسای صَستجلسِ

 .دّذ هیاًصشاف 

عثق دستَسالؼول ًحَُ تذٍیي پایاى ) صحافی ضذًُاهِ  پایاىًسخِ  6التحصیلی تا اسائِ  اًجام اهَس فاسؽ: 6-4
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 پزیش اهکاىتِ تحصیالت تکویلی داًطگاُ ًاهِ  پایاى WORD  ٍPDF ػذد لَح فطشدُ تا فشهت 3تْوشاُ ( ًاهِ

 .است

 به تفکیک واحذ ها جهت فارغ التحصیلی و لوح فشردهنامه  پایانتعذاد : 4 جذول

 تؼذاد پایاى ًاهِ جْت اسائِ تِ سدیف
 فشهت تا فطشدُ تؼذاد لَح

WORD ٍ PDF 

 - 1 استاد ساٌّوا 1

 - 1 استاد هطاٍس 2

 2 3 کتاتخاًِ هشکضی 3

 - 1 داًطکذُ 4

 1 - تحصیالت تکویلی داًطگاُ 5

 3 6 جمع
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 : بخش دوم

 دکتری قرراتم
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 اصالحیه

مًعد برگساری امتحان جامع در  داوشگاٌ، تکمیلی تحصیالت شًرایبٍ ديیست ي پىجاٌ ي چُارمیه مصً با برابر

 : کردٌ استتغییر  ذیل شرح بٍ "دکتری ديرٌ جامع آزمًن دستًرالعمل"

 آخر تا اردیبُشت َفتٍ آخر محديدٌ بٍ ماٌ اردیبُشت آخر َفتٍ از ايل وًبت جامع امتحان برگساری مًعد -

 .یافت گسترش ماٌ تیر

 آذرماٌ آخر تا آبانَفتٍ آخر  محديدٌ بٍ ماٌ آبان آخر َفتٍ از ديم وًبت جامع امتحان برگساری مًعد -

 .یافت گسترش

 

 : شًد بٍ صًرت زیر تصحیح می "َای دکتری وامٍ راَىمایی ي مشايرٌ رسالٍ شیًٌ"در  2-7ضمىاً جديل 

 ظرفیت تعداد مشايرٌ رسالٍ َای دکتری اعضای َیات علمی داوشگاٌ

 تًضیحات ظرفیت تعداد مشايرٌ مرتبٍ علمی

برابر حداقل عملکرد پژيَشی  2با احراز  5 استادیار

ی عضً  ظرفیت مشايرٌ بٍ 2-7مىدرج در بىد 

 .شًد میَیات علمی یک وفر اضافٍ 
 4 داوشیار

 3 استاد
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 رساله موضوع تصویب به مربوط مقررات

زسالٍ داوطجً پس اش مًفقیت دز آشمًن جامع، حداکثس تا پایان ویمسال چُازم پس اش طی طسح پیطىُادی : 4-1

تصًیب گسيٌ آمًشضی، تصًیب ضًزای تحصیالت تکمیلی داوطکدٌ ي تایید مدیسیت تحصیالت ) مساحل قاوًوی

 .زسد بٍ تصًیب وُایی می( تکمیلی

 زاَىمای استاد تعییه بٍ وسبت داوطجً حصیلت ویمسال ايلیه پایان تا َستىد مًظف آمًشضی َای گسيٌ: 4-2

 .ومایىد ازسال داوطکدٌ بٍ زا گسيٌ جلسٍ صًزت ي اقدام داوطجًیان زسالٍ

تغییس عىًان زسالٍ دکتسی فقط یک باز ي با ذکس دالیل تًجیُی کافی با دزخًاست داوطجً ي تایید استاد : تبصسٌ

ماٌ پس اش تصًیب دز ضًزای تحصیالت تکمیلی  6زاَىما ي مًافقت ضًزای گسيٌ دز فاصلٍ شماوی حداکثس 

 .است پریس امکانداوطکدٌ 

زسالٍ باضد، مساحل ( اَداف، مًاد ي زيش َا) دزصد محتًی 55اگس تغییس عىًان مستلصم تغییس بیص اش : تبصسٌ

با  صًزت ایهدزغیس . ثبت ي تصًیب عىًان جدید زسالٍ مجدداً تکساز ي زسالٍ با تازیخ جدید ثبت خًاَد ضد

 .تازیخ تصًیب ايلیٍ، مالک عمل خًاَد بًد داوطکدٌضًزای گسيٌ ي مًافقت 

   .استاد زاَىما ضًدتغییس عىًان وباید مىجس بٍ تغییس : تبصسٌ

تا  " َای دکتسی وامٍ زاَىمایی ي مطايزٌ زسالٍ ضیًٌ"احساش حداقل عملکسد پژيَطی استادان زاَىما مطابق : 4-3

 .پایان ايلیه ویمسال تحصیل داوطجً ضسط الشم بسای زاَىمایی زسالٍ است

  



 

 

 

 

 

 تسمٍ تؼالی

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 شیوه نامه دفاع اس رساله دکتزی

  
 

 

 :مقدمه

تا ػىًان  َای دکتشی ایه دستًسالؼملسسالٍ تٍ مىظًس َماَىگی ي اتخار سيش یکسان دس فشآیىذ دفاع ي اسصیاتی تُیىٍ 

  .ٌ استذضتذيیه  «فشایىذ دفاع اص سسالٍ دکتشی»

 

 اوردهای علمیتشزط کفایت دس -1 ماده

 مزحله پیش دفاع 

 .صادس می ضًدمقالٍ یک اسائٍ پزیشش قغؼی  تامجًص پیص دفاع  

  مزحله دفاع 

تٍ مىظًس اعمیىان اص کفایت دستايسدَای ػلمی، ػاليٌ تش تأییذ استاد ساَىما مثىی تش قاتل دفاع تًدن سسالٍ، چاج یک 

پژيَطی مًسد تاییذ يصاست ػلًم یا يصاست -یا ػلمی ISI) پژيَطی داسای ومایٍ مؼتثش تیه المللی –مقالٍ دس مجالت ػلمی 

  .استضشيسی  مؼايوت پژيَطی داوطکذٌ ي مذیشیت تحصیالت تکمیلی داوطگاٌ،تا تاییذ کتثی استاد ساَىما ي  (تُذاضت
 :شزایط سیز باشددارای  باید مقاله

 .مستخشج اص سسالٍ تاضذ .أ 

  .تؼذ اص ضشيع ديسٌ دکتشی تاضذآن تاسیخ اسسال  ي محصًل پژيَص داوطجً دس ديسٌ دکتشی .ب 

تٍ صًست کامل دس جایگاٌ مًسسٍ اصلی  یپژيَطمؼايوت مغاتق مصًتٍ  (سٌ)وام داوطگاٌ تیه المللی امام خمیىی .ج 

 .تالماوغ استدس جایگاٌ ديم  وام داوطگاٌ یا مًسسٍ دیگشثثت . ٌ تاضذاوگلیسی قیذ ضذ یاتصًست فاسسی 

دس صًستی کٍ تٍ جض استادان ساَىما ي مطايس وام ضخص دیگشی دس مقالٍ مستخشج اص سسالٍ داوطجً رکش ضذٌ  .د 

 .وًیسىذٌ ايل تاضذ(  تذين لحاػ ومًدن جایگاٌ اسامی استادان ساَىما) تایذ داوطجً تاضذ 

 .صادس می ضًدچاج مقالٍ  تامجًص دفاع  .ٌ 

 

 مان دفاعس -2 ماده

تا سػایت مذت مجاص تحصیل دس  (Proposal)عشح پیطىُادی پس اص تصًیة  ما12ٌدفاع الصم تشای حذاقل صمان          

 .استديسٌ دکتشی 

 

 رسالهسبان  -3 ماده

لی حسة مًسد می تًاوذ تا تصًیة گشيٌ آمًصضی ي ضًسای تحصیالت تکمیلی       ياست، تٍ صتان فاسسی  سسالٍ        

 .داوطکذٌ ي داوطگاٌ ػشتی یا اوگلیسی تاضذ

 .ویاصی تٍ تصًیة ضًسای تحصیالت تکمیلی داوطگاٌ ویست( ػشتی ي اوگلیسی) دس سضتٍ َای صتان خاسجی -1 تثصشٌ

 .تٍ صتان فاسسی ي اوگلیسی الضامی است اسائٍ چکیذٌ سسالٍ -2تثصشٌ  

 

 

 :تاسیخ

 :ضماسٌ 



 

 

 

 

 شیوه نامه دفاع اس رساله دکتزی

  
 

 

   

 پیش دفاع -4 ماده

 انتشگضاسی جلسٍ پیص دفاع تا حضًس مذیش گشيٌ، استاد ،تٍ مىظًس سفغ وقایص احتمالی سسالٍ ي آمادگی داوطجً تشای دفاع

کٍ ػضً ) اسیاستادیتا حذاقل دسجٍ  ػلمی گشيٌ آمًصضی دس سضتٍ مشتًط تي دي وفش ػضً َیأمطايس  ساَىما، استادان

ي یک وفش ومایىذٌ تحصیالت  داوطکذٌتا اوتخاب ضًسای تحصیالت تکمیلی ( ویض خًاَىذ تًد 5َیأت دايسان مزکًس دس مادٌ 

جلسٍ پیص دفاع صیش وظش داوطکذٌ تشگضاس ي گضاسش  .استضشيسی  اٌ،تکمیلی تا اوتخاب مذیشیت تحصیالت تکمیلی داوطگ

داوطجً مًظف است وقایص تطخیص دادٌ ضذٌ دس جلسٍ سا تحت وظش . ل می ضًدن تٍ تحصیالت تکمیلی داوطگاٌ اسساآ

 .ىذکاستاد ساَىما مشتفغ ساختٍ ي سسالٍ سا تشای دفاع آمادٌ 

ي دس صًستی کٍ تشای تاس  ضًدسسالٍ دس جلسٍ پیص دفاع، ایه جلسٍ فقظ یکثاس تکشاس می  ذم تاییذدس صًست ػ -3 تثصشٌ 

 .ػمل خًاَذ ضذ داوطگاٌ مغاتق مقشسات ،غیش قاتل دفاع تطخیص دادٌ ضًدویض سسالٍ ديم 

       

 تزکیب هیات داوران -5 ماده 

 (داسای یک سای مجمًػاً) استاد یا استادان ساَىما -

 (داسای یک سای مجمًػاً) استادان مطايساستاد یا  -

کٍ  تحصیالت تکمیلی داوطکذٌضًسای اوتخاب تا دسجٍ حذاقل استادیاسی تا  شتًطوفش ػضً َیات ػلمی دس سضتٍ م سٍ -

 (.داسای یک سای وفشَش )مًسسٍ َای خاسج اص داوطگاٌ تاضذ  تایذ یک وفش اص آوُا حذاقل داوطیاس ي اص

 واظش تش حسه اجشای جلسٍ دفاع تا حذاقل مشتثٍ استادیاسی تٍ ػىًان سییس يتحصیالت تکمیلی داوطگاٌ اداسٌ ومایىذٌ  -

 (.تذين حق سای)

 

 اخذ مجوس دفاع -6ماده 

فاصلٍ صماوی تیه پیص دفاع ي دفاع وُایی سسالٍ َای دکتشی حذاقل یک ماٌ می تاضذ ي دس صًست ویاص تا پیطىُاد َیات 

 کیکىذ ي تٍ َمشاٌ  لیقثل اص دفاع، فشم دسخًاست مجًص دفاع سا تکم سيص 10حذاقل  ذیداوطجً تا .دايسان تیطتش می ضًد

صًستجلسٍ پیص دفاع کٍ تٍ )تش قاتل دفاع تًدن سسالٍ یدفاع مثى صیجلسٍ پ ٍیذییوسخٍ اص اصل مقالٍ چاج ضذٌ ي تا

ي اخز  تشسسی مذاسکگشيٌ آمًصضی ي داوطکذٌ پس اص  .ومایذ گشيٌ آمًصضی لیتحً (امضای َیات دايسان سسیذٌ است

  .ومایذمی  تشگضاسسا جلسٍ دفاع  ،اص اداسٌ تحصیالت تکمیلی داوطگاٌتشگضاسی جلسٍ دفاع مجًص 

 

 

 
 

 

 

 :تاسیخ

 :ضماسٌ 



 

 

 

 شیوه نامه دفاع اس رساله دکتزی

  
 

 

 

 دفاعجلسه آگهی -7 ماده

دیذ  دس مؼشضتشگضاسی  قثل اص تاسیخ حذاقل یک َفتٍسا  جلسٍ دفاع آگُی ،دفاعپس اص کسة مجًص  ،داوطجً مًظف است

 .قشاس دَذ ػمًم

 

 جلسه دفاع -8ماده

 . دضًتشگضاس می  مقشس دس صمان( 5مىذسج دس مادٌ )َیات دايسان  جلسٍ دفاع تا حضًس

 .ضًدطگاٌ تشگضاس داو یکی اص سيصَای ضىثٍ تا چُاسضىثٍ ي دسدس جلسٍ دفاع تایذ   -4تثصشٌ         

 .ٌ تحصیالت تکمیلی داوطگاٌ استسیاست جلسٍ دفاع تش ػُذٌ ومایىذٌ اداس -5تثصشٌ         

 

 ارسیابی رساله -9 ماده

وحًٌ  پژيَطی، اوجام ضذٌ، میضان وًآيسی، چگًوگی دفاع اص یافتٍ َای  سصیاتی سسالٍ تش اساس کیفیت ػلمی پژيَصا    

 :صیش تؼییه می ضًداوجام  ي وتیجٍ تٍ یکی اص دي صًست وگاسش ي تذيیه سسالٍ 

 :صیش ثًل تا دسج دسجٍ يکمیت َای مشتًطق -الف 

 (20تا  19اص ومشٌ ) ػالی -     

 (99/18تا  5/17اص ومشٌ )تسیاس خًب  -     

 (49/17تا  16اص ومشٌ ) خًب -     

                          (                                   16کمتش اص )غیش قاتل قثًل   -ب 

 

دس صًستی کٍ سسالٍ تٍ ضشط اوجام اصالحات پزیشفتٍ ضًد، داوطجً مًظف است حذاکثش دس مذت دي ماٌ  -6تثصشٌ 

سان ي ومایىذٌ تحصیالت تکمیلی داوطگاٌ آن سا تٍ ي پس اص تأییذ تًسظ استاد ساَىما ي یکی اص داي اوجام دَذاصالحات سا 

 .اداسٌ تحصیالت تکمیلی تحًیل دَذ

تىا تٍ تطخیص َیات دايسان عی  می تًاوذ،داوطجً  ،اسصیاتی ضًد "غیش قاتل قثًل"چىاوچٍ سسالٍ داوطجً  -7تثصشٌ 

  .کىذ تا سػایت حذاکثش مذت مجاص تحصیل یک تاس دیگش اص سسالٍ خًد دفاع حذاکثش ضص ماٌ،

 

دس ضًسای  تحصیالت تکمیلی داوطگاٌ  16/10/1394تثصشٌ دس تاسیخ  7مادٌ ي  9دستًسالؼمل مطتمل تش یک مقذمٍ، ایه 

 .تٍ تصًیة سسیذ ي اص َمیه تاسیخ الصم االجشا است

 

 

 
 

 

 :تاسیخ

 :ضماسٌ 
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 ارائه سمینار 

سهاًی حذاکثز یکسال اس تاریخ تصَیب هَضَع رسالِ،  جْت ارسیابی پیشزفت کار رسالِ داًشجَیاى در فاصلِ: 5-1

ٍ با حضَر سایز داًشجَیاى، سیز ( بِ استثٌای داٍر خارج اس داًشگاُ) جلسِ ارائِ سویٌار با حضَر ّیات داٍراى

 . ًظز داًشکذُ بزگشار ٍ گشارش آى بِ تحصیالت تکویلی داًشگاُ ارسال شَد

 .گشارش بزگشاری ایي سویٌار استصذٍر هجَس دفاع ًْایی هٌَط بِ ارائِ 

 فارغ التحصیلی 

 . است رسالِ اس دفاع تاریخ ّواى دکتزی داًشجَیاى تحصیل اس فزاغت تاریخ: 6-1

درصَرت عذم دفاع ٍ فزاغت اس تحصیل داًشجَ تا پایاى ًیوسال دّن، درصَرت تاییذ کویسیَى هَارد  :6-2

یاسدّن هٌَط بِ پزداخت شْزیِ هطابق شْزیِ داًشجَیاى خاص داًشگاُ، اداهِ تحصیل داًشجَ در ًیوسال 

 .ًَبت دٍم است

بِ هیشاى درصذ ( اس تزم دّن بِ بعذ) بابت آًْا ّشیٌِ پزداخت شذُ استدرخصَص ًیوسال ّایی کِ : تبصزُ

 .شَد هیشْزیِ پزداخت شذُ اس تعْذ آهَسش رایگاى کاستِ 

 فزم ٍ دادُ اًجام راًاهِ  پایاى اصالحات دفاع، اس بزگشاری پس هاُ 2 سهاًی فاصلِ تا است هَظف داًشجَ: 6-2

 تکویلی تحصیالت بِ تکویلی ٍ یکی اس داٍراى رسیذُ؛ تحصیالت راٌّوا، ًوایٌذُ استاد تاییذ بِ کِ را هزبَطِ

 .دّذ تحَیل

 پایاى ذٍیيت ًحَُ دستَرالعول طبق) شذُ صحافیًاهِ  پایاى ًسخِ 6 ارائِ با التحصیلی فارغ اهَر اًجام: 6-3

 پذیز اهکاى داًشگاُ تکویلی تحصیالت بًِاهِ  پایاى WORD ٍ PDF فزهت با فشزدُ لَح عذد 3 بْوزاُ( ًاهِ

 .است
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