آئین نامه پژوهشی دوره دکترای PhD
هادُ 30
دس هشحلِ پژٍّطی ػالٍُ تش استاد ساٌّوای تحػیلی  ،خْت ساٌّوایی داًطدَ دس فؼالیتْای پژٍّطی ٍ تذٍیي پایااى
ًاهِ  ،استاد ساٌّوای پژٍّطی اًتخاب هی ضَد.
هادُ :31
استاد ساٌّوای پژٍّطی تِ تقاضای داًطدَ ،هَافقت استاد،تائیذ هاذیشرشٍُ ٍ تػاَیة ضاَسای تحػایالم تیویلای
داًطیذُ اًتخاب هی ضَد.
تثػشُ :1
داًطدَ هَظف است اص اتتذای ًیوسال دٍم تحػیلی تا حذاکثش پایاى ًیوسال سَم استاد ساٌّوای پژٍّطای واَد سا
اًتخاب کٌذ.
تثػشُ :2
اًتخاب استاد ساٌّوای تحػیلی داًطدَ تِ ػٌَاى استادساٌّوای پژٍّطی ٍی تالهاًغ است.
هادُ :32
استاد ساٌّوای پژٍّطی تایذ داسای حذاقل هذسک دکتشای تخػػی( )PhDتا تخػػی تالیٌی ٍ یاا دکتاشی ( ) PhD
پژٍّطی تا هشتثِ استادیاس پژٍّطی ٍ حذاقل سِ سال ساتقِ تذسیس یا پژٍّص دس دٍسُ ّای تحػیالم تیویلی تاَدُ
ٍ دسایي هذم حذاقل دٍ پایاى ًاهِ کاسضٌاسی اسضذ سا ساٌّوایی ٍ یا چْاس پایاى ًاهِ ( )PhDسا هطاٍسُ کشدُ تاضذ.
هادُ :33
استاد ساٌّوای پژٍّطی تشخیحاً تایذ اص تیي استاداى داول داًطگاُ اًتخاب ضَد .دسهاَاسد وااظ تاا تائیاذ ضاَسای
تحػیالم تیویلی داًطیذُ ،اًتخاب استاد ساٌّوای پژٍّطی هطشٍط تِ داضتي ضاشایظ هازکَس دس هاادُ  32هیااى
اػضای ّیام ػلوی  ،واسج اص داًطگاُ هحل تحػیل داًطدَ تالهاًغ است.
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تثػشُ:
دس هَاسد استثٌایی تِ پیطٌْاد رشٍُ ٍ تائیذ ضَسای تحػیالم تیویلی داًطگاُ اًتخاب تیص اص یک ًفش (ػالٍُ تشاستاد
ساٌّوای پژٍّطی هٌتخة هغاتق هفاد هادُ ( )31تِ ػٌَاى استاد ساٌّوای پژٍّطی تالهاًغ است.
هادُ :34
استاد ساٌّوای پژٍّطی الصم است تا تَخِ تِ اهیاًام پژٍّطی هَخَد کاس تحقیقاتی داًطدَ سا تِ ًحَی ّذایت کٌاذ
تا دسهَػذ هقشس تِ اتوام تشسذ ٍ هطیالم هَخَد تایذ تِ هَقغ تِ ضَسای تحػیالم تیویلی داًطیذُ رضاسش ضَد.
هادُ :35
تؼذاد پایاى ًاهِ ّایی کِ ّشاستاد ساٌّوای پژٍّطی هی تَاًذ ّوضهاى ّذایت آًْا سا تشػْذُ داضاتِ تاضاذ ،ییای اص
هَاسد تِ ضشح صیشاست:
الف -دٍ پایاى ًاهِ دکتشی تخػػی ()PhD
ب -یک پایاى ًاهِ دکتشی تخػػی( ٍ )PhDسِ پایاى ًاهِ کاسضٌاسی اسضذ
ج -دس ضشایظ استثٌایی تػوین ریشی دسوػَظ ّذایت ّوضهاى پایاى ًاهِ تایص اص ّشیاک اصهاَاسد تٌاذ الاف ٍ ب
تشػْذُ ضَسای تحػیالم تیویلی داًطیذُ ٍ تا تَخِ تِ تَاًایی ػلوی ػضَ ّیام ػلوی ٍ سػایت ػذالت هی تاضذ.
تثػشُ:
ساٌّوای ی پایاى ًاهِ ّای دٍسُ دکتشی ػوَهی پضضیی  ،دًذاًپضضیی ٍ داسٍساصی ّواًٌذ پایاى ًاهِ کاسضٌاسی اسضاذ
هحسَب هی ضَد.
هادُ :36
تِ پیطٌْاد استاد ساٌّوای پژٍّطی ٍ تائیذ ضَسای تحػیالم تیویلی داًطیذُ ،یک تا سِ ًفش اص اػضای ّیام ػلوی
ٍ یا اص غاحثٌظشاى ٍ هحققاى تشخستِ ،تِ ػٌَاى استاد هطاٍس تؼییي هی ضَد.
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تثػشُ:
استاداى هطاٍس تایذ داسای هذسک دکتشی تخػػی (  ٍ )PhDیا تخػػی تالیٌی ٍ یاا دکتاشی ٍ ( )PhDپژٍّطای یاا
حذاقل هشتثِ استادیاسی یا استادیاس پژٍّطی ٍ حذاقل سِ سال ساتقِ تذسیس یا پژٍّص دس دٍسُ کاسضٌاسای اسضاذ
تاضٌذ .تشای غاحثٌظشاى ٍ هحققاًی کِ ػضَ ّیام ػلوی ًیستٌذ داضتي هذسک دکتشی تخػػی( )PhDالضاهی است.
هادُ :37
استاداى ساٌّوای تحػیلی ٍ پژٍّطی هَظف ّستٌذ ساػاتی اص ّفتِ سا تاشای ساٌّواایی داًطادَ اوتػااظ دادُ ٍ
هشاتة سا تِ ضَسای تحػیالم تیویلی داًطیذُ اعالع دٌّذ.
تثػشُ:
هیضاى ساػاتی سا کِ استاد ساٌّوای پژٍّطی تِ ساٌّوایی پایاى ًاهِ داًطدَ اوتػاظ هی دّذ تایاذ حاذاقل  8تشاتاش
تؼذاد ٍاحذ پایاى ًاهِ دس ّش ًیوسال تاضذ.
هادُ :38
توام فؼالیتْای ػلوی ٍ پژٍّطی داًطدَ دس هشحلِ پژٍّطی ٍ تذٍیي پایاى ًاهاِ تایاذ تاا ّاذایت ٍ ًظااسم اساتاد
ساٌّوای پژٍّطی غَسم ریشد ،داًطدَ هَظف است دس ّش صهاًی کِ استاد ساٌّواای پژٍّطای تؼیایي کٌاذ ًساخِ
تحقیقام وَد سا تِ ٍی رضاسش ًوایذ.
هادُ :39
استاد ساٌّوای پژٍّطی هَظف است دس ّش هشحلِ اص تحقیق ٍ حذاقل ّش 6هاُ یک ًَتت رضاسش هیتَب اص پیطاشفت
کاس داًطدَ سا اص ٍی دسوَاست کٌذ .ایي رضاسش پس اص تائیذ استاد ساٌّوای پژٍّطی اص عشیق رشٍُ ضَسای تحػیالم
تیویلی داًطیذُ تسلین هی ضَد ٍ تاحضَس داًطدَ ٍ استاد ساٌّوای پژٍّطی دس خلسِ ای کاِ اػضاای آى تَساظ
ّویي ضَسا تؼییي هی رشدد ،هَسد تشسسی قشاس هیگیشد.
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هادُ :40
هَضَع پایاى ًاهِ ٍ صهیٌِ تحقیقاتی تایذ دس هذم صهاًی هحذٍد تِ آغاص ًیوسال دٍم ٍ پایاى ًیوسال چْاسم اص ضاشٍع
تِ تحػیل دس دٍسُ دکتشی تخػػی( )PhDتَسظ داًطدَ تؼییي ٍ چاسچَب کلی آى تَسظ استاد ساٌّوای پژٍّطای
هطخع ٍ اص عشیق رشٍُ آهَصضی هشتَعِ خْت تشسسی تِ ضَسای تحػیالم تیویلی داًطایذُ اسائاِ ضاَد .ضاَسای
تحػیالم تیویلی داًطیذُ هَظف است پس اص تػَیة هَضَع پایاى ًاهِ پزیشش ٍ ثثت ػٌَاى آى سا تِ غَسم کتثی
تِ داًطدَ اتالؽ ًوایٌذ.
تثػشُ:
دس هَاسد استثٌایی ٍ تا ًظش ضَسای تحػیالم تیویلی داًطگاُ  ،حذاکثش هذم هداص تشای ثثت ػٌَاى پایاى ًاهِ پاس اص
رزساًذى هشح لِ آهَصضی ٍ قثَلی دس اهتحاى خاهغ هی تاضذ ،ػذم ثثت ػٌَاى هَضَع پایاى ًاهِ دس هْلات هقاشس تاِ
هٌضلِ اًػشاف اص تحػیل داًطدَ تلقی هیطَد ٍ دس ایي غَسم داًطدَ اوشاج وَاّذضذ.

هادُ :41
ثثت ًام ٍ اوز پایاى ًاهِ ٍ تذٍیي پایاى ًاهِ دس هشحلِ پژٍّطی پس اص اػالم قثَلی داًطدَ دس اهتحاى خاهغ غاَسم
هیگیشد.
تثػشُ:
داًطدَ پس اص اًتخاب ٍاحذ پایاى ًاهِ تا صهاًی کِ آًشا تِ پایاى ًشساًذُ هَظف است تش اساا

تقاَین داًطاگاّی دس

ًیوسال ّای تؼذ ًیض تشای آى ثثت ًام ًوایذ .دس ایي حال ًوشُ پایاى ًاهِ دسآواشیي ًیوساال تحػایلی ٍاسد کاسًاهاِ
داًطدَ هی ضَد.
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هادُ : 42
تؼذاد ٍاحذّای پایاى ًاهِ دس هشحلِ پژٍّطی تستِ تِ تؼذاد ٍاحذّای هشحلِ آهَصضی ،هغاتق تشًاهِ آهَصضی هشتاَط
هػَب ضَسای ػالی تشًاهِ سیضی حذاقل  ٍ 16حذاکثش ٍ 30احذ است  .دس ّش حاال هدواَع ٍاحاذّای یاا آهَصضای ٍ
پژٍّطی داًطدَی دس دٍسُ تخػػی(ً )PhDثایذ اص ٍ 42احذ کوتش ٍ اص ٍ 50احذ تیطتش تاضذ.
هادُ :43
تؼذ اص تیویل ٍ تذٍیي پایاى ًاهِ تَسظ داًطدَ کِ اتوام آى سا استاد ساٌّوای پژٍّطی اػالم هی کٌذ ٍ پاس اص تائیاذ
کتثی حذاقل ییی اص اػضای ّیام داٍساى هثٌی تش قاتل دفاع تَدى پایاى ًاهِ داًطدَ هَظف است خلسِ ای کِ صهااى
آى سا رشٍُ آهَصضی هطخع ٍ ضَسای تحػیالم تیویلی داًطیذُ تائیذ هی ًوایذ دسحضَس داٍساى هغاتق هَاد هشتَط
دس آئیي ًاهِ دٍسُ دکتشی تخػػی ( )PhDاص پایاى ًاهِ وَد دفاع ًوایذ.
تثػشُ 1
صهاى دفاع اص پایاى ًاهِ تایستی حذاقل ییسال اص صهاى ثثت ًام ٍ اوز پایاى ًاهِ رزضتِ تاضذ.
تثػشُ 2
تائیذ استاد ساٌّوای پژٍّطی ٍ استاداى هطاٍس تایذ دس ًخستیي غفحام پایاى ًاهِ دسج ضَد.
تثػشُ 3
کیفیت ػلوی ٍ غحت هغالة پایاى ًاهِ داًطدَ تایذ قثل اص دفاع تَسظ استاد ساٌّوای پژٍّطی تائیاذ ٍ تاِ اعاالع
ضَسای تحػیالم تیویلی رشٍُ یا داًطیذُ سساًذُ ضَد.
تثػشُ 4
داًطدَ هَظف است قثل اص خلسِ دفاػیِ دس یک خلسِ پیص دفاع دس حضَس استاداى رشٍُ یا داًطیذُ ٍ داًطدَیاى
ری ستظ هَضَع تحقیق وَد سا تطشیح ًوایذ.
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تثػشُ 5
داًطدَی دٍسُ دکتشی تخػػی(ٌّ ) PhDگاهی هداص تِ دفاع اص پایاى ًاهِ تحقیقاتی وَد هی تاضذ کِ حاذاقل یاک
هقالِ تِ صتاى اًگلیسی اص کاس تحقیقاتی دس سضتِ هشتَعِ وَد ٍ هشتثظ تا هَضَع پایاى ًاهِ سا تِ ػٌَاى هَلاف اٍل یاا
دٍم دس یک هدلِ هؼتثشػلوی -پژٍّطی داولی یا واسخی تِ چاج سساًذُ ٍ یا رَاّی پزیشش آى سا اوز ًوَدُ تاضذ.
هادُ :44
ّیام داٍساى هتطیل اص استاداى تحػیلی ٍ پژٍّطی ٍ هطاٍس ٍ چْااس ػضاَ ّیاام ػلوای داًطاگاُ یاا هَسساام
تحقیقاتی دس سضتِ هشتَعِ تا دسخِ حذاقل استادیاسی ٍ تا سِ سال سااتقِ تاذسیس تاا پاژٍّص دس دٍسُ تحػایالم
تیویلی کِ تا پیطٌْاد رشٍُ ٍتائیذ ضَسای تحػیالم تیویلی داًطیذُ تؼییي هی ضًَذ ،هی تاضذ.
تثػشُ 1
حذاقل یک ًفش اص اػضای ّیام داٍساى تایذ داسای دسخِ داًطیاس یا تاالتش تاضذ.
تثػشُ2
دٍ ًفشاص اػضای ّیام داٍساى تایذ اص داًطگاُ ٍ هَسسام تحقیقاتی دیگش اًتخاب ضًَذ ٍ هشتثِ ػلوی ییی اص ایاي دٍ
ًفش دسغَسم ٍخَد دس داول کطَس تایذ حذاقل داًطیاسی تاضذ.
تثػشُ 3
ی ک ًفش اص اػضای ّیام داٍساى تا حین سسوی اص هؼاٍى آهَصضی داًطگاُ تِ ػٌَاى ًوایٌذُ ضَسای تحػیالم تیویلای
داًطگاُ دس خلسِ دفاػیِ ضشکت هی کٌٌذ.
هادُ :45
خ لسِ دفاػیِ تا سیاست استاد ساٌّوای پژٍّطی ٍ تا حضَس استاداى هطاٍس ٍ حذاقل سِ تي دیگاش اص اػضاای داٍساى
سسویت هی یاتذ .داًطدَ هَظف است دس ایي خلسِ رضاسضی اص کاستحقیقاتی ٍ پایاى ًاهِ وَد سا اسائاِ ًواَدُ ٍ اصآى
دفاع ًوایذ.
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هادُ :46
ّیام داٍساى دس پایاى خلسِ دفاػیِ پس اص ضَس ٍ تشسسی دسوػَظ اغالت ٍ غحت پایاى ًاهِ اهتیاص آى سا تا تاکیذ تش
ستثِ تِ ضشح صیش سغح تٌذی هی ًوایذ.
دسخِ

ًوشُ

ػالی

19-20

تسیاسوَب

18-18/99

وَب

16/5-17/91

قاتل قثَل

15-16/49

غیش قاتل قثَل

کوتشاص 15

تثػشُ :ستثِ ٍ ًوشُ پایاى ًاهِ دسکاسًاهِ ثثت هی ضَد ٍلی دس هیاًگیي کل هحاسثِ ًوی رشدد.
هادُ : 47
هالک تػوین ریشی دس وػَظ ًوشُ پایاى ًاهِ هیاًگیي ًوشام حذاقل پٌح تي اص اػضای ّیام داٍساى است
تثػشُ:
دس غَستییِ پایاى ًاهِ اص ًظش ّیام داٍساى غیش قاتل قثَل تطخیع دادُ ضَد داًطادَ های تَاًاذ دس هاذتی کاِ اص
حذاکثش هذم هداص تحػیل ٍی تداٍص ًیٌذ پایاى ًاهِ وَد سا کاهل ٍ تاس دیگش دس صهاًی کِ ّیاام داٍساى تؼیایي های
کٌذ اص آى دفاع ًوایذ داًطدَیی کِ دس فشغت ّای تؼییي ضذُ ًتَاًذ اصپایاى ًاهِ وَد دفاع ًوایذ اص تحػیل هحاشٍم
ضذُ ٍ هذسک ٍ سَاتق تحػیلی دسیافت ًوی کٌذ.
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