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 دانشگاه علن و فرهنگ دکتری  دوره نکات ههن و قابل توجه دانشجویان هحترم

گزدد هَارد سیز را بِ دقت  داًشگاُ علن ٍ فزٌّگ، بِ داًشجَیاى عشیش تَصیِ هیشذگاى  ضوي عزض تبزیک ٍ خیزهقذم بِ پذیزفتِ
 آى ًخَاّذ بَد. اجزایهطالعِ ًوایٌذ. بذیْی است اطالع ًذاشتي اس هقزرات، هَجب عذم 

 
، ٍاقغ دس عجقِ ّوکف سبختوبى جذیذ آهَصشاداسُ پیطخَاى ثشسسی هطکالت آهَصضی ٍ پبسخگَیی ثِ سؤاالت داًطجَیبى اص عشیق  -1

 ضَد. اًجبم هی داًطگبُ،

ّب ٍ هٌذسجبت سبیت تَجِ  ضَد ثِ اعالػیِ تَغیِ هیهحتشم ، پل استجبعی داًطجَیبى ثب آهَصش است. لزا هؤکذاً ثِ داًطجَیبى سایت داًطگاُ -2

 ّبی آهَصضی دس سبیت داًطگبُ ٍ یب اًتطبسات هَجَد است. ضوٌبً توبهی فشم .ًوبیٌذ

 است. هوٌَع دکتشیاًتقبل دس دٍسُ ٍ  تغییش سضتِ -3

ٍ دس هَػذ هقشس دس تقَین آهَصضی  )سیستن گلستبى(داًطگاُ  جاهغ آهَصش ساهاًِداًطجَیبى فقظ اص عشیق  اضبفِحزف ٍ ٍ  ًتخبة ٍاحذا -4

 ضَد. داًطگبُ، اًجبم هی

 اًصشاف اص تحصیل ،تحػیل ثذٍى کست اجبصُ اص داًطگبٍُ تشک  دس ّش ًیوسبل تحػیلی) ػذم اًتخبة ٍاحذ( داًطجَ ًام ًکشدى  ثبت -5

 اداهِ تحػیل ًذاسد. اجبصٍُ داًطجَی هٌػشف اص تحػیل ضَد  هحسَة هی

)داسای هؼبفیت تحػیلی( دس غَست قغغ استجبط تحػیلی )اتوبم تحػیل، اًػشاف ٍ یب اخشاج اص تحػیل( فَساً ثِ  داًطجَیاى رکَس هطوَل -6

 ذ ضذ.خَاٍّ هؼبفیت تحػیلی آًبى لغَ هؼشفی  حَصُ ًظام ٍظیفِ

 اًتخبة کٌذ. ًیاصی دسٍس، با سػایت پیصسا،  ٍاحذ دسسی 11حذاکثش  ٍ 6حذاقل داًطجَ دس ّش ًیوسبل تحػیلی الصم است  -7

 ضبًضدّن سِ اص ثیص دسس یک دس ،تحػیلی ًیوسبل عَل دس داًطجَ چٌبًچِ .است الضاهیدس توبم جلسبت کالس دسس،  حضَس داًطجَ -8

 .ضَد هی حزف دسس آى ٍ ضذُ تلقی غیشهَجِّ غیجت ایي کٌذ، غیجت دسس آى ًیوسبل پبیبى اهتحبًبت جلسِ یب دس دسس ّبی کالس اص

( سا سیستن گلستبى) داًطگاُ ساهاًِ جاهغ آهَصش اص عشیقًبم ٍ اًتخبة ٍاحذ سسوی  دس کالس دسس، ثذٍى ثجت حق ضشکتداًطجَ  -9

 .ًذاسد

 .ًیست هجاص استبد، ثِ هؼشفی دکتشی ثِ غَست دسٍس ثشگضاسی  -11

 ضَد. هٌظَس هی دٍ جلسِ غیبتثشای داًطجَیبًی کِ دسسی سا دس حزف ٍ اضبفِ اخز ًوبیٌذ،  -11

 .پزیش ًیست اهکاى )سیستن گلستبى(، داًطگاُ جاهغ آهَصش ساهاًِداًطجَ پس اص ثجت قغؼی ًوشُ دسس دس  تغییش ًوشُ -12

 .قابل بشسسی ًیستداس ثِ ّیچ ٍجِ  تقبضبی حزف یب جبثجبیی دسس ًوشُ -13

 است. 16 پس اص گزساًذى توبم ٍاحذّبی آهَصضیقبثل قجَل  هیاًگیي کلٍ  14قجَلی دس ّش دسس  ًوشُحذاقل  -14

ثبضذ، داًطجَ هَظف است ثب ًظش استبد ساٌّوب ٍ  16کوتش اص داًطجَ پس اص گزساًذى توبم ٍاحذّبی آهَصضی  هیاًگیي کل ًوشات چٌبًچِ -15

تحػیلی دسٍسی سا ثشای تشهین هیبًگیي کل اخز کٌذ ٍ ثب هَفقیت ثگزساًذ ٍ دس غیش ایٌػَست اص اداهِ  فقظ دس یک ًیوسالتأییذ گشٍُ، 

  ضَد. تحػیل هحشٍم هی

 التحصیلی گضاسش تغبیق دسٍس بشای فاسؽداًطجَ هَظف است ثشای اعویٌبى اص گزساًذى ٍاحذّبی دسسی هػَة سضتِ تحػیلی،  -16

 .هطبّذُ ًوبیذ)سیستن گلستبى(  داًطگاُ آهَصشجاهغ  ساهاًِاص عشیق ( سا 272)گضاسش 

گاهی  وابسته هب جهاددانش
و تحصیالت تکمیلی  خدمات آمىزشی دمرییت   
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هَظف است تب قجل اص ثشگضاسی اهتحبى جبهغ ًسجت ثِ اسائِ هذسک قجَلی صثبى، دس چبسچَة هػَثبت هشثَط ثِ ًوشُ صثبى داًطجَیبى  داًطجَ -17

 ذ. اقذام ًوبی دٍسُ دکتشی،

 است. الضاهیاص توبم ٍاحذّبی آهَصضی دٍسُ  16هیاًگیي کل حذاقل ثشای ٍسٍد ثِ هشحلِ اسصیبثی جبهغ، کست  -18

حذاکثش تب  ًَبت دٍم:حذاکثش تب پبیبى خشدادهبُ ٍ  ًَبت اٍل:ثشای داًطجَیبى یک سضتِ/گشایص، حذاکثش دٍ ًَثت دس سبل ) اسصیابی جاهغ -19

 ضَد. پبیبى آرسهبُ( ثشگضاس هی

است. دس غَست ػذم کست ًوشُ قجَلی، داًطجَ هجبص است غشفبً یکجبس دیگش دس اسصیبثی جبهغ  16دس اسصیبثی جبهغ  حذاقل ًوشُ قبَلی -21

، ثِ ضَسای ثشسسی هَاسد خبظ داًطگبُ اسجبع گیشی ، پشًٍذُ داًطجَ ثشای تػوینغَست ضشکت کٌذ ٍ آى سا ثب هَفقیت ثگزساًذ؛ دس غیش ایي

  ضَد. هی

دس دٍسُ ّبی پژٍّطی  ثشای ضشٍع فؼبلیتضشط الصم  عشح پیطٌْبدی سسبلِ دس گشٍُ آهَصضی،آهیض اسصیبثی جبهغ ٍ تػَیت  گزساًذى هَفقیت -21

 ی تخػػی است.ادکتش

دس قبلت فشم سا  استاد/اساتیذ ساٌّوای سسالٍِ  سسالِکلی هَضَع تحػیلی،  ًیوسال سَم حذاکثش تا پایاىداًطجَ هَظف است  -22

 کٌذ. پیطٌْبدگشٍُ آهَصضی  هشثَط، ثِ هذیش

حذاکثش تا پایاى ًیوسال چْاسم  ، الصم استتػَیت ػٌَاى سسبلِ ٍ استؼالم اص سبهبًِ پژٍّطگبُ ػلَم ٍ فٌبٍسی اعالػبت ایشاى )ایشاًذاک( -23

 .ضَد اًجبم  داًطجَ اتوام دٍسُ آهَصضی پس اصٍ تحصیل 

بشگ )پشٍپَصال( هػَة ضَسای تخػػی گشٍُ سا ثِ ّوشاُ  عشح پیطٌْادیتحػیلی،  تب پبیبى ًیوسبل پٌجنداًطجَ هَظف است حذاکثش  -24

)سیستن  ُساهاًِ جاهغ آهَصش داًطگاپیطخَاى خذهت ایشاى )ایشاًذاک(، دس هٌَی  پژٍّطگبُ ػلَم ٍ فٌبٍسی اعالػبتسبهبًِ تأییذیِ 

تکویل توبهی هشاحل،  ، ثجت ًوبیذ ٍ پس اصّای آهَصضی ٍ پژٍّطی دسخَاست تصَیب هَضَع ٍ اساتیذ فؼالیت، قسوت گلستاى(

 پشیٌت تػَیت حکن ًْبیی سا اخز ٍ تحَیل اسبتیذ ساٌّوب ٍ هطبٍس ًوبیذ.

هٌظَس اص کفبیت  کٌذ. دفاعهجبص است دس حضَس داٍساى اص سسبلِ خَد  کفایت دستاٍسدّای ػلویداًطجَ پس اص تذٍیي سسبلِ، ثِ ضشط  -25

پژٍّطی هستخشج اص سسبلِ ثب تأییذ استبد/استبداى ساٌّوب ٍ هؼبًٍت پژٍّطی  -یب دٍ هقبلِ ػلوی ISIچبح یک هقبلِ  ،دستبٍسدّبی ػلوی

، چبح ٍ دیگشی ثِ هشحلِ پزیشش ًْبیی هقبلِ یکالصم است حذاقل  ؛پژٍّطی –ػلوی  دس ضشایظ چبح دٍ هقبلِضوٌبً  است. داًطگبُ

( accept.سسیذُ ثبضذ ) 

 ضَد: ضَد ٍ اسصضیبثی آى ثِ غَست صیش اًجبم هی دس هیبًگیي کل هحبسجِ ًوی سسالًِوشُ  -26

 (11الف: هشدٍد )کوتش اص 

 (20تب  19(، ػبلی )99/11تب  11(، خیلی خَة )99/17تب  11ة: قجَل ثب دسجِ خَة )

ضَد  دادُ هی اجبصُ داًطجَثِ  تحػیلسقف هجبص  دس ًیوسالحذاکثش یک ثب تأییذ ّیأت داٍساى ، اػالم ضَدسسالِ هشدٍد اسصضیبثی چٌبًچِ  -27

 .کٌذدفبع  دٍثبسُ دس جلسِ دفبع ضشکت ٍ اص سسبلِ خَدتب 

 ضَد. احذّبی دسسی اػغب هیٍگَاّی گزساًذى  فقظضذُ ًتَاًذ اص سسبلِ خَد ثب دسجِ قجَلی دفبع کٌذ،  ثِ داًطجَیی کِ دس فشغت تؼییي -28

 دسجِ قجَلی اص سسبلِ است.، سٍص دفبع ٍ کست آهَختگی تاسیخ داًص -29

 قبثل ثشسسی ًیست. التحصیلی تغییش تاسیخ فاسؽدسخَاست  -31

داًطگبُ  ثشایثشداسی ٍ غیشُ( ًوبیذ ٍ ایي هَضَع   ، جؼل، تقلت، کپیدستجشد ادثی) تخلف ػلویاقذام ثِ  سسبلِحیي تذٍیي چٌبًچِ داًطجَ دس -31

 .ّبی هػَة اقذام خَاّذ ضذ ّب ٍ دستَسالؼول ًبهِ هغبثق قَاًیي ٍ آییياثجبت ضَد، 

 غبدسضذُ خَاّذ ضذ. ابغال هذسک تحصیلی، هٌجش ثِ سسبلِاحشاص ٍ اثجبت تخلف ػلوی داًطجَ پس اص اتوبم  -32

  است.ًیوسبل تحػیلی(  1) سال 4حذاکثش ٍ  (تحػیلی سبلًیو ضص) سال 3 حذاقل ،دکتشی تخػػیدس دٍسُ  هذت هجاص تحصیل -33
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ّفتِ قبل اص اتوام سٌَات  4حذاقل  خَد ساکتجی  تَاًذ تقبضبی  ٍی هی ًطَد، آهَختِ داًص هقشس هذّت دس داًطجَ کِ غَستی دس -34

آهَصضی  ضَسای .هغشح ضَد داًطکذُ، تکویلی تحػیالتآهَصضی ٍ  ضَسای دس تب ثشای اخز تػوینًوبیذ  تسلین ساٌّوب استبد ثِ ،تحصیلی

 .دّذ افضایص تحػیلی ًیوسبل دٍ تب حذاکثش سا هذت تحػیل ساٌّوب، استبد پیطٌْبد ثِ داسد اختیبسداًطکذُ  تکویلی تحػیالتٍ 

، ٍ تأییذ استبد ساٌّوب کتجی داًطجَ دس هَاسد خبظ، ثب دسخَاست. افضایص ًیستقابل هذت هقشس،  توذیذداًطجَ پس اص  سٌَات تحصیلی -35

ثِ  ،اٍ اخشاج یب تحػیل اداهِ ٍ هذّت ًحَُ خػَظ دس گیشی پشًٍذُ ٍی ثشای تػوین ،هاُ قبل اص اتوام سٌَات تحصیلی 3حذاقل 

داًطگبُ سا ًذاسد ٍ  قغغ استجبط ثب. ضوٌبً داًطجَ تب سٍضي ضذى ٍضؼیت تحػیلی، حق ضَد   اسجبع هی، ضَسای بشسسی هَاسد خاظ داًطگاُ

 دس غیش ایٌػَست ثب ٍی هغبثق هقشسات سفتبس خَاّذ ضذ.

ثالفبغلِ هشاتت سا ثِ غَست کتجی ثب رکش صهبى دقیق ٍ هحل ، هفقَد ضذى کاست داًطجَییضَد ثِ هحض  داًطجَیبى هؤکذاً تَغیِ هی بِ -36

 هفقَد ضذى کبست داًطجَیی، ثِ اداسُ پیطخَاى آهَصش گضاسش ًوبیٌذ.

اػالم  اداسُ پیطخَاى آهَصشیب هحل سکًَت داین خَد ٍ یب خبًَادُ خَد سا ثالفبغلِ ثِ  ّشگًَِ تغییش دس ضٌاسٌاهِداًطجَ هَظف است  -37

ًوَدُ ٍ دس غَست تغییش دس ضٌبسٌبهِ، یک ًسخِ تػَیش توبم غفحبت ضٌبسٌبهِ سا تحَ.یل اداسُ پیطخَاى آهَصش ًوبیذ. ثذیْی است دس 

 غَست ػذم اػالم سشیغ ٍ ثِ هَقغ تغییشات، هسئَلیت ّشگًَِ ػَاقت ًبضی اص آى ثِ ػْذُ ضخع داًطجَ خَاّذ ثَد.

)دٍسُ کبسضٌبسی اسضذ(، ثِ ًطبًی دقیق  تأییذیِ آخشیي هذسک تحصیلیثِ هٌظَس اسسبل  ل تحصیلیاٍلیي ًیوساثبیذ دس  داًطجَیبى -38

سا چبح ًوَدُ ٍ پس اص تأییذ دثیشخبًِ )سیستن گلستبى(  جبهغ آهَصش داًطگبُ سبهبًِ 7227داًطگبُ ػلن ٍ فشٌّگ، ثالفبغلِ گضاسش 

 جَاثیِ آى ثبضٌذ، دس غیش ایٌػَست ثب آًبى عجق هقشسات سفتبس خَاّذ ضذ.داًطگبُ، ثِ هحل تحػیل قجلی خَد اسسبل ًوبیٌذ ٍ پیگیش 

( سا اص 1117)گضاسش  هؼافیت تحصیلی، فشم دسخَاست اٍلیي ًیوسال تحصیلیًبم اٍلیِ دس  رکَس هطوَل هَظفٌذ پس اص ثجت داًطجَیبى -39

سغح ضْش تسلین ًوبیٌذ ٍ جَاثیِ  +10گبُ، ثِ دفبتش پلیس اخز ٍ پس اص تأییذ دثیشخبًِ داًط)سیستن گلستبى(  جبهغ آهَصش داًطگبُ سبهبًِ

 ًبم ٍ اًتخبة ٍاحذ دس ًیوسبل ثؼذ سا ًخَاٌّذ داضت. ٍظیفِ تحَیل دٌّذ، دس غیش ایٌػَست اهکبى ثجت آى سا ثِ اداسُ پزیشش ٍ ًظبم

 
داوشگاٌ، در جهت تعالی فکر ي اودیشٍ در محیط مقدس وامٍ ي مقررات آمًزشی ي اوضباطی  امید است داوشجًیان عسیس ضمه رعایت کامل ي دقیق آییه

 مىد باشىد. علم ي داوش، از تًفیقات الهی بهرٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هذیزیت خذهات آهَسشی ٍ تحصیالت تکویلی


