
دانشگاهعلموفرهنگتخصصیبنذیآموزشیوپژوهشیدورهدکتریزمان

 هذت تحصیل دس دٍسُ دکتشی ًیوسال تحصیلی 8ًیوسال ٍ حذاکثش  6حذاقل 

 46هیاًگیي کل حذاقل  ٍ 44تا ًوشُ تاالتش اص دسسی ٍاحذّای توام گزساًذى  سِ ًیوسال اٍل، دٍم ٍ سَم

ی
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دو

 

 تا تصَیة ضَسای تخصصی گشٍُ آهَصضی  تعییي استاد ساٌّواٍ  سسالِکلی اًتخاب هَضَع  پایاى ًیوسال سَم حذاکثش تا 

 اسائِ هذسک صتاى عوَهی جاهع اسصیاتیقثل اص 

 ًیوسال چْاسمتا کثش حذا

 (هاٍُ خشداد هاُ)دٍ ًَتت: آرس 
 46تا هیاًگیي حذاقل  جاهع اسصیاتیگزساًذى 
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 تا پایاى ًیوسال چْاسمحذاکثش 
  سسالِ عٌَاىتصَیة 

 (ایشاًذاک)  ایشاى پژٍّطگاُ علَم ٍ فٌاٍسی اعالعاتساهاًِ  استعالم اصٍ 

ی
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ژو
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 دفاع اص عشح پیطٌْادی )پشٍپَصال( سسالِ عٌَاىاص تصَیة  تعذحذاکثش سِ هاُ 

 پٌجنتا پایاى ًیوسال حذاکثش 
 )سیستن گلستاى( ٍ ایشاًذاک داًطگاُ ساهاًِ جاهع آهَصشدس  )پشٍپَصال(عشح پیطٌْادی ثثت 

 ٍ دسیافت احکام اساتیذ ساٌّوا ٍ هطاٍس

 اسائِ گضاسش کتثی پیطشفت سسالِ تِ استاد/اساتیذ ساٌّوا دس ّش ًیوسال تحصیلی اص صهاى تصَیة هَضَع سسالِ تا قثل اص دفاع سسالِ

 سسالِ 3حذاکثش تعذ اص تکویل فصل 
پیطشفت سسالِ تا حضَس استاد/اساتیذ ساٌّوا، هطاٍس، ًوایٌذُ  اسائِ حذاقل یک سویٌاس ضاهل

 تحصیالت تکویلی ٍ حضَس داًطجَیاى سضتِ هشتَط

 دفاع سسالِ تشگضاسی جلسِ پیصقثل اص 

تا تأییذ استاد/استاداى  پژٍّطی هستخشج اص سسالِ -یا دٍ هقالِ علوی ISIچاج یک هقالِ 

 . دس ضشایظ چاج دٍ هقالِ، الصم است حذاقل یک هقالِ ساٌّوا ٍ هعاًٍت پژٍّطی داًطگاُ

  سسیذُ تاضذ.پژٍّطی، چاج ٍ دیگشی تِ هشحلِ پزیشش ًْایی  –علوی 

- 
 اخز تأییذیِ اص استاد/اساتیذ ساٌّوا ّای هشتَط تِ دفاع تشای تِ ّوشاُ فشماسائِ سسالِ 

 داٍسدفاع تَدى سسالِ ٍ تعییي اساتیذ  هثٌی تش قاتل

 سسالِ اٍلیِ یاٍسد دفاع سسالِ پیصحذاکثش یک هاُ قثل اص 

 دفاع سسالِ پیص سٍص قثل اص دفاع سسالِ 45 حذاقل

 آى سساًی ٍ اعالع صهاى ٍ هکاى دفاع سسالِّواٌّگی ٍ تعییي  یکْفتِ قثل اص دفاع سسالِ

 ّای هشتَط( )پس اص تکویل فشم سسالِدفاع اص  تا پایاى ًیوسال ّطتنحذاکثش 

 ًسخِ 5اصالحات سسالِ ٍ تکثیش تِ تعذاد  هاُ تعذ اص دفاع سسالِ 4حذاکثش 

 التحصیلی اًجام هشاحل تسَیِ حساب تشای فاسغ پس اص اًجام اصالحات سسالِ تا تأییذ استاد/اساتیذ ساٌّوا

 ت مهم:زاتذک

دس  دس ّش ًیوسال تحصیلیدٍسُ پژٍّطی دس  اًتخاب سسالٍِ  پس اص دٍسُ آهَصضی جاهع ثثت اسصیاتی، دس دٍسُ آهَصضی اًتخاب ٍاحذ -4

 ضشٍسی است. ،)سیستن گلستاى( داًطگاُ جاهع آهَصش ساهاًِ

 تا هطکلی دس ثثت ًوشُ تشای داًطجَ ایجاد ًگشدد.  ،هقاالت ٍ یا تحقیقات دسس دس پایاى ّواى ًیوسال تِ استاد هشتَعِ اسائِ ضَد -2

 تعلق خَاّذ گشفت. جشیوِ تأخیش ،عذم اًجام اصالحات سسالِ دس هَعذ هقشس، تِ اصای هیضاى صهاى تأخیش دس صَست -3

 دانشگاه مدیزیت آموسشی و تحصیالت تکمیلی                                                                


