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  بسمه تعالي

  سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايرانتحصيالت تكميلي 

  شيوه نامه اجرايي و نظارتي دوره دكتري پژوهش محور

  )سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران(
  مقدمه 

اين شيوه نامه به منظور تربيت پژوهشگران متخصص و بكارگيري توان دانشجويان دكتري در انجام پژوهش هاي مورد نياز كشـور،  
و شـيوه   شوراي گسترش و برنامه ريزي آموزش عـالي  8/8/1389مورخ  775مصوب جلسه ) PhD(را بر مبناي آيين نامه دوره دكت

كميسيون پژوهش و فناوري شـوراي گسـترش     2/9/1393مصوب جلسه مورخ  ،نامه اجرايي و نظارتي دوره دكتري پژوهش محور
  .تدوين شده است آموزش عالي،

  :تعاريف و اختصارات -1ماده 

 اوريفنّ تحقيقات و ،ارت علوم وز :وزارت  .1

 شوراي گسترش آموزش عالي: شورا .2

 معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري: معاونت .3

 دفتر گسترش آموزش عالي: دفتر گسترش .4

دوره دكتراي تخصصي كه با محوريت پژوهش و مشتمل بر اخذ واحدهاي درسي محدود و : دوره دكتري پژوهش محور .5
 .مي شود ارائه رساله برگزار

دولتي و غير دولتي كه داراي موافقت قطعي از شوراي آموزش ه هاي آموزش عالي سسؤم دانشگاهها و هريك از: دانشگاه .6
  .عالي است

 .هريك از موسسات پژوهشي دولتي كه داراي موافقت قطعي از شوراي گسترش آموزش عالي است: موسسه .7

گرايش /يا موسسه كه عهده دار انجام آموزش و پژوهش در يك رشته در ساختار دانشگاهكوچكترين واحد سازماني : گروه .8
 .علمي است

اسـت كـه طـي يـك قـرارداد، انجـام طـرح پژوهشـي را بـه          ) اعـم از دولتـي و غيردولتـي   (شخصـيت حقـوقي  : كارفرما .9
 .استموسسه واگذار نموده و متعهد به تامين كليه هزينه هاي انجام و نظارت بر اجراي موضوع قرارداد /دانشگاه

موسسـه  /ي مشخص كه برابر قـرارداد، اجـراي آن بـه دانشـگاه    طرح پژوهشي داراي كارفرما: طرح پژوهشي تقاضامحور .10
-واگذار و اعتبارات كامل آن به همراه هزينه هاي نظارت بر آن توسط كارفرما تامين و نتيجه كار نيز تحويـل گرفتـه مـي   

 .شود

موسسـه يـا نماينـده ايشـان و نماينـده      /وه، معاون پژوهشـي دانشـگاه  كميته اي است متشكل از مديرگر: كميته راهبري .11
كارفرما كه با حضور استاد راهنما تشكيل مي شود و نظارت بر حسن اجراي طرح و تطابق رساله با طـرح پژوهشـي را بـر    

 .عهده دارد

تركيب هيئـت داوران  . دارد منظور هيئتي است كه ارزيابي نهايي رساله دانشجو در دوره دكترا را بر عهده: هيئت داوران .12
حـداقل  نفـر عضـو هيئـت علمـي در رشـته مربـوط بـا درجـه          3عبارت است از استاد يا اساتيد راهنما يا اساتيد مشـاور،  

موسسه كـه بايـد يـك نفـر از آنـان      / پژوهشي دانشگاه/استادياري به انتخاب شوراي تحصيالت تكميلي يا شوراي آموزشي
 .موسسه مجري باشد/وسسه هاي خارج از دانشگاهم/حداقل دانشيار و از دانشگاه
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  :ضوابط و قرارداد طرح پژوهشي تقاضا محور -2ماده 

  :طرح پژوهشي تقاضا محور بايد داراي شرايط زير باشد
 .موسسه باشد/مورد نياز كارفرماي خارج از دانشگاه .1

را طـي نمـوده   ) موسسه و كارفرما/دانشگاهشامل داوري، تاييد شوراي پژوهشي (پيشنهاديه طرح مراحل ارزيابي تخصصي  .2
 .باشد

 .موسسه باشد/مورد نظر دانشگاه يطرح پژوهشي بايد به لحاظ علمي، حداقل درحد رساله دكتر .3

مطـابق الگـوي   (مـا طـي قـراردادي    رشرح خدمات و هزينه اجراي طرح پژوهشي، مشخص باشد و تامين آن توسـط كارف  .4
 .و كارفرما امضا و مبادله شده باشدموسسه /بين دانشگاه) موردتاييد معاونت

 .مدت قرارداد بايد متناسب با زمان تحصيل دانشجو باشد .5

 .مبلغ مصوب بايد در قرارداد قيد شده و متناسب با هزينه هاي رساله باشد .6

 .موسسه مي باشد/نحوه ي هزينه كرد اعتبارطرح مطابق ضوابط دانشگاه .7

پيشـرفت بـه   واگـذار شـده باشـد و حـداقل هرشـش مـاه گـزارش        مسئوليت اجراي طـرح پژوهشـي بـه اسـتاد راهنمـا       .8
 .موسسه متبوع با امضاي استاد راهنما تحويل گردد/دانشگاه

مي توانند به عنوان طرح پژوهشي ) عتف(طرح هاي كالن و ملي مصوب شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري  -1تبصره 
  .تقاضا محور مبناي پذيرش دانشجو قرار گيرند

موسسه ملزم است با رعايت مقررات و درصورت حضور تمام وقت و نداشتن رابطه اسـتخدام، بـورس و   /دانشگاه -2تبصره 
  .از محل اعتبار طرح به دانشجو پرداخت نمايد 1درصد حقوق مربي پايه  50غيره، پژوهانه حداقل معادل 

 
  :شرايط اخذ مجوز برگزاري دوره دكتري پژوهش محور -3ماده

 .ن شيوه نامه باشداي 7و  6بند  1شگاه يا موسسه در ماده مشمول تعريف دان .1

 .داراي طرح پژوهشي تقاضا محور باشد .2

 .داراي برنامه جامع پنج ساله مصوب هيأت امنا باشد .3

 )براي موسسه.(داراي اساسنامه مصوب شورا باشد .4

 )براي موسسه.(داراي موافقت قطعي شورا باشد .5

 )براي دانشگاه.(باشدپژوهشي -داراي مجوز دوره دكتري آموزشي .6

دانشگاه متقاضي بايد در ساختار خود حداقل سه گروه آموزشي و موسسه متقاضي بايد حداقل سه گـروه پژوهشـي داراي    .7
 .موافقت قطعي داشته باشد

موسسه متقاضي بايد درهر رشته مورد تقاضا حداقل سه عضو هيئت علمي تمام وقـت بـا پـنج سـال سـابقه كـار       /دانشگاه .8
 .و حداقل يك نفر از آنها دانشيار يا باالتر و دوعضو ديگر استاديار باشند داشته باشد

 .موسسه متقاضي بايد امكانات، تجهيزات و آزمايشگاه هاي مورد نياز در رشته هاي مورد تقاضا را داشته باشد/دانشگاه .9

ه يافته بوده كه حداقل دو تا از طرح پژوهشي خاتم 5موسسه بايد در زمينه علمي رشته مورد تقاضا داراي حداقل /دانشگاه .10
مقاله علمي پژوهشي چاپ شده يا اختراع يا اكتشاف داراي : دستاورد علمي شامل 2آنها تقاضامحور بوده و هر يك حداقل 

 .صالح، داشته باشدتاييديه علمي از مراجع ذي

خـود اقـدام بـه پـذيرش دانشـجوي       متبوع ها، بايد فقط از طريق دانشگاهموسسات پژوهشي وابسته به دانشگاه -1تبصره 
  .دكتري پژوهش محور نمايند

 .برگزاري دوره دكتري پژوهش محور بايد بر اساس اساسنامه موسسه باشد و به تاييد شورا رسيده باشد -2تبصره 
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  :شرايط تعيين ظرفيت دوره پژوهش محور -4ماده 

  .تحصيلي اقدام نمايد موسسه بايد هر سال نسبت به اخذ ظرفيت براي هر رشته/دانشگاه
 .دارا باشد 3موسسه بايد مجوز رسمي شورا براي برگزاري دوره در مقطع و رشته مورد نظر را منطبق با ماده /دانشگاه .1

موسسه بايد در هر رشته مورد تقاضا حداقل سه عضو هيئت علمي تمام وقت با پنج سال سابقه كار داشته باشد و /دانشگاه .2
هيزات مورد نياز رشـته  و تجهمچنين بايد امكانات . انشيار يا باالتر و دو عضو ديگر استاديار باشندحداقل يك نفر از آنها د
 .مورد تقاضا را دارا باشد

 . باشد 2موسسه بايد براي هر رشته مورد تقاضا داراي طرح پژوهشي تقاضا محور و قرارداد آن منطبق با ماده /دانشگاه .3

اخذ ظرفيت دوره پژوهش محور، قرارداد يا موافقت نامه طرح به طور رسمي امضـا و  موسسه براي /هنگام تقاضاي دانشگاه .4
 .مبادله شده باشد

پژوهشي در هر رشته با رعايت مفـاد ايـن شـيوه نامـه     -نفر دانشجوي دكتري آموزشي 5ها به ازاي هر دانشگاه -1تبصره 
ند مشـروط بـر اينكـه اسـتاد راهنمـا طـرح       مجاز مي باشند يك نفر دانشجوي دكتري به شيوه پژوهش محور جذب نماي

  . پژوهشي تقاضا محور داشته باشد
تعداد ظرفيت در هر رشته براي موسسات بر اساس تعداد قراردادها، زمان، مبلغ قراردادها و تعداد اعضاي هيئت  -2تبصره 

  .علمي متخصص تمام وقت و امكانات و تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي تعيين مي شود
 

  :مراحل بررسي تقاضاي دوره پژوهش محور -5ماده

  فرايند صدور مجوز برگزاري دوره توسط شورا-5-1

و ارسال مستندات از طريق سامانه هوشمند  4ارائه درخواست توسط موسسه با ذكر عنوان رشته و گرايش، با رعايت ماده  .1
 توسعه آموزش عالي به دفتر گسترش

 ارائه موافقت قطعي تأسيس .2

 ه مصوب شوراارائه اساسنام .3

 ارائه فهرست امكانات و تجهيزات كارگاهي و آزمايشگاهي مورد نياز .4

 .پس از طي نمودن مراحل بررسي، موافقت يا عدم موافقت شورا صادر مي گردد .5

 
  فرايند ايجاد ظرفيت براي كد رشته در معاونت-5-2

توافقنامـه بـا   /ي تقاضا محور، نام كارفرما، قـرارداد موسسه درخواست خود را با ذكر عنوان رشته و گرايش، عنوان طرح پژوهش -الف
و ) استاد راهنما(كارفرما در موضوع مورد درخواست، تعداد دانشجوي مورد نياز هر طرح، مشخصات عضو هيأت علمي مجري طرح 

  :نمايدهمچنين مجوز برگزاري دوره دكتري از شورا، به معاونت به شرح زير اعالم مي
 معاون پژوهشي موسسه/تعداد دانشجو در رشته مورد نظر با امضاي رئيسدرخواست كتبي مبني بر  .1

 معاون پژوهشي موسسه/تكميل فرم هاي مربوطه كه در سايت وزارت قرار دارند با امضاي رئيس .2

 ارائه مجوز شورا براي برگزاري دوره .3

 ارائه نسخه اي از قراردادهاي مرتبط با موضوع پذيرش دانشجوي دكتري .4
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اقدامات حوزه معاونـت بـراي تعيـين    . شوداست موسسه در معاونت بررسي و در صورت تأييد، به دفتر گسترش اعالم ميدرخو -ب
  :ظرفيت پذيرش دانشجو در هر كد رشته به شرح زير است

 بررسي و تأييد قراردادهاي ارسالي .1

 تاييد و ارجاع تعداد ظرفيت مصوب براي هر رشته به دفتر گسترش .2

هاي اعالم شده براي  برگزاري دوره پژوهش محور، به صورت يكبار پذيرش بوده و تعيين ظرفيت پذيرش جديد ظرفيت  -1تبصره 
  .در هر سال تحصيلي منوط به اخذ مجوز از معاونت مي باشد

دفتر گسترش ظرفيت پذيرش اعالم شده توسط معاونت را بررسي و به سازمان سنجش آمـوزش كشـور و معاونـت اعـالم مـي       -ج
  .نمايد

  
  :شرايط استاد راهنما -6ماده

  :استاد راهنما كه توسط دانشگاه يا موسسه انتخاب مي شود بايد حداقل استاديار و داراي شرايط زير باشد
 .حداقل دو دانشجوي كارشناسي ارشد را راهنمايي و فارغ التحصيل نموده باشد .1

ها مي يكي از طرح( ر باشد را به پايان رسانده باشد كه حداقل يكي از آنها تقاضا محو) به عنوان مجري(دو طرح پژوهشي  .2
 ).تواند در دست اجرا باشد

دانشـجو  (باشـد   2استاد راهنماي دوره دكتري پژوهش محور بايد داراي طرح پژوهشي تقاضا محور مطابق شـرايط مـاده    .3
 ) هيچ گونه مسئوليتي در قبال تهيه و تصويب طرح پژوهشي تقاضا محور ندارد

 
  ).آيين نامه دكترا 3ماده  4مطابق تبصره (مي توانند عهده دار راهنمايي رساله باشند  استاد راهنمادو  ،رصورت نيازد :1تبصره 
موسسه مي توانـد يـك يـا دو اسـتاد     /و تأييد شوراي پژوهشي و فناوري دانشگاه استاد راهنما پيشنهادبه ، در صورت نياز :2تبصره 

  .يدمشاور براي هدايت دانشجو تعيين نما
  

  :ارزيابي و نظارت -7ماده

پذيرش دانشجو در دوره دكتري پژوهش محور از طريق آزمون هاي سراسري نيمه متمركز سازمان سنجش آمـوزش كشـور    -7-1
  .است

. آموزش مرتبط با موضوع رسـاله بـا تشـخيص اسـتاد راهنمـا و تاييـد گـروه را بگذرانـد         واحد 8تا  3 دانشجوي دكتري بايد -7-2
  .رسي بايد بر اساس برنامه درسي مصوب در هر رشته و در راستاي پيشبرد اصول تئوري رساله تعيين گرددواحدهاي د

پيشنهاديه طرح پژوهشي خود را از آغاز نيمسال اول تا پايان آن با هماهنگي اسـتاد راهنمـا، پـس از     دانشجوي دكتري بايد -7-3
موسسـه بـه تصـويب    /ت تكميلي دانشگاه يا شوراي پژوهشـي دانشـگاه  در شوراي تحصيال) بدون عضو خارجي(تاييد هيئت داوران 

  .برساند
معرفي كند كه به عنوان عضو ) موسسه/واجد شرايط و مورد تاييد دانشگاه(كارفرما مي تواند يك نفر را به عنوان استاد مشاور -7-4

  .هيئت داوران در جلسات حضور داشته باشد
  .ن هر دو نيمسال نسبت به برگزاري جلسه كميته راهبري اقدام نمايدموسسه موظف است در پايا/دانشگاه -7-5
در دوره دكتري پژوهش محور ارزيابي به صورت احراز قابليت هاي پژوهشي، براساس روند پيشرفت فعاليت هـاي پژوهشـي    -7-6

گـزارش و در صـورت تاييـد،    ميزان پيشرفت فعاليتهاي پژوهشي دانشجو توسط استاد راهنما به كميته راهبري . سنجيده مي شود
 .دانشجو مي تواند به فعاليت پژوهشي خود ادامه دهد
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اسـتاد راهنمـا   . صورتيكه در هر مرحله عدم انجام تعهدات كارفرما موجب اختالل و غيرقابل قبول بودن پيشرفت كار شوددر  -7-7

  .ندماه نسبت به رفع مشكل دانشجو اقدام نماي 3ظرف مدت حداكثر  موظف هستند
مقاله در مجـالت علمـي داراي    2چاپ حداقل (دانشجو پس از تأييد استاد راهنما به شرط كفايت دستاوردهاي علمي رساله  -7-8

ارائـه نمايـد و در   )بدون عضـو خـارجي  (موظف است گزارش كار خود را در جلسه پيش دفاع در حضور هيئت داوران ) نمايه معتبر
  .دفاع نمايد صورت تأييد مي تواند از رساله خود

در شرايط خاص، دستاوردهاي اجراي طرح پژوهشي شامل دانش فني مدون، اختراع، اكتشاف، نوآوري، اثر بديع ادبي يا  -1تبصره 
پس از تĤييد هيئت داوران مي توان ) صالح علمي ارزيابي و تأييد شده باشندكه توسط مراجع ذي( هنري، كتاب تأليفي و تصنيفي 

  .ددجايگزين مقاله گر
  .مسئوليت كفايت كار انجام شده دانشجو براي پاسخگويي به كارفرما بر عهده استاد راهنما خواهد بود -7-9
نحوه تشكيل و شرح وظايف هيئت داوران، چگونگي دفاع و احراز كفايت دستاوردهاي علمي رساله، تابع دستورالعملي است  -7-10

  .موسسه رسيده باشد/كه به تصويب دانشگاه
موسسه و طبق مقررات مربوطه انتخـاب مـي   /هيئت داوران كه ارزيابي نهايي رساله دانشجو را بر عهده دارد توسط دانشگاه -7-11

  .شوند
ارزيابي رساله بر اساس كيفيت علمي پژوهش انجام شده، ميزان نوآوري، چگونگي دفـاع از يافتـه هـاي پژوهشـي و نحـوه       -7-12

  :يكي از دو صورت زير تعيين مي شودنگارش انجام مي شود و نتيجه آن به 
  ) خوب،  بسيارخوب، عالي  :در يكي از سطوح( قبول )الف
  غير قابل قبول )ب

دانشـجو مجازاسـت طـي حـداكثر     ، بنا به تشخيص هيئـت داوران ، ارزيابي شود» غير قابل قبول«چنانچه رساله دانشجو  -2تبصره 
براي يك بـار ديگـر از    صرفاً و به عمل آورد اصالحات الزم را، بيشتر نشود به شرط اينكه از حد اكثر مدت مجاز تحصيل، شش ماه

  .آن دفاع كند
موسسه موظف است براي ثبت پيشنهاديه رساله و رساله در سـامانه پژوهشـگاه علـوم و فنـاوري اطالعـات ايـران       /دانشگاه -7-13
)IRANDOC (به موقع اقدام نمايد.  
يان هر سال گزارشي از تعداد و وضعيت تصويب پيشنهاديه و وضعيت پيشرفت هر سـاله  موسسه موظف است در پا/دانشگاه -7-14

  .دانشجويان پژوهش محور به همراه رضايت كارفرما به معاونت ارسال نمايد
  

ا و مواردي كه در اين شيوه نامه ذكر نشده، تابع آيين نامـه دوره دكتـر   است و تبر عهده معاونشيوه نامه تفسير مواد اين  -8ماده
  . باشدساير قوانين و مقررات وزارت مي
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  :توضيحات

عضو هيئت علمي متقاضي راهنمايي دانشجو مي بايست موضوع پيشنهادي براي رساله دكتـري را درقالـب    - 1

، تكميل  و  به گروه پژوهشي ارائه نمايد تا پس از تأييـد  )تنها يك موضوع("موضوع پيشنهادي رساله"فرم 

ضروري است قبل از زمان انتخاب رشته . شكده به اداره كل تحصيالت تكميلي اعالم گرددشوراي علمي پژوه

داوطلبان دوره دكتري تمامي موضوعات پيشنهادي ارائه شده از سوي پژوهشكده ها به اداره كل تحصـيالت  

ن بـا  مسئوليت بررسي موضوع پيشـنهادي و تطـابق آ  . (تكميلي اعالم شود تا روي سايت سازمان قرار گيرد

تخصص عضو هيئت علمي و امكانات موجود در سازمان، بر عهده گروه پژوهشي و شوراي علمي پژوهشـكده  

 .)ها مي باشد

اعضاء كميته راهبري در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران عبارتند از اعضاي شـوراي علمـي گـروه     - 2

 .نما و مشاورو اساتيد راه) يا نماينده ايشان(پژوهشي مربوطه، رييس پژوهشكده 

ضروري است در بدو ورود دانشجو به سازمان، استاد راهنما تعيين شده و مسئوليت سرپرسـتي و راهنمـايي    - 3

تعيين استاد راهنما با توجه به بررسي شرايط مورد نياز براي اسـتاد راهنمـا   . دانشجو به ايشان واگذار گردد

و ) فـرم اطالعـات اسـتاد راهنمـا    (ژوهشي ايشـان و سوابق علمي و پ) توضيحات 11آيين نامه و بند  6ماده (

سـابقه قبلـي هـدايت    همچنـين   و )فرم موضوع پيشنهادي رسـاله (موضوع پيشنهادي براي رساله دكتري 

، در گروه علمي پژوهشكده صورت گرفته و پس از تأييد شـوراي علمـي پژوهشـكده،    دانشجو توسط ايشان

در شوراي تحصيالت تكميلـي انجـام مـي    ) كم سرپرستيح(تصويب نهايي و صدور حكم اوليه استاد راهنما 

 .شود

، بايدحداكثر تا يك مـاه  )حكم سرپرستي(كليه مراحل تعيين استاد راهنما تا صدور حكم اوليه استاد راهنما - 4

 .پس از پذيرش دانشجو و قبل از زمان انتخاب واحد، تكميل گردد

با درجه علمي حداقل دانشيار و خارج از سازمان و دو نفر داور كه دو نفر از آنها  4براي دفاع از رساله ، اسامي  -5

از اعضا هيئت علمي سازمان باشند، توسط گروه پيشنهاد مـي شـود و پـس از بررسـي در شـوراي علمـي       

 . نفر  داور داخلي تعيين مي گردد 2نفر داور  خارج از سازمان  و  1پژوهشكده، از بين داوران پيشنهادي 
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و صدور مجوز دفاع، رئيس پژوهشكده  مي بايست اسامي سه داور كه حداقل يك نفر خارج براي تاييد نهايي  - 6

از سازمان باشد، به همراه ساير مستندات و حداقل سه هفته قبل از تاريخ پيشنهادي دفاع از رسـاله،  را بـه   

 .اداره كل تحصيالت تكميلي ارسال نمايد

ها با هيئت داوران و تردد ايشان و محل برگزاري جلسه دفاع از رساله، بر عهده دانشجو مسئوليت هماهنگي - 7

 .هاي دفاع رساله توسط اداره كل تحصيالت تكميلي انجام مي گيردصدور دعوتنامه. باشدو پژوهشكده مي

ـ  (، بر عهده استاد راهنما 2ماده  2گيري در خصوص نحوه اجراي تبصره تصميم - 8 مـي  ) روژهبه عنوان مجـري پ

 .باشد

گيرد، تصميم با توجه به اينكه لزوما به ازاء ارائه هر قرارداد، يك يا چند ظرفيت دانشجو به سازمان تعلق نمي - 9

، بر طبق  شرايط استاد )مجري طرح(گيري در خصوص تخصيص دانشجو به هر عضو هيئت علمي متقاضي 

، در شوراي ه قبلي هدايت دانشجو توسط ايشانو بررسي سابق )توضيحات 11آيين نامه و بند  6ماده(راهنما

بر (گيرد و منوط به داشتن ظرفيت خالي هر عضو هيئت علمي براي راهنمايي دانشجو علمي گروه  صورت مي

پس از تأييد اساتيد راهنماي پيشنهادي گروه، در . باشدمي)  اساس مصوبه شوراي پژوهش و فناوري سازمان

شوراي تحصيالت تكميلي، حكم سرپرستي اساتيد راهنما  صادر مي  شوراي علمي پژوهشكده و تصويب

 .گردد

بررسي شرايط استاد راهنما دو دفعه، يكي در بدو پذيرش دانشجو به منظور صدور حكم اوليه استاد راهنما  -10

  )تحصيلي دانشجو 2حداكثر پايان ترم (و مجددا زمان تصويب پيشنهاد رساله دكتري ) حكم موقت يك ساله(

 .انجام مي گيرد  منظور صدور حكم قطعي استاد راهنما،به 

 :، استاد راهنما بايد داراي شرايط ذيل باشد6عالوه بر شرايط مندرج در ماده  - 11

 داشتن ظرفيت خالي براي راهنمايي دانشجو بر اساس مصوبه شوراي پژوهش و فناوري سازمان  .1

براي ( دكتري پذيرفته شدهبا رشته دانشجوي  متناسب داشتن مدرك تحصيلي دكتري تخصصي .2

 و با رتبه علمي حداقل استاديار  )راهنماي اول

ارائه موضوع پيشنهادي براي رساله دكتري متناسب با رشته دانشجوي دكتري و  زمينه تخصصي  .3

حداكثر تا قبل از زمان انتخاب رشته ) داشتن سابقه علمي در زمينه موضوع رساله پيشنهادي(خود 

 همراه تكميل ساير مستندات مورد نيازداوطلبان دكتري، به 
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 اخذ مصوبات شوراي علمي گروه و پژوهشكده و شوراي تحصيالت تكميلي سازمان .4

  .استاد راهنماي اول بايد عضو هيأت علمي گروه مربوطه باشد - 12

انتخاب استاد راهنماي مشترك و يا مشاور از بين متخصصان با مدرك دكتري از خارج سازمان، تنها در  - 13

و پس از تصويب در شوراهاي علمي گروه، پژوهشكده و شوراي تحصيالت  )ارائه توجيه انتخاب( خاص شرايط

باشد و در اين صورت يك سهميه راهنمايي كامل از استاد  داخل سازمان كسر خواهد پذير ميتكميلي امكان

 .شد

جبراني و يا رساله  خود دانشجو موظف است در شروع هر نيمسال تحصيلي ثبت نام نموده و دروس اصلي يا  -14

 .) واحد مي باشد3حداقل واحد مجاز براي ثبت نام در هر ترم .(را در بازه زماني ثبت نام اخذ نمايد

دروس مورد نياز مرتبط با موضوع   شروع نيم سال اول و پس از تعيين استاد راهنما در گروه پژوهشي، پيش از -15

اد راهنما در شوراي علمي گروه به تصويب رسيده و پس از پروژه و رشته تحصيلي هر دانشجو بايد توسط است

تاييد رئيس پژوهشكده، حداكثر تا يك هفته قبل از شروع زمان انتخاب واحد، از طريق رئيس پژوهشكده به 

كليه دروس ارائه شده براي دانشجو بايد مطابق با دروس  مصوب . اداره كل تحصيالت تكميلي ارسال گردد

 .وزارت علوم براي آن رشته تحصيلي باشد شوراي برنامه ريزي

در شيوه پژوهشي در هر زماني از دوره تحصيلي با  مورد نياز دانشجو تعيين حداقل وحداكثر واحدهاي درسي - 16

  .صورت مي گيردو تأييد گروه نظر استاد راهنما  تشخيص و

 20از  16جو در همه درسها ميانگين قابل قبول نمره هاي دانش و 20 از 14، در هر درس قبوليحد اقل نمره  - 17

  .است

واحد باشد كه بدون احتساب نمره در معدل  6تعداد واحدهاي دروس جبراني دانشجو حداكثرمي تواند  - 18

 .دانشجو در كارنامه ايشان ثبت خواهد شد

واحد درس جبراني طراحي آزمايشات، در  2نسبت به اخذ   بايد در صورت تشخيص استاد راهنما دانشجويان - 19

 .اول اقدام نمايندنيم سال 

عدم ثبت نام در دو ترم متوالي، به منزله انصراف دانشجو از تحصيل بوده و خسارتهاي مرتبط از دانشجو اخذ  -20

 .خواهد شد
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به دانشجويان دكتري فرصت داده خواهد شد كه حداكثر تا انتهاي نيم سال دوم تحصيلي نسبت به دريافت و  - 21

تاريخ گواهي مذكور مي . ونهاي زبان مورد تائيد سازمان اقدام نمايندتحويل گواهي قبولي قطعي يكي از آزم

نمره زبان خارجي مورد تائيد سازمان . تواند حداكثر دو سال قبل از پذيرش دانشجو در دوره دكتري باشد

 IELTSاز  5و نمره MCHE از آزمون  50نمره  و  TOEFL ibtاز   80و  TOLIMOاز آزمون   500حداقل نمره 

Academic  از آزمون هاي دانشگاه تهران و تربيت مدرس، به تشخيص شوراي تحصيالت تكميلي  50و نمره

در غير اين صورت دانشجو از ادامه تحصيل محروم و بايستي خسارتهاي مربوطه را . سازمان مي باشد

 .پرداخت نمايد

ام نمايد ، اين زمان در شرايط دانشجو بايد در نيم سال اول نسبت به ارائه  پيشنهاديه رساله دكتري  اقد - 22

خاص با درخواست استاد راهنما حداكثر تا يك ترم قابل تمديد مي باشد و به دانشجوي دكتري سازمان 

حداكثر تا پايان نيمسال دوم فرصت داده مي شود تا نسبت به تهيه و دفاع از پيشنهاد رساله دكتري خود 

  .اقدام نمايد

ه به گروه پژوهشي، دانشجو ملزم است يك گزارش تخصصي پيرامون همزمان با تقديم پيشنهاديه رسال - 23

گانت چارت ، اهداف، شرح مسير تحقيق و پيشينه تحقيقموضوع پيشنهاديه رساله دربر گيرنده تاريخچه و 

 .و مراجع مورد استفاده را تهيه و به گروه پژوهشي مربوطه تقديم نمايد

مدير گروه با درجه علمي (مدير گروه. 1: له دكتري شاملاعضا كميته هادي جهت دفاع از پيشنهاديه رسا -24

رئيس . 2، )مربي با يك نفر ديگر از اعضا گروه با درجه استادياري يا يك مدعو بيروني جايگزين شود

درصورتيكه رييس پژوهشكده استاد راهنما باشد، معاون پژوهشكده با حداقل درجه استادياري ( پژوهشكده 

درصورت عدم وجود متخصص داخلي با درجه استادياري، مدعو  (داور داخلي يك . 3، )جايگزين گردد

  .مي باشد ،)با درجه علمي حداقل دانشيار( يك داور خارج از سازمان . 4و ) بيروني جايگزين گردد

مورد تاييد ( برگزاري جلسه دفاع از پيشنهاديه رساله، پس از بررسي پيشنهاديه رساله و پيشينه تحقيق  -25

  .امكان پذير مي باشد در گروه پژوهشي مربوطهتاريخ برگزاري دفاع ،  و نيز تعيين داوران و )استاد راهنما

هاي مربوط به جلسه دفاع از پيشنهاديه رساله و تهيه دعوت نامه اساتيد مربوطه و هيات كليه هماهنگي - 26

 . داوران، بر عهده پژوهشكده مي باشد
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دفاع از پيشنهاديه رساله ، شامل  بعد از برگزاري جلسه دفاع از پيشنهاديه رساله، بايد كليه مستندات - 27

، گانت چارت مراحل تحقيق، مصوبه )مورد تاييد كميته هادي(گزارش پيشنهاديه رساله و پيشينه تحقيق 

شوراي علمي گروه و صورت جلسه دفاع ، جهت تصويب نهايي و صدور حكم اساتيد راهنما و مشاور در 

 . ت تكميلي ارسال گرددشوراي تحصيالت تكميلي سازمان، به اداره كل تحصيال

دانشجو موظف است پس از تاييد پيشنهاد رساله خود در شوراي تحصيالت تكميلي، ظرف مدت يك هفته،  - 28

اقدام و كد رهگيري را جهت تاييد، به اداره ) ايرانداك(نسبت به ثبت آن در پايگاه ثبت پايان نامه ها 

  .تحصيالت تكميلي ارائه نمايد

، "1ارزيابي جامع پژوهشي  "رم، نسبت به ارائه گزارش پيشرفت رساله در قالب دانشجو بايد در ترم چها - 29

شوراي راهبري و در  "1ارزيابي جامع  پژوهشي  "اقدام نمايد و حداكثر تا پايان ترم چهارم نسبت به دفاع از

ده همراه ارائه ش(درصدي پايان نامه بر اساس گانت چارت  40اخذ تاييديه شوراي راهبري مبني بر پيشرفت 

  .اقدام نمايد) پيشنهاديه رساله

، به كليه اعضا 1گزارش پيشرفت رساله، بايد حداقل دو هفته قبل از تاريخ دفاع از ارزيابي جامع پژوهشي  - 30

بايد با  1جلسه دفاع از ارزيابي پژوهشي . تحويل گردد) اساتيد راهنما و مشاور و مدير گروه( حاضر در جلسه 

و اساتيد راهنما و مشاور و مدير گروه و اعضا گروه پژوهشي ) ا نماينده ايشاني(حضور رييس پژوهشكده 

  . انجام گيرد)  كميته راهبري(مربوطه

، بصورت قابل قبول و غير قابل 1ميزان پيشرفت فعاليتهاي پژوهشي دانشجو در  ارزيابي جامع پژوهشي  - 31

يته راهبري، دانشجو مي تواند به در صورت احراز درجه قابل قبول از سوي كم. قبول سنجيده مي شود

  .فعاليتهاي پژوهشي خود ادامه دهد

، صورتجلسه دفاع به همراه گزارش پيشرفت رساله به 1پس از برگزاري جلسه دفاع از ارزيابي جامع پژوهشي  - 32

ثبت . ، مي بايستي توسط رئيس پژوهشكده به اداره كل تحصيالت تكميلي سازمان ارسال گردد%40ميزان 

 .مي باشد 1منوط به ارائه تأييديه، ارزيابي جامع پژوهشي  5جو در ترم نام دانش
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چنانچه ميزان پيشرفت فعاليتهاي (توسط كميته راهبري  1در صورت عدم تاييد ارزيابي جامع پژوهشي  - 33

ترم زمان دارد تا روند فعاليتهاي  كي، دانشجو حداكثر تا )پژوهشي دانشجو غيرقابل قبول سنجيده شود

خود را به سطح قابل قبول ارتقاء دهد و تاييديه كميته راهبري را اخذ نمايد و در غير اين صورت از  پژوهشي

 .ادامه تحصيل محروم خواهد شد

، اقدام "2ارزيابي جامع پژوهشي "دانشجو بايد در ترم ششم نسبت به ارائه گزارش پيشرفت پروژه در قالب  -34

در كميته راهبري و اخذ  "2ارزيابي جامع پژوهشي  "دفاع ازنمايد و حداكثر تا پايان ترم ششم نسبت به 

ارائه شده همراه (درصدي پايان نامه بر اساس گانت چارت  70تاييديه كميته راهبري مبني بر پيشرفت 

 . اقدام كند) پيشنهاديه رساله

يا  ISIمقاله  يك ) Submit(، دانشجو بايد حداقل نسبت به ارسال 2پيش از دفاع از ارزيابي جامع پژوهشي  -35

  .علمي پژوهشي اقدام نموده و مدارك آن را به كميته راهبري  و اداره كل تحصيالت تكميلي تحويل نمايد

، به كليه اعضا 2گزارش پيشرفت رساله، بايد حداقل دو هفته قبل از تاريخ دفاع از ارزيابي جامع پژوهشي  - 36

 2جلسه دفاع از ارزيابي جامع پژوهشي . ويل گرددتح) اساتيد راهنما و مشاور و مدير گروه( حاضر در جلسه 

و اساتيد راهنما و مشاور و مدير گروه و اعضا گروه  )يا نماينده ايشان(بايد با حضور رييس پژوهشكده

  . انجام گيرد) كميته راهبري(پژوهشي مربوطه

ير قابل قبول ، بصورت قابل قبول و غ2ميزان پيشرفت فعاليتهاي پژوهشي دانشجو در ارزيابي پژوهشي  - 37

در صورت احراز درجه قابل قبول از سوي شوراي علمي گروه، دانشجو مي تواند به . سنجيده مي شود

منوط به ارائه تاييديه ارزيابي جامع پژوهشي  7فعاليتهاي پژوهشي خود ادامه دهد و ثبت نام دانشجو در ترم

 .مي باشد 2

، صورتجلسه دفاع به همراه گزارش پيشرفت رساله 2پس از برگزاري جلسه دفاع از ارزيابي جامع پژوهشي  - 38

 .، مي بايستي توسط رئيس پژوهشكده به اداره كل تحصيالت تكميلي سازمان ارسال گردد%70به ميزان 

چنانچه ميزان پيشرفت فعاليتهاي (توسط كميته راهبري 2در صورت عدم تاييد ارزيابي جامع پژوهشي  - 39

ترم زمان دارد تا روند فعاليتهاي  كي، دانشجو حداكثر تا )شودپژوهشي دانشجو غيرقابل قبول سنجيده 

پژوهشي خود را به سطح قابل قبول ارتقاء دهد و تاييديه كميته را اخذ نمايد و در غير اين صورت از ادامه 

 .تحصيل محروم خواهد شد
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ايت ونظارت اساتيد تمام فعاليتهاي علمي و پژوهشي دانشجو، در مرحله پژوهشي و تدوين رساله بايد با هد - 40

دانشجو موظف است درهر زماني كه استاد راهنما تعيين كند،  نتيجه تحقيقات خود را به . راهنما صورت گيرد

دفاع از ارزيابي نتايج تحقيقات خود در قالب  هر سال گزارشي از بررسي ها وبايد  دانشجو. وي گزارش نمايد

 .ارائه نمايندميته راهبري ك در، 2و ارزيابي جامع پژوهشي  1جامع پژوهشي 

همچنين جهت يكنـواختي و همـاهنگي در نگـارش    . گزارش پيشرفت رساله بايد به زبان فارسي نوشته شود -41

رساله هـاي  / گزارش پيشرفت رساله، دانشجويان موظف هستند با استفاده از شيوه نامه تدوين پايان نامه ها

پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، اداره كـل تحصـيالت   تحصيالت تكميلي، قرار داده شده در وبگاه سازمان 

را در نگـارش و ارائـه آن   ) تركيب ظاهري، تسلسل و تنظيم بخشهاي رساله و ساير نكات ضـروري (تكميلي 

 .رعايت نمايند

در . دانشجو حداكثر تا پايان نيمسال هشتم فرصت دارد نسبت به تهيه و دفاع از رساله دكتري اقدام نمايد -42

و يك مقاله علمي   ISIيك مقاله ) accept(از رساله، دانشجو بايد حداقل نسبت به ارائه پذيرش  مرحله دفاع

يكي از . اقدام نموده و مدارك آن را به هيات داوران و پژوهشكده تحويل نمايد) مجموعا دو مقاله(پژوهشي 

 . مقاالت قابل جايگزيني با يك ثبت اختراع با تاييد علمي سازمان  مي باشد

به همراه نامه درخواست ...) مقاله ها، گزارش رساله و (راي برگزاري جلسه پيش دفاع، كليه مستندات رساله ب -43

به ) 12-1بر طبق ماده (استاد راهنما مبني بر آمادگي دانشجو براي دفاع از رساله و اسامي داوران پيشنهادي 

پژوهشي، جلسه پيش دفاع با حضور مدير گروه پژوهشي مربوطه، تقديم مي گردد و پس از تصويب گروه 

 .برگزار مي گردد) بدون حضور داور بيروني(داوران داخلي 

بعد از برگزاري جلسه پيش دفاع، درخواست برگزاري دفاع از رساله در شوراي علمي پژوهشكده مورد  - 44

رئيس  علمي پژوهشكده،در صورت تصويب شوراي . شودبررسي قرار گرفته و هيئت داوران تعيين مي

پژوهشكده مي بايست اسامي سه داور كه حداقل يك نفر خارج از سازمان باشد، به همراه ساير مستندات 

را حداقل سه هفته ) صورتجلسه پيش دفاع، مصوبات گروه و شوراي علمي پژوهشكده و دستاوردهاي رساله(

به اداره كل تحصيالت تكميلي يي و صدور مجوز دفاع، تاييد نهاقبل از تاريخ پيشنهادي دفاع از رساله، جهت 

 .ارسال نمايد
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 .بررسي و صدور مجوز دفاع بر عهده شوراي تحصيالت تكميلي مي باشد - 45

نفر عضـو هيئـت    3،  اساتيد مشاور ،استاد يا اساتيد راهنما : تركيب هيئت داوران دفاع از رساله عبارتند از -46

پيشنهاد شوراي علمي گروه و تصويب شـوراي علمـي    اقل استادياري بهدرجه حد با ه رشته مربوط علمي در

از موسسـه   كه بايد يك نفر از آنها حداقل دانشـيار و  سازمانشوراي تحصيالت تكميلي  پژوهشكده و تأييد

 .سازمان باشدهاي خارج از 

داوران حاضر   مالك تصميم گيري درخصوص رد يا قبولي رساله وهمچنين درجه آن ميانگين نمراتي است كه - 47

ي أمجموعاً يك ر) در صورت تعدد ( در اين مجموعه استادان راهنما . در جلسه مستقالً به دانشجو مي دهند

آوري نمرات داوران،  نماينده تحصيالت تكميلي مسئول جمع. ي خواهند داشتأو استادان مشاور نيز يك ر

بر است و دانشجو نهايي  ميانگين به عنوان نمرهو نيز اخذ ) به طور محرمانه(استاد راهنما و استاد مشاور 

 .نمايدمي حسن اجراي جلسه دفاع در چارچوب آيين نامه آموزشي دوره هاي تحصيالت تكميلي نظارت 

توسط  در جلسه دفاع منحصراًمطرح شده ترتيبي اتخاذ نمايند تا سؤاالت بايد تحصيالت تكميلي  هنمايند

 .پاسخ داده شوددانشجو 

  :يان نامه به شرح ذيل مشخص مي گرددامتياز پا  -48

  به باال با درجه عالي  19از نمره    .1

  با درجه بسيار خوب  19تا نمره كمتر از  5/17از نمره   .2

  با درجه خوب  5/17تا نمره كمتر از  16از نمره  .3

در صورت  وپژوهش محور حداقل سه سال و حداكثر چهار سال است  ا مدت مجاز تحصيل در دوره دكتر -49

و پژوهشكده، پس از تصويب شوراي تحصيالت تكميلي  تاييد گروه ذيربط ت به پيشنهاد استاد راهنما وضرور

  .نيمسال تحصيلي به اين مدت افزود دوحداكثر تا  مي توان

 حـداكثر  در ،يا بروز مشكالت غير قابل پـيش بينـي   در صورتيكه دانشجو بنا به عللي خارج از اختيار خود و - 50

و پـس از طـرح در شـوراهاي     به پيشنهاد استاد راهنماي دانشـجو ، تمام تحصيل نشودمدت مجاز موفق به ا

علمي گروه و پژوهشكده و تأييد شوراي تحصيالت تكميلـي، مـدارك جهـت بررسـي و تصـميم گيـري در       

بر اين اساس، مدت مـذكور جـزو حـداكثر مجـاز تحصـيل      . استاني ، ارسال مي گرددكمسيون موارد خاص 

 .شود دانشجو محسوب مي
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  .پذيردهيچ كسر نمره اي به ازاي تمديد سنوات تحصيلي دانشجويان دكتري صورت نمي -51

دانشجو موظف است پس از تاييد رساله خود توسط هيئت داوران، ظرف مدت يك ماه، نسبت به ثبت آن در  -52

 .نمايداقدام و تاييديه اداره كل تحصيالت تكميلي را اخذ ) ايرانداك(پايگاه ثبت پايان نامه ها 

دانشجو موظف است ظرف مدت يك ماه نسبت به تسويه حساب و تحويل نسخه هاي پايان نامه به اداره كل  -53

 .تحصيالت تكميلي سازمان اقدام نمايد

  

دانشجويان كليه براي  رسيد وتصويب به  شوراي تحصيالت تكميلي سازمان25/2/1396مورخ  103شماره  در جلسه شيوه نامهاين 
  .باشداالجرا ميبه بعد الزم 95-96 لييحصسال تورودي مهرماه 

  

  

  

  

 

 

 


