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 تها  پژوهشهی  راهنمای استاد انتخاب از (PhD) تخصصی دکتری دوره نامه پایانروند انجام 

 :باشد می زیر شرح به نامه پایان ارزشیابی و دفاع
 

 پژوهشی راهنمای استاد شرایط

 شتوراي  تصتوي   و آموزشتي  مت يگرگو   تاييت   استتاد،  موافقت دانشجو، تقاضاي به پژوهشي راهنماي استاد -

 .شود مي انتخاب پگديس بين الملل پژوهشي

 .شود تعيين سوم نیمسال پايان ح اكثگ تا تحصيلي دوم نیمسال ابتدای از باي  پژوهشي راهنماي استاد .6 تبصره

 .است بالمانع وي پژوهشي راهنماي استاد عنوان به دانشجو تحصيلي راهنماي استاد انتخاب. 9 تبصره

 دكتتگي  يتا  و بتاليني  تخصصي يا تخصصي دكتگي م رك ح اقل داراي باي  پژوهشي راهنماي استاد .8 تبصره

 هتاي  دور  در پتژوه   يتا  تت ريس  ستابقه  سهال  سهه  حت اقل  و استاديار يا استاد مگتبه با پژوهشي تخصصي

 نامته  پايتان  چهار يا و راهنمايي را ارش  كارشناسي نامه پايان دو ح اقل م ت اين در و بود  تكميلي تحصيالت

PhD باش  كگد  مشاور  را. 

آن دسته از اعضا هيات علمي مي توانن  به عنوان استاد راهنماي پايان نامته هتاي دكتتگاي تخصصتي      .4 تبصره

(PhD)  مقاله منتشگ ش   در مجالت علمي، پژوهشي معتبگ نمايه ش   در پايگا  بين  5انتخاب شون  كه ح اقل

سال اخيگ داشته باشن  كه ح اقل در دو متورد بته عنتوان نويهتن   اول و يتا       5( طي Pubmedيا  ISIالمللي )

 مهول باشن .

 پژوهشي شوراي تائي  با خاص موارد در .شود انتخاب رگو  داخل استادان بين از باي  پژوهشي راهنماي استاد -

 علمي هيات اعضاي ميان از مذكور شگايط داشتن به مشگوط پژوهشي راهنماي استاد انتخاب ،پگديس بين الملل

 .است بالمانع دانشجو تحصيل محلرگو   از خارج

 

 مشاور استاد شرایط

 هيأت اعضاي از نفگ دو تا یك ،پگديس بين الملل پژوهشي شوراي تأيي  و پژوهشي راهنماي استاد پيشنهاد به -

 .شود مي تعيين مشاور استاد عنوان به بگجهته، محققان و صاحبنظگان از يا و علمي

 تخصصتي  دكتتگي  يتا  و بتاليني  تخصصتي  يا تخصصي دكتگي م رك ح اقل داراي باي  مشاور استادان: تبصره

 دور  در پتژوه   يتا  تت ريس  سابقه سال سه ح اقل و پژوهشي استاديار يا استادياري مگتبه ح اقل با پژوهشي
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 دكتتگي  م رك داشتن نيهتن  علمي هيات عضو كه محققاني و صاحبنظگان بگاي .باشن  تكميلي تحصيالت هاي

 .است الزامي تخصصي

 

 تخصصی دکتری دوره های نامه پایان تعداد سقف

 یکی باش ، داشته عه   بگ را آنها ه ايت همزمان توان  مي پژوهشي راهنماي استاد هگ كه هايي نامه پايان تع اد-

 .است زيگ شگح به موارد از

 تخصصی دکتری نامه پايان دو .الف

 ارشد کارشناسی نامه پايان سه و تخصصی دکتری نامه پايان یك .ب

 بنت   موارد از يك هگ از بیش ها نامه پايان همزمان ه ايت درخصوص ريگي تصميم استثنايي شگايط در: تبصره

 رعايتت  و علمي هيأت عضو علمي توانايي به توجه با وپگديس بين الملل  پژوهشي شوراي عه   بگ ب و الف

 .باش  مي ع الت

 

 نامه پایان موضوع انتخاب

 از چهارم نیمسال پايان و دوم نیمسال آغاز به مح ود زماني م ت در باي  تحقيقاتي زمينه و نامه پايان موضوع-

 راهنمتاي  استتاد  توستط  آن كلي چارچوب و تعيين دانشجو توسط تخصصي دكتگي دور  در تحصيل به شگوع

 .رگدد مشخص پژوهشي

 تكتگاري  از دانشهکده  تحصيالت تكميلي معاونت به مگاجعه با پگوپوزال ت وين از قبل باي  دانشجويان :تبصره

 .نماين  حاصل اطمينان راهنما اساتي  هاي نامه پايان ظگفيت بودن خالي و موضوع نبودن

 

 نامه پایان واحد اخذ و پروپوزال تصویب مراحل

 پژوهشي راهنماي استاد همكاري با دانشجو توسط پگوپوزال ت وين. 1

 مگبوطه آموزشی گروه شورای در پگوپوزال تصوي  و طگح. 2

 دانشك   تکمیلی تحصیالت شورای در پگوپوزال تصوي  و طگح. 3

 دانشتك    تكميلتي  تحصيالت شوراي توسط دانشجو به كتبي صورت به نامه پايان عنوان ثبت و پذيگش ابالغ. 4

 نامه پايان موضوع تصوي  از پس

 الملل بین پردیس -پژوهشی معاونت نام با پژوهشيار در پگوپوزال ثبت. 5
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 دانشك   تكميلي تحصيالت و آموزشي رگو  شوراي صورتجلهات و ش   تأيي  پگوپوزال از نهخه يك ارائه. 6

 الملل بين پگديس تحصيالت تكميلي معاونت به

 نيتز  دانشهکده  پژوهشهی  شورای در باي  شود محهوب تحقيقاتي طگح عنوان به اي نامه پايان چنانچه :تبصره

 .شود ارسال الملل بين پگديس پژوهشي معاونت به مذكور شوراي صورتجلهه و رگدد تصوي  و بگرسي

 جامع امتحان در شگكت. 7

 در دانشجو قبولی اعالم از پس پژوهشي، مگحله در نامه پايان ت وين و نامه پايان واح  اخذ و نام ثبت. 6ه تبصر

 .ريگد مي صورت جامع امتحان

 استا   بتگ  استت  موظف نگسان  ، پايان به را آن كه زماني تا نامه، پايان واح  انتخاب از پس دانشجو. 9 تبصره

 نيمهتال  آخگين در نامه پايان نمگ  حال اين در .نماي  نام ثبت آن بگاي نيز بع  هاي نيمهال در دانشگاهي تقويم

 شود مي دانشجو كارنامه وارد تحصيلي

 بنت ي  زمان ج ول با مطابق مشخص بن ي زمان طبق را خود نامه پايان اجگاي است موظف دانشجو. 8 تبصره

 تحصيل زمان افزاي  نتيجه در و زمان اتالف هگرونه از و ده  انجام پگوپوزال در ش   ثبت طگح اجگاي مگاحل

 .آورد عمل به جلوريگي

 بگنامته  مطابق آموزشي، مگحله واح هاي تع اد به بهته پژوهشي مگحله در نامه پايان واح هاي تع اد. 4تبصره 

 مجمتوع  حتال،  هگ در .است واح  88 حداکثر و 66 حداقل ريزي بگنامه عالي شوراي مصوب مگبوط آموزشي

 بيشتتگ  واحت   55 از و كمتتگ  واح  49 از نباي  تخصصي دكتگي دور  در دانشجو پژوهشي و آموزشي واح هاي

 .باش 

 

 نامه پایان اجرای مراحل بر نظارت

 نظتارت  و هت ايت  با باي  نامه پايان ت وين و پژوهشي مگحله در دانشجو، پژوهشي و علمي هاي فعاليت تمام-

 كن ، تعيين پژوهشي راهنماي استاد كه زماني هگ در است موظف دانشجو. ريگد صورت پژوهشي راهنماي استاد

 .نماي  رزارش وي به را خود تحقيقات نتيجه

 يكتگم  1 هگ ح اكثگ و تحقيق از مگحله هگ در است موظف پژوهشي راهنماي استاد تخصصي دكتگي دور  در-

 راهنماي استاد تأيي  از پس رزارش اين كن ، درخواست وي از را دانشجو كار پيشگفت از مكتوب رزارشي نوبت

 راهنمتاي  استتاد  و دانشجو حضور با و شود مي تهليم رگو  يا دانشك   تكميلي تحصيالت شوراي به پژوهشي

 .ريگد مي قگار بگرسي مورد رگدد، مي تعيين شورا همين توسط آن اعضاي كه اي جلهه در پژوهشي
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 بايت   دهت   متي  اختصتاص  دانشتجو  نامه پايان راهنمايي به پژوهشي راهنماي استاد كه را ساعاتي ميزان: تبصره

 .باش  نيمهال هگ در نامه پايان واح  تع اد بگابگ 8 ح اقل

 

 داوران کمیته اعضاء

 مشاور (ساتي ستاد )اا و پژوهشي راهنماي (اساتي . استاد )1

 سته  با و استادياري ح اقل درجه با مگبوطه رشته در تحقيقاتي مؤسهات يا دانشگا  علمي هيأت عضو چهار. 2

 تكميلتي  تحصتيالت  شوراي تأيي  و رگو  پيشنهاد به تكميلي تحصيالت دور  در پژوه  يا ت ريس سابقه سال

 .دانشك  

 .باش  باالتگ يا دانشياري درجه داراي باي  داوران هيأت اعضاي از نفگ يك ح اقل. 6تبصره

 علمي مگتبه و شون  انتخاب ديگگ تحقيقاتي مؤسهات و دانشگا  از باي  داوران هيأت اعضاي از نفگ دو. 9تبصره

 .باش  دانشياري ح اقل باي  كشور داخل در وجود صورت در نفگ دو اين از يكي

 .دانشك   تكميلي تحصيالت شوراي نماين  . 3

 

 نامه پایان از دفاع شرایط

 از پس و كن  مي اعالم پژوهشي راهنماي استاد را آن اتمام كه دانشجو توسط نامه پايان ت وين و تكميل از بع -

 در استت  موظف دانشجو نامه، پايان بودن دفاع قابل بگ مبني ر جلهه پي  دفاع داوران هيات اعضاي كتبي تايي 

 در نمايت ،  متي  تاييت   دانشتك    تكميلتي  تحصيالت شوراي و مشخص آموزشي رگو  را آن زمان كه اي جلهه

 .نماي  دفاع خود نامه پايان از داوران حضور

 .باش  رذشته نامه پايان اخذ و نام ثبت زمان از یکسال ح اقل بايهتي نامه پايان از دفاع زمان. 6تبصره

 .شود درج نامه پايان صفحات نخهتين در باي  مشاور استادان و پژوهشي راهنماي استاد تايي . 9تبصره

 اطالع به سپس تأيي ، راهنما استاد توسط دفاع از قبل باي  دانشجو رساله مطال  صحت و علمي كيفيت. 8تبصره

 .شود رسان   دانشك   يا رگو  تكميلي تحصيالت شوراي

 دانشك   يا رگو  استادان حضور در دفاع، پي  جلهه يك در دفاعيه جلهه از قبل است موظف دانشجو. 4تبصره

 .نماي  تشگيح را خود تحقيق موضوع ذيگبط دانشجويان و

 

 مهم تذکر
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 و ISI مقالته  دو كه باش  مي خود تحقيقاتي نامه پايان از دفاع به مجاز هنگامي تخصصي دكتگي دور  دانشجوي

 :باش  نمود  اخذ را آن پذیرش گواهی يا و رسانده چاپ به زيگ شگايط با PubMed يا

رعايتت ) باشت   مسهوول  نویسهنده  يااول نویسنده دانشجو آن در و نامه پايان از اول مقاله Affiliation 

 (باش  مي الزامي الملل بين پگديس

به دانشجو) باش  داشته مشاركت آن در دانشجو كه نامه پايان موضوع با مگتبط تحقيقاتي كار از دوم مقاله 

 (باش  طگح همكار عنوان

 

 نامه پایان ارزشیابی و دفاع جلسه برگزاری نحوه

 دانشك   آموزش حوز  از نامه پايان از دفاع مجوز اخذ. 1

 و شت    رستان    مگبوطته  استادان و رگو  تأيي  به قبالً كه شود مي صادر دفاع مجوز هايي پاياننامه بگاي: تبصره

 .باش  ش   تهيه مگبوطه هاي نامه آيين و تخصصي دكتگي هاي رساله نگارش راهنماي مطابق

 نامه آيين اسا  بگ داوران انتخاب. 2

 پژوهشتي  معاونتت  از نامه پایان ارزشیابی فرم و داوران دعوتنامه دريافتت  و نامه پايان از دفاع تاريخ تعيين. 3

 .دفاع تاريخ از قبل هفته يك ح اقل الملل بين پگديس

 .دانشجو توسط نامه پايان از دفاع و داوران حضور با دفاع جلهه بگرزاري. 4

 از ديگتگ  تتن  سته  حت اقل  و مشتاور  استادان حضور با و پژوهشي راهنماي استاد رياست با دفاع جلهه: تبصره

 نامه پايان و تحقيقاتي كار از رزارشي جلهه اين در است موظف دانشجو. ياب  مي رسميت داوران هيات اعضاي

 .نماي  دفاع آن از و نمود  ارائه را خود
 

 تخصصی دکتری نامه پایان ارزشیابی و گذاری نمره نحوه

 را آن امتياز نامه پايان صحت و اصالت خصوص در بگرسي و شور از پس دفاعيه جلهه پايان در داوران هيات-

 .نماي  مي بن ي سطح زيگ شگح به رتبه بگ تاكي  با

 نمره       رتبه

 5/11 - 22      عالي

 17 - 44/11     خوب بهيار

 5/15 – 44/16       خوب
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 .شود نمی محاسبه دانشجو نمگات كل ميانگين در ولي شود مي ثبت كارنامه در نامه پايان نمگ  و رتبه. 6 تبصره

 هیهات  اعضهای  از تهن  پنج حداقل نمگات ميانگين نامه پايان نمگ  خصوص در ريگي تصميم مالك. 9تبصره

 .است داوران

 در توان  مي دانشجو شود، داد  تشخيص قبول قابل غيگ داوران، هيأت نظگ از نامه، پايان كه درصورتي. 8تبصره

 هيأت كه زماني در ديگگ بار و كامل را خود نامه پايان نكن ، تجاوز وي تحصيل مجاز م ت ح اكثگ از كه م تي

 .نماي  دفاع آن از كنن  مي تعيين داوران

 

 الملل بین پردیس دانشجویان برای مهم نکات

 :باش  مي الزامي الملل بين پگديس (PhD) تخصصي دكتگي دانشجويان كليه بگاي زيگ مگاحل انجام

 نحتو   تاييت   جهتت  الملهل  بین پردیس پژوهشی معاونت به نشده صحافی نامه پايان از نهخه يك تحويل .1

 .نامه پايان نگارش

 و ، PDF و Word فگمت دو در نامه پايان فايل همگا  به شده صحافی نهايي نامه پايان از نهخه يك ارائه. 2

 پژوهشی معاونت به اول affiliation عنوان به الملل بين پگديس نام درج با نامه پايان از حاصل مقاالت ارائه

 .الملل بین پردیس

 

 ما: با تما 

 پژوهشي امور كارشنا  ،جهاني خانم


