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پذیرش و  نامهشیوهمحور به استناد پژوهش دکتری هاندازی دوردر اجرای تصمیمات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر راه

 10/21/2872مورخ  105188/1کشور به شماره  و پژوهشیو مؤسسات آموزشی  هادانشگاهدکتری تخصصی  هظرفیت دانشجو در دور

آموزش عالی وزارت متبوع )شماره  ریزیبرنامه شورای 40/40/2807مورخ  995دوره دکتری مصوب جلسه شماره  نامهآیینو 

رویه پذیرش دانشجو و ایفای مسئولیت دانشگاه در برابر جامعه و پاسخگویی  سازیهمسان منظوربه( و 29/47/2807مورخ  59147/5

های پژوهشی، نحوه پذیرش و فرایند و توانمندی هامهارتبا  آموختگاندانشطریق پرورش اجرایی از  هایسازمانبه نیاز علمی 

تحصیلی دانشجویان دکتری پژوهش محور دانشگاه علامه طباطبائی به شرح مفاد زیر برای اجرا از تاریخ تصویب در هیأت رئیسه 

 گردد.دانشگاه ابلاغ می

 :تعاریف و اختصارات -6 هماد

 زارت علوم، تحقیقات و فناوری استمنظور و :وزارت -2

 منظور دانشگاه علامه طباطبائی است. :دانشگاه -1

 دکتری پژوهش محور است. همنظور دانشجوی دور :دانشجو -8

 تحصیلات تکمیلی دانشگاه است. هایدورهمنظور پردیس  :پردیس -0

 

 :شرایط عمومی داوطلبان -9 هماد

 عالیبرخورداری از صلاحیت عمومی ورود به آموزش  -2-1

 نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت نظام وظیفه عمومی برای متقاضیان مرد -1-1

 ی داخل یا خارج از کشور مورد تأیید وزارتهادانشگاهداشتن دانشنامه کارشناسی ارشد مرتبط از یکی از  -8-1

 ارشد به عهده شورای پژوهشی دانشگاه خواهد بود. در مواردی که ابهام وجود داشته باشد، تشخیص مرتبط بودن کارشناسی :تبصره

داشتن صلاحیت علمی به تشخیص کمیته تخصصی پذیرش داوطلبان دکتری پژوهش محور و تأیید نهایی معاونت پژوهشی  -0-1

 (0موضوع ماده ) دانشگاه

 نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ قوانین و مقررات کشور -5-1

 :داوطلبان به دانشگاهمعرفی  هشیو -1 هماد

 :توانند برای ورود به دوره اقدام نمایندداوطلبان به چند شیوه می

از سازمان امور دانشجویان وزارت و تعهدنامه کتبی مبنی  نامهمعرفیارائه  :های کاربردداوطلبان استفاده از بورسیه حوزه -6-1

نحوه پذیرش این دسته از متقاضیان بر )شگاه از سوی سازمان مربوطه های تحصیلی و شهریه طبق اعلام دانبر پرداخت تمامی هزینه

های کاربرد برای تحصیل در مقطع دکتری پژوهش محور مورخ نامه بورسیه تحصیلی کارشناسان و متخصصین حوزهمبنای شیوه

 .(باشدمی 42/41/2871



 

 

نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در ناحراز تمامی شرایط انتقال بر اساس آیی :داوطلبان انتقال از خارج -9-1

/و مورخ 10207 ها، مؤسسات آموزشی عالی و مراکز پژوهشی داخل کشور به شمارههای خارج از کشور به دانشگاهدانشگاه

 باشد.به تأیید وزارت الزامی می 40/24/2807

 وی وزارت به دانشگاه مبنی بر قبول پرداخت شهریه تحصیلی.نامه از سمعرفی ارائه :داوطلبان استفاده از بورسیه وزارت -1-1

 :پذیرش داوطلبان شرایط -4 هماد

لازم است داوطلبان پس از معرفی رسمی از سوی سازمان امور دانشجویان وزارت، به معاونت پژوهشی دانشگاه مراجعه نموده و مدارک 

 (، رزومه علمی و اجرایی و کپی مدارک شناساییریزنمراتبه همراه  تصویر مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد)اولیه شامل 

 را تسلیم نمایند تا مدارک و مستندات ایشان در کمیته تخصصی پذیرش داوطلبان دکتری پژوهش محور مورد بررسی قرار گیرد.

 :ترکیب اعضای کمیته تخصصی پذیرش داوطلبان دکتری پژوهش محور عبارت است از :6تبصره 

  (کمیته رئیس)پژوهشی دانشگاه معاون 

 (عضو کمیته) معاون آموزشی دانشگاه 

  (دبیر کمیته)مدیر امور پژوهشی دانشگاه 

  (از اعضای هیأت علمی)دانشگاه  رئیسنماینده 

 دو عضو هیأت علمی به انتخاب معاون پژوهشی دانشگاه 

  (بدون حق رأی)کارشناس دانشجویان پژوهش محور 

 :معیار ذیل بررسی خواهد کرد 5رش، مدارک داوطلبان را بر مبنای کمیته تخصصی پذی :9تبصره 

 تناسب رشته مورد تقاضا با رشته تحصیلی حداقل یکی از مقاطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد -2

 سطح علمی دانشگاه محل تحصیل مقطع ارشد -1

 معدل دوره کارشناسی ارشد -8

 پژوهشی –رزومه علمی  -0

 رزومه اجرایی -5

برای پذیرش دانشجویان نیمه دوم سال  آذرماهبرای پذیرش دانشجویان نیمه اول و  مردادماهو بار در سال )در این کمیته د :1تبصره 

به معاونت پژوهشی دانشگاه تحویل  آبان ماه 25و  تیرماه 25تحصیلی( برگزار خواهد شد. متقاضیان باید مدارک خود را حداکثر تا 

 نمایند.

 :شرایط تحصیل دانشجو -5 هماد

، دانشجو با مدارک و نامثبت( و اعلام زمان 0ماده  1ز پذیرش داوطلبان از سوی کمیته تخصصی پذیرش )موضوع تبصره پس ا

 :نمایدمی اولیه به روش ذیل مراجعه نامثبتمستندات اعلامی معاونت پژوهشی دانشگاه در موعد مقرر برای 



 

 

 به همراه مدارک و مستندات لازم به کارشناس پژوهشی مربوطه نامه توسط داوطلب و تحویل آناین شیوه 2تکمیل فرم شماره  -2

 نامه و واریز وجوه مربوطه به حساب دانشگاه و اخذ تأییدیه از امور مالی دانشگاهاین شیوه 1تکمیل فرم شماره  -1

 مراجعه به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه و دریافت شماره دانشجویی -8

ورد و به تشخیص کمیته تخصصی پذیرش( و پیگیری فرایند تحصیلی مربوط به تعیین مراجعه به پردیس یا دانشکده )حسب م -0

 اساتید راهنما و مشاور

 و شروع فرایند تحصیلی طرح نامهتصویب  -5

 است. نامهشیوهمالی پیوست این  دستورالعملمبالغ شهریه برای دانشجویان و نحوه پرداخت آن بر اساس  :6تبصره 

آموزشی در پردیس یا دانشکده پس از تعیین اساتید راهنما و مشاور مراتب را جهت صدور  هایگروهضروری است مدیر  :9تبصره 

 حکم راهنما و مشاور به معاونت پژوهشی دانشگاه اعلام نمایند.

م گزارش تحصیلی دانشجو را تنظی هایفرمپردیس یا دانشکده حسب مورد بایستی با هماهنگی معاونت پژوهشی دانشگاه  :1تبصره 

 دفاع از رساله ادامه دهد. نموده و نظارت مستمر بر کیفیت تحصیلی دانشجو را تا آخرین مرحله

ها و مراکز پژوهشی دانشگاه با نظر معاونت پژوهشی دانشگاه امور تحصیل دانشجویان دکتری پس از آمادگی پژوهشکده :4تبصره 

 محول خواهد شد. هاآنپژوهش محور به تدریج به 

 :داد واحدهاتع - 1ماده 

واحد آموزشی مصوب در مقطع دکتری است که متناسب با نیاز رساله، از  68واحد از مجموع  1تعداد واحدهای آموزشی دانشجویان 

های آموزشی . کلاسشودمیواحد تعیین  10شود و تعداد واحدهای رساله این دانشجویان سوی استاد/ استادان راهنما تعیین می

های دانشگاه معرفی به دانشکده های آموزشیشود، مگر در شرایط خاص که توسط مدیران گروهتشکیل می دانشجویان در پردیس

 شوند.می

دروس هر رشته توسط استاد/ان راهنما انتخاب  سرفصلعنوان درسی مطابق با  8 یال 1واحد آموزشی مذکور در قالب  1 :6تبصره 

 .شوندمی

روش تحقیق بگذرانند که محتوی آن ضرورتاً بایستی  نیازپیش واحد 1د در نیمسال اول تمامی دانشجویان موظف هستن :9تبصره 

 باشد. نویسیرسالهناظر بر اصول و آیین 

ارائه مدرک آموزش تسلط به یک زبان خارجی )به تشخیص دانشگاه( قبل از ورود به نیمسال دوم تحصیلی برای تمامی  :1تبصره 

 شود.مربوطه تعیین می هاینامهو آیینبر اساس ضوابط آموزشی  دانشجویان ضروری است و نمره آن

 :شرایط رساله تحصیلی -7 هماد

و اخذ شماره دانشجویی و معرفی به پردیس یا دانشکده، حداکثر ظرف مدت  نامثبتدانشجو موظف است پس از  :موضوع رساله -6

وان کلی آن قبلاً از سوی وزارت متبوع به دانشگاه اعلام شده که در مورد داوطلبان حوزه کاربرد عن)یک ماه موضوع رساله خود را 



 

 

نهایی کرده و به گروه مربوطه ارائه نماید. گروه بایستی پس از بررسی و تأیید کلیات موضوع، اساتید راهنما و مشاور را با در  (است

 نظر گرفتن پیشنهاد خود دانشجو به معاونت پژوهشی برای صدور حکم اعلام نماید.

ان( استاد )ان( راهنما و عنداللزوم استاد )دانشجو بایستی در جلسه گروه با حضور دانشجو و  طرح نامه :طرح نامهیند اجرای فرا  -9

مورد بررسی قرار گرفته و پس از انجام اصلاحات و پیشنهادات اعضای  (در مورد دانشجویان مربوطه)مشاور و نماینده حوزه کاربرد 

رسمی  طوربهلی حوزه کاربرد مخدوش یا منحرف نشود، اصلاح و فعالیت علمی دانشجو در چارچوب آن که هدف اص ایگونهبهگروه 

 آغاز شود.

 .شودمرحله انجام می 0و محتوای رساله در  موضوع سمینارهای دفاع از عنوان، :سمینارها -1

 :طرح نامهدفاع از  :6سمینار 

 طرح نامهتشریح  ان( راهنما و مشاور ضمناستاد )زشی مربوطه به همراه دانشجو موظف است در زمان تعیین شده از سوی گروه آمو

خود بپردازد. بدیهی است گزارش این  طرح نامهو ... به دفاع از  شناختیروشنظری و  هایچارچوبخود با محوریت سؤال، فرضیه، 

 شود.سمینار بایستی از سوی گروه به معاونت پژوهشی ارسال می

 :پژوهشی هایابلیتقارزیابی  :9سمینار 

پژوهشی دانشجو است که در پایان هر دو نیمسال تحصیلی از  هایفعالیتپژوهشی دانشجو بر اساس روند پیشرفت  هایقابلیتاحراز 

سوی گروه آموزشی مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و گزارش پیشرفت تحصیلی وی بایستی به معاونت پژوهشی و نماینده کارفرما 

 نشجویان مربوطه( ارسال شود.)در مورد دا

ر و دانشجو د شودمیسنجیده  «غیر قابل قبول»و  «قابل قبول» صورتبهپژوهشی دانشجو  هایفعالیتمیزان پیشرفت  :6تبصره 

)در مورد دانشجویان مربوطه(  سوی گروه مربوطه و تأیید معاونت پژوهشی و نماینده کارفرما از« قابل قبول»درجه صورت احراز 

 واند به فعالیت پژوهشی خود ادامه دهد.تمی

ل به یک نیمسا تنها سنجیده شود، «قبولغیر قابل »پژوهشی دانشجو از سوی گروه  هایفعالیتچنانچه میزان پیشرفت  :9تبصره 

ه تحصیل ادام از پژوهشی خود را به سطح قابل قبول ارتقاء دهد و در غیر این صورت، هایفعالیتتا روند  شودمیوی فرصت داده 

 محروم خواهد شد.

 :پیش دفاع از رساله :1سمینار 

ان( راهنما و مشاور آخرین دفاع خود از رساله را در جلسه دفاع رسمی با حضور استاد )دانشجو پس از تهیه نهایی رساله با تأیید 

 کند.استادان مذکور، داوران و گروه آموزشی مربوطه برگزار می

  



 

 

 :دفاع از رساله :4سمینار 

مستخرج از موضوع  المللیبینپژوهشی چاپ شده در مجلات دارای نمایه معتبر  -مقاله علمی 1دفاع نهایی از رساله مشروط به ارائه 

 انجام خواهد شد. (در مورد دانشجویان مربوطه)رساله با حضور اعضای داوری و نماینده حوزه کاربرد 

های معتبر حداقل یک مقاله پژوهشی مرتبط با رساله در مجلات و فصلنامه پیش از دفاع نهایی از رساله و پس از چاپ :6تبصره 

شفاهی و توسط کمیته ارزیابی جامع )شامل مدیر یا نماینده گروه مربوطه، استادان راهنما و  صورتبهپژوهشی، دانشجو  –علمی 

 گیرد. نتیجه اینشده مورد ارزیابی جامع قرار میمشاور و نماینده حوزه کاربرد( پیرامون موضوعات مرتبط با رساله و دروس گذرانده 

شود و در صورت غیر قابل قبول بودن نتیجه، حداکثر یک نیمسال به وی ارائه می «غیر قابل قبول»و  «قابل قبول» صورتبهارزیابی 

ین صورت، از ادامه تحصیل فرصت داده خواهد شد تا در ارزیابی جامع دوم شرکت کند و امتیاز قابل قبول را کسب نماید. در غیر ا

 محروم خواهد شد.

اختراع، اکتشاف  نامه دکتری، چنانچه دانشجو از تولید دانش فنی، ثبتآیین 0ماده  ،25در شرایط خاص، مطابق تبصره  :9تبصره  

رخوردار باشد، قاضی بعلمی، خلق آثار بدیع هنری و یا کتب تألیفی و تصنیفی با تأیید دستگاه مت صلاحذیو نوآوری با تأیید مراجع 

 شود.پس از تأیید داوران و گروه مربوطه از ارائه مقاله معاف می

 :مدرک تحصیلی -8 هماد

 شود.صادر می «شیوه پژوهش محور»مدرک تحصیلی دانشجویان با عنوان دانشگاه علامه طباطبائی و با قید 

 :مدت تحصیل -2 هماد

سال است و در صورت ضرورت به پیشنهاد  0سال و حداکثر  8محور حداقل شمدت مجاز تحصیل در دوره دکتری به شیوه پژوه

 توان حداکثر تا یک نیمسال تحصیلی به آن اضافه کرد.ان( راهنما و تأیید گروه میاستاد )

 :استادان الزحمهحق -60 هماد

 واحد رساله 84معادل  :استاد راهنما -2

واحد و اگر سه استاد مشاور  8واحد هر کدام  1استاد مشاور داشته باشد،  1در صورتی که دانشجو  واحد 8معادل  :استاد مشاور -1

 .شودمیتقسیم  هاآنواحد میان  1واحد به میزان هرکدام  1باشند، این 

 التحقیقحقساعت  84معادل  :داور -8

 التحقیقحقساعت  24 :نماینده معاونت آموزشی -0

 التحقیقحق ساعت 24 :نماینده معاونت پژوهشی -5

استاد/ان راهنما و مشاور در چهار مرحله و قبل از شروع هر سمینار و با ارائه گزارش تحصیلی دانشجو  الزحمهحقپرداخت  :6تبصره 

 .شودمیبه معاونت پژوهشی انجام 

 شود.های مذکور از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه تأمین میاعتبار مربوطه برای پرداخت :9تبصره 



 

 

 :حسابتسویه -66 هماد

. چنانچه باشدمی انشجو موظف به رعایت تمامی مقررات و ضوابط آموزشی و پژوهشی و انضباطی مربوطه در طول دوران تحصیلد

استادان راهنما و مشاور متناسب با پیشرفت کار  الزحمهحقدانشجو به هر علتی از ادامه تحصیل انصراف بدهد و یا اخراج شود، 

 شود.حاسبه و از دانشجو و یا از محل وثایق مربوطه اخذ میدانشجو تا مقطع انصراف یا اخراج م

تصویب هیأت رئیسه دانشگاه قرار گرفت و از تاریخ  مورد 40/2871/ 20تبصره تنظیم و در تاریخ  29 و ماده 22نامه در این شیوه

 ابلاغ قابل اجرا است.
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نامه پذیرش و فرایند تحصیلی دانشجویان دکتری شیوه»در جهت نظارت شفاف بر اجرای دوره دکتری پژوهش محور مطابق با 

 40/40/2807مورخ  995نامه دکتری مصوب جلسه شماره آیین»هیأت رئیسه دانشگاه و  20/40/2871مصوب مورخ  «محورپژوهش 

 شود.نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری پژوهش محور مطابق با مفاد زیر تدوین میشیوه، «تحقیقات و فناوریوزارت علوم، 

 

 :تعاریف -6ماده 

 نامه است.این شیوه 8منظور کمیته راهبری رساله طبق موضوع ماده  :کمیته

 منظور شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده، پردیس و پژوهشکده است. :شورا

 منظور شورای گروه آموزشی و پژوهشی دانشکده، پردیس و پژوهشکده است. :وهشورای گر

 

 :استاد راهنما -9ماده 

دکتری پژوهش محور بر عهده استاد راهنما است که به درخواست دانشجو،  همسئولیت راهنمایی دانشجو از ابتدای ورود به دور 

تورالعمل دس»استاد راهنما باید علاوه بر احراز شرایط ذکر شده در شود. میموافقت عضو هیأت علمی و تأیید شورای گروه و شورا تعیین 

 «های دکتری مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاههای کارشناسی ارشد و رسالهنامهشرایط راهنمایی، مشاوره و هدایت پایان

 :پژوهشی زیر را داشته باشد -یکی از شرایط علمی حداقل

ترویجی  -پژوهشی، علمی -راهنما باید حداقل یک مقاله چاپ شده در موضوع رساله در مجلات علمی تاداس :مقاله چاپ شده -1-2

 مروری داشته باشد. -یا علمی

ای، دانشگاهی یا برون دانشگاهی مرتبط با موضوع استاد راهنما باید حداقل یک پروژه تحقیقاتی دانشکده :تحقیقاتی پروژه -1-1

 باشد.رساله دکتری انجام داده 

 به چاپ رسانده باشد. دکتری استاد راهنما باید حداقل یک کتاب در موضوع مرتبط با رساله :کتاب-1-8

نامه منعقدشده با استاد راهنما باید حداقل یک کار پژوهشی مرتبط با موضوع رساله بر اساس تفاهم :ا:در دست اجر پژوهش -1-0

 ه باشد.های صنعتی و اجتماعی در دست اجرا داشتدستگاه

 

 :کمیته راهبری رساله -1ماده 

نماینده حوزه کاربرد در مورد دانشجویان بورسیه حوزه کاربرد )این ، ( مشاوراناستاد )ان( راهنما، استاد )کمیته راهبری متشکل از  

ی و اینده معاونت آموزش، نمشود(صورت کتبی از طرف حوزه کاربرد معرفی میتواند یکی از استادان دانشگاه باشد که بهنماینده می

داور عضو هیأت علمی متخصص در موضوع رساله از  8دانشگاه و ، نماینده معاونت پژوهشی دانشگاهتحصیلات تکمیلی 

 ها حداقل استادیار و یک نفر از خارج دانشگاه و حداقل دانشیار باشد.دانشکده/پژوهشکده/پردیس که دو نفر از آن

 :زیر خواهد بود صورتبه نامه، در مراحل مختلفاین شیوه 5 ه مطابق با مادهترکیب اعضای کمیته راهبری رسال

نماینده حوزه کاربرد و  ( مشاوراناستاد )ان( راهنما، استاد )ی کمیته متشکل از اعضا ل:مرحله تهیه پروپوزال و ارزیابی او در -2

 در مورد دانشجویان حوزه کاربرد خواهد بود.

ن مرحله نماینده معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و نماینده معاون پژوهشی دانشگاه به اعضای ای در دوم:در ارزیابی  -1

 کمیته اضافه خواهند شد.

 اعضای کمیته اضافه خواهند شد.به  این مرحله داوران رساله در(: نهاییسوم )در ارزیابی  -8



 

 

 

دفاع از پروپوزال و پیشرفت تحصیلی دانشجو با پیگیری دانشجو و بر مسئولیت هماهنگی زمان برگزاری جلسات تصویب و  :6تبصره 

 اساس فرم تعیین شده بر عهده استاد راهنما است.

 :اعضای کمیته حکم صادر خواهد شد و مبنای پرداخت ارائه تصویر حکم مذکور خواهد بود یبرا :9تبصره 

 شود.أیید و پیشنهاد شورا توسط معاون پژوهشی دانشگاه صادر میحکم استاد راهنما و نماینده معاون پژوهشی دانشگاه پس از ت -

 شود.حکم نماینده تحصیلات تکمیلی دانشگاه به پیشنهاد رئیس دانشکده/پژوهشکده/پردیس توسط معاون آموزشی دانشگاه صادر می -

ر دانشکده/پژوهشکده/پردیس صادتوسط رئیس  ربطتأیید شورای ذیحکم سایر اعضای کمیته به پیشنهاد مدیر گروه مربوطه و  -

 شود.می

 

 :محل اجرای دوره -4ماده 

ها و پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه محول شده است و رئیس به دانشکدهمحور تصدی مدیریت اجرایی دوره دکتری پژوهش 

 زشیهای آموان به سمت گروهدانشکده/پردیس پس از دریافت پرونده دانشجویان از معاونت آموزشی دانشگاه وظیفه هدایت دانشجوی

 نامه حاضر را به شکلها جهت تعیین استاد/ان راهنما، مشاور، تصویب عنوان رساله و ادامه فرایند تحصیلی طبق شیوهو پژوهشکده

 :ذیل به عهده دارد

اه دارند، پس ه به دانشگهای وابستآن دسته از دانشجویانی که بنا بر رشته تحصیلی مصوبشان گروه فعال پژوهشی در پژوهشکده -الف

شوند. لذا فرایند تحصیلی این ها معرفی میبه پژوهشکدهمحور کمیته ساماندهی دوره دکتری پژوهش از تعیین از سوی 

 :دانشجویان به ترتیب ذیل خواهد بود

 نشکده یس/دامعرفی دانشجو از سوی معاونت آموزشی دانشگاه به پردیس/دانشکده و سپس با نامه رسمی از سوی رئیس پرد

 به پژوهشکده

 نامه( توسط این شیوه 1های پژوهشی پژوهشکده جهت تعیین استاد راهنما )موضوع ماده هدایت دانشجو به سمت گروه

 رئیس پژوهشکده و ابلاغ نتیجه به معاونت پژوهشی دانشگاه جهت صدور حکم استاد راهنما

 نامه د عنوان رساله در شورای گروه پژوهشکده طبق این شیوهتعیین واحدهای آموزشی دانشجو توسط استاد راهنما و تأیی

 و ارسال مصوبات شورای گروه و شورای پژوهشکده توسط رئیس پژوهشکده به پردیس جهت برگزاری واحدهای آموزشی

 تعیین شده و درج در پرونده دانشجو

باشد، اما فرایند پژوهشی دانشجو طبق دانشکده میبدیهی است فرایند آموزشی این دانشجویان کاملًا در اختیار پردیس/ :1تبصره 

 نامه در اختیار پژوهشکده خواهد بود.این شیوه

ای از گزارشات الاجرا بوده و رئیس پژوهشکده نسخههای شورای گروه و شورای پژوهشکده در دانشکده/پردیس لازممصوبه :4تبصره 

نده دانشجو به دانشکده/پردیس دانشگاه و برای نظارت بر حسن انجام کار به اجرا و درج در پرو کمیته، شورای گروه و شورا را برای

 معاونت پژوهشی دانشگاه و رونوشت به معاونت آموزشی دانشگاه ارسال خواهد کرد.

های آموزشی دانشکده/پردیس جهت تعیین استادان راهنما و مشاور، سایر دانشجویان توسط رئیس دانشکده/پردیس به گروه -ب

 شوند.نامه معرفی میعنوان رساله و ادامه فرایند تحصیلی طبق این شیوه تصویب

 :اجرای دورهبندی برنامه زمان -5ماده 



 

 

بندی زیر را تا مرحله شود، برنامه زمانزمان با پذیرش دانشجو تعیین میموضوع رساله که هم دانشجو موظف است پس از انتخاب 

 دفاع نهایی رعایت کند.

 :ماه بعد از شروع دوره( 1حداکثر تا )پروپوزال تهیه و تصویب  -6

 :کمیته تعیین اعضای  -

تعیین و شروع به کار  نامهاین شیوه 8رساله مطابق بند یک ماده  راهبری کمیته باید اعضای عنوان نخستین گامدر این مرحله به

 .کند

 :گذراندن درس روش تحقیق -

 مرحله الزامی است. این در نیازپیش عنوانبه روش تحقیق گذراندن درس

 :تصویب عنوان رساله -

 دانشجو باید تلاش کند که عنوان رساله خود را بر اساس اسناد بالادستی کشور و در قالب طرح پژوهشی تقاضامحور نهایی کرده و 

 به تصویب رساند. در شورای گروه مربوطهو موضوع رساله  راهنما کاربرگ تعیین استاد قالب در

 :تصویب پروپوزال -

و با الهام از مباحث درس روش تحقیق فرم پروپوزال مصوب دانشگاه خود را در قالب  انشجو در این مرحله باید پروپوزال رسالهد

ای متشکل از اعضای به روش دقیق علمی و بر اساس نیازهای اعلامی کارفرما تهیه کند و پس از دفاع از رساله و تأیید آن در جلسه

 نیز به تصویب رساند. ی رساله، آن را در شوراشورای گروه و کمیته راهبر

 :اخذ مدرک زبان -

امه ندانشجو در این مرحله باید از عهده آزمون زبان انگلیسی برآمده و مدرک معتبر زبان انگلیسی خود را مطابق با اصول و آیین

 دوین رساله بهره گیرد.آموزشی به دانشکده/پژوهشکده/پردیس ارائه نماید تا بتواند از زبان فراگرفته خود در ت

 :تهیه گزارش -

کاربرگ تعیین موضوع رساله و ( 2در این مرحله دانشجو باید با پیگیری خود گزارش اقدامات انجام شده تا این مرحله )شامل )

ار برای نظارت بر حسن انجام کرسانده و سپس  را به تأیید شورا ( مدرک زبان(1( فرم تصویب پروپوزال و )9) استاد راهنما،

دانشکده/پژوهشکده/پردیس به  رسمی از طریق رئیس طوربهجلسات شورای گروه و شورا های مذکور را به همراه صورتکاربرگ

ارسال کند. بدیهی است ادامه فعالیت علمی دانشجو مستلزم  معاونت پژوهشی دانشگاه و رونوشت آن را به معاونت آموزشی دانشگاه

 وی معاونت پژوهشی دانشگاه است.ز سدریافت و تأیید این گزارش ا
 

 :ماه بعد از تصویب پروپوزال( 2ارزیابی اول )حداکثر  -9

 :گذراندن حداقل یك درس -

در این مرحله دانشجو باید حداقل یکی از دروس موظف تخصصی مرتبط با موضوع رساله خود را که قبلاً توسط استاد راهنما در 

 کتری درج شده است، بگذراند.کاربرگ تعیین استاد راهنما و موضوع رساله د

  



 

 

 :اول و دوم رساله هایگزارش فصل -

های اول و دوم رساله خود را پس از تأیید استاد راهنما به سایر اعضای کمیته ارائه و به تأیید در این مرحله دانشجو باید گزارش فصل

 رساند.

 :موظف اولین مقالهتدوین  -

های پژوهشی خود تا آن مرحله از رساله، بر اساس اصول علمی خود را بر اساس یافته دانشجو در این مرحله باید اولین مقاله موظف

پژوهشی تدوین و برای چاپ به یکی از نشریات معتبر بسپارد )شایان ذکر است دانشجو موظف است در طول تهیه  -مقالات علمی

 مرحله باید منتشر نماید(.پژوهشی را به چاپ برساند که اولین آن را در این -مقاله علمی 1رساله خود 

 :مقاله در کنفرانس ارائه -

و باید تلاش  المللی یا ملی تخصصی ارائه کنددر این مرحله دانشجو باید علاوه بر مقاله نخست، مقاله دیگری را به یک کنفرانس بین

 ریافت کند.د نظران حوزه تخصصی خود، از کنفرانس نامبردهکند تا بازخورد فعالیت پژوهشی خود را از صاحب

 :و تأیید شورای مربوطه اول ارزیابیتهیه گزارش از پیشرفت کار در و دفاع  -

جلسه های پیشرفت رساله دکتری خود در مقابل اعضای کمیته دفاع کند و صورتدر این مرحله دانشجو بایستی از نتایج و دستاورد 

جلسه و کاربرگ ارزیابی اول را که أیید شورا رساند. سپس صورترا به تأیید اعضای کمیته و پس از آن به ت کاربرگ ارزیابی اولو 

رسمی از طریق رئیس دانشکده/پژوهشکده/پردیس به معاونت پژوهشی دانشگاه و رونوشت  طوربهبه تأیید کمیته و شورا رسیده است 

 غیر قابل قبولجو از سوی شورا های پژوهشی دانشچنانچه میزان پیشرفت فعالیت .آن را به معاونت آموزشی دانشگاه ارسال کند

های پژوهشی خود را به سطح قابل قبول ارتقا دهد، شود تا روند فعالیت( به وی فرصت داده میماه 1سال )ارزیابی شود، تنها یک نیم

 در غیر این صورت از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.

 :ماه بعد از تأیید گزارش ارزیابی اول( 2حداکثر ) دومارزیابی  -1

 :کمیته اعضای کمیلت -

طور نامه بهاین شیوه 8ماده  1در این مرحله نمایندگان معاونت پژوهشی و معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه موضوع بند  

 بعد با ترکیب جدید تشکیل جلسه خواهد داد.رسمی به کمیته راهبری اضافه شده و کمیته من

 :یك درسحداقل گذراندن  -

نشجو باید حداقل یک درس دیگر از دروس موظف تخصصی مرتبط با موضوع رساله خود را که قبلاً توسط استاد در این مرحله دا

 راهنما در کاربرگ تعیین استاد راهنما و موضوع رساله دکتری درج شده است، بگذراند.

 :اول گواهی چاپ مقالهارائه  -

دارنده نتایج آزمایشات محاسباتی یا بررساله خود را )ترجیحاً در در این مرحله دانشجو باید گواهی پذیرش چاپ مقاله برآمده از

دار و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، پژوهشی نمایه-های معتبر علمیاعتبارسنجی( از یکی از نشریه

خ جلسه هیأت تحریریه باشد. علاوه بر این بایستی درمان و آموزش پزشکی ارائه نماید. گواهی چاپ مقاله باید مستند به شماره و تاری

ای از مقاله پس از چاپ از طریق دانشکده/پژوهشکده/پردیس به معاونت پژوهشی دانشگاه جهت تأیید و صدور مجوز دفاع ارسال نسخه

 شود.

  



 

 

 :موظف مقاله دومتدوین  -

های پژوهشی خود تا آن مرحله از رساله، بر اساس یافته دانشجو در این مرحله باید مقاله دوم از مقالات موظف خود را بر اساس 

 پژوهشی تدوین و برای چاپ به یکی از نشریات معتبر بسپارد. -اصول علمی مقالات علمی

 :چهارمو سوم  هایگزارش فصل -

ضای کمیته ارائه و به های سوم و چهارم رساله خود را پس از تأیید استاد راهنما به سایر اعدر این مرحله دانشجو باید گزارش فصل

 تأیید رساند.

 :و تأیید شورای مربوطه دوم ارزیابیتهیه گزارش از پیشرفت کار در و دفاع  -

جلسه های پیشرفت رساله دکتری خود در مقابل اعضای کمیته دفاع کند و صورتدر این مرحله دانشجو بایستی از نتایج و دستاورد

ه جلسه و کاربرگ ارزیابی دوم را ککمیته و پس از آن به تأیید شورا رساند. سپس صورت را به تأیید اعضای کاربرگ ارزیابی دومو 

رسمی از طریق رئیس دانشکده/پژوهشکده/پردیس به معاونت پژوهشی دانشگاه و رونوشت  طوربهبه تأیید کمیته و شورا رسیده است 

های پژوهشی دانشجو از سوی شورا غیر قابل قبول فعالیتآن را به معاونت آموزشی دانشگاه ارسال کند. چنانچه میزان پیشرفت 

های پژوهشی خود را به سطح قابل قبول ارتقا دهد، شود تا روند فعالیت( به وی فرصت داده میماه 1) نیمسالارزیابی شود، تنها یک 

 در غیر این صورت از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.
 

 :د از تأیید گزارش ارزیابی دوم(ماه بع 2سوم یا نهایی )حداکثر  ارزیابی -4

 :تعیین داوران-تکمیل اعضای کمیته -

بعد با ترکیب کامل همه اعضا تشکیل نامه به کمیته اضافه شده و کمیته راهبری مناین شیوه 8ماده  8در این مرحله داوران طبق بند 

 خواهد شد.

 :پژوهشی دوم -گواهی پذیرش مقاله علمیارائه  -

باید گواهی پذیرش چاپ مقاله دوم برآمده از رساله خود را )ترجیحاً دربردارنده نتایج آزمایشات محاسباتی یا در این مرحله دانشجو 

دار و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، پژوهشی نمایه -های معتبر علمیاعتبارسنجی( از یکی از نشریه

هی چاپ مقاله باید مستند به شماره و تاریخ جلسه هیأت تحریریه باشد. علاوه بر این بایستی درمان و آموزش پزشکی ارائه نماید. گوا

ای از مقاله پس از چاپ از طریق دانشکده/پژوهشکده/پردیس به معاونت پژوهشی دانشگاه جهت تأیید و صدور مجوز دفاع ارسال نسخه

 شود.

 :تدوین کامل رساله -

ی نهایدفاع و دفاع ور کامل تدوین کرده و آن را برای ارزیابی نهایی در دو مرحله پیشطود را بهدر این مرحله دانشجو باید رساله خ

جلسه مربوطه به همراه صورتنهایی( سوم )کاربرگ ارزیابی آماده کرده و تأییدیه اعضای کمیته و شورای مربوطه را در قالب 

دریافت مجوز دفاع نهایی به معاونت پژوهشی دانشگاه و رونوشت آن رسمی از طریق رئیس دانشکده/پژوهشکده/پردیس برای  طوربه

 را به معاونت آموزشی دانشگاه ارسال دارد.

 :نهایی() سومدفاع و تهیه گزارش پیشرفت کار در ارزیابی شیپ ارزیابی واحدهای آموزشی، -

 صورتبهی و از نتیجه نهائی رساله خود شفاه صورتبهدر این مرحله دانشجو پس از طی تشریفات اداری از دروس گذرانده شده 

کاربرگ  کند و در انتهادفاع می ای با اطلاع رسمی دانشکده/پژوهشکده/پردیس در برابر اعضای کمیتهکتبی و شفاهی در جلسه

اربرگ اع و کجلسه دفرساند. سپس بایستی صورتنامه به تأیید اعضای کمیته میاین شیوه 1با رعایت ماده  ( رانهاییسوم )ارزیابی 



 

 

رسمی از طریق رئیس دانشکده/پژوهشکده/پردیس به معاونت پژوهشی دانشگاه و رونوشت به  طوربهارزیابی سوم پس از تأیید شورا 

 های پژوهشی دانشجو از سوی شورا غیرمیزان پیشرفت فعالیت چنانچه معاونت آموزشی دانشگاه جهت صدور مجوز دفاع ارسال شود.

های پژوهشی خود را به سطح قابل قبول شود تا روند فعالیت( به وی فرصت داده میماه 1) نیمسالشود، تنها یک  قابل قبول ارزیابی

 ارتقا دهد، در غیر این صورت از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.

 :دفاع نهایی -

 شود که در یکانشجو اجازه داده میبه د که همه مراحل بالا با موفقیت طی شده باشد، از طرف معاونت پژوهشی دانشگاه در صورتی

های جلسه رسمی منطبق با شیوه و سیاست دانشگاه، در مقابل کمیته راهبری از رساله خود دفاع کند. چنانچه میزان پیشرفت فعالیت

داری االتحصیل شناخته شده و پس از طی تشریفات پژوهشی دانشجو از سوی کمیته راهبری قابل قبول ارزیابی شود دانشجو فارغ

محور خواهد شد؛ ولی چنانچه رساله او غیر قابل قبول، ارزیابی شود، تنها یک موفق به اخذ گواهینامه موقت دوره دکتری پژوهش

های پژوهشی خود را به سطح قابل قبول ارتقا دهد، در غیر این صورت شود تا روند فعالیتماه( به وی فرصت داده می 1) نیمسال

 ه خواهد شد.دانشجوی اخراجی شناخت

 

 :صدور مجوز دفاع نهایی شرط -1ماده 

های مربوط و ارسال آن از طریق رئیس دانشکده/پژوهشکده/پردیس در قالب فرم ذیل تهیه و تصویب گزارشات -6

 :به معاونت پژوهشی دانشگاه و رونوشت به معاونت آموزشی دانشگاه

 نامهوهاین شی 5بند یک ماده  موضوع :گزارش تهیه و تصویب پروپوزال 

 نامهاین شیوه 5موضوع بند دو ماده  :گزارش ارزیابی اول 

 نامهاین شیوه 5موضوع بند سه ماده  :گزارش ارزیابی دوم 

 )نامهاین شیوه 5موضوع بند چهار ماده  :گزارش ارزیابی واحدهای آموزشی، پیش دفاع و گزارش پیشرفت ارزیابی سوم )نهایی 

 ارائه مدرک معتبر زبان -9

 پژوهشی نمایه دار مورد تأیید وزارتین-های علمیدر یکی از نشریه مقاله 9 چاپ حداقل -1

در شرایط خاص و در صورتی که دانشجو  29/7/07مورخ  59147/12نامه دکتری به شماره آیین 0ماده  25مطابق تبصره  :5تبصره 

صلاح علمی و کتاب تألیفی و تصنیفی در راستای از تولید دانش فنی، ثبت اختراع، اکتشاف و نوآوری با ارزیابی و تأیید مراجع ذی

موضوع رساله و مورد تأیید دستگاه متقاضی برخوردار باشد، پس از تأیید کمیته و شورا از ارائه فقط یک مقاله از دو مقاله موظف 

 معاف خواهد شد.

 استعلام از معاونت آموزشی دانشگاه جهت تکمیل مستندات پرونده آموزشی و مالی دانشجو -4

 :صدور گواهینامه موقت دوره -7ماده 

رئیس دانشکده/پژوهشکده/پردیس طی نامه رسمی فراغت از تحصیل دانشجو را جهت صدور گواهینامه موقت به معاونت آموزشی  

د ردانشگاه و رونوشت آن به معاونت پژوهشی دانشگاه اعلام خواهد کرد. معاونت آموزشی با رعایت کلیه قوانین و مقررات مدارک مو

 نیاز را صادر خواهد کرد.



 

 

 :الزحمه اعضای کمیته راهبریحق -8ماده 

، زمان پرداخت 20/0/71محور مصوب هیأت رئیسه دانشگاه مورخ نامه پذیرش دانشجویان دکتری پژوهششیوه 24طبق ماده  

 زیر خواهد بود: صورتبهضای کمیته الزحمه اعحق

 الزحمه پرداخت خواهد شد.درصد حق 15پژوهشی دانشگاه،  توسط معاون تأیید گزارش ارزیابی اول پس از -

 الزحمه پرداخت خواهد شد.درصد حق 15توسط معاون پژوهشی دانشگاه،  تأیید گزارش ارزیابی دوم پس از -

 الزحمه پرداخت خواهد شد.درصد حق 54توسط معاون پژوهشی دانشگاه،  تأیید گزارش ارزیابی سوم پس از -

 ر اعضای کمیته پس از دفاع نهایی انجام خواهد شد.الزحمه سایپرداخت حق -

محور، مازاد بر سقف واحدهای و مشاور دانشجویان دکتری پژوهش راهنماواحدهای درسی محاسبه شده برای استادان  :1تبصره 

 .خواهد بود موظف

 

دانشگاه به تصویب رسید و از تاریخ شورای پژوهشی  10/21/2871مورخ  080تبصره در جلسه شماره  1ماده و  0نامه در این آیین

 مذکور قابل اجراست.

  



 

 

 
 

  دوره یجدول ربانمه زمان بندی اجرا 
 ی دکتر  هدور ینظارت رب اجرا  انمهشیوه 5)ماده 

محور(ژپوهش
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 
 

  

1
(ماه بعد از شروع دوره1حداکثر تا ) تهیه و تصویب پروپوزال •

0
(ماه بعد از تصویب پروپوزال7حداکثر )ارزیابی اول •

2
(تأیید گزارش ارزیابی اولماه بعد از7حداکثر )ارزیابی دوم•

2
(ماه بعد از تأیید گزارش ارزیابی دوم7حداکثر )ارزیابی سوم یا نهایی •

ورود

تهیه و تصویب پروپوزال

واحد پیش نیاز روش تحقیق9

یلیتحصارائه گزارشات ارزیابی پیشرفت

واحد درسی موظف1

پژوهشی-مقاله علمی9



 

 

 پژوهش محور( یدکتر هدور ینامه نظارت بر اجراوهی: ش5)ماده  دوره یبندی اجرابرنامه زمان

 زمان وظایف دانشجو شرح مرحله

و  هیته

 بیتصو

 پروپوزال

 کمیته پیگیری برای تعیین اعضای -

 8کمیته راهبری رساله مطابق بند یک ماده در این مرحله به عنوان نخستین گام باید اعضای 

 .تعیین و شروع به کار کند نامهاین شیوه

 

 گذراندن درس روش تحقیق -

 از در این مرحله الزامی است.نیعنوان پیشبه  گذراندن درس روش تحقیق

 
 

 تصویب عنوان رساله -

رح کشور و در قالب ط بالادستیدانشجو باید تلاش کند که عنوان رساله خود را بر اساس اسناد 

 قالب کاربرگ تعیین استاد راهنما و موضوع رسالهنهایی کرده و در  تقاضامحورپژوهشی 

 در شورای گروه مربوطه به تصویب رساند.
 

 روپوزالتصویب پ -

 وفرم پروپوزال مصوب دانشگاه دانشجو در این مرحله باید پروپوزال رساله خود را در قالب 

با الهام از مباحث درس روش تحقیق به روش دقیق علمی و بر اساس نیازهای اعلامی کارفرما 

 تهیمو کای متشکل از اعضای شورای گروه تهیه کند و پس از دفاع از رساله و تأیید آن در جلسه

 به تصویب رساند.راهبری رساله، آن را در شورا نیز 
 

 اخذ مدرک زبان -

و مدرک معتبر زبان انگلیسی  برآمدهدانشجو در این مرحله باید از عهده آزمون زبان انگلیسی 

نامه آموزشی به دانشکده/پژوهشکده/پردیس ارائه نماید تا بتواند از خود را مطابق با اصول و آیین

 خود در تدوین رساله بهره گیرد. زبان فراگرفته
 

 تهیه گزارش -

( 2در این مرحله دانشجو باید با پیگیری خود گزارش اقدامات انجام شده تا این مرحله )شامل )

( مدرک 1( فرم تصویب پروپوزال و )9) کاربرگ تعیین موضوع رساله و استاد راهنما،

های مذکور را به کاربرگن انجام کار برای نظارت بر حسرسانده و سپس  ( را به تأیید شورازبان

 رئیسرسمی از طریق  طوربهشورای گروه و شورا  جلساتصورتهمراه 

دانشکده/پژوهشکده/پردیس به معاونت پژوهشی دانشگاه و رونوشت آن را به معاونت آموزشی 

ارش زارسال کند. بدیهی است ادامه فعالیت علمی دانشجو مستلزم دریافت و تأیید این گ دانشگاه

 معاونت پژوهشی دانشگاه است. از سوی

 

ماه  1حداکثر 

پس از شروع 

 دوره

 



 

 

 پژوهش محور( یدکتر هدور ینامه نظارت بر اجراوهی: ش5)ماده  دوره یبندی اجرابرنامه زمان

 زمان شرح وظایف دانشجو مرحله

ارزیابی 

 اول

 گزارش ارزیابی اول-تکمیل کاربرگ پیشرفت تحصیلی

 

 ل یك درسگذراندن حداق -

در این مرحله دانشجو باید حداقل یکی از دروس موظف تخصصی مرتبط با موضوع رساله خود را  

که قبلًا توسط استاد راهنما در کاربرگ تعیین استاد راهنما و موضوع رساله دکتری درج شده 

 است، بگذراند.
 

 اول و دوم رساله هایگزارش فصل -

های اول و دوم رساله خود را پس از تأیید استاد راهنما در این مرحله دانشجو باید گزارش فصل 

 به سایر اعضای کمیته ارائه و به تأیید رساند.

 

 موظف اولین مقالهتدوین  -

های پژوهشی خود تا آن مرحله دانشجو در این مرحله باید اولین مقاله موظف را بر اساس یافته 

تدوین و برای چاپ به یکی از نشریات پژوهشی  -از رساله، بر اساس اصول علمی مقالات علمی

-مقاله علمی 1شایان ذکر است دانشجو موظف است در طول تهیه رساله خود بسپارد )معتبر 

 .پژوهشی را به چاپ برساند که اولین آن را در این مرحله باید منتشر نماید(
 

 مقاله در کنفرانس ارائه -

لمللی یا اقاله دیگری را به یک کنفرانس بیندر این مرحله دانشجو باید علاوه بر مقاله نخست، م 

ملی تخصصی ارائه کند. دانشجو در این فرایند باید تلاش کند تا بازخورد فعالیت پژوهشی خود را 

 نظران حوزه تخصصی خود، از کنفرانس نامبرده دریافت کند.از صاحب

 طهو تأیید شورای مربو اول ارزیابی تهیه گزارش از پیشرفت کار درو دفاع  -

های پیشرفت رساله دکتری خود در مقابل در این مرحله دانشجو بایستی از نتایج و دستاورد 

را به تأیید اعضای کمیته و پس  کاربرگ ارزیابی اولو  جلسهصورتاعضای کمیته دفاع کند و 

ا رو کاربرگ ارزیابی اول را که به تأیید کمیته و شو جلسهصورتاز آن به تأیید شورا رساند. سپس 

دانشکده/پژوهشکده/پردیس به معاونت پژوهشی دانشگاه  رئیسرسمی از طریق  طوربهرسیده است 

ژوهشی های پو رونوشت آن به معاونت آموزشی دانشگاه ارسال کند. چنانچه میزان پیشرفت فعالیت

 ( به وی فرصت دادهماه 1) مسالیندانشجو از سوی شورا غیر قابل قبول ارزیابی شود، تنها یک 

های پژوهشی خود را به سطح قابل قبول ارتقا دهد، در غیر این صورت از شود تا روند فعالیتمی

 ادامه تحصیل محروم خواهد شد.

 

ماه  2حداکثر 

پس از 

تصویب 

 پروپوزال

  



 

 

 پژوهش محور( یدکتر هدور ینامه نظارت بر اجراوهی: ش5)ماده  دوره یبندی اجرابرنامه زمان

 زمان دانشجوشرح وظایف  مرحله

ارزیابی 

 دوم

 گزارش ارزیابی دوم-ارائه کاربرگ پیشرفت تحصیلی

 کمیته اعضای تکمیل -

در این مرحله نمایندگان معاونت پژوهشی و معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه  

عد بطور رسمی به کمیته راهبری اضافه شده و کمیته مننامه بهاین شیوه 8ماده  1موضوع بند 

 ترکیب جدید تشکیل جلسه خواهد داد.با 

 یك درسحداقل گذراندن  -

در این مرحله دانشجو باید حداقل یک درس دیگر از دروس موظف تخصصی مرتبط با موضوع  

رساله خود را که قبلاً توسط استاد راهنما در کاربرگ تعیین استاد راهنما و موضوع رساله دکتری 

 درج شده است، بگذراند.

 اول اپ مقالهگواهی چ ارائه -

-بردر این مرحله دانشجو باید گواهی پذیرش چاپ مقاله برآمده از رساله خود را )ترجیحاً در 

ژوهشی پ -های معتبر علمیدارنده نتایج آزمایشات محاسباتی یا اعتبارسنجی( از یکی از نشریه

ن و آموزش پزشکی دار و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمانمایه

ارائه نماید. گواهی چاپ مقاله باید مستند به شماره و تاریخ جلسه هیأت تحریریه باشد. علاوه بر 

ای از مقاله پس از چاپ از طریق دانشکده/پژوهشکده/پردیس به معاونت این بایستی نسخه

 پژوهشی دانشگاه جهت تأیید و صدور مجوز دفاع ارسال شود.

 ظفمو مقاله دومتدوین  -

های پژوهشی خود تا آن دانشجو در این مرحله باید دومین مقاله موظف خود را بر اساس یافته 

پژوهشی تدوین و برای چاپ به یکی از  -مرحله از رساله، بر اساس اصول علمی مقالات علمی

 نشریات معتبر بسپارد.

 چهارمو سوم  هایگزارش فصل -

سوم و چهارم رساله خود را پس از تأیید استاد های در این مرحله دانشجو باید گزارش فصل 

 راهنما به سایر اعضای کمیته ارائه و به تأیید رساند.

 دوم و تأیید شورای مربوطه ارزیابیتهیه گزارش از پیشرفت کار در و دفاع  -

های پیشرفت رساله دکتری خود در مقابل در این مرحله دانشجو بایستی از نتایج و دستاورد 

را به تأیید اعضای کمیته و پس  کاربرگ ارزیابی دوم و جلسهصورتدفاع کند و  اعضای کمیته

و کاربرگ ارزیابی دوم را که به تأیید کمیته و  جلسهصورتاز آن به تأیید شورا رساند. سپس 

دانشکده/پژوهشکده/پردیس به معاونت پژوهشی  رئیسرسمی از طریق  طوربهشورا رسیده است 

به معاونت آموزشی دانشگاه ارسال کند. چنانچه میزان پیشرفت  دانشگاه و رونوشت آن

 1) مسالینقابل قبول ارزیابی شود، تنها یک  شورا غیر از سویهای پژوهشی دانشجو فعالیت

های پژوهشی خود را به سطح قابل قبول ارتقا شود تا روند فعالیت( به وی فرصت داده میماه

 یل محروم خواهد شدت از ادامه تحصدهد، در غیر این صور

ماه  9حداكثر 

پس از تأييد 

گزارش 

 ارزيابي اول

  



 

 

 پژوهش محور( یدکتر هدور ینامه نظارت بر اجراوهی: ش5)ماده  دوره یبندی اجرابرنامه زمان

 زمان شرح وظایف دانشجو مرحله

 ارزیابی

سوم یا 

 نهایی

 نهایی -گزارش ارزیابی سوم-ارائه کاربرگ پیشرفت تحصیلی
 

 تعیین داوران-یل اعضای کمیتهتکم -

 با ترکیب بعدمنبه کمیته اضافه شده و کمیته راهبری  نامهشیوهاین  8ماده  8در این مرحله داوران طبق بند  

 .شودمیاعضا تشکیل  هکامل هم

 پژوهشی دوم -گواهی پذیرش مقاله علمی ارائه -

نتایج  دربردارندهه از رساله خود را )ترجیحاً در این مرحله دانشجو باید گواهی پذیرش چاپ مقاله دوم برآمد 

ت دار و مورد تأیید وزارپژوهشی نمایه -های معتبر علمیآزمایشات محاسباتی یا اعتبارسنجی( از یکی از نشریه

علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه نماید. گواهی چاپ مقاله باید مستند 

ای از مقاله پس از چاپ از طریق اریخ جلسه هیأت تحریریه باشد. علاوه بر این بایستی نسخهبه شماره و ت

 دانشکده/پژوهشکده/پردیس به معاونت پژوهشی دانشگاه جهت تأیید و صدور مجوز دفاع ارسال شود.

 تدوین کامل رساله -

برای ارزیابی نهایی در دو مرحله  ور کامل تدوین کرده و آن راطدر این مرحله دانشجو باید رساله خود را به 

وم سکاربرگ ارزیابی نهایی آماده کرده و تأییدیه اعضای کمیته و شورای مربوطه را در قالب دفاع و دفاع پیش 

دانشکده/پژوهشکده/پردیس برای دریافت  رئیسرسمی از طریق  طوربهمربوطه  جلسهصورتبه همراه نهایی( )

 وهشی دانشگاه و رونوشت آن را به معاونت آموزشی دانشگاه ارسال دارد.مجوز دفاع نهایی به معاونت پژ

 نهایی(سوم )دفاع و تهیه گزارش پیشرفت کار در ارزیابی  شیپ ارزیابی واحدهای آموزشی، -
شفاهی و از نتیجه نهائی  صورتبهدر این مرحله دانشجو پس از طی تشریفات اداری از دروس گذرانده شده 

ای با اطلاع رسمی دانشکده/پژوهشکده/پردیس در برابر اعضای کتبی و شفاهی در جلسه صورتبهرساله خود 

نامه به تأیید اعضای این شیوه 1را با رعایت ماده  نهایی(سوم )کاربرگ ارزیابی کند و در انتها کمیته دفاع می

رسمی  ورطبهتأیید شورا نهایی( پس از سوم )دفاع و کاربرگ ارزیابی  جلسهصورترساند. سپس باید کمیته می

دانشکده/پژوهشکده/پردیس به معاونت پژوهشی دانشگاه و رونوشت آن به معاونت آموزشی  رئیساز طریق 

ورا ش از سویهای پژوهشی دانشجو میزان پیشرفت فعالیت چنانچه دانشگاه جهت صدور مجوز دفاع ارسال شود.

های پژوهشی شود تا روند فعالیت( به وی فرصت داده میماه 1) مسالینغیر قابل قبول ارزیابی شود، تنها یک 

 خود را به سطح قابل قبول ارتقا دهد، در غیر این صورت از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.

 دفاع نهایی -

به دانشجو اجازه  که همه مراحل بالا با موفقیت طی شده باشد، از طرف معاونت پژوهشی دانشگاه در صورتی

ر یک جلسه رسمی منطبق با شیوه و سیاست دانشگاه، در مقابل کمیته راهبری از رساله خود شود که دداده می

کمیته راهبری قابل قبول ارزیابی شود  از سویهای پژوهشی دانشجو دفاع کند. چنانچه میزان پیشرفت فعالیت

موقت دوره دکتری التحصیل شناخته شده و پس از طی تشریفات اداری موفق به اخذ گواهینامه دانشجو فارغ

ماه( به وی  1) مسالینقابل قبول، ارزیابی شود، تنها یک  محور خواهد شد؛ ولی چنانچه رساله او غیرپژوهش

این صورت  در غیرهای پژوهشی خود را به سطح قابل قبول ارتقا دهد، شود تا روند فعالیتفرصت داده می

 دانشجوی اخراجی شناخته خواهد شد.

ماه  2حداکثر 

از تأیید پس 

گزارش ارزیابی 

 دوم



 

 

 شرط صدور مجوز دفاع نهایی توجه:

 080دکتری پژوهش محور مصوب جلسه  هنظارت بر اجرای دور نامهشیوه 5ماده تهیه و تصویب گزارشات زیر مطابق با  -2

 10/21/2871شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 

 گزارش تهیه و تصویب پروپوزال 

 گزارش ارزیابی اول 

 ی دومگزارش ارزیاب 

  نهایی(سوم )گزارش ارزیابی واحدهای آموزشی، پیش دفاع و تهیه گزارش پیشرفت کار در ارزیابی 

 ارائه مدرک معتبر زبان -1

پژوهشی نمایه دار مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت -علمی هاینشریهدر یکی از  مقاله 1چاپ حداقل  -8

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 م از معاونت آموزش دانشگاه جهت تکمیل مستندات پرونده آموزشی و مالی دانشجواستعلا -0

  



 

 

 
 

 محورهشژپو ی دکتر  هدور ینظارت  ی وی اجرا  انمهشیوه
 وزارت عتف
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 ی دکتر  انیدانشجو هیرپداخت شهر یدستورالعمل مال 
گاه عالمه طباطبائی  محورژپوهش  دانش
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نامه پذیرش و فرایند تحصیلی دانشجویان دکتری پژوهش محور، دستورالعمل شیوه 5ماده  2ت رئیسه دانشگاه در اجرای تبصره هیأ

 مالی نحوه دریافت شهریه تحصیلی از دانشجویان مزبور را به شرح ذیل به تصویب رساند.

میلیون ریال  044معادل  71-78های سال تحصیلی ورودی هزینه تحصیلی دانشجویان برخوردار از بورسیه حوزه کاربرد برای: 6ماده 

 شود:باشد که به شرح ذیل دریافت میمی

 صورت نقدیپرداخت در زمان انعقاد قرارداد بهعنوان پیشبه %54معادل  -2

رد پیش بپس از پایان اولین سال تحصیلی و ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی از سوی استاد راهنما و تأیید حوزه کار %15معادل  -1

 از ورود به ترم سوم تحصیلی

 پس از موفقیت در ارزیابی جامع و قبل از ارسال نتیجه تحصیلی دانشجو به حوزه کاربرد %15معادل  -8

 

هزینه تحصیلی دانشجویان حوزه کاربرد هرساله متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی با تصویب هیأت رئیسه دانشگاه  :6تبصره 

 قابل تغییر است.

ها اخذ صورت ذیل از آنباشد که بهمیلیون ریال می 195هزینه تحصیلی دانشجویان ایرانی انتقال از خارج به داخل معادل  :9ه ماد

 شود:می

 نامنقدی زمان ثبت %15معادل  -2

 پیش از ورود به ترم سوم تحصیلی %15معادل  -1

 پیش از ورود به ترم پنجم تحصیلی %15معادل  -8

 هایی از رسالهقبل از دفاع ن %15معادل  -0

 

، در چهارچوب (تبدیل به داخل و مربیان خاص)هزینه تحصیلی برای دانشجویان بورسیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری : 1ماده 

 شود:صورت ذیل دریافت میباشد که بهمیلیون ریال می 054ضوابط وزارتخانه معادل 

 های مربوطهنامهلی و بر اساس موافقتمیلیون ریال توسط وزارت متبوع طی دوران تحصی 844معادل  -2

 ناممیلیون ریال توسط دانشجو در زمان ثبت 254معادل  -1

( کماکان به قوت خود باقی است، ولی نحوه پرداخت این دسته از دانشجویان 72-71های تحصیلی )های اعلامی برای سالرقم :4ماده 

 نامه است.نیز تابع این شیوه

 مورد تصویب هیأت رئیسه قرار گرفت و از همین تاریخ قابل اجرا است. 42/40/2871نظیم شده و در تاریخ ماده ت 0نامه در این شیوه

  



 

 

 
 ی راهبر  تهی م ک  یالزحمه اعضاالعمل رپداخت حقدستور

گاه عالمه طباط   محورژپوهش ی رساله دکتر   بائی دانش
 مدعو( دیاسات -یعلم  أتیه  ی)اعضا 
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هیأت رئیسه  68/08/6129محور مصوب نامه پذیرش و فرایند تحصیلی دانشجویان دکتری پژوهشهشیو 60ماده در اجرای 

العمل فرآیند پرداخت ، دستور94/69/6129محور مصوب نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری پژوهششیوه 8دانشگاه و ماده 

 شود.اغ میمحور به شرح ذیل ابلالزحمه اعضای کمیته راهبری رساله دکتری پژوهشحق

 

الزحمه ایشان طبق این دستورالعمل است. تنظیم و فرآیند پرداخت حقنسخه  0قرارداد دانشگاه با اعضای کمیته راهبری در : 6ماده 

 رد.گیصورت نمیاستاد/اساتید راهنما/مشاور/داور و نمایندگان معاونت آموزشی و پژوهشی هنگام انعقاد قرارداد پرداختی به  ،روازاین

قرارداد با استاد/اساتید راهنما در نیمسال اول تحصیلی دانشجو و قرارداد با سایر اعضای کمیته راهبری، اساتید مشاور/داور و : 9ه ماد

 شود.نمایندگان معاونت آموزشی و پژوهشی در نیمسال تحصیلی که جلسه دفاع دانشجو ثبت گردیده است، منعقد می

ارزیابی پیشرفت تحصیلی رساله دکتری دانشجو صورت سه مرحله و پس از تکمیل سه کاربرگ الزحمه استاد راهنما در حق :1ماده 

واحد و در مرحله سوم )دفاع نهایی دانشجو(  84واحد از  5/9درصد معادل  15که در مرحله اول و دوم هر کدام طوریپذیرد. بهمی

 شود.واحد پرداخت می 84واحد از  25درصد معادل  54

درصد،  04واحد و به استاد راهنمای دوم  20درصد معادل  14ورت وجود دو استاد راهنما، به استاد راهنمای اول در ص تبصره:

 شود.واحد پرداخت می 21معادل 

 التدریس است.واحد حق 8الزحمه استاد مشاور معادل حق: 4ماده 

 التدریس است.واحد حق 1تدریس و جمعاً الواحد حق 8الزحمه هر استاد در صورت وجود دو استاد مشاور، حق تبصره:

الزحمه نمایندگان معاونت آموزشی و پژوهشی التحقیق و حقساعت حق 84الزحمه داوران داخلی و خارجی معادل حق: 5ماده 

 التحقیق است.ساعت حق 24دانشگاه، هر کدام معادل 

 است:الزحمه استاد/اساتید راهنما به شرح ذیل حقفرآیند پرداخت : 1ماده 

 کاربرگ ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو از طرف استاد/اساتید راهنما به شورای دانشکده/پردیس ارائه و تأیید الف(

 ب( ارسال گزارش و مستندات کاربرگ از شورای دانشکده/پردیس به معاونت پژوهشی دانشگاه جهت تأیید گزارش

 ت پژوهشی به معاونت اداری و مالیپوششی معاون هپ( ارسال تأییدیه کاربرگ به انضمام نام

 ت( ارسال دستور پرداخت معاونت اداری و مالی به مدیریت امور مالی

 ث( ارسال تأییدیه پرداخت از طرف مدیریت امور مالی به معاونت پژوهشی جهت ثبت در سوابق دانشجو و استاد راهنما

 گان معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه به شرح ذیل است:الزحمه اساتید مشاور/داور و نمایندفرآیند پرداخت حق :7ماده 

 دفاع نهایی دانشجو از طرف معاونت پژوهشی به معاونت اداری و مالی هجلسالف( ارسال صورت

 ب( ارسال دستور پرداخت معاونت اداری و مالی به مدیریت امور مالی

وهشی جهت ثبت در سوابق دانشجو و اساتید مشاور/داور و ج( ارسال تأییدیه پرداخت از طرف مدیریت امور مالی به معاونت پژ

 نمایندگان معاونت آموزشی و پژوهشی



 

 

منوط به ارائه آخرین حکم کارگزینی عضو هیأت علمی و یا آخرین الزحمه استاد/اساتید راهنما/مشاور/داور مدعو پرداخت حق: 8ماده 

 الزحمه است.مدرک تحصیلی برای گروه آزاد جهت پرداخت حق

، واحدهای درسی محاسبه شده برای 10/21/2871نامه نظارتی معاونت پژوهشی دانشگاه مصوب شیوه 1مطابق با تبصره  :2ماده 

التدریس است و اعتبار آن از محل درآمدهای نامه حقتمامی اعضای کمیته راهبری رساله، مازاد بر ساعات تدریس استاد، مطابق با آئین

 شود.محور تأمین میشهریه دانشجویان پژوهشاختصاصی دانشگاه حاصل از 

 به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه علامه طباطبائی رسید. 20/47/2870ماده و دو تبصره در تاریخ  7این دستورالعمل در 

 

  



 

 

 
 

صص کارشناسان و م  یل ی تحص  هی بورس  انمهوهی ش   یاهحوزه نی تخ
 وهش محورژپ ی رد مقطع دکتر  لی تحص  یکارربد ربا 

 وزارت عتف

 

 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

  


