
  دكتري رياضي و آماردوره  نامه اجرايي آييننامه  شيوه
  
 دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشكده علوم رياضي

  
مطالبی که در این های دکتری با کیفیت مناسب در دانشکده علوم ریاضی تدوین شده است.  نامه برای برگزاری دوره این شیوه

های تحصیالت  نامه دوره اند بر طبق مصوبات شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده علوم ریاضی و آیین نامه ذکر نشده شیوه
  شوند.  تکمیلی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام می

  : راهنماییپذیرش و شرایط  -۱ماده 
  
۱-۱   

تا  را راهنمایی رساله دانشجوی دکتری پذیرش شدهشود  متعهد می ۳- ۱و  ۲-۱بندهای عضو هیئت علمی واجد شرایط الف) 
  .شود گیری می . در موارد خاص موضوع در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده تصمیمادامه دهد التحصیلی زمان فارغ

  
فرم ، ۳- ۱ بند  عضو هیئت علمی واجد شرایط هنگام درخواست پذیرش دانشجوی دکتری، عالوه بر مدارک مورد نیازب) 

   کند.  میتقاضای پذیرش دانشجوی دکتری را تکمیل 
  

با در نظر گرفتن کیفیت مقاالت ارائه  ۱ماده  ۳و ۲پذیرش دانشجوی دکتری توسط عضو هیئت علمی واجد شرایط بندهای ج) 
پژوهشی در - یان دکتری، انجام وظایف آموزشیدانشجو راهنمایی سوابق قبلی عضو هیئت علمی درچنین بررسی  شده و هم
سد. در صورت عدم موافقت با پذیرش دانشجو ر دانشکده به تصویب می شورای تحصیالت تکمیلیدر گیری  با رایدانشکده، 
   . شود به عضو هیئت علمی اعالم می  دالیل آن

  
  . شرایط آموزشی:۱-۲

  ترفیع ساالنه  نامه مطابق آئين ارزشيابی حداقل با مرخصی احتساب بدون تدریسی تدریس،  الف) داشتن حداقل سه سال سابقه
  

  ارزشیابی بر اساس میانگین سه سال منتهی به درخواست پذیرش  است.  .۱  تبصره
  شود.  اولین دانشجوی دکتری ارزشیابی در نظر گرفته نمیپذیرش در   .۲  تبصره

  
   سال طی این سه ارتباط با تخصص عضو هیئت علمیتکميلی در  تحصيالت درس یک حداقل تدریس ب) 

  التحصیل کردن معادل سه دانشجوی ارشد به عنوان استاد راهنمای اول ج) فارغ
  
   . شرایط پژوهشی:۱-۳

  در سه سال اخیر   ISI فهرستدر مجالت  حداقل دو مقالهی  ارائه
  

  .شود بررسی میورای تحصیالت تکمیلی ش و نقش عضو هیئت علمی در تهیه مقاالت درمقاالت کیفیت   .۱  تبصره
 .شود می پذیرش دکتری دانشجوی که باشند ای حوزه در باید مقاالت .۲  تبصره
  .نباشند علمی ھيات دکتری رساله از مستخرج مقاالت .۳ تبصره



  ظرفیت راهنمایی:  - ۲ماده  
اعضا  و برای ها ی دوره از کلیهدانشجو   ۲استادیار حداکثر اعضا هیات علمی برای دانشجویان دکتری ظرفیت راهنمایی .  ۲-۱

  است.  ها ی دوره از کلیهدانشجو  ۳دانشیار و استاد حداکثر  هیات علمی
  

 از سهمیه نخبگان یا دانشجوی خارجییک ظرفیت  ،ی پذیرش دانشجویان فعلی عضو هیئت علمی نظر از نحوه  صرف .۱تبصره 
  های باال اضافه شود.  تواند به ظرفیت می ،سهمیه تشویقی دانشگاهیا 

ظرفیت ایشان جزء پذیرد  میدلیل همکاری با دانشکده، درشرایط خاص، دانشجوی دکتری که عضو هیئت علمی به  .۲تبصره 
  شود.  محسوب نمی

تا زمان در دفاع از رساله ی قبولی  شرط خروج دانشجوی تحت راهنمایی از ظرفیت عضو هیئت علمی، کسب نمره. ۳تبصره 
  شجوی جدید است. نداپذیرش بررسی درخواست برای 

راهنمای دانشجو در شورای تحصیالت  انصراف، یا تغییر استاد در اثر اخراج،   تغییر ظرفیت عضو هیئت علمی .۴تبصره 
  شود. تکمیلی بررسی می

اعضا هیات علمی هستند) تعداد دانشجویان تحت راهنمایی برای  یمستثن ۲(دانشجویان واجد تبصره هر صورت  در. ۵تبصره 
  . دانشجو به طور همزمان است ۴اعضا هیات علمی دانشیار و استاد حداکثر و برای  ۳حداکثر  استادیار

  
کمتر از  ی. اعضا۲-۲ پذیرش دانشجوی دکتری سال سابقه کار در دانشکده علوم ریاضی، از یک دوره  ۵هیات علمی با 
  دار شوند. توانند حداکثر راهنمایی یک دانشجو را عهده می
  

  آزمون جامع آموزشی -۳ماده 
  
ها در  ر دو بخش کتبی و شفاهی در مجموعه دروس پایه (شامل دو درس هسته که یکی از آنآزمون جامع آموزشی د . ۳-۱

) و دروس تخصصی (شامل دو درس تخصصی در است های دانشکده مجموعه دروس پایه سایر گرایشو دیگری از  گرایش اصلی
  . شود برگزار می) آزمون جامع آموزشی(با تکمیل فرم گرایش دانشجو) به درخواست دانشجو و تایید استاد راهنما 

  
س ودرکتبی  آزمون دردو هفته حداکثر سپس به فاصله  ه وپای کتبی دروس آزموندر در هر نوبت دانشجو ابتدا  .۱تبصره 

در زمان مناسب تعیین شده از سوی تحصیالت تکمیلی دانشکده در آزمون شفاهی شرکت درنهایت . کند می شرکتتخصصی 
  کند.  می

  شود.  ریزی می سال برنامههر در  ماه و دی  خرداد، شهریور  سه نوبت آزمون جامع آموزشی  در  .۲تبصره 
  های مختلف و جدول دروس قابل اخذ از مجموعه دروس هسته خارج از گرایش دروس هسته گرایش جدول .۳تبصره 

   پیوست آمده است. تخصصی 
  
شوند. در صورتی که  های آزمون کتبی جامع آموزشی تا روز برگزاری آزمون شفاهی به صورت محرمانه نگه داشته می   .  نمره۳-۲

شود.  شود برگه امتحان کتبی در همان جلسه تصحیح می با حضور فیزیکی داوران تشکیل جامع آموزشی آزمون شفاهی بخش 
کنند، برگه امتحانی اسکن شده به  چنین در صورتی که برخی داوران از طریق ویدیو کنفرانس در جلسه آزمون شفاهی شرکت  هم

  شود. ری میشود و تا قبل از آزمون شفاهی نمرات آنان محرمانه نگهدا میداروان ارسال 
  



در  ۱۶در کلیه دروس آزمون کتبی و کسب حداقل معدل  ۱۴حداقل نمره  کسبقبولی در آزمون جامع، الزم برای شرط  . ۳-۳
  % نمره شفاهی) است. ۴۰% نمره کتبی و ۶۰دو آزمون کتبی و شفاهی (بر مبنای مجموع 

  
تکرار  فقط یک بار کسب شده باشد، با تایید هیات داوران امکان ۱۴در حداکثر دو درس نمره زیر ی که در صورت .۱تبصره 

  . متحان آن دروس وجود دارد
  
حداقل سه ) مشاور (در صورت وجود) واتیداس) راهنما، استاد (اتید(اس متشكل از استاد یجامع آموزش یهيات ارزياب. ۳-۴

 یتحصيالت تكميلهای  در دورهسال سابقه  ۳با  یيا استاديار پژوهش یحداقل مرتبه استاديار یدارا یهيات علم یداور از اعضا
   .استدانشكده  یتحصيالت تكميل یبه تعيين شورا

  
را مالحظه  دروس تخصصی تواند سواالت کتبی شود. استاد راهنما می داده می نمرات شفاهی و کتبی توسط داوران .۱تبصره 

  مطرح کند.  را دو سوال حداکثر کرده و پیشنهاد خود برای حذف یا اضافه کردن 
دروس مورد نظر برای آزمون مشخص شود،  که توسط دانشجو و استاد راهنما تکمیل می آزمون جامع آموزشیفرم در  .۲تبصره 

سه داور از داخل دانشکده و حداقل سه داور خارج حداقل دروس تخصصی   فصلسرعالوه بر استاد راهنما در این فرم شود.  می
هیات و نظر شورای تحصیالت تکمیلی تحصیالت تکمیلی دانشکده با توجه به لیست پیشنهادی . کند از دانشکده پیشنهاد می

  کند.  داوران را تعیین می
  

  ۲و  ۱های جامع پژوهشی  آزمون -۴ماده 
  
 ی در این آزمون دانشجو پیشنهادیهشود. ماه پس از آزمون جامع آموزشی برگزار  ۹حداکثر باید  ۱آزمون جامع پژوهشی . ۴-۱

پس از دهد و  به تحصیالت تکمیلی دانشکده تحویل می ۱آزمون جامع پژوهشی گزارش فرم در قالب خود را رساله دکتری 
  . کند میدفاع با ارائه سمینار از آن  انداور هیاتدر حضور تصویب در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده 

  
دو ) و وجود، استاد مشاور (در صورت )راهنما ) اتید(اسمتشکل از استاد  ۱آزمون جامع پژوهشی داوران  هیات .۱تبصره 

سال سابقه فعاليت در دوره  ۳با حداقل  یيا استاديار پژوهش یحداقل مرتبه استاديار یدارا یهئيت علم ینفر داور از اعضا
 است.  )دانشکده تایید شورای تحصیالت تکمیلی و (به پیشنهاد استاد راهنما یتحصيالت تكميل یها

شود. هدف از این آزمون  ماه قبل از برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری برگزار می ۶حداقل  ۲جامع پژوهشی آزمون . ۴-۲
گزارش فرم در قالب گزارش کتبی دانشجو  است.ای پژوهشی دانشجو در راستای پیشنهادیه رساله ه بررسی و تایید فعالیت
داده و پس به تحصیالت تکمیلی دانشکده تحویل خود را  از پیشرفت کار و دستاوردهای دوره پژوهشی ۲آزمون جامع پژوهشی 

  کند.  رائه میاسمینار در حضور کمیته داوری  یک و از تصویب در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده
  

(در صورت وجود) مشاور (اساتید)  راهنما، استاد (اساتید) متشکل از استاد  ۲جامع پژوهشی آزمون داوران  هیات .۱تبصره 
حداقل مرتبه  یدارا یهئيت علم یاز اعضا )و تایید شورای تحصیالت تکمیلی راهنما(اساتید) (به پیشنهاد استاد  دو نفر داورو 

از داوران  یحداقل يكاست.  یتحصيالت تكميل یسال سابقه فعاليت در دوره ها ۳با حداقل  یيا استاديار پژوهش یاستاديار
  شود.  میاز خارج دانشكده انتخاب  ۲ یجامع پژوهش یارزياب

  



  . الزامی نیست ۲آزمون جامع پژوهشی هنگام داشتن پذیرش مقاله در  .۲تبصره 
 را ۲آزمون جامع پژوهشی و گزارش کتبی  ۱پژوهشی پیشنهادیه رساله در آزمون جامع مطابقت هیات داوران باید  .۳تبصره 
  هرگونه تغییر در محتوای گزارش جامع پژوهشی یا عنوان رساله باید به تایید هیات داوران برسد.   کنند.  تایید

  
و   شهریور، خردادشود:   در سه نوبت در سال برنامه ریزی می ۲و ارزیابی جامع پژوهشی  ۱. ارزیابی جامع پژوهشی ۴-۳
دانشجو باید درخواست خود و مدارک مورد نیاز را حداقل یک ماه قبل از تاریخ برگزاری جلسه ارزیابی به تحصیالت . ماه دی

  . تکمیلی دانشکده تحویل دهد
  

  دفاع و ارزيابی رساله -۵ماده 
  
  : یکی از موارد زیر است نبرآورد دفاع از رساله برای دانشجويان دکتریشرط الزم برای . ۵-۱

 درو حداقل  ISIدر فهرست مجالت  ها که حداقل یکی از آنعلمی پژوهشی مستخرج از رساله پذیرش قطعی دو مقاله  ) الف
  باشد Q3  برتر سوم چارک
   Q1  برتر اول چارک ه درمجلیک  در مستخرج از رساله مقاله یک حداقل پذیرش قطعی ب) 

 
  .است مقاله پذیرشمنتهی به  سال در SJR ها چارک بندی رتبه مرجع. ۱ تبصره

کثر همراه  با نام استاد راهنما، استاد مشاور یا استاد راهنمای  .۲تبصره  حداقل یکی از مقاالت باید صرفا با نام دانشجو و حدا
   دوره فرصت مطالعاتی تنظیم شده باشد.

 به عهده استاد راهنما است.و صحت مقاالت پذیرش شده مسئوليت كفايت كار انجام شده  .۳تبصره 
  
شود. در  مشاور، درخواست دفاع دانشجو در شورای تحصیالت تکمیلی بررسی میاستاد پس از تایید استاد راهنما و  . ۵-۲

 شود. صورت عدم موافقت با دفاع  دالیل آن به استاد راهنما و دانشجو اعالم می
  
    هفته قبل از  دفاع  به تحصیالت تکمیلی دانشکده تحویل داده شود. ۶باید حداقل  دکتری رساله . ۵-۳
  
به عالوه  سه نفر (در صورت وجود) مشاور ) اتید(اساستاد ) راهنما و اتیدهيأت داوران دفاع از رساله شامل استاد (اس. ۷-۱

به باال  یدر زمينه رشته مورد نظر با مرتبه استاديارو تایید شورای تحصیالت تکمیلی  راهنما ) اتید(اس به پیشنهاد استادداور 
رياست جلسه دفاع بر عهده سرپرست تحصيالت   .که حداقل يک نفر آنها دانشيار به باال و خارج از دانشگاه باشدخواهد بود، 

  . است یبدون حق رأ و وران)(در هر صورت به غير از اعضاء هيأت دا یدانشکده يا نماينده و یتکميل
  

شود. در  حداکثر تا یک هفته قبل از دفاع نظر داوران خارج از دانشکده در خصوص بالمانع بودن دفاع اخذ می .۱تبصره 
تحصیالت شورای تکمیلی دانشکده در مورد آن شورای صورتی که نظر حداقل یکی از داوران خارج از دانشکده منفی باشد، در 

  شود. میتصمیم گیری 
، آزمون جامع پژوهشی ۱آزمون جامع پژوهشی د راهنما و مشاور) باید در هر سه (به جز اساتیحداقل یکی از داوران  .۲تبصره 

  شود.  گیری می حضور داشته باشد. موارد استثنا در تحصیالت تکمیلی دانشکده تصمیمو دفاع از رساله دکتری  ۲
  

  
تکمیلی دانشکده علوم ریاضی رسید و برای به تصویب شورای تحصیالت  ۲۹/۰۹/۱۳۹۶نامه در جلسه مورخ  این شیوه

  جرا است. الا به بعد الزم ۹۵دانشجویان  دکتری ورودی 


