
  )دوره دکتری(گزیده آیین نامه تحصیالت تکمیلی 
  ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهانوم دانشکده عل

واحدهاي درسي .  است واحد رساله  20واحد درسي و  16واحد شامل  36واحدهاي دوره دكتري مجموع  -1
واحد درس جبراني به توصيه  8تواند تا دانشجو مي. نيمسال اول تحصيلي بايد اخذ شوند 4در طي حداكثر 

حداقل نمره قبولي در . شود نمره دروس جبراني در معدل كل دانشجو محاسبه نمي. استاد راهنما اخذ نمايد
الزم به . است 16و حداقل ميانگين قابل قبول در دوره آموزسي  20از  14) اعم از اصلي و جبراني(هر درس 

در صورتي كه پس از . شود ذكر است كه دروس جبراني صرفا به دروس دوره كارشناسي اطالق مي
سال  ممجاز است حداكثر يك نيباشد دانشجو  16دانشجو كمتر از گذراندن دروس دوره آموزشي معدل 

هاي آموزشي  از  به شرط آنكه  مجموع نيمسال(ديگر با اخذ درس معدل دروه آموزشي خود را جبران كند 
  ). تجاوز نكند  4

نيمسال مستلزم  8ضمنا اعطاي تسهيالت تحصيلي پس از . نيسال تحصيلي است 9طول دوره دكتري  -2
شوراي تحصيالت تكميلي ثبت نام در ترم دهم منوط به موافقت . هزينه توسط دانشجو استپرداخت 
اي معادل دو برابر شهريه ثابت دانشجويان كارشناسي ارشد نوبت  بوده، همراه با پرداخت شهريهدانشكده 
 .دوم است

دانشجو ملزم به شركت در سه آزمون جامع، تحت عناوين آزمون جامع آموزشي،  ،در طي دوره دكتري -3
 .است 2و آزمون جامع پژوهشي  1آزمون جامع پژوهشي 

 12و گذراندن حداقل  در زبان انگليسيارائه يك مدرك معتبر شركت در آزمون جامع آموزشي پس از  -4
تير ماه، (اين آزمون سه نوبت در سال . شود مي واحد درسي و حداكثر تا پايان نيمسال چهارم تحصيلي انجام

كه شامل دو درس هسته (و در دو بخش كتبي و شفاهي در مجموعه  دروس پايه ) مهر ماه و بهمن ماه
شامل دو درس تخصصي در گرايش (و دروس تخصصي ) استگرايش اصلي ها در  آنيكي از حداقل 
شرط قبولي در اين آزمون كسب . شود برگزار مي به درخواست دانشجو و تاييد استاد راهنما) دانشجو

در صورت عدم . هاي كتبي و شفاهي است از مجموع آزمون 16از آزمون كتبي و حداقل  15حداقل معدل 



آزمون تواند براي يك نوبت ديگر در اين  موفقيت در ارزيابي جامع آموزشي در اولين نوبت، دانشجو مي
 .شركت كند

ماه پس از آزمون جامع آموزشي برگزار شده، در اين آزمون دانشجو به  6كثر حدا 1آزمون جامع پژوهشي  -5
متشكل از  ارائه پيشنهاديه رساله دكتري در قالب يك گزارش كتبي و دفاع از آن در حضور كميته داوري

) به پيشنهاد استاد راهنما(و دو نفر داور  )در صورت داشتن استاد مشاور(استاد راهنما، استاد مشاور 
 . پردازد يم

هدف . شود له دكتري برگزار ميماه قبل از برگزاري جلسه دفاع از رسا 6حداقل  2ارزيابي جامع پژوهشي  -6
هاي پژوهشي دانشجو در راستاي پيشنهاديه رساله بوده، ضمن ارائه يك  ين آزمون بررسي و تاييد فعاليتاز ا

دانشجو به ارائه يك سمينار در حضور  گزارش كتبي از نحوه پيشرفت كار و دستاوردهاي دوره پژوهشي،
كميته داوري متشكل از استاد راهنما، استاد مشاور و دو داور كه حداقل يكي از آنها از خارج دانشكده 

 .پردازد است مي
شرط اتمام دوره دكتري موافقت استاد راهنما و مشاور و داشتن حداقل يك مقاله نمايه شده در مجموعه  -7

آوري  و يك مقاله در مجالت علمي پژوهشي مورد قبول وزارت علوم، تحقيقات و فن ISIمقاالت 
بنابر مصوبه دانشكده، حداقل يكي از مقاالت فوق بايد صرفا به نام دانشجو   .مستخرج از رساله دكتري است

بنابر ضمنا . ه باشديا به همراه نام استاد راهنما، استاد مشاور يا استاد راهنماي دوره فرصت مطالعاتي تنظيم شد
به عنوان مقاالت علمي پژوهشي الزم براي شريات دانشگاه آزاد مصوبه دانشكده، مقاالت چاپ شده در ن
 . شوند فراغت از تحصيل به رسميت شناخته نمي


