ﺷﻴﻮهﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ دوره دﻛﺘﺮي رﻳﺎﺿﻲ و آﻣﺎر
داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم رﻳﺎﺿﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺻﻔﻬﺎن
اﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ دورهﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎده  -۱ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮش و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ:
۱-۱

اﻟﻒ( ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻨﺪﻫﺎی  ۲-۱و  ۳-۱ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮد راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ رﺳﺎﻟﻪ داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺪه را ﺗﺎ

زﻣﺎن ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ اداﻣﻪ دﻫﺪ .در ﻣﻮارد ﺧﺎص ﻣﻮﺿﻮع در ﺷﻮرای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد.
ب( ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻨﮕﺎم درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻨﺪ  ،۳-۱ﻓﺮم
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ج( ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻨﺪﻫﺎی ۲و  ۳ﻣﺎده  ۱ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻘﺎﻻت اراﺋﻪ
ﺷﺪه و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮاﺑﻖ ﻗﺒﻠﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ در راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮی ،اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ آﻣﻮزﺷﯽ-ﭘﮋوﻫﺸﯽ در
داﻧﺸﮑﺪه ،ﺑﺎ رایﮔﯿﺮی در ﺷﻮرای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽرﺳﺪ .در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ
دﻻﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد.

 .۲-۱ﺷﺮاﯾﻂ آﻣﻮزﺷﯽ:

اﻟﻒ( داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﺗﺪرﯾﺲ ،ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮﻓﯿﻊ ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﺗﺒﺼﺮه  .۱ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه  .۲در ﭘﺬﯾﺮش اوﻟﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ارزﺷﯿﺎﺑﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ب( ﺗﺪرﯾﺲ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ درس ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﮑﻤﻴﻠﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺳﺎل
ج( ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدن ﻣﻌﺎدل ﺳﻪ داﻧﺸﺠﻮی ارﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی اول

 .۳-۱ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﮋوﻫﺸﯽ:

اراﺋﻪی ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻼت ﻓﻬﺮﺳﺖ  ISIدر ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
ﺗﺒﺼﺮه  .۱ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻘﺎﻻت و ﻧﻘﺶ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ در ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻘﺎﻻت در ﺷﻮرای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه  .۲ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻮزهای ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه  .۳ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺴﺘﺨﺮج از رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮی ﮬﻴﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺎده  -۲ﻇﺮﻓﯿﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ:
 .۱-۲ﻇﺮﻓﯿﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮی ﺑﺮای اﻋﻀﺎ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۲داﻧﺸﺠﻮ از ﮐﻠﯿﻪی دورهﻫﺎ و ﺑﺮای اﻋﻀﺎ
ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﯿﺎر و اﺳﺘﺎد ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۳داﻧﺸﺠﻮ از ﮐﻠﯿﻪی دورهﻫﺎ اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه  .۱ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﻧﺤﻮهی ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﻌﻠﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ،ﯾﮏ ﻇﺮﻓﯿﺖ از ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﯾﺎ داﻧﺸﺠﻮی ﺧﺎرﺟﯽ
ﯾﺎ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه  .۲داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ داﻧﺸﮑﺪه ،درﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ،ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﺟﺰء ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﺸﺎن

ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه  .۳ﺷﺮط ﺧﺮوج داﻧﺸﺠﻮی ﺗﺤﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ،ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺮهی ﻗﺒﻮﻟﯽ در دﻓﺎع از رﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن

ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه  .۴ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ در اﺛﺮ اﺧﺮاج ،اﻧﺼﺮاف ،ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی داﻧﺸﺠﻮ در ﺷﻮرای ﺗﺤﺼﯿﻼت

ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه  .۵در ﻫﺮ ﺻﻮرت )داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن واﺟﺪ ﺗﺒﺼﺮه  ۲ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻋﻀﺎ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ

اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۳و ﺑﺮای اﻋﻀﺎ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﯿﺎر و اﺳﺘﺎد ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۴داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺖ.
 .۲-۲اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  ۵ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر در داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ ،از ﯾﮏ دوره ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮ را ﻋﻬﺪهدار ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎده  -۳آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻮزﺷﯽ

 .۱-۳آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻮزﺷﯽ در دو ﺑﺨﺶ ﮐﺘﺒﯽ و ﺷﻔﺎﻫﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس ﭘﺎﯾﻪ )ﺷﺎﻣﻞ دو درس ﻫﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ در
ﮔﺮاﯾﺶ اﺻﻠﯽ و دﯾﮕﺮی از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی داﻧﺸﮑﺪه اﺳﺖ( و دروس ﺗﺨﺼﺼﯽ )ﺷﺎﻣﻞ دو درس ﺗﺨﺼﺼﯽ در

ﮔﺮاﯾﺶ داﻧﺸﺠﻮ( ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮ و ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ )ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻮزﺷﯽ( ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه  .۱در ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ داﻧﺸﺠﻮ اﺑﺘﺪا در آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ دروس ﭘﺎﯾﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ در آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ دروس

ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .درﻧﻬﺎﯾﺖ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮑﺪه در آزﻣﻮن ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  .۲آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺧﺮداد ،ﺷﻬﺮﯾﻮر و دیﻣﺎه در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه  .۳ﺟﺪول دروس ﻫﺴﺘﻪ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺟﺪول دروس ﻗﺎﺑﻞ اﺧﺬ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺎرج از ﮔﺮاﯾﺶ

ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.

 .۲-۳ﻧﻤﺮهﻫﺎی آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺎ روز ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﺑﺨﺶ ﺷﻔﺎﻫﯽ آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ داوران ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ﺑﺮﮔﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ در ﻫﻤﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ داوران از ﻃﺮﯾﻖ وﯾﺪﯾﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ در ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮﮔﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ اﺳﮑﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ

داروان ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آزﻣﻮن ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻧﻤﺮات آﻧﺎن ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد.

 .۳-۳ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮای ﻗﺒﻮﻟﯽ در آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ ،ﮐﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه  ۱۴در ﮐﻠﯿﻪ دروس آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ و ﮐﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺪل  ۱۶در
ﻣﺠﻤﻮع دو آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ و ﺷﻔﺎﻫﯽ )ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی  %۶۰ﻧﻤﺮه ﮐﺘﺒﯽ و  %۴۰ﻧﻤﺮه ﺷﻔﺎﻫﯽ( اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه  .۱در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو درس ﻧﻤﺮه زﯾﺮ  ۱۴ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻫﯿﺎت داوران اﻣﮑﺎن ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار
ﻣﺘﺤﺎن آن دروس وﺟﻮد دارد.
 .۴-۳ﻫﻴﺎت ارزﻳﺎﺑﯽ ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﺸﻜﻞ از اﺳﺘﺎد )اﺳﺎﺗﯿﺪ( راﻫﻨﻤﺎ ،اﺳﺘﺎد )اﺳﺎﺗﯿﺪ( ﻣﺸﺎور )در ﺻﻮرت وﺟﻮد( وﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ
داور از اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﯽ دارای ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺘﺎدﻳﺎری ﻳﺎ اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ  ۳ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ در دورهﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﯽ
ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮرای ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﯽ داﻧﺸﻜﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه  .۱ﻧﻤﺮات ﺷﻔﺎﻫﯽ و ﮐﺘﺒﯽ ﺗﻮﺳﻂ داوران داده ﻣﯽﺷﻮد .اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻮاﻻت ﮐﺘﺒﯽ دروس ﺗﺨﺼﺼﯽ را ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﮐﺮده و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮد ﺑﺮای ﺣﺬف ﯾﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﺳﻮال را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه  .۲در ﻓﺮم آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ و اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،دروس ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای آزﻣﻮن ﻣﺸﺨﺺ

ﻣﯽﺷﻮد .اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ در اﯾﻦ ﻓﺮم ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺮﻓﺼﻞ دروس ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ داور از داﺧﻞ داﻧﺸﮑﺪه و ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ داور ﺧﺎرج
از داﻧﺸﮑﺪه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی و ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻫﯿﺎت

داوران را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده  -۴آزﻣﻮنﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﭘﮋوﻫﺸﯽ  ۱و ۲
 .۱-۴آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﭘﮋوﻫﺸﯽ  ۱ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۹ﻣﺎه ﭘﺲ از آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد .در اﯾﻦ آزﻣﻮن داﻧﺸﺠﻮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﯾﻪی
رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮی ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮم ﮔﺰارش آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﭘﮋوﻫﺸﯽ  ۱ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﭘﺲ از
ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﺷﻮرای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮑﺪه در ﺣﻀﻮر ﻫﯿﺎت داوران ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺳﻤﯿﻨﺎر از آن دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  .۱ﻫﯿﺎت داوران آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﭘﮋوﻫﺸﯽ  ۱ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﺳﺘﺎد )اﺳﺎﺗﯿﺪ( راﻫﻨﻤﺎ( ،اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور )در ﺻﻮرت وﺟﻮد( و دو
ﻧﻔﺮ داور از اﻋﻀﺎی ﻫﺌﻴﺖ ﻋﻠﻤﯽ دارای ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺘﺎدﻳﺎری ﻳﺎ اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  ۳ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در دوره
ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﯽ )ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮑﺪه( اﺳﺖ.
 .۲-۴آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﭘﮋوﻫﺸﯽ  ۲ﺣﺪاﻗﻞ  ۶ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع از رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺪف از اﯾﻦ آزﻣﻮن

ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﺠﻮ در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﯾﻪ رﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ .داﻧﺸﺠﻮ ﮔﺰارش ﮐﺘﺒﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮم ﮔﺰارش

آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﭘﮋوﻫﺸﯽ  ۲از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی دوره ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺤﻮﯾﻞ داده و ﭘﺲ
از ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﺷﻮرای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮑﺪه و ﯾﮏ ﺳﻤﯿﻨﺎر در ﺣﻀﻮر ﮐﻤﯿﺘﻪ داوری اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  .۱ﻫﯿﺎت داوران آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﭘﮋوﻫﺸﯽ  ۲ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﺳﺘﺎد )اﺳﺎﺗﯿﺪ( راﻫﻨﻤﺎ ،اﺳﺘﺎد )اﺳﺎﺗﯿﺪ( ﻣﺸﺎور )در ﺻﻮرت وﺟﻮد(
و دو ﻧﻔﺮ داور )ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺳﺘﺎد )اﺳﺎﺗﯿﺪ( راﻫﻨﻤﺎ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ( از اﻋﻀﺎی ﻫﺌﻴﺖ ﻋﻠﻤﯽ دارای ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ

اﺳﺘﺎدﻳﺎری ﻳﺎ اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  ۳ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﯽ اﺳﺖ .ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻜﯽ از داوران
ارزﻳﺎﺑﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﮋوﻫﺸﯽ  ۲از ﺧﺎرج داﻧﺸﻜﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه  .۲داﺷﺘﻦ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻫﻨﮕﺎم آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﭘﮋوﻫﺸﯽ  ۲اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه  .۳ﻫﯿﺎت داوران ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﯾﻪ رﺳﺎﻟﻪ در آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﭘﮋوﻫﺸﯽ  ۱و ﮔﺰارش ﮐﺘﺒﯽ آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﭘﮋوﻫﺸﯽ  ۲را

ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺤﺘﻮای ﮔﺰارش ﺟﺎﻣﻊ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﯾﺎ ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻫﯿﺎت داوران ﺑﺮﺳﺪ.

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

ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ.

ﻣﺎده  -۵دﻓﺎع و ارزﻳﺎﺑﯽ رﺳﺎﻟﻪ
 .۱-۵ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮای دﻓﺎع از رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﮐﺘﺮی ﺑﺮآوردن ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ:
اﻟﻒ( ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﯽ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺴﺘﺨﺮج از رﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺠﻼت  ISIو ﺣﺪاﻗﻞ در
ﭼﺎرک ﺳﻮم ﺑﺮﺗﺮ  Q3ﺑﺎﺷﺪ

ب( ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺴﺘﺨﺮج از رﺳﺎﻟﻪ در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﻪ در ﭼﺎرک اول ﺑﺮﺗﺮ Q1
ﺗﺒﺼﺮه  .۱ﻣﺮﺟﻊ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﭼﺎرکﻫﺎ  SJRدر ﺳﺎل ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه  .۲ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ،اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور ﯾﺎ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی

دوره ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه  .۳ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺻﺤﺖ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻬﺪه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ اﺳﺖ.
 .۲-۵ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور ،درﺧﻮاﺳﺖ دﻓﺎع داﻧﺸﺠﻮ در ﺷﻮرای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .در
ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ دﻓﺎع دﻻﯾﻞ آن ﺑﻪ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و داﻧﺸﺠﻮ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد.
 .۳-۵رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۶ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از دﻓﺎع ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﻮد.
 .۱-۷ﻫﻴﺄت داوران دﻓﺎع از رﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎد )اﺳﺎﺗﯿﺪ( راﻫﻨﻤﺎ و اﺳﺘﺎد )اﺳﺎﺗﯿﺪ( ﻣﺸﺎور )در ﺻﻮرت وﺟﻮد( ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺳﻪ ﻧﻔﺮ

داور ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺳﺘﺎد )اﺳﺎﺗﯿﺪ( راﻫﻨﻤﺎ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در زﻣﻴﻨﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺘﺎدﻳﺎری ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ آﻧﻬﺎ داﻧﺸﻴﺎر ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﺧﺎرج از داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ .رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﺤﺼﻴﻼت

ﺗﮑﻤﻴﻠﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه وی )در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺄت داوران( و ﺑﺪون ﺣﻖ رأی اﺳﺖ.

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

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه  .۲ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از داوران )ﺑﻪ ﺟﺰ اﺳﺎﺗﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺸﺎور( ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ ﺳﻪ آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﭘﮋوﻫﺸﯽ  ،۱آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﭘﮋوﻫﺸﯽ
 ۲و دﻓﺎع از رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮی ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎ در ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ  ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ رﺳﯿﺪ و ﺑﺮای
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮی ورودی  ۹۵ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻻزماﻻﺟﺮا اﺳﺖ.

