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مقذمه

تِ استٌاز آییيًاهِ آهَظضی زٍضُ زکتطی ترػػی هػَب خلسِ ضواضُ  871هَضخ  1394/11/24ضَضای ػالی
تطًاهِ ضیعی آهَظضی ٍظاضت ػلَم ،تحقیقات ٍ فٌّاٍضی ،ایي آییيًاهِ تسٍیي ٍ تا تأییس ّیأت ضئیسِ هؤسسِ آهَظضی ٍ
پژٍّطی اهام ذویٌی(ضُ) تِ اخطا گصاضتِ هیضَز.
بخش اول :اهذاف و تعاریف

مادٌّ .1سف اظ تسٍیي ایي آییيًاهِ تؼییي چاضچَتی تطای اخطای غحیح زٍضُ زکتطی ترػػی زض هؤسسِ آهَظضی
ٍ پژٍّطی اهام ذویٌی(ضُ) است.
مادٌ .2زض ایي آییيًاهِ تطای ضػایت اذتػاض؛ تؼاضیف ظیط استفازُ ضسُ است:
 .1يزارتٍ :ظاضت ػلَم ،تحقیقات ٍ فٌّاٍضی است.
 .2مؤسسٍ :هؤسسِ آهَظضی ٍ پژٍّطی اهام ذویٌی(ضُ) است.
 .3آمًزش رایگانً :ظام آهَظش ػالی کِ زاًصپژٍّاى تسٍى پطزاذت ّعیٌِ ٍ غطفاً تا سپطزى تؼْس ذسهت ،تحػیل هیکٌس.
 .4داوصپژيٌ :فطزی است کِ زض یکی اظ ضضتِّای زٍضُ تحػیلی زکتطای ترػػی ،تطاتط ضَاتظ هؼیي هؤسسِ
پصیطفتِ ضَز ٍ زض آى زٍضُ ثثتًام کٌس ٍ تِ تحػیل اضتغال ٍضظز.
 .5داوصآمًختٍ :فطزی است کِ یکی اظ هقاعغ تحػیلی آهَظش ػالی هَسسِ ضا تا هَفقیت تِ پایاى ضساًس ٍ تطاتط
ضَاتظ هؼیي ،هسضک تحػیلی آى زٍضُ ضا زضیافت کٌس.
 .6مرخصی تحصیلی :هست ظهاى هطرػی است کِ زاًصپژٍُ تطاتط ضَاتظ هؼیي ٍ تِ عَض هَقت تِ تحػیل
اضتغال ًساضز.
 .7اوصراف تحصیلی :فطایٌسی است کِ زض آى زاًصپژٍُ تِ عَض ذَزذَاستِ اظ ازاهِ تحػیل ذَززاضی کٌس.
 .8آمًزش حضًری :ضیَُای اظ آهَظش است کِ زاًصپژٍُ زض آى ،توام تحػیل ذَز ضا تِ غَضت توام ٍقت
اًدام هیزّس.
 .9ارزیابی جامع :آظهًَی ترػػی است کِ پس اظ گصضاًسى ٍاحسّای زٍضُ آهَظضی ،تا ّسف اضظضیاتی
تَاًوٌسیّای آهَظضی ٍ پژٍّطی زاًصپژٍُ تطگعاض هیضَز.
 .11مذرس :ػضَ ّیأت ػلوی ٍ یا فطزی کِ غالحیت تسضیس ٍی تِ تأییس هؤسسِ ضسیسُ تاضس.
 .11رضتٍ تحصیلی :یکی اظ حَظُّای ترػػی ػلَم تط اساس تقسینتٌسی ٍظاضت است.
 .12بروامٍ درسی :هدوَػِ تِ ّن پیَستِای اظ زضٍس ٍ فؼالیتّای ّط ضضتِ تحػیلی است کِ اّساف هطرػی
آیین نامه دکتری تخصصی ضا زًثال هیکٌس.
مصوب هیأت رئیسه  .13ياحذ درسی :زاًص یا هْاضتّایی است کِ تطای یازگیطی زاًصپژٍُ زض عَل یک ًیوسال تحػیلی یا ظهاى
جلسه  32هؼازل آى زض ًظط گطفتِ هیضَز.
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 .14گريٌِ آمًزضی :هدوَػِای هتطکل اظ تؼسازی ػضَ ّیأت ػلوی کِ زاضای ترػع هطاتِ زض یک ضضتِ ػلوی ّستٌس.
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 .15ديرٌ دکتری تخصصی :زٍضُ تحػیلی کِ پس اظ زٍضُ کاضضٌاسی اضضس آغاظ هیضَز ٍ زاًصپژٍُ عثق تطًاهِ
زضسی هػَب ،پس اظ گصضاًسى آى هسضکِ زکتطی زضیافت هیکٌس.
 .16رسالٍ :گعاضش هکتَب حاغل اظ یک فؼالیت پژٍّطی زاًصپژٍُ زض زٍضُ زکتطی ترػػی است کِ زض یک
ظهیٌِ هطرع اظ یک ضضتِ تحػیلی ٍ تا ضاٌّوایی استاز /استازاى ضاٌّوا ٍ استاز /استازاى هطاٍض تسٍیي هیضَز.
 .17متخصصان حرفٍای :غاحثٌظطاى یا کاضضٌاساى تاتدطتِ غیط ّیأت ػلوی زض سایط ترصّای خاهؼِ ّستٌس کِ
زاضای هْاضت ٍ غالحیت حطفِ ای تِ تأییس هؤسسِ ّستٌس.
َ .18یأت دايران :هدوَػِای هتطکل اظ اػضای ّیأت ػلوی ٍ یا هترػػاى حطفِای است کِ هسؤٍلیت اضظیاتی
ضسالِ زاًصپژٍُ ضا تطػْسُ زاضًس.
 .19استاد راَىما :یکی اظ اػضای ّیأت ػلوی تا هسضک زکتطی ترػػی است کِ هسؤٍلیت ضاٌّوایی زاًصپژٍُ ضا
زض عَل زٍضُ زکتطی تط ػْسُ زاضز.
 .21استاد مطاير :یکی اظ اػضای ّیأت ػلوی تا هسضک زکتطی ترػػی است کِ هسؤٍلیت هطاٍضُ زاًصپژٍُ ضا
زض اًدام ضسالِ تِ ػْسُ زاضز.
تثػطُ :زض هَاضز ذاظ ،افطاز فاقس هسضک زکتطی ترػػی کِ اظ غالحیت ػلوی الظم تطذَضزاض ّستٌس تا پیطٌْاز
تحػیالت تکویلی ٍ تأییس ّیأت ضئیسِ ،هیتَاًٌس استاز ضاٌّوا یا استاز هطاٍض تاضٌس.
 .21ديرٌ بیهالمللّ :ط یک اظ زٍضُّای ترػػی زکتطی است کِ تط اساس ضَاتظ هػَب ٍظاضت ٍ تا هطاضکت
هؤسسِّای آهَظش ػالی ٍ پژٍّطی غیط ایطاًی تطگعاض هیضَز.
بخش دوم :شزایط و ضوابط پذیزش

مادٌ .3ضطایظ ػوَهی ٍ اذتػاغی ٍضٍز تِ زٍضُ زکتطی ترػػی ػثاضتٌس اظ:
 .1زاضا تَزى هسضک ضسوی زٍضُ کاضضٌاسی اضضس هؤسسِ؛
 .2زاضتي غالحیت ػلوی ٍ ػوَهی ٍضٍز تِ هؤسسِ تطاتط آییيًاهِ خاهغ پصیطش هؤسسِ؛
 .3احطاظ تَاًایی زض ظتاى ذاضخی عثق ضیًَُاهِ هػَب هؤسسِ.
تبصرٌ :1پصیطش زاًصپژٍُ هطوَل هقطضات استؼسازّای زضذطاى عثق هقطضات ضَضای ّسایت استؼسازّای
زضذطاى ٍظاضت ٍ پصیطش زاٍعلثاى ذاضخی عثق هػَتات هطاخغ شیضتظ اًدام هیضَز.
تبصرٌ :2زاًصپژٍُ زٍضُ زکتطی ترػػی هؤسسِ زض ذاضج هیتَاًس عثق آییيًاهِ اًتقال زاًصپژٍّاى ذاضج تِ
زاذل ،هػَب ٍظاضت تِ هؤسسِ هٌتقل ضَز.
مادٌ .4آهَظش ضایگاى تطای ّط زاًصپژٍُ زض زٍضُ تحػیلی زکتطی ترػػی غطفاً یکتاض اهکاىپصیط است.
مادٌ .5تحػیل زض زٍضُ زکتطی ترػػی تِ غَضت توام ٍقت استّ .وچٌیي تحػیل ّوعهاى زاًصپژٍُ ایي زٍضُ
زض ّواى زٍضُ یا سایط زٍضُّای تحػیلی هوٌَع است.
مادٌ .6تغییط ضضتِ ٍ اًتقال زاًصپژٍُ زٍضُ زکتطی ترػػی زض ّواى هؤسسِ یا سایط هؤسسِّا اػن اظ زٍلتی ٍ غیط
زٍلتی هوٌَع است.
بخش سوم :ضوابط و مقزرات آموسشی

مادٌ .7هؤسسِ هَظف است ،تطًاهِ زضسی هػَب ضا تطای زٍضُای کِ زض آى تا هدَظ ٍظاضت زاًصپژٍُ پصیطفتِ
آیین نامه دکتری تخصصی است ،اخطا کٌس.
مصوب هیأت رئیسه مادٌ .8آهَظش زض زٍضُ زکتطی ترػػی زض هؤسسِ هثتٌی تط ًظام ٍاحسی اًدام هیضَز.
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تبصرٌّ :ط ًیوسالِ تحػیلی ّدسُ ّفتِ ،ضاهل ضاًعزُ ّفتِ آهَظش ٍ زٍ ّفتِ اضظضیاتی پایاى ًیوسال است.
مادٌ .9هست تحػیل زض زٍضُ زکتطی ترػػی ،حساقل ضص ًیوسال ٍ حساکثط ّطت ًیوسال تحػیلی است.
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تبصرٌ :زض غَضتی کِ زاًصپژٍُ زض هست هقطض زاًصآهَذتِ ًطَز ،هسیطیت تحػیالت تکویلی اذتیاض زاضز تِ
پیطٌْاز استاز ضاٌّوا ،هست تحػیل ضا حساکثط تا زٍ ًیوسال تحػیلی افعایص زّس .تحػیل زض ًیوسال اٍل ّوچٌاى
ضایگاى اها زض ًیوسال زٍم هٌَط تِ پطزاذت ّعیٌِ ثاتت است کِ عثق تؼطفِ ّیأت ضئیسِ تؼییي ٍ عثق ضیًَُاهِ
هػَب هؤسسِ زضیافت هیضَز .چٌاًچِ زاًصپژٍُ زض ایي هست زاًصآهَذتِ ًطَز ،پطًٍسُ ٍی تطای تػوینگیطی زض
ذػَظ ازاهِ تحػیل تِ کویسیَى هَاضز ذاظ هؤسسِ اضخاع هیضَز.
مادٌ .11تؼساز ٍاحسّای زضسیِ زٍضُ زکتطی ترػػی ٍ 36احس است کِ اظ ایي تؼساز 12 ،تا ٍ 18احس آهَظضی ٍ
 18تا ٍ 24احس پژٍّطی است کِ زض تطًاهِ زضسی ّط ضضتِ تحػیلی لحاػ هیضَز.
تبصرٌ :زاًصپژٍُ زض ّط ًیوسال تحػیلی الظم است ،حساقل  ٍ 6حساکثط ٍ 10احسِ زضسی اًتراب کٌس.
مادٌ .11حساقل ًوطُ قثَلی زضّط زضس  14اظ  ٍ 20هیاًگیي کل قاتل قثَل پس اظ گصضاًسى توام ٍاحسّای آهَظضی
 16اظ  20است.
تبصرٌ :1چٌاًچِ هیاًگیي کل ًوطات زاًصپژٍُ پس اظ گصضاًسى توام ٍاحسّای آهَظضی کنتط اظ  16تاضس زاًصپژٍُ
هَظف است تا ًظط استاز ضاٌّوا ٍ تاییس گطٍُ ،فقظ زض یک ًیوسال تحػیلی زضٍسی ضا تطای تطهین هیاًگیي کل اذص
کٌس ٍ تا هَفقیت تگصضاًس ٍ زض غیط ایٌػَضت اظ ازاهِ تحػیل هحطٍم هیضَز.
تبصرٌ :2هحاسثِ هیاًگیي کل ًوطات زاًصپژٍُ غطفاً تط اساس آذطیي ًوطُ قثَلی ٍی اًدام هیضَز.
تبصرٌ :3زاًصپژٍُ زض غَضت ػسم کسة ًوطُ قثَلی زض ّط زضس یا حصف غیط هَخِ آى ،هَظف است تطای
اًتراب هدسز ّواى زضس یا زضس خایگعیيّ ،عیٌِ هطتَط تِ آى ضا تط اساس تؼطفِ هػَب ّیأت ضئیسِ هؤسسِ
پطزاذت کٌس.
مادٌ .12اضظیاتی پیططفت تحػیلی زاًصپژٍُ زض ّط زضس ،اظ سَی هسضس (یا هسضساى) آى زضس ٍ تط اساس
حضَض ٍ فؼالیت زضکالس ،اًدام تکالیف ٍ ًتایح آظهَى کتثی هطحلِای ٍ پایاًی تطای زضٍس ًظطی ٍ ًظطی ـ ػولی
زض ّط ًیوسال تحػیلی غَضت هیپصیطیس ٍ تط هثٌای ػسزی اظ غفط تا تیست تؼییي هیضَز.
مادٌ .13چٌاًچِ زاًصپژٍُ زض عَل ًیوسال تحػیلی ،تیص اظ سِ ضاًعزّن اظ کالسّای یک زضس یا زض خلسِ
اهتحاى پایاى ًیوسال آى زضس غیثت کٌس ،ایي غیثت غیط هَخِ تلقی ضسُ ٍ آى زضس حصف هیضَز .زض ایي غَضت،
ضػایت حساقل ضص ٍاحس زض عَل ًیوسال تطای زاًصپژٍُ العاهی ًیست ٍلی ًیوسال هصکَض تِ ػٌَاى یک ًیوسال
کاهل خعٍ هست هداظ زٍضُ تحػیلی ٍی هحسَب هیضَز.
مادٌ .14تطای ٍضٍز تِ هطحلِ اضظیاتی خاهغ ،کسة هیاًگیي کل حساقل  16اظ توام ٍاحسّای آهَظضی ٍ تػَیة
عطح تفػیلی زض گطٍُ ٍ ضَضای ػلوی پایاىًاهِّا العاهی است.
مادٌ .15حساقل ًوطُ قثَلی زض اضظیاتی خاهغ  16است؛ زض غیط ایي غَضت ،زاًصپژٍُ هداظ است ،غطفاً یکثاض
زیگط ،زض اضظیاتی خاهغ ضطکت کٌس ٍ آى ضا تا هَفقیت تگصضاًس ٍاال پطًٍسُ زاًصپژٍُ تطای تػوینگیطی زض ذػَظ
اهکاى ضطکت هدسز زض اضظیاتی خاهغ تِ کویسیَى هَاضز ذاظ هؤسسِ اضخاع هیضَز.
تبصرًٌ :حَُ اخطای اضظیاتی خاهغ کِ تِ هٌظَض اضظضیاتی تَاًوٌسیّای آهَظضی ٍ پژٍّطی زاًصپژٍُ اًدام
هیضَز ،عثق ضیَُ ًاهِ هػَب هؤسسِ ذَاّس تَز.
بخش چهارم  :ضوابط و مقزرات پژوهشی
آیین نامه دکتری تخصصی

مادٌ .16گصضاًسى هَفقیتآهیع اضظیاتی خاهغ ضطط الظم تطای ضطٍع فؼالیتّای پژٍّطی زض زٍضُ زکتطی ترػػی

مصوب هیأت رئیسه است.
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مادٌ .17زاًصپژٍُ زٍضُ زکتطی ترػػی هداظ است ػالٍُ تط استاز ضاٌّوای اغلی ،استاز ضاٌّوای زٍم ًیع زاضتِ تاضس.
استاز ضاٌّوای اغلی تِ زضذَاست زاًصپژٍُ ٍ اظ هیاى اػضای ّیأت ػلوی هؤسسِ ٍ تا هطتثِ ػلوی حساقل استاز یاضی ٍ
تا تأییس گطٍُ آهَظضی تؼییي هیضَز.
تبصرٌ :1زاضتي حساقل سِ سال ساتقِ تسضیس زض زٍضُ تحػیالت تکویلی ٍ ضاٌّوایی حساقل زٍ زاًصپژٍُ
کاضضٌاسی اضضس تطای استاز ضاٌّوا ضطٍضی است.
تبصرٌ :2ضطایظ ٍ اًتراب استاز ضاٌّوای زٍم(زاذل یا ذاضج هؤسسِ) عثق ضیًَُاهِ هػَب هؤسسِ اًدام هیضَز.
تبصرٌ :3اًتراب استاز /استازاى هطاٍض ،تِ پیطٌْاز استاز ضاٌّوا ٍ تأییس گطٍُ آهَظضی اظ تیي اػضای ّیأت ػلوی یا
هترػػاى حطفِای هطتثظ تا ضضتِ تحػیلی زاًصپژٍُ اهکاى پصیط است.
مادٌ .18زاًصپژٍُ هداظ است زض ظهاى تسٍیي ضسالِ زکتطی ٍ تطای ازاهِ فؼالیتّای پژٍّطی ذَز عثق آییي ًاهِ
هػَب ٍظاضت زض هست هداظ تحػیلی تا ػٌَاى فطغت تحقیقاتی تِ یکی اظ هؤسسِّای آهَظش ػالی زاذل یا
ذاضخی سفط کٌس.
مادٌ .19زاًصپژٍُ پس اظ تسٍیي ضسالِ تِ ضطط کفایت زستاٍضزّای ػلوی ٍ چاج یک هقالِ ػلوی -پژٍّطی
هسترطج اظ ضسالِ ،تا تأییس استاز/استازاى ضاٌّوا هداظ است زض حضَض ّیأت زاٍضاى اظ ضسالِ ذَز زفاع کٌس.
تبصرٌّ :یأت زاٍضاى هتطکل اظ تؼساز سِ ػضَ ّیأت ػلوی (ػالٍُ تط استازاى ضاٌّوا ٍ هطاٍض) تا حساقل هطتثِ
استازیاضی ّستٌس کِ یک ػضَ اظ زاذل ٍ زٍ ػضَ ًیع اظ ذاضج اظ گطٍُ آهَظضی تا تأییس گطٍُ اًتراب هیضًَس .یکی
اظ زاٍضاى ذاضج اظ گطٍُ هیتَاًس اظ هترػػاى حطفِای اًتراب ضَز.
مادًٌ .21وطُ ضسالِ زض هیاًگیي کل هحاسثِ ًویضَز ٍ اضظضیاتی آى تِ ضطح ظیط اًدام هیضَز:
الف :هطزٍز (کوتط اظ )16؛
ب :قثَل تا زضخِ ذَب( 16تا )17/99؛ ذیلی ذَب (  18تا )18/99؛ ػالی ( 19تا )20
تبصرٌ :1چٌاًچِ اضظضیاتی ضسالِ هطزٍز اػالم ضَز ،تا تأییس ّیأت زاٍضاى ،حساکثط یک ًیوسال زض سقف هست هداظ
تحػیل تِ زاًصپژٍُ اخاظُ زازُ هیضَز تا زٍتاضُ زض خلسِ زفاع ضطکت ٍ اظ ضسالِ ذَز زفاع کٌس.
تبصرٌ :2زاًصپژٍّی کِ زض فطغت تؼییي ضسُ ًتَاًس اظ ضسالِ ذَز تا زضخِ قثَلی زفاع کٌس ،فقظ گَاّی گصضاًسى
ٍاحسّای زضسی تِ ٍی اػغاء هیضَز.
مادٌ .21تاضید زاًص آهَذتگی ،ضٍظ زفاع ٍ کسة زضخِ قثَل اظ ضسالِ است.
بخش پنجم :ضوابط و مقزرات نظارت بز اجزای آیین نامه

مادٌ .22چٌاًچِ زاًصپژٍُ زض حیي تسٍیي ضسالِ اقسام تِ ترلف ػلوی (زستثطز ازتی ،خؼل ،تقلة ،ضًٍَضت
تطزاضی) کٌس ٍ ایي هَضَع عثق ضیًَُاهِ هػَب هؤسسِ تطای هؤسسِ اثثات ضَز ،هغاتق تا قَاًیي ٍ آییيًاهِ ٍ
زستَضالؼولّای هػَب اقسام ذَاّس ضس.
تبصرٌ :احطاظ ٍ اثثات ترلف ػلوی زاًصپژٍُ پس اظ اتوام ضسالِ ،هٌدط تِ اتغال هسضک تحػیلی ٍی ذَاّس ضس.
مادٌ .23ضَاتظ هطتَط تِ تطضسی ٍ تػَیة عطح پیطٌْازی تطای اًدام ضسالِ زکتطی ،حصف توام زضٍس یک
ًیوسال تحػیلی ،حضَض ٍ غیاب زاًصپژٍُ ،هطذػی تحػیلی ،اًػطاف اظ تحػیل ،تقَین آهَظضی ،چگًَگی ثثت ٍ
اػالم ًوطُ ،تػوینگیطی زض هَاضز ذاظ ٍ سایط هَاضز اخطایی ایي آییيًاهِ تط اساس ضیًَُاهِ اخطایی هػَب هؤسسِ
آیین نامه دکتری تخصصی ٍ اغَل هٌسضج زض ایي آییيًاهِ اًدام هیضَز.
مصوب هیأت رئیسه
جلسه 32

مادٌ .24هسؤٍلیت حسي اخطای ایي آییيًاهِ ٍ پاسرگَیی قاًًَی هتطتة تط آى ،تط ػْسُ هؼاًٍت آهَظش هؤسسِ است.
مادًٌ .25ظاضت تط حسي اخطا ٍ تفسیط هفاز آى تط ػْسُ ّیأت ضئیسِ است.
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مادٌ .26ایي آییي ًاهِ هطتول تط یک هقسهِ 26 ،هازُ ٍ  17تثػطُ زض خلسِ ضواضُ ّ 32یأت ضئیسِ هَضخ
 1395/11/10تِ تػَیت ضسیس ٍ اخطای آى تطای زاًصپژٍّاى ٍضٍزی سال تحػیلی  ٍ 1395-96پس اظ آى العاهی
است.

آیین نامه دکتری تخصصی
مصوب هیأت رئیسه
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