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الف -مقدمه

این دستوالعمل به منظور ایجاد وحدت رویه در برگزاری دوره دکترای پژوهش محور تدوین شده و بصوورت الحاقیوه
به دستوالعمل اجرایی دوره دکترای آموزشی-پژوهشی مصوب تاریخ  2131/22/12شورای دانشگاه پیوست میگردد.
ب -کلیات

کلیه مفاد دستوالعمل اجرایی دوره دکترای آموزشی و پژوهشی جز در موارد زیر به شیوه پژوهش محور نیوز تروری
داده شود.
 -2واحدهای درسی :مجموع واحدهای دوره دکترای پژوهش محور  13واحد است که  3واحود آ آموزشوی و 13
واحد آ پژوهشی و مربوط به تنظیم رساله است .واحدهای درسی باید در اولین نیمرال تحصیلی توسط دانشجو
اخذ گردد .دروس جبرانی در صورت نیاز به پیشنهاد استادراهنما و تایید شورای گروه آموزشی حداکثر تا سقف 3
واحد درسی تعیین و قبل از واحدهای اصلی دوره اخذ میگردد.
 -1سنوات :مدت مجاز سنوات تحصیل در دوره دکترای پژوهش محور حداقل  1و حداکثر  4سال است .در صورت
ضرورت به پیشنهاد استاد راهنما و تایید گروه آموزشی ذی ربط و پس از تصویب در شورای تحصویتت تممیلوی
دانشگاه حداکثر تا یک نیمرال تحصیلی به این مدت افزوده خواهد شد.
 -1شرایط استاد راهنما :شرط زیر به شرایط مصوب در ماده  1دستورالعمل اجرایی دوره دکترای آموزشی -پژوهشی
اضافه می گردد:
الف -دارای طرح پژوهشی تقاضا محور باشد.
ب -به پایا رساند دو طرح پژوهشی به عنوا مجری که حداقل یمی از آ ها طی قورارداد فیموابین دانشوگاه و
دستگاه متقاضی انجام و پایا یافته باشد.
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 -4انتخاب استاد مشاور :استاد مشاور می تواند از طرف دستگاه متقاضی(کارفرما) معرفی شود که در صورت احوراز
شرایط مشاور دانشجو بوده و به عنوا عضو هیئت داورا در جلرات حضور داشته باشد.
 -5آزمون جامع :دانشجویا دوره دکترای پژوهش محور نیاز به گذراند آزمو جامع کتبی ندارند.
 -3دفاع از پروپوزال :دفاع از طرح پیشنهادی رساله دانشجویا دوره دکترای پژوهش محور پس از گذراند موفقیت
آمیز واحدهای آموزشی و در نیمرال دوم برگزار میشود . .انجام این ارزیابی حداکثر تا پایا نیمرال سوم و با
اخذ مجوز از شورای آموزشی دانشمده مجاز خواهد بود؛ به دانشجویا مردود یک بار دیگر فرصت داده میشود
تا در ارزیابی مجدد شرکت نمایند ،چنانچه این ارزیابی به ترم چهارم بیانجامد مرتلزم اخوذ نظور موافوو شوورای
تحصیتت تممیلی دانشگاه بوده و در صورت مردود شد در ارزیابی دوم ،دانشجو محروم از تحصیل میگردد.
 -7مجوز برگزاری دفاع از رساله :دانشجو می بایرت حداقل سه مقاله در مجتت دارای نمایه معتبر بین المللوی بوا
شرط اینمه یمی از مقاالت در مجتت دارای نمایه  ISIباشد ،ارائه نموده باشد.
این الحاقیه که در جلره مورخه  2134/1/2شورای دانشگاه به تصویب نهایی رسید ،پیوست دستوالعمل اجرایوی دوره
دکترای آموزشی-پژوهشی مصوب مورخه  2131/22/12شورای دانشگاه میباشد و برای دانشجویانی که تحت عنوا
دکترای پژوهش محور پذیرفته شوند و نیز دانشجویا در حال تحصیل الزماالجراست.

