
 

 

 

 

 Ph.D) آئيي ًبهِ آهَظقي زٍضُ زوتطي ترههي )

 ههَة ؾي ٍ پٌدويي خلؿِ قَضاي ػبلي ثطًبهِ ضيعي ػلَم پعقىي

 29/08/1386هَضخ 

  

 92/80/6801راي صادره در سي و پنجمين جلسه شوراي عالي برنامه ريسي علوم پسشكي مورخ 

 Ph.D) در مورد آيين نامه آموزشي دوره تخصصي )

تجهطُ زض ؾي ٍ پٌدويي خلؿِ قَضاي ػبلي ثطًبهِ  54هبزُ ٍ  54فهل ٍ  9زض Ph.D) آهَظقي زٍضُ زوتطي ترههي )آييي ًبهِ 

ثِ تهَيت ضؾيس.ايي آييي ًبهِ زض ّوِ زاًكگبُ ّب ٍ زاًكىسُ ّبي ػلَم پعقىي ٍ  29/08/1386ضيعي ػلَم پعقىي هَضخ 

 1387-1388ؾطاؾط وكَض خْت زاًكدَيبى ٍضٍزي ؾبل تحهيلي هَؾؿبت ٍاثؿتِ ثِ ٍظاضت ثْساقت،زضهبى ٍ آهَظـ پعقىي 

ٍ ثِ هس الظم االخطا اؾت.ٍ اظ تبضيد اثالؽ آى آييي ًبهِ لجلي ٍ توبم همطضات ٍ ثركٌبهِ ّب ٍ زؾتَضالؼول ّبي هغبيط ثب آى ثطاي 

ت تحهيلي زاًكدَيبى ٍضٍزي زاًكدَيبى هكوَل ايي آييي ًبهِ لغَ هي گطزز.قَضاي تحهيالت تىويلي زاًكگبُ هي تَاًس ٍضؼي

 ضا ثب آييي ًبهِ خسيس تغجيك زازُ ٍ ثط اؾبؼ آى ايي زاًكدَيبى ضا فبضؽ التحهيل ًوبيس. 1387-1388لجل اظ ؾبل تحهيلي 

  

  

زض هَضز آييي ًبهِ آهَظقي زٍضُ  29/08/86ضاي نبزضُ زض ؾي ٍ پٌدويي خلؿِ قَضاي ػبلي ثطًبهِ ضيعي ػلَم پعقىي هَضخ 

 نحيح اؾت،ثِ ٍاحس ّبي هدطي اثالؽ قَز. Ph.D) هي )زوتطي تره

 زوتط وبهطاى ثبلطي لٌىطاًي

 ٍظيط ثْساقت،زضهبى ٍ آهَظـ پعقىي ٍ

 ضئيؽ قَضاي ػبلي ثطًبهِ ضيعي ػلَم پعقىي

  

 

 



 

 

 

 

 

 Ph.D) )هاي مربوط به دوره دكتــري نامه ئيـــنآ

 فصل اول

  كليــــات

 : تعريف  6ماده 

يىي اظ ثبالتطيي همبعغ تحهيلي آهَظـ زاًكگبّي اؾت وِ ثِ اػغبي هسضن هي اًدبهس ٍ  .Ph.D ترههي زوتطي زٍضُ      

 هدوَػِ اي ّوبٌّگ ، اظ فؼبليت ّبي پػٍّكي ٍ آهَظقي اؾت .

 : 1تجهطُ 

زض ايي آئيي ًبهِ ، ثِ هٌظَض اذتهبض ثِ توبم زاًكگبّْب ٍ هَؾؿبت آهَظـ ػبلي ٍاثؿتِ ثِ ٍظاضت ثْساقت ، زضهبى ٍ آهَظـ  

 فؼبليت زاضًس،زاًكگبُ گفتِ هي قَز.Ph.D) پعقىي وِ زض همبعغ تحهيلي وبضقٌبؾي اضقس ٍ زوتطي ترههي )

 :2تجهطُ 

هي ثبقٌس قَضاي تحهيالت تىويلي Ph.D) اضقس يب زوتطي ترههي ) زض زاًكگبُ ّبي وِ هدطي زٍضُ ّبي وبضقٌبؾي

قَضايؼبلي  11/04/70هَضخ  24زاًكگبُ ٍ زاًكىسُ ثط اؾبؼ آئيي ًبهِ هسيطيت زاًكگبُ ّب ٍ هَؾؿبت آهَظـ ػبلي ههَة خلؿِ 

 اًمالة فطٌّگي تكىيل ذَاّس قس.

 : هذف  9ماده 

ت افطازي اؾت وِ ثب احبعِ يبفتي ثِ حيغِ ّبي ػلوي زض يه ظهيٌِ ذبل ، تطثيPh.D) ّسف اظ ايدبز زٍضُ زوتطي ترههي )

ٍ آقٌب قسى ثب ضٍقْبي پيكطفتِ تحميك ٍ زؾتيبثي ثِ خسيستطيي هجبًي آهَظـ ٍ پػٍّف ، ثتَاًٌس ، ثب ًَآٍضي زض ظهيٌِ ّبي ػلوي 

ثط ثَزُ ٍ ثِ تبظُ ّبئي زض خْبى زاًف ٍ تحميمي ، زض ضفغ ًيبظّبي وكَض ٍ گؿتطـ هطظّبي زاًف ، زض ضقتِ ترههي ذَز ، هَ

 زؾت يبثٌس.

 : مراحل دوره  4ماده 



 ثِ زٍ هطحلِ آهَظقي ٍ پػٍّكي تمؿين هي قَز .  Ph.D) زٍضُ زوتطي ترههي )

 هطحلِ آهَظقي اظظهبى پصيطفتِ قسى زاًكدَ زضاهتحبى ٍضٍزي آغبظ ٍ ثِ اهتحبى خبهغ ذتن هي قَز .

 ي ٍ لجَلي زض اهتحبى خبهغ آغبظ ٍ ثب تسٍيي پبيبى ًبهِ ٍ زفبع اظ آى پبيبى هي پصيطز.هطحلِ پػٍّكي پؽ اظ هطحلِ آهَظق

 تجهطُ : 

هي تَاًٌس تحميمبت اٍليِ هطحلِ پػٍّكي ذَز ضا زض هطحلِ آهَظقي آغبظ ًوبيٌس  Ph.D) ) ترههي زوتطي زٍضُ زاًكدَيبى    

 ٍلي ثجت ًبم ضؾوي آًْب ثطاي هطحلِ پػٍّكي ٍ تسٍيي پبيبى ًبهِ هٌَط ثِ هَفميت زض اهتحبى خبهغ اؾت .

پػٍّكي ًوي Ph.D) *ايي آئيي ًبهِ قبهل زٍضُ ّبي زوتطي ػوَهي ٍ زٍضُ ّبي ترههي گطٍُ پعقىي،ضقتِ زاهپعقىي،ٍ)

 قَز.

 تؼطيف قسُ اؾت. 6**اهتحبى خبهغ زض فهل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 فصل دوم

 شرايط ورود

 :4هبزُ 

 ػجبضتؿت اظ :  Ph.D) قطايظ ٍضٍز ثِ زٍضُ زوتطي ترههي )

 زاقتي قطايظ ػوَهي ٍضٍز ثِ آهَظـ زاًكگبّي  -1-4

 تحهيليثطذَضزاضي اظ ؾالهت خؿوي ٍ ضٍاًي هتٌبؾت ثب ضقتِ  -2-4

هيلي هَضز تمبضب ، اظ تح ضقتِ ثب هتٌبؾت ، ثبالتط يب ػوَهي زوتطاي يب(  ليؿبًؽ فَق)  اضقس وبضقٌبؾي زاًكٌبهِ زاقتي -3-4   

يىي اظ زاًكگبّْبي زاذل يب ذبضج وكَض وِ حؿت هَضز ثِ تبئيس ٍظاضت ثْساقت ، زضهبى ٍ آهَظـ پعقىي يب ٍظاضت 

 ثبقس .ػلَم،تحميمبت ٍ فٌبٍضي ضؾيسُ 

 هَفميت زض آظهَى اًگليؿي هغبثك ههَثبت قَضاي ػبلي ثطًبهِ ضيعي ػلَم پعقىي -4-4

 هغبثك ضَاثظ زثيطذبًِ ّبي آهَظقي ترههي هطثَعِ Ph.D) لجَلي زضآظهَى اذتهبني ٍضٍز ثِ زٍضُ زوتطي ) -5-4

 يط هَؾؿبت آهَظقي ٍ پػٍّكيػسم اقتغبل ثِ تحهيل ّوعهبى زض ّوبى زاًكگبُ ٍ يب زاًكگبُ ّبي زيگط ٍ ؾب -6-4

 :1تجهطُ 

 ( ًوي ثبقس.Ph.Dزاضًسگبى هسضن هؼبزل وبضقٌبؾي اضقس هدبظ ثِ قطوت زض آظهَى ٍضٍزي زوتطي ترههي) 

 :2تجهطُ 

 ( هحسٍزيت ؾٌي ثطاي زاٍعلجبى ٍخَز ًساضز . Ph.D) ترههي زوتطي زٍضُ ثِ ٍضٍز زض      

 :3تجهطُ 



 ( ثطاي اتجبع ذبضخي تبثغ آييي ًبهِ هطثَط هي ثبقسPh.Dقطايظ پصيطـ زاًكدَ زض زٍضُ زوتطي ترههي) 

 : 4تبصره 

بهِ زض وسام ضقتِ هي تَاًس تحهيل وٌس ثط ػْسُ زثيطذبًِ آهَظقي ترههي هطثَعِ ٍ تبئيس زاًكٌ وسام زاضًسُ ايٌىِ تكريم      

 قَضاي ػبلي ثطًبهِ ضيعي ػلَم پعقىي اؾت.

 

 

 فصل سوم

 مرحله آموزشي

 :5هبزُ 

آهَظـ زض توبم زاًكگبُ ّبي وكَض هجتٌي ثط ًظبم ٍاحسي اؾت.زض ًظبم ٍاحسي ،اضظـ ّط زضؼ ثب تؼساز ٍاحسّبي آى زضؼ 

 ؾٌديسُ هي قَز ٍ لجَلي يب ػسم لجَلي زاًكدَ زض يه زضؼ، ثِ ّوبى زضؼ هحسٍز اؾت.

 34ؾبػت،ػولي يب آظهبيكگبّي  17هفبز آى ثِ تطتيت ثِ نَضت ًظطي ،همساض يب هيعاى زضؾي اؾت وِ  ّط ٍاحس زضؾي

ؾبػت، زض عَل يه ًيوؿبل تحهيلي يب زٍضُ تبثؿتبًي،عجك ثطًبهِ  68ؾبػت ٍ وبضٍضظي 51ؾبػت،وبضگبّي ٍ وبضآهَظي 

ُ زض يه ًيوؿبل ههَة قَضاي ػبلي ثطًبهِ ضيعي تسضيؽ هي قَز.زض هَضز ضقتِ ّبيي وِ زاضاي پطٍغُ ّؿتٌس هست اخطاي پطٍغ

 هتٌبؾت ثب ٍاحس آى،تَؾظ اؾتبز هطثَط تؼييي هي قَز.

 :6هبزُ 

ّط ؾبل تحهيلي هطوت اظ زٍ ًيوؿبل تحهيلي ٍ زض نَضت ضطٍضت ٍ زاقتي قطايظ اهىبًبت يه زٍضُ تبثؿتبًي اؾت. هست 

 اؾت. 5هفبز هبزُ  ّفتِ آهَظـ ثب ضػبيت 6ّفتِ ٍ ّط زٍضُ تبثؿتبًي قبهل  17آهَظـ ّط ًيوؿبل تحهيلي قبهل 

 تجهطُ:

ّفتِ،ثيوبضي اؾتبز ٍ هَاضزي  17زض هَاضز اؾتثٌبيي ٍ ضطٍضي،قبهل ٍلَع ثاليبي عجيؼي،ػسم اهىبى حضَض اؾتبز هطثَط زض عَل 

اظ ايي لجيل،ثِ پيكٌْبز زاًكىسُ هطثَط ٍ هَافمت قَضاي آهَظقي زاًكگبُ،هي تَاى زضؼ يب زضؼ ّبيي ضا زض هستي وَتبُ تط اظ 

فتِ خْت وليِ زاًكدَيبًي وِ آى زضؼ يب زضؼ ّب ضا اذص وطزُ اًس تسضيؽ قَز،هكطٍط ثط ايٌىِ هدوَع ؾبػبت ّط ٍاحس ّ 17

 ايي آييي ًبهِ ووتط ًكَز. 5زضؾي اظ هيعاى همطض زض هبزُ 

 :7هبزُ 



 عي ضا اخطا ًوبيٌس.توبم زاًكگبُ ّب ٍ زاًكىسُ ّبي ػلَم پعقىي هَظفٌس ثطًبهِ ّبي زضؾي ههَة قَضاي ػبلي ثطًبهِ ضي

 :1تجهطُ 

زاًكگبُ ّب ٍ زاًكىسُ ّبي ػلَم پعقىي هدبظ ذَاٌّس ثَز ًؿجت ثِ اضايِ ٍاحسّبي زضؾي خسيس ثِ خبي زضؼ ّبي اذتيبضي 

(non core) ول ٍاحسّبي زٍضُ زض ّط ثطًبهِ آهَظقي السام ٍ ايي زضؼ ّب ضا ثِ نَضت اذتيبضي ثِ 20حساوثط تب ؾمف %

ًوبيٌس.زاًكگبُ ّب هَظفٌس اّساف آهَظقي ٍ ؾط فهل ٍاحسّبي خسيس ذَز ضا اظ عطيك زثيطذبًِ ّبي آهَظقي زاًكدَيبى اضايِ 

 ترههي هطثَعِ خْت اعالع ثِ قَضاي ػبلي ثطًبهِ ضيعي ػلَم پعقىي اػالم ًوبيٌس.

 :2تجهطُ 

ضيؽ ٍ خبثدب وطزى ضيع هَاز زضؾي ٍ تطتيت زضؼ ثب ضػبيت پيف ًيبظّب،تٌظين ثطًبهِ تحهيلي زاًكدَيبى زض عَل زٍضُ،ضٍـ تس

 عطح هغبلت خسيس زض يه زضؼ ثط ػْسُ زاًكگبُ اؾت.

 :8هبزُ 

هٌظَض ضاٌّوبيي زاًكدَ زض ظهيٌِ ّبي هرتلف،اؾتبز ضاٌّوبي تحهيلي زض اٍليي ًيوؿبل تحهيلي تَؾظ قَضاي تحهيالت تىويلي 

 زاًكىسُ تؼييي هي گطزز.

 تجهطُ:

حساوثط تب پبيبى اٍليي ًيوؿبل تحهيلي زاًكدَ،تؼييي قَز.تب ظهبًي وِ اؾتبز ضاٌّوبي تحهيلي اًتربة اؾتبز ضاٌّوبي تحهيلي ثبيس 

 ًكسُ اؾت،هسيط گطٍُ ٍظبيف اؾتبز ضاٌّوبي تحهيلي ضا ثط ػْسُ هي گيطز.

 :9هبزُ 

اؾتبزيبضي يب اؾتبزيبض  اؾتبز ضاٌّوبي تحهيلي ثبيس ػضَ ّيبت ػلوي زض زاًكگبُ هحل تحهيل زاًكدَ ثَزُ،حسالل زاضاي ضتجِ

 پػٍّكي ٍ ؾِ ؾبل ؾبثمِ تسضيؽ يب پػٍّف زض زٍضُ وبضقٌبؾي اضقس ثبقس.

 :10هبزُ 

ٍاحس زضؾي ضا ثب ًظط اؾتبز  30تب18( ثجت ًبم هي وٌس،هَظف اؾت ثيي Ph.Dزاًكدَيي وِ ثطاي زٍضُ زوتطي ترههي ) 

اي ػبلي ثطًبهِ ضيعي ضؾيسُ ثبقس،زض هست هدبظ هطحلِ ضاٌّوبي تحهيلي هغبثك ثطًبهِ آهَظقي هطثَط،وِ ثِ تهَيت قَض

 آهَظقي يب هَفميت ثگصضاًس.

 :1تجهطُ 



چٌبًچِ ثِ تكريم گطٍُ آهَظقي ٍ تبئيس قَضاي تحهيالت تىويلي زاًكگبُ گصضاًسى زضؼ ّبي ووجَز يب خجطاًي ثطاي زاًكدَ 

َظقي ههَة زٍضُ،اضبفِ ثط ٍاحسّبي زضؾي همطض ضطٍضي تكريم زازُ قَز ٍي هىلف اؾت آى زضؼ ّب ضا ثط اؾبؼ ثطًبهِ آه

 ٍاحس ثگصضاًس. 16زض هطحلِ آهَظقي زٍضُ حساوثط تب 

 :2تجهطُ 

زض اًتربة زضؼ ّب اٍلَيت ثب زضؼ ّبي ووجَز يب خجطاًي اؾت.تؼييي تؼساز ٍ ًَع زضؼ ّب ٍ ظهبى اًتربة آى ّب ثب ضػبيت پيف 

ثطًبهِ ضيعي ٍ ثب ًظط گطٍُ آهَظقي هطثَعِ،ثط ػْسُ قَضاي تحهيالت تىويلي ًيبظّب زض چبضچَة ثطًبهِ ههَة قَضاي ػبلي 

 زاًكىسُ شيطثظ اؾت.

 :3تجهطُ 

ٍاحس اظ زضؼ ّبي ووجَز يب خجطاًي يه ًيوؿبل تحهيلي ثِ حساوثط هست هدبظ هطحلِ آهَظقي تحهيل  8ثِ اظاي گصضاًسى ّط 

 زاًكدَ افعٍزُ هي قَز.

 :11هبزُ 

ٍاحس زضؾي اظ زضؼ ّبي هطحلِ آهَظقي ضا اًتربة ٍ  8-12قي،هَظف اؾت زض ّط ًيوؿبل تحهيلي ثيي زاًكدَ زض هطحلِ آهَظ

ٍاحس زضؾي ثبلي زاقتِ ثبقس.زض هَاضز اؾتثٌبيي،ثب پيكٌْبز گطٍُ آهَظقي شيطثظ ٍ نالحسيس  8ثجت ًبم وٌس،هگط آًىِ ووتط اظ 

ٍاحس افعايف  14لي زاًكگبُ،ايي تؼساز هي تَاًس حساوثط ثِ قَضاي تحهيالت تىويلي زاًكىسُ ٍ تبئيس قَضاي تحهيالت تىوي

 يبثس.

 تجهطُ:

 ٍاحس زضؾي زض زٍضُ تبثؿتبًي اؾت. 4زض نَضت اضائِ زٍضُ تبثؿتبًي زاًكدَ هدبظ ثِ اذص حساوثط 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 فهل چْبضم 

 حضَض ٍ غيبة

 :12هبزُ 

ؾبػبت غيجت زاًكدَ زض ّط زضؼ ًظطي اظحضَض زاًكدَ زض توبم خلؿبت هطثَط ثِ ّط زضؼ العاهي اؾت ٍ 
 

ػلوي ٍ  

آظهبيكگبّي اظ  وبضگبّي،وبضآهَظي ٍ وبضٍضظي اظ
 

 هدوَع ؾبػبت آى زضؼ ًجبيس تدبٍظ وٌس. 

 زض غيط ايي نَضت ًوطُ زاًكدَ زض آى زضؼ نفط هحؿَة هي قَز.

 :1تجهطُ 

ثَز وِ ثب اضايِ هساضن هؿتٌس ٍ تكريم اؾتتبز زض نَضتي هدبظ ذَاّس  12غيجت زض خلؿبت زضؼ تب ؾمف هكرم قسُ زض هبزُ 

هطثَعِ هَخِ قٌبذتِ قَز.ًحَُ ثطذَضز ثب غيجت زاًكدَ)هَخِ يب غيط هَخِ(ثطػْسُ اؾتبز ٍ ثب تبئيس قَضاي تحهيالت تىويلي 

 زاًكىسُ ذَاّس ثَز.

 :2تجهطُ 

ٍلي غيجت اٍ ثِ تكريم زاًكىسُ ٍ تبئيس ثبقس  12زض نَضتي وِ غيجت زاًكدَ زض ّط زضؼ ثيف اظ هيعاى تؼييي قسُ زض هبزُ 

ٍاحس زض ّط  8قَضاي تحهيالت تىويلي زاًكىسُ هَخِ اػالم گطزز آى زضؼ حصف هي قَز.زض ايي نَضت ضػبيت حسالل 

 ًيوؿبل العاهي ًيؿت،ٍلي ًيوؿبل هصوَض ثؼٌَاى يه ًيوؿبل وبهل خعٍ ؾٌَات تحهيلي زاًكدَ هحؿَة هي قَز.

 :13هبزُ  

زض اهتحبى ّط زضؼ ثِ هٌعلِ گطفتي ًوطُ نفط زض اهتحبى آى زضؼ اؾت ٍ غيجت هَخِ زض اهتحبى ّط زضؼ هَخت  غيجت غيط هَخِ

 حصف آى زضؼ هي گطزز تكريم هَخِ ثَزى غيجت زض خلؿِ اهتحبى ثط ػْسُ قَضاي تحهيالت تىويلي زاًكىسُ اؾت.



 

 

 

 

 

 

 فهل پٌدن

 اضظقيبثي

 :14هبزُ 

 20اظ  12ٍ ّط زضؼ ووجَز يب خجطاًي  20اظ  14تهبني اخجبضي ٍ اذتهبني اذتيبضي حسالل ًوطُ لجَلي زض ّط زضؼ اذ

 اؾت.چٌبًچِ ًوطُ زاًكدَ زض يه زضؼ ووتط اظ ايي همبزيط ثبقس ثبيس آًطا تىطاض ًوبيس.

 :1تجهطُ 

هِ ههَة زضؼ اگط زاًكدَيي زض يه زضؼ اذتيبضي هطزٍز قَز ثدبي آى زضؼ هي تَاًس اظ خسٍل زضؼ ّبي اذتيبضي زض ثطًب

زيگطي ضا اًتربة وٌس.ثب ايي حبل ًوطات وليِ زضؼ ّب اػن اظ لجَلي ٍ هطزٍزي زض وبضًبهِ زاًكدَ ثجت ٍ زض هحبؾجِ هيبًگيي 

 ًيوؿبل هطثَعِ ٍ هيبًگيي ول هٌظَض هي قَز.

 :2تجهطُ 

ز هطثَط اًدبم آى زض عَل يه زض هَاضزي وِ اضظقيبثي زاًكدَ زض يه زضؼ هَوَل ثِ فؼبليت ّبيي ثبقس وِ ثب تكريم اؾتب

ًيوؿبل تحهيلي هوىي ًجبقس،ًوطُ زاًكدَ زض آى زضؼ ًبتوبم اػالم هي قَز.زض ايي نَضت ثبيس ًوطُ زاًكدَ زض ايي 

زضؼ،حساوثط تب پبيبى ًيوؿبل تحهيلي ثؼس،تَؾظ اؾتبز شيطثظ ثِ ًوطُ لغؼي تجسيل گطزز.زض غيط ايي نَضت زضؼ تَؾظ زاًكگبُ 

 سيْي اؾت ثجت ًوطُ ًبتوبم زض ًيوؿبلي ذَاّس ثَز وِ زاًكدَ ٍاحس ضا اذص ًوَزُ اؾت.حصف ذَاّس قس.ث

 :15هبزُ 

ووتط ثبقس،زض غيط ايي  15زض ّط ًيوؿبل تحهيلي،ًجبيس اظ (Ph.D)هيبًگيي ًوطات زضؼ ّبي زاًكدَ زض زٍضُ زوتطي ترههي

لحبػ اًتربة ٍاحس ًساقتِ،زض ًيوؿبل ثؼسي زض هحسٍزُ  نَضت زاًكگبُ ثِ زاًكدَ اذغبض ذَاّس زاز ٍلي زاًكدَ هحسٍزيتي اظ



حس ًهبة ٍاحسّب،هي تَاًس اذص ٍاحس ًوبيس.اگط هيبًگيي ًوطات زاًكدَ زض زٍ ًيوؿبل تحهيلي اػن اظ هتَالي يب هتٌبٍة ووتط اظ 

 هحطٍم هي قَز. (Ph.D)ثبقس،آى زاًكدَ اظ ازاهِ تحهيل زض زٍضُ زوتطي ترههي  15

 :1تجهطُ 

،خعٍ 15ٍاحس( هي ثبقس،زض نَضت وؿت هيبًگيي ول ووتط اظ 8ّبيي وِ تؼساز ٍاحسّبي اذص قسُ ووتط اظ حس ًهبة)ًيوؿبل 

 ًيوؿبل ّبي هكوَل اذغبض هحبؾجِ ذَاّس قس.

 :2تجهطُ 

گيي ًوطُ زضؼ ووجَز يب خجطاًي زض وبضًبهِ زاًكدَ،خساگبًِ ثجت هي قَز ٍ زض احتؿبة هيبًگيي ًوطات ًيوؿبل تحهيلي ٍ هيبً

 ول ًوطات زاًكدَ هٌظَض ًوي قَز.

 :16هبزُ 

ووتط ثبقس اظ ازاهِ تحهيل  15زاًكدَيي وِ پؽ اظ گصضاًسى وليِ ٍاحسّبي زضؾي زض هطحلِ آهَظقي هيبًگيي ول ًوطات اٍ اظ 

 هحطٍم هي قَز.

 تجهطُ:

ثبقس،زض نَضتي وِ حساوثط هست ووتط  15زاًكدَيي وِ پؽ اظ گصضاًسى وليِ ٍاحسّبي زضؾي زٍضُ،هيبًگيي ول ًوطات اٍ اظ 

ٍاحس اظ زضؼ اذتهبني اخجبضي ضا وِ اظ آًْب ًوطات  12هدبظ تحهيل ٍي زض هطحلِ آهَظقي ثِ پبيبى ًطؾيسُ ثبقس،هي تَاًس تب 

گطفتِ اؾت،فمظ زض يه ًيوؿبل تحهيلي تىطاض وٌس ٍ زض نَضت خجطاى ووجَز هيبًگيي ول،هدبظ ثِ قطوت زض  15تب  14ثيي 

هغ قَز.زاًكدَيبًي وِ ثِ ّط زليل ًتَاًس اظ ايي فطنت اؾتفبزُ وٌٌس يب ػليطغن اؾتفبزُ اظ ايي فطنت هيبًگيي ول ذَز اهتحبى خب

 ضا خجطاى ًٌوبيٌس،اظ ازاهِ تحهيل هحطٍم هبًسُ هسضن ٍ ؾَاثك تحهيلي زضيبفت ًوي وٌٌس.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 فهل قكن

 آظهَى خبهغ

 :17هبزُ 

 اًكدَ هلعم اؾت زض آظهَى زض پبيبى هطحلِ آهَظقي ز

خبهغ وِ ثهَضت وتجي ٍ اضظيبثي ػيٌي ػولىطز ثطگعاض هي قَز قطوت وٌس.قطط قطوت زض آظهَى خبهغ لجَلي زض وليِ زضؼ 

 هي ثبقس. 15ّبي هطحلِ آهَظقي ٍ وؿت حسالل هيبًگيي ول 

 تجهطُ :

 بيبى زٍضُ هي ثبقس.آظهَى اضظيبثي ػيٌي ػولىطز قبهل اضظيبثي هؿتوط زضٍى ثركي ٍ اضظيبثي پ

 :18هبزُ 

 ًفط ثكطح ظيط ثطگعاض هي قَز. 6آظهَى خبهغ ظيط ًظط قَضاي تحهيالت تىويلي زاًكىسُ ٍ تَؾظ ّيبتي هطوت اظ 

 هسيط گطٍُ آهَظقي هطثَعِ

 اؾتبز ضاٌّوبي تحهيلي زاًكدَ



ؾبل ؾبثمِ تسضيؽ يب تحميك  3اؾتبزيبض پػٍّكي ثب چْبض ًفط ػضَ ّيبت ػلوي زض ضقتِ هطثَعِ وِ زاضاي حسالل هطتجِ اؾتبزيبضي يب 

زض زٍضُ ّبي تحهيالت تىويلي ثبقٌس)ؾِ ًفط اظ آًبى اظ اػضبي ّيبت ػلوي زاذل زاًكگبُ ٍ يه ًفط ذبضج اظ زاًكگبُ(.ثسيي 

ذبضج اظ  تطتيت وِ زٍ ًفط اظ آًبى تَؾظ قَضاي تحهيالت تىويلي زاًكىسُ)وِ يه ًفط اظ آًبى ثبيس اظ اػضبي ّيبت ػلوي

زاًكگبُ هحل تحهيل زاًكدَ ثبقس( ٍ يه ًفط تَؾظ هؼبٍى آهَظقي زاًكگبُ ٍ يه ًفط زيگط تَؾظ هؼبٍى پػٍّكي زاًكگبُ 

 تؼييي هي قًَس.ايي زٍ ًفط ثِ ػٌَاى ًوبيٌسگبى هؼبًٍيي آهَظقي ٍ پػٍّكي زض ّيبت ثطگعاض وٌٌسُ آظهَى قطوت هي ًوبيٌس.

 تجهطُ:

 خْت ثطگعاضي آظهَى خبهغ العاهي هي ثبقس. 18از هصوَض زض هبزُ ًفط اظ افط 5حضَض حسالل 

 :19هبزُ 

آظهَى خبهغ زض ّط ضقتِ تحهيلي زٍثبض زض ؾبل ثطگعاض هي قَز ٍ ظهبى ثطگعاضي آى ثب پيكٌْبز گطٍُ آهَظقي هطثَعِ ٍ تبئيس 

 قَضاي تحهيالت تىويلي زاًكىسُ هي ثبقس.

 :20هبزُ 

زاًكدَي ٍاخس قطايظ قطوت زض آظهَى خبهغ هَظف اؾت زض اٍليي آظهَى خبهغ وِ تَؾظ پؽ اظ اتوبم هطحلِ آهَظقي 

زاًكىسُ ثطگعاض هي قَز قطوت وٌس.زاًكدَ زض نَضت ػسم آهبزگي،ثبيؿتي زض ذَاؾتي ثطاي توسيس هْلت قطوت زض آظهَى ثب 

سُ ثبقس،ثِ قَضاي تحهيالت تىويلي زاليل هَخْي وِ ثِ تبئيس اؾتبز ضاٌّوبي تحهيلي ٍ هسيط گطٍُ آهَظقي هطثَعِ ضؾي

 زاًكىسُ اضائِ ًوبيس.قَضاي هصوَض هي تَاًس ظهبى قطوت زاًكدَ زضآظهَى خبهغ ضا،حساوثط ثطاي يه ًيوؿبل ثِ تؼَيك اًساظز.

 تجهطُ:

هست توسيس هْلت ثطاي تؼَيك اهتحبى خبهغ خعٍ ؾٌَات هدبظ تحهيل هطحلِ آهَظقي هحؿَة قسُ ٍ زاًكدَ هَظف اؾت 

 ًظط گطٍُ آهَظقي زض هحيظ آهَظقي حضَض زاقتِ ثبقس.تحت 

 :21هبزُ 

زضؼ ثِ  4آظهَى وتجي ثِ هٌظَض اضظقيبثي لبثليت ّبي ػلوي آهَظقي زاًكدَ،اظ زضؼ ّبي ترههي ضقتِ هطثَط،حسالل اظ 

 ضٍظ هتَالي ثؼول هي آيس. 2نَضت تكطيحي ٍ حساوثط زض 

 :22هبزُ 

ضاي تحهيالت تىويلي زاًكىسُ ثِ هٌظَض اضظقيبثي لبثليت ّبي آهَظقي ٍ تَاًبيي زاًكدَ آظهَى اضظيبثي ػيٌي ػولىطز ثب ًظط قَ

يب حَظُ ػبم تط ضقتِ ترههي زاًكدَ ثطگعاض  (Ph.D)زض اًدبم پػٍّف هؿتمل ٍ زض هَضز هَضَع پبيبى ًبهِ زوتطي ترههي 

 ثطگعاض هي قَز.هي قَز.آظهَى اضظيبثي ػيٌي ػولىطز حساوثط تب يه ّفتِ ثؼس اظ آظهَى وتجي 



 تجهطُ :

 تطويت ّيبت ثطگعاض وٌٌسُ آظهَى اضظيبثي ػيٌي ػولىطز ثبيس ّوبى تطويت ّيبت ثطگعاض وٌٌسُ آظهَى وتجي ثبقس.

 :23هبزُ 

% ًوطُ آظهَى اضظيبثي ػيٌي 50زضنس ًوطُ ًْبيي اؾت) 30ٍ  70اضظـ آظهَى ّبي وتجي ٍ اضظيبثي ػيٌي ػولىطز ثِ تطتيت 

% ثِ اضظيبثي پبيبى زٍضُ اذتهبل زاضز( ٍ هيبًگيي ول ًوطات زاًكدَ زض آظهَى خبهغ 50ي هؿتوط زضٍى ثركي ٍ ػولىطز ثِ اضظيبث

 ووتط ثبقس. 15ًجبيس اظ 

 :1تجهطُ 

زض نَضت ػسم هَفميت زاًكدَ زض اٍليي آظهَى خبهغ،زاًكدَ هدبظ اؾت تٌْب ثطاي يه ثبض زيگط زض اٍليي آظهَى خبهغ ثؼسي 

ًتظبض زاًكدَ ثطاي قطوت زض آظهَى هدسز خعٍ ؾٌَات هدبظ تحهيل هطحلِ آهَظقي هحؿَة هي قطوت ًوبيس.هست ا

 قَز.زاًكدَ ثبيس زض ايي هست ظيط ًظط گطٍُ آهَظقي ٍ زض هحيظ آهَظقي حضَض زاقتِ ثبقس.

 :2تجهطُ 

ًتبيح  (Ph.D)ي ترههي ثِ هٌظَض پيكگيطي اظ اتالف ٍلت ٍ يب ضوَضز فؼبليتْبي آهَظقي ٍ پػٍّكي زاًكدَيبى زٍضُ زوتط

آظهَى خبهغ ثبيس ظطف هست هحسٍزي)حساوثط يه هبُ(ثؼس اظ ثطگعاضي آظهَى اظ عطيك زاًكىسُ ثِ قَضاي تحهيالت تىويلي 

 زاًكگبُ اضؾبل ٍ زاًكگبُ ظطف هست يه ّفتِ لجَلي ٍ يب ػسم لجَلي زاًكدَ ضا وتجب ثِ ٍي اػالم ًوبيس.

 :24هبزُ 

ى خبهغ لجَل قسُ اًس اػن اظ آًىِ ثطاي هطحلِ تسٍيي پبيبى ًبهِ ثجت ًبم وٌٌس ٍ يب اظ ازاهِ تحهيل ثِ زاًكدَيبًي وِ زض اهتحب

هٌهطف قًَس،نطفب ثٌب ثِ زضذَاؾت هحل تؼْس آًبى تبئيسيِ اي هجٌي ثط گصضاًسى هطحلِ آهَظقي زٍضُ زوتطي ترههي 

(Ph.D) ٌي ثط هَفميت زض اهتحبى خبهغ ثطاي ايي زاًكدَيبى تَؾظ زاًكگبُ هحل تحهيل اضايِ هي قَز.نسٍض گَاّي قرهي هج

 هوٌَع هي ثبقس.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهل ّفتن

 عَل زٍضُ ،هطذهي تحهيلي ٍ اًهطاف اظ تحهيل

 :25هبزُ 

 عَل زٍضُ هستي اؾت وِ زاًكدَ ثبيس هطاحل آهَظقي ٍ پػٍّكي ضا ثط اؾبؼ همطضات هطثَط ثِ اتوبم ثطؾبًس.

چْبض ؾبل ٍ ًين اؾت. چٌبًچِ زاًكدَ زض ايي هست ًتَاًس پبيبى ًبهِ  Ph.Dحساوثط هست هدبظ تحهيل زض زٍضُ زوتطي ترهي 

 ذَز ضا تىويل ٍ اظ آى زفبع ًوبيس اظ ازاهِ تحهيل هحطٍم هي قَز.

 :1تجهطُ

ًيوؿبل تحهيلي اؾت چٌبًچِ زاًكدَ  5تب  2عَل هست هدبظ هطحلِ آهَظقي ثب زض ًظط گطفتي تؼساز ٍاحس ّبي هطحلِ آهَظقي 

 ًتَاًس زض ايي هست هطحلِ آهَظقي ضا ثِ پبيبى ثطؾبًس ٍ زض اهتحبى خبهغ لجَل قَز ، اظ ازاهِ تحهيل هحطٍم هي قَز.

 : 2تجهطُ

زاًكىسُ  قَضاي تحهيالت تىويلي زاًكگبُ هي تَاًس زض هَاضز اؾتثٌبيي ثِ پيكٌْبز اؾتبز ضاٌّوب ٍ تبئيس قَضاي تحهيالت تىويلي

حساوثط تب ؾِ ًيوؿبل تحهيلي ثِ ول هست هدبظ تحهيل زاًكدَ اضبفِ ًوبيس، وِ يه ًيوؿبل آى هي تَاًس ثِ هطحلِ آهَظقي 

 اذتهبل يبثس.

 :26هبزُ 



زاًكدَ هَظف اؾت زض ّط ًيوؿبل زض ظهبًي وِ  زاًكگبُ اػالم هي وٌس ثطاي ازاهِ تحهيل ٍ اًتربة ٍاحس ثِ ازاضُ آهَظـ 

وٌس. ػسم هطاخؼِ زاًكدَ ثطاي ًبم ًَيؿي زض يه ًيوؿبل ثسٍى اعالع ٍ ػصض هَخِ ثِ هٌعلِ تطن تحهيل ثَزُ ٍ زاًكدَ هطاخؼِ 

اظ ازاهِ تحهيل هحطٍم هي گطزز.زض هَاضز اؾتثٌبيي وِ زاًكدَ تطن تحهيل ذَز ضا هَخِ هي زاًس ثبيس زاليل آى ضا حساوثط 

هىتَة ثِ ازاضُ آهَظـ اضايِ زّس.زض نَضت تبئيس هَخِ ثَزى تطن تحهيل، تَؾظ  يه هبُ لجل اظ پبيبى ّوبى ًيوؿبل ثِ نَضت

قَضاي تحهيالت تىويلي زاًكگبُ، آى ًيوؿبل خعٍ هست هدبظ تحهيل ٍي هحؿَة ٍ ثطاي آى ًيوؿبل هطذهي تحهيلي نبزض 

 هي قَز.

 :27هبزُ 

يلي هتَالي يب هتٌبٍة اظ هطذهي تحهيلي هي تَاًس حساوثط ثطاي زٍ ًيوؿبل تحه Ph.D زاًكدَي زٍضُ زوتطي ترههي

 اؾتفبزُ وٌس.

 :1تجهطُ 

اذص هطذهي تحهيلي زض ًيوؿبل اٍل هدبظ ًيؿت. زض هَاضز اؾتثٌبيي، اذص تهوين ثِ ػْسُ وويؿيَى هَاضز ذبل زاًكگبُ هي 

 ثبقس.

 :2تجهطُ

 هست هطذهي تحهيلي خعٍ ؾٌَات تحهيلي هحؿَة هي قَز.

 :3تجهطُ 

زٍ ّفتِ لجل اظ قطٍع ًبم ًَيؿي زض ّط ًيوؿبل تحهيلي تَؾظ زاًكدَ ثِ اؾتبز ضاٌّوبي تحهيلي ٍ هسيط  زضذَاؾت هطذهي ثبيس

گطٍُ تؿلين ٍ پؽ اظ وؿت هَافمت هسيط گطٍُ ٍ زاًكىسُ هطثَط ثِ قَضاي تحهيالت تىويلي زاًكگبُ اضايِ گطزيسُ ٍ هَافمت 

ًكگبُ ثب هطذهي تحهيلي زاًكدَ ثب تَخِ ثِ ٍضؼيت تحهيلي وتجي آى قَضا وؿت گطزز.هَافمت قَضاي تحهيالت تىويلي زا

ٍي نَضت هي گيطز ٍهٌَط ثِ ايي اؾت وِ ازاهِ تحهيل زاًكدَ اظ آى ثِ ثؼس ثب هكىل هَاخِ ًكَز ػَالت احتوبلي ًبقي اظ 

 هطذهي تحهيلي ثِ ػْسُ زاًكدَ هي ثبقس.

 :4تجهطُ 

لجل اظ قطٍع اهتحبًبت پبيبى آى ًيوؿبل تٌْب زض نَضتي هدبظ اؾت  حصف وليِ زضؼ ّبي اذص قسُ زض يه ًين ؾبل حساوثط تب

وِ ثٌب ثِ تكريم قَضاي آهَظقي زاًكگبُ، زاًكدَ لبزض ثِ ازاهِ تحهيل زض آى ًيوؿبل ًجبقس، زض ايي نَضت آى ًيوؿبل ثطاي 

هدبظ تحهيلي زاًكدَ ثِ زاًكدَ هطذهي تحهيلي هحؿَة ذَاّس قس، هحبؾجِ يب ػسم هحبؾجِ ايي هطذهي زض حساوثط ؾٌَات 

 ػْسُ قَضاي آهَظقي زاًكگبُ اؾت.

 :5تجهطُ

زاًكدَيبى ذبًن قبغل ثِ تحهيل زض وليِ ضقتِ ّبي ػلَم پعقىي، زض نَضت ثبضزاضي، هي تَاًٌس ثب ضػبيت ؾبيط ضَاثظ ٍ 

 ٌس.همطضات اظ يه ًيوؿبل هطذهي تحهيلي ثِ زليل ظايوبى،ثسٍى احتؿبة زض ؾٌَات تحهيلي اؾتفبزُ ًوبي



 :6تجهطُ

زاًكدَيبًي وِ گَاّي پعقىي هَخِ آًْب ثِ تبئيس قَضاي پعقىي ٍ قَضاي تحهيالت تىويلي زاًكگبُ ضؾيسُ ثبقس هي تَاًٌس اظ 

 .ًوبيٌس اؾتفبزُ ؾٌَات زض حساوثط يه ًيوؿبل هطذهي ثسٍى احتؿبة

 :28هبزُ

اًهطاف ذَز ضا قرهب ثِ ازاضُ آهَظـ زاًكگبُ يب زاًكىسُ زاًكدَيي وِ توبيل ثِ اًهطاف اظ تحهيل زاقتِ ثبقس ثبيس زضذَاؾت 

تؿلين ًوبيس،ايي زاًكدَ هدبظ اؾت فمظ ثطاي يه ًَثت حساوثط تب يه هبُ لجل اظ پبيبى ّوبى ًيوؿبل تحهيلي تمبضبي اًهطاف 

هِ تحهيل زض آى ذَز ضا پؽ ثگيطز، پؽ اظ اًمضبي ايي هْلت حىن اًهطاف اظ تحهيل ٍي نبزض هي قَز ٍ پؽ اظ آى حك ازا

 ضقتِ ضا ًساضز.

 :29هبزُ 

وِ اظ تحهيل هحطٍم ٍ يب اظ ازاهِ تحهيل هٌهطف هي قًَس.چٌبًچِ ثب زاًكگبُ هحل  Ph.D زاًكدَيبى زٍضُ زوتطي ترههي

قطوت Ph.D   تحهيل ذَز تؿَيِ حؿبة وٌٌس،هي تَاًٌس هدسزا زض آظهَى ٍضٍزي زٍضُ ّبي زوتطي ترههي

ضقتِ لجلي ذَز قطوت ًوبيس(زض نَضت phdاظ تحهيل ًوي تَاًس زض آظهَى ٍضٍزي زوتطي ترههي ًوبيٌس،)زاًكدَي هحطٍم 

پؽ اظ اضظيبثي ٍ تغجيك ثب ثطًبهِ ههَة پصيطفتِ Ph.Dلجَلي زض آظهَى، ٍاحس ّبي زضؾي لجلي آًْب، زض همغغ زوتطي ترههي

ٍاحس  10زاًكگبُ پصيطًسُ اًدبم هي قَز ٍ ثِ اظاي ّطهي قَز، اضظيبثي زضؼ ّب ٍ تغجيك ٍاحس ّب تَؾظ گطٍُ آهَظقي هطثَط زض 

اظ زضؼ ّبي پصيطفتِ قسُ زاًكدَ، يه ًيوؿبل تحهيلي اظ حساوثط هست هدبظ تحهيل زاًكدَ زض هطحلِ آهَظقي، وبؾتِ هي 

 قَز.

 قطط ظيط اؾت: 4پصيطـ ٍاحس ّبي زضؾي لجلي ايي زاًكدَيبى هٌَط ثِ احطاظ 

قي لجلي زاضاي هدَظ اظ قَضاي گؿتطـ ٍظاضت ثْساقت،زض هبى ٍ آهَظـ پعقىي ٍ يب ٍاحس آهَظ                 -1

 ٍظاضت ػلَم،تحميمبت ٍ فٌبٍضي ثبقس.

 ثبقس.Ph.Dپصيطـ زاًكدَ اظ عطيك آظهَى زوتطي ترههي                  -2

ٍظاضتربًِ شوط قسُ زض ثٌس يه ثطًبهِ ّبي زضؾي اخطاقسُ ههَة قَضاي ػبلي ثطًبهِ ضيعي يىي اظ زٍ                  -3

 ثبقس.

هحتَاي زض ؾْبي گصضاًسُ قسُ ثب زضؼ ّبي ضقتِ خسيس ثِ تكريم گطٍُ آهَظقي هطثَط، ثبيس                  -4

 ووتط ًجبقس. 15% اقتطان هحتَاي زاقتِ ٍ ًوطُ ّطيه اظ آى زضؾْب اظ 80حسالل

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهل ّكتن

 پبيبى ًبهِ هطحلِ پػٍّكي ٍ تسٍيي

 :30هبزُ 

زض هطحلِ پػٍّكي ػالٍُ ثطاؾٌبز ضاٌّوبي تحهيلي،خْت ضاٌّوبيي زاًكدَ زض فؼبليتْبي پػٍّكي ٍ تسٍيي پبيبى ًبهِ، اؾتبز 

 ضاٌّوبي پػٍّكي اًتربة هي قَز:

 :31هبزُ

تحهيالت تىويلي زاًكىسُ اؾتبز ضاٌّوبي پػٍّكي ثِ تمبضبي زاًكدَ، هَافمت اؾتبز، تبييس هسيط گطٍُ ٍ تهَيت قَضاي 

 اًتربة هي قَز.

 :1تجهطُ

 زاًكدَ هَظف اؾت اظ اثتساي ًيوؿبل زٍم تحهيلي تب حساوثط پبيبى ًيوؿبل ؾَم اؾتبز ضاٌّوبي پػّكي ذَز ضا اًتربة وٌس.

 :2تجهطُ

 اًتربة اؾتبز ضاٌّوبي تحهيلي زاًكدَ ثِ ػٌَاى اؾتبز ضاٌّوبي پػٍّكي ٍي ثالهبًغ اؾت.

 :32هبزُ



پػٍّكي ثب Ph.Dيب ترههي ثبليٌي ٍ يب زوتطي Ph.Dبز ضاٌّوبي پعٍّكي ثبيس زاضاي حسالل هسضن زوتطي ترههي اؾت

هطتجِ اؾتبز يب اؾتبزيبض ٍ حسالل ؾِ ؾبل ؾبثمِ تسضيؽ يب پػٍّف زض زٍضُ ّبي تحهيالت تىويلي ثَزُ ٍ زض ايي هست 

 ضا هكبٍضُ وطزُ ثبقس.Ph.Dحسالل زٍ پبيبى ًبهِ وبضقٌبؾي اضقس ضا ضاٌّوبيي ٍ يب چْبض پبيبى ًبهِ 

 :33هبزُ 

اؾتبزاى زاذل زاًكگبُ اًتربة قَز، زض هَاضز ذبل ثب تبئيس قَضاي تحهيالت اؾٌبز ضاٌّوبي پػٍّكي تطخيحب ثبيس اظ ثيي 

اظ هيبى اػضبي ّيبت ػلوي  32تىويلي زاًكىسُ ، اًتربة اؾتبز ضاٌّوبي پعٍّكي هكطٍط ثِ زاقتي قطايظ هصوَض زض هبزُ 

 ذبضج اظ زاًكگبُ هحل تحهيل زاًكدَ ثالهبًغ اؾت.

 تجهطُ:

ز گطٍُ تبئيس قَضاي تحهيالت تىويلي زاًكگبُ، اًتربة ثيف اظ يه ًفط )ػالٍُ ثط اؾتبز ضاٌّوبي زض هَاضز اؾتثٌبيي ثِ پيكٌْب

 (ثِ ػٌَاى اؾتبز ضاٌّوبي پػٍّكي ثالهبًغ اؾت.31پػٍّكي هٌترت هغبثك هفبز هبزُ 

 :34هبزُ 

ِ ًحَي ّسايت وٌس تب زض هَػس اؾتبز ضاٌّوبي پػٍّكي الظم اؾت ثبتَخِ ثِ اهىبًبت پػٍّكي هَخَز،وبضتحميمبتي زاًكدَ ضا ث

 همطض ثِ اتوبم ثطؾس ٍ هكىالت هَخَز ثبيس ثِ هَلغ ثِ قَضاي تحهيالت تىويلي زاًكىسُ گعاضـ قَز.

 :35هبزُ

تؼساز پبيبى ًبهِ ّبيي وِ ّط اؾتبز ضاٌّوبي پػٍّكي هي تَاًس ّوعهبى ّسايت آًْب ضا ثطػْسُ زاقتِ ثبقس،يىي اظ هَاضز ثِ قطح ظيط 

 اؾت:

 (Ph.Dزٍپبيبى ًبهِ زوتطي ترههي)-الف

 ( ٍ ؾِ پبيبى ًبهِ وبضقٌبؾي اضقس.Ph.Dيه پبيبى ًبهِ زوتطي ترههي ) -ة

زض قطايظ اؾتثٌبيي تهوين گيطي زض ذهَل ّسايت ّوعهبى پبيبى ًبهِ ّب يف اظ ّطيه اظ هَاضز ثٌس الف ٍ ة ثطػْسُ  -ج

 ػضَ ّيبت ػلوي ٍ ضػبيت ػسالت هي اقس. قَضاي تحهيالت تىويلي زاًكىسُ ٍثبتَخِ ثِ تَاًبيي ػلوي

 تجهطُ:

ضاٌّوبيي پبيبى ًبهِ ّبي زٍضُ زوتطي ػوَهي پعقىي،زًساًپعقىي ٍ زاضٍؾبظي ّوبًٌس پبيبى ًبهِ وبضقٌبؾي اضقس هحؿَة 

 هيكَز.

 :36هبزُ



ّيبت ػلوي ٍيب اظ  ثِ پيكٌْبز اؾتبز ضاٌّوبي پػٍّكي ٍتبئيس قَضاي تحهيالت تىويلي زاًكىسُ، يه تب ؾِ ًفط اظ اػضبي

 نبحجٌظطاى ٍ هحممبى ثطخؿتِ،ثِ ػٌَاى اؾتبز هكبٍض تؼييي هي قَز.

 تجهطُ:

(پػٍّكي ثب حسالل هطتجِ Ph.D(ٍ يب ترههي ثبليٌي ٍيب زوتطي)Ph.Dاؾتبزاى هكبٍض ثبيس زاضاي هسضن زوتطي ترههي )

زٍضُ وبضقٌبؾي اضقس ثبقٌس.ثطاي نبحجٌظطاى ٍ  اؾتبزيبضي يب اؾتبزيبض پػٍّكي ٍ حسالل ؾِ ؾبل ؾبثمِ تسضيؽ يب پػٍّف زض

 ( العاهي اؾت.Ph.Dهحممبًي وِ ػضَ ّيبت ػلوي ًيؿتٌس زاقتي هسضن زوتطي ترههي )

 :37هبزُ 

اؾتبزاى ضاٌّوبي تحهيلي ٍ پػٍّكي هَظف ّؿتٌس ؾبػبتي اظ ّفتِ ضا ثطاي ضاٌّوبيي زاًكدَ اذتهبل زازُ ٍ هطاتت ضا ثِ قَضاي 

 اًكىسُ اعالع زٌّس.تحهيالت تىويلي ز

 تجهطُ:

ثطاثط تؼساز ٍاحس پبيبى  8هيعاى ؾبػبتي ضا وِ اؾتبز ضاٌّوبي پػٍّكي ثِ ضاٌّوبيي پبيبى ًبهِ زاًكدَ اذتهبل هي زّس ثبيس حسالل 

 ًبهِ زض ّط ًيوؿبل ثبقس.

 :38هبزُ

ب ّسايت ٍ ًظبضت اؾتبز ضاٌّوبي پػٍّكي توبم فؼبليتْبي ػلوي ٍ پػٍّكي زاًكدَ، زض هطحلِ پػٍّكي ٍ تسٍيي پبيبى ًبهِ ثبيس ث

نَضت گيطز، زاًكدَ هَظف اؾت زض ّط ظهبًي وِ اؾتبز ضاٌّوبي پػٍّكي تؼييي وٌس ًتيدِ تحميمبت ذَز ضا ثِ ٍي گعاضـ 

 ًوبيس.

 :39هبزُ

پيكطفت وبض هبُ يه ًَثت گعاضقي هىتَة اظ  6اٌّوبي پػٍّكي هَظف اؾت زض ّط هطحلِ اظ تحميك ٍ حسالل ّط ض اؾتبز 

زاًكدَضا اظ ٍي زضذَاؾت وٌس، ايي گعاضـ پؽ اظ تبئيس اؾتبز ضاٌّوبي پػٍّكي اظ عطيك گطٍُ ثِ قَضاي تحهيالت تىويلي 

زاًكىسُ تؿلين هي قَز ٍثب حضَض زاًكدٍَ اؾتبز ضاٌّوبي پػٍّكي زض خلؿِ اي وِ اػضبي اى تَؾظ ّويي قَضا تؼييي هي 

 گطزز، هَضز ثطضؾي لطاض هي گيطز.

 :40هبزُ

هَضَع پبيبى ًبهِ ٍظهيٌِ تحميمبتي ثبيس زض هست ظهبًي هحسٍز ثِ آغبظ ًيوؿبل زٍم ٍپبيبى ًيوؿبل چْبضم اظ قطٍع ثِ تحهيل زض 

(تَؾظ زاًكدَ تؼييي،ٍچبضچَة ولي آى تَؾظ اؾتبز ضاٌّوبي پػٍّكي هكرم ٍاظ عطيك گطٍُ Ph.Dزٍضُ زوتطي ترههي )

ي تحهيالت تىويلي زاًكىسُ اضائِ قَز.قَضاي تحهيالت تىويلي زاًكىسُ هَظف اؾت آهَظقي هطثَعِ خْت ثطضؾي ثِ قَضا

 پؽ اظ تهَيت هَضَع پبيبى ًبهِ پصيطـ ٍ ثجت ػٌَاى آى ضا ثِ نَضت وتجي ثِ زاًكدَ اثالؽ ًوبيس.



پبيبى ًبهِ، پؽ اظ  تجهطُ:زض هَاضز اؾتثٌبيي ٍ ثب ًظط قَضاي تحهيالت تىويلي زاًكگبُ، حساوثط هست هدبظ ثطاي  ثجت ػٌَاى

گصضاًسى هطحلِ آهَظقي ٍ لجَلي زض اهتحبى خبهغ هي ثبقس، ػسم ثجت ػٌَاى هَضَع پبيبى ًبهِ زض هْلت همطض، ثِ هٌعلِ اًهطاف اظ 

 تحهيل زاًكدَ تلمي هي قَز ٍ زضايي نَضت زاًكدَ اذطاج ذَاّس قس.

 :41هبزُ

هطحلِ پػٍّكي،پؽ اظ اػالم لجَلي زاًكدَ زضاهتحبى خبهغ، نَضت هي  ثجت ًبم ٍ اذص ٍاحس پبيبى ًبهِ ٍ تسٍيي پبيبى ًبهِ زض

 گيطز.

 تجهطُ:

زاًكدَ پؽ اظ اًتربة ٍاحس پبيبى ًبهِ، تب ظهبًي وِ آًطا ثِ پبيبى ًطؾبًسُ، هَظف اؾت ثطاؾبؼ تمَين زاًكگبّي زض ًيوؿبل ّبي 

 ًيوؿبل تحهيلي، ٍاضز وبضًبهِ زاًكدَ هي قَز. ثؼس ًيع ثطاي آى ثت ًبم ًوبيس.زض ايي حبل ًوطُ پبيبى ًبهِ زض آذطيي

 :42هبزُ

تؼساز ٍاحسّبي پبيبى ًبهِ زض هطحلِ پػٍّكي ثؿتِ ثِ تؼساز ٍاحسّبي هطحلِ آهَظقي، هغبثك ثطًبهِ آهَظقي هطثَط ههَة 

َ زض زٍضُ ٍاحس اؾت.زض ّط حبل، هدوَع ٍاحسّبي آهَظقي ٍ پػٍّكي زاًكد30ٍحساوثط  16قَضاي ػبلي ضًبهِ ضيعي حسالل 

 ٍاحس ثيكتط ثبقس. 50ٍاحس ووتط ٍاظ  42( ًجبيس اظ Ph.Dزوتطي ترههي )

 :43هبزُ

ثؼس اظ تىويل ٍ تسٍيي ًبهِ تَؾظ زاًكدَ وِ اتوبم آى ضا اؾتبز ضاٌّوبي پػٍّكي اػالم هي وٌس ٍپؽ اظ تبئيس وتجي حسالل يىي اظ 

اًكدَ هَظف اؾت زض خلؿِ اي وِ ظهبى آى ضا گطٍُ آهَظقي هكرم اػضبي ّيبت زاٍضاى، هجٌي ثط لبثل زفبع ثَزى پبيبى ًبهِ، ز

ٍ قَضاي تحهيالت تىويلي زاًكىسُ تبئيس هي ًوبيس، زض حضَض زاٍضاى هغبثك هَاز هطثَط زض آييي ًبهِ زٍضُ زوتطي ترههي 

(Ph.D.اظ پبيبى ًبهِ ذَز زفبع ًوبيس ) 

 ظهبى ثجت ًبم ٍ اذص پبيبى ًبهِ گصقتِ ثبقس.: ظهبى زفبع اظ پبيبى ًبهِ ثبيؿتي حسالل يىؿبل اظ 1تهطُ

 :2تجهطُ 

 تبئيس اؾتبز ضاٌّوبي پػٍّكي ٍ اؾتبزاى هكبٍض ثبيس زض ًرؿتيي نفحبت پبيبى ًبهِ زضج قَز.

 :3تجهطُ

ويفيت ػلوي ٍ نحت هغبلت پبيبى ًبهِ زاًكدَ ثبيس لجل اظ زفبع،تَؾظ اؾتبز ضاٌّوبي پػٍّكي تبئيس ٍ ثِ اعالع قَضاي 

 ت تىويلي گطٍُ يب زاًكىسُ ضؾبًسُ قَز.تحهيال

 :4تهطُ



زاًكدَ هَظف اؾت لجل اظ خلؿِ زفبػيِ زض يه خلؿِ پيف زفبع، زض حضَض اؾتبزاى گطٍُ يب زاًكىسُ ٍ زاًكدَيبى شي ضثظ، 

 هَضَع تحميك ذَزضا تكطيح ًوبيس.

 :5تجهطُ

تحميمبتي ذَز هي ثبقس وِ حسالل يه همبلِ ثِ ظثبى ( ٌّگبهي هدبظ زفبع اظ پبيبى ًبهِ Ph.Dزاًكدَي زٍضُ زوتطي ترههي )

اًگليؿي اظ وبض تحميمبتي زض ضقتِ هطثَعِ، ذَز ٍ هطتجظ ثب هَضَع پبيبى ًبهِ ضا ثِ ػٌَاى هَلف اٍل يب زٍم زض يه هدلِ هؼتجط 

 پػٍّكي زاذلي يب ذبضخي ثِ چبح ضؾبًسُ ٍيب گَاّي پصيطـ آى ضا اذص ًوَزُ ثبقس. -ػلوي

 :44هبزُ

زاٍضاى هتكىل اظ اؾتبزاى ضاٌّوبي تحهيلي ٍ پػٍّكي ٍ هكبٍض ٍچْبض ػضَ ّيبت ػلوي زاًكگبُ يب هَؾؿبت تحميمبتي زض  ّيبت

ضقتِ هطثَعِ ثب زضخِ حسالل اؾتبزيبضي ٍ ثب ؾِ ؾبل ؾبثمِ تسضيؽ يب پػٍّف زض زٍضُ تحهيالت تىويلي وِ  ثب پيكٌْبز گطٍُ ٍ 

 تؼييي هيكًَس، هي ثبقس.تبئيس قَضاي تحهيالت تىويلي زاًكىسُ 

 :1تجهطُ

 حسالل يه ًفط اظ اػضبي ّيبت زاٍضاى ثبيس زاضاي زضخِ زاًكيبضي يب ثبالتط ثبقس.

 :2تجهطُ

زًٍفط اظ اػضبي ّيبت زاٍضاى ثبيس اظ زاًكگبُ ٍ هَؾؿبت تحميمبتي زيگط اًتربة قًَس ٍ هطتجِ ػلوي يىي اظ ايي زٍ ًفط 

 لل زاًكيبضي ثبقس.زضنَضت ٍخَز زض زاذل وكَض ثبيس حسا

 :3تجهطُ

يه ًفط اظ اػضبي ّيبت زاٍضاى ثب حىن ضؾوي اظ هؼبٍى آهَظقي زاًكگبُ ثِ ػٌَاى ًوبيٌسُ قَضاي تحهيالت تىويلي زاًكگبُ زض 

 خلؿِ زفبػيِ قطوت هي وٌس.

 :45هبزُ

اظ اػضبي ّيبت زاٍضاى ضؾويت هي خلؿِ زفبػيِ ثب ضيبؾت اؾتبز ضاٌّوبي پػٍّكي ٍ ثبحضَض اؾتبزاى هكبٍض ٍ حسالل ؾِ تي زيگط 

 يبثس.زاًكدَ هَظف اؾت زض ايي خلؿِ گعاضقي اظ وبض تحميمبتي ٍ پبيبى ًبهِ ذَزضا اضايِ ًوَزُ ٍاظ آى زفبع ًوبيس.

 :46هبزُ

قطح ّيبت زٍضاى زض پبيبى خلؿِ زفبػيِ پؽ اظ قَض ٍثطضؾي زض ذهَل انبلت ٍ نحت پبيبى ًبهِ اهتيبظ آى ضا ثب تبويس ثطضتجِ ثِ 

 ظيط ؾغح ثٌسي هي ًوبيس.



 ضتجِ                                       ًوطُ

 19-20ػبلي                                       

 18-99/18ثؿيبض ذَة                                   

 5/16-99/17ذَة                                      

 15-49/16               لبثل لجَل                  

 15غيط لبثل لجَل                            ووتط اظ 

 تجهطُ:

 ضتجِ ًٍوطُ پبيبى ًبهِ زض وبضًبهِ ثجت هي قَز ٍلي زض هيبًگيي ول هحبؾجِ ًوي گطزز.

 :47هبزُ

 ى اؾت.هالن تهوين گيطي زض ذهَل ًوطُ پبيبى ًبهِ هيبًگيي ًوطات حسالل پٌح تي اظ اػضبي ّيبت زاٍضا

 تجهطُ:

زضنَضتيىِ پبيبى ًبهِ اظ ًظط ّيبت زاٍضاى غيط لبثل لجَل تكريم زازُ قَز، زاًكدَ هي تَاًس زض هستي وِ اظحساوثط هست هدبظ 

تحهيل ٍي تدبٍظ ًىٌس، پبيبى ًبهِ ذَزضا وبهل ٍثبضزيگطزضظهبًي وِ ّيبت  زاٍضاى تؼييي هي وٌس اظ آى زفبع ًوبيس، زاًكدَي 

ي تؼييي قسُ ًتَاًس اظ پبيبى ًبهِ ذَز زفبع ًويبز اظ تحهيل هحطٍم قسُ ٍهسضن ٍ ؾَاثك تحهيلي زضيبفت ًوي وِ زض فطنت ّب

 وٌس.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهل ًْن

 ؾبيط همطضات

 :48هبزُ

 ( هوٌَع اؾت.Ph.Dاًتمبل، تغييط ضقتِ ٍ خبثدبيي زض زٍضُ زوتطي ترههي )

 :49هبزُ 

ّب، زض يه ضقتِ ٍزضيه ظهبى هؼيي، زض زاًكگبُ هجسا،هوىي ًجبقس،زاًكدَ هي تَاًس، آى زضؼ زضنَضتي وِ اضائِ ثطذي اظ زضؼ 

ّب ضا ثب هَافمت اؾتبز ضاٌّوب ٍتبئيس قَضاي تحهيالت تىويلي زاًكگبُ، ثِ نَضت هْوبى زض زاًكگبُ زيگطي وِ هدطي زٍضُ اؾت 

ساز ٍاحسّبي زضؾي زاًكدَي هيْوبى زض يه يب چٌس ثگصضاًس،زض ايي حبل وؿت هَافمت زاًكگبُ همهس ّن ضطٍضي اؾت. تؼ

 زاًكگبُ ًجبيس اظ ًهف ٍاحسّبي زضؾي هطحلِ آهَظقي تدبٍظ ًوبيس.

 :50هبزُ

(ثبيس ثِ نَضت توبم ٍلت ٍهٌغجك ثب قطايظ ظيط ثِ تحهيل ثپطزاظز تب ثتَاًس اظ هعايبي Ph.Dزاًكدَي زٍضُ زوتطي ترههي )

 زاًكدَيي ايي زٍضُ ثطذَضزاض قَز.



 (توبم ٍلت هي ثبقس ثٌبثط ايي ّطگًَِ اقتغبلي غيط اظ تحهيل ثطاي زاًكدَ هوٌَع اؾت.Ph.Dتحهيل زض همغغ زوتطي) -1-50

حضَض توبم ٍلت زاًكدَ،هغبثك ضَاثظ ٍهمطضات زاًكگبُ زض هَضز حضَض توبم ٍلت هطثيبى گطٍُ ّبي آهَظقي شيطثظ -2-50

 اؾت.

لت زاًكدَ ثِ ػْسُ گطٍُ آهَظقي هطثَط اؾت ثسيؼي اؾت زاًكدَ تبثغ لَاًيي هؿئَليت ًظبضت ٍوٌتطل حضَض توبم ٍ -3-50

 ٍهمطضات ازاضي حضَض ٍغيبة زاًكگبُ هي ثبقس.

( اػن اظ ثَضؾيِ هبهَض آهَظقي ٍآظاز هي تَاًٌس زض عَل ؾبل اظ يه هبُ Ph.Dوليِ زاًكدَيبى زٍضُ زوتطي ترههي )-4-50

 شذيطُ قسى ًيؿت. هطذهي اؾتفبزُ ًوبيٌس ٍ ايي هطذهي لبثل

زضيبفت ووه ّعيٌِ تحهيلي ٍؾبيط هعايبي زاًكدَيي زض پبيبى ّط هبُ هٌَط ثِ نسٍض گَاّي حضَض توبم ٍلت ثِ اًدبم  -5-50

 ٍظبيف هحَلِ اظ ؾَي گطٍُ آهَظقي شيطثظ اؾت.

ِ قَضاي تحهيالت گطٍُ آهَظقي هَظف اؾت غيجت غيط هَخِ زاًكدَ ضازض اؾطع ٍلت خْت اًدبم الساهبت لبًًَي ث-6-50

 تىويلي زاًكگبُ گعاضـ ًوبيس.

زض نَضتي وِ زاًكدَ اظ اخطاي هفس ثٌسّبي ايي هبزُ ترلف ٍضظز،اظؾَي گطٍُ آهَظقي، ثِ ػٌَاى هترلف ثِ قَضاي  -7-50

 تحهيالت تىويلي زاًكگبُ خْت السام لبًًَي هؼطفي هي گطزز.

 :51هبزُ

ايي آئيي ًبهِ اظ  25هبزُ  2( وِ ثط اؾبؼ هفبز تجهطُ Ph.Dزوتطي ترههي )پطزاذت ووه ّعيٌِ تحهيلي ثِ زاًكدَيبى زٍضُ 

فطنت اضبفي ثطاي ازاهِ تحهيل اؾتفبزُ ًوبيٌس، هغبثك ًظط قَضاي آهَظقي زاًكگبُ هي ثبقس.ٍليىي اگط ثطاؾبؼ ضاي وويؿيَى 

ايي آئيي ًبهِ اضبفِ قَز،پطزاذت  25هبزُ  2هَاضز ذبل زاًكگبُ، عَل زٍضُ تحهيلي زاًكدَ اضبفِ ثط ؾمف هدبظ زض تجهطُ 

ووه ّعيٌِ تحهيلي ثِ زاًكدَ زض عَل ايي هست هوٌَع اؾت ٍاذص قْطيِ اظ زاًكدَ يب ػسم اذص اظ  قْطيِ اظ اٍ، زض عَل ايي 

 هست ثب تَخِ ثِ ًظط قَضاي آهَظقي زاًكگبُ هي ثبقس.

 :52هبزُ 

ثَط زض ّط ًيوؿبل تحهيلي، خْت وؿت هْبضت تسضيؽ، ( ثبًظط گطٍُ آهَظقي هطPh.Dزاًكدَي زٍضُ زوتطي ترههي )

 حساوثط ؾِ ٍاحس زضؾي ضاثبيس تسضيؽ ًوبيس.

 :53هبزُ 

( ضقتِ ّبي ػلَم پبيِ پعقىي ٍ ثْساقت زاضٍؾبظي Ph.Dضَاثظ ثطگعاضي ٍ اًؼمبز لطاضزاز زٍضُ ّبي هكتطن زوتطي )

بت ػلوي هؼتجط ذبضج هغبثك آئيي ًبهِ هطثَط ههَة ٍزًساًپعقىي زاًكگبُ ّبي ػلَم پعقىي زاذل ثب زاًكگبُ ّب ٍهَؾؿ

 هي ثبقس. 11/03/1381ّدسّويي خلؿِ قَضاي ػبلي ثطًبهِ ضيعي ػلَم پعقىي هَضخ 



 :54هبزُ 

تجهطُ، زضؾي ٍ پٌدويي خلؿِ قَضاي ػبلي ثطًبهِ  54هبزُ ٍ 54فهل ٍ  9( زض Ph.Dآييي ًبهِ آهَظقي زٍضُ زوتطي ترههي )

ثِ تهَيت ضؾيس، ايي آييي ًبهِ زض ّوِ زاًكگبُ ّب ٍ زاًكىسُ ّبي ػلَم پعقىي  39/08/1386ضيعي ػلَم پعقىي هَضخ 

-1388ٍهَؾؿبت ٍاثؿتِ ثِ ٍظاضت ثْساقت، زضهبى ٍ آهَظـ پعقىي ؾطاؾط وكَض خْت زاًكدَيبى ٍضٍزي ؾبل تحهيلي 

طضات ٍثركٌبهِ ّب ٍزؾتَضالؼول ّبي هغبيط ثب آى ٍ ثِ ثؼس الظم االخطا اؾت. ٍاظ تبضيد اثالؽ آى، آييي ًبهِ لجلي ٍتوبم هم 1387

ثطاي زاًكدَيبى هكوَل ايي آييي ًبهِ لغَ هي گطزز. قَضاي تحهيالت تىويلي زاًكگبُ هي تَاًس ٍضؼيت تحهيلي زاًكدَيبى 

 هيل ًوبيس.ضا ثبآييي ًبهِ خسيس تغجيك زازُ ٍثطاؾبؼ آى ايي زاًكدَيبى ضا فبضؽ التح 1387-1388ٍضٍزي لجل اظ ؾبل تحهيلي 

 


