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  محورپژوهش ي دکتريدانشجو و فرایند تحصیلی نامۀ پذیرششیوه

  یئدانشگاه عالمه طباطبا

به استناد شیوه نامه محورپژوهش دکتري  اندازي دورةراهمبنی بر ات وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در اجراي تصمیم

وپژوهشی کشور به شماره  آموزشیپذیرش و ظرفیت دانشجو در دورة دکتري تخصصی دانشگاه ها و مؤسسات 

ي راشو89/8/8مورخ  775مصوب جلسه شماره ي آیین نامه دوره دکتر13ماده و 91/12/28مورخ  2/245233

همسان سازي رویه پذیرش و به منظور )17/9/89مورخ  57209/5شماره ( آموزش عالی وزارت متبوع  ریزيبرنامه

ایفاي مسئولیت دانشگاه در برابر جامعه و پاسخگویی به نیاز علمی سازمان هاي اجرایی از طریق پرورش  ودانشجو 

نحوه پذیرش و فرایند تحصیلی دانشجویان دکتري پژوهش ، هاي پژوهشیبا مهارت ها و توانمنديدانش آموختگان

  .گرددصویب در هیأت رئیسه دانشگاه ابالغ میمحور دانشگاه عالمه طباطبائی به شرح مفاد زیر براي اجرا از تاریخ ت

  

  تعاریف و اختصارات -1مادة 

منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوري است :وزارت.1

.منظور دانشگاه عالمه طباطبائی است :دانشگاه.2

.منظور دانشجوي دورة دکتري پژوهش محور است :دانشجو.3

.دانشگاه است تحصیالت تکمیلیمنظور پردیس دوره هاي  :پردیس.4
  

  عمومی داوطلبانشرایط-2مادة 

صالحیت عمومی ورود به آموزش عالی برخورداري از 2- 1

منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت نظام وظیفه عمومی براي متقاضیان مرد نداشتن 2- 2

تأیید وزارت مورد هاي داخل یا خارج از کشور از یکی از دانشگاه مرتبط داشتن دانشنامه کارشناسی ارشد 2- 3

شوراي پژوهشی  عهدهکارشناسی ارشد به تشخیص مرتبط بودن در مواردي که ابهام وجود داشته باشد ، : تبصره

  .دانشگاه خواهد بود

 تأیید نهاییپذیرش داوطلبان دکتري پژوهش محور و  تخصصیبه تشخیص کمیته داشتن صالحیت علمی 2- 4

)4موضوع ماده  (معاونت پژوهشی دانشگاه

  منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ قوانین و مقررات کشور نداشتن 2- 5
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  به دانشگاه داوطلبان معرفی شیوة  -3مادة 

  :دند براي ورود به دوره اقدام نماینتوانبه چند شیوه میداوطلبان 

تعهدنامه  و سازمان امور دانشجویان وزارتمعرفی نامه از  ارائه :هاي کاربردبورسیه حوزه داوطلبان استفاده از3- 1

نحوه ( از سوي سازمان مربوطه تحصیلی و شهریه طبق اعالم دانشگاه  هايمبنی بر پرداخت تمامی هزینهکتبی 

هاي کاربرد براي نامه بورسیه تحصیلی کارشناسان و متخصصین حوزهپذیرش این دسته از متقاضیان بر مبناي شیوه

).باشدمی 1/2/92تحصیل در مقطع دکتري پژوهش محور مورخ 

قال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل تنامه اناحراز تمامی شرایط انتقال بر اساس آیین: انتقال از خارجداوطلبان 3- 2

  64149/به شماره ی داخل کشور مراکز پژوهشو سسات آموزشی عالی ؤها ، مهاي خارج از کشور به دانشگاهدر دانشگاه

.باشدالزامی مییید وزارت به تأ89/10/04و مورخ 

پرداخت شهریه قبول مبنی بر به دانشگاه از سوي وزارت  نامهارایه معرفی: از بورسیه وزارتداوطلبان استفاده 3- 3

.تحصیلی 

  داوطلبانپذیرش  شرایط   -4ة ماد

به معاونت پژوهشی دانشگاه مراجعه ،وزارتالزم است داوطلبان پس از معرفی رسمی از سوي سازمان امور دانشجویان 

تصویر مدارك تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد به همراه ریز نمرات ، رزومه علمی و ( و مدارك اولیه شامل  نموده

وطلبان دا پذیرشتا مدارك و مستندات ایشان در کمیته تخصصی  تسلیم نمایند را )اجرایی و کپی مدارك شناسایی 

  .رد بررسی قرار گیرددکتري پژوهش محور مو

  :عبارت است از تخصصی پذیرش داوطلبان دکتري پژوهش محور ترکیب اعضاي کمیته:1تبصره 

رییس کمیته ( هشی دانشگاه معاون پژو(

  عضو کمیته ( معاون آموزشی دانشگاه(  

دبیر کمیته ( مدیر امور پژوهشی دانشگاه (  

 از اعضاي هیأت علمی ( دانشگاه رییسنماینده(  

دو عضو هیأت علمی به انتخاب معاون پژوهشی دانشگاه  

بدون حق رأي ( کارشناس دانشجویان پژوهش محور(  

  :معیار ذیل بررسی خواهد کرد 5مدارك داوطلبان را بر مبناي پذیرش ، کمیته تخصصی :2تبصره 

  ارشد کارشناسی یا کارشناسی طع امقحداقل یکی از رشته تحصیلی رشته مورد تقاضا با تناسب .1

  سطح علمی دانشگاه محل تحصیل مقطع ارشد.2
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  معدل دوره کارشناسی ارشد.3

  پژوهشی  –رزومه علمی .4

  رزومه اجرایی.5

مرداد ماه براي پذیرش دانشجویان نیمه اول و آذر ماه براي پذیرش  در(در سال این کمیته دو بار :3تبصره 

آبان  15وتیر ماه   15متقاضیان باید مدارك خود را حداکثر تا . ار خواهد شدبرگز) دانشجویان نیمه دوم سال تحصیلی

  .ماه  به معاونت پژوهشی دانشگاه تحویل نمایند

  شرایط تحصیل دانشجو - 5مادة 

و اعالم زمان ثبت نام ، دانشجو با ) 4موضوع تبصره ماده (پذیرشپس از پذیرش داوطلبان از سوي کمیته تخصصی 

  :می نماید مراجعهبه روش ذیل وعد مقرر براي ثبت نام اولیه ممعاونت پژوهشی دانشگاه در  اعالمیمدارك و مستندات 

نامه توسط داوطلب و تحویل آن به همراه مدارك و مستندات الزم به کارشناس این شیوه 1تکمیل فرم شماره .1

  پژوهشی مربوطه

نامه و واریز وجوه مربوطه به حساب دانشگاه و اخذ تأییدیه از امور مالی دانشگاهاین شیوه 2رم شماره تکمیل ف.2

مراجعه به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه و دریافت شماره دانشجویی.3

و پیگیري فرایند تحصیلی ) حسب مورد و به تشخیص کمیته تخصصی پذیرش(مراجعه به پردیس یا دانشکده .4

به تعیین اساتید راهنما و مشاورمربوط 

  نامه و شروع فرایند تحصیلیتصویب طرح.5

  .است پیوست این شیوه نامهمالی مبالغ شهریه براي دانشجویان و نحوه پرداخت آن بر اساس دستور العمل:1تبصره

پس از تعیین اساتید راهنما و مشاور مراتب ضروري است مدیر گروه هاي آموزشی در پردیس یا دانشکده  :2تبصره 

  .به معاونت پژوهشی دانشگاه اعالم نمایند راهنما و مشاوررا جهت صدور حکم 

یا دانشکده حسب مورد بایستی با هماهنگی معاونت پژوهشی دانشگاه فرم هاي گزارش تحصیلی پردیس  :3تبصره 

  .لی دانشجو را تا آخرین مرحله  دفاع از رساله ادامه دهددانشجو را تنظیم نموده و نظارت مستمر بر کیفیت تحصی

  تعداد واحدها-6ماده 

واحد آموزشی مصوب در مقطع دکتري است که متناسب با  18از مجموع واحد  6تعداد واحدهاي آموزشی دانشجویان 

واحد تعیین می  30و تعداد واحدهاي رساله این دانشجویان  شودراهنما تعیین می تاداناس/ استاد نیاز رساله ، از سوي

هاي مدیران گروهشود ، مگر در شرایط خاص که توسط هاي آموزشی دانشجویان در پردیس تشکیل میکالس. شود

  .شوندهاي دانشگاه معرفی میبه دانشکده آموزشی 
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ان /با سر فصل دروس هر رشته توسط استادعنوان درسی مطابق  3الی2واحد آموزشی مذکور در قالب  1:6تبصره 

  .راهنما انتخاب می شوند

واحد پیش نیاز روش تحقیق بگذرانند که محتوي آن 2تمامی دانشجویان موظف هستند در نیمسال اول  : 2تبصره

  .ضرورتاً بایستی ناظر بر اصول و آیین رساله نویسی باشد

قبل از ورود به نیمسال دوم تحصیلی ) به تشخیص دانشگاه(ارائه مدرك آموزش تسلط به یک زبان خارجی  :3تبصره

  .شودهاي مربوطه تعیین مینامهبراي تمامی دانشجویان ضروري است و نمره آن بر اساس ضوابط آموزشی وآیین

    شرایط رساله تحصیلی-7مادة 

موضوع رساله .1

یک مدت حداکثر ظرف ، پردیس یا دانشکدهبه پس از ثبت نام و اخذ شماره دانشجویی و معرفی دانشجو موظف است 

که در مورد داوطلبان حوزه کاربرد عنوان کلی آن قبالً از سوي وزارت متبوع به دانشگاه ( ماه موضوع رساله خود را 

اساتید پس از بررسی و تأیید کلیات موضوع، گروه بایستی . ده و به گروه مربوطه ارائه نمایدنهایی کر) اعالم شده است 

  .اعالم نمایدصدور حکم  ايبرا و مشاور را با در نظر گرفتن پیشنهاد خود دانشجو به معاونت پژوهشی راهنم

فرایند اجراي طرحنامه .2

و نماینده مشاور ) ان(استادراهنما و عنداللزوم  )ان(طرحنامه دانشجو بایستی در جلسه گروه با حضور دانشجو و استاد

مورد بررسی قرار گرفته و پس از انجام اصالحات و پیشنهادات اعضاي ) وطه در مورد دانشجویان مرب( حوزه کاربرد 

حوزه کاربرد مخدوش یا منحرف نشود ، اصالح و فعالیت علمی دانشجو در چهارچوب گروه به گونه اي که هدف اصلی

  . آن بطور رسمی آغاز شود

سمینارها.3

  شودمرحله انجام می4سمینارهاي دفاع از عنوان ،موضوع و محتواي رساله در 

  دفاع از طرحنامه : 1سمینار 

  راهنما و مشاور ضمن ) ان(استاددانشجو موظف است در زمان تعیین شده از سوي گروه آموزشی مربوطه به همراه 

به دفاع از طرحنامه خود  ........، چارچوب هاي نظري و روش شناختی و فرضیه ،شریح طرحنامه خود با محوریت سؤالت

  .شودمیبدیهی است گزارش این سمینار بایستی از سوي گروه به معاونت پژوهشی ارسال . ازدبپرد
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  ارزیابی قابلیت هاي پژوهشی : 2سمینار 

احراز قابلیت هاي پژوهشی دانشجو بر اساس روند پیشرفت فعالیت هاي پژوهشی دانشجو است که در پایان هر دو 

به وي بایستی ه مورد بررسی قرار گرفته و گزارش پیشرفت تحصیلی نیمسال تحصیلی از سوي گروه آموزشی مربوط

  .ارسال شود) در مورد دانشجویان مربوطه(معاونت پژوهشی و نماینده کارفرما 

سنجیده می  "غیر قابل قبول "و "قابل قبول"میزان پیشرفت فعالیت هاي پژوهشی دانشجو به صورت  :1تبصره

از سوي گروه مربوطه و تأیید معاونت پژوهشی و نماینده کارفرما  "قابل قبول  "شود و دانشجو در صورت احراز درجه

  . تواند به فعالیت پژوهشی خود ادامه دهدمی) در مورد دانشجویان مربوطه(

سنجیده شود،تنها  "غیر قابل قبول"چنانچه میزان پیشرفت فعالیت هاي پژوهشی دانشجو از سوي گروه  :2تبصره 

فرصت داده می شود تا روند فعالیت هاي پژوهشی خود را به سطح قابل قبول ارتقاء دهد و در غیر  یک نیمسال به وي

  .این صورت،از ادامه تحصیل محروم خواهد شد

  پیش دفاع از رساله : 3سمینار 

 باه دفاع رسمی در جلسآخرین دفاع خود از رساله را  راهنما و مشاور) ان(استادتأیید  بارساله  نهاییدانشجو پس از تهیه 

  .کندبرگزار می گروه آموزشی مربوطهو  ، داورانحضور استادان مذکور

دفاع از رساله: 4سمینار 

چاپ شده در مجالت داراي نمایه معتبر بین المللی     پژوهشی - مقاله علمی 2دفاع نهایی از رساله مشروط به ارائه

انجام خواهد ) در مورد دانشجویان مربوطه ( حوزه کاربرد نمایندهبا حضور اعضاي داوري و مستخرج از موضوع رساله 

  .شد

پیش از دفاع نهایی از رساله و پس از چاپ حداقل یک مقاله پژوهشی مرتبط با رساله در مجالت و  :1تبصره 

ماینده شامل مدیر یا ن(پژوهشی، دانشجو به صورت شفاهی و توسط کمیته ارزیابی جامع –هاي معتبر علمی فصلنامه

پیرامون موضوعات مرتبط با رساله و دروس گذرانده شده ) گروه مربوطه، استادان راهنما و مشاور و نماینده حوزه کاربرد

و در شودارائه می "غیر قابل قبول"و  "قابل قبول"نتیجه این ارزیابی به صورت .گیردمورد ارزیابی جامع قرار می

کثر یک نیمسال به وي فرصت داده خواهد شد تا در ارزیابی جامع دوم شرکت حدا صورت غیر قابل قبول بودن نتیجه،

  .در غیر این صورت ، از ادامه تحصیل محروم خواهد شد. کند و امتیاز قابل قبول را کسب نماید

   چنانچه دانشجو از تولید دانش فنی، ثبت ، نامه دکتري آیین 8ماده  ،15مطابق تبصره ،در شرایط خاص  :2تبصره 

بدیع هنري و یا کتب تألیفی و تصنیفی با تأیید آثار خلق ، ري با تأیید مراجع ذي صالح علمیو، اکتشاف و نوآاختراع

     .شودپس از تأیید داوران و گروه مربوطه از ارائه مقاله معاف می ،دستگاه متقاضی برخوردار باشد
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  مدرك تحصیلی-8مادة 

  . شودصادر می"محور شیوه پژوهش"ئی و با قید انشگاه عالمه طباطبامدرك تحصیلی دانشجویان با عنوان د

  مدت تحصیل-9مادة 

سال است و در صورت ضرورت  4سال و حداکثر  3حداقل  محوربه شیوه پژوهش يمدت مجاز تحصیل در دوره دکتر

  .آن اضافه کردتوان حداکثر تا یک نیمسال تحصیلی به می گروهو تأیید راهنما ) ان(استادبه پیشنهاد 

  اناستادحق الزحمه -10مادة 

  واحد رساله 30معادل : استاد راهنما .1

واحد و اگر سه  3واحد هر کدام  6استاد مشاور داشته باشد  2در صورتی که دانشجو ( واحد  3معادل : استاد مشاور .2

  .واحد میان آنها تقسیم می شود 2واحد به میزان هرکدام  6استاد مشاو باشند این 

  تحقیقالساعت حق  30معادل : داور.3

  تحقیقالساعت حق  10: آموزشی  معاونت نماینده.4

تحقیقالساعت حق 10: پژوهشی معاونت نماینده .5

در چهار مرحله و قبل از شروع هر سمینار و با ارائه گزارش  ان راهنما و مشاور/پرداخت حق الزحمه استاد:1تبصره

  .می شود انجامتحصیلی دانشجو به معاونت پژوهشی 

  .شودهاي مذکور از محل درآمدهاي اختصاصی دانشگاه تأمین میاعتبار مربوطه براي پرداخت :2تبصره 

  تسویه حساب-11مادة 

دانشجو موظف به رعایت تمامی مقررات و ضوابط آموزشی و پژوهشی و انضباطی مربوطه در طول دوران تحصیل     

از ادامه تحصیل انصراف بدهد و یا اخراج شود، حق الزحمه استادان راهنما و  چنانچه دانشجو به هر علتی. می باشد

مشاور متناسب با پیشرفت کار دانشجو تا مقطع انصراف یا اخراج محاسبه و از دانشجو و یا از محل وثایق مربوطه اخذ 

  .شودمی

قرار گرفت هیأت رئیسه دانشگاه مورد تصویب 08/1392/ 18تنظیم و در تاریخ  تبصره 16وماده11نامه در این شیوه

  .  است قابل اجراابالغ و از تاریخ


