
 آموزشیشیوه نامه اجرایی آیین نامه چکیده 

 دکتریدوره تحصیلی  

 دانشگاه صنعتی اصفهان

 دانشگاه صنعتی اصفهان

 ستاد استقبال از نودانشجویان



 ولیات ٍ پذیزش

 :دٍرُ دوتزی در داًطگاُ صٌعتی اصفْاى•
 هزحلِ آهَسضی 
 هزحلِ پژٍّطی   

 
 :هزحلِ آهَسضی•

 گذراًذى درٍس 
 آسهَى جاهع آهَسضی 

 :هزحلِ پژٍّطی•

 اًجام هزاحل هختلف هزتثظ تا رسالِ دوتزی 

 آسهَى جاهع پژٍّطی اٍل 

 آسهَى جاهع پژٍّطی دٍم 

 دفاع اس رسالِ دوتزی 



 اًگلیسیستاى  یّاآسهَىًصاب السم ذ ح

 جاهع آهَسضیالسم تزای ضزوت در آسهَى ضزایظ 

 

• TOEFL (IBT): 60 

• TOEFL (PBT):  500 

• MSRT (MCHE): 50 

• TOLIMO :   520 

• IELTS :   5.5 

 



آموزشیمرحله    



 هذت هجاس تحصیل توام ٍلت  

 ًیوسال   6  : حذالل•
 ًیوسال  8  :حذاوثز•

 
 :         ًیوسال ، افشایص هحذٍد سٌَات تِ ضزط  10پس اس  آهَختگی داًصدر صَرت عذم •

 راٌّوااستاد پیطٌْاد  

 داًطىذُضَرای تحصیالت تىویلی تأییذ  

 ( ًیوسال ول دٍرُ 10هعادل )ًیوسال  2حذاوثز تا تحصیل، هذت افشایص  
       

 :ًیوسال  10اس پس آهَختگی داًص صَرت عذم در •
 استاد راٌّوا یپطٌْاد  
 ضَرای تحصیالت تىویلی داًطىذُ                       تأییذ  
 وویتِ هٌتخة                   تزرسی  
 تحصیل تا پزداخت ضْزیِاهىاى اداهِ  

 



 درٍس

 :  ٍاحذ است وِ تز اساس سزفصل هصَب ّز رضتِ  36: ٍاحذ درسیتعذاد •

 آهَسضی  ٍاحذ 18تا  12 

 (رسالِ دوتزی)پژٍّطی  ٍاحذ 24تا  18 

 

 :  جثزاًیدرس ّای •

 راٌّوااستاد پیطٌْاد  

 ضَرای تحصیالت تىویلی داًطىذُتأییذ  

 ٍ تاالتز 14ٍاحذ تا ًوزُ  6حذاوثز  

 درٍستَدى اجثاری  

 هعذل تزم ٍ هعذل ولهحاسثِ ًوزُ ٍ ٍاحذ در عذم  

 



 ارسضیاتی درٍس

 :ارسضیاتی درٍسًوزُ •
 14ًوزُ لثَلی حذالل  
 (جاهعضزوت درآسهَى اهىاى ) 16هعذل ول حذالل  

 
 :  غیثت•

 (ًوزُ صفز یا هزدٍد در درس: ًتیجِ) اس سِ ضاًشدّن جلسات درس   ضزوت در تیص عذم  
 (ًوزُ صفز یا هزدٍد در درس: ًتیجِ)   درس   ضزوت در اهتحاى پایاًی عذم  

 
 :هَجِغیثت •

 درس اس درٍس آى ًیوسالحذف  

 هزوش تْذاضت ٍ درهاى داًطگاًُیاس تِ تأییذ  

 



 اًصزاف ٍ هزخصی

 :اًصزاف•

 وتثی داًطجَ ٍ ارائِ تِ داًطىذًُیاس تِ تماضای  

 .هزاجعِ یا عذم ثثت ًام داًطجَ تِ هٌشلِ اًصزاف استعذم  

 

 :هزخصی•

 ًیوسال 2حذاوثز  

 داًطجَ             درخَاست  

 استاد راٌّوا              تأییذ  

 ضَرای تحصیالت تىویلی داًطىذُ              تأییذ  

 تحصیالت تىویلی داًطگاُتأییذ  

 احتساب سٌَات تحصیلیتا  

 



 هزخصی تذٍى احتساب ، حذف تزم ، تغییز رضتِ ، اًتمال

 :احتساب در سٌَاتتذٍى هزخصی •

 داًطگاُ در هَارد سیزداًطىذُ ٍ تأییذ ًیاس تِ تأییذ  

 هزخصی سایواى  

 هزخصی پشضىی  

 هأهَریت ّوسز  

 

 :  تزمحذف •

 تحصیلدر عَل تار  فمظ یه 

 

 :اًتمال/ رضتِتغییز •

 هوٌَع   

 



 آسهَى جاهع آهَسضی

 

 :ضزایظ آسهَى•

 ستاى اًگلیسیهذرن  

 ٍاحذ 12حذالل گذراًذى  

 16هعذل حذالل  

 چْارمتا پایاى ًیوسال گذراًذى هَفك آسهَى حذاوثز  



 آسهَى جاهع آهَسضی

 

 :هحتَای آسهَى•

 سِ درس تحصیالت هزتثظ تا رضتِحاٍی حذالل  

 هَضَع رسالِ آسهَى تا درٍس اٍلَیت  

 راٌّوادرٍس  تا استاد پیطٌْاد  

 تحصیالت تىویلی داًطىذُتصَیة درٍس تَسظ ضَرای  

 ٍ ضفاّیآسهَى تِ صَرت وتثی  

 



 آسهَى جاهع آهَسضی

 :  ارسضیاتی آسهَى•
 

 : لثَلی در آسهَى جاهع آهَسضیضزط •
 16: هعذل آسهَى حذالل   

 
 :صَرت عذم لثَلیدر •

 (پٌجنضزط عذم ٍرٍد تِ ًیوسال تا )آسهَى هجذد   
 
 :ضزایظ ّیأت داٍراى•

 عضَ 3: حذالل داٍر   
 استادیاری: حذالل هزتثِ  
 همغع تحصیالت تىویلیسال در  3: حذالل ساتمِ تذریس  

 



 مرحله پژوهشی



 (پزٍپَسال)پیطٌْادی ضزایظ عزح 

 

 

 جاهع آهَسضیپطت سزگذاضتي آسهَى •

 رسالِ دوتزیضزٍرت ارایِ جْت اًجام •

 حذاوثز تا پایاى ًیوسال پٌجنتصَیة عزح •

 



 پژٍّطی اٍلجاهع آسهَى 

 ًیوسال پٌجنپایاى لاتل تزگشاری حذاوثز تا •
 
 :  ّذف اس آسهَى جاهع پژٍّطی اٍل•

 (پزٍپَسال)اس پیطٌْادیِ دفاع  
 
 :  داٍراى•

 استاد راٌّوا 
 استاد هطاٍر 
 علوی داًطىذُ یا داًطگاُاعضای ّیأت ًفز اس دٍ حذالل  
  

   :پٌجنصَرت عذم لثَلی تا پایاى ًیوسال در •
 هحزٍم اس تحصیل   

 



 دٍمجاهع پژٍّطی آسهَى 

 ًیوسال ّفتنپایاى لاتل تزگشاری حذاوثز تا •
 
 :  دٍمّذف اس آسهَى جاهع پژٍّطی •

 دوتزیاس پیطزفت رسالِ اعویٌاى  
 
 :  داٍراى•

 استاد راٌّوا 

 استاد هطاٍر 

 داًطىذًُفز اس اعضای ّیأت علوی یه  

 تاالتِ عضَ ّیات علوی خارج اس داًطگاُ تا هزتثِ داًطیاری یه حذالل  
 
 :ًیوسال ّفتنصَرت عذم لثَلی تا پایاى در •

 اس تحصیلهحزٍم  
 



  راٌّوااستاد   

 :هزاحل اًتخاب استاد راٌّوا•

 درخَاست داًطجَ 

 راٌّوااستاد هَافمت  

 تصَیة گزٍُ آهَسضی 

 داًطىذُضَرای تحصیالت تىویلی تأییذ  

 

 ًیوسال اٍلحذاوثز تا پایاى  :ولی رسالِهَضَع ٍ استاد راٌّوا سهاى تعییي •

 :هطخصات استاد راٌّوا•

 استادیار: حذالل هزتثِ 

 سِ سال  :حذالل ساتمِ تذریس در دٍرُ تحصیالت تىویلی 

 ًاهِپایاى دٍ  :  حذالل تعذاد پایاى ًاهِ وارضٌاسی ارضذ راٌّوایی ٍ دفاع ضذُ 

 

 :صَرت ًیاس تیص اس یه استاد راٌّوادر •

 (اًتخاب اس خارج داًطگاُتا اهىاى ) هطاروت % 40: استاد راٌّوای دٍم هطاروت% 60: استاد راٌّوای اٍل 

 



 استاد هطاٍر 

 :هزاحل اًتخاب استاد هطاٍر•

 راٌّوااستاد پیطٌْاد  

 آهَسضیگزٍُ تأییذ  

 ضَرای تحصیالت تىویلی داًطىذُتأییذ  

 

 :تعذاد اساتیذ هطاٍر•

 ًفزسِ حذالل یه ٍ حذاوثز  

 عذم الشام تِ دارا تَدى استاد هطاٍر در صَرت داضتي تیص اس یه استاد راٌّوا  

 

 :ضزایظ استاد هطاٍر•

 استادیار: حذالل هزتثِ 

 



 فزصت تحمیماتی

 :سهاى•

 ٍّطی اٍلژپاس آسهَى جاهع پس  

 لاتل اًجام در هذت هجاس تحصیل 

 

 :هزاحل•

 درخَاست داًطجَ   

 داًطىذُضَرای تحصیالت تىویلی تأییذ  

 

 :هىاى•

 هعتثز داخلی یا خارجییىی اس هؤسسات علوی تحمیماتی در  

 



 رسالِاس دفاع 

  ISIهمالِ •
 :اًگلیسی تا یىی اس ضزایظ سیزتِ ستاى   ISIپذیزش یه همالِ تحصیلی واهل هثتٌی تز رسالِ در ًطزیات حذالل  
 Q1چاج یا اًتطار یه همالِ پذیزش  

 همالِ علوی پژٍّطی هعتثزتِ ّوزاُ یه   Q3همالِچاج یا اًتطار یه پذیزش  
 عالی رسالِ دوتزیضزط عذم درج ارسضیاتی تِ تٌْایی تا   Q3یا  Q2همالِچاج یا اًتطار یه پذیزش  

  الوللی اختزاع تیي تا ثثت  ISIاهىاى جایگشیٌی همالِ •
 داًطىذُتِ تأییذ ضَرای تحصیالت تىویلی ًیاس  
 داًطگاُپژٍّطی هذیز ًیاس تِ تأییذ    

 ساخت، فٌاٍری هٌجز تِ پژٍّص ّاتا تَلیذ داًص فٌی، ثثت اختزاع تأییذ ضذُ ساسهاى  ISIهمالِ جایگشیٌی اهىاى •
 ًیاس تِ تأییذ ضَرای تحصیالت تىویلی داًطىذُ 
 ًیاس تِ تأییذ هذیز پژٍّطی داًطگاُ   

 



 ّیأت داٍراى

 استاد راٌّوا•

 استاد هطاٍر•

 ضَرای تحصیالت تىویلی داًطىذُدٍ داٍر داخلی هٌتخة •

 یه داٍر خارج اس داًطگاُ تا درجِ حذالل داًطیاری هٌتخة ضَرای تحصیالت تىویلی داًطىذُ  •

 ٍی تذٍى حك رأیداًطىذُ یا ًوایٌذُ تحصیالت تىویلی سزپزست •

 



 ارسیاتی دفاع

 :هعذلتذٍى احتساب در ارسیاتی تِ صَرت ویفی •

  

 (تحصیلییه ًیوسال : حذاوثز فزصت تزای دفاع هجذد)هزدٍد  :   16اس ووتز  

 خَب : 17/99تا  16تیي  

 خیلی خَب : 18/99تا  18تیي  

  عالی :   20تا  19تیي  

 



 تخلفات علوی

 
 :تخلفات هٌجز تِ هحزٍهیت اس تحصیل•

 دستثزد ادتی 
 جعل 
 تملة  
 وپی تزداری 

 
 

 ( :اعالعات تىویلی خارج اس هتي ضیَُ ًاهِ)ًىتِ 
 :تزای اعالعات تیطتز تِ هٌطَر ٍ هَاسیي اخالق پژٍّص تِ آدرس سیز هزاجعِ ًواییذ

https://moghararat.iut.ac.ir/sites/moghararat/files/upload_files/3._mnshwr_wmwzyn_khlq_pjw
hsh_mswb_wzrt_lwm.pdf 

 

 



 سخي پایاًی

 ستاد استمثال اس ًَداًطجَیاى  

 تزای ضوا داًطجَی گزاهی در داًطگاُ صٌعتی اصفْاى  

 .  رٍسّایی سزضار اس پیطزفت ٍ هَفمیت آرسٍهٌذ است

 


