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فرهنگنامهاجراییارزیابیجامعدورهدکتریدانشگاهعلموشیوه

 : مقدمه
 24/11/94هَضخ  871ِ خلسهػَة  (Ph.D)ضُ زوتطی ترػػی زٍآهَظضی   ًبهِ آییي 23ٍ هبزُ  15ثِ استٌبز تجػطُ هبزُ 

زوتطی زٍضُ ، ثِ هٌظَض ایدبز ّوبٌّگی زض اخطای اضظیبثی خبهغ ٍظاضت ػلَم، تحمیمبت ٍ فٌبٍضیضیعی آهَظضی  ضَضای ػبلی ثطًبهِ

تسٍیي  "ناهه اجرایی ارزیابی جاهع دوره دکتری دانشگاه علن و فرهنگ شیوه"ّب،  ّبی آهَظضی ٍ زاًطىسُ زض سغح گطٍُ

 .گطزیسُ است

 : اهداف1ماده 
 زوتطییبى زٍضُ ّبی آهَظضی ٍ پژٍّطی زاًطدَ وست اعویٌبى اظ تَاًوٌسی (1-1

 تَاًبیی تدعیِ ٍ تحلیل هسبئل ترػػی ثب ضٍیىطز ػلوی سٌدص (1-2

 احطاظ ثطذَضزاضی اظ لَُ ذاللیت ٍ ًَآٍضی (1-3

 : شرایط و زمان ارزیابی جامع2ماده 
گصضاًسُ ثبضس،  16الصوط، ثب هیبًگیي حسالل  فَق ًبهِ آییي 11ٍ  10هَاز ضا عجك  زٍضُ زضسیٍاحسّبی  توبهیوِ  ییزاًطدَ (2-1

 زض اضظیبثی خبهغ ضطوت وٌس. الظم است ،زض غَضت احطاظ ضطایظ ظیط

 

 دکتری:دوره شرایط شرکت در ارزیابی جاهع 

 زاًطگبُ زض سبهبًِ خبهغ آهَظش، زٍضُهػَة فػل آهَظضی ثجت توبهی ًوطات زضٍس عجك سطٍ الف( اتوبم هطحلِ آهَظضی 

 )سیستن گلستبى(  

 ة( احطاظ ضطایظ هطثَط ثِ ظثبى ذبضخی ثط اسبس هػَثِ ضَضای تحػیالت تىویلی زاًطگبُ

 ضسبلِ  هَضَعج( تؼییي استبز/اسبتیس ضاٌّوب ٍ 

 زاضتي حسالل سٌَات هدبظ ثطای ازاهِ تحػیل یب اذص سٌَات اظ ضَضای ثطضسی هَاضز ذبظ زاًطگبُ ( ز

  زض هَػس همطض ،)سیستن گلستبى( زاًطگبُ سبهبًِ خبهغ آهَظشزض خبهغ  اضظیبثیًبم  ( ثجتُ

تَاًس ضوي لجَل هسئَلیت ولیِ  ًبم وٌس، ٍلی آهبزگی ضطوت زض آى ضا ًساضتِ ثبضس، هی اگط زاًطدَ زض اضظیبثی خبهغ ثجت (2-2

تأییس استبز/ اسبتیس ضاٌّوب، حسالل زٍ تجؼبت احتوبلی، زضذَاست توسیس هْلت ضطوت زض اضظیبثی خبهغ ضا ثب شوط زالیل هَخِ ثب 

ّفتِ لجل اظ ثطگعاضی آظهَى، ثِ هسیط گطٍُ آهَظضی هطثَط اضائِ وٌس. زضغَضت پصیطش هطاتت تَسظ ضَضای ترػػی گطٍُ آهَظضی 

 .تبزذَاّس افزاًطىسُ، اضظیبثی خبهغ زاًطدَ حساوثط یه ًَثت ثِ تؼَیك  تأییس هؼبٍى آهَظضی، پژٍّطی ٍ تحػیالت تىویلی ٍ

خعٍ سٌَات هدبظ تحػیل  ،توسیس هْلت ثطای تؼَیك اضظیبثی خبهغًبم اضظیبثی خبهغ، ػلیطغن هَافمت ثب  ًیوسبل ثجت :1تبصره 

ػجبضت حصف آهَظضی  ،ضَز. زض ایي غَضت اضظیبثی خبهغ زض وبضًبهِ زاًطدَ ثجت ضسُ ٍ زض ٍضؼیت ًوطُ آى زاًطدَ هحسَة هی

 گطزز. زضج هی

ثطای آى ًیوسبل زاًطدَ الظم است ًبم زاًطدَ زض ًیوسبلی وِ ثبیس زض اضظیبثی خبهغ ضطوت وٌس،  زضغَضت ػسم ثجت :2 تبصره

 ضَز. زض غیطایٌػَضت زاًطدَ هٌػطف اظ تحػیل ضٌبذتِ هی .ًوبیسهطذػی تحػیلی ثب احتسبة زض سٌَات تحػیلی زضذَاست 
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ثٌبثِ پیطٌْبز ضَضای ترػػی گطٍُ آهَظضی، تأییس هؼبٍى آهَظضی، پژٍّطی ٍ تحػیالت تىویلی زاًطىسُ ٍ تػَیت ازاضُ  (2-3

اٍل:  ًَثت، حساوثط زٍ ًَثت زض سبل )/گطایصول آهَظش ٍ تحػیالت تىویلی زاًطگبُ، اضظیبثی خبهغ ثطای زاًطدَیبى یه ضضتِ

 ضَز.  ( ثطگعاض هیهبُآشضپبیبى  اوثط تبزٍم: حس ًَثتٍ هبُ ذطزازپبیبى حساوثط تب 

 جامع و محتوای ارزیابی برگساری: چگونگی 3ماده 
العاهی  ی آهَظضیّب  اضظیبثی خبهغ ثطای توبم گطٍُضُ زوتطی ترػػی، ثطگعاضی زٍآهَظضی   ًبهِ آییي 16ثب ػٌبیت ثِ هبزُ  (3-1

  است.

ثِ یىی ثب تطریع ٍ تػَیت ضَضای ترػػی گطٍُ آهَظضی هطثَط، خبهغ  ضظیبثیاّبی آهَظضی زاًطگبُ،  زض ّط یه اظ گطٍُ (3-2

 ضَز. ثطگعاض هی آظهَى ضفبّی -اضائِ همبلٍِ یب  ضفبّی -وتجی ،وتجیضیَُ  3اظ 

 :کتبی شیوهالف(  

گطٍُ آهَظضی است وِ ترػػی ضَضای  هػَةزضس اغلی  5ٍ حساوثط  3حسالل االت هطتجظ ثب ؤضبهل س آظهَى وتجی، (3-3

ضوٌبً اسبتیس زضس هَظفٌس حسالل یه ّفتِ لجل اظ ثطگعاضی آظهَى وتجی، گطزز.  هی تػحیحّوبى زضٍس عطح ٍ اسبتیس تَسظ 

 سؤاالت ذَز ضا ثِ عَض هحطهبًِ ثِ ازاضُ ذسهبت آهَظضی ٍ تحػیالت تىویلی زاًطگبُ تحَیل زٌّس.

ثِ غَضت هىتَة ٍ ثِ  هطثَط وتجی ثبیس یه ًیوسبل لجل اظ ثطگعاضی اضظیبثی، تَسظ هسیط گطٍُ آهَظضی آظهَى هَاز زضسی (3-4

ٍ تبضید زلیك اضظیبثی خبهغ اظ گطٍُ  هَاز آظهَى زضذػَظزاًطدَ ًیع هَظف است  ضسبًسُ ضَز.ًحَ همتضی ثِ اعالع زاًطدَ 

  آهَظضی اعالػبت الظم ضا وست وٌس.

 ضَز.   ضٍظ وبضی هتَالی ثطگعاض هی حساوثط زض زٍ غَضت هتوطوع ٍثِ  آظهَى وتجی (3-5

 :شفاهی -کتبی شیوهب( 

ضَز. ثط ایي اسبس الظم  ثطگعاض هیزضغس ضفبّی  30زضغس وتجی ٍ  70ثِ ًسجت ّبی وتجی ٍ ضفبّی  زض ایي ضیَُ، آظهَى (3-6

  .گطززثطگعاض ( ٍ سپس آظهَى ضفبّی 3)ثٌس الف هبزُ  ضیَُ وتجی عجك آظهَى وتجیاثتسا است 

هدوَع اعالػبت زاًطدَ زض هجبحث هطتجظ ثب ظهیٌِ ولی  ثب تَخِ ثِ هَضَع هحَض ثَزى زٍضُ زوتطی، زض آظهَى ضفبّی (3-7

هجحث  3ت حسالل هَضَػب، گیطز. ثٌبثطایي اضظیبثی لطاض هی هَضز ،هطثَعِضَضای ترػػی گطٍُ آهَظضی  تػَیتثِ  ،ضسبلِ زاًطدَ

استبز/اسبتیس ضاٌّوب تَسظ  ،آى هجبحثسؤاالت آظهَى ضفبّی ضَز ٍ  اػالم هیثِ زاًطدَ هطثَط تػَیت ضسُ، تَسظ هسیط گطٍُ 

 گطزز. هیعطح 

 ضَز: خبهغ ثب تطویت ٍ ضطایظ ظیط تطىیل هی  اضظیبثی ثطگعاضی آظهَى ضفبّی  وبضگطٍُ (3-8

  (وبضگطٍُ ضئیسثِ ػٌَاى )زوتطیزٍضُ هسیط گطٍُ آهَظضی  -1    

 ضسبلِ زاًطدَ اسبتیس ضاٌّوبی /استبز -2          

ثِ  -اسبتیس ضاٌّوب  /استبزػالٍُ ثط  –ّبی آهَظضی هطتجظ  ت ػلوی گطٍُ آهَظضی یب گطٍُحسالل یه ًفط اظ اػضبی ّیأ -3 

 ٍ تحػیالت تىویلی زاًطىسُ پژٍّطی، ییس هؼبٍى آهَظضیٍ تأگطٍُ  ترػػیپیطٌْبز ضَضای 

گطٍُ ٍ تأییس هؼبٍى آهَظضی،  ترػػیذبضج زاًطگبُ ثب اًتربة ضَضای ثب حسالل هطتجِ زاًطیبضی اظ ّیأت ػلوی یه ػضَ  -4     

 ٍ تحػیالت تىویلی زاًطىسُ  پژٍّطی

 تحػیالت تىویلی زاًطگبُ آهَظش ٍثِ ػٌَاى ًوبیٌسُ ازاضُ ول ّبی هطتجظ،  یه ػضَ ّیأت ػلوی زاًطگبُ، تطخیحبً اظ ضضتِ -5     

 ثِ ػٌَاى ًبظط ثط اخطای غحیح ٍ ضػبیت ضَاثظ اضظیبثی خبهغ
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تحػیالت تىویلی  آهَظش ٍضاٌّوب ٍ ًوبیٌسُ ازاضُ ول  /اسبتیس، استبزثطگعاضی آظهَى ضفبّی وبضگطٍُ ضئیسحضَض  :3تبصره 

 العاهی است. آظهَى زض خلسِزاًطگبُ 

تَاًس هسئَل  ظهبى هسیط گطٍُ ثبضس، زض خلسِ آظهَى ضفبّی زاًطدَی ذَز ًوی  وِ استبز ضاٌّوبی اغلی، ّن زضغَضتی :4تبصره 

گًَِ هَاضز، یىی زیگط اظ اػضبی ّیأت ػلوی توبم ٍلت گطٍُ ثِ اًتربة هؼبٍى آهَظضی، پژٍّطی ٍ تحػیالت  ایيوویتِ ثبضس. زض 

 َاّس ثَز.تىویلی زاًطىسُ، هسئَل وویتِ ذ

 ثبیس حسالل هطتجِ استبزیبضی زاضتِ ثبضٌس. ثطگعاضی آظهَى ضفبّی  وبضگطٍُاػضبی  :5تبصره 

 وتجی ّوبى ًَثت ذَاّس ثَز. آظهَىحساوثط یه هبُ پس اظ  ،ضفبّی آظهَىظهبى ثطگعاضی  (3-9

 شفاهی:آزهون  -ارائه هقاله( شیوه ج

 :ضَز ضفبّی هی -ضطایظ ظیط، اضائِ همبلِ خبیگعیي آظهَى وتجی زض ضیَُ وتجی ثبزض ایي ضیَُ  (3-11

 –ٍ یب پصیطش لغؼی ٍ چبح حسالل زٍ همبلِ ػلوی ISI ضائِ هستٌسات هطثَط ثِ پصیطش لغؼی ٍ چبح یه همبلِ ا -1

( 6)ثب ضػبیت تجػطُ ضسیسُ ثبضس (accept )حسالل یه همبلِ، چبح ٍ زیگطی ثِ هطحلِ پصیطش ًْبیی  وِ پژٍّطی هؼتجط

 هؼبفیت اظ آظهَى وتجی اضظیبثی خبهغ ثِ ّوطاُ زضذَاست 

ثبضس. ٍاثستگی  "های پژوهشی دانشگاه ناهه تشویق فعالیت آیین"همبالت ثبیس هغبثك ثب العاهبت آذطیي ٍیطایص :6تبصره 

(Affiliation ثِ زاًطگبُ ػلن ٍ فطٌّگ، ثبیس تٌْب ٍاثستگی ًفط اٍل ثبضس. ّوچٌیي ) هَضَع همبالت هطتجظ ثب ضضتِ تحػیلی یب

 هَضَع ضسبلِ ٍ ظهبى اضسبل آى هطثَط ثِ زٍضاى تحػیل زاًطدَ زض همغغ زوتطی ثبضس.

 ثطضسی ٍ تأییس ضَضای ترػػی گطٍُ آهَظضی ٍ هؼبًٍت پژٍّطی زاًطگبُ  -2

هدوَع زض ایي آظهَى،  ٍ ضَز هیثطگعاض آظهَى ضفبّی  ؛هؼبفیت زاًطدَ اظ آظهَى وتجیپصیطش همبالت ٍ زضغَضت : 7تبصره 

  .گیطز همبالت پصیطفتِ ضسُ، هَضز اضظیبثی لطاض هیهمبلِ یب اعالػبت زاًطدَ زض ظهیٌِ 

هسئَلیت  ،3لسوت ة هبزُ  8-3ثب تطویت ٍ ضطایظ هٌسضج زض ثٌس  ،خبهغ  ثطگعاضی آظهَى ضفبّی اضظیبثی  وبضگطٍُ: 8تبصره 

 گطزز. اظ هحتَای همبالت تَسظ استبز/اسبتیس ضاٌّوب عطح هی ،ٍ سؤاالت آظهَى ضفبّی ضا ثط ػْسُ زاضزآظهَى ضفبّی ثطگعاضی 

 اعالم نتایج ارزیابی جامع: 4ماده 
 :کتبی اعالم نتایج آزهونالف( 

ضٍظ ثؼس  15عَض هحطهبًِ ٍ حساوثط ظطف هست ، ثِ ، ّوطاُ اٍضاق اهتحبًیثبیس پس اظ اػالم اسبتیس هطثَط وتجی آظهَىًتبیح  (4-1

ٍ تحػیالت تىویلی زاًطىسُ ثِ هؼبٍى آهَظضی ٍ  پژٍّطی، اظ عطیك هؼبٍى آهَظضی ٍ تَسظ هسیط گطٍُ آهَظضی ،اظ ثطگعاضی آى

 تحػیالت تىویلی زاًطگبُ اػالم گطزز. 

 :شفاهی -کتبی اعالم نتایج آزهون( ب

ًْبیی زضغس ضفبّی( هالن  30زضغس وتجی ٍ  70جت ثِ ًسآظهَى )ضفبّی، هیبًگیي هَظٍى ّط زٍ  -یوتج آظهَىزض  (4-2

 است.اضظیبثی 

  پس اظ ثطگعاضی اضظیبثی خبهغ ٍظض 15هست  حساوثط ظطف هَظف است آظهَى ضفبّیاضظیبثی  وبضگطٍُضئیس  (4-3

وتجی ٍ ضفبّی ثِ غَضت هدعا زض غَضتدلسِ اضظیبثی خبهغ السام  ثرص، ًسجت ثِ زضج ًوطات ّط زٍ (ضفبّیوتیی ٍ  ّبی آظهَى)

آهَظضی، اظ عطیك هؼبٍى  ،ثِ ّوطاُ اٍضاق اهتحبًی آظهَى وتجی وبضگطٍُتَسظ اػضبی اهضب ضسُ غَضتدلسِ سپس ًوبیس ٍ 

  .گطززپژٍّطی ٍ تحػیالت تىویلی زاًطىسُ، ثِ هؼبٍى آهَظضی ٍ تحػیالت تىویلی زاًطگبُ اضائِ 
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 آزهون شفاهی: -اعالم نتایج آزهون شفاهی در شیوه ارائه هقالهج( 

ذَاّس هطثَط ثِ آظهَى ضفبّی  ،همبالت ٍ هؼبفیت زاًطدَ اظ آظهَى وتجی؛ ول ًوطُ اضظیبثی خبهغهمبلِ/زضغَضت پصیطش  (4-4

  .ثَز

ضٍظ پس اظ ثطگعاضی آظهَى ضفبّی، ًسجت ثِ  15ضئیس وبضگطٍُ اضظیبثی آظهَى ضفبّی هَظف است حساوثط ظطف هست  (4-5

زضج ًوطات زض غَضتدلسِ اضظیبثی خبهغ السام ًوبیس ٍ سپس غَضتدلسِ اهضب ضسُ تَسظ اػضبی وبضگطٍُ، اظ عطیك هؼبٍى 

 هَظضی ٍ تحػیالت تىویلی زاًطگبُ اضائِ گطزز. آهَظضی، پژٍّطی ٍ تحػیالت تىویلی زاًطىسُ، ثِ هؼبٍى آ

 

آظهَى ضفبّی( ثبیس حساوثط تب لجل اظ  -ضفبّی ٍ یب اضائِ همبلِ -وتجی یب وتجی ّبی ًتیدِ ًْبیی اضظیبثی خبهغ )ضبهل ضیَُ (4-6

 )سیستن گلستبى(  زاًطگبُ لی زاًطگبُ زض سبهبًِ خبهغ آهَظشضطٍع ًیوسبل خسیس، ثب تأییس هؼبٍى آهَظضی ٍ تحػیالت تىوی

 گطزز. ثجت 

اثط  ضَز ٍ زض هیبًگیي ًیوسبل ٍ ول ثی ًتیدِ اضظیبثی خبهغ ثِ غَضت لجَل یب هطزٍز زض وبضًبهِ تحػیلی زاًطدَ ثجت هی :9تبصره 

 است.

 : شرط قبولی در ارزیابی جامع5ماده 

غَضت ػسم  زض زض ّط زضس است.  14ٍ ًوطُ حسالل  16وست هیبًگیي ول حسالل  ،حسالل ًوطُ لجَلی زض اضظیبثی خبهغ (5-1

 ، اضظیبثی غطفبً یىجبض زیگط تىطاض ذَاّس ضس. 16هیبًگیي وست 

ضطوت زض یه ثبض هَظف ثِ  ٍیاحطاظ ضسُ ثبضس، ٍلی حسالل ًوطُ ّط زضس وست ًطسُ ثبضس،  16چٌبًچِ ًوطُ هیبًگیي  :11تبصره 

زض ایي حبلت تىطاض اهتحبى آى زضس یب زضٍس،  است. 14وست ضسُ زض آًْب ووتط اظ اهتحبى زضس یب زضٍسی ذَاّس ثَز وِ ًوطُ 

 ضَز. خعٍ ّوبى ًَثت اضظیبثی خبهغ هحسَة هی

وٌس، اظ ضطوت زض اهتحبى هدسز آى زضس هؼبف وست ضا  14تب  12ًوطُ ثیي  فمظ زض یه زضس ی وِ زاًطدَغَضت زض  :11تبصره 

 ذَاّس ثَز.

زض اهتحبى خبهغ  ٍ یب ثِ ّط زلیل زض هَػس همطض زض زٍ ًَثت اضظیبثی خبهغ حسًػبة الظم ضا وست ًىٌسزض غَضتی وِ زاًطدَ  (5-2

هَاضز ذبظ زاًطگبُ، ثبیس زض اٍلیي اضظیبثی خبهغ ثؼسی  ضَضای ثطضسیهَافمت  ، ثب ضػبیت سٌَات هدبظ تحػیلی ٍضطوت ًٌوبیس

ثبض ضطوت زض آظهَى خبهغ احطاظ ًگطزز، زاًطدَ اظ ازاهِ تحػیل  3وی زاًطدَ پس اظ چٌبًچِ غالحیت ػل گطٍُ ضطوت ًوبیس.

 ضَز. هحطٍم هی

ّبی زیگط،  یب ًَثت، ثطای اضظیبثی ًَثت زٍم وتجی ٍ ضفبّی ًَثت اٍل آظهَىّطیه اظ زضٍس  خبیگعیٌی ًوطُ زاًطدَ زض :12تبصره 

 ثبضس. هدبظ ًوی

ًبهِ، ًظط ضَضای تحػیالت ُ ایي ضیَهفبز ضػبیت ٍ  ضُ زوتطی ترػػیزًٍبهِ  حفظ اغَل آییيط هَاضز اخطایی، ثب زض سبی: 6ماده 

 تىویلی زاًطگبُ تؼییي وٌٌسُ است.
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 .زاًطگبُ استػْسُ هؼبٍى آهَظضی ٍ تحػیالت تىویلی  ثط ،ًبهِ ضیَُایي حسي اخطای هفبز  لیت ًظبضت ثطهسئَ :7ماده 

ضَضای تحػیالت  26/06/97ٍ  01/05/97 ،30/04/97 ،16/04/97 هَضخ بتتجػطُ زض خلس 12هبزُ ٍ  8ثب ًبهِ  ایي ضیَُ :8ماده 

ًبهِ لجلی گطزیس ٍ اظ تبضید تػَیت ثطای توبهی  ضسیس ٍ خبیگعیي ضیًَُْبیی ثِ تػَیت ثطضسی ٍ تىویلی زاًطگبُ ػلن ٍ فطٌّگ 

 . االخطاست الظم ىٍ پس اظ آ 97-98ٍضٍزی سبل تحػیلی   (Ph.D)زاًطدَیبى زٍضُ زوتطی ترػػی 

 


