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 هدف:

                     های دانشگاه المللي در زمینه پذيرش دانشجو در سطح دکتری تخصصي يکي از اولويتگسترش تعامالت بین  

باشد. در اين راستا با توجه به شرايط متقاضیان ورود به دوره دکتری و مجوز صادره از سوی وزارت امیرکبیر ميصنعتي 

و جهت  ،رويه حاضر تدوين 07/11/97ريزی آموزش عالي مورخ شورای گسترش و برنامه 913 شماره عتف مصوبه جلسه

 گیرد.ها در اختیار قرار ميپذيرش و اجرای اين دوره
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 مقدمه -1

ريزی آموزش عالي که طي نامه مجوز صادره از سوی وزارت عتف مصوبه شورای گسترش و برنامهاين رويه بر اساس 

برای و گرديده است تهیه شده ابالغ  عتفاز سوی معاون محترم آموزشي وزارت  27/12/97مورخ  336197/2شماره 

با توجه  .قابل اجرا خواهد بودآن و پس از  1398ورودی مهرماه سال الملل )غیرايراني( بینکلیه دانشجويان دوره دکتری 

رئیسه هیأتباشد، لذا کلیه مقرّرات مصوب امناء مورد تأيید وزارت ميامیرکبیر دارای هیأتبه اينکه دانشگاه صنعتي

 قطعي و الزم االجرا است.دانشگاه 

 

 تعاریف: -2

 منظور از وزارت، وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری است.  وزارت: −

 منظور از مؤسسه، کلیه مؤسسات آموزشي مورد تأيید وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری است. مؤسسه: −

 شود.امیرکبیر به اختصار دانشگاه نامیده ميدر اين رويه، دانشگاه صنعتيدانشگاه:  −

 تکمیلي دانشگاه است.شورا، شورای تحصیالتمنظور از  شورا: −

های دوره تحصیلي دکتری تخصصي، برابر ضوابط معین پذيرفته دانشجو فردی است که در يکي از رشته دانشجو: −

 باشد.شده، ثبت نام کرده، و مشغول به تحصیل مي

مدرک تخصصي با حداقل مرتبه استادياری است که  علمي دارایاستاد راهنما يکي از اعضای هیأت استاد راهنما: −

 مسئولیت راهنمايي دانشجو را در طول دوره دکتری به عهده دارد.

ای دارای مدرک علمي )مشتمل بر مربي( يا ساير متخصصان حرفهاستاد مشاور يکي از اعضای هیأت استاد مشاور: −

ارشد است که مسئولیت مشاوره مرتبه کارشناسيبا  "شاخص در صنعت"علمي فرد غیر عضو هیأتو يا دکتری، 

 دانشجو را در انجام رساله به عهده دارد.

علمي( نظران يا کارشناسان مجرب )غیر هیأت، صاحبصنعتي/ایمتخصصان حرفه: صنعتی/ایحرفهمتخصصان −

 يید دانشگاهايشان مورد تأ صنعتي/ایارشد و دکتری هستند که مهارت و صالحیت حرفهدارای مدرک کارشناسي

 باشد.مي

آزمون جامع آزمون تخصصي است که پس از گذراندن تعداد کافي از واحدهای دوره آموزشي، با هدف  آزمون جامع: −

 شود.های آموزشي و پژوهشي دانشجو برگزار ميارزشیابي توانمندی
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پژوهشي دوره دکتری  هایپیشنهاد رساله گزارش مکتوبي است که ضمن ارائه طرح کلي فعالیت پیشنهاد رساله: −

تخصصي، يک سوال و رويکرد اصلي و روشن پاسخ به آن را تعريف نموده، اصالت/اهمیت آن را مشخص کرده، و 

 نمايد.ها و برنامه زمانبندی تحقیق را تشريح ميها، فعالیتنوآوری

در يک زمینه رساله گزارش مکتوب حاصل از فعالیت پژوهشي دانشجوی دوره دکتری تخصصي است که  رساله: −

شود. رساله دکتری بايد مشتمل مشخص از يک رشته تحصیلي و با راهنمايي استاد)ان( راهنما و مشاور)ان( تدوين مي

 بر نکات بديع و نوآورانه پژوهش دانشجوی دکتری باشد.  

)فرد غیرعضو  ایعلمي و يا متخصصان حرفهای متشکل از اعضاء هیأتمجموعه داورانمنظور از هیأتداوران: هیأت −

 هیأت علمي شاخص در صنعت( است که مسئولیت ارزيابي رساله دانشجو را بر عهده دارند.

های هر رشته تحصیلي است که اهداف ای از دروس و فعالیتبرنامه درسي مجموعه به هم پیوستهبرنامه درسی:  −

 کند.مشخصي را دنبال مي

دانشجو در طول يک نیمسال تحصیلي يا زمان معادل آن در  هايي که برای يادگیریدانش يا مهارتواحد درسی:  −

ساعت در طول يک نیمسال تحصیلي و  16هر واحد درس نظری  شود.شود واحد درسي نامیده ميمي نظر گرفته

 شود.مطابق با برنامه درسي مصوب اجرا مي

 

 شرایط و ضوابط پذیرش و تحصیل -3

قواعد موجود در دانشگاه، پذيرش و تحصیل دانشجوی ريزی آموزش عالي و بر اساس مصوبه شورای گسترش و برنامه

 : پذيردتحت ضوابط و شرايط زير صورت ميالملل )غیر ايراني( بین دوره دکتری پژوهش محور

 دانشجونحوه پذیرش 

 )بورسیه وزارت علوم( و يا هزينه شخصي و بدون پرداخت شهريه ،معرفي افراد از سوی وزارت علوم با •

  AUT-PR-4301ايراني به شماره رويه  ذيرش متقاضیان غیرپنامه نحوه اخذ بر اساس آيین پذيرش دانشجو •

  تکمیلي دانشگاه موجود در سايت مديريت تحصیالت

http://edu.aut.ac.ir/iCMS/pg/?f=p1&s=rg.search&l=1&_p_st=1 

 شرایط عمومی و اختصاصی 

               ای مورد تأيید ارشد اعم از پیوسته، ناپیوسته يا دکتری حرفهکارشناسيدارا بودن مدرک رسمي پايان دوره  •

 های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي وزارتخانه
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 های عمومي و علمي ورود به دانشگاه برابر ضوابط معینداشتن صالحیت •

 قواعد موجود در دانشگاهو  کسب پذيرش از دانشگاه طبق مقرّرات مصوب وزارت، •

 ضوابط تحصیل در دوره 

 به صورت تمام وقت است. الملل )غیر ايراني( بین محوردوره دکتری پژوهشتحصیل در  •

 مجاز نیست.ها اعم از دولتي و غیردولتي، تغییر رشته و انتقال دانشجو  در همان دانشگاه يا ساير مؤسسه •

اند موظفند حداکثر ظرف محور که در ايران تحصیل نمودهدوره دکتری پژوهش (غیرايراني)الملل دانشجويان بین •

ارشد حساب با دانشگاه مقطع قبلي، و تحويل اصل مدرک کارشناسينام، نسبت به تسويهماه پس از ثبت 2مدت 

ارشد شناسياقدام نمايند. در صورت عدم تحويل مدرک کار التحصیلي در زمان مقرر سال ورود،خويش مبني بر فارغ

 گردد.در موعد مقرر، دانشجو منصرف از تحصیل شناخته شده و پذيرش وی لغو مي

 

 شهریه تحصیلی دوره  -4

بر اساس تعرفه مالي و قوانین جاری دانشگاه و رويه الملل )غیر ايراني( بین محوردوره دکتری پژوهششهريه تحصیلي 

سايت مرکز وب گردد و آدرس تعیین مي  AUT-PR-4304میزان شهريه دانشجويان غیرايراني به شماره رويه

 زيرشهريه و ارتباط با کارشناسان اين مرکز به شرح پرداخت لکترونیکي و آزاد دانشگاه برای اطالع از نحوه  آموزشهای ا

http://azad.aut.ac.ir/                                                                                                    باشد.مي

 تحصیل همزمان -5

های تحصیلي ايراني( در همان دوره يا ساير دورهالملل )غیر بین محورتحصیل همزمان دانشجوی دوره دکتری پژوهش

 ها )اعم از دولتي و غیردولتي( در کشور ايران ممنوع است.در دانشگاه و ساير مؤسسه

 

 زبان دوره -6

 شود. دانشگاه به زبان فارسي انجام مياين آموزش در 

http://azad.aut.ac.ir/
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حسب مورد، برنامه درسي مصوب را با رعايت  دانشگاه اختیار دارد بر حسب توانايي و پتانسیل موجود خود و بر (:1تبصره)

 ضوابط برای دانشجويان مذکور به زبان غیرفارسي ارائه نمايد.

مجاز به شرکت در  AUT-PR-4302باشند، بر اساس رويه که دارای مدرک معتبر زبان ميکلیه دانشجوياني (:2تبصره)

 باشند.فارسي مي کالسهای ارئه شده به زبان غیر

 

 ز تحصیل مدت مجا -7

 سال( است.5/2نیمسال تحصیلي ) 5، حداقل الملل )غیر ايراني(بین محوردوره دکتری پژوهشمدت مجاز تحصیل در 

آموخته نشود، تمديد سنوات آموزشي ايشان بر اساس مقرّرات جاری دانشگاه دانشجو در مدت مقرر دانشتبصره: چنانچه 

 پذير است.دانشکده امکانو صرفْا با تأيید استاد/اساتید راهنما و 

 

 تغییر رشته، انتقال و میهمانی -8

. مجاز نیست (غیرايراني)الملل محور برای دانشجويان بینپژوهشتغییر رشته، انتقال و میهماني ترمي در دوره دکتری 

شورای تحصیالت میهماني درس در ساير مؤسسات در صورت موافقت و تأيید استاد/اساتید راهنما، گروه آموزشي، : تبصره

 باشد. پذير ميتکمیلي دانشگاه امکانتکمیلي دانشکده و موافقت و ارائه معرفي نامه از سوی مديريت تحصیالت

 

 تعداد واحدهای درسی و نحوه انتخاب واحد  -9

واحد آموزشي مرتبط با موضوع رساله  8الي  3بايستي بین ، الملل )غیر ايراني(بین محوردوره دکتری پژوهشدانشجوی 

برنامه درسي مصوب . واحدهای درسي الزم است بر اساس يید گروه مربوطه را بگذراندأبه تشخیص استاد/اساتید راهنما و ت

 گردد.در هر رشته و در راستای پیشبرد اصول تئوری رساله تعیین 

باشد، که از اين ميواحد  32الي  27 (غیرايراني)الملل محور بینپژوهشتعداد واحدهای دانشجوی دوره دکتری  -

 شود.واحد پژوهشي است که در برنامه درسي هر رشته تحصیلي لحاظ مي 24واحد آموزشي و  8الي  3 تعداد
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میانگین کل کلیه واحدهای درسي مصوب خود را با و قبل از آزمون جامع دانشجو بايد حداکثر تا پايان نیمسال دوم  -

 موفقیت بگذراند. از تمام واحدهای گذرانده شده با  16حداقل  

واحد درسي هزينه واحد مازاد را بر اساس تعرفه مالي دانشگاه  8باشد در صورت اخذ بیش از دانشجو ملزم مي -

 پرداخت نمايد.

 

  نمره زبان انگلیسی  -10

 خواهد بود. PR-AUT-3315رويه شماره  26ارائه مدرک زبان بر اساس مفاد مندرج در ماده  -

 د.باشنیاز به ارائه مدرک زبان نميتحصیل نموده است  انگلیسياگر دانشجو در يکي از مقاطع تحصیلي قبلي به زبان  -

 

 آزمون جامع-11

دانشجو از طريق برگزاری آزمون جامع به هنگام دفاع از پیشنهاد رساله انجام  توانمندی علميدر اين دوره ارزيابي احراز 

 گردد.مي

 دومباشد. دانشجو حداکثر تا پايان نیمسال ترين زمان برای آزمون جامع نیمسال دوم تحصیل دانشجو ميمناسب -

 و نمره قبولي کسب نمايد.   ،تحصیل مجاز است در آزمون جامع شرکت کرده

 پذير خواهد بود. واحد درسي امکان 3اخذ واحد آزمون جامع پس از گذراندن  -

 رت شفاهي و با ارائه پیشنهاد رساله خواهد بود.نحوه برگزاری آزمون جامع بصو -

و حداکثر در نیمسال سوم در صورت عدم موفقیت در آزمون جامع نوبت اول، دانشجو مجاز است صرفًا يکبار ديگر  -

 و آن را با موفقیت بگذارند.  ،در ارزيابي جامع شرکت نمودهتحصیل 

ت ارزيابي، دانشجو مطابق با مقرّرات آموزشي دانشجوی در صورت عدم کسب نمره قبولي آزمون جامع پس از دو نوب -

 شود و امکان ادامه تحصیل نخواهد داشت.محسوب مي "اخراجي"محروم از تحصیل

 

 پیشنهاد رساله -12

 با تأيید استاد/اساتید راهنما از پیشنهاد رساله خويش دفاع نمايد.  دومنیمسال انتهای دانشجو الزم است حداکثر تا  -
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داوران حداکثر پیشنهاد رساله دانشجو در اولین جلسه دفاع مورد قبول واقع نشده و تصويب نگردد، با تأيید هیأتچنانچه  -

اً در جلسه دفاع شود تا اصالحات الزم را انجام دهد و مجددميبه دانشجو اجازه داده م تحصیل سويک نوبت و در نیمسال 

 . شرکت، و از پیشنهاد رساله خود دفاع نمايد

داوران تا زمان دفاع پیشنهاد رساله مطابق با رويه شماره هیأتساير امور مربوط به پیشنهاد رساله از زمان تعیین ترکیب -

AUT-PR-3316 .انجام خواهد شد 

 باشد.( دانشجو مشمول اخراج آموزشي مي4)ورود به ترم  3در صورت عدم دفاع از پیشنهاد رساله تا پايان ترم  -

 

 دفاع نهایی رساله شرایط  -13

 باشد.در صورت تمايل دانشجو به تنظیم رساله به زبان انگلیسي، نوشتن رساله صرفاً به زبان انگلیسي کافي مي -

های پژوهشي، نحوه نگارش بر اساس کیفیت علمي پژوهش انجام شده، میزان نوآوری، چگونگي دفاع از يافته ارزيابي رساله -

 گردد.انجام مي AUT-PR-3317و  AUT-PR-3316شماره   هایرويهو پايش حین تحصیل مطابق با 

 ساير امور تحصیلي دانشجو مطابق با ضوابط جاری دانشگاه در خصوص دانشجويان دوره دکتری، اعمال خواهد شد. -

 ی رویهزمان اجرا-14

 .قابل اجرا خواهد بودآن و پس از  1398اين رويه برای دانشجويان ورودی مهرماه سال 

 

 سایر موارد  -15

 مواردی که در اين رويه ذکر نشده، تابع مقررّات جاری دانشگاه صنعتي امیرکبیر خواهد بود.




