
 دكتزي ديرٌ بٍبزاي يريد  كارضىاسيآئيه وامٍ پذيزش بزگشيدگان علمي ديرٌ 
 

 مقدمه
ثخؾ  5ؿَساي فبلي اًمالة فشٌّگي ٍ ثٌذ  22/2/1377هَسخ  419دس اخشاي ػيبػتْبي حوبيت ٍ ّذايت اػتقذادّبي دسخـبى هلَة خلؼِ 

هدلغ ؿَساي اػالهي هجٌي ثش  18/5/1385فٌبٍسي هلَة خلؼِ هَسخ لبًَى اّذاف، ٍؽبيف ٍ تـىيالت ٍصاست فلَم، تحميمبت ٍ  2ج اص هبدُ 

ثشًبهِ سيضي ثشاي ؿٌبػبيي ٍ حوبيت اػتقذادّبي دسخـبى ٍ ّذايت آًْب ثِ ػوت اٍلَيتْبي ساّجشدي وـَس دس حَصُ ّبي هختلف فلَم ٍ ًيض 

 فلوي ٍ فٌبٍسي آئيي ًبهِ  َي اص ًخجگبى ٍ ًَآٍساىلبًَى ثشًبهِ پٌدن تَػقِ هجٌي ثش حوبيتْبي ّذفوٌذ هبدي ٍ هقٌ 18دس اخشاي هبدُ 

 ثِ ؿشح صيش تذٍيي ؿذُ اػت:« فلوي دٍسُ وبسؿٌبػي ثشاي ٍسٍد ثِ دٍسُ دوتشي پزيشؽ ثشگضيذگبى » 

 

 :تعاريف:  1ماده 

 ٍصاست فلَم، تحميمبت ٍ فٌبٍسي ( وزارت: 1-1

 پغ اص گزساًذى آى ثِ اخز دسخِ دوتشي ًبئل ي تخللي اػت وِ داٍعلت ٍاخذ ؿشايظا: دٍسُ وبسؿٌبػي ثِ دوتش دوره(  1-2

 هي ؿَد؛ 

 : ّشيه اص داًـگبّْب ٍ هؤػؼِ ّبي آهَصؽ فبلي ٍ پظٍّـي وـَس وِ هغبثك همشسات ٍصاست فقبليت هي وٌٌذ؛ مؤسسه(  1-3

 : ػبصهبى ػٌدؾ آهَصؽ وـَس سازمان سنجش(  1-4

َ ثشاي آغبص فقبليتْبي پظٍّـي اػت وِ دس اًتْبي ثخؾ : آصهًَي ثشاي احشاص لبثليتْبي آهَصؿي ٍ پظٍّـي داًـد ( آزمون جامع 1-5

 آهَصؿي دٍسُ اًدبم هي ؿَد.

 8/8/1389هلَة خلؼِ هَسخ  17/9/1389هَسخ  57209/21: آئيي ًبهِ دٍسُ دوتشي ) اثالغيِ ؿوبسُ  آئين نامه دوره دكتري ( 1-6

 ؿَساي ثشًبهِ سيضي آهَصؽ فبلي اػت.

 

 : اهداف:  2ماده 

 هٌبػت ثشاي استمبء ٍ تٌَؿ ثخـي ثِ دٍسُ ّبي تحليالت تىويلي ؛صهيٌِ ايدبد  ( 2-1

 ووه ثِ تمَيت ثٌيِ فلوي دٍسُ ّبي تحليالت تىويلي ثب افضايؾ ػْن پظٍّؾ ٍ تَاًوٌذ ػبصي دس تشاص ثيي الوللي؛ (2-2

 تؼشيـ دس تشثيت ًيشٍي اًؼبًي هتخلق، هجتىش ٍ خالق؛ (2-3

 ؛تَخِ ثِ تفبٍت اػتقذادّب ٍ فشاّن ػبختي اهىبى ؿىَفبيي اػتقذادّبي دسخـبى ( 2-4

 

ويمسال تحصيلي بٍ پايان رساودٌ باضىد، در صًرت  8تحصيل خًد را حداكثز در كٍ داوص آمًختگان ديرٌ كارضىاسي پيًستٍ :  3ماده 

 الت ايه آئيه وامٍ بُزٌ مىد ضًود:خًد اس تسُي داضته يكي اس ضزايط سيز مي تًاوىد در َمان رضتٍ تحصيلي ديرٌ كارضىاسي

پغ اص گزساًذى ّفت ًيوؼبل تحليلي ثِ لحبػ هيبًگيي ول حبئض ستجِ اٍل تب ػَم  وِداسًذگبى ًـبى خْبًي الوپيبدّبي داًؾ آهَصي  (3-1

 دس هيبى داًـدَيبى ّن سؿتِ ٍ ّن ٍسٍدي خَد ثبؿٌذ.

ثِ لحبػ هيبًگيي ول حبئض ستجِ اٍل داسًذگبى ًـبى عالي وـَسي الوپيبدّبي داًؾ آهَصي وِ پغ اص گزساًذى ّفت ًيوؼبل تحليلي  ( 3-2

 تب ػَم دس هيبى داًـدَيبى ّن سؿتِ ٍ ّن ٍسٍدي خَد ثبؿٌذ.

ِ ّبي تحليلي وِ پغ اص ّفت ًيوؼبل دس ّش يه اص سؿتداًـدَيي وـَسي  -ًْبيي الوپيبد ّبي فلوي 3تب  1ثشگضيذگبى ستجِ ّبي  (3-3

 تحليلي ثِ لحبػ هيبًگيي ول حبئض ستجِ اٍل تب ػَم دس هيبى داًـدَيبى ّن سؿتِ ٍ ّن ٍسٍدي خَد ثبؿٌذ.

ؿشوت وٌٌذگبى دس آصهَى وبسؿٌبػي اسؿذ ػبصهبى ػٌدؾ وِ ثِ لحبػ ستجِ آصهَى خضء پٌح دسكذ ثشتش پزيشفتِ ؿذگبى دس گشايؾ  (3-4

 بؿٌذ.هَسد تمبضب ث

ًيوؼبل تحليلي داًؾ آهَختِ هي ؿًَذ، تب پبيبى  8: هالن هحبػجِ هيبًگيي ول داًـدَيبى دٍسُ وبسؿٌبػي پيَػتِ وِ صٍدتش اص  1تبصره 

 ًيوؼبل تحليلي هبلجل آخش هي ثبؿذ.



 تشًتي ػبصهبى ػٌدؾ افالم دس سؿتِ ّبي داساي هدَص ثشگضاسي دٍسُ، اص عشيك دسگبُ ايٌ«  4-3» ؿشايظ ثٌذ : اػبهي حبئضيي  2تبصره 

 هي ؿَد.

كشفبً هي تَاًٌذ ثشاي ػبل تحليلي ثالفبكلِ پغ اص داًؾ آهَختگي دس دٍسُ وبسؿٌبػي، اص تؼْيالت ٍسٍد ثِ  3: افشاد هزوَس دس هبدُ  4ماده 

 دٍسُ ثْشُ هٌذ ؿًَذ.

ػؼِ حذاوثش دٍ ًيوؼبل تحليلي ثِ ايي هذت اضبفِ ػبل اػت ٍ دس كَست ضشٍست ثب تأييذ هؤ 5/5هذت هدبص تحليل دس ايي دٍسُ :  5ماده 

 هي ؿَد.

ٍاحذ آى  24ٍاحذ آى آهَصؿي ٍ  40ٍ حذاوثش  30ٍاحذ اػت وِ اص ايي تقذاد حذالل  54حذالل : هدوَؿ ٍاحذّبي ايي دٍسُ ؿبهل  6ماده 

 هشثَط ثِ سػبلِ اػت.

ٍاحذ اػت ٍ داًـدَ دس ًيوؼبل  12ٍ حذاوثش  8: تقذاد ٍاحذّبي دسػي دس ثخؾ آهَصؿي ايي دٍسُ، دس ّش ًيوؼبل تحليلي حذالل  7ماده 

 آخش ثخؾ آهَصؿي اص اخز حذالل ٍاحذ هقبف اػت.

 هي ثبؿذ. 20اص  16اػت ٍ هيبًگيي ول لبثل لجَل داًـدَ دس ثخؾ آهَصؿي حذالل  20اص  14حذالل ًوشُ لجَلي دس ّش دسع : 8ماده 

يه ًيوؼبل تحليلي دسػْبيي سا ) فالٍُ ثش ػمف ٍاحذّبي ثبؿذ، ثبيذ حذاوثش دس  16: چٌبًچِ هيبًگيي ول ًوشات داًـدَ ووتش اص  1تبصره 

 دسػي ( ثشاي خجشاى هيبًگيي ول ثگزساًذ.

ُ داًـدَ دس دٍ ًيوؼبل ) هتَالي يب هتٌبٍة( ووتش : ثشاي حفؼ ويفيت آهَصؿي ٍ پظٍّـي دس ايي دٍسُ، دس كَستي وِ هيبًگيي ًوش 2تبصره 

 ثبؿذ، تحليل ٍي ثِ دٍسُ وبسؿٌبػي اسؿذ ًبپيَػتِ تجذيل هي ؿَد. 16اص 

بي دسػي اػت، ثبيذ فالٍُ ثش گزساًذى ٍاحذّداًـدَيي وِ ٍضقيت تحليلي ٍي ثِ دٍسُ وبسؿٌبػي اسؿذ ًبپيَػتِ تجذيل ؿذُ  :3تبصره 

 حذ دسع ػويٌبس سا ثگزساًذ تب ثِ اخز هذسن وبسؿٌبػي اسؿذ آهَصؽ هحَس ًبئل ؿَد.دٍسُ هزوَس، دٍ تب چْبس ٍا

داًـدَ هَؽف اػت دس پبيبى ًيوؼبل دٍم ًؼجت ثِ تقييي اػتبد ساٌّوب الذام وٌذ، آصهَى خبهـ دس پبيبى ًيوؼبل چْبسم ثشگضاس خَاّذ  :9ماده 

 هَضَؿ سػبلِ خَد الذام وٌذ. ؿذ ٍ داًـدَ ثبيذ تب پبيبى ًيوؼبل پٌدن ًؼجت ثِ دفبؿ اص

 قييي هي ؿَد.س ثش اػبع آئيي ًبهِ دٍسُ دوتشي تتجلشُ : تقذاد اػتبداى ساٌّوب ٍ هـبٍ

داًـدَ ثبيذ ثب ًؾش ؿَساي تحليالت تىويلي داًـىذُ يب پظٍّـىذُ دس آصهَى خبهـ وِ ؿبهل حذالل ػِ دسع اكلي ٍ تخللي ثِ  : 11ماده 

گشٍُ آهَصؿي اػت، ؿشوت وٌذ. ايي آصهَى ثبيذ ثِ گًَِ اي ثبؿذ تب تَاًوٌذي، تحليل ٍ اػتٌجبط داًـدَ ثشاي  اًتخبة اػتبد ساٌّوب ٍ تلَيت

 آغبص فقبليت پظٍّـي ػٌديذُ ؿَد.

: تَاًبيي دس صثبى خبسخي داًـدَيبى دٍسُ ثبيذ تب لجل اص آصهَى خبهـ اص عشيك ؿشوت دس آصهَى ّبي صثبى ػبصهبى ػٌدؾ ٍيظُ دٍسُ 1تبصره 

 دوتشاي تخللي احشاص ؿَد.

 ثبؿذ، كشفبً 16ثبؿذ؛ داًـدَيي وِ هيبًگيي ًوشات آصهَى خبهـ ٍي ووتش اص  16ووتش اص هيبًگيي ًوشات آصهَى خبهـ ًجبيذ : 2تبصره 

 هي ثبؿذ، ثِ هٌؾَس خجشاى هيبًگيي آصهَى خبهـ ؿشوت وٌذ. 16هي تَاًذ ثشاي يىجبس دس آصهَى دسػي وِ ًوشُ آى ووتش اص  

سا وؼت ًوبيذ، اص اداهِ تحليل دس ايي دٍسُ هحشٍم ٍ ثِ ٍي هذسن  16: داًـدَيي وِ پغ اص دٍ ثبس آصهَى خبهـ ًتَاًذ هيبًگيي  3تبصره 

 ( افغبء خَاّذ ؿذ. 8هبدُ  3وبسؿٌبػي اسؿذ آهَصؽ هحَس ) ثب سفبيت هفبد تجلشُ 

ى ساٌّوب ٍ ثِ ؿشط وفبيت دػتبٍسدّبي فلوي سػبلِ اص ًؾش ؿَساي تحليالت اػتبدا اػتبد يب داًـدَ پغ اص تذٍيي سػبلِ ٍ تأييذ:  11ماده 

 اٍساى اص سػبلِ خَد دفبؿ وٌذ.پظٍّـي هقتجش، هَؽف اػت دس حضَس د -تىويلي داًـىذُ ٍ پزيشؽ چبح لغقي حذالل دٍ همبلِ فلوي

پشٍطُ ثبؿذ ٍ ثِ حل هـىل فلوي تخللي حَصُ وبسثشد : چٌبًچِ سػبلِ داًـدَ وبسثشدي ٍ ثب وبسفشهبي هـخق تأهيي وٌٌذُ ّضيٌِ  1تبصره 

ثب يه همبلِ ّوشاُ ثبؿذ ٍ دس كَستي وِ وبسفشهبي پشٍطُ اخبصُ اًتـبس  ثِ تأييذ همبم هؼئَل ري سثظ هٌتْي ؿذُ ثبؿذ، پبيبى ًبهِ هي تَاًذ

 همبلِ هؼتثٌي خَاّذ ثَد.ًتبيح حبكل سا ثِ لحبػ هحشهبًِ ثَدى يب داؿتي اهتيبص خبف ثْشُ ثشداسي ًذّذ، اص ؿوَل 

 : ٍؽبيف ٍ تشويت ّيأت داٍساى ٍ اسصيبثي سػبلِ ثش اػبع آئيي ًبهِ دٍسُ دوتشي اًدبم هي گيشد. 2تبصره 

لجَل اسصيبثي ؿَد، ثٌب ثِ تـخيق ّيأت داٍساى، داًـدَ هدبص اػت حذاوثش ؽشف ؿؾ هبُ : چٌبًدِ سػبلِ داًـدَ غيش لبثل  3تبصره 

 سػبلِ خَد ثِ فول آٍسد ٍ كشفبً ثشاي يىجبس ديگش اص آى دفبؿ وٌذ.اكالحبت الصم سا دس 



ًوشُ لجَلي اص سػبلِ خَد دسيبفت وٌذ، ثب تَخِ  ًتَاًذ: داًـدَيي وِ ًتَاًذ اص فشكت افغب ؿذُ اػتفبدُ وٌذ، يب ثِ سغن اػتفبدُ اص آى  4تبصره 

 پظٍّـي دسيبفت خَاّذ وشد. -آهَصؿيثِ فقبليتْبي آهَصؿي ٍ پظٍّـي اًدبم دادُ، هذسن وبسؿٌبػي اسؿذ 

 : داًـدَ پغ اص گزساًذى ٍاحذّبي دسػي ٍ وؼت دسخِ لجَلي اص سػبلِ خَد ثِ دسيبفت هذسن دوتشي ًبئل هي ؿَد. 12ماده 

ؿَساي : هؤػؼبت هدشي دٍسُ هَؽفٌذ ؿيَُ ًبهِ اخشايي ايي آئيي ًبهِ سا ثشاي تحمك اّذاف ولي تذٍيي ًوبيٌذ ٍ پغ اص تلَيت  13ماده 

 تحليالت تىويلي هؤػؼِ ثِ اعالؿ هقبًٍت آهَصؿي ٍصاست ثشػبًٌذ.

هتمبضيبى ٍسٍد ثِ دٍسُ دس ًيوِ دٍم خشداد هبُ ّش ػبل پغ اص ثجت ًبم دس دسگبُ ايٌتشًتي ػٌدؾ، دس كَست داؿتي ؿشايظ هٌذسج :  14ماده 

ش هبُ ًؼجت ثِ افالم اػبهي پزيشفتِ ؿذگبى خَد ثِ ػبصهبى تي 15ثِ هؤػؼبت هدشي دٍسُ هقشفي ٍ هؤػؼبت هزوَس هَؽفٌذ تب  3دس هبدُ 

 ػٌدؾ الذام ًوبيٌذ. ثذيْي اػت ثجت ًبم اص افشاد هزوَس پغ اصتأييذ ًْبيي آى ػبصهبى اًدبم هي ؿَد.

 : ثشگضاسي ايي دٍسُ دس ّش يه اص هؤػؼبت هدشي ثب هدَص ؿَساي گؼتشؽ آهَصؽ فبلي اهىبى پزيش هي ثبؿذ. 15ماده 

: ثشًبهِ دسػي ّش سؿتِ تب صهبى تلَيت ثشًبهِ ّبي اختلبكي دٍسُ تَػظ ؿَساي ثشًبهِ سيضي، عجك ثشًبهِ ّبي دسػي هلَة دٍسُ  16ماده 

 اسؿذ ٍ دوتشاي تخللي هَخَد ثب تـخيق ؿَساي تحليالت تىويلي هؤػؼِ لبثل اخشا خَاُ ثَد. وبسؿٌبػي

 ئيي ًبهِ آهَصؿي دٍسُ دوتشي هي ثبؿذ.ًـذُ اػت، تبثـ آي ًبهِ پيؾ ثيٌي : ولِ هَاسدي وِ دس ايي آئي 17ماده 

 هؼئَليت ًؾبست ثشحؼي اخشاي ايي آئيي ًبهِ، ثش فْذُ هقبًٍت آهَصؿي ٍصاست اػت.  : 18ماده 

شاي ؿَساي ثشًبهِ سيضي تلَيت ؿذ ٍ ث 1/3/1391هَسخ  798تجلشُ دس خلؼِ  13هبدُ ٍ  19: ايي آئيي ًبهِ هـتول ثش يه همذهِ،  19ماده  

 ٍ پغ اص آى دس ايي دٍسُ پزيشفتِ هي ؿًَذ، لبثل اخشا اػت. 1391-92داًـدَيبًي وِ اص ػبل تحليلي 

 

 

 


