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داًطگبُ ػلَم اسالهي سضَي
فصل اول :كليّات
تؼريف
دٍسُ دمتشي ػلَم اسالهي ثبالتشيي هقغغ تحصيلي است مِ ثِ اػغبي هذسك سسوي هي اًدبهذ
ٍهدوَػِ اي ّوبٌّگ اص فؼبليت ّبي آهَصضي ٍ پژٍّطي است.
اهداف مقطغ دوره دكتري
 .1تشثيت ٍتأهيي ًيشٍي اًسبًي الصم ٍ هتخصص ثشاي تذسيس هقبعغ ػبلي دس حَصُ ّبي
ػلويِ ،داًطگبُ ّب ٍ ديگش هؤسسبت آهَصش ػبلي.
 .2تشثيت ٍتأهيي پژٍّطگش ٍ هحقق دس صهيٌِ هغبلؼبت ػبلي اسالهي.
فصل دوم :طول دوره ووظام آموزشي
عَل دٍسُ دمتشي ػلَم اسالهي  6تب  7سبل ،هؼبدل 12تب ً 14يوسبل تحصيلي است ،دس هَاسد
استثٌبئي ضَساي آهَصش داًطگبُ هي تَاًذ ثِ پيطٌْبد استبد ساٌّوب ٍ تأييذ گشٍُ آهَصضي ،حذامثش تب دٍ
ًيوسبل تحصيلي ثِ هذت هدبص تحصيل داًطدَ اضبفـِ ًوبيذ ،دس صـَست ػـذم اتوبم دس صهبى تـؼيـيي
ضـذُ ،ثب هـَافقت ضـَساي آهـَصش ،داًطدَ هي تَاًذ ثِ دٍ ًيوسبل ديگش ثب پشداخت ّضيٌِ توبم ضذُ اداهِ
تحصيل دّذ.
تبصره :دس صَست ػذم اتوبم ثِ هَقغ دس عَل  7سبل ،ثِ إصاي توذيذ ّش ًيوسبل تحصيلي0/5 ،
ًوشُ اص ًوشُ سسبلِ مسش خَاّذ ضذ.
دسٍس ثِ صَست ٍاحذي اسائِ هي ضَد ٍ عَل هذت تذسيس ّش ٍاحذ ًظشي  17سبػت ٍ ػولي
 34سبػت دس عَل يل ًيوسبل تحصيلي است.

دٍسُ دمتشي داساي دٍ ثخص آهَصضي ٍ پژٍّطي هي ثبضذ .ثشًبهِ آهَصضي ضبهل دسٍس
تخصصي ،حَصٍي ،اهتحبى خبهغ ٍ آصهَى صثبى ػوَهي است مِ اص صهبى پزيشفتِ ضذى داًطدَ دس اهتحبى
ٍسٍدي ،آغبص هي ضَد .ثخص پژٍّطي ثب تصَيت هَضَع پبيبى ًبهِ آغبص هي ضَد ٍ ثب تذٍيي ٍ دفبع اصآى
پبيبى هي پزيشد.
فصل سوم :بروامه آموزشي
أ) واحد هاي درسي
 .1تؼذاد مل ٍاحذّبي دسسي دٍسُ دمتشي ػلَم اسالهي اػن اص آهَصضي ٍ پژٍّطي ثشعجق
ثشًبهِ آهَصضي هصَّة ّش سضتِ ،ضبهل دسٍس فقِ ٍ اصَل ٍ دسٍس تخصصي هي ثبضذ.
تبصره :1اگش داًطدَيي ثِ دليل ّوگي ًجَدى هقغغ مبسضٌبسي اسضذ خَد ثب هقغغ دمتشي،
تؼذادي اص ٍاحذّبي دسسي الصم سا دس دٍسُ مبسضٌبسي اسضذ ًگزساًذُ ثبضذ ،هَظّف است ،موجَد ٍاحذّبي
دسسي خَد سا ثِ تطخيص گشٍُ آهَصضي هشثَعِ ،خجشاى مٌذ.
حذامثش تؼذاد ٍاحذّبي خجشاًي ٍ 18احذ ٍ حذاقل ًوشُ آى ثذٍى احتسبة دس هيبًگيي مل
داًطدَ دس ّش دسس  14اص  20است .ثِ اصاء ّشٍ 9احذ خجشاًي يل ًيوسبل تحصيلي ثِ هذت هدبص هشحلِ
آهَصضي افضٍدُ هي ضَد.
 .2داًطدَ ،دس هشحلِ آهَصضي هَظّف است تب اتوبم دسٍس تخصصي دس ّش ًيوسبل
تحصيلي مليِ ٍاحذّبي اسائِ ضذُ تَسظ گشٍُ سا اًتخبة ًوبيذ.
تبصره :1داًطدَي دٍسُ دمتشي ّش تشم هلضم ثِ اًتخبة دٍ دسس خبسج فقِ ٍ اصَل هي ثبضذ،
هگش دس صَستي مِ گَاّي هؼتجش 6سبل ضشمت دس دسس خبسج فقِ ٍ اصَل ٍ اتوبم يل دٍسُ اصَل سا اسائِ
دّذ ،مِ دس ايي صَست ثب تطخيص داًطگبُ ،هوني است اص ضشمت دس دسسْبي سايح فقِ ٍ اصَل هؼبف
گشدد.
تبصره :2داًطدَ دس ّش ضشايغي( ّش چٌذ دسس خبسج فقِ ٍ اصَل ًذاضتِ ثبضذ) هلضم ثِ
اًتخبة ٍاحذ هي ثبضذ.
تبصره :3ػذم اًتخبة ٍاحذ تَسظ داًطدَ پس اص ينوبُ اص ضشٍع تشم تحصيلي ،ثِ هٌضلِ
اًصشاف اص اداهِ تحصيل خَاّذ ثَد .چٌبًچِ داًطدَ ػزس هَخِّ داضتِ ثبضذ .هي تَاًذ ثب هَافقت ضَساي

گشٍُ ّبي آهَصضي تحصيالت تنويلي ٍ ثب تَخِّ ثِ حذامثش هذّت هدبص تحصيل ،حذامثش دٍ ًيوسبل اص
هشخصي تحصيلي استفبدُ مٌذ.

تبصره :4ثِ اصاي ّشسبل اسائِ ًوشُ دسس خبسج ثِ داًطگبُ ،يل سبل ٍ دس هدوَع هذّت دٍ سبل
اص سقف سٌَات تحصيلي داًطدَ مسش هي ضَد.
ب) ارزشيابي
 .1حذاقل ًوشُ قجَلي دس ّش دسس اص خولِ دسٍس پيص ًيبص  14اص  20است ،ثش ايي اسبس
دس صَستي مِ داًطدَ دس يل يب چٌذ دسس ًوشُ موتش اص  14داضتِ ثبضذ ،الضاهبً آى دسس يب دسٍس
سا ثبيذ تنشاس مٌذ.
 .2هيبًگيي مل ًوشُ هَسد قجَل داًطدَي هقغغ دمتشي ًجبيذ اص  15موتش ثبضذ.
تبصره :چٌبًچِ هيبًگيي مل ًوشُ ّبي داًطدَ دس هذّت هدبص تحصيل ،دس هشحلِ آهَصضي ،ثِ 15
ًشسذ ،داًطدَ هي تَاًذ دس فشصت تحصيلي خَد ،دسٍسي سا مِ ًوشُ آًْب موتش اص  15هي ثبضذ ،اًتخبة
ًوَدُ ٍ هدذّداً اهتحبى دّذ.
ج) مرخصي تحصيلي
داًطدَي دمتشي هي تَاًذ حذامثش ثشاي دٍ ًيوسبل ثب مست هَافقت داًطگبُ اص هشخصي
تحصيلي استفبدُ ًوبيذ.
تبصره :1هشخصي تحصيلي خضٍ سٌَات تحصيلي داًطدَ هحسَة هي گشدد.
تبصره :2تقبضبي هشخصي تحصيلي ثبيذ قجل اص ضشٍع ًبم ًَيسي دس آى ًيوسبل تسلين ٍ
هَافقت داًطگبُ مست گشدد.
هَافقت داًطگبُ ثب هشخصي داًطدَ ثب تَخِ ثِ ٍضؼيت تحصيلي ٍي ،هٌَط ثِ ػذم ايدبد
هطنل ثشاي اداهِ تحصيل داًطدَ هي ثبضذ.
د) امتحان جامغ
 .1داًطدَيي مِ دسٍس تخصصي سا ثب هَفقيت ثِ اتوبم سسبًيذُ ثبضذ ،ثبيذ دس اهتحبى خبهغ
ضشمت مٌذ.

 .2حذاقل ًوشُ قبثل قجَل دسّش يل اص هَاد اهتحبى خبهغ ٍ 146 ،حذاقل هيبًگيي مل ًوشات
اهتحبى خبهغ 15 ،هي ثبضذ.
تبصره :1داًطدَيي مِ دس يني اص هَاد اهتحبًي خبهغً ،وشُ موتش اص  14مست ًوبيذ ،هي تَاًذ
ّوبى هبدُ دسسي سا يل ثبس ديگش اهتحبى دّذ.
تبصره :2داًطدَيي مِ هيبًگيي مل ًوشُ اهتحبى خبهغ اٍ اص  15موتش ثبضذ ،تٌْب يل ثبس ديگش
هي تَاًذ دساهتحبى خبهغ ضشمت مٌذ ٍ دسصَست ػذم هَفقيت اص اداهِ تحصيل هحشٍم هي گشدد.
ه) ارائه ومره قبولي درآزمون دوره ػمومي زبان اوگليسي
 .1داًطدَي دٍسُ دمتشي الصم است تب قجل اصتصَيت هَضَع سسبلِ گَاّي قجَلي دسيني اص
آصهَى ّبي صثبى ػوَهي هَسد تأييذ ٍصاست ػلَم ،تحقيقبت ٍ فٌبٍسي يب داًطگبُ ّبي هؼتجش مطَس
سا اسائِ ًوبيذ.
تبصره :1حذاقل ًوشُ قبثل قجَل دس اهتحبى هزمَس  50دسصذ ًوشُ مبهل هي ثبضذ.
تبصره :2اگشًوشُ هأخَر موتش اص 90دسصذ ًوشُ مل ثبضذ ،حذامثش تب دٍ سبل قجل اص آصهَى
ٍسٍدي دٍسُ دمتشي داًطدَ داساي اػتجبس است ٍ دس صَست مست ًوشُ ثيص اص  90دسصذ ،اػتجبس آى دائوي
هي ثبضذ.
فصل چهارم :دوره پژوهشي و تدويه رساله
 .1اًتخبة ٍاحذ سسبلِ پس اص اػالم قجَلي داًطدَ دس اهتحبى صثبى خبسخي ٍ اهتحبى خبهغ،
صَست هي گيشد.
 .2داًطدَ ثبيذ حذامثش تب يل ًيوسبل تحصيلي ،پس اص قجَلي دس اهتحبى خبهغ ٍ صثبى
خبسخي ،هَضَع سسبلِ خَد سا ثب هَافقت استبد ساٌّوبي پيطٌْبدي ٍ تصَيت ضَساي تخصصي
گشٍُ ،تؼييي ًوَدُ ٍ پس اص تصَيت ضَساي تحصيالت تنويلي ،هشحلِ پژٍّطي سا آغبص ًوبيذ.
تبصره :اداسُ تحصيالت تنويلي هَظّف است پزيشش ٍ ثجت هَضَع سسبلِ داًطدَ سا متجبً ثِ
ٍي اثالؽ ًوبيذ.
 .3سسبلِ دٍسُ دمتشي ٍ 20احذ است.

 .4توبم فؼبليتْبي ػلوي ٍ پژٍّطي داًطدَ ،دس هشحلِ تذٍيي سسبلِ ،ثبيذ ثب ّذايت ٍ ًظبست
استبد ساٌّوب صَست گيشد .داًطدَ هؤظف است دس ّش صهبًي سا مِ استبد ساٌّوب تؼييي مٌذً ،تيدة
تحقيقبت خَد سا ثِ ٍي گضاسش ًوبيذ.
 .5داًطدَ هَظّف است ًتيدة فؼبليتْبي پژٍّطي خَد سا مِ ثِ تأييذ استبد ساٌّوب ٍ هطبٍس
سسيذُ است ،اص تبسيخ اثالؽّ ،ش سِ هبُ ينجبس عجق فشم ضوبسُ  4ثِ اداسُ تحصيالت تنويلي اسايِ
ًوبيذ.
تبصره :ػذم تحَيل ثِ هَقغ ّشگضاسش سِ هبِّ ،هَخت مسش ً 0/25وشُ اص سسبلِ هي ضَد.
 .6داًطدَ پس اص يل سبل اص اثالؽ هَضَع ،عجق فشم ضوبسُ  ....هَظّف ثِ اسايِ سويٌبس ػلوي
اص سسبلِ خَد دس حضَس استبد ساٌّوب هي ثبضذ.
 .7هشاحل دفبع اص سسبلِ ثِ ضشح ريل هي ثبضذ:
أ) پيش دفاع:
پس اص تذٍيي سسبلِ ٍ تأييذ آى تَسظ اسبتيذ ساٌّوب ٍ هطبٍس ،خلسِ پيص دفبع دس حضَس اسبتيذ
ساٌّوب ٍ هطبٍس ٍ حذاقل يل داٍس ثشگضاس هي ضَد.
ب) دفاع:
پس اص گـزساًـذى پيص دفبع ٍ تأييذ ًْبيي اسبتيذ ساٌّوب ،هطبٍس ٍ داٍس حبضـش دس خلسِ پيص دفبع،
ٍاسايـِ هدَّص چبح  2هقبلِ دس هدلّبت ػلوي -پژٍّطي ،خلسِ دفبع اص سسبلِ دس حضَس ّيئت داٍساى
ثشگضاس هي گشدد.
تبصره :يني اص دٍ هقبلِ ػلوي ،پژٍّطي ثبيذ هستخشج اص پبيبى ًبهِ ثبضذ ٍ ديگشي هي تَاًذ
خبسج اص پبيبى ًبهِ ثبضذ ٍ يب پزيشش چبح اص يني اص هدالت ػلوي هؼتجش قبثل قجَل داًطگبُ سضَي ثبضذ.
 .8تشميت ّيأت داٍساى ثِ ضشح صيش است:
أ) استبد ساٌّوب ثِ ػٌَاى سئيس ّيأت داٍساى
ة) استبد ٍ يب اسبتيذ هطبٍس
ج) ً 3فش داٍس ثب حذاقل دسخِ استبد يبسي يب استبديبس پژٍّطي
تبصره :1دٍ ًفش اص داٍساى ثبيذ اص اسبتيذ خبسج اص داًطگبُ ثبضذ.
تبصره :2استفبدُ اص اسبتيذ ضٌبختِ ضذُ حَصٍي دس ّيأت داٍساى ،ثب ًظش داًطگبُ ثالهبًغ
است.

د) ًوبيٌذُ تحصيالت تنويلي
ّ .9يأت داٍساى ،دس پبيبى خلسِ دفبع ،پس اص ثشسسي ميفيت ػلوي سسبلِ ،اهتيبص آًشا ثِ ضشح
صيش هطخص هي ًوبيذ:
أ)  19تب  20دسخِ ػبلي
ة)  17/5تب  19دسخِ ثسيبس خَة
ت)  16تب  17/5دسخِ خَة
ث)  14تب  16دسخِ قبثل قجَل
ج) موتش اص  14غيش قبثل قجَل
تبصره :1چٌبًچِ ّيأت داٍساى سسبلِ سا اص خْبتيً ،بقص تطخيص دّذ ،هَاسد ًقص سا دس سأي
خَد رمش ًوَدُ ٍ اص داًطدَ هي خَاّذ دس هذّتي مِ اص حذامثش هدبص دٍساى تحصيل ٍي تدبٍص ًنٌذ،
سسبلِ خَد سا مبهل ٍ هدذّداً اص آى دفبع ًوبيذ.
تبصره :2ثِ داًطدَيبًي مِ هؼذل مل اهتحبى خبهغ آًْب  ٍ 15ثبالتش ثبضذ ،اػن اص آًنِ ثشاي هشحلِ
تذٍيي سسبلِ ثجت ًبم مٌٌذ يب اص اداهِ تحصيل هٌصشف ضًَذ ،ثٌب ثِ دس خَاست آًبى تأييذيِ اي هجٌي ثش
گزساًذى هشحلِ آهَصضي دٍسُ دمتشي ،اص سَي داًطگبُ دادُ هي ضَد.

فصل پٌدن :فشاغت اص تحصيل
داًطدَيي مِ هشاحل ريل سا ثب هَفقيت پطت سش گزاضتِ ثبضذ ،فبسؽ التحصيل ضٌبختِ هي ضَد.
 .1گزساًذى دسٍس الصم فقِ ٍ اصَل (يؼٌي  6سبل دسٍس خبسج فقِ ٍ اصَل ٍ اتوبم يل
دٍسُ اصَل) ثب تأييذ هذيش گشٍُ فقِ
 .2گزساًذى توبهي دسٍس پيص ًيبص ٍ تخصصي ثب تأييذ هذيش گشٍُ تخصصي
 .3هَفقيت دس آصهَى ػوَهي صثبى ثب تأييذ هذيش گشٍُ صثبى اًگليسي
 .4هَفقيت دس اهتحبى خبهغ ثب تأييذ هذيش گشٍُ تخصصي
 .5اسائِ گَاّي پزيشش دٍ هقبلِ دس هدالت ػلوي هؼتجش عجق هبدُ  7فصل چْبسم
 .6دفبع اص سسبلِ دمتشي ٍ اًدبم اصالحبت ثب تأييذ استبد ساٌّوب ٍ هذيش گشٍُ
 .7تنويل هذاسك هَسد ًيبص اداسُ آهَصش ٍ تحصيالت تنويلي
ايي آئيي ًبهِ دس خلسِ  203ضَساي آهَصش داًطگبُ دس تبسيخ  89/9/29ثِ تصَيت سسيذ.

