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 بسمه تعالی

 

 ی غیر ایرانیالمللدانشجویان بینبرای ( .Ph.D)آیین نامه دوره دکترای  تخصصی 

 

 مقدمه 

مختلف است های مهم در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز در کشورهای ( یکی از دوره.Ph.Dدوره دکترای تخصصی )

های جامعه و رفع مشکالت و ارائه مشاوره که دانش آموختگان این دوره عالوه بر تدریس و پژوهش در شناسایی نیاز

ست الزم ا ،المللی سازی آموزش و پژوهش عالینمایند. در راستای بینکاران نیز ارائه خدمت میمناسب به دست اندر

المللی تهیه شود. در حال حاضر در های بینالمللی و حضور در عرصهی بینهایی براساس نیازهانامهها و آیینبرنامه

آئین  اینهای دکترای تخصصی مبتنی بر آموزش و مبتنی بر پژوهش وجود دارند. های آموزشی دورهکشور آئین نامه

مکانات و با توجه به ا یغیرایران المللینامه با هدف پاسخ دادن به داوطلبان بین الملل و رفع نیازهای دانشجویان بین

 .ودشانجام میهای مصوب و توانمندی اساتید پذیرش دانشجو براساس پروژه شرایط موجود طراحی شده است و در آن

 

 کلمات کلیدی

 در این آیین نامه کلمات کلیدی زیر برای رعایت اختصار مورد استفاده قرار می گیرند:

 کننده دانشجو در دانشکده و یا مرکز تحقیقاتی پذیرنده دانشجو: گروه آموزشی تربیت واحد آموزش دهنده 

  غیر ایرانیبین الملل دانشجو: دانشجوی 

 دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی تهران 
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 : کلیات1ماده

انجامد ی تحصیلی آموزش عالی است که به اعطای مدرک میباالترین دوره (.Ph.D)ی دکتری تخصصی دوره: 1-1

المللی ینهای برفع نیازجهت های مختلف علوم و فناوری، در نوآوری در زمینه تواناییو رسالت آن تربیت افرادی است که 

 باشد.باشند. تحصیل در این دوره به صورت تمام وقت می داشتهرا و گسترش مرزهای دانش 

 : هدف2-1

المللی است که ضمن احاطه در یک زمینه خاص و استفاده ن، تربیت دانشجویان بیاد دوره دکترای تخصصیهدف از ایج

ر دهای تحقیق پیشرفته و جدیدترین مبانی پژوهشی بتوانند گامی از علوم مرتبط، با کسب توانمندی و استفاده از روش

 .پیشرفت و گسترش مرزهای دانش بردارند جهت

 

 دکترای تخصصی  : شرایط و روش پذیرش در دوره2ماده

دارا بودن دانشنامه کارشناسی ارشد )فوق لیسانس( یا دکترای حرفه ای یا باالتر، متناسب با رشته تحصیلی مورد : 1-2

 واحد آموزش دهنده و تصویب کمیته پذیرش دانشجویان بین المللیو تأیید  راهنما استادبه تشخیص تقاضا 

 که به تأیید استاد راهنما رسیده باشد. پروژه تحقیقاتی دانشجو کلیات مشخص بودن :2-2

د با مصاحبه حضوری و یا غیرحضوری توانمندی داوطلب نتوانواحد آموزش دهنده میو راهنما استاد حسب مورد  :تبصره

 د.نرا برای تحصیل در رشته مربوطه تعیین نمای

 

 : استاد راهنما3ماده 

جو دهنده ذیربط قبل از ورود دانش کتبی استاد و با تأیید واحد آموزشاستاد راهنما با درخواست دانشجو و موافقت :  1-3

  شود.تعیین می
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در صورت نیاز به پیشنهاد استاد راهنما، مسؤولیت راهنمایی پایان نامه دانشجو را دو استاد راهنما به طور مشترک : 2-3

 اول است. عهده دار می شوند اما مسؤولیت نهایی پایان نامه به عهده استاد راهنمای

 استاد راهنمای دوم و استادان مشاور می توانند از خارج از دانشگاه و یا خارج از کشور انتخاب شوند. تبصره:

 مقاله منتشر 4ه دانشیاری و باالتر باشد و حداقل ست عضو هیات علمی دانشگاه با مرتببایاستاد راهنمای اول می: 3-3

به عنوان نویسنده  PubMedیا   ISIالمللیهای بینشده در نمایه نامهپژوهشی معتبر نمایه -شده در مجالت علمی

 باشد.  Scopusالمللینمایه بینبا  10 حداقل  h-indexسال گذشته داشته و دارای 2ول در طول اول یا مسؤ

 باشد. Scopusبا نمایه  5حداقل   h-indexدارای مرتبه استادیاری وحداقل راهنمای دوم بایستی استاد : 4-3

کز تحقیقاتی و تصویب یید واحد آموزش دهنده/دانشکده/مردر موارد خاص به درخواست استاد راهنمای اول و تأ :5-3

 استاد راهنما داشته باشد. 3شورای آموزشی دانشگاه هر دانشجو می تواند حداکثر 

 می تواند حداکثر سه استاد مشاور با نظر استاد راهنمای اول داشته باشد. .Ph.Dهر دانشجوی  :6-3

در صورتی که استاد راهنمای اول از همکاران بالینی باشد، الزم است استاد راهنمای دوم حتماً از همکاران دارای  :7-3

Ph.D. .در رشته مربوطه انتخاب شود 

 

 : دوره تحصیل4ماده

سال و حداکثر  3شیوه به صورت تمام وقت حداقل این المللی با دکترای تخصصی بیندوره تحصیل دانشجویان  :1-4

 است.سال  5

 ، تصمیم گیریبه درخواست استاد راهنما تحصیل دورهطول در موارد خاص در خصوص کاهش و یا افزایش  تبصره:

 بر عهده شورای آموزشی دانشگاه خواهد بود.

های پژوهشی، دانشجو موظف است قبل از انجام پروژه تحقیقاتی پایان نامه، براساس نیاز دانشجو و اولویت :2-4

 .ندرا با موفقیت بگذرا کندواحد از دروس مرتبطی را که استاد راهنما تعیین می 10واحد و حداکثر  6حداقل 
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. باشدمی 15میانگین کل )معدل کل( قابل قبول، و حداقل   20از  14، 4-2بند قبولی در دروس  حداقل نمره: 3-4

باشد دانشجو موظف خواهد بود با نظر استاد راهنما و حداکثر در یک نیمسال تحصیلی،  15چنانچه میانگین کل کمتر از 

 برای جبران میانگین کل بگذراند.مجددا تعدادی از دروس را 

د راهنما موظف به گذراندن آنها می باشد، الزم است در دانشجو پس از گذراندن واحدهایی که به تشخیص استا: 4-4

پایان سال اول تحصیل در آزمونی که کمیته عبور از مرحله اول به مرحله دوم طراحی می شود شرکت کند و پس از 

 قبولی در این آزمون امکان ادامه تحصیل برای دانشجو وجود خواهد داشت.

در آزمون عبور از مرحله اول به مرحله دوم شرکت کند و در صورتی که  هر دانشجو حداکثر دو مرتبه می تواند: 5-4

محروم   .Ph.Dرشته مربوطه اعطا خواهد شد و از ادامه دوره MPhilقادر به قبولی در این آزمون نباشد به وی 

 گردد.می

شگاه موزشی و پژوهشی دانکمیته عبور از مرحله اول به مرحله دوم متشکل از نمایندگان معاونت های بین الملل، آ :6-4

 )هر معاونت یک نماینده( و یک نفر داور خارج از دانشگاه در رشته مربوطه به تایید معاونت بین الملل دانشگاه می باشد.

 

 نامهپایان –مرحله پژوهش 

  نامه: پایان5ماده

کترای د نامهاز پروپوزال پایانسال اول هادی استاد و حداکثر تا پایان دانشجو موظف است در چارچوب طرح پیشن: 1-5

 خود در حضور هیأت داوران دفاع کند.

نامه به پیشنهاد استاد راهنما و تایید واحد آموزش دهنده  انتخاب می شوند. هیأت داوران دفاع از پروپوزال پایان: 2-5

/معاون دهنده(، مدیر گروه مربوطهنفر داور داخلی )واحد آموزش  2هیات داوران شامل استاد )اساتید( راهنما و مشاوران ، 

نفر داور خارج از دانشگاه است. داوران از بین اعضای هیأت علمی 1نفر داور خارج از گروه و 1، پژوهشی مرکز تحقیقاتی

ه همه آنان شوند کپیشنهادی استاد راهنما و به انتخاب واحد آموزش دهنده و تایید معاونت بین الملل دانشگاه تعیین می

 ت حداقل  دارای مرتبه دانشیاری باشند. بایسمی
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موده پژوهشیار ثبت ن نامه توسط هیأت داوران، دانشجو موظف است طرح را در سامانهپس از تأیید پروپوزال پایان :3-5

 نماید. (نامه را اخذ )تمدیدهای بعدی نیز واحد پایاننامه اقدام نماید و تا زمان دفاع، در نیمسالو نسبت به اخذ واحد پایان

خود مکتوب از پیشرفت کار  ماه یک نوبت گزارشی 6موظف است در هر مرحله از تحقیق و حداقل هر  دانشجو: 4-5

احد واین گزارش پس از تائید استاد راهنما از طریق گروه به شورای تحصیالت تکمیلی  .کند را به استاد راهنما ارائه

ن توسط همین شورا تعیین آو استاد راهنما در جلسه ای که اعضای  با حضور دانشجو تسلیم می شود و آموزش دهنده

 .می گردد، مورد بررسی قرار می گیرد

در مواردی که دانشجو جهت جمع آوری داده ها نیاز به حضور در سایر کشورها ازجمله کشور مبدا داشته باشد، : 5-5

داکثر ل دانشگاه و یا نمایندگان تام االختیار ایشان حبا تایید کمیته ای متشکل از معاونین آموزشی، پژوهشی و بین المل

 تا نیمی از دوره تحصیل را می تواند در خارج از ایران سپری نماید.

 نامه: جلسات پیش دفاع و دفاع از پایان6ماده

ستاد/ ای از آن را به انامه مطابق با دستورالعمل دانشگاه، نسخهدانشجو موظف است بعد از تدوین و نگارش پایان: 1-6

 دهد.اساتید راهنما و مشاور تحویل 

 شوند.هیات داوران دفاع از پروپوزال  تعیین می 5-2نامه، مطابق با ماده هیات داوران پایان: 2-6

نامه به همراه کاربرگ داوری توسط مدیر واحد آموزش دهنده برای هر یک از داوران ارسال یک نسخه از پایان:  3-6

 شود. ر آنان دریافت میو نظ

تواند با حضور اساتید راهنما و مشاوران نسبت به برگزاری واحد آموزش دهنده پس از دریافت نظرات داوران می: 4-6

 نماید.جلسه پیش دفاع اقدام 

ات نامه دکتری تخصصی را قبل از اتمام سنودانشجو موظف است تصمیمات جلسه پیش دفاع برای تکمیل پایان: 5-6

 نامه آماده شده خود را در مهلت مقرر به استاد راهنما تحویل نماید. حصیلی لحاظ نموده و پایانت

 باشد. نامه دکترای خود میدانشجو مجاز به دفاع از پایان 6-5پس از احراز شرایط مندرج در بند : 6-6
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یالت مدیریت تحص ی دفاع به حوزهلسهنامه باید یک هفته قبل از برگزاری جدفاع از پایان کاربرگ تأیید شده: 7-6

 دفاع اقدام شود. آن حوزه برای جلسه تکمیلی دانشگاه ارسال شود تا نسبت به تعیین نماینده

  2نامه را از طریق پذیرش/ چاپ حداقل نامه، دانشجو موظف است دستاوردهای علمی پایاندفاع از پایان برای:  8-6

می باشند، ارائه کند  Pub Medیا  ISIپژوهشی که دارای نمایه  -نامه در مجالت علمیکامل مستخرج از پایان مقاله

 قاله به عنوان نویسنده اول  باشد.و دانشجو باید حداقل در هر دو م

ارتند داوران  عبنامه با حضور هیأت داوران  و به صورت علنی برگزار می گردد و ترکیب هیات دفاع از پایان جلسه: 9-6

 از:

 استاد / استادان راهنما 

 استاد / استادان مشاور 

 داوران داخل گروه آموزشی / مرکز تحقیقاتی 

 داوران خارج از گروه آموزشی / مرکز تحقیقاتی 

 داوران خارج از دانشگاه 

 مدیر گروه / رئیس مرکز تحقیقاتی یا نماینده ایشان 

 نماینده تحصیالت تکمیلی 

 نامهپایان : ارزیابی7ماده

ای پژوهشی هنامه بر اساس کیفیت علمی پژوهش انجام شده، میزان نوآوری، چگونگی دفاع از یافتهارزیابی پایان:  1-7

 شود.نامه انجام میو نحوه نگارش آن و مطابق با کاربرگ ارزیابی پایان

ا به اعضای هیأت داوران تحویل های ارزیابی ری دفاع کاربرگنماینده تحصیالت تکمیلی در ابتدای جلسه: 2-7

ها را از آنان اخذ و پس از محاسبه میانگین نتیجه را به دانشجو و آموزش دانشکده دهد و در پایان جلسه، کاربرگمی

 نماید.اعالم می

 

 شود :نامه به صورت زیر تعیین میامتیاز و درجه پایان: 3-7
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 عالی ، درجه20تا  19 الف(   از نمره

 بسیار خوب ، درجه99/18تا  18  مرهب(   از ن

 خوب ، درجه99/17تا  16 ج(   از نمره

 ، غیر قابل قبول16کمتر از  د(   نمره

ثر ارزیابی شود، دانشجو مجاز است حداک« غیر قابل قبول»نامه دانشجو بنا به تشخیص هیات داوران چنانچه پایان: 4-7

 نامه به عملمدت مجاز تحصیل بیشتر نشود اصالحات الزم را در پایان ماه، به شرط آنکه طول دوره از حداکثر 6طی 

 آورد و صرفاً یک بار دیگر از آن دفاع کند.

نامه را انجام دهد و پس از تأیید استاد یا اساتید تعیین شده در جلسه دانشجو موظف است اصالحات الزم در پایان :5-7

ی گردد. دانشجو موظف است ویرایش نهایه،  نتیجه به استاد راهنما گزارش مینامه به عنوان داور تأییدکننددفاع از پایان

ماه پس از برگزاری جلسه دفاع به استاد راهنما  2نامه خود را با رعایت تصحیحات مورد نظر هیأت داوران، حداکثر پایان

 اع به حوزه آموزش تسلیم شود.ماه پس از برگزاری جلسه دف 3بایست حداکثر تحویل نماید. صورتجلسه دفاع دکتری می

 

 : طول دوره و افزایش آن8ماده

پروژه محور حداقل سه سال و حداکثر پنج سال  -مدت مجاز تحصیل در دوره ی دکترای تخصصی استادمحور :1-8

ه  ااست و بنا بر ضرورت، به پیشنهاد استاد راهنمای دانشجو و تأیید واحد آموزش دهنده و تصویب شورای  آموزشی دانشگ

 توان حداکثر تا یک نیمسال به این مدت افزود.می

در موارد خاص با پیشنهاد استاد راهنما، تصمیم گیری در مورد کاهش یا افزایش طول دوره دانشجو بر عهده  :1تبصره 

 دانشگاه خواهد بود.آموزشی شورای 

ت وفق به اتمام تحصیل نشود الزم اسبینی در حداکثر مدت مجاز مدر صورتی که دانشجو به علل غیر قابل پیش :2-8

 درخواست خود برای افزایش طول دوره را حداقل یک ماه قبل از پایان مهلت مجاز به آموزش دانشکده تحویل دهد.
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 : فراغت از تحصیل9ماده

به   خوب(نامه )در یکی از سطوح: عالی، بسیار خوب و دانشجو پس از گذراندن واحدهای درسی و قبولی در پایان: 1-9

 باشد.نامه میشود. تاریخ فراغت از تحصیل، تاریخ دفاع از پایاندکترای تخصصی نائل می دریافت درجه

عنوان پایان نامه بر مبنای موضوع تحقیق ( و .Ph.Dدر مدرک اعطایی به دانشجو عنوان دکترای تخصصی ) :2-9

 ذکر می گردد.

ر و صحافی تواند نسبت به تکثیوه آموزشی / مرکز تحقیقات، دانشجو مینامه توسط گرپس از تأیید ساختار پایان :3-9

 های مختلف دانشگاه تحویل و رسید دریافت نماید.نسخه نهایی اقدام کند و آن را به بخش

نامه و سایر مدارک مربوطه به های تأیید شده پایانصدور گواهی و مدرک تحصیلی منوط به تحویل نسخه: 1-3-9

 دانشکده و انجام مراحل اداری خواهد بود. 

 

 : مرخصی، انصراف/ محرومیت از تحصیل10ماده

تواند با ارائه مدارک و مستندات پس از موافقت واحد در موارد استثنایی که دانشجو دارای عذر موجه باشد، می :1-10

شورای آموزشی دانشگاه و با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل، حداکثر تا دو نیمسال از مرخصی آموزش دهنده و تأیید 

 تحصیلی )با احتساب در سنوات( استفاده نماید.

 شود:در موارد زیر دانشجو از ادامه تحصیل محروم می: 2-10

 شود. 15الف(   میانگین کل )معدل کل( نمرات درسی دانشجو کمتر از 

ت علمی دانشجو برای استمرار فعالیت پژوهشی)پس از ارایه گزارش یکساله( از سوی واحد آموزش دهنده ب(   صالحی

 احراز نشود.

 ارزیابی شود.« غیر قابل قبول»و بعد از دفاع مجدد،  7ی دانشجو با رعایت ماده نامهج(   پایان
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 (  به پایان برسد.8د(   مدت مجاز تحصیل دانشجو )با رعایت ماده 

ا تواند بی تحصیل در دوره دکترای تخصصی، دانشگاه میدر صورت انصراف یا محروم شدن دانشجو از ادامه :3-10

 تحصیلی دانشجو صادر کند. ای براساس کارنامهرعایت ضوابط و مقررات مربوط، صرفاً گواهینامه

خواهد  گیرینشگاه مرجع تصمیمنامه تصریح نشده باشد شورای آموزشی دادرخصوص مواردی که در این شیوه :4-10

 بود.

کمیته تطبیق و متناسب سازی وزارت  ----ماده، در جلسه شماره 10نامه مشتمل بر یک مقدمه، این آیین :5-10

 به تصویب رسید و از تاریخ تصویب الزم االجرا می باشد. ------بهداشت مورخ

 

 

 

 


