هب انم خدا

مجوز و فرایند دافع از رساله دکتری
نش
ج
کت
قوانین مربوط هب دا ویان د ری
دوره دکتری ( )phdبه دو مرحله آموزشی و پژوهشی تقسیم میشود .مرحله آموزشی از زمان پذیرفته شدن
دانشجو در امتحان ورودی آغاز و به امتحان جامع ختم می شود .مرحله پژوهشی پس از مرحله آموزشی و قبولی
در امتحان جامع آغاز و با تدوین رساله و دفا ع از آن پایان می پذیرد.
➢ گذراندن موفقیت آمیز ارزیابی جامع و تصویب طرح پیشنهادی رساله در گروه آموزشی شرط الزم برای شروع فعالیتهای
پژوهشی در دوره دکتری تخصصی است.
➢ دانشجویان دکتری موظف به ارایه نمره زبان مطابق آئین نامه تا قبل از امتحان جامع آموزشی خود می باشند
➢ دانشجو موظف است از ابتدای نیمسال دوم تحصیلی تا حداکثر پایان نیمسال سوم استاد راهنمای پایان نامه خود را انتخاب
کند
➢ دانشجو در زمان فعالیت پژوهشی موظف است در موعد ثبت نام هر نیمسال ،نسبت به ثبت درس پژوهشی مورد نظر خود
(پیشنهادیه رساله ،جامع پژوهشی و رساله) اقدام نماید.
➢ دانشجوی دوره دکتری تخصصی مجاز است عالوه بر استاد راهنمای اصلی ،استاد راهنمای دوم نیز داشته باشد .استاد
راهنمای اصلی به درخواست دانشجو و از میان اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر و با مرتبه علمی حداقل
استادیاری و با تأیید گروه آموزشی تعیین میشود.

➢ دانشجو مجاز است در زمان تدوین رساله دکتری و برای ادامه فعالیتهای پژوهشی خود طبق آیین نامه مصوب وزارت در
مدت مجاز تحصیلی با عنوان فرصت تحقیقاتی به یکی از مؤسسه های آموزش عالی داخلی یا خارجی سفر کند.
➢ بر اساس مصوبات شورای دانشگاه،دانشجو پس از تدوین رساله به شرط کفایت دستاوردهای علمی و چاپ دو مقاله علمی-
پژوهشی (حداقل یک مقاله  ISIموجود در گزارش  JCRو یک مقاله علمی-پژوهشی معتبر).مستخرج از رساله ،با تأیید
استاد (استادان) راهنما مجاز است در حضور هیات داوران از رسالهی خود دفاع کند.
➢ نویسندگان مقاالت تکلیفی صرفا دانشجو ،استاد (اساتید) راهنما و استاد (اساتید) مشاور هستند و اضافه کردن اسامی سایر
افراد ،مقاله مورد نظر را از شمول مقاالت تکلیفی خارج خواهد کرد.
➢ نمره رساله در میانگین کل محاسبه نمیشود و ارزشیابی آن به شرح زیر انجام میشود :الف :مردود (کمتر از )۱۶؛ب :قبول
با درجه خوب ( ۱۶تا ) ۱7/99؛ خیلی خوب ( ۱۸تا )۱۸/99؛ عالی ( ۱9تا .)۲۰
➢ چنانچه ارزشیابی رساله مردود اعالم شود ،با تأیید هیات داوران ،حداکثر یک نیمسال در سقف مدت مجاز تحصیل به
دانشجو اجازه داده میشود تا دوباره در جلسه دفاع شرکت و از رساله خود دفاع کند.
➢ دانشجویی که در فرصت تعیین شده نتواند از رساله خود با درجه قبولی دفاع کند ،فقط گواهی گذراندن واحدهای درسی
به وی اعطاء میشود.
➢ تاریخ دانشآموختگی ،روز دفاع و کسب درجه قبولی از رساله است.
➢ در اولین گام از تعریف رساله دکتری ،الزم است استاد (اساتید) راهنما ،عنوان و مشخصات رساله را به همراه عنوان پروژه
مادر در فرم صفر تکمیل و به تایید مدیریت پژوهش مجتمع/دانشکده و سپس شورای تحصیالت تکمیلی مجتمع/دانشکده
برسانند و سپس تحویل مدیریت آموزش مجتمع/دانشکده گردد.
➢ استاد راهنمای رساله باید از اساتید دانشگاه صنعتی مالک اشتر باشد.
➢ پس از تایید فرم  ۱-Bتوسط آموزش مجتمع/دانشکده ،دانشجو درس پیشنهادیه رساله را در شروع نیمسال سوم تحصیلی
خود و فقط در بازهی زمانی ثبت نام سایر دروس در سامانه گلستان اخذ میکند .پیشنیاز اخذ این درس ،درس جامع
آموزشی است که دانشجو در انتهای نیمسال دوم تحصیلی خود ،آن را اخذ و گذرانده است.
➢ برای هر دانشجو ضرورت دارد که در شروع نیمسال سوم پیشنهادیه رساله خود را ثبت نماید.در غیر این صورت ،مهلت
قانونی دانشجو در این مرحله به اتمام رسیده است و در وهله اول ،مجتمع/دانشکده و در وهله دوم آموزش دانشگاه ،نامه
اخطار به دانشجو ارسال خواهند نمود؛ ضمنا ثبت نام با تاخیر ،مشمول جریمه خواهد شد.

➢ دانشجو فرصت دارد حداکثر به مدت دو نیمسال تحصیلی (حداکثر تا پایان نیمسال چهارم دانشجو) ،نسبت به تهیه
پیشنهادیه رساله اقدام نموده و تاییدیه استاد (اساتید) راهنما و مشاور را اخذ کند .در شروع نیمسال چهارم تحصیلی،
دانشجو باید درس پیشنهادیه رساله را به صورت ادامه دار اخذ نماید.

پیشنهادات جهت دانش آموختگی رد زمان مقرر:
➢ ارایه نمره زبان مورد تایید دانشگاه تا قبل از امتحان جامع
➢ گذراندن امتحان جامع تا پایان ترم سوم
➢ تدوین و دفاع از پیشنهادیه رساله تا پایان ترم چهارم
➢ تدوین و ارسال اولین مقاله تا پایان ترم ششم
➢ شرکت در آزمون پژوهشی(دفاع %50و کسب نمره قبولی تا پایان ترم 6
➢ پذیرش حداقل دو مقاله علمی و پژوهشی معتبر حداکثر تا پایان ترم 8
➢ دفاع از رساله دکتری تا پایان ترم هشتم

ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز دﻓﺎع از رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮي
رﻓﻊ اﯾﺮادات ﻣﻄﺮح ﺷﺪه

1

اﻋﻼم ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آﻣﺎدﮔﯽ
دﻓﺎع از رﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ

ﻣﺴﺘﻨﺪات ﭘﯿﻮﺳﺖ درﺧﻮاﺳﺖ دﻓﺎع از رﺳﺎﻟﻪ:

2

اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ دﻓﺎع از رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ

3
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮاﺑﻖ
آﻣﻮزﺷﯽ
) آﻣﻮزش ﻣﺠﺘﻤﻊ(

اراﯾﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻋﻠﻤﯽ

4

 دﻓﺎع از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﯾﻪ رﺳﺎﻟﻪ)ﮔﺰارش (802 ﮔﺬراﻧﺪن ﺟﺎﻣﻊ ﭘﮋوﻫﺸﯽ )1ﮔﺰارش (802 ﮔﺬراﻧﺪن ﺟﺎﻣﻊ ﭘﮋوﻫﺸﯽ )2ﮔﺰارش (802 ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺗﯿﻢ راﻫﺒﺮي و داوريﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت ﮔﺮوه ﻋﻠﻤﯽ
 ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه درﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ
ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻋﻠﻤﯽ:

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮاﺑﻖ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
)ﮔﺮوه ﻋﻠﻤﯽ(

ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ارﺳﺎل ﻣﺪارك و ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزش ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ

 ﻓﺎﯾﻞ رﺳﺎﻟﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺬﯾﺮش/ﭼﺎپ ﺷﺪه ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺸﺮﯾﻪ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﺸﺮﯾﺎتوزارت ﻋﻠﻮم و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﯽ

ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزش ﻣﺠﺘﻤﻊ3 :

ﻣﻮاﻓﻘﺖ

ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ

2

5
ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ
)ﺷﻮراي ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ(

 ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﺎ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺤﻞ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اوﻟﯿﻪ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ رﺳﺎﻟﻪ از ﺑﻌﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦداﻧﺸﮕﺎه
 اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش داﻧﺸﺠﻮ/اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ اﺗﻤﺎمﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اوﻟﯿﻪ )ﭘﺮوﭘﻮزال(
 در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎﻋﯿﻪ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﮏ داور ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ داوران دﻓﺎﻋﯿﻪ ﭘﺮوﭘﻮزال
)دو داور داﺧﻠﯽ و ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ داور ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ
داﻧﺸﯿﺎري و ﺑﺎﻻﺗﺮ(
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراي ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ :

ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻮز دﻓﺎع ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻓﻮق از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن
ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺘﻤﻊ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

 ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﻓﻮق -ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺳﺎﻟﻪ ﭘﺮوژه ﻣﺎدر

4

5

ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮاي دﻓﺎع از رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮي:

-ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺞ از رﺳﺎﻟﻪ ﭼﺎپ /ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ )ﯾﮏ

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺷﺪه در  JCRو ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ(.
ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ و اﻋﻼم دﻻﯾﻞ آن

 -ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺤﻞ ﭼﺎپ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ).ﻋﺪم وﺟﻮد در ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮاﺑﻖ
آﻣﻮزﺷﯽ و
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ

ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزش و
ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﻧﻈﺎرت آﻣﻮزﺷﯽ

اﻋﻼم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﻪ
دﻓﺎع

وزارت ﻋﻠﻮم و داﻧﺸﮕﺎه آزاد و ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﻬﺖ
ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ(.
 ﺑﺮرﺳﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺸﺮﯾﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽوزارت ﻋﻠﻮم ) (journals.msrt.irو ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ
ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﯽ )(impactfactor.ir
-ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﯾﺎ ﻣﺸﺎور و ﺑﻪ ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎه

ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

-ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻻت ﺗﻨﻬﺎ داﻧﺸﺠﻮ  ،اﺳﺎﺗﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎ /ﻣﺸﺎور ﺑﺎﺷﻨﺪ.

