بسم اهلل الرحمن الرحيم

پژوهشكده علوم شناختي
دستور العمل مراحل اجرائي دوره دكتري تخصصي
الف  -مرحله آموزشي
 -1دوره دكتري به دو مرحله آموزشي و پژوهشي تقسيم مي شود  .مرحلهه آموزشهي بهذ پفتر تهه
شدن داوطلب در آزمون ورودي آغذز و به ارزتذبي جذمع ختم مي شود .مرحله پژوهشي په از
مرحله آموزشي آغذز مي شود و بذ تدوتن رسذله و د ذع از آن پذتذن مي گيرد.
 -2مدت مرحله آموزشي حداكثر سه نيمسذل است .دانشجو در مرحله آموزشي موظف است در هر
نيمسذل تحصيلي  6تذ  11واحد درسي از درسهذي مرحله آموزشي را انتخذب و ثبت نذم نمذتهد.
طبق سر صل دروس ضميمه كه شذمل دوازده واحد از دروس الزامي و شه واحهد از دروس
اختيذري رشته مربوطه مي بذشد در ترم اول تذ سوم ارائه مي گردد.
تبصره  -1حداقل نمره در همه درس هذ از  21است .ميذنگين پفتر تن نمره ههذي دانشهجو در
همه درس هذ  16از  21مي بذشد ،در صورتيکه نمره ميذنگين كل دانشجو كمتر از  16بذشهد از
ادامه تحصيل محروم مي شود.
دانشجو پ از اتمذم دوره آموزشي از ترم چهذرم بذ انتخهذب آزمهون جهذمع بذتسهتي در آزمهون
جذمع شركت نمذتد ،مدت مجذز مرحله آموزشي تذ پذتذن ارزتذبي امتحذن جذمع  2تهذ  4نيمسهذل
تحصيلي است دانشجو در صورت عدم آمذدگي تذ عدم قبولي مي تواند تکبهذر دتگهر در آزمهون
جذمع بعدي شركت كند.
تبصههره  -2دانشههجو بذتسههتي قبههل از امتحههذن جههذمع نسههبت بههه ارائههه مههدر زبههذن خههذرجي
UTEPT=60, IELTS (Academic)=5.5, Tofel Computer Based=180,
Tofel Paper Based=500, Tofel IBT=64, Tolimo=500, MCHE
 (MSRT)=50اقدام نمذتد.
تبصره -3دانشجو قبل از آزمون جذمع موظف به تصوتب عنوان طرح پژوهشي تذ پذتذن نذمه خود
اقدام نمذتد.

 -3آزمون جذمع شذمل آزمون كتبي و شفذهي مي بذشد آزمون كتبي شهذمل سهه درس
اصلي به پيشنهذد استذد راهنمذ و بهه تصهوتب شهوراي تحصهيكت تکميلهي و نمهره
ميذنگين اتن امتحذن بذتد حداقل  11بذشهد .نمهره آزمهون شهفذهي بهر اسهذس -1
مصذحبه دربذره محتواي دروس آموزشي  -2قهدرت بيهذن و تحليهل مبذحهم علمهي
است .ميذنگين نمره آزمون جذمع نبذتد از  16كمتر بذشد.
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تبصره 4دانشجوتي كه ميذنگين ارزتذبي جذمع وي كمتر از  16بذشد تنههذ تهب بهذر
دتگر مي تواند در ارزتذبي جذمع شركت كند.
 -4دانشجو پ از قبولي در آزمون موظف به تصوتب طرح نهذتي مي بذشد كه تهذ تهب
ترم بعداز آن نيز قذبل تمدتد مي بذشد.
تبصره  -1ارزتذبي پژوهشي ،شفذهي است و بر مبنذي د ذع از طرح پيشنهذدي رسذله
خواهد بود تصوتب موضوع و طرح پيشنهذدي (پروپوزال) بر عهده كميته متشهکل از
اسذتيد راهنمذ،
اسذتيد مشذور ،و اسذتيد داور مي بذشد .پهفتر طهرح پيشهنهذدي از سهوي هي هت
داوران به منزله مو قيت در اتن ارزتذبي خواهد بود.
تبصره  -6چنذنچه دانشجو در مدت مقرر از پيشنهذد طرح پژوهشي رسذله خود د ذع
نکند و تذ مورد پفتر كميته داوران قرار نگيرد بذ موا قت استذد راهنمذ مهي توانهد
تب نيمسذل دتگر از پيشنهذد خود د هذع كنهد .گهروه آموزشهي نيهز موظهف اسهت
پفتر و ثبت موضوع رسذله دانشجو را كتبذً به وي ابكغ كنهد و طهرح پيشهنهذدي
پژوهشي و صورت جلسه تصوتب پيشنهذد را به همراه سذتر مدار به د تر آمهوز
پژوهشکده ارسذل نمذتد.
ب -مرحله پژوهشي
 -1نذم نوتسي براي تدوتن رسذله پ از پفتر ته شدن در ارزتهذبي جهذمع خواههد بهود.
عذليتهذي علمي و پژوهشي دانشجو در مرحله تدوتن رسهذله بهذ ههداتت و نتهذرت
استذد راهنمذ انجذم مي گردد دانشجو موظهف اسهت برابهر برنذمهه زمذنبنهدي شهده
توسط اسذتيد راهنمذ نتيجه تحقيقذت خود را به آنهذن گهزار دههد وي همچنهين
موظف است در پذتذن هر نيمسذل تحصيلي گهزار پژوهشهي خهود را بهه صهورت
كتبي و شفذهي (در قذلب سمينذرهذي آموزشي) به تذتيهد اسهذتيد راهنمهذ و مشهذور
برسذند .ثبت نذم در هر نيمسذل تحصهيلي منهوب بهه ارائهه گهزار پيشهر ت كهذر
پژوهشي نيمسذل قبلي خواهد بود.
 -2پ از اعكم آمذدگي دانشجو براي د ذع نهذتي ابتدا درخواست برگزاري پهي د هذع
مي نمذتد كه بذ حضور كليه اسذتيد به جز اسذتيد داور خذرجي تشکيل مي شود ،در
صورت آمذدگي و راي موا ق اكثرتت اسذتيد د ذع تب مذه پ از پي د هذع انجهذم
مي گيرد.
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 -3ر ع نقذب ضعف و اشکذالت طرح اوليه توسط دانشجو (بنذ بر تشخيص گروه و ميزان
اشکذالت طرح اوليه ،تذ دانشجو ملزم به حضور مجدد در جلسه گروه و د ذع مجهدد
از طرح خود مي بذشد و تذ بذ نتذرت استذد راهنمذ پ از تصوتب كليهذت طهرح بهه
ر ع اشکذالت مي پردازد)
تبصره 7الزم به ذكر است از زمذن تصوتب طهرح تهذ زمهذن د هذع چنذنچهه حسهب
ضرورت ،تغيير در پذتذن نذمه اتجذد شود كه منجر به تغييهر در عنهوان پذتهذن نذمهه
گردد ضروري است مجدداً مراتب به صورت مکتوب ضمن ارائه دالئل تهوجيهي بهه
گروه منعک گردد.
تبصره  8دانشجو موظف است پ از تصوتب طهرح نسهبت بهه ثبهت موضهوع در
سذتت ) (www.irandoc.ac.irاقدام و كد رهگيري آن را جهت تذتيد بهه د تهر
آموز پژوهشکده ارائه نمذتد.
 -4شرب الزم جهت د ذع از پذتذن نذمه ارائه دو مقذلهه علمهي و پژوهشهي مسهتخر از
پذتذن نذمه بر اسذس مذده  13آئين نذمهه آمهوز دوره دكتهري جههت دانشهجوتذن
ورودي مذ بعد  1388و تب مقذلهه بهراي دانشهجوتذن مهذ قبهل ( 1388مهذده ) 18
مستخر از پذتذن نذمه مي بذشد كه بذتد در مجكت معتبر علمي و پژوهشي خذر و
تذ داخل به چذپ رسيده بذشد پ از تکميهل پرونهده آموزشهي و نداشهتن كمبهود
مدار  ،دانشجو مجذز به د ذع از رسذله خود مي بذشد.

تبصره  9در هنگذم چذپ مقذله به نکذت زتر توجه رمذتنهد نهذم دانشهجو اول و
نذم استذد راهنمذ به عنوان نوتسنده مس ول (بذ وابستگي پژوهشهکده) دوم ،قيهد
گردد.
 -1رو

محذسبه  3نمره از  21نمره رسذله

الف -ارائه هر مقذله  1نمره
ب -ارائه  2چکيده مقذله مستخر از پذتذن نذمه در كنفران هذ 1/.( .نمره)
 ارائه به موقع گزارشذت مربوب به پذتذن نذمه (كتبي و شفذهي پذتذن هر تهرم )( ./1نمره)
 -6مدت مجذز تحصيل در دوره دكتري حداقل سه سذل و نيم و حداكثر چههذر سهذل و
نيم است و در صورت ضرورت بهه پيشهنهذد اسهتذد راهنمهذ و تذتيهد گهروه ذتهربط
حداكثر تذ تب نيمسذل تحصيلي به اتن مدت ا زوده خواهد شد.
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 در موارد زتر دانشجو از ادامه تحصيل در دوره دكتري محروم مي شود -1ميذنگين كل نمره هذي درس هذتي كه دانشجو گفرانهده اسهت كمتهر از 16
شود؛
 -2صكحيت علمي دانشجو براي استمرار عذليت پژوهشي پ از دو بذر ارزتذبي
احراز نشود؛
 -3رسذله دانشجو "غير قذبل قبول" ارزتذبي شود؛
 -4مدت مجذز تحصيل دانشجو به پذتذن برسد؛
 -1نذم نوتسي نکردن در زمذن مقرر ( موضوع مذده  34آئين نذمه)
تبصره  11در صورت محروم شدن تذ انصهرا دانشهجو از ادامهه تحصهيل در دوره
دكتري ،موسسه مجذز است بذ رعذتت ضوابط و مقررات مربوب ،صر ذً گواهينذمهه اي
را بر اسذس كذرنذمه تحصيلي دانشجو صذدر كند و در اختيذر وي قرار دهد.
د  -مراحل تسوته حسذب و درتذ ت گواهينذمه موقت پذتذن تحصيكت
 -1دانشجو پ از د ذع از پذتذن نذمه خود بذتستي نسبت به اخف تذتيدته رم اصكحذت توسط
هي ت داوران و رم مربوطه را همراه بذ تب جلد پذتذن نذمه كهه بهه تذتيهد اسهتذد محتهرم
راهنمذ رسيده بذشد بذنضمذم تب نسخه چکيده به زبذن انگليسي و ذرسهي و چههذر
قذب لوح شرده پذتذن نذمه بذ رمت  Pdfو  Wordبه د تر آموز اقدام نمذتد.
 -2دانشجو پ از تحوتل جلد پذتذن نذمه و مدار نسهبت بهه درتذ هت هرم تسهوته از د تهر
آموز جهت تکميل بخ هذي مختلف و بذزگرداندن آن به د تر آموز اقدام نمذتد.
 -3گواهينذمه موقت پذتذن تحصيكت دانشجو حداكثر تهب مهذه په از تحوتهل هرم تسهوته
حسذب و جلد پذتذن نذمه به د تر آموز آمذده تحوتل مي بذشد.
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