
 دانشگاه کردستاندوره دکتری تخصصی  اجراییآیین نامه 

 مقذمه

، تحقیقات ی تزًاهِ ریشی آهَسضی ٍسارت ػلَمآییي ًاهِ ضَرای ػالاصَل هٌسرج زر تز اساسایي آییي ًاهِ اجزایی 

 هی ضَز.( تسٍیي 24/11/94ٍ فٌاٍری )هصَب 

 زٍلتی ٍ غیز زٍلتی هوٌَع است.ّای زاًطگاُسایز  تِتغییز رضتِ ٍ اًتقال زاًطجَی زٍرُ زکتزی ترصصی  .1ماده

هست تحصیل زر زٍرُ زکتزی ترصصی حساقل ضص ًیوسال تحصیلی ٍ حساکثز ّطت ًیوسال تحصیلی  .2ماده

راٌّوا هست پیطٌْاز استاز اذتیار زارز تِ زاًطگاُآهَذتِ ًطَز زر صَرتیکِ زاًطجَ زر هست هقزر زاًص. است

تحصیل را حساکثز تا زٍ ًیوسال تحصیلی افشایص زّس. تحصیل زر ًیوسال اٍل کواکاى تِ صَرت رایگاى اها زر 

چٌاًچِ زاًطجَ زر ایي هست زاًص آهَذتِ  تاضس.هیت اهٌا أعثق تؼزفِ ّیًیوسال زٍم هٌَط تِ پززاذت ّشیٌِ ثاتت 

 ارجاع هی ضَز. زاًطگاُتحصیل تِ کویسیَى هَارز ذاظ ًطَز پزًٍسُ ٍی تزای تصوین گیزی زر ذصَظ ازاهِ 

ٍاحس آهَسضی ٍ  18تا  12ٍاحس است کِ اس ایي تؼساز  36تؼساز ٍاحسّای زرسی زٍرُ زکتزی ترصصی  .3ماده

ػالی یا یکی  ضَرای تزًاهِ ریشی آهَسشتزًاهِ هصَب هصَب ) ٍاحس پژٍّطی است کِ زر تزًاهِ زرسی 24 تا 18

 6زاًطجَ زر ّز ًیوسال تحصیلی السم است حساقل  ضَز.ّز رضتِ تحصیلی لحاػ هی اس زُ زاًطگاُ تزتز کطَر(

 ٍاحس زرسی اًتراب کٌس. 10ٍ حساکثز ٍاحس 

ٍ هیاًگیي کل قاتل قثَل پس اس گذراًسى توام ٍاحسّای آهَسضی  20اس 14حساقل ًوزُ قثَلی زر ّز زرس  .4ماده

تاضس  16ٌاًچِ هیاًگیي کل ًوزات زاًطجَ پس اس گذراًسى توام ٍاحسّای آهَسضی کوتز اس چ .است 20اس 16

 زاًطجَ هَظف است تا ًظز استاز راٌّوا ٍ تاییس گزٍُ فقظ زر یک ًیوسال تحصیلی زرٍسی را تزای تزهین هیاًگیي

هحاسثِ هیاًگیي کل ًوزات  ی ضَز.زر غیز ایٌصَرت اس ازاهِ تحصیل هحزٍم ه ،کل اذذ کٌس ٍ تا هَفقیت تگذراًس

 ضَز.ذزیي ًوزُ قثَلی ٍی اًجام هیتز اساس آ زاًطجَ صزفاً

ّای یک زرس یا زر ضاًشزّن اس کالس سِ چٌاًچِ زاًطجَ زر عَل ًیوسال تحصیلی زر یک زرس تیص اس .5 ماده

زر ایي  ذف هی ضَز.حجلسِ اهتحاى پایاى ًیوسال آى زرس غیثت کٌس ایي غیثت غیزهَجِ تلقی ضسُ ٍ آى زرس 

صَرت رػایت حساقل ضص ٍاحس زر عَل ًیوسال تزای زاًطجَ الشاهی ًیست ٍلی ًیوسال هذکَر تِ ػٌَاى یک 

 .ًیوسال کاهل جشٍ هست هجاس زٍرُ تحصیلی ٍی هحسَب هی ضَز

اس توام ٍاحسّای آهَسضی زٍرُ الشاهی  16تزای ٍرٍز تِ هزحلِ ارسیاتی جاهغ کسة هیاًگیي کل حساقل  .6ماده

زاًطجَ السم است قثل اس تزگشاری آسهَى جاهغ گَاّی قثَلی زر یکی اس آسهَى ّای ستاى اًگلیسی ّوچٌیي  است.

MSRT (50ًوزُ  حساقل ، )TOFFEL (500ًوزُ  حساقل ، )TOLIMO(45ًوزُ  حساقل ،)IELTS(حساقل 



زر ّز یک اس آسهَى ّای هذکَر زاًطجَ هی  قثَلی ًوزُحساقل زرصس  90( را ارائِ ًوایس. زر صَرت کسة 5ًوزُ 

 تَاًس تصَرت هطزٍط زر آسهَى جاهغ ضزکت ًوایس، لیکي کسة ًوزُ قثَلی قثل اس زفاع اس رسالِ الشاهی است.

یکثار زیگز زر زر غیز ایٌصَرت زاًطجَ هجاس است صزفاً تَزُ  16تی جاهغ . حساقل ًوزُ قثَلی زر ارسیا7ماده

پزًٍسُ زاًطجَ تزای تصوین گیزی زر ذصَظ اهکاى  ٍاالارسیاتی جاهغ ضزکت کٌس ٍ آى را تا هَفقیت تگذراًس 

 ارجاع هی ضَز. زاًطگاُضزکت هجسز زر ارسیاتی جاهغ تِ کویسیَى هَارزذاظ 

هزکة اس استاز راٌّوا، زٍ ًفز زاٍر زاذلی، یک ًفز زاٍر ذارجی ٍ ًوایٌسُ تحصیالت ارسیاتی جاهغ تَسظ ّیأتی 

زرصس ًوزُ ارسیاتی را تطکیل هی زّس. تؼساز  40زرصس ٍ آسهَى ضفاّی  60تکویلی تزگشار هی ضَز. آسهَى کتثی 

ز سهَى کتثی زر ًظچْار زرس)زر هقاعغ هرتلف تحصیلی( تِ پیطٌْاز استازراٌّوا ٍ تصَیة ضَرای گزٍُ تزای آ

گززز. عزاحی سَاالت آسهَى کتثی، تصحیح سَاالت ٍ ارسال ًوزات تَسظ گزفتِ هی ضَز ٍ اعالع رساًی هی

تاضس. هسیزگزٍُ هجزی زاٍر ذارجی الشاهی است؛ لیکي حضَر زاٍر ذارجی زر آسهَى ضفاّی اذتیاری هی

کوتز  14تاضس )ًوزُ ّیچ زرسی ًثایس اس  15قل حساتزگشاری آسهَى جاهغ است. ًوزُ هیاًگیي آسهَى کتثی تایس 

تاضس( تا زاًطجَ تِ جلسِ آسهَى ضفاّی زػَت ضَز. زر غیز ایٌصَرت زاًطجَ هجاس است صزفاً یکثار زیگز زر 

ارسیاتی جاهغ ضزکت کٌس. ًوزُ ًْایی آسهَى جاهغ زر ًیوسال هزتَط تِ تزگشاری آى تز اساس تقَین آهَسضی 

زر هیاًگیي کل ًوزُ ّا تأثیز ًسارز. تزگشاری آسهَى جاهغ هٌَط تِ اذذ هجَس اس هؼاٍى  زاًطگاُ ثثت هی ضَز ٍ

 آهَسضی ٍ تحصیالت تکویلی زاًطکسُ هی تاضس.

گذراًسى هَفقیت آهیش ارسیاتی جاهغ ٍ تصَیة عزح پیطٌْازی رسالِ زر گزٍُ آهَسضی ضزط السم تزای  .8ماده

ٍ تارید تصَیة پزٍپَسال تِ ػٌَاى اتوام هزحلِ آهَسضی  ضزٍع فؼالیتْای پژٍّطی زر زٍرُ زکتزی ترصصی است

 زر ًظز گزفتِ هی ضَز.

ٌجن، زاًطجَ تایس ّشیٌِ ای هغاتق هصَتِ ّیأت اهٌا زر صَرت توسیس سٌَات هزحلِ آهَسضی تؼس اس ًیوسال پ

 پززاذت ًوایس.

، )هجوَػاً زارای یک رای( تصَیة عزح پیطٌْازی رسالِ زکتزی تز ػْسُ کویتِ ای هتطکل اس استاز/ استازاى راٌّوا

رای( تِ استاز/استازاى هطاٍر )هجوَػاً زارای یک رای(، زٍ زاٍر زاذلی ٍ یک زاٍر ذارجی )ّزیک زارای یک 

 پیطٌْاز استاز راٌّوا ٍ تاییس ضَرای گزٍُ هی تاضس.

ًیش زاضتِ ٍ استاز هطاٍر زاًطجَی زکتزی هجاس است ػالٍُ تز استاز راٌّوای اصلی، استاز راٌّوای زٍم  .9ماده

استازیاری ٍ تاضس. استاز راٌّوای اصلی تِ زرذَاست زاًطجَ ٍ اس هیاى اػضای ّیات ػلوی ٍ تا هزتثِ ػلوی حساقل 

 تا تاییس گزٍُ آهَسضی تؼییي هی ضَز.



زاضتي حساقل سِ سال ساتقِ تسریس زر زٍرُ تحصیالت تکویلی ٍ راٌّوایی حساقل زٍ زاًطجَی کارضٌاسی ارضس 

تزای استاز راٌّوا تا هزتثِ استازیاری جْت پذیزش اٍلیي زاًطجَی زکتزی ضزٍری است. زر پذیزش زٍهیي 

زُ اهتیاس پژٍّطی حاصل اس چاج هقاالت ػلوی پژٍّطی هؼتثز غیز هسترزج اس رسالِ  زاًطجَی زکتزی، حساقل

ػلوی استازیاری  هزتثِػضَ ّیات ػلوی)ًَیسٌسُ هکاتیِ کٌٌسُ تایس ػضَ ّیات ػلوی تاضس( تزای استاز راٌّوا تا 

هَسضی اس تیي اػضای ّیأت ػلوی اًتراب استاز/ استازاى هطاٍر، تِ پیطٌْاز استاز راٌّوا ٍ تأییس گزٍُ آ الشاهی است.

 تا هترصصاى حزفِ ای هزتثظ تا رضتِ تحصیلی زاًطجَ اهکاى پذیز است.

زاًطجَ هجاس است زر سهاى تسٍیي رسالِ زکتزی ٍ تزای ازاهِ فؼالیت ّای پژٍّطی ذَز زر هست هجاس  .10ماده

 تحصیلی تا ػٌَاى فزصت تحقیقاتی تِ یکی اس هَسسِ ّای آهَسش ػالی زاذلی یا ذارجی سفز کٌس.

ٍ  ISیا زٍ هقالِ  JCRزاًطجَ پس اس تسٍیي رسالِ تِ ضزط کفایت زستاٍرزّای ػلوی ٍ چاج یک هقالِ  .11ماده

زاٍراى اس رسالِ  ّیأتهسترزج اس رسالِ تا تاییس استاز/استازاى راٌّوا هجاس است زر حضَر  هؼتثز  WOS یا زٍ هقالِ

ت ػلوی )ػالٍُ تز استازاى راٌّوا ٍ هطاٍر( تا حساقل أهتطکل اس تؼساز سِ ػضَ ّی ت زاٍراىأّی ذَز زفاع کٌس.

اس زاذل ٍ زٍ ػضَ ذارج اس گزٍُ آهَسضی اًتراب هی ضًَس. یکی اس زاٍراى هزتثِ استازیاری ّستٌسکِ یک ػضَ 

 ذارجی هی تَاًس اس هترصصاى حزفِ ای اًتراب ضَز.

 ًوزُ رسالِ زر هیاًگیي کل هحاسثِ ًوی ضَز ٍ ارسضیاتی آى تِ ضزح سیز اًجام هی ضَز:  .12ماده 

 (16هززٍز) کوتز اس -الف

 ( 20تا 19( ػالی)99/18تا 18ذیلی ذَب) (99/17تا 16قثَل تا زرجِ ذَب) -ب

چٌاًچِ ارسضیاتی رسالِ هززٍز ضَز، تا تاییس ّیات زاٍراى ، حساکثز یک ًیوسال زر سقف هست هجاس تحصیل تِ 

زاًطجَیی کِ زر فزصت  زاًطجَ اجاسُ زازُ هی ضَز تا زٍتارُ زر جلسِ زفاع ضزکت ٍ اس رسالِ ذَز زفاع کٌس.

 لِ ذَز تا زرجِ قثَلی زفاع کٌس فقظ گَاّی گذراًسى ٍاحسّای زرسی تِ ٍی اػغا هی ضَز.تؼییي ضسُ ًتَاًس اس رسا

 تارید زاًص آهَذتگی رٍس زفاع ٍ کسة زرجِ قثَلی اس رسالِ است. .13ماده

. چٌاًچِ زاًطجَ زر حیي تسٍیي رسالِ اقسام تِ ترلف ػلوی )زستثزز ازتی، جؼل، تقلة، رًٍَضت تززاری( 14ماده

احزاس ٍ اثثات ترلف ػلوی زاًطجَ  .اثثات ضَز هغاتق تا قَاًیي اقسام ذَاّس ضس زاًطگاُتزای کٌس ٍ ایي هَضَع 

 س ضس.ّپس اس اتوام رسالِ، هٌجز تِ اتغال هسرک تحصیلی ٍی ذَا

ضَرای  9/12/1395هَرخ  184 هازُ زر جلسِ ضوارُ 16، هطتول تز یک هقسهِاجزایی . ایي آییي ًاهِ 16دهما

ٍ پس اس  1395-96تِ تصَیة رسیس ٍ اجزای آى تزای زاًطجَیاى ٍرٍزی سال تحصیلی  تحصیالت تکویلی زاًطگاُ

 هی تَاًس اجزا ضَز. ًیش قثل اس آى ٍ  1394-95ّوچٌیي ایي آییي ًاهِ تزای زاًطجَیاى ٍرٍزی  آى الشاهی است.




