آزمون سراسری دکتری
مصاحبه حضوری
ژذیرش در دانشگی

بررطا دانشمه

دانشددج بددر اطددیس اوز یددت

دانشددمه بددر اطددیس
تطددددیبق و ژ ددددخ
ی  ،عا یتضی،دیین و
اطدددیتیه دانشدددمه و
ااهاف کلا دانشمه و
دانشددگی  ،دانشددج
دکتددر ژددذیرش یددا
نمییه

یتضی،ا و نمرات کسب ده ،
در دانشددددمه یعمددددیر و
هرطددیز دانشددگی انددر
اطالیا تهریا ژذیرش یا

د.

در رونه یصدیحهی حود ر  ،یتضی،دا ،ژیشدین
ژوواشا و ژیشنهید کلدا ژدوواخ خد د را بدی
ایأت داوران در جلس یصیحهی ارا ی یا داه
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ثبت نام در دانشگاه در زمان مقرر

تحویل مدارک و نمره
زبان در صورت وجود
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انتخاب واحد

اعالم نتیی بی طیزیین طنجخ
دانشگی  ،ژدس از ارزیدیبا ایدیت یصدیحهی کننده
ایتییزات اکتسیبا داوطلهین را بی طدیزیین طدنجخ
اعالم یا کنه.

حضور مستمر به مدت 20
ساعت در هفته در دانشکده
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شرکت در کالسهای
حضوری ترم اول

انتخاب استاد راهنما و زمینه کلی

تض یم دو نیمسیل اول دانشج یین دکتر (دور آی ز ا)کتر

بر اطیس زیین ی رد عالق ژوواشگر ،اطتید راانمی
انتخیب یا د.
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نیمسیل دوم
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دو نیمسال

نیمسیل اول

واحدهای الزامی ترم اول

واحد های الزامی ترم اول

در ترم اول ،واحدهای ازاایدا ارا دی یدا د د.
دانشج یین یا بییست در زیین یشخص اقهام بدی
انتخیب واحه و اخذ واحهای یرب طی نمیینه.

واحدهای الزامی ترم اول

واحدهای انتخابی ترم دوم

واحدهای انتخابی ترم
دوم

انتخاب و پیشبرد درس ویژه

درس ویژه با استاد
راهنمای اول
آزمون و نمره زبان

اکتساب نمره زبان و تحویل به دانشکده
آزمون جامع

واحدهای اختیاری ترم دوم و درس ویژه

آزمون جامع

ت جی :آخرین یهلت تح یل گاار یت کالطا  45روز ژس از یی از تیریخ اتمیم کالطهی نظر بر
اطیس تض یم آی ز ا امین نیمسیل یا بی ه.

اکتساب نمره
آزمون زبان

در ترم دوم ،بستی بی زییند ژوواشدا انتخدیبا،
واحهای انتخیبا و امچنین درس ویدو ت طد
اطتید راانمی ژیشنهید یا د.

انتخاب زمینة
کلی پژوهشی

آزمون جامع در
انتهای دوره

دفاع از پروپوزال
دانشج ژس از آزی ن جییع ،و ارا یهارک یرب ط بی زبین،
نمرة درس ویو و امین ط ر نمرات اتخیذ ده از آزید ن
جییع ،یا ت انه از طرح ژیشنهید خ د دفیع کنه.
در این یرحلی ،عالو بر اطتید راانمدی اول( و دوم) ،ید
داور داخلا و دو داور خیرج از گرو آی ز ا برا حود ر
در این جلسی ،تعیین یا گردد .این افدراد تدی ژییدین دور
تحصیل فراینه د اور رطیزی را بر عهه خ اانه دا ت.

آزمون جامع

گذراندن واحدهای
اختیاری و الزامی

آزی ن جییع بی ص رت کتهدا و دهیاا در ادر
طیل در اردیههشت یی و آبین یی برگاار خ ااده
گردیه.

Narrow Down

سمینار اول
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یعم ال در طمینیر اول ،ادبییت و ژیشین ی ،د ع
جمع آور ه و ت ط دانشج ارا ی یا گدردد
و تالش جهت تهقیق ی  ،ع ژوواخ یا بی ده.
این طمینیر حهاقل بعه از  3یی از تیریخ دفدیع از
ژروژ زال برگاار یا گردد.

زمینه اصلی
پژوهش های ابتدایی
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سمینار دوم

سؤاالت اولیه
روش کلی تحقیق
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در طمینیر دوم عم ییً روش تحضیق تهقیق ه و
نح ة آزی ن ،تحلیل و نم نی ای بررطا یا گردنه.
این طمینیر حهاقل بعه از  3یدی از طدمینیر اول
برگاار یا گردد.

سمینار سوم
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در طمینیر ط م ،داد ای بهطت آیه ارا ی ه و
ییفتی ای اوزی ژوواخ بررطا و ارا ی یا گردنده.
این طمینیر حهاقل بعده از  3یدی از طدمینیر دوم
برگاار یا گردد.

دانشج یا بییست ژروژ زال خ د را ظرف یهت ی یی ژس از جلسی دفیع
بی تص یب را تحصیالت تممیلا برطینه .در غیراینص رت دروع ارا دی
طمینیرای طی یی ژس از تص یب رطیزی دکتر خ ااه ب د.
جلسیت دفیع از ژروژ زال و طمینیر در اوزین چهیر نهی و ژنجشنهی یهریی ،
آذریی  ،بهمن یی  ،اردیههشت یی  ،تیر یی برگاار خ ااه ه.
درخ اطت کتها دانشج و گاارش ژیشرفت کیر در ار طدمینیر حدهاقل 15
روز قهل از تشمیل جلسی بییه بی دانشمه ارا ی گردد.
جهت برگاا جلسی ژیخ دفیع ارا ی حهاقل  8گد ااا درکت در طدمینیر
دکتر ازاایا اطت.
برا برگاار جلسی ژیخ دفیع چیپ یی ژدذیرش حدهاقل دو یضیزدی علمدا
ژوواشا ،رور اطت.
یما از یضیالت ی رد نییز برا برگاار جلسی دفدیع یدا ت انده از یضدیالت
یستخرج از گاار یت کالطا یما از دروس ارا ی ه و یی درس ویدو بدی
رط یشیرکت تیم راانمییا در تهوین یضیزی بی ه.
برا برگاار جلسی دفیع نهییا تهوین گاارش یختصر از یراحدل اجرایدا
رطیزی ییل :عن ان رطیزی ،اطییا دانشج و تدیم راانمدییا و تدیم داور ،
بیین یسیزی ،ط االت تحضیق ،روش تحضیق ،ییفتی ای و نتیی در قیزدب ید
ژ طتر در ابعید  70*50و امچنین  A3و ارا ی بی ص رت چیپ و زمینیت ه
بی دانشمه ،رور اطت.

تکمیل مدارک و طی
روند اداری برای فارغ
التحصیلی

10
0

پیش دفاع
در این یرحلی ،دانشج تمیم ییفتدی ادی و نتدیی را
ارا ی یا نمییه .جلس ژیخ دفیع بی حو ر تمدییا
اطددیتیه راانمددی و داوران انجددیم یددا گددردد و
ژیشنهیدای نهییا برا بههد د رطدیز دانشدج
انجیم یا د.

دفاع نهایی
در دفیع نهییا ،رطیز کییل ی رد بررطا داوران
قرار یا گیرد و بر اطیس جلسد برگداار ده ،
ژییین نییی فرد ی رد ارزییبا قرار یا گیرد.

فارغ التحصیلی از مقطع دکتری
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