بخشنامه مراحل انجام رساله دکتری تخصصی

الف -پروپوزال
 -1استاد راهنما و شرایط استاد راهنما
استاد راهنما از پایان ترم دوم باید مشخص شود و واجد کلیه شرایط زیر باشد :
 5 سال سابقه استادیاری
 حداقل  5مورد راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد منجر به دفاع که حداقل  3پایان نامه منجر به چاپ مقاالت  ISCیا  ISIشده باشد.
 حداقل رتبه پژوهشی استاد راهنما رتبه  Dباشد (براساس رتبه بندی ساالنه اعضای هیأت علمی)
 پس از انتخاب استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی (تکمیل فرم مربوطه) دانشجو اقدام به آماده سازی پروپوزال خود مینماید.
 -2جلسه دفاع از پروپوزال
پس از تنظیم پروپوزال در ترم سوم جلسه دفاع از پروپوزال برگزار خواهد شد .در جلسه دفاع از پروپوزال حضور اعضای زیر ضروری است:
 استاد (استادان) راهنما ،استاد (استادان) مشاور ،داور خارج گروه ،نصف  +یک اعضای گروه مربوطه و ناظر معاونت پژوهشی دانشگاه
 داور خارج از گروه ترجیحا دانشیار و توسط مدیر گروه تعیین میشود.
 در صورتی که استاد راهنما مدیر گروه باشد ،داور توسط حوزه معاونت پژوهشی دانشکده و در صورتیکه استاد راهنما رئیس دانشکده باشد،
داور توسط معاونت پژوهشی دانشگاه تعیین خواهد شد.
 -3پس از تصویب پروپوزال و پس از قبولی در امتحان جامع پروپوزال می تواند کد شناسایی دریافت کند و حداقل یک سال پس
از تصویب پروپوزال می تواند دفاع از رساله انجام شود( .دفاع از رساله حداقل در ترم  8می تواند انجام شود)
 -4حداکثر یک سال پس از تصویب پروپوزال جلسه پیشرفت کار با حضور اساتید راهنما و مشاور و مدیر گروه تشکیل شده و
سپس فرم پیشرفت کار در آن جلسه مورد تأیید قرار خواهد گرفت.
ب -جلسه پیش دفاع
 جلسه پیش دفاع برای دانشجویان دکتری تخصصی الزامی بوده و فاصله بین جلسه پیش دفاع و جلسه دفاع حداقل دو هفته باشد.
 درخواست جهت جلسه پیش دفاع باید توسط فرم پیوست به تأیید اساتید راهنما و مشاور رسیده و جلسه پیش با حضور اساتید راهنما،
مشاور ،داور داخل گروه و ناظر معاونت پژوهشی تشکیل میشود.
ج -جلسه دفاع


جهت انجام جلسه دفاع پذیرش یا چاپ حداقل یک مقاله  ISIدارای  IFیا یک مقاله علمی -پژوهشی وزارتین مستخرج از پایان نامه الزامی
میباشد.



جلسه دفاع نهایی با حضور اساتید راهنما ،مشاور و داور داخل گروه و دو نفر داور خارج از گروه و ناظر معاونت پژوهشی و مدیر گروه برگزار
میگردد و مدیر اجرایی جلسه ،ناظر معاونت پژوهشی میباشد.



اساتید داور خارج از گروه توسط حوزه معاونت پژوهشی دانشکده انتخاب میشوند.



جهت جلسه دفاع باید پوستری از جزئیات پایان نامه در ابعاد  A3تهیه شود و  5روز قبل از دفاع در دانشکده جهت اطالع رسانی در معرض
دید عموم قرار گیرد.

د -شرط فارغ التحصیلی
 جهت تسویه حساب (فارغ التحصیلی) پذیرش یا چاپ یک مقاله  ISI Web of Scienceکه میزان ضریب تأثیر آن ( )IFاز متوسط ضریب
تأثیر رشته ( )MIFباال تر باشد ضروری است .در برخی از رشته های علوم انسانی که امکان چاپ مقاله  ISI Web of Scienceوجود
نداشته با نظر گروه تخصصی میتوانند پذیرش یا چاپ  2مقاله علمی– پژوهشی وزارتین ارائه نمایند که ضریب تأثیر آنها باید باالتر از متوسط
ضریب تأثیر رشته باشد.
 این موارد حداقل تعهدات جهت تسویه حساب میباشد و گروههای آموزشی متفاوت میتوانند این تعهدات را پس از هماهنگی با حوزه معاونت
پژوهشی افزایش دهند.
 این بخشنامه برای دانشجویان دکتری تخصصی از ورودی  0331الزامی است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی
واحد اصفهان(خوراسگان)

