
 تسوِ تؼالی

 (PH.D)شیَُ ًاهِ ی اجطایی هسیطیت حضَض ٍ غیاب زاًشجَیاى زکتطای ترصصی 

 :هقسهِ

، زاًشجَ ّواًٌس هطتیاى گطٍُ ّای آهَظشی تایس (PH.D) آئیي ًاهِ آهَظشی زکتطای ترصصی 50 عثق هازُ 

 .حضَض توام ٍقت زض گطٍُ آهَظشی هطتَعِ زاشتِ تاشٌس

 ٍ 50زض ضاستای اجطای ّواٌّگ هقطضات حضَض ٍ غیثت ٍ هطذصی زاًشجَیاى زکتطای ترصصی کِ زض هازُ 

پژٍّشی زاًشکسُ تْساشت - تٌسّای ّفت گاًِ آئیي ًاهِ آهَظشی زکتطای ترصصی آهسُ است، شَضای آهَظشی

ّوچٌیي حسة هصَب آى شَضا، ایي شیَُ ًاهِ اظ .  هازُ ٍ زٍ تثصطُ تِ تصَیة ضساًیس8شیَُ ًاهِ ی شیل ضا زض 

 . الظم االجطا هی تاشس1394اتتسای آتاى هاُ سال 

 :هفاز شیَُ ًاهِ

هغاتق ایي هازُ زاًشجَیاى زکتطای هَظف تِ حضَض توام ٍقت زض زاًشکسُ ٍ گطٍُ ّای آهَظشی  -1

 120هطتَعِ هی تاشٌس، تٌاتطایي هست ظهاى حضَض فیعیکی فؼال زض گطٍُ ّای آهَظشی هطتَعِ حساقل 

 اظ  ضٍظ5زض عَل  ٍ حساقل 8-15ساػت زض هاُ هی تاشس ٍ ایي هیعاى ساػت حضَض تایس زض عی ساػات 

 .ّفتِ تکویل گطزز

تاشس،   چٌاًچِ تِ صالحسیس گطٍُ زاًشجَ هَظف تِ اًجام فؼالیتی زض ذاضج اظ گطٍُ ٍ زاًشکسُ: 1تثصطُ 

تایس تا اجاظُ استاز ضاٌّوا ٍ هَافقت هسیط گطٍُ تاشس ٍ تسیْی است ساػت حضَض زض فؼالت اًجام شسُ 

 .جعء ساػات حضَض ٍ غیاب ایشاى لحاػ هی گطزز

گطٍُ ّای آهَظشی کِ فؼالیت ّای آظهایشگاّی زاضًس تا صالحسیس ٍ تائیس ضسوی گطٍُ : 2تثصطُ 

 ًیع هی تَاًس 15هطتَعِ، ساػات حضَض زاًشجَیاى زکتطی زض آظهایشگاُ ّای زاًشکسُ تؼس اظ ساػت 

 .جعء ساػات حضَض ٍ غیاب ایشاى لحاػ گطزز

حضَض زاًشجَیاى تایس زض تواهی ضٍظّای کاضی ّفتِ ٍ ساػات کاضی زاًشگاُ ٍ حساقل تِ : 3تثصطُ 

  . ساػت زض ضٍظ تاشس6 الی 5هست 

زاًشجَیاى هَظف اًس هاًٌس سایط کاضکٌاى زاًشکسُ اظ سیستن حضَض ٍ غیاب الکتطًٍیک استفازُ کطزُ ٍ  -2

 .هالک حضَض ایشاى ثثت حضَض زض ایي سیستن هی تاشس

 ساػت زض هاُ تاشس، ػولکطز زاًشجَ تَسظ گطٍُ 100-120زض صَضتی کِ ساػات حضَض زاًشجَ تیي  -3

 .آهَظشی هطتَعِ اضظشیاتی ٍ تِ ًحَ هقتضی زض پطًٍسُ ی اضظشیاتی زاًشجَ لحاػ هی گطزز



 ساػت زض هاُ تاشس، تِ شیَُ ی هطحلِ ای شیل 100-120زض صَضتی کِ ساػات حضَض زاًشجَ تیي  -4

 :اقسام ذَاّس شس

 ساػت زض هاُ تطای هطتثِ ی اٍل ضخ زازُ تاشس، اذغاض کتثی 100زض صَضتی کِ حضَض کوتط اظ  (الف

 .صازض ٍ زض پطًٍسُ ی ػولکطز زاًشجَ زضج هی گطزز

 ساػت زض هاُ تطای تاض زٍم ضخ زّس، قغغ کوک ّعیٌِ ی 100زض صَضتی کِ حضَض کوتط اظ  (ب

 .تحصیلی تطای یک هاُ اظ عطیق زاًشکسُ زضذَاست ٍ اقسام ذَاّس شس

زض صَضتی کِ حضَض کوتط اظ هیعاى تؼییي شسُ تطای تاض سَم تکطاض شَز، جْت قغغ کوک ّعیٌِ ی  (ج

 . هاُ اقسام ذَاّس شس2تحصیلی تِ هست 

زض صَضتی کِ حضَض کوتط اظ هیعاى تؼیٌي شسُ تطای تاض چْاضم تکطاض گطزز، ػالٍُ تط قغغ کوک  (ز

 هاُ هحطٍم 6حساقل تِ هست  (ذَاتگاُ ٍ تغصیِ)ّعیٌِ ی تحصیلی، زاًشجَ اظ زضیافت ذسهات ضفاّی 

 .هی گطزز

زض صَضت تساٍم حضَض ًاهٌظن ٍ ًاکافی تیش اظ آًچِ زض تٌس ّای شکط شسُ آهسُ است، تطای تصوین  (ُ

گیطی زض هَضز ازاهِ تحصیل حسة ًظط گطٍُ آهَظشی ٍ شَضای تحصیالت تکویلی زاًشکسُ، زاًشجَ تِ 

 .ازاضُ تحصیالت تکویلی یا هطاجغ شیطتظ زیگط زض زاًشگاُ اضجاع ذَاّس شس

توام گطٍُ ّای آهَظشی هجطی زٍضُ ّای زکتطای ترصصی هَظفٌس تطای ّط کسام اظ زاًشجَیاى ایي  -5

هستٌسات هطتَط تِ حضَض ٍ غیاب . هقغغ پطًٍسُ ی اضظشیاتی ػولکطز تحصیلی تشکیل زٌّس

ػالٍُ تط ایي، تٌا تِ ذظ هشی ٍ صالحسیس گطٍُ آهَظشی . زاًشجَیاى زض ایي پطًٍسُ زضج ذَاّس شس

ًیع  (...شاهل تسضیس، پطًٍسُ ی پژٍّشی ٍ  )هستٌسات ػولکطز زاًشجَیاى زض عَل زضٍضُ تحصیل 

 .تَاًس زض ایي پطًٍسُ زضج گطزز هی

کن ٍ کیف ػولکطز تحصیلی زاًشجَ شاهل ٍضؼیت حضَض آًاى زض هطحلِ آظهَى جاهغ، اضظشیاتی ًْایی  -6

 .زاًشجَ ٍ زض هَاضز هقتضی زیگط حسة هقطضات زاًشگاُ لحاػ ذَاّس شس

هؼاًٍت تحصیالت تکویلی زاًشکسُ تا پٌجن ّط هاُ ًسرِ ای چاج شسُ اظ ٍضؼیت حضَض زاًشجَ زض  -7

هاُ قثل ضا عی ًاهِ ای تِ گطٍُ آهَظشی هطتَط اضجاع هی ًوایس؛ گطٍُ آٍظشی هَظف است تا زّن هاُ 

 .ًسثت تِ زضیافت پاسد زاًشجَ ٍ اضائِ ی ًظطیِ گطٍُ تِ آى هؼاًٍت اقسام ًوایس

زاًشجَیاى زٍضُ زکتطای زض صَضت ًیاظ تِ هطذصی هَظفٌس ّواًٌس سایط کاضکٌاى زاًشگاُ قثل اظ  -8

 .هطذصی ًسثت تِ اضائِ زضذَاست کتثی ٍ اذص هَافقت گطٍُ آهَظشی تطای هطذصی اقسام ًوایٌس

 


