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 هاي دكتراي دانشگاه هنرفرآيند آموزشي ـ پژوهشي در دوره

االجرا براي کليه و الزم 42/11/1932مصوب  ، تحقيقات و فناوريي وزارت علوم نامهتوجه به آئينبا 
و مصوبات پيشين شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه، جهت یكسان و بعد از آن،  1931دانشجویان ورودي سال 

برنامه تحصيلي دوره دکتري به هاي آموزشي ـ پژوهشي مقطع دکترا، برنامه ریزي و اجراي دورهسازي در امر 
 شود. مي مصوب و اعالمشرح ذیل 

 

  نيمسال اول:

 انتخاب دروس جبراني و اصلي 
 نيمسال  ارائه پيشنهاد مكتوب حوزه پژوهشي رساله توسط دانشجو به گروه تا پایان این   

 

  نيمسال دوم:

  انتخاب دروس اصلي و امكان اخذ دروس ویژه 
  يد کليات موضوع رساله تا پایان  این نيمسالأیانتخاب و تعيين استاد راهنما و ت 

 

  نيمسال سوم:

  انتخاب دروس ویژه  
 آماده سازي پروپوزال نهایي  

 

 : ال چهارم سنيم

 امكان شرکت در آزمون جامع )پس از اتمام دروس و اخذ نمره قبولي از تمام دروس با  
 ( 11ميانگين کل حداقل   

 تحویل پروپوزال نهایي و بررسي و تعيين وضعيت پروپوزال توسط گروه، حداکثرسه ماه پس  
 ولي در آزمون )تأیيد نهایي و رسمي پروپوزال پس از اخذ نمره قب از تاریخ تحویل آن به گروه  

 جامع امكان پذیر است(          

 

  م:پنجال سنيم    

 امكان شرکت در آزمون جامع               
 شود.(ميماه از یكدیگر ارائه  2)دو سمينار با فاصله حداقل  4و  1امكان ارائه سمينار  

 

  يمسال ششم:ن
 امكان شرکت در آزمون جامع  
 شود.(ماه از یكدیگر ارائه مي 2)دو سمينار با فاصله حداقل 4و  1امكان ارائه سمينار  
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 و جلسه دفاع )حداقل فاصله الزم بين جلسه پيش دفاع و  امكان برگزاري جلسه پيش دفاع 
 ي گروه و تصویب تحصيالت تكميلي این مدت دفاع سه ماه است که با صالحدید شورا 
 قابل کاهش خواهد بود( زماني      
 

 :نيمسال هفتم

 امكان شرکت در آزمون جامع   
 شود.(ماه از یكدیگر ارائه مي 2)دو سمينار با فاصله حداقل 4و  1امكان ارائه سمينار  
 امكان برگزاري جلسه پيش دفاع 
 امكان برگزاري جلسه دفاع 

 

  نيمسال هشتم:

 امكان شرکت در آزمون جامع  
 شود.(ماه از یكدیگر ارائه مي 2حداقل )دو سمينار با فاصله 4و  1امكان ارائه سمينار  
 دفاعپيش امكان برگزاري جلسه  
  امكان برگزاري جلسه دفاع 
 

  :نهمنيمسال 

 شود.(ماه از یكدیگر ارائه مي 2)دو سمينار با فاصله حداقل 4و  1امكان ارائه سمينار  
 امكان برگزاري جلسه پيش دفاع 
 امكان برگزاري جلسه دفاع 

 

  :دهمنيمسال 

 امكان برگزاري جلسه پيش دفاع 
 امكان برگزاري جلسه دفاع 

 

 

 

 هاي دكتراي دانشگاه هنرفرآيند آموزشي ـ پژوهشي در دوره

 موضوع

 زمان
آزمون  پژوهشي آموزشي

 جامع

سمينار 

1 

سمينار 

2 

پيش 

 دفاع

 دفاع

انتخاب دروس  نيمسال اول

 جبراني و اصلي 

ارائه پيشنهاد مكتوب حوزه پژوهشي 

رساله توسط دانشجو به گروه تا پايان 

 اين نيمسال 

     

انتخاب دروس  نيمسال دوم

اصلي و امكان اخذ 

 دروس  ويژه

انتخاب و تعيين استاد راهنما و ئاييد 

 كليات موضوع رساله تا پايان اين نيمسال 
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      آماده سازي پروپوزال   انتخاب دروس ويژه نيمسال سوم
نيمسال 

 چهارم

امكان شركت در 

 آزمون جامع

تحويل پروپوزال نهايي و بررسي و تعيين 

وضعيت پروپوزال توسط گروه، حداكثرسه 

 ماه پس از تاريخ تحويل آن به گروه

)تأييد نهايي و رسمي پروپوزال پس از 

اخذ نمره قبولي در آزمون  جامع امكان 

 پذير است(

*     

نيمسال 

 پنجم

امكان ارائه سمينار اول و دوم )حداقل  

 چهار ماه(بين دو سمينار فاصله الزم 
* * *   

نيمسال 

 ششم

امكان برگزاري جلسه پيش دفاع و دفاع  

با  كه الزم سه ماهزماني )حداقل فاصله 

صالحديد شوراي گروه و تصويب 

تحصيالت تكميلي اين فاصله زماني قابل 

 (كاهش است.

* * * * * 

 * * * * *   نيمسال هفتم
نيمسال 

 شتمه

  * * * * * 

 * * * *    نيمسال نهم 
 * *      نيمسال دهم

 ت .اس "امكان ارائه"به مفهوم * عالمت ـ1

 TheoreTicalچهارچوب نظري ) .(Literature Reviewپيشينه تحقيق )  .(Research Design: کليات تحقيق )  1محتواي سمينار ـ 4

Framework ) 

 (Pilot Study( و گزارش بررسي مقدماتي ) Methodoloqyشناسي )  : روش2محتواي سمينار ـ 9

 (  Conclusion( و نتيجه گيري )Data Analysisها ) : تحليل داده محتواي جلسه پيش دفاعـ 2

با توجه به اصالحات جزئي و یا اساسي در متن رساله،  12/11/32مورخ ـ برگزاري جلسه دفاع، طبق اصالحيه مصوب شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه5

 این فاصله زماني قابل کاهش است. تحصيالت تكميلي و تصویب گروه استاد راهنما و شوراي با صالحدید که از یک تا سه ماه 

سال است و این دوره به اختيار دانشگاه تا دو نيمسال  2سه سال و حداکثر  حداقل دوره تحصيلي 1931ـ مطابق آئين نامه دوره دکتري مصوب 6

 هاي ثابت در ترم دهم است. تحصيلي قابل افزایش است. البته دانشجو موظف به پرداخت هزینه

 آزمون جامع     

  ميانگين پس از اتمام دروس و اخذ نمره قبولي از تمامي دروس )اعم از جبراني، اصلي و ویژه و کسب
را تكميل و به گروه  درخواست آزمونتواند براي شرکت در آزمون جامع فرم ( دانشجو مي11کل حداقل 
 تحویل دهد.

  م در آزمون جامع  شرکت نمایند.هشتدانشجویان در طول دوره مي توانند دوبار و تا پایان نيمسال 

  خواهد شدبرگزار و آبان آزمون جامع دوبار در سال در ماه هاي اردیبهشت. 

 فرم درخواست شرکت در آزمون جامع طبق جدول زیر الزامي است  هبه همرا ،نمره قبولي در زبان. 
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تواند با ارائه چنانچه در روند هریک از مراحل آموزشي و پژوهشي، دانشجو با مشكلي مواجه گردد مي تبصره:   

و در صورت لزوم   ه ـدالیل و مدارک مستند و قابل توجيه، درخواست کتبي خود را جهت طرح در شوراي گرو

هایي وزارت علوم و آئين نامهمربوطه ارائه نماید. بدیهي است که مطابق ه ـ کميسيون موارد خاص دانشگا

 گيري خواهد شد. دانشگاه، درخواست دانشجو بررسي و تصميم


