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 »سمه تعالی اب «

 )»Ph.Dدکتري تخصصی( دوره شدگان راهنماي پذیرفته«

قسمتی از مقررات آموزشی دوره دکتري تخصصـی بـه    

 رسد:  شدگان میشرح ذیل به اطالع پذیرفته

هدف از ایجاد دوره دکتري، تربیت افرادي است کـه   -1

با احاطه یافتن به آثار علمی در یک زمینه خاص و آشنا شدن 

شهاي پیشرفته تحقیق و دستیابی بـه جدیـدترین مبـانی    با رو

هـاي علمـی و   آموزش و پژوهش، بتوانند با نوآوري در زمینه

نیازهاي کشور و گسترش مرزهـاي دانـش در   تحقیقی در رفع

هایی در جهان دانش رشته تخصصی خود مؤثر بوده و به تازه

 دست یابند.

کسب  محور اصلی فعالیتهاي دوره دکتري، پژوهش و -2

تبحر در یک رشته خـاص علمـی اسـت و آمـوزش وسـیله      

هاي آموزشی دانشجویان این دوره است برطرف کردن کاستی

 تا راه را براي وصول به هدف دوره هموار سازد.

دوره دکتري به دو مرحله آموزشی و پژوهشی تقسیم  -3

 شود:  می

مرحله آموزشی از زمـان پذیرفتـه شـدن دانشـجو در      -

شود. در دوره آموزشی جامع ختم می ارزیابیبه  آغاز و دوره

چنانچـه در ایـن    و باشـد می 20از  14حداقل نمره هر درس 

نرسـد از ادامـه    16مرحله میانگین کل نمـرات دانشـجو بـه    

تحصیل وي جلوگیري خواهـد شـد. دانشـجویی کـه دروس     

مرحله آموزشی را با موفقیت به اتمام رسانیده باشد، بایـد در  

جامع که بـه صـورت کتبـی و شـفاهی برگـزار       ارزیابییک 

نبایـد   ارزیـابی شود، شرکت کند. (میانگین کل نمرات این می

کمتر باشد و چنانچه نتواند این میانگین را کسب نماید  16از 

جـامع مزبـور    ارزیـابی فقط یکبار دیگر مجاز به شـرکت در  

 باشد).می

مرحله پژوهشی پـس از مرحلـه آمـوزش آغـاز و بـا       -

 پذیرد.رساله و دفاع از آن پایان می تدوین

توانند تحقیقات مرحلـه پژوهشـی   دانشجویان می تبصره :

نـام رسـمی   خود را در مرحله آموزشی آغاز نمایند ولی ثبت

آنان براي مرحله پژوهشی و تدوین رساله منوط بـه موفقیـت   

 در امتحان جامع است.

تعداد واحدهاي درسی دوره دکتري تخصصی مطابق  -4
و منــدرجات  21/8/98مــورخ  51276/30شــنامه شــماره بخ

برنامه درسی مصوب بـا تأییـد گـروه آموزشـی مربوطـه بـا       
   باشد.واحد می 36احتساب رساله به تعداد کل 

 الف : دانشجویان دوره دکتري تخصصی بدون آزمون : 

مـورخ   47022/30هـاي شـماره   با توجـه بـه بخشـنامه   

نامـه دوره  و شیوه 6/7/95مورخ  46664/30و شماره  7/7/94

مـورخ   52193/30هـاي غیرپزشـکی (  دکتري تخصصی رشته

ــورخ 24/8/96 ــه م ــی و  29/8/97) و جلس ــوراي آموزش ش

تحصیالت تکمیلـی دانشـگاه درخصـوص دروس جبرانـی،     

شدگان بدون آزمون دوره دکتري تخصصی ملـزم بـه   پذیرفته

مقاله  واحد دروس جبرانی مشترك (روش تحقیق، 4گذراندن 

باشـند ولـیکن   و رساله نویسی و زبان تخصصی پیشرفته) می

 3واحد دروس جبرانی باقیمانده مطابق تبصـره   6درخصوص 

مـورخ   52193/30نامه دوره دکتري تخصصی (شیوه 13ماده 

) موضوع در حیطه اختیارات شوراي گروه آموزشی 24/8/96

 6تواند براي تعیـین  ضمناً گروه آموزشی مربوطه می باشد.می

واحد دروس جبرانی الزامی  4واحد دروس جبرانی (عالوه بر 

مشترك) برابر دستورالعمل تکمیلی دروس جبراي مخصـوص  

 50481/30دوره دکتري تخصصی موضوع بخشـنامه شـماره   

 اقدام نماید. 19/8/98مورخ 

 ب : دانشجویان دوره دکتري تخصصی با آزمون : 

هـاي  شـته نامه دوره دکتري تخصصـی ر با توجه به شیوه

) و جلسـه مـورخ   24/8/96مـورخ   52193/30غیر پزشکی (

شوراي آموزشـی و تحصـیالت تکمیلـی دانشـگاه      29/8/97

شـدگان بـا آزمـون دوره    درخصوص دروس جبرانی، پذیرفته

دکتري تخصصی که در برخـی از دروس امتحـانی خـود در    

درصد نمره کل  50آزمون دکتري تخصصی نمره خام کمتر از 

اند بایستی از دروس مـرتبط بـا   کسب نموده) 5000(کمتر از 

واحـد (عـالوه بـر     6به میزان دوره کارشناسی ارشد به میزان 

 دروس مشترك)به عنوان دروس جبرانی بگذرانند.

 6توانـد بـراي تعیـین    ضمناً گروه آموزشی مربوطه مـی 

واحد دروس جبرانی الزامی  4واحد دروس جبرانی (عالوه بر 

العمل تکمیلی دروس جبراي مخصـوص  مشترك) برابر دستور

 50481/30دوره دکتري تخصصی موضوع بخشـنامه شـماره   

 اقدام نماید. 19/8/98مورخ 

واحد و حداقل نمره  10حداکثر تعداد واحدهاي جبرانی 

 20از  14آن بدون احتساب میانگین کل دانشجو در هر درس 

واحد جبرانی یک نیمسـال تحصـیلی بـه     10است به ازاء هر 

 شود. مدت مجاز مرحله آموزش افزوده می
طــول مــدت تحصــیل در دوره دکتــري تخصصــی  -5

 .سال) است 4حداکثر هشت نیمسال (

 21/8/98مـورخ   51276/30برابر بخشـنامه شـماره    -6

و  6دانشجو در هـر نیمسـال تحصـیلی الزم اسـت حـداقل      

واحد درسی را مطابق برنامه درسی مصوب با نظر  10داکثر ح

 و تأیید گروه آموزشی مربوطه انتخاب کند.

چنانچه دانشجو در طول نیمسال تحصـیلی بـیش از    -7

١۶
هاي یـک درس غیبـت کنـد، آن درس حـذف     از کالس ٣

آموزشی (غیبت 
١۶
 ) خواهد شد.٣

اي دانشگاهی ممکن است بعد از ظهـر یـا در   کالسه -8

 بعضی از اوقات در روزهاي جمعه تشکیل شود.

دانشجو موظف است طبق تقویم اعالم شـده توسـط    -9
نام و رسیدگی بـه امـور   واحد دانشگاهی، به موقع جهت ثبت

آموزشی خود به واحد دانشگاهی مربوط مراجعه کند چنانچـه  



 1پیوست 

 

 

 

موقع دروس ارائـه شـده،    دانشجویان به علت عدم انتخاب به
حذف واحد درسی، عدم شرکت در جلسات امتحانی و اخـذ  
مرخصی تحصیلی، نمره قبـولی را کسـب نکننـد و در پایـان     
دوره با کمبود واحدهاي درسی گذرانده شده مواجه شـوند و  

گونه تعهدي در یا سنوات مجاز آنان خاتمه یابد، دانشگاه هیچ
ـ   ازه ادامـه تحصـیل بـه آنـان     ارائه واحدهاي باقیمانده یـا اج

 نخواهد داشت. 

(موضـوع   31/2/96مورخ  12793/30برابر بخشنامه  -10

ممنوعیت تداخل تحصیلی دانشجویان رشته هاي غیر پزشکی) 

عالی یا دانشگاه اعم از تحصیل همزمان در دو مؤسسه آموزش

باشد. ضمناً دانشـجویان مجـاز   دولتی یا غیر دولتی ممنوع می

ان با خدمت نظـام وظیفـه در دانشـگاه تحصـیل     نیستند همزم

 نمایند.

زمان دانشجویان دوره دکتري در مقاطع تحصیل هم تذکر :

 55192/10کاردانی و کارشناسی برابر مفاد بخشـنامه شـماره   

 قابل بررسی خواهد بود. 5/9/98مورخ 

شدگان ایـن دوره فقـط از نظـر    اعالم اسامی پذیرفته -11

احراز صالحیت عمومی بـراي آنـان   باشد و مراحل علمی می

شده است بنابراین چنانچه به هر دلیلی ادامـه تحصـیل   نانجام 

شدگان از نظر صالحیت عمومی، ممنوع اعالم گـردد،  پذیرفته

موضوع از طرف محل دانشگاهی به فرد پذیرفته شده ابـالغ و  

از ادامه تحصیل وي جلوگیري به عمل خواهد آمد و چنانچـه  

ی در این خصوص داشته باشـد، الزم اسـت   داوطلب، اعتراض

هاي ذیربط سازمان مرکزي دانشگاه اقدام کتباً از طریق قسمت

 و موضوع پیگیري گردد.

و به بعد باید در نیمسال  98دانشجویان ورودي سال  -12

اول سال شروع به تحصیل (سال ورود) نسبت به ارائه گواهی 

نمره الزم براساس آزمون زبان مورد تأیید دانشگاه و با کسب 

 18/3/98مورخ  14321/30جدول مندرج در بخشنامه شماره 

اقدام نمایند در غیر این صورت باید در آزمون تعیـین سـطح   

هـاي زبـان   زبان شرکت نموده و متناسب بـا سـطح در دوره  

نام نمایند. شـرکت ایـن دانشـجویان در آزمـون     دانشگاه ثبت

 باشد.أیید دانشگاه میجامع منوط به ارائه مدرك زبان مورد ت

هاي الهیـات و معـارف   هاي دکتري رشتهدانشجویان دوره

فقه و مبانی  ها)، علوم قرآن و حدیث،اسالمی (تمامی گرایش

 فقـه و حقـوق جـزا،    ،»ره«هـاي امـام خمینـی    حقوق اندیشه

مدرسی معارف اسـالمی، زبـان و ادبیـات فارسـی، حکمـت      

هاي تاریخ ایران بعد از یشمتعالی، عرفان اسالمی، تاریخ (گرا

اسالم و تاریخ اسالم)، زبان و ادبیات عربی، عرفان اسالمی و 

، فقه و حقوق خصوصی، تصوف »ره«هاي امام خمینی اندیشه

فقه و مبانی حقـوق اسـالمی،   و عرفان اسالمی، کالم اسالمی،

مــورخ  15084/30ادیـان و عرفـان، برابــر بخشـنامه شـماره     

 60مره قابل قبـول آزمـون زبـان عربـی(    توانند نمی 22/3/97

  به عنوان آزمون زبان ارائه کنند. ) را نیزکلدرصد از نمره 
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 )  Ph.D دکتري تخصصی( و بدون آزمون آزمونباشدگان نام پذیرفتهفرم درخواست ثبت

  لطفاً اطالعات زیر را مطابق شناسنامه و سایر مدارك معتبر به طور دقیق و با خط خوانا تکمیل نمایید.

 مشخصات دانشجو :  ـالف 

   ـ شماره شناسنامه:  5       ـ تابعیت: 4     :ـ نام پدر3   خانوادگی: ـ نام2   ـ نام: 1

  ـ محل صدور شناسنامه: (حوزه:8استان:           )   شهر:    ـ محل تولد :(روستا : 7 ❒مرد ❒ـ جنسیت : زن6

    ❒قبولـ نوع پذیرش در آزمون: 11    ـ تاریخ صدور شناسنامه:   /  / 10  13ـ تاریخ تولد:  /  /   9)       استان:  شهر: 

  ،❒مسیحی )،❒سنی ❒ـ دین اسالم(شیعه14) ❒متأهل ❒ـ وضعیت تأهل: (مجرد13 ❒ـ استفاده از سهمیه رزمندگان12 ❒ذخیره

                    ❒ ، زرتشتی❒کلیمی 

 ب ـ سوابق تحصیلی (براساس آخرین مدرك تحصیلی  دریافت شده): 

   دررشته :    حوزه معادل : ـ تحصیالت 3، ❒دکتري تخصصی ـ 2،  ❒ـ  فوق لیسانس1
 التحصیل سال :فارغ   استان :    ) شهرستان :     حوزه علمیه :     از (دانشگاه : 

 )❒ـ فاقد شغل2 ❒ـ شاغل1( ج ـ  وضعیت شغلی دانشجو :
     در صورت شاغل بودن :  
   ❒آزاد  ❒خصوصی  ❒المنفعهمعمومی و عا ❒نهادهاي انقالب اسالمی ❒وابسته به دولت ❒دولتینوع سازمان: ـ  
     ❒قراردادي ❒کاروزارتقانونمقرراتطبق ❒خرید خدمت ❒ روزمزد ❒ آزمایشی ❒پیمانی ❒: رسمیاستخدامنوعـ  

 قرارداد :مدت   

   ❒مشغول تحصیل ❒مرخصی براي تحصیل ❒انفصال از خدمت ❒آماده به خدمت ❒بازنشسته ❒شاغل :وضعیت فعلی اشتغال ـ 
 خانوادگی مسؤول مستقیم : نام و نام         پست سازمانی : ـ 

  نام، آدرس و شماره تلفن محل کار :ـ  

  مشخصات والدین دانشجو :ـ  د

 )           آدرس و تلفن محل کار:   شغل :    خانوادگی : ـ پدر : (نام و نام1

 )               کار: آدرس و تلفن محل   شغل:    خانوادگی: ـ مادر : (نام و نام2

 آدرس و تلفن محل سکونت والدین :

 مشخصات همسر دانشجو :ـ   هـ

     شماره شناسنامه :   نام پدر:     خانوادگی : نام و نام

 آدرس و تلفن محل سکونت همسر دانشجو : 

 وضعیت نظام وظیفه (مخصوص برادران) ـ  و

) ❒کفالـت   ❒)، داراي معافیت موقت(پزشکی❒خرید خدمت ❒کفالت ❒پزشکی، داراي معافیت دائم(❒ کارت پایان خدمتداراي

ــزام  13 /   / ، داراي دفترچه آماده به خدمت که در تاریخ  ❒ یا قبل از آن 1354که موعد آن پایان نپذیرفته است، متولد سال  اعــــ

  .❒پذیردان میپای 13 / شروع و در تاریخ  /13 /    /   در حین خدمت هستم که از تاریخ ، ❒شوممی
 

 ـ لطفاً سوابق تحصیلی خود را در جدول زیر بنویسید . 

 نام مؤسسه آموزشی
 سالهاي تحصیلی

 آدرس و تلفن مؤسسه آموزشی تحصیلیمقطع و رشته معدل جغرافیاییمحل
 تا از 

       

       

       

       

 ا دارم . ر   نام در رشته ضمن تأیید مطالب فوق، درخواست ثبت

 امضاء :         تاریخ :         خانوادگی : نام و نام
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 تعهد نامه استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران

 
 »سمه تعالی اب  «

 

 
 
 
 

 

 
 

اند، در هنگام شدهاین فرم توسط رزمندگان یا ایثارگران که با استفاده از سهمیه مربوط در آزمون پذیرفته توجه :

 گردد.نام تکمیل و ارائه میثبت

 
 
 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد : 

 
 

دانشگاه آزاد    لدکتري تخصصی سا دورهکه برطبق کارنامه اینترنتی       اینجانب 

 بــــا استفاده از امتیاز :           اسالمی در رشته 

  ❒ انـ جانباز5  ❒ـ آزاده یا همسر و فرزند4  ❒ـ جهادگر رزمنده3  ❒ـ بسیجی فعال2  ❒ـ رزمنده1

 نمایم، چنانچه در هر زمان ازام تعهد میشدهپذیرفته ❒ـ شاهد7  ❒ %25 ـ همسر یا فرزند جانباز باالي6 

نام و تحصیل اعالم گردد فاقد شرایط استفاده از تسهیالت قانونی استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران ثبت

اریخ اعالم باشم، حداکثر ظرف مدت یک ماه از ت(موضوع ماده واحده مصوب مجلس شوراي اسالمی) می

دار معتبر ممهور به مهر و شماره سازمان مربوط را اخذ و به دانشگاه ارائه نمایم. دانشگاه، اصل گواهی نامه عکس

گونه اعتراضی نخواهم صورت دانشگاه حق دارد از ادامه تحصیل اینجانب جلوگیري نماید و حق هیچدر غیراین

 داشت.

 

 : امضاء     تاریخ:        خانوادگی : نام و نام
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 تعهد نامه تحصیل تمام وقت در دوره دکتري تخصصی
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     صادره از       به شماره شناسنامه        اینجانب 

     پذیرفته شده دوره دکتري تخصصی در رشته        فرزند 

شوم ضمن رعایت متعهد می        دانشگاه آزاد اسالمی واحد     سال 

ام، در طـی مـدت تحصـیل در    ت داشتهدریاف که  دکتري تخصصی سال دوره شدگان مفاد راهنماي پذیرفته

اي اشتغال به کار نداشـته  واحد فوق به طور تمام وقت حضور پیدا کرده و در هیچ مؤسسه، سازمان یا وزارتخانه

، سازمان یا ارگـان  نام مدرك مبتنی بر مرخصی، مأموریت به تحصیل یا استعفا از وزارتخانهباشم و به هنگام ثبت

سـاعت تـدریس موظـف در هفتـه      8بایست ها میو سایر بورسیهمایم(مربیان مأمور به تحصیل ن یهمربوطه را ارا

 گونه مسئولیتی را در دانشگاه بعهده گیرند).داشته باشند و نباید هیچ

چنانچه در هر مرحله از تحصیل ثابت شود که به کار اشتغال دارم دانشگاه حق اخـراج و توقـف تحصـیل مـرا     

 صورت هزینه انصراف را طبق مقررات پرداخت خواهم نمود.نخواهد داشت و در ای

 

 امضاء :      تاریخ  :       خانوادگی : نام و نام
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 » بسمه تعالی  « 

 کننده در ت ی و سایر اتباع غیر ایرانی شرکقفرم مشخصات داوطلبین افغانی و عرا                                                       

 انشگاه آزاد اسالمی سال                                د                                                                      دوره
 

 مشخصات فردي

 نام جد :  پدر : نام تابعیت:  جنسیت: 

  تاریخ تولد :   محل تولد : 

 متأهل دور از همسر                   متأهل با همسر                 بیوه                     جدا شده                وضعیت تأهل : هرگز ازدواج نکرده 

 لشغ

 سازمان محل کار/کارفرما :  نوع شغل : 

 نشانی

 تلفن :  خیابان :  نشانی محل کار در ایران : شهر                                        

 :                  کدپستی :   نشانی کامل و دقیق منزل در ایران : شهر               خیابان :            کوچه:                پالك :                 تلفن

 تحت تکفل با افرادمشخصات اعضا خانوار 

 نام جد نام پدر خانوادگینام نام تابعیت
نوع مدرك 

 شناسایی یا اقامتی

شماره مدرك 

 شناسایی یا اقامتی
 نسبت شغل

         

         

         

         

         

 مشخصات تحصیلی داوطلب

 دارنده دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه                6-3-3دارند دیپلم نظام جدید     یپلم نظام جدید آموزش متوسطه   دارنده د

 تاریخ اخذ دیپلم :  محل اخذ دیپلم :  معدل کتبی دیپلم :  رشته تحصیلی :  نوع دیپلم : 

 دانشگاهی : تاریخ اخذ مدرك پیش دانشگاهی : محل اخذ مدرك پیش دانشگاهی : محل دوره پیش دانشگاهی : نوع مدرك پیش

 مقطع تحصیلی

 کارشناسی ارشد ناپیوسته :  کارشناسی :  کاردانی :  

 اقامتی یا شناساییدرك مشخصات م

 دار : برگ تردد خروجی مدت کارت هویت ویژه اتباع خارجی :  دفترچه پناهندگی :  گذرنامه : 

 شماره خانوار :  مدرك اقامتی  : شماره 

 تاریخ انقضاء اقامت  :  تاریخ صدور :  محل صدور :  

 باشد لطفاً مشخصات ایشان را (مشخصات مادر) در این قسمت بنویسید.چنانچه داوطلب داراي مادر ایرانی می

 محل تولد :  تاریخ تولد :  نام پدر :  نام خانوادگی :  نام : 

 غیر رسمی  نوع ازدواج :  رسمی  محل صدور:  شماره کارت ملی :  ه :شماره شناسنام

 تلفن ضروري

 نشانی و یا شماره تلفنی که بتوان در مواقع ضروري با جنابعالی تماس بگیریم.

 یادآوري و تعهدنامه

نمایم ضمن رعایت قوانین و مقررات جمهوري اسـالمی ایـران، در   یمطالب مندرج در این فرم را به طور کامل تکمیل و صحت و درستی آن را تأیید نموده و تعهد م
ها و مؤسسات آموزش عالی جمهوري اسالمی ایران تحت پیگـرد قـانونی   حقایق ضمن کان لم یکن شدن پذیرش اینجانب در دانشگاه نصورت اثبات خالف و کتما

 واهم داشت.  قرار گرفته و به تصمیمات متخذه از سوي مراکز آموزش عالی اعتراضی نخ

 خانوادگی داوطلب  : نام و نام

 تاریخ : 

 امضاء و اثر انگشت : 
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 سال متولد    به شماره شناسنامه        اینجانب بدینوسیله 

ون ـپذیرفته شده در آزم       فرزند         صادره از 

ــگاه        واحد    سال           دانشـ

مقدس ج.ا.ا را  هاي آموزشی و انضباطی دانشگاه و نظامنامهشوم کلیه مقررات و آئینمتعهد میآزاد اسالمی 

رعایت نموده و در صورت عدم تأیید صالحیت عمومی اینجانـب جهـت ادامـه تحصـیل در دانشـگاه آزاد      

اسالمی از حضور در محل دانشگاهی خودداري نموده و حق هرگونه شکایت در خصوص ادامه تحصیل و 

از آن را از خود سلب و عواقب ناشی از آن را به عهده  استرداد مبالغ واریزي (شهریه) و ضرر و زیان ناشی

 گیرم./می

        خانوادگی : نام و نام            

      تاریخ : 

 امضاء :
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فرم تعهد ارائه نمره حد نصاب آزمون زبان دوره دکتري 

 

 »سمه تعالی اب  «

 

 

 

 

 بدینوسیله اینجانب                          به شماره شناسنامه            متولد سال            صادره از        

فرزند                دانشجوي دوره دکتري تخصصی رشته                 سال      واحد           دانشگاه آزاد 

و بخشنامه شماره  18/3/98مورخ  14321/30ماره شوم بر اساس مفاد بخشنامه شاسالمی متعهد می

؛ نسبت به کسب نمره حد نصاب آزمون زبان انگلیسی/ آزمون فراگیر ارزیابی  22/3/97مورخ  15084/30

در صورت عدم ارائه نمره حد نصاب  مهارت هاي زبان عربی (اشتمال) در اولین فرصت ممکن اقدام نمایم.

از شرکت اینجانب در آزمون جامع جلوگیري نموده و حق هیچ گونه  آزمون زبان، دانشگاه آزاد اسالمی

 شکایتی ندارم. 

 

 :نام و نام خانوادگی

 :تاریخ

 :امضاء
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  »بسمه تعالی   « 

  

  

  تعهدنامه تعهدنامه 

  

  صادره از           به شماره شناسنامه             اینجانب   

سال  دکتري تخصصیپذیرفته شده در آزمون           فرزند         متولد سال 

  واحد دانشگاهی               گرایش  / رشته  1399

خود را حداکثر تا ) با ذکر معدل(ریز نمرات  و کارشناسی ارشدشوم اصل مدرك تحصیلی  متعهد می

 . تسلیم واحد دانشگاهی فوق نمایم 1399 -  1400پایان نیمسال اول سال تحصیلی 

در صورتی که به تعهد فوق عمل ننمایم مطابق تصمیمات دانشگاه با اینجانب رفتار گردد و در این 

  .حالت هیچ ادعایی نخواهم داشت

  :امضاء           : تاریخ                                  : نام و نام خانوادگی 

          

  

  

  

  

  

  


