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 یتعالبسمه

نامه آموزشی دوره تحصيلی دكتري نامه اجرايی آيينشيوهتبصره هاي الحاقی به 

 بين المللیبراي دانشجويان  دانشگاه صنعتی اصفهان

 به بعد( 98هاي براي ورودي اجرا)

 

 

 پذيرش كليات و بخش نخست:  

در راستاي پيشبرد اهداف علمي و فناوري دانشگاه براساس سند تحول راهبردي و به منظور جذب  مقدمه:

نامه هاي الحاقي زير به شيوهمند به تحصيل در اين دانشگاه، تبصرههر چه بيشتر دانشجويان غيرايراني علاقه

 .شونددانشگاه صنعتي اصفهان افزوده مي يدكترانامه آموزشي مقطع تحصيلي اجرايي آيين

 

دانشجويان دكتراي خارجي براي شركت در آزمون جامع آموزشي لازم است  :3تبصره الحاقی به ماده 

 2حد نصاب لازم قبولي در زبان انگليسي را كسب نموده و شرط برگزاري آزمون جامع پژوهشي  %08حداقل 

 باشد.براي ايشان كسب نمره كامل زبان انگليسي 

 

غيرايراني با زبان مادري غيرفارسي، لازم است قبل از شروع تحصيل، دانشجويان : 4تبصره الحاقی به ماده 

مدرك زبان فارسي مورد قبول و تاييد دانشگاه را اخذ كرده باشند. مدت زمان گذراندن دوره اخذ اين مدرك 

گواهي براي تمام مقاطع تحصيلي كفايت جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب نمي شود. يكبار اخذ اين 

 مي كند.

در صورتي كه تعداد دانشجويان غيرايراني متقاضي شركت در يك گروه درسي،  :4ماده  تبصره الحاقی به

كلاس درس با موافقت مدرس و كليه دانشجويان،  حداقل تعداد لازم براي تشكيل يك درس را داشته باشند،

 ه شود. مي تواند به زبان انگليسي ارائ

مي توانند با موافقت دانشككده دروس خكود را از پكردي   غيرايرانيدانشجويان  . 5تبصره الحاقی به ماده 

 دانشگاه هم اخذ نمايند.
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در كليه رشته هاي  پژوهشي صورت به تحصيلي سوابق بر تكيه با غيرايراني دانشجوي پذيرش :ماده الحاقی

 دولكت يكا در صورتي كه دانشكجو .محسوب مي شود روزانه ظرفيت بر مازاد دكتراي داير امكان پذير بوده و

 بكه را پرداخت نمايكد، الزامكي ويتمام دوره تحصيل  هاي شهريه و هزينهبورس دهنده،  سازمان يا و متبوع

 تقاضكامحور پژوهشكي طكرح داشتن از متقاضيان از دسته اين و ندارد وجود محور تقاضا پژوهشي طرح اخذ

 .باشندمي معاف

 

 بخش دوم: مرحله آموزشی  

 دانشگاه ،نشود آموخته دانش مقرر مدت در غيرايراني دانشجوي كه درصورتي .8 ماده به الحاقیتبصرررره 

 را وي تحصيل مدت دانشكده تكميلي تحصيالت شوراي تأييد و راهنما استاد/استادان پيشنهاد به دارد اختيار

 .دهد افزايش نيمسال چهار تا حداكثر

در  غيرايراني دانشجوي شده گذرانده درسي واحدهاي پذيرش و سازي معككادل .9ماده  به الحاقیتبصررره 

 . است پذير امكان دانشكده تشخيص به همان مقطع

 تكميلي تحصيالت شوراي تأييد و راهنما استاد پيشنهاد به ،نياز صورت در .9ماده  به الحاقیتبصرررررره 

 نمره با "جبرانكككي درس" عنوان به را درسي واحد 22 تا حداكثر است موظف غيرايراني دانشجوي ،دانشكده

 .شود نمي لحاظ كل ميانگين و نيمسال ميانگين محاسبه در ها درس اين واحد و نمره. بگذراند 21حداقل 

 20واحد آموزشي و  0تا  6واحد،  63پژوهش محور از  غيرايراني براي دانشجويان .9تبصره الحاقی به ماده 

ميزان واحد آموزشي هر دانشجو با نظر استاد راهنما و تاييد گكروه  واحد پژوهشي است )رساله دكترا(. 66تا 

 تعيين مي شود.

 با نيمسال يك در حداكثر تحصيل دوره طول در است مجاز غيرايراني دانشجوي .9تبصره الحاقی به ماده 

 از كمتر به را انتخابي واحدهاي تعداد يا و نمايد اخذ واحد 3خود كمتكر از دانشكده  تكميلي تحصيالت تاييد

 واحد تقليل دهد. 3

 در چنانچه ،نكند كسب قبولي نمره درس چند يا يك در كه غيرايراني دانشجوي. 01تبصره الحاقی به ماده 

، نمره يا نمرات مردودي قبلي فقط در ريزنمرات  ،بگذراند موفقيت با را ها درس يا درس آن بعدي هاي نيمسال

تحصيلي دانشجو ثبت و باقي مي ماند اما در ميانگين كل نمرات دوره بي اثر و صرفا آخرين نمره قبولي در آن درس 

 يا درسها ملاك محاسبه ميانگين كل دوره خواهد بود.
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 خارجي در يك درس، مشروط به موافقت استاد درس،در صورت حضور دانشجويان  .01تبصره الحاقی به ماده 

اين دانشجويان مي توانند شود و ارائه  انگليسي-به دو زبان فارسي امتحان براي اين دانشجويان مي تواندسوالات 

 .بنويسند يسيانگل فارسي يا به زبان پاسخ به سوالات را

دانشجويان دكتراي روزانه در مصوب موظفي  نصف غيرايرانيموظفي دانشجويان  .08ماده تبصره الحاقی به 

 است. مربوطه دانشكده

 

 بخش سوم: ارزيابی جامع  

محور ارزيابي جامع آموزشي معادل يك ارزيابي پژوهش غيرايرانيبراي دانشجوي  .11ماده تبصره الحاقی به 

رساله و توانمندي علمي وي مورد ارزيابي قرار  هجامع مقدماتي مي باشد كه در آن بطور توامان طرح اوليه پيشنهاد

مي گيرد. اين ارزيابي كاملا شفاهي است و محور سوالات علمي علاوه بر موضوع پيشنهاده، دو درس دوره تحصيلات 

 مي شود. قطعيدانشكده با تاييد تكميلي پيشنهادي دانشجو و استاد راهنما بوده كه 

 انكپاي اكت حداكثر تواند مي غيرايراني دانشجوي يك آموزشي جامع ارزيابي. 11 ماده به الحاقی تبصره

 .شود  برگزار دانشكده تكميلي تحصيالت شوراي برنامه و تشخيص طبق ،تحصيلي پنجم الكنيمس

 انگليسي-به دو زبان فارسيمي تواند  كتبي دانشجويان خارجي جامع ارزيابيسوالات  .10ماده تبصره الحاقی به 

 يسيبه زبان انگل ارزيابي شفاهي مي تواند، هيات ارزيابي جامعو تاييد  در صورت درخواست ايشانشود و تنظيم 

 .برگزار شود

 جامع بخش ارزيابي در شركت شرايط احراز عدم يا و قبولي عدم صورت در . 13.ماده به الحاقیتبصره 

 مي محروم تحصيل از دانشجو و آيد نمي عمل به نامثبت  تحصيلي نيمسال ششمين در دانشجو از آموزشي

 .شود

خود را به  2و گزارش پژوهشي رسالهمي تواند پيشنهاديه  غيرايرانيدانشجوي . 12تبصره الحاقی به ماده 

جامع  ارزيابيگزارش هر دو  در يك چكيده فارسي تحريرارائه دهد. در اينصورت  تدوين و زبان انگليسي

 لازم است. پژوهشي

 اكهادهكم نكاي در مندرج پژوهشي و آموزشي جامع هايارزيابي بنديزمان .1٢ و 19 ماده به الحاقی تبصره

 .شود انجام تاخير نيمسال يك با تواند مي غيرايراني دانشجويان براي
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 بخش چهارم: استاد راهنما  

  .شوداستاد راهنما محسوب مي مازادظرفيت بعنوان  غيرايراني دانشجوي .31 ماده به تبصره الحاقی

با تامين هزينه توسط وي يا  غيرايرانيمطالعاتي دانشجويان  فرصتاستفاده از. 3٢تبصره الحاقی به ماده 

 بلامانع است. دانشگاه زمانبندي رعايت بورس دهنده در چهارچوب مقررات و سازمان يا و متبوع دولت

 

 دفاع و ارزيابی از رسالهبخش پنجم:   

خود را به زبان  رسالهدانشجوي غير ايراني با اجازه استاد راهنما مي تواند . 32تبصره الحاقی به ماده 

انگليسي تدوين كرده و به همين زبان از آن دفاع كند. در اينصورت بايد صفحه عنوان، تصويب نامه ، چكيده 

 نامه اضافه شود.و كلمات كليدي بصورت فارسي به انتهاي پايان 

اخذ براي فارغ التحصيلي نياز به پژوهش محور،  غير ايرانيدانشجوي . 38تبصره الحاقی به ماده 

و  ISI الملليدو مقاله تحقيقي كامل، مبتني بر رساله در نشريات ادواري داراي نمايه معتبر بين چاپ/پذيرش

 .داردبه زبان انگليسي با شرايط ذكر شده در اين ماده 

نامه آموزشي دوره تحصيلي نامه اجرايي آييناين تبصره ها براي الحاق به شيوه .4٢تبصره الحاقی به ماده 

تنظيم شده و در شوراي تحصكيلات تكميلكي دانشكگاه  22/1/2631راي دانشگاه صنعتي اصفهان مصوب دكت

قابكل به بعكد  30-33به تصويب رسيده و براي دانشجويان خارجي ورودي سال تحصيلي  22/2/2188مورخ 

 اجرا مي باشد.

 


