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 مقدمه  -1

، 28/7/1393مصوب  فتعوزارت آموزشی  ریزیآیین نامه شورای عالی برنامه 3ماده  12به استناد بند 

شورای عالی برنامه ریزی آموزشی  24/11/1394مورخ  871 جلسه  نامه آموزشی دوری دکترای تخصصی درآیین

برای کلیه  عتفمعاون آموزشی وزارت  17/2/1395مورخ  27722/2اجرای آن طی نامه شماره  و مصوب گردید

 الزم االجرا است.  و بعد از آن 1395دانشجویان ورودی سال 

از آیین نامه آموزشی دوری دکترای تخصصی،  ضوابط مربوط به بررسی و تصویب طرح  23بر اساس ماده 

و غیاب دانشجو، مرخصی  رپیشنهادی برای انجام رساله دکتری، حذف تمام دروس یک نیم سال تحصیلی، حضو

م نمره، تصمیم گیری در موارد خاص و سایر تحصیلی، انصراف از تحصیل، تقویم آموزشی، چگونگی ثبت و اعال

 باشد. ها میب دانشگاهبر اساس شیوه نامه اجرایی مصو ،اجرایی آیین نامه مذکور موارد

خود را در  دوره دکترای پژوهشی-نامه اجرایی شیوه آموزشیبر این اساس دانشگاه علم و صنعت ایران آیین

به تصویب رساند و تغییرات اعمال شده  11/10/1397ه مورخ جلسه شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگا

به بعد الزم االجرا دانست. در برخی از  97در آن را به نسبت شیوه نامه قبلی برای دانشجویان دکترای ورودی 

در  نامه داخلیوهیشها داده شده است که دلیل اصلی تدوین بندهای شیوه نامه مذکور اختیاراتی به دانشکده

 یلیتکم التیتحص انیبر عملکرد دانشجو تیریمد تهینامه توسط کم وهیش نیا باشد.می عیصنا یده مهندسدانشک

دانشکده  یو پژوهش یآموزش یشورا 14/4/99در جلسه مورخ که شده است  نیتدو صنایع یدانشکده مهندس

 گردد.در ادامه به برخی از این موارد اشاره می .دیگرد بیتصو عیصنا یمهندس

ها اجازه داده شده است شرایط الزم برای اخذ مجوز نامه به دانشکدهاین شیوه 43از ماده  1بصره در ت ❖

 دفاع نهایی را ارتقا دهند. 
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های متعددی برای زمانبندی ، نه تنها مسئولیت2و بندهای انتهایی پیوست  31از ماده  5و  3بند  ❖

ها واگذار کرده است، بلکه این اختیار را نشکدههای آموزشی و پژوهشی دانشجویان دکتری را به دافعالیت

دانشکده مطابق با ضوابط و  ،داده است تا در صورت تاخیر در هر قسمت از چهارچوب زمانبندی مصوب

 مقررات آموزشی خود با هماهنگی مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه عمل نماید.

رفت پروژه دانشجو از سوی دانشکده های پیشنحوه نظارت بر گزارشقید شده است که  31در ماده  ❖

 مشخص گردد. 

، تایید شورای 17به منظور حذف آزمون جامع کتبی عالوه بر باالتر بودن میانگین دروس از  35در ماده  ❖

 آموزشی و پژوهشی دانشکده قید شده است.

 آموزشی و پژوهشی(فرآیند تحصیل )اعم از دوره در  اثربخشیمند نمودن و افزایش نظاموه نامه یشهدف از این 

باشد. میبوده و کلیه تعاریف و موارد اجرایی مطرح شده در آن، در چهارچوب اسناد باالدستی  دانشجویان دکتری

های دانشجویان نظارت بر کیفیت فعالیتروند به دنبال افزایش میزان مشارکت کلیه اساتید محترم در  نامهشیوهاین 

که در است دکتری دانشجویان کلیه دامنه کاربرد این شیوه نامه باشد. های پژوهشی آنها میدکتری و خروجی

و پژوهش محور در دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت حاالت روزانه، نوبت دوم، پردیس  هریک از

شیوه نامه مسئول اجرای این  دانشکده معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی. باشندمیمشغول به تحصیل ایران 

شورای آموزشی دانشکده مسئولیت نظارت و حصول اطمینان از حسن اجرای این دستورالعمل را بر و  باشدمی

 عهده دارد.

نامه ضوابط اجرایی مورد نظر در شیوه 2گردند بدین شرح است: در بخش ساختار مباحثی که در ادامه ارائه می

ارائه گردیده  دانشجو و استاد راهنما نیماب یالقاز  توافق اخ یشنهادینمونه پ کی 3گردد. در بخش تبیین می

 های مورد نیاز پیوست شده اند.کاربرگ 4است. در بخش 
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 ضوابط اجرایی دوره -2

های نام ترم بعد، دانشجویان موظفند گزارشی مکتوب از فعالیتدر پایان هر نیمسال تحصیلی و قبل از ثبت -1-2

  .(1)پیوست دنما به آموزش دانشکده ارائه نمایبا تایید استاد راهن را در آن نیمسالپژوهشی خود 

ضروری است تا دانشجویان  مناسب،اجرای موفق دوره دکتری و تحقق زمانبندی پیشبرد مستمر، به منظور  -2-2

 :را مد نظر قرار دهندموارد زیر در گزارشات تحویلی خود به استاد راهنما حداقل  در چهار ترم اول

 ی پایان نامه ترم اول: تعریف موضوع و حوزه کل ❖

 ترم دوم: بررسی و مرور ادبیات موضوع ❖

 ترم سوم: شناسایی و تعریف مساله ❖

 ترم چهارم: روش تحقیق و رویکرد مناسب حل مساله ❖

دانشجوی شده است.  ارائههای دانشجو امتیازدهی به فعالیت چهارچوبی جاری، نامهاز شیوه  3در بخش  -3-2

 را به دست آورده باشد.  الزمایستی حد نصاب برای ورود و آغاز هر مرحله جدید ب ،دکترا

مدرک مربوط به  بایدتا قبل از آزمون جامع تحصیلی خود، و ی آموزشی دانشجویان پس از اتمام دوره -4-2

   نمایند.قبولی در یک آزمون زبان انگلیسی معتبر را ارائه 

د نکتبی را ندارجامع ر آزمون نیازی به شرکت دو باالتر باشد،  17دانشجویانی که میانگین کل دروس آنها  -5-2

 یشفاهجامع هدفمندتر نمودن آزمون  به منظور د.نشفاهی شرکت نمایجامع و صرفا باید در آزمون 

 پروپوزال را شیمستند پ ،3و 2در پیوستارائه شده  هایبر اساس فرم ابتدا،  الزم استدکترا  انیدانشجو

 نییممتحن توسط گروه تع دیاسات ،اتمستنداین ر اساس . ببدهندبه گروه  هیاول یابیارز یو برا کرده هیته

نظر معاونت  ریدکترا را ز یآزمون جامع شفاه یبرگزارجهت  یتواند مراحل بعدیشود. سپس دانشجو میم
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دانشجو موظف است تا پایان ترم سوم نمره قبولی آزمون جامع را کسب  کند. یدانشکده سپر یآموزش

 نماید.

 حداکثر تا پایان ترم چهارم ارائه نمایدخود را اد موضوع رساله )پروپوزال( دانشجو موظف است پیشنه -6-2

های دانشجو گزارشتوصیه می شود  . بعد از تصویب پروپوزال نیز(5و 4در پیوستارائه شده  هایفرم)

 .داینم ارائه به استاد راهنما یکبارماه  6هر را  رساله خود پیشرفتمکتوب 

با هماهنگی استاد موظف است وجهی از تحقیق رساله دکتری، دانشجو پس از سپری شدن بخش قابل ت -7-2

   .(7و  6)پیوسترا تا پایان ترم ششم برگزار نمایدخود  سمینار هنمارا

حداکثر تا پایان نیمسال هشتم تحصیلی خود  ،دکتری موظف به برگزاری جلسه پیش دفاع دانشجوی -8-2

 .(10و  9 ، 8ت )پیوس دباشمی طبق ضوابط دانشگاه و دانشکده

عملکرد و نظم همچنین . باشدضروری می 11برای دفاع نهایی تکمیل کاربرگ مطرح شده در پیوست  -9-2

آموزشی و پژوهشی دانشجو از سوی نماینده تحصیالت تکمیلی در جلسه دفاع نهایی به صورت محرمانه 

 12در پیوست  یدکتر نامه انیاصالحات گزارش دفاع از پا دییکاربرگ تا شود.برای تیم هادی ارائه می

 آمده است.

نامه جاری در چهارچوب اسناد باالدستی )مصوبات وزارت علوم و دانشگاه( تفسیر هر یک از بندهای شیوه -10-2

  پذیرد و رعایت بندهای آن اجباری است. صورت می



 14/4/1399 تاریخ:

  

ی  اجرایی آموزشی و پژوهشی دوره شیوه نامه

   دکتری در دانشکده مهندسی صنایع
 دانشکده مهندسی صنایع

 

 26از  6صفحه 

 امتیاز دهی چهارچوب -3

 حصیلی دانشجویان دکتریجدول مربوط به حد نصاب امتیازات الزم برای ورود به هر مرحله از دوران ت
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گزارش، 

رعایت اخالق 
 ای و ...حرفه

هر مورد در هر ترم 

هر ترم و  امتیاز 3تا 
 امتیاز 6 حداکثر

 3هر مورد در هر ترم تا 

هر ترم حداکثر و  امتیاز
 امتیاز 9

 امتیاز 3هر مورد تا 

 هر ترم حداکثر
 امتیاز 6 

 هر ترم تا
 (2) (5) (8) (10) تحث داوری امتیاز 4 

      -        40 آمادگی امتحان جامع-1

        60 دفاع از پروپوزال -2
  

    

        90 سمینار -3
  

    

              110 پیش دفاع -4

              120 دفاع نهایی -5

 

 

 توضیحات الزم در صفحه بعد آمده است.
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شود. امتیاز دستاوردها بر اساس آخرین وضعیت آن در نظر گرفته می  Scopusو ISI  ،ISCامتیاز مقاالت  ❖

ی برای سایر دستاوردها محدودیت تعداد و مقدار وجود برای هر مورد قید شده و به غیر از مقاله کنفرانس

 ندارد.  امتیازات دستاوردهای دانشجو در هر مرحله  به صورت تجمعی محاسبه می شوند.

شوند. منظور تمام به غیر از دستاوردهایِ دانشجو، سایر امتیازات صرفا برای دو ترم گذشته محاسبه می ❖

 باشد.یار آموزشی و پژوهشی و سایر موارد میموارد مربوط به نظم و حضور فعال، دست

دهند. به عنوان نمونه برای اعداد مطرح شده در داخل پرانتز حداکثر امتیاز مربوط به هر مورد را نشان می ❖

 شود.در نظر گرفته می 2مقاالت کنفرانسی بین المللی معتبر حداکثر امتیاز معادل 

شود. حد نصاب نامه متناسب با مبلغ قرارداد امتیاز داده میدر مورد دستاوردهای صنعتی مرتبط با پایان  ❖

امتیاز دارد. در  20گردد، که مبلغ معادل آن معامالت کوچک هر ساله توسط هیئت دولت اعالم می

مواردی که قرارداد تحت نظر استاد راهنما باشد ولی با دانشگاه منعقد نشده باشد، به پیشنهاد استاد راهنما 

از  تیحما». همچنین برای دریافتی در قالب گیردتعلق میندات، تا حداکثر نصف امتیاز و بر اساس مست

قابلیت  1.5 کمکی برای مبلغ قرارداد تا میزان بیضر «یتیحما یهاقرارداد با صندوق»و « نامه انیپا

پیاده  . برای مواردی که هیچگونه تراکنش مالی محقق نشود ولی نتایج پایان نامه در صنعتاعمال دارد

سازی شده باشد، بر اساس درصد پیشرفت کار که به تایید کارفرما و استاد راهنما رسیده باشد، تا سقف 

ارزیابی عملکرد دانشجویان  گرفته شود. موارد فوق باید در هر مورد توسط کمیتهدر نظر تواند میامتیاز  10

 بررسی و تایید گردند.  تحصیالت تکمیلی

 هر مرحله مطابق با جدول زیر مد نظر استبه موقع  یبرگزارو  در مورد پیشبرد مستمر ❖

 

 

 دفاع نهایی پیش دفاع سمینار دفاع از پروپوزال آمادگی امتحان جامع مرحله

 ترم هشتم ترم هفتم ترم ششم ترم چهارم ترم سوم زمانبندی مناسب
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زه ورود به مرحله بعدی را طبیعی است که تا زمانی که دانشجو حد نصاب الزمه را کسب نکرده است، اجا ❖

 ندارد و هر چه سریعتر بتواند امتیازهای الزمه را کسب کند سریعتر هم مرحله بعدی را آغاز خواهد نمود.

 مستندات مربوط به هر بند باید به پیوست فرم جاری ضمیمه گردد. ❖

 

 یمهندسدانشکده  یلیتکم التیتحص انیبر عملکرد دانشجو تیریمد تهیکمتوسط این شیوه نامه 

شورای آموزشی و پژوهشی  14/4/99در جلسه مورخ با پیشنهاد این کمیته تدوین شده است که 

 دانشکده مهندسی صنایع تصویب گردید.
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 .......... سال تحصیلی [      ]دوم /[     ]اول مسالیدر ن یدکتر انیدانشجو یها تیکاربرگ گزارش فعال -1پیوست

 نوع پذیرش تلفن رشته یا گرایش اره دانشجوییشم دانشجو نام و نام خانوادگی

 سهمیه مربیان شبانه  پردیس روزانه    
 

 

ب
- 
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 عنوان فعالیت

ز  
یا

مت
ر ا

کث
دا

ح
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ی
 

امتیاز تایید شده توسط استاد 

 راهنما

از 
تی

 ام
ثر

داک
ح

ند
ر ب

ه
ند 

ر ب
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ده
 ش

ب
س

ز ک
یا

مت
ا

 

 طبقه بندی ریز امتیازات استاد راهنما

 مربوط به حضور فعال 

 ضعیف متوسط خوب خیلی خوب  شودیامتیاز این مورد توسط آموزش مشخص م (10) برگزاری به موقع مرحله قبل

ل 
عا

ر ف
ضو

 ح
از

تی
ام

 

 حضور در دانشکده

(16)  

(8) 
 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 - 0 

    

 (4) ارائه گزارش پیشرفت
 4 – 1/3 3 – 1/2 2 – 1/1 1 – 0 

    

 (2) ایاخالق حرفهو  پذیریتعامل
 2 – 6/1 5/1 –1 9/1 – 5/0 4/0 – 0 

    

 (2) دسترس پذیری
 2 – 6/1 5/1 –1 9/1 – 5/0 4/0 – 0 

    
 

ج
-

ار
ستی

د
ما 

هن
را

اد
ست

ا
 

 امتیاز تایید شده توسط استاد راهنما اسامی درس یا دانشجویان در ترم حداکثر امتیاز عنوان فعالیت

   (6) (TAدستیار آموزشی)

   (9) (RAدستیار پژوهشی)

 

د
- 

سا
رد

وا
ر م

ی
 

 عنوان فعالیت
 حداکثر امتیاز 

 یک ترم
 امتیاز تایید شده توسط استاد راهنما توضیحات

سخنرانی پژوهشی، تدوین یا ترجمه کتاب، اختراع، جوائز معتبر 
 و غیره

(6) 
  

 (4) امتیاز تشویقی استاد برای مواردی که در این فرم ذکر نشده
  

  

 : .................................................تاریخ و امضاء: ..................................نام و نام خانوادگی دانشجو      
 

.................... .............................................................................................................................. نظر استاد راهنما در مورد  رضایت از حضور و فعالیت های آموزشی / پژوهشی دانشجو در طی دوره ارزیابی :

  ............................تاریخ و امضاء :.......................نام و نام خانوادگی استاد راهنما: ...............................................................................................................................................................................................................................

ف
ال

- 
ها

رد
او

ست
د

 

ت
اال

مق
 

 کیفیت ایندکس
نام  عناوین 

 ژورنال 

 آخرین وضعیت

ISI 

𝑸𝟏 
1- A robust stochastic bi-objective model … 
2- Integration of Environmental and Social …. 

EJOR 
TRE 

Accept 
UnderReview 

𝑸𝟐    

𝑸𝟒 و 𝑸𝟑    

ISC, Scopus    

    کنفرانس

دستاوردهای 

 صنعتی

هاعناوین طرح  توضیحات وصولی تا کنون مبلغ نام موسسه 

    

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360835220302291
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 کاربرگ تعیین دروس آزمون جامع  -2پیوست
 استاد محترم جناب آقای دکتر / سرکار خانم دکتر...........................

 با سالم 

..................... با توجه ...........................دانشجوی مقطع دکتری رشته ................................................به شماره دانشجویی ........اینجانب...............

دارم. ضمناً عناوین دروس به گذراندن تعداد ....... واحد درسی، درخواست شرکت در آزمون جامع نیمسال تحصیلی .....................را 

 گذرانده شده و عنوان پیشنهادی رساله در مقطع دکتری به شرح ذیل می باشد.

 تمامی دروس گذرانده شده در مقطع دکتری                                                              معدل:عناوین 

 نمره اخذ شده در درس مذکور نام استاد نام درس ردیف

    

 

 

 نیز به پیوست ارائه شود( "طرح پیشنهادی رساله دکتری")فرم  عنوان پیشنهادی رساله:

............................................................................................................................................................................................................................

...... 
 امضاء دانشجو:

 تاریخ:

 مدیر محترم گروه ............................

بدینوسیله با توجه به عنوان پیشنهادی رساله، اساتید ذیل برای آزمون جامع شفاهی دانشجوی فوق الذکر اعالم  -با سالم

  گردد. می

 حوزه تخصصی نام استاد ردیف حوزه تخصصی نام استاد ردیف

1   4   

2   5   

3   6   

 الزم به ذکر است دانشجو بر اساس شیوه نامه شرایط معافیت از آزمون کتبی را 

   [  دارد. [

   [ پیشنهاد                     -3و               -2               -1ندارد، بنابراین برگزاری آزمون جامع کتبی از سه درس [

 شود.می

 لذا خواهشمند است بررسی و اعالم نظر فرمائید. 
 امضاء استاد راهنما:

 تاریخ:
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 یرساله دکتر یطرح پیشنهادکاربرگ  -3پیوست

 

 
 دانشکده مهندسی صنايع 

 طرح پیشنهادی رساله دکتری

 
   مشخصات دانشجو

 شماره دانشجوئی: نام: نام خانوادگی:

 ء:امضا گرايش: رشته:

   

   مشخصات استاد راهنما

 رتبه دانشگاهی: تخصص اصلی: نام: نام خانوادگی:

 امضاء   

   

 

 اين قسمت توسط دفتر تحصيالت تکميلی کامل شود

 

 تاريخ ارائه طرح تحقيق به دفتر: ......................................

 ........... )نوبت دوم(..........................تاريخ ارائه طرح به گروه: )نوبت اول( .............
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 اطالعات مربوط به پايان نامه

 

 عنوان پايان نامه: -1

 

  فارسی: -1

  التين: -2

 واژگان کليدی: -2

  فارسی: -1

  التين: -2

  

 ای توسعه               کاربردی             نظری               نوع تحقيق:                   بنيادی   -3

 

 مدت پيش بينی شده برای انجام -5تعداد واحد پايان نامه:                                                         -4

 

 تعريف مسأله و بيان موضوع اصلی تحقيق:  -6

 

 

 سابقه شکاف تحقيقات موجود و ضرورت انجام تحقيق -7

 

 

 سوالهای تحقيق )هر فرضيه به صورت جمله خبری نوشته شود( ها يافرضيه -8

 

 

 ها )شامل اهداف علمی، کاربردی و ضرورتهای خاص انجام تحقيق(هدف -9
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 چه کاربردهائی از انجام اين تحقيق متصور است -10

 

 

 ی اجرائی و غيره(نامه )اعم از موسسات آموزشی، پژوهشی، دستگاههااستفاده کنندگان از نتيجه پايان -11

 

 

 جنبه جديد بودن و نوآوری طرح در چيست؟ )اين قسمت به کمک استاد راهنما تکميل شود( -12

 

 

 روش انجام تحقيق: -13

 

 

 روش و ابزار گردآوری اطالعات: -14

 

 

 گيری )در صورت لزوم(جامعه آماری و تعداد نمونه و روش نمونه -15

 

 

 اطالعات يا روشهای حل مدل: روش تجزيه و تحليل -16

 

 مراحل انجام تحقيق و جدول زمانبندی آن به همراه نمودار گانت ) از زمان تصويب تا دفاع نهائی( -17

 

 فهرست و منابع و مأخذ )فارسی، عربی، التين و يا اينترنت به شرح زير( -18
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 یفرم پیشنهاد موضوع رساله دکتر -4پیوست
 

 :                                  شماره دانشجویی:                           رشته و گرایش تحصیلی:            دانشجو ینام و نام خانوادگ

 استاد راهنما:                                           استاد مشاور:                                نوع سهمیه:    

 معدل دوره آموزشی:                        نمره زبان انگلیسی:                               معدل آزمون جامع:     

  -3                                        -2                                         -1عناوین دروس گذرانده:              

4-                                       5-                                        6-  
 

 

 .................................................................................................................................................................عنوان پروژه دکتری: 
 

............................................................................................................................................................................................................................. 
دارم. ضمناً مستندات و مل خود را به منظور دفاع از پیشنهاد موضوع رساله دکتری اعالم میاینجانب  ....................................... آمادگی کا

 گزارش تحقیقی اینجانب بپیوست نامه ارسال می گردد. 

 امضاءتاریخ                                                                                                                      
 

نفر از اعضاء هیات  2باشد. ضمناً اعضاء کمیته هادی رساله دکتری )پیشنهاد موضوع رساله دکتری و کلیه مستندات گزارش تحقیق نامبرده مورد تائید می

 گردد:( بشرح ذیل پیشنهاد مید باشد(شان دانشیار یا استا)حداقل یک نفر از اعضاء، مرتبه علمیها علمی دانشکده و دو نفر از اعضای هیات علمی سایر دانشگاه

1-                                       2-                                      3-                                      4- 

5-                                       6- 

 تاریخ:                                               امضاءاستاد راهنما:                                        

 استاد مشاور:                                        تاریخ:                                               امضاء
 

 

یته تحصیالت تکمیلی گروه .................................... مطرح و اعضاء کمیته درخواست مذکور بهمراه مستندات پیوست در جلسه مورخ ................................ کم

 هادی بشرح ذیل تعیین شدند. 

1-                                                  2-                                                   3- 

4- 

 تاریخ:                                               امضاء             مدیر گروه:                            
 

 

ه هادی رساله درخواست پیشنهاد موضوع رساله دکتری در جلسه مورخ .............................. شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده مطرح و اعضاء کمیت

 دکتری مورد تصویب قرار گرفت.

 ......................................................................................................................................................................................................توضیحات: ......

 تاریخ:                                  امضاء                   معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی صنایع       
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 فرم مجوز برگزاری دفاع از موضوع دکتری -5پیوست

   جناب آقاي دکتر

 استاد محترم راهنما

آمادگي                 ماره دانشجوئي به ش                      گرايش  صنايعدانشجوي دوره دكتري رشته                     با سالم و احترام، اينجانب 

 خود را جهت برگزاري جلسه دفاع از موضوع )پروپوزال( اعالم مي نمايم.                      

 عنوان پیشنهادي رساله دکتري: 

 

 لذا خواهشمند است در خصوص برگزاري جلسه دفاع از موضوع اعالم نظر فرماييد.

  نام و نام خانوادگي دانشجو 

   امضاء و تاريخ    

------------------------------------------------------------------------------ 

 معاون آموزشي و تحصیالت تکمیلي دانشکده 1-2

 با سالم و احترام

است  )پروپوزال( رسيدهبه مرحله دفاع از موضوع  آموزشي و پژوهشينامه  وهيشبا توجه به  بدينوسيله گواهي مي شود كه كار تحقيقاتي ايشان

پيشنهاد مي گردد جلسه دفاع از موضوع )پروپوزال( آقاي/خانم  حاصله آمادگي با توجه به باشد.  يم وستيمدارک مربوطه به پكه 

 ساعت ......................  برگزار گردد.   .........................    ..........................   روز 

 نام خانوادگي استاد راهنما نام و        

 امضاء و تاريخ        

خواهشمند است جهت برگزاري موثر جلسات دفاع از موضوع، اين فرم يک هفته قبل از تاريخ مذکور، تحويل معاونت آموزشي 

 دانشکده گردد.

--------------------------------------------------------------------------- 

 ت تکمیلي دانشکدهدفتر تحصیال

 با سالم و احترام،

 خواهشمند است اقدامات الزم صورت گيرد. 

 

   معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده                                                                               

 امضاء و تاريخ        
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... يك نسخه از گزارش ارائه موضوع، در تاريخ .................... از آقاي/خانم ...................... جهت شركت اينجانب ......................... -1

 ام.در جلسه دفاع از موضوع نامبرده دريافت نموده

 امضاء

 

..... از آقاي/خانم .................... جهت شركت اينجانب ............................ يك نسخه از گزارش ارائه موضوع، در تاريخ ............... 2

 ام.در جلسه دفاع از موضوع، نامبرده دريافت نموده

 امضاء

 

..... جهت شركت اينجانب ............................ يك نسخه از گزارش ارائه موضوع، در تاريخ .................... از آقاي/خانم ............... 3

 ام.اع از موضوع، نامبرده دريافت نمودهدر جلسه دف

 امضاء

 

.. جهت شركت اينجانب ............................ يك نسخه از گزارش ارائه موضوع، در تاريخ .................... از آقاي/خانم ............... -4

 ام.در جلسه دفاع از موضوع، نامبرده دريافت نموده

 امضاء

 

....................... يك نسخه از گزارش ارائه موضوع، در تاريخ .................... از آقاي/خانم ................. جهت شركت اينجانب ..... -5

 ام.در جلسه دفاع از موضوع، نامبرده دريافت نموده

 امضاء

 

خ .................... از آقاي/خانم ................. جهت شركت اينجانب ............................ يك نسخه از گزارش ارائه موضوع، در تاري -6

 ام.در جلسه دفاع از موضوع،  نامبرده دريافت نموده

 امضاء
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 دکتری  ناریفرم مجوز برگزاری سم -6پیوست

   جناب آقاي دکتر

 استاد محترم راهنما

                به شماره دانشجوئي                       گرايش  صنايعري رشته دانشجوي دوره دكت                    با سالم و احترام، اينجانب 

 آمادگي خود را جهت برگزاري جلسه سمينار اعالم مي نمايم.                      

 عنوان رساله دکتري: 

 

 لذا خواهشمند است در خصوص برگزاري جلسه سمينار اعالم نظر فرماييد.

  نام و نام خانوادگي دانشجو 

   امضاء و تاريخ    

------------------------------------------------------------------------------ 

 معاون آموزشي و تحصیالت تکمیلي دانشکده

 با سالم و احترام

ارائه سمينار را دارند. لذا پيشنهاد مي گردد جلسه بدينوسيله گواهي مي شود كه پايان نامه ايشان به مرحله سمينار رسيده و آمادگي 

          سمينار آقاي/خانم                      روز 

 ساعت              برگزار گردد. 

 نام و نام خانوادگي استاد راهنما        

 امضاء و تاريخ        

---------------------------------------------------------------------------- 

 دفتر تحصیالت تکمیلي دانشکده

 با سالم

 خواهشمند است اقدامات الزم صورت گيرد. 

       معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده                                                                      

 امضاء و تاريخ    
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...... يك نسخه از گزارش پايان نامه در تاريخ .................... از آقاي/خانم ...................... جهت شركت اينجانب ...................... -1

 ام.در جلسه دفاع  نامبرده دريافت نموده

 امضاء

قاي/خانم ...................... جهت شركت در اينجانب ............................ يك نسخه از گزارش پايان نامه در تاريخ .................... از آ 2

 ام.جلسه دفاع  نامبرده دريافت نموده

 امضاء

..... جهت شركت در اينجانب ............................ يك نسخه از گزارش پايان نامه در تاريخ .................... از آقاي/خانم ................. 3

 ام.نموده جلسه دفاع  نامبرده دريافت

 امضاء

..... جهت شركت اينجانب ............................ يك نسخه از گزارش پايان نامه در تاريخ .................... از آقاي/خانم ................. -4

 ام.در جلسه دفاع  نامبرده دريافت نموده

 امضاء

گزارش پايان نامه در تاريخ .................... از آقاي/خانم ...................... جهت شركت اينجانب ............................ يك نسخه از  -5

 ام.در جلسه دفاع  نامبرده دريافت نموده

 امضاء

.............. جهت شركت اينجانب ............................ يك نسخه از گزارش پايان نامه در تاريخ .................... از آقاي/خانم ........ -6

 ام.در جلسه دفاع  نامبرده دريافت نموده

 امضاء
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 دکترا سمیناربرگ ارزشیابی  -7پیوست

 همکار محترم جناب آقای دکتر 

آقای/خانم  دانشجو.................................... ضمن قدردانی و تشکر از قبول زحمت در خصوص ارزیابی رساله دکترای

  ................................................................................................................................................................................. با عنوان ........................

ضمن شود. خواهشمند است می برگزار................در تاریخ  سمینار مربوطه ،کهدکتر ..................به راهنمایی استاد محترم 

 .تحویل آخرین نسخه از پیشرفت پایان نامه دانشجوی نامبرده نظرات خود را در جدول ذیل وارد نمایید
  

 نیازبه تالش بیشتر مناسب خوب عناوین

له
سا

ی ر
ور

وآ
و ن

ت 
صال

ا
 

 اهمیت علمی کاربردی موضوع رساله  .1

 بتکار در روش تحقیق و آزمایشا .2

  حاصل از موضوع رسالهو دستاوردهای نتایج  ارزیابی  .3
 

   

له
سا

ن ر
وی

تد
 و 

یه
ته

 

 میزان و کیفیت استفاده از منابع و مراجع در نگارش .4

 کیفیت تجزیه و نگارش  .5

 کیفیت تجزیه و تحلیل مطالب .6

 کیفیت بحث و برداشت از نتایج حاصل .7
 

   

 ی پایان نامه مناسب و در راستای پروپزال بوده است؟آیا در کل پیشرفت پژوهش
 
 
 
 

 سایر نظرات:

 
 
 

 نام و نام خانوادگی استاد:                                                                                         امضا:

 گاه:                                       تاریخ:سمت دانشگاهی:                                             نام دانش
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 ییدفاع و دفاع نها شیپ یبرا یدکتر انیمقاالت دانشجو رشیپذ طیشرا -8پیوست

ی مجالتی قابل قبول است که استاد راهنما سردبیر یا عضو هیأت تنها مقاالت چاپ شده 2/2/80براساس مصوبه شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه مورخ  -

 حریریه آن مجالت نباشد.ت

( مقاالتی به عنوان محصول رساله دکتری مورد قبول 1395)خرداد  2016، از اول ژوئن 28/2/95براساس مصوبه شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه مورخ  -

 است. (Submit)اریخ ارسال مقاله مذکور، ت ی مسؤول آنها یکی از استادان محترم راهنما یا مشاور دانشجو باشد. تاریخشود که نویسندهواقع می

و  93دفاع دانشجویان دکتری ورودی ، حداقل محصوالت مستخرج از رساله جهت پیش13/4/95براساس مصوبه شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه مورخ  -

دار پس از اعمال ضرایب سهم هر یک از مایهمابعد، تعداد مقاالت چاپ/پذیرفته شده مستخرج از رساله دانشجو، حداقل معادل دو مقاله در مجالت معتبر ن

و مشاور( مطابق نویسندگان )برای مقاالتی که تعداد نویسندگان از یک نفر بیشتر باشد، ضرایب سهم هر یک از نویسندگان پس از حذف اسامی استادان راهنما 

، نام دانشجو با حذف اسامی استادان راهنما و ISIدر یک مقاله مجله باشد و حداقل می« نامه ارتقای مرتبه علمی اعضای هیأت علمیآیین»جدول موجود در 

 مشاور، به عنوان نفر اول از نویسندگان مقاله باشد. 

 شود. ای محرمانه محسوب نمینامه یا رسالههیچ پایان -

محسوب خواهد شد. ضمناً در صورت  ISIیک مقاله مجله  به شرط اینکه مستخرج از رساله و با نام دانشگاه باشد، معادل US Patent درهر اختراع ثبت شده  -

 شود. مشارکت چند نفر در ثبت اختراع، امتیاز آن طبق قانون ارتقای استادان محاسبه می

مقاالت  Impact factorنسخه کامل هر مقاله چاپ شده )یا پذیرفته شده همراه با نامه پذیرش( که به تأیید استاد راهنما رسیده باشد، همراه با برگه   تذکر:

ISI .تمامی اطالعات فرم مقاالت باید تایپ شوند. از سایت معاونت پژوهشی دانشگاه باید ضمیمه شوند 

 
 دفاع/ دفاع از رسالهجهت دریافت مجوز پیش فرم اطالعات مقاالت دانشجویان دکترا 

 رشته و گرایش:                                      استاد راهنما:                         نام و نام خانوادگی دانشجو:                            شماره دانشجویی:

 
 

ی مجالتی قابل قبول است که استاد راهنما ، تنها مقاالت چاپ شده2/2/80خ مور 166براساس مصوبه شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه به شماره  تذکر:

 سردبیر یا عضو هیأت تحریریه آن مجالت نباشد.
 اء مدیر گروه:امضاء استاد راهنما:                                                                                                       امض

 خ::                                                                                                                        تاریتاریخ
 

 د.دیمقاالت فوق در شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده مورخ ...................................... مطرح و جهت پیش دفاع از رساله تأیید گر

 امضاء مدیر تحصیالت تکمیلی دانشکده:                                                                                                                                          

 تاریخ:                                                                                                  

ت
اال

مق
 

  مجلهنام  عنوان مقاله کیفیت ایندکس
تاریخ 

 چاپ
ISSN-

Printed 
Impact 

Factor 

سهم 

 دانشجو

ISI 

𝑸𝟏 
1- A robust stochastic bi-objective model … 

2- Integration of Environmental and Social …. 
EJOR 

TRE 
    

𝑸𝟐       

𝑸𝟒 و 𝑸𝟑       

ISC, Scopus       

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360835220302291
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 پیش دفاعفرم مجوز  -9پیوست

 

 معاون آموزشي و تحصیالت تکمیلي دانشکده

آمادگي                 به شماره دانشجوئي                       گرايش  صنايعدانشجوي دوره دكتري رشته                     اينجانب 

 پيش دفاع از پايان نامه لذا خواهشمند است در خصوص برگزاري جلسهمي نمايم.   اعالم جهت پيش دفاع از پايان نامه خود را

   يد. اعالم نظر فرماي
 

 نام و نام خانوادگي استاد راهنما                                                نام و نام خانوادگي دانشجو 

 امضاء و تاريخ                                                 امضاء و تاريخ 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

 مدير محترم تحصیالت تکمیلي دانشگاه

ي هيئت داوران رساند پيش نويس نهايي پايان نامه دكتري آقاي/خانم ....................................... براي اعضابا احترام به اطالع مي

...................... برگزار ارسال گرديده و جلسه پيش دفاع در روز ...................... مورخ ....................... ساعت .......... در محل ..............

تاييد مجوز به اين دانشكده  خواهد شد. خواهشمند است دستور فرماييد ضمن بررسي پرونده تحصيلي دانشجو، مراتب تاييد يا عدم

 ابالغ گردد.

 پذیرفته یا چاپ شده:      ISIگذرانده دانشجو:                                                 تعداد مقاالت تعداد واحد             
 تعداد مقاالت علمی و پژوهشی چاپ شده یا پذیرفته شده:  معدل کل:                                                                                

 
 -3                                         -2                                             -1اسامی هیئت داوران:           
                                    4-                                             5-                                         6-  

 

 كارشناس تحصيالت تكميلي دانشكده                                      معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده   

 امضاء و تاريخ                                              امضاء و تاريخ        

---------------------------------------------------------------------------- 
 

 معاون آموزشي و تحصیالت تکمیلي دانشکده

 به اطالع مي رساند برگزاري جلسه پيش دفاع مذكور از نظر حوزه تحصيالت تكميلي دانشگاه بالمانع است.

 

 مدير تحصيالت تكميلي دانشگاه                   كارشناس تحصيالت تكميلي دانشگاه                              

 امضاء و تاريخ                                              امضاء و تاريخ        
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                                                                                                                                دانشجوي دوره دكتري رشته صنايع آمادگي جهت پيش دفاع از پايان نامه خود را اعالم مي نمايم.  ............................  اينجانب  

 امضاء

 

   اينجانبان اساتيد راهنما و مشاور با برگزاري جلسه پيش دفاع دانشجو موافقت مي نماييم. 
 

   استاد/اساتيد مشاور:نام و نام خانوادگي                                       نما:استاد/اساتيد راهنام و نام خانوادگي 

 امضاء و تاريخ                                                 امضاء و تاريخ 

 
 

... از آقاي/خانم ...................... جهت شركت اينجانب ............................ يك نسخه از گزارش پايان نامه در تاريخ ................. -1

 ام.دفاع  نامبرده دريافت نموده پيش در جلسه

 امضاء

 

يك نسخه از گزارش پايان نامه در تاريخ .................... از آقاي/خانم ...................... جهت شركت ............................  اينجانب -2

 ام.اع  نامبرده دريافت نمودهدفپيش در جلسه 

 امضاء

 

..... جهت شركت اينجانب ............................ يك نسخه از گزارش پايان نامه در تاريخ .................... از آقاي/خانم ................. -3

 ام.دفاع  نامبرده دريافت نموده پيش در جلسه

 امضاء

 

............ يك نسخه از گزارش پايان نامه در تاريخ .................... از آقاي/خانم ...................... جهت شركت اينجانب ................ -4

 ام.دفاع  نامبرده دريافت نموده پيشدر جلسه 

 امضاء

 

....... از آقاي/خانم ...................... جهت شركت اينجانب ............................ يك نسخه از گزارش پايان نامه در تاريخ ............. -5

 ام.دفاع  نامبرده دريافت نموده پيشدر جلسه 

 امضاء

..... جهت شركت اينجانب ............................ يك نسخه از گزارش پايان نامه در تاريخ .................... از آقاي/خانم ................. -6

 ام.دفاع  نامبرده دريافت نموده پيشدر جلسه 

 امضاء
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 رساله برای مرحله پیش دفاعکاربرگ تایید اساتید محترم داور خارجی  -10پیوست

 

 معاون آموزشي و تحصیالت تکمیلي دانشکده

 با سالم

كتري دانشجوي دوره د                    بدين وسيله تاييد مي شود مرحله پيش دفاع رساله دكتري آقاي/ خانم    

 رشته صنايع                     به شماره دانشجوئي                    تحت عنوان: 

 

 

 قابل انجام است. [  ]

 با اعمال اصالحات و تاييد استاد راهنما قابل انجام است. [  ]
 

 

 :اصالحات درخواستي       
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 دفاع نهایی پایان نامه دکترافرم مجوز  -11پیوست

 

 موزشي و تحصیالت تکمیلي دانشکدهمعاون آ

آمادگي                 به شماره دانشجوئي                       گرايش  صنايعدانشجوي دوره دكتري رشته                     اينجانب 

اعالم  پايان نامه دفاع از اعالم مي نمايم.  لذا خواهشمند است در خصوص برگزاري جلسه جهت دفاع نهايي از پايان نامه خود را

   يد. نظر فرماي
 

 نام و نام خانوادگي استاد راهنما                                                نام و نام خانوادگي دانشجو 

 امضاء و تاريخ                                                 امضاء و تاريخ 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

 مدير محترم تحصیالت تکمیلي دانشگاه

در روز ...................... مورخ .......................  از پايان نامه آقاي/ خانم ..................................... رساند جلسه دفاعبا احترام به اطالع مي

در محل .................................... برگزار خواهد شد. خواهشمند است دستور فرماييد ضمن بررسي پرونده تحصيلي ....... ....ساعت ...

 دانشجو، مراتب تاييد يا عدم تاييد مجوز به اين دانشكده ابالغ گردد.

 پذیرفته یا چاپ شده:      ISIتعداد مقاالت         تعداد واحد گذرانده دانشجو:                                                     
 ده:معدل کل:                                                                      تعداد مقاالت علمی و پژوهشی چاپ شده یا پذیرفته ش            

 
 -3                                         -2                                             -1اسامی هیئت داوران:           
                                    4-                                             5-                                         6-  

 

 معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده    كارشناس تحصيالت تكميلي دانشكده                                     

 امضاء و تاريخ                                              امضاء و تاريخ        

---------------------------------------------------------------------------- 
 

 معاون آموزشي و تحصیالت تکمیلي دانشکده

ضمنا از آقاي   مذكور از نظر حوزه تحصيالت تكميلي دانشگاه بالمانع است.نهايي برگزاري جلسه دفاع  به اطالع مي رساند

 .............................. تقاضا مي شود به عنوان نماينده حوزه تحصيالت تكميلي دانشگاه در جلسه دفاعيه مذكور شركت فرمايند.

 

 مدير تحصيالت تكميلي دانشگاه     كارشناس تحصيالت تكميلي دانشگاه         ا    دفتر آموزشهاي آزاد      امور خوابگاه ه
 )ویژه دانشجویان شبانه و بورسیه(       )ویژه دانشجویان خوابگاهی(

 تاريخ امضاء و                             امضاء و تاريخ                            امضاء و تاريخ       امضاء و تاريخ     
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                                                                                       دانشجوي دوره دكتري رشته صنايع آمادگي جهت دفاع از پايان نامه خود را اعالم مي نمايم.                                           ............................  اينجانب  

 امضاء

   دانشجو موافقت مي نماييم. نهايي اينجانبان اساتيد راهنما و مشاور با برگزاري جلسه دفاع 
 

   استاد/اساتيد مشاور:نام و نام خانوادگي                                       استاد/اساتيد راهنما:نام و نام خانوادگي 

 امضاء و تاريخ                                                 امضاء و تاريخ 

 
 

..... جهت شركت اينجانب ............................ يك نسخه از گزارش پايان نامه در تاريخ .................... از آقاي/خانم ................. -1

 ام.نامبرده دريافت نمودهدفاع نهايي  در جلسه

 امضاء

 

............... يك نسخه از گزارش پايان نامه در تاريخ .................... از آقاي/خانم ...................... جهت شركت اينجانب ............. -2

 ام.نامبرده دريافت نمودهدفاع نهايي در جلسه 

 امضاء

 

........... از آقاي/خانم ...................... جهت شركت اينجانب ............................ يك نسخه از گزارش پايان نامه در تاريخ ......... -3

 ام.نامبرده دريافت نمودهدفاع نهايي  در جلسه

 امضاء

 

..... جهت شركت اينجانب ............................ يك نسخه از گزارش پايان نامه در تاريخ .................... از آقاي/خانم ................. -4

 ام.نامبرده دريافت نمودهدفاع نهايي سه در جل

 امضاء

 

..... جهت شركت اينجانب ............................ يك نسخه از گزارش پايان نامه در تاريخ .................... از آقاي/خانم ................. -5

 ام.نامبرده دريافت نمودهدفاع نهايي در جلسه 

 امضاء

 ...................... يك نسخه از گزارش پايان نامه در تاريخ .................... از آقاي/خانم ...................... جهت شركتاينجانب ...... -6

 ام.نامبرده دريافت نمودهدفاع نهايي در جلسه 

 امضاء
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 ینامه دکتر انیاصالحات گزارش دفاع از پا دییکاربرگ تا -12پیوست

 
ماره دانشجويي .......................  بدينوسيله دفاع از  پايانامه دكتري مورخ ......................... اينجانب )نام و نام خانوادگي دانشجو( ............................. با شپيرو برگزاري جلسه 

 گزارش اصالح شده دفاع از پايان نامه دكتري خود را جهت اعالم نظر ارائه مي نمايم.

 تاريخ و امضاء-و نام خانوادگي دانشجو نام 

 نظرات استادان محترم ) راهنما / مشاور/ داوران(

اينجانب )نام و نام خانوادگي استاد(  دارم.  ........................................  بدينوسيله نظر خود را در خصوص اصالحات انجام شده اعالم مي

د گزارش در اين مرحله مورد تايي   است                         گزارش در اين مرحله نياز به  اصالحات بيشترمطابق توضيحات ذيل دارد

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 تاريخ و امضاء  -اد نام و نام خانوادگي است                                                                                                         

 نظرات استادان محترم ) راهنما / مشاور/ داوران(

اينجانب )نام و نام خانوادگي استاد(  دارم.  ........................................  بدينوسيله نظر خود را در خصوص اصالحات انجام شده اعالم مي

گزارش در اين مرحله مورد تاييد    گزارش در اين مرحله نياز به  اصالحات بيشترمطابق توضيحات ذيل دارد             است            

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 ء     تاريخ و امضا -نام و نام خانوادگي استاد                                                                                                          

 نظرات استادان محترم ) راهنما / مشاور/ داوران(

اينجانب )نام و نام خانوادگي استاد(  دارم.  ........................................  بدينوسيله نظر خود را در خصوص اصالحات انجام شده اعالم مي

گزارش در اين مرحله مورد تاييد    گزارش در اين مرحله نياز به  اصالحات بيشترمطابق توضيحات ذيل دارداست                         

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 تاريخ و امضاء      -نام و نام خانوادگي استاد                                                                                                          

 استادان محترم ) راهنما / مشاور/ داوران(نظرات 

اينجانب )نام و نام خانوادگي استاد(  دارم.  ........................................  بدينوسيله نظر خود را در خصوص اصالحات انجام شده اعالم مي

گزارش در اين مرحله مورد تاييد    مرحله نياز به  اصالحات بيشترمطابق توضيحات ذيل دارداست                         گزارش در اين 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 تاريخ و امضاء      -نام و نام خانوادگي استاد                                                                                                          

 ) راهنما / مشاور/ داوران( نظرات استادان محترم

اينجانب )نام و نام خانوادگي استاد(  دارم.  ........................................  بدينوسيله نظر خود را در خصوص اصالحات انجام شده اعالم مي

گزارش در اين مرحله مورد تاييد    اصالحات بيشترمطابق توضيحات ذيل دارد  است                         گزارش در اين مرحله نياز به

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 تاريخ و امضاء      -نام و نام خانوادگي استاد                                                                                                          

  

  

  

  

  

 و آخر دعوانا أَِن اْلَحْمُد ّلِلِِه َربِ  اْلعاَلِمين
 


