روند و مراحل ورود به آزمون جامع آموزشی

 -1کسب نمره قبولی در  1۲تا  1۸واحد آموزشی از مجموع  ۳۶واحد.

شرایط ورود به آزمون جامع آموزشی

حداقل نمره قبولی در هر درس  1۴از ۲۰
حداقل میانگین کل نمرات  1۶از ۲۰

 -۲کسب نمره قبولی زبان
قبل از امتحان جامع دانشجو موظّف است نمره کامل زبان را اخذ نماید ( .اگر زبان خارجی دانشجو انگلیسی نباشد الزم به معادل سازی
است).
نمره زبان  :حداقل امتیازات به شرح زیر می باشد.
TOFEL IBT: ۶1

TOFEL PBT:۵۰۰

IELTS:۵/۵

TOLIMO:۵۰۰

ITEP:۳.۵

MSRT_ MCHE:۵۰

نمره زبان خاص دانشجویان دکتری گروه زبان و ادبیات انگلیسی:
TOFEL IBT: 1۰۰

TOFEL PBT:۶۰۰

آزمون زبان فرانسه:

DELF :۳۵۰

IELTS:7
آزمون زبان آلمانی:

 ۳از TEST-DAF : ۵

 -۳تحویل اصل مدارک و تاییدیه تحصیلی مدارک قبلی (کارشناسی و کارشناسی ارشد) تبصره :چنانچه دانشجوی دکتری در
مقطع قبلی دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی باشد ،نیاز به تاییدیه تحصیلی آن مقطع ندارد.
 -۴ارسال فیزیکی فرم تکمیل شده آزمون جامع آموزشی با تایید و امضای استادان گروه و بارگذاری آن در سیستم گلستان
توسط کارشناسان تحصیالت تکمیلی

 پس از تایید توسط دانشجو ( مورد  ۵قسمت باال)

 تایید نهایی توسط مدیر گروه
 تایید توسط کارشناس مسئول آموزش( بارگذاری و آپلود فرم جامع که گروه در اختیار آموزش دانشکده قرار داده است).
 تایید معاون آموزشی
 تایید کارشناس صدور گواهی جامع
 تایید کارشناس رشته

مرحله برگزاری امتحان جامع آموزشی توسط گروه
دانشجویان دو یا سه درس اصلی را (طبق آیین نامه دوره دکتری) به انتخاب گروه به صورت کتبی و
شفاهی در تاریخ مشخص شده امتحان می دهند.

 مرحله پس از امتحان آزمون جامع

آموزش دانشکده گزارش  ۴۴۰۳را ازسیستم جامع گلستان دریافت و پرینت آن را به گروه
مربوطه ارائه می دهد.
 گروه نمرات را به صورت فیزیکی در گزارش  ۴۴۰۳وارد و به آموزش دانشکده تحویل داده و
آموزش نیز فرم نمرات را آپلود میکند و پس از تایید کارشناس آموزش کل نمرات نهایی می
شود.

راهنمای فرایند تحصیلی دوره دکتری

-۲پژوهشی

 -1آموزشی

ثبت نام :تا پایان دفاع از رساله ،دانشجو موظّف به ثبت نام در ابتدای هر نیمسال تحصیلی میباشد و عدم ثبت نام در زمان مقرّر به منزله انصراف دانشجو از تحصیل
است.
حضور و غیاب دانشجو :غیبت دانشجو در هر درس نباید از سه شانزدهم مجموع ساعتهای آن درس تجاوز کند.
مرخّصی :در صورتی که دانشجو عذر موجّه داشته باشد میتواند حداکثر دو نیمسال تحصیلی (مرخّصی در نیمسال اول غیر مجاز است) با احتساب در سنوات از مر
خّصی تحصیلی استفاده کند.
مدّت مجاز تحصیل :دورهی دکتری حداقل شش نیمسال تحصیلی و برای دانشجویان ورودی ماقبل  ،9۵حداکثر  1۰نیمسال و برای ورودی  9۵به بعد حداکثر  9نیمسا
ل تحصیلی است و در صورت ضرورت و تایید به پیشنهاد
استاد راهنما و تایید گروه ،و تایید در کمیسیون حداکثر تا دو نیم سال تحصیلی به آن اضافه می شود.

مرحله آموزشی :از ابتدا تا ارزیابی جامع را شامل می شود.


گذراندن  1۲تا  1۸واحد درسی از مجموع  ۳۶واحد ،مدّت مرحله آموزشی حداکثر سه نیمسال است.



حدَ نصاب نمرات دوره آموزشی :حداقل نمره قبولی در هر درس  1۴از ۲۰



حداقل میانگین کل نمرات  1۶از ۲۰



دروس جبرانی :چنانچه میانگین نمرات از  1۶کمتر باشد ،دانشجو موظّف است تنها در یک نیمسال تحصیلی حداکثر تا  ۶واحد ،درسهایی را عالوه بر سق
ف واحدها ی درسی برای جبران
میانگین کل بگذراند .این دروس مدّت مجاز دورهی آموزشی را افزایش نخواهد داد.

قبل از امتحان جامع دانشجو موظّف است نمره کامل زبان را اخذ نماید ( .اگر زبان خارجی دانشجو انگلیسی نباشد الزم به معادل سازی است).
نمره زبان  :حداقل امتیازات به شرح زیر می باشدTOFEL IBT: ۶1 :
نمره زبان خاص دانشجویان دکتری گروه زبان و ادبیات انگلیسی:
آزمون زبان فرانسهDELF :۳۵۰ :

TOFEL PBT:۵۰۰
TOFEL IBT: 1۰۰

IELTS:۵/۵

TOLIMO:۵۰۰

TOFEL PBT:۶۰۰

ITEP:۳.۵

MSRT_ MCHE۵۰

IELTS:7

آزمون زبان آلمانی ۳ :از TEST-DAF : ۵

آزمون جامع :نام نویسی رسمی برایش مرحله پژوهشی و تدوین رساله منوط به موفقیت در آزمون جامع آموزشی است.
حداقل نمره قبولی در آزمون جامع  1۶است ،در غیر این صورت دانشجو مجاز است تنها یک بار دیگر ،در ارزیابی جامع شرکت کند و در صورت عدم موفقیت ،پرونده
دانشجو برای تصمیم گیری در خصوص امکان شرکت مجدد در آزمون جامع به کمیسیون موارد خاص موسسه ارجاع می شود.

مرحله پژوهشی :پس از مرحله آموزشی تا تدوین رساله و دفاع از آن
موضوع رساله:

موضوع رساله :دانشجو موظّف است تا پایان نیمسال اوّل موضوع رساله و نام استاد راهنمای مربوطه خود را تصویب کند .و از پایان نیمسال سوم پس ا
ز تصویب پروپوزال ،پژوهش رساله گروه قابل اجرا می باشد.

پروپوزال توسط کمیته ای متشکل از استاد یا استادان راهنما ،استادان مشاور و سه داوری میشود ،دانشجو موظّف است در مدّت مقرّر پروپوزال را ت
تصویب
پروپوزال

صویب کند ،در صورت عدم پذیرش توسط داوران دانشجو میتواند حداکثر تا
یک نیمسال دیگر پروپوزال را به تصویب برساند.
استاد راهنما :دانشجو میتوان د بنا بر پیشنهاد خود و موافقت گروه یک و در شرایط خاص دو استاد راهنما و با تایید استاد راهنمای اول یک یا دو اس
تاد مشاور برای خود انتخاب کند.


دانشجو در پایان هر نیمسال تحصیلی موظّف به ارائه گزارش بصورت کتبی و شفاهی در قالب سمینار است .ثبت نام در هر نیمسال من
وط به ارائه این گزارش است.

تدوین
رساله



رساله باید به زبان فارسی و چکیده الزاما به هر دو زبان فارسی و انگلیسی تهیّه شود( .در مورد گروههای زبانهای خارجی ،زبان مورد
نظر ،زبان رساله خواهد بود).



دانشجو موظّف است حداکثر ظرف مدّت یک ماه پس از دفاع ،رسالهی اصالح شده را با تایید مجدد استاد راهنما و یکی از داوران به آم
وزش دانشکده تحویل دهد.

ارزیابی پژوهشی(تصویب پروپوزال) ،شفاهی و بر مبنای دفاع نهایی از رساله خواهد بود .دانشجو باید حداکثر تا پایان نیمسال چهارم از رساله
دفاع کند و اگر موفق به دفاع مقبول از رساله خود نشود میتواند با موافقت استاد راهنما حداکثر تا یک نیمسال دیگر و با پرداخت شهریه از
رساله خود دفاع کند و در غیر این صورت از ادامه تحصیل باز خواهد ماند.
دفاع
از
رساله

ارزیابی رساله :نتیجه ارزیابی رساله به یکی از دو صورت زیر تعیین می شود:
 -1قبول( در یکی از سطوح عالی ،بسیار خوب و خوب)


از  19تا  :۲۰عالی



از  17تا  1۸.99بسیار خوب



از  1۶تا  1۶.99خوب

 -۲غیر قابل قبول( کمتر از )1۶

ارزیابی کفایت دستاوردهای علمی:
.1

نشریه خارجی :دارای نمایه ) ISI (JCRیا  Scopusباشد.

.2

نشریه داخلی :دارای رتبه  A+یا  Aیا ( Bبرای ورودی های  93به بعد) وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری یا نمایه شده
توسط وزارت بهداشت باشد .در غیر اینصورت ،الزم است ناشر نشریه دانشگاهها و موسسات هم سطح دانشگاه شهید
بهشتی در حوزه مربوط (به تشخیص کمیسیون تخصصی) باشند.

.3

نشریه در فهرستهای سیاه وزارتین ،فهرست کماعتبار و یا ناشر آن در فهرست انتشارات نامعتبر دانشگاه نباشد.

.4

کلیه مقاالتی که به نشریات خاکستری (خارج از تمام فهرستها) ارسال شدهاند ،در صورت بررسی و اضافه شدن نشریهها به هر
یک از فهرستهای ممنوعه ،امتیازی به آن مقالهها تعلق نمیگیرد.

.5

شرایط کفایت دستاورد دانشجویان دکتری ورودی  1393به بعد حوزه علوم انسانی ،رفتاری ،اجتماعی و معماری

.6

کسب حداقل  7امتیاز از مقاالت (شامل مقاله کنفرانس) از:


انتشار یا پذیرش یک مقاله در  ISCبا ضریب  IFیا در فهرست وزارتین با رتبه  Aیا  Aیا B



انتشار یا پذیرش یک مقاله در فهرست سفید


.7

+

ارائه (شفاهی یا پوستر) یک مقاله در کنفرانسهای داخلی (ملی یا بینالمللی)

دانشجویان ورودی  93دانشکده ادبیات و علوم انسانی و الهیات و ادیان میتوانند به جای مقاله در فهرست سفید ،مقاله
علمی-پژوهشی ارائه بدهند.

