
 

 

 

 

 مقدمه:

معاون محترم پژوهش  214553/3به شماره  8/11/93نامه دوره دکتری پژوهش محور مورخ آییننامه بر اساس این شیوه

 شده است . وینو فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تد

 اصطالحات:تعاریف و  - 1ماده 

  باشد.در اینجا منظور دانشگاه خوارزمی می دانشگاه: -1

ها و نیازهای پژوهشی در دانشگاه خوارزمی است که با رشتههای همکار در اینجا منظور دانشکده دانشکده: -2

 باشند.موسسه تحقیقات تربیتی، روانشناختی و اجتماعی همسو می

علوم  هایباشد که در رشتهتی و اجتماعی میموسسه تحقیقات تربیتی، روان شناخدر اینجا منظور موسسه:  -3

 در بخش پژوهشی فعالیت دارد. ی و اجتماعیسناشتربیتی، روان

-های تربیتی، رواندر برگیرنده پژوهش درحوزهکه است دوره دکتری تخصصی دوره دکتری پژوهش محور:  -4

 ی، اجتماعی بوده و مشتمل بر واحدهای درسی محدود و  رساله است.شناس

در یک ر انجام آموزش و پژوهش دادهکه عه و دانشکده کوچکترین واحد سازمانی در ساختار موسسه گروه: -5

 علمی است . رشته 

انجام طرح پژوهشی را به  غیر دولتی( است که طی یک قرارداد،شخصیت حقوقی) اعم از دولتی و  کار فرما: -6

 است. دداجام و نظارت بر اجرای موضوع قرارهای انوده و متعهد به تأمین کلیه هزینهموسسه واگذار نم

که برابر قرارداد، اجرای آن به است  شخصمح پژوهش دارای کارفرمای طر ور:طرح پژوهش تقاضا مح -7

-پرداخت میمین و های نظارت بر آن توسط کارفرما تأاعتبارات کامل آن به همراه هزینه و موسسه واگذار

 شود.

سه تحقیقات تربیتی، های دکتری پژوهش محور موسنامه دورهشیوه

 روان شناختی و اجتماعی
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، معاون پژوهشی موسسه و رشته مرتبط در موسسه و دانشکده گروهای متشکل از مدیرکمیته ی:کمیته راهبر -8

شود و نظارت بر حسن اجرای طرح و تطابق رساله با راهنما تشکیل می اینده کارفرما که با حضور اساتیدنم

 طرح پژوهشی را به عهده دارد.

 

منظور هیأتی است که ارزیابی نهایی رساله دانشجو در دوره دکتری را برعهده دارد، ترکیب  هئیت داوران: -9

نفر عضو هیأت علمی)دانشیار به باال( در رشته  3مشاور، و ید راهنما هیأت داوران عبارت است از استاد یا اسات

مربوطه به انتخاب شورای پژوهشی موسسه)براساس معرفی تعدادی از داوران که توسط کمیته راهبری پیشنهاد شده 

 است( به عنوان داور که باید حداقل یک نفر از آنان خارج از دانشگاه باشد.  

منظور شیوه نامه اجرایی و نظارتی دوره دکتری پژوهش محور مصوب ژوهش محور: نامه دکتری پشیوه -10

 است. 18/11/93مورخ  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

 برگزاری دوره دکتری پژوهش محور فرایند: 2ماده         

 های دایر روان شناسی، در رشتهتواند ( می1394)مصوب اساسنامه  5و 4ماده 7بندهای اساس  موسسه بر -1          

 .داشته باشددانشجوی دکتری پژوهش محور  رتبطم هایدانشکدهبا همکاری  تربیتی و علوم اجتماعی،علوم 

مطالعات تربیتی و های علوم تربیتی در گروه وان شناختی، رشتههای روان شناسی در گروه مطالعات ررشته -2

 باشند. داشته توانند دانشجوی دکتری پژوهش محورعی میماعی در گروه مطالعات اجتماعلوم اجتهای رشته

مرتبط به معاونت  محور بایستی با پیشنهاد مشترک موسسه و دانشکدهظرفیت دانشجوی دکتری پژوهش  -3

 آموزش و تحصیالت تکمیلی اعالم شود.

بررسی و منطبق  کدههای علمی و اجرایی موسسه و دانشهای پیشنهادی کارفرما را با قابلیتموسسه اولویت -4

 خواهد کرد.

موسسه کلیه امکانات و تجهیزات الزم را برای اجرای دوره دکتری پژوهش محور با توجه به ضوابط  -5

 دانشگاه فراهم خواهد کرد.

 موسسه بر کلیه مراحل دوره دکتری پژوهش نظارت خواهد داشت. -6

های مدنظر جهت دانشکده یک عضو هیأت علمی)دانشیار به باال( را به عنوان عضو وابسته متناسب با رشته -7

 پذیرش دانشجوی دکتری پژوهش محور به شورای پژوهشی و کمیته راهبری موسسه معرفی خواهد نمود.
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ی دوره دکتری پژوهش های الزم را با موسسه در مراحل پذیرش، اجرا، نظارت و ارزیابدانشکده  همکاری -8

 دهد.محور انجام می

تعیین استاد یا اساتید راهنما و مشاور با پیشنهاد دانشجو و تصویب اولیه در کمیته راهبری و تصویب نهایی  -9

 در شورای پژوهشی موسسه خواهد بود.

معرفی نماید تا به  تواند یک نفر را به عنوان استاد مشاور) واجد شرایط و مورد تأیید موسسه(کارفرما می -10

 عنوان عضو هیأت داوران در جلسات حضور داشته باشد.

نام، معرفی دانشجو به موسسه و اعالم فارغ التحصیلی نهایی دانشجو به عهده معاونت کلیه مراحل ثبت-11

 آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشگاه خواهد بود. 

 

 حورضوابط پذیرش دانشجوی دکتری پژوهش م -3ماده          

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  ورودی آزمون از طریق محوردانشجو در دوره دکتری پژوهش پذیرش  -1

 دانشگاه خواهد بود.پذیرش دوره دکتری  دستورالعملبر اساس و 

لعمل پذیرش داشتن شرایط عمومی در دستورامحور عالوه بر داوطلب دکتری پژوهش (:1تبصره)

  را داشته باشد. گی برای اجرای یک طرح پژوهشی تقاضا محورآماددانشجوی دکتری بایستی 

 نظارت و ارزیابی: -4ماده 

میزان  و شوددکتری پژوهش محور تشکیل میدانشجوی های پژوهشی تیبرای احراز قابل راهبری کمیته -1

جو ید، دانشزارش و در صورت تأیراهنما به کمیته گ های پژوهشی دانشجو توسط اساتیدپیشرفت فعالیت

 های پژوهشی خود ادامه دهد.تواند به فعالیتمی

 .ی خواهد بودسال منوط به تأیید کمیته راهبرثبت نام دانشجو در هر نیم (:2)تبصره

های پژوهشی گزارش از فعالیت 2بایستی دانشجوی دکتری پژوهش محور در طول دوره پژوهشی خود، -2

 .و دانشجویان ارائه نماید یر اساتیدو سا ور کمیته راهبریبا حضرا مربوط به رساله خود 

 گیری خواهد شد.دانشجو تصمیم تشکیل و نسبت به ادامه کار پس از گزارش دانشجوکمیته راهبری  -3

 2حداقل پذیرش وهشی خود بایستی ژدر طول فعالیت پقبل از دفاع رساله دانشجوی دکتری پژوهش محور  -4

 رائه دهد.بر اساس طرح پژوهشی خود ا را پژوهشی -مقاله علمی
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برای  داوران پیشنهادی ،و تأیید پذیرش چاپ مقاله دانشجو از ارائه گزارش دوم رساله  سپ راهبریکمیته -5

 .کردبه شورای پژوهشی معرفی خواهد را دفاع از رساله 

جازه دفاع از رساله شورای پژوهشی پس از دریافت گزارش کمیته راهبری نسبت به تعیین داوران اقدام و ا -6

 . کردصادر خواهد  را

 دکتری پژوهش محور خواهد بود. نامهشیوهارزیابی رساله دانشجو بر اساس  -7

          

شورای سیاستگذاری  10/11/94تبصره در جلسه مورخ 2بند و 19ماده، 4مقدمه،  1این شیوه نامه مشتمل بر 

ماه سال مهر انشجویان ورودیموسسه تحقیقات تربیتی، روانشناختی و اجتماعی به تصویب رسید و برای د

 به بعد الزم االجرا می باشد. 95-96تحصیلی 

 

 


