
 

 

 

اقتصاد، مدیریت و علوم اداریدانشکده   

 شیوه نامه داخلی ارزیابی جامع مقطع دکتری

 ٍایي ضیَُ ًبهِ  86هبزُ  2زاًطگبُ سوٌبى ٍ ثب ػٌبیت ثِ تجصطُ  ضیَُ ًبهِ یک پبضچِ آهَظضی زٍضُ ّبی تحصیلیهَاضز هغطح ضسُ زض ثب ضػبیت 

ضیَُ ًبهِ زاذلی ثطگعاضی اضظیبثی جبهغ کسُ اقتصبز، هسیطیت ٍ ػلَم ازاضی، تکویلی زاًطتحصیالت آهَظضی ٍ هغبثق ثب آذطیي هصَثبت ضَضای 

 .اثالؽ هی گطززاظ آى  پسٍ  9916ٍضٍزی زاًطجَیبى هقغغ زکتطی ثطای 9011-9911اظ ًیوسبل زٍم سبل تحصیلی تسٍیي ٍ جْت اجطا زاًطکسُ 

 ارزیابی جامع:

ثط اسبس  پژٍّطی زاًطجَ ثبیس –ظ قبثلیت ّبی آهَظضی ٍ پژٍّطی زاًطجَ است کِ زض ضیَُ آهَظضی اضظیبثی جبهغ ثِ هٌظَض احطا اضظیبثی جبهغ

استبز  اًتربةثِ  ضیَُ ًبهِ اجطایی زاًطکسُ ثب ًظبضت هؼبٍى آهَظضی زاًطکسُ زض یک آظهَى ّوبٌّگ ٍ هؼیي کِ ضبهل حساقل زٍ زضس اصلی

ایي آظهَى ثبیس ثِ گًَِ ای ثبضس تب تَاًوٌسی، تحلیل ٍ  گطٍُ ٍ زاًطکسُ است، ضطکت کٌس. ضاٌّوب ٍ تصَیت ضَضای تحصیالت تکویلی (استبزاى)

تبییس  استٌجبط زاًطجَ اظ ًظط استبز )استبزاى( ضاٌّوب ٍ حساقل زٍ ًفط ػضَ ّیبت ػلوی اظ ثیي اػضبی پیطٌْبزی استبز ضاٌّوب ثِ اًتربة گطٍُ ٍ

بلیت پژٍّطی سٌجیسُ ضَز. زض ضیَُ پژٍّطی، احطاظ قبثلیت ّبی پژٍّطی زاًطجَ، ثط اسبس ضَضای تحصیالت تکویلی زاًطکسُ، ثطای آغبظ فؼ

 ضًٍس پیططفت فؼبلیت ّبی پژٍّطی زاًطجَ است کِ زض پبیبى ّط زٍ ًیوسبل تحصیلی اظ سَی کویتِ تحصیالت تکویلی گطٍُ سٌجیسُ هی ضَز.

 اظ توبم ٍاحس ّبی آهَظضی زٍضُ العاهی است. 98حساقل  ثطای ٍضٍز ثِ هطحلِ اضظیبثی جبهغ، کست هیبًگیي کل :1ماده 

زض ذطزاز هبُ ثطگعاض تطجیحبً زض آشضهبُ ٍ زض ًیوسبل زٍم تطجیحبً اضظیبثی جبهغ زض زاًطکسُ اقتصبز، هسیطیت ٍ ػلَم ازاضی زض ًیوسبل اٍل   :1تبصره

 ثطگعاضی اضظیبثی جبهغ ضا ثِ اعالع زاًطجَیبى هی ضسبًس.هی ضَز. تحصیالت تکویلی زاًطکسُ، زض اثتسای ّط ًیوسبل ظهبى زقیق 

زاًطجَ هَظف است ثالفبصلِ پس اظ گصضاًسى زضٍس آهَظضی، آظهَى جبهغ ضا حساکثط زض ًیوسبل سَم یب چْبضم تحصیل اذص ٍ زض ّوبى  :2تبصره

 ًیوسبل زض آظهَى ضطکت کٌس.

ثبقیوبًسى تٌْب یک زضس زٍضُ آهَظضی؛ ثب تبییس تحصیالت تکویلی زاًطکسُ، زاًطجَ زض صَضت تبییس ضَضای گطٍُ آهَظضی ٍ زض صَضت  :3تبصره 

 هی تَاًس اضظیبثی جبهغ ضا ثِ صَضت هططٍط ّوطاُ ثب زضس ثبقیوبًسُ، زض یک ًیوسبل اذص کٌس.

 هحطٍم ٍ اذطاج هی ضَز. ، اضظیبثی جبهغ ضا ًگصضاًسُ ثبضس اظ ازاهِ تحصیلطجَ حساکثط تب پبیبى ًیوسبل پٌجنچٌبًچِ زاً: 4تبصره 

ضٍظ قجل اظ ثطگعاضی آظهَى جبهغ، هجَظ ضطکت زض اضظیبثی جبهغ ضا اظ تحصیالت تکویلی زاًطگبُ اذص  04زاًطجَ هَظف است حساقل  :5تبصره

 کٌس.

احطاظ حساقل ًوطُ ٍ  98گصضاًسى کلیِ زضٍس آهَظضیغجق سطفصل هصَة ثب هیبًگیي حساقل  پیطٌیبظ ضطکت زاًطجَ زض اضظیبثی جبهغ،: 6تبصره 

ضیَُ ًبهِ یک پبضچِ آهَظضی  48زاًطگبُ )هٌسضج زض جسٍل هبزُ  زض یکی اظ آظهَى ّبی هَضز تبئیس ضَضای تحصیالت تکویلی ذبضجی ظثبىقجَلی 

لی آظهَى ظثبى ذبضجی هی تَاًس حساکثط تب زٍ سبل قجل اظ ثجت ًبم زاًطجَ زض زٍضُ زٍضُ ّبی تحصیلی زاًطگبُ سوٌبى( است. تبضید گَاّی قجَ

 زکتطی ثبضس.

زضصس ًوطُ قجَلی آظهَى ظثبى ذبضجی ٍ احطاظ سبیط ضطایظ هی تَاًس زض آظهَى اضظیبثی جبهغ ضطکت کٌس.  61زاًطجَ ثب کست حساقل : 7تبصره

 ذبضجی تب قجل اظ جلسِ زفبع اظ ضسبلِ، العاهی است.ثسیْی است احطاظ حساقل ًوطُ قجَلی آظهَى ظثبى 

زاًطکسُ هَظف است ًتیجِ اضظیبثی جبهغ ضا حساکثط تب یک هبُ پس اظ ثطگعاضی آظهَى ثِ تحصیالت تکویلی زاًطگبُ اضسبل ٍ ثِ اعالع  :8تبصره

 زاًطجَ ًیع ثطسبًس.

زض صَضتی کِ زاًطجَ زض اضظیبثی جبهغ ثجت ًبم کٌس ٍلی پیطٌیبظّبی الظم ضا ثطای اذص هجَظ احطاظ ًکطزُ ثبضس، ًوطُ اضظیبثی جبهغ زض  :9 تبصره

زضج هی ضَز ٍ ثِ ػٌَاى یک ًَثت اظ حساکثط زٍ ًَثت هجبظ اذص اضظیبثی جبهغ هحسَة هی گطزز. ٍلی  "غیط قبثل قجَل  "آى ًیوسبل ثِ صَضت 

اضظیبثی جبهغ حساکثط تب تطم سَم اذص ضسُ ثبضس ثِ ضطعی کِ زاًطجَ ضطایظ ضطکت زض اضظیبثی جبهغ ضا احطاظ کطزُ ثبضس ٍ هجَظ ضطکت چٌبًچِ 

    زض اضظیبثی جبهغ ثطای ٍی صبزض ًطسُ ثبضس، ثب زضذَاست زاًطجَ تَسظ زاًطگبُ حصف هی ضَز زض غیط ایي صَضت اضظیبثی جبهغ قبثل حصف ًیست.

 ػسم حضَض زاًطجَ زض ّط یک اظ آظهَى ّبی کتجی ٍ ضفبّی ثِ هٌعلۀ ػسم قجَلی زض کل آظهَى است. :10تبصره 

 جبهغ، زضیبفت هجَظ اظ تحصیالت تکویلی زاًطگبُ العاهی است .اضظیبثی آظهَى  زضزاًطجَ  هجسز ضطکتثطای  :11تبصره 

 

 

 



ثبضس، تٌْب یک ثبض زیگط هی تَاًٌس تب  98زاًطجَیبًی کِ ًوطُ اضظیبثی جبهغ آًْب کوتطاظ است ٍ  98حساقل ًوطُ قجَلی زض اضظیبثی جبهغ  :2ماده 

ٍ زض پبیبى ًیوسبل ثؼس )حساکثط تب پبیبى ًیوسبل پٌجن زاًطجَ( زض اضظیبثی کبهل جبهغ زٍم ضطکت کٌٌس ٍ زض صَضت قجَلی، زٍضُ ضا ازاهِ زٌّس 

 س ضس.زاهِ زٍضُ زکتطی هحطٍم ذَاّغیط ایي صَضت اظ ا

% ( ثطگعاض 91% ( ٍ آظهَى ضفبّی ) ثب ٍظى 01ز، هسیطیت ٍ ػلَم ازاضی ثِ صَضت آظهَى کتجی ) ثب ٍظى اضظیبثی جبهغ زض زاًطکسُ اقتصب :1تبصره 

   هی ضَز.

زضس ثبضس، استبز ضاٌّوب زاًطجَ حساکثط هوتحي یک زضس ذَاّس ثَز ٍ اگط  2زض صَضتی کِ اهتحبى اضظیبثی جبهغ ضبهل حساکثط  :2تبصره

 زضس ثبضس. 2زضس یب ثیطتط ثبضس، استبز ضاٌّوب حساکثط هی تَاًس هوتحي  9اهتحبى اضظیبثی جبهغ ضبهل 

)اى( ضاٌّوب ٍ حساقل زٍ ًفط اظ اػضبی ّیبت ػلوی اظ ثیي اػضبی پیطٌْبزی استبز  کویتِ زاٍضاى اهتحبى جبهغ ضفبّی ضبهل استبز :3تبصره 

 ضاٌّوب ثِ اًتربة ضَضای ترصصی گطٍُ آهَظضی ٍ یک ًفط ًوبیٌسُ تحصیالت تکویلی زاًطکسُ )تطجیحب هسیط گطٍُ آهَظضی( است. 

، ثبضس 90ٍ ثبالتط ثبضس اهب ًوطُ تٌْب یک زضس ایطبى کوتط اظ  98زض صَضتی کِ ًوطُ هیبًگیي زضٍس اهتحبًی اضظیبثی جبهغ زاًطجَ  :4تبصره 

 ضطکت کٌس.افتبزُ زضس  هجسززض اهتحبى صطفبً ثؼس ًیوسبل  زضهی تَاًس زاًطجَ  ثطای زاًطجَ زض آى ًیوسبل؛  "غیط قبثل قجَل"ضوي اػالم ًوطُ 

 ًیوسبل ثؼس العاهی است.زض ایي صَضت اذص اضظیبثی جبهغ ٍ هجَظ ضطکت زض آى تَسظ زاًطجَ زض 

ثبضس، ثب  90ٍ ثبالتط ثبضس اهب ًوطُ تٌْب یک زضس ایطبى کوتط اظ  90زض صَضتی کِ ًوطُ هیبًگیي زضٍس اهتحبًی اضظیبثی جبهغ زاًطجَ  :5تبصره

زض  هجسزاًت آظهَى اضظیبثی جبهغ، زاًطجَ هی تَاًس زض ّوبى ًیوسبل، تب قجل اظ اػالم ًْبیی ًوطا ،تبییس استبز ضاٌّوب، ضَضای ترصصی گطٍُ آهَظضی

اػالم ذَاّس ضس. زض  "قبثل قجَل"ًتیجِ آظهَى اضظیبثی جبهغ ایطبى اظ آى زضس،  98اهتحبى زضس افتبزُ ضطکت کٌس ٍ زض صَضت اذص ًوطُ حساقل 

ضوي اذص اضظیبثی جبهغ زاًطجَ هی تَاًس زض ًیوسبل ثؼس ثطای آظهَى اضظیبثی جبهغ آى ًیوسبل،  "قجَلغیط قبثل "ضوي اػالم ًوطُ غیط ایي صَضت 

 صطفبً زض اهتحبى هجسز زضس افتبزُ ضطکت کٌس. ٍ زضیبفت هجَظ ضطکت زض آى، 

ضَز ثِ   Q1ثب زضجِ ISIهَفق ثِ چبح یب پصیطش حساقل یک هقبلِ اضظیبثی جبهغ ًوطُ  ًْبیی ظهبى اػالمزض صَضتی کِ زاًطجَ تب قجل اظ  :6تبصره 

ًکِ هطتجظ ثب حَظُ پژٍّطی ذَز ٍ استبز ضاٌّوب ثبضس ٍ استبز ضاٌّوب ًَیسٌسُ هسئَل هقبلِ ثبضس؛ ثب تبییس ضَضای ترصصی گطٍُ آهَظضی ٍ ضطط آ

ثسیْی است زض ایي صَضت زاًطجَ هی ثبیست ضوي اذص اضظیبثی  اضظیبثی جبهغ هؼبف هی ضَز. ثرص کتجی آظهَى تحصیالت تکویلی زاًطکسُ، اظ

 ضطکت کٌس.آظهَى اضظیبثی جبهغ  ضفبّیزض اهتحبى یبفت هجَظ ضطکت زض آى، جبهغ ٍ زض

ٍ ّوچٌیي جلسِ  9911آشض  90یت ٍ ػلَم ازاضی هَضخ  تحصیالت تکویلی زاًطکسُ اقتصبز، هسیط ترصصیایي ضیَُ ًبهِ زض جلسِ ضَضای *

ثطای زاًطجَیبى 9011-9911ًیوسبل زٍم سبل تحصیلی اظ جْت اجطا ٍ  تصَیت ضس 9911اسفٌس  92ضَضای تحصیالت تکویلی زاًطگبُ هَضخ 

 ٍ پس اظ آى اثالؽ هی گطزز. 9916هقغغ زکتطی ٍضٍزی 


