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 دکتر ویک پًر -تُیٍ ي تىظیم: دکتر رئیسی

 79مبٌ دی  01 تبریخ آخریه ببزبیىی:
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 تخصصی دکتری انارتمای صالحیت َای معلمی داوطجًی ختصبصی:َدف ا-0-0  تحصیالت تکمیلی َای ديرٌ داوطجًیان آمًزضی تًاومىذسازیَدف کلی: -0

 دستیار آمًزضی داوطجًیان دکتری تخصصیتذيیه، اجرا ي پایص اساسىامٍ داخلی ػىًان بروبمٍ: -0-0

 ، ٍجَد الي تَن تِ اصای ّش دستیاس آهَصضیتخصصی دوتشی داًطجَیاى آهَصضی دستیاسٍجَد اساسٌاهِ داخلی  شبخص تحقق َدف:

 تشسسی هستٌذات ٍ صَستجلسِ ّای واسگشٍُ وحًٌ جمغ آيری دادٌ َب:

 فُرست فؼبلیت َب ردیف

مسًيل  مسئًل اجرا

 پبیش

پیش بیىی  زمبن اجرای فؼبلیت 

میسان پیشرفت 

فؼبلیت سبل 

79 

پیش بیىی 

میسان پیشرفت 

فؼبلیت سبل 

79 

 پبیبن زمبن زمبن شريع

1-1-1 
 آهَصضی دستیاس داخلی اساسٌاهِتذٍیي ٍ  اساتیذهٌتخة  اص واسگشٍّی تطىیل

 هاُ یىثاس(دٍ )تطىیل جلسِ ّش تخصصی  دوتشی داًطجَیاى
 دوتش سئیسی پَس ًیه دوتش

 --- %100 97هشدادهاُ  97فشٍسدیي 

    

1-1-2 

 داًطجَیاى ٍ ػلوی ّیات اػضای تِ آهَصضی دستیاس داخلی اساسٌاهِ سساًی اعالع

 گشٍُ دس دسج سایت، دس دسج ّا، گشٍُ تِ اتالؽ) هختلف ّای سٍش گشٍُ ّذف تِ

 (تىویلی تحصیالت تلگشاهی

 پَس ًیه دوتش دوتش سئیسی

 --- %100 97ضْشیَس  97ضْشیَس 

    

 97اص هْش  تخصصی دوتشی داًطجَیاى آهَصضی دستیاس داخلی اجشای اساسٌاهِ 1-1-3
 آهَصضی ّای ُگشٍ

 پایِ ػلَم
 دوتش سئیسی

 %100 %50 98اسفٌذ  97هْش 

    

1-1-4 
تخصصی دس  دوتشی داًطجَیاى آهَصضی دستیاس داخلی اساسٌاهِ پایص اجشای

 ّش ضص هاُ یىثاس اًتْای ضْشیَس ّش سال )تشسسی ٍ اهتیاصدّی الي تَن(
EDO دوتش سئیسی 

 %100 %33 98اسفٌذ  97اسفٌذ 

    

 اػوال اهتیاص اوتساتی داًطجَ اص فؼالیت دستیاس آهَصضی دس اهتحاى جاهغ 1-1-5
اساتیذ ساٌّوای 

 آهَصضی
 ًیه پَسدوتش 

 %100 --- 98اسفٌذ  98فشٍسدیي 

    

1-1-6 
اعالع سساًی ًوشُ اوتساتی استاد ساٌّوای آهَصضی تِ سیستن هذیشیتی داًطىذُ 

 جْت تشًاهِ سیضی ّای آتی
 دوتش ًیه پَس یسیدوتش سئ

 %100 --- 98اسفٌذ  98فشٍسدیي 
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در حًزٌ  تکمیلی تحصیالتداوطجًیان ديرٌ َای  تًاومىذسازی ختصبصی:َدف ا-2-0 تحصیالت تکمیلی َای ديرٌ داوطجًیان آمًزضی تًاومىذسازیَدف کلی: -0

 َای پژيَص ي اخالق در پژيَص )خارج از کًریکًلًم(

 کارگاٌ َای مًرد ویاز ي ضريری داوطجًیان ديرٌ َای تحصیالت تکمیلیویازسىجی ي َماَىگی برگساری ػىًان بروبمٍ: -0-2

 فُرست فؼبلیت َب ردیف

مسًيل  مسئًل اجرا

 پبیش

پیش بیىی  زمبن اجرای فؼبلیت 

میسان پیشرفت 

فؼبلیت سبل 

79 

پیش بیىی 

میسان پیشرفت 

فؼبلیت سبل 

79 

 زمبن پبیبن زمبن شريع

1-2-1 

 ٍ ًوایٌذگاى داًطجَیاى ػضای ّیات ػلویاهٌتخة واسگشٍّی اص  تطىیل

 ّای وَسیىَلَم ٍ تطىیل جلسات تشای تؼییي ًیاصّای آهَصضی خاسج اص

 ّش یه هاُ یىثاس دسسی فؼلی

 دوتش سئیسی پَس ًیه دوتش

 --- %100 97آرس  97هْش 

    

1-2-2 
 دس وِ ضشٍسی ّای واسگاُ تشگضاسی جْت هشتَعِ ّای حَصُ تا ّواٌّگی

 .ًذاسد ٍجَد فؼلی داًطجَیاى وَسیىَلَم

ٍ  حَصُ واسضٌاساى

 دوتش ًیه پَس
 دوتش سئیسی

 --- %100 97تْوي  97دی 

    

1-2-3 

 ّای سٍش گشٍُ ّذف تِ داًطجَیاى تطىیل واسگاُ ّا تِ سساًی اعالع

 تحصیالت تلگشاهی گشٍُ دس دسج سایت، دس دسج ّا، گشٍُ تِ اتالؽ) هختلف

 (تىویلی

 ٍ حَصُ واسضٌاساى

 پَس ًیه دوتش
 دوتش سئیسی

 --- %100 97اسفٌذ  97اسفٌذ 

    

1-2-4 

 تىٌَلَطی اًتمال جْتدس سغح گشٍُ  حذالل یه واسگاُ تشگضاسی تِ الضام

 سا خَد پشٍطُ اص تخطی هَجِ، تذالیل وِ PhDداًطجَیاى  هَسد جذیذ دس

 .گزساًٌذ هی دیگشی داًطگاُ دس

گشٍُ ّای آهَصضی 

 ػلَم پایِ
 دوتش سئیسی

 %100 %50 98اسفٌذ  97فشٍسدیي 

    

 پَس ًیه دوتش حَصُ واسضٌاساى تِ تشگضاسی واسگاُ" 4هَضَع تٌذ  PhD اىداًطجَی"هطشٍط وشدى دفاع  1-2-5

 %100 %33 98اسفٌذ  97هْش 

    

 هاُ یىثاس خاسج اص وَسیىَلَم ّش چْاستطىیل حذالل یه واسگاُ  شبخص تحقق َدف:

 ّا تشسسی هستٌذات تشگضاسی واسگاُهىاتثات ٍ ًیض  هستٌذات، تشسسی وحًٌ جمغ آيری دادٌ َب:
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ماَر ضذن در آضىایی بیطتر داوطجً با تازٌ َای رضتٍ تخصصی خًد ي  ختصبصی:َدف ا-3-0 تحصیالت تکمیلی َای ديرٌ داوطجًیان آمًزضی تًاومىذسازیَدف کلی: -0

 در کىگرٌوگارش خالصٍ ممالٍ ي ارائٍ سخىراوی یا پًستر 

 داخلی علمی َای کىگرٌ ي سمیىارَا در داوطجًیان ضرکت ارتمایػىًان بروبمٍ: -0-3

 فُرست فؼبلیت َب ردیف

مسًيل  مسئًل اجرا

 پبیش

پیش بیىی  بلیت زمبن اجرای فؼ

میسان پیشرفت 

فؼبلیت سبل 

79 

پیش بیىی 

میسان پیشرفت 

فؼبلیت سبل 

79 

 زمبن پبیبن زمبن شريع

1-3-1 
ّای  تشسسی آییي ًاهِ ّای حوایتی داًطگاُ دس خصَظ ضشوت دس وٌگشُ

 داخلی
 دوتش سئیسی دوتش ًیه پَس

 --- %100 97اسدیثْطت  97فشٍسدیي 

    

1-3-2 
ذُ/داًطگاُ جْت اجشایی ضذى هصَتات سایضًی تا حَصُ ّای هختلف داًطى

 حوایتی هَجَد

هؼاًٍت پظٍّطی 

داًطگاُ ٍ هؼاًٍت 

 اهَس هالی داًطىذُ

 دوتش سئیسی

 --- %100 97خشداد  97اسدیثْطت 

    

1-3-3 

ًحَُ حوایت داًطگاُ دس خصَظ ضشوت دس وٌگشُ ّای  سساًی اعالع

 ّا، گشٍُ تِ اتالؽ) هختلف ّای سٍش گشٍُ ّذف تِ داًطجَیاى داخلی تِ

 (تىویلی تحصیالت تلگشاهی گشٍُ دس دسج سایت، دس دسج

 ٍ حَصُ واسضٌاساى

 دوتش ًیه پَس
 دوتش سئیسی

 --- %100 97هشداد  97تیش 

    

1-3-4 
دستَسالؼول داخلی دس خصَظ ًحَُ اختصاظ ًوشُ تِ اصای "تذٍیي 

 "ضشوت دس ّش وٌگشُ

ٍ  دوتش ًیه پَس

 دوتش سئیسی
 دوتش سئیسی

 --- %100 97ضْشیَس  97هشداد 

    

1-3-5 
دستَسالؼول داخلی دس خصَظ ًحَُ "هصَب ضذى سایضًی جْت 

 "اختصاظ ًوشُ تِ اصای ضشوت دس ّش وٌگشُ

هؼاًٍت آهَصضی 

 داًطگاُ
 دوتش سئیسی

 --- %100 97هْش  97ضْشیَس 

    

 لؼول داخلی دس خصَظ ًحَُ اختصاظ ًوشُدستَسا، ٍجَد سایضًی ّا ٍ پیگیشی تا حَصُ ّای هشتَعِ اًجام ضذُ است شبخص تحقق َدف:

 داًطگاُ/داًطىذُ هختلف ّای حَصُسایضًی تا تشسسی هستٌذات  وحًٌ جمغ آيری دادٌ َب:
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از طریق جویان به دانش خارج از کًریکًلًم درسیانتقال اطالعات  ختصبصی:َدف ا-4-0 تحصیالت تکمیلی َای ديرٌ داوطجًیان آمًزضی تًاومىذسازیَدف کلی: -0

 گرامیکانال تل

 "کارآمذی حرفٍ ای داوطگاَی"ایجاد کاوال آمًزضی تلگرامی تحت عىًان ػىًان بروبمٍ: -0-4

 فُرست فؼبلیت َب ردیف

مسًيل  مسئًل اجرا

 پبیش

پیش بیىی  زمبن اجرای فؼبلیت 

میسان پیشرفت 

فؼبلیت سبل 

79 

پیش بیىی 

میسان پیشرفت 

فؼبلیت سبل 

79 

 زمبن پبیبن زمبن شريع

 دوتش سئیسی ًیه پَسدوتش  تطىیل واًال تلگشاهی 1-4-1

 -- %100 97فشٍسدیي  97فشٍسدیي 

    

 دوتش سئیسی دوتش ًیه پَس )حذالل یه هغلة آهَصضی دس ّفتِ( لشاس دادى هحتَای آهَصضی 1-4-2

 %100 %50 98اسفٌذ  97فشٍسدیي 

    

 دوتش سئیسی دوتش ًیه پَس لیٌه وشدى هغالة واًال تِ سایت تحصیالت تىویلی 1-4-3

 %100 %50 98اسفٌذ  97فشٍسدیي 

    

1-4-4 

دٍسُ ّای  داًطجَیاى تطىیل واًال تلگشاهی تِهستوش  سساًی اعالع

 سایت، دس دسج ّا، گشٍُ تِ اتالؽ) هختلف ّای سٍش تِتحصیالت تىویلی 

 (تىویلی تحصیالت تلگشاهی گشٍُ دس دسج

گشٍُ ّای آهَصضی 

ػلَم پایِ ٍ دوتش 

 ًیه پَس

 دوتش سئیسی

 -- %100 97 ضْشیَس 97فشٍسدیي 

    

 دس واًال تلگشاهی هزوَس دٍسُ ّای تحصیالت تىویلیداًطجَیاى  %50ػضَ ضذى حذالل ، لشاس دادى حذالل یه هغلة آهَصضی دس ّفتِ، ٍجَد واًال آهَصضی شبخص تحقق َدف:

 ، تشسسی تؼذاد اػضای واًال تلگشاهیتاسیخ پست ّای هغالة آهَصضی ،تشسسی ٍجَد واًال آهَصضی وحًٌ جمغ آيری دادٌ َب:
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در طًل مرتبٍ بٍ دي  در پژيَص از صفر وظارت بر رعایت اخالق ختصبصی:ا َدف-0-2 تحصیالت تکمیلی َای ديرٌ داوطجًیان پژيَص ريوذ ارتماَدف کلی: -2

 تکمیلی تحصیالت َای ديرٌديرٌ تحمیك َر داوطجًی 

 ي پایص رعایت اخالق در پژيَص "کمیتٍ اخالق در پژيَص"تطکیل کارگريٌ ػىًان بروبمٍ: -2-0

 فُرست فؼبلیت َب ردیف

مسًيل  مسئًل اجرا

 پبیش

ان میسپیش بیىی  زمبن اجرای فؼبلیت 

پیشرفت فؼبلیت 

 79سبل 

میسان پیش بیىی 

پیشرفت فؼبلیت 

 79سبل 

 زمبن پبیبن زمبن شريع

2-1-1 
وویتِ اخالق دس پظٍّص هتطىل اص ًوایٌذگاى گشٍُ ّای واسگشٍُ تطىیل 

 ٍ تشگضاسی هذاٍم جلسات حذالل ّش سِ هاُ یىثاس آهَصضی

گشٍُ ّای آهَصضی 

ػلَم پایِ ٍ دوتش 

 ًیه پَس

 دوتش سئیسی

 %100 %50 98اسفٌذ  97فشٍسدیي 

  
  

2-1-2 

ًظاست تش فؼالیت "تْوشاُ چه لیست ّای پایص آییي ًاهِ اجشایی  تذٍیي

ّای پظٍّطی داًطجَیاى اص دیذ سػایت اخالق تخصَظ دس هغالؼات 

 "تَسظ واسگشٍُ حیَاًی

واسگشٍُ وویتِ 

 اخالق دس پظٍّص
 دوتش سئیسی

 --- %100 97ضْشیَس  97فشٍسدیي 

  
  

2-1-3 

ًظاست تش فؼالیت ّای پظٍّطی داًطجَیاى  آییي ًاهِ اجشایی سساًی اعالع

 دس دسج ّا، گشٍُ تِ اتالؽ) هختلف ّای سٍش تِ اص دیذ سػایت اخالق

 (تىویلی تحصیالت تلگشاهی گشٍُ دس دسج سایت،

 ٍ حَصُ واسضٌاساى

 دوتش ًیه پَس
 دوتش سئیسی

 97ضْشیَس  97ضْشیَس 
100% --- 

  
  

2-1-4 

ین ّای تحمیماتی تِ آییي ًاهِ اجشایی اص عشیك پایص هیضاى پایثٌذی ت

تِ اصای ّش داًطجَ )دٍتاس دس  تاصدیذ ّای دٍسُ ای ٍ پشوشدى چه لیست

 داًطجَ(ّش عَل دٍسُ پظٍّطی 

واسگشٍُ وویتِ 

 اخالق دس پظٍّص
 دوتش سئیسی

 98اسفٌذ  97 دی
33% 100% 

    

2-1-5 
ت پظٍّطی داًطجَ دس اخغاس تشای تاس اٍل تِ تین پظٍّطی ٍ تَلف فؼالی

 فَق الزوش آییي ًاهِ اجشاییصَست ػذم پایثٌذی تِ 

واسگشٍُ وویتِ 

 اخالق دس پظٍّص
 دوتش سئیسی

 %100 %33 98اسفٌذ  97دی 

    

 ًطجَداّش دس عَل دٍسُ پظٍّطی  یدٍتاسًظاست حذالل  ،ٍجَد آییي ًاهِ اجشایی، ایجاد واسگشٍُ شبخص تحقق َدف:

 تؼذاد تاصدیذّای دٍسُ ای ٍ چه لیست ّای پشضذُ تِ اصای ّش داًطجَ ،صَستجلسِ ّا ٍ چه لیست ّای پشضذُشسسی تؼذاد جلسات تطىیل ضذُ واسگشٍُ، ت ادٌ َب:وحًٌ جمغ آيری د
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  داوطجًان وامٍ( )اوجام پای یپژيَطراست آزمایی فعالیت ختصبصی:َدف ا-2-2  تحصیالت تکمیلی َای ديرٌ داوطجًیان پژيَص ريوذ ارتماَدف کلی:  -2

 Lab bookاز طریك در طًل ديران اوجام پایان وامٍ  داوطجًیان پژيَص مستىذسازیػىًان بروبمٍ: -2-2

 فُرست فؼبلیت َب ردیف

مسًيل  مسئًل اجرا

 پبیش

میسان پیش بیىی  زمبن اجرای فؼبلیت 

پیشرفت فؼبلیت 

 79سبل 

میسان پیش بیىی 

پیشرفت فؼبلیت 

 79سبل 

 زمبن پبیبن زمبن شريع

2-2-1 
 پظٍّطی ّای فؼالیت هستٌذساصی"آییي ًاهِ اجشایی  تذٍیي

  ")اًجام پایاى ًاهِ( داًطجَ 
 دوتش سئیسی دوتش ًیه پَس

 --- %100 97خشداد  97فشٍسدیي 

    

2-2-2 

 ّای فؼالیت هستٌذساصی"آییي ًاهِ اجشایی هستوش  سساًی اعالع

 اتالؽ) هختلف ّای سٍش تِ "پظٍّطی )اًجام پایاى ًاهِ( داًطجَ 

 تحصیالت تلگشاهی گشٍُ دس دسج سایت، دس دسج ّا، گشٍُ تِ

 (تىویلی

 دوتش سئیسی دوتش ًیه پَس ٍ حَصُ واسضٌاساى

  %100 97ضْشیَس  97تیش 

    

2-2-3 
پیطشفت ّوضهاى تا اسائِ گضاسش ّای داًطجَ  Lab bookتشسسی 

  ضص هاِّ)پایاى ًاهِ( سِ ٍ 

ًوایٌذگاى ضَسای ت.تىویلی دس 

 گشٍُ ّای آهَصضی
 یدوتش سئیس

 %100 %33 98اسفٌذ  97هْش 

    

2-2-4 
داًطجَ تِ ضَسای تحصیالت تىویلی دس  lab bookلضٍم اسائِ 

 هَلغ دسخَاست سٌَات اضافِ
 دوتش سئیسی دوتش ًیه پَس

 %100 %33 98اسفٌذ  97هْش 

    

 لة تَن تاضٌذ.% داًطجَیاى تحصیالت تىویلی داسای 50، حذالل ٍجَد آییي ًاهِ اجشایی شبخص تحقق َدف:

 ، تؼذاد لة تَن ّای داًطجَیاىهستٌذاتتشسسی  وحًٌ جمغ آيری دادٌ َب:
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 پایان وامٍ ي پريپًزالتًاومىذسازی داوطجً برای وًضته  ختصبصی:َدف ا-3-2  تحصیالت تکمیلی َای ديرٌ داوطجًیان پژيَص ريوذ ارتماَدف کلی: -2

 پایان وامٍ ي پريپًزالوًضته َای  ي اجرای گایذالیه اصالحتذيیه، ػىًان بروبمٍ: -2-3

 فُرست فؼبلیت َب ردیف

مسًيل  مسئًل اجرا

 پبیش

میسان پیش بیىی  زمبن اجرای فؼبلیت 

پیشرفت فؼبلیت 

 79سبل 

میسان پیش بیىی 

پیشرفت فؼبلیت 

 79سبل 

 زمبن پبیبن زمبن شريع

2-3-1 

 ّای گایذالیي اجشای ٍ اصالح تذٍیي،" واسگشٍُ تطىیل

اص اػضای ّیات ػلوی  "ًاهِ پایاى ٍ پشٍپَصال ًَضتي

 هٌتخة

 دوتش سئیسی دوتش ًیه پَس

 --- %100 97فشٍسدیي  97فشٍسدیي 

    

2-3-2 
 پایاى ٍ پشٍپَصال ًَضتي ّای گایذالیي اصالحتذٍیي ٍ 

 ًاهِ

 اجشای ٍ اصالح تذٍیي،" واسگشٍُ

 پایاى ٍ پشٍپَصال ًَضتي ّای گایذالیي

 اص اػضای ّیات ػلوی هٌتخة "ًاهِ

 دوتش سئیسی

 --- %100 97تیش  97اسدیثْطت 

    

2-3-3 

 ٍ پشٍپَصال ًَضتي ّای ایجاد گایذالیي سساًی اعالع

 دسج ّا، گشٍُ تِ اتالؽ) هختلف ّای سٍش ًاهِ تِ پایاى

 (تىویلی تحصیالت تلگشاهی گشٍُ دس دسج سایت، دس

 دوتش سئیسی دوتش ًیه پَس ٍ حَصُ واسضٌاساى

 --- %100 97ضْشیَس  97هشداد 

    

2-3-4 
ضاى پایثٌذی داًطجَیاى تِ گایذالیي ّای پایص هی

 جذیذ

ضَسای تحصیالت تىویلی )دس هشحلِ 

تصَیة پشٍپَصال( ٍ ًوایٌذُ تحصیالت 

 تىویلی )هَلغ دفاع پایاى ًاهِ(

 دوتش ًیه پَس

 %100 %33 98اسفٌذ  97هْش 

    

 ًاهِ پایاى ٍ پشٍپَصال ًَضتاسجذیذ  ّای گایذالیيایجاد واسگشٍُ، ٍجَد  شبخص تحقق َدف:

 تشسسی صَستجلسِ ّا ٍ هستٌذات هشتَعِ وحًٌ جمغ آيری دادٌ َب:
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 ي آوُا ضذن بُیىٍ سمت بٍ مًجًد اجرایی ريوذَای اصالح ي بررسی ختصبصی:َدف ا-0-3 ريوذ فعالیت َای جاری حًزٌ تحصیالت تکمیلی ارتماَدف کلی: -3

 در حًزٌ کاری مًازی از جلًگیری

 جاری حذالل پىج فعالیت برای اجرایی َای تُیٍ فلًچارتاصالح/ػىًان بروبمٍ: -3-0

 فُرست فؼبلیت َب ردیف

مسًيل  مسئًل اجرا

 پبیش

میسان پیش بیىی  زمبن اجرای فؼبلیت 

پیشرفت فؼبلیت سبل 

79 

میسان پیش بیىی 

پیشرفت فؼبلیت سبل 

79 

 زمبن پبیبن زمبن شريع

3-1-1 
ٍ تؼییي اٍلَیت  حَصُ جاسی ّای فؼالیت توام وشدى لیست

 ْیِ فلَچاستاصالح/ت
 واسضٌاساى حَصُ

دوتش ًیه 

 دوتشٍ  پَس

 سئیسی

 --- %100 97خشداد  97فشٍسدیي 

    

 واسضٌاساى حَصُ  جاسی فؼالیتپٌج حذالل  تشای اجشایی یّا چاستفلَتْیِ اصالح/ 3-1-2

دوتش ًیه 

 دوتشٍ  پَس

 سئیسی

 --- %100 97آرس  97تیش 

    

3-1-3 
 اتالؽ) هختلف ّای سٍش تِ جذیذ ییاجشا ّای فلَچاست سساًی اعالع

 (تىویلی تحصیالت تلگشاهی گشٍُ دس دسج سایت، دس دسج ّا، گشٍُ تِ

 ٍ حَصُ واسضٌاساى

 دوتش ًیه پَس
 دوتش سئیسی

 --- %100 97دی  97دی 

    

 جاسی حَصُ فؼالیتپٌج  تشای اجشایی یّا چاستٍجَد فلٍَجَد لیست واهل فؼالیت ّای حَصُ،  شبخص تحقق َدف:

 هستٌذات هشتَعِفشم ّا، چاست ّا ٍ  تشسسی ری دادٌ َب:وحًٌ جمغ آي
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