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 دانشجویان مقطع دکتری پژوهشی-آموزشی های نامه آیینخالصه 

 و بعد ازآن 99ورودی  

 (0011)آخرین بروز رسانی: دی ماه 

 

 آنها  ارزشیابی و درسی واحدهای آموزشی مقررات 

 درسي واحد آن واحدهای 81، مهندسي صنایع پژوهشي-آموزشي واحد است. در شيوۀ 36 دکتری دورۀ مجموع واحدهای -1

 .واحد آن مربوط به رساله است 81و 

تحصيلي، با تشخيص و نظر استاد  از دورۀ پژوهشي، در هر زماني در شيوۀ درسي و حداکثر واحدهای لتعيين حداق -2

 گيرد. راهنما صورت مي

و  02از  81در هر درس،  قبولي نمرۀ لشود. حداق محاسبه مي 02نمره ارزشيابي از هر درس به صورت عددی از صفر تا  -3

 است. 02از  86 احدهای آموزشيوقبول پس از گذراندن تمام  لقاب لميانگين ک

 واحد بيشتر شود. 82نباید از  دانشجو در یک نيمسال تحصيلي و جبراني دروس اصليدر  اخذ شده واحدهای عجم -4

انجام تکاليف و  ور و فعاليت در کالس،ضمدرس )یا مدرسان( آن درس و بر اساس ح دانشجو در هر درس، از سوی ارزیابي -5

از صفر تا  عددی پذیرد و بر مبنای صورت مي در هر نيمسال تحصيلي عملي-و نظری دروس نظری برای نتایج آزمون

 شود. برگزاری آزمون کتبي برای درسهای نظری الزامي است. بيست تعيين مي

 لاست و تحصي سال 1اکثر و حد 3 لحداق یا پژوهشي پژوهشي – آموزشي در شيوۀ در دوره دکتری لمدت مجاز تحصي -6

آموخته نشود، در صورت ضرورت به  در صورتي که دانشجو در مدت مقرر دانش در این دوره به صورت تمام وقت است.

 تحصيالت تکميلي ایرو شو / پردیسل/ دانشکده، تایيد دانشکده مستقلیيد گروه مستقاپيشنهاد استاد راهنما و ت

 وی را حداکثر تا دو نيمسال افزایش دهد. ل،دانشگاه اختيار دارد مدت تحصي

و  به صورت رایگان اما در نيمسال یازدهم و دهم در نيمسال نهم تمدید سنواتمشمول آموزش رایگان  دانشجوی رایب -7

 ت امصوب هي شهریهل و متغير واحد یا رساله اخذ شده بر اساس دستورالعم ابتثبعد از آن منوط به پرداخت شهریه 

 در زمان پذیرش است. دانشگاه رئيسة

ير غو  در همان دانشگاه یا سایر دانشگاهها و مؤسسات اعم از دولتي تخصصي دکتری تغيير رشته یا انتقال دانشجوی -8

 ممنوع است. دولتي

 گرایش بهينه سازی سيستم ها، لجستيک و زنجيره تامين به شرح زیراست: -دکتری مهندسي صنایعدروس  -9
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 جدول دروس تخصصی الزامی

 اخذ حداقل یک درس از بین دروس زیر با نظر استاد راهنما

 تعداد واحد نام درس ردیف

 3 برنامه ریزی خطي 8

 3 نظریه تصميم گيری 0

 جدول  دروس تخصصی انتخابی

 تعداد واحد نام درس ردیف

 3 برنامه ریزی توليد 8

 3 سيستم های ساخت و توليد  0

 3 برنامه ریزی پویا 3

 3 پيشرفته در مدیریت پروژهمباحث  1

 3 مباحث پيشرفته در لجستيک و زنجيره تامين 5

 3 کنترل بهينه 6

 3 برنامه ریزی غيرقطعي 7

 3 نظریه بازی ها 1

 3 مباحث پيشرفته در بهينه سازی 9

 3 مباحث پيشرفته در کيفيت و بهره وری 82

 

 

 و بعد ازآن 99ورودی  ویژه دانشجویان مقطع دکتری نمره آزمون زبان

 و MSRT/MCHE ،TOLIMO ،TOFEL (IBT/PBT/CBT) نمره قابل قبول آزمونهای زبان انگليسي -1

IELTS (Academic & General)، MHLE  است. 8شماره به شرح جدول. 

دانشجویان مقطع دکتری که از طریق آزمون نيمه متمرکز سازمان سنجش، آزمون اختصاصي دانشگاه، بورسيه  کليه -2

انتقال خارج به داخل و  بورسيه موسسات اجرایي، استعداد درخشان، غير ایراني بورسيه و غير بورسيه، متبوع، اتباعوزارت 

قبل از تصویب پيشنهادیه  8اند، ملزم به ارائه نمره زبان خارجي قابل قبول دانشگاه به شرح جدول شماره  ... پذیرش شده

 باشند. مي رساله

اصفهان،  :قابل قبول است  8شجویان مقطع دکتری( دانشگاههای زیر بر اساس جدول شماره نمره آزمون زبان )ویژه دان -3

خواجه نصيرالدین طوسي، شهيد بهشتي، شيراز، صنعتي اصفهان، صنعتي اميرکبير، صنعتي  تربيت مدرس، تهران، تبریز،
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دانشگاههای دیگر از جمله دانشگاه درخصوص پذیرش نمره آزمون زبان انگليسي  علم و صنعت و فردوسي مشهد. شریف، 

 گيری خواهد شد. تحصيالت تکميلي دانشگاه تصميم یزد مطابق با آخرین مصوبات شورای

باشد. دانشجویاني که  سال مي  0های فوق( حداکثر  الذکر )انگليسي و سایر زبان مدت اعتبار هر یک از آزمونهای فوق -4

شود که در  پذیرفته مي تحصيلي گرفته باشند، به شرطي مدرک آنهامدرک زبان خود را قبل از شروع اولين نيمسال 

 سال نگذشته باشد.  0زمان ارائه مدارک و مستندات توسط دانشجو، از زمان برگزاری آزمون یاد شده بيش از 

 

 زبان آزمون قبول قابل نمره جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزمون جامع

که کليه  از تمام دروس الزامي است. دانشجویاني 86 لحداق لميانگين ک، کسب عجام آزمونبرای ورود به مرحله  -8

بت نام و شرکت دراولين آزمون ثگذرانده باشند، موظف به  86 لميانگين ک لرا با حداق مورد نياز دوره آموزشي واحدهای

معدل کل دروس  در صورتيکه حداقل در آن آزمون است. بت نام به منزلة مردودیثنيمسال بعد هستند. عدم  عجام

 باشد، دانشجو بایستي یک درس از همان درس هایي را که گذرانده مجددا اخذ و پاس نماید. 86گذرانده شده، کمتر 

پژوهشي  خاص در زمينة سه موضوع درسي لشام عمواد امتحاني آزمون جامبا هماهنگي استاد راهنما و تایيد گروه،  -0

 باشد.مي رساله دانشجو 
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آزمون کتبي در دو روز در یک هفته شود.  به صورت کتبي و شفاهي حداکثر در دو روز یک هفته انجام مي عآزمون جام -3

سهم نمرۀ کتبي و مصاحبة شفاهي در از برگزاری آزمون کتبي در یک روز برگزار مي شود.  و آزمون شفاهي، دو هفته بعد

 است. %12و  %62به ترتيب برابر با  عنمرۀ نهایي آزمون جام

آزمون  غازگيرد. در آ رساله صورت مي رشته و گرایش خاص دانشجو و با تاکيد بر زمينه پژوهشي در حوزۀ آزمون شفاهي -1

 به پرسشهای  پردازد و سپس با پاسخگویي رساله خود مي زمينة به معرفي شفاهي، دانشجو در مدت زمان مناسبي

خود را ل انجام پژوهش مستق و توانایي لنوع برخورد با مسائابتکار و  و پژوهشي، قوۀ علمي های داوران، ميزان قابليت

برای آزمون شفاهي، دانشجو موظف است با هماهنگي استاد راهنما، برای ارائه شفاهي، اسالیدهای  دهد. نشان مي

اوران دقيقه موضوع پيشنهادی رساله خود را دفاع نماید. طبق نظر هيئت د 85پاورپوینتي تهيه کرده و در زمان حداکثر 

 دقيقه مي باشد. 82آزمون شفاهي، مدت زمان پرسش و پاسخ، حداکثر 

دانشجو  ،است. در صورت عدم موفقيت 02از  86 لو شفاهي( حداق ، کسب ميانگين )کتبيعمعيار موفقيت در آزمون جام -5

شرکت کند و آن را با موفقيت بگذراند. در صورت عدم موفقيت دانشجو  عجام مجاز است صرفاً یکبار دیگر در ارزیابي

 .محروم مي شودل بار دوم، دانشجو از ادامه تحصي برای

 .شود آبان ماه هر سال انجام ميو اردیبهشت ماه  های دو بار در سال و در تاریخ عجام ارزیابي -6

 و مشاور راهنما استاد

بر عهده استاد راهنماست که به درخواست دانشجو از ميان  نيمساال تحصيلي دانشجو از نخستين مسئوليت راهنمایي -8

شورای بخش و  یيدات و ت علمياو هيضو با موافقت ع استادیاری لواجد شرایط دانشگاه با مرتبه حداق ت علمياهي ضایاع

 شود. تعيين مي دانشگاه تحصيالت تکميلي نامه مصوب شورای / دانشکده ذیربط بر اساس شيوهلشورای گروه مستق

ت اای هيضاع / دانشکده از بينلیيد شورای بخش و شورای گروه مستقااستاد مشاور به پيشنهاد استاد راهنما پس از ت -0

یا  لکشور و یا متخصصان ذیصالح داخ ت علمي دیگر دانشگاهها و موسسات آموزش عالياهي ایضیا اع علمي داخلي

نامه مصوب شورای  مرتبط با رساله مطابق با شيوه تخصصي در زمينة دکتری کخارج از دانشگاه یا خارج از کشور با مدر

 تواند استاد مشاور نداشته باشد. مي دکتری شود. رساله تحصيالت تکميلي انتخاب مي

 ورضح در شفاهي سمينار و کتبي گزارش ارائه هر شش ماه یک بار با رساله، باید طرح پيشنهادی پس از تصویب دانشجو -3

 .برساند / معاون دانشکدهلمدیرگروه مستق یيد ات به را خود تحقيق انجام پيشرفت روند مشاور، و راهنما استادان/ استاد

 

 رساله موضوع

 تا پایان نيمسال دوم و همزمان با پذیرش از نيمسال اول، موظف است موضوع رسالة پژوهشي -آموزشي دانشجو در شيوۀ -8

 ز کند. غاخود را آ راهنما و مشاور تعيين و فعاليت پژوهشياستاد/ استادان  خود را با هماهنگي

هر زمان که  و يردگ و تدوین رساله زیر نظر استاد راهنما صورت مي پژوهشي دانشجو در مرحلة علمي تمام فعاليتهای -0

  استاد راهنما تعيين کند، دانشجو باید نتيجه تحقيقات خود را گزارش نماید.
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 رساله پیشنهادیۀ

 لکسب حداق و عآميز آزمون جام / دانشکده مشروط به گذراندن موفقيتلرساله در گروه مستق طرح پيشنهادیتصویب  -8

 است. زبان انگليسي از آزمونهای نمرۀ یکي

حداکثر تا  زبان انگليسي از آزمونهای یکي نمرۀ لو کسب حداق عجام موظف است پس از موفقيت در ارزیابي دانشجو -0

رساله خود را زیر نظر استاد/استادان راهنما و مشاور تدوین و پس از طرح در شورای  پيشنهادیةپایان نيمسال پنجم، 

 ت داوران از آن دفاع کند. اور هيضبخش و کسب موافقت اولية شورا، در ح

استمرار در نمایند از سقف یک نمره مربوط به  دانشجویاني که تا انتهای نيمسال ششم از پيشنهادیه رساله خود دفاع مي -3

، نيم نمره از سقف مربوط کسرو در صورت 7شوند. در صورت تصویب پيشنهادیه تا انتهای نيمسال  مند مي پژوهش بهره

 شوند. مندی نمره عالي محروم مي بهره ، از شرط1تصویب پيشنهادیه تا انتهای نيمسال 

دفاع نشده دانشجو موظف است بر اساس  آن ازپس از تصویب پيشنهادیه و اخذ واحد رساله توسط دانشجو، تا زماني که  -1

زمان  بت نام )انتخاب واحد( رساله درثنام و واحد رساله را اخذ نماید. عدم  بتثتقویم دانشگاه در نيمسال)های( بعد نيز 

 شود. مي تلقي لمقرر، به منزله انصراف دانشجو از تحصي

 

 پیش دفاع از رساله دکتری برگزاری جلسه

 با شرکت استادان راهنما )داخلي(،  قبل از برگزاری جلسـه دفاع، برگزاری جلسه پيش دفاع رساله هفته 3حداقل  -1

های تحصيالت  نامه مجوز پيش دفاع با رعایت تمامي مفاد شيوه . )داخلي( الزامي اسـت و یک داورمشـارر )داخلي( 

و ش خشورای ب باز تصـوی سپ واسـتاد راهنما با تأیيد کتبي  ومقاله  یکتکميلي با ارائه پذیرش یا چاپ قطعي حداقل 

 یا گروه صادر مي شود.

 .داخلي تا تاریخ برگزاری پيش دفاع الزامي است ورهفته از زمان تحویل رساله به دا کرعایت حداقل ی -2

 رساله را  ويص داده شده در جلسه پيش دفاع را تحت نظر استاد راهنما برطرف خدانشجو موظف است نقایص تش -3

 .دفاع آماده کندبرای 

 به اداره آموزش دانشکده  والذکر تکميل، امضا  قاز انجام کليه مراحل فو سپ رساله دکتری ورتجلسه پيش دفاعص -4

 .خواهد شد لبارگذاری در سامانه گلستان ارسا ونده وجهت ثبت در پر سپردی روهگ/ مستقل

 

 رساله از دفاع

راهنما و به شرط کفایت دستاوردهای علمي الزم است جلسه پيش دفاع از پس از تدوین رساله، تایيد استاد / استادان  -8

شود. برای  برگزار لور استاد / استادان راهنما و مشاور و ترجيحاً استاد داور داخضاز تعيين تاریخ دفاع با ح لرساله قب

و به ل دفاع تکمي پيشجهت دریافت مجوز « فرم اطالعات مقاالت دانشجویان دکتری»برگزاری جلسه دفاع الزم است 

 معاون دانشکده برسد.ل/ یيد استاد راهنما، رئيس بخش، مدیرگروه مستقات
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 و فارسي زبان به چکيده ارائه شود و تهيه فارسي زبان رساله به نگارش لدستورالعم با مطابق بایستي رساله دکتری -0

قوانين تحصيالت تکميلي دانشگاه به قرار زیر لينک دستورالعمل نحوه نگارش رساله دکتری، طبق . است الزامي انگليسي

 مي باشد:

https://yazd.ac.ir/offices/educational/deputy/graduate/information/thesis 

مقاله  یک لچاپ یا ارائه پذیرش قطعي حداق پژوهشي -آموزشي رساله در شيوۀ علمي شرط کفایت دستاوردهای -3

مرتبط با رشته است. مقاله باید به نام دانشگاه یزد بوده، نام استاد   ISIنمایه  مستخرج از رساله در مجالت معتبر دارای

  گيرد. تعلق نمي ای به این مقاله نمره که باشد ذکر شدهدر آن به عنوان نویسنده مسئول  راهنما

سيستم گلستان بت تاریخ دفاع و نام داوران در ثبخش و  ورایدفاع از رساله در ش هپس از تعيين تاریخ برگزاری جلس -1

از  لروز قب 85لالزم است از طریق سيستم گلستان حداق ،/ معاون دانشکدهلمدیر گروه مستق یا توسط رئيس بخش

 . یيد شوداتاریخ دفاع، درخواست مجوز دفاع از رساله ت

 جداگانه متيازداشته باشد به شرح زیر به هرکدام ا که رساله عالوه بر شرط دفاع دارای چندین دستاورد علمي صورتي در -5

 ترویجي – و مجالت علمي ISIبدون نمایه  یا چاپ مقاله در مجالت خارجي پذیرش قطعي گيرد: گواهي تعلق مي ای

 ( مي8)بر اساس جدول  المللي و بين )سمينارها یا کنفرانسها( ملي چاپ یا ارائه مقاله در همایشهای و گواهي داخلي

 پژوهشي در مجالت علمي ير داشته باشند. چاپ مقاله یا پذیرش قطعياثرساله ت بر نمرۀ/. 75توانند در مجموع حداکثر 

اختراع یا ابداع، کسب عنوان در  علمي یيدیةات ،ISIنمایه  دارای تخصصي یيد وزارتين، مجالتامورد ت تخصصي داخلي

 3تا سقف  0و 8و ساخت دستگاه یا توليد محصول جدید بر اساس جداول  هنری و ارزندۀ عمعتبر، انر بدی های جشنواره

 ير داشته باشند.اثرساله ت توانند بر نمرۀ نمره مي

ذکر  رساله و براساس معيارهای اصالت و صحت محتوای دفاع، پس از مشورت و بررسي ت داوران در پایان جلسةهيا -6

شود و ارزشيابي آن به صورت کيفي و به  محاسبه نميل ميانگين کنمره رساله در  نمایند. آن را اعالم مي شده، نمرۀ

تا  86خوب: نمره  ،99/81تا  81خوب: نمره  خيلي ،02تا  89نمره : عالي الف( قبول با درجه: :مي گرددشرح زیر انجام 

99/87، 

 86ب( مردود با نمره کمتر از 



7 

 

 


