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���ل  از �ظر  �وھ��وناد���ت � ��وھ�دری) در  -ا���د �ر���� دو��ورا ز��ن واد���ت دری(��ر��
 ��! #ل �"�د آ�وز �  ���ون و �ظرازاھ��ت ��� ، ا��  

 

��ر "�ر ا�!�د دوره آ�وز�� دو��ورا در ر���  ز��ن واد���ت دری و���و در دا���ده ز��ن واد���ت دا����ه ���ل �و	ط وز�ر 
از �.و�ز�ون �.� ، �و�دی "و�� �رای ھر �+رو�د و�� و�ژه !��(�  1391د'و  ����29)ت $�'� آ&�ی $��د% $��د  ���ر�# 

در دور اول ا�ن �ر����، ا��دا ا	��دان دا���ده ز��ن و اد���ت ا	ت. �� ��12 آ&�ی وز�ر  دا����ھ� ،$.�� و���0�0 ا�/��	��ن
دا����ه ���ل و و��8ت و 	�س دا��!و��ن !ذب "واھ�د �د، آ&�ی $��د �ر��ت ��روی ورز�ده و ��"�ص �� ز��ن ھ�ی �.� 

در دا����ه ���ل را د	��ورد �زر�2 در و��ورا 	ط9 د����ل در وا�!�د ز���� . "وا�د از ا!�دای ا�.� ا�ن �ر���� را��ور
ل $�ل "رد��دا�� ،ارز���د، �.� وا��"�ر را در دا����ه ���و��وددوره آ�وز�� ا�!�د  �دون �: .&.�داد ��ود ��ر�# ا�/��	��ن

  ا�ر�ن ا	ت.

ا�!�د �ر���� ھ�ی آ�وز�� $�'� از !�.� دو��ورا در ر��� ھ�ی ز��ن واد���ت دری و���و  �: �رورت �� ���د .ز�را �+د 
��دا�ش و����ل ھردوز��ن در !/را����� ا	ت �� ����ر�ن آن ھم از'��ظ ��ر�"� وا��ون �ر�وط ��  ا�/��	��ن �� ���د  �� ��  

دری، ����ر�ن ا��"�رات  وا����زات آ�را  ��ورھ�	��� ا�ران  –�ن در �"ش ��ر	� ا<ر �� 'ط�1 و�(���ت ��و��ت ا�/��	�
���ب �ده ا	ت. در��'��� ا�/��	��ن �� �وا�	ت �� ا�"�ذ وا!رای �ر���� ھ�ی ��1د آ�وز�� و�رھ��� ا�/��	��ن را ���ب ?��ن 

 ���وا�	�ن در!�ت $�'� �� دوط.��ن "�ر!� ��ز!����ھ� �	�زد �� �� �0ط دوط.��ن 	طوح �"�.ف ����)ت $�'� دا".� ، �.
 �Aورد�د. ھ�ی ا�/��	��ن �د	تدا����ھ� را از�+�د 

���ب $�'�) �� �: دا����ه ��12 �� �ود �� �(�و8ً ھ�راه ��  در!�  �� �درک دا����ھ��)F'�� :� .وم) از�2واھ� ���� ای(د� ��
���� اG.ب �رای ����د ا���م �و����0 ی �: وا�د در	� �(�ن �ده  $�وان �� �و&(��� "�ص �� �2ر�ده ا$ط� �� �ود. ا�ن 2واھ�

�رای دا��!و و �� �رای ���ن دادن �)ش و �(�'�ت در"ور دا��!و �� �د 2واھ� �ورد �ظر، �� وی ا$ط� �� �ود. ا�روزه ا�ن 
) master's)، ��	�ر(bachelor's) ، '�	��س(��associate's"�ص �و?: (2واھ� ���� ھ� ودر!�ت، اG.ب ���ل 

  �� ���د.)  doctoralودو��ورا(

 Senior) در �(�� از ��ور ھ� و!ود دارد �� �� دا����دان ار�د(Higher Doctorateا'��� در!� دو��ورای $�'�(

Scientist.ا$ط� �� 2ردد (  

)?+�ر	�ل و�� �د ا&ل 	� 	�ل را در�ر �� �2رد �� �ر�ب از�"ش ���0�0ت و�: �ر��ب �PhD Programmeر���� دو��ورا(

در�د) ���م ز��ن 15) و�"ش آ�وز�� در�د ((PhD Thesis�و?: آ�وز�� ا	ت. ���0�0ت ��ت �ظر ا	��د رھ��� �� �و��ن 

   ادا�� ��دا �� ��د. �(��ق و 2	�رش $���ر آ�وزش دوره دو��ورا �رای

و!ود �دا�ت . �رای ��ر �"	ت در 	�'+�ی ��و�ت   1360ا�/��	��ن  در!� ����)ت $�'� ���8ر از '�	��س ا'� 	�'+�ی در 

�زب د�و�را��: ".ق �ر���� ��	�ری  در ا�	��وت ��دا2وژی ،�.��"��: وا�	��وت $.وم ا!���$� ا�!�د �د .�(د از �د�� از ��ن 
�� �� ��ل ده ھ� دا��!و در �ش دوره ��	�ری از ���ت دا����ه ���ل از 	ر 2ر��� �ده در دا���ده ز��ن واد 1385	�ل  ر�ت واز

و درآ��ده ���ن ا	ت در�و		�ت دو'�� و"�و�� 2	�رش ���د. ا�� ��رغ داده ��	�ری �� در!�  �"ش ھ�ی ��ر	� و ���و 
(���ط آ�وز�� �(��ری ،ا	���د ،�واد در	� �ر���� دو��ورا �!ر�� ���J !د�د در ا�/��	��ن ا	ت  �� �	�.زم ����� ا�����ت 

  ا��د وارم وزارت ����)ت $�'� آ�را �ط�'(� و�راھم 	�"�� ���د . ، و...... �� ���د 

اھداف آن ���د  �ر���� دو��ورا در ر��� ھ�ی ز��ن واد���ت دری و���و �: �ر���� ���0�0 آ�وز�� ��  �.�د �ر�ن 	ط9 ا	ت.
از ا!�دای  را�ر��ت ��روی ورز�ده و ��"�ص �� ز��ن ھ�ی �.� ��ور"  �� $��د یآ&� )ت $�'��را�ر از اظ+�رات وز�ر ����

  "وا�د ه ا	ت" ���د. ا�.� ا�ن �ر����
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�� �ظر ��ده ��	داری از ا��'ت ،ر�د و�و	(� ز���+�ی دری و���و ����	ب �� ظر��ت و��ر�رد آ�+� و ���ز��دی ا�روز !��(� در 
. �� در �و�� "ود ��دان 2	�رده ای را �رای ا�!�م �(�'��+�ی �����0�0 از !�.� رو��رد ���0�0 �� 	ط9 �.� و��ن ا'�..� ا	ت

������ ز���+�ی دری و���و،ارا�� �	��دات، و�ژ�2 ھ� ،���ر��ت و��1وت ھ� ھردو ز��ن،داد 	�دھ�ی ز����  و.......... �	�$د �� 
  ز��ن �+�ر�ن �	�ر آ�وزش و���0ق �����د  ا�/��	��ن �� $�وان �: ��ور ��ر	� ز��ن و���و	�زد.

�� ���د در	ت ا��"�ب وآ��ده 2ردد. ��� از  ا�� ر	�دن ��  آن �� و	��ل وا�زار �رورت دارد ،اھداف ا�ن �ر���� $�'� ا	ت
	?� �2  و��ک  �رھ�زاز داد و	�د ھ�ی �Gر �روری وط��(�  ز��ن ا	ت �� در ���!� آنو	��.�  �+م  ر	�دن �� اھداف، 

�و�وع �+م د��ر ���د  ز���� در���ون و��ل �+�دی �� �ر���� درآن &رار ا	ت ا!را  �+داری ز���+� ����ن �� 2ردد؛�
�ل  ��� �وان ���ون را �� ظرا�ت  - �ود، د�ده �� �ود ،�(�� ��ل �+�د �� ز��ن ���و و ���ون �� ز��ن دری� A�� ،�	ر��

از �ظرا�و'� و �.	�1 و!ود دارد �� ���د �ل 2ردد.ا�ن ���د ���� از ����ل .  از ا��رو ���د ھ�ری واد�� ز��ن ��ز��ب دھد
دری ا	ت. ھر2و�� ����ل واژ�2ن �:  –�� $�وض واژه ھ�ی (دا���ده ودا����ه) ��ر	�   )� و �وھ��ونNواژه ھ�ی ���و(�وھ�

آن �� ��ھد. ��و�� ��رز آن �ر���� ز��ن �� ز��ن د��ر �� ��+� ")ف ا�ول و&وا$د ز��ن ا	ت، �.�� از ز����� وارز���دی 
�� ���د ��ن ���ون و��ل �+�د   ���ل ا	ت .  �وھ��وناد���ت � ز��ن وN�وھ�دری) در  - دو��ورا ز��ن واد���ت دری(��ر	�

  . ��� �وان �� و	�.� ��در	ت �� ھدف در	ت ر	�د.�طور���د ��ن ھدف و	�.� �ر���� آ�وز�� د�ده ���ود�وھ�

�و		� ا$ط�ی $�وان در!� آ�وز�� "�.� �+م ا	ت . ا�ن ا$���ر $)وه �ر د��ر $���ر �روری ���ل ا	م �ر	��ژ وا$���ر 
، �Faculty  و�وھ��ون �.���ت ��ر	� دری ��	ت . ا�ن �.���ت �� �(�دل �.���ت(�N+�د ��ز �� �ود،  ا	م ر	�� �+�د �وھ�

university  �� دری آن ��ر �(��� را �	ت .ا�� در �"ش ز��ن واد���ت ��ر	ت ا	و در���ت در �"ش 	ا �	درز��ن ا��.� (

دا���ده ودا����ه در ذھن �دا$� و��ز��ب �� دھد را ارا��  �رده ��� �وا�د.?������ دا���ده ودا����ه �� ز��ن ���و ��� �وا�د. 
�� �را�ب در	ت �ر  و��ا$���ر �ر از ��ر�رد �.���ت ���و در �"ش ��ر	� دری و�ر$�س ��ر�رد ��ر	� دری ا	��ی ا��.�	� 

) �� �.�د�ر�ن در!� آ�وز�� PhD �� و�ژه دو��ورا( )academic degree در�"ش ���و ا	ت. ز�را 2واھ����� ھ�ی دا����ھ�( 

از د�د�2ه ا�ول و&وا$د ز��ن، ��ل ��ر�(���، ،ز���  �و!�� ا�ن ا�ر دا����ھ� ا	ت دارا�� ��<�ت وا$���ر ��ن ا'�..� �� ���د.
�� در 	ط9 �.�  و�� در 	ط9  ��ن ا'�..� &��ل  ���	� ،ھ��ھ���  ،$.�� و ��ط�0، دادو	�د ھ�ی ز���� و �0و&� و&��و��

  ا$���را	ت.

�0م �� ارا�� �(.و��ت  را!P �� رو��رد ا�روز ��<�ت وا$���ر دا����ه  ھ� ی ���رو �����0�0 در ��زار ر&���� �	��� �	�
��ن  )  دارد. ا�ن دو$��ل دا����ه را��PhD داوط.��ن(   و ����د �ر آ�وزش �� ���1ت ��8 �وآورا�� ���0�0ت ���ن ر��� ای� :�

   �� 2ردا�د. �رزھ�ی دا�ش ��ری���2ش  ����ق ��  ارو��و!ذاب �رای �ژوھ��ران و داوط.��ن د

) "ود ،ارا�� Challenging research(���0�0ت �� ?�'ش ���دن در !+�ن در �� ���رزه د$وت �رد ن و�� ���م دا����ه �(��ر

��دی  ) ، ���1ت �����0�0 ��  در ر���PhD) �رای داوط.��ن(���an attractive research environmentط �����0�0 !ذاب(

 The quality of research is reflected in high ratings in .(��8 در ارز���� �ژوھ�� و ر��� ��دی ھ�ی ��ن ا'�..� 

research assessments and international rankings(ت	س �ده ا�  .را �رخ ر&���ن �� ��د ��(

	م �+�د ا��د��: را از �ظر ا�/��	��ن ��ز ��2ز�ر ا	ت �� �د ���ن ا�ن $وا�ل را ��ش ��ن ���د واو'�ن �2م  را 	�!�ده �ردارد.ا
�ل و���وا ،'1ظ و�(�� ،ھ�"وان وھ��ھ�R �� ز���� �� �ر���� دو��ورا �� آن ����رده �� �ود �	�زد. ا�)ح و�ل ا�ن �

�و�وع ���+� و	�.� ���	ب �رای ر	�دن �� اھداف، �.�� �: �روژه ���0�0 "وب در �و�وع 	?� 	�زی و�رھ�ز از دادو	�د 
����)ت $�'� ���د ��ش از �روع �ر���� ا	م �+�د را �� ھردو ز��ن ر	��  . وزارت ���رم�Gر �روری ز���+� �� �وا�د ���د

 ���)�� دا� #ده  ز��ن واد���ت دا� '�ه ���ل �� ز��ن دری و د���ل �وھ��ون د ژ�� او اد���ت �وھ���ور دری و���و در 'و��(
ا�)ح �ورت ���رد $)وه �ر �وارد �Gر �ؤ!�  ) ��و�	د. وا�ن ا�ر را در���م دا����ه ھ� د��ر ��ز �� ا!را ��ذارد. ھر�2ه ا�ن

دری  - در ��8 ا��ره �ده  �وا�P �راوان را  در ا!رای �ر���� ا�!�د �� ��د. �طور �<�ل دواط.ب دو��ورا در ز��ن واد���ت ��ر	�
ود  در ) "PhD thesis)�� (PhD Dissertation�� �� 	ط9 	واد ا	�	� ، ��.�.� و$.�� ر	�ده و��8ی ���� ن ���� (

�و�و$�ت ���ل �وزه ز��ن واد���ت  ��ر	� دری ��ر �� ��د  ?�و�� &�ول "واھد �رد �� �� $�وض دا���ده  ودا����ه  
�  و�وھ��ون ��و�	د.ھر�2ه وی ا�ن ��ر را �� ا����ه و�� ھر د'�ل د��ر ا�!�م دھد ،ا	��د رھ��� آ�را ا�)ح ���د ��د. ھر�2ه N،�وھ�

) در �0ر�ظ  "ود �� ����ن ���� ، ا���ن را ��و!� ��	�زد Opponent،دو�ن �ر��1ن ر	�� (ھردو �ر��ب ا����ه �و�د

وھ���طور�و		� �(��ر و���0دم $.�� دارای �)��ت ارا�� �0ر�ظ �� �ظر آن در ارز���� و���Tد ��زس �رورا	ت آ�را ز�ر 
&�ول �"واھد �رد.$)وه �رآن ا	م �و		� �� 	وال �� �رد ودر �+��ت و�ورای ا"������ �رر	� در!� $.�� دو��ورا آ�را 

ز��ن د��ر !ذا��ت و��<�ت آ�را در �زد داوط.��ن دا".� و "�ر!� از ��ن �� �رد. از طرف د��را�/��	��ن �� $�وان ��وری 
��<�ت دری و���و �� ھردوز��ن ر	�� ��.�ت ا	ت ،وظ��1 دارد �� در ��8 �ردن ا$���ر و - �+د ��دا�ش و�و	(� ز���+�ی ��ر	�
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$.�� وا��د��: ا�ن �+�د در 	ط9 �.� و��ن ا'�..� ��و�د ودا���ده ز��ن واد���ت را درآ��د ��� �� 	ط9 دا����ه ار��0 �"�د �� 
در آن �ز�د �ر دا��!و��ن و���00ن دا".� دا��!و��ن و�ژوھ��ران 	طوح �"�.ف "�ر!� را !ذب ����د.!�ی �س �A	ف ا	ت 

�ن در!�ت ��	�ری ودو��ورا را در ر��� ز��ن واد���ت از ��ور ھ�ی "�ر!� �� و�ژه ا�ران در �� �� ا��ون �+رو�دان ا�/��	�
  دری ، و از رو	�� در �"ش ���و�� ز��ن آن ��ور ھم ��� ���د �د	ت �� آور�د. - �"ش ��ر	�

در?�ر?وب �ر���� ھ� �� �ظر ��ده و&ت آن ر	�ده �� �	و'�ن وزارت ����)ت $�'� و�را!P ز�ر�ط د��ر ا&دا��ت ����دی را 
	��	ت ھ� وا	�را��ژی ھ�ی ر�د و�و	(� آ�وزش ودا�ش $�.� 	�ز�د.�	��ل �� ا�!�ب ����<� $.�� را �� ����د را در ����ل 

د �� ����ل 	��	� �را	�س ����P ����ظرا�� و��(�ب �د،��ذار�) در �(رض �رر	� وارز���� &راردھacademicدا����ھ�(

د. �رای �ن !�ی �س ��1ت ا	ت �� ��ر'��ن ��ور در دودوره ��� �وا�د &��ون ����)ت $�'� را �� "و�ش ا	��1ده ا�زاری ����
) &��وان ا	�	� ��و�ب ��د وآ�را �� داد�2ه $�'� (ا	�ره ����� ) !+ت �1	�ر �� �ر	�د وداد�2ه $�'� 16و!ود �را�ت ��ده ( 

) �� ا	���د !�.� آ"�ر �� ار���ط ��ط�0 و�را�ت ��  ا�ل  ��16ز �1	�ر �Gر $�د��8 و�Gر �ؤ!� و	��	�  را �"�'ف ��ده (

و �� ��12 �ر�ت ���د�2ن 'و�� !ر�2 &��ون ا	�	� �(دآ �+�د	� �ده ا	ت ،ا�!�م ��  R�2 و�� ر�ط �� ���د �واد ا�ن ��ده �دارد
�ون و ��(���ن  �� ا	��1ده از دھد. �� "ود 2ره را در ��ر ا���� �� ����د . ���وا�� ا�ن �را!P �	ول ��$ث �� �ود �� 	��	

ھم در�2ر 	�ز�د .?����� ��و�� ھ�ی آن در ��ا�	�	�ت ��ک !وا���� �� �وا���� درک در	ت �و�وع را �دار�د  آ�+� را در 
	�'+�ی 2ذ��� در دا����ه ���ل  د�ده �د. ا�� وز�ر ����)ت $�'� و&ت آ&�ی داد�ر �� آ��� و$ده �ل آ�را داد !رTت $�.� �رد�د 

�را ��رد،آ&�ی دو��ور ا�رف ��G ا��د زی ��و�ف اظ+�رات اش در �ورد ��ر�رد�.��� دا����ه    در �����ن ا��"����� ر��	ت آ
!�+وری 12ت" ��� �وان ز��ن را 	��	ور �رد" ا�� در ز��ن ���ور��ش در �	ت ر��	ت دا����ه ��ری را ا�!�م �داد .��8 آ&�ی 

�ر���� دو��ورای ز��ن ھ�ی ���و ودری  در )ت $�'� �ر���� دو��ورا را ?��ن ا$)م �� ����د"دا����د $��د% $��د وز�ر ����
دری  –"  ا�ن ��ن در �ورد ز��ن ���و �	��ر د&�ق ودر	ت ا	ت ا�� در �ورد ز��ن ��ر	� � ز��ن  و اد���ت �وھ��ون ���لN�وھ�

�ی وز�ر 	واد درک ا�ن �0ص را دارد،���د روی ��.�ت و�� در ا	م �+�د ھ� د�ده �� �ود. �ن ��ور دارم �� آ& ���د ز����
���ور و�(ذور �ود�ش از���ر ا�ن �و�وع �+م �� "��ل رد �� �ود. �� ��12 $��ق ���� 2.زار ادب '	�ن ا'/�ب ���د ���ظ 

�ظر ��ده  �ل ا�ن " ا���1 ������د. �� ظ�ھرآ �2�1ت و0ت در آن  �� ���� - -/�ب از -طف �و ای *ل �� � ��� �� (�ر��رازی" 
�+��ت $�ل را ��ط.�د. و�و�وع در �)��ت  و�	و'�ت وز�ر و�	و'�ن وزارت ����)ت $�'� ��ورا	ت ، �0ط اراده 

�� �زرگ �رد �� �+��ت آ&�ی $ط� ���د �ور وا'� �د�رو�8ت �.# در �ورد دا����ه �.# ا�!�م داد ا�روز ا	م دا����ه �� ���?
�ز�ن ا	ت. ھر�2ه  �� زھم "ود را در �ل �و�وع $�!ز �� دا�د. �+�ر ا	ت �و�وع را ��   �هدا��� ھردو ز��ن ر	�� در'و��

����ن �و'�د �� ا�ط)ح" ا�ط)��ت �.� " �� �: ز��ن ) را!P 	�زد. ز�را !�ی ارز����  �� ����ث  دا����ھ� و$.�� (ا'��� ��
�(�ب آ��ز و�� در  ،2و�� �و!�� د��ردر طرز د�دھر�ھ� و�را�ز $.�� ���0�0 �� ���د.�و�و$�ت $.�� �+�د ھ�ی دا���

. �(�ب ��(�� ر!��ن دادن �� ��ر و���ب "ود �ر")ف د��ران، $دم دا�ش ��$ث ر!��ن ور!��ن ��$ث "واھد �ودھوا
 Aب ��(�ض و ��(�ض �و!ب �ر"ورد �� �ود.�0ر���	�98(�ب و�(�ب   ��در�د دا����دان �� در!� �و�ل �� ا�ن $�0ده ا�د 

  $.�� ا���ن �دارد. ھ�?��ن ��.�ت در ��.�ل �و�و$�ت $.�� و���0�0 !�ی �دارد.�(�ب 

در�ورت $دم �و!� �� آن �� ا���� ا$���ر و��<�ت ا�ن �+�د ز�ر 	وال �� رود، �.�� �� ھ��ن ا�دازۀ �� ا�ن ا	م �رای ز��ن ���و 
�� ، ��ط�0، دادو	�د ھ�ی ز���� و �0و&� و&��و�� از د�د�2ه ا�ول و&وا$د ز��ن، ��ل ��ر�(���، ،ز��� ���	� ،ھ��ھ���  ،$.

  دری  ��در	ت و��&د ا$���ر �� ���د. - در	ت و &��ل ا$���را	ت، �� ھ��ن ا�دازه �رای ز��ن ��ر	�

�� �دور �ر���� �و��ن ا	��ی  ا&دام �.� و��ر�"�در ����ن �� ر�Tس !�+ور��ورآ&�ی ���د �رزی ����+�د �� ��م �� در �: 
ھ�ی اداری از &ر�� �� �+ر ھ�،ادارات �.�� و�ظ��� ،ا'�0ب و$��و�ن $.��،���0�0 ،ا	��د (�ذ�ره ����� وا�د 

��ور ا!��ری �	�زد.ا�ن ��ر�و<ر�ت  2	�رده �� ھردوز��ن ر	��  را  �.� ھو�ت،��	�ورت،2واھ����� ھ� ود��.وم ھ� ...)  و �ول
ز��ن ر	�� �� ���ر�ن ھز��� وآ	�ن �ر�ن ��وه از	ط9 &ر��  در�ل  ز���� آ�����  و�(ر�� ھردو - و�<�را'�(دی دارد. از!�.� : 

$دا'ت ور�د ��وازن ز��ن ھ�ی  (�رف وا��د�� $.وم ���Aن �� �ود، ھ�?��ن��ور �� $�وض �ر���� ھ�ی �Gر �و<ر وزارت �
  &ول (���ظ).�� 2ردد. ��  ����ن ر	��،ر�P �(�ب  و��(�ض، �ل ا"�)��ت ز���� و����ن و��ق وو�دت �.�  و......

   �ه را �� �ود از ط�/ت 2د ��-� زھد        0در�3 ��/ت /�ری �� در اوداد��د

$�ن ����+�د را �� �ورای �.� ا�/��	��ن �� و�ژه �!.س �����د�2ن(و'	� !ر�2) دارم �� �� ا	��1ده از �)��ت ھ�ی &��و�� 
  �"��د.و�	و'�ت وظ�1وی "و�ش �� ��و�ب &��و�� �� �ل ا�ن �(�ل "���� 

  

  


