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 هدف   .١

 هاي دانش پژوهان دورهو ارائه و تصویب پروپوزال پیش دفاع و دفاع  نحوهتبیین ، مستند هدف از تدوین این

DBA باشد. می ها در سازمان و نمایندگی  

 دامنه کاربرد  .٢

  .هاي سازمان درسراسرکشور سازمان و نمایندگی DBAآموزشی  هاي دوره

 تعاریف و مفاهیم .٣

 روند: اصطالحات مندرج در این مستند در معانی مشروح زیر به کار می

ـ و ترک اراتیاخت ها، تیمورأم یلیو شرح تفص جادیضرورت ا :DBAهاي  شوراي راهبردي دوره  ياعضـا  بی

 آورده شده است.» DC_TR_02«با کد  DBA هاي در شناسنامه شوراي راهبردي دوره شورا نیا

 تهیکم نیا ياعضا بیو ترک اراتیاخت ها، تیمورأم یلیو شرح تفص جادیضرورت ا :DBAدوره رسـاله  کمیته  

 آورده شده است.» DC_TR_04«با کد  DBAدوره  رسالهدر شناسنامه کمیته 

 باشند. داور می انو استاد مشاورساتید ا /استاد، استاد راهنمامتشکل از  هیأت ناظر جلسه پیش دفاع/ دفاع:

 مستندات ذیربط مراجع/ .٤

- 

 متولي و پاسخگو .٥

 .باشدمی معاونت آموزش به عهده مستند ولیت حسن اجراي اینئمس

 روش اجرا .٦

 ارائه پروپوزال   .6,1

 زمان و نحوه ارائه پروپوزال  .6,1,1

 رسـاله واحد آموزشی از دوره خـود را بـه انجـام     10موظفند معادل  DBAدانش پژوهان دوره  .6,1,1,1

ارائه و دفاع از پروپوزال، انجام پیش  مراحلواحد در سه نیمسال و طی  10اختصاص دهند.  این 

 گیرد.  دفاع و انجام دفاع نهایی صورت می

که به پیوسـت ایـن مسـتند     PR_TR_13با کد  DBA دورهرساله انجام  ندیگردش فرامطابق  .6,1,1,2

نسبت به ارائه پروپوزال (به ترتیـب در  یا زودتر در نیمسال چهارم  تواند میباشد دانش پژوه  می
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پروپوزال  و فرم تفصیلی FR_TR_04با کد  دکترادانش پژوهان  رساله قالب فرم پیشنهاد عنوان

اقـدام نمایـد،    DBAدوره  رساله) به کمیته FR_TR_05با کد   )DBAدکترا (هاي  دوره رساله

 شرط این ارائه آن است که استاد راهنما و مشاور خود را انتخاب نموده باشد.

تواند در همان مرحله آموزشی (سه نیمسال اول) نسبت به تعیـین اسـتاد راهنمـا،     دانش پژوه می .6,1,1,3

 و تهیه پروپوزال اقدام و مطابق برنامه پروپوزال خود را بـه کمیتـه   رسالهاستاد مشاور، موضوع 

ارائه دهد. اگر پروپوزال به تأیید کمیته نرسد دانش پژوه موظف است نسبت  DBAدوره  رساله

به ارائه پروپوزال با موضوع جدید اقدام نماید. مهلت پیش بینی شده براي ارائه پیشنهاد تا پایـان  

 ترم چهارم است.

 DBAدوره  رسالهتوانند پس از پایان نیمسال دوم، پروپوزال خود را به کمیته  دانش پژوهان می .6,1,1,4

، منوط بـه گذرانـدن کلیـه واحـدهاي     پروپوزالارائه دهند. الزم به توضیح است دفاع نهایی از 

 باشد. درسی می

ادبیـات  باید حـاوي   FR_TR_05با کد   )DBAهاي دکترا ( دوره رسالهفرم تفصیلی پروپوزال  .6,1,1,5

 DBAدوره  رسـاله شـود. کمیتـه    موضوع باشد و زمان تکمیل این فرم دو ماه تعیین مـی کافی 

موظف است پس از دریافت پروپوزال دانش پژوه که به تأیید اساتید راهنمـا و مشـاور رسـیده    

 روز نسبت به بررسی و اعالم نتیجه اقدام نماید. 20است حداکثر ظرف مدت 

 FR_TR_05با کد   )DBAهاي دکترا ( دوره رسالهفرم تفصیلی پروپوزال براي تصویب نهایی   .6,1,1,6

 تشکیل جلسه دفاع با حضور افراد زیر ضروري است:

 )فقط حضور استاد راهنما اجباري استاستاد راهنما و مشاور ( •

 دانش پژوه/ دانش پژوهان •

 ور.به عنوان دا DBA دوره  رسالهیک نفر از اعضاي هیأت علمی به انتخاب کمیته  •

هاي  دوره رسالهفرم تفصیلی پروپوزال  این فعالیت ظرف مدت یک ماه از تاریخ ارائه •

 شود. ریزي می برنامه FR_TR_05با کد   )DBAدکترا (

 شود.  پس از تصویب پروپوزال فرایند پژوهش آغاز می .6,1,1,7

دوره  رسـاله ، کمیتـه  و تأیید استادان راهنما و مشاور با اعالم دانش پژوه مبنی بر آمادگی دفاع .6,1,1,8

DBA ًبین اعضاي هیأت علمـی کـه در تصـویب طـرح تحقیـق نقـش        از یک داور (ترجیحا

تهیه 

 کننده

تایید  عاون آموزشم

 هکنند

تصویب  قائم مقام مدیرعامل مدیر برنامه و فناوري اطالعات

 کننده

 مهر کنترل مدیرعامل

 تاریخ تصویب محمدعلی محمدي حمد بذلیا احمدرضا خسروي زاده رامین محمد حسینی ناجی

 



شود. مهلت پیش بینی شده براي  ریزي الزم براي پیش دفاع انجام می اند) را انتخاب و برنامه داشته

 این کار تا پایان ترم پنجم است.

 DBAدوره  رسـاله تعیین شده از سـوي کمیتـه    انپس از پیش دفاع، دفاع نهایی با حضور داور .6,1,1,9

 شود. حضور استاد راهنما در جلسه دفاع نهایی ضروري است. انجام می

هاي سـازمان   آید. هر یک از نمایندگی هاي سازمان نیز به اجرا در می این فرایند در نمایندگی .6,1,1,10

هـا و معـاون    به مدیریت امور نمایندگی  DBAدوره  رسالهباید نسبت به معرفی اعضاي کمیته 

آموزش سازمان اقدام نمایند، همچنین هر نمایندگی باید گزارش تشکیل هر جلسه را به صورت 

هـا و اطالعـات     ها و معاون آموزش سازمان ارائـه دهـد. فـرم    رسمی به مدیریت امور نمایندگی

 ر علمی دوره رسیده باشد.ارسالی از سوي نمایندگی در این زمینه بایستی به تأیید مدی

براي جلسه دفاع از پروپوزال و دفاع نهایی عالوه بر داور تعیین شده از سوي کمیته رسـاله هـر   

سازمان مرکز حضور خواهد داشت.فهرست داوران  مایندگی یک داور نیز از سوي کمیته علمین

 الم خواهد شد. شبکه از بین اعضاي هیات علمی شبکه از سوي کمیته علمی دوره تعیین و اع

و استانداردهاي حاکم بر آن مطابق مقررات سازمان مدیریت صـنعتی   رسالهچارچوب و قالب  .6,1,1,11

 است.

سازمان نسبت به استعالم عناوین پایان نامه ها براي حصول اطمینان از تکراري نبودن موضـوع   .6,1,1,12

 استعالم می نماید.

هـاي اسـتاد مشـاور بهـره      راهنماییتوان از مشورت و  با تأیید استاد راهنما در تمام مراحل می .6,1,1,13

 گرفت.

را دریافت و کنترل نماید امـا   رسالهبندي انجام  تواند برنامه از دانش پژوه زمان استاد راهنما می .6,1,1,14

 بندي به عهده دانش پژوه است. مدیریت پروژه و زمان

 انتخاب استاد راهنما و مشاور  .6,1,2

 شود. واجد شرایط انتخاب میاستاد راهنما و مشاور توسط دانش پژوه و از بین افراد  .6,1,2,1

هـا   در سـازمان و نماینـدگی   رسـاله  5، رساله حداکثر ظرفیت هر استاد براي راهنمایی همزمان .6,1,2,2

 باشد. می رساله 8باشد. این ظرفیت براي اساتید مشاور،  می
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استاد مشاور داشته باشـند. اگـر اسـتاد     2توانند تا  شوند می هایی که توسط دو نفر انجام می رساله  .6,1,2,3

هنما یا مشاور از اعضاي هیأت علمی سازمان نباشند، دانش پژوه باید به همراه درخواست خود را

 اقدام نماید.  DBAدوره رسالهنسبت به ارسال رزومه اساتید به کمیته 

 استاد راهنما باید داراي شرایط زیر باشد: .6,1,2,4

 ازمانهاي مشابه. کشور یا مدیران ارشد سو دانشگاهی هیأت علمی سازمان  یا مراکز علمی  عضو •

 سال تدریس وتحقیق.  7تجربه حداقل  •

 هاي مرتبط. داراي مدرك دکترا در رشته مدیریت یا رشته •

 .DBAدوره  رسالهکمیته یید أمورد ت •

 استاد مشاور باید داراي شرایط زیر باشد: .6,1,2,5

 عضوهیأت علمی سازمان یا مراکز علمی و دانشگاهی کشور یا مدیران ارشد سازمانهاي مشابه.  •

 سال تدریس و تحقیق.   4تجربه حداقل  •

هاي مرتبط (یا کارشناسی ارشد در شرایط خـاص   داراي مدرك دکترا در رشته مدیریت یا رشته •

 و محدود بودن استادان در زمینه مورد نظر).

 DBA.دوره  رسالهمورد تأیید کمیته  •

 ارائه پروپوزال به صورت گروهی .6,1,3

نفر  2متشکل از همین افراد، حداکثر توسط  رسالهآن تدوین ارائه پروپوزال به صورت گروهی و به تبع 

 باشد. امکان پذیر می  DBAدوره رسالهبه شرط تأیید کمیته 

 تغییر اساتید راهنما و مشاور .6,1,4

چنان چه بنا به هر دلیلی دانش پژوه مجبور به تغییر اساتید راهنما و مشاور خود شود باید درخواست خود 

ارائـه دهـد تـا     DBAدوره  رسالهساتید جایگزین با تأیید مدیر علمی به کمیته را با ذکر دلیل و معرفی ا

 گیري نماید. کمیته نسبت به آن تصمیم

   رساله تغییر موضوع .6,1,5

خود باشد باید درخواست خود را با ذکر دلیل و معرفـی   رسالهاگردانش پژوه مجبور به تغییر در موضوع 

 ارائه دهد تا کمیته تصمیم الزم را اتخاذ نماید. DBAدوره  رسالهموضوع جایگزین به کمیته 

 حداکثر مدت زمان تا دفاع نهایی .6,1,6

تهیه 

 کننده

تایید  عاون آموزشم

 هکنند

تصویب  قائم مقام مدیرعامل مدیر برنامه و فناوري اطالعات

 کننده

 مهر کنترل مدیرعامل

 تاریخ تصویب محمدعلی محمدي حمد بذلیا احمدرضا خسروي زاده رامین محمد حسینی ناجی

 



توانند پس از شروع ترم ششم نسبت به دفاع نهایی اقـدام نماینـد مشـروط بـر      دانش پژوهان می .6,1,6,1

 که حداقل دو ترم از زمان تصویب پروپوزال ایشان گذشته باشد. این

خود  رسالههر دانش پژوه باید حداکثر تا پایان نیمسال دهم تحصیلی خود موفق به دفاع نهایی از  .6,1,6,2

 شود در غیر این صورت مطابق مقررات با دانش پژوهان رفتار خواهد شد.

ها نتوانند طبق برنامه و در نیمسال ششـم   در نمایندگی DBAدر صورتی که دانش پژوهان دوره  .6,1,6,3

 DBAدوره  رسـاله نیمسال به تشخیص کمیتـه   2توانند حداکثر تا  ند میموفق به دفاع نهایی شو

نمایندگی فرصت خود را براي دفاع تمدید نمایند. اگر در این مدت نیز موفق بـه دفـاع نهـایی    

سازمان مدیریت صنعتی نسبت بـه تمدیـد    DBAدوره  رسالهتوانند با تشخیص کمیته  نشدند می

 قدام نمایند.  نیمسال دیگر ا 2این مهلت به مدت 

 دوره  رسـاله نیمسال به تشـخیص کمیتـه    4سازمان، حداکثر  DBAبراي دانش پژوهان دوره  .6,1,6,4

DBA .سازمان قابل تمدید است 

 افزایش طول دوران تحصیل مشمول پرداخت هزینه سنوات خواهد شد. .6,1,6,5
 

   رسالهپیش دفاع و دفاع   .6,2

 تشکیل جلسه پیش دفاع و دفاع      شرایط .6,2,1

موظفند  DBAپروپوزال در نیمسال چهارم و طی مراحل آن دانش پژوهان دوره  تصویبپس از  .6,2,1,1

 اقدام نمایند.    رسالهدر نیمسال پنجم نسبت به پیش دفاع و در نیمسال ششم دفاع از 

پیشـنهاد    فرمپس از اینکه دانش پژوه آماده برگزاري جلسه پیش دفاع شد باید نسبت به تکمیل  .6,2,1,2

و تأیید آن توسط اساتید راهنما و مشـاور   FR_TR_04دانش پژوهان دکترا با کد  رسالهعنوان 

آموزش نماینـدگی   یتعالی سازمان یا مدیرآموزشی هاي  اقدام نماید و فرم را به مدیریت دوره

 مربوطه ارائه نماید.

پروپـوزال از  دفـاع از شرط تشکیل جلسه پیش دفاع، اتمام واحدهاي درسی و دریافت تأییدیـه    .6,2,1,3

می باشد. ایـن شـروط    و تأیید استاد راهنما مبنی بر آمادگی پیش دفاعDBA  رساله دورهکمیته 

مدیر آموزش هر نمایندگی در خصوص  سازمان یاعالی آموزشی باید توسط مدیریت دوره هاي 

دانش پژوهان بررسی و تأیید شود. در خصوص تشکیل جلسه دفاع، اتمام موفقیت آمیـز پـیش   

 باشد. الزامی می و تأیید استاد راهنما مبنی بر آمادگی دفاع عدفا
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فـرم اعـالم   عالی یا مدیر آموزش نمایندگی مربوطه پس از دریافـت  آموزشی مدیر دوره هاي  .6,2,1,4

، موظـف  FR_TR_06با کد به اساتید راهنما و مشاور دکترا  رسالهآمادگی پیش دفاع/ دفاع از 

هاي الزم (بررسی پرونده دانش پژوه کـه مشـکلی    هستند حداکثر ظرف مدت یک هفته بررسی

مبنـی   را ) را انجـام و نتیجـه تصـمیم خـود    شته باشدبراي برگزاري پیش دفاع/ دفاع وجود ندا

برموافقت یا عدم موافقت با برگزاري جلسه پیش دفاع/ دفاع اعـالم نماینـد. مسـئولیت تعیـین     

سـاتید راهنمـا و مشـاور و سـایر     هاي پیشنهادي براي برگزاري جلسه و هماهنگ کردن ا زمان

 اعضاي هیأت بررسی کننده جلسه پیش دفاع/ دفاع با واحد آموزش است.

ها موظف هستند براي دانش پژوهـانی کـه    سازمان مرکز و نمایندگی DBA دوره رسالهکمیته  .6,2,1,5

داور جلسه را تعیین نمایند. الزم به توضیح است کـه داور پـیش    هستند،پیش دفاع/ دفاع  آماده

 DBA رسـاله دوره نخواهدکرد. در شرایط خاص کمیتـه   تغییر بوده و یک شخصدفاع و دفاع 

 تصمیم گیري خواهد کرد.

پـس از  ظرف مدت حداکثر دو هفتـه   ندها موظف سازمان و نمایندگی DBA  دوره رسالهکمیته  .6,2,1,6

 د. ناقدام نمای نسبت به تعیین اعضاي هیأت ناظر جلسه دفاع/ دفاع اعالم آمادگی جهت پیش

بـه  دکترا  رسالهاز  دانش پژوه باید همزمان با تکمیل و ارائه فرم اعالم آمادگی پیش دفاع/ دفاع .6,2,1,7

، یک نسخه از گـزارش/  خـود را از طریـق واحـد     FR_TR_06با کد اساتید راهنما و مشاور 

 قرار دهد.داور استاد آموزش در اختیار 

 حضور تمامی اعضاي هیأت ناظر و دانش پژوه/ دانش پژوهان در جلسه دفاع الزامی است.       .6,2,1,8

 داور هرکدام بنا به هر دلیلی امکان حضور در جلسـه پـیش    راهنما یا استاد در صورتی که استاد .6,2,1,9

 شد. فاع را نداشتند، جلسه تشکیل نخواهدد دفاع/

 عالی یا دبیر اجرایی کمیتهآموزشی هاي  نماینده مدیریت دورهدر جلسه پیش دفاع/ دفاع باید  .6,2,1,10

بایـد نسـبت بـه اداره جلسـه،      هدر نمایندگی حضور داشته باشد. این نماینـد  DBA دورهرساله 

 مستندسازي جلسه و ثبت آن در پرونده دانش پژوه اقدام نمایند.

در جلسه هر دو نفـر حاضـر    دبایدر مواردي که پروپوزال را بیش از دو نفر ارائه نموده باشند  .6,2,1,11

 باشند، در غیر این صورت جلسه تشکیل نخواهد داشت.

 نتیجه جلسه پیش دفاع/ دفاع .6,2,2
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گـزارش ارائـه    بررسیتا این مرحله و  خروجی جلسه پیش دفاع، تأیید و یا عدم تأیید نتایج کار .6,2,2,1

جلسه دفـاع  هاي مطرح شده براي  بر اساس نتایج جلسه پیش دفاع و ایرادات و توجیهشده است. 

 زیر است: یکی از حاالتجلسه دفاع  نتیجه. نماید آماده می

 20تا  18درجه عالی: نمره  .1
 17,99تا  17بسیار خوب: نمره  .2
 16,99تا  15خوب: نمره  .3
  14,99تا  14قابل قبول: نمره  .4
 14کمتر از غیر قابل قبول:  .5

 لزامی است. نیمسال) ا 10رعایت حداکثر مدت زمان تحصیل تا دفاع نهایی (حداکثر  .6,2,2,2
 

 سایر موارد .6,3

شود تـا   ارجاع داده می DBAسایر موارد پیش بینی نشده در این مستند به شوراي راهبردي دوره دکتراي 

 گیري الزم صورت گیرد. در مورد آن تصمیم
 

 ها پیوست .٧

 FR_TR_04دانش پژوهان دکترا با کد  رساله فرم پیشنهاد عنوان •

  FR_TR_05 با کد  )DBAهاي دکترا ( دوره رسالهفرم تفصیلی پروپوزال  •

با کد  عالی   آموزش يها دوره تیریدفاع/ دفاع از رساله دکترا به مد شیپ یفرم اعالم آمادگ •
FR_TR_06 

 PR_TR_13با کد  در سازمان DBAه دوره رسالانجام  ندیگردش فرا •

 PR_TR_14 در نمایندگی ها با کد DBAگردش فرایند انجام رساله دوره   •
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