دستورالعمل آیین نامه دوره دکتری )(Ph. D
واحد آزادشهر
ماده ( -)1تعداد کل واحدهای دوره دکتری آموزشی – پژوهشی و پژوهش محور در تمام رشته ها 63
واحد میباشد.
الف) دوره آموزشی
)1دوره آموزشی حداقل  11و حداکثر  11واحد
)2دوره پژوهشی (نوشتن رساله) حداقل  11و حداکثر  21واحد
) 3تعیین تکلیف و تفکیک واحدهای دوره های آموزشی به تشخیص گروههای آموزشی و تایید معاون آموزشی واحد
دانشگاهی میباشد.
ب) دوره پژوهش محور
)1دوره آموزشی حداقل  3و حداکثر  1واحد با تعیین استادراهنما ،تصویب گروه آموزشی و تایید معاون آموزشی واحد
دانشگاهی
)2دوره پژوهشی (رساله) حداقل  21و حداکثر  33واحد (در مجموع با دوره آموزشی  33واحد)
ماده (-)2ترم بندی دوره دکتری آموزشی و پژوهشی
نیمسال اول

دروس جبرانی

حداکثر  11واحد

نیمسال دوم

دروس تخصصی

تا سقف  11واحد

نیمسال سوم

دروس تخصصی

تا سقف  11واحد

نیمسال چهارم

امتحان جامع

نیمسال پنجم

رساله

 1واحد

نیمسال ششم

رساله

 3واحد

نیمسال هفتم

رساله

 3واحد

ماده ( -)6گذراندن دروس جبرانی الزامی به تعداد  4تا  10واحد درسی در نیمسال اول تحصیلی
)1درس روش تحقیق ،مقاله و رساله نویسی پیشرفته

 2واحد

)2درس زبان تخصصی پیشرفته

 2واحد

)3دروس تخصصی دوره کارشناسی ارشد که در آزمون ورودی دکتری نمره خام کمتر از  33/33درصد کسب نموده
باشند( .حداکثر 3واحد)
ماده (-)4حداقل نمره قبولی در هر درس  14از  20است .در صورتی که نمره دانشجو در یک درس کمتر از 14
باشد ،باید آن را تکرار کند و میانگین کل دروس دانشجو قبل از امتحکان جامع باید  13باشد .چنانچه
میانگین نمره های دانشجو در مدت مجاز آموزشی به  13نرسد از ادامه تحصیل محروم میشود.
تبصره  :در صورت تکرار یک درس توسط دانشجو ،فقط نمره قبولی دانشجو در کارنامه او ثبت و در تعیین میانگین
کل او محاسبه میشود.
ماده ( -)5حداکثر مدت مجاز به تحصیل در دوره دکتری  4/5 ، Ph. Dسال است و تعداد سنواوت ارفاقی
مطابق آیین نامه کمیسیون موارد خاص 2نیمسال است.
تبصره  :دانشجویان دوره دکتری  ،حداکثر تا دو نیمسال میتوانند از مرخصی تحصیلی استفاده کنند.
ماده ( -)3آزمون جامع در هر رشته تحصیلی دوبار در سال و زمان برگزاری آن با پیشنهاد گروه آموزشی
مربوطه و تایید معاون آموزشی میباشد.
تبصره  :1آزمون جامع کتبی حداقل در  1درس از دروس تخصصی دوره دکتری به انتخاب گروه آموزشی میباشد.
تبصره  :2ارزیابی آزمونهای کتبی و شفاهی امتحان جامع به ترتیب  71و  31درصد نمره نهایی است و میانگین کل
نمرات آزمون جامع نباید کمتر از  11باشد.
تبصره  :3در صورت عدم موفقیت دانشجو در اولین آزمون ارزیابی جامع ،ارزیابی مجدد تنها برای یکبار دیگر و در
اولین آزمون بعدی انجام میپذیرد.
تبصره  :4سقف مرحله آموزشی  1نیمسال تحصیلی است و دانشجو تا پایان نیمسال پنجم باید آزمون جامع را با
موفقیت بگذراند.
تبصره  :آزمون جامع زیر نظر گروه تخصصی ،با ترکیب زیر که حضور  1نفر جهت برگزاری آزمون جامع الزامی است.
)1مدیر گروه آموزشی
)2استاد راهنمای تحصیلی
)3چهارنفر عضو هیات علمی گروه تخصص که یک نفر باید خارج از اعضای هیات علمی دانشگاه باشد.
)4نماینده معاون آموزشی
تبصره  :1کلیه پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی قبل از گذراندن آزمون جامع ،ملزم به شرکت در آزمون زبان
انگلیسی و کسب حدنصاب نمره قابل قبول به شرح ذیل میباشند.

آزمون

EPT-IAU

TOFEL-IBT

TOFEL-PBT

MCHE

حدنصاب

11

31

121

31

IELTS TOLIMO

141

3

ماده (-)7ثبت نام دانشجو در مرحله پژوهشی و تدوین رساله ،پس از اعالم قبولی در آزمون جامع صورت
می گیرد .دانشجو باید حداکثر در طول یک یک نیمسال تحصیلی پس از قبولی در آزمون جامع ،موضوع
رساله خود را به تصویب گروه تخصصی مربوطه و شورای پژوهشی دانشگاه برساند.
تبصره  :1دفاع از رساله حداقل یک سال پس از تصویب پروپوزال در گروه تخصصی قابل دفاع است ،البته مشروط به
آنکه  3نیمسال تحصیلی بابت رساله ثبت نام نموده باشد.
تبصره  :2دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی  ،حداقل یک گزارش مکتوب از پیشرفت کار خود را تحویل
استادراهنما دهد و پس از تایید در پرونده دانشجو درج گردد.
تبصره  :3دانشجو موظف است قبل از دفاع نهایی جلسه پیش دفاع را با حضور اساتید راهنما ،مشاور ،اعضای گروه
تخصصی برگزار نماید.
تبصره  :4دانشجو پس از تدوین رساله و تایید استادراهنما و به شرط کفایت دستاوردهای علمی رساله (چاپ یا
پذیرش حداقل یک مقاله در مجالت علمی – پژوهشی معتبر و دارای نمایه معتبر بین المللی) میتواند از رساله خود
دفاع نماید .البته دانشجویان علوم انسانی با دو مقاله علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی نیز میتوانند از رساله
خود دفاع نمایند.
ماده ( -)8استاد راهنمای رساله به پیشنهاد دانشجو ،موافقت استاد ،تایید مدیرگروه و تصویب شورای
تخصصی گروه مربوطه میباشد.
تبصره  :1استاد راهنمای رساله باید حداقل دارای مدرک تحصیلی ) (Ph. Dبا مرتبه استادیاری و حداقل سه سال
سابقه تدریس یا پژوهش در دوره های تحصیالت تکمیلی باشد.
تبصره  :2استاد راهنمای پژوهشی ترجیحا باید از بین اساتید داخل دانشگاه انتخاب شود.
تبصره :3به پیشنهاد استاد راهنمای رساله و تایید شورای تخصصی گروه مربوطه یک یا دو نفر از اعضای هیات علمی
بعنوان استاد مشاور میشوند.
تبصره  :4تاییدیه استاد راهنمای رساله و استاد مشاور باید در نخستین صفحات پایان نامه درج شود.
ماده(-)9ترکیب هیات داوران
استاد راهنما ،استاد یا اساتید مشاور ،سه عضو هیات علمی دانشگاه ،با پیشنهاد مدیرگروه و تایید شورای تخصصی
گروه مربوطه که حداقل یک نفر دارای درجه دانشیاری باشد.

تبصره  :1حداقل یک نفر از داوران باید خارج از دانشگاه انتخاب شود.
تبصره  :2یک نفر ناظر با حکم رسمی معاون آموزشی به عنوان نماینده معاون وی در جلسه دفاعیه شرکت میکند.
تبصره  :3جلسه دفاعیه با ریاست استادراهنما ،اساتید مشاور و حداقل سه نفر از اعضای هیات داوران رسمیت
مییابد.
ماده ( )10دسته بندی ارزیابی داوران

رتبه

نمره

عالی

11-21

بسیار خوب

11-11/11

خوب

13/11-17/11

قابل قبول

13/41

غیرقابل قبول

کمتر از 11

تبصره  :1رتبه و نمره در کارنامه ثبت میشود ولی در معدل کل تاثیری ندارد.
تبصره  :2مالک تصمیم گیری در خصوص نمره پایان نامه میانگین نمرات حداقل پنج نفر از اعضای هیات داوران
است.
تبصره  :3در صورتیکه تعداد آراء موافق و مخالف برای تصمیم گیری برابر باشد ،رای رئیس هیات نافذ است.
تبصره  :4مالک تصمیم گیری در خصوص رد یا قبولی رساله ،رای موافق حداقل چهارنفر از اعضای هیات داوران
است و برای درجه بندی مراتب قبولی رای حداقل  3نفر از اعضا ضروری است.

