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شرایط جدید دانشگاه آزاد براي تعیین استاد راهنما و دفاع از رساله هاي دکتري

همشهري آنالین: 

شرایط اساتید راهنما و دانشجویان براي گذران رساله دکتري در دانشگاه آزاد بر اساس شیوه نامه مقطع دکتري این دانشگاه به تمام واحدهاي دانشگاه ابالغ

شد.

به گزارش فارس، دانشگاه آزاد اسالمی در راستاي ارتقاي کیفیت مقطع دکتري این دانشگاه، شیوه نامه دوره دکتري را به واحدهاي این دانشگاه ابالغ کرده

است. جزئیات این شیوه نامه بر اساس ارتقاي کیفیت علمی و آموزشی تدوین شده است.

بر اساس این شیوه نامه، شوراي عالی برنامه ریزي آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی همسو با متولیان و برنامه ریزان حوزه آموزش عالی کشور بازنگري آیین نامه ها،

ضوابط و مقررات آموزشی را در صدر اولویت هاي کاري خود قرار داده است.

شیوه نامه دوره دکتري تخصصی دانشگاه آزاد اسالمی شامل مواردي نظیر شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو (اعم از شرایط عمومی و اختصاصی ورود به دوره

دکتري)، مشخصات استادان راهنما و مشاور، ضوابط و مقررات آموزشی، ضوابط و مقررات پژوهشی و ضوابط و مقررات نظارت بر شیوه نامه است.

این شیوه نامه در برگیرنده اصول کلی و ضوابط اصلی دوره دکتري تخصصی غیرپزشکی است و مشمول دوره هاي دکتري عمومی، دوره تخصصی گروه

پزشکی، دکتري حرفه اي و دستیاري دامپزشکی نمی شود.

همچنین در این شیوه نامه تاکید شده واحدهاي دانشگاهی موظف هستند دستورالعمل هاي اجرایی را به گونه اي تدوین کنند که ضمن تحقق اصول کلی

شیوه نامه، شروطی مغایر با شیوه نامه براي دانش آموختگان ایجاد نشود.

مسئولیت اجراي مفاد این شیوه نامه برعهده واحدهاي دانشگاهی بوده و نظارت بر حسن اجرا و تفسیر مفاد آن، برعهده معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

دانشگاه است.

جهت گیري اصلی این شیوه نامه ارتقاء کیفیت است که در آن شرایط و ضوابط استاد راهنما براي راهنمایی پایان نامه ها و رساله هاي دوره دکتري و ارشد،

آزمون جامع و دفاع از رساله ذکر شده است.

اساتید راهنما در صورتی می توانند هدایت رساله هاي دکتري را برعهده بگیرند که حتمًا استادیار باشند و داراي سه سال سابقه تدریس در مقطع تحصیالت

تکمیلی و دو مقاله معتبر علمی در مجالت معتبر علمی و پژوهشی یا ISI باشند، همچنین هدایت دو پایان نامه کارشناسی ارشد را به اتمام رسانده باشند.

تعدادي دروس جبرانی براي پذیرفته شدگان مقطع دکتري که در آزمون ورودي کیفیت الزم را کسب نکرده اند، در نظر گرفته شده است که عالوه بر دروس

مصوب، موظف به گذراندن این دروس نیز هستند.

دانشجویان رشته هاي فنی مهندسی باید حتمًا دو مقاله که یکی در مجالت ISI نمایه شده باشد و دیگري در مجالت علمی پژوهشی به چاپ رسیده باشد،

می توانند از رساله خود دفاع کنند.

دانشجویان مقطع دکتري رشته هاي علوم انسانی نیز در صورت چاپ دو مقاله علمی و پژوهشی در مجالت معتبر شرایط دفاع از رساله خود را دارند.
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