دادکشنه الهیات و معارف اسالمی

اهم آیین نامه آموزشی دوره دکتری
 -1مسئولیت راهنمایی دانشجو از نخستین نیمسال تحصیلی بر عهده استاد راهنماست که به درخواست دانشجو از
میان اعضای هیات علمی با مرتبه استادیاری و باالتر و با موافقت عضو هیات علمی و تایید گروه ذیربط تعیین می
شود.
 -2مجموع واحدهای دوره دکتری  36واحد است که  12تا  18واحد آن  ،واحد درسی دوره و  18تا  24واحد آن ،
مربوط به رساله است .
 -3واحدهای درسی دوره به منظور تسلط بر مفاهیم نوین هر رشته و تقویت توان علمی دانشجو بر اجرای فعالیت
های پژوهشی دوره  ،با نظر استاد راهنما و بر اساس برنامه درسی مصوب هر رشته انتخاب می شود.
 -4حداقل نمره قبولی در هر درس  14از  20و میانگین قابل قبول نمره های دانشجو در همه درسها  16از  20است.
این میانگین براساس نمره های درس های گذرانده محاسبه می شود و درصورتیکه مقدار آن کمتر از  16باشد ،
دانشجو مجاز است با نظر استاد راهنما حداکثر در یک نیمسال تحصیلی درس هایی را عالوه بر سقف واحدهای
درسی برای جبران میانگین کل بگذراند.
 -5در شرایط خاص و درصورت نیاز ،به تشخیص و پیشنهاد استاد راهنما و تایید گروه ذیربط  ،دانشجو موظف است
تعدادی از دروس را حداکثر تا  6واحد ،به عنوان درس های جبرانی بگذراند لیکن نمره آن در تعیین میانگین کل
محاسبه نمی شود.
 -6دانشجو در شیوه آموزشی و پژوهشی باید تا پایان نیمسال دوم  ،موضوع رساله خود را با هماهنگی استاد راهنما
تعیین و فعالیت پژوهشی خود را آغاز کند.
 -7ارزیابی جامع  ،احراز قابلیت های آموزشی و پژوهشی است  .در این مرحله دانشجو باید با نظر شورای تحصیالت
تکمیلی دانشکده در یک آزمون جامع شرکت نماید .
 -8میانگین نمرات دانشجو در ارزیابی جامع نباید کمتر از  16باشد .دانشجویی که میانگین ارزیابی جامع وی کمتر از
 16باشد تنها یکبار دیگری می تواند در ارزیابی جامع شرکت نماید .

 -9دانشجو پس از تدوین رساله و تایید استاد راهنما و به شرط کفایت دستاوردهای علمی رساله ( چاپ حداقل دو
مقاله برای دانشجویان در شیوه آموزشی در مجالت علمی و پژوهشی معتبر و دارای نمایه بین المللی ) موظف اس
در حضور هیات داوران از رساله خود دفاع کند.
 -10ارزیابی رساله براساس کیفیت علمی پژوهش و نحوه نگارش رساله و به دو صورت زیر تعیین می شود :
الف -قبول ( با درجه عالی  -بسیار خوب  -خوب )
ب  -غیر قابل قبول
 -11چنانچه رساله دانشجو غیرقبول ارزیابی شود بنا به تشخیص هیات داوران دانشجو مجاز است اصالحات الزم را
در رساله بعمل آورد و صرفا" برای یکبار دیگر از آن دفاع کند.
 -12دانشجو پس از گذراندن واحدهای درسی دوره و کسب درجه قبول از رساله خود دانش آموخته دوره دکتری
شناخته می شود و به دریافت درجه دکتری نائل می آید.
 -13مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری حداقل سه و نیم سال و حداکثر چهار و نیم سال است .
 -14درصورتیکه دانشجو در مدت مجاز موفق به اتمام تحصیل نشود ،کمیسیون بررسی موارد خاص موسسه وضعیت
دانشجو را بررسی و متناسب با کمیت و کیفیت فعالیتهای علمی دانشجو در مورد مدت و نحوه اتمام تحصیل یا اخراج
او تصمیم گیری قطعی خواهد کرد.
 -15در موارد ذیل دانشجو از ادامه تحصیل در دوره دکتری محروم می شود.
الف  -میانگین کل نمره های درس هایی که دانشجو گذرانده است کمتر از  16شود.
ب -صالحیت علمی دانشجو برای استمرار فعالیت پژوهشی پس از دو بار ارزیابی جامع احراز نشود.
ج -رساله دانشجو غیرقابل قبول ارزیابی شود.
د -مدت مجاز تحصیل دانشجو به پایان برسد.

نکته مهم آموزشی

*****************************
****
کلیه دانشجویان دوره دکتری الزاما" باید گزارش پیشرفت کاررساله خود را در  4نوبت به
آگاهی اساتید راهنما و مشاور برسانند.

