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مقاله به    نی باشد. در ا  ینامه م  انی و گذراندن پا  ی درس  ی آن مشتمل بر واحد ها  یاست که محتوا   یدانشگاه آزاد دوره ا   ی دکتر  دوره

سال است   5تا  3  رانی در ا یخواند طول دوره دکتر دی . همانطور که درادامه خواهمی دانشگاه آزاد پرداخته ا ی طول دوره دکتر یبررس

توان به صورت    ی پژوهش محور است که م  ی ستان دوره دکترمثال در کشور انگل  ی تواند متفاوت باشد. برا   یم  گر ی د  ی اما در کشور ها

 .وقت و در مدت شش تا هفت سال آن را به اتمام رساند  مهی ن  ای تمام وقت و در مدت زمان سه تا چهار سال 

  ی واحد ها  شود، تعداد  یدوره ارائه م  نی که د را  ییطول دوره دکتر دانشگاه آزاد، تعداد واحد ها و رساله ها  یمقاله به بررس  نی ا  در

با کارشناسان    نهی زم  نی پرداخت. در صورت وجود هرکونه سوال در ا  می حوزه خواه  ن ی ا  امونی اخبار پ   ن ی دانشگاه آزاد و آخر  ی رساله دکتر

 .دیی حاصل فرما  استم لی تحص رانی ا

 

 

 دانشگاه آزاد چقدر است؟  یدوره دکتر طول

  ی مدرک پس از گذراندن پژوهش ها  نی باشد. ا  یم  ای دن   یو تمام کشور ها   ران ی در ا  یو دانشگاه  یمدرک علم  نی باالتر  ی دکتر  مدرک

  ن ی شود. اما همانطور که در مقدمه ا  یکسب م  یدر دفاع از رساله دکتر  تی مربوطه و موفق  یتخصص  ش ی در رشته و گرا  یتخصص

ستان طول دوره به صورت تمام وقت  مثال در انگل یباشد. برا یدوره متفاوت م نی طول ا  لفمخت  یمقاله به آن اشاره شد در کشور ها 

دوره به    نی طول ا  زی ن   کای تواند ادامه داشته باشد. در آمر  یوقت تا هفت سال هم م  مهی که به صورت ن   یباشد در حال  یسال م  5تا    3

از    یتواند متفاوت باشد و تا شش سال هم طول بکشد. در برخ  یم   فراد ا  یسه سال است که باز هم با توجه به رشته انتخاب   نی انگی طور م

  ل ی باشد. حد اکثر مدت مجاز تحص  ی سال م 4 هی مانند ترک  ی دوره سه سال و در کشور  نی طول ا  ز،ی مانند فرانسه ن   ییاروپا  یکشور ها 

از    د،ی و از آن دفاع نما  لی خود را تکم  رساله   دمدت نتوان   نی است. چنانچه دانشجو در ا  مسال ی ن   9  یدانشگاه آزاد اسالم  ی در دوره دکتر

 .شود ی در رشته محروم م لی ادامه تحص

 

دوره    انی مقطع مهم پس از پا  نی باشد. ا  ی سه تا پنج سال م  یدولت   ی در دانشگاه آزاد و دانشگاه ها  ی دوره دکتر  التی تحص  ران،ی ا  در

  ل ی به دانشگاه محل تحص  یاز ارائه رساله دکترباشد و پس    یبه صورت پژوهش محور م  شتری شود و ب   ی ارشد شروع م  یکارشناس

  ی ها در دوره   توانی دوره م  نی خواهد شد. البته پس از ا  ی دکتر  یعن ی   یمدرک دانشگاه  نی و دانشجو موفق به اخذ باالتر  ابدی   یم  انی پا

 .باشد ی م یکار ی  و صرفا تجربه   ستی ن  یجزء مدارک دانشگاه  یشرکت کرد، اما مدرک فوق دکتر  زی ن  ی فوق دکتر

مقطع مجاز است که در حداقل شش ترم و حداکثر    نی ا  یطول دوره دکتر سه تا پنج سال است، دانشجو  رانی که در ا  نی توجه به ا  با

  ن ی شود، دانشگاه ا  لی که دانشجو نتواند در مدت مشخص شده فارغ التحص  ی خود را بگذراند. در صورت   ی درس  یهشت ترم واحد ها 

 .مانده را بدهد ی باق ی و گذراندن واحد ها ل ی به دانشجو فرصت تحص گری دو ترم د ادشاست  شنهادی را دارد که با پ  اری خت ا



 

 
 

 

 محور چقدر است؟  پژوهش  یدوره دکتر طول

  دی تول  د،ی جد دهی و ا  ه ی ارائه نظر  د،ی جد یپژوهش است که دستاورد آن منجر به ارائه فناور   تی با محور  یامحور، دوره پژوهش   یدکتر

در    لی است. مدت مجاز تحص  نامهانی محدود و الزام به ارائه پا  یدرس  یو مشتمل بر اخذ واحدها   شودی و ثبت اختراع و … م  ی دانش فن 

  ن ی در ا  یاصل  یواحدها  زانی است. م  شی قابل افزا  سالمی ن   کی سال است که حداکثر    4سال و حداکثر    3  داقلح  یپژوهش  ی دوره دکتر

 .است نامهانی با پا ت ی و محور  یپژوهش-یکمتر از دوره آموزش  اری دوره، بس

  ز،ی دوره ن   نی واحد به رساله اختصاص دارد. در ا  33تا    28و    شود ی ارائه م  ی واحد درس  8تا    3محور تنها  پژوهش   ی دکتر  دوره   در

 .است یپژوهش-یآموزش  دوره همانند دوره نی در ا یواحد است. حداقل نمره قبول  36  نامهانی و پا ی اصل ی مجموع واحدها

 

 

 

 

 دانشگاه آزاد ی دکتر ی واحد درس تعداد

دارد. بر اساس بخض نامه   زی ن  ی باشد، اما بخش آموزش یمحور م به صورت پژوهش  شتری ب  یدوره دکتر م،ی طور که اشاره کرد همان

  18تا  12تعداد   نی دارد که از ا ی واحد درس 36و آزاد   یدولت  یهادر همه دانشگاه  ی مقطع دکتر ی و فناور  قات ی وزارت علوم، تحق یها

شود. الزم به ذکر    یدر نظر گرفته م  یو انجام رساله دکتر   یبخش پژوهش  یواحد برا  24تا    18و    یکالس و    یبخش آموزش  یواحد برا 

  می که در هر ن   ی درس  ی دهارا بگذراند و حداکثر تعداد واح  ی موظف است هر ترم حداقل شش واحد درس  یدوره دکتر   ی است که دانشجو

دانشجو کمتر از شش واحد    ماندهی باق  ی در ترم آخر اگر تعداد واحدها  البته باشد.    یواحد م  10مجاز به گذراندنش است،    ی لی سال تحص

 .وجود نخواهد داشت یباشد، مشکل

 

در نظر گرفته شده است؛    زی محور ن به صورت پژوهش    ،یو پژوهش  یعالوه بر حالت آموزش  یدوره دکتر  رانی است که در ا  یگفتن 

محور منجر  پژوهش    ی باشد. دستاورد دوره دکتر  ی نامه م  انی محدود و الزام به ارائه پا  ی درس  یکه مشتمل بر واحد ها  ی ا  دوره   یعن ی 

  ی دکتر  یلی نوع دوره تحص  نی نامه ا  ه وی و ثبت اختراع و… خواهد شد . در ش  یدانش فن   دی تول  د،ی جد  دهی ه و ای نظر  د،ی جد  یبه ارائه فناور

 .ابدی   یمقطع به رساله اختصاص م نی واحد ا 33تا   28است و  یدانشجو ملزم به گذراندن فقط سه تا هشت واحد درس

 

 

 دانشگاه آزاد  ی دکتر ی تعداد واحد درس حداقل



 

 
 

کنند و بر اساس آن    تی را رعا  ی رم دکترکه حتما حداقل تعداد واحد در طول ت   ستی با  یم  ،یشده در مقطع دکتر  رشی پذ  انی دانشجو

بر اساس تعداد واحد   انی باشد، الزم است که دانشجو یمحدود م یدر مقطع دکتر  یلی سنوات تحص نکهی . با توجه به اندی انتخاب واحد نما

 .مواجه نشوند یلی انتخاب واحد کنند تا با مشکل اتمام سنوات تحص ده، مجاز در نظر گرفته ش یها

 انی شود و دانشجو  یمشخص م  ی و فناور  قات ی وزارت علوم، تحق  ی از سو   ی لی تحص  ی از مقطع ها  کی هر    ی قابل اخذ برا  ی واحد ها  تعداد

کنند. در ادامه شما را با حداقل تعداد واحد  در نظر گرفته شده، انتخاب واحد    ی دکتر  ی توانند بر اساس حداقل تعداد واحد ها  ی م  یدکتر

 .می کن  یآشنا م یلی تحص مسال ی در هر ن  یدکتر

در    یبه صورت عاد  یتوانند اقدام به ثبت نام دکتر  یشده اند، م  یل ی تحص  مسال ی در هر ن   15که موفق به کسب معدل حداقل    یان ی دانشجو

  ی . حداقل تعداد واحد براندی توانند حداقل واحد در نظر گرفته شده را انتخاب نما  ی م  یبا معدل عاد  انی کنند. دانشجو  یترم بعد دکتر

 .باشد ی م یواحد درس  6  مسالی در هر ن  یترمقطع دک انی دانشجو

حداقل   تی نشده اند، در ترم بعد آن مشروط شده و مجاز به رعا یلی تحص مسالی ن  کی در  15  یکه موفق به کسب معدل باال یان ی دانشجو

 .باشد  یواحد م  6  ی لی تحص  مسال ی در هر ن   ی در صورت مشروط  یدکتر  ی باشند. حداقل تعداد واحد ها  ی تعداد واحد در نظر گرفته شده م

مجاز    انی ارائه شود، دانشجو  یکتر آزاد و د  ی در دانشگاه ها  یدکتر  یلی تحص  یاز مقطع ها   کی هر    ی که ترم تابستان برا  یصورت   در

  ، یدکتر  یلی دوره تحص  یحداقل تعداد واحد مشخص شده برا  تیرا در ترم تابستان اتخاذ کنند. رعا  یواحد درس  6هستند که حداقل  

  6تواند کمتر از    یداشته باشد، م  ی واحد درس  6خود کمتر از    یل ی تحص  مسالی ن   نی در آخر  انشجوکه د  یاست، اما در صورت   یاجبار

 .واحد را اخذ کند

 

 دانشگاه آزاد  یدکتر یدرس یتعداد واحد ها  حداکثر

است که    یهی انتخاب واحد کنند. بد  ی لی تحص  مسال ی در هر ن   ،یدکتر  ی سقف تعداد واحد ها تی توانند با رعا  ی م  ی مقطع دکتر  انی دانشجو

سقف انتخاب واحد دانشگاه ها، اقدام به    ت ی مطلع باشند و با رعا  یکترطول ترم د  ی حتما از حداکثر تعداد واحد ها  ست ی با  ی م  انی دانشجو

 .ندی انتخاب رشته نما لی تکم

  ز ی معدل دانشجو ن   ا ی و    ی مشروط  ن،ی و تابستان متفاوت بوده و همچن   ی عاد  ی ترم ها  یبرا   یدکتر   یتعداد واحد در طول ترم ها   حداکثر

دکتر ترم  واحد در طول  تعداد  م  ری تاث   یدر حداکثر  واحد ها  یگذار  تعداد  با سقف  ادامه شما را  در  .  می کن   یآشنا م  ی دکتر  یباشد. 

که موفق به کسب معدل الف    یان ی شده اند و آن دسته از دانشجو  یلی تحص  مسالی در هر ن   15  ی معدل باال  سبکه موفق به ک  یان ی دانشجو

 .انتخاب کنند یو تخصص یاری دروس اخت  ،یواحد را از دروس جبران  10ثر  توانند حداک ی شده اند، م

  ت ی تعداد واحد مشخص شده با رعا  افتی (، مجاز به در15  ری مشروط شده اند )کسب معدل ز  یلی تحص  مسال ی ن   کی که در    یان ی دانشجو

مشروط مشخص نکرده    انی دانشجو  ی ارا بر  یدکتر  ی حداکثر تعداد واحد ها  ی و فناور قاتی باشند. وزارت علوم، تحق  یم  ی سقف خاص

ارائه شود،    ی مقطع دکتر  یتابستان برا  یلی آزاد، ترم تحص  ی و دانشگاه ها  ی سراسر  ی ها  اه از دانشگ  ک ی که در هر    ی است. در صورت 

 .را اتخاذ کنند ی واحد درس 8مجاز هستند که حداکثر   انی دانشجو

 

 



 

 
 

 رند ی گ  یدر ترم تابستان در نظر نم  یدکتر  انی دانشجو  یرا برا  یخاص   یواحد ها  ،یدولت   یو دانشگاه ها  یسراسر   یدانشگاه ها  معموال

که قصد شرکت در آزمون    انی از دانشجو  یار ی شود. بس  ی ارشد برگزار م  ی و کارشناس  ی مقطع کارشناس  انی دانشجو  ی و ترم تابستان برا

  ی شوند. برا   یدکتر  ل ی مشغول به تحص  گری د  یشی گرا  ای خواهند در رشته    ی خود را داشته و م  یرشته فعل  ریی را دارند قصد تغ  یدکتر

 .دیی را مطالعه نما  ری مقاله ز  دی توان  یم شتری اطالعات ب  افتی در

 

 

 وزارت علوم و وزارت بهداشت در دانشگاه آزاد  ی دکتر تفاوت

  ک، ی ن ی دارد و بابت حضورش در دانشگاه و کل  ابی خود در وزارت بهداشت حضور و غ  لی در طول دوران تحص  یدکتر  ی دانشجو

استاد    ک ی   اری به عنوان دست   یدر وزارت علوم دانشجو ملزم است که تمام وقت در دانشگاه باشد و حت   ی کند؛ ول  ی م  افت ی در زی ن   ی حقوق

نشگاه ندارد؛ اما در  به دا  یتعهد  ل ی کند. در وزارت علوم دانشجو پس از فراغت از تحص  ی م  افت ی را در  ز ی هر چند ناچ  ی هم باشد حقوق

 .به دانشگاه تعهد خدمت دهد لی موظف است به مدت دو برابر دوران تحص ی لی وزارت بهداشت دانشجو پس از فارغ التحص

  یم  افت ی هم در  یبابت حقوق  نی کنند و از ا  یکار م  مارستانی در ب   ی را تحت عنوان طرح اجبار  یوزارت بهداشت دوره ا   انی دانشجو

  ی شان، کارورز  یلی تحص  یها  ش ی با رشته ها و گرا  انی دانشجو  شان،ی در وزارت علوم، دانشگاه ها بسته به امکانات و برنامه ها  یکنند ول

 .از وزارت بهداشت است شتری در وزارت علوم ب   یکار پژوهش زانی گفت م دی با تهدارند. الب  یمتفاوت  یها

. که دوره  ردی گی ها صورت مخودگردان دانشگاه  سی پرد  ای وزانه، شبانه و  به سه صورت ر   ی سراسر  یهادر مقطع دکترا دانشگاه   رشی پذ

در کشور خدمت   ل ی روزانه متعهد هستند که معادل مدت زمان تحص  ی دوره دکتر النی التحصاست و فارغ  ه ی روزانه بدون پرداخت شهر

  ی دکتر  نامهنیی آ  ق ی بدون آزمون از طر  رش ی ها مجاز به پذاما دانشگاه  رد،ی گی آزمون صورت م  ق ی دوره روزانه از طر  رش ی کنند. پذ

  ه ی ها، مستلزم پرداخت شهرخودگردان دانشگاه س ی دوره شبانه و پرد ی تخصص ی دانشجو در دکترا   لی هستند. تحص زی استعداد درخشان ن 

  ی آزمون دکتر   قی از طر  زی ن   یدانشگاه آزاد اسالم  یدکتر  یدانشجو   رش ی (. پذیتومان مقطع دکتر  ونی لی م  ۷۰  یباال  یها   هی است)شهر

  ی صورت م  شود،یسازمان سنجش برگزار م  قی و از طر  یسراسر  ی و هماهنگ با آزمون دکتر  کسان ی دانشگاه آزاد که به صورت  

 .مصوب دانشگاه آزاد است هی که آن هم مستلزم پرداخت شهر ردی گ

 

 دانشگاه آزاد چند واحد است؟   یدکتر رساله 

و علوم    یو کشاورز   یمعاونان علوم، مهندس  یاز سو  یدانشگاه آزاد اسالم  یتخصص  یدوره دکتر  ی درس  یتعداد واحدها  ملدستورالع

واحد است که از    ۳۶  ی تخصص  ی دوره دکتر  ی درس  ی دستورالعمل تعداد واحدها  نی دانشگاه ابالغ شد. براساس ا  ی هنر و معمار   ،یانسان 

لحاظ    یلی مصوب هر رشته تحص  ی)رساله( است که مطابق برنامه درس  یواحد پژوهش  ۲۴تا    ۱۸و    ی شواحد آموز  ۱۸تا    ۱۲تعداد،    نی ا

و   ی از دروس تخصص ی واحد درس ۱۰و حداکثر   ۶الزم است حداقل  ی لی تحص مسال ی شود. همانطور که اشاره شد دانشجو در هر ن  یم

 .دی انتخاب نما ی لی ته تحصرش یرا با توجه به برنامه درس  یاری اخت 

 

 دانشگاه آزاد  ی اخبار طول دوره دکتر نی آخر

 .دانشگاه آزاد اعالم شد 1401  یشدگان دکتر   رفتهی ثبت نام پذ نحوه



 

 
 

  ی دانشگاه آزاد اسالم  ۱۴۰۱سال    ی تخصص  یشدگان آزمون دکتر  رفته ی پذ  ،یمهر به نقل از دانشگاه آزاد اسالم  یگزارش خبرگزار  به

 مرکز به آدرس  نی مرداد ماه در سامانه ا  ۳۰  کشنبه ی ثبت نام که روز    یو ضوابط ثبت نام به راهنما طی الع از شراتوانند جهت اط  یم
sanjesh.iau.ir درخشان    ی استعدادها  ژه ی و  یتخصص  ی شدگان دوره بدون آزمون دکتر  رفتهی پذ  جی گرفت، مراجعه کنند. نتا  د قرار خواه

 .و امارات متعاقبا ً اعالم خواهد شد ش ی ارس، ک ی واحدها  یو آزمون اختصاص

 

 دانشگاه آزاد  انی دانشجو یهمان ی زمان ثبت نام نقل و انتقال و م اعالم

نام نقل و انتقاالت و م  نی فرزاد جهان ب   ،یمهر به نقل از دانشگاه آزاد اسالم  یبه گزارش خبرگزار      ان ی دانشجو  یهمان ی زمان ثبت 

نقل    ت ی سا  ۱۴۰۱٫۵٫۲۹  خی از تار  نکه ی ا  انی با ب   یرا اعالم کرد. و  ۱۴۰۱-۱۴۰۲  ی لی سال تحصاول   مسال ی ن   ی برا   یدانشگاه آزاد اسالم

ادامه    ۱۴۰۱٫۶٫۱۲مردادماه به مدت دو هفته تا    ۲۹گفت: ثبت نام از    شود،ی )منادا( باز م  یآزاد اسالم  نشگاه دا  ییو انتقاالت دانشجو

تمد قابل  و مدت مذکور  داشت  فرهنگ   دی خواهد  بود. معاون  دانشجو  ینخواهد  اسالم  یی و  آزاد  متقاض  یدانشگاه    ان ی خاطرنشان کرد: 

مراحل    یتمام  نکه ی کرد: با توجه به ا  دی تأک  ی مراجعه کنند. و  www.monada.iau.ir یشان ثبت نام به سامانه منادا به ن   یبرا  توانندیم

به    یاز مراجعه حضور   انی است، متقاض  یری گی سامانه منادا قابل پ   ق ی طر  از   یهمان ی نقل و انتقال و م  یهابه درخواست   ی دگی رس  ندی فرآ

 .کنند ی خوددار ی سازمان مرکز

 

 مطالب  خالصه 

توان به حداکثر طول مجاز    یمطلب ک   نی دانشگاه آزاد پرداخته شد. از نکات قابل توجه ا  ی طول دوره دکتر  ی مقاله به بررس  ن ی ا  در

مدت    نی است. چنانچه دانشجو در ا  مسالی ن   9  یدانشگاه آزاد اسالم  یدر دوره دکتر  لی دوره اشاره کرد که حد اکثر مدت مجاز تحص

پژوهش محور    یشود. البته طول دوره دکتر   ی در رشته محروم م  لی از ادامه تحص  د،ی از آن دفاع نما  و   لی نتواند رساله خود را تکم

 م ی ن   ک ی سال است که حداکثر    4سال و حداکثر   3حداقل   یپژوهش یدر دوره دکتر  لی دوره  مدت مجاز تحص  نی باشد. در ا  یمتفاوت م

 .نامه است انی با پا ت ی و محور ی پژوهش ی کمتر از دوره آموزش اری بسدوره،  نی در ا ی اصل یواحدها  زانی است. م شی سال قابل افزا

  ز،ی دوره ن   نی واحد به رساله اختصاص دارد. در ا  33تا    28شود و    ی ارائه م  یواحد درس 8تا    3محور تنها  پژوهش   یدکتر  دوره   در

  افت ی در  ی است. برا  یپژوهش  یدوره همانند دوره آموزش   نی در ا  یواحد است. حداقل نمره قبول   36نامه    انی و پا  ی اصل  ی مجموع واحد ها

 .دی ری تماس بگ لی تحص رانی ن مورد با مشاوران ای در ا شتری ب اطالعات 

 

 

 


