بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمی مرکز بین المللی تحصیالت تکمیلی بندر انزلی
فهرست دروس واحدهاي دوره دکتري تخصصی رشته حسابداري ( به تفکیك نیمسال براي ورودي هاي  96و بعد)
نیمسال دوم

نیمسال اول
تعدادواحد

نوع درس

نام درس

تعدادواحد

نوع درس

روش تحقیق  ،مقاله و رساله نویسی پیشرفته

2

جبرانی الزامی

پژوهشهاي تجربی حسابداري

2

تخصصی

نام درس
زبان تخصصی پیشرفته

2

جبرانی الزامی

تئوریهاي پیشرفته در حسابداري مالی

2

تخصصی

اقتصاد سنجی پیشرفته

2

جبرانی

تئوریها و پژوهشهاي حسابرسی

2

تخصصی

تحلیل آماري پیشرفته براي تحقیقات کمی و کیفی

2

جبرانی

پژوهش در کنترلهاي داخلی و ریسك

2

اختیاري

روش تحقیق کیفی

2

جبرانی

-

-

-

نیمسال سوم

نیمسال چهارم

تئوریها و پژوهشها در حسابداري مدیریت

2

تئوریهاي مالی و سرمایه گذاري

2

پژوهشهاي کیفی در حسابداري و حسابرسی

پس از پایان دوره آموزشی دانشجو باید در یك امتحان جامع که به صورت

تخصصی

کتبی و شفاهی برگزار میشود شرکت نماید .میانگین کل نمرات این امتحان(

تخصصی

امتحان جامع

کتبی و شفاهی ) نباید کمتر از  ( 15ورودي هاي  94و ماقبل) و کمتر از 16
(ورودي هاي  95و بعد ) باشد و چنانچه وي نتواند این میانگین را کسب
کند فقط یکبار دیگر مجاز به شرکت در امتحان جامع خواهد بود.

پژوهش در تصمیم گیري و قضاوت در حسابداري و حسابرسی

پژوهشهاي جاري حسابداري

2

اختیاري

نیمسال هاي پنجم ،ششم و هفتم

2

اختیاري

پس از گذراندن  10واحد دروس جبرانی 18 ،واحد دروس اصلی و امتحان جامع ،دانشجویان بایستی

2

اختیاري

 18واحد پایان نامه را در طول سه ترم ( هر ترم  6واحد ) واحد گیري نموده و ثبت نام نماید.

 – 1حداکثر مدت دوره آموزشی چهار نیمسال است (تا پایان امتحان جامع و دفاع از طرح پژوهشی رساله) و چنانچه دانشجو نتواند در طول این مد ت دوره را به اتمام برساند از ادامه تحصیل محروم میشود.

–2

طول دوره دکتري تخصصی  7نیمسال است و از این تعداد  3نیمسال (اول الی سوم ) آموزشی ،نیمسال چهارم امتحان جامع و مابقی ترم ها پژوهشی میباشد.

 – 3برابر بخشنامه شماره  30/46664مورخ  1395/07/06دانشجویان دوره دکتري ورودي سال  94و بعد از آن بایستی حداکثر  10واحد درسی جبرانی را در یك نیمسال و ترجیحاً نیمسال اول اختیار نمایند.

-4

دانشجو در مرحله آموزشی موظف است در هر نیمسال تحصیلی  6الی  10واحد درسی از دروس آموزشی را اختیار نماید مگر آنکه کمتر از  6واحد درسی باقیمانده داشته باشد.

 – 5حداقل نمره قبولی در دروس دوره دکتري در هر درس  14از  20نمره است و چنانچه در مرحله آموزشی میانگین کل نمرات دانشجو  16و باالتر نباشد امکان ثبت نام در امتحان جامع را ندارد و فقط در صورت اخذ حدنصاب میانگین نمرات
دانشجو میتواند در امتحان جامع شرکت نماید.
 –6دانشجو میتوانند تحقیقات مرحله پژوهشی خود را در مرحله آموزشی آغاز نمایند ( با اخذ تأییدات اولیه از مدی ر گروه و تصویب گروه تخصصی ) ولی ثبت نام ترمی آنان براي ورود به مرحله پژوهشی و تدوین رساله منوط به موفقیت در امتحان
جامع و دفاع از طرح پژوهشی پیشنهادي رساله است که پس از نیمسال چهارم میباشد.
 – 7به منظور برگزاري جلسه دفاع از پیشنهاد طرح پژوهشی رساله در هر ر شته و گرایش کمیته برگزاري جلسه دفاع با حضور استاد راهنما ،استادان مشاور ،دو نفر استاد داور و دو نفر استاد داور از خارج گروه ب ه پیشنهاد استاد راهنما و تصویب شوراي
تحصیالت تکمیلی گروه و تأیید شوراي آموزشی مرکز تشکیل میگردد و چنانچه دانشجو نتواند در زمان مقرر از طرح پژوهشی پیشنهادي رساله خود دفاع نمایند میتواند با هماهنگی استاد راهنما و تصویب شوراي تحصیالت تکمیلی گروه حداکثر به
مدت یك نیمسال تحصیلی با رعایت سقف زمانی مجاز دوره دکتري ،به تعویق اندازد.
 – 8حداقل نمره قبولی آزمون هاي زبان مورد تأیید دانشگاه به شرح ذیل میباشد .الزم به ذکر است دانشجویان می توانندبر اساس بخشنامه شماره  30/3579مورخ  1397/02/05بدون قبولی در آزمون زبان براي سال هاي 97و  98به شرط کسب سایر
شرایط در آزمون جامع شرکت نمایند ام ا می بایست تا شش ماه بعد از قبولی در آزمون جامع نسبت به ارائه کارنامه قبولی آزمون زبان اقدام نمایند .در صورت عدم ارائه کارنامه قبولی زبان قبولی آزمون جامع آنان نیز ابطال میگردد.

نام آزمون

حداقل نمره قابل قبول براي دفاع نهایی از پایان نامه

حداقل نمره مشروط براي دانشجویان

حداقل نمره قابل قبول براي دانشجویان

شاهد و ایثارگر جهت شرکت در آزمون جامع

شاهد و ایثارگر جهت دفاع نهایی از پایان نامه

EPT-IAU

50

28

35

)TOFEL(IBT

65

36/4

45/5

)TOFEL(PAPER BASE

520

291/2

364

MCHE& MSRT

65

36/4

45/5

TOLIMO

540

302/4

378

IELTS

6

3/36

4/2

 – 9مواد درسی آزمون جامع با در نظر گرفتن دروس گذرانده شده (  3تا  5عنوان درسی ) و بر اساس نظر مدیر گروه وگروه تخصصی در هر ترم تعیین و قبل از برگزاري آزمون جامع به اطالع دانشجویان خواهد رسید و قبولی یا عدم قبولی دانشجو
در امتحان جامع حداکثر یك ماه پس از برگزاري کتب ًا به دانشجو ابالغ میگردد ( نمره نهایی امتحان جامع براي ورودیهاي  94و ماقبل نباید کمتر از  15و براي ورودي هاي  95و بعد نباید کمتر از  16باشد) .گذراندن موفقیت آمیز ارزیابی جامع و تصویب
طرح پیشنهادي رساله در گروه آموزشی شرط الزم براي شروع فعالیت هاي پژوهشی در دوره دکتري تخصصی میباشد.
 – 10دانشجویانی که در مقاطع تحصیلی کارشناسی و ماقبل و کارشناسی ارشد درس وصیت نامه حضرت امام (ره ) را نگذرانده باشند الزم است در ای ن مقطع این درس را همراه سایر دروس واحدگیري نمایند منوط به اینکه تعداد واحددرسی در آن
ترم با احتساب این درس از  10واحد تجاوز ننماید.
 - 11این برنامه درسی براي دانشجویان مقطع دکتري تخصصی رشته حسابداري ( ورودي سال  ) 1396قابل اجرا است و با توجه به تغییرات احتمالی در آیین نامه ها و بخشنامه ها شایسته است در آغاز هر نیمسال و قبل از ثبت نام و انتخاب واحد
ترمی آخرین فهرست درسی قابل استناد از وب سایت مرکز دریافت گردد.
 – 12دانشجویان براي اطالع از آیین نامه ها و بخشنامه هاي آم وزشی و پژوهشی دوره دکتري تخصصی به بخش اطالعات مفید در وب سایت مرکز مراجعه نمایند.

