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دورههای دکتری دانشگاهها بازتعریف میشوند  
  

معاون آموزشی وزارت علوم از  تدوین و ابلاغ طرح "جامع دوره دکتری" تا دو ماه آینده خبر داد و گفت: در  قالب این
طرح شرایط عمومی توسعه دورههای دکتری باز تعریف میشود.

  

دکتر مجتبی شریعتی نیاسر در گفتوگو با ایسنا،  ضمن بیان این مطلب به تشریح جزئیات "طرح جامع دوره دکتری"
پرداخت و افزود:  در حال حاضر این طرح در مرحله تدوین قرار دارد و پیشبینی میشود تا دو  ماه آینده تصویب شود و

بتوانیم آن را به دانشگاهها ابلاغ کنیم.

  

وی در ادامه تصریح کرد: برنامه وزارت علوم این بود که "طرح جامع دوره  دکتری" تا پایان مهرماه جاری ابلاغ شود اما
هنوز شورای گسترش معاونت آموزشی  این وزاتخانه درخصوص آن تصمیم گیری نهایی را انجام نداده چرا که ایرادات 

تدوین این طرح باید در این شورا اصلاح شود.

  

معاون آموزشی وزارت علوم خاطر نشان کرد: طرح جامع دوره دکتری نوعی  ساماندهی دورههای دکتری به شمار میرود
که ما با ابلاغ آن بتوانیم شرایطی  را فراهم کنیم که رشد بی رویه دوره دکتری در دانشگاهها کنترل شود. البته  فعلا در

قالب این طرح بحث کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در این دوره را مطرح  نمیکنیم اما تلاش داریم شرایطی را فراهم
کنیم که رشد بی رویه پذیرش در این  دوره کنترل و کیفیت آموزش دانشجویان این مقطع افزایش پیدا کند.

  

دکتر شریعتی خاطر نشان کرد: در قالب تدوین طرح فوق تلاش داریم جلوی رشد  بی رویه و کمی دانشجویان دکتری
کاهش یابد و ما بتوانیم دورههای دکتری را  هدفمند کنیم و همچنین توسعه دورههای دکتری را با نیاز بازار منطبق کنیم. 

ضمن اینکه سطح نقش آفرینی این دورهها در رفع مشکلات کشور را ارتقا بدهیم و  این اهدافی است که در قالب طرح
ساماندهی دورههای دکتری دنبال میشود.

  

معاون آموزشی وزارت علوم خاطر نشان کرد: طرح ساماندهی دوره دکتری یکی  از طرحهایی است که در قالب برنامه
ساماندهی آموزش عالی تدوین میشود و هدف  ما این نیست که ظرفیت پذیرش دانشجویان دکتری در برخی از

دانشگاههای زیر  نظامهای آموزشی را کاهش بدهیم و هیچ دانشگاهی در قالب این طرح هدف گذاری  نشده است اما
شرایط عمومی توسعه دورههای دکتری باز تعریف میشود.
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