
 

  غيرايراني  متقاضياندستورالعمل پذيرش دوره دكتري پژوهش محور ويژه 
   دانشگاه فردوسي مشهد

به منظور تحقق اهداف كالن دانشگاه و ارتقاي جايگاه بين المللي و در راستاي تربيت نيروي انساني متخصص و پاسخ به نيازهاي جوامع بين 
ذب دانشجوي غير ايراني جتواند با رعايت شرايط زير نسبت به موجود،دانشگاه فردوسي مشهد ميامكانات و هاالمللي و با توجه به ظرفيت

  در مقطع دكتري به شيوه پژوهش محور اقدام نمايد.
   متقاضي شرايط -١ماده 

  شرايط عمومي:  ١-١
مبني بر نداشتن منع قانوني براي تحصيل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور وزارت عتف تاييد سازمان امور دانشجويان  ١-١-١

 .مقررات جاريقوانين و طبق 
 .تاييد صالحيت عمومي متقاضي توسط مراجع ذيصالح ٢-١-١
 .نداشتن تابعيت جمهوري اسالمي ايران و داشتن گذرنامه معتبر خارجي ٣-١-١
 :شرايط اختصاصي(الف) ٢-١

 دباش دو ايران هاي سطح يك يايا دانشگاه هاي معتبر خارج دانش آموخته كارشناسي ارشد/ دكتري حرفه اي دانشگاهبايد متقاضي   ١-٢-١
 د.قبلي خود را به دانشگاه ارائه دهمدارك دانش آموختگي مقاطع تحصيلي   الزم است و

  ند از اين قاعده مستثني هستند.هايي كه با دانشگاه فردوسي مشهد تفاهم نامه دارتبصره: دانش آموختگان دانشگاه
هاي جمهوري اسالمي بايد مورد تاييد سفارت يا نمايندگي خارج از ايرانهاي مدارك تحصيلي و ريزنمرات صادره از دانشگاه ٢-٢-١

 د.شوانگليسي آن ارائه  يامتقاضي قرار گرفته و به همراه ترجمه فارسي  متبوع / محل اخذ مدركايران در كشور 
براي دانش آموختگان غير ايراني فارغ التحصيل از ايران اي دكتري حرفه /درصد معدل دوره كارشناسي ارشد ٧٠حداقل  دارا بودن ٣-٢-١

  الزامي است.درصد معدل دوره كارشناسي ارشد/دكتري حرفه اي براي فارغ التحصيالن خارج از كشور  ٥٠و دارا بودن حداقل 
ه ئ(با ارا پژوهشي پذيرنده /مورد قبول گروه آموزشيالمللي هاي معتبر بينزبان فارسي يا يكي اززبان كافي در  داشتن بسندگي ٤-٢-١

 الزامي است. مدرك معتبر)
مصوب درسي مجوز دار و داراي برنامه هاي تحصيلي گرايش-گرايش تحصيلي مورد درخواست متقاضي بايد در بين رشته -رشته ٥-٢-١

 در دانشگاه فردوسي مشهد باشد.
 :شرايط اختصاصي (ب) ٣-١
 ارائه شود. توسط متقاضيبايد  پژوهشيشنهاده نسخه اوليه پي ١-٣-١

  متناسب باشد.  پژوهشي نسخه اوليه پيشنهاده  يا موضوعـ گرايش  ا رشتهب ايدكتري حرفه /گرايش تحصيلي دوره كارشناسي ارشد ـ رشته   ١-٣-٢



 

  راهنما(ان) استادو ظرفيت شرايط  -٢ماده 
تبط و مطابق با استانداردهاي شخصي به زبان خارجي مر مندرج در وبگاه ،پژوهشي مشخصداراي محورهاي استاد راهنما بايد  ١-٢

 باشد. الملليبين
 باشد. پژوهشي /آموزشي گروهسوم اول تا  هاي كچار بايد در عضو هيات علميامتياز پژوهه  ٢-٢

 باشد. پژوهشي /اول تا سوم گروه آموزشي هايچارك در عضو هيات علمي (بسته آحفا) امتياز آموزشي پايه
علوم هاي در رشته JCR/WOSمقاله با نمايه  ١ ،علوم محض و تجربيهاي رشتهدر    JCR با نمايه مقاله ٣حداقل بايد  استاد راهنما ٣-٢

 هامقاله در تمامضمنا داشته باشد( در سه سال اخيرهاي علوم انساني در رشتهتاليف كتاب /  SCOPUSمقاله با نمايه  ١و اجتماعي و روانشناسي
 )..باشد نويسنده اصلي (نويسنده اول و يا مسئول) بايد عضو

 كه دانش آموخته شده باشند. كارشناسي ارشددانشجوي  دوسابقه راهنمايي حداقل  ٤-٢
 محاسبه علمي هيات عضو براي ايراني دانشجويان راهنمايي ظرفيت در ايراني، غير محور پژوهش دكتري دانشجوي راهنمايي ظرفيت ٥-٢

 .است ايراني دانشجويان راهنمايي ظرفيت %٥٠ راهنما، استاد هر به ايراني غير پژوهش محور دانشجويان اختصاص  سقف. شودنمي
 شرايط استاد/ استادان مشاور مطابق ضوابط مندرج در آيين نامه دكتري خواهد بود. ٦-٢

  يند پذيرشافر  -٣ماده  
 است.  دانشگاه بر عهده اداره دانشجويان بين الملل متقاضيان )الف (اختصاصي شرايطو شرايط عموميمسئوليت بررسي و تاييد  ١-٣
المللي بين-هاي علميپژوهشي، مديريت همكاري ،(دبير كميته)معاونت آموزشياز  كميته پذيرش دانشجويان دكتري پژوهش محور ٢-٣

 و استاد(ان) راهنما ،مسئوليت بررسي شرايط اختصاصي (ب)اين كميته . شودتشكيل مي ايشان گاننماينددانشگاه و مدير گروه(مربوطه) يا 
(طبق مصوبه مورخ  هابا اولويت پژوهشكدهگروه آموزشي/ پژوهشي  در طرح به اداره دانشجويان بين الملل براي ارجاع پرونده متقاضي

توسط اداره پذيرش نهايي متقاضي پس از تاييد گروه،  د.را دارجهت اخذ پذيرش از گروه و تعيين استاد راهنما  هيئت رئيسه دانشگاه) ١/٧/٩٥
 دانشجويان بين الملل دانشگاه صادر خواهد شد.

 فرايند اجرا   -٤ماده  
 نمايد. و استاد راهنما اقدام ميبعد از پذيرش و ثبت نام قطعي، نسبت به انتخاب واحد رساله  متقاضي ١-٤
واحد آموزشي مرتبط با موضوع رساله  ٨تا  ٣دانشجو در طي دوره، به  تشخيص استاد راهنما و تاييد گروه آموزشي، ملزم به گذراندن  ٢-٤

 باشد.مي )بدون الزام شركت در امتحان جامع(از بين دروس ارائه شده از برنامه درسي مرتبط با رشته پذيرش شده ، 
  باشد.پژوهشي مي-مقطع دكتري پژوهش محور معادل شهريه دانشجويان غير ايراني مقطع دكتري آموزشيشهريه دانشجويان غير ايراني  ٣-٤
 است. ١٣٩٧نامه جامع آموزشي دانشگاه فردوسي مشهد مصوب شهريور ماه  شيوهساير مقررات اجرايي بر اساس  ٤-٤

  ه تصويب رسيد.ب فردوسي مشهد گذاري بين الملل دانشگاهسياستدر شوراي  ٣/١٠/١٣٩٧رالعمل در تاريخ اين دستو


