باسمه تعالی

دستورالعمل پذیرش دوره دکتری پژوهش محور ویژه متقاضیان غیرایرانی
دانشگاه فردوسی مشهد
به منظور تحقق اهداف کالن دانشگاه و ارتقای جایگاه بین المللی و در راستای تربیت نیروی انسانی متخصص و پاسخ به نیازهای جوامع بین
المللی و با توجه به ظرفیت ها وامکانات موجود،دانشگاه فردوسی مشهد می تواند با رعایت شرایط زیر نسبت به جذب دانشجوی غیر ایرانی
در مقطع دکتری به شیوه پژوهش محور اقدام نماید.

ماده  -1شرایط متقاضی
 1-1شرایط عمومی:
 1-1-1تایید سازمان امور دانشجویان وزارت عتف مبنی بر نداشتن منع قانونی برای تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور
طبق قوانین و مقررات جاری.
 1-1-2تایید صالحیت عمومی متقاضی توسط مراجع ذیصالح.
 1-1-3نداشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران و داشتن گذرنامه معتبر خارجی.

 1-2شرایط اختصاصی(الف):
 1-2-1متقاضی باید دانش آموخته کارشناسی ارشد /دکتری حرفه ای دانشگاه های معتبر خارج یا دانشگاه های سطح یک یا دو ایران
باشد و الزم است مدارک دانش آموختگی مقاطع تحصیلی قبلی خود را به دانشگاه ارائه دهد.
تبصره :دانش آموختگان دانشگاه هایی که با دانشگاه فردوسی مشهد تفاهم نامه دارند از این قاعده مستثنی هستند.
 1-2-2مدارک تحصیلی و ریزنمرات صادره از دانشگاه های خارج از ایران باید مورد تایید سفارت یا نمایندگی های جمهوری اسالمی
ایران در کشور متبوع  /محل اخذ مدرک متقاضی قرار گرفته و به همراه ترجمه فارسی یا انگلیسی آن ارائه شود.
 1-2-3دارا بودن حداقل  ۷۰درصد معدل دوره کارشناسی ارشد /دکتری حرفه ای برای دانش آموختگان غیر ایرانی فارغ التحصیل از ایران
و دارا بودن حداقل  5۰درصد معدل دوره کارشناسی ارشد/دکتری حرفه ای برای فارغ التحصیالن خارج از کشور الزامی است.
 1-2-4داشتن بسندگی کافی در زبان فارسی یا یکی از زبانهای معتبر بینالمللی مورد قبول گروه آموزشی  /پژوهشی پذیرنده (با ارائه
مدرک معتبر) الزامی است.
 1-2-5رشته -گرایش تحصیلی مورد درخواست متقاضی باید در بین رشته-گرایش های تحصیلی مجوز دار و دارای برنامه مصوب درسی
در دانشگاه فردوسی مشهد باشد.

 1-3شرایط اختصاصی (ب):
 1-3-1نسخه اولیه پیشنهاده پژوهشی باید توسط متقاضی ارائه شود.
 1-3-2رشته ـ گرایش تحصیلی دوره کارشناسی ارشد  /دکتری حرفه ای با رشته ـ گرایش یا موضوع نسخه اولیه پیشنهاده پژوهشی متناسب باشد.

ماده  -2شرایط و ظرفیت استاد(ان) راهنما
 2-1استاد راهنما باید دارای محورهای پژوهشی مشخص ،مندرج در وبگاه شخصی به زبان خارجی مرتبط و مطابق با استانداردهای
بینالمللی باشد.
 2-2امتیاز پژوهه عضو هیات علمی باید در چارک های اول تا سوم گروه آموزشی /پژوهشی باشد.
امتیاز آموزشی پایه(بسته آحفا) عضو هیات علمی در چارک های اول تا سوم گروه آموزشی  /پژوهشی باشد.
 2-3استاد راهنما باید حداقل  3مقاله با نمایه  JCRدر رشته های علوم محض و تجربی 1 ،مقاله با نمایه  WOS/JCRدر رشته های علوم
اجتماعی و روانشناسی و 1مقاله با نمایه / SCOPUSتالیف کتاب در رشته های علوم انسانی در سه سال اخیر داشته باشد(ضمنا در تمام مقالهها
عضو باید نویسنده اصلی (نویسنده اول و یا مسئول) باشد.).
 2-4سابقه راهنمایی حداقل دو دانشجوی کارشناسی ارشد که دانش آموخته شده باشند.
 2-5ظرفیت راهنمایی دانشجوی دکتری پژوهش محور غیر ایرانی ،در ظرفیت راهنمایی دانشجویان ایرانی برای عضو هیات علمی محاسبه
نمی شود .سقف اختصاص دانشجویان پژوهش محور غیر ایرانی به هر استاد راهنما %5۰ ،ظرفیت راهنمایی دانشجویان ایرانی است.
 2-6شرایط استاد /استادان مشاور مطابق ضوابط مندرج در آیین نامه دکتری خواهد بود.

ماده  -3فرایند پذیرش
 3-1مسئولیت بررسی و تایید شرایط عمومی وشرایط اختصاصی( الف) متقاضیان بر عهده اداره دانشجویان بین الملل دانشگاه است.
 3-2کمیته پذیرش دانشجویان دکتری پژوهش محور از معاونت آموزشی(دبیر کمیته)،پژوهشی ،مدیریت همکاری های علمی-بینالمللی
دانشگاه و مدیر گروه(مربوطه) یا نمایندگان ایشان تشکیل می شود .این کمیته مسئولیت بررسی شرایط اختصاصی (ب) ،استاد(ان) راهنما و
ارجاع پرونده متقاضی به اداره دانشجویان بین الملل برای طرح در گروه آموزشی /پژوهشی با اولویت پژوهشکده ها (طبق مصوبه مورخ
 95/۷/1هیئت رئیسه دانشگاه) جهت اخذ پذیرش از گروه و تعیین استاد راهنما را دارد .پس از تایید گروه ،پذیرش نهایی متقاضی توسط اداره
دانشجویان بین الملل دانشگاه صادر خواهد شد.

ماده  -4فرایند اجرا
 4-1متقاضی بعد از پذیرش و ثبت نام قطعی ،نسبت به انتخاب واحد رساله و استاد راهنما اقدام می نماید.
 4-2دانشجو در طی دوره ،به تشخیص استاد راهنما و تایید گروه آموزشی ،ملزم به گذراندن  3تا  8واحد آموزشی مرتبط با موضوع رساله
از بین دروس ارائه شده از برنامه درسی مرتبط با رشته پذیرش شده ( ،بدون الزام شرکت در امتحان جامع) می باشد.
 4-3شهریه دانشجویان غیر ایرانی مقطع دکتری پژوهش محور معادل شهریه دانشجویان غیر ایرانی مقطع دکتری آموزشی-پژوهشی می
باشد.
 4-4سایر مقررات اجرایی بر اساس شیوه نامه جامع آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد مصوب شهریور ماه  139۷است.
این دستورالعمل در تاریخ  1397/10/3در شورای سیاستگذاری بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد به تصویب رسید.

