
  بسمه تعالی

  

  قواعد القبول لمرحلة الدكتوراه ذات التوجه البحثي

  جامعة فردوسي مشهديرانيين في للراغبين غير اإل لمتعلقةا

إهتماما على قدرات  ،وتلبية حاجات اجملتمعات الدولية الدولية،  متشيا مع تدريب املختصني ألهداف العظمى للجامعة وترقية مكانتهاحتقيق ا دف
  شروط التالية: واإلمكانيات املوجودة، تتمكن جامعة فردوسي مشهد جذب الطلبة غري اإليرانيني يف مرحلة الدكتوراه ذات التوجه البحثي، مع اإلحتفاظ بال

  مؤهالت الراغب – ١المادة 

  املؤهالت العامة  ١- ١

العلوم، البحوث والتقنية) لعدم وجود أى منع قانوين للدراسة يف اجلامعات و املؤسسات التعليمية  شؤون الطلبة يف وزارة العتف (وزارةتأييد منظمة  ١- ١- ١
  العالية يف البلد وفقا للقوانني واألحكام سارية املفعول.

  تأييد املؤهالت العامة للراغب من قبل اجلهات املعنية  ٢- ١- ١

 املعرتف به. إيرانية و أيضا جيب أن يكون لديه جواز السفر األجنيب جنسية الراغبأن التكون  ٣- ١- ١

  الشروط الخاصة (الف):  ٢-١  

ا، أن يكون الراغب خريج مرحلة املاجستري/ الدكتوراه املهنية ١- ٢- ١ الدرجة األوىل أو الثانية بإيران ذات امعات اجلأو  من اجلامعات اخلارجية املعرتف 
  جه من املراحل السابقة إىل اجلامعة. شهادة ختر  قدميوعليه ت

  معفون من هذه القاعدة.  وهم البند: خرجيو اجلامعات اليت لديهم اتفاقيات مع جامعة فردوسي مشهد

الصادرة من جامعات خارج ايران ومؤيدة من قبل السفارة أو متثيالت مجهورية اإلسالمية اإليرانية  يف  ،أن تكون شهادة الراغب الدراسية ودرجاته  ٢- ٢- ١
  إىل الفارسية أو اإلجنليزية. مع ترمجتها االدولة املقصودة/ مكان احلصول على شهادة  الراغب و عليه تقدميه

% مرحلة املاجستري/ الدكتوراه ٥٠و % ، خلرجيي غري اإليرانيني من جامعات إيرانية٧٠ أن ال يقل معدل مرحلة املاجستري / الدكتوراه املهنية عن  ٣- ٢- ١
  املهنية خلرجيي جامعات خارج ايران. 

ا و أن يكون الراغب ذا  ٤- ٢- ١ البحثي للجامعة املستقبلة املقبولة من قبل القسم التعليمي/كفاءة  يف اللغة الفارسية أو إحدى اللغات الدولية املعرتفة 
  (بتقدمي الشهادة املعتمدة).

   .يف جامعة فردوسي مشهد ذات خطط دراسي مؤيدة الفروع املرخصة -الفرع املطلوب للراغب من ضمن التخصصات   -أن يكون التخصص  ٥- ٢- ١



  الشروط الخاصة (ب):  ٣- ١

  البحثية على الراغب تقدمي النسخة األوىل لألطروحة  ١- ٣- ١

حة رو الفرع أو موضوع النسخة األولية من األط –مالئما مع التخصص الفرع الدراسي  ملرحلة املاجستري/ الدكتوراه املهنية  –أن يكون التخصص   ٢- ٣- ١
  البحثية.

  األستاذ (الدكاترة) املشرف استيعابالشروط و  – ٢املادة 

  باللغة األجنبية املرتبطة وفقا للمعايري الدولية. الشخصي  هموقعواملسجلة يف احملاور البحثية احملددة، ااملشرف ذاألستاذ أن يكون  - ٢- ١

  لقسم التعليمي/ البحثي. يف ارباع األول حىت الثاالث األمن ضمن عضو هيئة التدريس املنحة ل درجةأن يكون  ٢- ٢

  .البحثيالتعليمي/ رباع األول حىت الثالث يف القسم األيف  )  لعضو هيئة التدريس*آحفاأن تكون درجة األساس التعليمية (

  /JCR  WOSاألساسية و التجريبية، مقالة واحدة بتكشيف يف العلوم   JCRبتكشيف أن يكون لألستاذ املشرف ثالث مقاالت على األقل  ۳- ۲
أن يكون  سنوات األخرية (اليف العلوم اإلنسانية يف ثالث أو له تأليف كتاب  SCOPUS يف العلوم اإلجتماعية و علم النفس ومقالة واحدة بتكشيف  

  .)العضو هو الكاتب الرئيسي أو املسؤول يف كل املقاالت

  ومها خترجا من اجلامعة.يف مرحلة املاجستري   ،لى األقلع لطالبني ا على له سجل اإلشراف  أن يكون  ٤- ٢

املشرف لألستاذ  السقف احملددلإلشراف على الطلبة اإليرانيني.  عضو هيئة التدريساستيعاب  التوجه البحثي يفي ذالطلبة غري اإليرانيني عدم حماسبة   ٥- ٢
  اإلشراف على الطلبة اإليرانيني.% استيعاب ٥٠يكون  التوجه البحثيلطلبة غري اإليرانيني ذي إىل ا بالنسبة

  الئحة الدكتوراه. وفق األحكام املندرجة يف شروط األستاذ/ األساتذة املساعد ستكون  ٦- ٢

  عملية القبول  – ٣المادة

  .للراغبني(ألف)  اخلاصة و  العامة دائرة الطلبة الدولية للجامعة هي مسؤولة الفحص وتأييد الشروط ١- ٣

الدويل للجامعة ومدير  –العلمي ، إدارة التعاون ة(أمني اللجنة) البحثيبحثي  تتكون من املعاونية التعليمية  التوجه الجلنة قبول طلبة الدكتوراه ذي  ٢- ٣
ملف الراغب إىل دائرة الطلبة الدوليني للتقدمي اللجنة هو فحص الشروط اخلاصة (ب)، األساتذة املشرفني، وإحالة واجب هذه أو ممثلوهم. ) املختصالقسم (

بغية احلصول على القبول من القسم و   )٢٢/٠٩/٢١٠٦للجامعة يف  تأريخ جلنة الرئاسة مع أولوية املعاهد (على أساس مقرر يف القسم التعليمي/ البحثي 
  حتديد األستاذ املشرف. 

  القبول النهائي للراغب من قبل دائرة الطلبة الدوليني باجلامعة. بعد موافقة القسم، سيتم إصدار 

                                                            
  تقييم ودعم نشاطات أعضاء هيئة التدريس جلامعة فردوسي مشهدالحزمة   -  *



  عملية التنفيذ  -٤المادة 

  ستاذ املشرف.بإختيار مادة الرسالة و األ ، سيقوموالتسجيل النهائيالراغب بعد احلصول على القبول  ١- ٤

وتلك من ضمن  الدروس املقدمة من الربامج الدراسية املرتبطة طيلة الدورة مبوضوع الرسالة  املواد التعليمية املرتبطة ٨حىت  ٣اجتياز على الراغب  ٢- ٤
  .شرف وموافقة القسم التعليمياملحسب متييز األستاذ وكل هذا سيكون على ، (دون وجوب املشاركة يف اإلمتحان الشامل)  املقبول فيه باختصاص

  البحثية. –بحثي تعادل رسوم الطلبة غري اإليرانيني يف مرحلة الدكتوراه التعليمية توجه الاليف مرحلة الدكتوراه ذات رسوم الطلبة غري اإليرانيني  ٣- ٤

  .٢٠١٨ سبتمربيف جلامعة فردوسي مشهد، املوافقة عليه  شاملال التعليمي ألسلوبا دليل على أساس ستكون  األحكام التنفيذية األخرى ٤- ٤

 صنع السياسة الدولية بجامعة فردوسي مشهد. في مجلس  ٢٠١٨/ ١٢/ ٢٤ تمت الموافقة على هذه القاعدة  في تأريخ


