
دستور العمل پذیرش دانشجوی بین المللی پژوهش محور دانشگاه ارومیه

دانشگاه ارومیه، در راستای ارتقای جایگاه بین المللی و پاسخ به نیازهای علمی کشورهای منطقه و با توجه به 
ظرفیت ها و امکانات موجود، با رعایت شرایط زیر نسبت به جذب دانشجوی غیر ایرانی و یا دانشجویان ایرانی 
شاغل به تحصیل در خارج که برابر ضوابط برای ادامه تحصیل به داخل منتقل می شوند، در مقطع دکتری به 

شیوه پژوهش محور اقدام می نماید

ماده ١ - شرایط متقاضی

الف- شرایط عمومی
١ - تایید 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.

٢ - تایید صالحیت عمومی متقاضی توسط مراجع ذیصالح. 

ب- شرایط اختصاصی
١- متقاضی باید دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد /دکتری حرفه ای دانشگاه های معتبر خارج یا دانشگاه 

های معتبر ایران باشد و الزم است مدارک دانش آموختگی مقاطع تحصیلی قبلی خود را به دانشگاه ارائه دهد.

٢ - مدارک 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.

٣- دارا بودن حداقل ٧٠ درصد سقف معدل دوره کارشناسی ارشد /دکتری حرفه ای برای دانش آموختگان غیر 
ایرانی از ایران و دارا بودن حداقل ٥٠ درصد سقف معدل دوره کارشناسی ارشد/دکتری حرفه ای برای دانش 

آموختگان خارج از کشور الزامی است.

٤ - داشتن بسندگی کافی در زبان فارسی یا یکی از زبان های معتبر بین المللی مورد قبول گروه آموزشی /
پژوهشی پذیرنده (ارائه مدرک معتبر الزامی است و تعیین حد نصاب الزم بر عهده گروه آموزشی/پژوهشی 

پذیرش دهنده می باشد).



٥- رشته/ گرایش تحصیلی مورد درخواست متقاضی باید در بین رشته/گرایش های تحصیلی مجوز دار و دارای 
برنامه مصوب درسی در دانشگاه ارومیه باشد.

ماده٢ - شرایط و ظرفیت استاد/ اساتید راهنما

١ - استاد راهنما/ اساتید راهنما باید دارای شرایط الزم برای راهنمای دانشجوی دکتری، برطبق ضوابط مندرج 
در آیین نامه دکتری دانشگاه ارومیه باشد.

٢ -ظرفیت راهنمایی دانشجوی دکتری پژوهش محور موضوع این دستور العمل، در ظرفیت راهنمایی دانشجویان 
دکتری آموزشی پژوهشی برای عضو هیات علمی محاسبه نمی شود. سقف اختصاص دانشجویان پژوهش محور 

غیر به هر استاد راهنما، ٥٠ % ظرفیت راهنمایی دانشجویان دکتری آموزشی پژوهشی می باشد است.

٣- اعضاء محترم هیات علمی واجد شرایط که بتوانند در جذب دانشجو نقش تعیین کننده داشته باشند، با 
رعایت ضوابط مندرج در این دستورالعمل، به شرط اینکه استاد مربوطه مستندات مکاتبات را در این خصوص 
ارائه و پروپوزال پیشنهادی را در شورای گروه و شورای پژوهشی مطرح و مورد تایید قرار گرفته باشد، می توانند 
به عنوان استاد راهنمای رساله دانشجو تعیین گردند. در دیگر موارد پس از پذیرش دانشجو، اختصاص دانشجو به 

اساتید تابع سیاست های شورای پژوهش و فناوری دانشکده ها/ پژوهشکده ها است.

ماده ٣ - فرآیند پذیرش
١-پس از تایید شرایط عمومی، روابط بین الملل درخواست متقاضی را جهت بررسی شرایط اختصاصی به معاونت 

آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه مورد ارسال می نماید.

٢- معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی، پس از بررسی شرایط اختصاصی، درخواست متقاضی را به 
دانشکده/پژوهشکده مربوطه جهت بررسی در گروه مورد نظر ارسال می دارد.

٣-مدیر گروه نتیجه بررسی گروه را جهت تایید به معاون پژوهشی دانشکده/پژوهشکده ارسال می نماید

 و معاون پژوهشی نظر شورای پژوهشی دانشکده/ پژوهشکده را به معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ارسال می 
نماید.

٤- نتیجه بررسی نهایی توسط معاون پژوهش و فناوری دانشگاه همراه با پرونده متقاضی به روابط بین الملل 
ارجاع داده می شود.



٥-روابط بین الملل دانشگاه موظف است نسبت به دیگر مراحل قانونی تا پذیرش دانشجو اقدام نماید.

 ماده ٤ - فرآیند اجرا

١- متقاضی پس ازاخذ پذیرش و ثبت نام قطعی، نسبت به انتخاب واحد رساله و استاد راهنما اقدام می نماید .

٢ -دانشجو در دوره، به تشخیص استاد راهنما و تایید گروه آموزشی، حداکثر تا پایان سال تحصیلی اول ملزم به 
گذراندن ٣ تا ٨ واحد آموزشی مرتبط بارشته/ موضوع رساله  از بین دروس ارائه شده در دانشگاه، بدون الزام به 

شرکت در امتحان جامع می باشد.

٣- تعداد واحدهای دوره دکتری پژوهش محور ٣٦ واحد است که از این تعداد حداکثر ٨ واحد آموزشی و مابقی 
واحد پژوهشی رساله می باشد. 

٤- حداقل زمان گذراندن این دوره ٦ نیم سال و حداکثر ٨  نیم سال می باشد.

٥-دانشجو پس از تایید استاد راهنما به شرط کفایت دستاورد های علمی رساله، چاپ حداقل یک مقاله Q1 یا 
دو مقاله در چارک های  دیگر مجالت با نمایه های معتبر (ISI,SCOPUS,ISC) که دارای ضریب تاثیر باشند، 

می تواند از رساله خود دفاع نماید.

تبصره ١: در شرایط خاص دستاورد های علمی رساله شامل دانش فنی مدون، اختراع، اکتشاف، نوآوری، اثر بدیع 
ادبی یا هنری که توسط مراجع ذی صالح علمی ارزیابی شده باشند پس از تایید شورای پژوهش و فناوری 

دانشگاه میتواند جایگزین مقاله گردد.

٦- واحد قابل محاسبه برای استاد/اساتید راهنمای رساله نظری کاربردی و توسعه ای، ١٨ واحد  و رساله های 
تقاضا محور، ٢٤ واحد حق التحقیق می باشد. 

٧- شهریه دانشجویان مقطع دکتری پژوهش محور معادل شهریه دانشجویان غیر ایرانی مقطع دکتری آموزشی-
پژوهشی می باشد

٨- هزینه اجرای پروپوزال رساله ١٥% شهریه پرداختی دانشجو در طی دوره می باشد.

٨- سایر موارد بر طبق مقررات اجرایی دوره های دکتری دانشگاه ارومیه خواهد بود.

این دستورالعمل در چهار ماده و یک تبصره در تاریخ ١٣۹٨/١٠/١٦ به تصویب هیات محترم رئیسه دانشگاه 
رسید و از این تاریخ الزم االجرا می باشد.


