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مقدمه
رشد پر شتاب علم ،فناوری وتحوالت عظیم اجتماعی ،اقتصادی شرایط جدیدی در شیوه پذیرش دانشجو در
مقطع دکتری را برای دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی پدید آورده است .به منظور تحقق اهداف کالن دانشگاه و
ارتقای جایگاه بینالمللی دانشگاه در راستای توجه بیشتر به پژوهش ،تربیت نیروی انسانی متخصص و پاسخ به
نیاز جوامع بینالمللی ،بر اساس بخشنامه جدید دوره دکتری برای پذیرش دانشجوی خارجی (غیرایرانی) به
شیوه «پژوهشمحور» ،دانشگاه یزد با رعایت شرایط مندرج در این شیوهنامه نسبت به پذیرش دانشجوی خارجی
در مقطع دکتری به صورت پژوهشی اقدام مینماید.
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الف) شرایط عمومی و اختصاصی دانشجوی دکتری خارجی پژوهشمحور
 داشتن شرایط عمومی (تایید صالحیت عمومی متقاضی توسط مراجع ذیصالح و نداشتن تابعیت ایرانی) ورودبه تحصیل در دورههای آموزش عالی
 داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد /دکتری حرفهای در یکی از رشتههای تحصیلی متناسب با رشتهتحصیلی مورد تقاضا از دانشگاههای معتبر داخلی یا خارج از کشور مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
به همراه ترجمه فارسی و انگلیسی و ارائه ریز نمرات صادره از دانشگاههای داخل یا خارج از ایران مورد تایید
سفارت یا نمایندگیهای جمهوری اسالمی ایران در کشور متبوع محل اخذ مدرک متقاضی بنا به درخواست اداره
دانشجویان خارجی دانشگاه
تبصره  :1دانش آموختگان دانشگاههایی که با دانشگاه یزد تفاهمنامه همکاری دارند نیز میتوانند متقاضی پذیرش
در این دوره باشند.
 احراز صالحیتهای علمی -تخصصی برای ورود به رشته مورد نظر توسط متقاضی وجود رشته-گرایش تحصیلی مورد درخواست متقاضی در بین رشته-گرایشهای تحصیلی مجوز دار و دارایبرنامه مصوب درسی در دانشگاه یزد
 داشتن توانایی در زبان خارجی متناسب با رشتهتبصره  :2نحوه احراز صالحیتهای علمی و توانایی در زبان خارجی برابر مصوبات شورای تحصیالت تکمیلی
دانشگاه تعیین میشود.
 -ارائه خالصه پژوهش مورد تقاضا که نشان دهنده توانمندی های پژوهشی متقاضی باشد.
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تبصره  :3در تمامی رشتههایی که دانشگاه مجوز پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی دارد امکان پذیرش دانشجوی
خارجی پژوهشمحور در مقطع دکتری وجود دارد.

ب) فرآیند پذیرش دانشجوی دکتری خارجی پژوهشمحور
 .1بررسی اولیه مدارک ارائه شده توسط اداره دانشجویان خارجی دانشگاه
 .2ارسال درخواست همراه با پیوستها به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه و ارجاع به بخش/گروههای
آموزشی از طریق پردیس/دانشکده مستقل
 .3بررسی شرایط توسط شورای بخش/گروه آموزشی مطابق شیوهنامههای مربوط
 .4در صورت تایید پذیرش دانشجو ،معرفی استاد راهنمای بالقوه و تعیین موضوع پیشنهادی متناسب با درخواست
متقاضی
 .5تایید مستندات توسط شورای گروه مستقل  /دانشکده و ارجاع به معاون پردیس  /دانشکده مستقل
 .6ارسال مستندات توسط معاون پردیس  /دانشکده مستقل به حوزه تحصیالت تکمیلی
 .7ارسال به اداره دانشجویان خارجی توسط حوزه تحصیالت تکمیلی جهت طرح در شورای پذیرش دانشجویان
خارجی
 .8امضاء نامه پذیرش توسط معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه
 .9داوطلب پس از دریافت نامه پذیرش و هماهنگی با دفتر مدیریت همکاریهای علمی و بینالمللی و ثبتنام
در دانشگاه ،دانشجوی دکتری محسوب میشود.
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ج) ضوابط و مقررات
ماده  :1مدت تحصیل در دوره دکتری تخصصی پژوهشمحور حداقل شش نیمسال و حداکثر هشت نیمسال
تحصیلی است.
تبصره :در صورت عدم فارغالتحصیلی دانشجو در سنوات مجاز ،امکان افزایش سنوات مطابق با آخرین مصوبات
شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه وجود دارد.
ماده  :2مجموع واحدهای دوره دکتری  36واحد است که در شیوه پژوهشمحور دانشجو به تشخیص استاد
راهنما و تایید بخش  /گروه ملزم به گذراندن  3تا  8واحد آموزشی مرتبط با موضوع رساله از بین سرفصل درسی
مصوب رشته است .در این صورت دانشجو بایستی حداقل نمره قبولی را در این دروس کسب نماید.
ماده  :3در این شیوه احراز قابلیتهای پژوهشی دانشجو بر اساس روند پیشرفت فعالیتهای پژوهشی دانشجو به
شرح زیر است:
 به جای آزمون جامع (در شییوه آموزشیی پژوهشی) ،دانشجو باید پس از گذراندن دوره زبان فارسی و
واحد(های) آموزشیی خود و همچنین کسب حداقل نمره الزم از آزمون زبان مطابق با آخرین مصوبات
تحصییالت تکمیلی دانشیگاه ،حداکثر تا پایان نیمسیال سیوم تحصییلی گزارش تفصیلی از فعالیتهای
پژوهشی خود را در حضور هیأت داوران ارائه و از پیشنهادیه رساله خود دفاع نماید.
 هیأت داوران در جلسیات پیشنهادیه و دفاع از رساله همانند هیات داوران در شیوه آموزشی پژوهشی و
مطابق با آخرین مصوبات تحصیالت تکمیلی دانشگاه است.
 هیأت داوان قابلیتهای پژوهشییی دانشییجو را ارزیابی و در رابطه با ادامۀ تحصیییل وی تصییمیمگیری
مینماید.
 میزان پیشرفت فعالیتهای پژوهشی دانشجو در این شیوه بهصورت قابل قبول ،مشروط یا غیرقابل قبول
ارزیابی میشود .در صورت احراز درجۀ قابل قبول از سوی هیات داوری ،دانشجو میتواند فعالیتهای
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پژوهشی خود را ادامه دهد ،در صورت احراز درجه مشروط ،تنها یک نیمسال به وی فرصت داده خواهد
شد تا روند فعالیتهای پژوهشی خود را به سطح قابل قبول ارتقاء دهد و پیشنهادیه خود را مصوب کند،
در غیر اینصورت ،دانشجو از ادامۀ تحصیل محروم خواهد شد.
ماده  :4در صورت احراز درجه قابل قبول مطابق با ماده  ،3دانشجو بعد از تصویب پیشنهادیه بایستی هر نیمسال
کاربرگ گزارش پیشرفت پژوهشی را مطابق تقویم پژوهشی تکمیل و ارائه نماید.
ماده  :5نیمسال مربوط به گذراندن دوره آموزش زبان فارسی جزء سنوات دانشجو محسوب نمیگردد.
ماده  :6صدور مجوز برگزاری دفاع از رساله ،منوط به چاپ یا ارائه پذیرش قطعی حداقل دو مقاله صد درصد
مستخرج از رساله (با تایید استاد راهنما ،شورای بخش  /گروه و شورای گروه مستقل  /دانشکده) مطابق با آخرین
مصوبات تحصیالت تکمیلی دانشگاه است.
ماده  :7سایر موارد نظیر نحوه احراز توانایی در زبان خارجی و میزان پیشرفت فعالیتهای پژوهشی دانشجو،
انتقالی یا مهمانی ،تغییر یا اضافه کردن استاد راهنما  /مشاور ،کیفیت دستاوردهای پژوهشی مستخرج از رساله،
تمدید سنوات تحصیلی ،مصوبات مربوط به برگزاری جلسه پیشنهادیه ،پیش دفاع و دفاع ،ثبت و همانندجویی
متن پیشنهادیه و رساله در سامانههای مرتبط ،و  ...مطابق با شیوهنامه دانشجویان دکتری و آخرین مصوبات شورای
تحصیالت تکمیلی دانشگاه است.
ماده  :8امور مربوط به شهریه دانشجویان خارجی پژوهشمحور مشابه با دانشجویان خارجی آموزشی پژوهشی
و مطابق با آخرین مصوبات دانشگاه است.
ماده  :9در مورد درخواستهای تغییر شیوه از آموزشی پژوهشی به پژوهشی و برعکس (در حین یا ابتدای دوره)
پس از تایید در شورای گروه مستقل/دانشکده در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه تصمیمگیری خواهد شد.
ماده  :11تصمیمگیری در خصوص تمامی مواردی که در این شیوهنامه ذکر نشده است به عهده شورای تحصیالت
تکمیلی دانشگاه است.
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د) شرایط و ظرفیت استادان راهنما
 مشخص بودن محورهای پژوهشی استاد راهنما (مندرج در وبگاه شخصی) به زبان انگلیسی و مطابق با
استانداردهای بین المللی
 دارا بودن سایر شرایط مندرج در دستورالعمل شرایط و ظرفیت اعضاء هیات علمی برای پذیرش و
راهنمایی پایاننامه/رساله
 سهمیه استادان راهنما در پذیرش دانشجوی خارجی پژوهشمحور و سقف اختصاص دانشجویان به هر
استاد راهنما مطابق با آخرین مصوبات شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه تعیین میشود.
 در شرایط یکسان اولویت پذیرش دانشجو با استادی است که دارای طرح پژوهشی تقاضا محور خارج
از دانشگاه به عنوان موضوع پژوهشی دانشجو باشد.

این شیوهنامه در جلسه مورخ  1398/11/2شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه و جلسه مورخ 1399/3/27
هیأت رئیسه دانشگاه تصویب گردید و از نیمسال اول سال تحصیلی  1399الزماالجراست .مسئولیت بررسی و
تأیید شرایط عمومی متقاضیان به عهده اداره دانشجویان خارجی دانشگاه و مسئولیت تایید شرایط اختصاصی و
نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل به عهده حوزه تحصیالت تکمیلی دانشگاه است.

8

