
 

 

 بسمه تعالی

 دانشگاه ارومیه

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

 

  «دانشجویان دکتری تخصصی ) خارج از کشور( دانشگاه ارومیه تحقیقاتی کوتاه مدتفرصت  رالعمل اجراییدستو»

 

)خارج از کوتاه مدت  یفرصت تحقیقاتدوره  اولویت بندی متقاضیان با هدفاجرایی این دستورالعمل  مقدمه :

ی فرصت یشیوه نامه اجرامفاد  اجرای آن پایبندی متقاضیان به شرطدر دانشگاه ارومیه تدوین شده است و کشور( 

 باشد.تحقیقاتی کوتاه مدت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می

 الف( شرایط عمومی: 

 های حضوری دانشگاه باشد.دانشجوی تمام وقت دوره -1

 آزمون جامع خود را با موفقیت گذرانیده و طرح پیشنهادی رساله دکتری وی تصویب شده است.  -2

 هنگام درخواست بیش از سه سال از شروع تحصیل وی نگذشته باشد. -3

 ب( شرایط اختصاصی:

متقاضی ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررات دانشگاه و حفظ حقوق مادی و معنوی حاصل از اجرای کار  -1

 ها است.پژوهشی، مطالعاتی و علمی مطابق با مفاد آئین نامه

هر سه ماه، گزارش پیشرفت کار و حضور خود را که به تایید استاد راهنما متقاضی موظف است در پایان  -2

 رسیده است، به مدیریت پژوهش تحصیالت تکمیلی ارائه نماید.

یا نمره معادل  MSRTدرصد از نمره زبان  50برای اعزام به خارج از کشور، عالوه بر دارا بودن حد نصاب  -3

طبق جدول زیر به تشخیص اداره کل بورس(،  TOLIMOیا  GRE,IELTS,TOEFLهای معتبر دیگر)آن از آزمون

 امتیاز(: 25)حداکثر  امتیاز تعلق می گیرد

    

 نمره امتیاز

5 59-50 

10 69-60 

15 79-70 

20 89-80 

25 100-90 



 

 

 امتیاز( 35)حداکثر  جدول مصاحبه دکتریبر اساس دستورالعمل اجرایی و  زیروهشی طبق جدول ژعلمی و پ سوابق -4

رديف   امتیاز مكتسبه نحوه ارزيابي حداكثر امتیاز نوع فعالیت 

پژوهشی )داخی و خارجی(  –مقاالت علمی  -1-1 1

 مرتبط با رشته تحصیلی

گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش  -1-2

 های علمی و صنعتی ایران

 برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر  -1-3

 امتیاز 3هر مقاله تا  - 20

 امتیاز 2و داخلی تا  3ثبت اختراع بین المللی تا  -

 امتیاز  3و خارجی تا  2برگزیدگان داخلی تا  -

 

ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی -مقاالت علمی  2    امتیاز 5/0هر مقاله تا  3 

شده در   3  -کنفرانس های معتبر )داخلی مقاالت چاپ 

 خارجی(

   امتیاز 5/0هر مقاله تا  4

   4 تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی 4

   4 دانشجویی  -برگزیدگان المپیادهای علمی  6

   35 جمع  7

 

 امتیاز( 20)حداکثر  دانشگاه محل پذیرشبین المللی رتبه  -5

 رتبه بین المللي دانشگاه امتیاز

20 200-1 

15 400-201 

10 600-401 

 601 -به بعد  5

بر اساس تصمیم شورای )امتیاز  20پایان نامه یا طرح مشترک بین دانشگاه ارومیه و دانشگاه مورد پذیرش در خارج از کشور حداکثر  -6

 .(آموزشی

 تقاضا :ج( نحوه 

سال به معاونت آموزشی و هر آذر در  15یا تا تیر و  15حداکثر تا  ،ذيلمستندات بایست درخواست خود را همراه با دانشجو می

 تحصیالت تکمیلی دانشکده خود ارائه نماید.

 درخواست دانشجو -1

 موافقت استاد راهنما در دانشگاه ارومیه -2

 معتبر خارج از کشورنامه پذیرش از دانشگاه  -3

 صورتجلسه شورای گروه -4

 ارائه گزارش کار از فرصت مطالعاتی بعد از اتمام دوره به استاد راهنما الزامی است.  : 1تبصره 

 تسویه حساب از اداره کل بورس و ارائه به دانشگاه ارومیه الزامی است.   :2تبصره 

 باشد.می 1398دستورالعمل از ابتدای سال  اجرای :3تبصره 


