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مقدمه:
جامعةالم صطفی

العالمیه نهادی علمی با هویت حوزوی ا ست که از طریق کارکردهای آموز شی ،تربیتی،

پژوهشییی و هرهی ی ،در عرصییهی بینالملل هعالیت مینماید و بر اسییا

این نیز مشییتانا علوم اسییالمی را از

هراسییوی مرزهای جمهوری اسییالمی ایرا در نماییدگیهای داخل و خارج و مراکز همسییو ،ج و و پ یرش
میکید و با شیییوههای جدید،آموزشهای متیوعی در دورههای گوناگو  ،در رشییتههای عمومی و تخصییصییی در
سطوح مختلف به متقاضیا ارائه میدهد.
در این زمییه ،با تربیت عالما و متخصصا دییی مه و ،مسئولیتپ یر و مؤثر در عرصههای علمی ،تربیتی،
به میظور ایفای رسالت حوزوی و علمی خویش ،میکوشد با ج و متقاضیا مستعد و متعهد انجام وظیفه نماید.
ضرورت ایجاد تیوع و تو سعه در شیوه های نوین آموز شی و ت سهیل در ارتقاء سطح دانش و اهزایش میزا
بازدهی شغلی و تأثیرگ اری طالو شاغل مقیم خارج از ک شور و با عیایت به عدم امکا ح ضور طوالنی مدت
آنا در ایرا  ،جامعةالمصطفی ،از طریق برگزاری دورههای ویژه ،سعی بر آ دارد تا بتواند پاسخی میاسب به این
نیاز مهم ارائه دهد.
بر ا سا

این ،به جهت ت سهیل تح صیل متقا ضیا از سرا سر جها "،د ستور العمل اجرایی دکتری ویژه "

تهیه و تدوین گردیده است.
در این دستور العمل ،از جامعهالمصطفی العالمیه با عیوا اختصاری المصطفی یاد میشود.

معاونت آموزشی
جامعهالمصطفی«ص»العالمیه

5

شرایط و ضوابط
ماده )1دکتری ویژه شیییوه ای از آموزش در دوره دکتری می باشیید که ضییمن رعایت کلیهی مقررات
دوره دکتری برای مخاطبین خاص با رعایت شرایط ذیل برگزار می گردد:
 -1رعایت برنامه های آموز شی در سره صل درو  ،تعداد جل سات در

در هر نیم سال بر ا سا

مقررات آیین نامه مربوط.
 -2رعایت شرایط عمومی و اختصاصی پ یرش المصطفی مطابق با آیین نامه های مربوط.
 -3دوره آموز شی به دو صورت ه شرده در سه نیم سال تح صیلی یا به صورت ترددی (بخ شی از
درو

در داخل کشور و بخشی دی ر در خارج کشور یا به صورت مجازی) برگزار میگردد.

 -4دارا بود یکی از ویژگی های علمی ،پژوهشییی ،اجتماعی ،سیییاسییی ،تبلیغی و هرهی ی با تأیید
نماییده المصطفی در کشور مبدأ یا میطقه توسط متقاضی.
ماده )2شرایط تحصیل در دوره:
 -1نبولی در آزمو و مصاحبه های علمی.
 -2اخ انامت تحصیلی یکساله متوالی در ایرا .
 -3دا شتن مدرک کار شیا سی ار شد ر سمی و مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و هیاوری جمهوری
اسالمی ایرا .
 -4برگزاری دوره دکتری ویژه در واحدهای آموزشیییی متقاضیییی ،میوط به اخ مجوز از معاونت
آموزشی المصطفی«ص» میباشد.
 -5این دوره خاص متقاضیا غیر ایرانی مستقر در خارج از کشور می باشد.
 -6صدور مدرک دکتری میوط به ارائه گواهی خروج یکطرهه از کشور می باشد.
 -7تسییلط به زبا آموزشییی دوره در سییطح تخصییصییی متیاسییب با بهرهبرداری از دوره ،برای کلیه
داوطلبا الزامی است.
ماده  )3مزایای تحصیل در دوره:
 -1اجرای  25در صد از واحدهای در سی دوره به صورت غیر ح ضوری و همچیین ارائه درو
طریق دانش اه مجازی المصطفی(ص).
 -2امکا مهما نمود طالو در واحدهای آموزشی دی ر در داخل و خارج کشور.
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 -3هراگیرا دانشجو از گ راند درو

حوزوی معاف می باشید.

 -4تعمم در این دوره شرط نمی باشد.
 -5تدوین رساله در کشور متبوع بالمانع است.
 -6اعطای مدرک رسمی وزارتی به هارغ التحصیال واجد شرایط.
ماده  )4دانشپژوهی که درو

مرحلهی آموزشییی دورهی دکتری را با موهقیت به پایا رسییانده باشیید و

میان ین کل نمرات وی کمتر از  16نبا شد ،باید در آزمو جامع که به صورت کتبی و شفاهی برگزار می شود،
شرکت نموده نمره نبولی کسب نمایید.
تبصررره :در صییورتی که دانش پژوه یم مقاله علمی ،پژوهشییی یا باالتر همراه با تایید ااا ارائه نماید از
آزمو جامع معاف می شود.
ماده  )5برای دانش پژوها این دوره ،خدمات رهاهی از نبیل :شهریه ،هزییهی ایاو و ذهاو و ...برا سا
ضوابط و آئین نامه های مربوطه ارائه میگردد.
ماده  )6امکا دریاهت هزییهی دکتری مصییوو ،از دانشپژوها دورهی دکتری ویژه و یا بور
بر اسا

تحصیییلی

شرایط پ یرشی وجود دارد.

ماده )7مواردی که این دستورالعمل به آ نپرداخته است ،آییننامه دوره دکتری مالک عمل خواهد بود".
ماده )8این د ستورالعمل م شتمل بر  8ماده و یم تب صره میبا شد که در تاریخ  1396/12/5در هفتاد و
شییشییمین جلسییه کارگروه مشییترک اداره کل امور تحصیییلی با معاونین محترم آموزشییی مصییوو شییده و در
تاریخ1396/2/11توسط معاو محترم آموزشی المصطفی(ص) تایید و ابالغ گردید.
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