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  92 -93سال تحصیلی  اولنیمسال براي (Ph.D)  دکتري تخصصی  هآگهی پذیرش بدون آزمون دور

تسهیالت به برگزیدگان علمی براي ورود  هارائ هنام یینآ«آذربایجان براساس  شهید مدنیدانشگاه      
هاي ذیل براي سال  از بین داوطلبان ممتاز واجد شرایط در رشته» هاي تحصیلی باالتر به دوره

  :پذیرد دانشجو می) Ph.D(در مقطع دکتري تخصصی  92 -93تحصیلی 

  توضیحات  گرایش -عنوان رشته         ردیف

1    
  شیمی

  شیمی معدنی تحصیل در زمینه
  فیزیک شیمیتحصیل در زمینه 

  آلی شیمیتحصیل در زمینه 
  تجزیه شیمیتحصیل در زمینه 

2    
  

  فیزیک

  )پالسما(یزیک اتمی و مولکولی فتحصیل در زمینه 
  )انرژي هاي باال(یزیک نظري فتحصیل در زمینه 

  )گرانش(فیزیک تحصیل در زمینه 
  )کوانتومی اطالعات و محاسبات(فیزیک نظري تحصیل در زمینه 

  تحقیق در عملیاتحصیل در زمینه ت  کاربردي ریاضی 3
  آنالیز عدديتحصیل در زمینه 

4  

  
  ریاضی محض

  آنالیز تابعیتحصیل در زمینه 
  آنالیز هارمونیکتحصیل در زمینه 

  نظریه معادالت دیفرانسیلتحصیل در زمینه 
  یاتبترکیتحصیل در زمینه 

5    
  قدرت -برقمهندسی 

  قدرت الکترونیک و سیستمتحصیل در زمینه 
  حفاظت و سیستمتحصیل در زمینه 

  درایو و ماشینتحصیل در زمینه 
  -  زبان و ادبیات فارسی  6
 -اسالمی و معارف الهیات      7

  فلسفه و کالم اسالمی
-  
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  :شرایط عمومی) الف

  احراز صالحیت عمومی مطابق مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

  شرایط اختصاصی) ب

کی از موسسات دارا بودن مدرك کارشناسی ارشد یا دانشجوي سال آخر مقطع کارشناسی ارشد ی -1
  .یید وزارت علوم، تحقیقات و فناوريآموزش عالی مورد تأ

یید شده پیوست توانند با ارسال فرم تأها میدانشگاهدانشجویان سال آخر کارشناسی ارشد فعلی : 1تبصره

  .نمایندثبت نام 

   .با رشته مورد تقاضا براي ادامه تحصیل مرتبط باشدباید رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد  :2تبصره

و غیر انتفاعی شامل این  کاربردي -، علمیآزاد اسالمی دانشجویان یا فارغ التحصیالن دانشگاه: 3تبصره
  .ندباشآئین نامه نمی

داوطلبین مرد، مطابق مقررات وزارت علوم، تحقیقات و عدم منع قانونی خدمت نظام وظیفه براي  -2
  فناوري

بدون احتساب نمره (از بین دروس آموزشی مقطع کارشناسی ارشد  17دارا بودن حداقل معدل  -3
مستخرج از ( پژوهشی - علمییا  ISCو  ISIشتن حداقل دو مقاله در مجالت و دا) پایان نامه

  .تحقیقات و فناوريمورد تائید وزارت علوم، ) پایاننامه

  .نامه پذیرش براي حداکثر یک مقاله قابل قبول است: تبصره

  .زمان فراغت از تحصیل داوطلب بیش از دو سال نباشد -4

توانند با ارائه مستندات مربوطه از این آئین نامه می دانشجویان نمونه کشوري در دوره کارشناسی ارشد -5
  . مند گردندبهره

  .گروه مربوطه قبولی در مصاحبه -6

  در ورودي مربوطه دارا بودن رتبه اول تا سوم  در دوره کارشناسی ارشد -7
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هاي زبان انگلیسی به شرح ذیل تا قبل از برگزاري امتحان در یکی از آزمون نمره کل% 50کسب حداقل  -7
  :جامع

 MCHE   
 TOFEL   
 TOLIMO   
 IELTS   

دو سال است و در اعتبار مدرك نمره زبان از زمان آزمون تا شروع اولین نیمسال تحصیلی به مدت : تبصره

صورتیکه متقاضی قبل از انجام مصاحبه حد نصاب یکی از زبان هاي مذکور را کسب نموده و مدرك آن را 
   .ارائه نماید در مصاحبه حضوري امتیاز محسوب خواهد شد

  مدارك مورد نیاز
 .دوره دکتري درتکمیل فرم تقاضانامه براي ثبت نام  .1

 .ي کارشناسی و کارشناسی ارشداه تصویر مدارك و ریز نمرات دوره .2

 .ارسال مدارك نظام وظیفه براي آقایان .3

  .یاز به ارسال مدرك نظام وظیفه ندارندطلبان داراي هر یک از شرایط ذیل نداو: تبصره
 دانش آموخته گردد 1392ماه سال  شهریورنشجوي دوره کارشناسی ارشد که تا دا.  
 31/5/1392نش آموختگان دوره کارشناسی ارشد که از زمان فارغ التحصیلی تا تاریخ دا 

  . بیشتر از شش ماه سپري نشده باشد
  و قبل از آن 1352متولدین سال  

 .گواهی رتبه و معدل دوره هاي کارشناسی و کارشناسی ارشد .4

 .پژوهشی نمایه شده معتبر ملی یا بین المللی - در مجالت علمییک نسخه چاپ شده از مقاالت  .5

 .ارائه سوابق آموزشی و پژوهشی .6

 . تصویر چکیده پایان نامه دوره کارشناسی ارشد .7

 صفحات شناسنامه و کارت ملّی تصویر کلیه .8

 .التحصیل خواهند شد فارغ 31/05/1392کارشناسی ارشد که تا تاریخ فرم مخصوص دانشجویان  .9

 سیباي بانک ملی، شمارةهزار ریال  به حساب پانصد  رسید  بانکی به مبلغاصل  .10
 آذربایجان شهید مدنیدانشگاه به نام درآمد   2177460403004

 با زمینه روشن 3*4چهار قطعه عکس  .11
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  .مدارك ارسالی و وجه پرداختی داوطلب به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد: تذکر  
ب واجد هر یک از شرایط چنانچه در هر یک از مراحل ثبت نام و تحصیل مشخص گردد که داوطل    

نبوده، بالفاصله از ثبت نام و یا ادامه تحصیل وي جلوگیري به عمل آمده و طبق مقررات فوق الذکر 
  .رفتار خواهد شد

به نشانی زیر ارسال  22/2/92کثر تا تاریخ را با پست سفارشی، حداداوطلبان باید مدارك مورد نیاز 
از طریق وب سایت  24/2/92افراد واجد شرایط براي دعوت به مصاحبه در مورخه اسامی . نمایند

  .دانشگاه اعالم خواهد شد

ادارة آذربایجان ،  شهید مدنیکیلومتري جاده تبریز ـ مراغه ، دانشگاه  35، آذربایجان شرقیاستان «   

  »  استعدادهاي درخشان
استعدادهاي درخشان دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته و در  ادارهمدارك داوطلبین پس از وصول، توسط 

  . صورت داشتن شرایط الزم جهت مصاحبه به گروه مربوطه معرفی خواهند شد
   به شماره تلفن  ادارة استعدادهاي درخشانجهت کسب اطالعات مورد نیاز می توانید با دفتر *

تماس  Estedad_madani@yahoo.comیا ایمیل آدرس  9432داخلی ) 0412( 4327500
  .بگیرید

از قسمت  http://www.azaruniv.ac.ir جزئیات اطالعیه  بر روي سایت دانشگاه  به آدرس*    
                                                                .دریافت است قابللینک اداره استعداد درخشان 

 

 
                                                                    و تحصیالت تکمیلی  معاونت آموزشی                                                                            

  آذربایجان      شهید مدنیدانشگاه 
  

  

  

  

  



 

۵ 

 

  

  1392- 93لی یسال تحص اول نیمسال)  Ph.D(فرم ثبت نام آزمون دوره دکتري           

  

  :نام -2:                                                       نام  خانوادگی -1

  مرد                     زن           :تیجنس -3

  :خ تولدیتار -7  :           نام پدر - 6           :      محل صدور -5:                      شماره شناسنامه -4

        :استان                            :شهرستان: محل تولد -8

  ل خواهم شدیحصفارغ الت 31/05/1391خ یتارحداکثر تا            لیفارغ التحص: لییت تحصیوضع -9

دانشگاه محل   شیگرا  رشته  مدرك
  لیتحص

  خ اخذیتار  معدل کل

            کارشناسی
            کارشناسی ارشد

  

    :زمینه    :رشته و گرایش مورد تقاضا -10

  : ت هاي علمی پژوهشییفعال -11

  :در مجالت علمی و پژوهشی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري مقاالت چاپ شده) الف

 Impact  زمان چاپ  محل چاپ  نام نشریه  عنوان  ردیف
factor 

1           

2           

3           

  

  

  طرح هاي پژوهشی) ب

  

محل الصاق 

  عکس
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  خ خاتمهیتار  خ شروعیتار  عنوان طرح  فیرد
1        
2        

  

  چاپ کتاب ) ج

  :انتشارات                                         :                  عنوان کتاب

  : مهیمدارك ضم

             کارنامه کارشناسین المللی        یگواهی مسابقات علمی ب   رفته شدهیمدارك مقاالت پذ  

     گواهی رتبه کارشناسی               کارنامه کارشناسی ارشد           لییمدارك فارغ التحص  

به در کنکور کارشناسی  گواهی رت       ارشدگواهی رتبه در کنکور کارشناسی      

ارزمی      گواهی رتبه در جشنواره خو      ادهاي علمییگواهی رتبه در المپ  

  .دییان نمایجداگانه ب يد در برگهیق الذکر را داروگري به جز موارد فیژگی خاص دیا ویت یچنانچه فعال

مورخ  و/22354ن نامه شماره ییالت آیمتقاضی استفاده از تسه                نجانب          یا

باشم و  یان ممتاز در دوره دکتري بدون آزمون میل دانشجویجهت ادامه تحص ،وزارت علوم 02/03/1391

چ گونه یرت مطالب و مدارك ارائه شده بدون هیم در صورت مغاینما مطلب فوق، تعهد میضمن تأیید 

  .را باشمیضوابط و مقررات دانشگاه را پذ  ،اعتراضی

  :آدرس محل سکونت و تلفن تماس

  :و تلفن تماس آدرس محل کار

  :                                                                           تلفن همراه

  :کییآدرس الکترون

  :امضا       :                       تاریخ                                :           نام و نام خانوادگی
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  بسمه تعالی

 در مقطع  دانشجویان ممتازرش بدون آزمون یپذ در  شرکت ان سال آخر دوره کارشناسی ارشد متقاضییفرم مخصوص دانشجو

  92-93 سال اولنیمسال دکتري 

  شهید مدنی آذربایجاناداره استعدادهاي درخشان دانشگاه : به

  دانشگاه یا موسسه آموزش عالی: از

  دارنده شماره شناسنامه                  آقاي                                   /له گواهی می شود خانمینوسیبد

      سال  متولدرشته                             دانشجوي مقطع کارشناسی ارشد                 از   صادره 

  .خواهد شد دوره مذکور فارغ التحصیلاز  31/05/92خ یو تا تار باشدمیدانشگاه این 

  .است          به حروف                           خ به عددین تاریمعدل کل واحدهاي گذرانده تا ا ضمناً

  محل مهر وامضاء  

 موسسه آموزش عالیا یلی دانشگاه یالت تکمیر کل تحصیمد/ معاون آموزشی دانشگاه 

  
  

نامه  متعهد می شوم  چنانچه موفق به اتمام تحصیالت خود، از جمله پایان     اینجانب                     
نشوم، و یا  موفق به احراز کلیه شرایط مندرج درآگهی پذیرش بدون  92ماه  مردادتا پایان  کارشناسی ارشد

نگردم،  92-93 اولسال نیمآزمون دانشجویان ممتاز در مقطع دکتري دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در 
  ./منصرف از قبولی خود شناخته شوم

  :تاریخ:                                          امضا           

  

  

  


