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  سمه تعالیاب

  دانشگاه بوعلی سینابدون آزمون  .Ph.D)(آگهی پذیرش دانشجوي دکتري تخصصی 

  1392- 93سالتحصیلی براي  آموختگاندانشاز میان 

  

 مورخ،  و/22354شماره ( "نامه ارائه تسهیالت به برگزیدگان علمی براي ورود به دوره هاي تحصیلی باالترآیین"بر اساس  ،دانشگاه بوعلی سینا

گرایش هاي /در رشته 1392-93براي سال تحصیلی  ،واجد شرایط آموختگاندانشاز میان  ،و دستورالعمل اجرایی دانشگاه وزارت متبوع) 02/03/1391

  :باشد ها به شرح زیر می گرایش/شرایط داوطلبان و مشخصات رشته 0پذیرد می زیر دانشجوي دکتري تخصصی بدون آزمون

 گرایش مقطع دکتري/ رشته دانشکده

 ادبیات و علوم انسانی

  مدیریت آموزشی
  فلسفه تعلیم و تربیت

  زبان و ادبیات عربی
 زبان و ادبیات فارسی

 حقوق خصوصی

 علوم اقتصادي  اقتصاد و علوم اجتماعی

 شناسی تربیتیروان

 علوم پایه

  گرایش پترولوژي -علوم زمین
 زمین شناسی مهندسی

  گرایش جبر -ریاضی
  اتمی مولکولی -فیزیک

 فیزیک حالت جامد

 ايفیزیک هسته

  فیزیک نجوم

 شیمی

 شیمی آلی

 الکتروشیمی

 شیمی تجزیه

 شیمی فیزیک

 شیمی کاربردي

 شیمی معدنی

  کشاورزي

  هاي آبیسازه
  هواشناسی کشاورزي

  مهندسی منابع آب
  بیاري و زهکشیآ

  هاي کشاورزيمکانیک ماشین
  گیاهی - بیوتکنولوژي کشاورزي

  توسعه کشاورزي
  ورزيازش کشوج و آمیترو

  هاي هرزعلوم علف
  فیزیولوژي گیاهان زراعی -زراعت
  اکولوژي گیاهان زراعی -زراعت

  اصالح نباتات
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  کنه شناسی و سیستماتیک حشرات  -شناسی کشاورزيحشره
  فیزیولوژي و اصالح میوه -علوم باغبانی
  فیزیولوژي و اصالح سبزي -علوم باغبانی

  تغذیه نشخوار کنندگان -تغذیه دام
  تغذیه طیور -تغذیه دام 

  شیمی و حاصلخیزي خاك - شناسیخاك
  بیولوژي و بیوتکنولوژي خاك - شناسیخاك
  بندي و ارزیابی خاكپیدایش و رده - شناسیخاك

 فنی و مهندسی

  هوش مصنوعی -مهندسی کامپیوتر
  قدرت -مهندسی برق
  کنترل -مهندسی برق

  مهندسی صنایع
  متالوژي و مواد مهندسی

  سازه - مهندسی عمران
  مکانیک خاك و پی - مهندسی عمران

  گرایش تبدیل انرژي -مکانیک
  )گرایش ارتعاشات و کنترل( طراحی کاربردي -مهندسی مکانیک
  )گرایش مکانیک جامدات( طراحی کاربردي -مهندسی مکانیک

  فلسفه هنر  هنر و معماري
  دوران تاریخی -شناسیباستان

  

  :مومیشرایط ع –الف 

 .ایران اسالمی ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از -1

 .تابعیت جمهوري اسالمی ایران -2

 .پذیرفتن قانون اساسی و عدم مخالفت با نظام جمهوري اسالمی ایران -3

 .مراجع ذیصالح نداشتن سوء پیشینه کیفري به تشخیص -4

 ).برادرانبراي (امه تحصیل ازنظرخدمت وظیفه عمومی نداشتن منع قانونی براي اد -5

 .و ملحد و عدم هواداري از آنها عدم وابستگی تشکیالتی به احزاب و گروههاي محارب -6

 

  :شرایط و ضوابط اختصاصی –ب 

کارشناسی ارشد براي ورود بدون دستورالعمل اجرایی آیین نامه ارائه تسهیالت به برگزیدگان علمی دوره "وابط اختصاصی به ضبراي اطالع از شرایط و

  .شوددانشگاه بوعلی سینا مراجعه  "(.Ph.D)به دوره دکتري آزمون 

  :نکات مهم –ج 

قام مسئول به شرح داوطلب ملزم است براي هر کدام از شرایط اختصاصی مطابق دستورالعمل این دانشگاه، گواهی معتبر را با امضاء باالترین م -1

 :دذیل ارائه نمای

موضوع بند ب دستورالعمل از سازمان دانشجویی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوري یا نمونه کشوري در مقطع کارشناسی ارشد  انشجويگواهی د -

 .بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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 .از سازمان سنجش آموزش کشور موضوع بند ث دستورالعملهاي علمی دانشجویی گواهی رتبه اولی المپیاد -

 .از معاونت آموزشی دانشگاه محل تحصیل موضوع بند ت دستورالعمل کارشناسی و کارشناسی ارشد گواهی رتبه اول دوره -

 .از معاونت آموزشی دانشگاه و سازمان سنجش آموزش کشور دستورالعمل گواهی مربوط به بند ج -

 .دبیرخانه جشنواره هاي مربوطه از دستورالعمل چبند  ملی و معتبر موضوعگواهی رتبه اول تا سوم مرحله نهایی جشنواره هاي  -

 .وزارت متبوع معاونت پژوهشیاز  چ دستورالعملوضیح ذیل بند موضوع تگواهی انجام طرح هاي بزرگ و راهبردي  -

 .تینمعاونت پژوهشی و فناوري وزاردستورالعمل از  3موضوع تبصره گواهی طرح ملی، اثر بدیع یا تالیف و طرح پژوهشی تقاضا محور  -

می ) به تایید کمیته تخصصی گروه آموزشی مربوطه(یا رشته مرتبط خود  کارشناسی ارشد دورهرشته تحصیلی فارغ التحصیالن فقط در  -2

 .باشندپذیرش بدون آزمون در دوره دکتري  متقاضیتوانند 

موافقت اولیه سازمان و نهاد دولتی یا ، هنگام مصاحبه الزم استداوطلبان شاغل  لذا. تحصیل در دوره دکتري به صورت تمام وقت است -3

یا مرخصی بدون حقوق را در صورت پذیرفته  تا پنج سال یا موافقت با استعفا ساله و قابل تمدید غیردولتی متبوع خود مبنی بر صدور ماموریت چهار

، مرخصی بدون حقوق یا هرگونه سند رسمی که موید امکان تحصیل نام، ارائه حکم ماموریت، استعفا هنگام ثبت ،پذیرشارائه دهند و در صورت  ،شدن

 .است الزامی ،تمام وقت دانشجو باشد

یا به صورت تلفنی به اطالع داوطلبان واجد شرایط  www.basu.ac.ir دعوت به مصاحبه از طریق سایت اینترنتی دانشگاه  نتیجه بررسی اولیه و -4

 .اهد رسیدخو

یکی از آزمونهاي زبان انگلیسی مورد  کلیه پذیرفته شدگان نهایی باید قبل از امتحان جامع دوره دکتري، گواهی کسب حداقل نمره قابل قبول از -5

 .مصوبه شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارائه نمایند تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري را طبق

عمومی یا از شرایط  بررسی مدارك، مصاحبه و تحصیل در دانشگاه، مشخص شود که داوطلب واجد یکی نام،چنانچه در هر مرحله از ثبت  -6

 0مقررات با وي رفتار خواهدشد مطابق بابالفاصله از ثبت نام یا ادامه تحصیل او جلوگیري و نبوده است،  اختصاصی

 0ن از سوي هیات مرکزي گزینش دانشجو می باشداز پذیرفته شدگان منوط به تایید صالحیت عمومی ایشا ثبت نام قطعی -7

 0باید مراتب را سریعاٌ به اداره کل تحصیالت تکمیلی دانشگاه اطالع دهد عالم شده در فرم ثبت نام، داوطلبه تلفن ادر صورت تغییر شمار -8

 .باشد پاسخگویی به سواالت داوطلبان میآماده  از شنبه تا چهارشنبه در ساعات اداري 0811-8380577تلفن  -9

  

  :ارسال مدارك نحوه ثبت نام و –د 

 مدیریت ،سازمان مرکزي دانشگاه ،دانشگاه بوعلی سینا ،با پست پیشتاز به نشانی همدان 15/03/1391 مدارك حداکثر تا تاریخالزم است کلیه 

  .شودتحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال 

 :روي پاکت قید شود -

.  . . . . . . گرایش. . . . . . . . . . . . . . .در رشته  1392 پذیرش بدون آزمون دکتري متقاضی . . . . . . . .. . . . . . . . .  اینجانب(

  ).می باشم . . . .
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  :ات مهمتذکر

 .اثر داده نخواهد شد ترتیب ،مهلت مقرر ارسال شده باشد به مدارکی که ناقص و یا پس از -1

لذا به داوطلبان توصیه می شود این آگهی و دستورالعمل پذیرش دانشجوي دکتري بدون آزمون دانشگاه  .مسترد نخواهد شد داوطلبانمدارك  -2

 .مبادرت به ثبت نام نمایند ،را دارند به مصاحبه را به دقت مطالعه و در صورتیکه کلیه شرایط اولیه براي عودت سینا بوعلی

اطالع رسانی  ،ت دانشگاهمراتب ازطریق سای ،مهلت ثبت نامتمدید  در صورت باشد ومی 15/03/1392آخرین مهلت ثبت نام و ارسال مدارك  -3

 .خواهد شد

 0اطالع رسانی خواهد شد ،ی دانشگاهمتعاقباٌ از طریق پایگاه اینترنت ،مصاحبه زمان و مکان برگزاري ،مصاحبه نحوه دریافت کارت شرکت در جلسه -4

 0ظرفیت نمی باشد دارايدانشگاه ملزم به تکمیل ظرفیت رشته هاي  -5

 .دز طریق سایت دانشگاه پیگیري نمایهاي مربوطه را ااطالعیه منظمبه طور که  شود می طلب توصیهبه داو -6

 

  :الزممدارك 

 

از نظر وضعیت نظام وظیفه  براي ادامه تحصیل متقاضی عدم منع قانونی دال بر رکیافه عمومی یا مدتصویر کارت معافیت یا پایان خدمت وظی -1

 ).جهت برادران(

 اصل شناسنامه و یا کارت ملی -2

 )1فرم شماره ( ثبت نام تقاضانامه -3

 )2فرم شماره ( فرم مشخصات فردي و وضعیت آموزشی و پژوهشی داوطلب -4

 )3فرم شماره (تعهد حضور تمام وقت  فرم -5

 الت دوره کارشناسیپایان تحصیگواهی یا رك مد تصویر -6

 پایان تحصیالت دوره کارشناسی ارشدیا گواهی رك تصویر مد -7

  .شده باشد وتایید هاي خارج از کشور باید توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ارزیابی شده از دانشگاه مدارك اخذ: تذکر

 ).4فرم شماره (رتبه و درجه پاین نامه دوره کارشناسی ارشد گواهی  -8

 .تصویر ریز نمرات دوره کارشناسی -9

 .تصویر ریز نمرات دوره کارشناسی ارشد -10

 .شیابی پایان نامه دوره کارشناسی ارشدتصویر صفحه ارز -11

 نامه دوره کارشناسی ارشد تصویر چکیده پایان -12

  .در صورت دعوت به مصاحبه به همراه داشتن یک نسخه از پایان نامه در جلسه مصاحبه الزامی می باشد: تذکر

  . . .ف و هاي علمی پژوهشی شامل مقاله، کتاب، اختراع، اکتشافعالیت هر کدام ازیک نسخه از  -11

  .الزامی است داوطلبچاپ نشده  تبراي مقاال) و چاپ پذیرش ،با ذکر تاریخ دقیق دریافت مقاله(گواهی پذیرش قطعی : 1تذکر 


