
  
  

  سمه تعالیاب

  

براي  وره کارشناسی ارشدد تسهیالت به برگزیدگان علمیارائه آیین نامه  دستورالعمل اجرایی 

  (.Ph.D)دکتري دوره  به بدون آزمون  ورود

  

آیین نامه ارائه  8ماده  با عنایت به ،دانشگاه بوعلی سینا در راستاي پذیرش و جذب دانشجویان با قابلیت هاي علمی ویژه    

بر و  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 5/2/1390الت به برگزیدگان علمی براي ورود به دوره هاي تحصیلی باالتر، مصوب تسهی

 .پذیردمی )بدون آزمون(دانشجوي دکتري  ،اساس این دستورالعمل اجرایی

رتبھ ھای اول تا  جزء) نامه با درجه عالیدفاع از پایان ( نش آموختگانی که به لحاظ میانگین کل دوره با احتساب نمره پایان نامه دا

گروه هاي براي شرکت در مصاحبه تخصصی به  سوم دانشجویان ھم رشتھ و ھم ورودی خود  بوده و واجد یکی از شرایط  زیر باشند

بدیهی است گروه هاي . پذیرش صورت گیرد ،ند تا بر اساس ظرفیت اعضاء هیات علمی واجد شرایطمعرفی می گردد آموزشی

   .اوطلبان الزامی به پذیرش ندارنددموزشی در صورت عدم تایید صالحیت علمی آ

در دوره تحصیلی ) انجام شده توسط دانشجو(داراي حداقل دو مقاله مستخرج از پایان نامه  یا طرح هاي پژوهشی افراد   -الف

 .ر ملی یا بین المللیپژوهشی با نمایه معتب –کارشناسی ارشد، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجالت علمی 

که داراي  )با ارئه گواهی معتبر از سازمان دانشجویی وزارت متبوع( .دانشجویان نمونه کشوري در مقطع کارشناسی ارشد  -ب 

  .دنحداقل یک مقاله باش

  .دانشجویی یا آزمون سراسري کارشناسی ارشد که داراي حداقل یک مقاله باشد –رتبه اول المپیادهاي علمی  -پ

  .رتبه اول در دو دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد که داراي حداقل یک مقاله باشد هدانش آموخت -ت

داراي حداقل یک که  )موضوع مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی(دارندگان نشان طالي کشوري المپیاد هاي دانش آموزي  -ث

  . دنمقاله باش

به لحاظ ) واحد درسی 100با گذراندن حداقل (نیمسال تحصیلی  6ذراندن دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته که پس از گ -ج

باشند و حداکثر در هشت نیمسال تحصیلی دانش  خود میانگین کل جزء بیست درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودي

 :قل یک مقاله باشندبوده و داراي حداآموخته شده باشند و داراي رتبه هاي کشوري زیر در آزمون سراسري سازمان سنجش 

   100رتبه هاي زیر : گروه ریاضی فیزیک و علوم تجربی 

  50رتبه هاي زیر : گروه علوم انسانی



  
  

  20رتبه هاي زیر : ی و هنري خارجگروه زبان ها

در دوره ) از قبیل خوارزمی، جوان خوارزمی، رازي و فارابی( نهایی جشنواره هاي معتبر علمی  مرحله رتبه هاي اول تا سوم -چ

  .باشندحداقل یک مقاله کارشناسی ارشد با مشارکت حداقل سی و پنج درصد که داراي 

صد مذکور با پیشنهاد براي طرح هاي بزرگ و راهبردي پس از ارزیابی و تایید معاونت پژوهشی و فناوري وزارت متبوع، در: وضیحت

  .مرجع برگزار کننده جشنواره و تایید کمیته کارشناسی قابل کاهش است

  .مقاالت ارائه شده توسط داوطلب موضوع بندهاي ب تا چ  باید داراي شرایط بیان شده در بند الف باشند: 1تبصره 

لب در صورتی پذیرفته می شوند که اوال نام استاد یا مقاله یا مقاالت مستخرج از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد داوط: 2تبصره 

ثانیا مقاله با ذکر آدرس دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد داوطلب، . ذکر شده باشد) بعنوان نویسنده(اساتید راهنما 

  منتشر شده باشد 

با تایید معاونت پژوهشی و ) دستگاهبر اساس نیاز یک ( و طرح پژوهشی تقاضا محور اثر بدیع یا تالیف ،طرح ملی -3تبصره 

  .گیردتا چ  مورد پذیرش قرار  الف فناوري وزارت علوم، می تواند به جاي یک مقاله در هر یک از بندهاي 

از مقاله مستخرج از پایان نامه مقاله اي است که در آن دانشجو نفر اول باشد یا نام وي  بالفاصله بعد از نام اساتید  منظور :4تبصره 

در صورت همکاري دانشجوي دیگر نام دانشجوي همکار باید بعد از نام دانشجویی باشد که انجام . مشاور ذکر شده باشدو  هنمارا

  .پایان نامه به عهده اوست

متقاضی صرف نظر از نام عضو یا اعضاء هیات علمی، به عنوان  در صورتی پذیرفته می شود کهخارج از پایان نامه  مقاله: 5تبصره 

از کار بایستی در راستاي رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد متقاضی بوده و مقاله اول یا مسئول مکاتبه مقاله باشد،  نفر

اعضاء گروه  ،ر از عضو یا اعضاء هیات علمینظوم .در طول دوره کارشناسی ارشد ایشان تهیه شده باشدپژوهشی متقاضی 

  .دنمی باشند که درس مرتبط با موضوع مقاله متقاضی را تدریس کرده باشآموزشی محل تحصیل داوطلب یا اعضاء هیات علمی 

در مواردي که مقاله ارائه شده داوطلب یا داوطلبان از پایان نامه چند دانشجو به صورت مشترك تهیه شده باشد، نظر : 6تبصره 

 .کمیته تخصصی صائب است

  

- و از زمان تصویب الزم به تصویب رسیددانشگاه  حترمشوراي م 1392 9/2مورخ  78 ین دستورالعمل در جلسه شمارها

  .االجرا است

 مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه


