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) Ph.D(در دوره دکتري ممتازآگهی پذیرش بدون آزمون دانشجویان 
1392-93براي نیمسال اول دانشگاه گیالن 

تحصیلیهايدورهبهورودبرايعلمیبرگزیدگانبهتسهیالتارائهنامهآیین8بند "بر اساسدانشگاه گیالن در نظر دارد 
از ،وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 20/12/1391مورخ 23937/21وابالغیه 2/3/1391و مورخ /22354ه شماره مصوب"باالتر

در لیست پیوست مندرجدر رشته هاي مصاحبهواز طریق بررسی سوابق بین دانش آموختگان ممتاز دوره کارشناسی ارشد
. پذیرش نمایدي دکتري دانشجو 
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(*)روابط بین الملل علوم سیاسی شیمی نساجی و علوم الیافنساجیمهندسی 
.در صورت اعالم تکمیل ظرفیت از طرف سازمان سنجش پذیرش انجام خواهد شد*

:شرایط اختصاصی) الف 

به لحاظ میانگین کل دوره ه وسال نگذشته باشدبیش از دوکه تاریخ فراغت از تحصیل آنانکارشناسی ارشددوره دانش آموختگان
هم ورودي خود باشند جزء رتبه هاي اول تا سوم دانشجویان هم رشته و)دفاع از پایان نامه با درجه عالی (با احتساب نمره پایان نامه 

.نیاز بعنوان داوطلب تلقی می شوندارسال مدارك مورددر صورت احراز یکی از بندهاي زیر  و

)پذیرفته شده یا چاپ شده(پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی –حداقل دومقاله مستخرج از پایان نامه در مجالت علمی - 1
پژوهشی –در مجالت علمی پایان نامهدانشجویان نمونه کشوري دردوره کارشناسی ارشد داراي حداقل یک مقاله معتبر مستخرج از- 2

)پذیرفته شده یا چاپ شده(با نمایه معتبر ملی یا بین المللی



–در مجالت علمی پایان نامه دانشجویی یا آزمون سراسري ارشد و داراي حداقل یک مقاله معتبر مستخرج از–رتبه اول المپیاد علمی - 3

)پذیرفته شده یا چاپ شده(پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی 
–در مجالت علمی پایان نامهه اول در دو دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و داراي حداقل یک مقاله معتبر مستخرج ازرتب- 4

)پذیرفته شده یا چاپ شده(پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی
–در مجالت علمی پایان نامه ج ازالمپیاد هاي دانش آموزي و داراي حداقل یک مقاله معتبر مستخريدارندگان نشان طالي کشور- 5

)پذیرفته شده یا چاپ شده(پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی 
35رتبه هاي اول تا سوم نهایی جشنواره هاي خوارزمی، جوان خوارزمی، رازي وفارابی در دوره کارشناسی ارشد با مشارکت حداقل - 6

پذیرفته شده (پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی–در مجالت علمی پایان نامهدرصد و داراي حداقل یک مقاله معتبر مستخرج از
)یا چاپ شده

مرتبط با وانجام شده توسط دانشجو در طول دوره تحصیلی کارشناسی ارشد مقاله مستخرج شده از طرح هاي پژوهشی : 1تبصره 
.شودایان نامه می تواند جایگزین مقاله مستخرج از پرشته تحصیلی دانشجو 

فارغ التحصیل می شوند درصورت ارایه گواهی رتبه 1392خردادماه سالکه تا پایان ي دانشجویان کارشناسی ارشد: 2تبصره 
.می توانند در این فرآیند ثبت نام بعمل آورنددارا بودن یکی از شرایط فوق وبا درجه عالی وگواهی اتمام پایان نامه ) اول تا سوم (

مدارك مورد نیاز) ب 

)1فرم شماره (فرم تکمیل شده تقاضانامه ثبت نام آزمون -1
).الصاق شود1به فرم شماره (جدید با ذکر مشخصات در پشت آنها3*4قطعه عکس یک-2
)2فرم شماره (متقاضی) CV(سوابق  آموزشی و پژوهشی مشخصات وفرم -3
تصویر کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه-3
به ) 2177304401000(بابت حق ثبت نام به حساب شماره ) ریال000/400(اصل فیش واریزي به مبلغ چهارصد هزار ریال -4

.نام تمرکز وجوه درآمدهاي دانشگاه گیالن نزد سیباي بانک ملی شعبه مرکزي رشت
.کارشناسی و کارشناسی ارشدریز نمرات وتصویر گواهی -5

خرداد ید اتمام دورة مزبور تا پایان ینیمسال آخر دوره کارشناسی ارشد گواهی اشتغال به تحصیل و نیز تادانشجویان براي :تبصره
.گواهی اتمام پایان نامه با درجه عالی همچنین . از دانشگاه محل تحصیل) 1فرم شماره (1392ماه
.معتبر براي داوطلبان مردتصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه آماده به خدمت-7
).6- الی الف 1- الف بند موضوع (ین نامهیدن شرایط الزم براي استفاده از آدارا بوبه مربوطمدارك -8
.توصیه نامه از استاد راهنما و یک استاد دیگر از دوره کارشناسی ارشد-9

.اثر داده نخواهد شدبه مدارك ناقص و یا دریافت شده پس از تاریخ ذکر شده ترتیب : تذکر

: ثبت نامنحوهزمان و ) ج

-جاده رشت به قزوین6کیلومتر ”: با پست پیشتاز به نشانی 1/03/92کلیه مدارك الزم را حداکثر تا پایان وقت اداري می بایست داوطلبان 
هدایت استعدادهاي درخشان دفتر شوراي41635- 1159صندوق پستی)2ساختمان شماره (سازمان مرکزي -مجتمع دانشگاه گیالن

نام “ مربوط به پذیرش بدون آزمون دکتري ”لطفاً بر روي پاکت عنوان . ارسال نمایند و رسید پستی را نزد خود نگاه دارند“ دانشگاه گیالن
سئواالت داوطلبین گرامی می توانند .شوندکلیه فرم ها بصورت تایپ شده تکمیل و ارسال ذکر شودرشته  و گرایش دوره دکتري 

. پی گیري نمایندoctgu@guilan.ac.irطریق پست الکترونیک به آدرس خود و پاسخ آنرا از 


