
بسمه تعالي 
دانشگاه هرمزگان 

بدون آزمون  براساس آيين نامه ارائه تسهيالت به برگزيدگان علمي براي (Ph.D) دانشجوي دكتري آگهي پذيرش 
 1394-95اول ورود به دوره هاي باالتر- نيمسال 

 
به شماره    دانشگاه هرمزگان با استناد به آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي دكتري

دانش  دانشجويان و از بين 16/12/1393 مورخ 237200/21 و ابالغيه شماره 18/4/1393 مورخ 67272/21
از طريق بررسي و ارزيابي سوابق علمي ، پژوهشي و انجام دانشگاههاي دولتي  كارشناسي ارشد دوره آموختگان

 مصاحبه، در مقطع دكتري رشته هاي مندرج در جدول زير دانشجو مي پذيرد. 
 

 مهندسي عمران - سازه هاي دريايي درسي برنامه ريزي 
 مهندسي مكانيك- تبديل انرژي  مشاوره خانواده 

  تكثيروپرورش آبزيان –شيالت  علوم غير زيستي جوي و اقيانوسي- هواشناسي
 شيالت - توليدوبهره برداري  علوم غير زيستي جوي و اقيانوسي- فيزيك دريا 

 بيابان زدايي  زيست شناسي دريا - جانوران دريا 
 علوم ومهندسي آبخيزداري   مهندسي عمران - سازه 

  مهندسي عمران - مكانيك خاك وپي
 

   الف) شرايط عمومي: 
 . ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون در شده تصريح اديان از يكي يا اسالم به - اعتقاد

دارا بودن صالحيت عمومي جهت ادامه تحصيل. - 
- نداشتن منع قانوني ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي براي داوطلبان مرد.  

.  براي داوطلبان در حال خدمت31/6/1394- ارائه گواهي مبني براتمام دوره خدمت نظام وظيفه تا 
  ب) شرايط اختصاصي: 

. متقاضي بايد داراي مدرك كارشناسي ارشد روزانه يا نوبت دوم از يكي از دانشگاههاي دولتي باشد.  1
 فارغ التحصيل 31/6/1394تبصره: دانشجويان شاغل به تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد كه حداكثر تا 

مي شوند نيز مي توانند با اخذ گواهي معتبر از دانشگاه محل تحصيل و ارسال آن به همراه مدارك مربوطه، 
 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بهره مند گردند.  18/4/93 مورخ 67272/21از تسهيالت آيين نامه شماره 

 بيش از دو سال از تاريخ دانش آموختگي متقاضي نگذشته باشد.: 1-1
 امتياز از فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و مصاحبه مطابق جدول ارزشيابي پيوست 70: كسب حداقل 1-2
 (بدون احتساب نمره پايان نامه) در دوره 17 در دوره كارشناسي و ميانگين 16 داشتن ميانگين كل :1-3

   .كارشناسي ارشد
يا معادل آن در ساير آزمونها) قبل از آزمون جامع   MCHE از آزمون زبان(50: كسب حداقل نمره 1-4

 دكتري (مطابق با آيين نامه دوره دكتري مصوب وزارت)
 

پی اچ دی تست، نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات دکرتی بدون آزمون در وب سایت پی اچ دی تست



 
 - نحوه محاسبه امتيازات پژوهشي1جدول شماره 

حداقل  نوع فعاليت رديف
 امتياز

حداكثر 
 امتياز

 نحوه ارزيابي 

1 1-1- 
مقاالت علمي-پژوهشي(داخلي و خارجي) مرتبط 

 با پايان نامه
1-2- 

گواهي ثبت اختراع مورد تاييد سازمان پژوهش 
 هاي علمي و صنعتي ايران

1-3- 
برگزييدگي در جشنواره هاي علمي معتبر بين 

 المللي خوارزمي،فارابي ،رازي و اابن سينا

7 40  - 
  امتياز7هر مقاله تا 

- 
 و 7گواهي ثبت اختراع بين المللي تا 

  امتياز5داخلي تا 
- 

 7 وبين المللي تا 3برگزيدگي داخلي تا 
 امتياز

  امتياز 3هر مقاله تا   6 - مقاالت علمي- ترويجي مرتبط با پايان نامه  2

  امتياز1 و داخلي 2خارجي تا   4 - مقاالت چاپ شده در كنفرانسهاي معتبر(داخلي يا خارجي) 3
 -  4 - تاليف يا ترجمه كتاب مرتبط با رشته تحصيلي 4
  امتياز2 و بسيار خوب تا 4عالي تا   4 - كيفيت پايان نامه كارشناسي ارشد 5

 - 40 7 جمع
 
 

 
 - نحوه محاسبه امتيازات آموزشي2جدول شماره 

 نحوه ارزيابي  حداكثر امتياز نوع فعاليت رديف
ميانگين كل و كيفيت دانشگاه محل تحصيل دوره  6

 كارشناسي( پيوسته و ناپيوسته)
 مطابق با دستورالعمل اجرايي شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه   6

ميانگين كل و كيفيت دانشگاه محل تحصيل دوره  7
كارشناسي ارشد نا پيوسته(بدون احتساب نمره پايان 

نامه) 

 مطابق با دستورالعمل اجرايي شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه  5

 نيمسال كارشناسي 4 نيمسال كارشناسي پيوسته و بيش از 8بيش از   3 طول مدت تحصيل در دوره كارشناسي  8
 ناپيوسته امتيازي ندارد.

  نيمسال امتيازي ندارد.5بيش از   3 طول مدت تحصيل در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته 9
 امتياز، رتبه 3، 9 تا 7 امتياز، رتبه 4، 6 تا 4 امتياز، رتبه 5 ، 3 تا 1رتبه   5 برگزيدگان المپيادهاي علمي دانشجويي 10

  امتياز1، 15 تا 13 امتياز و رتبه 2، 12 تا 10
 4طبق جدول شماره   8 داشتن مدرك زبان معتبر 11

  30جمع 
 نيمسال تصويب شده اند با نظر كميته 5 نيمسال و كارشناسي ناپيوسته براي 9رشته هايي كه طبق مصوبه شوراي برنامه ريزي آموزش عالي در دوره كارشناسي پيوسته براي 

 بهره مند شوند.  9 و 8مصاحبه كننده مي توانند از مجموع امتياز بندهاي 
 

 
 

 مصاحبه - امتيازات 3جدول شماره 

پی اچ دی تست، نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات دکرتی بدون آزمون در وب سایت پی اچ دی تست



 حداكثر امتياز شاخص ارزيابي رديف

   3 تسلط در تجزيه و تحليل مسائل علمي و پاسخگويي به سواالت 12

  3 وسعت نظر، نوآوري و كارآفريني 13
  3 شخصيت، متانت و نحوه تعامل 14
 3 نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با رشته تحصيلي 15
  3 توانايي فن بيان و انتقال مطالب 16
  15 همراستايي زمينه پژوهشي داوطلب با اولويت هاي علمي اعضاي گروه 17

 30 جمع

 
 
 
 
 

 - همترازي نمرات آزمونهاي ملي و بين المللي زبان انگليسي4جدول شماره 
MSRT 

(MCHE) 
IELTS 

Equivalent 
TOEFL 

IBT 
TOEFL 

Computer 
TOEFL PAPER+ 

TOLIMO 
 حداكثر امتياز

100-90 /.9-7 120-96 300-250 680 -600 8 

89-85 9/6-5/6 95-86 239-232 599-575 7 
84-80 3/6-6 85-76 231-213 574-550 6 
79-75 9/5-5/5 75-66 212-196 549-525 5 
74-70 4/5-5 65-56 195-173 524-500 4 
69-65 9/4-5/4 55-46 172-152 499-475 3 

64-60 4/4-4 45-36 151-133 474-450 2 
59-50 9/3-5/3 35-29 132-113 449-425 1 

 
 

ج) مدارك مورد نياز 
 (به پيوست مي باشد)-فرم تكميل شده تقاضانامه ثبت نام 1
 الصاق تقاضانامه جديد با ذكر مشخصات در پشت آنها (يك قطعه عكس به فرم 3*4- دو قطعه عكس 2

شود). 
- تصوير كارت ملي و تمام صفحات شناسنامه 3
ريال) بابت حق ثبت نام به حساب شماره  000/700ريال (هفتصد هزار - اصل فيش واريزي به مبلغ 4
نخل ناخدا بندرعباس.   شعبه ملت نزد بانك هرمزگاندانشگاه اختصاصي ) به نام درآمدهاي 156396820(
 تاييد شده دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد و ريز نمراتفراغت از تحصيل دوره - تصوير گواهي 5

 كارشناسي و كارشناسي ارشد.

پی اچ دی تست، نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات دکرتی بدون آزمون در وب سایت پی اچ دی تست



دوره كارشناسي ارشد گواهي اشتغال به تحصيل و نيز تاييد اتمام دورة   آخر سالتبصره: براي دانشجويان
 همچنين ارسال ريز نمرات واحدهاي گذرانيده شده ، از دانشگاه محل تحصيلنيمسال مربوطهمزبور تا پايان 

 ت دارد.رضرو
- تصوير كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت يا دفترچه آماده به خدمت معتبر براي داوطلبان 6

 مرد.
)  1موضوع جدول شماره  مندرج در آيين نامه.( امتيازات پژوهشي- مدارك مربوط به دارا بودن 7

   كپي چكيده پايان نامه وصفحه مشخصات پايان نامه ( عنوان پايان نامه، نام دانشجو و اساتيد راهنما و 
مشاور) 

)  2موضوع جدول شماره  مندرج در آيين نامه.( امتيازات آموزشي- مدارك مربوط به دارا بودن 8
- توصيه نامه از استاد راهنما و يك استاد ديگر از دوره كارشناسي ارشد. 9
) نحوه ثبت نام:  د

 پست پيشتاز به نشاني  با31/2/1394داوطلبان مي بايست كليه مدارك الزم را حداكثر تا پايان وقت اداري 
معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي - - هرمزگان دانشگاه  پرديس-ميناب جاده 9كيلومتر بندرعباس - ": 

 ارسال نمايند و رسيد پستي را نزد خود نگاه دارند. لطفاً بر روي پاكت عنوان " استعدادهاي درخشان دفتر
ذكر مورد تقاضا  و گرايش دوره دكتري  نام رشته و "1394 مهر مربوط به پذيرش بدون آزمون دكتري"

 شود. 
  شده تكميل و ارسال گردد.  بصورت تايپتقاضا نامه فرم : 1تذكر
 پست شده باشد ، ترتيب اثر داده نخواهد 31/2/1394: به مدارك ناقص و يا مداركي كه پس از تاريخ 2تذكر
 شد.

 . : مدارك ارسالي متقاضيان به هيچ عنوان عودت داده نخواهد شد3تذكر
تماس   076-  33377049داوطلبان براي كسب اطالعات بيشتر مي توانند در وقت اداري با شماره تلفن 

       حاصل نمايند.
 
 

               معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه  
            دفتر استعداد هاي درخشان

پی اچ دی تست، نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات دکرتی بدون آزمون در وب سایت پی اچ دی تست




