
  بسمه تعالي

در  )Ph. D دكتري ( تحصيلي دورهدر درخشان  هاياستعداددستورالعمل اجرايي آئين نامه پذيرش بدون آزمون 

   دانشگاه محقق اردبيلي 1394- 95سال تحصيلي 

شـوراي عـالي انقـالب     22/2/77مـورخ   419هاي حمايت و هدايت استعدادهاي درخشان مصوب جلسـه   در راستاي اجراي سياست

تخصصي مصـوب   دكتري يليدرخشان در دوره تحص يبدون آزمون استعدادها رشيپذفرهنگي، اين دستوالعمل بر مبناي آئين نامه 

 18/4/1393مورخ  67272/21به شماره  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شوراي هدايت استعدادهاي درخشان 27/3/1393جلسه 

بـه   8/2/1394، تـدوين و در تـاريخ   16/12/1393مـورخ   237200/21آن شورا به شـماره   26/11/1393و اصالحيه مصوب جلسه 

 نيـ در ا يقبلـ  هاي نامه نيآئ يابالغ قابل اجرا است. در ضمن تمام خيو از تاررسيده دانشگاه محقق اردبيلي تصويب شوراي آموزشي 

  گردد. يم يمورد ملغ

  :متقاضي اوليهالزم و شرايط ـ 1

در دوره  17در دوره كارشناسـي و ميــانگين كـل دانـش آمــوختگي    16داشـتن ميـانگين كـل دانــش آمـوختگي حـداقل       - 1-1

 .كارشناسي ارشد بدون احتساب نمره پايان نامه 

 شيآنها ب يلياز فارغ التحص دينبا ،مهلت اتمام ارسال مدارك) 13/3/94(ارشد تا روز  يكارشناسه دانش آموختمتقاضيان   - 1-2

  دانش آموخته شود. 31/6/94و يا حداكثر تا تاريخ  شده باشد يسال سپر 2از 

 .يپيوست 4و1،2،3هاي آموزشي و پژوهشي و مصاحبه مطابق جداول ارزشيابي شماره  امتياز از فعاليت 70كسب حداقل - 1-3

  .)1(جدول بخش امتيازات پژوهشي الزامي است 1امتياز از رديف شماره  7كسب حداقل  :1تبصره

، طبـق دسـتورالعمل مصـوب     پيوستي نحوه امتياز دهي به داوطلبان در هر يك از رديف هاي جداول ارزشيابي :2تبصره

  ه خواهد بود.شوراي تحصيالت تكميلي و آئين نامه ارتقاي اعضاي هيات علمي در معاونت پژوهشي دانشگا

) با ارائه تعهـد تـا قبـل از    پيوستي 4ها مطابق جدول  امتياز آزمون زبان (يا معادل آن از ساير آزمون 50حداقل  :3تبصره

(قبـل از   باشد تواند حداكثر دو سال يفوق م يها از آزمون يكيدر  يقبول يگواه خيتارآزمون جامع مي تواند كسب شود. 

  نباشد). 13/3/92

پـذيرش و   فارغ التحصيل شوند 31/6/94نيمسال آخر دوره كارشناسي ارشد، به هر دليلي نتوانند تا  دانشجويان :4تبصره

  .قبولي ايشان كن لم يكن خواهد بود

  ).پيوستي 2و  1نام (فرم هاي شماره  تكميل فرم تقاضانامه ثبت -1-4

  ي پذيرش دانشگاه خواهد بود. ده كميتهتشخيص توانايي پژوهشي متقاضي براي ورود به دوره دكتري بر عه -1-5

گونه تعهدي براي پذيرش داوطلبان حائز شرايط اوليه و مصـاحبه شـده را نـدارد. اتخـاذ تصـميم       دانشگاه محقق اردبيلي هيچ -1-6

بـدون پرداخـت    ثبت نام و شروع به تحصيل پذيرفته شدگانهمچنين  نهائي بر عهده شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه خواهد بود.

  شهريه است.

آزمـون   قبـولين زمان شروع به تحصيل پذيرفته شدگان مشمول اين آگهي، منوط به پذيرش، ثبت نام و شـروع بـه تحصـيل     -1-7

 رشيپـس از پـذ   يثبت نـام قطعـ  بوده و و يا تصميم شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه   سازمان سنجش آموزش كشور در آن رشته

دانشجو مستقر در سـازمان سـنجش آمـوزش كشـور      نشيگز يمركز أتيه رخانهيدب ديسنجش، منوط به تائ سازمان دييو تا يعلم

   معذور است. هيديتائ نيا افتيتا در لياشتغال به تحص ياز صدور هرگونه گواه محقق اردبيليدانشگاه  نيباشد؛ بنابرا يم

غير انتفاعي و پرديس بين المللي (خودگردان) مجاز به اسـتفاده از  -دانش آموختگان دانشگاه پيام نور، آزاد اسالمي، غيردولتي -1-8

نيستند. در صورت ارسال مـدارك از سـوي    دكتري يليدرخشان در دوره تحص يبدون آزمون استعدادها رشيپذاين آئين نامه براي 

  ه ثبت نامي ايشان مسترد نخواهد شد.  آنها، مورد بررسي نشده و وج

  تغيير رشته و گرايش، انتقال موقت (مهمان) و دائم افراد پذيرفته بر اساس اين آئين نامه مجاز نيست.   -1-9

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



  به مقاالتي كه به مرحله چاپ نرسيده اند ارسال نامه پذيرش عالوه بر صفحه اول مقاله ضروري است (حداكثر دو مقاله). -1-10

  ها ارسال گواهي ارائه مقاله (شفاهي يا پوستر) عالوه بر صفحه اول مقاله ضروري است. به مقاالت ارائه شده در كنفرانس -1-11

هـاي سـاير    هـاي ايـن دانشـگاه و يـا از دانـش آموختـه       از بين دانش آموختـه  5ظرفيت پذيرش براي هر رشته طبق جدول  -1-12

ر خواهد بود و در صورت كسب حد نصاب امتيازات به ترتيب امتياز مكتسبه داوطلبين گرايش يك نف-ها صرفا براي هر رشته دانشگاه

گرايش براي مصاحبه دعوت شده و در نهايت دو نفر هم از حائزين شرايط پذيرفته شده از تمـام مراحـل بـه    -پنج نفر براي هر رشته

امتياز مساوي داشته باشد، اولويت بـا داوطلـب دانشـگاه    عنوان ذخيره انتخاب خواهد شد. در اعالم نتايج، در صورتي كه دو داوطلب 

  محقق اردبيلي خواهد بود.  

  

   

  شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان

  

  ـ شرايط عمومي2

  داشتن اعتقاد به دين مبين اسالم و يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران. -2-1

 مخالفت با نظام جمهوري اسالمي ايران. پذيرفتن قانون اساسي و عدم -2-2

 هاي محارب و ملحد و عدم هواداري از آنها. عدم وابستگي تشكيالتي به احزاب و گروه -2-3

 نداشتن سوء پيشينه كيفري به تشخيص مراجع داراي صالحيت. -2-4

داشـتن كـارت پايـان خـدمت يـا      مـرد( نداشتن منع قانوني براي ادامه تحصيل از لحاظ نظام وظيفه عمومي براي داوطلبـان   -2-5

  ).دفترچه آماده به خدمت بدون غيبت و همچنين مشموالن در حال خدمت در صورت اخذ مجوز رسمي از سازمان محل خدمت خود

  ـ شرايط اختصاصي3

ي دانشجويان نيمسـال آخـر مقطـع كارشناسـ    ، تحقيقات و فناوري(ارشد مورد تاييد وزارت علوم داشتن مدرك كارشناسي -3-1

  .)فارغ التحصيل شده باشند 31/6/1394ارشد به شرطي مي توانند مشمول اين آگهي شوند كه تا تاريخ 

 موفقيت در مصاحبه علمي و ارزيابي مدارك علمي، پژوهشي و سوابق تحصيلي. -3-2

مـرتبط و هـم   رشته تحصيلي مورد تقاضا براي دوره دكتري بايستي با رشته تحصـيلي دوره كارشناسـي ارشـد متقاضـي      -3-3

  گرايش باشد.

  تبصره: تشخيص اين ارتباط بر عهده شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه خواهد بود.

بخش معاونـت آموزشـي     www.uma.ac.irها به سايت دانشگاه محقق اردبيلي  (جهت دريافت فرممدارك الزم: ـ  4

  مراجعه نماييد).زير بخش گروه استعدادهاي درخشان 

  

 و تصوير دو طرف كارت ملي. تصوير تمامي صفحات شناسنامه - 4-1

 شود. چاپ) كه الزم است تايپ و  پيوستي 2و  1نام (فرم شماره  فرم تكميل شده تقاضانامه ثبت - 4-2

الزم است مشخصات داوطلب در پشت آنها درج و يكي  ،شدتمام رخ كه در سال جاري گرفته شده با 3×4قطعه عكس  دو - 4-3

 ها روي فرم شماره يك الصاق گردد. از عكس

ارشـد   هـاي كارشناسـي و كارشناسـي    تحصيلي و يا گواهي موقت پايان تحصـيالت و كارنامـه تحصـيلي دوره    تصوير مدرك - 4-4

 2وظفند نسبت به تكميـل و ارسـال فـرم شـماره     گذرانند، م ارشد را مي [داوطلباني كه آخرين نيمسال تحصيلي دوره كارشناسي

 ) اقدام نمايند] ارشد (فرم مخصوص دانشجويان سال آخر كارشناسي پيوستي
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 .تصوير كارت معافيت يا پايان خدمت نظام وظيفه يا آماده به خدمت معتبر بدون غيبت - 4-5

محل خـدمت خـود، مبنـي بـر اتمـام خـدمت        تبصره: داوطلباني كه در حال انجام خدمت وظيفه هستند. با ارائه گواهي از يگان

 ، مي توانند ثبت نام كنند.1394وظيفه عمومي تا پايان شهريور 

 ) باشد.13/3/1394قبل از  قطعي  ( تاريخ چاپ يا پذيرش شرايط اوليه اين آگهي 3-1مطابق بند كپي مقاالت  -4-6

نزد بانـك    2177230826004هزار ريال) به حساب شماره  نهصد و نودريال ( 000/990اصل و تصوير رسيد بانكي مبلغ  - 4-7

ملي شعبه مركزي اردبيل (قابل پرداخت در تمامي شعب بانك ملي سراسر كشور) به نام درآمدهاي اختصاصي دانشـگاه محقـق   

  ).وجه پرداختي به هيچ وجه مسترد نخواهد شد( اردبيلي

  

  مي باشد.ي وستيپ 5شماره هاي تحصيلي مورد تقاضا، به شرح جدول  ـ رشته5

  تذكرات – 6

  

 مدارك ارسالي داوطلبان به هيچ وجه مسترد نخواهد شد لذا فقط كپي مدارك را ارسال فرماييد. -6-1

 باشند. دانشگاه محقق اردبيلي مي تخصصي دانشجويان پذيرفته شده، مشمول تمامي مقررات مربوط به دوره دكتري -6-2

 توانند در بررسي شركت نمايند. ارشد معادل نمي كارشناسيمتقاضيان داراي مدرك  -6-3

بـر صـدور    ها و نهادهاي دولتي يا غيردولتي خـود مبنـي   داوطلبان شاغل هنگام مصاحبه بايد موافقت اوليه ادارات، سازمان -6-4

 دهند.مأموريت تمام وقت يا موافقت با استعفا يا مرخصي بدون قيد و شرط را در صورت پذيرفته شدن ارائه 

 اعالم خواهد شد. www.uma.ac.irنتيجه بررسي و دعوت به جلسه از طريق وب سايت دانشگاه  -6-5

اعالم خواهـد شـد. لـذا خواهشـمند اسـت از هرگونـه تمـاس و        از طريق وب سايت دانشگاه اسامي پذيرفته شدگان نهايي  -6-6

 تر استعدادهاي درخشان دانشگاه خودداري نماييد.مراجعه غير ضروري به دف

الزم به ذكر است كه ارائه درخواست و دعوت به مصاحبه به منزله پذيرش قطعي نمي باشـد و پـذيرش قطعـي داوطلبـان      -6-7

 منوط به تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خواهد بود.

نامـه و احـراز    منـدرج در آگهـي بايـد فـرم تكميـل شـده تقاضـا        عمـومي و اختصاصـي  اوليـه،  داوطلبان با رعايت شرايط  -6-8

 -با پست پيشـتاز بـه نشـاني : اردبيـل     13/3/94) و ساير مدارك درخواستي را حداكثر تا پيوستي 2و  1هاي شماره  شرايط(فرم

اسـتعدادهاي درخشـان دانشـگاه،    گـروه   دفتر - اداره كل امور آموزشي دانشگاهدانشگاه محقق اردبيلي  -انتهاي خيابان دانشگاه 

ارسال نمايند. روي پاكـت پسـتي نوشـته شـود( مربـوط بـه بررسـي پرونـده          179صندوق پستي  - 56199 -11367كدپستي 

 ).1394-95استعدادهاي درخشان جهت ورود به دوره دكتري سال تحصيلي 

  .ـ تاريخ و محل برگزاري مصاحبه از طريق وب سايت دانشگاه اعالم خواهد شد 7

هـاي   توانند جهت كسب اطالعات بيشتر در ساعات اداري با اداره استعدادهاي درخشان دانشگاه از طريق شـماره تلفـن   داوطلبان مي

  045-33523217و شماره مستقيم  045-33512081-9  2316زير تماس حاصل نمايند:    داخلي 

  

  استعدادهاي درخشان  گروه

  دانشگاه محقق اردبيلي                                                                                                                                               
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