
  دكتراي تخصصيدانشجو در مقطع 

-۹۳   

  )به بعد ۱۳۸۸سال 

نامه مذكور،  هاي آيين و اصالحيه ۲/۳/۹۱و مورخ 

آموختگان  از بين دانشجويان و دانش، )قابل دسترسي در سايت دانشگاه اصفهان

صرفاً ( سراسر كشور )روزانه و شبانههاي  دوره

هاي  هاي تحصيلي مرتبط با صالحديد گروه التحصيلي كارشناسي ارشد يا در رشته

  . نمايد ، اقدام به پذيرش دانشجو مي

 هايدفتر استعداد مدارك مربوطه را به ۰۲/۹۳

ت به درخواستهاي واصله پس از اين تاريخ، ترتيب اثر 

يـك  حـداقل  ( المللي مجالت علمي پژوهشي با نمايه معتبر ملي يا بين

در مجالت علمـي پژوهشـي بـا نمايـه      پذيرفته شده يا چاپ شده

 

براي دانشجويان شيوه آموزشي پژوهشي و بـدون  

ان هم رشـته وهـم ورودي   هاي اول تا سوم دانشجوي

دانشجو در مقطع  پذيرش بدون آزمونقابل توجه متقاضيان استفاده از تسهيالت  

-۹۴دانشگاه اصفهان جهت سال تحصيلي  

سال  كارشناسي ارشد شدگان آزمون سراسري ژه پذيرفته وي

و مورخ /۲۲۳۵۴نامه شماره  رساند دانشگاه اصفهان در راستاي اجراي آيين

قابل دسترسي در سايت دانشگاه اصفهان(مصوب شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم 

دوره( هاي دولتي از كليه دانشگاه نامه مذكور واجدالشرايط آيين

التحصيلي كارشناسي ارشد يا در رشته در همان رشته فارغ

، اقدام به پذيرش دانشجو مي۹۳-۹۴سال تحصيلي  در يجهت ورود به مقطع دكتراي تخصص

۲۰/۰۲تا تاريخ توانند حداكثر  نامه بوده، مي آيين  دانشجوياني كه واجد شرايط استفاده از اين

ت به درخواستهاي واصله پس از اين تاريخ، ترتيب اثر ارسال نمايند؛ بديهي اس ارائه يا )به صورت حضوري يا پستي

  ) ويژه شاغلين و متقاضيان مرد(ـ نداشتن منع قانوني براي ادامه تحصيل 

مجالت علمي پژوهشي با نمايه معتبر ملي يا بينپذيرفته شده يا چاپ شده در علمي پژوهشي 

  ؛)و يك مقاله مرتبط با رشته تحصيلي

پذيرفته شده يا چاپ شده سه مقاله، داشتن آموزش محور آموختگان شيوه

 ؛)مقاله بايد مرتبط با رشته تحصيلي كارشناسي ارشد باشد(  

براي دانشجويان شيوه آموزشي پژوهشي و بـدون   نامه احتساب نمره پايان دونآموختگاني كه به لحاظ ميانگين كل دوره ب

هاي اول تا سوم دانشجوي جزء رتبه برحسب تعداد وروديو احتساب نمره سمينار براي دانشجويان شيوه آموزش محور 

  بسمــــه تعـــــالـــي

  

  

قابل توجه متقاضيان استفاده از تسهيالت  

وي(

  

  

رساند دانشگاه اصفهان در راستاي اجراي آيين بدينوسيله به اطالع مي

مصوب شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم 

واجدالشرايط آيين ارشد مقطع كارشناسي

در همان رشته فارغ) به بعد ۸۸وروديهاي سال 

جهت ورود به مقطع دكتراي تخصصآموزشي، 

دانشجوياني كه واجد شرايط استفاده از اين

به صورت حضوري يا پستي(دانشگاه اصفهان  درخشان

  . داده نخواهد شد

  :عموميشرايط 

  ـ دارا بودن صالحيت عمومي۱

ـ نداشتن منع قانوني براي ادامه تحصيل ۲

  :شرايط اختصاصي

علمي پژوهشي داشتن حداقل دو مقاله  )الف

و يك مقاله مرتبط با رشته تحصيلي نامه مستخرج از پايانمقاله 

آموختگان شيوه و دانش دانشجويانبراي 

 استالزامي  المللي معتبر ملي يا بين

آموختگاني كه به لحاظ ميانگين كل دوره ب دانشدانشجويان يا  )ب

احتساب نمره سمينار براي دانشجويان شيوه آموزش محور 

پی اچ دی تست ، وب سایت تخصصی آزمون دکتری 
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نفر ورودي، رتبه هاي اول تـا   ۱۰هاي اول و دوم؛ و در صورت داشتن بيش از  نفر ورودي رتبه ۱۰تا  ۶نفر ورودي فقط رتبه اول؛  ۵تا (  خود باشند

  ؛ز به شركت و ارسال مدارك هستندمجا )سوم

  ؛)باشد مي ۲۰/۰۶/۱۳۹۳حداكثر تاريخ قابل قبول براي فراغت از تحصيل، (نامه با درجه عالي  دفاع از پايان )ج

نامه، پذيرفتـه شـده يـا     درصورت داشتن حداقل يك مقاله مستخرج از پايان ارشدكارشناسي آموختگان رتبه اول در دو دوره كارشناسي ودانش )د

  ؛المللي ا نمايه معتبر ملي يا بينچاپ شده در مجالت علمي پژوهشي ب

درصـورت داشـتن حـداقل يـك مقالـه       با معرفي معاونت دانشـجويي وزارت علـوم   دانشجويان نمونه کشوري در دوره کارشناسي ارشد )هـ

  المللي،  مستخرج از پايان نامه، پذيرفته شده يا چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي با نمايه معتبر ملي يا بين

دانشـجويان رتبـه اول آزمـون سراسـري ورودي     يـا   نامـه دبيرخانـه المپيـاد    معرفـي با  دانشجوييـ  دانشجويان رتبه اول المپيادهاي علمي )و

نامه، پذيرفتـه شـده يـا چـاپ      صورت داشتن حداقل يك مقاله مستخرج از پايان در با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور كارشناسي ارشد

  ؛المللي ا نمايه معتبر ملي يا بينپژوهشي بشده در مجالت علمي 

 نامـه دبيرخانـه المپيـاد    بـا معرفـي   )موضوع مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي(آموزي  دارندگان نشان طالي كشوري المپيادهاي دانش )ز

  ؛المللي نمايه معتبر ملي يا بين نامه، پذيرفته شده يا چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي با حداقل يك مقاله مستخرج از پايان درصورت داشتن

نامه دبيرخانـه هـر    با معرفي   درصد ۳۵هاي معتبر علمي در دوره كارشناسي ارشد با مشار كت حداقل  هاي اول تا سوم نهايي جشنواره رتبه )ح

مجـالت علمـي پژوهشـي بـا نمايـه      پذيرفته شده يا چاپ شـده در   نامه درصورت داشتن حداقل يك مقاله مستخرج از پايان ،ها از جشنوارهيك 

  ؛المللي معتبر ملي يا بين

  :باشد مدارك مورد نياز و ضروري جهت بررسي اوليه درخواست متقاضيان به شرح زير مي

 ؛)۱فرم شماره ( فرم درخواست پذيرش در دوره دكتراي تخصصي بدون آزمونتكميل و ارسال ) ۱

  و دانشجويان در حال تحصيل مقطع كارشناسي ارشد؛ التحصيالن ويژه فارغ) ۲فرم شماره (تكميل و ارسال گواهي احراز رتبه ) ۲

در هر دو مقطع، كارشناسي و كارشناسي ارشد  آموختگاني كه دانش ويژه) ۳فرم شماره ( احراز رتبه اولي مقطع كارشناسي تكميل و ارسال گواهي) ۳

  .را ارسال نمايند) ۳(و ) ۲(هاي  شماره  الزم است اين دسته از دانشجويان فرم ؛اند حائز رتبه اول شده

  ؛ذكر خواهيد نمود) ۱(ر فرم شماره كه د در مجالت علمي پژوهشي همراه با تصوير جلد مجله از مقاالت چاپ شده كامل ارسال يك نسخه) ۴

  گواهي پذيرش چاپ مقاله براي آن دسته از مقاالتي كه در زمان تقاضا به چاپ نرسيده است؛) ۵

  ؛التحصيلي در آن قيد شده باشد آموختگان كه تاريخ فارغ ويژه دانشو كارشناسي ارشد ارائه تصوير مدرك تحصيلي دوره كارشناسي ) ۶

  ؛دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد ارسال تصوير ريزنمرات) ۷

  ؛نامه دوره كارشناسي ارشد ارسال تصوير صفحه نتيجه ارزشيابي پايان )۸
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  ؛رت معافيت، كارت پايان خدمت و يا تاييديه مسئول نظام وظيفه دانشگاه محل تحصيلارسال تصوير كا )۹

  ؛هاي دولتي ارائه موافقت نامه بي قيد و شرط محل خدمت ويژه شاغلين دستگاه) ۱۰

  ؛پشت نويسي شده 4*3يك قطعه عكس ) ۱۱

  ارسال تصوير صفحه اول شناسنامه و كارت ملي؛) ۱۲

بنام  ۲۲۲۱۴۴با شناسه واريز  ۲۷۲۴۰۲۰۱۱۷بانك ملت شعبه دانشگاه اصفهان حساب جام شماره (ريال  ۰۰۰/۵۰۰مبلغ اصل فيش واريزي به ) ۱۳

  )درآمدهاي اختصاصي دانشگاه

     .نيز ارائه نمايند مربوط به هر بند را تاييديهالذكر،  ارك فوقبايد عالوه بر مد بندهاي هـ، و، ز، حواجدين شرايط  )۱۴

  

تواند از امتياز آن در صورتي  نامه باشند دانشجو مي كه نويسنده اول و دوم آن، استادان راهنما و مشاور پايان مقاالتي: )۱(تذكر

كه عنوان نويسنده سوم مقاله را داشته باشد، استفاده نمايد در صورتي كه مقاله با همكاري سايرين تدوين شده باشد، دانشجو 

  .مند گردد بتواند از امتياز آن بهرهبايد حداكثر نويسنده دوم مقاله باشد تا 

مع علمي ـ كاربردي، جا  هاي آزاد، غيرانتفاعي، پيام نور، دانشگاه آموختگان درخواستهاي دانشجويان و دانش به :)۲(تذكر

  .شود الملل دانشگاهي، واحدهاي پرديس و مجازي ترتيب اثر داده نمي واحدهاي بين

   

 

 

  دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه اصفهان                                                                                          

  

  دفتر استعداد درخشانـ حوزه معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي ـ )دروازه شيراز(اصفهان ـ ميدان آزادي: آدرس پستي

  ۸۱۷۴۶۷۳۴۴۱كد پستي 

  ۰۳۱۱ـ  ۷۹۳۲۲۸۵: تلفن
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