
  

  بسمه تعالي

دكتري  تحصيلي دورهدر درخشان  هاياستعدادبدون آزمون دانشجو از طريق آيين نامه پذيرش پذيرش  فراخوان

) Ph. D(  دانشگاه محقق اردبيلي 1397-98در سال تحصيلي   

 و 16/12/1393رخ مو 237200/21شماره  صالحيه، ا18/4/1393مورخ  67272/21شماره  آيين نامه دانشگاه محقق اردبيلي بر اساس

اسـتعدادهاي  شـوراي  به تصويب جلسه  10/2/97در تاريخ و  ، تحقيقات و فناوريعلوم وزارت 23/6/94مورخ 121707/2شماره ابالغيه 

سـال   بـراي  )Ph. D(اقدام به پذيرش استعدادهاي درخشـان در دوره دكتـري    ،رسيده و از تاريخ ابالغ دانشگاه محقق اردبيلي درخشان

  .مطابق با شرايط زير دانشجو مي پذيرد 5در رشته هاي مندرج در جدول شماره  97-98تحصيلي 

  :متقاضي اوليهالزم و شرايط ـ 1

در دوره كارشناسـي   17و ميانگين كل دانـش آمـوختگي    در دوره كارشناسي16حداقل دانش آموختگي داشتن ميانگين كل  - 1-1

 .ارشد بدون احتساب نمره پايان نامه

بدون احتساب (و يا ميانگين كل  16تقاضياني كه ميانگين كل كارشناسي پيوسته آنها كمتر از در مورد م :1تبصره 

چنانچه . سازمان سنجش محاسبه خواهد شد پورتالباشد، ميانگين همتراز طبق  17مقطع كارشناسي ارشد آنها كمتر از ) نامه پايان

 قبول نخواهد بود و دانشگاه هيچ گونه مسئوليتي در قبال ثبت نام اينميانگين همتراز باز هم كمتر از موارد اعالم شده باشد، قابل 

ضمناً امكان بازپرداخت وجه ثبت نام يا محاسبه ميانگين تراز قبل از ثبت نام نيز براي دانشگاه وجود . دسته از متقاضيان نخواهد داشت 

 .نخواهد داشت

 .مايندنارسال  31/3/97تاريخ تا مدارك خود را حداكثر متقاضيان   - 1-2

پذيرش و قبـولي ايشـان    فارغ التحصيل شوند 31/6/97نيمسال آخر دوره كارشناسي ارشد، به هر دليلي نتوانند تا  دانشجويان - 1-3

 .كن لم يكن خواهد بود

   ).نباشد 31/3/95قبل از تاريخ فارغ التحصيلي (دانش آموختگي متقاضي نگذشته باشد دو سال از تاريخ از  بيش  - 1-4

 .پيوست 4و1،2،3شماره  ول ارزشيابياشي و پژوهشي و مصاحبه مطابق جدهاي آموز از فعاليت امتياز 60كسب حداقل - 1-5

  .استبخش امتيازات پژوهشي الزامي  1امتياز از رديف شماره  7كسب حداقل  :2تبصره

آموزشي نحوه امتياز دهي به داوطلبان در هر يك از رديف هاي جداول ارزشيابي، طبق دستورالعمل مصوب شوراي  :3تبصره

  .دانشگاه خواهد بوددر معاونت پژوهشي ميلي و آئين نامه ارتقاي اعضاي هيات علمي تحصيالت تكو 

با ارائه تعهد تا قبل از آزمـون  ) 4ها مطابق جدول  يا معادل آن از ساير آزمون(مي باشد 50آزمون زبان نمره حداقل  :4تبصره

 31/3/95قبـل از  ( باشـد  تواند حداكثر دو سال يفوق م يها از آزمون يكيدر  يقبول يگواه خيتار .جامع مي تواند كسب شود

  ).نباشد

  ).2و  1فرم هاي شماره (نام  تكميل فرم تقاضانامه ثبت -1-6

  .ي پذيرش دانشگاه خواهد بود تشخيص توانايي پژوهشي متقاضي براي ورود به دوره دكتري بر عهده كميته -1-7

اتخاذ تصميم نهائي بر . داوطلبان حائز شرايط اوليه و مصاحبه شده را ندارد گونه تعهدي براي پذيرش دانشگاه محقق اردبيلي هيچ -1-8

بـدون پرداخـت    ثبت نام و شروع به تحصيل پذيرفته شـدگان همچنين  .تحصيالت تكميلي دانشگاه خواهد بودآموزشي و عهده شوراي 

  .شهريه است

دكتـري   قبـولين يرش، ثبـت نـام و شـروع بـه تحصـيل      شروع به تحصيل پذيرفته شدگان مشمول اين آگهي، منوط به پـذ  شرط -1-9

 داير بودن دوره در رشته هاي مورد تقاضـاي داوطلبـان خواهـد   و   سازمان سنجش آموزش كشور در آن رشتهسراسري آزمون تخصصي 

مسـتقر در  دانشـجو   نشيگـز  يمركز أتيه رخانهيدب ديسازمان سنجش، منوط به تائ دييو تا يعلم رشيپس از پذ يثبت نام قطعد و وب

 نيـ ا افـت يتـا در  لياشـتغال بـه تحصـ    ياز صدور هرگونه گواه محقق اردبيليدانشگاه  نيبنابرا ،باشد يسازمان سنجش آموزش كشور م

   .معذور است هيديتائ

دانشـجويان  از اين تسـهيالت اسـتفاده نماينـد امـا     سراسر كشور مي توانند در دانشگاه هاي معتبر دولتي  دانشجويان -1-10

) نخودگردا(الملل  هاي بين پرديس ،غيرانتفاعي  -غير دولتيكاربردي،  –آزاد اسالمي، علمي حضوري يا نيمه حضوري، ههاي غيردانشگا

 قرار نخواهد گرفـت مورد بررسي پرونده در صورت ارسال مدارك از سوي آنها، . نيستند نامه آيين اين و پژوهش محور مجاز به استفاده از

 . نخواهد شدو وجه ثبت نامي مسترد 

 

 

 

 



 

 

  

  . پذيرفته بر اساس اين آئين نامه مجاز نيست افرادو دائم  )مهمان(موقت  انتقال ،و گرايشتغيير رشته   -1-11

 .)حداكثر دو مقاله( به مقاالتي كه به مرحله چاپ نرسيده اند ارسال نامه پذيرش عالوه بر صفحه اول مقاله ضروري است -1-12

  .عالوه بر صفحه اول مقاله ضروري است )شفاهي يا پوستر(ها ارسال گواهي ارائه مقاله  شده در كنفرانس به مقاالت ارائه -1-13

ي ها هاي ساير دانشگاه از دانش آموخته ياهاي اين دانشگاه و  از بين دانش آموخته 5ظرفيت پذيرش براي هر رشته طبق جدول  -1-14

بود و در صورت كسب حد نصاب امتيازات به ترتيب امتياز مكتسبه داوطلبـين بـراي   يك نفر خواهد  گرايش-صرفا براي هر رشته دولتي

ي كـه دو  در اعـالم نتـايج، در صـورت    .انتخـاب خواهـد شـد   اصلي و ذخيره شرايط  يننفر هم از حائز دوشده و در نهايت دعوت مصاحبه 

  . خواهد بود دانشگاه محقق اردبيلي داوطلباولويت با د، نداشته باشامتياز مساوي  داوطلب

  

  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

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

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

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

داشتن كارت پايان خـدمت يـا دفترچـه    (مردداوطلبان نداشتن منع قانوني براي ادامه تحصيل از لحاظ نظام وظيفه عمومي براي  -2-5

  .)مچنين مشموالن در حال خدمت در صورت اخذ مجوز رسمي از سازمان محل خدمت خودآماده به خدمت بدون غيبت و ه

  ـ شرايط اختصاصي3

به مقطع كارشناسي ارشد دانشجويان نيمسال آخر (، تحقيقات و فناوريمورد تاييد وزارت علومارشد  داشتن مدرك كارشناسي -3-1

  .)فارغ التحصيل شده باشند 31/6/97تا تاريخ كه ي مي توانند مشمول اين آگهي شوند شرط

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

 و هـم گـرايش   رشته تحصيلي مورد تقاضا براي دوره دكتري بايستي با رشته تحصيلي دوره كارشناسي ارشد متقاضي مـرتبط  -3-3

  .باشد

  .الت تكميلي دانشگاه خواهد بودتشخيص اين ارتباط بر عهده شوراي تحصي: تبصره

   :مدارك الزمـ  4

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

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

 .يك الصاق گرددالزم است روي فرم شماره  ،گرفته شده باشد جاريتمام رخ كه در سال  3×4قطعه عكس  يك - 4-3

ارشـد   هـاي كارشناسـي و كارشناسـي    دورهتحصـيلي  تحصيلي و يـا گـواهي موقـت پايـان تحصـيالت و كارنامـه        تصوير مدرك - 4-4

فـرم  ( 2گذرانند، موظفند نسبت به تكميل و ارسال فرم شـماره   ارشد را مي داوطلباني كه آخرين نيمسال تحصيلي دوره كارشناسي[

 ]اقدام نمايند) ارشد ناسيمخصوص دانشجويان سال آخر كارش

 .تصوير كارت معافيت يا پايان خدمت نظام وظيفه يا آماده به خدمت معتبر بدون غيبت - 4-5

با ارائه گواهي از يگان محل خدمت خود، مبني بر اتمام خـدمت وظيفـه   . داوطلباني كه در حال انجام خدمت وظيفه هستند: تبصره

 .ام كنندثبت ن ، مي توانند97عمومي تا پايان شهريور 

 .باشد) 31/3/97قبل از قطعي  تاريخ چاپ يا پذيرش ( اين آگهي شرايط اوليه 3-1بند مطابق ت كپي مقاال -4-6

 ملـي نزد بانـك    2177230826004به حساب شماره ) رياليك ميليون (ريال  000/000/1مبلغ اصل و تصوير رسيد بانكي  - 4-7

 محقـق اردبيلـي  اختصاصي دانشـگاه   هايبه نام درآمد) ي سراسر كشورقابل پرداخت در تمامي شعب بانك مل(مركزي اردبيل شعبه 

 .)وجه پرداختي به هيچ وجه مسترد نخواهد شد(

 

 

 

 



 

 

  

 .مي باشد 5شماره هاي تحصيلي مورد تقاضا، به شرح جدول  رشتهـ 5

  تذكرات – 6

 .سال فرماييدمدارك ارسالي داوطلبان به هيچ وجه مسترد نخواهد شد لذا فقط كپي مدارك را ار -6-1

 .دنمي باشدانشگاه محقق اردبيلي  تخصصي مشمول تمامي قوانين و مقررات مربوط به دوره دكتري ،دانشجويان پذيرفته شده -6-2

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

بـر صـدور    ها و نهادهـاي دولتـي يـا غيردولتـي خـود مبنـي       ارات، سازمانداوطلبان شاغل هنگام مصاحبه بايد موافقت اوليه اد -6-4

 .را در صورت پذيرفته شدن ارائه دهندقيد و شرط يا موافقت با استعفا يا مرخصي بدون  تمام وقتمأموريت 

 .اعالم خواهد شد ir.ac.aum.wwwنتيجه بررسي و دعوت به جلسه از طريق وب سايت دانشگاه  -6-5

لذا خواهشمند است از هرگونـه تمـاس و مراجعـه    . اعالم خواهد شداز طريق وب سايت دانشگاه اسامي پذيرفته شدگان نهايي  -6-6

 .غير ضروري به دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه خودداري نماييد

نزله پذيرش قطعي نمي باشد و پذيرش قطعي داوطلبان منـوط  الزم به ذكر است كه ارائه درخواست و دعوت به مصاحبه به م -6-7

 .به تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خواهد بود

هـاي   فـرم (نامه و احـراز شـرايط   عمومي و اختصاصي مندرج در آگهي بايد فرم تكميل شده تقاضااوليه، داوطلبان با رعايت شرايط  -6-8

دانشـگاه   -انتهاي خيابـان دانشـگاه    -اردبيل : با پست پيشتاز به نشاني 31/3/97حداكثر تا  و ساير مدارك درخواستي را) 2و  1شماره 

  . ارسال نمايند 179صندوق پستي  - 56199 -11367كدپستي استعدادهاي درخشان دانشگاه،  دفتر–محقق اردبيلي 

  ).1397-98به دوره دكتري سال تحصيلي  مربوط به بررسي پرونده استعدادهاي درخشان جهت ورود ( روي پاكت پستي نوشته شود

در ضـمن بـه همـراه     .اعالم خواهـد شـد   ir.ac.uma.wwwـ تاريخ و محل برگزاري مصاحبه از طريق وب سايت دانشگاه   7

    . تصوير كليه مدارك ارسالي در زمان مصاحبه الزامي مي باشداصل و داشتن 

  

  دانشگاه محقق اردبيلي ادهاي درخشاناستعد دفتر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  دانشگاه محقق اردبيلي استعدادهاي درخشان دفتر

 

 



                                                                                               

  )5جدول شماره ( 

  )Ph.D(مقطع دكتري تخصصيرشته هاي پذيرش دانشجوي بدون آزمون در 

 1397دانشگاه محقق اردبيلي سال 

 گرايش نام رشته  كد رشته محل                                                

  ---   زبان و ادبيات فارسي  1032

  ---   جغرافيا و برنامه ريزي شهري  1109

  ---   ژئومورفولوژي  1151

  ---   )اقليم شناسي(آب و هوا شناسي  1171

  ---   فيزيولوژي ورزشي  1387

  -- -  مديريت آموزشي  1748

  ---   مشاوره  1812

  ---   روان شناسي  1838

2237  

  باستان شناسي

  پيش از تاريخ

  دوران تاريخي  2243

  دوران اسالمي  2248

2379  

  شيمي

  شيمي فيزيك

  شيمي آلي  2435

  شيمي تجزيه  2503

  ---   آمار  2730

2782  

  رياضي

  جبر

  آناليز  2823

  )توپولوژي(هندسه  2849

3022  
  فيزيك

  يادي و نظريه ميدان هاذرات بن

  فيزيك هسته اي  3123

  قدرت  مهندسي برق  3433

  سازه  مهندسي عمران  3532

  تبديل انرژي  مهندسي مكانيك  3917

4452  

  مهندسي مكانيك بيوسيستم

  طراحي ماشين هاي كشاورزي

  انرژي هاي تجديد پذير  4457

  فناوري پس از برداشت  4465

4498  
  علوم و مهندسي باغباني

  فيزولوژي توليد و پس از برداشت گياهان باغباني

  اصالح و بيوتكنولوژي گياهان باغباني  4509

4693  
  علوم دامي

  تغذيه دام

  تغذيه طيور  4728

  ---   ژنتيك و به نژادي گياهي  4852

4886  

  آگروتكنولوژي

  فيزيولوژي گياهان زراعي

  اكولوژي گياهان زراعي  4910

  رزعلوم علف هاي ه  4945

  ---   بيوتكنولوژي كشاورزي  4964

  ---   حشره شناسي كشاورزي  5011

  ---   علوم و مهندسي مرتع  5109

  دانشگاه محقق اردبيلي استعدادهاي درخشان دفتر


