
  

  بسمه تعالي

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

) Ph. D(  دانشگاه محقق اردبيلي 1396- 97در سال تحصيلي   

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

و شيوه نامه ي اجرايي شوراي تحصـيالت تكميلـي دانشـگاه     ، تحقيقات و فناوريعلوم وزارت 23/6/94مورخ 121707/2شماره ابالغيه 

در رشـته هـاي منـدرج در     96-97سال تحصيلي  براي )Ph. D(اقدام به پذيرش استعدادهاي درخشان در دوره دكتري  محقق اردبيلي

  .ابق با شرايط زير دانشجو مي پذيردمط 5جدول شماره 

  :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  16آنها كمتر از در مورد متقاضياني كه ميانگين كل كارشناسي پيوسته  :1تبصره 

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

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

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

از  شيآنهـا بـ   يليحصاز فارغ الت دينبا ،مهلت اتمام ارسال مدارك) 31/3/96(ارشد تا روز  يكارشناس هدانش آموختمتقاضيان   - 1-2

  .دندانش آموخته شو 31/6/96و يا حداكثر تا تاريخ  شده باشد يسال سپر 2

 .پيوست 4و1،2،3شماره  ول ارزشيابياهاي آموزشي و پژوهشي و مصاحبه مطابق جد از فعاليت امتياز 60كسب حداقل - 1-3

  .ستابخش 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 تحصيالت تكميلي و آئين نامه ارتقاي اعضاي هيات علمي و 

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

 31/3/94قبـل از  ( باشـد  تواند حداكثر دو سال يفوق م يها از آزمون يكيدر  يقبول يگواه خيتار .جامع مي تواند كسب شود

  ).نباشد

 وپـذيرش   غ التحصـيل شـوند  فـار  31/6/96به هر دليلي نتوانند تا دوره كارشناسي ارشد،  آخرنيمسال  دانشجويان :5تبصره

  .بود قبولي ايشان كن لم يكن خواهد

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

  .ي پذيرش دانشگاه خواهد بود تشخيص توانايي پژوهشي متقاضي براي ورود به دوره دكتري بر عهده كميته -1-5

اتخاذ تصميم نهائي بر . پذيرش داوطلبان حائز شرايط اوليه و مصاحبه شده را نداردگونه تعهدي براي  دانشگاه محقق اردبيلي هيچ -1-6

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

  .شهريه است

دكتـري   قبـولين به پـذيرش، ثبـت نـام و شـروع بـه تحصـيل       شروع به تحصيل پذيرفته شدگان مشمول اين آگهي، منوط  شرط -1-7

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

نشـجو مسـتقر در   دا 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 ايـن تسـهيالت اسـتفاده نماينـد امـا      سراسر كشور مي توانند در دانشگاه هاي معتبر دولتي  دانشجويان -1-8

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

در صورت ارسال مدارك از سوي آنها، مورد بررسي نشـده و وجـه ثبـت نـامي     . نيستند نامه آيين اين و پژوهش محور مجاز به استفاده از

 . ايشان مسترد نخواهد شد

 

 

 

 



 

 

  

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

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

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

هـا   هاي ساير دانشـگاه  از دانش آموخته ياهاي اين دانشگاه و  از بين دانش آموخته 5ظرفيت پذيرش براي هر رشته طبق جدول  -1-12

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

از تمـام مراحـل بـه عنـوان ذخيـره       پذيرفته شـده شرايط  يننفر هم از حائز دوشده و در نهايت دعوت براي مصاحبه  گرايش-هر رشته

دانشـگاه محقـق اردبيلـي     داوطلـب اولويـت بـا   داشته باشد، امتياز مساوي  ي كه دو داوطلبدر اعالم نتايج، در صورت .انتخاب خواهد شد

  . 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

 .مي ايرانپذيرفتن قانون اساسي و عدم مخالفت با نظام جمهوري اسال -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

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

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

  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 31/6/1396تا تاريخ كه ي مي توانند مشمول اين آگهي شوند شرط

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

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

  .باشد

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

 .الزم است روي فرم شماره يك الصاق گردد ،گرفته شده باشد جاريدر سال  تمام رخ كه 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  ( 2ارسال فرم شـماره   گذرانند، موظفند نسبت به تكميل و ارشد را مي داوطلباني كه آخرين نيمسال تحصيلي دوره كارشناسي[

 ]اقدام نمايند) ارشد مخصوص دانشجويان سال آخر كارشناسي

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

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

 .ثبت نام كنند ، مي توانند1396عمومي تا پايان شهريور 

 .باشد) 31/3/1396قبل از قطعي  تاريخ چاپ يا پذيرش ( اين آگهي شرايط اوليه 3-1بند مطابق ت كپي مقاال -4-6

ــانكي   - 4-7 ــيد ب ــغ اصــل و تصــوير رس ــال  000/130/1مبل ــون يكصــد و ســي (ري ــك ميلي ــال ي ــزار ري ــماره  ) ه ــه حســاب ش ب

 هايبه نام درآمـد ) قابل پرداخت در تمامي شعب بانك ملي سراسر كشور(مركزي اردبيل شعبه  ملينزد بانك   2177230826004

 .)وجه پرداختي به هيچ وجه مسترد نخواهد شد( محقق اردبيلياختصاصي دانشگاه 

 

 

 



 

 

 

  

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

  تذكرات – 6

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

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

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

بـر صـدور    ها و نهادهـاي دولتـي يـا غيردولتـي خـود مبنـي       داوطلبان شاغل هنگام مصاحبه بايد موافقت اوليه ادارات، سازمان -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.uma.wwwلسه از طريق وب سايت دانشگاه نتيجه بررسي و دعوت به ج -6-5

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

 .اري نماييدغير ضروري به دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه خودد

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

 .به تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خواهد بود

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

دانشـگاه   -انتهـاي خيابـان دانشـگاه     -اردبيل : با پست پيشتاز به نشاني 31/3/96و ساير مدارك درخواستي را حداكثر تا ) 2و  1شماره 

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

  045-31505302و شماره مستقيم  045-33512081-9  5302تماس داخلي 

  ).1396-97مربوط به بررسي پرونده استعدادهاي درخشان جهت ورود به دوره دكتري سال تحصيلي  ( روي پاكت پستي نوشته شود

   .اعالم خواهد شد ir.ac.uma.wwwـ تاريخ و محل برگزاري مصاحبه از طريق وب سايت دانشگاه  7

  

  دانشگاه محقق اردبيلي استعدادهاي درخشان دفتر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  دانشگاه محقق اردبيلي استعدادهاي درخشان دفتر

 

 



                                                                                                                                 

  

  )5جدول شماره (

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

  1396دانشگاه محقق اردبيلي سال 
 

 گرايش نام رشته  كد رشته محل

    علوم و مهندسي مرتع  5073

    حشره شناسي كشاورزي  4964

    بيوتكنولوژي كشاورزي  4916

    علوم علف هاي هرز  4896

    زراعت  4869

    علوم و تكنولوژي بذر  4873

   ژنتيك و به نژادي گياهي  4833

   تغذيه دام  4710

4530  
  علوم و مهندسي باغباني

  فيزولوژي توليد و پس از برداشت گياهان باغباني

  اصالح و بيوتكنولوژي گياهان باغباني  4539

4486  

  مهندسي مكانيك بيوسيستم

  احي ماشين هاي كشاورزيطر

  انرژي هاي تجديد پذير  4491

  فناوري پس از برداشت  4497

  مهندسي زلزله  مهندسي عمران  3620

  قدرت  مهندسي برق  3486

3183  
  فيزيك

  فيزيك هسته اي

  فيزيك نظري  3168

2845  
  رياضي

  جبر

  آناليز  2888

2728  
  زيست شناسي 

  )پذيرش نيمسال دوم(سلولي و ملكولي

  )پذيرش نيمسال دوم(فيزيولوژي گياهي  2681

2565  

 شيمي

  شيمي تجزيه

 شيمي آلي  2496

 شيمي فيزيك  2437

2275  

 باستان شناسي

 پيش از تاريخ

 دوران تاريخي  2280

  دوران اسالمي  2286

    روان شناسي   1846

    مشاوره  1815

    مديريت آموزشي  1750

  رزشي قلب و عروق و تنفسفيزيولوژي و  فيزيولوژي ورزشي  1397

    )اقليم شناسي(آب و هوا شناسي  1165

    ژئومورفولوژي  1150

    جغرافيا و برنامه ريزي شهري  1123

    زبان و ادبيات فارسي  5533

  دانشگاه محقق اردبيلي استعدادهاي درخشان دفتر                                                 


