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  بسمه تعالي

   )PhD( دوره دكتري تخصصي پذيرش برگزيدگان علمي دراطالعيه 

   93-1392سال تحصيلينيم سال دوم دانشجو براي  بدون آزمون جهت پذيرش

  معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي -گرگان دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي

  

 ،صيالت تكميلي و در راستاي تربيـت نيـروي انسـاني محقـق و متخصـص     هاي تحمنظور توسعه دورهه منان ب با استعانت از ايزد

نامه ارائـه تسـهيالت   آيين س براسا 1392-93سال تحصيلي  نيم سال دوم دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان براي

استعدادهاي درخشان  وراي هدايتش 2/3/1391تحصيلي باالتر مصوب جلسه مورخ  هايبه برگزيدگان علمي براي ورود به دوره

در  منـدرج  ايطشـر ا رعايت بزير  هايدر رشته نسبت به پذيرش برگزيدگان علمي ) 2/3/1391مورخ  و/ 22354ره ابالغيه شما(

آيـين نامـه ارائـه تسـهيالت بـه برگزيـدگان علمـي شـماره          9ابالغيه نحوه اجرا مـاده  (طبق ظرفيت مجاز دانشگاه  اين اطالعيه

 .پذيردمي در رشته بيابانزدايي تخصصي دانشجوي دكتري) 20/12/91مورخ 239377/21

  :شرايط عمومي -الف

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

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

 .هاهاي محارب و عدم هواداري از آنو گروهعدم وابستگي تشكيالتي به احزاب  -3

 .نداشتن سوء پيشينه به تشخيص مراجع ذيصالح -4

 .نداشتن منع قانوني براي ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي براي داوطلبان مرد -5

  :اختصاصي و ضوابط  شرايط -ب

فارغ  و را دارا بوده با رشته مورد تقاضا سبمتنا يا باالتر) فوق ليسانس(دانشنامه كارشناسي ارشد داوطلبان الزم است  -1

  .باشند كارشناسي ارشدالتحصيل مقطع 

دانشجويان شـاغل بـه تحصـيل در دوره كارشناسـي ارشـد بـا ارائـه گـواهي مبنـي بـر فراغـت از تحصـيل تـا پايـان                -2

الت خـود را تـا تـاريخ    در صورتي كه ايـن داوطلبـان تحصـي    ).3فرم شماره ( .مشمول اين اطالعيه خواهند بود 30/11/1392

  .يكن تلقي خواهد شدلمكانها مذكور به پايان نرسانند قبولي آن

  .نيستندمشمول اين اطالعيه  دارندگان مدرك تحصيلي معادل كارشناسي ارشد)     2-1

  .نيستند مشمول اين اطالعيه هاي دكتريدانشجويان شاغل به تحصيل در دوره )2-2

در  باشـد  30/11/1392تـا   30/11/1389د كه تاريخ فراغت از تحصيل آنهـا از  ي ارشانش آموختگان دوره كارشناسد -3

هـاي اول تـا   جزو رتبه) به باال 19نامه با درجه عالي نمره پايان(نامه احتساب نمره پايان صورتي كه به لحاظ ميانگين كل دوره با

و باشند در صـورت احـراز   ) وهشي، آموزش محورآموزشي و پژ(شيوه آموزشي  ورودي خود در دوهم رشته وهم سوم دانشجويان

بـه عنـوان    دوره دكتري تخصصي بدون شركت در آزمون كتبي نيمه متمركزتوانند و بندهاي زير مي اطالعيهرعايت شرايط اين 

  .داوطلب بدون آزمون تلقي گرديده و پرونده آنها مورد بررسي قرار گيرد

 -در مجـالت علمـي   10/11/1392تـا تـاريخ    نامه، پذيرفته شده يا چاپ شـده يانمقاله مستخرج از پا يكداراي حداقل   ) 3-1

   .در دوره تحصيلي كارشناسي ارشد) وانجام شده توسط دانشج( هاي پژوهشيالمللي يا طرحملي يا بين پژوهشي با نمايه معتبر

توانند از ز دانش آموختگي ميدانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد حائز شرايط حداكثر تا سه سال پس ا: 1 تبصره -

 .مند شوندتسهيالت پذيرش بدون آزمون براي ورود به دوره دكتري بهره
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نامه و همراه يكي از مقاله علمي پژوهشي دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد بايد مستخرج از پايان: 2 تبصره -

 .اعضاء هيات علمي دانشگاه محل تحصيل باشد

نامه موضوعيت موختگان دوره كارشناسي ارشد آموزش محور ارائه مقاله مستخرج از پاياندر مورد دانش آ: 3 تبصره -

تسهيالت كفايت اين مقاله علمي پژوهشي مرتبط با رشته تحصيلي براي استفاده از  يكدارد و به اين لحاظ ارائه ن

  .دارد

 :شوديانجام م بندي در دوره كارشناسي ارشد با رعايت موارد زيررتبه: 4 تبصره

o  هاي سال تحصيلي از هر ورودي در هر كد رشته محل و با احتساب مجموع ظرفيتنيم 4پس از گذشتن

 .شودبندي انجام ميدوره  روزانه و شبانه رتبه

o  نفر باشد صرفا رتبه  5در صورتي كه تعداد هر ورودي در هر كد رشته محل در دوره كارشناسي ارشد تا

نفر و باالتر، رتبه  11هاي اول و دوم و براي تعداد نفر باشد رتبه 10تا  6ين ، چنانچه ظرفيت پذيرش باول

 .هاي اول تا سوم معرفي خواهند شد

o  دانشگاه يك ظرفيت مازاد براي پذيرش تبصرهاين عالوه بر پذيرش بر مبناي  1392- 93در سال تحصيلي ،

   .يردگسال در نظر مينيم 4االتحصيالن سنوات گذشته با بيش از فارغ

  :نكات مربوط به دانشجويان دوره كارشناسي ارشد: 5تبصره

o بندي بدون دوره كارشناسي ارشد، رتبه) سال چهارمنيم(بندي دانشجويان به منظور تسهيل در رتبه

ماه همان سال تحصيلي و  بهمنبديهي است متقاضيان بايد تا پايان . نامه انجام مي شوداحتساب نمره پايان

 .نامه دوره كارشناسي ارشد خود با درجه عالي دفاع كرده باشنددوره دكتري از پايان قبل از شروع

o  سال دانش كه پس از پايان همان نيم) سال چهارمنيم(براي دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي ارشد

 .باشدشوند ارائه مقاله الزامي نميآموخته مي

o وظف است تا پايان سال اول دوره دكتري خود مجوز چنانچه متقاضي در دوره دكتري پذيرفته شود م

 .نامه دوره كارشناسي ارشد را ارائه كندپژوهشي مستخرج از پايان -پذيرش يا چاپ يك مقاله علمي

  

نامه، پذيرفته شده يا چـاپ  دانشجويان نمونه كشوري در دوره كارشناسي ارشد داراي حداقل يك مقاله مستخرج از پايان ) 3-2

در دوره ) وانجـام شـده توسـط دانشـج    ( هاي پژوهشـي المللي يا طرحپژوهشي با نمايه معتبر ملي يا بين -الت علميشده در مج

  .تحصيلي كارشناسي ارشد

     دانشجويي يـا آزمـون سراسـري كارشناسـي ارشـد داراي حـداقل يـك مقالـه مسـتخرج از           -رتبه اول المپيادهاي علمي ) 3-3

        پژوهشي با نمايه معتبر ملـي يـا بـين المللـي يـا طـرح هـاي پژوهشـي         -چاپ شده در مجالت علمي پذيرفته شده يا نامه،پايان

  .در دوره تحصيلي كارشناسي ارشد) وانجام شده توسط دانشج(

 آموخته رتبه اول در دو دوره كارشناسي و كارشناسي ارشـد ، داراي حـداقل يـك مقالـه مسـتخرج از پايـان نامـه،        دانش ) 3-4

انجـام شـده   ( هـاي پژوهشـي  پژوهشي با نمايه معتبر ملي يا بين المللـي يـا طـرح    -فته شده يا چاپ شده در مجالت علميپذير

  .كارشناسي ارشدكارشناسي ودر دوره تحصيلي ) توسط دانشجو

 حـداقل  داراي) موضوع مصوبات شوراي عالي انقـالب فرهنگـي  ( دارندگان نشان طالي كشوري المپيادهاي دانش آموزي)  3-5

پژوهشي با نمايه معتبر ملـي يـا بـين المللـي يـا       -پذيرفته شده يا چاپ شده در مجالت علمي نامه،يك مقاله مستخرج از پايان

  .)انجام شده توسط دانشجو( هاي پژوهشيطرح
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اقل يـك مقالـه   داراي حد )2/3/1391و مورخ / 22354ره شما ابالغيه ( 2ماده  2-2دانشجويان مندرج در بند ث  بخش  ) 3-6

المللـي يـا طـرح هـاي     پژوهشي با نمايه معتبر ملي يا بـين  -پذيرفته شده يا چاپ شده در مجالت علمي مستخرج از پايان نامه،

  .)شده توسط دانشجو انجام( پژوهشي

در دوره  )از قبيـل خـوارزمي، جـوان خـوارزمي، رازي و فـارابي     (رتبه هاي اول تا سوم نهايي جشـنواره هـاي معتبـر علمـي     ) چ

پذيرفته شده يا چـاپ شـده   نامه كارشناسي ارشد با مشاركت حداقل سي و پنج درصد داراي حداقل يك مقاله مستخرج از پايان

و / 22354ره شـما  ابالغيـه  ( 2مـاده   11پژوهشي با نمايه معتبر ملي يا بين المللي با رعايـت مفـاد تبصـره     –در مجالت علمي 

  .در دوره تحصيلي كارشناسي ارشد)  انجام شده توسط دانشجو( يا طرح هاي پژوهشي) 2/3/1391مورخ 

وه نامـه اجرايـي   مازاد بر ظرفيت پذيرش دانشجويان آزاد و طبـق شـي   اين اطالعيه 2بند  پذيرش افراد مشمول -1تبصره 

  .دانشگاه انجام مي شود مصوب شوراي تحصيالت تكميلي

مقالـه در هـر يـك از بنـدهاي     نت پژوهشي و فناوري وزارت، مي توانـد بـه جـاي يـك     با تاييد معاو طرح ملي، -2 تبصره

  .جايگزين شود

صـادر   10/11/1392بايست حداكثر تا تـاريخ  اين اطالعيه مي 2مقاله مورد نظر در بند گواهي چاپ يا پذيرش  -3 تبصره

  .ددارسال گر ثمطابق بند  10/11/1392شده باشد و همراه ديگر مدارك تا حداكثر

 .رشته و گرايش تحصيلي دوره كارشناسي ارشد با رشته و گرايش تحصيلي مورد تقاضا متناسب باشد  -4

   .امتياز الزم را در روز مصاحبه كسب نمايد    - 5

نامه، كتب، مقاالت چاپ شده، تحقيقات انجـام شـده،   اصل مدارك مربوط به سوابق علمي آموزشي و پژوهشي مانند پايان    - 6

  .و نظاير آن در زمان مصاحبه ارائه نمايد ، رتبه تحصيليتدريسسوابق 

  :نكات مهم -پ

توان از سايت دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعـي گرگـان   را مي )PhD(اطالعيه آزمون ورودي دوره دكتري تخصصي  -1

  .يافت نموددر  ir.ac.gau.www://httpبه آدرس 

 .شد و وجه ثبت نام به هيچ وجه مسترد نخواهد ...)فرم، كپي مدارك آموزشي و( مدارك ارسالي -2

پذيرفته شدگان اين دانشگاه به صورت تمام وقت در دوره دكتري اشتغال بـه تحصـيل خواهنـد داشـت و مشـمول كليـه        -3

 .مقررات آموزشي و انضباطي دانشگاه خواهند بود

موافقت بـا تحصـيل تمـام وقـت يـا       هاي دولتي هستند بايد مدارك الزم مبني برر استخدام دستگاهشدگاني كه دپذيرفته -4

 .ارائه نمايند در روز ثبت نام و براي شروع به تحصيل ماموريت تحصيلي را

چنانچه در هريك از مراحل ثبت نام، برگزاري آزمون و تحصيل در دانشگاه مشخص گردد كـه داوطلـب واجـد هريـك از      -5

ط مندرج در اين آگهي نبوده است بالفاصله از ثبت نام، شركت در آزمون و يـا ادامـه تحصـيل وي جلـوگيري بعمـل      شراي

 .خواهد آمد و مطابق مقررات جهت تعيين تكليف به مراجع قانوني معرفي خواهد شد

حقـي را بـراي    و بديهي است ارسال مدارك و يا دعـوت بـه مصـاحبه هـيچ     يستدانشگاه ملزم به تكميل ظرفيت رشته ن -6

 .كندداوطلب در خصوص پذيرش نهايي در دانشگاه ايجاد نمي

 .در صورت تمديد مهلت ثبت نام مراتب از طريق سايت دانشگاه اعالم خواهد شد -7

  :ارساليمدارك  -ت

كـه   )فرم مخصوص تعهد حضـور تمـام وقـت در طـول دوره دكتـري     ( 2 فرم شماره ،)تقاضانامه ثبت نام( 1فرم شماره  -1

 .باشداوطلب تكميل و امضا شده توسط د
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  مدرك رتبه تحصيلي -2

  .تصوير كليه صفحات شناسنامه -3

  .نويسي شده كه در سال جاري گرفته شده باشدپشت 3 × 4قطعه عكس چهار -4

 .براي داوطلبان مرد مقررات نظام وظيفه نداشتن منع ادامه تحصيل از نظرمدرك  -5

 ريـال 1500000براي فارغ التحصيالن اين دانشگاه و مبلغ  )ياليك ميليون ر(ريال  1000000اصل فيش بانكي به مبلغ  - 6

بابت وجه ثبت نام به حساب جـاري شـماره    براي فارغ التحصيالن ديگر مراكز آموزشي ) يك ميليون و پانصد هزار ريال(

 .نزد بانك ملي شعبه مركزي گرگانبه نام درآمد دانشگاه  2178644753004

  .پس از مهلت مقرر ارسال شده باشند ترتيب اثر داده نخواهد شد به مداركي كه ناقص و يا: تذكر

  :نحوه ارسال مدارك ثبت نام -ث 

خيابـان   -گرگـان : با پست پيشـتاز بـه آدرس    10/11/1392 داوطلبان بايد كليه مدارك الزم را حداكثر تا پايان وقت اداري -1

مربـوط بـه   ، دانشـگاه و تحصيالت تكميلي ت آموزشي معاون ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ،شهيد بهشتي

  .ارائه رسيد پستي ارسال مدارك در روز مصاحبه الزامي است . آزمون دكتري ارسال نمايند

   

.اعالم خواهد شد و از طريق دانشكدهمصاحبه متعاقبا دقيق تاريخ 
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  بسمه تعالي

  1فرم شماره 

  و تحصيالت تكميلي معاونت آموزشي

  1392-93سال تحصيلي  سال دوم نيم بدون آزمون )PhD(تري تخصصيدك دوره نام تقاضانامه ثبت

  مشخصات فردي  -1

  :نام پدر    مرد     زن          :جنس       :نام       :نام خانوادگي

  :تاريخ تولد      :محل تولد    :محل صدور    :شماره شناسنامه 

  : كد ملي

  وضعيت تحصيلي - 2

  فارغ التحصيل

     فارغ التحصيل خواهم شد  30/11/1392 پايان ستم كه حداكثر تاسال آخر هدانشجوي نيم

در  سهميه قبولي  گرايش  رشته  مقطع تحصيلي

  مقطع

معدل   دانشگاه محل تحصيل

  كل

تاريخ فراغت از 

  تحصيل

              كارشناسي

              كارشناسي ارشد

 نمره زبان -3

 

 نام رشته مورد تقاضا -4

 

  وضعيت نظام وظيفه -5

  معافيت دائم تكفل      معافيت دائم يا موقت پزشكي      ان خدمتداراي كارت پاي

  داراي دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت 

  خاتمه خواهديافت 30/11/1392 پاياندر حال خدمت وظيفه كه تا       معافيت مازاد زمان صلح

  متعهد خدمت      داراي معافيت تحصيلي 

  رس دقيق و كامل پستيآد -6

  :كد شهرستان به همراه تلفن                                كد پستي        منزل 

                   

  :به همراه كد شهرستان تلفن                       كد پستي        محل كار

  

تكميل گرديده و صحت آن مورد تاييد  تقاضانمايم كه مندرجات اين فرم با رعايت دقيق شرايط گواهي مي

  .استاينجانب 

  :تاريخ:                                                  نام و امضا داوطلب                                                              

    :تلفن همراه                                                              
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  بسمه تعالي

  2فرم شماره 

  در طول دوره دكتري فرم مخصوص تعهد حضور تمام وقت

  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

  

  متولد سال    صادره     دارنده شناسنامه شماره        اينجانب 

  كد ملي

شـوم در صـورت قبـولي    بدينوسيله متعهـد مـي          متقاضي شركت در آزمون دوره دكتري رشته 

دكتري بطور تمام وقت در دانشگاه حضور داشته و اشتغال بـه هرگونـه    در تمام مدت تحصيل در دوره) نامه دكتريآيين 25مطابق ماده (

  .شغلي اعم از دولتي و غير دولتي نداشته باشم

                  

  تاريخ                        امضا 

  

  

  

  بسمه تعالي

  3 فرم شماره

  ي دوره دكتري فرم مخصوص دانشجويان سال آخر دوره هاي كارشناسي ارشد متقاضي شركت در آزمون ورود

  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

  

  مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان: به

    امور آموزشي دانشگاه : از

  صادره از          دارنده شناسنامه شماره         خانم / بدينوسيله گواهي مي شود آقاي

           دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته                                      كد ملي             متولد سال  

  .از دوره مذكور فارغ التحصيل خواهد شد 30/11/1392اين دانشگاه است و حداكثر تا پايان 

  .است                 به حروف      ضمناً معدل كل نامبرده تا اين تاريخ به عدد

                      

                                                           

  :محل مهر و امضا                                                                                                              

  :تاريخ                                                                                                              

  معاون آموزشي يا مدير امور آموزشي دانشگاه                      

 


