اطالعیه پذیرش دانشجو در مقطع دکتری( (Ph.Dبر اساس آیین نامه بدون آزمون(استعداد های
درخشان) از بین دانش آموختگان و دانشجویان ممتاز برای نیمسال اول سال تحصیلی 1397-98

دانشگاه دامغان بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری و همچنین
شرایط مندرج در این اطالعیه و مصاحبهی علمی که توسط کمیته مصاحبه کننده مرتبط انجام میگیرد ،اقدام
به پذیرش دانشجو در رشته های زیر برای نیمسال اول سال تحصیلی  1397-98می نماید:
رشتههای پذیرش دانشجوی دکتری

زمان مصاحبه

تعداد

1

فیزیک-ماده چگال

 1نفر

همزمان با مصاحبه متقاضیان دکتری نیمه متمرکز معرفی شده از سازمان سنجش*

2

ریاضی کاربردی -آنالیز عددی

 1نفر

همزمان با مصاحبه متقاضیان دکتری نیمه متمرکز معرفی شده از سازمان سنجش*

3

ریاضی کاربردی -تحقیق در عملیات

 1نفر

همزمان با مصاحبه متقاضیان دکتری نیمه متمرکز معرفی شده از سازمان سنجش*

4

شیمی -آلی

 1نفر

همزمان با مصاحبه متقاضیان دکتری نیمه متمرکز معرفی شده از سازمان سنجش*

5

شیمی -معدنی

 1نفر

همزمان با مصاحبه متقاضیان دکتری نیمه متمرکز معرفی شده از سازمان سنجش*

*زمان مصاحبه متعاقبا اعالم خواهد شد

الف) شرایط عمومی پذیرش:
 .1دارا بودن صالحیت عمومی به تشخیص هیأت مرکزی گزینش دانشجو.
 .2نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد.
 .3داشتن مدرک کارشناسی ارشد(فوق لیسانس) مرتبط با رشتههای تحصیلی مورد تقاضا از یکی از دانشگاههای داخل موورد
تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری
تبصره :تشخیص ارتباط موضوعی بر عهده گروههای آموزشی این دانشگاه است.
تذکر:1دارا بودن شرایط ثبت نام مطابق دفترچه شماره  1سازمان سنجش در سال تحصیلی جاری
تذکر :2متقاضیان فقط در رشتههایی پذیرفته می شوند که شرایط پذیرش از طریق آزمون نیمه متمرکز در دوره دکتری را دارند.

ب) شرایط اختصاصی پذیرش:
 .1بیش از  2سال از تاریخ فارغ التحصیلی آنان نگذشته باشد (فارغ التحصیالن  1395/4/1به بعد).
.2داشتن میانگین کل  16در دوره کارشناسی و میانگین ( 17بدون احتساب نمره پایان نامه)در دوره کارشناسی ارشد
.3دانشجویان کارشناسیارشد متقاضی باید تا پایان  31شهریورماه سال  1397دانشآموخته شوند(فرم شماره .)2

ج )نحوه امتیاز دهی به متقاضیان
کسب حداقل  60امتیاز از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و مصاحبه جداول ذیل الزامیست
1

جدول شماره  -1نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی
نوع فعالیت

ردیف

حداقل

حداکثر

امتیاز

امتیاز

7

40

1-1مقاالت علمی – پژوهشی(داخلی و خارجی)مرتبط با

1

پایان نامه

نحوه ارزیابی

امتیاز
مکتسبه

هر مقاله تا  7امتیاز
گواهی ثبت اختراع بین المللی

 1-2گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های

تا  7امتیاز و داخلی تا 5امتیاز

علمی و صنعتی ایران

برگزیدگی داخلی تا 3امتیاز و

 1-3برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر

خارجی تا  7امتیاز

بین المللی(خوارزمی،فارابی،رازی،ابن سینا)
2

مقاالت علمی – ترویجی مرتبط با پایان نامه

-

6

هر مقاله تا  3امتیاز

3

مقاالت چاپ شده در کنفرانس های معتبر(داخلی یا

-

4

هر مقاله خارجی تا  2امتیاز و
داخلی  1امتیاز

خارجی)
4

تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

-

4

-

5

کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد

-

4

عالی تا  4امتیاز و بسیار

جمع

7

40

خوب تا  2امتیاز

جدول شماره -2نحوه محاسبه امتیازات آموزشی
مورد
ردیف
1

حداکثر
امتیاز

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل مقطع

6

کارشناسی
2

نحوه ارزیابی

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل مقطع

مطابق دستورالعمل اجرایی شورای
تحصیالت تکمیلی دانشگاه

5

کارشناسی ارشد(بدون احتاب نمره پایان نامه)

مطابق دستورالعمل اجرایی شورای
تحصیالت تکمیلی دانشگاه

3

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی

3

بیش از  8نیمسال بدون امتیاز

4

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد

3

بیش از  5نیمسال بدون امتیاز

5

برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی

5

رتبه1تا5 ،3امتیاز* رتبه4تا 4 ،6امتیاز*

6

داشتن مدرک زبان معتبر

8

جمع

30

رتبه7تا3 ،9امتیاز*رتبه10تا2 ،12امتیاز*
رتبه13تا1، 15امتیاز

2

مطابق با جدول شماره 4

امتیازمکتسبه

جدول شماره  -3همترازی نمرات آزمون های ملی و بین المللی زبان انگلیسی
)MSRT (MCHE

IELTS

IBT

Toefl

Tolimo

حداکثر امتیاز

100-90

9-7

120-96

300-250

680-600

8

89-85

6.9-6.5

95-86

249-232

599-575

7

84-80

6.4-6

85-76

231-214

574-550

6

79-75

5.9-5.5

75-66

213-196

549-525

5

74-70

5.4-5

65-56

195-173

524-500

4

69-65

4.9-4.5

55-46

172-152

499-475

3

64-60

4.4-4

45-36

151-133

474-450

2

59-50

3.9-3.5

35-29

132-113

449-425

1

3

د) مدارک مورد نیاز:
 .1تکمیل و ارسال فرم های پیوست
 .2تصویر کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه بهمراه دو قطعه عکس  3×4با ذکر مشخصات در پشت عکسها
 .3تصویر مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد
تبصره :دانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناسی ارشد باید گواهی اشتغال به تحصیل و فرم شماره  2را ضمیمه نمایند.
 .4تصویر ریزنمرات مقطع کارشناسی و کارشناسیارشد
 .6مدرک مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه (برای برادران)
 .7ارسال تصویر کامل از مقاالت علمی پژوهشی و مقاالت ارائه شده در همایش های علمی
.5توصیه نامه از استاد راهنما و دو نفر از اساتید مرتبط با رشته مورد تقاضا (فرم شماره )3
 .6اصل و تصویر رسید بانکی به مبلغ  800/000ریال به حساب شماره (شبا)  IR 760100004001080303020708نزد خزانه
داری کل بانک مرکزی
.7ارسال تصویر چکیده پایان نامه و همچنین تصاویر سایر فعالیت های آموزشی و پژوهشی
 .8متقاضیان باید حداکثر تا پایان وقت اداری روز یک شونبه موورخ  97/2/30مودارک خوود را بوا پسوت پیشوتاز بوه نشوانی
دامغان -میدان دانشگاه -دانشگاه دامغان -کد پستی  - 3671641167مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه
ارسال نمایند .لطفاً برروی پاکت عنوان " مربوط به پذیرش بدون آزمون دکتری گرایش ".......ذکر شود.
تذکر :1به مدارک ناقص و یا ارسال شده پس از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تذکر :2متقاضی باید اصل فیش بانکی را به همراه سایر مدارک به دفتر تحصیالت تکمیلی ارسال نماید.
تذکر :3اعالم اسامی متقاضیان حائز شرایط بر اساس اولویت دانشکده جهت مصاحبه علمی از طریق وب سایت دانشوگاه و
یا ارسال پیامک انجام خواهد شد لذا از داوطلبان تقاضا میشود از مراجعه حضوری و تماس تلفنی خودداری فرمایند.
تذکر :4داوطلبانی که به مصاحبه علمی دعوت می شوند ،الزم است اصل مدارک ارسالی بهمراه یک نسوخه از پایوانناموه
کارشناسی ارشد خود را در روز مصاحبه همراه داشته باشند.
تذکر :5صرف دارا بودن شرایط ثبت نام در دوره دکتری بدون آزمون به منزله قبولی تلقی نمیگردد و پذیرش در این دوره
بر اساس ظرفیت موجود و توانایی علمی افراد خواهد بود.
تذکر  :6قطعی شدن پذیرش نفرات منوط به تایید صالحیت عمومی و تایید سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود .
تذکر :7مدارک ارسالی و وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمیگردد.
 .9متقاضیان می بایست در یکی از آزمون های زبان انگلیسی (جدول شماره  ،)3شرکت نموده و حداقل نموره قبوولی را احوراز
نمایند .ارائه مدرک زبان برای کلیه متقاضیان دوره دکتری بدون آزمون مانند سایر داوطلبان دوره دکتری قبول از آزموون جوامع
الزامی است .در غیر این صورت اجازه شرکت در آزمون جامع را نخواهند داشت.

4

فرم شماره 2

فرم مخصوص دانشجویان سال آخر دورههای کارشناسی ارشد متقاضی پذیرش بدون آزمون
دانشجویان ممتاز در مقطع دکتری سال 1397-98
از :دانشگاه /موسسه آموزش عالی ……..

به :مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه دامغان

بدینوسیله گواهی میشود خانم  /آقای
متولد سال

صادره از

دارنده شناسنامه شماره
دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته

گرایش

این دانشگاه می باشد و تا تاریخ 1397/06/31از دوره مذکور فارغ التحصیل خواهد شد .ضمنا معدل کول نوامبرده توا
تاریخ

به عدد

وتعداد واحد گذرانده ایشان

به حروف

محل مهر و امضاء معاون آموزشی/تحصیالت تکمیلی دانشگاه

5

واحد می باشد.

فرم شماره 3
توصیه نامه داوطلب ورود به دوره دکتری دانشگاه دامغان
داوطلب گرامی  ،لطفا این جدول را بصورت جداگانه در اختیار استاد راهنما و دو نفر از اساتید دوره کارشناسی ارشد خود قرار دهید و پس از
تکمیل ،اصل توصیه نامه را در پاکت در بسته تحویل گرفته و در روز مصاحبه تحویل کمیته مصاحبه کننده نمایید.

الف – مشخصات داوطلب
1

نام نام خانوادگی

2

رشته تحصیلی و گرایش مورد تقاضا

استاد محترم ،یکی از معیارهای ارزیابی علمی داوطلبان نظرات دقیق و کامل اساتیدی است که نسبت به متقاضی شناخت علمی دارند ،
بدیهی است نظرات جنابعالی محفوظ و محرمانه خواهد ماند
ب – میزان آشنایی با داوطلب
1

دوطلب را در چه ارتباطی می شناسید؟استاد راهنما /استاد مشاور /استاد درس.../

2

مدت زمان آشنایی با متقاضی
ج – در صورتی که متقاضی درسی را با شما گذرانده است لطفا موارد زیر را کامل نمایید
مقطع

نام درس

عالی

خوب

متوسط

1
2
3
د -توانایی های داوطلب
لطفا متقاضی را با دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود مقایسه نمایید
عالی

بسیار خوب

خوب

دروس نظری
عالقه به کاوش و پرسشگری
توانایی فعالیت تجربی و
آزمایشگاهی
تجزیه و تحلیل مسائل علمی
احترام به استاد
تسلط به زبان انگلیسی
نظم و انضباط در امور
قدرت بیان و ارائه شفاهی
جایگاه متقاضی بطور کلی
نام نام خانوادگی استاد معرف :

محل خدمت:

مرتبه علمی:

تلفن همراه:
تاریخ امضاء

ایمیل:
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متوسط

اطالعی ندارم

فرم شماره 1
به نام خدا

فرم مشخصات فردی متقاضیان استعدادهای درخشان مقطع دکتری

محل الصاق عکس

سال تحصیلی  1397دانشگاه دامغان
الف)  -مشخصات فردي متقاضی
نام و نام خانوادگی:

رشته و گرایش مورد درخواست:

تراز آزمون در دوره دکتری(در صورت شرکت در آزمون مربوطه):

رتبه آزمون در دوره دکتری(در صورت وجود):

وضعیت نظام وظیفه:

شماره ملی:

سال تولد:

وضعیت تاهل:

تلفن تماس:

وضعیت اشتغال:

آدرس:

آدرس الکترونیکی:

توجه :کلیه موارد ذکر شده در بند هاي «ب»و«ج» مندرج در این فرم ،صرفا با ارائه اصل مدرک معتبر قابل ارزیابی است .بدیهی است که داوطلب باید در صورت
ضرورت ،اصل مدرک را نیز ارائه کند.

ب) -سوابق پژوهشی
-1مقاالت چاپ شده در نشریههاي علمی معتبر داخلی و خارجی و یا کنفرانسها و سمینار ها و همایشهاي داخلی و خارجی
عنوان مقاله
عناوین مقاالت

چاپ

مجالت علمی

شده

عنوان مجله /سال انتشار

پژوهشی (داخلی
و خارجی)
پذیرفته
شده
عناوین مقاالت

چاپ

مجالت علمی

شده

ترویجی
پذیرفته
شده
عناوین مقاالت

چاپ

ارائه شده در

شده

همایش ها
پذیرفته
شده

جمع امتیاز(در این کادر چیزی نوشته نشود)
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نام نویسندگان(نویسنده مسئول
مقاله با * مشخص شود)

امتیاز(در این
ستون چیزي
ننویسید)

 -2جشنواره هاي علمی معتبر
عنوان جشنواره

ردیف

تاریخ برگزاري

نهاد برگزار کننده

1
2
3
4
5
6

 -3کتب (ترجمه یا تالیف)
سال انتشار
عنوان کتاب

کتاب

تعداد صفحات

نام نویسندگان به ترتیب

امتیاز (در این
ستون چیزي

ذکر شده روي جلد

ننویسید)

تالیف

ترجمه

 -4اختراع ثبت شده مورد تایید سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران
ردیف

نام اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

1
2

-5امتیاز پایان نامه
امتیاز
مقطع تحصیلی

عنوان پروژه یا پایان نامه

نمره

نام استاد راهنما
خوب

کارشناسی
کارشناسی ارشد
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بسیار خوب

عالی

نمره کل امتیاز پژوهشی داوطلب( لطفا در این قسمت چیزي نوشته نشود)

ج)  -سوابق آموزشی
مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

تاریخ اخذ

و گرایش

مدرک

نام دانشگاه

شروع دوره

پایان دوره

ماه/سال

ماه/سال

معدل

کارشناسی
کارشناسی ارشد

 مدرک زباننام آزمون

نمره اخذ شده

توضیحات

سال آزمون

 برگزیدگان جشنواره ،مسابقات بین المللی و المپیاد هاي معتبرردیف

رتبه

نام مسابقه/المپیاد/جشنواره

سال برگزیده شدن

1
2
3
4
نمره کل امتیاز آموزشی داوطلب(لطفا در کادر چیزي نوشته نشود)

اینجانب  ....................................................................گواهی مینمایم که کلیه مطالب این تقاضانامه و سایر پیوستهای مورد
درخواست ،در نهایت دقت و صحت ،تکمیل گردیده است و چنانچه خالف آن ثابت شود ،دانشگاه دامغان مجاز است مطابق
مقررات با اینجانب رفتار نماید.

نام نام خانوادگی:

امضاء:

تاریخ:
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