
  ٦از  ١ص 

  به نام خدا

٢٢/١٢/٩٤  

دكتري مقطع  برايدر خصوص پذيرش بدون آزمون  دانشگاه شھركردطالعیه دفتر استعدادھاي درخشان ا
                               )ھھا دانشگاه شھركرد و ساير دانشگا متقاضیان( ممتازو دانشجويان دانش آموختگان  از

  ٩۵-٩۶ براي سال تحصیلي

                                                                                             ١٨/٤/٩٣مورخ ٦٧٢٧٢/٢١بر اساس آئین نامه استعدادھاي درخشان به شماره (
  ) ير ابالغیه ھاي اصالحيو سا ١٦/١٢/٩٣مورخ  ٢٣٧٢٠٠/٢١و اصالحیه 

  

)  از دانشگاه شھركرد و نیز ساير دانشگاھھا( و يا دكتري حرفه ايبه اطالع دانش آموختگان ممتاز كارشناسي ارشد 
   براي نیمسال اولدرانتھاي اين اطالعیه رشته ھاي تحصیلي مندرج )  Ph.D( كه متقاضي پذيرش در مقطع دكتري 

پستي و ارسال  رك الزم طالعه دقیق موارد ذيل ورعايت آنھا ، نسبت به تكمیل مداباشند ، مي رساند ضمن م  ٩٥-٩٦
مدارك كاملي فقط   .دفتر استعدادھاي درخشان دانشگاه شھركرد ، اقدام نمايند كارشناس به و يا تحويل مستقیم آنھا 
و بررسي درخواست متقاضیان  دريافت شوند قابل بررسي خواھند بود و پس از آن امكان تحويل ٢٨/١/٥٩تا تاريخ  كه

  .  وجود نخواھد داشت 

                                                            .مي باشد  ريافتضمیمه اين اطالعیه و قا بل دفرم درخواست پذيرش نیز   *
  :توجه بر موارد زير ضروري و مھم است  ،عالوه براين

  ررات وزارت علوم تحقیقات و فناوري و عدم منع قانوني براي ادامه تحصیلاحراز صالحیت عمومي مطابق مق  -١  

              داوطلب مرتبط بوده يا دكتري حرفه اي رشته تحصیلي مورد تقاضا با رشته تحصیلي دوره كارشناسي ارشد  -٢ 
اين پیوست ( و در فھرست رشته ھاي آزمون دكتري سال تحصیلي جاري ) به تشخیص گروه آموزشي مربوطه( 

  .باشد) اطالعیه 

 ٣١/٦/٩٥تا  كهدكتري حرفه اي دانشگاھھا نیز نیمسال دوازدھم كارشناسي ارشد و يا  چھارمسال نیمدانشجويان  -٣
  .مي توانند ثبت نام نمايندبه شرط برخورداري از شرايط الزامي جداول امتیازات، دفاع نمايند،  از پايان نامه خود

فراغت تاريخ ( سال باشد ٢ حداكثر ٣١/٦/٩٥تا تاريخ  تاريخ دانش آموختگي كارشناسي ارشد زمان سپري شده از  -٤
  ).  باشد ٣١/٦/٩٥تا  ٣١/٦/٩٣آنھا در محدوده  از تحصیل

ع علمی دانشگاھھای پیام نور ، غیرانتفاعی، جامبا شیوه آموزش محور و نیز الزم به ذکر است از دانش آموختگان   -٥
پردیس ھای بین  و دانشگاه فرھنگیان ، مؤسسات آموزشي وابسته به وزارتخانه ھا و مؤسسات کاربردی، مجازی،

لذا دانشجویان دانشگاه ھای مذکور از ارسال مدارک یا پرداخت . پذیرش بدون آزمون به عمل نمی آید) خودگردان(الملل 
اين گروه مي توانند براي ( د داشت دت مدارك و وجه وجود نخواھ، امكان عو جدًا خود داری نمایندثبت نام وجه 

  ).مؤسسات آموزشي غیر دولتي و در مجموعه ھاي فوق الذكر و مشابه اقدام نمايند 

پژوھشي و  گروه آموزشي به معاونت، جھت اعالم نظر تخصصي را باشندداوطلباني كه شرايط الزم را دا پرونده  -٦
 ٩٥در اواخر ارديبھشت  ،اعالمي دانشكدهدين شرايط علمي واج. ي دانشكده ذيربط ارسال خواھد شدتحصیالت تكمیل

دعوت شدگان در صورتي كه   .خواھند شدجھت مصاحبه دعوت ) و يا به صورت تلفني ( از طريق وب سايت دانشگاه 
بدست آورند، براي ارائه در مصاحبه به ھمراه داشته نیز اضافي تا زمان مصاحبه  مدارك و امتیازات علمي و پژوھشي

    .شند با

و وجه ثبت نام  د و مدارك ارساليبه مدارك ناقص و يا دريافت شده پس از مھلت مقرر، ترتیب اثر داده نمي شو  -٧
  .مسترد نخواھد شد 

به سايت سازمان سنجش  ھاپذيرش دكتري بدون آزمون و اصالحیه ھاي الع ومطالعه دقیق آئین نامه براي اط:توجه
  .رجوع شود

  )عد ادامه در صفحه ب( 



  ٦از  ٢ص 

  :تحصیلي داوطلبان شرايط علمي ، آموزشي و 

  

) و يا دكتري حرفه اي( داشتن حداقل معدل كل ھمتراز شده بدون احتساب پايان نامه در دوره كارشناسي ارشد  -٨
 :و معدل كل كارشناسي مطابق گروه بندي به شرح ذيل

 ١٧به میزان حداقل  ،علوم انساني و ھنر در آزمون سراسري رشته ھاي رشته ھاي كارشناسي ارشد بازير گروه )الف
  .دوره كارشناسيدر  ١٦و حداقل  كارشناسي ارشددر 

در آزمون  وه ھاي علوم تجربي و رياضي فیزيكبازير گر) و يا دكتري حرفه اي( رشته ھاي كارشناسي ارشد  )ب 
  .در دوره كارشناسي ١٥حداقل  وكارشناسي ارشد  ٥/١٦به میزان حداقل  ،سراسري

وع جداول فعالیت ھاي آموزشي پژوھشي و مصاحبه تخصصي مصوب در آيین نامه مامتیاز از مج ٧٠كسب حداقل  -٩
  .وزارتي

 –جداول امتیازات پژوھشي مربوط به مقاالت كامل علمي ) ١-١(يف در امتیاز از  ٧كسب حداقل  :تبصره مھم*  
نامه كارشناسي ارشد يا دكتري  نمرتبط با پايا)   IFداراي   ISCيا    ISI ايه معتبرداخلي و يا خارجي با نم(   پژوھشي 

در مدارك  -بدون قید و شرط  - براي چاپ  گواھي پذيرش معتبر لذا ارائه گواھي چاپ و يا( . حرفه اي الزامي است
  ). پرونده بررسي نخواھد شد  در غیر اينصورت وضروري بوده ارسالي 

ر مقاالت مستخرج از پايان نامه ، نام دانشجو نفر اول و يا بالفاصله پس از نام استاد يا استادان راھنما و الزم است د * 
  .مشاور باشد

  .براي مراحل بعدي ارزيابي الزامي خواھد بود ،امتیازات امتیاز از مجموع جداول  ٦٠داقل كسب ح*  

ارزشیابي است و در شرايطي كه  ٣و٢،١تیازات از جداول مالك تعیین اولويت داوطلبان براي پذيرش مجموع كل ام * 
از جدول ) ١- ١(امتیاز كل اكتسابي چند داوطلب در يك رشته برابر باشد، اولويت بندي اين افراد براساس امتیاز رديف 

  .امتیازات پژوھشي تعیین مي شود

نیمسال  ١٣حرفه اي با بیش از  نیمسال تحصیلي ، دكتري ٥به دانش آموختگان كارشناسي ارشد با بیش از  -١٠ 
امتیازي تعلق  ) امتیازات آموزشي( جدول  ٩ و ٨يف ھاي داز ر ،نیمسال تحصیلي ٨تحصیلي و كارشناسي با بیش از 

  .اما مجاز به ثبت نام و كسب ساير امتیازات ھستند .نمي گیرد

  

  : مدارك الزم 

تاكید مي شود كه  .با دقت كامل)  ت از سايت دانشگاهو قابل درياف اين اطالعیه ضمیمه( تكمیل فرم درخواست  – ١
  . فرم ھاي ناقص ، مخدوش و غیر مستند بررسي نخواھد شد

و يا گواھي معتبر در  )قابل دريافت از سايت دانشگاه(وضعیت تحصیلي كارشناسي ارشدگواھي تكمیل فرم  – ٢
گواھي فارغ التحصیلي با مشخصات دوره  دانشگاه محل تحصیل كارشناسي ارشد وفرم مذكور از مفاد  بردارنده

   .كارشناسي

آموزشي ، ( ضوابط ضروري شرايط و مربوط به بند ھاي فوق االشاره در خصوص  و رسمي مستندات كافي – ٣
  )پژوھشي 

  

 نامه معرفي و )المپیادي دانشجويان براي( ارشد كارشناسي مقطع در دانشجويي المپیاد دبیرخانه از نامه معرفي  -٤
  )اھ جشنواره برگزيدگان براي ( سینا ابن ، رازي ، فارابي ، علمي خوارزمي معتبر ھاي جشنواره دبیرخانه از

  )ادامه در صفحه بعد ( 
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 صورت در( .ند باش داراي پذيرش قطعي كه  ISI  ،ISC  پژوھشي علمي ، ترويجي علمي مقاالت كلیه كامل تصوير -٥ 
 ، تألیفات كلیه ، ھا كنفرانس در شده ارائه مقاالت كلیه تصويرو  )حتمًا ضمیمه شود مجله جلد تصوير ، مقاله انتشار
  .داوطلب پژوھشي ھاي فعالیت و كتب

و كارت  ھمراه با تصويرصفحه اول شناسنامهالصاق شده بر روي فرم تقاضا ، قطعه عكس پشت نويسي شده  يك –٦ 
                              ملي

با تائید دانشگاه و در غیر اين صورت شخص متقاضي صحت (وره كارشناسي ره كارشناسي ارشد و دريز نمرات دو – ٧
  )  . نمرات را امضاء و تعھد نمايد

الزامي نیست ( و گواھي مستند نمره آزمون زبان انگلیسي استاندارد  كارشناسي ارشد تصوير چكیده پايان نامه – ٨
  ).امتیاز دارد  وزارتيجدول ارزيابي مطابق در صورت برخورداري ار آن،  اما 

بانك تجارت  ٧٨٧١٩١٥٠٢٨به حساب شماره ) ھزار تومان  شصت( ريال   ٠٠٠/٦٠٠اصل رسید بانكي به مبلغ  – ٨
  .شعبه دانشگاه شھركرد به نام تمركز درآمدھاي اختصاصي دانشگاه شھركرد 

  : توجه فرمائید 

از اختیار الزم ر اساس مفاد آئین نامه ھا و شیوه نامه مصوب دانشگاه،بدانشگاه در رد يا پذيرش درخواست داوطلبان *
ھمچنین مدارك و ھزينه ثبت نام مسترد . اوطلبان ايجاد نمي نمايددبرخوردار بوده و ارسال مدارك حق خاصي را براي 

  . نخواھد شد

و ضوابط تحصیل دوره ھاي تحصیالت العمل به صورت رايگان و تابع مقررات رتحصیل پذيرفته شدگان از طريق اين دستو *
  . لي دانشگاه استیتكم

  

  : آدرس ارسال فرم درخواست و مدارك 

  دفتراستعدادھاي د رخشان –حوزه معاونت آموزشي –دانشگاه شھركرد –جاده سامان  ٢كیلومتر –شھركرد 

  

پذيرش « در دسترس و جمله و  قطعي، تلفن ھمراه دكتريرشته مورد درخواست  نام متقاضي،: حتمًا بر روي پاكت*
  .نوشته شود» بدون آزمون مقطع دكتري 

  

ج اطالعیه در وب سايت دانشگاه توسط دراز سوي دانشگاه ،ھر گونه اطالع رساني : متقاضي محترم  (
)  www.sku.ac.ir  ( در صورت . انجام خواھد شد  متقاضي تلفن ھمراه به ارسال پیامك بصورت تماس تلفني و يايا

نوشتن نام ، رشته ، اشاره به مقطع دكتري و با   ٠٩٣٧٢٧٤١٨٩٠پیامك به شماره   ارسال ضرورت فقط از طريق
   )با تشكر   -خودداري نمائید جدًا از تماس تلفني و مراجعه . اقدام شود  پرسش مورد نظر

  

  

  

  

  )بعد ادامه در صفحات (                                                            

  

http://www.sku.ac.ir
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  دانشگاه شھركرد براي پذيرش بدون آزمون ورودي)  PhD( فھرست  رشته گرايش ھاي دكتري 

  ٩٥ -٩٦بر اساس آئین نامه و ضوابط استعدادھاي درخشان سال تحصیلي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گرایش  رشته  ردیف

  قدرت  مهندسی برق  1

  طراحی کاربردي   مهندسی مکانیک  2

  تبدیل انرژي  مهندسی مکانیک  3

  اکولوژي گیاهان زراعی  زراعت  4

  طراحی ماشین هاي کشاورزي  مهندسی مکانیک بیوسیستم  5

  فناوریهاي پس  از برداشت  مهندسی مکانیک بیوسیستم  6

  آبیاري و زهکشی  مهندسی آب  7

  منابع آب  مهندسی آب  8

   -  مدیریت منابع خاك  9

  - مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاك  10

  اصالح نباتات  اصالح نباتات و بیوتکنولوژي  11

  بیوتکنولوژي  اصالح نباتات و بیوتکنولوژي  12

  -  تغذیه دام  13

    علوم جنگل  14

    علوم مرتع  15

   آبخیزداري  16

   اشت مواد غذائی بهد  17

   فناوري تولید مثل دامپزشکی  18

    مامائی و بیماریهاي تولیدمثل دام  19

  آنالیز عددي  ریاضی کاربردي  20

  سیستمهاي دینامیکی  ریاضی کاربردي  21

  جبر  ریاضی محض  22

  حالت جامد  فیزیک  23
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  بر اساس آئین نامه وزارتي و اصالحیه آن دکتری جدول ارزشیابی داوطلبان بدون آزمون

  )امتیاز  ٤٠جمع (  نحوه محاسبه امتیازات پژوھشی -١جدول شماره 

حداقل   نوع فعالیت  ردیف
  امتیاز

حداکثر 
  امتیاز

ارزيابي طبق نظر کمیته (نحوه ارزیابی
  )دانشگاه 

  امتیاز مکتسبه

داخلی و (پژوھشی -مقاالت علمی  ١
 ان نامهمرتبط با پای)خارجی

گواھی ثبت اختراع مورد تأیید 
سازمان پژوھش ھای علمی و 

 صنعتی ایران

برگزیدگی در جشنواره ھای علمی  
خوارزمی، فارابی، (معتبر بین المللی
  )رازی و ابن سینا

٧  

  امتیاز 

  

  

  

٤٠ 
  امتیاز

  

  

  امتیاز  ٧ھرمقاله تا  -

 ٧گواھی ثبت اختراع بین المللی تا  -
  امتیاز ٥و داخلی تا 

 ٧و خارجی تا  ٣برگزیدگی داخلی تا  -
  امتیاز

  

ترویجی مرتبط با  -مقاالت علمی  ٢
  پایان نامه

    امتیاز  ٣ھر مقاله تا   امتیاز ٦  -

مقاالت چاپ شده در کنفرانسھای   ٣
  )داخلی یا خارجی( معتبر

و ھرمقاله  ٢ھر مقاله خارجی تا   امتیاز ٤  -
  امتیاز ١داخلی 

  

رتبط با رشته تألبف یا ترجمه کتاب م  ٤
  تحصیلی

    -  امتیاز ٤  -

    امتیاز ٢و بسیار خوب تا  ٤عالی تا   امتیاز ٤  -  کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد  ٥

      ٤٠  ٧  و حداکثر امتیاز قابل محاسبه الزم حداقل 

  

  )امتیاز  30جمع ( نحوه محاسبه امتیازات آموزشی  - 2جدول شماره 

حداکثر   نوع فعالیت  ردیف
  امتیاز

امتیاز   )ارزیابی دانشگاه طبق نظر کمیته (وه ارزیابینح
  مکتسبه

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره   6
  کارشناسی

مطابق با دستورالعمل اجرایی شوراي تحصیالت تکمیلی   امتیاز 6
  دانشگاه

  

میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل   7
بدون (دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

  )پایان نامهاحتساب نمره 

مطابق با دستورالعمل اجرایی شوراي تحصیالت تکمیلی   امتیاز 5
  دانشگاه

  

نیمسال  4نیمسال کارشناسی پیوسته و بیش از  8بیش از   امتیاز 3  طول مدت تحصیل دوره کارشناسی  8
  کارشناسی ناپیوسته امتیازي ندارد

  

طول مدت تحصیل دوره کارشناسی ارشد   9
  ناپیوسته

    نیمسال امتیازي ندارد 5یش از ب  امتیاز 3

 3، 9تا  7امتیاز، رتبه  4، 6تا  4امتیاز، رتبه  5، 3تا  1رتبه   امتیاز 5  برگزیدگان المپیادهاي علمی دانشجویی  10
  امتیاز 1، 15تا  13امتیاز و رتبه  2، 12تا 10امتیاز، رتبه 

  



    امه وزارتیآئین ن 4 طبق جدول شماره   امتیاز 8  داشتن مدرك زبان معتبر  11

      30  جمع  

             نیمسال و کارشناسی ناپیوسته 9رشته هایی که طبق مصوبه شوراي برنامه ریزي آموزش عالی در دوره کارشناسی براي *                        
  .بهره مند شوند 9و  8می توانند از مجموع امتیاز بندهاي  ،تصویب شده اند نیمسال  5براي 

  

  

  )امتیاز ٣٠حداکثر(امتیازات مصاحبه  -٣شماره جدول 

حداکثر   شاخص ارزیابی  ردیف
  امتیاز

  )طبق نظر کمیته مصاحبه کننده(امتیاز مکتسبه

تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و   ١٢
  پاسخگویی به سواالت

    امتیاز ٣

    امتیاز ٣  وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی  ١٣

    امتیاز ٣  لشخصیت، متانت و نحوه تعام  ١٤

نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با رشته   ١٥
  تحصیلی

    امتیاز ٣

    امتیاز ٣  توانایی فن بیان و انتقال مطالب  ١٦

ھمراستایی زمینه پژوھش داوطلب با   ١٧
  اولویتھای علمی اعضای گروه               

    امتیاز ١٥

    ٣٠  جمع  

  

  .از سايت دانلود نمائیدلي را فرم گواھي وضعیت تحصی لطفًا فرم ثبت نام و

  )پايان اطالعیه ( 

  

  

  

  ٦از  ٦ص 


