بسمه تعالي
اطـالعيـــــــه پذيرش بدون آزمون دانش آموختگان ممتاز كارشناسي ارشد در دوره دكتري (نيمسال اول سال
تحصيلي  )97- 98در دانشگاه ميبد
به اطالع مي رساند دانشگاه میبد درخواست دانش آموختگان ممتاز كارشناسي ارشد براي ورود به دوره دكتري بدون آزمون را در
چارچوب ضوابط وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري و آيین نامه شماره  21/67272مورخ  93/4/18مورد بررسي قرار مي دهد و از بین
دانش آموختگان ممتاز از طريق بررسـي سـوابق ،مصـاحبه و بدون شركت در آزمون در رشته هاي اعالم شده  ،دانشجو مي پذيرد .
نحوه احراز شرايط استفاده از آئين نامه :
دانش آموختگان دوره آموزشي-پژوهشي مقطع كارشناسي ارشد (ورودي هاي 93و 94و )95در صورت احراز شـرايط زيـر مـي تواننـد
تقاضاي خود را براي ورود به دوره دكتري بدون آزمون به دانشگاه ارائه دهند:
الف-داشتن میانگین كل  16و باالتر در دوره كارشناسي و میانگین كل  17و باالتر بدون احتساب نمـره پايـان نامه در دوره كارشناسي
ارشد
ب-بیشتر از  2سال از تاريخ دانش آموختگي متقاضي نگذشته باشد .لذا داوطلباني كه در نیمسال اول سال تحصیلي  94-95و قبل
از آن فارغ التحصیل شده اند ،مجاز به شركت در اين فراخوان نیستند.
ج-كسب حداقل  60امتیاز از فعالیتهاي آموزشي–پژوهشي و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابي پیوست (كسب حداقل  7امتیاز از رديف
شماره  1بخش امتیازات پژوهشي الزامي است).
اطال عات ثبت نام
مدارك مورد نياز:
الف -فرم تکمیل شده درخواست پذيرش بدون آزمون
ب -تصوير صفحه اول شناسنامه و كارت ملي
ج-تصويرگواهینامه فارغ التحصیلي كارشناسي به همراه
ريز نمرات
د-تصويرگواهینامه فارغ التحصیلي كارشناسي ارشد به همراه ريز نمرات
ه -تصوير كارت پايان خدمت وظیفه عمومي يا معافیت يا دفترچه آماده به خدمت معتبر براي داوطلبان مرد
و -تصوير صفحه اول و چکیده پايان نامه  ،كلیه مقاالت علمي و گزارش هاي پژوهشي منتشر شده
ز-گواهي پذيرش مقاله براي آن دسته از مقاالتي كه در زمان تقاضا به چاپ نرسیده باشد الزامي است.

ح -معرفي نامه علمي از استاد(ان) دوران تحصیل (ترجیحاً دوره كارشناسي ارشد) براي بررسي صالحیت علمـي داوطلب در زمان
مصاحبه الزامي است.
ط-كلیه متقاضیان پذيرش بدون آزمون ساير دانشگاهها موظف به پرداخت حق ثبت نام به مبلغ ( 650000ششصد و پنجاه هزار
ريال) و براي فارغ التحصیالن دانشگاه میبد دريکي از مقاطع كارشناسي يا كارشناسي ارشد به مبلغ (400000چهارصد هزار ريال)
به حساب شماره  2027127773نزد بانک تجارت بـه نـام ساير درآمدهاي اختصاصي دانشگاه میبد (قابل پرداخت در كلیه شعب
بانک تجارت سراسر كشور) مي باشند" .ارسال فیش همراه با مدارك ضروري است".

نحوه ارسال مدارك:
متقاضیان بايد حداكثر تا تاريخ  97/02/15مدارك مورد نیاز را از طريق پست پیشتاز به نشاني میبد ،بلوار خرمشهر ،میدان دفاع
مقدس ،كیلومتر  2بلوار مرحوم حجت اإلسالم و المسلمین يحیي زاده ،دانشگاه میبد ،آموزش دانشگاه ارسال نمايند و رسید پستي را
نزد خود نگاه دارند .درج عبارت مربوط به پذيرش بدون آزمون دكتري بر روي پاكت الزامي است.
پذيرش نهايي براساس بررسي مدارك و سوابق داوطلبین صورت مي گیرد و به مدارك ناقص و يا دريافت شده بعد از تاريخ 1397/02/15ترتیب اثر داده نخواهد شد ،ضمناً وجه پرداختي به هیچ وجه مسترد نمیگردد.
توضيحات مهم
*دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد حائز شرايط حداكثر تا  2سال پس از دانش آموختگي ،مي توانند از تسهیالت پذيرش بدون
آزمون براي ورود به دوره دكتري استفاده كنند.
*طول مدت تحصیل متقاضي در دوره كارشناسي نبايد از هشت نیمسال و در دوره كارشناسي ارشد نبايد از  5نیمسال تجاوز كرده
باشد.
*متقاضي بايد حداكثر تا پايان شهريورماه سال  1397دانش آموخته شود.
*مقاله علمي-پژوهشي يادشده بايد مرتبط با پايان نامه و همراه با يکي از اعضاي هیات علمي باشد.
* پذيرش متقاضیان در مقطع دكتري ،در همان رشته تحصیلي يا رشته هاي تحصیلي مرتبط با رشته تحصیلي دوره كارشناسي ارشد
داوطلب ،به تشخیص گروه آموزشي و تائید شوراي آموزشي دانشگاه امکان پذير است .
* پذيرش بدون آزمون در مقطع دكتري از دانش آموختگاني كه يکي از مقاطع تحصیلي كارشناسي يا كارشناسي ارشد آنها
دانشگاههاي غیردولتي ،غیرانتفاعي ،آزاد ،پیام نور ،نیمه حضوري ،جامع علمي كاربردي ،مجازي ،پژوهشکده ها ،پرديس هاي
بین الملل و دانشگاه فرهنگیان باشد و همچنین دارندگان مدرك كارشناسي ناپیوسته صورت نمي گیرد.

*تغییر رشته محل تحصیل و میهماني براي متقاضیاني كه از طريق آئین نامه استعدادهاي درخشان پذيرش بدون آزمون میشوند،
ممنوع است .
*پذيرش نهايي دانشجويان كارشناسي ارشد جهت ورود بدون آزمون در مقطع دكتري ،مطابق ضوابط وزارت علوم،تحقیقات و فناوري
و مقررات دانشگاه و تائید سازمان سنجش آموزش كشور انجام مي پذيرد .بديهي است تشکیل پرونده و دعوت به مصاحبه ،هیچگونه
حقي براي داوطلب ايجاد نخواهدكرد و نتايج پس از ارزيابي و امتیازدهي به فعالیتها و سوابق داوطلبین تعیین و اعالم خواهدشد.
*ثبت نام قطعي پس از پذيرش علمي و تائید سازمان سنجش ،منوط به تائید دبیرخانه هیات مركزي گزينش دانشجو مستقر در
سازمان سنجش آموزش كشور مي باشد؛ بنابراين دانشگاه میبد از صدور هرگونه گواهي اشتغال به تحصیل تا دريافت اين تائیديه
معذور است .
*زمان تقريبي اعالم نتايج از طريق وبگاه دانشگاه به نشاني  www.meybod.ac.irاواخرتیرماه سال  97مي باشد.
*داوطلبان براي كسب اطالعات بیشتر میتوانند در وقت اداري با شماره تلفن 03532357505داخلي  133تماس حاصل نمايند.

جدول شماره  1نحوه محاسبه امتيازات پژوهشي (حداكثر  40امتياز)
رديف

نوع فعالیت

حداقل امتیاز

حداكثر امتیاز

نحوه ارزيابي(طبق نظر كمیته
مصاحبه كننده)

1

-1-1مقاالت علمـي –پژوهشـي (داخلـي و خارجي)
مرتبط با پايان نامه

 7امتیاز

22امتیاز

هر مقاله تا  7امتیاز مطابق آيین
نامه ارتقاء

 -2-1گــواهي
ثبــت اختــراع مــورد تائیــد سازمان پژوهشهاي
علمي و صنعتي ايران

گواهي ثبت اختراع بین المللي تا 7
و داخلي تا  5امتیاز

-3-1برگزيدگي در جشـنواره هـاي علمـي معتبر
بین المللي(خـوارزمي-فـارابي-رازي -ابن سینا)

برگزيدگي داخلي تا  3و خارجي
تا  7امتیاز

2

مقاالت علمي -ترويجي مرتبط با پايـان نامه

 6امتیاز

هر مقاله تا  3امتیاز مطابق آئین
نامه ارتقاء

3

مقاالت چاپ شـده در كنفـرانس هـاي معتبر(داخلي يا
خارجي)

4امتیاز

هر مقاله خارجي تا  2و هر مقاله
داخلـي  1امتیاز

4

تالیف يا ترجمه كتاب مرتبط بـا رشـته تحصیلي

4امتیاز

..............

5

كیفیت پايان نامه كارشناسي ارشد

4امتیاز

عالي تا  4و بسیار خوب تا  2امتیاز

40

..................

جمع

10

جدول شماره  2نحوه محاسبه امتيازات آموزشي ( حداكثر  30امتياز)
حداكثر
امتیاز

رديف

نوع فعالیت

حداقل امتیاز

6

معدل و كیفیت دانشگاه محل
تحصـیل دوره كارشناسي

........................

تا  6امتیاز

7

معدل و كیفیت دانشگاه محل
تحصـیل دوره كارشناسي ارشد
ناپیوسته

........................

تا5امتیاز

8

طول مدت تحصیل در دوره
كارشناسي

........................

3امتیاز

9

طول مدت تحصیل در دوره
كارشناسي ارشد ناپیوسته(آموزشي –
پژوهشي)

نحوه ارزيابي(طبق نظر كمیته مصاحبه كننده)

6نیمسال 3امتیاز7نیمسال2امتیاز8نیمسال1امتیاز9نیمسال صفر امتیاز
 2نیمسال  3امتیاز 3 ،نیمسال  2امتیاز ،و  4نیمسال  1امتیاز 5 ،نیمسال
صفر امتیاز

3امتیاز
كارشناسي ارشد پیوسته

........................

12نیمسال 2امتیاز 13،نیمسال صفر امتیاز
2نیمسال  2امتیاز 3 ،نیمسال  1امتیاز 4 ،نیمسال صفر امتیاز

طول مدت تحصیل در دوره
كارشناسي ارشد ناپیوسته(آموزش
محور)
10

برگزيدگان المپیاد هاي علمي-
دانشجويي

........................

11

داشتن مدرك زبان معتبر

.....................

جمع

.....................

5امتیاز

رتبه  1تا  3: 5امتیاز -رتبه  4تا 4 : 6امتیاز-رتبه  7تا  3: 9امتیاز  -رتبه
 10تا  2: 12امتیاز -رتبه  13تا  1 :15امتیاز

8امتیاز

طبق جدول شماره4آيین نامه جديد پذيرش بدون آزمون مقطع دكتري مندرج در
سايتhttp://meybod.ac.ir/userfiles/academic_research/files/
academic_research_5.pdf

30امتیاز

...............................................

رشته هاي تحصيلي دكتري سال تحصيلي 97-98دانشگاه ميبد
1

حقوق جزا و جرم شناسي

2

حقوق خصوصي

3

علوم قرآن و حديث

4

علوم و معارف نهج البالغه

فرم درخواست پذيرش بدون آزمون دوره دكتري سال تحصيلي 97-98
شماره شناسنامه :

نام و نام خانوادگي:
كد ملي:

سال تولد:
شماره تلفن همراه:

شماره تلفن ثابت با ذكر كد شهرستان:
آدرس متقاضي:
عنوان رشته  /گرايش مورد تقاضا:
مشخصات دوره كارشناسي:

رشته تحصیلي:

دانشگاه محل تحصیل:

سال فراغت از تحصیل :

معدل كل:
مشخصات دوره كارشناسي ارشد:

رشته تحصیلي:

دانشگاه محل تحصیل:

سال فراغت از تحصیل:

سال شروع به تحصیل :
معدل كل با احتساب نمره پايان نامه:
معدل كل بدون احتساب نمره پايان نامه:
رتبه در بین دانشجويان هم رشته و هم ورودي:
عنوان پايان نامه:
استاد /استادان راهنما :
استاد /استادان مشاور :
نمره پايان نامه در صورت اتمام دوره كارشناسي ارشد:

تاريخ دفاع:

مشخصات كارهاي پژوهشي:
تعداد مقاالت در مجالت ISI
تعداد مقاالت كنفرانسي

تعداد مقاالت در مجالت علمي پژوهشي داخلي
تعداد ساير مقاالت در مجالت معتبر داخلي و خارجي

مشخصات كامل در برگه هاي ضمیمه وارد گردد.
بدينوسیله متعهد مي شوم كلیه اطالعات اعالم شده در فرم درخواست ورود به دوره دكتري بدون آزمون ،صحیح و كامل بوده و ارائه
اين فرم تعهدي را براي دانشگاه ايجاد نمي كند و بر اساس آيین نامه شماره  21/67272مورخ  93/4/18حداقل شرايط ورود به
دوره دكتري را دارا مي باشم و چنانچه در هر مرحله ثبت نام ،پذيرش و تحصیل مشخص گردد كه واجد هر يک از شرايط فوق
نبوده ام دانشگاه مي تواند از ادامه تحصیل من جلوگیري بعمل آورده و طبق مقررات با اينجانب رفتار نمايد.

امضا

مشخصات مقاالت مجله ( تصوير كلیه صفحات مقاله پیوست گردد)
-1عنوان مقاله:
نام مجله:
نوع مجلهISI O :

Oعلمي – پژوهشي داخلي يا  ISCمورد تائید وزارت علوم

Oمستخرج از پايان نامه نمي باشد
مي باشد
شما نفر چندم مي باشد ----------

Oمستخرج از پايان نامه

تعداد نويسندگان ------

نام

توجه  :گواهي اعتبار مجله ضمیمه گردد.

-2عنوان مقاله:
نام مجله:
نوع مجلهISI O :

Oعلمي – پژوهشي داخلي يا  ISCمورد تائید وزارت علوم

Oمستخرج از پايان نامه نمي باشد
مي باشد
شما نفر چندم مي باشد ----------

Oمستخرج از پايان نامه

تعداد نويسندگان ------

نام

توجه  :گواهي اعتبار مجله ضمیمه گردد.

 -3عنوان مقاله:
نام مجله:
نوع مجلهISI O :

Oعلمي – پژوهشي داخلي يا  ISCمورد تائید وزارت علوم

Oمستخرج از پايان نامه نمي باشد
مي باشد
شما نفر چندم مي باشد ----------
توجه  :گواهي اعتبار مجله ضمیمه گردد.

Oمستخرج از پايان نامه

تعداد نويسندگان ------

نام

 -4عنوان مقاله:
نام مجله:
Oعلمي – پژوهشي داخلي يا  ISCمورد تائید وزارت علوم

نوع مجلهISI O :

Oمستخرج از پايان نامه نمي باشد
مي باشد
شما نفر چندم مي باشد ----------

Oمستخرج از پايان نامه

تعداد نويسندگان ------

توجه  :گواهي اعتبار مجله ضمیمه گردد.

مشخصات مقاالت كنفرانس ( تصوير كلیه صفحات پیوست گردد)
 -1عنوان مقاله
موسسه برگزار كننده:

 -نام كنفرانس:

محل (شهر–كشور) ........................... :سال  .............. :تعداد نويسندگان ............... :نام شمانفر چندم مي باشد............
چکیده

مقاله كامل

 -2عنوان مقاله
موسسه برگزار كننده:

 -نام كنفرانس:

محل (شهر–كشور) ........................... :سال ..............تعداد نويسندگان .................. :نام شمانفر چندم مي باشد.............
چکیده

مقاله كامل

 -3عنوان مقاله
موسسه برگزار كننده:

 -نام كنفرانس:

محل (شهر–كشور) ............................. :سال  ................ :تعداد نويسندگان ............. :نام شمانفر چندم مي باشد..........
چکیده

مقاله كامل

نام

 -4عنوان مقاله
موسسه برگزار كننده:

 -نام كنفرانس:

محل (شهر–كشور) ............................. :سال  ................ :تعداد نويسندگان ............. :نام شمانفر چندم مي باشد..........
چکیده

مقاله كامل

 -5عنوان مقاله
موسسه برگزار كننده:

 -نام كنفرانس:

محل (شهر–كشور) ............................. :سال  ................ :تعداد نويسندگان ............. :نام شمانفر چندم مي باشد..........
چکیده

مقاله كامل

