
  
  بسمه تعالی          

  

 96- 97تحصیلی  بدون آزمون دانشگاه خوارزمی سال )Ph.D(تخصصی پذیرش دانشجوي دکتري  فراخوان

  )سهمیه استعدادهاي درخشان(
  

آموختگان کارشناسی ارشد براي ورود به دوره دکتري بدون آزمون در جهت  دانشمیان از در نظر دارد  خوارزمیدانشگاه رساند  به اطالع می

به و بدون از طریق بررسی سوابق، مصاح 18/4/93مورخ  67272/21مطابق آیین نامه شماره  وزارت علوم، تحقیقات و فناوريضوابط چارچوب 

  .دانشجو بپذیرد 96-97در سال تحصیلی  پیوستهاي اعالم شده مندرج در جدول  شرکت در آزمون در رشته

  :شرایط عمومی - الف

  .مبین اسالم با یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران اعتقاد به دین -1

  .متعهد به قانون اساسی و نظام جمهوري اسالمی ایران -2

  .نداشتن ممنوعیت از تحصیل به تشخیص مراجع ذیصالح -3

  :شرایط اختصاصی -ب

  و یا باالتر در مقطع کارشناسی  16میانگین کل داراي  آموختگان دانش -1

دفاع از نمره پایان نامه با درجه ( در مقطع کارشناسی ارشد احتساب نمره پایان نامه بدونو یا باالتر  17میانگین کل آموختگان داراي  دانش -2

  .باشند می )18  -20بین نمره  عالی

  .به بعد باشد 1/4/94متقاضی از تاریخ  کارشناسی ارشد تاریخ فراغت از تحصیل  -3

  .باشد نیمسال 5حداکثر طول دوره تحصیل دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد   -4

مقاله علمی  یکداشتن حداقل  .باشد الزامی میدر زمان بررسی مدارك بخش امتیازات پژوهشی  1از ردیف شماره  امتیاز 7کسب حداقل  -5

چنانچه متقاضی هنوز موفق به دفاع از پایان نامه خود نشده، مقاالت ارائه شده باید در جهت رشته . مستخرج از پایان نامه   ISIیاو پژوهشی 

  .دانشجو باشد

  .به مطابق با جدول ارزشیابی پیوستاز فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی و مصاح امتیاز 60کسب حداقل  -6

  



: هاي زیر انجام خواهد شد آموختگان دانشگاه فا از بین دانشدکتري بدون آزمون دانشگاه خوارزمی، صرپذیرش براي ورود به دوره تحصیلی  -7

تبریز، تربیت مدرس، تهران، شیراز، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی خواجه  خوارزمی، ، شهید بهشتی،)س(هاي اصفهان، الزهرا  دانشگاه

، کرمانشهد، یزد، صنعتی سهند، علوم پایه زنجان، کاشان، ، علم و صنعت ایران، فردوسی مباطبائینصیر الدین طوسی، صنعتی شریف، عالمه ط

  .گیالن و مازندران

  :نحوه ارائه مقاالت یا فعالیتهاي علمی برگزیده - ج

  .و مرتبط با پایان نامه باشد مورد ارزیابی قرار گرفته و باید چاپ شده یا داراي گواهی پذیرش چاپ بوده 1مقاالت ارائه شده طبق جدول شماره 

  

  :تبصره هاي مهم

حداقل  داشتنمربوط به  1بند  نباشد،  بند زیر سهیکی از  دراز بین شرایط اختصاصی، حائز شرایط در صورتی که متقاضی،  :1تبصره 

 مربوط به داشتن 2یا بند  ،)حداکثر یک نمره پایینتر از حد نصاب تعیین شده قابل قبول می باشد( کارشناسی 16معدل 

 4یا بند و  )تر از حد نصاب تعیین شده قابل قبول می باشد حداکثر یک نمره پایین( کارشناسی ارشد 17حداقل معدل 

حداکثر یک نیمسال بیشتر از سنوات تعیین شده قابل قبول ( طول دوره تحصیل در مقطع کارشناسی ارشدمربوط به 

  .و مدارك ایشان بررسی خواهد شد مجاز به شرکت در فراخوان بوده ،)باشد می

  

تحصیلی، فرصت خواهد داشت مقاله خود را که داراي  فقط تا پایان نیمسال اولدانشجو پس از کسب پذیرش در مقطع دکتري  :2تبصره 

  .خواهد شد قبولی وي لغوغیر این صورت و اصل آن را ارائه نماید، در  چاپ رساندهگواهی پذیرش می باشد به 

مقاله  و براي می باشد پذیرش نهایی مقاله داخلی، پذیرش با ذکر شماره چاپ در مجله و زمان چاپمنظور از  :3تبصره 

  .می باشد مقاله شرط پذیرش قطعی DOIخارجی، داشتن شماره 

  .باشدهاي علمی و صنعتی ایران  اع باید مورد تائید سازمان پژوهشهر گونه ثبت اختر -2

  .باید تائید دبیرخانه جشنواره را کسب و ارائه نمایند) خوارزمی، فارابی، رازي و یا ابن سینا(هاي علمی معتبر  برگزیدگان جشنواره -3

  .برگزیدگان المپیادهاي علمی دانشجویی باید تائید دبیرخانه المپیاد را کسب و ارائه نمایند -4

اهد بود که داوطلب در آن نفر اول و یا نام وي بالفاصله بعد از استاد راهنما یا مشاور و یا یکی از اعضاي مقاله، اختراع و یا کتابی معتبر خو -5

در غیر این صورت به آن . هیات علمی ذکر شود و یا مخترع اصلی اختراع، نوسینده مسئول کتاب و یا ارائه دهنده اصلی کنفرانس علمی باشد

  .امتیازي تعلق نخواهد گرفت



  

  :مهمنکات 

پذیرد، لذا به داوطلبان  صورت می ir.ac.khu.wwwهر گونه اطالع رسانی به داوطلبان منحصرا از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه به نشانی   -1

گونه نکته الزم، اطالعیه هاي مربوطه مصاحبه و یا هرن و مکان برگزاري زماسامی افراد دعوت شده به مصاحبه، شود به منظور اطالع از ا توصیه می

لذا خواهشمند است از هرگونه تماس تلفنی و یا مراجعه غیر ضروري به دفتر استعدادهاي . را از طریق سایت دانشگاه بطور منظم پیگیري نمایند

  .درخشان جدا خودداري نماید

  .دشون  آموخته  دانش 31/6/96تاریخ تا  بایددانشجویان فعلی دوره کارشناسی ارشد  –3

هاي خارج از کشور  ، نیمه حضوري، اتباع خارجی و فارغ التحصیالن دانشگاههاي مجازي دورهدانشگاه هاي پیام نور، آزاد، آموختگان  دانش -4

   .باشند این فراخوان نمی شرکت درمجاز به 

   .باشد ها می مطابق با جدول رشتهدر دوره کارشناسی ارشد  رشته تحصیلی مرتبطاولویت ادامه تحصیل دانشجو در همان  -5

  . پذیر نخواهد بود پس از قبولی و کسب پذیرش به هیچ عنوان امکان رشته و گرایشتغییر  -6

  

 :مدارك الزم

 .تصویر کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه – 1

 .جدید با ذکر مشخصات در پشت آن 3×4یک قطعه عکس  – 2

 .مدرك یا گواهی پایان تحصیالت دوره کارشناسیتصویر  – 3

معدل دوره کارشناسی ارشد (که نمره پایان نامه حتما در آن درج شده باشد  تصویر مدرك یا گواهی پایان تحصیالت دوره کارشناسی ارشد – 4

 ).بدون احتساب پایان نامه و با احتساب نمره پایان نامه باید به تفکیک ارائه شود

  ).جهت دانشجویانی که دوره کارشناسی آنها به صورت ناپیوسته بوده است(یز نمرات دوره کاردانی تصویر ر – 5

 .تصویر ریز نمرات دوره کارشناسی – 6

  .تصویر ریز نمرات دوره کارشناسی ارشد – 7

 ISI , ISC تحقیقات و فناوري، مقاالتید وزارت علوم، مقاالت متقاضی که در مجالت معتبر علمی و پژوهشی مورد تائ صفحه اولتصویر  -8

  ).می باشد الزامیتصویر جلد مجله (که در آن چاپ یا پذیرش شده باشد  اي مستندات رتبه مجلهبه همراه 

  . گواهی پذیرش چاپ مقاله براي آن دسته از مقاالتی که در زمان تقاضا به چاپ نرسیده باشند-9

http://www.khu.ac.ir/


  . پژوهشی بودن مجله اي که مقاالت متقاضی در آن چاپ شده و یا خواهد شد –گواهی رسمی و معتبر دال بر علمی  -10

  .هاي پژوهشی داوطلب ها، کلیه تالیفات، کتب، فعالیت تصویر کلیه مقاالت ارائه شده در کنفرانس -11

  . 4 مطابق با جدول شماره )در صورت دارا بودن(آزمون هاي زبان معتبر گواهی دال بر احراز حدنصاب یکی از -12

  .براي برگزیدگان جشنواره هاي علمی) خوارزمی، فارابی، رازي، ابن سینا(معرفی نامه از دبیرخانه جشنواره هاي معتبر علمی  -13

  .معرفی نامه از دبیرخانه المپیادهاي دانشجویی کشور براي دانشجویان داراي رتبه در المپیاد -14

به شماره حساب  )ریالو دویست هزار  یک میلیون(ریال 000/200/1نام به مبلغ  هزینه ثبتفیش واریزي جهت تصویر  -15

 ي دریافت شده ضمنا هزینه .واریز گرددبه نام درآمدهاي اختصاصی دانشگاه خوارزمی   501اقبال کد  شعبه ملیبانک   0103033939000

  .قابل استرداد نخواهد بودجهت بررسی مدارك بوده و به هیچ عنوان 

  .یزي همراه مدارك الزامی می باشدوار فیش و یک کپی از رائه اصلا -16

  نام اولیه  ثبتتکمیل فرم تقاضانامه  -17

  مخصوص دانشجویان سال اخر ) 2فرم شماره (تکمیل فرم تعهد  -18

  

  .: تبصره مهم

  .تسهیالت فوق استفاده نمایندتوانند از  التحصیل شوند می فارغ 31/6/69تاریخ دانشجویان متقاضی مشروط به اینکه تا -

ترتیب اثر داده  پس از مهلت مقرر ثبت نام  و یا مدارك ناقصبه . شد مسترد نخواهدمدارك داوطلبان و وجه دریافتی به هیچ عنوان  -

  .نخواهد شد

  .تقاضاي داوطلبان از اختیارات الزم برخوردار می باشد رد یا قبولدر  دانشکده -

  . باشد داوطلب در زمان مصاحبه الزامی میهاي آموزشی، پژوهشی و اجرایی  سوابق کلیه فعالیت نسخه اصلارائه یک نسخه از پایان نامه و نیز  -

ها و نهادهاي دولتی باید  ها، سازمان داوطلبان شاغل در وزارتخانه. اشدب مقطع دکتري به صورت تمام وقت می با توجه به اینکه ادامه تحصیل در -

  . محل کار خود را مبنی بر ادامه تحصیل کسب نمایند و شرطبدون قید و  موافقت کتبینام  قبل از ثبت

داوطلب ، مضافا آنکه مجاز نیستاز طریق چند دانشگاه و سازمان سنجش آموزش کشور  همزمان پذیرش نهایی داوطلب بطور -

 . نماید پذیرش قطعیبطور همزمان توسط چندین دانشگاه درخواست  تواند نمی

ریخ یاد شده مورد پس از تا هاي نام ثبتشد و تمدید نخواهد به هیچ وجه  )25/2/96(بدیهی است تاریخ اعالم شده براي بررسی مدارك   -

 .گیرد بررسی قرار نمی



 .گردد مان سنجش و مراجع ذیصالح قطعی میسازبوده و پس از تایید مشروط پذیرش دانشجویان به صورت   -

واقع در مدارك ارسالی داوطلب در هر مرحله اي، از ادامه تحصیل وي جلوگیري به عمل خواهد  مطلب خالفدرصورت احراز هرگونه  - 

  .آمد و مسئولیت عواقب آن به عهده داوطلب خواهد بود

نموده و پس از اطمینان از احراز شرایط نسبت به  دقت مطالعهخواهشمند است متقاضیان قبل از تکمیل فرم درخواست شرایط فراخوان را به  -

  . و واریز وجه اقدام نمایندنام  ثبت

  

 

  :نحوه ثبتنام و ارسال مدارك

  .خواهد بود 1396ماه سال  اردیبهشت 25حداکثر تا  نام ثبتمهلت  -1

داري ك به دفتر استعدادهاي درخشان خودلذا خواهشمند است از ارسال هرگونه مدار. فراخوان به صورت اینترنتی می باشد نام در ثبت -2

 .نمایید

اعالم اسامی دعوت شدگان به مصاحبه و همچنین زمان و مکان برگزاري مصاحبه در موقع متقضی از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه به  -3

  .رسید لذا از هر گونه تماس غیر ضروري با این دفتر خودداري فرمائیداطالع داوطلبان خواهد 

  

  

         

  

  

  

  

  

  

  و تحصیالت تکمیلی معاونت آموزشی       

  مدیریت استعدادهاي درخشان                       




