اطالعیه دانشگاه بوعلي سینا در خصوص مرحله مصاحبه و بررسي سوابق آموزشي ،پژوهشي و فناوری آزمون نیمهمتمركز دكتری « » Ph.D.سال -1316
تکمیل ظرفیت
داوطلب گرامي اطالعیه ذیل را با دقت مطالعه نمایید.
مقدمه
با توجه به گسترش روز افزون تحصیالت تکمیلی در کشور ،در نظر گرفتن اصل برابری فرصت ها و اجرای عدالت آموزشی در فرآیند پذیرش دانشجو امری مهم و ضروری است .لذا ،براساس آییننامه
ورودی دکتری ( )Ph.D.و شیوهنامه اجرایی آزمون دکتری ابالغی معاونت آموزشی وزارت و در نظر گرفتن شیوهنامه اجرایی آییننامه ،شیوهنامه اجرایی حاضر برای تعیین روند پذیرش دانشجوی دکتری به منظور
پیشگیری از بروز اختالل در پذیرش عادالنه ،علمی و کیفی و نیز هماهنگی بین عوامل اجرایی در دانشگاه بوعلی سینا تدوین شده است.
 -1تعاریف


وزارت :وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری



سازمان سنجش :سازمان سنجش آموزش کشور



دانشگاه :دانشگاه بوعلی سینا



شورا :شورای دانشگاه بوعلی سینا



مرحله اول :آزمون برگزار شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور



مرحله دوم :توسط دانشگاه برگزار شده و شامل مصاحبه علمی و سنجش علمی و بررسی سوابق آموزشی ،پژوهشی و فناوری داوطلب میباشد.



داوطلب :متقاضی پذیرش در دوره دکتری که دارای مدرک تحصیلی کارشناسیارشد مورد تایید وزارت میباشد.



رشته امتحانی :مجموعه رشتههای متناسب بدون توجه به گرایش و زمینه



امتیاز آموزشی و پژوهشی :امتیاز مدارک پژوهشی شامل انواع مقاله ،گواهی ثبت اختراع و تالیف یا ترجمه کتاب توسط داوطلب میباشد .امتیاز سوابق آموزشی داوطلب براساس مدارک ارایه شده
شامل معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی و کارشناسیارشد ،المپیادهای علمی و سطح توانایی زبان داوطلب میباشد.



مصاحبه علمی و سنجش علمی :امتیاز مصاحبه شامل امتیاز بخش مصاحبه حضوری کار گروه برگزار کننده مصاحبه با داوطلب و قدرت پاسخ گویی به سئواالت میباشد.

 -2اطالعرساني :اطالعرسانی رشتههای مورد پذیرش و شرایط پذیرش از طریق وب گاه دانشگاه انجام میشود.
 1از 8

 -3رشتهها و ظرفیت پذیرش :رشتههای مورد پذیرش مطابق با آییننامه ظرفیت پذیرش دانشجوی تحصیالت تکمیلی دانشگاه و ظرفیت تایید شده از طرف دفتر گسترش آموزش عالی وزارت که در
فراخوان دانشگاه اعالم میگردد.
 -4نحوه ثبت نام :ثبت نام از داوطلبان براساس شرایط زیر انجام میشود:
الف -تنها افراد شرکت کننده در مرحله اول (آزمون سازمان سنجش) که حد نصاب اعالم شده توسط دانشگاه را کسب کرده باشند میتوانند به عنوان داوطلب در مرحله دوم شرکت نمایند.
ب -حدنصاب سنجش علمی رشته یا رشته محل های مورد پذیرش پس از اعالم نتایج مرحله اول توسط سازمان سنجش و براساس تراز پیشنهادی سازمان سنجش ،بررسی و تعیین خواهد گردید.
ج -هزینه ثبت نام :براساس مصوبه کمیسیون هیات امنای دانشگاه (تاریخ  )2334/22/22مبلغ  000/000ریال (هشتاد هزار تومان) به عنوان هزینه ثبت نام مرحله دوم در دانشگاه تعیین شده است.
د -ثبت نام و درخواست شرکت در مرحله دوم از طریق سامانه الکترونیکی انجام خواهد شد.
ه -بررسی اولیه مدارک داوطلبان توسط تحصیالت تکمیلی دانشگاه انجام خواهد شد.
 -5زمان برگزاری آزمون مرحله دوم :براساس تاریخهای پیشنهادی سازمان سنجش مرحله دوم برگزار خواهد شد.
 -6تركیب كارگروه برگزار كننده مرحله دوم :در هر رشته -گرایش حداقل سه نفر از اعضای هیات علمی با مرتبه استادیار و باالتر توسط شورای تحصیالت تکمیلی گروه آموزشی قبل از برگزاری
آزمون به عنوان کارگروه برگزار کننده مرحله دوم تعیین می شوند .حضور و امتیاز دهی عضو هیات علمی پذیرنده دانشجو (استاد راهنمای آینده) در تمامی مراحل آزمون مرحله دوم ضروری است.
 -7نحوه ارزیابي داوطلبان در مرحله دوم :ارزیابی داوطلبان در این مرحله براساس موارد زیر صورت خواهد گرفت:
الف -نمره آزمون متمرکز مرحله اول به میزان  50درصد نمره کل نهایی داوطلب را تشکیل میدهد.
ب -ارزیابی داوطلبان براساس سوابق آموزشی ،پژوهشی و فناوری و مصاحبه علمی و سنجش علمی انجام میگیرد .بر این اساس از مجموع  50امتیاز این مرحله ،سوابق آموزشی ،پژوهشی و فناوری 20
امتیاز و و مصاحبه علمی و سنجش علمی  30امتیاز را شامل میشود.

ج -امتیاز سوابق آموزشی ،پژوهشی و فناوری داوطلب براساس جدول زیر بررسی و محاسبه خواهد شد:
ردیف

نوع فعالیت

حداكثر امتیاز

 -2مقاالت علمی -پژوهشی(داخلی و خارجی) مرتبط با رشته تحصیلی
2

 -2گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

نحوه ارزیابي

هر مقاله تا  7امتیاز مطابق آیین نامه ارتقا
7

 -3برگزیدگی در جشنوارههای علمی معتبر (و آثار بدیع هنر مورد تایید)

گواهی ثبت اختراع بین المللی تا  7و داخلی تا 5
برگزیدگی داخلی تا 3و خارجی تا  7امتیاز

2

مقاالت علمی -ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی

2

هر مقاله تا دو امتیاز مطابق آیین نامه ارتقا

3

مقاالت چاپ شده در کنفرانسهای معتبر (داخلی یا خارجی)

2

خارجی تا  2و داخلی  2امتیاز

4

تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

2

-

5

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی

2

طبق نظر کمیته مصاحبه کننده
 2از 8

6

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسیارشد ناپیوسته

2

طبق نظر کمیته مصاحبه کننده

7

برگزیدگان المپیادهای علمی -دانشجویی ،دانشجوی نمونه کشوری

2

رتبه 2تا 2 ،3امتیاز -رتبه 4تا 2 ،6امتیاز

0

مدرک زبان معتبر

2

طبق جدول زیر

جمع

22

 داوطلبانی که از ردیف ( 2مقاالت علمی -ترویجی) امتیاز کسب نکنند میتوانند از این امتیاز در ردیف  2استفاده نمایند.
 نحوه محاسبه و توزیع امتیاز پژوهشی ردیفهای  2تا  4مطابق آییننامه ارتقا اعضای هیات علمی صورت میگیرد.
 برای داوطلبان دوره کارشناسیارشد پیوسته امتیاز مجموع ردیفهای  5و  6برای معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره در نظر گرفته میشود.
 مدارک دانشجوی نمونه کشوری بایستی بر اساس آییننامه مربوطه ارائه گردد.

نحوه محاسبه امتیاز مدرک زبان (ردیف  0جدول باال) براساس جدول زیر انجام خواهد شد.
MSRT
)(MCHE

IELTS Equivalent

)TOEFL (IBT

)TOEFL (CBT

TOEFL (PBT)+
TOLIMO

35-200

7/5-3

223-220

263-300

625-600

30

7

200

250

600

05

6/ 5

30-32

232

575

1/57

00

6

73-00

223

550

1/7

75

5/ 5

63-70

236

525

1/27

70

5

56-60

273

500

1

65

4/ 5

43-50

252

475

2/57

55

4

33-40

233

450

2/7

45

3/ 5

23-30

223

425

2/27

امتیاز تخصیصي
2

د -امتیاز مصاحبه علمی و سنجش علمی از داوطلب براساس جدول زیر بررسی و محاسبه خواهد شد:
شاخص ارزیابي

ردیف

حداكثر امتیاز

2

تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سئواالت

4

2

وسعت نظر ،نوآوری ،خالقیت و کارآفرینی

4

3

شخصیت ،متانت و نحوه تعامل

4

4

نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی

4

5

توانایی فن بیان و انتقال مطالب

4

6

همراستایی زمینه پژوهش داوطلب با اولویتهای علمی اعضای گروه (نظر استاد راهنما)

20

جمع

32

 -3برنامه زماني انجام مرحله مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشي (مرحله ارزیابي تخصصي)
 3از 8

 -2-3ساعت حضور در دانشکده مربوطه (محل برگزاری مصاحبه)  0صبح می باشد .جهت كسب هرگونه اطالعات بیشتر صرفا با دانشکده مربوطه تماس حاصل فرمایید.
 -2-3بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر برای شرکت در مرحله بررسی سوابق علمی ،آموزشی و پژوهشی (مصاحبه) ،بررسی مدارک و یا هر روش دیگر مطابق آئیننامه مربوط ،هیچگونه تقاضایی قابل پذیرش نمیباشد .لذا به داوطلبان توصیه میشود که در
مهلت مقرر تعیین شده با به همراه داشتن مدارک و مستندات الزم به دانشکده مربوط مراجعه نمایند .به مراجعات و یا ارائه مدارک پس از تاریخ مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .همچنین عدم مراجعه برای شرکت در مراحل فوق ،به منزله انصراف داوطلب از
پذیرش در کد رشته محل یا کد رشته محلهای انتخابی مربوط تلقی میگردد.

 -3-3جهت كسب اطالعات بیشتر و هر گونه هماهنگي صرفا با دانشکده مربوطه تماس حاصل فرمایید.
 -4-3چنانچه تغییراتی در تاریخ برگزاری مصاحبه صورت گیرد ،مراتب به صورت تلفنی (یا با ارسال پیامک) توسط گروههای آموزشی یا معاونت تحصیالت تکمیلی دانشکده مربوطه به اطالع داوطلبان رسانده خواهد شد.
 -5-3پرداخت هزینه و همراه داشتن کارت ورود به جلسه که از طریق سامانه ثبت نام (که بر روی سایت  gs.basu.ac.irقراردارد) قابل دریافت میباشد ،الزامی است.

جدول برنامه زماني انجام مرح له مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشي (مرحله ارزیابي تخصصي) آزمون ورودی دوره دكتری » «Ph. Dنیمه متمركز سال -1316
تکمیل ظرفیت

ساعت حضور در محل برگزاری مصاحبه  8صبح مي باشد.
رشته/گرایش

کدرشته

دوره

تاریخ مصاحبه

دانشکده

شیمی *شیمی فیزیک

2444

نوبت دوم

 4آذرماه

شیمی

شیمی *شیمی الی

2505

نوبت دوم

 4آذرماه

شیمی

شیمی *شیمی تجزیه

2536

روزانه

 4آذرماه

شیمی

همدان -تقاطع پژوهش ،خیابان شهید فهمیده -روبروی پارک مردم (لونا پارک)-

شیمی *شیمی تجزیه

2573

نوبت دوم

 4آذرماه

شیمی

دانشکده شیمی ،تلفن تماس ،00230202007 :مسئول تحصیالت تکمیلی :آقای

شیمی *شیمی معدنی

2600

روزانه

 4آذرماه

شیمی

دکتر قربانیواقعی ،کارشناس :خانم قرهباغی

شیمی *شیمی معدنی

2632

نوبت دوم

 4آذرماه

شیمی

شیمی کاربردی *-

2655

نوبت دوم

 4آذرماه

شیمی

علوم اقتصادی *اقتصادشهری ومنطقه ای

2260

روزانه

 32آبانماه

علوم اقتصادی و اجتماعی

همدان -چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن -دانشگاه بوعلی سینا (ورودی

علوم اقتصادی *اقتصادبخش عمومی

2200

نوبت دوم

 32آبانماه

علوم اقتصادی و اجتماعی

اصلی دانشگاه (روبروی خیابان جوادیه)) ،دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی،

علوم اقتصادی *اقتصادشهری ومنطقه ای

2306

نوبت دوم

 32آبانماه

علوم اقتصادی و اجتماعی

زبان وادبیات فارسی *-

2005

روزانه

 25آبانماه

علوم انسانی

زبان وادبیات فارسی *-

2063

نوبت دوم

 25آبانماه

علوم انسانی

اصلی دانشگاه (روبروی خیابان جوادیه)) ،دانشکده علوم انسانی ،تلفن

الهیات ومعارف اسالمی -فقه ومبانی حقوق اسالمی *-

2530

روزانه

 4آذرماه

علوم انسانی

 -00230232620مسئول تحصیالت تکمیلی :آقای دکتر احمدیصفا ،کارشناس:

حقوق خصوصی *-

2350

روزانه

 7آذرماه

علوم انسانی

محل

آدرس و شماره تلفن

تلفن  -00230232265مسئول تحصیالت تکمیلی :آقای دکتر حسینی ،کارشناس:
آقای اکبری
همدان -چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن -دانشگاه بوعلی سینا (ورودی

آقای عشایری
 4از 8

زبان شناسی *-

5420

نوبت دوم

 7آذرماه

علوم انسانی

ریاضی *جبر

2025

روزانه

 32آبانماه

علوم پایه

همدان -تقاطع پژوهش ،خیابان شهید فهمیده -روبروی پارک مردم (لونا پارک)-

ریاضی *جبر

2323

نوبت دوم

 32آبانماه

علوم پایه

دانشکده علوم پایه ،تلفن تماس ،00230300622 :مسئول تحصیالت تکمیلی:

ریاضی کاربردی *تحقیق درعملیات

3024

روزانه

 32آبانماه

علوم پایه

آقای دکتر خدابخش ،کارشناس :آقای پیریه ،خانم خوشنویس

بیومکانیک ورزشی *-

2477

نوبت دوم

 24آبانماه

علوم ورزشی

مهندسی برق *قدرت

3455

روزانه

 12آذرماه

فنی و مهندسی

مهندسی عمران *سازه

3562

روزانه

 25آبانماه

فنی و مهندسی

مهندسی عمران *سازه

3530

نوبت دوم

 25آبانماه

فنی و مهندسی

مهندسی عمران *ژئوتکنیک

3630

روزانه

 25آبانماه

فنی و مهندسی

مهندسی مکانیک *طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات

3027

روزانه

 32آبانماه

فنی و مهندسی

مهندسی مکانیک *طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات

3052

نوبت دوم

 32آبانماه

فنی و مهندسی

اصلی دانشگاه (روبروی خیابان جوادیه)) ،دانشکده فنی و مهندسی ،تلفن

مهندسی مکانیک *طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک کنترل وارتعاشات

3076

روزانه

 32آبانماه

فنی و مهندسی

 -00230232270مسئول تحصیالت تکمیلی :آقای دکتر فدایی ،کارشناسان :خانم

مهندسی مکانیک *تبدیل انرژی

3324

روزانه

 32آبانماه

فنی و مهندسی

مهندسی مکانیک *تبدیل انرژی

3353

نوبت دوم

 32آبانماه

فنی و مهندسی

مهندسی صنایع *-

4250

نوبت دوم

 12آذرماه

فنی و مهندسی

مهندسی موادومتالورژی *-

4207

روزانه

 32آبانماه

فنی و مهندسی

مهندسی موادومتالورژی *-

4322

نوبت دوم

 32آبانماه

فنی و مهندسی

علوم ومهندسی باغبانی *فیزیولوژی تولیدوپس ازبرداشت گیاهان باغبانی

4523

روزانه

 1آذرماه

کشاورزی

علوم ومهندسی باغبانی *فیزیولوژی تولیدوپس ازبرداشت گیاهان باغبانی

4542

نوبت دوم

 1آذرماه

کشاورزی

علوم ومهندسی اب *ابیاری وزهکشی

4764

نوبت دوم

 24آبانماه

کشاورزی

علوم ومهندسی اب *منابع اب

4006

نوبت دوم

 24آبانماه

کشاورزی

علوم ومهندسی اب *هواشناسی کشاورزی

4022

روزانه

 24آبانماه

کشاورزی

زراعت *-

4075

نوبت دوم

 2آذرماه

کشاورزی

بیوتکنولوژی کشاورزی *-

4323

نوبت دوم

 1آذرماه

کشاورزی

همدان -چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن -دانشگاه بوعلی سینا (ورودی
اصلی دانشگاه (روبروی خیابان جوادیه) ،دانشکده علوم ورزشی ،تلفن
 -00230302423مسئول تحصیالت تکمیلی :خانم دکتر پارسایی ،کارشناس:
آقای نوروزی

همدان -چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن -دانشگاه بوعلی سینا (ورودی

زنگنه و آقای شکوهی

همدان -چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن -دانشگاه بوعلی سینا (ورودی
اصلی دانشگاه (روبروی خیابان جوادیه)) ،دانشکده کشاورزی جدید ،تلفن
 -00234425400مسئول تحصیالت تکمیلی :آقای دکتر نوذری ،کارشناس :آقای
منظمیتبار
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توسعه کشاورزی *-

4350

نوبت دوم

 1آذرماه

کشاورزی

حشره شناسی کشاورزی *-

4354

روزانه

 21آبانماه

کشاورزی

بیماری شناسی گیاهی *-

4376

روزانه

 24آبانماه

کشاورزی

بیماری شناسی گیاهی *-

4333

نوبت دوم

 24آبانماه

کشاورزی

 -4مدارک الزم:
(الزم است مدارک ذیل توسط داوطلب تهیه و در روز مصاحبه به مسئول تحصیالت تکمیلی دانشکده مربوطه ارائه شود ،در ضمن ضمن ارائه اصل مدارک و یک نسخه کپی از آن جهت درج در پرونده مصاحبه به همراه داشته باشید)
 -2-4فرم تکمیل شده مشخصات فردی (فرم شماره )2
 -2-4اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی برای تطبیق مشخصات شناسنامهای معرفی شده با مشخصات اطالعات ارسالی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور.
 -3-4تصویری از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی.
 -4-4پرداخت مبلغ  000/000ریال (هشتصد هزار ریال) از طریق سامانه ثبت نام (بدون پرداخت هزینه و دریافت كارت ورود به جلسه ،ثبت نام داوطلب نهایي نشده و متقاضي حق شركت در جلسه مصاحبه را ندارد).
 -5-4اصل و کپی مدرک یا گواهی پایان تحصیالت دوره کارشناسی
تبصره  -2آن دسته از معرفی شدگانی که فارغالتحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته میباشند عالوه بر اصل مدرک کارشناسی ناپیوسته میبایست اصل و کپی مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند.
 -6-4اصل و کپی مدرک یا گواهی پایان تحصیالت دوره کارشناسی ارشد.
تبصره  -داوطلبانی که دانشجوی سال آخر دوره کارشناسیارشد و یا دکتری حرفهای بوده و حداکثر تا تاریخ  2336/06/32فارغالتحصیل میشوند (اصل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک مطابق فرم مندرج در صفحه
 40دفترچه راهنمای شرکت در آزمون مذکور و یا فرم مندرج در صفحه  36دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی)  .را همراه داشته و ارائه نمایند.
 -7-4اصل و کپی ریز نمرات (کارنامه نهایی) دوره کارشناسی ( و اصل و کپی ریز نمرات دوره کاردانی برای دانشجویانی که دوره کارشناسی آن ها به صورت ناپیوسته بوده است).
 -0-4اصل و کپی ریز نمرات (کارنامه نهایی) دوره کارشناسی ارشد.
 -3-4فرم شماره ( 2تعهد حضور تمام وقت).
 -20-4یک نسخه از مستندات علمی -پژوهشی شامل مقاله ،کتاب ،اختراع ،اکتشاف و کلیه موارد مشمول دریافت امتیاز . . .
تذکر  :2تنها به مقاالتی امتیاز داده میشود که در ژورنالهای دارای نمایه معتبر بینالمللی یا مورد تایید وزاتینن با اعتبار علمی -پژوهشی ،چاپ یا پذیرش شده باشند.
تذکر  -2نشریاتی که مقاالت متقاضی در آنها منتشر شدهاند نباید در لیست سیاه ( )Black Listاعالم شده از طرف معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری باشند.
تذکر  :3از مقاالت دارای پذیرش قطعی برای چاپ ،حداکثر دو مورد قابل امتیازدهی است.
تذکر  :4ارائه اصل و کپی گواهی پذیرش قطعی (با ذکر تاریخ دقیق دریافت مقاله ،پذیرش و چاپ) برای مقاالت چاپ نشده و متن کامل مقاله و مکاتبات مربوط به آن الزامی است.
تذکر  :5تنها به مقاالت کنفرانسی /همایشی داخلی که در همایشهای معتبر برگزار شده توسط یکی از دانشگاههای زیر مجموعه وزارتین یا توسط توسط انجمنهای علمی تخصصی رشته مربوطه ،ارائه شده باشد ،امتیاز تعلق میگیرد.
تذکر  :6تنها به مقاالت کنفرانسی /همایشی خارجی که در همایشهای معتبر ارائه شده باشد ،امتیاز تعلق میگیرد.
 -22-4برگزیدگان جشنواره های علمی معتبر بینالمللی و المپیادهای علمی دانشجویی الزم است گواهی معتبر با امضاء باالترین مقام مسئول به شرح ذیل ارائه نمایند:


برگزیدگان رتبه اول تا سوم مرحله نهایی جشنواره های علمی معتبر بینالمللی (خوارزمی ،فارابی ،رازی و ابن سینا) باید تایید دبیرخانه جشنواره را نیز کسب و ارائه نمایند.



گواهی ثبت اختراع باید دارای تاییدیه از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران باشد.
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برگزیدگان مرحله نهایی المپیادهای علمی دانشجویی باید تایید دبیرخانه المپیاد را نیز کسب و ارائه نمایند.
 -22-4یک نسخه از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد (ویژه داوطلبان فارغ التحصیل)
 -23-4یک نسخه پروپوزال (ویژه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد)
 -24-4اصل گواهی شرکت در آزمونهای ملی و بینالمللی زبان که در آن نمره زبان اخذ شده مشخص باشد.
 -25-4ارائه پرینت كلیه کارنامههای آزمون دکتری نیمهمتمرکز سال  2336و مرحله تکمیل ظرفیت که توسط سازمان سنجش منتشر شده است.
 -26-4توصیهنامه علمی (دو مورد)
تذکر :ارائه توصیهنامه از استاد راهنمای دوره کارشناسی ارشد الزامی می باشد .توصیه نامه دیگر بایستی توسط یکی از اساتید دروس تخصصی دوره کارشناسی ارشد تکمیل شده باشد .پیشنهاد میشود توصیه نامه در فرم مخصوص مورد تایید دانشگاه بوعلی سینا
(فرم شماره  )3تنظیم شود و به صورت محرمانه و در پاکت در بسته  ،در زمان مصاحبه همراه سایر مدارک تحویل دانشکده /گروه آموزشی گردد.
 -27-4اصل گواهی به انضمام آخرین حکم کارگزینی مبنی بر اینکه عضو هیات علمی رسمی -قطعی و یا رسمی -آزمایشی تابعه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری بوده که به تأیید باالترین مقام مسئول نیز رسیده باشد ،برای آندسته از افرادی که از امتياز مربی در
این آزمون استفاده نمودهاند .
تذکر  :2ارائه موافقت نامه قطعی مبنی بر ادامه تحصیل از طریق سهمیه مربیان به تأیید معاون آموزشی یا معاون اداری و مالی (پشتیبانی) دانشگاه یا موسسه آموزش عالی.
تذکر  :3تکمیل و ارائه فرم شماره  ،4مخصوص داوطلبان استفاده از سهمیه مربیان.
تذکر :داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه مربیان باید در زمان ثبت نام در آزمون به صورت رسمی در یکی از مؤسسات آموزشی /پژوهشی وابس ته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری اشتغال به کار داشته باشند .این دسته از داوطلبان باید حداقل دارای سه سال
سابقه کار به عنوان عضو هیات علمی تمام وقت (تایید شده در فرم شماره  )4باشند.
تبصره -آن دسته از معرفی شدگان برای مصاحبه که متقاضی استفاده از سهمیه مربی گردیدهاند ،موظف به ارائه گواهی معتبر در این خصوص میباشن د .الزم به توضیح است مطابق ضوابط مربوط ،منحصراً مربیان آموزشی رسمی (آزمایشی یا قطعی) دانشگاهها،
مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فنّآوری یا سایر دانشگاه هایی که دارای هیأت ممیزه مورد تأیید وزارت علوم ،تحقیقات و فنّآوری باشند ،مجاز به استفاده از سهمیه «مربی» در آزمون ورودی دوره دکتری » «Ph.Dنیمهمتمرکز سال
 2336میباشند به عبارت دیگر مدرسان و اعضاء هیأت علمی پیمانی ،قراردادی ،حقالتدریس ،دستیاران آموزشی و  ...اجازه استفاده از این سهمیه را ندارند.
 -20-4تصویر کارت معافیت یا پایان خدمت وظیفه عمومی یا مدرکی که وضعیت نظام وظیفه معرفی شده را با توجه به بند «مقررات وظیفه عمومی» مندرج در صفحه  3دفترجه راهنمای شرکت در آزمون مذکور را مشخص نماید ،جهت برادران الزامیست.
تبصره  : 2برای آن دسته از داوطلبانی که در حال حاضر در خدمت وظیفه عمومی هستند ،ارائه گواهی از مراجع ذیصالح مبنی بر اینکه حداکثر تا تاریخ  2336/06/32خدمت خود را به اتمام رسانیده اند یا در صورت قبولی از خدمت وظیفه ترخیص خواهند شد،
الزامیست.
 -23-4ارائه اصل و تصویر كلیهی مدارک مورد نیاز در روز مصاحبه الزامي ميباشد.
 مدارک ناقص بررسی نخواهد گردید و صرفا به مدارک ارایه شده و مورد تایید توسط كمیتههای ارزیابي امتیاز بندهای مورد نظر تعلق ميگیرد. -7نحوه ثبت نام

ثبت نام از طریق "سامانه ثبت نام آزمون دكتری تخصصي سال  1316دانشگاه بوعلي سینا" که بر روی سایت مدیریت تحصیالت تکمیلی به آدرس gs.basu.ac.ir

قرار دارد ،صورت میگیرد.

 -6نکات مهم (ضمن مطالعه نکات ذیل ،دفترچه شماره  2آزمون ورودی دوره دكتری سال  1316را با دقت مطالعه فرمایید).
 -2-6منحصراً داوطلبانی میتوانند نسبت به مراجعه به دانشگاه ها برای انجام مرحله مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی اقد ام نمایند که کدرشته محل مربوطه را در فرم انتخاب رشته خود درج نموده و حد نصاب نمره علمی الزم را مطابق کارنامه کسب کرده
باشند .به عبارت دیگر اگر داوطلبی حدنصاب کدرشته محلی را کسب نموده ولی در زمان مقرر اقدام به انتخاب رشته و درج آن کدرشته محل در فرم انتخاب رشته اینترنتی ننموده باشد ،امکان شرکت در مراحل ارزیابی تخصصی برای وی میسر نخواهد بود.
بر اساس اعالم سازمان سنجش آموزش کشور (در بخش توضیحات مهم کارنامه آزمون ورودی دوره دکتری (نیمهمتمرکز)) سال :2336
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معدلهای درج شده در این کارنامه ،براساس معدلهای اعالم شده توسط داوطلب در تقاضانامه اینترنتی به شرح ذیل در این کارنامه درج شده است و الزم است داوطلبان در صورت معرفی جهت مصاحبه ،اصل مدرکی را که نشانگر این معدل باشد ،به همراه سایر
مدارک به موسسه یا دانشگاه مربوطه در مرحله ارزیابی تخصصی ارائه نمایند .بدیهی است در غیر اینصورت موسسه از انجام ارزیابی تخصصی و مصاحبه و ادامه روند پذیرش داوطلب دارای مغایرت معدل خودداری خواهد نمود.


مجدداً یادآوری میشود که در هنگام مراجعه افراد جهت ارزیابی تخصصی  ،الزم است اصل مدرکی که معدل مندرج در کارنامه آزمون را تایید مینماید به همراه سایر مدارک ثبتنامی ارائه نمایند .بدیهی است در غیراینصورت به عنوان داوطلب
دارای مغایرت معدل شناخته شده و ضمن عدم انجام مراحل مصاحبه ،با وی مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

 -2-6مرحله دوم برای هر داوطلب صرفا یکبار و به صورت هماهنگ برای تمامی داوطلبان انجام میشود  .عدم مراجعه داوطلب در مرحله دوم به منزله انصراف وی تلقی شده و برگزاری مجدد آزمون مرحله دوم امکان پذیر نیست.
 -3-6گزینش نهایی داوطلبان در هر کدرشته محل براساس نمره کل نهایی حاصل از نمره علمی آزمون متمرکز و نمرات مراحل مختلف ارزیابی تخصصی (مطابق با مفاد مندرج در بند  2صفحه  3دفترچه شماره  2آزمون) ،حدنصاب تعیین شده توسط دانشگاهها و
موسسات آموزش عالی در هر کدرشته محل و با توجه به اولویت کدرشتهمحلهایی که برای مصاحبه معرفی شدهاند ،صورت خواهد گرفت.
 -4-6آندسته از داوطلبانی که قبالً در ردیف پذیرفتگان نهایی آزمون دکتری » «Ph.Dسال ( 2336در هریک از دوره ها )قرار گرفته و به عنوان قبولی اعالم شده اند ،چنانچه در ردیف پذیرفتگان نهایی مرحله تکمیل ظرفیت (در هریک از دوره ها اعم از روزانه
و یا ) ...نیز قرار بگیرند ،قبولي قبلي آنان «كانلمیکن» تلقي گردیده و مطابق ضوابط ،میبایست در کدرشته قبولی جدید ثبت نام نموده و ادامه تحصیل نمایند و هیچگونه تقاضایی بعد از اعالم نتایج ،پذیرفته نخواهد شد.
 -5-6داوطلبانی که دانشجوی سال آخر دوره کارشناسیارشد و یا دکتری حرفهای بوده و حداكثر تا تاریخ  31/26/16فارغالتحصیل شدهاند ،میبایست گواهی مربوط را ارائه نمایند و داوطلباني كه تا تاریخ  32/11/16فارغالتحصیل خواهند
شد ،می بایست اصل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک مطابق فرم مندرج در صفحه  40دفترچه راهنمای شرکت در آزمون مذکور و یا فرم مندرج در صفحه  36دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی مبنی بر
فارغالتحصیلی تا تاریخ  30/22/36را تکمیل و ارائه نمایند.

 -6-6آندسته از داوطلبانی که پس از شرکت در مرحله مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی در ردیف پذیرفتهشدگان نهایی دوره روزانه آزمون دورهی دکتری ) (Ph.Dنیمه متمرکز سال  2336قرار بگیرند ،مجاز به ثبتنام و شرکت در آزمون
دکتری سال  2337نخواهند بود .
 -7-6احراز تمامی شرایط اعالمی در دفترچه شماره ( )2و ( )2آزمون نیمه متمرکز دکتری سال  2336الزامی است.
 -0-6شرکت در تمامی مراحل ارزیابی تخصصی برای تمامی متقاضیان برای پذیرش نهایی الزامی می باشد.
 -3-6اقدامات الزم در خصوص بررسی صالحیت عمومی بر اساس اطالعیههای سازمان سنجش آموزش کشور ،برای داوطلبان الزامی است

 -به داوطلبان توصیه اكید ميگردد ،مرتباً به بخش (منوی) اخبار و

اطالعیههای سایت اینترنتي مدیریت تحصیالت

تکمیلي دانشگاه ( )www.gs.basu.ac.irمراجعه و اطالعیههای مربوطه را به دقت مطالعه نمایند.
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