اطالعیه پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی بدون آزمون نیمسال دوم
 79-79دانشگاه زابل
دانشگاه زابل در راستای رسالت خود مبنی بر گسترش دوره های تحصیالت تمیالییی بیرای نالیسیا دوم سیا
تحصالیی  79-79بر اساس آئالن نامه ارائه تسهالت به برگزیدگان عیییی وزار عییوم تحقالقیا و فنیاوری مصیوب
 9373/3/79و بر طبق موارد مندرج در این اطتعاله در رشته ی فرآوردههای چندسازه چوب از بالن داوطیبان واجد
شرایط دانشجوی دکتری می پذیرد .مهیت ارسا مدارک حداکثر تا تیاری  9379/97/79و در صیور تایالید میدارک
ارسالی و احراز حداقل امتالازا الزم زمان مصاحبه  9379/97/77می باشد .عتقیندان برای کسب اطتعا تمیالیی و
دریافت فرم های ثبت نام به سایت دانشگاه زابل به آدرس ( www.uoz.ac.irمعاونت آموزشی و تحصالت تمیالیی>
مدیریت تحصالت تمیالیی> فرم ها و آیالن نامه ها) مراجعه فرمایند .

شرایط داوطلبان متقاضی ثبت نام در دوره دکتری بدون آزمون با استفاده از تسهیالت
آئین نامه برگزیدگان علمی دانشگاه زابل نیمسال دوم 79 -79
 -9شرایط عیومی:
 - 9پایبندی به قانون اساسی جیهوری استمی ایران
 - 7دارا بودن صتحالت عیومی
 -3نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصالل از نظر خدمت وظالفه عیومی برای داوطیبان مرد

 -7شرایط اختصاصی داوطیبان:
 -9داشتن دانش نامه کارشناسی ارشد از یمی از دانشگاههای مورد تائالد وزار

عیوم تحقالقا

و فنآوری متناسب با

رشته و گرایش تحصالیی در دوره دکتری
تبصره :9دارندگان مدرک معاد

اجازه شرکت در آزمون را ندارند.

تبصره :7دانشجویان نالیسا آخر به شرط این که تا تاری  9379/99/39از پایان نامه خود دفاع نیوده باشند نالز
میتوانند با ارائه گواهی (فرم شیاره  )7از دانشگاه مربوطه در این آزمون شرکت نیایند.
 -7در زمان تقاضا نباید بالش از دو سا از تاری فراغت از تحصالل مقطع کارشناسی ارشد متقاضی گذشته باشد
(فارغ التحصالل  79/99/39به بعد باشد).
 -3پذیرفته شدگان در دوره دکتری تیام وقت بوده و مشیو کیاله مقررا آموزشی وزار متبوع و جاری در دانشگاه
زابل میباشند .مطابق مقررا

وزار

عیوم تحقالقا

و فناوری پذیرفتهشدگان نهایی میزم به سپردن تعهد تحصالل

تیام وقت به دانشگاه برای کل مد

تحصالل دوره دکتری خواهند بود .لذا داوطیب نباید به موسسه دیگری تعهد

خدمت داشته یا در استخدام محل دیگری باشد.
تبصره :داوطیبان شاغل در سازمانها و دستگاههای دولتی در صور

قبولی در آزمون باید موافقت باالترین مقام

مسئو سازمان را جهت ادامه تحصالل خود ارائه نیایند.
 -4داشتن یمی از شرایط آئالن نامه جدید ارائه تسهالت به برگزیدگان عییی وزار عیوم تحقالقا و فناوری مصوب
 9373/94/91و اصتحاله مصوب 9373/97/99
 - 5تمیالل فرم های ثبت نام و ارسا کیاله مدارک الزم تا تاری 9379/97/79

 -3شرایط استفاده از آئالن نامه
.9داشتن مالانگالن کل  99و باالتر در دوره کارشناسی و مالانگالن کل  99و باالتر بدون احتساب نیره پایان نامه در دوره
کارشناسی ارشد( یا مالانگالن هیتراز شده هر یک از دوره های مذکور طبق دستورالعیل مصوب شورای تحصالت
تمیالیی دانشگاه)
 .7نیره پایان نامه با درجه عالی و خالیی خوب
 .3در طی  5نالیسا فارغ التحصالل گردند
 .4حداکثر از زمان فراغت از تحصالل بالش از  7سا نگذشته باشد
 .5پذیرش شامل دورههای غالرانتفاعی -غالردولتی دانشگاه پالام نور پردیس های خودگردان و بالن الیییی و دانشگاه
آزاد استمی نییگردد
 .9کسب حداقل  99امتالاز از فعالالتهای آموزشی پژوهشی و مصاحبه مطابق با جدو ارزشالابی پالوست )کسب
حداقل  9امتالاز از ردیف شیاره  9بخش امتالازا

پژوهشی)

 .9پذیرش افراد مشیو این آیالن نامه صرفا در هیان رشته تحصالیی دوره کارشناسی ارشد متقاضی اممان پذیر است.
 .1تغالالر رشته یا محل تحصالل افراد پذیرفته شده بر اساس این ایالن نامه مجاز نالست.

جدو ارزشالابی داوطیبان بدون آزمون دکتری ()Ph.D
جدو شیاره  -9نحوه محاسبه امتالازا پژوهشی (حداکثر  49امتالاز)
ردیف

نوع فعالیت

9

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

حداقل

حداکثر

نحوه ارزیابی (طبق نظر کمیته

امتیاز

امتیاز

مصاحبه کننده)

7

04

 -هر مقاله تا  7امتیاز

با پایان نامه

امتیاز مکتسبه

گواهی ثبت اختراع بینالمللی تا  7امتیاز و داخلی تا 5

-2-1گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های

امتیاز

علمی و صنعتی ایران

 -برگزیدگی داخلی تا  3امتیاز

 -3-1برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر بین

و بین المللی تا  7امتیاز

المللی (خوارزمی ،فارابی ،رازی و ابن سینا)
7

مقاالت علمی-ترویجی مرتبط با پایان نامه

-

6

هر مقاله تا  3امتیاز

3

مقاالت چاپ شده در کنفرانس های معتبر (داخلی یا

-

0

خارجی تا  2و داخلی تا 1
امتیاز

خارجی)
4

تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

-

0

-

5

کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد

-

0

عالی تا  0و بسیار خوب تا 2

9

49

امتیاز
جیع

جدو شیاره  -7نحوه محاسبه امتالازا آموزشی (حداکثر  39امتالاز)
ردیف

نوع فعالیت

حداکثر

نحوه ارزیابی (طبق نظر کمیته مصاحبه کننده)

امتیاز
9

میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره  6امتیاز
کارشناسی(پیوسته و ناپیوسته)

9

مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیالت
تکمیلی دانشگاه

میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره  5امتیاز
کارشناسی ارشد ناپیوسته(بدون احتساب نمره پایان

مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیالت
تکمیلی دانشگاه

نامه)
1

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی

7

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد  3امتیاز

 3امتیاز

بیش از  8نیمسال کارشناسی پیوسته و بیش از0
نیمسال کارشناسی ناپیوسته امتیازی ندارد
بیش از 5نیمسال امتیازی ندارد

ناپیوسته
99

برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجوئی

 5امتیاز

رتبه  1تا  5 ( 3امتیاز) ،رتبه  0تا  0( 6امتیاز) ،رتبه

امتیاز مکتسبه

 7تا  3( 9امتیاز) ،رتبه  14تا  2( 12امتیاز) و رتبه
 13تا  1( 15امتیاز).
99

داشتن مدرک زبان معتبر

 8امتیاز

جیع

طبق جدول شماره 0

39

جدو شیاره  -3امتالازا مصاحبه (حداگثر  39امتالاز)
ردیف

حداکثر امتیاز

نوع فعالیت

97

تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگوییی به سواالت

 3امتیاز

93

وسعت نظر ،نوآوری و کارآفرینی

 3امتیاز

94

شخصیت ،متانت و نحوه تعامل

 3امتیاز

95

نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی

 3امتیاز

99

توانایی فن بیان و انتقال مطالب

 3امتیاز

99

همراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویت های علمی اعضاء گروه

 15امتیاز

جمع

 03امتیاز

امتیاز مکتسبه

جدو شیاره -4هیترازی نیرا آزمون های میی و بالن الیییی زبان انگیالسی
)IELTS MSRT(MCHE
)(Equivalent

TOEFL
IBT

TOFEL
Computer

TOEFL
PAPER+TOLIMO

حداکثر
امتالاز

79-999

9-7/9

79-979

759-399

999-919

1

15-17

9/5-9/7

19-75

737-747

595-577

9

19-14

9-9/4

99-15

793-739

559-594

9

95-97

5/5-5/7

99-95

979-797

575-547

5

99-94

5-5/4

59-95

993-975

599-574

4

95-97

4/5-4/7

49-55

957-997

495-477

3

99-94

4-4/4

39-45

933-959

459-494

7

59-57

3/5-3/7

77-35

993-937

475-447
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 -4نحوه ارائه مقاال
 -9مقاال

یا فعالالتهای عییی برگزیده:

ارائه شده طبق جدو شیاره  9مورد ارزیابی قرار گرفته و باید چاپ شده یا دارای گواهی پذیرش چاپ بوده

و مستخرج از پایان نامه باشد.
تبصره  : 9دانشجو پس از کسب پذیرش در مقطع دکتری فقط تا پایان نالیسا او تحصالیی فرصت خواهد داشت
که مقاله خود را که دارای گواهی پذیرش است به چاپ رسانده و اصل آن را ارائه نیاید در غالر این صور

قبولی وی

لغو خواهد شد.
تبصره  : 7منظور از پذیرش مقاله پذیرش بدون قالد و شرط مقاله می باشد.
 -7هر گونه ثبت اختراع باید مورد تایالد سازمان پژوهشهای عییی و صنعتی ایران باشد.
 -3برگزیدگان جشنواره های عییی معتبر( خورازمی فارابی رازی و یا ابن سالنا ( باید تایالد دبالرخانیه جشینواره را
کسب و ارائه نیایند.
 -4برگزیدگان الیپالادهای عییی دانشجویی باید تایالد دبالرخانه الیپالاد را کسب و ارائه نیایند.
 -5مقاله اختراع و یا کتابی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت که داوطیب در آن نفر او باشد و یا نام وی بتفاصیه بعد
از استاد راهنیا یا مشاور و یا یمی از اعضای هالا

عییی ذکر شود و یا مخترع اصیی اختراع نویسنده مسئو کتاب و

یا ارائه دهنده اصیی کنفرانس عییی باشد در غالر این صور

به آن امتالازی تعیق نخواهد گرفت.

 -5ظرفالت پذیرش:
 -9حداکثر  79 %ظرفالت پذیرش با آزمون شالوه آموزشی  -پژوهشی دوره روزانه دکتری دانشگاه به پیذیرش بیدون
آزمون دانشجویان واجد شرایط اختصاص دارد.
 -7ظرفالت مذکور مازاد بر ظرفالت پذیرش با آزمون دانشگاه می باشد.

 -9نما مهم:
هر گونه اطتع رسانی به داوطیبان منحصراً از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه به نشانی  www.uoz.ac.irصیور
می پذیرد لذا به داوطیبان توصاله می شود به منظور اطتع از زمان و ممان برگزاری مصاحبه و یا هر گونه نمتیه الزم
اطتعاله های مربوطه را از طریق سایت دانشگاه بطور منظم پالگالری نیایند.
 -7دانش آموختگان حداکثر تا  7سا پس از فراغت از تحصالل می توانند از تسهالت

پذیرش بدون آزمون برای ورود

به دوره دکتری برخوردار شوند لذا داوطیبان توجه داشته باشند در زمان ثبت نام در فراخیوان از تیاری فراغیت از
تحصالل آنها دو سا بالشتر نگذشته باشد.
 -3دانشجویان نالیسا آخر چنانچه تا پایان شهریور ماه  9379از پایان نامه خود دفاع نیوده باشند مجاز خواهنید
بود با رعایت سایر شرایط و با ارائه مدارک الزم در این فراخوان شرکت نیایند.
 -4دانش آموختگان دانشگاه های آزاد استمی کیاله موسسا

آموزش عالی غالر دولتی و غالر انتفیاعی پالیام نیور

جامع عییی-کاربردی و هیچنالن دانش آموختگان دوره های مجازی نالیه حضوری بالن الییل پردیس بیالن الیییل و
پردیس خودگردان مجاز به ورود بدون آزمون به دوره دکتری نیی باشند.

 -5دانش آموختگان اتباع خارجی و فارغ التحصالتن دانشگاه های خارج از کشور مجاز به استفاده از این آیالن نامه
برای ورود بدون آزمون به دوره دکتری نالستند.
 -9متقاضی باید در هنگام ارائه درخواست پذیرش و یا حداکثر تا زمان آزمون جامع دوره دکتری حید نصیاب الزم از
یمی از آزمون های زبان مطابق با جدو شیاره  4کسب نیاید .گواهی زبان فقط تا دو سا معتبر است.
MSRT (MCHE) – IELTS –TOEFL(PBT)-TOEFL(IBT)-TOEFL(CBT)-TOLIMO

 -9اولویت ادامه تحصالل دانشجو در هیان رشته تحصالیی مرتبط در دوره کارشناسی ارشد می باشد.
 -1دانش آموختگان فقط در صور
 -7سنوا

دفاع از پایان نامه با درجه عالی موفق به کسب امتالازا الزم خواهند شد.

تحصالل قابل قبو برای امتالاز دهی مطابق با جدو شیاره  7در مقطع کارشناسی  1نالیسا و در مقطع

کارشناسی ارشد  4نالیسا است.
تبصره  : 9داوطیبان رشته هایی که سنوا

مجاز تحصالل آنها طبق مصوبه شورای عالی برنامه ریزی وزار عیوم

تحقالقا و فناوری در مقطع کارشناسی  7نالیسا و کارشناسی ارشد نا پالوسته  5نالیسا تصویب شده اند امتالاز
الزم را مطابق با جدو شیاره  7اخذ خواهند نیود.
 -99در صور

انصراف فرد پذیرفته شده جایگزینی پذیرش نخواهد شد.

 -99تغالالر رشته و گرایش بعد از قبولی و کسب پذیرش به هالچ عنوان اممان پذیر نخواهد بود.
 -97مدارک داوطیبان و وجه دریافتی به هالچ عنوان مسترد نخواهد شد لذا به داوطیبان توصاله می شود با دقت الزم
مفاد آگهی را مطالعه و فقط درصور

دارا بودن شرایط مربوط نسبت به ثبت نام در فراخوان اقدام نیایند.

 -93ارائه یک نسخه از پایان نامه و نالز نسخه اصل کیاله مقاال

کتب تألالفا

و سایر فعالالتهای آموزشی پژوهشی و

اجرایی داوطیب در زمان مصاحبه الزامی است.
 -94دانشگاه در رد یا قبو تقاضای داوطیبان از اختالارا

الزم برخوردار بوده و میزم به تمیالل ظرفالت دوره دکتیری

خود نخواهد بود.
 -95با توجه به اینمه ادامه تحصالل در مقطع دکتری بصور

تیام وقت می باشد داوطیبان شاغل در وزارتخانیه هیا

سازمان ها و نهادهای دولتی باید قبل از ثبت نام موافقت کتبی و بدون قالد و شرط محل کار خود را مبنی بیر ادامیه
تحصالل کسب نیایند.
 -99افرادی که در دوره کارشناسی ارشد خود از سهیاله بدون آزمون استفاده کرده اند می توانند از این سیهیاله در
دوره دکتری نالز استفاده نیایند.

 -9فرآیند اجرا:
 -9پس از امتالاز دهی به کیاله امتالازا
عییی رشته ذیربط صور
عییی دعو

آموزشی و پژوهشی داوطیب بر اساس جداو شیاره  7 ،9و 4که توسط کیالته

می گالرد فقط از داوطیبانی که مجیوع امتالازا

آنها  39و یا بالشتر باشد برای مصاحبه

بعیل خواهد آمد.

تبصره  : 9واجدین شرایط برای شرکت در مصاحبه عییی می بایست در تاری  9379/97/77جهت مصاحبه حضور
یابند .هر گونه تغالالر در تاری و محل برگزاری مصاحبه در موقع مقتضی از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه به اطتع
داوطیبان خواهد رسالد.

 -7امتالاز مصاحبه عییی حداکثر  39امتالاز است.
 -3داوطیبانی که حداقل  99امتالاز از فعالالت های آموزشی و پژوهشی و مصاحبه را مطابق با جداو شیاره 7 ، 9و 3
کسب نیایند به ترتالب امتالاز در اولویت بررسی مجدد قرار خواهند گرفت.
 -4پس از بررسی نهایی اسامی پذیرفته شدگان اولاله در موعد مقیرر از طرییق پایگیاه اینترنتیی دانشیگاه اعیتم
خواهد شد.
 -5پذیرش نهایی و قطعی داوطیبان منحصراً پس از تایالد سازمان سنجش آموزش کشور و هالیا
دانشجو وزار

عیوم تحقالقا

و فناوری صور

مرکیزی گیزینش

خواهد گرفت.

 -1مدارک الزم:
 -9تصویر مدرک تحصالیی کارشناسی ارشد و کارشناسی
 -7یک نسخه از ریز نیرا دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد
 -3تصویر از کار میی تیام صفحا شناسنامه و کار پایان خدمت
 -4یک نسخه از مقاال چاپ شده
 -5تایالدیه پذیرش قطعی مقاال در حا چاپ
 -9گواهی دا بر احراز حد نصاب یمی از آزمون های زبان معتبر مطابق با جدو شیاره 4
 -9نسخه تمیالل و امضا شده فرم شیاره  9و در صور لزوم فرم شیاره7
 -1دو فقره توصاله نامه که بصور جداگانه در داخل پاکتهای سربسته بوده و میهور شده باشند
 -7دو قطعه عمس3*4
 - 99چمالده پایان نامه کارشناسی و چمالده پایان نامه کارشناسی ارشد
 -99تصویر مدارک مربوط به سوابق عییی آموزشی پژوهشی و فعالالتهای فوق برنامیه و افتخیارا عیییی (از قبالیل
گواهی رتبه آزمون سراسیری کارشناسیی و کارشناسیی ارشید گیواهی رتبیه تحصیالیی گیواهی مسیابقا عیییی
بالن الیییی معتبر و کسب مقام در جشنواره خوارزمی
 -97اصل رسالد بانمی به مبیغ هشتصد هزار ریا ( 199.999ریا ) به نام درآمد حاصل از قراردادهای آموزشی دانشیگاه
زابل به شیاره حساب فراگالر  7597997993بانک تجار

قابل پرداخت در کیاله شعب بانک تجار .

(دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه زابل می بایست مبیغ چهارصد هزار ریا (  499.999ریا ) پرداخت نیایند).

مدارک ارسالی و وجه ثبت نام مسترد نخواهد شد.

