بسمه تعالی
دانشگاه هرمزگان
آگهی پذیرش دانشجوی دکتری ) (Ph.Dبدون آزمون براساس آیین نامه ارائه تسهیالت به برگزیدگان علمی
برای ورود به دوره های باالتر -نیمسال اول 1399-1400

دانشگاه هرمزگان با استناد به آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری به شماره
 21/67272مورخ  1393/4/18و ابالغیه های شماره  21/237200مورخ  1393/12/16و شماره  2/121707مورخ
 1394/6/23از بین دانشجویان و دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی از طریق بررسی و
ارزیابی سوابق علمی  ،پژوهشی و انجام مصاحبه ،در مقطع دکتری رشته های مندرج در جدول زیر دانشجو می پذیرد.
هواشناسی

علوم و مهندسی آبخیز-حفاظت آب و خاک

فیزیك دریا

مدیریت و کنترل بیابان

زیست شناسی دریا -جانوران دریایی

ریاضی محض – آنالیز

علوم و مهندسی شیالت  -تکثیر و

برنامه ریزی درسی

پرورش آبزیان
علوم و مهندسی شیالت  -صیدو بهره
برداری آبزیان

مشاوره

علوم و مهندسی باغبانی -فیزیولوژی
تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی
علوم و مهندسی باغبانی -اصالح و
بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی

الف) شرایط عمومی:
 اعتقاد به اسالم یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. دارا بودن صالحیت عمومی جهت ادامه تحصیل. نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد. ارائه گواهی مبنی براتمام دوره خدمت نظام وظیفه تا  99/6/31برای داوطلبان در حال خدمت.ب) شرایط اختصاصی:
 .1متقاضی باید دارای مدرک کارشناسی ارشد روزانه یا نوبت دوم از یکی از دانشگاههای دولتی باشد.
تبصرررهد دانشررجویان شرراغل برره تحصرریل در مقطررع کارشناسرری ارشررد کرره حررداکثر تررا  1399/6/31فررارا التحصرریل
می شوند نیز می تواننرد برا اخرذ گرواهی معتبرر از دانشرگاه محرل تحصریل و ارسرال آن بره همرراه مردارک مربوطره،

از تسررهیالت آیررین نامرره شررماره  21/67272مررورخ  93/4/18وزارت علرروم ،تحقیقررات و فنرراوری بهررره منررد
گردند.
1-1د بیش از دو سال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد.
2-1د کسب حداقل  60امتیاز از فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی پیوست
3-1د داشررتن میررانگین کررل  16در دوره کارشناسرری و میررانگین ( 17برردون احتسرراب نمررره پایرران نامرره در دوره
کارشناسی ارشد.
4-1د کسررب حررداقل نمررره  50از آزمررون زبرران(  MCHEیررا معررادل آن در سررایر آزمونهررا قبررل از آزمررون جررامع
دکتری (مطابق با آیین نامه دوره دکتری مصوب وزارت

جدول شماره  -1نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی
ردیف

1

نوع فعالیت
-1-1

حداقل

حداکثر

امتیاز

امتیاز

7

40

نحوه ارزیابی
هر مقاله تا  7امتیاز

مقاالت علمی-پژوهشی(داخلی و خارجی
-

مرتبط با پایان نامه
-1-2

گواهی ثبت اختراع بین المللی تا  7و
داخلی تا  5امتیاز

گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش
-

های علمی و صنعتی ایران
-1-3

برگزیدگی داخلی تا  3وبین المللی تا 7
امتیاز

برگزییدگی در جشنواره های علمی معتبر بین
المللی خوارزمی،فارابی ،رازی و اابن سینا

2

مقاالت علمی -ترویجی مرتبط با پایان نامه

-

6

هر مقاله تا  3امتیاز

3

مقاالت چاپ شده در کنفرانسهای معتبر(داخلی یا خارجی

-

4

خارجی تا  2و داخلی  1امتیاز

4

تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

-

4

5

کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد

-

4

7

40

جمع

عالی تا  4و بسیار خوب تا  2امتیاز

-

جدول شماره  -2نحوه محاسبه امتیازات آموزشی
نوع فعالیت

ردیف

میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل

6

نحوه ارزیابی

حداکثر امتیاز

6

مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای
تحصیالت تکمیلی دانشگاه

تحصیل دوره کارشناسی( پیوسته و
ناپیوسته

میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل

7

مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیالت

5

تکمیلی دانشگاه

تحصیل دوره کارشناسی ارشد نا
پیوسته(بدون احتساب نمره پایان نامه

8

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی

3

9

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی

3

بیش از  8نیمسال کارشناسی پیوسته و بیش از 4
نیمسال کارشناسی ناپیوسته امتیازی ندارد.
بیش از  5نیمسال امتیازی ندارد.

ارشد ناپیوسته

10

برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی

5

داشتن مدرک زبان معتبر

8

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

11

جمع

طبق جدول شماره 4

30

رشته هایی که طبق مصوبه شورای عالی برنامه ریزی آموزش عالی در دوره کارشناسی پیوسته برای  9نیمسال و کارشناسی ناپیوسته برای  5نیمسال تصویب شده اند با نظر
کمیته مصاحبه کننده می توانند از مجموع امتیاز بندهای  8و  9بهره مند شوند.

جدول شماره  -3امتیازات مصاحبه
ردیف

شاخص ارزیابی

حداکثر امتیاز

12

تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و

3

پاسخگویی به سواالت
13

وسعت نظر ،نوآوری و کارآفرینی

3

14

شخصیت ،متانت و نحوه تعامل

3

15

نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با رشته

3

تحصیلی
16

توانایی فن بیان و انتقال مطالب

3

17

همراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با

15

اولویت های علمی اعضای گروه
جمع

30

جدول شماره  -4همترازی نمرات آزمونهای ملی و بین المللی زبان انگلیسی
MSRT
)(MCHE

IELTS
Equivalent

TOEFL
IBT

TOEFL
Computer

100-90

9-7/.

120-96

300-250

TOEFL PAPER+
TOLIMO

600-680

حداکثر امتیاز
8

89-85

6/6-5/9

95-86

239-232

575-599

7

84-80

6-6/3

85-76

231-213

550-574

6

79-75

5/5-5/9

75-66

212-196

525-549

5

74-70

5-5/4

65-56

195-173

500-524

4

69-65

4/4-5/9

55-46

172-152

475-499

3

64-60

4-4/4

45-36

151-133

450-474

2

59-50

3/3-5/9

35-29

132-113

425-449

1

ج) مدارک مورد نیاز
-1فرم تکمیل شده تقاضانامه ثبت نام
 -2دو قطعه عکس  3*4جدیرد برا رکرر مشخصرات در پشرت آنهرا (یرك قطعره عکرس بره فررم تقاضرانامه الصرا
شود .
 -3تصویر کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه
 -4اصل فیش واریرزی بره مبلر یرك میلیرون و دویسرت هرزار ریرال ( 1/200/000ریرال بابرت حرق ثبرت نرام بره
حسرراب شررماره(  )IR680100004001094903025322بانررك مرکررزی جمهرروری اسررالمی ایررران برره نررام
درآمررردهای اختصاصررری دانشرررگاه هرمزگررران برررا شناسررره واریرررز(.)339094962122800000000000122310
درج شناسه واریز الزامی می باشد و به فیشهایی که شناسه واریز ندارند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -5تصررویر گررواهی فراغررت از تحصرریل دوره کارشناسرری و کارشناسرری ارشررد و ریررز نمرررات تاییررد شررده دوره
کارشناسی و کارشناسی ارشد.
تبصرررهد برررای دانشررجویان سررال آخررر دوره کارشناسرری ارشررد گررواهی اشررتحال برره تحصرریل و نیررز تاییررد اتمررام دور
مزبررور تررا پایرران نیمسررال مربوطرره از دانشررگاه محررل تحصرریل ،همچنررین ارسررال ریررز نمرررات واحرردهای گذرانیررده
شده ضرورت دارد.
 -6تصویر کرارت پایران خردمت وظیفره عمرومی یرا معافیرت یرا دفترچره آمراده بره خردمت معتبرر بررای داوطلبران
مرد.
 -7مدارک مربوط به دارا بودن امتیازات پژوهشی مندرج در آیین نامه (.موضوع جدول شماره 1
کپرری چکیررده پایرران نامرره وصررفحه مشخصررات پایرران نامرره ( عنرروان پایرران نامرره ،نررام دانشررجو و اسرراتید راهنمررا و
مشاور

 -8مدارک مربوط به دارا بودن امتیازات آموزشی مندرج در آیین نامه (.موضوع جدول شماره 2
 -9توصیه نامه از استاد راهنما و یك استاد دیگر از دوره کارشناسی ارشد.
د) نحوه ثبت نام:
داوطلبرران مرری بایسررت کلیرره مرردارک الزم را حررداکثر تررا پایرران وقررت اداری روز شررنبه مررورخ 1399/3/17بررا پسررت
پیشررتاز برره نشررانی د "بنرردرعبا

 -کیلررومتر  9جرراده مینرراب -پررردیس دانشررگاه هرمزگرران -معاونررت آموزشرری و

تحصیالت تکمیلری  -دفترر اسرتعدادهای درخشران " ارسرال نماینرد و رسرید پسرتی را نرزد خرود نگراه دارنرد .لطفرا
بررر روی پاکررت عنرروان "مربرروط برره پررذیرش برردون آزمررون دکتررری مهررر  "1399و نررام رشررته و گرررایش دوره
دکتری مورد تقاضا رکر شود.
تذکر1د فرم تقاضا نامه بصورت تایپ شده تکمیل و ارسال گردد.
تذکر2د به مدارک ناقص و یا مدارکی که پس از 1399/3/17پست شده باشد  ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تذکر3د مدارک ارسالی متقاضیان به هیچ عنوان عودت داده نخواهد شد.
داوطلبرران برررای کسررب اطالعررات بیشررتر مرری تواننررد در وقررت اداری بررا شررماره تلفررن  076 - 33711040تمررا
حاصل نمایند.
تررذکر4د شررایان رکررر اسررت ثبررت نررام در فراخرروان دکتررری برردون آزمررون لزومررا برره معنرری دعرروت برره مصرراحبه
نمرری باشررد  .حضررور دانشررجویانی کرره دعرروت برره مصرراحبه مرری شرروند در جلسرره مصرراحبه الزامرری برروده و عرردم
حضررور دانشررجو برره منزلرره انصرررا از پررذیرش برردون آزمررون تلقرری مرری گررردد و مسرروولیت آن صرررفا برره عهررده
خود دانشجو می باشد.
تذکر  -5در صووور افوویایر رشووتی جووا هدیوود ووی لیسووت رشووتی جووا موهووود ا مت ا بووا اطو ر رنووانی
خواجد شد.
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نشان محل نکون .................................................................................................................................................................. :
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