شيوهنامه اجرائي پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز درمقطع دكتري
مقدمه:
در اجراي سياستهاي حمايت و هدايت استعدادهاي درخشان و به منظور تسهيل ادامه تحصيل برگزيدگان علمي و دانشجويان ممتاز در مقطع
کارشناسيارشد ،شيوهنامه ذيل بر اساس آئيننامه ارائه تسهيال ت به برگزيدگان علمي براي ورود به دورههاي تحص يلي ب اتتر (شمماره
 ،62 /27676مورخ  93/4/28و اصالحيه شماره  62/637622مورخ  )93/26/22تدوين شده است.
ماده :1به منظور رعايت اختصار ،واژههاي زير در اين شيوهنامه به كار ميرود:
وزار ت :وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
شوراي هدايت :شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
دانشگاه :دانشگاه صنعتي شاهرود.
سازمان سنجش :سازمان سنجش آموزش کشور.
دوره تحصيلي پايينتر :دوره تحصيلي فعلي متقاضي.
دوره تحصيلي باتتر :دوره تحصيلي بعدي متقاضي.
شوراي اجرائي :شوراي کارشناسي شيوهنامه اجرائي پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز در مقطع دکتري که اعضاي آن معاونت آموزشمي و
تحصيالت تکميلي ،مدير تحصيالت تکميلي ،مدير دفتر استعدادهاي درخشان ،رئيس يا معاون آموزشي و پژوهشمي دانشمکده مربوهمه و ممدير
گروه آموزشي مربوهه ميباشند.
كد محل تحصيل :هر يک از کدهاي محل تحصيل مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشتههاي تحصيلي سازمان سنجش آموزش کشمور در
سال ورود دانشجو به دانشگاه
هم رشته -هم ورودي :منظور دانشجويان ثبت نام شده در هر يک از کد محلهاي تحصيل مندرج در دفترچه راهنمماي انتخماب رشمتههماي
تحصيلي آزمونهاي سراسري سازمان سنجش ميباشد.
مقاله مستخرج از پايان نامه :مقالهاي است که اوالً در آن داوهلب نفر اول باشد يا نام وي بالفاصله بعد از نمام اسماتيد راهنمما و مشماور ذکمر
شده باشد و در صورت همکاري دانشجوي ديگر ،نام دانشجوي همکار بايد بعد از نام داوهلبي باشد که انجام پايان نامه بمه عهمده او اسمت .ثانيماً
مقاله با ذکر آدرس دانشگاه محل تحصيل دوره کارشناسي ارشد داوهلب منتشر شده باشد.
مجله علمي -پژوهشي معتبر ( اعم از علمي – پژوهشي معتبر داخلي و يا خارجي) :مجله معتبر داخلي مجلهاي است که داراي درجه علممي
– پژوهشي از وزارت علوم تحقيقات و فناوري ،وزرات بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي و حوزه علميه باشد .مجله علمي معتبر خارجي مجلهاي
است که امتياز آن متناسب با درجه اعتبار آن توسط هيات مميزه دانشگاه تعيين ميشود.
ماده  :2شرايط عمومي متقاضيان:
 -2دارا بودن صالحيت عمومي به تشخيص هيأت مرکزي گزينش دانشجو.
 -6نداشتن منع قانوني براي ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي براي داوهلبان مرد.

ماده  :3شرايط اوليه متقاضيان:
 -2داشتن گواهي دانش آموختگي کارشناسيارشد (فوق ليسانس) يا باالتر متناسب با رشتههاي تحصيلي مورد تقاضا از يکي از دانشمگاه-
هاي دولتي داخل کشور (دورههاي حضوري) که به تأييد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري رسيده باشد.
 -6امکان استفاده از اين شيوهنامه فقط براي متقاضياني که دوره کارشناسيارشد آنها هم رشته بما دوره دکتمري ممورد تقاضما بموده و يما
رشته دوره کارشناسيارشد ايشان حداقل  %08با رشته مورد نظر همپوشاني داشته باشد امکانپذير اسمت (تشمخيص هممپوشماني بما
شوراي اجرائي خواهد بود).
 -3متقاضيان ميبايست حداکثر تا پايان شهريور سال مورد تقاضا دانشآموخته شوند.
 -4در زمان تقاضا بيش از (دو سال) از دانشآموختگي متقاضي نگذشته باشد.
ماده  :4شرايط اختصاصي متقاضيان:
 -2داشتن ميانگين کل  22و باالتر در دوره کارشناسي و ميانگين کل  27و باالتر بدون احتساب نمره پايان نامه در دوره کارشناسي
ارشد.
 -6کسب حداقل  72امتياز از فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و مصاحبه مطابق جداول پيش بيني شده در آيين نامه ابالغي مربوهه از
سوي وزارت.
مهم :کسب حداقل امتيازهاي مورد نياز براساس آيين نامه هاي ابالغي و مربوهه از سوي وزارت الزامي است.
مهم :تاريخ پذيرش يا چاپ مقاالت بايستي قبل از شروع فراخوان پذيرش بدون آزمون دکتري سال مورد تقاضا باشد.
ماده  :5ظرفيت پذيرش افراد مشمول اين شيوهنامه ،معادل بيست درصد ظرفيت پذيرش با آزمون شيوه آموزشي-پژوهشي دوره روزانه دکتمري
در هر کد محل تحصيل دوره تحصيلي باالتر (مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشتههاي تحصيلي) است.
ماده  :6تحصيل پذيرفته شدگان نهايي از هريق اين شيوهنامه به صورت رايگان (بدون پرداخت شهريه تحصيلي) بموده و تمابع کليمه مقمررات و
آييننامههاي تحصيل در دوره دکتري دانشگاه ميباشد.
ماده  :7دانشجوياني که از هريق اين تسهيالت در اين دانشگاه پذيرفته شوند ،در صورتي که پمس از ثبمت نمام و شمروع بمه تحصميل ،از اداممه
تحصيل انصراف دهند ،ملزم به پرداخت هزينه آموزش رايگان در نيمسال اول همان سال تحصيلي بر اساس تعرفههاي مصوب براي دانشمجويان
ورودي آن سال خواهند بود.
ماده  :0تغيير رشته و محل تحصيل افراد پذيرفته شده از هريق اين شيوهنامه امکانپذير نيست.
ماده  :9دانش آموختگان دانشگاه پيام نور ،آزاد اسالمي ،غير دولتي-غير انتفاعي ،علمي-کاربردي و پرديس هاي بين الملل (خمودگردان) مجماز
به استفاده از اين آيين نامه براي پذيرش استعداد درخشان در اين دانشگاه نمي باشند.
ماده  :18مسئوليت حسن اجرا و نظارت بر اجراي اين شيوهنامه بر عهده معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشگاه صنعتي شماهرود اسمت و
در شرح و تفسير مفاد ،نظر آن معاونت مورد استناد خواهد بود.
ماده  :11اين شيوهنامه مشتمل بر يک مقدمه و  22ماده در جلسه مورخ  2394/3/64شوراي دانشگاه شاهرود به تصويب رسيد و براي پمذيرش
دانشجو از سال تحصيلي  94 – 95الزم االجرا است.

