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  دانشجویان ممتاز ،  دانش آموختگان بدون آزموناطالعیه پذیرش 

  دانشگاه دامغاندر  1393- 94براي نیمسال اول  Ph.D) در مقطع دکتري (

  

  

ارائه تسهیالت به برگزیدگان علمی در خصوص  02/03/1391/و مورخ 22354شماره  نامهآئین 8ماده  دانشگاه دامغان بر اساس

گیرد، می هاي آموزشی انجامي علمی که توسط گروهمصاحبه و تحصیلی باالتر، بر اساس شرایط مندرج هايبراي ورود به دوره

-هاي ذیل میدر رشته 93- 94جهت نیمسال اول سال تحصیلی اقدام به پذیرش دانشجوي دوره دکتري بدون آزمون ورودي 

  نماید:

  

  زمان مصاحبه   93-94هاي پذیرش دانشجوي دکتري بدون آزمون در سال تحصیلی رشته

  13الی 9ساعت     28/03/1393  آنالیز عددي-ریاضی کاربردي  1

  13الی  9ساعت     28/03/1393  جبر-ریاضی محض  2

  13الی  9ساعت     02/04/1393  ماده چگال-فیزیک  3

  13الی  9ساعت     31/03/1393  شیمی معدنی  4

  13الی  9ساعت     31/03/1393  شیمی تجزیه  5

  

  

  ) شرایط عمومی پذیرش:الف

  دارا بودن صالحیت عمومی به تشخیص هیأت مرکزي گزینش دانشجو. .1

 نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی براي داوطلبان مرد.  .2

  ب) شرایط اختصاصی پذیرش:

هـاي داخـل یـا از یکی از دانشـگاه هاي تحصیلی مورد تقاضاداشتن دانشنامه کارشناسی ارشد(فوق لیسانس) مرتبط با رشته. 1

  خارج از کشور که به تائید وزارت علوم، تحیقات و فناوري رسیده باشد. 

  هاي آموزشی این دانشگاه است. بر عهده گروهارتباط موضوعی تبصره: تشخیص 

  حصیلی آنان نگذشته باشد.تسال از تاریخ فارغ ال 3.دانش آموختگانی که بیش از 2

 )1(فرم شماره شوند.آموخته دانش 1393شهریورماه سال  31ارشد متقاضی باید تا پایان ارشناسیدانشجویان ک.3   

 ستفاده از آئین نامه متقاضیان ااحراز شرایط  ج )نحوه

نیمسـال و دانشـجویان  (دفاع از پایان نامه با درجـه عـالی ).دانش آموختگانی که به لحاظ میانگین کل دوره با احتساب نمره پایان نامه  1

نفر و باالتر رتبه هاي اول تا  11نفر رتبه هاي اول و دوم و تعداد 10تا 6نفر صرفا رتبه اول ،  5تا(جزء رتبه هاي اول تا سوم که  (بدون نمره پایان نامـه)چهارم

متقاضـی میتواننـد هم رشته و هم ورودي خود باشند در صورت داشتن یکی از شرایط زیر ، /دانش آموختگان دانشجویان )سوم

  )1(فرم شماره به دفاع از پایان نامه با نمره عالی می باشد) سال آخرمنوطدانشجویان  پذیرش(ضمنا .پذیرش مقطع دکتري این دانشگاه باشند
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مرتبط با رشته تحصیلی مورد یا چاپ شده  فته شدهپذیرنامه کارشناسی ارشد مستخرج از پایانمقاله  یکداراي حداقل  . 1/1 

در  (انجام شده توسط دانشجو)پژوهشی یا طرح هاي المللی بین یا پژوهشی نمایه شده معتبر ملی-جالت علمیدر متقاضا 

  ارشد دوره تحصیلی کارشناسی

نامه کارشناسی ارشـد مقاله مستخرج از پایان یکداراي حداقل دانشجوي نمونه کشوري در دوره کارشناسی ارشد .  2/1  

-بـین یـا پژوهشی نمایه شده معتبر ملـی-در مجالت علمیبا رشته تحصیلی مورد تقاضا  مرتبطیا چاپ شده  فته شدهپذیر

  دوره تحصیلی کارشناسی ارشد در (انجام شده توسط دانشجو)پژوهشی یا طرح هاي المللی 

مقالـه مسـتخرج از  یـکداراي حـداقل دانشجویی یا آزمون سراسري کارشناسی ارشد  –رتبه اول المپیادهاي علمی .  3/1

پژوهشی نمایـه -در مجالت علمیمرتبط با رشته تحصیلی مورد تقاضا یا چاپ شده  فته شدهنامه کارشناسی ارشد پذیرپایان

  دوره تحصیلی کارشناسی ارشد در (انجام شده توسط دانشجو)پژوهشی یا طرح هاي المللی بین یا شده معتبر ملی

نامه کارشناسـی مقاله مستخرج از پایان یکداراي حداقل ی ارشد دانش آموخته رتبه اول دوره کارشناسی و کارشناس.  4/1

 یـا پژوهشی نمایه شده معتبـر ملـی-در مجالت علمیمرتبط با رشته تحصیلی مورد تقاضا یا چاپ شده  فته شدهارشد پذیر

  رشناسی ارشددر دوره تحصیلی کا (انجام شده توسط دانشجو)پژوهشی یا طرح هاي المللی بین

داراي  ان نشان طالي کشوري المپیاد هاي دانش آموزي(موضوع مصوبات شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی)دارندگ.  5/1

در مرتبط با رشته تحصیلی مورد تقاضـا یا چاپ شده  فته شدهنامه کارشناسی ارشد پذیرمقاله مستخرج از پایان یکحداقل 

  (انجام شده توسط دانشجو)پژوهشی ي یا طرح هاالمللی بین یا پژوهشی نمایه شده معتبر ملی-مجالت علمی

واحد درسی به لحـاظ  100نیمسال تحصیلی با گذراندن  6متقاضیانی که در دوره کارشناسی پیوسته پس از گذراندن .  6/1

نیمسـال تحصـیلی دانـش  8درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودي خود بوده و حداکثر طـی  20میانگین کل جزء 

  ي رتبه هاي کشوري زیر در آزمون سراسري سازمان سنجش باشندآموخته شوند و دارا

  در گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک 100رتبه زیر 

  در گروه آزمایشی علوم تجربی 100رتبه زیر 

  در گروه آزمایشی علوم انسانی 50رتبه زیر 

  در گروه آزمایشی هنر و زبان 20رتبه زیر 

مرتبط با رشته تحصـیلی مـورد یا چاپ شده  فته شدهنامه کارشناسی ارشد پذیرمقاله مستخرج از پایان یکداراي حداقل و 

  (انجام شده توسط دانشجو)پژوهشی یا طرح هاي المللی بین یا پژوهشی نمایه شده معتبر ملی-در مجالت علمیتقاضا 

داراي حداقل درصد  35ت رتبه هاي اول تا سوم نهایی جشنواره هاي معتبر علمی در دوره کارشناسی ارشد با مشارک.  7/1

در مجـالت مرتبط با رشته تحصیلی مورد تقاضا یا چاپ شده  فته شدهنامه کارشناسی ارشد پذیرمقاله مستخرج از پایان یک

(انجـام شـده پژوهشـی یا طرح هـاي   2ماده  11با رعایت مفاد تبصره  المللیبین یا پژوهشی نمایه شده معتبر ملی-علمی

  رشناسی ارشدتحصیلی کا در دوره توسط دانشجو)

  که پس از پایان همان نیمسال دانش آموخته می شوند ارائه مقاله الزامی نمی باشد(نیمسال چهارم)  براي دانشجویان سال آخر. 8/1

تبصره:چنانچه متقاضی در دوره دکتري پذیرفته شود موظف است تا پایان سال اول دوره دکتري خود، مجـوز پـذیرش یـا 

  پژوهشی مستخرج از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد را ارائه کند. -لمیچاپ یک مقاله ع

  ) مدارك مورد نیاز:د

  تکمیل و ارسال فرم هاي پیوست. 1

  ها با ذکر مشخصات در پشت عکس 3×4دو قطعه عکس بهمراه تصویر کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه . 2
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   کل در آنها ذکر شده باشد.کارشناسی و کارشناسی ارشد که معدل  مدرك. تصویر 3

اتمـام دوره مزبـور تـا پایـان تعهـد باید گواهی اشتغال به تحصیل و نیز ارشد تبصره: دانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناسی 

   )1(فرم شمارهرا ضمیمه نمایند. 1393شهریور 

  ارشد. تصویر ریزنمرات دوره کارشناسی و کارشناسی4

  )5(فرم شمارهو تعداد دانشجویان هم ورودي . گواهی رتبه با ذکر سال ورود5

  . مدرك مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه (براي برادران)6

  خص نمودن استفاده از شرایط آئین نامهجهت مش ISI. ارسال تصویر کامل از مقاالت علمی پژوهشی یا 7

  کشوري ، المپیادهاي علمی دانشجویی ، جشنواره هاي معتبر علمی و ...)(دانشجوي نمونه براي متقاضیان مربوطه 7/1تا  2/1. ارسال تصویر گواهی هاي بند8

  )3د مرتبط با رشته مورد تقاضا (فرم شماره یتااس دو نفر ازتوصیه نامه از استاد راهنما و .5

 غـاندام انک ملی شعبه مرکزينزد ب 2177492988004 ساب شماره ریال به ح 000/700اصل و فتوکپی رسید بانکی به مبلغ . 6

 . اختصاصی دانشگاه دامغان هاي به نام درآمد

  سایر فعالیت هاي آموزشی و پژوهشیتصاویر ارسال تصویر چکیده پایان نامه و همچنین .7

  مـدارك خـود را بـا پسـت پیشـتاز بـه نشـانی  22/03/93شـنبه مـورخ پنجحداکثر تا پایان وقت اداري روز . متقاضیان باید 8

مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال نماینـد. لطفـاً  -  3671641167کد پستی  -انشگاه دامغاند -میدان دانشگاه -دامغان

  و نام رشته ذکر شود. "مربوط به پذیرش بدون آزمون دکتري "  برروي پاکت عنوان 

  به مدارك ناقص و یا دریافت پس از تاریخ ذکر شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.  :1تذکر

  ارسال نماید.  تحصیالت تکمیلیاصل فیش بانکی را  به همراه سایر مدارك به دفتر  بایدمتقاضی  :2تذکر

شوند لذا از داوطلبان تقاضا میشـود از جهت مصاحبه علمی دعوت میبر اساس اولویت دانشکده افراد حائز شرایط  :3تذکر

  ه مصـاحبه علمـی، یـک نسـخه از داوطلب باید در صورت دعـوت بـمراجعه حضوري و تماس تلفنی خودداري فرمایند. 

  به همراه داشته باشد.  نیز نامه کارشناسی ارشد خود راپایان

و پذیرش در این دوره  گرددتلقی نمیصرف دارا بودن شرایط ثبت نام در دوره دکتري بدون آزمون به منزله قبولی  :4تذکر

  بر اساس ظرفیت موجود و توانایی علمی افراد خواهد بود.

  گردد. رك ارسالی و وجه پرداختی آنها به هیچ وجه مسترد نمی: مدا5تذکر

الزامـی قبل از آزمون جامع ارائه مدرك زبان براي کلیه متقاضیان دوره دکتري بدون آزمون مانند سایر داوطلبان دوره دکتري  .9

یکی از آزمون هـاي زبـان  متقاضیان می بایست دردر غیر این صورت اجازه شرکت در آزمون جامع را نخواهند داشت. است. 

  انگلیسی که در ذیل آمده است، شرکت نموده و حداقل نمره قبولی را احراز نمایند:

  حد نصاب نمره  آزمون

MCHE 50  

TOLIMO 450  

TOFFLE 

Paper based 500  

Internet based 70  

Computer based 190  

IELTS  5/5  
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  1فرم شماره                                                                                                                           

کارشناسی ارشد متقاضی شرکت در پذیرش  هايدورهفرم مخصوص دانشجویان سال آخر 

   1393-94بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مقطع دکتري سال 

  

  ..…… موسسه آموزش عالی دانشگاه/ :از

  به: مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه دامغان

  

  

  خانم / آقاي                                        دارنده شناسنامه شماره  گواهی میشودبدینوسیله 

  گرایش              دانشجوي دوره کارشناسی ارشد رشته ال                صادره از                متولد س

از دوره مذکور فارغ التحصیل خواهد شد. ضمنا معدل کل نـامبرده تـا  31/06/1393باشد و تا تاریخ  می دانشگاهاین 

بوده و حائز رتبه             در بین           نفر هم رشـته         این تاریخ به عدد               به حروف                   

    و هم ورودي خود می باشد.

  

  اون آموزشی/تحصیالت تکمیلی دانشگاهمحل مهر و امضاء مع

  

التحصـیل خـواهم از دوره مذکور فارغ 31/06/93شوم تا تاریخ متعهد میاینجانب                                            

شد و در صورتیکه موفق به اتمام تحصیالت خود از جمله دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خود تا پایـان شـهریور 

کلیه شرایط مندرج در آگهی پذیرش بدون آزمـون دانشـجویان ممتـاز در مقطـع نشوم، و یا موفق به احراز  1393 ماه

  از قبولی خود شناخته شوم. نگردم، منصرف 1393در سال دکتري دانشگاه دامغان 

                                                                        

  تاریخ :                          قاضی:تم امضاء                                                              
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   2فرم شماره 

  مدیریت محترم تحصیالت تکمیلی دانشگاه دامغان

  

  با سالم 

دانشجویان / دانش آموختگان خواهشمند است دستور فرمائید مدارك اینجانب با مشخصات زیر جهت استفاده از امتیاز   

  پذیرش دانشجوي دکتري ( بدون آزمون)، مورد بررسی قرار گیرد. مرحله ممتاز در 

  شماره شناسنامه:            نام و نام خانوادگی:

  شماره تلفن:      سال تولد:          کد ملی:

  عنوان رشته/ گرایش مورد تقاضا:

  

  مشخصات دوره کارشناسی :

  رشته تحصیلی:          دانشگاه محل تحصیل:

  سال فراغت از تحصیل :            کل: معدل

  

  مشخصات دوره کارشناسی ارشد:

  رشته تحصیلی:          دانشگاه محل تحصیل:

  سال فراغت از تحصیل:        معدل کل بدون نمره پایان نامه:

  عنوان پایان نامه:

  راهنما: /استاداناستاد

  مشاور: /استاداناستاد

  تاریخ دفاع :           نمره پایان نامه:

  

  اي پژوهشی:مشخصات کاره

  پژوهشی داخلی-تعداد مقاالت در مجالت علمی       ISI تعداد مقاالت در مجالت 

  تعداد مقاالت کنفرانسی              تعداد سایر مقاالت در مجالت معتبر داخلی و خارجی

  هاي ضمیمه وارد گردد. مشخصات کامل در برگه

 دامغـان حیح و کامل بوده و ارائه این فرم تعهـدي را بـراي دانشـگاهشوم کلیه اطالعات اعالم شده صبدینوسیله متعهد می

  کند.ایجاد نمی

  امضاء متقاضی:تاریخ :      
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  4فرم شماره

  

  دامغانفرم تقاضاي پذیرش بدون آزمون دکتري دانشگاه 

  1393 -94در سال تحصیلی

  

  

 
به شماره ................................  کد ملیبا  ........................ فرزند ....................................اینجانب 

دانش آموخته / دانشجوي سال آخر  13    تولد سالم ................... صادره از.............................شناسنامه

ا اطالع از مفاد آیین نامه پذیرش بدون آزمون (موضوع ب ........................................ گرایش ............................رشته

) تقاضاي پذیرش درمقطع و اصالحیه هاي آن وزارت علوم، تحقیقات وفناوري 2/3/1391/و مورخ 22354ابالغیه 

متعهد می شوم  "نادر آن دانشگاه را دارم . ضم  ................................ ایش گر ...........................  دکتري در رشته

کلیه اطالعات ، فرمها و سایر مدارك درخواستی را  به درستی تکمیل و در موعد اعالم شده به دانشگاه ارسال دارم 

هیچگونه مسئولیتی در قبال  دامغاندانشگاه  باشد نادرستو چنانچه در هر مرحله اي صحت اطالعات فرمها 

  پذیرش  اینجانب ندارد.

 ماس : آدرس و شماره تلفن ت

  

  

  

  

  تاریخ و امضاء متقاضی 
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  5فرم شماره 

کارشناسی ارشد متقاضی شرکت در پذیرش بدون آزمون  هايدوره دانش آموختگانفرم مخصوص 

   1393-94دانشجویان ممتاز در مقطع دکتري سال

  

  

  

  

  ..…… دانشگاه/ موسسه آموزش عالی :از

  مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه دامغان به:

  

 شودمی یگواه

  

.................. .............:رایشگ....................................:رشته ارشدکارشناسی دوره...........................................دانش آموخته  آقاي/خانم 

در با گذراندن ...............واحد سال طی ............نیم ..............بدون احتساب پایان نامه................................با احتساب یایان نامه با معدل

نفر ازهم رشته و هم  ...........التحصیل شده و حائز رتبه .......................دربین فارغ ......................................تاریخ .......................از دانشگاه 

  . شدباورودي  خود می

  

  

  

  

  

 

  : دانشگاه تحصیالت تکمیلی مدیر خانوادگی نام و نام

  

  

  امضاء و مهر
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   3فرم شماره 

  توصیه نامه داوطلب ورود به دوره دکتري دانشگاه دامغان

شته تا پس از نفر از اساتید دوره کارشناسی ارشد خود گذا ا و دونماستاد راهداوطلب گرامی ، لطفا این جدول را بصورت جداگانه در اختیار 

به تکمیل از طریق ایمیل دانشگاهی ایشان  به آدرس الکترونیکی اعالم شده ارسال و اصل فرم را در پاکت در بسته تحویل گرفته و در روز مصاح

  تحویل کمیته مصاحبه کننده نمایید. 

  مشخصات داوطلب –الف 

    نام  نام خانوادگی  1

    رشته تحصیلی و گرایش مورد تقاضا  2

اد محترم، یکی از معیارهاي ارزیابی علمی داوطلبان نظرات دقیق و کامل اساتیدي است که نسبت به متقاضی شناخت علمی دارند ، است

  بدیهی است نظرات جنابعالی محفوظ و محرمانه خواهد ماند

  میزان آشنایی با داوطلب –ب 

    / استاد درس/...دوطلب را در چه ارتباطی می شناسید؟استاد راهنما/ استاد مشاور  1

    مدت زمان آشنایی با متقاضی  2

  در صورتی که متقاضی درسی را با شما گذرانده است لطفا موارد زیر را کامل نمایید –ج 

  متوسط  خوب  عالی  مقطع  نام درس  

1            

2            

3            

  توانایی هاي داوطلب -د

  مقایسه نمایید لطفا متقاضی را با دانشجویان هم رشته و هم ورودي خود

  اطالعی ندارم  متوسط  خوب  بسیار خوب  عالی  

            دروس نظري

            عالقه به کاوش و پرسشگري

توانایی فعالیت تجربی و 

  آزمایشگاهی

          

            تجزیه و تحلیل مسائل علمی

            احترام به استاد

            تسلط به زبان انگلیسی

            نظم و انضباط در امور

            ان و ارائه شفاهیقدرت بی

            جایگاه متقاضی بطور کلی

  

  :نام   نام خانوادگی استاد معرف :                                             مرتبه علمی:                              محل خدمت

  تلفن محل کار:                            تلفن همراه:

  تاریخ    امضاء                                                                         آدرس پست الکترونیکی:

 ارسال نمایید. grad_studies@du.ac.irاستاد ارجمند ، خواهشمند است فرم مربوطه را پس از تکمیل به آدرس 
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  مشخصات مقاالت چاپ شده در مجالت ( تصویر کلیه صفحات مقاله پیوست گردد)

  

  

  

  عنوان مقاله:

  

  

  نام مجله:

ISSN                            نوع مجلهISI                  پژوهشی داخلی  -علمی                 سایر  

  باشد نام شما نفر چندم می                         تعداد نویسندگان 

  

  . پژوهشی بودن مقاله ضمیمه گردد –یا علمی  ISIتوجه : گواهی 

  

  

  

  عنوان مقاله:

  

  

  نام مجله:

ISSN                            نوع مجلهISI                  پژوهشی داخلی  -علمی                 سایر  

  باشد نام شما نفر چندم می                         تعداد نویسندگان 

  

  ه گردد.پژوهشی بودن مقاله ضمیم –یا علمی  ISIتوجه : گواهی 

  

  

  ن مقاله:عنوا

  

  

  نام مجله:

ISSN                            نوع مجلهISI                  پژوهشی داخلی  -علمی                 سایر  

  باشد نام شما نفر چندم می                         تعداد نویسندگان 

  

  پژوهشی بودن مقاله ضمیمه گردد.  –یا علمی  ISIتوجه : گواهی 
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  مشخصات مقاالت کنفرانس ( تصویر کلیه صفحات مقاله پیوست گردد ) 

  

  عنوان مقاله:

  

  نام کنفرانس:

  

  باشد:نام شما نفر چندم می    کشور):                             سال:              تعداد نویسندگان:                 -محل (شهر

  چاپ شده است.     کامل مقاله    مقاله به صورت چکیده 

  

  

  عنوان مقاله:

  

  نام کنفرانس:

  

  باشد:نام شما نفر چندم می    کشور):                             سال:              تعداد نویسندگان:                 -محل (شهر

  چاپ شده است.     مقاله کامل    مقاله به صورت چکیده 

  

  

  عنوان مقاله:

  

  نفرانس:نام ک

  

  باشد:کشور):                             سال:              تعداد نویسندگان:                    نام شما نفر چندم می -محل (شهر

  چاپ شده است.     مقاله کامل    مقاله به صورت چکیده 

  

  

  عنوان مقاله:

  

  نام کنفرانس:

  

  باشد:سال:              تعداد نویسندگان:                    نام شما نفر چندم می        کشور):                      -محل (شهر

  چاپ شده است.     مقاله کامل    مقاله به صورت چکیده 

 


