
 كردستانهدايت استعدادهاي درخشان دانشگاه 

 ،دكتري ارشد و كارشناسي

  

شمارة به»  هاي تحصيلي باالتربراي ورود به دوره

از  شدهسئواالت مطرحنيز و  22/2/92مورخ 

  .نمايدتوجه متقاضيان محترم را به موارد زير جلب مي

 .مورد قبول استنيمسال   6در پايان  

تدوين  نيمسال  9براي  كارشناسي ارشد پيوسته

شـده و  محسوببرتر  صددر 10جزو   نيمسال تحصيلي

بـراي   هاي كارداني و كارشناسي ارشد ناپيوسته

شـرايط   د واج  باشدرتبه اول شده كسب 

به هر دليل   و اي معرفي شوداز سوي سازمان سنجش براي پذيرش بدون آزمون به دانشگاه يا موسسه

از سـهميه  منـدي  شـركت در آزمـون و بهـره   

بنـد  انجام و شرايط مندرج در  نامهبدون احتساب نمره پايان

 .بوداالجراخواهدالزمنيز در مورد دانشجويان نيمسال چهارم 

تا بتواند از  نيمسال تحصيلي به اتمام برساند

هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاه مهم دفتر حفظ و 

كارشناسي هايدورهخصوص پذيرش بدون آزمون در 

  1392- 93سال تحصيلي در 

براي ورود به دورهارئه تسهيالت به برگزيدگان علمي « نامة آيين

مورخ  22444/21شماره به نامهآيينشيوه نامه اجرايي 

توجه متقاضيان محترم را به موارد زير جلب مي  .گرددتمديد مي 7/3/92زمان ثبت نام تا تاريخ 

  ):هاو تبصره 2- 2، بند 2در خصوص ماده 

  :نامهاجرايي آيين

 واحد درسي 94، گذراندن حداقل 92-93صرفاً براي پذيرش در سال تحصيلي 

كارشناسي ارشد پيوسته ةدر دورريزي هايي كه طبق مصوبة شوراي عالي برنامه

نيمسال تحصيلي  7در پايان  واحد درسي 100حداقل فقط با گذراندن 

 .نامه مذكور استواجد شرايط استفاده از تسهيالت آيين

هاي كارداني و كارشناسي ارشد ناپيوستهدر دورهريزي هايي كه طبق مصوبة شوراي عالي برنامه

كسب هموفق بنيمسال تحصيلي   4دانشجويي كه پس از  :نيمسال تدوين شده است

 .استنامه مذكور 

از سوي سازمان سنجش براي پذيرش بدون آزمون به دانشگاه يا موسسه

 .ثبت نام نكند، امكان استفاده مجدد از سهميه بدون آزمون را نخواهد داشت

شـركت در آزمـون و بهـره   ( 7و مـاده  ) پـذيرش بـدون آزمـون   ( 2استفاده از تسهيالت مندرج در مـاده  

  .باشدپذير نميهمزمان امكان

 :نامهآيين

 .نمايدبه جاي دو مقاله كفايت مي

بدون احتساب نمره پايانارشد بندي دانشجويان نيمسال چهارم دورة كارشناسي

نيز در مورد دانشجويان نيمسال چهارم   2 و 1هاي و نيز تبصره

نيمسال تحصيلي به اتمام برساند 4ارشد را در طي مدت بايد دورة كارشناسي در حال تحصيل

 .تسهيالت آيين نامة مذكور استفاده نمايد

  
  دانشگاه  كردستان

حوزه معاونت 

  آموزشي

مهم دفتر حفظ و  ةاطالعي

خصوص پذيرش بدون آزمون در در

آيين اصالحيةصدور با توجه به 

شيوه نامه اجرايي و ، 22/2/92مورخ  و /19176

زمان ثبت نام تا تاريخ سوي متقاضيان محترم، 
  

در خصوص ماده ( ارشد در دورة كارشناسي

اجرايي آيين نامهبر مبناي شيوه )الف

صرفاً براي پذيرش در سال تحصيلي  -1

هايي كه طبق مصوبة شوراي عالي برنامهدر خصوص رشته -2

فقط با گذراندن : شده است

واجد شرايط استفاده از تسهيالت آيين

هايي كه طبق مصوبة شوراي عالي برنامهر خصوص رشتهد -3

نيمسال تدوين شده است  5

نامه مذكور آييناستفاده از تسهيالت 

از سوي سازمان سنجش براي پذيرش بدون آزمون به دانشگاه يا موسسه ييدانشجوچنانچه  -4

ثبت نام نكند، امكان استفاده مجدد از سهميه بدون آزمون را نخواهد داشت

استفاده از تسهيالت مندرج در مـاده   -5

همزمان امكان) برگزيدگان علمي
  

  در دورة دكتري 

آيينبر مبناي اصالحية  )الف

به جاي دو مقاله كفايت مي يك مقاله ةاراي -1

بندي دانشجويان نيمسال چهارم دورة كارشناسيرتبه -2

و نيز تبصرهنامه آيين 8ماده  1- 8

در حال تحصيلمتقاضي  -3

تسهيالت آيين نامة مذكور استفاده نمايد
  



  :نامهنامة اجرايي آيينشيوهبر مبناي  )ب

 ةكشور در دورآموزشمتمركز سازمان سنجشدرصد ظرفيت پذيرش با آزمون نيمه 20ها مجازند حداكثر دانشگاه -1

 8ده ما 1-8را به پذيرش بدون آزمون داتشجويان مشمول بند ) هاگرايش( هارشته محلدكتري خود در هر يك از 

ها تكميل دانشجويان همان دانشگاه و ده درصد دوم با مشمولين ساير دانشگاهاختصاص دهند، كه ده درصد آن  با 

 .باشدبديهي است ظرفيت مذكور مازاد بر ظرفيت پذيرش با آزمون مي. خواهد شد

درصد مذكور يك نفر باشد، دانشگاه مجاز است يك نفر از دانشجويان خود و يك نفر از دانشجويان  20چنانچه  -2

 .پذيرش كند ها راساير دانشگاه

 :شودبندي در دورة كارشناسي ارشد با رعايت موارد زير انجام ميرتبه -3

-هاي دورهو با احتساب مجموع ظرفيت محلرشتهنيمسال تحصيلي از هر ورودي در هر كد   4پس از گذشتن  -3-1

 ةريزي در دوربرنامهعاليهايي كه طبق مصوبة شورايدر خصوص رشته. شودبندي انجام ميهاي روزانه و شبانه رتبه

نيمسال تحصيلي از هر   5بندي پس از گذشتن نيمسال تدوين و تصويب شده است، رتبه  5ارشد براي كارشناسي

 .شد ام خواهدجان محلرشتهورودي در هر كد 

رتبة اول، نفر باشد، صرفاً  5ارشد تا در دورة كارشناسي رشته محلدر صورتيكه تعداد هر ورودي در هر كد  -3-2

هاي اول تا سوم نفر و باالتر، رتبه 11نفر باشد، رتبه هاي اول و دوم و براي تعداد 10تا  6چنانچه ظرفيت پذيرش بين 

  .معرفي خواهند شد

از  دتواننآموختگي ميحداكثر تا سه سال پس از دانش، 8حائز شرايط ماده  ارشدآموختگان دورة كارشناسيدانش -4

 .مند شوندآزمون براي ورود به دورة دكتري بهرهتسهيالت پذيرش بدون 

يكي از اعضاي هيات  هنامه و همراارشد بايد مستخرج از پايانآموختگان دورة كارشناسيپژوهشي دانش  -علمي ةمقال -5

 .علمي دانشگاه محل تحصيل باشد

نامه پايان ةاب نمرسبندي بدون احتارشد، رتبهبندي دانشجويان نيمسال چهارم دورة كارشناسيمنظور تسهيل در رتبهبه -6

-بديهي است متقاضيان بايد تا پايان شهريور همان سال تحصيلي و قبل از شروع دورة دكتري، از پايان. شودانجام مي

 .ارشد خود با درجه عالي دفاع كرده باشندنامه دورة كارشناسي

آموخته شوند، پس از پايان همان نيمسال دانش كه) نيمسال چهارم( ارشد براي دانشجويان سال آخر دورة كارشناسي -7

 .باشدارائة مقاله الزامي نمي

مجوز پذيرش يا  ،دكتري پذيرفته شود، موظف است تا پايان سال اول دورة دكتري ةچنانچه متقاضي در دور :تبصره

  .ارائه كندخود را ارشد نامة دورة كارشناسيپژوهشي مستخرج از پايان -علمي ةچاپ مقال

   

  

  



 

  مبناي سئواالت مطرح شده از سوي متقاضيان محترم، بر

  :گرددمواردي به شرح زيراصالح و يا يادآوري مي

  :در  مورد متقاضيان دورة دكتري - الف

با تاييد معاونت پژوهشي و فناوري ) بر اساس نياز يك دستگاه( طرح ملي، اثر بديع يا تاليف و طرح پژوهشي تقاضا محور  -1

  .شودنامه آيين 8ماده  1-8بند  تواند جايگزين يك مقاله دروزارت، مي

در صورتيكه اساتيد راهنما بيش . دكتري، بايستي جزو نفرات اول يا دوم نويسندگان مقاالت باشند ةداوطلبان متقاضي دور -2

  .از يك نفر باشند، نام دانشجو بالفاصله بعد از نام اساتيد راهنما ذكر شده باشد

 .نيمسال تحصيلي گذرانده باشد 5ارشد را حداكثر در طي مدت بايد دورة كارشناسي آموختهدانشمتقاضي  -3

 ونهايي گواهي رتبه ، شدن و در زمان ثبت نام در دورة دكتري، در صورت پذيرفتهتحصيلبهمشغولچنانچه دانشجويان  -4

 .ارايه ننمايند، پذيرش آنها لغو خواهد شد با درجه عاليارشد دورة كارشناسينامه گواهي اتمام پايان

 .مشخص شده باشددر دورة دكتري قبل از ثبت نام بايد شده، پذيرفتهوظيفة متقاضيوضعيت نظام -5

  .ها در زمان مصاحبه نيز قابل تحويل استنامهتوصيه -6

رساني از طريق سايت دفتر حفظ و اطالع. دعوت خواهند شد مصاحبه علميمتقاضيان واجد شرايط در زمان مقرر جهت  -7

  .لطفاً، از مراجعه و تماس غيرضروري خوداري نماييد. هدايت استعدادهاي درخشان انجام خواهد شد

، فقط با درجه عاليارشد، نامة كارشناسيشده هيات داوران دفاع از پايانتصوير صفحة تاييدارائة  ،چنانچه واضح است -8

  .ي استضرورآموختگان دانش براي

  :موارد عمومي

آخرين فرصت تحويـل   ،7/3/92ارسال مي نمايند، تاريخ  پست پيشتاز سفارشيبراي متقاضياني كه مدارك خود را با  -1

 .شودبه مداركي كه بعد از اين تاريخ ارسال شده باشند ترتيب اثر داده نمي. مدارك به پست خواهد بود

به سازمان سنجش ارسال خواهد شد، از طريق سايت نهايي براي صدور مجوز كه  ،شدگان نهاييليست اسامي پذيرفته -2

 .گرددمياعالم  اواخر تيرماهاستعدادهاي درخشان دانشگاه در دفتر حفظ و هدايت 

                         

 -وزارت علومرا  از سايت مربوط  شيوه نامهو  اصالحيةو  دستورالعمل اجرايي، نامهآيينشود به متقاضيان محترم توصيه مي

  .  دريافت و به دقت مطالعه نمايند )http://www.msrt.ir/sites/Edu/default.aspx: به آدرس(منوي معاونت آموزشي 
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