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  سمه تعالياب

  

  گزيدگان علمي دوره كارشناسي ارشددستورالعمل اجرايي آيين نامه ارائه تسهيالت به بر

  (.Ph.D)براي ورود بدون آزمون به دوره دكتري 

  

  

وزارت علوم، معاونت آموزشي  06/05/1392مورخ  65787نامه شماره  با عنايت بهدانشگاه بوعلي سينا 

به برگزيدگان علمي تسهيالت ارائه " نامهآيين 6ماده كه تلفيقي است از  دستورالعملبر اساس اين تحقيقات و فناوري 

آيين نامه ارائه تسهيالت  8و ماده  31/06/1386 مورخ 3536/21شماره  ابالغيه "تحصيلي باالترهاي دورهبراي ورود به 

شيوه نامه اجرايي  و) 02/03/1391ورخ و م/22354شماره (هاي تحصيلي باالتر به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره

مربوط و بر اساس اين دستورالعمل اجرايي از  هايو اصالحيه) 22/02/1392تاريخ  245232/2شماره (نامه ياد شده آيين

 )بدون آزمون(دانشجوي دكتري  تواندمي 1392- 93، براي سال تحصيلي 3تا  1يكي از مواد  ميان داوطلبان واجد شرايط

  .يدپذيرش نما

  

  .)با ارئه گواهي معتبر از سازمان دانشجويي وزارت متبوع( دانشجويان نمونه كشوري در مقطع كارشناسي ارشد: 1ماده 

ان دانشجوي پذيرش بدون آزمون، به عنو درخواستاين امتياز مختص دانشجوياني است كه در همان سال : 1 تبصره

 .شناخته شده باشند كشوري نمونه

و مراكز تحقيقاتي مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و  هادانشگاهتمامي صيالن مقطع كارشناسي ارشد فارغ التح: 2ماده 

 :درا دارا باشن) 3- 2تا  1-2(شرايط ذيل كليه ) هاي تحصيليتعداد نيمسال(صرف نظر از طول دوره تحصيل فناوري كه 

بر اساس و يا داوطلب بوده  17حد اقل ) نامهانبدون احتساب پاي( كل دروس دوره كارشناسي ارشد متقاضي معدل - 2-1

مجموع دانشجويان (هاي كد رشته محل خود ديودر بين كليه هم ور 3تا  1رتبه حائز نامه معدل كل با احتساب نمره پايان

  .باشد) روزانه و شبانه

  .دفاع شده باشد 5/18پايان نامه داوطلب با درجه عالي يا حداقل نمره  - 2-2
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 اندنشده 3تا  1المللي براي داوطلباني كه حائز رتبه پژوهشي با نمايه معتبر بين - حداقل دو مقاله علميداشتن  - 2-3

نامه كه حداقل يكي از مقاالت مذكور مستخرج از پايانبه نحوي ؛ )نامهبدون احتساب پايان 17دارندگان حداقل معدل كل (

االت ياد شده بايستي چاپ شده باشد و براي داوطلباني كه حائز دوره كارشناسي ارشد داوطلب باشد و حداقل يكي از مق

چاپ  ،ارشد متقاضينامه دوره كارشناسيمستخرج از پايانپژوهشي  -يك مقاله علمي داشتن حداقل ،اندشده 3تا  1رتبه 

  .المللينشريات با نمايه معتبر بين شده يا داراي گواهي پذيرش قطعي از

اي است كه اوال در آن داوطلب نفر اول باشد يا نام وي بالفاصله بعد نامه، مقالهمستخرج از پايانمنظور از مقاله : 1تبصره 

از نام اساتيد راهنما و مشاور ذكر شده باشد و در صورت همكاري دانشجوي ديگر، نام دانشجوي همكار بايد بعد از نام 

ه با ذكر آدرس دانشگاه محل تحصيل دوره كارشناسي ارشد، ثانيا مقال. نامه به عهده اوستداوطلبي باشد كه انجام پايان

  .داوطلب منتشر شده باشد

  .شود 3- 2تواند جايگزين يكي از مقاالت موضوع بند مي) الف تا ث(داشتن يكي از شرايط ذيل : 2تبصره 

 .دانشجويي يا آزمون سراسري كارشناسي ارشد –رتبه اول المپيادهاي علمي  - الف

  .و دوره كارشناسي و كارشناسي ارشدرتبه اول در د - ب

  ).موضوع مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي(نشان طالي كشوري المپيادهاي دانش آموزي  - پ

به لحاظ ) واحد درسي 100با گذراندن حداقل (نيمسال تحصيلي  6دوره كارشناسي پيوسته كه پس از گذراندن  در - ت

هم رشته و هم ورودي خود بوده و حداكثر در هشت نيمسال تحصيلي ميانگين كل جزء بيست درصد برتر دانشجويان 

 :هاي كشوري زير در آزمون سراسري سازمان سنجش بوده باشنددانش آموخته شده باشند و داراي رتبه

  .100هاي زير رتبه: گروه رياضي فيزيك و علوم تجربي

  .50هاي زير رتبه: گروه علوم انساني

  .20هاي زير رتبه: هاي خارجي و هنرگروه زبان

در ) از قبيل خوارزمي، جوان خوارزمي، رازي و فارابي( هاي معتبر علمي رتبه اول تا سوم مرحله نهايي جشنواره - ث

  .دوره كارشناسي ارشد با مشاركت حداقل سي و پنج درصد

هاي بزرگ و راهبردي پس از ارزيابي و تاييد معاونت پژوهشي و فناوري وزارت متبوع، درصد براي طرح: 1 توضيح

  .مذكور با پيشنهاد مرجع برگزار كننده جشنواره و تاييد كميته كارشناسي،  قابل كاهش است

         

           



  
  

 4از      3

يد معاونت با تاي) بر اساس نياز يك دستگاه(طرح ملي، اثر بديع يا تاليف و طرح پژوهشي تقاضا محور  -2توضيح 

  .پژوهشي و فناوري وزارت علوم، مي تواند جايگزين مقاله ذكر شده در بند الف يا شرايط مندرج در بند ب تا چ، شود

التحصيلي ايشان تا زمان شروع تاريخ فارغاستفاده نمايند كه از  2ماده توانند از تسهيالت صرفا داوطلباني مي: 3تبصره 

  .باشد سال سپري نشده 3بيش از ) 16/06/1392( 1392- 93نيمسال اول 

نامه با دانشجويان نيمسال چهارم دوره كارشناسي ارشد كه به لحاظ ميانگين كل دوره بدون احتساب نمره پايان: 3ماده 

مجموع دانشجويان روزانه و ( خودكد رشته محل هاي وروديهاي برتر هم رشته و همتوجه به جدول ذيل، جزء رتبه

توانند بدون ارائه مقاله پذيرفته شوند در مي 2الف، پ، ت يا ث موضوع ماده صورت احراز يكي از شرايط  بوده، در) شبانه

المللي از پايان نامه خود منتشر يك مقاله علمي پژوهشي با نمايه معتبر بين 1393تا اول مهر سال  است غير اينصورت الزم

  .غير اينصورت پذيرش موقت ايشان كان لم يكن تلقي مي شودنموده يا گواهي پذيرش قطعي آن را ارائه نمايند در 

نامه خود با درجه عالي دفاع نمايند در از پاياان 31/06/1392الزم است حداكثر تا  3شدگان از محل ماده پذيرفته: 1تبصره 

  .غير اين صورت پذيرش موقت ايشان كان لم يكن تلقي مي شود

  ويان نيمسال چهارمبراي دانشج هاي برترجدول تعيين رتبه

  در صورتيكه تعداد هر ورودي در هر كد رشته
  .شودصرفا رتبه اول به عنوان رتبه برتر شناخته مي  نفر باشد 5محل كارشناسي ارشد تا 

  در صورتيكه تعداد هر ورودي در هر كد رشته محل
  نفر باشد 10تا  6كارشناسي ارشد 

  شناختههاي اول و دوم به عنوان رتبه هاي برتر رتبه
  .شوندمي

  در صورتيكه تعداد هر ورودي در هر كد رشته محل
  .نفر و باالتر باشد 11كارشناسي ارشد 

  هاي برترهاي اول، دوم و سوم به عنوان رتبهرتبه
  .شوندشناخته مي

  

نيمسال  5ها براي ريزي، برنامه درسي آنهايي كه طبق مصوبه شوراي عالي برنامهدر خصوص رشته: تذكر: 2تبصره 

 .مند شوندبهره 3ماده توانند از تسهيالت تدوين شده است، دانشجويان نيمسال پنجم نيز مي

هاي مورد تاييد وزرات علوم در صورت احراز شرايط ذكر شده التحصيالن تمامي دانشگاهدانشجويان و فارغ:  تذكر كلي

  .نمايند استفاده دستورالعملتوانند از تسهيالت اين مي 3تا  1در مواد 

شوراي تحصيالت . شودهاي مربوط ارسال ميجهت ارزيابي علمي به دانشكدهواجد شرايط مدارك متقاضيان : 4ماده 

نتيجه را به شوراي  ،ربط پس از ارزيابي مدارك و انجام مصاحبه علمي از افراد واجد شرايطتكميلي گروه آموزشي ذي
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توسط  ،صورت تاييد نتايج توسط اين شورا، افراد واجد شرايط پذيرشدر . نمايدتحصيالت تكميلي دانشكده منعكس مي

-شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه با توجه به سياست. شونددانشكده به مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه معرفي مي

ايج در شوراي پس از تصويب نهايي نت. هاي كلي دانشگاه نسبت به تاييد يا رد پذيرش هر كدام از داوطلبان مختار است

پذيرفته شدگان علمي جهت انجام مراحل گزينش عمومي از سوي حوزه تحصيالت تكميلي  ،تحصيالت تكميلي دانشگاه

ثبت نام قطعي از پذيرفته شدگان علمي، پس از تاييد . شونددانشگاه به وزارت علوم تحقيقات و فناوري معرفي مي

  .گيردتاد و دانشجو، صورت ميصالحيت عمومي ايشان توسط هيات مركزي گزينش اس

از  داوطلبان واجد شرايطدانشجوي دكتري، بعنوان استاد راهنماي  پذيرشيكي از اساتيد واجد شرايط  موافقت - 5ماده 

  .الزامي است براي پذيرش علمي متقاضيان در كميته علمي مصاحبه كننده، ،بين اعضا هيات علمي گروه آموزشي

هاي اعالم شده و اعضا هيأت ميل ظرفيت پذيرش دانشجوي دكتري بدون آزمون، براي رشتهدانشگاه نسبت به تك: 6ماده 

  .نداردالزامي  ،علمي واجد شرايط

  

 مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه

         

           


