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تعالی  بسمه  

 (  آزمون  بدون  پذیرش) علمی برگزیدگان  و درخشان  استعدادهای پذیرش اطالعیه  

 1400-1401 تحصیلی سال  (.Ph.D) تخصصی دکتری دوره در

پذیرش بدون آزمون در دوره تحصیلی دکتری به   نامه  آیین  براساس  1400-1401  تحصیلی  سال  برای  گنبدکاووس  دانشگاهرساند  می  اطالعبه  

رشته  علمی   برگزیدگان  میان  از  1393/ 12/ 16  مورخ  21/ 237200  شماره  اصالحیه  و  4/1393/ 18  مورخ  21/ 67272ره  شما   های   در 

اکولوژی گیاهان زراعی فیریولوژی گیاهان زراعی، آگروتکنولوژی گرایش  مهندسی  و    آگروتکنولوژی گرایش  شیالت گرایش  علوم و 

 بندهای  و   اطالعیه  این  شرایط  رعایت   و  احراز  صورت  در  داوطلبان  .پذیردمی  دانشجو ه/ گرایش  یک نفر در هر رشت  آبزیانبرداری  و بهره  صید 

 :شوند  دعوت مصاحبه برای اولیه بررسی از پس و  شرکت  دانشگاه این تخصصی دکتری دوره آزمون بدون  پذیرش رقابت  در توانندمی زیر

 پذیرش شرایط-الف

 تخصصی  گروه  تشخیص  به)  تقاضا  مورد  رشته  با  متناسب   آنان  رشته  و  کشور  داخل  ارشد  کارشناسی  آموختهدانش  است   الزم  داوطلبان (1

دانشجویان  دنباش(  دانشگاه  آموزشی  شورای  تایید  و  مربوطه یا   تا  حداکثر  پذیرش  متقاضی  ارشد  کارشناسی  دوره  جاری  و 

 . شوند آموخته دانش 1400/ 06/ 31

 (   نامه پایان نمره احتساب بدون) ارشد کارشناسی  دوره در 17 و  کارشناسی دوره در 16حداقل  کل  میانگین داشتن (2

 . باشد  نگذشته متقاضی آموختگی دانش تاریخ از دوسال از بیش (3

علوم،    وزارت  امتیازدهی  راهنمای  و  ارزشیابی   جدول  مطابق   مصاحبه  و   پژوهشی  آموزشی،  فعالیتهای  از  امتیاز   60  حداقل   کسب (4

 تحقیفات و فناوری  

 تذکر: 

 .نیستند اطالعیه این مشمول ارشد کارشناسی معادل تحصیلی مدرک  دارندگان (1

 .نیستند اطالعیه این مشمول تخصصی دکتری هایدوره در تحصیل به شاغل دانشجویان (2

 الملل  بین  های  پردیس  و  انتفاعی  غیر  -غیردولتی  های  دانشگاه  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  نور،  پیام  دانشگاه  التحصیالن  فارغ  و  دانشجویان (3

 .نیستند  دکتری دوره درخشان استعدادهای پذیرشبرای  نامه آیین این از استفاده به مجاز( دانخودگر) 

 :مهم نکات

  به   دعوت  هایتاریخ  و  مصاحبه  شرایط  واجد  اسامی  اعالم  و  بوده  www.gonbad.ac.ir به آدرس  دانشگاه  سایت   رسانی،  اطالع  مرجع (1

تلفنی    سایت   همین  طریق  از  مصاحبه تماس  آموزشی    .شد  خواهد  اعالماقباً  عمتیا  معاونت  دفتر  تماس  پژوهشیشماره  دانشکده   و 

 017 -33261769جهت پاسخگویی:    کشاورزی

 .شد نخواهند مسترد وجه هیچ به نام ثبت   هزینه  و...(  و آموزشی مدارک  کپی ها، فرم) ارسالی مدارک  (2

http://www.gonbad.ac.ir/
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  آموزشی   مقررات  کلیه  مشمول  و  داشت  خواهند  تحصیل  به  اشتغال  دکتری  دوره   در  وقت  تمام  صورت  به  اه دانشگ   این  شدگان   پذیرفته (3

 . بود خواهند دانشگاه انضباطی و

  ماموریت  یا  وقت   تمام  تحصیل  با  موافقت   بر  مبنی  الزم   مدارک   باید  هستند  دولتی  هایدستگاه  استخدام  در  که  شدگانیپذیرفته (4

 .نمایند ارائه تحصیل به  شروع برای و نام ثبت  روز در را تحصیلی

  شرایط   از  یک  هر  واجد  داوطلب   که  گردد  مشخص  دانشگاه  در  تحصیل  و  مصاحبه  یا  برگزاری  نام،  ثبت  مراحل  از  یک  هر  در  چنانچه (5

  ات مقرر  مطابق  و  آمد  خواهد  بعمل  جلوگیری  وی  تحصیل  ادامه  یا  و  مصاحبه  در  شرکت   از  بالفاصله  است   نبوده  آگهی  این  در  مندرج

 .شد رفتارخواهد وی با

  هیچ   مصاحبه   انجام  و   مصاحبه  به   دعوت  یا  و  مدارک  ارسال  است   بدیهی  و  نیست  گرایش  و  رشته  ظرفیت   تکمیل   به  ملزم  دانشگاه (6

 .کندنمی ایجاد دانشگاه در نهایی پذیرش خصوص در داوطلب  برای را حقی

  در  آن  نظایر  و  شده  انجام  تحقیقات  شده،  چاپ  مقاالت  کتب،  ،نامه  پایان  مانند  پژوهشی  و  آموزشی  علمی  سوابق  به  مربوط  مدارک  (7

 .شوند  ارائه و تنظیم ترتیب  به و فردی مشخصات  فرم طبق مصاحبه زمان

 . است  تحصیلی شهریه پرداخت  بدون نامه آیین این   شرایط  حائز داوطلبان پذیرش (8

 . نیست  مجاز نامه آیین این براساس شده پذیرفته افراد تحصیل محل تغییر یا رشته تغییر (9

 :ارسالی مدارک-ب

  امضا   و  تکمیل  داوطلب   توسط  که (  دکتری  دوره  طول  در  وقت   تمام  حضور  تعهد)  2  شماره  فرم  ،( نام  ثبت   تقاضانامه)  1  شماره  فرم (1

  همین   از  دانلود  قابل)  باشد  شده  تایید   مربوطه  مراجع  توسط   که(  تحصیل  به   شاغل  دانشجویان  برای  صرفا)   3  شماره  فرم  و   باشد  شده

 (شوند امضاء و  پرینت  تکمیل،بصورت تایپ شده  بایستی که اطالعیه

 سری یک   ملی کارت و  شناسنامه صفحات تمامی تصویر (2

تصویر   مرد  داوطلبان  برای  وظیفه   نظام  مقررات  نظر   از  تحصیل  ادامه  منع  نداشتن  مدرک  (3 یا  و  دائم  معافیت  خدمت،  پایان  )کارت 

 اعتبار( معافیت تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد دارای 

 وجود   صورت در انگیسی زبان مدرک  (4

با شناسه   3137083689  هشمار   جاری  حساب  به   نام  ثبت   وجه  ابت ب(  تومان  هزار   هفتاد)  ریال  700/ 000  مبلغ  به  بانکی   فیش  اصل (5

 سه راه فرودگاه   شعبه تجارت بانک دنز دانشگاهپژوهشی و متفرقه آموزشی درآمدهای  نام به 1991751239واریز 

 .شد  نخواهد  داده اثر ترتیب باشند  شده ارسال مقرر لتمه از پس  یا و ناقص که مدارکی  به: تذکر

 :نام ثبت مدارک ارسال  نحوه 

 رسال نمایند.ا zeinab.avarseji@gmail.comتکمیل و به ایمیل  1400/ 02/ 22 اداری وقت  پایان تا حداکثر را الزمفرمهای  باید داوطلبان

 . استالزامی در روز مصاحبه  و فیش واریزیاصل مدارک ئه اار
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 1فرم شماره 

 1400سال  (PH.Dدوره دکتری ) بدون آزمون  متقاضی مصاحبه پذیرش

 الف( مشخصات فردی: 

 نام پدر:  نام و نام خانوادگی: 

 شماره داوطلبی:  شماره پرونده:

 وضعیت اشتغال:  سال تولد:

 وضعیت نظام وظیفه: وضعیت تاهل:

 فن ثابت با پیش شماره :ه تلشمار شماره تلفن همراه:

 پست الکترونیکی: رس کامل:آد

 

 ب( سوابق پژوهشی: 

 مقاالت چاپ شده در مجالت علمی معتبر داخلی و خارجی و یا کنفرانسها و سمینارها و همایشهای داخلی و خارجی -1

نام نویسندگان )نویسنده مسئول مقاله را با عالمت *   عنوان مجله سال انتشار عنوان مقاله   

 مشخص فرمایید(

قسمت   امتیاز )در این

 چیزی ننویسید( 

     چاپ شده  عناوین مقاالت 

      علمی پژوهشی     

     پذیرفته شده  ) داخلی،خارجی( 

      

     چاپ شده  عناوین مقاالت 

      علمی ترویجی     

     پذیرفته شده  

      

     چاپ شده  عناوین مقاالت 

      ارائه شده در     

ای          هکنفرانس  

 ) داخلی و خارجی( 

     پذیرفته شده 
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    چیزی ننویسید(  قسمت  جمع امتیاز) در این 

 اختراع ثبت شده مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران  -2

 تاریخ ثبت  محل ثبت  نام اختراع ردیف

1    

2    

3    

 های علمی معتبرجشنواره  -3

 تاریخ برگزاری نهاد برگزارکننده عنوان جشنواره ردیف

1    

2    

3    

4    

5    

 کتب ) ترجمه و تالیف(  -4

سال انتشار تعداد  عنوان کتاب  

 صفحات 

) در این قسمت  متیاز ا نام نویسندگان به ترتیب ذکر شده روی جلد 

 ید( چیزی ننویس

     تالیف  کتب 

      

      

     ترجمه  

      

      

 ایان نامهپ-5
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 ( پایان نامه دوره کارشناسی 5-1

 در قسمت زیر چیزی نوشته نشود 

 نمره  امتیاز   نام استاد راهنما عنوان پروژه یا پایان نامه 

  عالی بسیار خوب خوب قابل قبول   

       

 شناسی ارشد( پایان نامه دوره کار5-2

 در قسمت زیر چیزی نوشته نشود 

 نمره  امتیاز   نام استاد راهنما مه عنوان پروژه یا پایان نا

  عالی بسیار خوب خوب قابل قبول   

       

 نمره کل امتیاز پژوهشی داوطلب )لطفاً در این قسمت چیزی نوشته نشود( 

 :آموزشی( سوابق ج

 سال خاتمه  سال شروع  معدل کل ام دانشگاه ن گرایش -رشته تحصیلی مقطع تحصیلی

      کارشناسی

      ارشدکارشناسی 

 برگزیدگان جشنواره ، مسابقات بین المللی و المپیادهای معتبر:  -

 سال برگزیده شدن  رتبه  نام جشنواره،مسابقه،المپیاد  ردیف 

1    

2    

3    

4    
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 مدرک زبان خارجه: -

 توضیحات حل اخذ آزمون م نمره اخذ شده  نام آزمون

    

 اً در این قسمت چیزی نوشته نشود( نمره کل امتیاز آموزشی داوطلب )لطف 

 

 لطفاً به سواالت ذیل بطور مختصر و روشن پاسخ دهید. 

 و ...( که به آن تسلط دارید را ذکر نمایید.  SAS، SPSSنام نرم افزار های تخصصی کامپیوتری ) مانند:  -1

 شما در دوره تحصیل چگونه تامین خواهد شد؟ هزینه زندگی-2

 از نظر سازمان مربوطه ضوابط کار در طی تحصیل شما چگونه است؟ افت کرده اید؟آیا بورس تحصیلی دری -3

 

ی در صورت نیاز میزان همکاری شما در دانشکده در زمینه هایی مانند حل تمرین دروس، تهیه دستور کار آزمایشگاه های آموزشی، همکار-4

 اهد بود؟اجرایی در آزمایشگاه های آموزشی یا پژوهشی و ... به چه میزان خو 

 

چه ویژگی هایی ) علمی/عمومی/اخالقی( در خود می بینید که در این پرسشنامه سوال نشده است و فکر می کنید می تواند در انتخاب   -5

 شما تاثیر داشته باشد؟

 

 ود برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری را به ترتیب اولویت بنویسید:حداقل سه مورد از موضوعات مورد عالقه خ -6

 استاد  موضوع تخصصی دیفر

1   

2   

3   

4   

5   
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 کنید؟تری کار خود را مطلوب ارزیابی میبا چاپ چند مقاله علمی در طول دوره دک  -7

 یا علمی،پژوهشی  ISIمقاله مجله     -         مقاله کنفرانس بین المللی                                          -

 ری به صورت تمام وقت امکان پذیر خواهد بود و تعهد حضور تمام وقت الزامی است.پذیرش دانشجویان دکت •

 نام و نام خانوادگی:                                         تاریخ:                                        امضاء: 
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 مه تعالیبس

 2 شماره فرم

 گنبدکاووس کتری دانشگاهد  دوره طول در وقت تمام حضور  تعهد مخصوص فرم

 ملی سال               کد متولد    صادره  شماره   به  شناسنامه  رندهدا    اینجانب

  متعهد   دینوسیله ب     رشته  تخصصی  دکتری مقطع  1400-1401سال تحصیلی ( درخشان استعدادهای) آزمون بدون پذیرش متقاضی 

 و  دولتی  از  اعم  شغلی   هرگونه   به   اشتغال  و  داشته   حضور  دانشگاه  در  وقت  تمام  بطور  دکتری  دوره  در  تحصیل  مدت  تمام  در  قبولی،  صورت  در  شوممی 

 . باشم  نداشته  غیردولتی 

 تاریخ          امضا         

 

 

 

 بسمه تعالی

 شماره:                                         3فرم شماره                                                                                   

 تاریخ:  

 گنبدکاووسارشد متقاضی شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری دانشگاه کارشناسی  فرم مخصوص دانشجویان سال آخر دوره

 

 گنبدکاووسدانشگاه  دفتر استعداد های درخشانبه: 

  ........... ور آموزشی دانشگاه از: ام

       سررررررررریال شناسررررررررنامه                                            دارنده شماره شناسنامه                 م  شود آقای/ خانبدینوسیله گواهی می 

دانشررجوی دوره کارشناسرری ارشررد                          کد ملرری                                        متولد سال                          صادره از

  التحصیل خواهد شد.فارغ  31/06/1400این دانشگاه است و حداکثر تا پایان                      رشته  

 است.              به حروف   تا این تاریخ به عدد)بدون احتساب نمره پایان نامه(  ضمناً معدل کل نامبرده  

 

 :  مهر/ امضا           م خانوادگی مدیر آموزشی دانشگاه : ............................. نام و نا


