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تعالي  بسمه  

  )  آزمون  بدون  پذيرش( علمي برگزيدگان  و درخشان  استعدادهاي پذيرش اطالعيه  

  ١٤٠١-١٤٠٢ تحصيلي سال  ).Ph.D( تخصصي دكتري دوره در

پذيرش بدون آزمون در دوره تحصيلي دكتري به   نامه  آيين  براساس  ١٤٠١-١٤٠٢  تحصيلي  سال  براي  گنبدكاووس  دانشگاهرساند  مي  اطالعبه  

رشته  علمي   برگزيدگان  ميان  از  ١٣٩٣/ ١٢/ ١٦  مورخ  ٢١/ ٢٣٧٢٠٠  شماره  اصالحيه  و  ٤/١٣٩٣/ ١٨  مورخ  ٢١/ ٦٧٢٧٢ره  شما   هاي   در 

فيريولوژي گياهان زراعي آگروتكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعيآگروتكنولوژي گرايش  مهندسي  و    ،  شيالت گرايش  علوم و 

 بندهاي  و   اطالعيه  اين  شرايط  رعايت   و  احراز  صورت  در  داوطلبان  .پذيردمي  دانشجو گرايش  ه/  يك نفر در هر رشت  آبزيانبرداري  و بهره  صيد 

  :شوند  دعوت مصاحبه براي اوليه بررسي از پس و  شركت  دانشگاه اين تخصصي دكتري دوره آزمون بدون  پذيرش رقابت  در توانندمي زير

  پذيرش شرايط- الف

 تخصصي  گروه  تشخيص  به(  تقاضا  مورد  رشته  با  متناسب   آنان  رشته  و  كشور  داخل  ارشد  كارشناسي  آموختهدانش  است   الزم  داوطلبان )١

دانشجويان  دنباش)  دانشگاه  آموزشي  شوراي  تاييد  و  مربوطه يا   تا  حداكثر  پذيرش  متقاضي  ارشد  كارشناسي  دوره  جاري  و 

  . شوند آموخته دانش ١٤٠١/ ٠٦/ ٣١

  )   نامه پايان نمره احتساب بدون( ارشد كارشناسي  دوره در ١٧ و  كارشناسي دوره در ١٦حداقل  كل  ميانگين داشتن )٢

  . باشد  نگذشته متقاضي آموختگي دانش تاريخ از دوسال از بيش )٣

علوم،    وزارت  امتيازدهي  راهنماي  و  ارزشيابي   جدول  مطابق   مصاحبه  و   پژوهشي  آموزشي،  فعاليتهاي  از  امتياز   ٦٠  حداقل   كسب )٤

  تحقيفات و فناوري  

 تذكر: 

  .نيستند اطالعيه اين مشمول ارشد كارشناسي معادل تحصيلي مدرك  دارندگان )١

  .نيستند اطالعيه اين مشمول تخصصي دكتري هايدوره در تحصيل به شاغل دانشجويان )٢

 الملل  بين  هاي  پرديس  و  انتفاعي  غير  -غيردولتي  هاي  دانشگاه  اسالمي،  آزاد  دانشگاه  نور،  پيام  دانشگاه  التحصيالن  فارغ  و  دانشجويان )٣

  .نيستند  دكتري دوره درخشان استعدادهاي پذيرشبراي  نامه آيين اين از استفاده به مجاز) دانخودگر( 

  :مهم نكات

  به   دعوت  هايتاريخ  و  مصاحبه  شرايط  واجد  اسامي  اعالم  و  بوده  www.gonbad.ac.ir به آدرس  دانشگاه  سايت   رساني،  اطالع  مرجع )١

تلفني    سايت   همين  طريق  از  مصاحبه تماس  آموزشي    .شد  خواهد  اعالماقباً  عمتيا  معاونت  تماس دفتر  پژوهشيشماره  دانشكده   و 

  ٠١٧ -٣٣٢٦١٧٦٩:  جهت پاسخگويي  كشاورزي

  .شد نخواهند مسترد وجه هيچ به نام ثبت   هزينه  و...)  و آموزشي مدارك  كپي ها، فرم( ارسالي مدارك  )٢



٢ 

 

  آموزشي   مقررات  كليه  مشمول  و  داشت  خواهند  تحصيل  به  اشتغال  دكتري  دوره   در  وقت  تمام  صورت  به  اه دانشگ   اين  شدگان   پذيرفته )٣

  . بود خواهند دانشگاه انضباطي و

  ماموريت  يا  وقت   تمام  تحصيل  با  موافقت   بر  مبني  الزم   مدارك   بايد  هستند  دولتي  هايدستگاه  استخدام  در  كه  شدگانيپذيرفته )٤

  .نمايند ارائه تحصيل به  شروع براي و نام ثبت  روز در را تحصيلي

  شرايط   از  يك  هر  واجد  داوطلب   كه  گردد  مشخص  دانشگاه  در  تحصيل  و  مصاحبه  يا  برگزاري  نام،  ثبت  مراحل  از  يك  هر  در  چنانچه )٥

  ات مقرر  مطابق  و  آمد  خواهد  بعمل  جلوگيري  وي  تحصيل  ادامه  يا  و  مصاحبه  در  شركت   از  بالفاصله  است   نبوده  آگهي  اين  در  مندرج

  .شد رفتارخواهد وي با

  هيچ   مصاحبه   انجام  و   مصاحبه  به   دعوت  يا  و  مدارك  ارسال  است   بديهي  و  نيست  گرايش  و  رشته  ظرفيت   تكميل   به  ملزم  دانشگاه )٦

  .كندنمي ايجاد دانشگاه در نهايي پذيرش خصوص در داوطلب  براي را حقي

  در  آن  نظاير  و  شده  انجام  تحقيقات  شده،  چاپ  مقاالت  كتب،  ،نامه  پايان  مانند  پژوهشي  و  آموزشي  علمي  سوابق  به  مربوط  مدارك  )٧

 .شوند  ارائه و تنظيم ترتيب  به و فردي مشخصات  فرم طبق مصاحبه زمان

  . است  تحصيلي شهريه پرداخت  بدون نامه آيين اين   شرايط  حائز داوطلبان پذيرش )٨

  . نيست  مجاز نامه آيين اين براساس شده پذيرفته افراد تحصيل محل تغيير يا رشته تغيير )٩

  :ارسالي مدارك-ب

  امضا   و  تكميل  داوطلب   توسط  كه )  دكتري  دوره  طول  در  وقت   تمام  حضور  تعهد(  ٢  شماره  فرم  ،) نام  ثبت   تقاضانامه(  ١  شماره  فرم )١

  همين   از  دانلود  قابل(  باشد  شده  تاييد   مربوطه  مراجع  توسط   كه)  تحصيل  به   شاغل  دانشجويان  براي  صرفا(   ٣  شماره  فرم  و   باشد  شده

  )شوند امضاء و  پرينت  تكميل،بصورت تايپ شده  بايستي كه اطالعيه

  سري يك  ملي كارت و  شناسنامه ه اولصفح تصوير )٢

تصوير   مرد  داوطلبان  براي  وظيفه   نظام  مقررات  نظر   از  تحصيل  ادامه  منع  نداشتن  مدرك  )٣ يا  و  دائم  معافيت  خدمت،  پايان  (كارت 

  ) بار اعتمعافيت تحصيلي مقطع كارشناسي ارشد داراي 

  وجود   صورت در انگيسي زبان مدرك  )٤

با شناسه   ٣١٣٧٠٨٣٦٨٩  هشمار   جاري  حساب   به  نام  ثبت   وجه  ابت ب)  تومان  هزار   هشتاد(  ريال  ٨٠٠.٠٠٠  مبلغ   به  بانكي   فيش  اصل )٥

  سه راه فرودگاه   شعبه تجارت بانك نزد دانشگاهپژوهشي و  متفرقه آموزشيدرآمدهاي  نام به ١٩٩١٧٥١٢٣٩واريز 

  .شد  نخواهد  داده اثر ترتيب باشند  شده ارسال مقرر لتمه از پس  يا و ناقص كه ركي مدا به: تذكر

  :نام ثبت مدارك ارسال  نحوه 

ايميل    ١١٤٠/ ٢٠/ ٣١  اداري  وقت   پايان  تا  حداكثر  را  الزمفرمهاي    بايد  داوطلبان به  و  رسال ا  omji@gmail.cezeinab.avarsتكميل 

  . استالزامي در روز مصاحبه و فيش واريزي اصل مدارك ئه اار نمايند.
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  ١اره شم فرم

  ١٤٠١سال  )PH.Dدوره دكتري ( بدون آزمون  متقاضي مصاحبه پذيرش

  الف) مشخصات فردي: 

  نام پدر:   نام و نام خانوادگي: 

  شماره داوطلبي:   شماره پرونده:

  وضعيت اشتغال:   سال تولد:

  وضعيت نظام وظيفه:  اهل:وضعيت ت

  شماره تلفن ثابت با پيش شماره :  شماره تلفن همراه:

  پست الكترونيكي:  ل:كامرس آد

  

  ب) سوابق پژوهشي: 

  مقاالت چاپ شده در مجالت علمي معتبر داخلي و خارجي و يا كنفرانسها و سمينارها و همايشهاي داخلي و خارجي -١

نام نويسندگان (نويسنده مسئول مقاله را با عالمت *    عنوان مجله سال انتشار  عنوان مقاله     

  مشخص فرماييد)

امتياز (در اين قسمت  

  نويسيد) چيزي ن

          چاپ شده   عناوين مقاالت 

            علمي پژوهشي     

          پذيرفته شده   ( داخلي،خارجي) 

            

          چاپ شده   عناوين مقاالت 

            علمي ترويجي     

          پذيرفته شده   

            

          چاپ شده   عناوين مقاالت 

            ارائه شده در     

اي          هكنفرانس  

  ( داخلي و خارجي) 

          پذيرفته شده 



۴ 

 

            

        چيزي ننويسيد)  قسمت  جمع امتياز( در اين 

  اختراع ثبت شده مورد تاييد سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران  - ٢

  تاريخ ثبت   محل ثبت   راعنام اخت  رديف

١        

٢        

٣        

  هاي علمي معتبرجشنواره  - ٣

  تاريخ برگزاري  نهاد برگزاركننده  عنوان جشنواره  رديف

١        

٢        

٣        

٤        

٥        

  كتب ( ترجمه و تاليف)  - ٤

سال انتشار تعداد   عنوان كتاب    

  صفحات 

در اين قسمت  ( متياز ا  نام نويسندگان به ترتيب ذكر شده روي جلد 

  چيزي ننويسيد) 

          تاليف   كتب 

            

            

          ترجمه   

            

            

  ايان نامهپ- ٥



۵ 

 

  ) پايان نامه دوره كارشناسي ١-٥

  در قسمت زير چيزي نوشته نشود 

  نمره    امتياز      نام استاد راهنما  عنوان پروژه يا پايان نامه 

    عالي  بسيار خوب  خوب  قابل قبول     

              

  ) پايان نامه دوره كارشناسي ارشد٢-٥

  در قسمت زير چيزي نوشته نشود 

  نمره    امتياز      نام استاد راهنما  مه عنوان پروژه يا پايان نا

    عالي  بسيار خوب  خوب  قابل قبول     

              

  نمره كل امتياز پژوهشي داوطلب (لطفاً در اين قسمت چيزي نوشته نشود) 

  :آموزشي) سوابق ج

  سال خاتمه   سال شروع   معدل كل  نام دانشگاه   گرايش - رشته تحصيلي  ليمقطع تحصي

            كارشناسي

            ارشدكارشناسي 

  برگزيدگان جشنواره ، مسابقات بين المللي و المپيادهاي معتبر:  - 

  سال برگزيده شدن   رتبه   نام جشنواره،مسابقه،المپياد   رديف 

١        

٢        

٣        

٤        

  

  

  

 

  



۶ 

 

 مدرك زبان خارجه: - 

  توضيحات  محل اخذ آزمون   نمره اخذ شده   م آزموننا

        

  اً در اين قسمت چيزي نوشته نشود) نمره كل امتياز آموزشي داوطلب (لطف 

 

  لطفًا به سواالت ذيل بطور مختصر و روشن پاسخ دهيد. 

  نماييد. و ...) كه به آن تسلط داريد را ذكر   SAS، SPSSنام نرم افزار هاي تخصصي كامپيوتري ( مانند:  -١

  هزينه زندگي شما در دوره تحصيل چگونه تامين خواهد شد؟-٢

  از نظر سازمان مربوطه ضوابط كار در طي تحصيل شما چگونه است؟ افت كرده ايد؟آيا بورس تحصيلي دري -٣

  

شگاه هاي آموزشي، همكاري در صورت نياز ميزان همكاري شما در دانشكده در زمينه هايي مانند حل تمرين دروس، تهيه دستور كار آزماي-٤

  اهد بود؟اجرايي در آزمايشگاه هاي آموزشي يا پژوهشي و ... به چه ميزان خو 

  

چه ويژگي هايي ( علمي/عمومي/اخالقي) در خود مي بينيد كه در اين پرسشنامه سوال نشده است و فكر مي كنيد مي تواند در انتخاب   -٥

  شما تاثير داشته باشد؟

  

  ز موضوعات مورد عالقه خود براي ادامه تحصيل در مقطع دكتري را به ترتيب اولويت بنويسيد:حداقل سه مورد ا -٦

  استاد   موضوع تخصصي  ديفر

١      

٢      

٣      

٤      

٥      

  



٧ 

 

  

  كنيد؟تري كار خود را مطلوب ارزيابي ميبا چاپ چند مقاله علمي در طول دوره دك  -٧

  يا علمي،پژوهشي  ISIمقاله مجله     -                               مقاله كنفرانس بين المللي                    - 

 ري به صورت تمام وقت امكان پذير خواهد بود و تعهد حضور تمام وقت الزامي است.پذيرش دانشجويان دكت 

  امضاء:          نام و نام خانوادگي:                                         تاريخ:                                

  



٨ 

 

  

  بسمه تعالي

  ٢ شماره فرم

  گنبدكاووس كتري دانشگاهد  دوره طول در وقت تمام حضور  تعهد مخصوص فرم

  ملي سال               كد متولد      صادره    شماره   به  شناسنامه  رندهدا       اينجانب

  متعهد   بدينوسيله         رشته  تخصصي  دكتري مقطع  ١٤٠١-١٤٠٢سال تحصيلي ) درخشان استعدادهاي( آزمون بدون پذيرش متقاضي 

 و  دولتي  از  اعم  شغلي   هرگونه   به   اشتغال  و  داشته   حضور  دانشگاه  در  وقت  تمام  بطور  دكتري  دوره  در  تحصيل  مدت  تمام  در  قبولي،  صورت  در  شوممي 

  . باشم  نداشته  غيردولتي 

  تاريخ            امضا                

  

  

  

  بسمه تعالي

  شماره:                                         ٣فرم شماره                                                                                   

  تاريخ:   

  گنبدكاووسارشد متقاضي شركت در آزمون ورودي دوره دكتري دانشگاه كارشناسي  فرم مخصوص دانشجويان سال آخر دوره

  

  گنبدكاووسنشگاه دا دفتر استعداد هاي درخشانبه: 

    ........... از: امور آموزشي دانشگاه 

ــنامه                                             دارنده شماره شناسنامه                   م  شود آقاي/ خانبدينوسيله گواهي مي  ــريال شناســــــ ســــــ

لــي                                             دانشــجوي دوره كارشناســي ارشــد كد م                     متولد سال                          صادره از

   التحصيل خواهد شد.فارغ  ٣١/٠٦/١٤٠١اين دانشگاه است و حداكثر تا پايان                         رشته  

  است.                 به حروف      تا اين تاريخ به عدد(بدون احتساب نمره پايان نامه)  ضمناً معدل كل نامبرده  

  

  :  مهر/ امضا           نام و نام خانوادگي مدير آموزشي دانشگاه : ............................. 


