باسمه تعالی
فراخوان پذیرش بدون آزمون براي ورود به مقطع دکتري سال تحصيلی 95-96
دانشگاه الزهرا(س) در نظر دارد براساس «آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دوره تحصيلی دکتری» وزارت علوم،
تحقيقات و فناوری (ابالغيه شماره  21/67272مورخ  93/4/18و اصالحيه  21/237200مورخ  ،)93/12/16از ميان متقاضيان واجد
شرايط دانشگاههای منتخب ،تعداد محدودی دانشجو برای تحصيل در مقطع دکتری رشتههای ذيل و به شرح مندرج در اين فراخوان،
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نحوه ثبت نام
متقاضيان میتوانند مدارک خود را از تاريخ  94/11/28تا  95/2/5فقط از طريق پست سفارشی به نشانی :تهران – خيابان
شيخ بهايی – ميدان شيخ بهايی -دانشگاه الزهرا(س) -کد پستی - 1993891176معاونت آموزشی و تحصيالت تکميلی  -دفتر
استعدادهای درخشان -اتاق  110ارسال و رسيد پستی آن را جهت پيگيریهای احتمالی نزد خود نگه دارند .دانشگاه تحت
هيچ شرايطی مدارک داوطلبانی را که به صورت دستی تحويل داده و يا پس از اين تاريخ به دانشگاه برسد ،مورد بررسی قرار
نخواهد داد .لذا ،ارسال مدارک با احتساب زمان الزم برای پست مرسوله لحاظ و ضرورتاً چند روز پيش از تاريخ اتمام
فراخوان ارسال گردد.
ضمناً حتما روی پاکت قيد شود :متقاضی پذیرش بدون آزمون ( سهمیه استعداد درخشان ) در دوره دکتری
رشته  /گرایش .....................
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از متقاضیان تقاضا میشود قبل از تکمیل فرم درخواست و ارسال مدارک ،آیین نامه پذیرش بدون آزمون
استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری (مورخ  ،)93/4/18اصالحیههای شماره 1و شماره 2آن (مورخ
 )93/12/16و شیوهنامه اجرایی پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان برای ورود به مقطع دکتری دانشگاه
الزهرا(س) را به دقت مطالعه نموده و پس از اطمینان از احراز شرایط نسبت به ارسال مدارک و واریز وجه اقدام
نمایند.
شرایط الزم
متقاضی میبایست:
 -1دارای میانگین کل دستکم  16در دوره کارشناسی و  17در دوره کارشناسی ارشد (بدون احتساب نمره پايان-
نامه) باشد.
تبصره  -1داشتن فرم معدل تکمیل و تایید شده توسط دانشگاه محل تحصیل برای دانشجويان شاغل به تحصيل
کارشناسی ارشد الزامی است(کاربرگ شماره .)2
تبصره  -2مدارک دورههای مجازی ،نيمه حضوری يا غيرحضوری برای ورودی بدون آزمون ،مورد پذيرش نخواهد بود.
دانشآموختگان و دانشجويان هر يک از مقاطع کارشناسی دانشگاههای آزاد اسالمی ،پيامنور ،جامع علمی کاربردی،
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غيرانتفاعی ،دورههای الکترونيکی و مجازی ،و نيمهحضوری مجاز به ارائه درخواست
نيستند .لذا ،مدارک اين دسته از دانشجويان در صورت ارائه درخواست بررسی نخواهد شد.
 -2بيش از دو سال از تاريخ فراغت از تحصيل متقاضی نگذشته باشد(.داوطلبانی که در نيمسال اول سال تحصيلی 92-93و قبل از
آن فارغالتحصيل شده باشند ،مجاز به شرکت در اين فراخوان نمیباشند).
 -3طول دوره تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد حداکثر  5نيمسال و کارشناسی حداکثر  8نيمسال باشد.
 -4تنها مدارک متقاضيانی که در مقطع کارشناسی ارشد از ميان دانشگاههای منتخب مندرج در ذيل ،دانشآموخته شده يا
خواهند شد ،مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

الزهرا(س) ،ارومیه ،اصفهان ،تبریز ،تربیت مدرس ،تحصیالت تکمیلی زنجان ،تهران،
خوارزمی ،شهید بهشتی ،شیراز ،صنعتی اصفهان ،صنعتی امیرکبیر ،صنعتی خواجه نصیرالدین
طوسی ،صنعتی شریف ،عالمه طباطبایی ،علم و صنعت ،فردوسی مشهد ،شهید چمران اهواز،
رازی کرمانشاه ،بوعلی سینای همدان ،یزد،
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 -5حداقل  70امتياز از مجموع مواد مندرج در جدول  1تا  4اصالحيه شماره  21/237200وزارت علوم ،تحقيقات و فن آوری و
شيوه نامۀ دانشگاه کسب کند.
تبصره  -1برای ورود به مرحله مصاحبه ،کسب حداقل  7امتیاز از ردیف  1جدول  ( 1فعاليت پژوهشی) اصالحيه
شماره  21/237200وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوری الزامی است.
تبصره  -2ارائه گواهی رسمی و معتبر دال بر علمی-پژوهشی بودن مجلهای که مقاالت متقاضی در آن چاپ و يا پذيرش
قطعی شده ،الزامی است.
 -6فقط در يک رشته درخواست دهد.
 -7در صورت پذيرش ،در زمان شروع تحصيل ،دانشجوی مقطع دکتری در ساير موسسات و دانشگاهها نباشد.
مدارک الزم براي پذیرش ورود به مرحله مصاحبه
 -1يک قطعه عکس  3*4تمام رخ جديد با درج مشخصات داوطلب در پشت آن
 -2يک نسخه تصوير صفحه اول شناسنامه و کارت ملی
 -3تکميل و ارسال کاربرگ شماره  1مخصوص کليه متقاضيان.
تبصره  -1میبايست کاربرگ فوق به صورت تايپی تکميل گردد.
تبصره  -2الصاق عکس به کاربرگ شماره  1ضروری است.
 -4تکميل و ارسال کاربرگ شماره  2مخصوص کليه متقاضيان.
تبصره  :1درصورتیکه کاربرگ شماره  2به فرمت مصوب دانشگاه محل تحصيل دانشجو ارائه گردد ،تنها در مواردی قابل
پذيرش است که حاوی کليه اطالعات درخواستی در نسخه نمونه باشد.
 -5تصوير مدرک يا گواهی فراغت از تحصيل دوره کارشناسی و ريز نمرات دوره کارشناسی ممهور به مهر دانشگاه محل
تحصيل.
 -6تصوير مدرک يا گواهی فراغت از تحصيل دوره کارشناسی ارشد و ريز نمرات دوره کارشناسی ارشد ممهور به مهر دانشگاه
محل تحصيل.
تبصره  :1متقاضيان مشغول به تحصيل ،به جای گواهی فراغت از تحصيل کارشناسی ارشد از کاربرگ شماره  2استفاده نمايند.
تبصره  :2در صورتی که مدرک يا گواهی فراغت از تحصيل دوره کارشناسی يا کارشناسی ارشد متقاضيان فاقد معدل باشد،
ارسال ريز نمرات تاييد شده توسط آموزش دانشگاه محل تحصيل ،الزامی است.
 -7اصل فيش واريزی ثبت نام به مبلغ  1/000/000ريال ،به حساب شماره  2177129001009بانک ملی شعبه الزهرا به نام
معاونت آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشگاه الزهرا(س).
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 -8ارسال مدارک مربوط به کسب حداقل  7امتياز از رديف  1جدول  ( 1فعاليت پژوهشی) اصالحيه شماره  21/237200وزارت
علوم ،تحقيقات و فنآوری (موجود بر روی تارنمای گروه استعدادهای درخشان دانشگاه الزهرا)
 -9داوطلب در بخش سوابق آموزشی -پژوهشی رونوشت کليه مستندات مربوط به فعاليتهای مندرج در کاربرگ شماره
 1را ارسال نمايد.
تذکر مهم :پرينت متن کامل تمام مقاالت ارسالی به همراه شناسنامه نشريه از جمله نشريات علمی پژوهشی داخل و يا مقاالت
 ISIکه در سايت های معتبر نمايه شده باشند ،به ضميمه يکايک مقاالت ارسال گردد .بديهی است در خصوص مقاالت چاپ
شده الزم است شماره صفحات و سربرگ های نشريه در پرينت مشخص باشند .لذا از ارائۀ پرينت مقاالت چاپ شده با فرمت غير
از اين ،خودداری شود .همچنين ضروری است مدارک به ترتيب مورد اشاره در فوق ،در يک  Clear bookقرارداده شده و
سپس ارسال گردد.
مدارک الزم جهت ارائه در روز مصاحبه
 -1اصل کليه مستندات مربوط به سوابق و فعاليتهای آموزشی و پژوهشی (کاربرگ شماره  ،1کاربرگ شماره  ،2پایان
نامه کارشناسی ارشد ،مقاالت چاپ شده ،مقاالت ارائه شده در کنفرانسهای معتبر ،افتخارات ،مدرک زبان
و  )...مرتبط با جداول ارزشيابی مندرج در اصالحيه شماره  21/237200وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوری و دستورالعمل
دانشگاه در روز مصاحبه ارائه گردد.
 -2حداقل دو توصيه نامه از اساتيد دوره کارشناسی ارشد (که يکی از آنها متعلق به استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد
متقاضی باشد) که به صورت پاکت دربسته و امضا شده توسط دانشجو به هيات داوران تحويل داده شود.
تذکرات مهم



به مدارک ناقص و يا مدارکی که در مهلت مقرر ارسال نشده باشد ،به هيچ عنوان ترتيب اثر داده نخواهد شد.



مدارک ارسالی مسترد نمیشود.



در صورت احراز هرگونه مطلب خالف واقع در مدارک ارسالی داوطلب در هر مرحله از تحصيل از ادامه تحصيل وی
جلوگيری به عمل خواهد آمد و مسئوليت عواقب آن به عهده داوطلب خواهد بود.



دانشجويان شاغل به تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد در صورت پذيرش میبايست حداکثر تا تاريخ  95/6/31دانشآموخته
گردند .در غير اين صورت قبولی آنها منتفی خواهد شد.




ارائه درخواست از سوی متقاضی و شرکت وی در مصاحبه ،به هيچ عنوان به منزله پذيرش قطعی نيست.
وجه پرداختی بابت بررسی پرونده بوده و در صورت عدم پذيرش و يا واريز اشتباهی ،به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد.
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پذيرش در هر رشته ،صرفاً از ميان دانشآموختگان دانشگاههای مندرج در اين فراخوان صورت خواهد گرفت.



افرادی که در دوره کارشناسی ارشد خود از سهميه بدون آزمون استفاده کردهاند نيز میتوانند از اين سهميه برای تحصيل در
دوره دکتری استفاده نمايند.




تغيير رشته و گرايش بعد از قبولی و کسب پذيرش به هيچ عنوان امکانپذير نخواهدبود.
دانشگاه در پذيرش يا عدم پذيرش تقاضای داوطلبان از اختيارات الزم برخوردار بوده و ملزم به تکميل ظرفيت دوره دکتری
خود نخواهد بود.



با توجه به اينکه ادامه تحصيل در مقطع دکتری بصورت تمام وقت میباشد ،داوطلبان شاغل در وزارتخانهها ،سازمانها و
نهادهای دولتی بايد قبل از ثبتنام موافقت کتبی و بدون قيد و شرط محل کار خود را مبنی بر ادامه تحصيل کسب نمايند.




پس از بررسی ،اسامی پذيرفته شدگان علمی در سايت دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه الزهرا (س) اعالم خواهد شد.
خواهشمند است از هرگونه تماس و مراجعه غير ضروری با دفتر و دانشکده های مربوطه خودداری نماييد.
هرگونه اطالع رسانی به داوطلبان منحصراً از طريق پايگاه اينترنتی دانشگاه به نشانی  www.alzahra.ac.irصورت می-
پذيرد لذا ،به داوطلبان توصيه میشود به منظور اطالع از زمان و مکان برگزاری مصاحبه و يا هرگونه نکته الزم ،اطالعيههای
مربوطه را از طريق سايت دانشگاه بطور منظم پيگيری نمايند .



قطعی شدن پذيرش منوط به وصول تأييديه نهايی سازمان سنجش آموزش کشور و تأييديه صالحيت عمومی داوطلبان توسط
دبيرخانه هيات مرکزی گزينش دانشجوی وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوری  95است .بديهی است دانشگاه از صدور
هرگونه گواهی اشتغال به تحصيل تا دريافت اين تأييديه معذور است.

دانشجویان برگزیده به مدت یکسال عضو دفتر استعدادهای درخشان بوده و به صالحدید شورای استعدادهای
درخشان دانشگاه میتوانند از مزایای زیر بهره مند گردند:
 -1دریافت جایزه در بدو ورود
 -2دریافت کمک هزینه تحصیلی
 -3دریافت کمک هزینه برای شرکت دانشجو در کنفرانسهای علمی خارجی ،کارگاههای آموزشی مرتبط با رشته
تحصیلی و مسابقههای علمی معتبر بینالمللی ،تخفیف در مبلغ خدمات درون دانشگاهی
 -4دریافت جایزه حمایت از مقاالت علمی

دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه الزهرا(س)
بهمن ماه 1394
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