فراخوان پذیرش دانشجو در دوره دکتری بدون آزمون

اداره جذب و هدایت

(سال تحصیلی)99-97

استعدادهای
درخشان

دانشگاه شهيد بهشتي از بين دانشآموختگان و دانشجویان ممتاز دوره کارشناسيارشد در رشتههاي اعالم شده ،بر اساس دستورالعمل اجرایي "پذیرش بدون
آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری" وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري فقط در نيمسال اول سال تحصيلي  ،96-97دانشجو
ميپذیرد.


تاریخ های مهم:


ثبت نام اینترنتی 69/2/11 :لغایت 69/2/22



زمان تقریبی اعالم نتایج اولیه توسط دانشگاه69/4/22 :



اعالم نتایج توسط سازمان سنجش آموزش کشور :پایان شهریور ماه

 شرایط الزم:
 -1دانشجویان یا دانشآموختگان دوره کارشناسي ارشد داخل در صورتي که واجد شرایط زیر باشند ،ميتوانند تقاضاي خود را براي پذیرش در دوره
دکتري بدون آزمون در مهلت مقرر به اداره جذب و هدایت استعدادهاي درخشان دانشگاه شهيد بهشتي ارسال نمایند.
 1-1داشتن ميانگين کل  16پس از اعمال ضریب همترازي مربوط به دانشگاه محل تحصيل و رشته تحصيلي در در دوره کارشناسي (ضریب همترازی صرفا در
دوره کارشناسی اعمال میشود) و ميانگين کل  17در دوره کارشناسي ارشد بدون احتساب نمره پایاننامه ،مشروط بر دفاع از پایاننامه حداقل با درجه بسيار خوب؛
 1-2اکتساب حداقل  66امتياز از مجموع مواد مندرج در جداول ارزشيابي داوطلبان دکتري بدون آزمون؛
 1-3اتمام تحصيالت دوره کارشناسي ارشد حداکثر تا تاریخ  96/6/31؛
 -2متقاضي ميبایست دوره کارشناسيارشد خود را از یکي از دانشگاههاي سطح یک وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري (به شرح زیر) دانشآموخته
شده باشد:

دانشگاههای سطح یک جامع و تخصصی
شهيد بهشتي

اصفهان

تبریز

تربيت مدرس

تهران

شيراز

فردوسي مشهد

صنعتي اصفهان

صنعتي امير کبير

صنعتي خواجه نصيرالدین طوسي

صنعتي شریف

عالمه طباطبایي

علم وصنعت ایران

---------

-----------------

--------------

برای متقاضیان رشته معماری عالوه بر فهرست فوق تقاضای دانشجویان دانشگاههای هنر اسالمی تبریز ،هنر اصفهان ،کرمان و یزد
قابل بررسی است.
 -3متقاضي باید دوره کارشناسيارشد را حداکثر طي  5نيمسال به پایان رسانده باشد.
 -4داوطلبان فقط ميتوانند در یک رشته مرتبط با رشته تحصيلي کارشناسي ارشد درخواست خود را ارائه نمایند.
 -5متقاضي باید در ز مان ارائه درخواست حداکثر  36سال سن داشته باشد.
 -9متقاضي نباید در زمان ارایه درخواست ،دانشجوي مقطع دکتري در سایر مؤسسات و دانشگاهها باشد.
توجه :جهت اطالع کامل از شرایط الزم ،به داوطلبان توصیه می شود دستورالعمل اجرایی دانشگاه (موجود بر روی تارنمای اداره
جذب و هدایت استعدادهای درخشان) را به دقت مطالعه نمایند.


نحوه ثبت نام :





به آدرس  https://golestan.sbu.ac.irمراجعه و سپس روي آیکن "متقاضي پذیرش دانش آموختگان ممتاز"
کليک نمایيد.
شناسه کاربري و گذر واژه خود را در سامانه تعریف نموده و پس از به خاطرسپاري از سامانه خارج شوید.
مجدداً به آدرس  https://golestan.sbu.ac.irمراجعه و با شناسه کاربري و گذر واژه خود (تعریف شده در مرحله
قبل) به سامانه وارد شوید.
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در بخش "آزمون" => "دانشگاه شهيد بهشتي" => "پذیرش داوطلب در آزمون" وارد شوید و به تکميل اطالعات
الزم بپردازید.
الزم است کاربرگهایي را که از این پورتال با فرمت  WORDدریافت نموده اید ،پس از تکميل به فرمت PDF
تبدیل نمایيد (اگر کاربرگها را به صورت دستي و با خط خوانا تکميل کرده اید ،آنها را اسکن نموده و به فرمت PDFتبدیل
نمایيد) .سپس سایر مدارک الزم را با وضوح اسکن نموده و آنها را در فرمت  PDFو با حجم کمتر از  256کيلو بایت
براي هر فایل ،در سامانه بارگذاري نمایيد.
الزم است کد رهگيري را براي پيگيري هاي بعدي به دقت نگهداري و یادداشت نمایيد.

 مدارک الکترونیکی الزم برای ثبت نام اینترنتی (مدارک به فرمت  .PDFتبدیل شده و بارگذاری می شوند):
 -1یک قطعه عکس الکترونيکي به فرمت  .JPGبا حداکثر حجم 166 KB؛
 -2تصویرصفحه اول شناسنامه با شماره سریال به انضمام تصویر کارت ملي؛
 -3گواهي اتمام پایاننامه کارشناسي ارشد با درجه حداقل بسيار خوب ؛
 -4ریز نمرات دوره کارشناسي به فرمت  .PDFبه صورت یک فایل یکپارچه ؛
 -5ریز نمرات دوره کارشناسي ارشد به فرمت  .PDFبه صورت یک فایل یکپارچه ؛
 -6تکميل کاربرگ شماره  4توسط متقاضي
 -7گواهي زبان مورد قبول ،مطابق دستورالعمل اجرایي دانشگاه ( این امکان فراهم شده تا در صورت تایيد علمي ،داوطلب حداکثر تا شههریور،69
مدرک زبان خود را ارائه نماید ،در غير اینصورت پذیرش اوليه دانشجو لغو خواهد شد) ؛
 -8مشخصات تفصيلي از فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي ( )CVدر قالب کاربرگ شماره 9؛
 -9پرداخت وجه ثبت نام  1666666ریال ،که الزم است صرفاً به صورت الکترونيکي از طریق سامانه جامع دانشگاهي واریز گردد.
(توجه :پرداخت وجه ثبت نام از طریق سامانه  e-Bankingموجود بر روي صفحه اصلي دانشگاه به هيچ وجه قابل قبول نيست).
 مدارک فیزیکی برای روز مصاحبه (این مدارک به صورت فیزیکی به مصاحبهکنندگان گروه آموزشی تحویل داده میشوند):
 -1کليه مدارک مربوط به سوابق و فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي (مقاالت ،گواهي اتمام طرح هاي پژوهشیي ،رییز نمیرات ،افتخیارات )... ،میرتبط بیا
بندهاي دستورالعمل اجرایي ؛
 -2کاربرگ درخواست پذیرش در دوره دکتري بدون آزمون در قالب کاربرگ شماره  4؛
 -3حداقل دو عدد توصيه نامه که یکي از آنها بایستي توسط استاد راهنماي دوره کارشناسي ارشد متقاضي تکميل شود (در قالب کاربرگ شماره  8کیه
به هيأت محترم داوران تحویل داده ميشود) ؛
تذکرات مهم :









پذیرفته شدگان علمي که هنوز دانشآموخته نشدهاند ،بایستي در زمان ثبتنام ،گواهي اتمام پایان نامه با درجه حیداقل بسهیار خهوب را ارائیه
کنند .در صورت عدم ارائه گواهيهاي مربوط ،پذیرش اوليه آنها لغو خواهد شد؛
متقاضيان واجد شرایط ،در زمان مقرر ،جهت مصاحبه علمي از سوي دانشکده/پژوهشکدهها دعوت خواهند شد.
مدارک متقاضياني که در مهلت مقرر ثبت نام اینترنتي نکرده باشند تحت هيچ عنوان بررسي نخواهد شد؛
ارائه درخواست و دارا بودن شرایط به هيچ عنوان به منزله پذیرش قطعي نيست ،بنابراین به داوطلبان توصيه مي شیود مراحیل و پیيش نيازهیاي
آزمون عادي ورود به دوره دکتري را نيز رعایت نمایند؛
پذیرش نهایي متقاضيان منوط به تأیيد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري (سازمان سنجش آموزش کشور) خواهد بود؛
وجه پرداختي بابت بررسي پرونده بوده و در صورت عدم پذیرش ،به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد؛
موارد مرتبط با نظام وظيفه متقاضياني که مورد پذیرش قرار مي گيرند باید تا قبل از انجام ثبت نام توسط متقاضي مرتفع شود؛
دانشجویان شاغل به تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد بایستي حداکثر تا پایان شهریورماه  96دانشآموخته شوند ،در غير اینصورت پذیرش اوليه
آنها کان لم یکن خواهد گردید.
*** توجه ***
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 http://www.sbu.ac.ir/Adj/EDUVP/Talent/Pages/default.aspxاعالم خواهد شد .لذا ،خواهشمند است از هرگونه تماس و مراجعه غیر

ضروری به اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان خودداری نمایید.
اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شهید بهشتی
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