
 بسمه تعالی

 69 بهمناستعداد درخشان دانشگاه سیستان و بلوچستان ورودي پذيرش دانشجوي دكتري 

دانشگاهها می توانند  در کد رشته محل های جدیدد  معاونت محترم فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور  11/70/09مورخ  05147نامه شماره پيرو 

دانشجو اعالم ظرفيت نموده اند نسبت به پذیرش بدون آزمون دکتری استعدادهای درخشان اقدام نمایند لذا که تنها در مرحله تکميل ظرفيت برای پذیرش 

ضدواب  و شدرای  بر طبق  مهندسی مکانیک گرايش طراحی كاربردي شاخه ي تخصصی مکاترونیکدر رشته گرایش  دانشگاه سيستان و بلوچستان

 مينماید. 09بهمن خشان ورودی پذیرش دانشجوی دکتری استعداد درذیل اقدام به 

 به شرح زیر اعالم می گردد.شرای  و ظواب  

  ضوابط كلی:الف( 

  در مواردی که معدل کل مقطع کارشناسی متقاضدی، کمتدر از  باشد.حداقل شانزده ، یا معدل کل همتراز شده مقطع کارشناسی متقاضیمعدل کل

موجود در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور می باشد. چنانچه اطالعات مربوط به رشدته شانزده باشد، معيار محاسبه همترازی، آخرین اطالعات 

گرایش یا دانشگاه محل تحصيل متقاضی در پرتال سازمان سنجش وجود نداشته باشد، نزدیك ترین ضرایب همترازی به رشته گرایش متقاضدی یدا 

 .کردخواهد  اقدامدرخشان دانشگاه در این خصوص  شورای استعدادهای دانشگاه محل تحصيل وی، مالك عمل خواهد بود.

 باشد. در مواردی که معددل کدل  هفده، حداقل ، بدون احتساب نمره پایان نامهمعدل کل یا معدل کل همتراز شده مقطع کارشناسی ارشد متقاضی

همتدرازی، آخدرین اطالعدات موجدود در پرتدال باشد، معيار محاسبه  هفده، کمتر از بدون احتساب نمره پایان نامه متقاضیارشد مقطع کارشناسی 

سازمان سنجش آموزش کشور می باشد. چنانچه اطالعات مربوط به رشته گرایش یا دانشگاه محل تحصديل متقاضدی در پرتدال سدازمان سدنجش 

شدورای  د بدود.وجود نداشته باشد، نزدیك ترین ضرایب همترازی به رشته گرایش متقاضدی یدا دانشدگاه محدل تحصديل وی، مدالك عمدل خواهد

   .کردخواهد  اقداماستعدادهای درخشان دانشگاه در این خصوص 

 .بيش از دوسال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد 

 .متقاضی، صرفا دانش آموخته یا دانشجوی نيمسال چهارم کارشناسی ارشد دوره های روزانه یا نوبت دوم دانشگاههای دولتی سراسر کشور باشد 

 ی گذرانده باشند و ثانيا؛ استاد راهنمدا مصاحبه یان نيمسال چهارم، مشروط به اینکه: اوال؛ تمام واحدهای دوره )غير از پایان نامه( را تا تاریخدانشجو

نندد متقاضدی شرای  علمی مندرج در قانون را داشته باشند، می توا سایرفارغ التحصيل می گردد و ثالثا؛  07/11/09د که تا تاریخ نيد کئتاکتبا  وی

 پذیرش بدون آزمون بوده و پرونده ارسال کنند. 

  قبل از آزمون جاام  دوره کسب حد نصاب الزم از آزمون زبان انگليسی، در جلسه مصاحبه الزامی نيست. ولی پذیرفته شده متعهد می گردد که

 کند.و به دانشگاه اعالم ، حد نصاب مصرح در قانون را اخذ دكتري

 عدم حضور متقاضی در جلسه مصاحبه در زمان و مکان اعالمدی از طریدق  انجام می شود.  11/70/09در تاریخ ن واجد شرای ، مصاحبه از متقاضيا

 تحصيالت تکميلی دانشگاه، به منزله انصراف از پذیرش است. 

 .به مستندات علمی تا روز مصاحبه، امتياز تعلق می گيرد 

  مدورخ  100177/11و اصالحيه شدماره  11/75/00مورخ  90101/11) شماره آیين نامه  1جدول  1امتياز وتویی مربوط به ردیف  0کسب حداقل

 آیين نامه، الزامی است. 0و  1، 1 امتياز از کل ردیف های جداول 97و حداقل ( 19/11/00

  امتياز می توان کسب کرد. 57آیين نامه، حداکثر  1از جدول شماره   

 دارك دریافت می شود. این وجه، تحت هيچ شرایطی مسترد نمی گردد. دانشجویان نيمسال چهارم اسدتعداد مبلغ پانصد هزار ریال، بابت بررسی م

 درخشان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سيستان و بلوچستان، از واریز این وجه معاف هستند.

  ،ه صورت مشروط ثبت نام شده و مشغول به تحصيل می گردد. بپذیرفته شده نهایی 

 ی از پذیرفته شده نهایی، منوط به تایيد صالحيت علمدی توسد  سدازمان سدنجش آمدوزش کشدور و شدورای هددایت اسدتعدادهای ثبت نام قطع

 درخشان وزارت علوم و صالحيت عمومی توس  گزینش دانشجو است.

  ارائه نمدره زبدان خارجده قبدل از مبنی بر  19/11/00مورخ  100177/11آیين نامه وزارتی شماره  0-1پذیرفته شدگان نهایی )به استثنای تبصره

یان برگزاری امتحان جامع( تابع کليه ضواب  و مقررات آموزشی و پژوهشی جاری دانشگاه سيستان و بلوچستان بوده و هيچ تفاوتی با سایر دانشجو

 دوره دکتری دانشگاه ندارند. 

 نمدی تواندد در یکسدال اول تحصديل، درخواسدت مرخصدی  دانشجوی دوره دکتری در دانشگاه سيستان و بلوچستان به صورت تمام وقت اسدت و

 تحصيلی نماید.

 .تغيير رشته و گرایش و انتقال در مقطع دکتری ممنوع است 



  پذیرفته شده نهایی، در صورت انصراف از ادامه تحصيل، از شرکت در کنکور سراسری دکتری سال بعد و همچنين پذیرش بدون آزمدون در سدایر

 می شود. دانشگاههای کشور، محروم

 .هر متقاضی فق  می تواند در یك رشته گرایش تقاضای پذیرش بدون آزمون داشته باشد 

 .امتياز دهی صرفا بر اساس ردیف های جداول زیر صورت می گيرد و گروه مصاحبه کننده به هيچ وجه نمی توانند ردیف دیگری ایجاد نمایند 

 احبه، ممکن است هيچ متقاضی واجد شرای  تشخيص داده نشوند. بندابراین دعدوت بده به تشخيص گروههای آموزشی دانشگاه و پس از انجام مص

 مصاحبه، هيچ حقی برای دعوت شونده ایجاد نمی کند. 

  هر وقت و در هر شرایطی که خالف یا پنهان کاری در مدارك ارائه شده متقاضی مشاهده شود، از دانشگاه اخراج شده و مطدابق مقدررات بایسدتی

 لبات دانشگاه و سایر مراجع ذیصالح نيز باشد.پاسخگوی مطا

  .مشکل نظام وظيفه متقاضيان مرد بر عهده خودشان است 

  )جهت ارسال به دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه جهت دريافت معرفی نامه حضور در جلسه مصاحبه مدارك الزمب: 

 هت شرکت در جلسه مصداحبه و حضدور در جلسده مصداحبه، واریدز وجده در این مرحله، واریز وجه الزامی نيست. در صورت صدور معرفی نامه ج

 الزامی است.

 که بيانگر معدل کارشناسی شما باشد. مدرکی رسمی 

 باشد.شما )بدون احتساب پایان نامه( و تاریخ دانش آموختگی معدل کارشناسی ارشد  ،که بيانگر مدرکی رسمی 

 ز کارت ملی الزامی است.ارسال کپی تمام صفحات شناسنامه و کپی پشت و رو ا 

 (یا ب تکميل و امضای فرم درخواست پذیرش )فرم الف 

  پشت نویسی شده 5*0یك قطعه عکس جدید 

 به هيچ وجه مدرك نفرستند. 14و کارشناسی ارشد کمتر از  15دارندگان معدل کارشناسی کمتر از 

 

 :مدارك الزم جهت ارائه در جلسه مصاحبهج( 

، مددارکی کده قدبال برایمدان و شخصا ارائه دهيد د علمی دیگری که در اختيار دارید را در جلسه مصاحبه به همراه داشته باشيدلطفا مدارك زیر و هر مستن

 و به کميته مصاحبه کننده ارجاع نمی شود. فرستاده اید در دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه باقی می ماند

  بانك ملی به نام سایر مندابع جداری دانشدگاه سيسدتان و  7174000419770یال به حساب )پانصد هزار( ر 777/477اصل فيش واریزی به مبلغ

 این مبلغ تحت هيچ شرایطی برگشت داده نمی شود. 09بلوچستان بابت پذیرش دکتری بدون آزمون سال 

 تان پرینت غير رسدمی گرفتده و تمدام ریز نمرات کارشناسی )در صورتی که پرینت رسمی دانشگاه را در اختيار ندارید، کافی است از سيستم گلس

 که بيانگر طول سنوات تحصيل و معدل کارشناسی شما باشد. مدرکی رسمیصفحات آن را شخصا امضا کرده و ارسال کنيد( و 

 رفتده و ریز نمرات کارشناسی ارشد )در صورتی که پرینت رسمی دانشگاه را در اختيار ندارید، کافی است از سيستم گلستان پرینت غيدر رسدمی گ

که بيانگر طول سنوات تحصيل، معدل کارشناسدی ارشدد )بددون احتسداب  مدرکی رسمیشخصا تمام صفحات آن را امضا کرده و ارسال کنيد( و 

 پایان نامه( و تاریخ دانش آموختگی باشد.

 کپی تمام صفحات مقاالت چاپ شده یا پذیرفته شده برای چاپ 

 له مورد نظر، صرفا برای مقاالتی که هنوز چاپ نشده اند.نامه رسمی مبنی بر پذیرش قطعی چاپ از مج 

 )کپی کامل سایر مدارك و مستندات پژوهشی انجام شده و خاتمه یافته )در صورت وجود 

  )کپی گواهی زبان آزمون های معتبر )در صورت وجود 

 )کپی سوابق تدریس )در صورت وجود 

 که در ادامه آمده است( جت فرم توصيه نامه از استاد راهنمای کارشناسی ارشد )در فرم 

 اصل پایان نامه کارشناسی ارشد برای دانش آموختگان 

 .مستنداتی که بيانگر موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویان نيمسال چهارم کارشناسی ارشد باشد 

  صدفحه آخدر )عندوان التدين( پایدان نامده کپی صفحه اول )عنوان فارسی(، صورتجلسه دفاع )صفحه امضاء(، چکيده فارسدی، چکيدده انگليسدی و

 کارشناسی ارشد

  (جیك توصيه نامه از یکی از اساتيد دوره کارشناسی ارشد )در فرمت فرم 

  ارسال این مدرك الزامی نيست ولی در پذیرش شما اثر مثبت دارد( 09کپی کارنامه کنکور دکتری( 



  اول تا سوم هستيد، بهتر است گواهی رتبه ارائه کنيد.در صورتی که دانش آموخته کارشناسی یا کارشناسی ارشد رتبه 

 ح( نحوه ارسال مدارك:

  بلوار بهارستان -بلوار دانشگاه -به آدرس زاهدانکليه مدارك و مستندات بخش ب را در یك پاکت دربسته گذاشته و فق  از طریق پست پيشتاز- 

 ارسدال کنيدد. 0119054900کدپستی  -دفتر استعدادهای درخشان -ميلیحوزه معاونت آموزشی و تحصيالت تک -دانشگاه سيستان و بلوچستان

فتر استعدادهای درخشان دانشگاه به د 96/96/69مدارکی که بعد از تاریخ می باشد  11/70/09به دليل اینکه تاریخ مصاحبه الزم به توضيح است 

 سيستان و بلوچستان تحویل شود مورد بررسی قرار نمی گيرند.

  سرکار خانم زبری( تماس بگيرید یا به آدرس  74501109174، در ساعات اداری با شماره تلفن يشتراطالعات بجهت(bto@usb.ac.ir  ایميدل

 بزنيد.
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 امتیاز می توان كسب كرد( 09نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی )از كل اين جدول، حداكثر : 9جدول 
حداقل  نوع فعالیت يفرد

امتیاز 

 وتويی

حداكثر 

 امتیاز

 نحوه ارزيابی
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مقاالت علمی پژوهشی )داخلدی  -1-1

 و خارجی( مرتب  با پایان نامه
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  امتياز هر مقالهISI  باIF  امتياز 0بزرگتر مساوی یك، تا 

  امتياز هر مقالهISI  باIF  امتياز 9کوچکتر از یك، تا 

 تياز هر مقاله علمی پژوهشی معتبر داخلی و امISC  امتياز 4معتبر، تا 

  امتياز 5تا  معتبر بين المللیامتياز هر مقاله از سایر نمایه های 

  تشخيص اعتبار یك مجله، و محاسبه سهم متقاضدی )از تعدداد نویسدندگان( و سدایر مدوارد

لمی دانشدگاهها مدی باشدد. پيش بينی نشده، حسب آیين نامه ارتقای مرتبه اعضای هيات ع

چنانچه اسم متقاضی بالفاصله بعد از اسم اساتيد راهنما و مشاور باشد، متقاضدی بده عندوان 

 نفر اول محاسبه می شود.

  مقاالت این ردیف بایستی مرتب  با پایان نامه متقاضی باشد. به مقاالتی که مرتب  بدا پایدان

 نامه متقاضی نباشد امتياز تعلق نمی گيرد.

 علمی پژوهشی، درصد همپوشانی لحاظ می شود.یا مقاالت علمی ترویجی و  بين 

 امتياز تعلق می گيرد.  ،حداکثر به دو پذیرش قطعی برای چاپ 

گواهی ثبت اختراع مورد تایيدد  -1-1

سددازمان پددژوهش هددای علمددی 

 صنعتی ایران

  امتياز 0هر گواهی ثبت اختراع بين المللی تا 

 امتياز 4 هر گواهی ثبت اختراع ملی تا 

  در صورتی که سهم هر کدام از مخترعين کتبدا مشدخص نباشدد، درصدد مشدارکت آنهدا بده

 تساوی فرض خواهد شد. 

برگزیدددگی در جشددنواره هددای  -1-0

علمدددی معتبدددر بدددين المللدددی 

خددوارزمی، فددارابی، رازی و ابددن 

 سينا

  امتياز 0هر برگزیدگی داخلی تا 

  امتياز 0هر برگزیدگی بين المللی تا 
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 مقاالت علمی ترویجی مرتب  با پایان نامه
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 ترویجی بایستی از وزارتين عتف یا بهداشت دارای مجوز علمی ترویجدی  -ژورنال های علمی

 سایر ژورنالها، علمی ترویجی محسوب نمی شوند. باشند.

  امتياز 0هر مقاله تا 

 ی اعضای هيات علمی صورت مدی محاسبه درصد مشارکت متقاضی، برمبنای آیين نامه ارتقا

باشد، متقاضی به عندوان نفدر و مشاور د راهنما يتاگيرد. چنانچه اسم متقاضی بعد از اسم اس

 اول محاسبه می شود.

  علمی پژوهشی، درصد همپوشانی لحاظ می شود.یا بين مقاالت علمی ترویجی و 

 .مقاالت بایستی مرتب  با پایان نامه متقاضی باشد 

  پذیرش قطعی برای چاپ امتياز تعلق می گيرد.    حداکثر به دو 

مقاالت چاپ شده در کنفرانس های معتبدر  0

 )داخلی یا خارجی(
- 0   امتياز 1هر مقاله کامل خارجی تا 

  امتياز 1هر مقاله کامل داخلی تا 

تداليف یددا ترجمدده کتداب مددرتب  بددا رشددته  5

 تحصيلی
- 5   امتياز 5هر عنوان حداکثر 

 امتياز 5درجه عالی تا   5 - نامه کارشناسی ارشد کيفيت پایان 4

  امتياز 1درجه بسيار خوب تا 

 

 

 

 

 

 



 

 امتیاز می توان كسب كرد( 09)از كل اين جدول، حداكثر  آموزشینحوه محاسبه امتیازات : 2جدول 
حداقل امتیاز  نوع فعالیت رديف

 وتويی

حداكثر 

 امتیاز

 نحوه ارزيابی
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نشددگاه محددل تحصدديل دوره ميددانگين کددل و کيفيددت دا

 کارشناسی )پيوسته یا ناپيوسته(

 

- 
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  امتياز 5کيفيت دانشگاههای دولتی تا 

  امتياز 0کيفيت دانشگاه پيام نور تا 

  امتياز 1کيفيت دانشگاه آزاد اسالمی، انواع پردیس ها و ... تا 

  ،امتياز 1معدل کل باالتر از هجده 

  امتياز 4/1معدل کل باالتر از هفده 

 امتياز 1عدل کل باالتر از شانزده م 

 در این قسمت، معدل همتراز نشده محاسبه خواهد شد.

 

0 

 

ميددانگين کددل و کيفيددت دانشددگاه محددل تحصدديل دوره 

کارشناسی ارشد ناپيوسدته )بددون احتسداب نمدره پایدان 

 نامه(

 

- 

 

4 

 

  امتياز 0کيفيت دانشگاههای دولتی تا 

  ،امتياز 1معدل کل باالتر از هجده 

  امتياز 1معدل کل باالتر از هفده 

 در این قسمت، معدل همتراز نشده محاسبه خواهد شد.

 

 

1 

 

 

 طول مدت تحصيل در دوره کارشناسی

 

- 

 

0 

  ،امتياز 0در کارشناسی پيوسته، تا هفت نيمسال 

  ،امتياز 1در کارشناسی پيوسته، تا هشت نيمسال 

 ندارد در کارشناسی پيوسته، بيش از هشت نيمسال، امتياز 

  ،امتياز 0در کارشناسی ناپيوسته، تا سه نيمسال 

  ،امتياز 1در کارشناسی ناپيوسته، تا چهار نيمسال 

 در کارشناسی نا پيوسته، بيش از چهار نيمسال، امتياز ندارد 

 امتياز 0تا چهار نيمسال،   0 - طول مدت تحصيل در دوره کارشناسی ارشد ناپيوسته 0

  ،امتياز 1تا پنج نيمسال 

 یش از پنج نيمسال، امتياز ندارد 

 

 

17 

 

 

 برگزیدگان المپيادهای علمی دانشجویی

 

- 

 

4 

  پنج امتياز0تا  1رتبه کشوری ، 

  چهار امتياز9تا  5رتبه کشوری ، 

  سه امتياز0تا  0رتبه کشوری ، 

  دو امتياز11تا  17رتبه کشوری ، 

  یك امتياز14تا  10رتبه کشوری ، 

 5مطابق جدول شماره   1 - رداشتن مدرك زبان معتب 11

 

 

 امتیاز می توان كسب كرد( 09مصاحبه )از كل اين جدول، حداكثر جلسه امتیازات : 0جدول 
حداقل امتیاز  نوع فعالیت رديف

 وتويی

حداكثر 

 امتیاز

 نحوه ارزيابی

تسل  در تجزیه و تحليل مسائل علمدی و پاسدخگویی بده  11

 سواالت
- 0  ات علمی واجد شرای  مصداحبه، ميانگين نمره کل اعضای هي

 لحاظ شود.

ميانگين نمره کل اعضای هيات علمی واجد شرای  مصداحبه،   0 - وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی 10

 لحاظ شود.

 .مستندات دریافت و ضميمه پرونده متقاضی گردد 

صداحبه، ميانگين نمره کل اعضای هيات علمی واجد شرای  م  0 - شخصيت، متانت و نحوه تعامل 15

 لحاظ شود.

ميانگين نمره کل اعضای هيات علمی واجد شرای  مصداحبه،   0 - نگرش و اطالعات فناورانه مرتب  با رشته تحصيلی 14

 لحاظ شود.



ميانگين نمره کل اعضای هيات علمی واجد شرای  مصداحبه،   0 - توانایی فن بيان و انتقال مطالب 19

 لحاظ شود.

 ان نقطه قوت توصيه می شود.داشتن سابقه تدریس، به عنو 

همراستایی زمينه پژوهشی داوطلب با اولویت های علمدی  10

 اعضای گروه
- 14   چنانچه یکی از اعضای هيات علمی حاضر در جلسه مصداحبه

که شرای  گروه و دانشدگاه، در جدذب دانشدجوی دکتدری در 

را دارد، مسئوليت راهنمدایی متقاضدی را بپدذیرد،  04مهرماه 

 تواند سقف امتياز این بند را به متقاضی بدهد.راسا می 

 

 
همترازي نمرات آزمونهاي ملي و بين المللي زبان انگليسي – 4جدول شماره   

MSRT 

(MCHE) 

IELTS 

Equivalent 

TOEFL 

IBT 

TOEFL 

Computer 

TOEFL 

PAPER+TOLIMO 

حداكثر 

 امتياز

09-099  9/0-7  029-09  099-259  989-999  8 

80-85  0/9-5/9  05-89  240-202  500-575  7 

84-89  4/9-9  85-79  200-240  574-559  9 

70-75  0/5-5/5  75-99  242-009  540-525  5 

74-79  4/5-5  95-59  005-070  524-599  4 

90-95  4/4-5/0  55-49  072-052  400-075  0 

94-99  0/2-0  25-09  050-000  074-059  2 

50-59  4/2-5/2  25-20  002-000  040-025  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  09خصصی دوره روزانه دانشگاه س و ب بهمن ماه فرم الف: درخواست پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری ت

 )ویژه دانش آموختگان کارشناسی ارشد( 
 بسمه تعالی

 

 معاونت محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

 با سالم؛

 

ه ملی .............................................. دانش آموخته کارشناسی ......................................................... فرزند ..................................................... به شماراحتراما اینجانب ...

......... گرایش ............................................ ورودی ..................... دوره روزانه / نوبت دوم دانشگاه ارشد رشته ...............................................

ی تخصصی رشته ر مقطع دکتر.....................................................، عالقه مندم که از طریق تسهيالت آیين نامه های وزارتی و مصوبات دانشگاه، د

ادامه تحصيل دهم. اینجانب با آگاهی و اختيار کامل، مطيع  09 بهمن ماه..........................گرایش .................. ، دوره روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان در 

وم، تحقيقات و فناوری و نظام وظيفه عمومی بوده و می قوانين و مقررات آموزشی، دانشجویی و پژوهشی مصوب دانشگاه سيستان و بلوچستان و وزارت عل

 دانم و می پذیرم که انتقال در مقطع دکتری تخصصی ممنوع بوده و بنابراین هرگز چنين درخواستی نخواهم داشت. خواهشمند است تقاضای پذیرش

ك و زمان و مکان دعوت به مصاحبه را از طریق وب سایت دانشگاه اینجانب را بررسی و نتيجه را امر به ابالغ فرمایيد. اینجانب نتيجه بررسی اوليه مدار

پيگيری کرده و مطابق آن عمل می کنم. اینجانب می دانم که در صورت موافقت دانشگاه  http://www.usb.ac.irسيستان و بلوچستان به آدرس 

انب در رشته گرایش فوق الذکر، و ثبت آن در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور، شانس پذیرش بدون آزمون سيستان و بلوچستان با ادامه تحصيل اینج

پرتال سازمان در سایر دانشگاهها را از دست داده و هيچگونه اعتراضی ندارم. در صورتيکه پس از پذیرش اوليه در دانشگاه سيستان و بلوچستان و ثبت در 

انشگاه و ادامه تحصيل امتناع کنم، مطابق مقررات سازمان سنجش آموزش کشور، از شرکت در آزمونهای بعدی محروم می سنجش، از ثبت نام در این د

ژوهش، به صورت تمام وقت در اختيار دانشگاه است. شوم. می دانم که دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه سيستان و بلوچستان در کليه مراحل تحصيل و پ

ه امکان اخذ مرخصی تحصيلی در سال اول تحصيل وجود ندارد و به منزله انصراف از ادامه تحصيل تلقی می شود. می دانم که در می دانم و می پذیرم ک

کميلی دانشگاه صورت اعالم دانشگاه مبنی بر موافقت با پذیرش اینجانب، حداکثر سه روز وقت دارم تا با مراجعه به دفتر استعدادهای درخشان و تحصيالت ت

ت اعتراضی ان و بلوچستان، ثبت نام اوليه نمایم. در صورت عدم مراجعه در زمان و مکان اعالم شده، پذیرش اینجانب باطل اعالم می شود و از این بابسيست

  ندارم.

 

 .................................. تاریخ: .....................................................نام و نام خانوادگی متقاضی: ......................................... امضاء متقاضی: .......................

 ......................................................................شماره تلفن همراه: ...................................... شماره تلفن ثابت: ................................  آدرس الکترونيك:..

 .آدرس کامل پستی: ............. ........................................ .................... .................................

 

 

 

 

 

 

 

http://www.usb.ac.ir/


 

 

  09اه خصصی دوره روزانه دانشگاه س و ب بهمن مفرم ب: درخواست پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری ت

 )ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد نيمسال چهارم( 
 بسمه تعالی

 

 معاونت محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 با سالم؛

................ به شماره ملی ...........................................دانشجوی کارشناسی ارشد احتراما اینجانب ............................................................ فرزند .....................................

وم دانشگاه .....................................................، ............... دوره روزانه / نوبت درشته ........................................................ گرایش ............................................ ورودی ......

............ ، دوره روزانه دانشگاه عالقه مندم که از طریق تسهيالت آیين نامه های وزارتی و دانشگاه، در مقطع دکتری تخصصی رشته ..........................گرایش ......

ادامه تحصيل دهم. اینجانب با آگاهی و اختيار کامل، مطيع قوانين و مقررات آموزشی، دانشجویی و پژوهشی مصوب  09بهمن ماه سيستان و بلوچستان در 

تخصصی  دانشگاه سيستان و بلوچستان و وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و نظام وظيفه عمومی بوده و می دانم و می پذیرم که انتقال در مقطع دکتری

ن هرگز چنين درخواستی نخواهم داشت. خواهشمند است تقاضای پذیرش اینجانب را بررسی و نتيجه را امر به ابالغ فرمایيد. اینجانب ممنوع بوده و بنابرای

 http://www.usb.ac.irنتيجه بررسی اوليه مدارك و زمان و مکان دعوت به مصاحبه را از طریق وب سایت دانشگاه سيستان و بلوچستان به آدرس 

گرایش  پيگيری کرده و مطابق آن عمل می کنم. اینجانب می دانم که در صورت موافقت دانشگاه سيستان و بلوچستان با ادامه تحصيل اینجانب در رشته

دست داده و هيچگونه اعتراضی ندارم. در  فوق الذکر، و ثبت آن در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور، شانس پذیرش بدون آزمون در سایر دانشگاهها را از

تناع کنم، صورتيکه پس از پذیرش اوليه در دانشگاه سيستان و بلوچستان و ثبت در پرتال سازمان سنجش، از ثبت نام در این دانشگاه و ادامه تحصيل ام

که دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه سيستان و  مطابق مقررات سازمان سنجش آموزش کشور، از شرکت در آزمونهای بعدی محروم می شوم. می دانم

ژوهش، به صورت تمام وقت در اختيار دانشگاه است. می دانم و می پذیرم که امکان اخذ مرخصی تحصيلی در سال بلوچستان در کليه مراحل تحصيل و پ

ت اعالم دانشگاه مبنی بر موافقت با پذیرش اینجانب، اول تحصيل وجود ندارد و به منزله انصراف از ادامه تحصيل تلقی می شود. می دانم که در صور

. در صورت حداکثر سه روز وقت دارم تا با مراجعه به دفتر استعدادهای درخشان و تحصيالت تکميلی دانشگاه سيستان و بلوچستان، ثبت نام اوليه نمایم

  07/11/09ز این بابت اعتراضی ندارم. اینجانب تعهد می نمایم که تا تاریخ عدم مراجعه در زمان و مکان اعالم شده، پذیرش اینجانب باطل اعالم می شود و ا

شور از مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصيل شده و در غير اینصورت، پذیرای هرگونه اقدام قانونی دانشگاه و وزارت عتف و سازمان سنجش آموزش ک

 خواهم بود. 

 ...................................................... امضاء متقاضی: ......................................................... تاریخ: ......................نام و نام خانوادگی متقاضی: ..................

 .......  آدرس الکترونيك:........................................................................شماره تلفن همراه: ...................................... شماره تلفن ثابت: .........................

 .آدرس کامل پستی: ............. ........................................ .................... .................................

كنم كه با توجه به حجم فعالیت هاي  ...................... عضو هیات علمی تمام وقت گروه ............................دانشگاه...............................گواهی میاينجانب دكتر ...................

از پشتکار و پیگیري ايشان دارم، امکان دفاع از پايان  علمی انجام شده توسط متقاضی فوق الذكر و حجم فعالیت هاي مورد انتظار باقی مانده، و شناختی كه اينجانب

 وجود دارد.  تاريخ........................... امضاء......................... آدرس ايمیل...................................... 09/99/69نامه و فارغ التحصیلی نامبرده تا تاريخ 
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 فرم ج( فرم توصیه نامه

شخصات متقاضی م

 پذيرش بدون آزمون در

 دوره دكتري تخصصی

 دانشگاه س و ب

 نام و نام خانوادگی

 

 زمينه تحقيقاتی مورد عالقه رشته مورد نظردر دوره دکترا

مدت و ميزان آشنائی با متقاضی: (9  

 

است؟ چنانچه متقاضی دروسی را با جنابعالی گذرانده است، نمره و رتبه ایشان در کالس چه بوده (2  

 رتبه در کالس:  نمره درس:    نام درس:

 رتبه در کالس:  نمره درس:    نام درس:
 

آیا نمرات و معدل متقاضی شاخص خوبی از توان علمی و یادگيری او می باشد؟ )لطفا توضيح دهيد( (0  

 

 

ابراز دارید. در هر یك از موارد زیر و با عالمت گذاری در محل مناسب ، نظر خویش را در مورد متقاضی (0  

 نميدانم ضعيف متوس  خوب بسيار خوب عالی مورد ارزیابی

       انگيزه

       ابتکار و نوآوری

       مهارت در امر پژوهش

       جدیت و پشتکار

       توانائی فعاليت پژوهشی مستقل

       همکاری در پژوهشهای گروهی

       دارا بودن عالقه و دید صنعتی و کارآفرینی

       توانائی در ارائه شفاهی مطالب علمی

       توانائی در گزارش نویسی علمی

       توانائی در امر تدریس

       رعایت اخالق علمی و مهندسی

لطفا هرگونه نظرات تکميلی خود را نيز در مورد داوطلب اعالم فرمائيد. )در صورت نياز از برگ اضافی استفاده کنيد( (5  

 

 

:نظر نهائی شما در مورد پذیرش داوطلب در دوره دکترا  (9  

 
 .قویا توصيه می شود 

                         .با احتياط توصيه می شود 

 .توصيه می شود 

            .توصيه نمی شود 

نوادگی:نام و نام خا  امضاء و تاریخ مرتبه دانشگاهی: 

 تلفن: پست الکترونيکی:

 آدرس:

 

 

 


