فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون ( استعداد درخشان)
دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی 1400-1401
گروه استعدادهای درخشان

«باسمه تعالی»
"اطالعیه پذیرش دانشجوی دکتری استعداد درخشان بدون شرکت در آزمون
ورودی جهت مهرماه  1400دانشگاه سیستان و بلوچستان "

دانشگاه سیستان و بلوچستان در نظر دارد بر اساس آئین نامه شماره  21/67272مورخ  93/04/18و اصالحیه 21/237200
مورخ  93/12/16و آئین نامه شماره  2/299574مورخ  96/12/16دانشجوی دکتری بدون شرکت در آزمون ورودی پذیرش
نماید.
 ارائه درخواست و دارا بودن حداقل شرایط به هیچ عنوان به معنی پذیرش نمی باشد.
 پذیرش اولیه به منزله پذیرش قطعی نیست و صرفا منوط بر وجود ظرفیت قانونی پذیرش با آزمون در دوره دکتری دانشگاه
سیستان و بلوچستان می باشد .از این رو توصیه میشود که با تمام تالش و همت در کنکور دکتری شرکت و سعی کنید از آن
طریق وارد دورههای دکتری شوید.
 پذیرش نهایی منوط به تأیید سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.
 دانشجویانی که پس از  1398/06/31فارغ التحصیل شوند مجاز به شرکت در این فراخوان هستند.

الف) حداقل شرایط الزم برای ارائه درخواست:
 .1معدل کل يا معدل کل همتراز شده مقطع کار شنا سی متقا ضي ،حداقل شانزده با شد .در مواردي كه معدل کل مقطع
كارشناسي متقاضي ،کمتر از شانزده باشد ،معيار محاسبه همترازی ،آخرین اطالعات موجود در پرتال سازمان سنجش
آموزش ک شور مي باشددد .چنانچه اطالعات مربوط به رشددته ارايي يا داگاددمال محص لحمدديص متقاضددي در زرلا سددازما
سنجي وجود ندا شته با شد ،نزدیك ترین ضرایب همترازی به ر شته گرایش متقا ضي يا داگ امال محص لح ميص وي،
مالك عمص خواهد بود .شورای استعدادهای درخشان دانشگاه در اين خموص اقدام خواهد كرد.
 .2معدل کل يا معد کل همتراز شده مقطع کار شنا سی ار شد متقا ضي ،بدون احت ساب نمره پایان نامه ،حداقل هفده
با شد .در مواردی كه معدل کل مقطع کار شنا سی ار شد متقا ضي بدو احت ساب گمرل زايا گامه ،کمتر از هفده با شد،
معیار محا سبه همترازي ،آخرین اطالعات موجود در پرتال سازمان سنجش آموزش ك اور مي با شد .چنانچه اطالعات
مربوط به ر شته ارايي يا داگ امال محص لح ميص متقا ضي در زرلا

سازما

سنجي وجود ندا شته با شد ،نزدیك ترین

ضرایب همترازی به ر شته گرایش متقا ضي يا داگ امال محص لح ميص وي ،مالك عمص خواهد بود .شورای ا ستعدادهای
درخشان دانشگاه در اين خموص اقدام خواهد كرد.
 .3بیش از دوسال از تاریخ دانش آموختگی کارشناسی ارشد متقاضی نگذشته باشد.
 .4متقاضي ،صرفا داگي آموخته يا داگاجوي گيمسا چهارم کارشناسی ارشد دوره های روزانه يا نوبت دوم دانشگاههای
دولتی سراسر كاور باشد.
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 .5داگاجويا گيمسا چهارم ،ماروط به اينكه :اوال؛ لمام واحدهاي دورل (غير از زايا گامه) را لا لاريخ مماحبه اذراگدل باشند و
ثانیا؛ استاد راهنماي وي كتبا لائيد كند كه لا لاريخ  1400/06/31فارغ التحميص مي اردد و ثالثا؛ ساير شرايط علمي مندرج
در قاگو را داشته باشند ،مي لواگند متقاضي زذيرش بدو آزمو بودل و زروگدل ارسا كنند.
 .6ك سب حد ن صاب الزم از آزمو زبان انگلی سی ،در جل سه م ماحبه الزامی نی ست .ولي زذيرفته شدل متعهد مي اردد كه
قبل از آزمون جامع دوره دکتری ،حد گماب ممرح در قاگو را اخذ و به داگامال اعالم كند.
 .7به مستندات علمي لا روز مماحبه ،امتياز لعلق مي ايرد.
 .8كسددب حداقص  5/5امتياز وتویی مربوط به ردیف  1جدول  1آیین نامه ( شددمارل  21/67272مورخ  93/04/18و اصددالحيه
شمارل  21/237200مورخ  ) 93/12/16و آئين گامه شمارل  2/299574مورخ  96/12/16حداقص  40امتياز از كص رديف هاي
جداول  2 ،1و  3آیین نامه ،الزامی است.
 .9مبلغ یك میلیون و دوی ست هزار ريا  ،بابت برر سي مدارك دريافت مي شود .اين وجه ،لحت هيچ شرايطي م سترد گمي
اردد.
 .10زذيرفته شدل گهايي ،به صورت مشروط ثبت گام شدل و ماغو به لحميص مي اردد.
 .11ثبت نام قطعی از زذيرفته شدل گهايي ،منوط به لاييد صالحیت علمی لو سط سازما

سنجي آموزش ك اور و شورای

هدایت استعدادهاي درخاا وزارت علوم و صالحيت عمومي لوسط ازيني داگاجو است.
 .12زذيرفته شددداا گهايي (به اسددت ناي لبمددرل  3-1آيين گامه وزارلي شددمارل  21/237200مورخ  93/12/16مبني بر ارائه گمرل
زبا خارجه قبص از برازاري امتحا جامع) لابع كليه ضوابط و مقررات آموزشي و زژوهاي جاري داگامال سيستا و بلوچستا
بودل و هيچ لفاولي با ساير داگاجويا دورل دكتري داگامال گدارگد.
 .13داگ اجوي دورل دکتری در داگ امال سي ستا و بلوچ ستا به صورت لمام وقت ا ست و گمي لواگد در يك سا او لح ميص،
درخواست مرخمي لحميلي گمايد.
 .14تغییر رشته و گرایش و اگتقا در مقطع دكتري ممنوع است.
 .15هر متقاضی فقط مي لواگد در یك رشته ارايي لقاضاي زذيرش بدو آزمو داشته باشد.
 .16امتياز دهي صددرفا بر اسدداي رديف هاي جداول زير صددورت مي ايرد و ارول ممدداحبه كنندل به هيچ وجه گمي لواگند رديف
ديمري ايجاد گمايند.
 .17به لاخيص اروههاي آموزشي داگامال و زس از اگجام مماحبه ،ممكن است هيچ متقاضي واجد شرايط لاخيص دادل گاوگد.
بنابراين دعوت به مماحبه ،هيچ حقي براي دعوت شوگدل ايجاد گمي كند.
 .18هر وقت و در هر شرايطي كه خالف يا زنها كاري در مدارك ارائه شدل متقاضي مااهدل شود ،از داگامال اخراج شدل و مطابق
مقررات بايستي زاسخموي مطالبات داگامال و ساير مراجع ذيمالح گيز باشد.
ماكص گظام وظیفه متقاضيا مرد بر عهده خودشان است.
ب) مدارك الزم جهت ارسال به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه جهت راهیابی به جلسه مصاحبه:
.1

مدرکی رسمی که بیانگر معدل کارشناسی شما باشد( .فرمت بارگذاری شده مورد پذیرش PDF :یا  JPEGاست)

 .2مدرکی ر سمی که بیانگر ،معدل کار شنا سی ار شد (بدون احت ساب پایان نامه) و تاریخ دانش آموختگی شما با شد( .فرمت
بارگذاری شده مورد پذیرش PDF :یا  JPEGاست)
 .3ار سال کپی تمام صفحات شنا سنامه و کپی پ شت و رو از کارت ملی الزامی ا ست ( .فرمت بارگذاری شده مورد پذیرش:
 PDFیا  JPEGاست)
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 .4تکمیل و امضای فرم درخواست پذیرش (فرم الف یا ب) ( فرمت بارگذاری شده مورد پذیرش PDF :یا  JPEGاست)
 .5یك قطعه عکس جدید  ( 4*3فرمت بارگذاری شده مورد پذیرش)JPEG :
 .6فرم تعهد نامه (فرمت بارگذاری شده مورد پذیرش PDF :یا  JPEGاست)
 .7فرم توانمندی (فرمت بارگذاری شده مورد پذیرش)JPEG :
 .8فرم نظر سنجی (فرمت بارگذاری شده مورد پذیرش)JPEG :
 .9فرم رزومه و مستندات آن (فرمت بارگذاری شده مورد پذیرش PDF :یا  JPEGاست)
 .10چك لیست (فرمت بارگذاری شده مورد پذیرش PDF :یا  JPEGاست)
 .11فیش واریزی (فرمت بارگذاری شده مورد پذیرش PDF :یا  JPEGاست)
 .12فرم توصیه نامه (فرمت بارگذاری شده مورد پذیرش PDF :یا  JPEGاست)
تذکر :دارندگان معدل کارشناسی کمتر از  14و کارشناسی ارشد کمتر از  15به هیچ وجه مدرك نفرستند.

نحوه ی ثبت نام جهت دریافت معرفی نامه حضور در جلسه مصاحبه
عالقه مندان بايستي از لاريخ  99/11/25لغایت  99/12/20مدارك خود را از طريق دراال لعبيه شدل ارسا گمايند.
لوضيحات :از طريق وبسايت داگامال به آدري  www.usb.ac.irبه صفحه گروه استعدادهای درخشان مراجعه و زس از مراجعه به زوشه
"پذیرش بدون آزمون دکتری" به منوي " اطالعیه های مهم" مراجعه گماييد .زس از مطالعه كامص فراخوا زذيرش در اين منو ،اقدام به ثبت
نام و تشکیل پرونده از طريق درگاه تعبیه شده در اين محص گماييد .به منظور ثبت گام و لاكيص زروگدل شما بايستي مطابق با چك لیست
موجود در منوي " اطالعیه های مهم " مدارك را كامص (فرم ها کامال به صورت تایپ شده تکمیل گردد) و آگها را بمورت یك فایل زیپ
شده ،حداکثر به حجم  15مگابایت و با عنوا داگاجو (گام و گام خاگواداي بمورت اللين) آمادل كردل و در قسمت اگتخاب فايص باراذاري گمودل و
ارسا فايص را اگتخاب و سپس اطالعات خود را ثبت گماييد.
تذکر :1الزم است کلیه فیلد های ( نام ،نام خانوادگی ،کد ملی ،رشته تحصیلی و ارسال فایل) موجود در بخش ثبت نام و تشکیل پرونده
را به دقت کامل نمایید.
تذکر :2الزم به ذکر است در کنار رشته تحصیلی دانشجویان سایر دانشگاهها ،نام دانشگاه محل تحصیل کارشناسی خود را ذکر نمایند.
تذکر بسیار مهم :3الزم به ذکر است تمامی فرم ها بایستی به صورت تایپ شده پر گردد و به هیچ وجه دست نویس نباشد .پس از
تایپ موارد مندرج جهت امضا و یا اثر انگشت یا هر دو ،فایل تایپ شده را پرینت ،سپس امضا ،اثر انگشت و یا هر دو را انجام داده و
فایل پی دی اف یا عکس را بارگذاری کنید.

ج) مدارك الزم جهت ارائه در جلسه مصاحبه:
لطفا مدارك زير و هر مستند علمي ديمري كه در اختيار داريد را در جلسه مماحبه به همرال داشته باشيد و شخما ارائه دهيد ،مداركي
كه قب ال برايما فرستادل ايد در دفتر استعدادهاي درخاا داگامال باقي مي ماگد و به كميته مماحبه كنندل ارجاع گمي شود.
 .1اصددص فيي واريزي به مبلغ ( 1/200/000يک ميليو ) ريا  2177362604004و شددناسدده  00101602000000086گزد
باگک ملي بابت زذيرش دكتري بدو آزمو سا  1400اين مبلغ لحت هيچ شرايطي براات دادل گمي شود.
 .2ريز گمرات کارشناسی (در صورلي كه زرينت رسمي داگامال را در اختيار گداريد ،كافي است از سیستم گلستان زرينت غير
رسمي ارفته و تمام صفحات آ را شخما امضا كردل و ارسا كنيد) و مدرکی رسمی كه بياگمر طول سنوات لحميص و
معد كارشناسي شما باشد.
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 .3ريز گمرات کار شنا سی ار شد (در صورلي كه زرينت ر سمي داگ امال را در اختيار گداريد ،كافي ا ست از سی ستم گل ستان
زرينت غير ر سمي ارفته و شخ ما تمام صفحات آ را امضا كردل و ارسا كنيد) و مدرکی ر سمی كه بياگمر طو سنوات
لحميص ،معد کارشناسی ارشد (بدو احتساب زايا گامه) و لاريخ داگي آموختمي باشد.
 .4كپي لمام صفحات مقاالت چاپ شدل يا پذیرفته شدل براي چاپ
 .5گامه رسمي مبني بر زذيرش قطعی چاپ از مجله مورد گظر ،صرفا براي مقااللي كه هنوز چاپ گادل اگد.
 .6كپي كامص ساير مدارك و مستندات پژوهشی اگجام شدل و خالمه يافته (در صورت وجود)
 .7کپی گواهی زبان آزمو هاي معتبر (در صورت وجود)
 .8کپی سوابق تدریس (در صورت وجود)
 .9توصیه نامه از استاد راهنمای کارشناسی ارشد (در فرمت فرم ج كه در ادامه آمدل است)
 .10اصل پایان نامه کارشناسی ارشد براي داگي آموختما
 .11مستندالي كه بياگمر موضوع پایان نامه كارشناسي ارشد داگاجويا نیمسال چهارم كارشناسي ارشد باشد.
 .12کپی صفحه اول (عنوان فارسی) ،صورتجلسه دفاع (صفحه امضاء) ،چکیده فارسی ،چکیده انگلیسی و صفحه آخر
(عنوان التین) پایان نامه کارشناسی ارشد
 .13يک لوصيه گامه از يكي از اساليد دورل کارشناسی ارشد (در فرمت فرم ج)
 .14كپي كارگامه كنكور دكتري ( 1400ارسا اين مدرك الزامی نیست ولي در زذيرش شما اثر م بت دارد)
 .15در صورلي كه داگي آموخته کارشناسی يا کارشناسی ارشد رتبه اول تا سوم هستيد ،بهتر است اواهي رلبه ارائه كنيد.
تذکر :درصورت برازاري جلسه به صورت مجازي ،ارسال و بارگذاری اسکن و يا پی دی اف فايلها قبل از جلسه مماحبه الزامی
است.

نکات مهم:
 -1داگاجويا دارگدل مدرك کارشناسی ارشد داگامالهاي زيام گور ،آزاد اسالمي ،غيردولتي -غير اگتفاعي ،علمي كاربردي و
زرديس هاي بين الملص (خوداردا ) مجاز به شركت در اين فراخوا گيستند.
 -2زذيرش داگاجويا غیر ایرانی ،ایرانی انتقالی از داگامالهاي خارج از كاور و داگاجوياگي كه مدرك خود را از داگامالهاي
خارج از ايرا اخذ گمودل اگد ،از طريق اين فراخوا امکان پذیر نیست.
 -3مدارك متقاضياگي كه در مهلت مقرر اقدام به ثبت گام گكردل باشند ،بررسي نخواهد شد.
 -4وجه پرداختی بابت بررسي درخواست متقاضي بودل و در صورت گقص مدارك ،عدم زذيرش و غيرل مسترد نخواهد شد.
 -5درخواست متقاضي صرفا در اولویتی بررسي مي شود كه در فرم تقاضا و در زما ثبت گام اينترگتي ،اگتخاب كردل است.
 -6چناگچه در هر مرحله از ثبت گام ،بررسي مدارك و اشتغا به لحميص ماخص شود كه داوطلب شرایط پذیرش از طريق اين
فراخوا را ندارد يا مغايرلي بين مدارك وجود داشته باشد ،بالفاصله از ثبت گام و ادامه لحميص وي جلوايري مي شود و مطابق
مقررات با وي رفتار خواهد شد.
 -7شركت در اين فراخوا  ،حقی براي متقاضي ايجاد گميكند .به كليه متقاضيا لوصيه مي شود مراحص و پیش نیازهای آزمو
عادي دکتری را دقيقاً رعايت گمايند.
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دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی 1400-1401
گروه استعدادهای درخشان

نحوه ثبت نام شرکت کنندگان در جلسه مصاحبه:
پس از بررسی اولیه مدارك و اعالم اسامی واجدین شرایط شرکت در مصاحبه ،از طریق صفحه استعدادهای درخشان ،به آنها اطالع
رسانی میشود.
اعالم نتایج:
زما اعالم گتايج و اسامي زذيرفته شداا اوليه (زذيرش اوليه داگامال) طبق اطالعيه هاي آلي از طريق وبسايت داگامال به آدري
 usb.ac.irاطالع رساگي خواهد شد .داگامال هيچ اوگه مسئوليتي در قبا اطالع رساگي از طرق ديمر گدارد.
از هراوگه لماي للفني و مراجعه حضوري اكيداً خودداري گماييد .در صورت لزوم سواالت شما از طريق ايميص  bto@usb.ac.irزاسخ
دادل مي شود.

جدول  :1نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی (از کل این جدول ،حداکثر  40امتیاز می توان کسب کرد)
نوع فعالیت

ردیف

حداقل

حداکثر

امتیاز

امتیاز

نحوه ارزیابی

وتویی
-1-1

مقاالت علمي زژوهاي
(دا خ لي و خددار جي)
مرلبط با زايا گامه

-2-1

اوا هي ثبددت ا خ تراع
مورد لاي يد سددداز ما
زژوهي هدداي علمي
صنعتي ايرا

-3-1

برازيداي در جانوارل
هاي علمي معتبر بين
ا ل م ل لي خوارز مي،
فارابي ،رازي و ابن سينا

1

2

5 /5

40

6

مقدداالت علمي لرويجي مرلبط بددا
زايا گامه

-

5



ل اخيص اعتبار يک مجله ،و محا سبه سهم متقا ضي (از
لعداد گوي سنداا ) و ساير موارد زيي بيني گ ادل ،ح سب
آيين گامه ارلقاي مرلبه اعضاي هيات علمي داگاماهها مي
با شد .چناگچه ا سم متقا ضي بالفا صله بعد از ا سم ا ساليد
راهنما و م ااور با شد ،متقا ضي به عنوا گفر او محا سبه
مي شود.



حداقص يک مقاله از مقاالت اين رديف بايسدددتي مرلبط با
زايا گامه متقاضي باشد.



هر اواهي ثبت اختراع بين المللي لا  7امتياز



هر اواهي ثبت اختراع ملي لا  5امتياز



در صددورلي كه سددهم هر كدام از مخترعين كتبا ماددخص
گباشد ،درصد مااركت آگها به لساوي فرض خواهد شد.



هر برازيداي داخلي لا  3امتياز



هر برازيداي بين المللي لا  7امتياز



ژورگا هاي علمي -لرويجي بايسدددتي از وزارلين عتف يا
بهدا شت داراي مجوز علمي لرويجي با شند .ساير ژورگالها،
علمي لرويجي محسوب گمي شوگد.



هر مقاله لا  3امتياز



محاسددبه درصددد مادداركت متقاضددي ،برمبناي آيين گامه
ارلقاي اع ضاي هيات علمي صورت مي ايرد .چناگچه ا سم
متقاضي بعد از اسم اساليد راهنما و مااور باشد ،متقاضي
به عنوا گفر او محاسبه مي شود.

فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون ( استعداد درخشان)
دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی 1400-1401
گروه استعدادهای درخشان

3

م قاالت چاپ شددددل در كنفراگس
هدداي معتبر داخلي مورد لددیييددد
 ISCيا خارجي

-

4



حداقص يک مقاله بايسدددتي مرلبط با زايا گامه متقاضدددي
باشد.



چناگچه متقاضددي از بند  1جدو يک مقاله مسددتخرج از
زايا گامه داشته باشد مقاالت اين بند مي لواگند مستخرج
از زايا گامه گباشد.



هر مقاله كامص خارجي لا  2امتياز



هر خالصه مقاله خارجي لا  1امتياز



هر مقاله كامص داخلي لا  1امتياز



هر خالصه مقاله داخلي لا  0/5امتياز

4

لاليف يا لرج مه ك تاب مرلبط با
رشته لحميلي

-

4



هر عنوا حداك ر  4امتياز

5

كيفيت زايا گامه كارشناسي ارشد

-

6



درجه عالي لا  6امتياز



درجه بسيار خوب لا  4امتياز

جدول  :2نحوه محاسبه امتیازات آموزشی (از کل این جدول ،حداکثر  30امتیاز می توان کسب کرد)
ردیف

نوع فعالیت

6

ميدداگم ين كددص و ك يفيددت
داگادمال محص لحمديص دورل
كارشدددناسدددي (زيوسدددته يا
گازيوسته)

7

ميدداگم ين كددص و ك يفيددت
داگادمال محص لحمديص دورل
كار شنا سي ار شد گازيو سته
(بدو احتسددداب گمرل زايا
گامه)

8

طو مدت لحمدديص در دورل
كارشناسي

حداقل

حداکثر

امتیاز

امتیاز

نحوه ارزیابی

وتویی

-

6



كيفيت داگاماههاي دولتي لا  4امتياز



كيفيت داگامال زيام گور لا  3امتياز



كيفيت داگ امال آزاد ا سالمي ،اگواع زرديس ها و
 ...لا  2امتياز



معد كص بااللر از هجدل 2 ،امتياز



معد كص بااللر از هفدل  1/5امتياز

 معد كص بااللر از شاگزدل  1امتياز
در اين قسمت ،معد همتراز گادل محاسبه خواهد شد.

-

5

-

3

6



كيفيت داگاماههاي دولتي لا  3امتياز



معد كص بااللر از هجدل 2 ،امتياز

 معد كص بااللر از هفدل  1امتياز
در اين قسمت ،معد همتراز گادل محاسبه خواهد شد.



در كارشددناسددي زيوسددته ،لا هفت گيمسددا 3 ،
امتياز



در كار شنا سي زيو سته ،بيي از ه ات گيم سا ،
امتياز گدارد.



در كارشناسي گازيوسته ،لا سه گيمسا  3 ،امتياز



در كارشددناسددي گازيوسددته ،لا چهار گيمسددا 2 ،
امتياز

فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون ( استعداد درخشان)
دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی 1400-1401
گروه استعدادهای درخشان

9

طو مدت لحمدديص در دورل
كارشناسي ارشد گازيوسته

-

3

10

برازيداا المپيادهاي علمي
داگاجويي

-

5

11

داشتن مدرك زبا معتبر

-

8



در كارشناسي گا زيوسته ،بيي از چهار گيمسا ،
امتياز گدارد



لا چهار گيمسا  3 ،امتياز



لا زنج گيمسا  2 ،امتياز



يي از زنج گيمسا  ،امتياز گدارد



رلبه كاوري  1لا  ،3زنج امتياز



رلبه كاوري  4لا  ،6چهار امتياز



رلبه كاوري  7لا  ،9سه امتياز



رلبه كاوري  10لا  ،12دو امتياز



رلبه كاوري  13لا  ،15يک امتياز



مطابق جدو شمارل 4

جدول  :3امتیازات جلسه مصاحبه (از کل این جدول ،حداکثر  30امتیاز می توان کسب کرد)
ردیف

نوع فعالیت

حداقل

حداکثر

امتیاز

امتیاز

نحوه ارزیابی

وتویی
12

لسدددلط در لجز يه و لحل يص
م سائص علمي و زا سخمويي به
سواالت

-

3



مياگمين گمرل كص اعضددداي هيات علمي
واجد شرايط مماحبه ،لحاظ شود.

13

وسددددعددت گ ظر ،گوآوري و
كارآفريني

-

3



مياگمين گمرل كص اعضددداي هيات علمي
واجد شرايط مماحبه ،لحاظ شود.



مسدددتندات دريافت و ضدددميمه زروگدل
متقاضي اردد.

14

شدددخمددديت ،متاگت و گحول
لعامص

-

3



مياگمين گمرل كص اعضددداي هيات علمي
واجد شرايط مماحبه ،لحاظ شود.

15

گمرش و اطالعددات فندداوراگدده
مرلبط با رشته لحميلي

-

3



مياگمين گمرل كص اعضددداي هيات علمي
واجد شرايط مماحبه ،لحاظ شود.

16

لواگددايي فن بيددا و اگتقددا
مطالب

-

3



مياگمين گمرل كص اعضددداي هيات علمي
واجد شرايط مماحبه ،لحاظ شود.



داشددتن سددابقه لدريس ،به عنوا گقطه
قوت لوصيه مي شود.

17

همراسددتايي زمينه زژوهاددي
داوطلب با اولويت هاي علمي
اعضاي ارول

-

15



چ ناگ چه يكي از اعضددداي ه يات علمي
حاضددر در جلسدده ممدداحبه كه شددرايط
ارول و داگادددمال ،در جذب داگادددجوي
دكتري در مهرمال  98را دارد ،مسئوليت
راهنمايي متقاضددي را بپذيرد ،راسددا مي
لواگد سقف امتياز اين بند را به متقا ضي
بدهد.

7

فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون ( استعداد درخشان)
دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی 1400-1401
گروه استعدادهای درخشان

MSRT
)(MCHE
100-90

جدول شماره  – 4همترازی نمرات آزمونهای ملی و بین المللی زبان انگلیسی
TOEFL
TOEFL
TOEFL
IELTS
PAPER+TOLIMO
Computer
IBT
Equivalent
600-680
250-300
96-120
7-9/0

حداك ر امتياز
8

85-89

6/5-6/9

86-95

232-249

575-599

7

80-84

6-6/4

76-85

243-231

550-574

6

75-79

5/5-5/9

66-75

196-242

525-549

5

70-74

5-5/4

56-65

173-195

500-524

4

65-69

3/5-4/4

46-55

152-172

375-499

3

60-64

3-2/9

36-25

133-151

350-374

2

50-59

2/5-2/4

29-25

113-132

325-349

1

«گروه استعدادهای درخشان دانشگاه سیستان و بلوچستان»

8

