
 
 ممتاز دانشجويان پذيرش جهت " باالتر تحصيلي هاي دوره به ورود براي علمي برگزيدگان به تسهيالت ارائه نامه آيين " 6 ماده الف بند اجرايي دستورالعمل

  دانشگاه سيستان و بلوچستان ورودي آزمون در شركت بدون تخصصي دكتري تحصيلي مقطع در ناپيوسته ارشد كارشناسي دوره

 علوم، وزارت هاي نامه آيين راي تداخل، شرايط در و شده تلقي فناوري و تحقيقات علوم، وزارت هاي نامه آيين مكمل بعنوان دستورالعمل اين  :1 ماده 

 .است صائب فناوري و تحقيقات

 بـه  را خـود  تخصصـي  تـري دكهـاي   گـرايش رشـته   از يـك  هر پذيرش ظرفيت از درصد 10 حداكثر است مجاز بلوچستان و سيستان دانشگاه: 2 ه ماد

 . دهد اختصاص دستورالعمل اين مشمول ناپيوسته ارشد كارشناسي ممتاز دانشجويان

 توان ميو تاييد شوراي استعدادهاي درخشان دانشگاه  مربوطه آموزشي گروه تشخيص به نفر، ده از كمتر پذيرش ظرفيت با گرايشهاي مورد در  :1 تبصره

 .كرد گزينش لدستورالعم اين مطابق را نفر يك

 كسـب  شـرايط  در. باشند العمل دستور اين تسهيالت از استفاده متقاضي توانند مي كشور سراسر دولتي دانشگاههاي ارشد كارشناسي دانشجويان: 3 ماده

 .است بلوچستان و سيستان دانشگاه ارشد كارشناسي آموخته دانش با اولويت يكسان، علمي نمره

 مزاياي از استفاده مشمول ،تحصيل سال اول در شده، تلقي ممتاز دانشجوي بلوچستان و سيستان دانشگاه نظر از ستورالعملد اين شدگان پذيرفته: 4 ماده

 .شوند مي دانشگاه درخشان استعدادهاي هاي نامه آيين

 مقـررات  مطابق و شده دانشگاه اين رسيهبو بلوچستان، و سيستان دانشگاه تمايل صورت در كه گردند مي متعهد دستورالعمل اين شدگان پذيرفته: 5 ماده

 .دهند انجام بلوچستان و سيستان دانشگاه به را خود خدمت تعهد ي، فناور و تحقيقات علوم، وزارت

 مـدارك  كه دهد تشخيص بلوچستان و سيستان دانشگاه درخشان استعدادهاي شوراي كه زماني هر در. است متقاضي با شده ارائه مدارك صحت: 6 ماده

 .شود مي محروم تحصيل ادامه از و شده تلقي اخراجي شده پذيرفته بوده، نادرست شده پذيرفته توسط شده هارائ

 در نـام  ثبـت  زمـان  تا دانشگاه، به آنها ارشد سياكارشن دوره به ورود تاريخ از كه كنند استفاده نامه آيين اين تسهيالت از توانند مي نشجوياني دا: 7 ماده

 .باشد گذشتهن تمام سال چهاربيش از  بلوچستان، و سيستان دانشگاه دكتري دوره

 .گيرد مي قرار محاسبه مورد 31/2/90  تا دانشجو گذشته سال ده علمي فعاليتهاي: 8 ماده

 .باشد پانزده حداقل ستيباي متقاضي كارشناسي دوره نمرات ميانگين: 9 ماده

 .)شود( باشد شده ارزشيابي عالي درجه با نامه پايان و بوده هفده حداقل )هنام پاياننمره  زبج (متقاضي ارشد كارشناسي دوره نمرات ميانگين: 10ماده 

 غيـر  در كنـد  نـام  ثبـت  دانشـگاه  در مقـرر  موعد در بتواند بايد شده پذيرفته صورت، هر در. است ايشان با مذكر دانشجويان وظيفه نظام مشكل :11ماده 

 .آيد مي بعمل نام ثبت )علمي شرايط حداقل داشتن صورت رد( يبعد متقاضي از خودكار بطور اينصورت

 را نتيجه ت، نمرا ريز اعالم با و انتخاب را دستورالعمل اين مشمولين ،زير جدول مطابق فقط، است موظف دانشگاه درخشان استعدادهاي شوراي :12ماده

  برساند همگان اطالع به

در مـورد مقـاالت   . ضي نفر اول نباشد، امتياز وي بر اساس ميزان مشاركت علمي اش محاسبه مي شوددرمورد كارهاي گروهي، در صورتي كه متقا :2تبصره 

بـه   ، آمده باشـد، بـاز هـم   )كه در هيچ صورتي نبايد دانشجو باشند(مستخرج از رساله در صورتي كه اسم دانشجو بالفاصله بعد از اسم اساتيد راهنما و مشاور 

  .ايشان امتياز كامل تعلق مي گيرد

) در قياس با ارزش علمي متوسط مجالت رشته مورد نظر(نمره متعلق به مقاالت علمي با توجه به تعداد نويسندگان و ارزش علمي مجله مورد نظر : 3تبصره 

  .محاسبه مي شود

) با اسـتثناي اسـاتيد راهنمـا و مشـاور    (و دانشجو در آن نفر اول نيست  و نداردمقاالت علمي كه هيچ سنخيتي با پايان نامه كارشناسي ارشد دانشج: 4تبصره 

اگر متقاضي نفر اول باشد، از شـرايط ايـن    .، در رديف ششم جدول امتياز دهي شوند)امتياز به ازاي هر مقاله 70 حداكثر(ميزان نقش متقاضي توجه بايستي با 

  .تبصره مستثني مي شود



ــداكثر   امتياز واحد  عنوان  رديف حــ

  امتياز

  اين قسمت 

ــداقل  حــ

  الزم

  نامحدود  250تا  180بين   كشور از خارج برگزيده فني و پژوهشي آثار و شده ثبت اكتشاف يا اختراع  1

180
      

  نامحدود  220تا  180بين   كشور داخل در برگزيده فني و پژوهشي آثار و شده ثبت اكتشاف يا اختراع  2

  210  210  وزارت هاي نامه آيين مطابق ارشد كارشناسي ممتاز دانشجوي  3

  نامحدود  250تا  180بين  ISI خارجي معتبر مجالت در شده منتشر مقاله  4

  نامحدود  220تا  180بين   پژوهشي علمي مقاله  5

  نامحدود  70  ترويجي علمي مقاله  6
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  60  30  رشته تخصصي علمي كنفرانس در شده چاپ كامل علمي  مقاله  7  

  30  10  علمي كنفرانس در شده چاپ مقاله خالصه  8

  با ازاي هر صد  ارشد كارشناسي و كارشناسي دوره در دانشگاه از خارج پژوهشي طرح هر  9

هزار تومان يك 

  امتياز

150  

  30  )معدل -17*(10  )نامه پاياننمره  احتساب بدون ( دانشجو ارشد كارشناسي معدل تاثير  10

  25  )معدل -15*(5  دانشجو كارشناسي معدل اثيرت  11

  40  40  وزارت هاي نامه آيين مطابق ،كارشناسي ممتاز دانشجوي  12

  نامحدود  35حداكثر   ناشر اعتبار نگارش كيفيت محتوي، اعتبار حسب بر كتاب تصنيف يا تأليف  13

  نامحدود  20ر حداكث  رشته با مرتبط علمي كتاب ترجمه  14

با ارائه گواهي از موسسات هنري شناخته شـده  (اثر بديع و ارزنده هنري با ارائه مباني نظري آن   15

  ويژه گروه هنر ،)و معتبر كشوري

  نامحدود  50حداكثر 

  40  20   ، ويژه گروه هنركنسرت اجراي و هنري پژوهشي، نمايشگاههاي برپايي  16

 متقاضي پرونده بررسي جهت الزم شرط عنوان به جدول، كل از امتياز بيست و دويست و اول رديف پنج از امتياز تادهش و صد حداقل كسب : 13ماده 

 .است ضروري دانشگاه درخشان استعدادهاي شوراي در

 دانشـگاه  در مربوطـه  گروه ساتيدا بين از را خود دكتري ورهد )اول( راهنماي استاد شروع سال تحصيلي، تا حداكثر بايد شده پذيرفته دانشجوي: 14 ماده

 مشروط بعدي، متقاضي از اينصورت غير در. دهد تحويل دانشگاه درخشان استعدادهاي گروه به را وي كتبي موافقت و نموده انتخاب بلوچستان و سيستان

   .آيد مي بعمل نام ثبت علمي، شرايط حداقل داشتن به

در صورت انصراف پذيرفته شده از ثبت نام در دوره دكتري، براي دوره هاي بعدي مجددا بايد بـا سـايرين   . قبولي پذيرفته شده قابل ذخيره نيست : 15ماده 

  .رقابت كند

  : توجه

  . براي متقاضي ايجاد نمي كند هيچگونه حق و توقعياعالم پذيرش بدون آزمون، 

  .تعدادهاي درخشان دانشگاه استو اخذ مدارك از پذيرفته شده، در شروع دوره و به تشخيص شوراي اس ثبت نام مشروط

  .از پذيرفته شده، پس از تائيد مراجع ذيصالح و در خالل دوره امكان پذير است ثبت نام قطعي


