
 با سمه تعالی

 پذیرش دانشجوی دکتری استعداد درخشان بدون شرکت در آزمون ورودی دانشگاه سیستان و بلوچستانفراخوان 

 99مهر استعداد درخشان دانشگاه سیستان و بلوچستان ورودی پذیرش دانشجوی دکتری 

و آئیین نامیه  22/26/39مورخ  697644/62و اصالحیه  21/40/39 مورخ 27676/62آئین نامه شماره دانشگاه سیستان و بلوچستان در نظر دارد بر اساس 

 دانشجوی دکتری بدون شرکت در آزمون ورودی پذیرش نماید. 22/26/32مورخ  633970/6شماره 

  ضوابط کلی:الف( 

  اسي متقاضیي، کمتیر از در مواردی که معدل کل مقطع کارشن باشد.حداقل شانزده ، یا معدل کل همتراز شده مقطع کارشناسي متقاضيمعدل کل

شانزده باشد، معیار محاسبه همترازی، آخرین اطالعات موجود در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور مي باشد. چنانچه اطالعات مربوط به رشیته 

متقاضیي ییا  گرایش یا دانشگاه محل تحصیل متقاضي در پرتال سازمان سنجش وجود نداشته باشد، نزدیك ترین ضرایب همترازی به رشته گرایش

 .کردخواهد  اقدامشورای استعدادهای درخشان دانشگاه در این خصوص  دانشگاه محل تحصیل وی، مالك عمل خواهد بود.

 باشد. در مواردی که معیدل کیل  هفده، حداقل ، بدون احتساب نمره پایان نامهمعدل کل یا معدل کل همتراز شده مقطع کارشناسي ارشد متقاضي

باشد، معیار محاسبه همتیرازی، آخیرین اطالعیات موجیود در پرتیال  هفده، کمتر از بدون احتساب نمره پایان نامه متقاضي ارشدمقطع کارشناسي 

سازمان سنجش آموزش کشور مي باشد. چنانچه اطالعات مربوط به رشته گرایش یا دانشگاه محل تحصییل متقاضیي در پرتیال سیازمان سینجش 

شیورای  ب همترازی به رشته گرایش متقاضیي ییا دانشیگاه محیل تحصییل وی، میالك عمیل خواهید بیود.وجود نداشته باشد، نزدیك ترین ضرای

   .کردخواهد  اقداماستعدادهای درخشان دانشگاه در این خصوص 

 .بیش از دوسال از تاریخ دانش آموختگي متقاضي نگذشته باشد 

 دوره های روزانه یا نوبت دوم دانشگاههای دولتي سراسر کشور باشد. متقاضي، صرفا دانش آموخته یا دانشجوی نیمسال چهارم کارشناسي ارشد 

 ی گذرانده باشند و ثانیا؛ استاد راهنمیا مصاحبه دانشجویان نیمسال چهارم، مشروط به اینكه: اوال؛ تمام واحدهای دوره )غیر از پایان نامه( را تا تاریخ

شرایط علمي مندرج در قانون را داشته باشند، مي تواننید متقاضیي  سایري گردد و ثالثا؛ فارغ التحصیل م 92/42/33د که تا تاریخ نید کئتاکتبا  وی

 پذیرش بدون آزمون بوده و پرونده ارسال کنند. 

  قبل از آزمون جاام  دوره کسب حد نصاب الزم از آزمون زبان انگلیسي، در جلسه مصاحبه الزامي نیست. ولي پذیرفته شده متعهد مي گردد که

 کند.و به دانشگاه اعالم د نصاب مصرح در قانون را اخذ ، حدکتری

 .به مستندات علمي تا روز مصاحبه، امتیاز تعلق مي گیرد 

  مورخ  697644/62و اصالحیه شماره  21/40/39مورخ  27676/62) شماره آیین نامه  2جدول  2امتیاز وتویي مربوط به ردیف  9/9کسب حداقل

 آیین نامه، الزامي است. 9و  6، 2 امتیاز از کل ردیف های جداول 04حداقل  22/26/32مورخ  633970/6و آئین نامه شماره   ( 22/26/39

  ریال، بابت بررسي مدارك دریافت مي شود. این وجه، تحت هیچ شرایطي مسترد نمي گردد.  یك میلیونمبلغ 

  ،ه صورت مشروط ثبت نام شده و مشغول به تحصیل مي گردد.بپذیرفته شده نهایي   

  ثبت نام قطعي از پذیرفته شده نهایي، منوط به تایید صالحیت علمیي توسیط سیازمان سینجش آمیوزش کشیور و شیورای هیدایت اسیتعدادهای

 درخشان وزارت علوم و صالحیت عمومي توسط گزینش دانشجو است.

  مبني بر ارائه نمیره زبیان خارجیه قبیل از  22/26/39مورخ  697644/62آیین نامه وزارتي شماره  9-2پذیرفته شدگان نهایي )به استثنای تبصره

یان برگزاری امتحان جامع( تابع کلیه ضوابط و مقررات آموزشي و پژوهشي جاری دانشگاه سیستان و بلوچستان بوده و هیچ تفاوتي با سایر دانشجو

 دوره دکتری دانشگاه ندارند. 

 مام وقت اسیت و نمیي توانید در یكسیال اول تحصییل، درخواسیت مرخصیي دانشجوی دوره دکتری در دانشگاه سیستان و بلوچستان به صورت ت

 تحصیلي نماید.

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

 .هر متقاضي فقط مي تواند در یك رشته گرایش تقاضای پذیرش بدون آزمون داشته باشد 

 و گروه مصاحبه کننده به هیچ وجه نمي توانند ردیف دیگری ایجاد نمایند. امتیاز دهي صرفا بر اساس ردیف های جداول زیر صورت مي گیرد 

  به تشخیص گروههای آموزشي دانشگاه و پس از انجام مصاحبه، ممكن است هیچ متقاضي واجد شرایط تشخیص داده نشوند. بنیابراین دعیوت بیه

 مصاحبه، هیچ حقي برای دعوت شونده ایجاد نمي کند. 

 ي که خالف یا پنهان کاری در مدارك ارائه شده متقاضي مشاهده شود، از دانشگاه اخراج شده و مطیابق مقیررات بایسیتي هر وقت و در هر شرایط

 پاسخگوی مطالبات دانشگاه و سایر مراجع ذیصالح نیز باشد.



  .مشكل نظام وظیفه متقاضیان مرد بر عهده خودشان است 

  )ان دانشگاه جهت دریافت معرفی نامه حضور در جلسه مصاحبهجهت ارسال به دفتر استعدادهای درخش مدارك الزمب: 

 که بیانگر معدل کارشناسي شما باشد. مدرکي رسمي 

 باشد.شما )بدون احتساب پایان نامه( و تاریخ دانش آموختگي معدل کارشناسي ارشد  ،که بیانگر مدرکي رسمي 

 امي است.ارسال کپي تمام صفحات شناسنامه و کپي پشت و رو از کارت ملي الز 

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

  پشت نویسي شده 0*9یك قطعه عكس جدید 

 به هیچ وجه مدرك نفرستند. 29و کارشناسي ارشد کمتر از  20دارندگان معدل کارشناسي کمتر از 

  مي باشد. 92/49/33مهلت ارسال مدارك تا تاریخ 

 

 :احبهمدارك الزم جهت ارائه در جلسه مصج( 

، میدارکي کیه قیبال برایمیان و شخصا ارائه دهید لطفا مدارك زیر و هر مستند علمي دیگری که در اختیار دارید را در جلسه مصاحبه به همراه داشته باشید

 و به کمیته مصاحبه کننده ارجاع نمي شود. فرستاده اید در دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه باقي مي ماند

  بابیت پیذیرش  نزد بانك ملیي 44242246444444412و شناسه  6277926240440( ریال یك میلیون) 444/44/2به مبلغ اصل فیش واریزی

 این مبلغ تحت هیچ شرایطي برگشت داده نمي شود. 33دکتری بدون آزمون سال 

  گلستان پرینت غیر رسیمي گرفتیه و تمیام ریز نمرات کارشناسي )در صورتي که پرینت رسمي دانشگاه را در اختیار ندارید، کافي است از سیستم

 که بیانگر طول سنوات تحصیل و معدل کارشناسي شما باشد. مدرکي رسميصفحات آن را شخصا امضا کرده و ارسال کنید( و 

 ي گرفتیه و ریز نمرات کارشناسي ارشد )در صورتي که پرینت رسمي دانشگاه را در اختیار ندارید، کافي است از سیستم گلستان پرینت غییر رسیم

که بیانگر طول سنوات تحصیل، معدل کارشناسیي ارشید )بیدون احتسیاب  مدرکي رسميشخصا تمام صفحات آن را امضا کرده و ارسال کنید( و 

 پایان نامه( و تاریخ دانش آموختگي باشد.

 کپي تمام صفحات مقاالت چاپ شده یا پذیرفته شده برای چاپ 

 مجله مورد نظر، صرفا برای مقاالتي که هنوز چاپ نشده اند. نامه رسمي مبني بر پذیرش قطعي چاپ از 

 )کپي کامل سایر مدارك و مستندات پژوهشي انجام شده و خاتمه یافته )در صورت وجود 

  )کپي گواهي زبان آزمون های معتبر )در صورت وجود 

 )کپي سوابق تدریس )در صورت وجود 

  که در ادامه آمده است( جفرمت فرم توصیه نامه از استاد راهنمای کارشناسي ارشد )در 

 اصل پایان نامه کارشناسي ارشد برای دانش آموختگان 

 .مستنداتي که بیانگر موضوع پایان نامه کارشناسي ارشد دانشجویان نیمسال چهارم کارشناسي ارشد باشد 

 و صیفحه آخیر )عنیوان التیین( پاییان نامیه  کپي صفحه اول )عنوان فارسي(، صورتجلسه دفاع )صفحه امضاء(، چكیده فارسیي، چكییده انگلیسیي

 کارشناسي ارشد

  (جیك توصیه نامه از یكي از اساتید دوره کارشناسي ارشد )در فرمت فرم 

  ارسال این مدرك الزامي نیست ولي در پذیرش شما اثر مثبت دارد( 31کپي کارنامه کنكور دکتری( 

 به اول تا سوم هستید، بهتر است گواهي رتبه ارائه کنید.در صورتي که دانش آموخته کارشناسي یا کارشناسي ارشد رت 

 ح( نحوه ارسال مدارك:

  بلوار بهارستان -بلوار دانشگاه -به آدرس زاهدانکلیه مدارك و مستندات بخش ب را در یك پاکت دربسته گذاشته و فقط از طریق پست پیشتاز- 

یاا باه ارسال  3122709293کدپستي  -دفتر استعدادهای درخشان -تكمیلي حوزه معاونت آموزشي و تحصیالت -دانشگاه سیستان و بلوچستان

بیه دفتیر اسیتعدادهای درخشیان دانشیگاه  13/31/99مدارکي که بعید از تیاریخ الزم به توضیح است کنید. ایمیل  bto@usb.ac.irآدرس 

   ار نمي گیرند.سیستان و بلوچستان تحویل شود مورد بررسي قر

 در اطالعیه های بعدی اعالم خواهد گردید. مصاحبهتاریخ و نحوه انجام  د(

 

 

mailto:bto@usb.ac.ir


 جدول الف
99جدول رشته گرایشهای پذیرش دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه سیستان و بلوچستان در مهر ماه   

 

 رشته گرایش کارشناسی ارشد به ترتیب اولویت رشته/ گرایش دکتری

 کلیه گرایشهای ریاضي محض آنالیز -یاضي محضر

 

 کلیه گرایشهای ریاضي محض هندسه -ریاضي محض

 

جبر-ریاضي محض  کلیه گرایشهای ریاضي محض 

آنالیز عددی-ریاضي محض  کلیه گرایشهای ریاضي محض 

تحقیق در عملیات-ریاضي محض  کلیه گرایشهای ریاضي محض 

فیزیك هسته ای -فیزیك ای فیزیكکلیه گرایش ه   

 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی -علوم اقتصادی توسعه اقتصاد  -علوم اقتصادی

 کلیه گرایشها علوم اقتصادی اقتصاد پولي -علوم اقتصادی

 علوم اقتصادی کلیه گرایشها اقتصاد مالي -علوم اقتصادی

 علوم اقتصادی کلیه گرایشها اقتصاد سنجي  -علوم اقتصادی

 علوم اقتصادی کلیه گرایشها  سیاست و توسعه کشاورزی -اقتصاد کشاورزی

رزیتولید و مدیریت واحدهای کشاو-اقتصاد کشاورزی  علوم اقتصادی کلیه گرایشها 

منابع طبیعي و محیط زیست -اقتصاد کشاورزی  علوم اقتصادی کلیه گرایشها 

 مهندسي شیمي
 

مهندسي شیمي -مهندسي شیمي  

تبدیل انرژی -مهندسي مكانیك تبدیل انرژی -مهندسي مكانیك   

طراحي کاربردی گرایش  -مهندسي مكانیك

 مكاترونیك

كگرایش های دینامیك، کنترل و ار تعاشات و مكاترونی مهندسي مكانیك طراحي کاربردی  

 مهندسي مكاترونیك

ك، مهندسي بر ق گرایش های کنترل، سیستمهای قدرت، افزاره های میكرو و نانو الكترونی

ساخت نیمه هادیتكنواوژی   

 مهندسي سیستم های میكرو و نانو الكترومكانیك

 مهندسي پزشكي گرایش بیومكانیك، بیومتریال و بیو الكتریك

 مهندسي کامپیوتر گرایش های هوش مصنوعي و رباتیك

 

 

 شیمي فیزیك شیمي فیزیك

 شیمي آلي شیمي آلي



 شیمي معدني شیمي معدني

 شیمي کاربردی شیمي کاربردی

سازه -دسي عمرانمهن سازه -مهندسي عمران   

مهندسي اب و سازه های  -مهندسي عمران

 هیدرولیكي

مهندسي اب و سازه های هیدرولیكي -مهندسي عمران  

مهندسي و مدیریت منابع آب -مهندسي عمران مهندسي و مدیریت منابع آب -مهندسي عمران   

مواد پیشرفته -مهندسي مواد  ندسي، شكل دادن فلزات، نانو فناوری، ریخته گری، سرامیك،شناسایي و انتخاب مواد مه 

 جوشكاری، خوردگي، استخراج فلزات

الكترونیك نوری -مهندسي برق الكترونیك -مهندسي برق   

مخابرات میدان -مهندسي برق  

 فوتونیك

حالت جامد -فیزیك  

 فیزیك کاربردی

 مهندسي مواد

کنترل -مهندسي برق کنترل -مهندسي برق   

قدرت -برقمهندسي   

مدل سازی شبیه سازی و کنترل -مهندسي شیمي  

دینامیك پرواز و کنترل -مهندسي هوافضا  

 مهندسي رباتیك

 مهندسي مكاترونیك
 

قدرت -مهندسي برق قدرت -مهندسي برق   

الكترونیك قدرت -مهندسي برق قدرت  

تكنولوژی فشار قوی -مهندسي برق قدرت  

سیستم های قدرت -مهندسي برق قدرت  

ماشین های الكتریكي -دسي برق قدرتمهن  

برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الكتریكي -مهندسي برق قدرت  

مخابرات سیستم -مهندسي برق مخابرات سیستم -مهندسي برق   

شبكه های مخابراتي -مهندسي برق  

سامانه های شبكه ای -مهندسي فناوری اطالعات  

مخابرات میدان -مهندسي برق مخابرات میدان -رقمهندسي ب   



 

 

 امتیاز می توان کسب کرد( 03نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی )از کل این جدول، حداکثر : 3جدول 
حداقل  نوع فعالیت ردیف
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 وتویی

حداکثر 
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پژوهشییي )داخلییي و 

خییارجي( مییرتبط بییا 

 پایان نامه
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  تشخیص اعتبار یك مجلیه، و محاسیبه سیهم متقاضیي )از

تعداد نویسندگان( و سایر موارد پیش بیني نشیده، حسیب 

آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمي دانشگاهها میي 

باشد. چنانچه اسم متقاضي بالفاصیله بعید از اسیم اسیاتید 

راهنما و مشاور باشد، متقاضي به عنیوان نفیر اول محاسیبه 

 شود. مي

  حداقل یك مقاله از مقاالت این ردییف بایسیتي میرتبط بیا

 پایان نامه متقاضي باشد.

گییواهي ثبییت اختییراع  -2-6

مییورد تایییید سییازمان 

پییژوهش هییای علمییي 

 صنعتي ایران

  امتیاز 7هر گواهي ثبت اختراع بین المللي تا 

  امتیاز 9هر گواهي ثبت اختراع ملي تا 

 عین کتبیا مشیخص در صورتي که سهم هر کیدام از مختیر

 نباشد، درصد مشارکت آنها به تساوی فرض خواهد شد. 

برگزیییییییییییدگي در  -2-9

جشنواره هیای علمیي 

معتبییر بییین المللییي 

خیییوارزمي، فیییارابي، 

 رازی و ابن سینا

  امتیاز 9هر برگزیدگي داخلي تا 

  امتیاز 7هر برگزیدگي بین المللي تا 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

مقاالت علمي ترویجیي میرتبط بیا 

 امهپایان ن

 

 

 

 

- 

 

 

2 

 

 ترویجي بایسیتي از وزارتیین عتیف ییا  -ژورنال های علمي

سیایر ژورنالهیا،  بهداشت دارای مجوز علمي ترویجي باشند.

 علمي ترویجي محسوب نمي شوند.

  امتیاز 9هر مقاله تا 

  محاسبه درصید مشیارکت متقاضیي، برمبنیای آییین نامیه

م ارتقای اعضای هیات علمي صورت مي گیرد. چنانچیه اسی

باشید، متقاضیي و مشاور د راهنما یتامتقاضي بعد از اسم اس

 به عنوان نفر اول محاسبه مي شود.

 بایستي میرتبط بیا پاییان نامیه متقاضیي  حداقل یك مقاله

 باشد.

  جیدول ییك مقالیه مسیتخرج از  2چنانچه متقاضي از بند

پایان نامه داشته باشد مقاالت این بند مي توانند مسیتخرج 

      از پایان نامه نباشد.

ت چیاپ شیده در کنفیرانس مقیاال 9

مییورد تییییید  داخلییيهییای معتبییر 

ISC یا خارجي 

- 0   امتیاز 6هر مقاله کامل خارجي تا 

  امتیاز 2هر خالصه مقاله خارجي تا 

  امتیاز 2هر مقاله کامل داخلي تا 

  امتیاز 9/4هر خالصه مقاله داخلي تا 

 

تالیف یا ترجمه کتیاب میرتبط بیا  0

 رشته تحصیلي
- 0   امتیاز 0هر عنوان حداکثر 

 امتیاز 2درجه عالي تا   2 - کیفیت پایان نامه کارشناسي ارشد 9

  امتیاز 0درجه بسیار خوب تا 

 

 

 



 

 

 امتیاز می توان کسب کرد( 13)از کل این جدول، حداکثر  آموزشیحاسبه امتیازات نحوه م: 2جدول 
حداقل  نوع فعالیت ردیف

امتیاز 

 وتویی

حداکثر 

 امتیاز

 نحوه ارزیابی

 

2 

 

مییییانگین کیییل و کیفییییت 

دانشگاه محیل تحصییل دوره 

کارشناسیییي )پیوسیییته ییییا 

 ناپیوسته(

 

- 

 

2 

 

  امتیاز 0کیفیت دانشگاههای دولتي تا 

 امتیاز 9فیت دانشگاه پیام نور تا کی 

  کیفیت دانشگاه آزاد اسالمي، انواع پردیس هیا و

 امتیاز 6... تا 

  ،امتیاز 6معدل کل باالتر از هجده 

  امتیاز 9/2معدل کل باالتر از هفده 

  امتیاز 2معدل کل باالتر از شانزده 

 در این قسمت، معدل همتراز نشده محاسبه خواهد شد.

 

7 

 

و کیفییییت  مییییانگین کیییل

دانشگاه محیل تحصییل دوره 

کارشناسییي ارشیید ناپیوسییته 

)بدون احتسیاب نمیره پاییان 

 نامه(

 

- 

 

9 

 

  امتیاز 9کیفیت دانشگاههای دولتي تا 

  ،امتیاز 6معدل کل باالتر از هجده 

  امتیاز 2معدل کل باالتر از هفده 

 در این قسمت، معدل همتراز نشده محاسبه خواهد شد.

 

 

1 

 

 

صییل در دوره طول مدت تح

 کارشناسي

 

- 

 

9 

  ،9در کارشناسییي پیوسییته، تییا هفییت نیمسییال 

 امتیاز

  ،در کارشناسي پیوسته، بیش از هشیت نیمسیال

 امتیاز ندارد.

  ،امتیاز 9در کارشناسي ناپیوسته، تا سه نیمسال 

  ،6در کارشناسیي ناپیوسیته، تیا چهیار نیمسیال 

 امتیاز

 ل، در کارشناسي نا پیوسته، بیش از چهار نیمسیا

 امتیاز ندارد

طول مدت تحصییل در دوره  3

 کارشناسي ارشد ناپیوسته
- 9   ،امتیاز 9تا چهار نیمسال 

  ،امتیاز 6تا پنج نیمسال 

 یش از پنج نیمسال، امتیاز ندارد 

 

 

24 

 

 

برگزیدگان المپیادهای علمي 

 دانشجویي

 

- 

 

9 

  پنج امتیاز9تا  2رتبه کشوری ، 

  ز، چهار امتیا2تا  0رتبه کشوری 

  سه امتیاز3تا  7رتبه کشوری ، 

  دو امتیاز26تا  24رتبه کشوری ، 

  یك امتیاز29تا  29رتبه کشوری ، 

 0مطابق جدول شماره   1 - داشتن مدرك زبان معتبر 22

 

 

 

 

 

 



 

 

 امتیاز می توان کسب کرد( 13مصاحبه )از کل این جدول، حداکثر جلسه امتیازات : 1جدول 
حداقل  نوع فعالیت ردیف

یاز امت

 وتویی

حداکثر 

 امتیاز

 نحوه ارزیابی

تسییلط در تجزیییه و تحلیییل  26

مسائل علمي و پاسخگویي به 

 سواالت

- 9   میانگین نمره کل اعضای هییات علمیي

 واجد شرایط مصاحبه، لحاظ شود.

وسیییعت نظیییر، نیییوآوری و  29

 کارآفریني
- 9   میانگین نمره کل اعضای هییات علمیي

 .واجد شرایط مصاحبه، لحاظ شود

  مسییتندات دریافییت و ضییمیمه پرونییده

 متقاضي گردد.

شخصیییت، متانییت و نحییوه  20

 تعامل
- 9   میانگین نمره کل اعضای هییات علمیي

 واجد شرایط مصاحبه، لحاظ شود.

نگییرش و اطالعییات فناورانییه  29

 مرتبط با رشته تحصیلي
- 9   میانگین نمره کل اعضای هییات علمیي

 واجد شرایط مصاحبه، لحاظ شود.

توانییایي فیین بیییان و انتقییال  22

 مطالب
- 9   میانگین نمره کل اعضای هییات علمیي

 واجد شرایط مصاحبه، لحاظ شود.

  داشتن سابقه تدریس، بیه عنیوان نقطیه

 قوت توصیه مي شود.

همراستایي زمینیه پژوهشیي  27

داوطلب با اولویت های علمي 

 اعضای گروه

- 29   چنانچییه یكییي از اعضییای هیییات علمییي

جلسییه مصییاحبه کییه شییرایط حاضییر در 

گییروه و دانشییگاه، در جییذب دانشییجوی 

را دارد، مسئولیت  31دکتری در مهرماه 

راهنمایي متقاضي را بپیذیرد، راسیا میي 

تواند سقف امتیاز این بند را به متقاضیي 

 بدهد.

 

 
 

همترازی نمرات آزمونهای ملی و بین المللی زبان انگلیسی – 0جدول شماره   
MSRT 

(MCHE) 

IELTS 

Equivalent 

TOEFL 

IBT 

TOEFL 

Computer 

TOEFL 

PAPER+TOLIMO 
 حداکثر امتیاز

34-244  4/3-7  264-32  944-694  214-244  1 

13-19  3/2-9/2  39-12  603-696  933-979  7 

10-14  0/2-2  19-72  692-609  970-994  2 

73-79  3/9-9/9  79-22  606-232  903-969  9 

70-74  0/9-9  29-92  239-279  960-449  0 

23-29  0/0-9/9  99-02  276-296  033-979  9 

20-24  3/6-9  69-92  292-299  970-994  6 

93-94  0/6-9/6  69-63  296-229  903-969  2 
 

 

 



 

 

 

 

 33مهرماه خصصي دوره روزانه دانشگاه س و ب فرم الف: درخواست پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری ت

 )ویژه دانش آموختگان کارشناسي ارشد( 
 مه تعالیبس

 

 معاونت محترم آموزشی و تحصیالت تكمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

 با سالم؛

 

........................ دانش آموخته کارشناسي ........... به شماره ملي ......................احتراما اینجانب ............................................................ فرزند ..........................................

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

....................، عالقه مندم که از طریق تسهیالت آیین نامه های وزارتي و مصوبات دانشگاه، در مقطع دکتری تخصصي رشته .................................

اختیار کامل، مطیع  ادامه تحصیل دهم. اینجانب با آگاهي و  33مهرماه ..........................گرایش .................. ، دوره روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان در 

 ده و قوانین و مقررات آموزشي، دانشجویي و پژوهشي مصوب دانشگاه سیستان و بلوچستان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نظام وظیفه عمومي بو

هشمند است تقاضای پذیرش مي دانم و مي پذیرم که انتقال در مقطع دکتری تخصصي ممنوع بوده و بنابراین هرگز چنین درخواستي نخواهم داشت. خوا

سایت دانشگاه اینجانب را بررسي و نتیجه را امر به ابالغ فرمایید. اینجانب نتیجه بررسي اولیه مدارك و زمان و مكان دعوت به مصاحبه را از طریق وب 

و مطابق آن عمل مي کنم. مي دانم که دانشجوی دکتری تخصصي دانشگاه  پیگیری کرده http://www.usb.ac.irسیستان و بلوچستان به آدرس 

ژوهش، به صورت تمام وقت در اختیار دانشگاه است. مي دانم و مي پذیرم که امكان اخذ مرخصي تحصیلي سیستان و بلوچستان در کلیه مراحل تحصیل و پ

تلقي مي شود. مي دانم که در صورت اعالم دانشگاه مبني بر موافقت با پذیرش  در سال اول تحصیل وجود ندارد و به منزله انصراف از ادامه تحصیل

لیه نمایم. در اینجانب، حداکثر سه روز وقت دارم تا با مراجعه به دفتر استعدادهای درخشان و تحصیالت تكمیلي دانشگاه سیستان و بلوچستان، ثبت نام او

  2ن در ش اینجانب باطل اعالم مي شود و از این بابت اعتراضي ندارم.صورت عدم مراجعه در زمان و مكان اعالم شده، پذیر

 

 ......................... تاریخ: ...........................................نام و نام خانوادگي متقاضي: ......................................... امضاء متقاضي: ..........................................

 ......................................................................شماره تلفن همراه: ...................................... شماره تلفن ثابت: ................................  آدرس الكترونیك:..

 ..................... .................... ..................................آدرس کامل پستي: ............. ...................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

   33خصصي دوره روزانه دانشگاه س و ب فرم ب: درخواست پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری ت

 )ویژه دانشجویان کارشناسي ارشد نیمسال چهارم( 
 بسمه تعالی

 

 الت تكمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستانمعاونت محترم آموزشی و تحصی

 با سالم؛

ارشد ........... به شماره ملي ...........................................دانشجوی کارشناسي احتراما اینجانب ............................................................ فرزند ..........................................

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

نه دانشگاه هیالت آیین نامه های وزارتي و دانشگاه، در مقطع دکتری تخصصي رشته ..........................گرایش .................. ، دوره روزاعالقه مندم که از طریق تس

ژوهشي مصوب دامه تحصیل دهم. اینجانب با آگاهي و اختیار کامل، مطیع قوانین و مقررات آموزشي، دانشجویي و پ 33مهرماه سیستان و بلوچستان در 

تخصصي  دانشگاه سیستان و بلوچستان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نظام وظیفه عمومي بوده و مي دانم و مي پذیرم که انتقال در مقطع دکتری

ه ابالغ فرمایید. اینجانب ممنوع بوده و بنابراین هرگز چنین درخواستي نخواهم داشت. خواهشمند است تقاضای پذیرش اینجانب را بررسي و نتیجه را امر ب

 http://www.usb.ac.irنتیجه بررسي اولیه مدارك و زمان و مكان دعوت به مصاحبه را از طریق وب سایت دانشگاه سیستان و بلوچستان به آدرس 

ژوهش، به انشگاه سیستان و بلوچستان در کلیه مراحل تحصیل و پپیگیری کرده و مطابق آن عمل مي کنم. مي دانم که دانشجوی دکتری تخصصي د

اف از ادامه صورت تمام وقت در اختیار دانشگاه است. مي دانم و مي پذیرم که امكان اخذ مرخصي تحصیلي در سال اول تحصیل وجود ندارد و به منزله انصر

وافقت با پذیرش اینجانب، حداکثر سه روز وقت دارم تا با مراجعه به دفتر تحصیل تلقي مي شود. مي دانم که در صورت اعالم دانشگاه مبني بر م

ه، پذیرش استعدادهای درخشان و تحصیالت تكمیلي دانشگاه سیستان و بلوچستان، ثبت نام اولیه نمایم. در صورت عدم مراجعه در زمان و مكان اعالم شد

از مقطع کارشناسي ارشد فارغ التحصیل شده و   92/42/33اینجانب تعهد مي نمایم که تا تاریخ  اینجانب باطل اعالم مي شود و از این بابت اعتراضي ندارم.

 در غیر اینصورت، پذیرای هرگونه اقدام قانوني دانشگاه و وزارت عتف و سازمان سنجش آموزش کشور خواهم بود. 

 ......مضاء متقاضي: ......................................................... تاریخ: ...............................................نام و نام خانوادگي متقاضي: ......................................... ا

 .......................................................................شماره تلفن همراه: ...................................... شماره تلفن ثابت: ................................  آدرس الكترونیك:.

 .آدرس کامل پستي: ............. ........................................ .................... .................................

الیت های و هیات علمی تمام وقت گروه ............................دانشگاه...............................گواهی می کنم که با توجه به حجم فعاینجانب دکتر ......................................... عض

دارم، امكان دفاع از پایان  علمی انجام شده توسط متقاضی فوق الذکر و حجم فعالیت های مورد انتظار باقی مانده، و شناختی که اینجانب از پشتكار و پیگیری ایشان

 وجود دارد.  تاریخ........................... امضاء......................... آدرس ایمیل...................................... 13/30/99نامه و فارغ التحصیلی نامبرده تا تاریخ 
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 فرم ج( فرم توصیه نامه

مشخصات متقاضی 

 ون آزمون درپذیرش بد

 دوره دکتری تخصصی

 دانشگاه س و ب

 نام و نام خانوادگي

 

 زمینه تحقیقاتي مورد عالقه رشته مورد نظردر دوره دکترا

مدت و میزان آشنائي با متقاضي: (3  

 

چنانچه متقاضي دروسي را با جنابعالي گذرانده است، نمره و رتبه ایشان در کالس چه بوده است؟ (2  

ه درس:نمر    نام درس:  رتبه در کالس:  

 رتبه در کالس:  نمره درس:    نام درس:
 

آیا نمرات و معدل متقاضي شاخص خوبي از توان علمي و یادگیری او مي باشد؟ )لطفا توضیح دهید( (1  

 

 

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

زیابيمورد ار  نمیدانم ضعیف متوسط خوب بسیار خوب عالي 

       انگیزه

       ابتكار و نوآوری

       مهارت در امر پژوهش

       جدیت و پشتكار

       توانائي فعالیت پژوهشي مستقل

       همكاری در پژوهشهای گروهي

       دارا بودن عالقه و دید صنعتي و کارآفریني

       ائه شفاهي مطالب علميتوانائي در ار

       توانائي در گزارش نویسي علمي

       توانائي در امر تدریس

       رعایت اخالق علمي و مهندسي

لطفا هرگونه نظرات تكمیلي خود را نیز در مورد داوطلب اعالم فرمائید. )در صورت نیاز از برگ اضافي استفاده کنید( (5  

 

 

:مورد پذیرش داوطلب در دوره دکترا نظر نهائي شما در  (0  

 
 .قویا توصیه مي شود 

                         .با احتیاط توصیه مي شود 

 .توصیه مي شود 

            .توصیه نمي شود 

ي:مرتبه دانشگاه نام و نام خانوادگي:  امضاء و تاریخ 

 تلفن: پست الكترونیكي:

 آدرس:

 

 

 

 

 


