
 بسمه تعالی

 79مهر استعداد درخشان دانشگاه سیستان و بلوچستان ورودي پذيرش دانشجوي دكتري 

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

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

  ضوابط كلي:الف( 

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

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

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

 .کردخواهد  اقدام شورای 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 کارشناسی ارشد متقاضی

د در پرتیال باشد، معیار محاسبه همتیرازی، آخیرین اطالعیات موجیو 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 تحصییل متقاضیی در پرتیال سیازمان سینجش 

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

   .کردخواهد  اقدامشان دانشگاه در این خصوص استعدادهای درخ

 .بیش از دوسال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد 

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

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

شرایط علمی مندرج در قانون را داشته باشند، می تواننید متقاضیی  سایرفارغ التحصیل می گردد و ثالثا؛  92/42/37د که تا تاریخ نید کئتاکتبا  وی

 بوده و پرونده ارسال کنند.  پذیرش بدون آزمون

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

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

 ی گیرد.به مستندات علمی تا روز مصاحبه، امتیاز تعلق م 

  میورخ  697644/62و اصالحیه شیماره  21/40/39مورخ  27676/62) شماره آیین نامه  2جدول  2امتیاز وتویی مربوط به ردیف  7کسب حداقل

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

 انصد هزار ریال، بابت بررسی مدارك دریافت می شود. این وجه، تحت هیچ شرایطی مسترد نمی گردد. مبلغ پ 

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

 ی هیدایت اسیتعدادهای ثبت نام قطعی از پذیرفته شده نهایی، منوط به تایید صالحیت علمیی توسیط سیازمان سینجش آمیوزش کشیور و شیورا

 درخشان وزارت علوم و صالحیت عمومی توسط گزینش دانشجو است.

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

پژوهشی جاری دانشگاه سیستان و بلوچستان بوده و هیچ تفاوتی با سایر دانشجویان برگزاری امتحان جامع( تابع کلیه ضوابط و مقررات آموزشی و 

 دوره دکتری دانشگاه ندارند. 

  دانشجوی دوره دکتری در دانشگاه سیستان و بلوچستان به صورت تمام وقت اسیت و نمیی توانید در یكسیال اول تحصییل، درخواسیت مرخصیی

 تحصیلی نماید.

 ال در مقطع دکتری ممنوع است.تغییر رشته و گرایش و انتق 

  پذیرفته شده نهایی، در صورت انصراف از ادامه تحصیل، از شرکت در کنكور سراسری دکتری سال بعد و همچنین پذیرش بدون آزمیون در سیایر

 دانشگاههای کشور، محروم می شود.

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

 .امتیاز دهی صرفا بر اساس ردیف های جداول زیر صورت می گیرد و گروه مصاحبه کننده به هیچ وجه نمی توانند ردیف دیگری ایجاد نمایند 

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

 حقی برای دعوت شونده ایجاد نمی کند. مصاحبه، هیچ 



  هر وقت و در هر شرایطی که خالف یا پنهان کاری در مدارك ارائه شده متقاضی مشاهده شود، از دانشگاه اخراج شده و مطیابق مقیررات بایسیتی

 پاسخگوی مطالبات دانشگاه و سایر مراجع ذیصالح نیز باشد.

 ان است. مشكل نظام وظیفه متقاضیان مرد بر عهده خودش 

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

 که بیانگر معدل کارشناسی شما باشد. مدرکی رسمی 

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

 ل کپی تمام صفحات شناسنامه و کپی پشت و رو از کارت ملی الزامی است.ارسا 

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

  پشت نویسی شده 0*9یك قطعه عكس جدید 

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

 می باشد. 92/49/37یخ مهلت ارسال مدارك تا تار 

 

 :مدارك الزم جهت ارائه در جلسه مصاحبهج( 

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

 و به کمیته مصاحبه کننده ارجاع نمی شود. دفرستاده اید در دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه باقی می مان

  بانیك ملیی بابیت  44229244444444434و شناسیه  6277926240440)پانصد هزار( ریال بیه حسیاب  444/944اصل فیش واریزی به مبلغ

 این مبلغ تحت هیچ شرایطی برگشت داده نمی شود. 32پذیرش دکتری بدون آزمون سال 

 ه پرینت رسمی دانشگاه را در اختیار ندارید، کافی است از سیستم گلستان پرینت غیر رسیمی گرفتیه و تمیام ریز نمرات کارشناسی )در صورتی ک

 که بیانگر طول سنوات تحصیل و معدل کارشناسی شما باشد. مدرکی رسمیصفحات آن را شخصا امضا کرده و ارسال کنید( و 

 را در اختیار ندارید، کافی است از سیستم گلستان پرینت غییر رسیمی گرفتیه و  ریز نمرات کارشناسی ارشد )در صورتی که پرینت رسمی دانشگاه

که بیانگر طول سنوات تحصیل، معدل کارشناسیی ارشید )بیدون احتسیاب  مدرکی رسمیشخصا تمام صفحات آن را امضا کرده و ارسال کنید( و 

 پایان نامه( و تاریخ دانش آموختگی باشد.

 یا پذیرفته شده برای چاپ کپی تمام صفحات مقاالت چاپ شده 

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

 )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( جتوصیه نامه از استاد راهنمای کارشناسی ارشد )در فرمت فرم 

 اصل پایان نامه کارشناسی ارشد برای دانش آموختگان 

 .مستنداتی که بیانگر موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویان نیمسال چهارم کارشناسی ارشد باشد 

 رسی(، صورتجلسه دفاع )صفحه امضاء(، چكیده فارسیی، چكییده انگلیسیی و صیفحه آخیر )عنیوان التیین( پاییان نامیه کپی صفحه اول )عنوان فا

 کارشناسی ارشد

  (جیك توصیه نامه از یكی از اساتید دوره کارشناسی ارشد )در فرمت فرم 

  ت دارد()ارسال این مدرك الزامی نیست ولی در پذیرش شما اثر مثب 37کپی کارنامه کنكور دکتری 

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

 ح( نحوه ارسال مدارك:

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

 ارسیال کنیید. 3122709293کدپستی  -دفتر استعدادهای درخشان -حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تكمیلی -دانشگاه سیستان و بلوچستان

فتر استعدادهای درخشان دانشگاه سیستان و بلوچستان تحویل شود میورد بررسیی به د 13/31/79مدارکی که بعد از تاریخ الزم به توضیح است 

 یرند.قرار نمی گ



  سرکار خانم زبری( تماس بگیرید یا به آدرس  49092292649، در ساعات اداری با شماره تلفن اطالعات بیشترجهت(bto@usb.ac.ir  ایمییل

 بزنید.

 

 

79ان در مهر ماه جدول رشته گرايشهاي پذيرش دكتري بدون آزمون استعدادهاي درخشان دانشگاه سیستان و بلوچست  

 رشته گرايش كارشناسي ارشد مجاز به ترتیب اولويت رشته/ گرايش دكتري رديف

 ریاضی کاربردی ریاضی کاربردی/ تحقیق در عملیات 2

 ریاضی کاربردی، مهندسی مكانیك ریاضی کاربردی/ آنالیز عددی 6

 ریاضی ریاضی محض/ هندسه 9

 ریاضی ریاضی محض/ جبر 0

آنالیز ریاضی محض/ 9  ریاضی 

 فقه و مبانی حقوق -الهیات و معارف اسالمی 2

 اسالمی

فقه و مبانی حقوق اسالمی -الهیات و معارف اسالمی  

سازه -مهندسی عمران 7 سازه -مهندسی عمران   

مهندسی و مدیریت منابع  -مهندسی عمران 1

 آب

مهندسی منابع آب و سازه های هیدرولیكی -مهندسی و مدیریت منابع آب  

مهندسی منابع آب و سازه  -مهندسی عمران 3

 های هیدرولیكی

مهندسی و مدیریت منابع آب -مهندسی منابع آب و سازه های هیدرولیكی  

تبدیل انرژی -مهندسی مكانیك 24 تبدیل انرژی -مهندسی مكانیك   

22  

 

 

 طراحی کاربردی گرایش -مهندسی مكانیك

شات، بردی گرایش دینامیك، کنترل و ارتعاطراحی کار -. مهندسی مكانیك 2

 مكاترونیك

.مهندسی مكاترونیك 6  

و نانو  . مهندسی برق گرایشهای کنترل، سیستمهای قدرت، افزاره های میكرو 9

 الكترونیك، تكنولوژی ساخت نیمه هادی

.مهندسی سیستمهای میكرو و نانو الكترومكانیك 0  

ریكبیو متریال و بیو الكت . مهندسی پزشكی گرایش های بیو مكانیك، 9  

mailto:bto@usb.ac.ir


.مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیك 2 مكاترونیك  

میدان -مخابرات -مهندسی برق 26 میدان -مخابرات   

29  

سیستم -مخابرات -مهندسی برق  

مخابرات -مهندسی برق  

شبكه های کامپیوتری -کامپیوتر  

چند رسانه ای -کامپیوتر  

 الكترونیك دیجیتال

 

 کنترل کنترل 20

 الكترونیك الكترونیك 29

میدان -مخابرات  

 قدرت قدرت 22

 شیمی آلی شیمی آلی 27

 شیمی فیزیك شیمی فیزیك 21

 شیمی کاربردی شیمی کاربردی 23

 شیمی معدنی شیمی معدنی 64

 

 



 

 

 امتیاز مي توان كسب كرد( 03نحوه محاسبه امتیازات پژوهشي )از كل اين جدول، حداكثر : 3جدول 
حداقل  وع فعالیتن رديف

امتیاز 

 وتويي

حداكثر 

 امتیاز

 نحوه ارزيابي
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مقاالت علمی پژوهشی )داخلیی  -2-2

 و خارجی( مرتبط با پایان نامه
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  امتیاز هر مقالهISI  باIF  امتیاز 7بزرگتر مساوی یك، تا 

  امتیاز هر مقالهISI  باIF  امتیاز 2کوچكتر از یك، تا 

 هر مقاله علمی پژوهشی معتبر داخلی و  امتیازISC  امتیاز 9معتبر، تا 

  امتیاز 0تا  معتبر بین المللیامتیاز هر مقاله از سایر نمایه های 

  تشخیص اعتبار یك مجله، و محاسبه سهم متقاضیی )از تعیداد نویسیندگان( و سیایر میوارد

دانشیگاهها میی باشید. پیش بینی نشده، حسب آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی 

چنانچه اسم متقاضی بالفاصله بعد از اسم اساتید راهنما و مشاور باشد، متقاضیی بیه عنیوان 

 نفر اول محاسبه می شود.

  مقاالت این ردیف بایستی مرتبط با پایان نامه متقاضی باشد. به مقاالتی که مرتبط بیا پاییان

 نامه متقاضی نباشد امتیاز تعلق نمی گیرد.

 علمی پژوهشی، درصد همپوشانی لحاظ می شود.یا الت علمی ترویجی و بین مقا 

 امتیاز تعلق می گیرد.  ،حداکثر به دو پذیرش قطعی برای چاپ 

گواهی ثبت اختراع مورد تاییید  -2-6

سییازمان پییژوهش هییای علمییی 

 صنعتی ایران

  امتیاز 7هر گواهی ثبت اختراع بین المللی تا 

  متیازا 9هر گواهی ثبت اختراع ملی تا 

  در صورتی که سهم هر کدام از مخترعین کتبیا مشیخص نباشید، درصید مشیارکت آنهیا بیه

 تساوی فرض خواهد شد. 

برگزیییدگی در جشیینواره هییای  -2-9

علمیییی معتبیییر بیییین المللیییی 

خییوارزمی، فییارابی، رازی و ابیین 

 سینا

  امتیاز 9هر برگزیدگی داخلی تا 

  امتیاز 7هر برگزیدگی بین المللی تا 
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 مقاالت علمی ترویجی مرتبط با پایان نامه

 

 

 

 

- 
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 ترویجی بایستی از وزارتین عتف یا بهداشت دارای مجوز علمی ترویجیی  -ژورنال های علمی

 سایر ژورنالها، علمی ترویجی محسوب نمی شوند. باشند.

  امتیاز 9هر مقاله تا 

 ضای هیات علمی صورت میی محاسبه درصد مشارکت متقاضی، برمبنای آیین نامه ارتقای اع

باشد، متقاضی به عنیوان نفیر و مشاور د راهنما یتاگیرد. چنانچه اسم متقاضی بعد از اسم اس

 اول محاسبه می شود.

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

 .مقاالت بایستی مرتبط با پایان نامه متقاضی باشد 

 ش قطعی برای چاپ امتیاز تعلق می گیرد.    حداکثر به دو پذیر 

مقاالت چاپ شده در کنفرانس های معتبیر  9

 )داخلی یا خارجی(
- 9   امتیاز 6هر مقاله کامل خارجی تا 

  امتیاز 2هر مقاله کامل داخلی تا 

تیالیف یییا ترجمییه کتیاب مییرتبط بییا رشییته  0

 تحصیلی
- 0   امتیاز 0هر عنوان حداکثر 

 امتیاز 0درجه عالی تا   0 - ه کارشناسی ارشدکیفیت پایان نام 9

  امتیاز 6درجه بسیار خوب تا 

 

 

 

 

 

 



 

 

 امتیاز مي توان كسب كرد( 13)از كل اين جدول، حداكثر  آموزشينحوه محاسبه امتیازات : 2جدول 
حداقل امتیاز  نوع فعالیت رديف

 وتويي

حداكثر 

 امتیاز

 نحوه ارزيابي

 

2 

 

اه محییل تحصیییل دوره میییانگین کییل و کیفیییت دانشییگ

 کارشناسی )پیوسته یا ناپیوسته(

 

- 

 

2 

 

  امتیاز 0کیفیت دانشگاههای دولتی تا 

  امتیاز 9کیفیت دانشگاه پیام نور تا 

  امتیاز 6کیفیت دانشگاه آزاد اسالمی، انواع پردیس ها و ... 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 

 

میییانگین کییل و کیفیییت دانشییگاه محییل تحصیییل دوره 

کارشناسی ارشد ناپیوسیته )بیدون احتسیاب نمیره پاییان 

 نامه(

 

- 

 

9 

 

  امتیاز 9کیفیت دانشگاههای دولتی تا 

  ،امتیاز 6معدل کل باالتر از هجده 

  امتیاز 2معدل کل باالتر از هفده 

 در این قسمت، معدل همتراز نشده محاسبه خواهد شد.

 

 

1 

 

 

 طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی

 

- 

 

9 

  ،امتیاز 9در کارشناسی پیوسته، تا هفت نیمسال 

  ،امتیاز 6در کارشناسی پیوسته، تا هشت نیمسال 

 ندارد در کارشناسی پیوسته، بیش از هشت نیمسال، امتیاز 

  ،امتیاز 9در کارشناسی ناپیوسته، تا سه نیمسال 

  ،امتیاز 6در کارشناسی ناپیوسته، تا چهار نیمسال 

 در کارشناسی نا پیوسته، بیش از چهار نیمسال، امتیاز ندارد 

 امتیاز 9تا چهار نیمسال،   9 - طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 3

  ،امتیاز 6تا پنج نیمسال 

 یش از پنج نیمسال، امتیاز ندارد 

 

 

24 

 

 

 برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی

 

- 

 

9 

  پنج امتیاز9تا  2رتبه کشوری ، 

  چهار امتیاز2تا  0رتبه کشوری ، 

  سه امتیاز3تا  7رتبه کشوری ، 

  دو امتیاز26تا  24رتبه کشوری ، 

  یك امتیاز29تا  29رتبه کشوری ، 

 0مطابق جدول شماره   1 - رداشتن مدرك زبان معتب 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 امتیاز مي توان كسب كرد( 13مصاحبه )از كل اين جدول، حداكثر جلسه امتیازات : 1جدول 
حداقل امتیاز  نوع فعالیت رديف

 وتويي

حداكثر 

 امتیاز

 نحوه ارزيابي

تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمیی و پاسیخگویی بیه  26

 سواالت
- 9  ل اعضای هیات علمی واجد شرایط مصیاحبه، میانگین نمره ک

 لحاظ شود.

میانگین نمره کل اعضای هیات علمی واجد شرایط مصیاحبه،   9 - وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی 29

 لحاظ شود.

 .مستندات دریافت و ضمیمه پرونده متقاضی گردد 

جد شرایط مصیاحبه، میانگین نمره کل اعضای هیات علمی وا  9 - شخصیت، متانت و نحوه تعامل 20

 لحاظ شود.

میانگین نمره کل اعضای هیات علمی واجد شرایط مصیاحبه،   9 - نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی 29

 لحاظ شود.

میانگین نمره کل اعضای هیات علمی واجد شرایط مصیاحبه،   9 - توانایی فن بیان و انتقال مطالب 22

 لحاظ شود.

 یس، به عنوان نقطه قوت توصیه می شود.داشتن سابقه تدر 

همراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویت های علمیی  27

 اعضای گروه
- 29   چنانچه یكی از اعضای هیات علمی حاضر در جلسه مصیاحبه

که شرایط گروه و دانشیگاه، در جیذب دانشیجوی دکتیری در 

، را دارد، مسئولیت راهنمیایی متقاضیی را بپیذیرد 39مهرماه 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

همترازي نمرات آزمونهاي ملي و بین المللي زبان انگلیسي – 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  960-944  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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 37مهرماه خصصی دوره روزانه دانشگاه س و ب فرم الف: درخواست پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری ت

 )ویژه دانش آموختگان کارشناسی ارشد( 
 بسمه تعالي

 

 انمعاونت محترم آموزشي و تحصیالت تكمیلي دانشگاه سیستان و بلوچست

 

 با سالم؛

 

........... به شماره ملی .............................................. دانش آموخته کارشناسی احتراما اینجانب ............................................................ فرزند ..........................................

ه روزانه / نوبت دوم دانشگاه .......................................... گرایش ............................................ ورودی ..................... دورارشد رشته ..............

تی و مصوبات دانشگاه، در مقطع دکتری تخصصی رشته .....................................................، عالقه مندم که از طریق تسهیالت آیین نامه های وزار

ادامه تحصیل دهم. اینجانب با آگاهی و اختیار کامل، مطیع   37مهرماه ..........................گرایش .................. ، دوره روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان در 

گاه سیستان و بلوچستان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نظام وظیفه عمومی بوده و می قوانین و مقررات آموزشی، دانشجویی و پژوهشی مصوب دانش

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

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

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

ن و بلوچستان با ادامه تحصیل اینجانب در رشته گرایش فوق الذکر، و ثبت آن در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور، شانس پذیرش بدون آزمون سیستا

سازمان پرتال در سایر دانشگاهها را از دست داده و هیچگونه اعتراضی ندارم. در صورتیكه پس از پذیرش اولیه در دانشگاه سیستان و بلوچستان و ثبت در 

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

انشگاه است. ژوهش، به صورت تمام وقت در اختیار دشوم. می دانم که دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه سیستان و بلوچستان در کلیه مراحل تحصیل و پ

م که در می دانم و می پذیرم که امكان اخذ مرخصی تحصیلی در سال اول تحصیل وجود ندارد و به منزله انصراف از ادامه تحصیل تلقی می شود. می دان

ان و تحصیالت تكمیلی دانشگاه صورت اعالم دانشگاه مبنی بر موافقت با پذیرش اینجانب، حداکثر سه روز وقت دارم تا با مراجعه به دفتر استعدادهای درخش

بابت اعتراضی  سیستان و بلوچستان، ثبت نام اولیه نمایم. در صورت عدم مراجعه در زمان و مكان اعالم شده، پذیرش اینجانب باطل اعالم می شود و از این

  2ن در ندارم.

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 37مهرماهدوره روزانه دانشگاه س و ب خصصی فرم ب: درخواست پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری ت

 )ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد نیمسال چهارم( 
 بسمه تعالي

 

 معاونت محترم آموزشي و تحصیالت تكمیلي دانشگاه سیستان و بلوچستان

 با سالم؛

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

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

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

دامه تحصیل دهم. اینجانب با آگاهی و اختیار کامل، مطیع قوانین و مقررات آموزشی، دانشجویی و پژوهشی مصوب  37مهرماه ستان و بلوچستان در سی

خصصی ت دانشگاه سیستان و بلوچستان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نظام وظیفه عمومی بوده و می دانم و می پذیرم که انتقال در مقطع دکتری

یید. اینجانب ممنوع بوده و بنابراین هرگز چنین درخواستی نخواهم داشت. خواهشمند است تقاضای پذیرش اینجانب را بررسی و نتیجه را امر به ابالغ فرما

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

گرایش  پیگیری کرده و مطابق آن عمل می کنم. اینجانب می دانم که در صورت موافقت دانشگاه سیستان و بلوچستان با ادامه تحصیل اینجانب در رشته

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

تناع کنم، صورتیكه پس از پذیرش اولیه در دانشگاه سیستان و بلوچستان و ثبت در پرتال سازمان سنجش، از ثبت نام در این دانشگاه و ادامه تحصیل ام

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

ژوهش، به صورت تمام وقت در اختیار دانشگاه است. می دانم و می پذیرم که امكان اخذ مرخصی تحصیلی در سال بلوچستان در کلیه مراحل تحصیل و پ

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

. در صورت حداکثر سه روز وقت دارم تا با مراجعه به دفتر استعدادهای درخشان و تحصیالت تكمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان، ثبت نام اولیه نمایم

  92/42/37انب باطل اعالم می شود و از این بابت اعتراضی ندارم. اینجانب تعهد می نمایم که تا تاریخ عدم مراجعه در زمان و مكان اعالم شده، پذیرش اینج

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

 خواهم بود. 

 خ: .....................................................تقاضی: ......................................... امضاء متقاضی: ......................................................... تارینام و نام خانوادگی م

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

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

................گواهي مي كنم كه با توجه به حجم فعالیت هاي دكتر ......................................... عضو هیات علمي تمام وقت گروه ............................دانشگاه............... اينجانب

انده، و شناختي كه اينجانب از پشتكار و پیگیري ايشان دارم، امكان دفاع از پايان علمي انجام شده توسط متقاضي فوق الذكر و حجم فعالیت هاي مورد انتظار باقي م

 وجود دارد.  تاريخ........................... امضاء......................... آدرس ايمیل...................................... 13/30/79نامه و فارغ التحصیلي نامبرده تا تاريخ 
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 فرم ج( فرم توصیه نامه

مشخصات متقاضي 

 پذيرش بدون آزمون در

 دوره دكتري تخصصي

 دانشگاه س و ب

 نام و نام خانوادگی

 

 زمینه تحقیقاتی مورد عالقه رشته مورد نظردر دوره دکترا

مدت و میزان آشنائی با متقاضی: (3  

 

تبه ایشان در کالس چه بوده است؟چنانچه متقاضی دروسی را با جنابعالی گذرانده است، نمره و ر (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 یادگیری او می باشد؟ )لطفا توضیح دهید( (1  

 

 

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

 نمیدانم ضعیف متوسط خوب بسیار خوب عالی مورد ارزیابی

       انگیزه

       ابتكار و نوآوری

       مهارت در امر پژوهش

       جدیت و پشتكار

       توانائی فعالیت پژوهشی مستقل

       همكاری در پژوهشهای گروهی

       ه و دید صنعتی و کارآفرینیدارا بودن عالق

       توانائی در ارائه شفاهی مطالب علمی

       توانائی در گزارش نویسی علمی

       توانائی در امر تدریس

       رعایت اخالق علمی و مهندسی

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

 

 

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

 
 .قویا توصیه می شود 

                         .با احتیاط توصیه می شود 

 .توصیه می شود 

            .توصیه نمی شود 

 امضاء و تاریخ مرتبه دانشگاهی: نام و نام خانوادگی:

 تلفن: پست الكترونیكی:

 آدرس:

 

 

 

 

 


