پذيرش بدون آزمون مقطع دکتري (استعدادهاي درخشان) سال تحصيلي  1399-1400دانشگاه اصفهان

فراخوان پذيرش بدون آزمون مقطع دکتري (استعداد درخشان)
سال تحصيلي  1399-1400دانشگاه اصفهان
دانشگاه اصفهان به منظور فراهم نمودن زمينه جذب برگزيدگان علمي و مستعد از بين دانشجويان و دانشآموختگان
مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي دولتي و در راستاي اجراي آييننامه پذيرش بدون آزمون
استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي دکتري مصوب جلسه مورخ  93/03/27شوراي هدايت استعدادهاي درخشان
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري آييننامه شماره  21/67272مورخ  93/04/18و اصالحيه آن به شماره 21 /237200
مورخ  93/12/16نسبت به پذيرش برگزيدگان علمي واجد شرايط به شرح زير اقدام ميکند:
الف ـ شرايط الزم ثبت نام:
 -1دانشگاه محل تحصيل :پذيرش فقط از بين دانشجويان و دانش آموختگان مقطع کارشناسي ارشد دانشگاههاي
دولتي انجام مي گيرد.
تبصره :دانشجويان و دانشآموختگان واحدهاي پرديس دانشگاههاي دولتي ،دورههاي مجازي ،نيمه حضوري،
غيرحضوري ،دانشگاه آزاد ،دانشگاه پيام نور ،غير دولتي -غيرانتفاعي ،دانشگاه جامع علمي کاربردي ،حوزههاي علميه،
دانشگاههاي وابسته به دستگاههاي اجرايي مجاز به شرکت در فراخوان دانشگاه اصفهان نميباشند.
 -2حداقل معدل کارشناسي  16مي باشد.
تبصره :براي دانش آموختگان دانشگاههاي اصفهان ،صنعتي اصفهان ،تهران ،صنعتي شريف ،شهيد بهشتي ،صنعت ي
اميرکبير ،علم و صنعت ،عالمه طباطبايي ،خواجه نصيرالدين طوسي ،فردوسي مشهد ،شيراز و تبريز معدل کارشناسي
با اعمال ضريب  1/07محاسبه مي شود.
 -3حداقل معدل مقطع کارشناسي ارشد بدون احتساب نمره پايان نامه 17 ،مي باشد.
تبصره :براي داوطلبان رشته هاي علوم پايه و فني مهندسي از دانشگاههاي اصفهان ،صنعتي اصفهان ،تهران ،صنعتي
شريف ،شهيد بهشتي ،صنعتي اميرکبير ،علم و صنعت ،عالمه طباطبايي ،خواجه نصيرالدين طوسي ،تربيت مدرس،
فردوسي مشهد ،شيراز و تبريز معدل کارشناسي ارشد با اعمال ضريب  1/065محاسبه مي شود.
 -4بيش از دو سال (چهار نيمسال تحصيلي) از تاريخ فارغ التحصيلي داوطلب در مقطع کارشناسي ارشد نگذشته
باشد.
 -5کسب حداقل امتيازهاي پژوهشي مندرج در اصالحيه آيين نامه پيوست براي پذيرش الزامي است.
ب) زمان و نحوه ثبت نام:
زمان ثبت نام داوطلبان شرکت در فراخوان بدون آزمون دکتري دانشگاه اصفهان ،از روز  1399/02/01لغايت
 1399/02/31و از طريق مراجعه به آدرس زير انجام مي شود:
http://golestan.ui.ac.ir/home
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نکات مهم جهت ثبت نام در سامانه پذي رش بدون آزمون:
 براي سهولت در انجام ثبت نام ،بهتر است راهنماي موجود در آدرس فوق مطالعه و براساس آن اقدام نماييد. فهرست رشته هاي مورد پذيرش اين دانشگاه ،در انتهاي فراخوان ارائه شده است. هر داوطلب فقط و فقط يک گرايش از مجموعه رشته را مي تواند انتخاب نمايد .در صورت انتخاب بيش ازيک گرايش ،فقط در گرايش اول مصاحبه انجام خواهد شد.

 اطالع رساني به داوطلبان صرفاً از طريق تلفن همراه انجام مي پذيرد بنابراين در ثبت شماره تلفن همراه خوددقت نماييد.
-

هزينه ثبت نام  800.000ريال معادل هشتاد هزار تومان است .پرداخت به صورت اينترنتي و با اتصال به
درگاه بانک مرکزي انجام خواهد شد؛ لذا متقاضيان الزم است به وسيله کارت هاي عضو شبکه بانکي شتاب
که پرداخت الکترونيکي آنها فعال مي باشد ،اقدام فرمايند.

 پذيرش متقاضيان برمبناي بررسي و سوابق و امتياز مصاحبه خواهد بود؛ داوطلباني که به مصاحبه دعوتخواهند شد موظفند رأس ساعت مقرر در گروه آموزشي حضور داشته باشند .به همراه داشتن مدارک آموزشي
و پژوهشي در روز مصاحبه الزامي است.
ج) براي ثبت نام الکترونيکي الزم است مدارک زير با فرمت  jpgو حجم حداکثر  200کيلوبايت اسکن و
بارگذاري شود:
 -1عکس پرسنلي 3×4
 -2صفحه اول شناسنامه
 -3روي کارت ملي
 -4گواهي معافيت تحصيلي  /کارت پايان خدمت  /کارت معافيت دائم (ويژه متقاضيان مرد)
 -5موافقت نامه بي قيد و شرط محل خدمت ويژه شاغلين رسمي و پيماني دستگاههاي دولتي
 -6مدرک فراغت از تحصيل مقاطع تحصيلي کارشناسي و کارشناسي ارشد
تبصره :براي دانشجويان نيمسال آخر ،بارگذاري گواهي اشتغال به تحصيل الزامي است.
7ـ کارنامه مقاطع تحصيلي کارشناسي و کارشناسي ارشد
د) ساير مدارک:
داوطلباني که داراي گواهي هاي زير هستند ،گواهي مربوطه را آماده و در روز مصاحبه همراه داشته باشند:
 -1مدرک زبان (تافل ،توليمو MCHE ،و).....
 -2گواهي ثبت اختراع مورد تاييد سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
 -3گواهي کسب عنوان دانشجوي نمونه با تاييد معاونت دانشجويي وزارت علوم
 -4گواهي کسب رتبه  1تا  3در جشنواره هاي معتبر علمي مورد تاييد وزارت علوم
 -5گواهي کسب رتبه  1تا  15مرحله نهايي المپيادهاي علمي دانشجويي
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 -6گواهي کسب رتبه در مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد
 -7تصوير صفحه نتيجه ارزشيابي پاياننامه مقطع کارشناسي ارشد (ويژه دانش آموختگان)
 -8متن کامل مقاله  /مقاالت چاپ شده يا پذيرش شده به همراه گواهي پذيرش مقاله
 -9رزومه ( C.V. /مجموعه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي دانشجو)
هـ ) تذکرات مهم :
 -1دانش آموختگان اتباع خارجي و فارغ التحصيالن دانشگاه هاي خارج از کشور مجاز به استفاده از اين آيين نامه
براي ورود بدون آزمون به دوره دکتري نيستند.
 -2تغيير رشته و گرايش در زمان مصاحبه و نيز بعد از قبولي و کسب پذيرش ،به هيچ عنوان امکان پذير نخواهد بود.
 -3در صورت انصراف فرد پذيرفته شده پس از ثبت مشخصات در پورتال سازمان سنجش و بسته شدن آن جايگزيني
انجام نخواهد شد.
 -4در صورت تغيير عنوان يا حذف رشته /گرايش و يا عدم پذيرش دانشجوي با آزمون در رشته يا گرايش انتخابي
داوطلب تعيين رشته  /گرايش دانشجو و نحوه ادامه تحصيل آن مطابق مصوبات آموزشي دانشگاه توسط گروه انجام
خواهد شد.
 -5ارائه يک نسخه از پايان نامه و نيز نسخه اصل کليه مقاالت ،کتب ،تأليفات و ساير فعاليتهاي آموزشي ،پژوهشي و
اجرايي داوطلب در روز مصاحبه الزامي است.
 -6هزينه ثبت نام به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد .لذا به داوطلبان توصيه مي شود با دقت الزم ،مفاد آگهي را
مطالعه و فقط در صورت دارا بودن شرايط مذکور ،نسبت به ثبت نام در فراخوان اقدام نمايند.
 -7دعوت به جلسه مصاحبه براساس رشته هاي مختلف از طريق گروه و به صورت تلفني اعالم خواهد شد و عدم
مراجعه داوطلب در روز برگزاري مصاحبه به منزله انصراف وي از درخواست پذيرش خواهد بود و امکان برگزاري مجدد
جلسه مصاحبه مقدور نخواهد بود.
 -8نتيجه بررسي پذيرش و مصاحبه نيز به اطالع داوطلب خواهد رسيد .لذا از داوطلبان درخواست مي شود اکيداً از
مراجعه حضوري يا تماس تلفني در اين خصوص خودداري نمايند.
 -9صحت اطالعات به عهده داوطلب مي باشد و در صورت عدم تطبيق با مدارک باعث حذف داوطلب خواهد شد.
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رشته هاي داراي پذيرش بدون آزمون دکتري سال تحصيلي  1399-1400دانشگاه اصفهان
عنوان رشته تحصيلي

رديف

1

تاريخ -تاريخ ايران بعد از اسالم

2

تاريخ -تاريخ اسالم

3

زبان و ادبيات فارسي

4

جامعه شناسي -جامعه شناسي اقتصادي و توسعه

5

فلسفه -فلسفه يونان و قرون وسطي

6

علوم قرآن و حديث

7

حكمت متعاليه

8

آمار

9

رياضي محض -جبر

10

آموزش زبان انگليسي

11

ترجمه

12

زبان و ادبيات عربي

13

زبان شناسي

14

شيمي -شيمي آلي

15

شيمي -شيمي پليمر

16

شيمي -شيمي تجزيه

17

شيمي -شيمي فيزيك

18

شيمي -شيمي معدني

19

علوم اقتصادي -اقتصاد بخش عمومي

20

علوم اقتصادي -اقتصاد مالي

21

علوم اقتصادي -اقتصاد شهري و منطقه اي

22

علوم اقتصادي -اقتصادپولي

23

حسابداري

24

حقوق خصوصي

25

علوم سياسي -جامعه شناسي سياسي

26

روابط بين الملل

27

مديريت بازرگاني -مديريت بازاريابي

28

روان شناسي

29

روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي

30

مديريت آموزشي

31

فلسفه تعليم و تربيت
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عنوان رشته تحصيلي

رديف

32

آموزش عالي -برنامه ريزي درسي در آموزش عالي

33

مشاوره

34

جغرافيا و برنامه ريزي شهري

35

ژئومورفولوژي

36

آب و هوا شناسي

37

علوم زمين -پترولوژي

38

علوم زمين -زمين شناسي مهندسي

39

علوم زمين -تكتونيك

40

علوم زمين -زمين شناسي اقتصادي

41

فيزيولوژي ورزشي

42

آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي

43

مديريت ورزشي

44

رفتار حركتي

45

زيست شناسي گياهي -سيستماتيك

46

زيست شناسي گياهي -فيزيولوژي

47

ميكروبيولوژي

48

ژنتيك مولكولي

49

زيست شناسي سلولي و مولكولي

50

مهندسي شيمي -بيوتكنولوژي

51

زيست فناوري ميكروبي

52

مهندسي برق -قدرت

53

مهندسي برق -مخابرات سيستم

54

مهندسي برق -الكترونيك

55

مهندسي برق -كنترل

56

مهندسي پزشكي -بيوالكتريك

57

مهندسي شيمي

58

مهندسي مكانيك -طراحي كاربردي شاخه تخصصي مكانيك جامدات

59

مهندسي مكانيك -طراحي كاربردي شاخه تخصصي ديناميك ،كنترل و ارتعاشات

60

مهندسي مكانيك -تبديل انرژي

61

فيزيك -اپتيك و ليزر

62

فيزيك -فيزيك ماده چگال

63

مهندسي هسته اي -راكتور
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عنوان رشته تحصيلي

رديف

64

مهندسي هسته اي -گداخت

65

مهندسي هسته اي -پرتوپزشكي

66

مهندسي عمران -سازه

67

مهندسي عمران -مهندسي و مديريت منابع آب

68

مهندسي نقشه برداري -سنجش از دور

69

مهندسي نقشه برداري -فتوگرامتري

70

مهندسي كامپيوتر -نرم افزار

71

مهندسي كامپيوتر -معماري سيستم هاي كامپيوتري

72

مهندسي كامپيوتر -هوش مصنوعي و رباتيكز

73

مهندسي كامپيوتر -شبكه هاي كامپيوتري

74

مهندسي كامپيوتر -رايانش امن

