بسمه تعالی
اطالعیه دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمهمتمرکز دکتری رشته
های مهندسی برق/قدرت،ریاضی کاربردی/آنالیز عددی،فیزیک/اپتیک ولیزر،فیزیک/پالسما ،زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی سال 3189
(اطالعیه شماره )3
با توجه به آئیننامه پذیرش دانشجو در دوره دکتری( ،) Ph.Dپذیرش دانشجو در مرحله ارزیابی تخصصی در دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری
پیشرفته کرمان با اجرای فرآیند دومرحلهای خواهد بود که اجرای این مراحل مطابق با شیوه نامه ابالغی صورت خواهد گرفت .در راستای اجرای این مرحله
موارد ذیل را به اطالع داوطلبان میرساند.
حدنصاب دانشگاه :
داوطلبان حاضر در جلسه آزمون که برای آنها کارنامه مرحله اول (سنجش علمی) توسط سازمان سنجش آموزش کشور صادرشده است و نسبت به اتخاب
رشته اقدام نموده اند در صورت دارا بودن حدنصاب مطابق کارنامه کد رشته محلهای انتخابی که بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور درج شده
است میتوانند بر اساس جدول شماره  1از تاریخ  89/3/7تا تاریخ 89/3/11مراجعه به قسمت پذیرش دانشجویان دکتری سایت جامع دانشگاهی گلستان
دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته به آدرس http://golestan.kgut.ac.irنسبت به ثبتنام برای ارزیابی تخصصی اقدام نماید.
بدیهی است داوطلبانی میتوانند جهت ارزیابی تخصصی در هر کد رشته محل به دانشگاه درخواست ارائه نمایند که با توجه به کارنامه مذکور دارای حد
نصاب در آن کد رشته محل باشند.
برنامه زمانی ارزیابی تخصصصی دانشگاه :
نحوه توزیع امتیازهای پذیرش دکتری داوطلبان و ضریب تأثیر هرکدام از موارد که به تائید شورای آموزشی موسسه رسیده است به شرح زیر
و مطابق فرم شماره  2خواهد بود.
 )1سوابق آموزشی،پژوهشی و فناوری با حداکثر  22امتیاز
 )2مصاحبه علمی و سنجش عملی با حداکثر  32امتیاز


برای کلیه پذیرفتهشدگان نهایی ،ارائه مدرک معتبر زبان با حداقل نمره مصوب دانشگاه قبل از امتحان جامع الزامی است.

جدول شماره  : 3کد و تاریخ مصاحبه رشته محلهای موردپذیرش دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته

نام رشته امتحانی-گرایش

نام دوره

تاریخ مصاحبه

مهندسی برق/قدرت

روزانه

21خرداد ماه 9،صبح

ریاضی کاربردی/آنالیز عددی

روزانه

21خرداد ماه  9 ،صبح

فیزیک/اپتیک و لیزر

روزانه

21و 21خرداد ماه 9،صبح

فیزیک/پالسما

روزانه

 21و  21خرداد ماه  9،صبح

زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی

روزانه

 12خرداد ماه 9،صبح

مراحل ثبتنام:
 )1داوطلبان الزم است نسبت به ثبتنام الکترونیکی از طریق سامانه جامع دانشگاهی گلستان)  ، http://golestan.kgut.ac.ir/قسمت پذیرش
دانشجوی دکتری نیمهمتمرکز سال (89اقدام نموده و پس از تکمیل فرم مشخصات اولیه و ثبت موقت مشخصات داوطلب نام کاربری و رمز عبور
تعیینشده را دریافت نموده و مجدداً از قسمت ورود به سیستم با نام کاربری و رمز عبور دریافتی وارد سایت گلستان شده ومدارک موردنیازبه شرح

زیررا به فرمت مناسب تهیه ودرسامانه مذکوردرمحلهای مناسب بارگذاری نمایند.
) 2ساعت  9332دقیقه صبح روز مصاحبه با همراه داشتن اصل مدارک درخواستی و همچنین پرینت گواهی انجام ثبت نام که از سایت گلستان
دریافت شده،جهت دریافت معرفینامه به آموزش دانشگاه مراجعه فرمائید.
درصورت ضرورت صرفاً با شماره تلفن  23231323233و یا 23231323173ایام ثبت نام،درروزهای اداری) شنبه الی چهارشنبه)ازساعات 9332

الی12322پاسخگوی داوطلبان خواهد بود.
مدارک موردنیاز:
 -1اصل و دو برگ کپی از مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد که معدل در آن قیدشده باشد.
تبصره  -1معرفیشدگانی که دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی ارشد میباشند و حداکثر تا تاریخ  89/3/31فارغالتحصیل خواهند شد بایستی
اصل گواهی تائید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل تحصیل مطابق فرم ضمیمه مندرج در صفحه  38دفترچه شماره1راهنمای
شرکت در آزمون مذکور را تحویل نماید.
تبصره  -2معرفیشدگانی که به دالیلی قادر به ارائه اصل مدرک یا مدارک مندرج در بند  1نمیباشند الزم است اصل گواهی تأییدشده توسط
دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک را به همراه داشته باشند.
تبصره  3 3معرفی شدگانی که در دو مقطع کاردانی و کارشناسی دانش آموخته شده اند الزم مدرک دانش آموختگی و یا گواهی فارغ التحصیلی
هر دو مقطع را ارائه نمایند.
 -2اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی
 -3اصل و کپی کارت نظاموظیفه 3مدرکی که وضعیت نظاموظیفه معرفیشده را با توجه به بند مقررات وظیفه عمومی مندرج در صفحه سوم
دفترچه شماره  1راهنمای شرکت در آزمون مذکور را مشخص نماید.
 -2برای آن دسته از معرفیشدگانی که از امتیاز مربی در این آزمون استفاده نمودهاند ،ارائه اصل گواهی مبنی بر اینکه عضو هیئتعلمی
رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی بوده که به تأیید باالترین مقام مسئول نیز رسیده باشد.

 -5ارائه مدرکی که نشاندهنده وضعیت استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثار گران باشد ،برای آن دسته از داوطلبانی که از این سهمیهها
استفاده نمودهاند الزامی است.
 -3پرداخت هزینه ثبتنام وبررسی مدارک به مبلغ)هفتصد وبیست هزار ریال 722222،ریال )که الزم است بهصورت الکترونیکی نسبت به
پرداخت آن ازطریق سامانه جامع دانشگاهی) گلستان ( اقدام شود.
 -7کلیه سوابق آموزشی بر اساس دفترچه راهنمای آزمون جهت استفاده از امتیازات مربوطه
 -9کلیه سوابق پژوهشی بر اساس دفترچه راهنمای آزمون جهت استفاده از امتیازات مربوطه
 -8دانلود وپرینت و تکمیل فرمهای مربوطه (موجود در قسمت فرمها و مدارک موردنیاز)
 -12پرینت گواهی انجام ثبت نام که از سایت گلستان دریافت شده
 -11تصویر کارنامه آزمون نیمهمتمرکز دکتری سال 1389
 -12توصیه نامه از اساتید راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد
شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان:
احراز تمامی شرایط اعالمی در دفترچه شماره یک و دو آزمون نیمهمتمرکز دکتری سال 1389
محل برگزاری مصاحبه
کرمان -انتهای اتوبان هفت باغ علوی ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته.

