
 

 اطالعیه پذیرش دانشجویان دکتری بدون آزمون )استعدادهای درخشان(                                 
   

دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته  براساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه و در راستای اجرای آئین نامه شماره 

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره »وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موضوع  18/4/93مورخ 67272/21

و مورد   بین دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد داخل کشوراز  16/12/93مورخ  237200/21و اصالحیه شماره  «تحصیلی دکتری

 دانشجو می پذیرد. زیردر رشته  ( در مقطع دکتری1397-98)بدون شرکت در آزمون( در سال تحصیلی ) تایید وزارت علوم

 مهندسی برق گرایش قدرت

 :شرایط عمومی 

اند، الزم است )دانشجویان  مقطع کارشناسی ارشد دانشگاهها که هنوز فارغ التحصیل نشده ..فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی ارشد1

 ارائه نمایند.( (31/6/97)1397گواهی مبنی بر فراغت از تحصیل تا پایان شهریور سال 

کلیه شرایط صالحیت های عمومی برای ورود به دوره های تحصیالت تکمیلی طبق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و  .داوطلبین بایستی2

 را دارا باشند.فناوری 

  د.نباش« آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری  ».مشمول ضوابط و شرایط 3

 ..شرکت در مصاحبه و کسب امتیاز الزم5

 :شرایط اختصاصی 

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره ) 18/4/93مورخ 67272/21مطابق آیین نامه شماره امتیازات داوطلبان   *

 گردد.می محاسبهفناوری  تحقیقات ولوم، وزارت ع)  16/12/93مورخ  237200/21و اصالحیه شماره  تحصیلی دکتری

وباالتر بدون احتساب نمره پایان نامه در دوره  17ه کارشناسی و میانگین کل ورو باالتر در د 16داشتن میانگین کل  .1

  (ازی دانشگاهها نیز اعمال می گردد)ضریب همتر.کارشناسی ارشد

 بیش از دوسال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد .2

)تذکر:الزم است نام دانشجو به همراه نام استاد راهنما در  نامه معتبر مستخرج از پایان ISIترجیحا ً مقاله داشتن حداقل دو .3

 جایگاه اول و دوم قرار گرفته باشد.(

در ثبت اختراع مرتبط با رشته  نعتی ایران مینی بر:در صورت داشتن گواهی مورد تایید سازمان علمی و پژوهشی ص1تبصره      

کارشناسی ارشد)تذکر:الزم است نام دانشجو به عنوان مخترع اصلی و نفر اول در گواهی قید شده باشد.( داشتن یک دوره 

معتبر مستخرج از پایان نامه)تذکر:الزم است نام دانشجو به همراه نام استاد راهنما در جایگاه اول و دوم قرار گرفته  ISIمقاله

 باشد.( کفایت می کند.

معتبر مستخرج    ISIصورت داشتن یک مقاله علمی پژوهشی زیر نظرانجمن های علمی معتبر  داشتن یک مقاله  :در2تبصره      

 از پایان نامه)تذکر:الزم است نام دانشجو به همراه نام استاد راهنما در جایگاه اول و دوم قرار گرفته باشد.( کفایت می کند.

 .مصوب شورای آموزشی دانشگاه ژوهشی و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابیآموزشی ، پامتیاز از فعالیتهای  70کسب حداقل  .4

دانش آموختگان دانشگاههای پیام نور، آزاد اسالمی،غیر دولتی،غیر انتفاعی،جامع علمی کاربردی و پردیسهای بین  .5

 نشگاه نمی باشند.الملل)خودگردان(دوره های مجازی و نیمه حضوری مطابق آیین نامه مجاز به ورود به دوره دکتری این دا

 

 مدارک الزم :  

 (www.kgut.ac.ir).تکمیل فرم درخواست مندرج در سایت دانشگاه-1



مقاالت ، رزومه علمی داوطلب شامل مقاالت پذیرفته شده یا چاپ شده درمجالت علمی پژوهشی با نمایه معتبر علمی یا بین المللی -2

مدارک مربوط به زبان انگلیسی، مدارک  داوطلب، سوابق تدریس،کتب تالیف یا ترجمه شده مرتبط با رشته  ارائه شده در کنفرانسها،

شده از جشنواره ای معتبر  مربوط به مجری یا همکار طرحهای تحقیقاتی، مدارک مربوط به اختراعات، مدارک مربوط به جوایز کسب

 .سایر مواردوعلمی )همراه با مستندات (

گواهی فراغت از تحصیل که معدل و رتبه داوطلب در آن ذکر شده ارشد و یا و کارشناسی مدرک کارشناسیتصویر کارنامه تحصیلی و  -3

 باشد.

  .تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی-4

 با ذکر مشخصات.3×4عکسقطعه 5-2

 .خدمت معتبر جهت داوطلبان مردتصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه آماده به -6

به حساب شماره  هزار تومان( سهو نودهزار ریال)معادل  سیصد و نهریال،930000رسید بانکی به مبلغ و کپی اصلارسال -7

 نزد بانک ملی به نام تمرکز درآمدهای اختصاصی دانشگاه تحصیالت تکمیلی، صنعتی و فناوری پیشرفته 2172453808008

 مبلغ فوق غیر قابل استرداد است. . "های بدون آزمون دکتری بررسی پرونده"جهت

 

 نحوه ارائه مدارک:   

 :مدارک به آدرس پستی دانشگاهارسال -1

 .کرمانو فناوری پیشرفته ، دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی مان: انتهای اتوبان هفت باغ علویکر                      

 7631818356کدپستی:  – 76315-115صندوق پستی:                        

استعداد  دکتریورود به سیستم و سپس قسمت پذیرش دانشجوی  پس از (/http://golestan.kgut.ac.ir)نامثبت-2

و نام کاربری  گرددیمموقت ثبت  صورتبهدرخشان، الزم است فرم مشخصات اولیه را تکمیل نموده آنگاه مشخصات داوطلب 

کاربری و رمز عبور دریافتی وارد سایت  نام بااز قسمت ورود به سیستم  مجدداً . سپس ابدییمو رمز عبور به داوطلب اختصاص 

 ی مناسب در سامانه مذکور بارگذاری نمایند.هامحلبه شرح فوق را با فرمت مناسب در  ازیموردنگلستان شده و مدارک 

 

 ات مهم:تذکر

 گردد.وصول  13/4/1397تا تاریخ  مدارک باید حداکثر -

 به هبچ عنوان مسترد نخواهد شد.و وجه پرداختی  مدارک ارسالی  -

 وعد مقرر جهت مصاحبه علمی دعوت خواهند شد.م متقاضیان واجد شرایط پس از بررسی واعالم نظر توسط دانشگاه در -

 خواهد گرفت. ( انجامwww.kgut.ac.ir) اطالع رسانیهای الزم از طریق سایت دانشگاه -

پذیرش قطعی منوط به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  ارائه درخواست و دعوت به مصاحبه به منزله پذیرش قطعی نخواهد بود و -

 خواهد بود. 

 دکتری و رشته مورد تقاضا ضروری است. بر روی پاکت نوشتن عنوان پذیرش بدون آزمون  -

 با شماره تلفنهای زیر تماس حاصل نمایند. ددر صورت نیاز به اطالعات بیشترداوطلبان میتوانن -

 3263و  3176داخلی 03433776611تماس: شماره                  

 

http://golestan.kgut.ac.ir/)پس

