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   کتريداطالعیه پذیرش دانشجوي دوره 
  براي برگزیدگان علمی و دانشجویان ممتاز

  91-92سال تحصیلی 
  

  
دوره دانشگاه صنعتی بابل قصد دارد تا از بین داوطلبان واجد شرایط، جهت ادامه تحصیل در          

  . پذیرش نمایدي دانشجو،تعداد برخی رشته ها، دکتري
  :مورد نظررشته هاي 

 )در گرایشها و زمینه هاي تخصصی الکترونیک، قدرت، مخابرات و کنترل ( برقمهندسی •
 سازه–مهندسی عمران  •
 ) راه و ترابري، خاك و پیگرایشهايدر (مهندسی عمران  •
  ساخت وتولید-مهندسی مکانیک •
  تبدیل انرژي-مهندسی مکانیک •
  طراحی کاربردي-مهندسی مکانیک •
  بیوتکنولوژي-شیمی مهندسی  •
  شیمیمهندسی  •

  
  

  / .صفحات بعدي این اطالعیه آمده است در ،نحوه ثبت نامو نیز شرایط و ضوابط 
  
  
  مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه  

2/12/90  
  
    



 

 

دوره هـاي  دوره هـاي    ارائه تسهیالت به برگزیدگان علمـی و دانـشجویان ممتـاز بـراي      ارائه تسهیالت به برگزیدگان علمـی و دانـشجویان ممتـاز بـراي        ""متقاضیان مشمول آئین نامه     متقاضیان مشمول آئین نامه     
ك خود را جهت بررسی ارسال نمایند تـا در صـورت احـراز              ك خود را جهت بررسی ارسال نمایند تـا در صـورت احـراز               ، مدار   ، مدار  9191//33//3131 حداکثر تا     حداکثر تا    ""تحصیلی باالتر تحصیلی باالتر 

  ، فـرم تقاضـا  ، فـرم تقاضـا  11متقاضیان با مراجعه به پیوسـت شـماره       متقاضیان با مراجعه به پیوسـت شـماره       ((..صالحیت علمی ، بدون شرکت در آزمون، پذیرفته شوند        صالحیت علمی ، بدون شرکت در آزمون، پذیرفته شوند        
  ) ) ..را تکمیل و به همراه مدارك و مستندات الزم به آدرس قید شده در فرم ارسال نمایندرا تکمیل و به همراه مدارك و مستندات الزم به آدرس قید شده در فرم ارسال نمایند  22شماره شماره 

  ::اده از سهمیه استعداد درخشاناده از سهمیه استعداد درخشانمدارك مورد نیاز جهت استفمدارك مورد نیاز جهت استف
    22فرم تکمیل شده شماره فرم تکمیل شده شماره   ..11
  تصویر تمام صفحات شناسنامهتصویر تمام صفحات شناسنامه  ..22
  ))پشت و روپشت و رو((تصویر کارت ملی تصویر کارت ملی   ..33
   تمام رخ که در سال جاري گرفته شده باشد و با درج مشخصات در پشت آنها تمام رخ که در سال جاري گرفته شده باشد و با درج مشخصات در پشت آنها33**44دو قطعه عکس دو قطعه عکس   ..44
  ))کارشناسی، کارشناسی ارشدکارشناسی، کارشناسی ارشد((تصویر مدارك پایان تحصیالت و ریز نمراتتصویر مدارك پایان تحصیالت و ریز نمرات  ..55
  شتغال به تحـصیل بـراي دانـشجویان شـاغل بـه تحـصیل بـا تکیـه بـر اتمـام دوره تحـصیل حـداکثر               شتغال به تحـصیل بـراي دانـشجویان شـاغل بـه تحـصیل بـا تکیـه بـر اتمـام دوره تحـصیل حـداکثر               گواهی ا گواهی ا   ..66

  ))11مطابق با فرم شماره مطابق با فرم شماره  ( (9191//66//3131تا تا 
  پژوهشی با نمایه شده معتبر ملی یا بین المللیپژوهشی با نمایه شده معتبر ملی یا بین المللی-- مقاله علمی مقاله علمی22حداقل حداقل   ..77
  ))براي دانشجویان فارغ التحصیلبراي دانشجویان فارغ التحصیل ( (تصویر برگه ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشدتصویر برگه ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد  ..88
 مـرد   مـرد  متقاضـیان متقاضـیان  کارت پایان خدمت و یا معافیت تحصیل و یا مدرکی که نشانگر وضعیت نظـام وظیفـه                کارت پایان خدمت و یا معافیت تحصیل و یا مدرکی که نشانگر وضعیت نظـام وظیفـه               تصویرتصویر  ..99

  ..باشدباشد
درآمد اختصاصی درآمد اختصاصی   92709270--6564965649   ریال به حساب شماره   ریال به حساب شماره  20200,0000,000اصل رسید وتصویر فیش بانکی به مبلغ        اصل رسید وتصویر فیش بانکی به مبلغ          . . 1010

  بابــــل، نـــــزد بانـــــک تجــــارت شـــــعبه شـــــریعتی بابـــــل  بابــــل، نـــــزد بانـــــک تجــــارت شـــــعبه شـــــریعتی بابـــــل  ) ) نوشـــــیروانینوشـــــیروانی((دانــــشگاه صـــــنعتی  دانــــشگاه صـــــنعتی  
  ))قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت در سراسر کشورقابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت در سراسر کشورو و   92709270کد بانک کد بانک ((

  
را تکمیل و بـه  را تکمیل و بـه  ) ) 22فرم شماره فرم شماره ((متقاضیان با آگاهی از شرایط ورود به دوره و نیز تکمیل مدارك اشاره شده در باال، برگ تقاضانامه       متقاضیان با آگاهی از شرایط ورود به دوره و نیز تکمیل مدارك اشاره شده در باال، برگ تقاضانامه       

 دانـشگاه   دانـشگاه  --یابـان شـریعتی  یابـان شـریعتی   خ خ--بابـل بابـل "": :  بـه آدرس  بـه آدرس پـست سفارشـی  پـست سفارشـی   با  با 9191//33//3131حداکثر حداکثر  تا  تا 9191//11//1010از تاریخ از تاریخ همراه سایر مدارك،  همراه سایر مدارك،  
    و بـــا درج عبـــارت  و بـــا درج عبـــارت"" اداره کـــل تحـــصیالت تکمیلـــی دانـــشگاه  اداره کـــل تحـــصیالت تکمیلـــی دانـــشگاه ––  484484 صـــندوق پـــستی  صـــندوق پـــستی --صـــنعتی نوشـــیروانی بابـــلصـــنعتی نوشـــیروانی بابـــل

  ""  ............................................................................................................ براي برگزیدگان علمی در رشـته     براي برگزیدگان علمی در رشـته    13911391مربوط به ورود در دوره دکتري سال        مربوط به ورود در دوره دکتري سال          ""
  ..ایندایندبر روي پاکت، ارسال نمبر روي پاکت، ارسال نم

  
  ::به مدارکی کهبه مدارکی که

  ،،بعد از تاریخ اشاره شده ارسال شده باشدبعد از تاریخ اشاره شده ارسال شده باشد  --الفالف
  ،، به صورت دستی و یا پست غیر سفارشی ارسال شده باشد به صورت دستی و یا پست غیر سفارشی ارسال شده باشد--بب
  ،، داراي نقص باشد داراي نقص باشد--جج

  ..ترتیب اثر داده نخواهدشدترتیب اثر داده نخواهدشد
  ..ه مسترد نخواهدشده مسترد نخواهدشدجج ثبت نام به هیج و ثبت نام به هیج ومبلغمبلغمدارك و مدارك و : : توجهتوجه

 
  دانشگاهدیریت تحصیالت تکمیلی م

  



 

 

  1ماره پیوست ش
   دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلPhDآئین نامه اجرایی پذیرش دانشجویان ممتاز در دوره دکتري 

 زمینه هاي تخصـصی موجـود   و بدون توجه به –مصوب شوراي گسترش آموزش عالی  – ر رشتهبراي پذیرش دانشجو د دستور العمل اجرایی ذیل  

آئین نامه ارائه تسهیالت به برگزیدگان علمی براي ورود بـه دوره هـاي   " 6در راستاي اجراي ماده در آن رشته و بصورت مازاد بر ظرفیت تعیین شده      

    : شوراي هدایت استعداد درخشان وزارت علوم تنظیم گردیده است31/2/86 مصوب جلسه "باالتر 

 می توانند به شـرط اخـذ پـذیرش از دانـشگاه، بـدون      دانشجویان و فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد داراي یکی از شرایط ذیل:  شرایط اولیه    –الف  

   : ، ادامه تحصیل دهندPhDشرکت در آزمون ورودي در دوره تحصیلی دکتري تخصصی 

 مقاله علمی، پژوهشی چاپ یا پذیرش 2 ، و همچنین دارا بودن حداقل - بدون احتساب پایان نامه-17 دارا بودن حداقل میانگین -1-الف 

  .  باشدحداقل یکی از آنها مستخرج از تز کارشناسی ارشدکه ، پژوهشی نمایه شده معتبر ملی یا بین المللی مجالت علمی شده در 

 دانشجوي نمونه کشوري دوره کارشناسی ارشد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی تابعه وزارت علوم، با معرفـی معاونـت                -2-الف  

 مقاله علمی، پژوهشی مستخرج از تز کارشناسی ارشد کـه در مجـالت علمـی، پژوهـشی     دانشجویی وزارت متبوع و دارا بودن حداقل یک      

  . نمایه شده معتبر ملی یا بین المللی چاپ و یا پذیرفته شده باشد

  .) کلیه شروط زیر براي بهره مندي از این آئین نامه الزامی است( شرایط پذیرش –ب 

 از دانشگاههاي دولتی معتبر و دوره کارشناسی ارشد وي از دانشگاههاي معتبـر          دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی متقاضی      -1 –ب  

  .باشد) مورد تایید وزارت علوم(داخلی و خارجی

  .  نیمسال، نباید تجاوز نماید6 حداکثر طول سنوات تحصیلی از -2 –ب 

  .د خود ، فارغ التحصیل شده باشد متقاضی در زمان شروع به تحصیل در دوره دکتري ، باید از دوره کارشناسی ارش– 3 –ب 

  .  می تواند درخواست استفاده از این سهمیه را داشته باشدفقط یک بار متقاضی -4 –ب 

   که از طریق دانشگاه اعالم– پس از فارغ التحصیلی خود – ، در اولین دوره فراخوان پذیرش دانشجوي ممتاز حداکثر متقاضی -5 –ب 

  . یرش نمایدمی گردد، می تواند درخواست پذ

 متقاضیان استفاده از این سهمیه، الزم است کلیه مدارك خود را در ایام ثبت نام که از سوي معاونت آموزشی دانشگاه به اطالع متقاضیان می –ج 

رزیابی و   جهت اکمیته تحصیالت تکمیلی گروه مربوطهبه پرونده متقاضیان پس از بررسی اولیه . رسد، از طریق پست سفارشی ارسال نمایند

  .پذیرش نهائی این گونه متقاضیان بر اساس تصمیم شوراي استعداد درخشان دانشگاه تحقق می یابد .، ارسال می شودمصاحبه علمی

  . متقاضیان استفاده از سهمیه استعداد درخشان، می توانند در آزمون ورودي دوره دکتري نیز شرکت نمایند –تبصره 
  :نکات مهم

محدود می باشد، متقاضیان می توانند کلیه مدارك و مستندات پژوهشی )  با استفاده از سهمیه استعداد درخشان(در این دورهاز آنجا که پذیرش   -
را به همراه مدارك یادشده در باال، ارسال نمایند تا در محاسبه امتیاز ایشان  .... خود، از جمله مقاالت ژورنالی، کنفرانسی، کتاب، اختراع و          

  . گیردمالك عمل قرار
 PhD پذیرش نهائی متقاضیان، پس از بررسی مدارك و بر اساس آئین نامه داخلی اجرائی پذیرش دانـشجویان ممتـاز در دوره دکتـري      -

  . انجام می گیرد
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسمه تعالی
  1فرم شماره 

  
پذیرش در دوره فرم مخصوص دانشجویان سال آخر دوره هاي کارشناسی ارشد متقاضی 

  دکتري تخصصی بدون آزمون و با استفاده از سهیمه استعداد درخشان
  1391-92 - بابل) نوشیروانی(دانشگاه صنعتیدر  

  
  بابل) نوشیروانی(محترم تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتیمدیریت 

  
  ............................دارنـده شناسـنامه بـه شـماره     ....................................... ................خـانم  /    به این وسیله گواهی می گـردد آقـاي      

............. ......................................................دانشجوي دوره کارشناسی ارشد رشته ...... ...............متولد سال ........ .................... صادره از 
  . از دوره مذکور فارغ التحصیل خواهدشد31/6/1391این دانشگاه می باشد و در تاریخ 

  و بـه ........ ....................بـه عـدد   تعداد واحـد گذرانـده،    ....................... ..............با احتساب   ،  تا این تاریخ    معدل کل نامبرده،   "ضمنا
  /.می باشد.................... ................................ حروف 

  
  محل مهر وامضاء  

  دانشگاهمدیر امور آموزشی / تحصیالت تکمیلی دانشگاهمدیر
  

ــب   ــن جان ــود از     .................. ..........................ای ــصیالت خ ــه تح ــه چنانچ ــوم ک ــی ش ــد م ــه  جمتعه ــان نام ــاع از پای ــه دف   مل
  ./منصرف از پذیرش شناخته شوم، به پایان نرسانم 31/6/1391تا تاریخ را  کارشناسی ارشد 

  
  امضاء دانشجو  

  تاریخ
 



 

 

   
  1391-92سال تحصیلی براي فرم درخواست ورود به دوره دکتري 

  استفاده از سهمیه استعداد درخشانبا 
  

دانش آموخته دوره کارشناسی ارشـد رشـته        ...................... متولد سال   ....................................... فرزند  ................................................ این جانب   
برگزیدگان علمی بـراي  به تسهیالت ارائه  " آئین نامه  6با توجه به شرایط ماده       ........................................ گرایش..........................................   

در مقطـع  .... ...............................گـرایش   ..................................................  متقاضـی پـذیرش در رشـته         "ورود به دوره هـاي تحـصیلی بـاالتر        
  .دکتري می باشم
  :سوابق تحصیلی

دانشگاه محل   مقطع
  تحصیل

تاریخ دقیق   سال شروع
  فارغ التحصیلی

  توضیحات  معدل  گرایش/رشته

              کارشناسی
              کارشناسی اشد

  :زیر ضمیمه می باشدآموزشی و پژوهشی مدارك 
  کارشناسی ارشد/  گواهی فراغت از تحصیل کارشناسی 5
  کارشناسی ارشد/ رات کارشناسی  ریزنم5
  تصویر ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد 5
   نمایه شده  ملی یا بین المللیپژوهشی- در مجالت علمیهمقال 2 حداقل 5

  :سایر مدارك 
1-......................................................................................................................................................................................................  
2-......................................................................................................................................................................................................  
3-.....................................................................................................................................................................................................  
4-....................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................:.......................................................عنوان پایان نامه 
...........................................................................................................................................................................................................  

  ...........................................تاریخ دقیق دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 
  ..........................................................   نمره پایان نامه ) ...........................................................       بدون پایان نامه(معدل 

  : ...............................................................................................................................................................................سوابق پژوهشی
...........................................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................................  
  ).مدارك پژوهشی باید ضمیمه باشد(

  .اقدامی ندارد) 31/3/91( بعد از اتمام مهلت مقررو یا از طریق پست سفارشی  شده به غیر تقاضاهاي ارسال
گواهی می نمایم که کلیه مراتب فوق در نهایت دقت و صحت تکمیل گردیده است وچنانچه خالف آن ثابت شـود           ................  ..................................این جانب   

  ./ دانشگاه صنعتی بابل مجاز است طبق مقررات با این جانب رفتار نماید
  ............................................................................................................................................................: ...................آدرس منزل

  ..........................................................................): .....................................................................ثابت وهمراه(شماره تلفن تماس
  : ............................................................................................................................................................آدرس پست الکترونیکی

  مضاء متقاضیا  
  تاریخ

  

 2فرم شماره 


