
 تعالي بسمه

 97 -98 تحصيلي سال براي (.Ph.D) تخصصي دكتري  دانشجوي آزمون بدون پذيرش آگهي

 هاياستعداد )سهميهکشاورزی و منابع طبيعی خوزستان  علوم دانشگاه

 درخشان(

 به ورود براي علمی برگزیدگان به تسهیالت ارائه نامهآیین اجراي در دارد نظر دراین دانشگاه رساند وسیله به اطالع می بدین

 62/697622و آیین نامه الحاقی آن به شماره  21/4/39 مورخ 27676/62شماره  نامه آئین طبق و باالتر تحصیلی هايدوره

طبق موارد مندرج در این اطالعیه، از میان فارغ التحصیالن و دانشجویان  فناوري و تحقیقات علوم، وزارت  22/26/39مورخ 

، با انجام مصاحبه و بررسی مدارک آموزشی و پژوهشی، براي نیمسال اول سال ممتاز کارشناسی ارشد دانشگاه هاي دولتی 

 دانشجو پذیرش نماید.در مقطع دکتري ذیل هاي در رشته  37-31تحصیلی 

 گرایش رشته تحصیلی ردیف

 ، اکولوژي گیاهان زراعیفیزیولوژي گیاهان زراعی آگروتکنولوژي 2

 ترویج کشاورزي پایدار و منابع طبیعی وآموزش کشاورزي پایدار و محیط زیست ترویج و آموزش کشاورزي پایدار 6

 ، انرژيمدیریت و تحلیل سامانه ها مکانیزاسیون کشاورزي 9

 دام و طیور ، فیزیولوژي دام و طیور،تغذیه دام ، تغذیه طیورژنتیک و اصالح نژاد  علوم دامی 4

  عمومي شرايط - الف

 ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون در شده شناخته ادیان از یکی یا اسالم مبین دین به اعتقاد .2

 ایران اسالمی جمهوري نظام و اساسی قانون به متعهد .6

 ذیصالح مراجع تشخیص به تحصیل ممنوعیت نداشتن .9

  اختصاصي شرايط  -ب

 هايدانشگاه از یکی از فناوري و تحقیقات ،علوم وزارت تایید مورد و معتبر ارشد کارشناسی مدرک بودن دارا .4

 کشور داخل

 کارشناسی مقطع در باالتر یا و 22 کل میانگین بودن دارا .5

 ارشد کارشناسی مقطع در نامه پایان نمره احتساب بدون باالتر و 27 کل میانگین بودن دارا .2

 .باشد نگذشته ارشد کارشناسی مقطع در دانشجو تحصیل از فراغت تاریخ از سال دو از بیش .7

)کسب حداقل  ارزشیابی پیوستامتیاز از فعالیتهاي آموزشی، پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول  72کسب حداقل  .1

مربوط به مدرک زبان، بخش امتیازات  امتیاز از ردیف  4امتیاز از ردیف بخش امتیازات پژوهشی و کسب حداقل  22

 آموزشی الزامی است(.
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  برگزيده علمي فعاليتهاي يا مقاالت ارائه نحوه- ج

 . باشد چاپ پذیرش گواهی داراي یا شده چاپ باید و گرفته قرار ارزیابی مورد جدول طبق شده ارائه مقاالت .3

 . باشد ایران صنعتی و علمی پژوهشهاي سازمان تایید مورد باید اختراع ثبت گونه هر .22

 را جشنواره دبیرخانه یهتایید باید ( سینا ابن یا و رازي فارابی، خورازمی، )معتبر علمی هاي جشنواره برگزیدگان .22

 . نمایند ارائه و کسب

 . نمایند ارائه و کسب را المپیاد دبیرخانه یهتایید باید دانشجویی علمی المپیادهاي برگزیدگان .26

  مهم نكات -ه

 صورت www.ramin.ac.ir:نشانی به دانشگاه اینترنتی پایگاه طریق از منحصراً داوطلبان به رسانیاطالع گونه هر .29

 را هاي مربوط، اطالعیهمصاحبه برگزاري مکان و زمان از اطالع منظور به شودمی توصیه داوطلبان به لذا .پذیردمی

 . نمایند پیگیري منظم بطور دانشگاه سایت در

 خواهند مجاز نمایند، دفاع خود نامهپایان از بتوانند فراخوان در نامثبت از قبل تا چنانچه آخر، نیمسال دانشجویان .24

 . نمایند شرکت فراخوان این در الزم مدارک ارائه با و شرایط سایر رعایت با بود

 نیمسال 4 ارشد کارشناسی مقطع در و نیمسال 1 کارشناسی مقطع در دهی، امتیاز براي قبول قابل تحصیل سنوات .25

 . است

 در ، فناوري و تحقیقات ، علوم وزارت ریزيبرنامه عالی شوراي مصوبه طبق ، آنها تحصیل مجاز سنوات که هایی رشته داوطلبان :  تبصره

 خواهند اخذ مربوطه جدول با مطابق را الزم امتیازت، اند شده تصویب نیمسال 5 پیوستهنا ارشد کارشناسی و نیمسال 3 کارشناسی مقطع

 . نمود

 . بود نخواهد پذیر امکان عنوان هیچ به پذیرش، کسب و قبولی از بعد گرایش و رشته تغییر .22

 الزم، دقت با شودمی توصیه داوطلبان به لذا شد نخواهد مسترد عنوان هیچ به دریافتی، وجه و داوطلبان مدارک .27

  .نمایند اقدام فراخوان در نام ثبت به نسبت مربوط شرایط بودن دارا درصورت فقط و مطالعه را آگهی مفاد

 و پژوهشی ،آموزشی فعالیتهاي سایر و تألیفات کتب، مقاالت، کلیه اصل نسخه نیز و نامه پایان از نسخه یک ارائه .21

 .است الزامی مصاحبه زمان در داوطلب اجرایی

 ها،وزارتخانه در شاغل داوطلبان باشد،می وقت تمام صورته ب دکتري مقطع در تحصیل ادامه اینکه به توجه با .23

 ادامه بر مبنی را خود کار محل شرط و قید بدون و کتبی موافقت نامثبت از قبل باید دولتی نهادهاي و هاسازمان

 .نمایند کسب تحصیل

 الزم مدارك -ز      

 خوانا و دقیق طوره ب تقاضا شده تکمیل فرم  
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 ملی کارت و شناسنامه تصویر نسخه یک 

 باشد شده نویسی پشت آن در داوطلب مشخصات که عکس قطعه دو.  

 مرد داوطلبان براي وظیفه نظام وضعیت نمایانگر مدرک تصویر 

 باشد شده درج آن در حتماً نامه پایان نمره که ارشد کارشناسی دوره در شده تایید نمرات ریز و گواهینامه تصویر.  

 کارشناسی دوره در شده تایید ریزنمرات و گواهینامه تصویر  

 معتبر زبان هايآزمون از یکی نصاب حد احراز بر دال گواهی  

 ارشد کارشناسی مقطع در المپیادي دانشجویان براي دانشجویی المپیاد دبیرخانه از نامهمعرفی  

 هاجشنواره برگزیدگان براي ( سینا ابن ، رازي فارابی، خوارزمی، علمی معتبر هاي جشنواره دبیرخانه از نامهمعرفی 

 ( باشد شده منتشر که ارشد کارشناسی مقطع در

 داوطلب پژوهشی هايفعالیت و کتب ، تألیفات کلیه ، هاکنفرانس در شده ارائه مقاالت کلیه تصویر  

 562222224222276329221927حساب شماره به ریال 722222  مبلغ به واریزي فیش از کپی ویک اصل ارائه 

 بانک ملی 003313591001303333011353300333سه واریز او شن شبانه شهریه نام به

  مدارك ارسال و نام ثبت نحوه - ح

 بود خواهد92/6/37 وقت اداري مورخ پایان تا حداکثر مدارک ارسال مهلت. 

 شد نخواهد داده اثر ترتیب مقرر مهلت از بعد شده ارسال یا و ناقص مدارک به . 

 رسید خواهد داوطلبان اطالع به دانشگاه سایت طریق از مقتضی موقع در مصاحبه برگزاري مکان و زمان . 

کشاورزي و منابع  علوم دانشگاه -مالثانی -اهواز : نشانی به سفارشی پست طریق از را الزم مدارک کلیه بایستی داوطلبان

 جهت را نآ پستی رسید و ارسال 2942779297 پستی کد-مدیریت آموزشی و تحصیالت تکمیلی  -طبیعی خوزستان

 . دارند نگه خود نزد احتمالی هاي پیگیري

 گرایش / رشته در ) درخشان استعداد سهمیه) آزمون بدون پذیرش متقاضی : شود قید حتما پاکت روي 

 دانشگاهو تحصیالت تکمیلی  آموزشيمدیریت 
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