دانشگاه شمال
(غیردولتی -غیرانتفاعی)
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
مدیریت تحصیلات تکمیلی
فراخوان پذیرش بدون آزمون در دوره تحصیلی دکتری ( )Ph.D.ویژه استعدادهای درخشان
برای نیمسال اول سال تحصیلی 7981-89

در راستای آییننامه و بخشنامههای پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری ،مصوب شورای هدایت
استعدادهای درخشان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (عتف) ،دانشگاه شمال اختیار دارد حداکثر معادل بیست درصد از ظرفیت
پذیرش با آزمون شیوه آموزشی-پژوهشی دوره دکتری خود را در هر کد رشته محل تحصیل از بین دانشآموختگان دوره
کارشناسی ارشد داخل و مورد تأیید وزارت یا دانشجویان دوره کارشناسی ارشد داخل که تا پایان شهریورماه سال درخواست
پذیرش ،دانشآموخته شوند ،به صورت مازاد بر ظرفیت و با رعایت شرایط زیر پذیرش کند:

-1
-2

-3
-0
-5

در زمان پذیرش (حداکثر تا اول شهریور) بیش از دو سال از تاریخ دانشآموختگی آن دسته از متقاضیانی که دانشآموخته
دوره کارشناسی ارشد میباشند ،نگذشته باشد.
داشتن میانگین کل  11یا بیشتر در دوره کارشناسی پیوسته (یا میانگین دورههای کاردانی و کارشناسی ناپیوسته) و میانگین
کل  11یا بیشتر (بدون احتساب نمره پایاننامه) در دوره کارشناسی ارشد (یا میانگین همتراز شده هر یک از دورههای مذکور
طبق دستوالعمل مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه).
ارزشیابی متقاضیان بر اساس امتیازات پژوهشی (حداکثر  04امتیاز) ،امتیازات آموزشی (حداکثر  34امتیاز) و امتیازات
مصاحبه (حداکثر  34امتیاز) مطابق با جداول  1تا  5انجام میگیرد.
کسب حداقل  14امتیاز از مجموع امتیازات فعالیتهای پژوهشی ،آموزشی و مصاحبه ،مطابق با جداول ارزشیابی پیوست
(کسب حداقل  1امتیاز از ردیف شماره 1بخش امتیازات پژوهشی الزامی میباشد).
کسب حداقل نمره  54از آزمون زبان ( MCHEیا معادل آن در سایر آزمونها طبق جدول )0قبل از آزمون جامع دکتری
(مطابق با آییننامه دوره دکتری مصوب وزارت عتف).

صفحه 1

-1
-1
-8
-9

پرونده کلیه متقاضیان پس از بررسی اولیه در مدیریت تحصیلات تکمیلی ،در صورت احراز شرایط لازم ،برای بررسی و
امتیازدهی به کمیته مصاحبهکننده گروه آموزشی مربوطه ارجاع خواهد شد.
چنانچه امتیاز اکتسابی چند داوطلب برابر باشد ،اولویتبندی بر اساس معدل چند درس تخصصی که توسط گروه آموزشی
انتخاب میشود ،انجام میگیرد.
پذیرش افراد مشمول این شیوهنامه ،در همان رشته تحصیلی یا رشتههای تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی
ارشد متقاضی ،به تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای آموزشی دانشگاه امکانپذیر است.
دانشگاه شمال میتواند فقط یک بار تا اول شهریورماه هر سال نسبت به پذیرش حائزین شرایط ،اقدام نماید .اسامی پذیرفته-
شدگان باید توسط معاون آموزشی دانشگاه برای تأیید صلاحیت عمومی به سازمان سنجش ارسال شود و قطعیشدن ثبتنام
منوط به تأیید سازمان مذکور است.

صفحه 2

جدول -1نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی
ردیف

نوع فعالیت

حداقل

حداکثر

امتیاز

امتیاز

نحوه ارزیابی
امتیاز مقالات علمی-پژوهشی:





1

 2-1گواهی ثبت اختراع
مورد تأیید سازمان
پژوهشهای علمی و
صنعتی ایران

 1امتیاز

 04امتیاز

 3-1برگزیدگی در
جشنوارههای علمی
معتبر بینالمللی
خوارزمی ،فارابی ،رازی
و ابن سینا

هر مقاله  ISI-WoSکه  JCRنباشد ،حداکثر  5امتیاز
هر مقاله  ISIکه  WoSنباشد ،حداکثر  3امتیاز



هر مقاله  ،Scopusحداکثر  5امتیاز



هر مقاله  ISCدارای  IFحداکثر  5امتیاز و بدون  IFحداکثر  0امتیاز



 1-1مقالات علمی-پژوهشی
(داخلی و خارجی)
مرتبط با پایاننامه

هر مقاله  :ISI-WoS-JCRاگر  IF ≥ MIFحداکثر  1امتیاز و اگر
 IF < MIFحداکثر  1امتیاز

هر مقاله خارجی که در موارد مذکور جای نگیرد ولی دارای یکی از نمایه-
های موجود در آخرین فهرست نمایههای معتبر وزارت عتف باشد،
حداکثر  3امتیاز

 هر مقاله علمی-پژوهشی داخلی که در هیچ پایگاهی نمایه نشده باشد
ولی در آخرین فهرست نشریات علمی معتبر وزارت عتف باشد ،حداکثر 3
امتیاز
تبصره :1به مقاله در مجلاتی که در آخرین لیست مجلات سیاه وزارت عتف
باشد ،امتیازی تعلق نمیگیرد.
تبصره : 2به مقالات پولی فاقد پروسه داوری امتیازی تعلق نمیگیرد .برای
مقالات پولی دارای پروسه داوری ،نظرات داوران حتماً باید ضمیمه مقاله باشد.
تبصره :3مراد از مقاله "مرتبط با پایاننامه" این است که علاوه بر روش تحقیق
و مبانی نظری ،از نظر موضوعی و محتوایی نیز با پایاننامه در ارتباط باشد.
تبصره :0ضریب سهم نویسندگان مقاله طبق جدول 2-1اعمال شود .چنانچه
مقاله مستخرج از پایاننامه باشد (نویسندگان مقاله فقط دانشجو و اساتید
راهنما و مشاور باشند) ،نام دانشجو در هر موقعیتی که باشد سهم نفر اول را
کسب میکند.
امتیاز گواهی ثبت اختراع:



بینالمللی حداکثر  1امتیاز ،داخلی حداکثر  5امتیاز

امتیاز برگزیدگی در جشنوارههای علمی معتبر:




2

مقالات علمی-ترویجی
مرتبط با پایاننامه

-

 1امتیاز

داخلی :نفرات  1تا  ،3به ترتیب  3و  2و  1امتیاز
بینالمللی :نفرات  1تا  ،3به ترتیب  1و  5و  3امتیاز

 هر مقاله در مجلاتی که در آخرین فهرست نشریات علمی معتبر وزارت
عتف باشد ،حداکثر  3امتیاز
تبصره :1مراد از مقاله "مرتبط با پایاننامه" این است که علاوه بر روش تحقیق
و مبانی نظری ،از نظر موضوعی و محتوایی نیز با پایاننامه در ارتباط باشد.
تبصره :2ضریب سهم نویسندگان مقاله طبق جدول 2-1اعمال شود .چنانچه
مقاله مستخرج از پایاننامه باشد (نویسندگان مقاله فقط دانشجو و اساتید
راهنما و مشاور باشند) ،نام دانشجو در هر موقعیتی که باشد سهم نفر اول را
کسب میکند.

صفحه 3

امتیاز
مکتسبه

ادامه جدول1
ردیف

نوع فعالیت

حداقل

حداکثر

امتیاز

امتیاز

نحوه ارزیابی


3

مقالات چاپشده در
کنفرانسهای معتبر
(داخلی و بینالمللی)
مرتبط با رشته
تحصیلی

-

0

تألیف یا ترجمه کتاب
مرتبط با رشته
تحصیلی

-

 0امتیاز

5

کیفیت پایاننامه
کارشناسی ارشد

-

 0امتیاز

1

04

حداقل و حداکثر امتیاز قابل
محاسبه

 0امتیاز

مقاله کامل بینالمللی حداکثر  2امتیاز و داخلی حداکثر  1امتیاز

 خلاصه مقاله بینالمللی حداکثر  1امتیاز و داخلی حداکثر  4/5امتیاز
تبصره :1فقط به مقالات در کنفرانسهای بینالمللی معتبر و کنفرانسهای
داخلی نمایهشده در  ISCامتیاز تعلق میگیرد.
تبصره :2ضریب سهم نویسندگان مقاله طبق جدول 2-1اعمال شود.
چنانچه مقاله مستخرج از پایاننامه باشد (نویسندگان مقاله فقط دانشجو و
اساتید راهنما و مشاور باشند) ،نام دانشجو در هر موقعیتی که باشد سهم
نفر اول را کسب میکند.
تبصره :3به تشخیص مدیر گروه آموزشی اگر موضوع مقالهای دقیقاً از
موضوعات رشته تحصیلی دکتری باشد %144 ،امتیاز محاسبهشده به آن
تعلق میگیرد و اگر موضوع مقالهای مرتبط با رشته تحصیلی دوره دکتری
باشد ،حداکثر  %14امتیاز محاسبهشده به آن داده شود.


تألیف هر  144صفحه کتاب :حداکثر  3امتیاز



تصنیف هر  54صفحه کتاب :حداکثر  2امتیاز

 ترجمه هر  144صفحه کتاب معتبر :حداکثر  1/5امتیاز
تبصره :چنانچه ناشر کتاب ،یکی از دانشگاههای دولتی ،دانشگاه شمال و
انتشارات سمت باشد ،حداکثر امتیاز فوق تعلق میگیرد و سایر ناشرین به
شرط داشتن داوری %54 ،امتیاز فوق تعلق میگیرد.


از نمره  18تا ( 18/99بسیار خوب) 1 :تا  2امتیاز

 از نمره  19تا ( 24عالی) :بزرگتر از  2تا  0امتیاز
تبصره :فقط به نمرات  18تا  24امتیاز تعلق میگیرد.

جدول -2سهم نویسندگان مقاله
تعداد نویسندگان مقاله

سهم هر یک از نویسندگان از امتیاز مربوط
نفر اول

نفر دوم و مابقی نفرات

 1نفر

%144

 2نفر

%94

%14

 3نفر

%84

%54

 0نفر

%14

%04

 5نفر

%14

%34

 1نفر و بیشتر

%54

%25

صفحه 0

امتیاز
مکتسبه

جدول -3نحوه محاسبه امتیازات آموزشی
حداکثر

ردیف

نوع فعالیت

1

میانگین کل و کیفیت
دانشگاه محل تحصیل
دوره کارشناسی
(پیوسته و ناپیوسته)

 1امتیاز

1

میانگین کل (بدون
احتساب پایاننامه) و
کیفیت دانشگاه محل
تحصیل دوره
کارشناسی ارشد
ناپیوسته

 5امتیاز

8

طول مدت تحصیل در
دوره کارشناسی

 3امتیاز

9

طول مدت تحصیل در
دوره کارشناسی ارشد
ناپیوسته

 3امتیاز

14

برگزیدگان المپیادهای
علمی-دانشجویی

 5امتیاز

11

مدرک زبان معتبر

 8امتیاز

نحوه ارزیابی

امتیاز


) − 10معدل(
2
تبصره :1امتیاز معدل فقط به نمرات  11تا  24تعلق میگیرد.
تبصره :2چنانچه رشته تحصیلی دوره کارشناسی نامرتبط باشد ،امتیاز معدل نصف میشود.
امتیاز کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی:



دانشگاه دولتی  2/5تا  ،3دانشگاههای غیرانتفاعی و پردیسهای دولتی و دانشگاههای مادرِ
پیام نور و مادرِ آزاد اسلامی  1/5تا  2/5امتیاز ،سایر مؤسسات حداکثر  1امتیاز



امتیاز معدل دوره کارشناسی ارشد با استفاده از فرمول زیر محاسبه میشود:
) − 15معدل(

2
تبصره :1امتیاز معدل به نمرات  11تا  24تعلق میگیرد.
تبصره : 2چنانچه رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد نامرتبط باشد ،امتیاز معدل نصف می-
شود.
امتیاز کیفیت دانشگاه محل تحصیل:



دانشگاه دولتی  2تا  ،2/5دانشگاههای غیرانتفاعی و پردیسهای دولتی و دانشگاههای مادرِ
پیام نور و مادرِ آزاد اسلامی  1/5تا  2امتیاز ،سایر مؤسسات حداکثر  1امتیاز



کارشناسی پیوسته 1 :نیمسال  3امتیاز 1 ،نیمسال  2امتیاز و  8نیمسال  1امتیاز

 کارشناسی ناپیوسته 2 :نیمسال  3امتیاز 3 ،نیمسال  2امتیاز و  0نیمسال  1امتیاز
تبصره :رشتههایی که طبق مصوبه شورای عالی برنامهریزی آموزشی در دوره کارشناسی پیوسته
برای  9نیمسال و کارشناسی ناپیوسته برای  5نیمسال تصویب شدهاند ،به صورت زیر
امتیازدهی میشوند:
کارشناسی پیوسته 1 :نیمسال  3امتیاز 8 ،نیمسال  2امتیاز و  9نیمسال  1امتیاز
کارشناسی ناپیوسته 3 :نیمسال  3امتیاز 0 ،نیمسال  2امتیاز و  5نیمسال  1امتیاز



 3نیمسال یا کمتر  3امتیاز 0 ،نیمسال  2امتیاز و  5نیمسال  1امتیاز



رتبه  1تا :3

 5امتیاز

رتبه  0تا :1

 0امتیاز



رتبه  1تا :9

 3امتیاز




جمع

امتیاز معدل دوره کارشناسی پیوسته (یا میانگین دورههای کاردانی و کارشناسی ناپیوسته)
با استفاده از فرمول زیر محاسبه میشود:

رتبه  14تا  2 :12امتیاز
رتبه  13تا  1 :15امتیاز

محاسبه امتیاز طبق جدول0

34
امتیاز

صفحه 5

امتیاز
مکتسبه

جدول -0همترازی نمرات آزمونهای ملی و بینالمللی زبان انگلیسی
MSRT
)(MCHE

IELTS
Equivalent

TOEFL
IBT

TOEFL
Computer

TOEFL Paper +
TOLIMO

94-144

1-9

91-124

254-344

144-184

8

85-89

1/5-1/9

81-95

232-209

515-599

1

84-80

1-1/0

11-85

213-231

554-510

1

15-19

5/5-5/9

11-15

191-212

525-509

5

14-10

5-5/0

51-15

113-195

544-520

0

15-19

0/5-0/9

01-55

152-112

015-099

3

14-10

0-0/0

31-05

133-151

054-010

2

54-59

3/5-3/9

29-35

113-132

025-009

1

حداکثر
امتیاز

جدول -5نحوه محاسبه امتیازات مصاحبه علمی
ردیف

شاخص ارزیابی

حداکثر امتیاز

1

تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و
پاسخگویی به سؤالات

 3امتیاز

2

وسعت نظر ،نوآوری و کارآفرینی

 3امتیاز

3

شخصیت ،متانت و نحوه تعامل

 3امتیاز

0

نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشته
تحصیلی

 3امتیاز

5

توانایی فن بیان و انتقال مطالب

 3امتیاز

1

همراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با
اولویتهای علمی اعضای گروه

 15امتیاز

جمع امتیاز

 34امتیاز

صفحه 1

نحوه ارزیابی

امتیاز

(طبق نظر کمیته مصاحبهکننده)

مکتسبه

کلیه متقاضیان حائز شرایط ،جهت حضور در مصاحبه دکتری میبایست مدارکی که در این اطلاعیه ذکر میگردد را حداکثر تا
تاریخ  1391/40/24به آدرس پست الکترونیکی  gradoffice.shomal@gmail.comارسال نمایند .لازم به ذکر است ارائه
اصل مدارک فردی و مستندات آموزشی و پژوهشی توسط داوطلبین در روز مصاحبه جهت پذیرش الزامی است .تاریخ مصاحبه
یکی از تاریخهای ذکرشده در جدول شماره 1میباشد.
جدول شماره  -1تاریخ مصاحبه
نام رشته

کد رشته

کد محل

تاریخ مصاحبه

مهندسی عمران -حمل و نقل

2310

3198

1391/40/12
1391/45/41

مدیریت ورزشی

2115

1311

1391/43/34
1391/40/21

مدارک مورد نیاز:
 -1فرم شماره 1شیوهنامه اجرایی مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز (بررسی سوابق آموزشی ،پژوهشی و فناوری و مصاحبه علمیی)
دوره تحصیلی دکتری شیوه آموزشی-پژوهشی که ذیل همین اطلاعیه پیوست شده را تایی کیرده و بصیورت فاییل  pdfبیه
آدرس پست الکترونیکی  gradoffice.shomal@gmail.comارسال شود.
 -2کارت ملی 144 .کیلوبایت JPG
 -3شناسنامه 144 .کیلوبایت JPG
 -0کارت پایان خدمت (مخصوص داوطلبین پسر) 144 .کیلوبایت JPG
 -5مدرک دوره کارشناسی و کاردانی بهمراه ریز نمرات.
 -1مدرک کارشناسی ارشد بهمراه ریز نمرات.
 -1داوطلبانی که به هر دلیل قادر به ارائه اصل مدارک تحصیلی در روز مصاحبه نمیباشند فیرم پیوسیتی ایین اطلاعییه (نمونیه
گواهی فراغت از تحصیل) را تکمیل بفرمایند.
 -8دانشجویان سال آخر دورههای کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفهای میبایست فرم پیوست شماره  2منیدرج در صیفحه 90
دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون دوره دکتری سال  1391که در این اطلاعیه نیز گنجانده شده است را تکمیل نمایند.
 -9تصویر فیش واریزی به مبلغ ( 1444444یک میلیون) ریال به حساب جام شیماره  814031/11نیزد بانیک ملیت بیه نیام
دانشگاه شمال بابت انجام مرحله دوم آزمون دکتری سال ( 1391مصاحبه تخصصی).
 -14مقالات علمی-پژوهشی (داخلی و خارجی )چاپشده یا پذیرفتهشده.
 -11مقالات علمی-ترویجی چاپشده یا پذیرفتهشده.
 -12مقالات ارائهشده در کنفرانسهای (داخلی یا خارجی) چاپشده یا پذیرفتهشده.

صفحه 1

 -13سوابق پژوهشی (طرح های ملی و تحقیقاتی) ،کسب رتبه در جشنواره ها در مسابقات علمی معتبر ،گواهی ثبت اختیراع،
تألیف یا ترجمه کتاب.
 -10مدرک زبان (.)TOEFL, IELTS, TOLIMO, MSRT
 -15گواهی سابقه تدریس در دانشگاه.
-11احکام برگزیدگی در المپیادها و جشنوارههای علمی.
تذکر مهم :فایلهای ارسالی حتما باید بصورت جدول شماره 2نامگذاری گردد ،در غیر اینصورت بررسی نمیگردد .این
فایلها و فایل  pdfفرم شماره 7شیوهنامه اجرایی مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز که تکمیل شدده اسدت را در یدک
پوشه ذخیره نمایید .نام پوشه به انگلیسی نام خانوادگی شما باشد .در نهایت این پوشه را فشرده ( )zipکرده و فایل
 zipشده را به آدرس  gradoffice.shomal@gmail.comارسال نمایید .عنوان ایمیدل" ،اسدتعداد درخشدان-
مدارک مصاحبه دکتری" باشد .ارائه اصل مدارک در روز مصاحبه الزامی میباشد.
جدول شماره  -2نحوه نامگذاری فایلهای مربوطه
نام فایل ارسالی

نام فایل ارسالی

محتویات

محتویات

نامه پذیرش یا صفحه اول مقاله چاپ شده (مقالات علمی
پژوهشی ،ترویجی و کنفرانسهای داخلی یا خارجی) 244.
کیلوبایت JPG

فایل شماره 1

مدرک تحصیلی مقطع کارشناسی
ارشد ،ریزنمرات و صورتجلسه دفاع از
پایان نامه 244.کیلوبایت JPG

فایل شماره 2

گواهی ثبت اختراعات مورد تأیید سازمان پژوهشهای علمی
و صنعتی ایران 244 .کیلوبایت JPG

فایل شماره 8

گواهی تدریس دروس در
دانشگاهها 244.کیلوبایت JPG

فایل شماره 3

گواهی برگزیدگی در جشنواره ها و المپیادهای علمی
معتبر 244.کیلوبایت JPG

فایل شماره 9

مدرک زبان 244.کیلوبایت JPG

فایل شماره 0

احکام قهرمانی ،داوری و مربیگری ورزشی (ویژه داوطلبان
مدیریت ورزشی 244 .کیلوبایت JPG

فایل شماره 14

توصیهنامه از اساتید راهنمای دوره
کارشناسی ارشد

فایل شماره 5

تصویر جلد کتب تألیف یا ترجمه که نام نویسندگان و
نویسنده مسئول مترجمان و مترجم مسئول آن مشخص
شده باشد 244 .کیلوبایت JPG

فایل شماره 11

تصویر فیش واریزی 244 .کیلوبایت
JPG

فایل شماره 1

مدرک تحصیلی مقطع کارشناسی و ریز نمرات244.
کیلوبایت JPG

فایل شماره 12

سایر مدارک

فایل شماره 1

آدرس دانشگاه :مازندران ،آمل ،کیلومتر  ۵جاده هراز ،دو راهی امامزاده عبدالله
برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با اداره تحصیلات تکمیلی تماس حاصل نمایید .تلفن477-552491۵4 :

صفحه 8

دانشگاه شمال
(غیردولتی -غیرانتفاعی)
نمونه گواهی فراغت از تحصیل برای داوطلبینی که به هر دلیل قادر به ارائه اصل مدرک تحصیلی در روز مصاحبه
نمیباشند
(ویژه مرحله دوم آزمون دکتری سال )7981

به :دانشگاه شمال
از :دانشگاه/مؤسسه آموزش عالی .........................
بدینوسیله گواهی میشود خانم/آقای  ..............................دارنده شناسنامه به شماره  ..............................صادره از ..............................
متولد  .........................در مقطع کاردانی/کارشناسی/کارشناسی ارشد رشته  .........................در تاریخ  .........................از این
دانشگاه/مؤسسه آموزش عالی فارغالتحصیل شده است .ضمناً معدل کل نامبرده به عدد  .........................به حروف .........................
میباشد.
محل مهر و امضاء مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه/مؤسسه آموزش عالی

تذکرات مهم:
 -1لازم است داوطلبان در صورت نداشتن اصل مدرک فراغت از تحصیل (با ذکر معدل) برای هر یک از مقاطع تحصیلی ،فرم
حاضر را پس از تأیید توسط دانشگاه محل تحصیل در روز مصاحبه ارائه نمایند.
 -2در صورت قبولی ،چنانچه در هر مرحله از تحصیل محرز شود مغایرتی بین معدل مندرج در این فرم و یا مدرک ارائهشده
توسط داوطلب با معدل ارائهشده به سازمان سنجش وجود دارد ،از ادامه تحصیل دانشجو ممانعت به عمل خواهد آمد.

صفحه 9

صفحه 14

