بسمه تعالی
تمدید آگهی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی ( )Ph.D.بدون آزمون دانشگاه شهید باهنر کرمان
جهت سال تحصیلی  ( 1399-1400سهمیه استعداد های درخشان )
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

به اطالع ميرساند دانشگاه شهید باهنر کرمان در نظر دارد براساس آئيننامه شماره  21/67272مورخ  1393/4/18و اصالحيه شماره
 21/237200مورخ  93/12/16وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری و مصوبات مورخ  1394/2/1شورای تحصيالت تکميلي دانشگاه از
طریق ارزیابي سوابق علمي ،پژوهشي و انجام مصاحبه از متقاضيان واجد شرایط برای سال تحصيلي  1399 -1400اقدام به پذیرش
دانشجو در مقطع دکتری نماید.
(در کلیه رشتههایی که در سال  1399-1400از طریق کنکور دکتری دانشجوی روزانه میپذیرد)
شرایط داوطلبان و مشخصات رشته  /گرایشها به شرح ذیل هستند:
الف -شرایط عمومی:
 -1اعتقاد به دین مبين اسالم یا یکي از ادیان شناخته شده در قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران.
 -2متعهد به قانون اساسي و نظام جمهوری اسالمي ایران
 -3نداشتن ممنوعيت تحصيل به تشخيص مراجع ذیصالح.
-4دارا بودن مدرک کارشناسي ارشد معتبر و مورد تأیيد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری از یکي از دانشگاههای داخل کشور
ب -شرایط اختصاصی:
 -1دارا بودن ميانگين کل  16و یا باالتر در مقطع کارشناسي و یا جزء  10درصد اول هم ورودی رشته خود در دانشگاه محل تحصيل
 -2دارا بودن ميانگين کل  17و یا باالتر بدون احتساب نمره پایان نامه در مقطع کارشناسي ارشد و یا جزء  10درصد اول هم ورودی رشته خود در
دانشگاه محل تحصيل
 -3تاریخ فراغت از تحصيل متقاضي در مقطع کارشناسي ارشد بعد از  1397/06/31باشد.
 -4دانشجویان نيمسال آخر ،چنانچه تا قبل از  31شهریور  99بتوانند از پایان نامه خود دفاع نمایند ،مجاز خواهند بود با رعایت سایر شرایط و با
ارائه مدارک الزم در این فراخوان شرکت نمایند.
 -4دارا بودن یکي از شرایط زیر:
الف  .حداقل  1مقاله علمی –پژوهشي معتبر مرتبط و مستخرج از پایان نامه و دادههای حاصل از آن به تایيد استاد راهنمای اصلي داوطلب.
ب  .حداقل  1ثبت اختراع مورد تایيد سازمان پژوهش های علمي و صنعتي ایران یا ارائه گواهي برگزیدگي در حداقل  1جشنواره علمي معتبر مورد
تایيد مراجع ذی صالح
ج  .ارائه گواهي برگزیدگي در حداقل  1جشنواره علمي معتبر مورد تایيد مراجع ذی صالح.
 -5کسب حداقل  60امتياز از فعاليتهای آموزشي و پژوهشي و مصاحبه مطابق با جداول ارزشيابي پيوست

ج) به پذیرفته شدگان دارای استعداد برتر مطابق شیوهنامه مصوب دانشگاه ،تسهیالت زیر اعطا میشود:
-

اعطای کمک هزینه تحصیلی بالعوض به مبلغ ( 20000000بیست میلیون) ریال و استفاده رایگان از سلف سرویس و خوابگاه دانشجویی

برای یک نیمسال تحصیلی

-

ادامه اعطای این کمک هزینه تحصیلی ،در نیمسالهای بعدی مشروط به احراز معدل حداقل  ،18تصویب پروپوزال تا پایان نیمسال

سوم تحصیلی و تا سقف  8نیمسال است.
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