اطالعیه دانشگاه خلیج فارس در باره مرحله ارزیابی آزمون نیمه متمرکز دکترا سال 1395
با توجه به آیین نامه پذیرش دانشجو در دوره دکترا ) ،(PhDپذیرش دانشجو در این آزمون در برگیرنده فرایندی دو
مرحلهای خواهد بود که اجرای این مرحلهها در سازگاری با آیین نامه ابالغی شماره  11/19177تاریخ  1394/3/7میباشد.
مرحله نخست مربوط به سنجش علمی است که برگزاری آزمون آن از سوی سازمان سنجش آموزش کشور انجام میگیرد.
مرحله دوم آن دربرگیرنده بررسی پیشینه علمی داوطلبان است که از سوی دانشگاههای پذیرنده دانشجو ،انجام میشود.
در راستای اجرای مرحله دوم موارد زیر به آگاهی داوطلبان ارجمند میرسد:

 )1حد نصاب دانشگاه
داوطلبان حاضر در جلسه آزمون که برای آنها کارنامه مرحله نخست (سنجش علمی) از سوی سازمان سنجش آموزش
کشور تهیه شده است ،در صورت داشتن حد نصابهای اعالم شده در جدول ( )1میتوانند از تاریخ  1395/2/10تا
 1395/2/15با مراجعه به وبگاه دانشگاه خلیج فارس به نشانی  www.pgu.ac.irبرای ارزیابی تخصصی نامنویسی کنند.
آشکار است که داوطلبانی میتوانند برای ارزیابی تخصصی در هر کدرشته محل به دانشگاه درخواست دهند که نمره کل
مندرج در کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکترا سال  1395آنان در رشته امتحانی مربوطه بزرگتر یا مساوی حد نصاب مندرج
در جدول ( )1باشد.
یادآور میگردد که حد نصاب الزم برای داوطلبان دارای سهمیه ایثارگر 70درصد و برای داوطلبان سهمیه رزمندگان و
مربیان دارای شرایط 80درصد حد نصاب اعالم شده برای داوطلبان آزاد (که در جدول ( )1آمده است) خواهد بود.

 )2برنامه ارزیابی تخصصی
با دریافت مدارک داوطلبان و بررسی آنها از سوی کمیته ارزیابی هر رشته ،نیمرخ (پروفایل) اطالعاتی علمی – پژوهشی
داوطلب تهیه می گردد .سپس در مرحله ارزیابی تخصصی ،با انجام مصاحبه علمی با تمرکز بر ارزیابی توانمندی علمی و
پژوهشی داوطلب در راستای نیازمندیهای تخصصی رشته و گرایش ،ارزشیابی داوطلب از سوی گروه آموزشی انجام
خواهد شد.

 )3مدارک مورد نیاز
بایسته است هر یک از داوطلبان ارجمند مدارک زیر را در وبگاه دانشگاه بارگذاری کنند و نسخه اصلی آنها را در روز
ارزیابی تخصصی (مصاحبه) همراه خود داشته باشند:
-1
-2
-3
-4

تکمیل کاربرگ شماره ( 1فایل اکسل در وبگاه دانشگاه) و تصویر مدارک گفته شده در همان کاربرگ
اصل و تصویر همه صفحههای شناسنامه و پشت و روی کارت ملی
اصل و تصویر کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکترا سال 1395
اصل و تصویر و ریز نمرههای دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد

تبصره  ) 1آن دسته از داوطلبان که دانش آموخته دوره کارشناسی ناپیوسته هستند ،افزون بر مدرک کارشناسی ناپیوسته،
باید مدرک کاردانی را نیز ارائه دهند.
تبصره  )2آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا  1395/6/31در دوره کارشناسی ارشد یا دکترای حرفهای دانش
آموخته خواهند شد ،باید اصل گواهی تایید شده از سوی دانشگاه محل تحصیل مربوط به میانگین واحدهای گذرانده تا
 1394/11/30را همراه داشته باشند.
 -5تصویر فیش بانکی به مبلغ  700000ریال (هفتاد هزارتومان) بابت هزینه مصاحبه به شماره حساب
 2642059060بانک تجارت شعبه دانشگاه خلیج فارس به نام درآمدهای اختصاصی
 -6اصل حکم کارگزینی برای داوطلبان دارای شرایط سهمیه مربیان رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری،
 -7مقاله های چاپ شده در مجله های علمی  -پژوهشی معتبر
 -8مقاله ها و گواهینامه ارائه در همایشهای معتبر علمی
 -9کتاب
 -10گواهینامه دوره های علمی و تخصصی مرتبط با رشته  /گرایش
 -11گواهینامه آزمون های معتبر زبان
 -12پایان نامه کارشناسی ارشد
 -13گواهی رتبه یکمی تا رتبه سومی در دوره کارشناسی ارشد (اگر داشته باشد)
 -14گواهی جایزه از جشنوارهها (اگر داشته باشد)
 )4شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان
 -1احراز همه شرایط عمومی اعالم شده در دفترچه شماره ( )1و دفترچه شماره ( )2آزمون نیمه متمرکز دکترا سال
1395

 )5شرایط اختصاصی دانشگاه
 -1تحصیل در دوره دکترا در دانشگاه خلیج فارس به صورت تمام وقت و با راهبری استاد راهنما است.
 -2دانشگاه در حد امکانات خود برای دانشجویان دوره دکترا خوابگاه را فراهم میکند.

 )6محل و زمان برگزاری مصاحبه (آزمون تخصصی)
جدول  :1محل آزمون تخصصی هر رشته-گرایش
کد رشته

رشته  -گرایش

محل

تاریخ مصاحبه

محل مصاحبه

 1171تاریخ  -تاریخ ایران بعد از اسالم

دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1395/03/12

 1470مدیریت صنعتی  -تولید و عملیات

دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1395/03/12

 1477مدیریت صنعتی  -تحقیق در عملیات

دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1395/03/11

 2238زبان و ادبیات عرب

دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1395/03/12

2382

شیمی  -شیمی آلی

دانشکده علوم پایه

1395/03/05

2460

شیمی  -شیمی معدنی

دانشکده علوم پایه

1395/03/04

 2741ریاضی محض  -آنالیز

دانشکده علوم پایه

1395/03/05

 2918آمار

دانشکده علوم پایه

1395/03/12

 3624مهندسی مکانیك  -طراحی کاربردی زمینه مکانیك جامدات دانشکده مهندسی

1395/03/12

دانشکده نفت ،گاز و پتروشیمی 1395/03/05

 3983مهندسی شیمی

 )6چگونگی ارزشیابی در آزمون تخصصی (مصاحبه)
دانشگاه خلیج فارس پیشینه و کارهای پژوهشی و آموزشی داوطلبانی که برای ورود به دوره دکترا در آزمون تخصصی
(مصاحبه) دانشگاه شرکت کنند ،را بر اساس جدولهای  2و  3ارزشیابی میکند.
جدول  :2چگونگی ارزشیابی پیشینه و کارهای پژوهشی
نوع فعالیت

شماره

بیشینه امتیاز

چگونگی ارزیابی

1

مقاله های علمی  -پژوهشی (داخلی یا خارجی) مرتبط با رشته

هر مقاله تا  7امتیاز (بر اساس آیین نامه ارتقا)

2

گواهی ثبت اختراع (با تایید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی)

هر گواهی بین المللی تا  7امتیاز و داخلی تا  5امتیاز ،سقف 8

3

برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر

4

مقاله های علمی  -ترویجی مرتبط با رشته

5

مقاله های چاپ شده در همایشهای معتبر (داخلی و خارجی) مرتبط با رشته

36

هر کدام داخلی تا  3امتیاز و بین المللی تا  7امتیاز ،سقف  7امتیاز
هر مقاله تا  2امتیاز (بر اساس آیین نامه ارتقا) (سقف تا  6امتیاز)
خارجی تا  2و داخلی تا  1امتیاز ،سقف  4امتیاز
هر کتاب تا  4امتیاز ،سقف  8امتیاز

6

تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته

7

کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد

4

جمع

40

عالی تا  4و بسیار خوب تا  3امتیاز

جدول  :3چگونگی ارزشیابی پیشینه و کارهای آموزشی

نوع فعالیت

شماره

چگونگی ارزیابی

بیشینه امتیاز

1

میانگین نمره و کیفیت دانشگاه دوره کارشناسی

6

بر اساس دیدگاه کمیته مصاحبه

2

میانگین نمره و کیفیت دانشگاه دوره کارشناسی ارشد

5

بر اساس دیدگاه کمیته مصاحبه

3

طول دوره تحصیل کارشناسی

3

بر اساس دیدگاه کمیته مصاحبه

4

طول دوره تحصیل کارشناسی ارشد

3

بر اساس دیدگاه کمیته مصاحبه

5

برگزیدگی در المپیادهای علمی

5

6

مدرک معتبر زبان انگلیسی

8

جمع

رتبه  1تا  5 : 3؛ رتبه  4تا  4 : 6؛ رتبه  7تا  3 : 9؛
رتبه  10تا  2 : 12؛ رتبه  12تا 1 : 15
بر اساس جدول داده شده

30

جدول  :4همترازی نمرههای آزمونهای زبان انگلیسی

یادآوری مهم :همه داوطلبانی که مرحله بررسی پیشینه علمی و ارزیابی تخصصی را با موفقیت به پایان برسانند و در شمار
پذیرفته شدگان دانشگاه جای بگیرند ،توجه داشته باشند که پذیرش آنان به صورت مشروط است و پذیرش نهایی و قطعی
منوط به تایید صالحیت عمومی آنان از سوی دبیرخانه گزینش دانشجو خواهد بود.
مدیریت تحصیالت تکمیلی
دانشگاه خلیج فارس

