بسمه تعالی
فزاخوان پذیزش دانشجوی دکتزی تخصصی( )Ph.Dبذون آسمون دانشگاه گلستان
در سال تحصیلی ( 1399-400سهمیه استعذاد درخشان)
داوطگاٌ گلسسان تٍ مىظًس اجشای سیاسر َای حمایر ي َذایر اسسؼذادَای دسخطان ،اص تیه داوص
ویمسال آخش ديسٌ واسضىاسی اسضذ

آمًخسگان ي داوطجًیان

داوطگاٌ َا  ،طثك آییه وامٍ “پذیزش بدين آسمًن استعدادَای درخشان در ديرٌ

تحصیلی دکتزی ” مصًب جلسٍ مًرخ  1393/3/27شًرای َدایت استعدادَای درخشان ي دستًرالعمل اجزایی
/7671س مًرخ  1395/2/14يسارت عطف ي ابالغیٍ شمارٌ

 2/299574مًرخ ( 1396/12/16لاتل دسسشع دس يتگاٌ

داوطگاٌ گلسسان – مؼايور آمًصضی -گشيٌ َذایر اسسؼذادَای دسخطان ) تشای ویمسال ايل سال زحصیلی  1399-400دس ديسٌ
دوسشی دس سضسٍ َای صیسر ضىاسی (فیضیًلًطی گیاَی ) ،سیاضی محض ( جثش ي آوالیض) ،صمیه ضىاسی زىسًویه ي فیسًضیمی
داوطجً میخزیشد.
شزایط پذیزش متقاضیان:
 -1داوطجًیان ویمسال چُاسم دس ممطغ واسضىاسی اسضذ وٍ زا خایان ضُشیًس  1399فاسؽ السحصیل ضًوذ یا فاسؽ السحصیالن
واسضىاسی اسضذ وٍ تیص اص دي سال اص زاسیخ داوص آمًخسگی آوُا وگزضسٍ تاضذ.
 -2داضسه میاوگیه ول حذالل  16دس ديسٌ واسضىاسی ي میاوگیه حذالل ( 17تذين احسساب ومشٌ خایان وامٍ) دس ديسٌ واسضىاسی
اسضذ (یا میاوگیه َمسشاص ضذٌ َش یه اص ديسٌ َای مزوًس طثك دسسًسالؼمل مصًب ضًسای زحصیالذ زىمیلی داوطگاٌ).
 .1آن دسسٍ اص مسماضیاوی وٍ اص میاوگیه َمسشاصی اسسفادٌ میىىىذ تایذ گًاَی َمسشاصی مؼذل خًد سا اص داوطگاٌ محل
زحصیل اسائٍ دَىذ.
 -3وسة حذالل  60امسیاص اص فؼالیسُای آمًصضی ،خظيَطی ي مصاحثٍ مطاتك آییه وامٍ فًق الزوش .
 -4وسة حذالل ومشٌ  50اص آصمًن صتان  MCHEیا مؼادل آن دس سایش آصمًن َا ،ي اسائٍ آن زا لثل اص ثثر وام
 .2طثك ضیًٌ وامٍ اجشایی آییه وامٍ دوسشی مصًب داوطگاٌ گلسسان ،اسائٍ حذالل ومشٌ صتان تا سدشدن زؼُذ وسثی زا لثل اص
آصمًن جامغ دوسشی امىاودزیش اسر.
 -5ضشور دس مصاحثٍ.
 خزیشش زىُا دس َمان سضسٍ زحصیلی یا سضسٍ َای زحصیلی مشزثط تا سضسٍ زحصیلی ديسٌ واسضىاسی اسضذ مسماضی ،تٍ زطخیصگشيٌ آمًصضی ي زأییذ ضًسای آمًصضی داوطگاٌ امىاودزیش اسر.
 -دايطلثان زىُا مجاص تٍ اوسخاب یه سضسٍ میثاضىذ.

مدارک السم
 زىمیل فشم فؼالیرَای آمًصضی ي خظيَطی ( ( )CVفشم ضماسٌ -1دوسشی ،لاتل دسسشع اص يتگاٌ داوطگاٌ)
 گًاَی فشاؿر اص زحصیل ديسٌ واسضىاسی ي واسضىاسی اسضذ وٍ دس آن ومشٌ مؼذل لیذ ضذٌ تاضذ تشای داوص آمًخسگان یا
گًاَی زاسیخ فشاؿر اص زحصیل تشای داوطجًیان واسضىاسی اسضذ (فشم ضماسٌ -2دوسشی ،لاتل دسسشع اص يتگاٌ داوطگاٌ )
 زىمیل فشم خالصٍ يضؼیر مسماضی تٍ صًسذ زایح ضذٌ (فشم ضماسٌ -3دوسشی ،لاتل دسسشع اص يتگاٌ داوطگاٌ)
 فایل اسىه گًاَی خزیشش یا چاج ممالٍ  ISIیا ػلمی خظيَطی (داخلی ي خاسجی) مًسد زاییذ يصاسذ ػلًم یا تُذاضر وٍ
مشزثط تا خایان وامٍ تاضذ ،تٍ َمشاٌ صفحٍ ايل ممالٍ  ،اسىه گًاَی ثثر اخسشاع مًسد زاییذ ساصمان خظيَص َای ػلمی ي
صىؼسی ایشان ،اسىه گًاَی تشگضیذگی جطىًاسٌ َای ػلمی مؼسثش تیه المللی خًاسصمی ،فاساتی ،ساصی ي اته سیىا  ،وٍ مجمًػٍ
آوُا دس یه فایل  PDFاسسال گشدد ( .الصم تٍ روش اسر صشفا مماالذ خزیشش یا چاج ضذٌ دس مجالذ اسسال گشدد .اسائٍ سایش
مذاسن خظيَطی دس سيص مصاحثٍ الضامی اسر).
 ياسیض مثلؾ  800/000سیال ( َطسصذ َضاس سیال) تٍ حساب ضماسٌ  3150063581تا ضىاسٍ  005006004057تاوه زجاسذ
ضؼثٍ داوطگاٌ تٍ وام دسآمذ اوسطاساذ داوطگاٌ گلسسان ي اسسال فیص ياسیضی.


آدرس ارسال مدارک  :ویلًمسش دٌ جادٌ گشگان – گىثذ ،ویلًمسش یه جادٌ سشخىىالزٍ – گشگان ،داوطگاٌ جامغ گلسسان،
وذ خسسی  ،49361 -79142ضماسٌ زماع( 01738734141 :دفسش َذایر اسسؼذاد دسخطان داوطگاٌ)



تبصزٌَ :شیىٍ ثبت وام غیزقابل استزداد است.
 تذکز )1 :مُلر ثثر وام زا  99/02/31میثاضذ.
 )2دسج ػثاسذ (مشتًط تٍ اسسؼذادَای دسخطان) تش سيی خاور خسری الضامیسر .


زحًیل اصل فشمُا ي گًاَی َای اسسالی تاال ،دس سيص مصاحثٍ الضامی اسر.



دايطلثان مطـًل خذمر يظیفٍ ،تا اسائٍ گًاَی اص یگان محل خذمر خًد مثىی تش ازمام خذمر يظیفٍ ػمًمی زا خایان
ضُشیًس  ،1399میزًاوىذ دس ایه فشاخًان ضشور وىىذ.
مسماضیان ياجذ ضشایط دس صمان ممشس جُر مصاحثٍ ػلمی دػًذ خًاَىذ ضذ ي اطالعسساوی اص طشیك يتگاٌ داوطگاٌ اوجام
میضًد.



الصم تٍ روش اسر وٍ اسا ٌئ دسخًاسر ي دػًذ تٍ مصاحثٍ تٍ مىضلٍ خزیشش لطؼی ومیتاضذ ي خزیشش لطؼی دايطلثان
مىًط تٍ زاییذ ساصمان سىجص آمًصش وطًس خًاَذ تًد.
اسامی خزیشفسٍضذگان وُایی دس ویمٍ ديم ضُشیًسماٌ اػالم خًاَذ ضذ  ،لزا خًاَطمىذ اسر اص َشگًوٍ زماع ي مشاجؼٍ
ؿیشضشيسی تٍ ایه اداسٌ خًدداسی وماییذ.





