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پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون در دانشگاه شهیدچمران اهواز

دانشگاه  شهيد چمران اهواز از ميان دانشجويان ممتاز دوره كارشناسي ارشد دانشگاه  شهيد چمران اهواز و ساير  
    دانشگاه هاي معتبر دولتي براي سال تحصيلي 93 – 92  در مقطع دكتري بدون آزمون دانشجو مي پذيرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه شهيد چمران اهواز در جهت اجراي آييننامه  ارائه تسهيلات به برگزيدگان علمي 
ازميان دانشجويان ممتاز دوره كارشناسي  ارشد دانشگاه شهيد چمران اهواز و ساير دانشگاه هاي معتبر دولتي براي سال 

 .تحصيلي 93 – 92 در مقطع دكتري دانشجو مي پذيرد

  

دانش آموختگاني كه به لحاظ ميانگين كل دوره با احتساب نمره پايان نامه جزء  رتبه هاي اول تا سوم دانشجويان هم
رشته وهم ورودي خود باشند، درصورت  داشتن يكي از شرايط زير مبني بر ممتاز بودن مي توانند بدون نياز به شركت

.در  آزمون كتبي و با معرفي سازمان سنجش از تسهيلات مذكور بهره مند شوند

  

داشتن حداقل دو مقاله مستخرج از پايان نامه، پذيرفته شده يا چاپ شده در  مجلات علمي پژوهشي با نمايه معتبر ملي يا
.بين المللي، ياطرحهاي پژوهشي  دوره تحصيلي كارشناسي ارشد كه دانشجو مجري مسؤل آنها باشد

  

تمام دانشجویان نمونه کشوری در دوره کارشناسی ارشد، دانشجويان رتبه اول  المپيادهاي علمي دانشجويي، دانشجويان
رتبه اول آزمون سراسري ورودي كارشناسي  ارشد، دانشآموختگان رتبه اول در دو دوره كارشناسي و كارشناسيارشد، 

دارندگان نشان طلاي كشوري المپيادهاي دانش آموزي با موضوع مصوب شوراي عالي  انقلاب فرهنگي و رتبه هاي اول تا
سوم نهايي جشنواره هاي معتبر علمي در دوره  كارشناسي ارشد با مشار كت حداقل 35 درصد درصورت داشتن حداقل

يك مقاله  مستخرج از پايان نامه، پذيرفته شده يا چاپ شده در مجلات علمي پژوهشي با  نمايه معتبر ملي يا بين المللي،
 دانش آموختگان كارشناسي ارشدي كه در  دوره كارشناسي.يا طرحهاي پژوهشي كه دانشجو مجري مسؤل  آنها باشد

پيوسته به لحاظ ميانگين كل جزء بيست درصد برتر دانشجويان هم  رشته و هم ورودي خود بوده و حداكثر در هشت
نيمسال تحصيلي دانش آموخته شده  باشند و داراي رتبه هاي كشوري درآزمون سراسري سازمان سنجش باشند مشمول

این  پذیرش خواهند شد.

  

متقاضيان تا 20خرداد 92 فرصت دارند مدارک خود را به نشاني دفتر حفظ و  هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه (
 .اهواز- دانشگاه شهيد چمران –ساختمان  مركزي- دفتر حفظ وهدايت استعدادهاي درخشان ) ارسال كنند
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