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پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون در ۲۳ رشته دانشگاه امام خمینی (ره)  
    دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) در ۲۳ رشته این دانشگاه دانشجویان ممتاز را بدون در دوره دکتری می پذیرد.   

به گزارش خبرنگار  مهر، پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در دوره دکتری در سال تحصیلی ۹۴-۹۵  این دانشگاه
مطابق آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره  دکتری صورت می گیرد.

  

این پذیرش در رشته های مهندسی برق (مخابرات  میدان)، شیمی (آلی)، مهندسی برق (مخابرات سیستم)، شیمی (شیمی-
تجزیه)،  مهندسی برق (کنترل)، بیوتکنولوژی کشاورزی (گیاهی)، مهندسی مواد، اصلاح  نباتات، مهندسی آبیاری و زهکشی،

زبان و ادبیات فارسی، مهندسی عمران  (ژئوتکنیک)، فلسفه، مهندسی عمران (سازه)، زبان و ادبیات عربی، مهندسی عمران 
(راه و ترابری)، تاریخ (تاریخ ایران بعد از اسلام)، مهندسی عمران (حمل  ونقل)، فلسفه و کلام اسلامی، مهندسی معماری

(طراحی نیروگاهها)، حسابداری،  ریاضی کاربردی (آنالیز عددی)، آینده پژوهی و ریاضی محض (آنالیز) انجام می  گیرد.

  

دانشجویان نیمسال چهارم یا دانشآموختگانی که تاریخ فراغت از  تحصیل آنها پس از ۱ فروردین ۹۴ باشد، با داشتن
شرایط اعلام شده میتوانند  به عنوان داوطلب بدون آزمون تلقی شده و پرونده آنها مورد بررسی قرار گیرد.

  

دارا  بودن حداقل معدل ۱۵ در کارشناسی برای دانش آموختگان دانشگاههای دولتی و  حداقل معدل ۱۶ در کارشناسی
برای دانش آموختگان سایر دانشگاه ها (پیام نور،  آزاد، غیرانتفاعی و …) و حداقل معدل ۱۷ (بدون احتساب پایان نامه) در
 کارشناسی ارشد یا حائزین رتبه اول و دوم (بدون احتساب پایان نامه) در ورودی  متقاضی (در صورت عدم احراز حداقل
معدل) برای دانش آموختگان دانشگاههای  دولتی و حداقل معدل ۱۷ (بدون احتساب پایان نامه) برای دانش آموختگان

سایر  دانشگاه ها ( پیام نور، آزاد و غیرانتفاعی و …) الزامی است.

  

احراز  یکی از بندهای الف) داشتن حداقل یک مقاله معتبر پذیرفته شده یا چاپ شده  مستخرج از پایاننامه. ب) گواهی ثبت
اختراع مورد تایید سازمان پژوهشهای  علمی و صنعتی ایران. پ) برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر بین المللی 

خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا مورد نیاز ست.

  

ثبت نام از طریق  لینک متقاضی آزمون در سامانه گلستان پس از واریز هزینه ثبت نام صورت می  گیرد و متقاضیان می
توانند تا ۳۱ اردیبهشت ماه نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
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