
ايالم دانشگاه رشته شيمي معدني) PhD(آگهي پذيرش دانشجوي دكتري تخصصي

شيمي ي رشتهمقطع دكتري تخصصي  در 1388-89 تحصيلي براي نيمسال دوم سال خودهاي آموزشيبرنامهيتوسعه تحقق اهداف در راستايايالمدانشگاه 

ريزي اين اطالعيه و مصوبات شوراي عالي برنامهمصاحبه علمي و مطابق مفاد مندرج دراي كتبي و همعدني از بين داوطلبين واجد شرايط و براساس قبولي در آزمون

.پذيرد دانشجو مي، و نيز مصوبات شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه ايالموزارت علوم، تحقيقات و فناوري

: عموميشرايط

درج در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايرانين اسالم و اصل واليت فقيه يا يكي از اديان منباعتقاد به دين م.١

پذيرفتن قانون اساسي و عدم مخالفت با نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران.٢

هاي محارب و ملحدعدم وابستگي تشكيالتي و هواداري به احزاب و گروه.٣

نداشتن سوء پيشينه كيفري به تاييد مراجع ذيصالح.٤

 خدمت وظيفه عمومي براي داوطلبان مردنداشتن منع قانوني براي ادامه تحصيل از نظر.٥

: اختصاصيشرايط

.آوري رسيده باشدهاي خارج كه به تاييد وزارت علوم تحقيقات و فنهاي داخل يا دانشگاه دانشگاه از يكي ازتن دانشنامه كارشناسي ارشدشدا.1

آموختگي تا پايان واهي از دانشگاه محل تحصيل خود مبني بر دانشتوانند با ارايه گها ميارشد دانشگاهشجويان نيمسال آخر كارشناسيدان: 1تبصره 

آموخته  بديهي است اين داوطلبان در صورت قبولي، بايد حداكثر تا مدت يادشده دانش. در آزمون شركت نمايند،1388-89اول سال تحصيلينيمسال

.ها لغو خواهد شدشوند، در غير اين صورت قبولي آن

.باشند مجاز به شركت در اين آزمون نمي و دانشجوي فعلي دوره دكتريارشدا مدرك تحصيلي معادل كارشناسيداوطلبان ب: 2تبصره 

نامهي پايان يا معادل آن بدون احتساب نمره4 از 3ا ي20 از 15ارشد داشتن حداقل ميانگين كل نمرات در مقطع كارشناسي.2

 مصاحبهآزمون كتبي، سوابق تحصيلي ومون ورودي دوره دكتري تخصصي اين دانشگاه، شامل موفقيت در آزكسبقبولي دوره دكتري تخصصي منوط به .3

.باشد ميو طي مراحل گزينش توسط وزارت متبوععلمي 

.باشد منوط به قبولي در آزمون كتبي و احراز نمره حدنصاب دانشگاه مي علميدعوت به مصاحبه: تبصره

.باشدميتحصيل در دوره دكتري به صورت تمام وقت .4

 بايد حكم ماموريت به تحصيل  در دوره دكتري،هاي دولتي در صورت قبولي در آزمون و هنگام ثبت نامها و دستگاهشاغالن رسمي در سازمان: 1تبصره 

.خود را ارايه نمايند

.استعفاء خود را ارايه نمايندخش خصوصي در صورت قبولي و هنگام ثبت نام بايد حكم هاي دولتي و بشاغالن قراردادي دستگاه: 2تبصره 

 از TOLIMO ،50 از IELTS ،500 از TOEFL ،5 از 500هاي معتبر شامل  نمره در يكي از آزموناقل و كسب حدانگليسي زبان مربوط بهاحراز توانايي .5

MCHE.

 در غير .زبان انگليسي را اخذ نموده و ارايه نمايند حداقل نمره كليه دانشجويان پذيرفته شده بايد قبل از امتحان جامع دوره دكتري، گواهي: 1تبصره

.اينصورت از ادامه تحصيل محروم خواهند شد

 سال از تاريخ اخذ آن نگذشته باشد، 2هاي يادشده، چنانچه بيش از  حداقل نمره زبان انگليسي در هر يك از آزمونداوطلبان داراي گواهي: 2تبصره 

.نگام ثبت نام در دوره دكتري گواهي مذكور را تحويل دهندتوانند پس از پذيرفته شدن و در همي

نامه اجرائي قانون تسهيالت براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عاليآئينمواد طبقدرصد پذيرش رشته% 6.20

.گان، فرزندان شهدا و جانبازان اختصاص دارد به ايثارگران انقالب اسالمي، زرمندگان، آزاد،آنهاي پس ازو اصالحيه

.دن آزاد رشته را احراز نموده باشيامتياز كسب شده توسط آخرين پذيرفته شده در سهميه% 80پذيرفته شدگان اين سهميه بايد حداقل : 1تبصره 

نامه آئين طبق مواد ، چنانچهاندق عليه باطل حضور داشتههاي نبرد ح در مناطق عملياتي جبهه31/6/67 لغايت 31/6/59داوطلباني كه از تاريخ : 2تبصره 

 واجد آنهاي پس از و اصالحيهاجرائي قانون تسهيالت براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي

.ركت نمايندشدر اين آزمون  سهميه رزمندگان ، ازبا ارايه گواهي معتبرتوانندمي، شرايط باشند

آوري به ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فننامه ادامه تحصيل مربيان دانشگاهرشته مطابق آييناز ظرفيت پذيرش% 7.30

.ها و موسسات آموزش عالي اختصاص داردمربيان دانشگاه

دني آزاد رشته را احراز نماي در سهميه توسط آخرين پذيرفته شدهامتياز كسب شده% 80 شدگان اين سهميه بايد حداقل  پذيرفته:تبصره



: داوطلبان مرد شركت كننده در آزمون دوره دكتري از نظر وضعيت نظام وظيفه بايد داراي يكي از شرايط زير باشد.8

پايان خدمت نظام وظيفهت  كار-الف

 كارت معافيت تكفل يا پزشكي دائم و يا كارت معافيت دائم زمان صلح با فرم كامپيوتري-ب

.آموخته شود دانش30/11/1388 دانشجوي سال آخر كه تا تاريخ -ج

ان با داشتن  اين داوطلب.ارشد داشتن دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت در مهلت شش ماهه بعد از فراغت از تحصيل در مقطع كارشناسي-د

.آموختگي و قبل از اعزام به خدمت حق شركت در آزمون را دارند پس از تاريخ دانش به خدمت صرفا در مهلت شش ماههي آمادهدفترچه

صورت بديهي است در . شود، به خدمت اعزام شوند اين افراد الزم است در تاريخي كه توسط معاونت وظيفه عمومي نيروي انتظامي اعالم مي:تبصره

.پذيرفته شدن و دارا بودن ساير شرايط و ضوابط در هر مرحله از خدمت وظيفه ترخيص خواهند شد

پرسنل شاغل رسمي در نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسالمي ايران با ارايه گواهي موافقت از يگان مربوطه-هـ

:هم ماتكن

در غير اين صورت . بايست مراتب را سريعا به اطالع اين دانشگاه برسانده داوطلب ميدر صورت تغيير آدرس، محل سكونت و شماره تلفن اعالم شد.1

.مسئوليتي متوجه دانشگاه نخواهد بود

د هر يك از شرايط مندرج در اين واجچنانچه در هر مرحله از ثبت نام، برگزاري آزمون، پذيرش و تحصيل در دانشگاه ايالم مشخص شود كه داوطلب .2

ي تحصيل وي جلوگيري به عمل آمده و طبق مقررات با وي رفتار خواهد ش و يا ادامه از ثبت نام، شركت در آزمون، پذيراست، بالفاصلهه داطالعيه نبو

.شد

 در روز مصاحبه كليه سوابق ستبايميآيد،  مصاحبه دعوت بعمل مي شركت در آزمون جهت از آنانداوطلباني كه در آزمون كتبي پذيرفته شده و.3

.ندباش به همراه داشته داوريرا جهت... و نامه  پژوهشي، تخصصي، تجربي به تفكيك، چكيده پايان،)ارشدريز نمرات كارشناسي و كارشناسي(آموزشي

.ارسال شده و وجه ثبت نام به داوطلب مسترد نخواهد شدمدارك كليه .4

:مدارك مورد نياز

 و تقاضانامه ثبت نامتكميل فرم مشخصات.1

تصوير تمام صفحات شناسنامه.2

تصوير كارت ملي.3

 جديد3×4عكس .4

مدارك تحصيلي اخذ شده از (ارشد  و كارشناسيهاي كارشناسيگواهي موقت دورهارشد به انضمام ريزنمرات مقاطع كارشناسي و كارشناسيتصوير.5

) آوري ارزشيابي شده باشد وزارت علوم، تحقيقات و فنهاي خارج از كشور بايد توسطدانشگاه

 يا گواهي اشتغال به تحصيل اين اطالعيه شرايط اختصاصي8 مطابق با مفاد ماده  مدرك دال بر وضعيت نظام وظيفهتصوير.6

ارشد مبني بر صالحيت تحصيل در دوره دكتريمقطع كارشناسيد يتانامه علمي دو نفر از استوصيهتصوير .7

.شوندآموخته مي دانش1388-89ارشد متقاضي شركت در آزمون كه تا پايان نيمسال اول سال تحصيلي  دوره كارشناسي فرم مخصوص دانشجويانتكميل.8

 متقاضيان استفاده از سهميه ايثارگراندسته از آنتصوير گواهي معتبر براي.9

نشگاه براي متقاضيان استفاده از سهميه مربيانتصوير آخرين حكم كارگزيني اعضاي هيات علمي داو .تكميل فرم مخصوص .10

به نزد بانك تجارت شعبه دانشگاه ايالم 7875307111به حساب شماره ) ريال150،000(يال رهزار  و پنجاهواريز هزينه شركت در آزمون به مبلغ يكصد.11

يش واريزي را در محل مربوطه در فرم الكترونيكي ثبت نام وارد شماره فالزم است پس از واريز مبلغ ثبت نام، ( دانشگاه ايالمنام درآمدهاي اختصاصي

.)نموده و اصل آن را در زمان دريافت كارت ورود به جلسه آزمون به متصدي توزيع كارت تحويل نمايند

:مهلت ثبت نام، زمان برگزاري و مواد امتحاني آزمون

10حداكثر حجم  با ظرفيتشدهzip يك فايل  در قالبنيازموردمدارك ال ثبت نام جهت شركت در آزمون ورودي بصورت الكترونيكي و با ارس.1

 در كيلوبايت200حداكثر تا حجم و jpg به صورت يك فايل بايستمتقاضي ميعكس .پذيردانجام مي فرم ثبت نام، مدارك در قسمت مگابايت

.گردد فرم ثبت نام، ارسال عكسقسمت 

 به به صورت الكترونيكيو منحصرا 26/9/88حداكثر تا تاريخ بايست مدارك مورد نياز را دوره دكتري ميافراد داوطلب شركت در آزمون ورودي .2

.دانشگاه ايالم ارسال نمايند



 برگزار "ايالم، بلوار پژوهش، دانشگاه ايالم، دانشكده علوم پايه" در محل دانشگاه واقع در 10/10/88خ مورپنجشنبه آزمون اختصاصي كتبي روز .3

.د شدخواه

آندسته از داوطلباني كه به هر دليل موفق به دريافت كارت ورودي نشده .  توزيع خواهد شد9/10/88كارت ورود به جلسه آزمون روز چهارشنبه مورخ .4

.توانند كارت خود را دريافت نمايندمي نيز  و قبل از آغاز آزمونباشند، صبح روز برگزاري آزمون

سنجي  طيف-4هاي شيمي معدني،  سينتيك، ترموديناميك و مكانيسم واكنش-3 شيمي آلي فلزي، -2معدني پيشرفته، ي شيم-1 آزمون شامل  امتحانيمواد.5

.باشند مي زبان تخصصي-5در شيمي معدني، 

. تماس حاصل نمايند"مديريت تحصيالت تكميلي"0841-2222015جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 


