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 ابالغيه شماره "دکتری پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره"نامهدانشگاه مراغه  بر اساس آیین

و  25/02/95مورخ  34360/21/2، 16/12/93مورخ  237200/21 های شمارهو اصالحيه 18/04/93مورخ  67272/21

سازمان سنجش ابالغیه  اجراییمطابق دستورالعمل تحقیقات و فناوري و  وزارت علوم، 16/12/96مورخ  299574/2

، د واجد شرایطارش از بین دانشجویان کارشناسی 1399-1400، براي سال تحصیلی  23/2/99مورخ  5999شماره 

درصد ظرفیت  20) در کلیه رشته هایی که از طریق آزمون سراسري پذیرش دانشجو دارد، به صورت مازاد بر ظرفیت

 پذیرد.دانشجو میو با رعایت کامل مقررات مربوطه،  (روزانه

درخواست  ، اسکن مدارک را به همراه فرم پذیرشتکمیل دانشجویان پس از مطالعه دقیق شرایط و ضوابط و 

 ارسال نمایند. 31/4/99تا تاریخ  btalent@maragheh.ac.irیمیل به ا و فیش واریزي رشته و گرایش

بدیهی است چنانچه به علت نقص در مدارک ارسالی یا اشکال در تکمیل فرم، امتیاز فعالیتی تخصیص داده نشود، 

   مسئولیت آن به عهده شخص متقاضی خواهد بود.

 :استعدادهای درخشان درمقطع دکتریشرایط پذیرش بدون آزمون 

 .نگذشته باشد متقاضی بیش از دوسال ازتاریخ دانش آموختگی -الف

نصورت پذیرش آنها لغوخواهد یادرغیر  فارغ التحصیل شوند. 31/6/99بایست حداکثر تاتاریخ می دانشجویان -ب

 شد.

مراغه  دانشگاهدکتری  دورهدون آزمون فراخوان پذيرش ب  

(1399-1400)سال تحصیلی  

mailto:btalent@maragheh.ac.ir


مطابق جدول ارزشیابی اصالحیه مصاحبه  پژوهشی  و -آموزشی ازفعالیتهایامتیاز  60کسب حداقل -پ

مورخ  34360/21/2ابالغیه شماره  مذکور )براساس یین نامهآمربوط به  16/2/93مورخ237200/21شماره

 .(استمصاحبه تعدیل شده  امتیاز فعالیتهای آموزشی پژوهشی و 70ازامتیاز  10حداکثر  25/2/95

 پایان نامه(بدون احتساب نمره  ) 17 کل  میانگین درمقطع کارشناسی  و 16کل داشتن حداقل میانگین  -ج 

مصوب شورای شده هریک  از مقاطع  مذکور طبق دستورالعمل  میانگین همتراز درمقطع کارشناسی ارشد )با

 تحصیالت تکمیلی دانشگاه(

جامع دکتری)مطابق قبل ازآزمون  یا معادل آن درسایر آزمون ها( MCHEآزمون )از 50کسب حداقل نمره -د

 (عتف بااصالحیه آیین نامه مقطع دکتری مصوب وزارت

نحوه امتیازدهی به داوطلبان درهر یک ازردیف های جداول ارزشیابی،طبق دستورالعمل مصوب شورای  -ه

ثبت نام متقاضیان ،ازطریق فراخوان دانشگاه اطالع  خواهد بود که الزم است قبل ازتحصیالت تکمیلی دانشگاه 

 .می شودرسانی عمو

بارشته تحصیلی مقطع  پذیرش افراد واجد شرایط درهمان رشته تحصیلی با رشته های تحصیلی مرتبط -و

 آموزشی دانشگاه امکان پذیر است . تایید شورای به تشخیص گروه آموزشی و کارشناسی ارشد متقاضی،

  ان ظرفیت پذیرش دوره دکتری به باال گرد می شود.تبصره :عدد غیر صحیح میز

بنام   546099024به شماره  بانک تجارت نزداغه غ شصت هزار تومان به حساب دانشگاه مرلبه مبفیش  واریز -ر

  .شهریه

 

 


