
در دانشگاه  98- 99سال تحصیلی     .( Ph.Dمقطع دکترا ) )سهمیه استعدادهای درخشان(پذیرش بدون آزمون  اطالعیه

 علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 

تحقق رسالت خود مبنی بر گسترش دوره های تحصیالت تکمیلی ودر  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در راستای

) آئین نامه ارائه تسهیالت به برگزیدگان 18/4/1393مورخ 67272/21اجرای ابالغیه وزارت علوم تحقیقات وفناوری به شماره 

دانشگاه علوم  متقاضیان از بین  16/12/93مورخ 237200/21اصالحیه شماره و علمی برای ورود به دوره های تحصیلی باالتر(

برای نیمسال اول   دکتری  جهت مقطعهستند را دارا شرایط عمومی واختصاصی زیر   کشاورزی ساری وسایر دانشگاه ها که 

 :دانشجو می پذیرد زیردر رشته گرایش های   99-98

  
عنوان رشته مقطع دکتری براساس دفترچه  گرایش 

98سال   

 ردیف

ومهندسی صنایع غذایی علوم فناوری مواد غذایی  1 

 2 اقتصاد کشاورزی اقتصاد منابع طبیعی ومحیط زیست

 3 اقتصاد کشاورزی بازار یابی محصوالت کشاورزی

 4 علوم دامی  تغذیه دام 

وطیور اصالح دامژنتیک و  5 علوم دامی 

 6 علوم دامی  تغذیه طیور

 7 علوم ومهندسی آب  آبیاری وزهکشی

ومهندسی آبعلوم  سازه های آبی  8 

 9 ژنتیک وبه نژادی گیاهی -

 10 آگروتکنولوژی فیزیولوژی گیاهان زراعی 

زراعی گیاهان اکولوژی   11 آگروتکنولوژی  

 12  گیاهی  بیماری شناسی -

 13 مدیریت حاصلخیزی وزیست فناوری خاک شیمی ،حاصلخیزی خاک وتغذیه گیاه 

جنگل ومهندسی علوم عمران و بهره برداری جنگل  14 

جنگل ومهندسی علوم مدیریت جنگل  15 

جنگلعلوم زیستی  جنگل ومهندسی علوم   16 

سلولزیصنایع   17 مهندسی صنایع چوب وفرآورده های سلولزی 



شیالتعلوم ومهندسی  تکثیر وپرورش آبزیان  18 

 19 علوم ومهندسی مرتع -

 20 علوم ومهندسی آبخیز حفاظت آب وخاک 

ز آبخی مدیریت حوزه های  21 علوم ومهندسی آبخیز 

 

 داوطلبان به شرح ذیل می باشد. شرایط 

 

 شرایط عمومی -الف

پذیرفتن قانون اساسی وعدم مخالفت با نظام جمهوری  -2اعتقاد به دین مبین اسالم  -1دارا بودن صالحیت عمومی)  .1

 عدم وابستگی حزبی ( -4نداشتن سوء پیشینه  -3اسالمی ایران

 قانونی برای ادامه تحصیل از لحاظ نظام وظیفه برای داوطلبان مردنداشتن منع  .2

 شرایط اختصاصی-ب

بدون احتساب نمره پایان نامه در دوره کارشناسی  17در دوره کارشناسی ومیانگین حداقل  16داشتن میانگین کل حداقل  -1

 ارشد.

 مان انتشار اطالعیه این دانشگاه( .بیش از دو سال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد ) تا ز -2

 پژوهشی ومصاحبه الزامی می باشد.  ،امتیاز از فعالیتهای آموزشی 60کسب حداقل  -3

مقاله علمی پژوهشی مستخرج از پایان نامه چاپ شده در مجالت معتبر بین المللی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و  - 4

 .( امتیاز از مستندات این بخش الزامی است 7کسب حداقل  )فناوری 

 

بوده و درنشریات لیست سیاه وزارتین علوم  و بهداشت چاپ  معتبر مورد تایید دانشگاهنمایه  باید دارایمقاالت خارجی  4- 1

 نشده باشند.

وامضای سردبیر مجله  قابل قبول است ) پذیرش داخلی وخارجی با یستی با مهرحداکثر دوفقره پذیرش قطعی مقاالت  2-4

 باشد( .

 

 

 

 

 



 امتیازات پژوهشی : -1جدول شماره 

 

 

 

 امتیازات آموزشی : -2جدول شماره 

 نوع فعالیت ردیف
حداقل 

 امتیاز

حداکثر 

 امتیاز
 امتیاز مکتسبه نحوه ارزیابی

1 

 داخلی)  پژوهشی–مقاالت علمی  .1

 نامه پایان با مرتبط(  وخارجی

گواهی ثبت اختراع مورد  .2

تائیدسازمان پژوهش های علمی 

 وصنعتی ایران

برگزیدگی در جشنواره های علمی  .3

معتبر بین المللی خوارزمی, فارابی 

 , رازی

 امتیاز 7
22   

 امتیاز

 امتیاز 7هر مقاله تا -

 

گواهی ثبت اختراع بین -

 امتیاز  5و داخلی تا  7المللی تا 

و بین 3تا برگزیدگی داخلی -

 امتیاز  7المللی تا 

 

2 
ترویجی مرتبط با پایان  –مقاالت علمی 

 نامه
   امتیاز3هر مقاله تا  امتیاز 6 -

 

3 
مقاالت چاپ شده در کنفرانس های معتبر ) 

 داخلی یا خارجی (
 امتیاز 4 -

 1وداخلی تا  2خارجی تا 

    امتیاز

4 
تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته 

 تحصیلی
    امتیاز 4 -

 

 امتیاز 2 - کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد 5
 1وبسیار خوب تا  2عالی تا 

  امتیاز

    امتیاز 2 - گزارش نهایی مصوب طرح پژوهشی  6

 40 7 حداقل وحداکثر امتیاز قابل محاسبه 
  

 نوع فعالیت ردیف
حداکثر 

 امتیاز
 امتیاز مکتسبه نحوه ارزیابی

1 
محل تحصیل میانگین کل وکیفیت دانشگاه 

 دوره کارشناسی ) پیوسته وناپیوسته(
 امتیاز 5

مطابق با دستورالعمل اجرایی 

  مربوطه



 
 : 1تبصره 

امتیاز از مستندات مربوطه  7احراز شرایط عمومی وضوابط اختصاصی شرط الزم برای بررسی درخواست پذیرش داوطلبان می باشد وکسب حداقل 

الزامی است وچنانچه داوطلبی در صورت راه یابی به مرحله مصاحبه علمی وفق نظر کمیته مصاحبه کننده موفق به کسب حداقل امتیاز نشود از 

 فهرست داوطلبان واجد شرایط حذف خواهد شد. 

 : 2تبصره 

 ترازی آیین نامه اصالحی )جداول ذیل(می باشند.جداول امتیازات مصاحبه وارزیابی نمره زبان مطابق جدول هم

 امتیازات مصاحبه  -3جدول شماره 

 
امتیاز مکتسبه طبق نظر 

 کمیته مصاحبه کننده

 ردیف شاخص ارزیابی حداکثر امتیاز

تسلط در تجزیه وتحلیل مساعل علمی وپاسخگویی به  امتیاز 3 

 سواالت 

1 

 2 وسعت نظر ، نوآوری وکار آفرینی امتیاز3 

 3 شخصیت ومتانت ونحوه تعامل  امتیاز3 

 4 نگرش واطالعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی  امتیاز3 

 5 توانایی فن بیان وانتقال مطالب  امتیاز  3 

همراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویت های علمی  امتیاز 15 

 اعضای گروه 

6 

  جمع 30 

2 

میانگین کل وکیفیت دانشگاه محل تحصیل 

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ) بدون 

 احتساب نمره پایان نامه (

 امتیاز 6
مطابق با دستورالعمل اجرایی 

  مربوطه

 امتیاز 3 کارشناسیطول مدت تحصیل در دوره  3

نیمسال کارشناسی  8بیش از 

نیمسال کارشناسی  4پیوسته و

 ناپیوسته امتیاز تعلق نمی گیرد. 
 

4 
طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی 

 ارشد
 نیمسال امتیاز ندارد 5بیش از  امتیاز3

 

 امتیاز  5رتبه یک الی سه تا  امتیاز 5 برگزیدگان المپیاد های علمی دانشجویی 5
 

 طبق جدول همترازی مربوطه امتیاز 8 داشتن مدرک زبان معتبر 6
 

 30 جمع حداکثر           
  



 

 

 همترازی نمرات آزمون های  زبان انگلیسی  – 4جدول شماره 

 

 TOLIMO TOEFL حداکثر امتیاز
CB 

TOEFL 
IBT 

IELTS MSRT 

8 680-600 300-250 120-98 9-7 100-90 

7 599-575 249-232 95-86 9/6-5/6 89-85 

6 574-550 231-212 85-76 4/6-6 84-80 

5 549-525 214-196 75-66 9/5-5/5 79-75 

4 524-500 195-173 65-56 4/5-5 74-70 

3 499-375 174-152 55-46 9/4-5/4 69-65 

2 374-350 151-133 46-36 4/3-4 64-60 

1 349-325 132-113 35-29 9/3-5/3 59-50 

 

 

 

 دقت :

کلیه دانشجویان پذیرفته شده باید قبل از امتحان جامع دوره دکتری دارای گواهی قبولی در یکی از آزمون های زبان مورد - 1

 با شند. قبول دانشگاه یا معادل آنها

گواهی چنانچه متقاضی دارای نمره قبولی از آزمونهای جدول فوق با دو سال اعتبار) تا زمان ثبت نام ( باشد می تواند  -2

 مربوطه را ارائه نماید .

 در شرایط مساوی اولویت با دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری است . -3

 

 مدارک مورد نیاز: 

 (. 1- 4شماره های  )فرم تکمیل وارسال  درخواست کتبی متقاضی .1

 گواهی قبولی زبان انگلیسی ) در صورت گذراندن ( .2

 اهی کارشناسی و کارشناسی ارشد یک برگ و ریزنمرات تائید شدهتصویر گو .3

 با ذکر دقیق تاریخ وشماره چاپ یک نسخه از تصویرتمام صفحات مقاالت چاپ شده درمجالت و کنفرانس ها .4



 تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی یک برگ .5

 تصویر صفحه نتیجه ارزشیابی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد یک برگ .6

 ویر چکیده پایان نامهتص .7

 جدید  3*4عکس .8

ارائه گواهی مبنی بر بالمانع بودن ادامه تحصیل به لحاظ خدمت سربازی تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا  .9

 داوطلبین مرد

نزد بانک  968083260ریال )یک میلیون ریال ( که بایستی به حساب شماره 1000000رسید بانکی به مبلغ   اصل  .10

به نام سایر درآمد های دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  9680تجارت شعبه بلوار خزر ساری کد شعبه 

 واریز شود.

 تبصره:

) فرم  98دانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناسی ارشد باید گواهی اشتغال به تحصیل و تائید اتمام دوره مذبور تا پایان شهریور

 ضمیمه نمایند همچنین ارسال ریز نمرات واحد های گذرانده )کارنامه( ضرورت دارد.( را 2شماره

 

 

 ی مهم: نکته

خود شرکت نماید.در مرتبط با رشته تحصیلی هر داوطلب مجاز است فقط در یک گرایش درکدرشته های روزانه  .1

شدگان منوط به تائید صالحیت صورت پذیرش نهایی ، تغییر گرایش امکان پذیر نمی باشد.پذیرش قطعی پذیرفته 

ودر صورت عدم تایید در  عمومی انان توسط مراجع ذی صالح وتائید نهایی سازمان سنجش وآموزش کشور می باشد

 هر مرحله از تحصیل دانشگاه هیچ مسولیتی نخواهدداشت . 

ایط آئین نامه شماره چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، برگزاری مصاحبه، وتحصیل مشخص گرددکه داوطلب واجد شر .1

نبوده است ویا در مدارک ارائه شده خدشه ای وجود داشته باشد از شرکت در مصاحبه یا  18/4/93مورخ  67272/67

 ادامه تحصیل در هر مرحله ای که باشد جلوگیری به عمل آمده و مطابق مقررات باوی رفتار خواهد شد. 

 

 نکات مهم درمراحل ثبت نام :

از طریق ایمیل به صندوق 15/2/98حد اکثر تا تاریخ اولیه ارسال درخواست  .1

tahsilat.takmili.sari@gmail.com  همراه و ثابت تلفن شماره  کد ملی و  -با ارسال نام و نام خانوادگی - 

درموضوع   - هر کدام در یک سطر(( تقاضا مورد دکتری رشته و ارشد کارشناسی تحصیلی رشته – شناسنامه شماره

mailto:tahsilat.takmili.sari@gmail.com
mailto:tahsilat.takmili.sari@gmail.com


 .قید شودمقطع دکتری بدون آزمون برای پذیرش  درخواستایمیل 

 اسکن فیش بانکی ضمیمه ایمیل شود. .2

صندوق پستی –جاده دریا  9کیلومتر-ساری به آدرس :   1/3/98 لغایت 18/1/98متقاضیان باید مدارک خود را از  .3

پست پیشتاز ارسال نمایند.  ا، دفتر هدایت استعدادهای درخشان   ب صیالت تکمیلیتح-دانشگاهسازمان مرکزی    578

 از تاریخ های ذکر شده ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. بعدبدیهی است به مدارکی که 

. بنابر این در را بایستی متقاضیان پس از دعوت به مصاحبه درروز مصا حبه به همراه داشته باشند  اصل مستندات .4

 حفظ و نگهداری نسخه اصلی کلیه مدارک دقت الزم بعمل آید.

. خواهشمند است از ارسال داده نخواهد شد بازگشتهیچ عنوان به  و وجه واریزی به حساب دانشگاهمدارک ارسالی  .5

 .جدا خوداری فرمائید  التحصیلی رک وگواهی فارغااصل مد

جهت رفع اشکاالت احتمالی و پاسخ به سواالت متقاضیان می توانند با ارسال شماره تماس وطرح مشکل به ایمیل فوق 

 تماس بگیرند. 01133687714و یا در ساعات اداری با شماره تلفن 

 اولجهت اطالعات تکمیلی و مراحل آتی توصیه میگردد روزانه به اخبار دانشگاه یا اطالعیه های درج شده در صفحه 

 دانشگاه مراجعه فرمایند.

 1دانلود فرم شماره 

 2دانلود فرم شماره 

 3دانلود فرم شماره 

 4دانلود فرم شماره 
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