پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و زيست فناوری در اجرای سياستهای هدايت و حمايت از دانشجويان برترر و اراهرت تسرهيبه برت
آنان برای ورود بت دوره دكتری ،بت استناد آيين نامت شورای هدايت استعدادهای درخشران وزاره للرو  ،تيقيقراه و فنراوری برت
شررماره  ٦٢/٢٧٦٧٦مررور  ٣٩/٤/٢١و اصرربحيت شررماره  ٦٢/٦٩٧٦٢٢مررور  ٣٩/٢٦/٢٢و اببغيررت شررماره  ٦/٦٣٣9٧٤مررور
 ٣٢/٢٦/٢٢از بين دانش آموختگان و دانشجويان نيمسال آخر مقطع كارشناسی ارشد دانشگاهها و موسساه آموزش لالی كشرور،
با رلايت كامل شرايط الرب شرده بررای سرال تي ريلی  ٣٧-٣١در رشرتت زيسرت شناسری -ژنتيرک مولورولی  ،دانشرجو مری
پذيرد.متقاضيان حداكثر تا تاريخ  ٣٧/٩/٩٢مدارک مشروحت ذيل را با پست پيشتاز بت آدرس تهران-كيلرومتر  ٢9اتوبران تهرران-
كرج-شهرک للم و فناوری پژوهش-بلوار پژوهش-كدپستی-٢٤٣٧٧٢٢٩٢٢صندوق پستی  -٢٤٣٢9/٢٢٢اداره آموزش پژوهشگاه
ملی مهندسی ژنتيک و زيست فناوری ارسال نمايند.

شرایط ثبت انم:
)1
)2
)3
)4

دارا بودن مدرک كارشناسی ارشد با ميانگين حداقل  ٢٧بدون احتساب پايان نامت
گواهی اشتغال بت تي يل دانشجويان تر آخر كارشناسی ارشد ،مشروط بت دفاع از پايان نامت تا تاريخ  ٣٧/٢/٩٢با ذكر معدل
دارا بودن مدرک كارشناسی پيوستت با ميانگين كل حداقل ٢٢
سپری نشدن بيش از دو سال از فارغ التي يلی دانشجو درمقطع كارشناسی ارشد (دانش آموختگان نيمسال دو سال
تي يلی  ٣٤-٣9و بعد از آن) .

تب ره  )٢دانش آموختگان و دانشجويان پرديس های خودگردان  -دوره های الوترونيوی و مجازی -و نيمت حضوری مجاز بت اراهت
تقاضا نمی باشند.
تب ره  )٦متقايان صرفا مجاز بت اراهت درخواست در رشتت تي يلی مرتبط با رشتت تي يلی كارشناسی ارشد خود می باشند.

شرایط اختصاصی:
 )٢كسب حداقل  ٧٢امتياز از مجموع امتيازاه جداول فعاليت های آموزشی ،پزوهشی و م احبت مطابق با جداول ارزشيابی
مندرج آيين نامت شورای هدايت استعدادهای درخشان وزاره للو  ،تيقيقاه و فناوری (جداول  ٢تا  )٤برای پذيرش
الزامی است(.اولويت پذيرش با باالترين امتياز می باشد)
 )٦پذيرفتت شدگانی كت مدرک زبان را دارا نمی باشند ملز هستند مدرک قابل قبول زبان لمومی را تا قبل از برگزاری آزمون
جامع(طبق آيين نامت آموزشی) اراهت نمايند.

ن کات اقبل توهج متقاضیان رد خصوص مدا رک علمی و ژپوهشی:
 )1مقااله اراهت شده براساس جدول شماره ،٢بايد چاپ شده يا دارای گواهی پذيرش چاپ بوده و مرتبط با پايان نامت باشد .
 )2گواهی پذيرش چاپ بايد مورد تاييد هياه تيريريت  /دفترنشريت با ذكر شماره مجلت و دوره آن باشد .
 )3ثبت اختراع بايد مورد تاييد سازمان پژوهشهای للمی و صنعتی ايران يا مراجع معتبر بين المللی باشد .
 )4برگزيدگان جشنواره های للمی ملی معتبر ( خورازمی  ،فارابی ،رازی ،ابن سينا) ،للمی بين المللی و برگزيدگان
المپيادهای للمی دانشجويی بايد دارای تاييديت رسمی از دبيرخانت جشنواره ذيربط و يا دبيرخانت المپياد باشند .

مدا رک الزم:


كپی شناسنامت(تما صفياه)



كپی كاره ملی(پشت و رو)



كپی گواهی پايان تي يبه و ريز نمراه تاييد شده مقطع كارشناسی



كپی گواهی پايان تي يبه و ريز نمراه تاييد شده كارشناسی ارشد



كپی گواهی صورتجلست دفاليت پايان نامت كارشناسی ارشد با درج نمره و درجت پايان نامت.



گواهی اشتغال بت تي يل مبنی بر دفاع از پايان نامت تا تاريخ  ٣٧/٢/٩٢با ذكر معدل (دانشجويان شاغل بت تي يل كارشناسری
ارشد)



مقااله للمی ،پژوهشی مستخرج و مرتبط با پايان نامت(چاپ شده يا دارای تاييديت چاپ) در مجبه مورد تاييد وزاره للو ،
تيقيقاه و فناوری



ت اوير ديگر مدارک و سوابق پژوهشی مطابق با جدول شماره ٢



هزينت ثبت نا بت مبلغ  ٧٢٢٢٢٢ريال (هزينت ثبت نا بت صوره نقدی ودر روز م احبت از داوطلبان اخذ خواهد گرديد.
نواه مهم :
 - ٢مدارک ناقص بررسی نخواهد شد
 - ٦مدارک بت گونت ای ارسال شود كت حداكثر تا تاريخ  ٣٧/٩/٩٢بت اداره آموزش پژوهشگاه رسيده باشد.بت درخواسرت هرايی
كت پس از تاريخ مذكور دريافت گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 - ٩تاريخ م احبت داوطلبان واجد شرايط متعاقبا الب خواهد گرديد.
 - ٤مسئوليت صيت مدارک ارسالی بت لهده داوطلب می باشد .در صوره اثباه هرگونت خبف در مدارک ارسالی داوطلب ،در
هر مرحلت ای قبولی وی كان لم يون تلقی می شود و قابل پيگرد قانونی است.
به همراه داشتن اصل و کپی کليه مدارك براي متقاضيان واجد شرايط ،به هنگام مصاحبه الزامی است.

جدا ول ارزشیابی داوطلبان بدون آزمون دكتري ()PH.D
جدول شماره  -١نحوه محاسبه امتيازات پژوهشي (حداكثر ٠٤امتياز)
رديف

نوع فعاليت

حداقل
امتياز

٢

 )٢-٢مقااله للمی -پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط
با پايان نامت
 )٦-٢گواهی ثبت اختراع مورد تاييد سازمان پژوهش های
للمی و صنعتی ايران
 )٩-٢برگزيدگی درجشنواره های للمی معتبر بين المللی،
خوارزمی ،فارابی ،رازی و ابن سينا

حداكثر
امتياز

نيوة ارزيابی(طبق نظر كميتت م احبت كننده)

٧
امتياز

٤٢
امتياز

هرمقالت تا  ٧امتيازگواهی ثبت اختراع بين المللی تا  ٧وداخلی تا 9امتياز
 -برگزيدگی داخلی تا  ٩و بين المللی تا  ٧امتياز

٦

مقااله للمی -ترويجی مرتبط با پايان نامت

رر

٢
امتياز

هر مقالت تا  ٩امتياز

٩

مقااله چاپ شده در كنفرانس های معتبر(داخلی يا
خارجی)

رر

٤
امتياز

خارجی تا  ٦و داخلی  ٢امتياز

٤

تاليف يا ترجمت كتاب مرتبط با رشتت تي يلی

رر

٤
امتياز

رر

9

كيفيت پايان نامت كارشناسی ارشد

رر

٤
امتياز

لالی تا  ٤امتياز و بسيار خوب تا  ٦امتياز

حداقل وحداكثر امتياز قابل مياسبت

٧

٤٢

امتياز
موتسبت

جدول شماره  -2نحوه محاسبه امتيازات آموزشي
نوع فعاليت

حداكثر
امتياز

٢

ميانگين كلوكيفيت دانشگاه ميل تي يلدوره كارشناسی(پيوستت و
ناپيوستت)

٢
امتياز

مطابق با دستورالعمل اجرايی شورای تي يبه
توميلی دانشگاه

٧

ميانگين كل و كيفيت دانشگاه ميل تي يل دوره كارشناسی ارشد
ناپيوستت ( بدون احتساب نمره پايان نامت)

9
امتياز

مطابق با دستوراالعمل اجرايی شورای تي يبه
توميلی دانشگاه

١

طول مده تي يل در دوره كارشناسی

٩
امتياز

بيش از  ١نيمسال كارشناسی پيوستت بيش از ٤
نيمسال كارشناسی نا پيوستت امتياز ندارد.

٣

طول مده تي يل در دوره كارشناسی ارشد ناپيوستت

٩
امتياز

بيش از  9نيمسال امتيازی ندارد

٢٢

برگزيدگان المپيادهای للمی دانشجويی

9
امتياز

رتبت٢تا 9 ،٩امتياز -رتبت ٤تا  ٤ ،٢امتياز -رتبت
٧تا ٩ ،٣امتياز-رتبت ٢٢تا ٦ ،٢٦امتياز و رتبت ٢٩تا
 ،٢9امتياز

٢٢

داشتن مدرک زبان معتبر

١
امتياز

طبق جدول شماره ٤

رديف

جمع

٩٢

نيوة ارزيابی

امتياز
موتسبت

٩٢

* رشته هايي كه طبق مصوبه شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي در دوره كارشناسي پيوسته براي  ٩نيمسال و كارشناسي ناپيوسته براي  ٥نيمسال تصويب
شده اند(دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد پيوسته(با حداكثر سنوات  ١2نيمسال تحصيلي) با نظر كميته مصاحبه كننده مي توانند از مجموع امتياز
بندهاي  ٨و  ٩بهره مند شوند.

جدول شماره - ٣امتيازات مصاحبه
حداكثر

شاخص ارزيابي

رديف

امتياز

12

تسلط در تجزيه و تحليل مسائل علمي و پاسخگويي به سؤاالت

 3امتياز

13

وسعت نظر ،نوآوري و كارآفريني

 3امتياز

14

شخصيت ،متانت و نحوه تعامل

 3امتياز

11

نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با رشته تحصيلي

 3امتياز

11

توانايي فن بيان و انتقال مطالب

 3امتياز

11

همراستايي زمينه پژوهشي داوطلب با اولويتهاي علمي اعضاي گروه

 11امتياز

امتياز مكتسبه طبق نظر كميته مصاحبه كننده

٣٤

جمع

جدول شماره – ٠همترازي نمرات آزمون هاي ملي و بين المللي زبان انگليسي
)MSRT(MCHE

IELTS
Equivalent

TOEFL
IBT

TOEFL
Computer

TOEFL
PAPER+
TOLIMO

حداكثر امتياز

٩٤-١٤٤

7-٩/٤

٩٩-١2٤

2٥٤-٣٤٤

٩٤٤-٩٨٤

٨

٨٥-٨٩

٩/٥-٩/٩

٨٩-٩٥

2٣2-2٠٩

٥7٥-٥٩٩

7

٨٤-٨٠

٩-٩/٠

7٩-٨٥

2١٣-2٣١

٥٥٤-٥7٠

٩

7٥-7٩

٥/٥-٥/٩

٩٩-7٥

١٩٩-2١2

٥2٥-٥٠٩

٥

7٤-7٠

٥-٥/٠

٥٩-٩٥

١7٣-١٩٥

٥٤٤-٥2٠

٠

٩٥-٩٩

٠/٥-٠/٩

٠٩-٥٥

١٥2-١72

٠7٥-٠٩٩

٣

٩٤-٩٠

٠-٠/٠

٣٩-٠٥

١٣٣-١٥١

٠٥٤-٠7٠

2

٥٤-٥٩

٣/٥-٣/٩

2٩-٣٥

١١٣-١٣2

٠2٥-٠٠٩

١

* تذکرات:
-١قطعي شدن پذيرش منوط به تاييد صالحيت عمومي و تاييد سازمان سنجش آموزش كشور خواهد بود .
-2دانشجوي شاغل به تحصيل در صورت پذيرش ،چنانچه تا پايان شهريور  ٩7فارغ التحصيل نگردد قبولي وي منتفي خواهد شد.
-٣درخواست دانش آموختگان دانشگاه هاي خارج از كشور قابل بررسي نمي باشد.

فرم تقاضاي پذيرش استفاده ازسهميه استعدادهاي درخشان در مقطع دكتري

اطالعات فردي :

سال تحصيلي٩7-٩٨

(فرم بايد به صورت تايپ شده يا خوانا تهيه شود)
جنسيت :زن 

نام و نام خانوادگي:

شماره شناسنامه:

نام پدر:

مرد

تاريخ تولد... /... /... :

كدملي:

سريال شناسنامه:

رشته وگرايش مورد تقاضا:
اطالعات كارشناسي ارشد
رشته تحصيلي:

نام دانشگاه:

فارغالتحصيل :

نوعدوره:

دانشجويترمآخر :

تاريخ ورود... / ... / ... :

روزانه

معدل بدون پايان نامه... / ... :

نوبت دوم 

تاريخ فارغالتحصيلي... / ... / ... :

معدلكل با پايان نامه:

سال و سنوات طيشده پسازفراغت ازتحصيلكارشناسيارشد:

تعدادترمهاي فارغالتحصيلي ... :نيمسال

 ...سال

... / ...

رتبه:

مدركزبانعمومي:

 ...نيمسال

عنوان پايان نامه:

درجه و نمره پايان نامه:

اطالعات كارشناسي (پيوسته/ناپيوسته)
رشته تحصيلي:
تاريخ فارغالتحصيلي:

معدلكل... / ... :

نام دانشگاه:
تاريخ ورود... / ... / ... :

... / ... / ...

رتبه:

تعدادترمهاي فارغالتحصيلي ... :نيمسال

نشاني دقيق محل سكونت:
شماره تلفن منزل:

كد شهرستان:

شماره تلفن همراه:

شماره تلفن محل كار:

آدرس پست الكترونيكي:
اينجانب

متقاضي استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان ،ضمن آگاهي از اينكه پذيرش درخواست به منزله

پذيرش در اين دانشگاه نميباشد ،متعهد ميشوم موارد فوق را در نهايت دقت و صحت تكميل نموده و چنانچه خالف آن ثابت شود پژوهشگاه مجاز
است طبق مقررات با اينجانب رفتار نمايد.

امضاء متقاضي:

تاريخ تقاضا:

:
*مقاالت  Submitمورد قبول نميباشد.
تعداد مقاالت علمي،پژوهشي
رديف

عنوان مقاله /كتاب

تعداد مقاالت علمي ،ترويجي
نوع مقاله

نام مجله

تعداد مقاالت كنفرانس
تاريخ پذيرش

تاريخ چاپ

