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موضوع آئين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي  21/4/39مورخ  27676/62پيرو ابالغيه شماره 

شوراي هدايت  62/22/39درخشان در دوره تحصيلي دكتري، اصالحات آئين نامه مذكور كه در تاريخ 

استعدادهاي درخشان بازنگري و تصويب شد براي اجرا ابالغ مي شود، بديهي است ساير مفاد مندرج 

 خود باقي است. در آيين نامه كماكان به قوت

 

دانشگاه اختيار دارد حداكثر معادل بيست درصد از ظرفيت پذيرش با آزمون شيوه  :1اصالح ماده 

پژوهشي دوره روزانه دكتري خود در هر كد رشته محل تحصيل را از بين دانش آموختگان  -آموزشي

شناسي ارشد داخل كه دوره كارشناسي ارشد داخل و مورد تأييد وزارت عتف )يا دانشجويان دوره كار

تا پايان شهريور ماه سال درخواست پذيرش، دانش آموخته شوند( را به صورت مازاد بر ظرفيت، با 

 رعايت شرايط زير، پذيرش كند:

 : بيش از دو سال از تاريخ دانش آموختگي متقاضي نگذشته باشد2-2

 مطابق جداول ارزشيابي پيوستامتياز از فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و مصاحبه  26: كسب حداقل 6-2

)بدون احتساب نمره پايان نامه( در  27در دوره كارشناسي و ميانگين  22: داشتن ميانگين كل 9-2

دوره كارشناسي ارشد )يا ميانگين همتراز شده هريك از دوره هاي مذكور طبق دستورالعمل مصوب 

 شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه(.

يا معادل آن در ساير آزمونها( قبل از آزمون   MCHEآزمون زبان ) از 06: كسب حداقل نمره 4-2

 جامع دكتري )مطابق با آئين نامه دوره دكتري مصوب وزارت عتف( 

: نحوه امتيازدهي به داوطلبان در هريك از رديف هاي جداول ارزشيابي، طبق دستورالعمل مصوب 0-2

است قبل از ثبت نام متقاضيان، از طريق فراخوان شوراي تحصيالت تمكيلي دانشگاه خواهد بود كه الزم 

 دانشگاه به اطالع همگان برسد.

 

دانشگاه مي تواند فقط يك بار تا اول شهريور ماه هر سال نسبت به پذيرش حائزين  :2اصالح ماده 

شرايط، اقدام نمايد، اسامي پذيرفته شدگان بايد همراه با جدول تكميل شده ارزشيابي براي هريك از 

وطلبان، توسط معاون آموزشي دانشگاه براي تأييد صالحيت عمومي به سازمان سنجش ارسال شود دا

 و قطعي شدن ثبت نام منوط به تأييد سازمان مذكور است.
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 امتیاز می توان کسب کرد( 04: نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی )از کل این جدول، حداکثر 1جدول 

 نوع فعالیت ردیف

حداقل 

امتیاز 

 وتویی

حداکثر 

 امتیاز
 نحوه ارزیابی

2 

مقاالت علمي پژوهشي )داخلي  :2-2

 و خارجي( مرتبط با پايان نامه

5/5 04 

  تشخيص اعتبار يك مجله، و محاسبه سهم متقاضي )از

تعداد نويسندگان( و ساير موارد پيش بيني نشده، حسب آيين نامه 

 چنانچه اسمارتقاي مرتبه اعضاي هيات علمي دانشگاهها مي باشد. 

متقاضي بالفاصله بعد از اسم اساتيد راهنما و مشاور باشد، متقاضي 

 به عنوان نفر اول محاسبه مي شود.

  حداقل یک مقاله از مقاالت این ردیف بایستی مرتبط

 با پایان نامه متقاضی باشد.

 گواهي ثبت اختراع : 2-6

مورد تاييد سازمان پژوهش هاي )

 (صنعتي ايران و علمي

  امتياز 7هر گواهي ثبت اختراع بين المللي تا 

  امتياز 0هر گواهي ثبت اختراع ملي تا 

  در صورتي كه سهم هر كدام از مخترعين كتبا مشخص

 نباشد، درصد مشاركت آنها به تساوي فرض خواهد شد. 

برگزيدگي در جشنواره هاي : 2-9

علمي معتبر بين المللي خوارزمي، 

 سينافارابي، رازي و ابن 

  امتياز 9هر برگزيدگي داخلي تا 

  امتياز 7هر برگزيدگي بين المللي تا 

6 
مقاالت علمي ترويجي مرتبط با پايان 

 نامه
- ۶ 

 زارت وترويجي بايستي از وزارتين عتف يا  -علمي نشريات

و ساير نشريات، علمي  بهداشت داراي مجوز علمي ترويجي باشند

 ترويجي محسوب نمي شوند.

 امتياز 9تا  هر مقاله 

  محاسبه درصد مشاركت متقاضي، برمبناي آيين نامه

ارتقاي اعضاي هيات علمي صورت مي گيرد. چنانچه اسم متقاضي 

باشد، متقاضي به عنوان نفر اول و مشاور د راهنما يتابعد از اسم اس

 محاسبه مي شود.

 بايستي مرتبط با پايان نامه متقاضي  حداقل يك مقاله

 باشد.

 جدول يك مقاله علمي  2اضي از بند چنانچه متق– 

پژوهشي مستخرج از پايان نامه داشته باشد مقاالت اين بند مي 

 توانند مستخرج از پايان نامه نباشد.

9 

مقاالت چاپ شده در كنفرانس هاي 

يا  ISCمورد تأييد  معتبر داخلي

 خارجي
- 0 

  امتياز 6هر مقاله كامل خارجي تا 

  امتياز 2هر خالصه مقاله خارجي تا 

  امتياز 2هر مقاله كامل داخلي تا 

  امتياز 0/6هر خالصه مقاله داخلي تا 

4 
تاليف يا ترجمه كتاب مرتبط با رشته 

 تحصيلي
- 0   امتياز 4هر عنوان حداكثر 

 ۶ - كيفيت پايان نامه كارشناسي ارشد 0
  امتياز 4درجه عالي تا 

  امتياز 6درجه بسيار خوب تا 
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 امتیاز می توان کسب کرد( 34امتیازات آموزشی )از کل این جدول، حداکثر  : نحوه محاسبه2جدول 

 نوع فعالیت ردیف

حداقل 

امتیاز 

 وتویی

حداکثر 

 امتیاز
 نحوه ارزیابی

2 

ميانگين كل و كيفيت 

دانشگاه محل تحصيل 

دوره كارشناسي )پيوسته 

 يا ناپيوسته(

- ۶ 

  امتياز 4كيفيت دانشگاههاي دولتي تا 

  امتياز 9دانشگاه پيام نور تا كيفيت 

  امتياز 6كيفيت دانشگاه آزاد اسالمي، انواع پرديس ها و ... تا 

  ،امتياز 6معدل كل باالتر از هجده 

  امتياز 0/2معدل كل باالتر از هفده 

  امتياز 2معدل كل باالتر از شانزده 

 )در اين قسمت، معدل همتراز نشده محاسبه خواهد شد.(

6 

كيفيت ميانگين كل و 

دانشگاه محل تحصيل 

دوره كارشناسي ارشد 

ناپيوسته )بدون احتساب 

 نمره پايان نامه(

- 5 

  امتياز 9كيفيت دانشگاههاي دولتي تا 

  ،امتياز 6معدل كل باالتر از هجده 

  امتياز 2معدل كل باالتر از هفده 

 )در اين قسمت، معدل همتراز نشده محاسبه خواهد شد.(

9 
طول مدت تحصيل در 

 *دوره كارشناسي
- 3 

  ،امتياز 9در كارشناسي پيوسته، تا هفت نيمسال 

 .در كارشناسي پيوسته، بيش از هشت نيمسال، امتياز ندارد 

  ،امتياز 9در كارشناسي ناپيوسته، تا سه نيمسال 

  ،امتياز 6در كارشناسي ناپيوسته، تا چهار نيمسال 

 داردن در كارشناسي ناپيوسته، بيش از چهار نيمسال، امتياز. 

4 

طول مدت تحصيل در 

دوره كارشناسي ارشد 

 *ناپيوسته

- 3 

  ،امتياز 9تا چهار نيمسال 

  ،امتياز 6تا پنج نيمسال 

 يش از پنج نيمسال، امتياز نداردب. 

0 
برگزيدگان المپيادهاي 

 علمي دانشجويي
- 5 

  پنج امتياز9تا  2رتبه كشوري ، 

  چهار امتياز2تا  4رتبه كشوري ، 

 سه امتياز3تا  7 رتبه كشوري ، 

  دو امتياز26تا  26رتبه كشوري ، 

  يك امتياز20تا  29رتبه كشوري ، 

 0مطابق جدول  8 - داشتن مدرك زبان معتبر 2

نيمسال  0نيمسال و كارشناسي ناپيوسته براي  3* رشته هايي كه طبق مصوبه شوراي عالي برنامه ريزي در دوره كارشناسي پيوسته براي 

 هره مند شوند.ب 4و  9تصويب شده اند، با نظر كميته مصاحبه كننده مي توانند از مجموع امتياز بندهاي 
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 امتیاز می توان کسب کرد( 34جدول، حداکثر  : امتیازات جلسه مصاحبه )از کل این3جدول 

 نوع فعالیت ردیف

حداقل 

امتیاز 

 وتویی

حداکثر 

 امتیاز
 نحوه ارزیابی

2 
تسلط در تجزيه و تحليل مسائل 

 علمي و پاسخگويي به سواالت
- 3 

  ميانگين نمره كل اعضاي هيات علمي

 واجد شرايط مصاحبه، لحاظ شود.

 3 - وسعت نظر، نوآوري و كارآفريني 6

  ميانگين نمره كل اعضاي هيات علمي

 واجد شرايط مصاحبه، لحاظ شود.

  مستندات دريافت و ضميمه پرونده

 متقاضي گردد.

 3 - شخصيت، متانت و نحوه تعامل 9
  ميانگين نمره كل اعضاي هيات علمي

 واجد شرايط مصاحبه، لحاظ شود.

4 
نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با 

 رشته تحصيلي
- 3 

  ميانگين نمره كل اعضاي هيات علمي

 واجد شرايط مصاحبه، لحاظ شود.

 3 - توانايي فن بيان و انتقال مطالب 0

  ميانگين نمره كل اعضاي هيات علمي

 واجد شرايط مصاحبه، لحاظ شود.

  داشتن سابقه تدريس، به عنوان نقطه

 قوت توصيه مي شود.

2 

همراستايي زمينه پژوهشي 

هاي علمي داوطلب با اولويت 

 اعضاي گروه

- 15 

  چنانچه يكي از اعضاي هيات علمي

حاضر در جلسه مصاحبه كه شرايط گروه و دانشگاه، 

را دارد،  31در جذب دانشجوي دكتري در مهرماه 

مسئوليت راهنمايي متقاضي را بپذيرد، راسا مي 

 تواند سقف امتياز اين بند را به متقاضي بدهد.

 

 نمرات آزمونهای ملی و بین المللی زبان انگلیسیهمترازی : 0جدول شماره 
MSRT 

(MCHE) 

IELTS 

Equivalent 

TOEFL 

IBT 

TOEFL 

Computer 
TOEFL PAPER+TOLIMO حداكثر امتياز 

36-266 6/3-7 266-32 966-606 216-266 8 

13-10 3/2-0/2 30-12 643-696 033-070 7 

14-16 4/2-2 10-72 692-649 074-006 ۶ 

73-70 3/0-0/0 70-22 646-232 043-060 5 

74-76 4/0-0 20-02 230-279 064-066 0 

23-20 4/4-0/9 00-42 276-206 433-970 3 

24-26 3/6-9 60-92 202-299 974-906 2 

03-06 4/6-0/6 60-63 296-229 943-960 1 
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 دانشکده گرایش رشته نام و نام خانوادگی متقاضی

    

 
 امتیاز می توان کسب کرد( 04)از کل این جدول، حداکثر امتیازات پژوهشی : 1امتیازات کسب شده از جدول 

 امتیاز متقاضی نوع فعالیت ردیف

2 

  مقاالت علمي پژوهشي )داخلي و خارجي( مرتبط با پايان نامه: 2-2

  (صنعتي ايران و مورد تاييد سازمان پژوهش هاي علمي)گواهي ثبت اختراع : 2-6

  برگزيدگي در جشنواره هاي علمي معتبر بين المللي خوارزمي، فارابي، رازي و ابن سينا: 2-9

  مقاالت علمي ترويجي مرتبط با پايان نامه 6

  يا خارجي ISCمورد تأييد  مقاالت چاپ شده در كنفرانس هاي معتبر داخلي 9

  تحصيليتاليف يا ترجمه كتاب مرتبط با رشته  4

  كيفيت پايان نامه كارشناسي ارشد 0

  1جمع جدول  

 

 امتیاز می توان کسب کرد( 34)از کل این جدول، حداکثر امتیازات آموزشی : 2امتیازات کسب شده از جدول 

 امتیاز متقاضی نوع فعالیت ردیف

  ناپيوسته(ميانگين كل و كيفيت دانشگاه محل تحصيل دوره كارشناسي )پيوسته يا  2

6 
ميانگين كل و كيفيت دانشگاه محل تحصيل دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته )بدون احتساب نمره پايان 

 نامه(
 

  طول مدت تحصيل در دوره كارشناسي 9

  طول مدت تحصيل در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته 4

  برگزيدگان المپيادهاي علمي دانشجويي 0

  معتبرداشتن مدرك زبان  2

  2جمع جدول  

 

 امتیاز می توان کسب کرد( 34)از کل این جدول، حداکثر امتیازات جلسه مصاحبه : 3امتیازات کسب شده از جدول 

 امتیازات متقاضی نوع فعالیت ردیف

  تسلط در تجزيه و تحليل مسائل علمي و پاسخگويي به سواالت 2

  وسعت نظر، نوآوري و كارآفريني 6

  متانت و نحوه تعاملشخصيت،  9

  نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با رشته تحصيلي 4

  توانايي فن بيان و انتقال مطالب 0

  همراستايي زمينه پژوهشي داوطلب با اولويت هاي علمي اعضاي گروه 2

  3جمع جدول  

 

  3و 2و  1جمع جداول 
 


