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براي سال  (بدون شركت درآزمون گان علمي)دسهميه برگزياستفاده از  با (Ph.Dپذيرش دانشجودردوره دكتري)دستورالعمل 

 3141-49تحصيلي 

 

بدون شركت در آزمون نيمه متمركز ( 13/٦/41) دفاع حداكثر تا دوره كارشناسي ارشد آخر نيمسال ودانشجويان دانش آموختگان  

جدول ذيل حسب ، در صورت دارا بودن شرايط مندرج در 1٣/٢/41با عنايت به مصوبات داخلي دانشگاه مورخ  دوره دكتري تخصصي

 شند:توانند متقاضي ورود به دوره دكتري با مي  ،مختلف دانشگاههاي  كميسيون

 

 شرايط  تقاضا پرديس/ دانشكده زير مجموعه نام كميسيون

 مهندسي -كميسيون فني
 پرديس فني دانشكده ها/گروه/  -

 دانشكده علوم و فنون -

 ) بدون نمره پايان نامه ( 3٦: حداقل  كارشناسي ارشد معدل

 (3١پايان نامه : درجه عالي يا بسيار خوب ) حداقل 

 نده نيست مقاله : مالک  تشكيل پرو

سنوات : از طول دوره آموزشي در مقطع قبلي تا زمان تشكيل 

نيمسال بيشتر  ١پرونده داوطلب جهت ورود به مقطع دكتري 

 نگذشته باشد.

نيمسال  ٦ سنوات فار غ التحصيلي مورد قبول : حداكثر تبصره

 باشد تحصيلي مي

 كميسيون علوم

 علوم دانشكده هاي  -

 ژئوفيزيکموسسه  -

 (IBB)تحقيقات بيو شيمي، بيوفيزيک مركز -

 (پايان نامه نمره بدون)31كارشناسي ارشد: حداقل معدل

 ) درجه عالي( 34پايان نامه : حداقل نمره 

پايان  ازمستخرج  GCR/ پژوهشي –مقاله : يک مقاله علمي 

 باشد . شده  چاپ  يا  پذيرش  ،نامه

تشكيل  سنوات : از طول دوره آموزشي در مقطع قبلي تا زمان

نيمسال بيشتر  ١پرونده داوطلب جهت ورود به مقطع دكتري 

 نگذشته باشد.

 نيمسال تحصيلي ٦موردقبول التحصيلي فارغ حداكثرسنواتتبصره:

كميسيون كشاورزي و منابع 

 طبيعي

 بيعيطكشاورزي ومنابع  پرديسهاي  دانشكده-

 ) پذيرش ندارد(پرديس ابوريحان -

 محيط زيستدانشكده -

 ) پذيرش ندارد(دامپزشكيه دانشكد-

 (بدون نمره پابان نامه ) 31معدل كارشناسي ارشد : حداقل  

  (درجه عالي ) 34پايان نامه : نمره 

يكي از آنها مستخرج از  ،پژوهشي –مقاله : دو مقاله علمي 

 يكي از آنها چاپ و دومي پذيرش داشته باشد.. باشد پايان نامه

سال فارغ التحصيل شده سنوات : حداكثر طي مدت پنج نيم

 سال بيشتر نگذشته باشد ٢باشد و از زمان فارغ التحصيلي 
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 هنرهاي زيباكميسيون 

 دانشكده هاي پرديس هنرهاي زيبا-

 پذيرش ندارد

 (بدون نمره پايان نامه) 31: حداقل كارشناسي ارشدمعدل 

 (درجه عالي) 34پايان نامه : حداقل 

يكي از آنها مستخرج از پژوهشي،  –دو مقاله علمي  مقاله :

 پايان نامه باشد. يكي از آنها چاپ و دومي پذيرش داشته باشد

سنوات : حداكثر طي مدت پنج نيمسال فارغ التحصيل شده 

 سال بيشتر نگذشته باشد ٢باشد و از زمان فارغ التحصيلي 

كميسيون علوم اجتماعي 

 رفتاري

 روانشناسي و علوم تربيتيدانشكده -

 ) پذيرش ندارد(تصاداق دهكدانش– 

 پرديس  فارابيمديريت  دانشكده-

 ) پذيرش ندارد(مديريت دانشكده-

 علوم اجتماعيدانشكده  -

 ) پذيرش ندارد(كارآفرينيدانشكده  –

 جغرافيادانشكده  – 

 علم اطالعات و دانش شناسيدانشكده – 

  و علوم ورزشي تربيت بدنيدانشكده  – 

 (بدون نمره پايان نامه) 31معدل كارشناسي ارشد: حداقل 

 )درجه  عالي( 34پايان نامه : حداقل 

پژوهشي، يكي از آنها مستخرج از  –دو مقاله علمي  مقاله :

 پايان نامه باشد. يكي از آنها چاپ و دومي پذيرش داشته باشد

 

سنوات : حداكثر طي مدت پنج نيمسال فارغ التحصيل شده 

 .شتر نگذشته باشدسال بي ٢باشد و از زمان فارغ التحصيلي 

 

 كميسيون علوم انساني

 الهياتدانشكده  –

 –فلسفه  –الهيات دانشكده هاي   - 

 پرديس فارابيحقوق 

 حقوق وعلوم سياسيدانشكده   -

 و ادبيات خارجي زبانهادانشكده  –

 ادبيات و علوم انسانيدانشكده -

 مطالعات جهاندانشكده  –

 دانشكده معارف و انديشه اسالمي – 

 

 ) بدون نمره پايان نامه ( 3١: حداقل  كارشناسي ارشد دلمع

 )درجه عالي( 34پايان نامه :  حداقل 

پژوهشي، يكي از آنها مستخرج از  –: دو مقاله علمي  مقاله:

 پايان نامه باشد. يكي از آنها چاپ و دومي پذيرش داشته باشد

سنوات : حداكثر طي مدت پنج نيمسال فارغ التحصيل شده  

 سال بيشتر نگذشته باشد ٢و از زمان فارغ التحصيلي باشد 

ارائه حداقل سه  حضوري آموزش محوردر مورد دانشجويان 

پژوهشي الزامي است. حداقل يكي چاپ و  دو  –مقاله علمي 

 مقاله ديگر پذيرش چاپ داشته باشد

 

لبرز( پذيرفته شدگان ملزم به پرداخت ا -ارس -در صورت پذيرش از طريق سهميه برگزيدگان علمي در پرديسهاي اقماري)كيش

 .باشند تعرفه تعيين شده در پرديسهاي مذكور مي

 نكات مهم:
 باشد. سال مي ٢حداكثر طول سنوات پس از فارغ التحصيلي  -3

از دوره كارشناسي ارشدد فدارغ التحصديل     13/٦/41بايست حداكثر تا تاريخ  دانشجويان شاغل به تحصيل نيمسال آخر مي -٢

 گردد.   ند در غير اينصورت  در صورت پذيرش ، قبولي  آنان كان لم يكن ميگرد
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