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 بسمه تعالي

(.Ph.D) دكترياستعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي دستورالعمل اجرايي آيين نامه پذيرش بدون آزمون

)94-95(سال تحصيلي

و هدايت استعدادهاي درخشان مصوب جلسه در راستاي اجراي سياست شوراي عالي انقالب22/2/77 مورخ 419هاي حمايت
 مصوب جلسه دكترينامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي دستورالعمل بر مبناي آيينفرهنگي، اين 

و فناوري به شماره شوراي هدايت استعدادهاي27/3/93 و اصالحيه18/4/93مورخ67272/21درخشان وزارت علوم، تحقيقات ،
و در تاريخ،16/12/93 مورخ237200/21آن شورا به شماره26/11/93مصوب جلسه به تصويب شوراي هدايت26/12/93 تدوين

 است. رسيدهاستعدادهاي درخشان دانشگاه سمنان 

 شرايط الزم متقاضي

كلداشتن)1 و حداقل براي رشته17حداقل ميانگين  در دوره كارشناسيها براي ساير رشته16هاي علوم انساني
 نامهكارشناسي ارشد بدون احتساب نمره پاياندر دوره17حداقل ميانگين كل داشتن)2
 پيوست ارزشيابي مطابق جداولو مصاحبه پژوهشي،هاي آموزشيامتياز از فعاليت70كسب حداقل)3
 آموخته گردد. دانش31/6/94د يا حداكثر تا تاريخ به بعد باش31/6/92آموخته تاريخ متقاضي بايد دانش)4
آن MCHEاز آزمون زبان50كسب حداقل نمره)5 ) قبل از امتحان جامع3ها مطابق جدول ساير آزموناز(يا معادل

 در صورت پذيرش نهايي دكتري

 بخش امتيازات پژوهشي الزامي است.1امتياز از رديف شماره7كسب حداقل1تبصره

(در صورت دعوت)حداكثر امتياز2تبصره با قابل كسب از مصاحبه  آن را كسب نمايد.%50لقكه متقاضي بايد حدا است30برابر

ميدانش31/6/94دانشجوياني كه تا تاريخ3تبصره شد،شوند، در صورت پذيرش نهاييآموخته به صورت مشروط ثبت نام خواهند
و تحصي30/7/94آموختگي را حداكثر تا تاريخو براي ثبت نام نهايي بايد مدرك قطعي دانش الت تكميلي به معاونت آموزشي

.بودخواهد ملغيدانشگاه سمنان ارايه نمايند. بديهي است در غير اين صورت پذيرش آنها 

 مدارك مورد نياز
 تصوير شناسنامه)1
 تصوير كارت ملي)2
(تكميل)3 )1فايل پيوست فرم درخواست پذيرش بدون آزمون در مقطع دكتري
و كارشناسي ارشد)4  آموختگي)(در صورت دانش گواهي دانش آموختگي مقاطع كارشناسي
و كارشناسي ارشدنهايي مقاطع ريز نمرات)5  كارشناسي
 آموختگي)(در صورت دانش پايان نامه كارشناسي ارشدارزيابي صورتجلسهتصوير)6



٢

هاي گواهي ثبت اختراع، برگزيدگي در جشنوارهكتب، پژوهشي نظير مقاالت علمي،-صفحه اول دستاوردهاي علمي)7
و مدرك زبان معتبر دانشجويي-برگزيدگي در المپيادهاي علمي،علمي

دوتوصيه نامه)8 (مطابق فايل پيوست(هاي)عضو هيأت علمي دانشگاه هاي علمي از كه يكي از آنها بايد)2محل تحصيل
 از سوي استاد راهنماي دوره كارشناسي ارشد متقاضي صادر گردد. 

ريال از طريق درگاه الكترونيكي تعيين شده در سامانه گلستان دانشگاه0000010پرداخت وجه غير قابل استرداد)9
 سمنان

 مهم تذكرات

 golestan.semnan.ac.irبه آدرس دانشگاه سمنان از طريق سامانه گلستان بايد به صورت الكترونيكي ارسال مدارك)1
مد صورت پذيرد.  اركي كه از طريق پست يا دستي ارسال شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد. به

 باشد كه به هيچ وجه قابل تمديد نيست.مي22/2/94تا22/1/94تاريخازمهلت ثبت درخواست)2
-هاي بينو پرديس، فرهنگيانكاربردي-غيرانتفاعي، علمي-پيام نور، آزاد اسالمي، غيردولتي هايدانشجويان دانشگاه)3

(خودگردان) و نيمه حضوريو همچنين دانشجويان دوره الملل  مجاز به ثبت درخواست نيستند. هاي مجازي
مي)4 گرايش كارشناسي ارشد خود ثبت-هاي همنام يا مرتبط با رشتهگرايش-توانند در يكي از رشتهمتقاضيان صرفاً

گرايش كارشناسي ارشد- گرايش مرتبط با رشته- درخواست نمايند. چنانچه داوطلب متقاضي شركت در بيش از يك رشته
 گرايش مستقالً ثبت درخواست نمايد.-باشد، بايد براي هر رشتهخود 

(دعوت به مصاحبه))5 م پذيرش اوليه و سوابق داوطلببر اساس مي دارك گيرد. لذا به مدارك ناقص ترتيب اثر صورت
 داده نخواهد شد.

با دربسته در پاكتي محرمانه شكلبه(در صورت دعوت) را در روز مصاحبه هاي علمي امضا شدهنامهتوصيهمتقاضي بايد)6
 سربرگ دانشگاه/مؤسسه محل كار توصيه كننده ارايه نمايد.

كه)7  عالوه بر صفحه اول مقاله ضروري است. نامه پذيرشاند ارسال به مرحله چاپ نرسيدهبراي مقاالتي
عالوه بر صفحه اول مقاله گواهي ارايه مقاله به صورت شفاهي يا پوسترها، ارسال براي مقاالت ارايه شده در كنفرانس)8

 ضروري است.
و همچنين به همراه داشتن اصل مدارك ارسالي)9 .صورت پذيرش نهايي براي ثبت نام ضروري استدر براي مصاحبه

و درج نام پذيرفته شده در پرتال سازمان سنجش آموزش كشور)10 در صورت پذيرش نهايي متقاضي در دانشگاه سمنان
و حذف نام متقاضي از پرتال سازمان سنجش  توسط دانشگاه سمنان، متقاضي حق پذيرش از دانشگاه ديگري را ندارد

.مقدور نخواهد بود
و تحصيالت تكميلي دانشگاه سمنان براي ثبت نام اعالم)11 اسامي پذيرفته شدگان نهايي از طريق سايت معاونت آموزشي

ا (كه متعاقباً اعالم خواهد شد) به منزله و ثبت نام در موعد مقرر نصراف از تحصيل خواهد شد. بديهي است عدم مراجعه
 دانشگاه سمنان خواهد بود.در مقطع دكتري 

 پذير نيست.يا محل تحصيل افراد پذيرفته شده به هيچ وجه امكان، گرايشر رشتهتغيي)12
و شركت در مصاحبهبديهي است ارسال مدارك)13  هيچ گونه حقي براي داوطلب ايجاد نخواهد كرد.، دعوت

 اطالعات تماس

يك-روبروي پارك جنگلي سوكان-سمنان نشاني پستي و تحصيالت- دانشگاه سمنان پرديس شماره معاونت آموزشي
 استعدادهاي درخشاندفتر-تكميلي

 023-33383060 تلفن

 talent@semnan.ac.ir ايميل

 35131-19111 كدپستي
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) ).Ph.Dجداول ارزشيابي داوطلبان بدون آزمون دكتري

 نحوه محاسبه امتيازات پژوهشي-1 جدول

 حداكثر امتياز حداقل امتياز نوع فعاليت رديف
نحوه ارزيابي

م  به كننده)صاح(طبق نظر كميته

1

يا پژوهشي-مقاالت علمي-1-1 (داخلي
 مرتبط با پايان نامه خارجي)

گواهي ثبت اختراع مورد تأييد-1-2
و صنعتي ايرانسازمان پژوهش  هاي علمي

هاي علمي برگزيدگي در جشنواره-1-3
و معتبر بين المللي خوارزمي، فارابي، رازي

 سيناابن 

740

تا-1-1 (مطابق آيين نامه7هر مقاله امتياز
 ارتقا)

7المللي تا گواهي ثبت اختراع بين-1-2
و داخلي تا  امتياز5امتياز

هاي علمي برگزيدگي در جشنواره-1-3
تا3داخلي تا  و خارجي  امتياز7امتياز

تا6- ترويجي مرتبط با پايان نامه-مقاالت علمي2 (مطابق آيين نامه ارتقا)3هر مقاله  امتياز

3
هاي معتبر مقاالت چاپ شده در كنفرانس

 خارجي)يا(داخلي 
-4

تا امتياز2تا خارجي هر مقاله 1و داخلي
امتياز

4
تأليف يا ترجمه كتاب مرتبط با رشته

 تحصيلي
-4-

4- كيفيت پايان نامه كارشناسي ارشد5
و بسيار4تا)20تا19(ازعالي امتياز
 امتياز2تا)9/18تا18(از خوب

و حداكثر امتياز قابل محاسبه -740 حداقل

 نحوه محاسبه امتيازات آموزشي-2 جدول

 حداكثر امتياز نوع فعاليت رديف
نحوه ارزيابي

م  به كننده)صاح(طبق نظر كميته

6
كيفيت دانشگاه محل تحصيلو ميانگين كل

و ناپيوسته) كارشناسيدوره  (پيوسته
6-

7
كيفيت دانشگاه محل تحصيلو ميانگين كل

(بدون دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته
 نامه)احتساب نمره پايان

5-

3 طول مدت تحصيل دوره كارشناسي8
از8بيش از و بيش 4نيمسال كارشناسي پيوسته

 نيمسال كارشناسي ناپيوسته امتيازي ندارد.

از3 طول مدت تحصيل دوره كارشناسي ارشد9  نيمسال امتيازي ندارد.5بيش

10 
دانشجويي- برگزيدگان المپيادهاي علمي

 كشوري
5

تا7امتياز، رتبه6،4تا4امتياز، رتبه3،5تا1رتبه
و رتبه12،2تا10امتياز، رتبه9،3 ،15تا13امتياز

 يك امتياز

3طبق جدول شماره8*معتبرداشتن مدرك زبان 11

-30 جمع

كه* به مدرك زبان ارايه شده در صورتي امتياز تعلق مي  داراي اعتبار باشد.31/6/94تا تاريخ حداقل گيرد

و بينآزمونهمترازي نمرات-3جدول  المللي زبان انگليسيهاي ملي
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