
  به همراه اصالحاتدر دوره دكتري استعدادهاي درخشان پذيرش بدون آزمون  آيين نامه
  

  وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري 27/3/93مصوب مورخ  18/04/1393مورخ  67272/21آيين نامه شماره 
   16/12/93مورخ  237200/21شماره  اصالحيهو 

  
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  

پژوهشي دوره روزانه دكتري خود در هر كد رشته - از ظرفيت پذيرش با آزمون شيوه آموزشي% 20دانشگاه اختيار دارد حداكثر معادل :  1ماده 
 دانشجويانيا و  ييد وزارت علوم تحقيقات و فناوريكشور و مورد تأدوره كارشناسي ارشد داخل محل تحصيل را از بين دانش آموختگان 

را به صورت مازاد بر ظرفيت با رعايت  آموخته شوند دانش درخواست پذيرش،ان شهريور ماه سال كه تا پاي داخل دوره كارشناسي ارشد
  :شرايط زير پذيرش كند

در دوره كارشناسي ) نمره پايان نامهبدون احتساب (و باالتر  17كل در دوره كارشناسي و ميانگين و باالتر  16ميانگين كل داشتن  .1-1
  .همتراز شده هريك از دوره هاي مذكور طبق دستورالعمل مصوب شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه؛ يا ميانگين ارشد

 .گذشته باشدن متقاضي دانش آموختگيبيش از دو سال از تاريخ  .1-2

 .ول ارزشيابي پيوستاهاي آموزشي، پژوهشي، و مصاحبه مطابق جد امتياز از فعاليت 70كسب حداقل  .1-3

مطابق با آيين نامه دوره ( قبل از آزمون جامع دكتريتا ) ها يا معادل آن در ساير آزمون MCHE(ان از آزمون زب 50كسب حداقل نمره  .1-4
 )دكتري مصوب وزارت علوم تحقيقات و فناوري

ق دستورالعمل مصوب شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه هاي جداول ارزشيابي، طبك از رديفنحوه امتيازدهي به داوطلبان در هري .1-5
  .از طريق فراخوان دانشگاه به اطالع همگان برسد زم است قبل از ثبت نام متقاضيان،الخواهد بود كه 

  
مجاز به استفاده از اين آيين نامه براي ) خودگردان(هاي بين الملل غير انتفاعي، و پرديس- دانشگاه پيام نور، آزاد اسالمي، غير دولتي:  1تبصره 

  .تندپذيرش استعدادهاي درخشان در دوره دكتري نيس
  .پذيرش دانش آموختگان حائز شرايط اين آيين نامه بدون پرداخت شهريه تحصيلي است:  2تبصره 

  
اسامي پذيرفته شدگان بايد همراه . تواند فقط يك بار تا اول شهريور ماه هر سال نسبت به پذيرش حائزين شرايط اقدام نمايددانشگاه مي:  2ماده 

هريك از داوطلبان توسط معاون آموزشي دانشگاه براي تأييد صالحيت عمومي به سازمان سنجش  با جداول تكميل شده ارزشيابي براي
  .آموزش كشور ارسال شود و قطعي شدن ثبت نام منوط به تأييد سازمان مذكور مي باشد

  
حصيلي دوره كارشناسي ارشد هاي تحصيلي مرتبط با رشته تپذيرش افراد مشمول اين آيين نامه، در همان رشته تحصيلي يا رشته:  3ماده 

  .متقاضي، به تشخيص گروه آموزشي و تأييد شوراي آموزشي دانشگاه امكانپذير است
  

  .تغيير رشته يا محل تحصيل افراد پذيرفته شده بر اساس اين آيين نامه مجاز نيست:  4ماده 
  

بر آن بر عهده دانشگاه پذيرنده است، نظارت بر اجرا بر عهده مسئوليت حسن اجراي اين آيين نامه و هرگونه پاسخگويي قانوني مترتب :  5ماده 
  .سازمان سنجش آموزش كشور، و شرح و تفسير مفاد آن بر عهده معاونت آموزشي وزارت علوم تحقيقات و فناوري خواهد بود

  
شوراي هدايت استعدادهاي درخشان به تصويب  27/03/1393مشتمل بر يك مقدمه، شش ماده و دو تبصره در تاريخ اين آيين نامه :  6 هماد

هاي تحصيلي آيين نامه ارائه تسهيالت به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره 8وزارت علوم تحقيقات و فناوري رسيد و جايگزين ماده 
و براي پذيرش و ساير مصوبات مربوط به پذيرش بدون آزمون در دوره دكتري مي شود ) 2/3/93مورخ   و/22354ابالغيه شماره (باالتر 

  .الزم االجراست 1394- 95دانشجو از سال تحصيلي 
  

پی اچ دی تست ،اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی 

آخرین اخبار و اطالعات دکرتی بدون آزمون در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست 



  امتيازات پژوهشي نحوه محاسبه – 1جدول شماره 

حداقل  نوع فعاليت رديف
 امتياز

حداكثر 
امتياز  نحوه ارزيابي امتياز

 مكتسبه

1 

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

ييد سازمان پژوهش هاي أد ترگواهي ثبت اختراع مو  - 1-2
  علمي و صنعتي ايران

بين المللي  هاي علمي معتبربرگزيدگي در جشنواره  - 1-3
 )رازي و ابن سينا، فارابي، خوارزمي(

7 40 

  امتياز   7هر مقاله تا   -
  
 5و داخلي تا  7گواهي ثبت اختراع بين المللي تا  -

  امتياز 
 امتياز  7و بين المللي تا  3برگزيدگي داخلي تا   -

 

  امتياز  3هر مقاله تا  6 - ترويجي  مرتبط با پايان نامه -مقاالت علمي 2

  امتياز 1و هر مقاله داخلي  2هر مقاله خارجي  تا  4 - )داخلي و خارجي(هاي معتبر مقاالت چاپ شده در كنفرانس 3

  - 4 - ليف يا ترجمه كتاب مرتبط با رشته تحصيليأت 4

  امتياز 2و بسيار خوب تا  4عالي تا  4 -  نامه كارشناسي ارشدكيفيت پايان  5

   40 7 حداقل و حداكثر امتياز قابل محاسبه 
  

  امتيازات آموزشي نحوه محاسبه –  2جدول شماره 

حداكثر  نوع فعاليت رديف
امتياز  نحوه ارزيابي امتياز

 مكتسبه

6 
كارشناسي ميانگين كل و كيفيت دانشگاه محل تحصيل دوره 

 )پيوسته و ناپيوسته(
 با دستور العمل اجرايي شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاهبق اطم 6

 

7 
ميانگين كل و كيفيت دانشگاه محل تحصيل دوره كارشناسي 

 )بدون احتساب نمره پايان نامه(ارشد نا پيوسته 
 با دستور العمل اجرايي شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاهبق اطم 5

 

 3 مدت تحصيل در دوره كارشناسيطول  8
نيمسال كارشناسي  4ه و بيش از نيمسال كارشناسي پيوست 8بيش از 

 پيوسته امتيازي ندارد نا
 

  نيمسال امتيازي ندارد 5بيش از  3 طول مدت تحصيل در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته 9

 5 برگزيدگان المپيادهاي علمي دانشجويي 10
امتياز  3،  9تا  7رتبه  ، امتياز 4،  6تا  4رتبه  ، امتياز 5،  3تا  1رتبه 
 امتياز 1،  15تا  13و رتبه ،  امتياز  2،  12تا  10، رتبه 

 

  4طبق جدول شماره  8 داشتن مدرك زبان معتبر 11

   30 جمع 
  

  

  امتيازات مصاحبه نحوه محاسبه – 3جدول شماره 

حداكثر  شاخص ارزيابي رديف
 امتياز

امتيازت مكتسبه طبق نظر 
 كميته مصاحبه كننده

  3 تسلط در تجزيه و تحليل مسائل علمي و پاسخگويي به سواالت 12

  3 فرينيآي و كار رووسعت نظر ، نو آ 13

  3 شخصيت ، متانت و نحوه تعامل 14

  3 نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با رشته تحصيلي 15

  3 مطالب توانايي فن بيان و انتقال 16

  15 يت هاي علمي اعضاي گروهوهمراستايي زمينه پژوهشي داوطلب با اول 17

  30 جمع 
  

  

  

پی اچ دی تست ،اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی 

آخرین اخبار و اطالعات دکرتی بدون آزمون در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست 



  همترازي نمرات آزمون هاي ملي و بين المللي زبان انگليسي - 4جدول شماره 

MSRT 
 (MCHE) 

IELTS  
Equivalent 

TOEFL  
IBT 

TOEFL  
Computer 

TOEFL PAPER+  
TOLIMO 

حداكثر 
 امتياز

100-  90 9-  7 120-  96 300-  250 680- 600 8 

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

84- 80  4/6-  6 85-  76 231-  213 574- 550 6 

79-  75 9/5-  5/5 75-  66 212-  196 549-  525 5 

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

69-  65 9/4-  5/4 55-  46 172-  152 499-  475 3 

64-  60 4/4-  4 45-  36 151-  133 474- 450 2 

59-  50 9/3-  5/3 35-  29 132-  113 449-  425 1 

  

پی اچ دی تست ،اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی 

آخرین اخبار و اطالعات دکرتی بدون آزمون در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست 




