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 سمه تعالیاب

 

  95-96سال تحصيلی  يدکتر مقطع به ورود براي آزمون بدون رشیپذ فراخوان

    
وزارت علوم، « دوره تحصيلی دکتریبدون آزمون استعدادهای درخشان آيين نامه پذيرش » براساسدر نظر دارد  )س(دانشگاه الزهرا

ميان متقاضيان واجد ، از (16/12/93مورخ  237200/21و اصالحيه  18/4/93مورخ  67272/21ابالغيه شماره فناوری )تحقيقات و 

 شرح مندرج در اين فراخوان، بهو  های ذيلرشته در مقطع دکتریبرای تحصيل دانشجو  یتعداد محدود، های منتخبدانشگاه شرايط

 پذيرد:ب

 گرایش ظرفیت  رشته دانشکده

 آموزش زبان انگليسی 1 آموزش زبان انگليسی ادبیات

 الهیات
 --- 1 علوم قرآن و حديث

 فلسفه و کالم 1 فلسفه و کالم -علوم اسالمی

 علوم اجتماعی و اقتصاد
 بررسی مسائل اجتماعی ايران 2 جامعه شناسی

 المللیمديريت بازاريابی بين 1 المللیمديريت بازاريابی بين

 آناليز عددی-رياضی کاربردی 1 رياضی علوم ریاضی

 فیزیک و شیمی

 شيمی آلی 1 شيمی

 اتمی مولکولی 1 فيزيک

 ماده چگال 1 فيزيک

 

 نحوه ثبت نام

 
 ابانيخ – تهران: نشانی به از طريق پست سفارشیفقط   5/2/95 تا 28/11/94را از تاريخ توانند مدارک خود میمتقاضيان          

 دفتر - یتکميل تحصيالت و یآموزش معاونت - 1993891176یپست کد -(س)الزهرا دانشگاه -يیبها خيش دانيم – يیبها خيش

های احتمالی نزد خود نگه دارند. دانشگاه تحت رسيد پستی آن را جهت پيگيریارسال و  110 اتاق -درخشان یاستعدادها

به صورت دستی تحويل داده و يا پس از اين تاريخ به دانشگاه برسد، مورد بررسی قرار که  را یداوطلبانهيچ شرايطی مدارک 

اتمام پيش از تاريخ ضرورتاً چند روز لذا، ارسال مدارک با احتساب زمان الزم برای پست مرسوله لحاظ و  .نخواهد داد

 ارسال گردد. فراخوان 

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى در وب سايت پى اچ دى تست 
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متقاضی پذیرش بدون آزمون ) سهمیه استعداد درخشان ( در دوره دکتری :  حتما روی پاکت قيد شود ضمناً       

 رشته / گرایش .....................
آیین نامه پذیرش بدون آزمون قبل از تکمیل فرم درخواست و ارسال مدارک،  شوداز متقاضیان تقاضا می

)مورخ  آن 2شماره و  1شماره اصالحیه (، 18/4/93)مورخ استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری

ی دانشگاه دکتر مقطع به ورود برای درخشان یاستعدادها آزمون بدون رشیپذ ییاجرا نامه شیوه( و 16/12/93

و واریز وجه اقدام را به دقت مطالعه نموده و پس از اطمینان از احراز شرایط نسبت به ارسال مدارک   )س(الزهرا

  نمایند.

 

 شرایط الزم

 

 بایست:متقاضی می

-)بدون احتساب نمره پايان در دوره کارشناسی ارشد 17 و در دوره کارشناسی 16 کمدست میانگین کلدارای  -1

 د.باشنامه( 

برای دانشجويان شاغل به تحصيل  فرم معدل تکمیل و تایید شده توسط دانشگاه محل تحصیلداشتن  -1 تبصره

 .(2)کاربرگ شماره الزامی است کارشناسی ارشد

 حضوری برای ورودی بدون آزمون، مورد پذيرش نخواهد بود.حضوری يا غيرهای مجازی، نيمه مدارک دوره -2تبصره 

 ،یکاربرد یعلم جامع نور،اميپ ،یاسالم آزاد هایدانشگاه یکارشناس مقاطع از کي هر انيدانشجو و آموختگاندانش

 درخواست ارائه به مجاز حضوریمهين و ،یمجاز و یکيالکترون هایدوره ،یرانتفاعيغ یعال موزشآ موسسات و هادانشگاه

   .شد نخواهد یبررس درخواست ارائه صورت در انيدانشجو از دسته نيا مدارکلذا، . ستندين

و قبل از  92-93تحصيلیسال )داوطلبانی که در نيمسال اول باشد.بيش از دو سال از تاريخ فراغت از تحصيل متقاضی نگذشته  -2

 باشند.(مجاز به شرکت در اين فراخوان نمیالتحصيل شده باشند، آن فارغ

 باشد.سال نيم 8و کارشناسی حداکثر  سال نيم 5در مقطع کارشناسی ارشد حداکثر طول دوره تحصيل  -3

يا آموخته شده ذيل، دانش های منتخب مندرج دردانشگاه از ميان در مقطع کارشناسی ارشدتنها مدارک متقاضيانی که  -4

 .قرار خواهد گرفت، مورد بررسی د شدنخواه

 

تهران، تحصیالت تکمیلی زنجان، اصفهان، تبریز، تربیت مدرس،  ارومیه، ،)س(الزهرا

بیر، صنعتی خواجه نصیرالدین خوارزمی، شهید بهشتی، شیراز، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرک

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى در وب سايت پى اچ دى تست 

http://edu.alzahra.ac.ir/LinkClick.aspx?fileticket=CMyYXtPpeLU%3d&tabid=203&mid=693
http://edu.alzahra.ac.ir/LinkClick.aspx?fileticket=CMyYXtPpeLU%3d&tabid=203&mid=693
http://edu.alzahra.ac.ir/LinkClick.aspx?fileticket=CMyYXtPpeLU%3d&tabid=203&mid=693
http://edu.alzahra.ac.ir/LinkClick.aspx?fileticket=407b041abwk%3d&tabid=203&mid=693
http://edu.alzahra.ac.ir/LinkClick.aspx?fileticket=WeIHugYDFZ0%3d&tabid=203&mid=693
http://edu.alzahra.ac.ir/LinkClick.aspx?fileticket=OqjCULlMzZc%3d&tabid=203&mid=693
http://edu.alzahra.ac.ir/LinkClick.aspx?fileticket=OqjCULlMzZc%3d&tabid=203&mid=693
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شهید چمران اهواز، ، صنعتی شریف، عالمه طباطبایی، علم و صنعت، فردوسی مشهد، طوسی

 یزد،همدان، علی سینای بورازی کرمانشاه، 
 

وزارت علوم، تحقيقات و فن آوری و  237200/21اصالحيه شماره  4تا  1 امتياز از مجموع مواد مندرج در جدول 70حداقل  -5

 .دانشگاه کسب کند شيوه نامۀ

اصالحيه فعاليت پژوهشی( )  1جدول  1امتیاز از ردیف  7کسب حداقل برای ورود به مرحله مصاحبه،  -1تبصره 

 آوری الزامی است.وزارت علوم، تحقيقات و فن 237200/21شماره 

ای که  مقاالت متقاضی در آن چاپ و يا پذيرش پژوهشی بودن مجله-بر دال بر علمیارائه گواهی رسمی و معت -2تبصره 

 قطعی شده، الزامی است.  

 د.دهفقط در يک رشته درخواست  -6

 .باشدنها دانشجوی مقطع دکتری در ساير موسسات و دانشگاه شروع تحصيل، در زماندر صورت پذيرش،  -7

 

 مصاحبه پذیرش ورود به مرحله براي مدارک الزم
 

   تمام رخ جديد با درج مشخصات داوطلب در پشت آن 3*4قطعه عکس يک  -1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   و کارت ملیيک نسخه تصوير صفحه اول شناسنامه  -2

 مخصوص کليه متقاضيان. 1کاربرگ شماره تکميل و ارسال  -3

 .گردد ليتکم یپيتا صورت بهفوق  کاربرگبايست می -1 تبصره

 است. ضروری 1الصاق عکس به کاربرگ شماره  -2تبصره 

 مخصوص کليه متقاضيان.  2کاربرگ شماره تکميل و ارسال  -4

به فرمت مصوب دانشگاه محل تحصيل دانشجو ارائه گردد، تنها در مواردی قابل  2که کاربرگ شماره : درصورتی1تبصره 

 .حاوی کليه اطالعات درخواستی در نسخه نمونه باشدپذيرش است که 

ممهور به مهر دانشگاه محل  ريز نمرات دوره کارشناسیکارشناسی و دوره  يا گواهی فراغت از تحصيل تصوير مدرک  -5

  تحصيل.

ممهور به مهر دانشگاه ريز نمرات دوره کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد و دوره  يا گواهی فراغت از تحصيلتصوير مدرک  -6

 محل تحصيل.

 استفاده نمايند. 2متقاضيان مشغول به تحصيل، به جای گواهی فراغت از تحصيل کارشناسی ارشد از کاربرگ شماره : 1تبصره 

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى در وب سايت پى اچ دى تست 

http://edu.alzahra.ac.ir/LinkClick.aspx?fileticket=c0LCvYMFafA%3d&tabid=203&mid=693
http://edu.alzahra.ac.ir/LinkClick.aspx?fileticket=hBFLLIRtzHw%3d&tabid=203&mid=693
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گواهی فراغت از تحصيل دوره کارشناسی يا کارشناسی ارشد متقاضيان فاقد معدل باشد،  : در صورتی که مدرک يا2تبصره 

 است. یالزام ارسال ريز نمرات تاييد شده توسط آموزش دانشگاه محل تحصيل،

به نام بانک ملی شعبه الزهرا  2177129001009به حساب شماره ، ريال 000/000/1 به مبلغ  ثبت نام اصل فيش واريزی -7

 . )س(آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشگاه الزهرا معاونت

وزارت  237200/21اصالحيه شماره فعاليت پژوهشی( )  1جدول  1امتياز از رديف  7کسب حداقل  مدارک مربوط بهارسال   -8

 (دانشگاه الزهرا )موجود بر روی تارنمای گروه استعدادهای درخشان آوریعلوم، تحقيقات و فن

شماره  کاربرگ در مندرج هایفعاليت به مربوط مستندات کليه رونوشت پژوهشی -آموزشی سوابق بخش در داوطلب -9

  را ارسال نمايد. 1

مقاالت ارسالی به همراه شناسنامه نشريه از جمله نشريات علمی پژوهشی داخل و يا مقاالت تمام پرينت متن کامل  تذکر مهم:

ISI  که در سايت های معتبر نمايه شده باشند، به ضميمه يکايک مقاالت ارسال گردد. بديهی است در خصوص مقاالت چاپ

شده الزم است شماره صفحات و سربرگ های نشريه در پرينت مشخص باشند. لذا از ارائۀ پرينت مقاالت چاپ شده با فرمت غير 

قرارداده شده و   Clear bookبه ترتيب مورد اشاره در فوق، در يک از اين، خودداری شود. همچنين ضروری است مدارک 

 سپس ارسال گردد.

 

 مدارک الزم جهت ارائه در روز مصاحبه
 

پایان ، 2، کاربرگ شماره 1کاربرگ شماره های آموزشی و پژوهشی )مربوط به سوابق و فعاليت کليه مستنداتاصل  -1

 مدرک زبان، افتخارات، های معتبرارائه شده در کنفرانس مقاالت، مقاالت چاپ شده، نامه کارشناسی ارشد

دستورالعمل و  آوریوزارت علوم، تحقيقات و فن 237200/21اصالحيه شماره و ...( مرتبط با جداول ارزشيابی مندرج در 

 در روز مصاحبه ارائه گردد. دانشگاه

ها متعلق به استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد که يکی از آن)حداقل دو توصيه نامه از اساتيد دوره کارشناسی ارشد  -2

 به صورت پاکت دربسته و امضا شده توسط دانشجو به هيات داوران تحويل داده شود. که  (متقاضی باشد

 

 تذکرات مهم
  ترتيب اثر داده نخواهد شدبه هيچ عنوان ارسال نشده باشد،  در مهلت مقرر ناقص و يا مدارکی کهمدارک به. 

 شود.مدارک ارسالی مسترد نمی 

 از ادامه تحصيل وی  از تحصيل در صورت احراز هرگونه مطلب خالف واقع در مدارک ارسالی داوطلب در هر مرحله

 جلوگيری به عمل خواهد آمد و مسئوليت عواقب آن به عهده داوطلب خواهد بود.

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى در وب سايت پى اچ دى تست 
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 آموخته دانش 31/6/95بايست حداکثر تا تاريخ می دانشجويان شاغل به تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد در صورت پذيرش

 ها منتفی خواهد شد.  گردند. در غير اين صورت قبولی آن

 به هيچ عنوان به منزله پذيرش قطعی نيست. ،در مصاحبه وی و شرکت از سوی متقاضی ارائه درخواست 

  اشتباهی، به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد.وجه پرداختی بابت بررسی پرونده بوده و در صورت عدم پذيرش و يا واريز 

 ًصورت خواهد گرفت. های مندرج در اين فراخوانموختگان دانشگاهآ از ميان دانش پذيرش در هر رشته، صرفا 

 برای تحصيل در هيسهم اين از توانندمی نيز اندکرده استفاده آزمون بدون هيسهم از خود ارشد کارشناسی دوره در که یافراد 

 .نمايند استفاده یدکتر دوره

  بود.پذير نخواهدامکان به هيچ  عنوانبعد از قبولی و کسب پذيرش تغيير رشته و گرايش 

  یدکتر دوره تيظرفو ملزم به تکميل  از اختيارات الزم برخوردار بودهتقاضای داوطلبان  عدم پذيرشيا  پذيرشدانشگاه در 

 .بود نخواهد خود

 و هاسازمان ها،وزارتخانه در شاغل داوطلبان باشد،می وقت تمام بصورت یدکتر مقطع در ليتحص ادامه اينکه به توجه با 

 .نمايند کسب ليتحص ادامه بر مبنی را خود کار محل شرط و ديق بدون و کتبی موافقت نامثبت از قبل بايد دولتی ینهادها

 های درخشان دانشگاه الزهرا )س( اعالم خواهد شد. پس از بررسی، اسامی پذيرفته شدگان علمی در سايت دفتر استعداد

 خواهشمند است از هرگونه تماس و مراجعه غير ضروری با دفتر و دانشکده های مربوطه خودداری نماييد. 

 نشانی به دانشگاه اينترنتی پايگاه طريق از منحصراً داوطلبان به رسانی اطالع هرگونه www.alzahra.ac.ir  می صورت-

 هایهياطالع الزم، نکته هرگونه يا و مصاحبه یبرگزار مکان و زمان از اطالع منظور به شودمی هيتوص داوطلبان به لذا، پذيرد

 . نمايند یريگيپ منظم بطور دانشگاه سايت طريق از را مربوطه

  داوطلبان توسط منوط به وصول تأييديه نهايی سازمان سنجش آموزش کشور و تأييديه صالحيت عمومی قطعی شدن پذيرش

بديهی است دانشگاه از صدور  است. 95آوری دبيرخانه هيات مرکزی گزينش دانشجوی وزارت علوم، تحقيقات و فن

 .هرگونه گواهی اشتغال به تحصيل تا دريافت اين تأييديه معذور است

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى در وب سايت پى اچ دى تست 



 
 

 
 

6 
 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 خشانهای دراستعداد دفتر هدایت                                                                                                                                                                                                                                       

 

استعدادهای  درخشان بوده و به صالحدید شورای دانشجویان برگزیده به مدت یکسال عضو دفتر استعدادهای

 توانند از مزایای زیر بهره مند گردند:درخشان دانشگاه می

 دریافت جایزه در بدو ورود -1

 دریافت کمک هزینه تحصیلی -2

های آموزشی مرتبط با رشته  های علمی خارجی، کارگاه دریافت کمک هزینه برای شرکت دانشجو در کنفرانس -3

 تخفیف در مبلغ خدمات درون دانشگاهیالمللی،  های علمی معتبر بین تحصیلی و مسابقه

 دریافت جایزه حمایت از مقاالت علمی -4
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پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى در وب سايت پى اچ دى تست 




