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 مقدمه

كه ست اشايسته  ،هاي موجودتکميلي در كشور و ضرورت استفاده از تمام ظرفيتتحصيالت روزافزونبا توجه به گسترش 

 اتمؤسسه اعتماد ب ،در اين فرايند ،قرار گيرد مدنظردانشجو  ها و عدالت آموزشي در فرايند پذيرشاصل برابري فرصت

 است.  قرارگرفتهمدنظر  ،پايه و اساس تحقق اين مهم مثابهبه دانشجو، رندهيپذ

 1399در سال ( .Ph.Dدكتري )شجوي اجرا و پذيرش دان نحوهات از مؤسساطالع  منظوربه ،نامه آمدهآنچه در اين شيوه

 تخصصي تريپذيرش دانشجوي دكنوعي وحدت رويه در  براي ايجاد جلوگيري از هرگونه سوگيري ناخواسته ودر جهت و 

  .است شدهفراهم

 و مراکز آموزش عالي هادانشگاهدر  يلیتکمالتیتحصهای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره بر اساس

هاي ورهشوراي سنجش و پذيرش دانشجو در د و مصوبات شوراي اسالميمحترم مجلس  18/12/1394مورخ  مصوب ،كشور

يند آر فرز بروز هرگونه اختالل داپيشگيري  منظوربهو  جاري براي تعيين روند پذيرشاجرايي  نامهوهيشي، ليتکمالتيتحص

است.  شدهنيتدوت سساؤعوامل اجرايي در ستاد، سازمان و م همهعلمي و كيفي و نيز ايجاد هماهنگي بين  ،پذيرش عادالنه

هاي دورهدر  و پذيرش دانشجو سنجششوراي  عهده بر ،نشدهينيبشيپن موارد ينظارت عالي و هرگونه تفسير يا تبي

 است. يليتکمالتيتحص

 عاريفت

 .وزارت علوم، تحقيقات و فناوريوزارت: 

 .سازمان سنجش آموزش كشورسازمان: 

اي مجوز ي كه دارسسات آموزش عالي و مراكز پژوهشي تابع وزارت علوم، تحقيقات و فناورؤها و متمام دانشگاهسسه: ؤم

 .هستندگسترش آموزش عالي يا شوراي عالي انقالب فرهنگي  دفتردكتري از  دورهپذيرش 

 .يليتکمالتيتحصهاي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره شورايشورا: 

 تماميي و پژوهشي برا بين مؤسسات آموزش عالي در ايجاد وحدت رويه و هماهنگي باهدففرايندي است كه : سنجش

 .شودبررسي سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري انجام مي ،داوطلبان از طريق آزمون، مصاحبه علمي

 هانجام مصاحب فناوري، ،ن آغاز و با بررسي سوابق آموزشي، پژوهشيبا شركت داوطلب در آزموفرايندي است كه : پذیرش

 .يابدتکميل و با اعالم قبولي از طريق سازمان سنجش آموزش كشور پايان مي عمليو سنجش  علمي

ود و محد آموزشيدوره دكتري تخصصي است كه با محوريت پژوهش و مشتمل بر اخذ واحدهاي دکتری پژوهش محور: 

 شود.ارائه رساله برگزار مي

اگذار و داراي كارفرماي مشخص كه برابر قرارداد، اجراي آن به موسسه و يپژوهش طرح: تقاضامحور يطرح پژوهش

 شود.و نتيجه كار نيز تحويل گرفته مي نيأمتهاي نظارت بر آن توسط كارفرما اعتبارات كامل آن به همراه هزينه

است و در زمان  تقاضامحور يباشد كه داراي طرح پژوهشمي مؤسساتهايي از محلرشتهپژوهش محور:  یهامحلرشته

 رساني خواهد شد.اطالع از طريق دفترچه شماره دو سازمان هاآنانتخاب رشته عناوين 

ز ا كه تقاضامحور يح پژوهشپژوهش محور است كه در راستاي طر يهامحلرشتهطرح اوليه رساله متقاضيان : وارهطرح

، ي، پژوهشيموزشآدر زمان انجام مصاحبه و بررسي سوابق  تدوين وتهيه و توسط داوطلب  است، شدهاعالمموسسه  طرف

 شود.مکتوب ارائه مي صورتبهفناوري 
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 كلیات

 ،كشور و مراكز آموزش عالي هادانشگاهدر  يليتکمالتيتحصهاي بر اساس قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دوره

يك از مراحل  كه هر استشامل دو مرحله  دامپزشکيهاي گروه ( و دستياري رشته.Ph.Dدكتري ) دورهدر  پذيرش دانشجو

آن  دوم مرحلهو  شوديمانجام سازمان  توسط كهاست  متمركزآزمون  اول مرحله .گيردانجام مينامه مطابق با اين شيوه

)براي پذيرش در  وارهطرح تهيهو  بررسي سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري و سنجش عملي، مصاحبه علميشامل 

 :استبه شرح ذيل كليات آن  و هواگذار شد هپذيرند سساتؤبه م كه است داوطلبان هاي پژوهش محور(محلرشته
 

 نامهتههفايت سازمان )سهايي كه از طريق (، بر اساس اطالعيهآزمون متمركزاول ) مرحلهشركت داوطلبان در و  نامثبت -1

 .گرفت، صورت شده يرساناطالعپيك سنجش و دفترچه راهنما( 

 

مواد  يليتکمالتيتحص هايدانشجو در دوره شوراي سنجش و پذيرش 1/8/98تاريخ  جلسه زدهمينادومصوبه بر اساس  -2

 :استبه شرح زير  1399سال  (.Ph.D)آزمون متمركز دكتري 

 (1با ضريب )           آزمون زبان الف(

 (1با ضريب )                    آزمون استعداد تحصيلي  ب(

 (4با ضريب )                 ارشديكارشناسآزمون دروس تخصصي در سطح كارشناسي يا  ج(

 

مرات در نكارنامه به تفکيك  صورتبه پس از برگزاري از سوي سازمان استخراج و ماه يكنتايج آزمون متمركز، حداكثر  -3

 ب رشتهتا داوطلبان مجاز به انتخاشود اعالم مي كنندگانشركت بهتراز شده  كلنمرههاي مختلف آزمون با محاسبه بخش

 .خود را انتخاب كنند موردنظر هايمحلرشتهكددفترچه انتخاب رشته،  بر اساس

 

ي كز( با هماهنگنمره سنجش عمومي )آزمون متمر حدنصاب بر اساس چند برابر ظرفيت پذيرش صورتبهنتايج اوليه  -4

 شود.سازمان اعالم ميسايت از طريق  شدهنييتع پذيرنده مؤسسات

 

مومي و و ضوابط ع توانند در صورت دارا بودن شرايطاي ميارشد و دكتري حرفهالتحصيالن مقطع كارشناسيتمام فارغ -5

 .در آزمون شركت كنند (2( و )1) همندرج در دفترچه شمار اختصاصي

 

 28/5/92مورخ  77633/2 شمارهابالغي  نامهنييآمشمول  كهيدرصورتارشد، كارشناسي دورهدارندگان مدرك معادل  -6

 توانند در آزمون مرحله اول شركت كنند.باشند، مي عتفمعاون آموزشي وزارت 

 

هاي تحصيالت شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره 30/9/98تاريخ  جلسهسيزدهمين و مصوبه بر اساس قانون فوق  -7

و « هشيآموزشي ـ پژو»هاي هر يك از شيوه برحسبسنجش و پذيرش دانشجو در مقطع دكتري ناپيوسته  تکميلي،

 شود:به شرح زير انجام مي« پژوهش محور»
 

شي تري ناپيوسته آموزشي ـ پژوهسنجش و پذيرش براي ورود به دوره دك الف ـ دکتری آموزشي ـ پژوهشي:

 گيرد:اساس معيارهاي زير صورت ميبر

 درصد( 50مون متمركز )آز ـ1

 درصد( 20سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري ) ـ2
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 درصد( 30مصاحبه علمي و سنجش عملي ) ـ3

ير زسنجش و پذيرش براي دوره دكتري ناپيوسته پژوهش محور بر اساس معيارهاي ب ـ دکتری پژوهش محور: 

 گيرد:صورت مي

 درصد( 30متمركز ) آزمون ـ1

 درصد( 20ي و فناوري )سوابق آموزشي، پژوهش ـ2

 درصد( 30عملي ) سنجشمصاحبه علمي و  ـ3

 درصد( 20واره )تهيه طرحـ 4

است به تفکيك هر مورد در  پژوهش محور( الزم يهامحلكدرشته)در  4و يا  3و  2: نمرات مربوط به بندهاي تذکر مهم

ايي و بل جابجاز بندهاي فوق طبق قانون الزامي و قا هركدامپرتال ارتباطي سازمان سنجش درج شود و رعايت سقف 

 .باشدينمتغيير 

 

ه حدنصاب باشد و سازمان مانند سنوات گذشتمي مؤسساتتعيين حدنصاب براي ورود داوطلبان به مرحله دوم در اختيار  -8

اعث بش اين حدنصاب بايستي دقت نمايند كه افزايش يا كاه مؤسساتدهد. قرار مي مؤسساترا در اختيار  پيشنهادي

د در ه اينکه افرابا توجه بو شود براي مرحله دوم مي معرفي شدهمشکالتي اعم از كاهش يا افزايش تعداد افراد 

 ذيرشجلسه شوراي سنجش و پ دوازدهمينو با در نظر گرفتن اينکه طبق مصوبه  شوندديگر تکرار مي يهامحلكدرشته

شکالتي همچون احتمال بروز م ،مرحله تکمیل ظرفیت وجود نخواهد داشت يليتکمالتيتحص يهادورهدانشجو در 

 .وجود داردخالي ماندن ظرفيت پذيرش 

و توسط  گيرد كه حدنصاب اعالمي موسسه را دارا بودهفقط از داوطلباني صورت مي مؤسساتبرگزاري مرحله دوم توسط   -9

 سازمان به موسسه معرفي شوند.

 

ي لسنجش عم نمره آن در مقدار نمره مصاحبه علمي واحتساب مجاز به برگزاري آزمون كتبي يا شفاهي و  مؤسسات -10

توان را نمي فاهيشيا  آيد و آزمون كتبي به عملبه بايد مصاح شدهيمعرف تمامي افراداست از  ذكرانيشا .هستند

 .قراردادشوندگان فيلتر جهت كاهش تعداد مصاحبه عنوانبه

هاي تحصيالت شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره 30/9/98مصوبه سيزدهمين جلسه تاريخ براساس  :مهم توجه

سسات ؤو م در آزمون مذکور حذف شده است )مرحله مصاحبه( حدنصاب نمره مرحله دوم تکميلي

 .مجاز به اعالم حدنصاب مرحله دوم برای آزمون نیستند

 

ن التحصيلي آناارغفدقت كافي به تطابق رشته امتحاني داوطلب و رشته  مؤسساتدر برگزاري فرآيند مرحله دوم آزمون،  -11

 د.نه باش( داشت1نام آزمون )شماره مطابق جداول دفترچه ثبت

 

هاي فهرست طرح 1399سال  مردادماه 15پژوهش محور ملزم هستند حداكثر تا  يهامحلكدرشتهپذيرنده  مؤسسات -12

 اعالماز طريق سايت موسسه داوطلبان واجد شرايط  را جهت اطالعهاي مربوط هر يك از رشته تقاضامحور يپژوهش

 نمايند.
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ادي مربوط به طرح ممسئوليتي در قبال مسائل  گونهچيهپژوهش محور  محلكدرشتهدر  شدهرفتهيپذدانشجوي  -13

 دارد. لذارح وجود ناز دانشجو بابت اين ط يوجه با كارفرما و موسسه نداشته و امکان دريافت هيچ تقاضامحور يپژوهش

 آورد. به وجود شدهتهرفيپذبراي ادامه تحصيل دانشجوي  انعيم دتوانسسه نميؤبروز هرگونه اختالف بين كارفرما و م

 

هريورماه شر تا سي و يکم كه حداكث آورندعملبه  پذيرشتوانند از كساني مي ،در مهرماه براي پذيرش دانشجو ،اتمؤسس -14

 ماهمنبهام م است، سيشوند. اين موضوع براي داوطلباني كه شروع تحصيل آنان نيمسال دو التحصيلفارغهمان سال 

 همان سال خواهد بود.

 

ي لنام نکرده باشند سال بعد از سال قبونام كرده و چه ثبتدر دانشگاه قبولي ثبتچه  روزانهدوره  نهايي شدگانپذيرفته -15

 .اجازه شركت در آزمون را ندارند

 

 ست:ارعايت موارد زير ضروري و سنجش عملي  علمي در بررسي سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري و مصاحبه -16

، آزمون برگزاريکان مزمان و  ،چگونگي تشکيل پرونده متقاضيانبايست ميهاي دكتري مجري دوره مؤسسات الف( 

 يرساناطالع نبه داوطلباو سايت موسسه سازمان سايت  از طريق تخصصي راآزمون  برگزارييا مصاحبه علمي  نحوه

 .كنند

ميزان حبه، مصا جلسهبرگزاري  يا فناوريسوابق آموزشي، پژوهشي و بررسي  يندآفر در مؤسساتكه است  ضروري ب(

 قرار دهند. مدنظر فوق را مطابق آنچه در قانون آمدههاي لفهؤثير هر يك از مأت

 

 فرآيند اجرايي

با رعايت با توجه به معرفي چند برابر ظرفيت  نامه،داوطلبان در قالب كار رشتهانتخاب  جهينتسسات بعد از اعالم ؤم 

 :نندكمي طلبانسوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري داومصاحبه و بررسي اقدام به  آمده است،موارد الزامي كه در ذيل 

ه تدوين و ب توسط سازمان سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوريو بررسي  و سنجش عمليعلمي  زمان برگزاري مصاحبه الف(

زمان  بايستي زماني را براي داوطلبان غايب و يا افرادي كهمي مؤسساتو داوطلبان خواهد رسيد.  مؤسساتاطالع 

 همپوشاني داشته است در نظر بگيرند. مؤسساتبا ساير  هاآنمصاحبه 

پژوهشي  يهاوارهطرحو  سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوريو بررسي علمي و سنجش عملي  دهي به مصاحبهنمره  ب(

 انجام گيرد. نامهوهيشدو اين  شمارهفرم پيشنهادي  بر اساس، دوم( مرحله)

ت باشند. بديهي اسعمومي مي يهاتيصالحبه مرحله دوم، موظف به تکميل فرم بررسي  شدهيمعرف( كليه داوطلبان ج

نموده و  د پذيرش حذفتکميل نکند سازمان اين افراد را از فرآين شدهنييتعچنانچه داوطلبي فرم مذكور را در مهلت 

 نخواهد بود. قبولقابلاعتراضي  گونهچيه

 

 برگزاركنندهكمیته تركیب  -1

 (نفر)حداقل سه  علميهيأت يبا حضور اعضاسوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري مصاحبه و بررسي مربوط به  جلسات -الف 

 يابد.به انتخاب گروه آموزشي رسميت مي

ها اد گرايشاصلي و به تعد تهيكميك  كه شودپيشنهاد مي ،دباشهاي مختلف ها و گرايشگروه داراي رشته كهيدرصورت -ب

 تشکيل شود.دوم  مرحلههاي فرعي براي كميته

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري و دکتري بدون کنکور در وب سایت پی اچ دي تست
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محل درشتههر ككننده در برگزار علميهيأت يايجاد شرايط يکسان براي تمامي داوطلبان الزم است تعداد اعضا منظوربه -ج 

 ثابت باشد.مرحله دوم تمام جلسات 

 

 شکیل پروندهت -2
 طالعبه ا ساتمؤساز طريق اطالعيه  ،دوم مرحله براييندهاي اداري مربوط به تشکيل پرونده و مدارك الزم آفر

مشخص و  زماني هك بازيدر  بوده و الکترونيکي صورتبهدر حد امکان  تمام مراحل تشکيل پرونده ود وداوطلبان رسانده ش

 پذير باشد.کانهاي صريح و روشن براي داوطلبان امدر قالب فرم

 باشد.مي مؤسسات بر عهدهاست پاسخگويي در خصوص مرحله دوم آزمون  ذكرانيشاتبصره: 

 

 اجراي مصاحبه و بررسي سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوريدستورالعمل  -3
ج اطالعات مخصوص در 1 شمارهاست كه فرم  شدهگرفتهسه فرم پيشنهادي مجزا در نظر  ،نامهدر اين شيوه

دوم و درج  همرحلجلسه انجام مخصوص صورت 3 شمارهدوم و فرم  مرحلهارزيابي  نحوهمخصوص  2 شمارهداوطلبان، فرم 

 .استنمرات داوطلبان 

 اينايجاد كند  هاآن لجداو مؤسسه بخواهد تغييري در كهيدرصورتپيشنهادي است و  صورتبه 2 و 1هاي فرم -1 تبصره

 است مجموع نمرات هر ذكرانيشا. صورت پذيرد يرساناطالعبه تصويب رسيده و  مؤسسهشوراي  تغيير از سوي

 قسمت بايد مطابق قانون رعايت شود.

نمره  ،اندبراي انجام مرحله دوم، كه در مرحله دوم حاضر بوده شدهيمعرفداوطلبان  تماميبايستي براي  مؤسسات -2تبصره 

 در پرتال ارتباطي سازمان درج نمايد. شدهاعالماين مرحله را به تفکيك موارد 

 جلسه مصاحبه كيمختلف در  هايدانشگاه در دوره كي( و کساني شي)گرا يرشته امتحان كيدر  اگر داوطلبي -3تبصره 

  درج شود. کساني مصاحبه نمره هادوره يتمام يحاضر بوده است، برا

 

 مستندسازي -4

 ، فرمدوم مرحلهبايست پس از اتمام دوم است و مي مرحلهنظارت بر فرآيند  مسئول ،معاون آموزشي مؤسسه

 ست.االزامي  ،مرحله دوم جلسهصورتتکميل و تأييد كند. تکميل تمام بندهاي فرم  ،داوطلبان تمامبراي را  جلسهصورت

 

 اعالم نتايج نهايي -5
ر د هؤسسم از سويبعد از تعيين وضعيت صالحيت عمومي و كنترل ساير شرايط و ضوابط و شرايطي كه  ،سازمان

امي ز اعالم اسبعد ا و دكنالم مينهايي را استخراج و اع شدگانپذيرفتهاست، اسامي  شدهاعالمزمان فراخوان پذيرش دانشجو 

 ند داد.قطعي در مؤسسات ادامه تحصيل خواه شدهپذيرفته عنوانبهنهايي از طرف سازمان، داوطلبان 

 

 غیبت و انصراف - 6
شود. عدم انجام مي باركيبراي هر داوطلب صرفاً سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري و بررسي  علمي مصاحبه

تلقي  وي انصراف منزلهبهشده بينيدر مرحله دوم و همچنين تاريخ مجدد پيش شدهنييتعبازه زماني مراجعه داوطلب در 

 د.پذير نخواهد بوامکان ،ستا کردهنشركت كه براي داوطلبي  ،و برگزاري مجدد شده

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري و دکتري بدون کنکور در وب سایت پی اچ دي تست
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 مالحظات -7

هاي مالكگيري در خصوص ، تصميمدوم مرحله برگزاركننده علميهيأت يهماهنگي بيشتر بين اعضا منظوربهالف( 

مربوطه  علميهيأت ياي با حضور اعضاپذيرش، چگونگي برگزاري جلسات و نحوه بررسي سوابق داوطلبان، جلسه

 زشي دانشکده يا مؤسسه برگزار شود. و معاون آمو

الت برقراري عد منظوربهدوم  مرحلهساختن شرايط يکسان و مشابه براي تمام داوطلبان در طي فرآيند  فراهم (ب

 الزامي است. ،دوم مرحلهموارد مربوط به  تمامرعايت شأن و منزلت داوطلبان در  آموزشي و

رائه البان قادر به هرگونه اضطراب فراهم سازند تا داوط دورازبهمحيطي دوستانه و  ات،مؤسسكه شايسته است  (ج

 باشند.در اين مرحله حداكثر توانمندي و قابليت خود 

 و فرهنگي از هرگونه تبعيض و سوگيري قومي، جنسيتي، ،رهاي دين اسالم و قوانين و مقررات كشوآموزه بر اساس (د

 پرهيز شود. دوم مرحلهاي در طي فرآيند مؤسسه

و  افيت بررسي سوابقبه شف ،ايجاد فرصت برابر براي رقابت داوطلبان منظوربهدوم  مرحلههاي تصريح مالك (ه

صريح،  ،دوم مرحلهاالت سؤ ،خواهد شد. شايسته استمنجر و مشکالت احتمالي  اعتراض هرگونهجلوگيري از 

 طرح شوند. ،موضوعبا و مرتبط  روشن، بدون ابهام

ت أر هييکساني با توجه به نظ زمانمدت كه ، شايسته استبرابربرقراري عدالت آموزشي و ايجاد فرصت  منظوربه (و

 دوم هر يك از داوطلبان در نظر گرفته شود. مرحلهكننده براي برگزار

حتمالي اكننده و اثرات ت برگزارأپيشگيري از خستگي اعضا هي منظوربهبودن تعداد داوطلبان،  پرشماردر صورت  (ز

طي  ريژوهشي و فناوپو بررسي سوابق آموزشي،  براي برگزاري جلسات مصاحبه الزم ريزيبرنامهكه الزم است  ،آن

 شود. انجام ،چند روز

 فرمكه است  ، ضروريمصاحبه و بررسي سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوريافزايش پايايي فرآيند  منظوربه (ح

 و جداگانه تکميل شود صورتبهكننده برگزار علميهيأت يهر يك از اعضا از سوي ،دوم مرحلهدهي نمره

 صورت پذيرد.كننده ت برگزارأهي يكل اعضا از سوي ،گيري در خصوص هر داوطلبتصميم

و بررسي سوابق  مصاحبهجلسه در فرم صورت ههاي مربوطدوم هر داوطلب را در مالك مرحله نمره ،مؤسسه (ط

 كننده برسد.ت برگزارأهي يييد اعضاأبه ت جلسهصورتو اصل  كردهوارد آموزشي، پژوهشي و فناوري 

 هاه دانشگاهعلمي كشور ب جامعه سازندهيآ عنوانبهبا توجه به اهميت رعايت شأن داوطلبان و احترام به كساني كه  (ي

 قرار گيرد: مدنظربان موارد زير در برخورد با داوطل كه شودكنند، پيشنهاد ميمراجعه مي

  ؛ودشهاي بهداشت رعايت و پروتکلتعبيه  هاآنمحل مناسب براي انتظار 

  ؛ايشان توجيه شوندبرخورد با داوطلبان و احترام به  نحوهدر خصوص  مؤسسهكاركنان 

 براي داوطلبان فراهم شود؛ مؤسسهتوان  وسايل پذيرايي اوليه در حد 

 از بدو ورود به دانشگاه انجام شود مصاحبهمراجعه كننده براي ان راهنمايي صحيح داوطلب. 
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 ساير موارد -8

 اساس بر از طرف دفتر گسترش آموزش عالي و تأييدشدهظرفيت پذيرش دانشجو در مؤسسات مطابق با ظرفيت  (الف

 گيرد.است صورت مي شدهاعالمآنچه در فراخوان پذيرش 
 

 ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايرانبرنامه پنجقانون »به تصويب  توجه با (ب

 70ه اين قانون عالوه بر ماد 90توسط مجلس محترم شوراي اسالمي، ماده  14/12/1395يخ ( در تار1396-1400)

اد به قانون تنظيم رخي موقانون الحاق ب» 47اصالحيه بعدي آن در ماده و  «به ايثارگران رسانيخدماتجامع قانون »

دو اجد شرايط در هر داوطلبان ومعرفي و پذيرش شود و در اين آزمون اجرا مي («2بخشي از مقررات مالي دولت )

  .گيردصورت ميصورت ذيل و بهن يانواين ق اساس برمرحله از آزمون، 
 

 25 الثر، هدا و مفقوداشهمسر و فرزندان ) به رزمندگان و ايثارگران محلكدرشته هردر  درصد از ظرفيت پذيرش

كسب حدنصاب  شرطبه، (و باالتر و همسر و فرزندان آنان درصد25جانبازان آزادگان، همسر و فرزندان آنان و 

يك از  درصد نمره در هر 70درصد و در سهميه ايثارگران حداقل  80رزمندگان حداقل  سهميه علمي )در

 .يابدمياختصاص  (در گزينش آزاد شدهپذيرفتهآخرين فرد براي مراحل آزمون 

 5  دان آنان و همسر و درصد و همسر و فرزن 25به جانبازان زير نيز  محلكدرشته هردرصد از ظرفيت پذيرش در

درصد  70اقل حدحدنصاب علمي )كسب  شرطبهماه حضور داوطلبانه در جبهه  6فرزندان رزمندگان با حداقل 

 ابد.ياختصاص مي (در گزينش آزاد شدهپذيرفتهنمره در هر يك از مراحل آزمون براي آخرين فرد 

  افته و اگر يدرصدي ايثارگران تخصيص  5درصدي ايثارگران ابتدا به مشمولين سهميه  25خالي مانده سهميه

 يابد.آزاد اختصاص ميباز هم اين ظرفيت خالي بماند، باقيمانده آن به داوطلبان سهميه 

 

 ي مصوب مورخو تخصص يليتکمالتيتحصهاي قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره بر اساس (ج

در قل يك نفر( )حدا تيبر ظرفمازاد  شدهاعالم( ظرفيت %10شوراي اسالمي، ده درصد )محترم مجلس  29/1/1389

 شرطبه، زش عاليها و مؤسسات آمودانشگاهتمامي و يا رسمي آزمايشي  قطعي براي مربيان رسمي محلهر كدرشته

ر دحدنصاب نمره  يابد.در گزينش آزاد، اختصاص مي شدهرفتهيپذ( نمره آخرين فرد %80كسب حداقل هشتاد درصد )

 ورس درخصوصشوراي مركزي ب 22/3/98طبق مصوبه مورخ  بر اين اساس و  شود.تمامي مراحل آزمون لحاظ مي

رايط استفاده از شسازمان امور دانشجويان(  29/3/98تاريخ  29367/4ادامه تحصيل مربيان )ابالغي طي نامه شماره 

 سهميه مربيان به شرح ذيل است:

توانند از سهميه مي موزش عاليها و موسسات آتمامي دانشگاه یا رسمي آزمایشي .رسمي قطعيمربيان  -1

 مربي استفاده نمايند. 

ليه كيت( در پذيرفته شده با استفاده از سهميه مربي )مازاد بر ظرفقطعي يا رسمي آزمايشي  مربيان رسمي -2

حل باشند و پرداخت اين شهريه در صورت نياز دانشگاه مهاي روزانه و غيرروزانه ملزم به پرداخت شهريه ميدوره

 التحصيلي، حداكثر بهعد از فارغهاي داخلي و امکان انجام تعهدات بنامهبا رعايت آيين خدمت به تخصص ايشان

مربي  ر عهدهباين صورت  مدت چهار و نيم سال براساس مصوبه هيات امنا برعهده دانشگاه محل خدمت و در غير

  باشد.مي

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري و دکتري بدون کنکور در وب سایت پی اچ دي تست
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هاي غيرروزانه مربيان رسمي قطعي يا رسمي آزمايشي كه در ظرفيت عادي )بدون استفاده از سهميه مربي( دوره -3

 ه شوند، همانند ساير داوطلبان ملزم به پرداخت شهريه هستند.)شهريه پرداز( پذيرفت

توانند با موافقت دانشگاه محل ميان باشند؛ اين داوطلبمشمول استفاده از سهميه مربي نميمربيان پيماني  -4

 ركت نمودهمون شدر آز )بدون استفاده از سهميه مربي( خدمت و استفاده از ظرفيت عادي همانند ساير داوطلبان

هاي ورهدريه در پذيرفته شوند. الزم به ذكر است اين داوطلبان همانند داوطلبان آزاد ملزم به پرداخت شهو 

 باشند.غيرروزانه مي

 ريه پردازوزانه يا شهدر دوره ر دنتواندر صورتي ميمربيان )اعم از رسمي قطعي يا رسمي آزمايشي يا پيماني(  -5

ز ال دمت قبخموافقت نمايد و بايستي موافقت دانشگاه محل آنان د كه دانشگاه محل خدمت نادامه تحصيل ده

حل خدمت منام در آزمون اعالم شود و ماموريت آموزشي مربيان پذيرفته شده، وفق مقررات داخلي دانشگاه ثبت

 باشد.مي

 ازشده است را  سهميه مربي لحاظ هاآنداوطلباني را كه براي  بايست مدارك تماميمؤسسات مي با توجه به موارد فوق

رار ق ديتائي و رسبر موردداوطلب مبني بر مربي رسمي قطعي و يا رسمي آزمايشي بودن  شدهاعالمصحت ادعاي  لحاظ

  دهند.
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 1شماره پیشنهادي فرم 

 

 (Ph.Dدكتري ) دوره متمركزمهیندوم آزمون  مرحله
 )توسط داوطلب تکميل شود(

 (..................... شورای مؤسسه ....................مورخ ................  جلسه)مصوب 

 

 :الف( مشخصات فردي
 :فهيوظنظاموضعيت  نام و نام خانوادگي:

 داوطلب: شماره پرونده: شماره

 هل:أوضعيت ت سال تولد:

 وضعيت اشتغال: تلفن تماس:

 آدرس الکترونيکي: آدرس:

 

. بـديهي اسـتابي اصل مدرك معتبـر قابـل ارزيـ ارائهصرفاً با  ،مندرج در اين فرم« ج»و « ب»در بندهاي  ذكرشدهموارد  تمامي توجه:

 .كنداصل مدرك را نيز ارائه  ،داوطلب بايد در صورت ضرورتكه است 

 

 :( سوابق پژوهشيب

 ارجيهاي داخلي و خها و سمینارها و همايشدر مجالت علمي معتبر داخلي و خارجي يا كنفرانس شدهچاپمقاالت  -1

نام نویسندگان  عنوان مجله و سال انتشار عنوان مقاله وضعیت نوع

 مسئول سندهینو)

مقاله را با عالمت * 

 مشخص فرمایید(

 عناوين مقاالت

 پژوهشي -علمي

 )داخلي، خارجي(

 شدهچاپ
   

   

 شدهرفتهيپذ
   

   

 عناوين مقاالت

 ترويجي -علمي 

 شدهچاپ
   

   

 شدهرفتهيپذ
   

   

در  شدهارائهعناوين مقاالت 

 هاي )داخلي، خارجي(كنفرانس

 شدهچاپ
   

   

 شدهرفتهيپذ
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 هاي علمي و صنعتي ايرانمورد تأيید سازمان پژوهش شدهثبتاختراع  -2
 تاریخ ثبت محل ثبت نام اختراع ردیف

1    

2    

3    

4    

 

 هاي علمي معتبرجشنواره -3
 تاریخ برگزاری کنندهبرگزار نهاد عنوان جشنواره ردیف

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 لیف(أكتب )ترجمه يا ت -4

 عنوان کتاب نوع
 سال انتشار

 تعداد صفحات

نام نویسندگان به ترتیب 

 روی جلد ذکرشده

 کتب

 تألیف

   

   

 

 
  

 ترجمه
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 نامهانيپاامتیاز  -5
 

 دوره کارشناسي -1-5

 نامهانیپاپروژه یا عنوان 
نام استاد 

 راهنما

 امتیاز
 نمره

 عالي بسیارخوب خوب قبولقابل

       

 
 ارشديکارشناسدوره  -2-5

 نامهانیپاعنوان 
نام استاد 

 راهنما

 امتیاز
 نمره

 عالي بسیارخوب خوب قبولقابل

       

 

 پژوهشي يهاوارهطرح -6

 داوطلب که از طریق سایت موسسه دریافت شده استمنتخب  تقاضامحورعنوان طرح پژوهشي 

 

 سـؤاالت يـا و اهـداف، فرضـيه يـان مسـئلهبكه شامل عنـوان تحقيـق، خود را  تقاضامحورواره مربوط به طرح پژوهش طرح ،داوطلب -

 به پيوست ارائه نمايد. را شناسي و مراحلتحقيق، روش

 :ج( سوابق آموزشي
 سال خاتمه سال شروع معدل کل نام دانشگاه گرایش-رشته مقطع تحصیلي

      كارشناسي

      ارشديكارشناس

 

 و المپیادهای معتبر: يالمللنیببرگزیدگان جشنواره، مسابقات  -
 سال برگزیده شدن رتبه نام مسابقه/المپیاد/جشنواره ردیف

1    

2    

3    

 مدرك زبان -
 توضیحات سال آزمون اخذشدهنمره  نام آزمون 

    

 امضاء:    تاریخ:    نام و نام خانوادگي:

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري و دکتري بدون کنکور در وب سایت پی اچ دي تست

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري
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 2 شمارهپیشنهادي فرم 

 

 (Ph.Dآزمون دکتری ) بررسي سوابق علمي و مصاحبه نحوه

 تکمیل شود( مؤسسه)توسط 

 (........................... شورای مؤسسه ..............)مصوب جلسه ................ مورخ 
پژوهشي و  موزشي،بررسي سوابق آمصاحبه و  يليتکمالتيتحصهاي بر اساس قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دوره

 است.سه بخش به شرح زير شامل  فناوري

 ژوهشي:پ -الف( دکتری آموزشي 

 (نمره 20سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري ) ـ1

 (نمره 30مصاحبه علمي و سنجش عملي ) ـ2

 ب( دکتری پژوهش محور:

 (نمره 20سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري ) ـ1

 (نمره 30ش عملي )سنجمصاحبه علمي و  ـ2

 (نمره 20واره )تهيه طرحـ 3

 

 شسنجاحبه علمي و سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري، مص»هاي داوطلبان در هر يك از بخش تمامي نمره :1 تذکر مهم

 خواهد شد.عالم به سازمان ا از طريق پرتال ارتباطي جداگانه صورتبهتوسط موسسه  «وارهطرحعملي و تهيه 

 

 پژوهشي: -دكتري آموزشي الف( 
 

 :آموزشي، پژوهشي و فناوريسوابق  نمره( 1

 و فناوری پژوهشي نمراتمحاسبه  نحوه -1جدول 
 مکتسبه نمره نحوه ارزیابي حداکثر نمره نوع فعالیت ردیف

1 

ط با علمي ـ پژوهشي )داخلي و خارجي( مرتب مقاالت 1-1

 رشته تحصيلي

هـاي ختراع مورد تأييد سـازمان پژوهشاگواهي ثبت  1-2

 علمي و صنعتي ايران

 هاي علمي معتبربرگزيدگي در جشنواره 1-3

 

  

    ترويجي مرتبط با رشته تحصيليمقاالت علمي ـ  2

3 
ــردر كنفرانس شــدهچاپمقــاالت  ــاي معتب ــا )داخ ه ــي ي ل

 خارجي(
 

  

    كتاب مرتبط با رشته تحصيلي ترجمهتأليف يا  4

    تحصيل معدل و كيفيت دانشگاه محل 5

    انشجوييد -برگزيدگان المپيادهاي علمي 6

  6 شمارهطبق جدول   مدرك زبان معتبر 7

    دانشگاه موردنظرساير موارد  8

   20 جمع

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري و دکتري بدون کنکور در وب سایت پی اچ دي تست
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 :علمي و سنجش عملي مصاحبه نمره( 2

 مصاحبه علمي و سنجش عملي نمره -2جدول 

 نوع فعاليت رديف
حداكثر 

 نمره
 ارزيابي نحوه

نمره 

 مکتسبه

    آزمون شفاهي و يا كتبي 1

    مصاحبه تخصصي 2

    نظر اساتيد راهنما 3

   30 جمع

 

 دكتري پژوهش محور:ب( 

 

 :آموزشي، پژوهشي و فناوريسوابق  نمره (1

 پژوهشي و فناوری نمراتمحاسبه  نحوه -3جدول 
 مکتسبه نمره نحوه ارزیابي حداکثر نمره نوع فعالیت ردیف

1 
 ليعلمي ـ پژوهشي )داخلي و خارجي( مرتبط با رشته تحصي مقاالت 1-1

 نعتي ايرانهاي علمي و صپژوهشگواهي ثبت اختراع مورد تأييد سازمان  1-2

 هاي علمي معتبربرگزيدگي در جشنواره 1-3

 

  

    مقاالت علمي ـ ترويجي مرتبط با رشته تحصيلي 2

    )داخلي يا خارجي( هاي معتبردر كنفرانس شدهچاپمقاالت  3

    كتاب مرتبط با رشته تحصيلي ترجمهتأليف يا  4

    تحصيل معدل و كيفيت دانشگاه محل 5

    انشجوييد -برگزيدگان المپيادهاي علمي 6

 مدرك زبان معتبر 7
 

طبق جدول 

 6 شماره

 

    دانشگاه موردنظرساير موارد  8

   20 جمع

 

 :علمي و سنجش عملي مصاحبه نمره( 2

 مصاحبه علمي و سنجش عملي نمره -4جدول 

 نوع فعاليت رديف
حداكثر 

 نمره
 ارزيابي نحوه

نمره 

 مکتسبه

    آزمون شفاهي و يا كتبي 1

    مصاحبه تخصصي 2

    نظر اساتيد راهنما 3

   30 جمع

 

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري و دکتري بدون کنکور در وب سایت پی اچ دي تست
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 :وارهطرح( تهیه 3

 وارهطرحتهیه  نمره -5جدول 

 نوع فعاليت رديف
حداكثر 

 نمره
 ارزيابي نحوه

 نمره

 مکتسبه

    سسهمو تقاضامحورواره با طرح پژوهشي ميزان انطباق طرح 1

    ح پژوهشيآموزشي و پژوهشي قبلي داوطلب در راستاي طر يهاتيفعالميزان انطباق  2

    به داوطلب تقاضامحورامتياز استاد راهنماي طرح پژوهشي  3

4 
و  هاهيفرض شيپ و ارائه آن در قالب اهداف و وارهطرحامتياز مربوط به نحوه تدوين 

 روش اجرا
   

   20 جمع

 

 زبان:( امتیاز مدرك ج

 زبان انگلیسي يالمللنیبهای ملي و نمرات آزمون یترازهم -6جدول 
MSRT 

(MCHE) 

IELTS 

Equivalent 

TOEFL 

IBT 

TOEFL 

Computer 

TOEFL PAPER + 

TOLIMO 
 نمرهحداكثر 

90-100 0/7-9 96-120 250-300 600-680 8 

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

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

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

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

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

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

50-59 9/3- 5/3 29-35 113-132 425-449 1 
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 ي پژوهشيآموزش (Ph.Dدكتري ) دوره دوم پذيرش دانشجوي مرحلهگزارش :  3فرم شماره 

 
  عنوان رشته:    گروه:     دانشکده:          دانشگاه:

زمون آ نمره داوطلبي شماره نام و نام خانوادگي ردیف
 متمرکز

 
سوابق  بررسي مصاحبه و مرحله

 توسط دانشگاه داوطلبان
 

 اتنمرجمع 
سوابق آموزشي، 

پژوهشي و فناوری و 
 مصاحبه

 نمره 50

 
 مربوطه یهامحلکدرشته

 
آموزشي،  نمره 

 پژوهشي و فناوری
 نمره 20

مصاحبه علمي و  نمره
 سنجش عملي

 نمره 30

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

 مصاحبه: جلسهحاضر در  یاعضا ینام و امضا
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 پژوهش محور (Ph.Dدكتري ) دورهدوم پذيرش دانشجوي  مرحلهگزارش :  3فرم شماره 

 
  عنوان رشته:    گروه:     دانشکده:    دانشگاه:

آزمون  نمره داوطلبي شماره نام و نام خانوادگي ردیف
 متمرکز

 
 توسط دانشگاه سوابق داوطلبان بررسيمصاحبه و مرحله 

 
 

 اتنمرجمع 
سوابق آموزشي، 
، پژوهشي و فناوری

 و طرح واره مصاحبه
 نمره 70

 مربوطه یهامحلکدرشته
آموزشي،  نمره 

 پژوهشي و فناوری
 نمره 20

مصاحبه علمي  نمره
 و سنجش عملي

 نمره 30

 وارهطرحتهیه 
 

 نمره 20

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

 مصاحبه: جلسهنام و امضای اعضای حاضر در 
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