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 باسمه تعالي
 

 

 در دورۀ دکتری تخصصیرح شهید احدی برای پذیرش بدون آزمون ط نامه شیوه

 
 مقدمه

میون  وونشاد یودای     « نامۀ پذیرش بدون آزمونن اسودادادیاد دشانوان دش دوشۀ یلیویکت د دورد      آیین» 5اساس مادۀ  بر

 نیو  ونشاد موذ نش و   2/7/3011و مینبۀ منشخ  72/3/3333اسدادادیاد دشانان وزاشت عکنم ، یلقیقات و فناوشد دش یاشیخ 

طور   )آمنادگان بریر داننگایت از یسهیالت ادامۀ یلیوی  دش دوشۀ د دورد یصییوت     مندد دانش نامۀ بهره وینه» 0بر اساس مادۀ 

یببوین مراحو  اارایوت پوذیرش     منظونش   بو   ،نامو    ووینه  نیو ا، 31/3/3011ان دش یواشیخ  مین  شیاس  بنیاد مکت نصبگو « (وهید احدد

 .اس  منمنالن طر  وهید احدد، یدوین وده

 تعاریف .1ۀماد

 :وند ها متنیاد  ام  آ یاد اادیاشد زیر، اایگ ین عباشت ، عنناننام  وینهدش این 

 ؛«نصبگان تمک ادیبن» :بنیاد -

 ؛«اوشدفن و یلقیقات ، عکنم وزاشت» :علوم وزارت -

 ؛« ننش آمنزش سنجش سازمان» :سنجش سازمان -

 و فاا یوو  ،عکوونم وزاشت مقوورشات بوور اسوواس وو    نوونش  تپژوینوو و عووا ت آموونزش مرا وو  از یوو  یوور» :هپذیرنةةد مؤسسةة  -

 ؛« نند مت پذیرشیصییت  د درد یلییکت دوشۀ دش شا آمنادگان دانش

 ؛«ونشاد یدای  اسدادایاد دشانان وزات عکنم» :شورای هدایت -

، مین  ونشاد «نامۀ پذیرش بدون آزمنن اسدادادیاد دشانان دش دوشۀ یلییکت د درد آیین» :نام  استعدادهای درخشان آیین-

 .72/3/3333دش یاشیخ یدای  

  فرایند .2 مادۀ

 نوام،  بنودد فرااونان، تبو     زموان  یمراه ب وده با وزاشت عکنم،  ینافقیاداد یا سقف  شا طر  این از اسدفاده ظرفی  سال یر دش بنیاد. 7-3

 یواد پذیرنوده   از این ظرفی ، بر اساس مقرشات طر  وهید احدد، ب  یاودادد از مسسسو    بصنت . ند مت اعالم ،برشست و اعالم ندایج

بو  افورادد    ظرفی مابقت  . نند اندصا  اندداننجنیان  میان وده، از یا سقف سهمیۀ یایین دگان شابرگ ی یا یابد مت اادیاص

 .دیند صنشت مسدقیم ب  بنیاد اشائ  مت یابد    دشاناس  اند شا ب  اادیاص مت
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بوراد   نظور  مد اد اشود و د درد حرف   اشوناست یاد دوشهسال آار داننجنیان   ،پذیرندۀ داشاد سهمی  یاد مسسس یر ی  از . 7-7

 . نند  مارفت مت بنیاد ب   وده، منصص زمانت بازۀ دش شا دش سهمیۀ مسسس پذیرش 

ملو  یلیوی     مسسسوۀ  یمان دش صرفاً یاد پذیرنده، با اسدفاده از این طر ، وده از مسسس  داننجنیان مارفت یلیی  ادامۀ .1ۀ تبصر

اداموۀ یلیوی    یایت    بر اساس مقرشات وزاشت عکنم، داننجن امكوان   اشود ود و دش یمان شود  یا شود  ت اشوناس دوشۀ

 .اس  پذیر ها شا داشد، امكاننبدون آزمنن دش آ

ناموۀ اسودادادیاد    آیوین وورای   از ایون طور ، الزم اسو     منودد   بهوره براد یاد پذیرنده،  وده از مسسس  مارفتداننجنیان  .2ۀ تبصر

اد شا با منفقی  ب   حرف اشود یا د درد  شۀ یلییکت  اشوناستودش سال یلییکت برگ یدگت، د شا داود  باوند ودشانان 

 .پایان برسانند

اند و مدقاضیانت  و  از طریوق    صنشت مسدقیم ب  بنیاد اشائ  داده اعم از مدقاضیانت    دشاناس  اند شا ب ) یر ی  از مدقاضیان. 7-3

بو  ننوانت   ) اطالعایت بنیواد پروندۀ اند شا دش سامانۀ  وده، یایین زمانت یاد بازه دش ،(اند یاد پذیرنده ب  بنیاد مارفت وده مسسس 

sina.bmn.ir)نند متاین یسهیالت، دش سامان  تب   مندد از ، یكمی  و دشاناس  اند شا براد بهره . 

انود   صونشت مسودقیم بو  بنیواد اشائو   ورده          دشاناس  اند شا بو   ت گ یدگانبر ب  و  ند مت یایین شا طر  یدگان برگ، بنیاد. 7-0

 . نند اعالم بنیاد ب  و اندصا  ،یلیی  ادامۀ براد( یرییب او نی  ب ) شا پذیرنده مسسسۀ پنج حدا ثر     ند مت شسانت اطالع

 . ند مد نظر آنان مارفت متپذیرندۀ  یاد مسسس ب   بنیاد، برگ یدگان طر  شا. 7-5

مجمونع  .  ننود  شا بو  بنیواد اعوالم موت    « اسدادادیاد دشاناننامۀ  آیین»، ندیجۀ میاحبۀ افراد داشاد ورای  یاد پذیرنده سس سم. 7-6

  .گرفد  اس ، یجاوز  ند دش نظردش مسسسۀ پذیرنده این طر  ااراد براد وزاشت عکنم     یاداددنباید از افراد یاداد این 

 . ند مت اشسالسازمان این ب  نظر سازمان سنجش  دش قا ب  منشدشا  یاد پذیرنده وده از سند مسسس  مارفتافراد بنیاد، فهرس  . 7-2

 . ند مت اعالم وزاشت عکنم، یلقیقات و فناوشد و بنیاد، پذیرنده یاد  مسسس ب  پذیرش شا نهایت ندیجۀ سنجش، سازمان. 7-1

 .نام  نند د درد یصییت تب  دوشه عننان داننجند ب ان شا گینانند برگ ید یاد پذیرنده، پس از یأیید سازمان سنجش مت مسسس . 7-3

  تفسیر .3 ۀماد

و نمایندۀ دبیراانۀ ونشاد یدای  ونشایت مر ب از نمایندۀ بنیاد، نمایندۀ  بر عهدۀ ،نام  وینهور  مناشد مسكنت و یفسیر مفاد این 

 .داو  سازمان سنجش اس     دبیرد آن شا نمایندۀ بنیاد بر عهده اناید

ونشاد یدای  اسدادادیاد  بییین ب  76/12/3011دش یاشیخ  یبیره دو و هماد چهاش ، مقدم   ی بر مندم  نام  وینه نیا .4 ۀماد

 .اس  ااراو پس از آن قاب   3011-3013یلییکت داننجن از سال   براد پذیرش و، شسیدوزاشت عکنم، یلقیقات و فناوشد   دشانان
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