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شیوه نامه اجرایی پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری 

شیوه نامه اجرایی پذیرش بدون آزمون مقطع عنوان: 

 دکتری

داخلی حوزه معاونت آموزشی شیوه نامهنوع سند: 

EDU_T04_v1شماره سند:  7صفحه: 01ویراست: 

18/9/99 تاریخ آخرین ویراست:1/8/96 تاریخ تدوین:

دکتر سیده عاطفه حسینی )رئیس گروه امور هدایت استعدادهای  – (روه امور هدایت استعدادهای درخشانگدکتر سعید رهنما )رئیس  تهیه کننده:

 درخشان(

تحصیالت تکمیلی دانشگاهشورای  شورای بررسی کننده:

(معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه) محسن آیتی تایید کننده:

استعدادهای درخشانگروه امور هدایت کارشناس : نگهداری و اعمال به روز رسانی هامرجع 

:پذیرش شرایط

آموختگی متقاضی نگذشته باشد. از دو سال از تاریخ دانش بیش-

3-1های آموزشی، پژوهشی و مصاحبه مطابق جداولامتیاز از فعالیت 60کسب حداقل -

مصاحبه برای پذیرش متقاضیان ضروری است.درصد امتیاز از جدول  50کسب -

های پژوهشی دانشجو که در نامه یا سایر فعالیتداشتن حداقل یک مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان-

 المللی پذیرش نهایی یا چاپ شده باشد. مجالت معتبر ملی یا بین

)بدون احتساب نمره پایان نامه(  17در دوره کارشناسی و میانگین کل حداقل  16داشتن میانگین کل حداقل -

در دوره کارشناسی ارشد.

(:6( و )5با توجه به ضرایب همترازی معدل در جداول )

توانند با داشتن اند، میالتحصیل شده( فارغ5های جدول )دانشجویانی که در دوره کارشناسی از دانشگاه :1تبصره 

التحصیل ( فارغ6های جدول )ارشناسی از دانشگاهو دانشجویانی که در دوره ک 55/14میانگین کل حداقل 

 ، در پذیرش بدون آزمون دوره دکتری متقاضی باشند.24/15توانند با داشتن میانگین کل حداقل اند، میشده

توانند با اند، میالتحصیل شده( فارغ5های جدول )ارشد از دانشگاهدانشجویانی که در دوره کارشناسی  :2تبصره 

و دانشجویانی که در دوره کارشناسی ارشد  46/15نامه( حداقل میانگین کل )بدون احتساب نمره پایانداشتن 

امه( نتوانند با داشتن میانگین کل )بدون احتساب نمره پایاناند، میالتحصیل شده( فارغ6های جدول )از دانشگاه

 در پذیرش بدون آزمون دوره دکتری متقاضی باشند.  20/16حداقل 

کنید. پیگیری PhdNews.ir نیوز دی اچ پی طریق از توانید می را دکتری ھای اطالعیھ و اخبار آخرین
است. معتبر phdnews.ir آدرس با تنھا نیوز، دی اچ پی کنید. دقت وبسایت آدرس بھ حتما اینترنت، در جستجو ھنگام

https://www.instagram.com/phdnews.ir/ اینستاگرام پی اچ دی نیوز را دنبال کنید:
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ی تکمیل      های جداول ارزشیابی، طبق دستورالعمل مصوب شورای تحصیالت نحوه امتیازدهی به داوطلبان در هر یک از ردیف

 باشد:دانشگاه به شرح ذیل می

 نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی -1دول ج

 نوع فعالیت ردیف
حداقل 

 امتیاز

حداکثر 

 امتیاز
 نحوه ارزیابی

1 

پژوهشی علمی  مقاالت-1-1

)داخلی و خارجی( مرتبط با پایان 

سایرفعالیت های پژوهشی یا  نامه

چاپ شده یا پذیرفته شده  دانشجو

وهشی ژپ –قطعی در مجالت علمی 

و  لوم،تحقیقاتعمعتبر وزارت 

و   ISC –JCR-ISIفناوری با نمایه 

اسکوپوس که در لیست سیاه وزارتین 

 .دننباش

تاسیس و مدیریت شرکت  -1-2

دانش بنیان که دارای ضوابط های 

 پارک علم و فناوری باشند.

گواهی ثبت اختراع مورد تأیید  -1-3

 های علمی و صنعتی ایرانسازمان پژوهش

 

های علمی برگزیدگی در جشنواره -1-4

 –فارابی  –معتبر بین المللی خوارزمی 

 رازی وابن سینا

 

5 40 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 5هر مقاله )داخلی یا خارجی( تا  -

 امتیاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز  5گواهی ثبت اختراع داخلی تا  -

 7گواهی ثبت اختراع بین المللی تا   -

 امتیاز 

 امتیاز 3برگزیدگی داخلی تا  -

 امتیاز 7برگزیدگی بین المللی تا  -

 

 

 

آخرین اخبار و اطالعیھ ھای دکتری را می توانید از طریق پی اچ دی نیوز PhdNews.ir پیگیری کنید. 
ھنگام جستجو در اینترنت، حتما بھ آدرس وبسایت دقت کنید. پی اچ دی نیوز، تنھا با آدرس phdnews.ir معتبر است.

https://www.instagram.com/phdnews.ir/ اینستاگرام پی اچ دی نیوز را دنبال کنید:
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2 
ترویجی مرتبط با پایان  –مقاالت علمی 

 نامه

 امتیاز 4هر مقاله تا  8 -

3 
در کنفرانسهای معتبر مقاالت چاپ شده 

 )داخلی یا خارجی(

- 6 
 امتیاز 2هر مقاله تا 

4 
تألیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته 

 تحصیلی

- 4  

5 
 4تا بسیار خوب ، امتیاز 6عالی تا  6 - کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد

 امتیاز  2تا امتیاز و خوب 

  40 5 حداقل و حداکثر امتیاز قابل محاسبه  

 

 نحوه محاسبه امتیازات آموزشی  -2جدول 

 نوع فعالیت ردیف
حداکثر 

 امتیاز
 نحوه ارزیابی

6 

میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره 

 کارشناسی                 )پیوسته و ناپیوسته(

 

های التحصیالن از دانشگاهمیانگین کل فارغ

های و دانشگاه1/1( در عدد 5جدول)

 شود.ضرب می05/1عدد ( در 6جدول)

 امتیاز 6

 5/1تا  0امتیاز:  ..... 17تا  16معدل: -

 3تا  5/1..... امتیاز:  18تا  17معدل: -

 5/4تا  3..... امتیاز:  19تا  18معدل: -

 6تا  5/4..... امتیاز:  20تا  19معدل: -

7 

میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره 

)بدون احتساب نمره کارشناسی ارشد ناپیوسته 

 نامه(پایان

 

 نامه(انی)بدون احتساب نمره پامیانگین کل 

( در 5التحصیالن از دانشگاههای جدول)فارغ

( در عدد 6و دانشگاههای جدول)1/1عدد 

 شود.ضرب می05/1

 امتیاز 5

 2تا  0..... امتیاز:  18تا  17معدل: -

 5/3تا  2..... امتیاز:  19تا  18معدل: -

 5تا  5/3..... امتیاز:  20تا  19معدل: -

 کارشناسی ناپیوسته: کارشناسی پیوسته: امتیاز 3 طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی 8

آخرین اخبار و اطالعیھ ھای دکتری را می توانید از طریق پی اچ دی نیوز PhdNews.ir پیگیری کنید. 
ھنگام جستجو در اینترنت، حتما بھ آدرس وبسایت دقت کنید. پی اچ دی نیوز، تنھا با آدرس phdnews.ir معتبر است.

https://www.instagram.com/phdnews.ir/ اینستاگرام پی اچ دی نیوز را دنبال کنید:
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 3نیمسال و کمتر  7 -

 امتیاز

 امتیاز 2نیمسال  8 -

 3نیمسال و کمتر  3 -

 امتیاز

 امتیاز 2نیمسال  4 -

9 
طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد 

 ناپیوسته
 امتیاز 3

 امتیاز 3نیمسال و کمتر  4 -

 امتیاز 2نیمسال  5 –

 امتیاز 5 برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی 10

 امتیاز 4، 6تا  4رتبه  -امتیاز  5، 3تا  1رتبه  -

 امتیاز2، 12تا  10رتبه  -امتیاز 3، 9تا  7رتبه   -

 امتیاز 1، 15تا  13رتبه  -

 امتیاز 5 التحصیلی کارشناسیرتبه فارغ 11

 امتیاز 5، 1رتبه 

 امتیاز 4، 2رتبه 

 امتیاز 3، 3رتبه 

 امتیاز 5 رتبه فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد 12

 امتیاز 5، 1رتبه 

 امتیاز 4، 2رتبه 

 امتیاز 3، 3رتبه 

 (4طبق جدول شماره ) امتیاز 8 داشتن مدرک زبان معتبر 13

  30 جمع 

 

 امتیازات مصاحبه -3جدول شماره 

 حداکثر امتیاز شاخص ارزیابی ردیف

 امتیاز 3 تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سئواالت 14

 امتیاز 3 وسعت نظر، نوآوری وکارآفرینی 15

 امتیاز 3 شخصیت، متانت و نحوه تعامل 16

 امتیاز 3 نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی  17

 امتیاز 3 توانایی فن بیان و انتقال مطالب 18

 امتیاز 15 های علمی اعضای گروه همراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویت 19

آخرین اخبار و اطالعیھ ھای دکتری را می توانید از طریق پی اچ دی نیوز PhdNews.ir پیگیری کنید. 
ھنگام جستجو در اینترنت، حتما بھ آدرس وبسایت دقت کنید. پی اچ دی نیوز، تنھا با آدرس phdnews.ir معتبر است.

https://www.instagram.com/phdnews.ir/ اینستاگرام پی اچ دی نیوز را دنبال کنید:
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 30 جمع

 

 

 المللی زبان انگلیسیهای ملی و بینهمترازی نمرات آزمون -4جدول شماره 

MSRT 

(MCHE) 

IELTS 

Equivalent 

TOEFL 

IBT 

TOEFL 

Computer 

PAPER TOEFL 

Tolimo 

 حداکثر امتیاز

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

 

آخرین اخبار و اطالعیھ ھای دکتری را می توانید از طریق پی اچ دی نیوز PhdNews.ir پیگیری کنید. 
ھنگام جستجو در اینترنت، حتما بھ آدرس وبسایت دقت کنید. پی اچ دی نیوز، تنھا با آدرس phdnews.ir معتبر است.

https://www.instagram.com/phdnews.ir/ اینستاگرام پی اچ دی نیوز را دنبال کنید:
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 1/1های دارای ضریب همترازی معدل دانشگاه -5جدول

 دانشگاه ردیف

 دانشگاه تبریز 1

 دانشگاه تربیت مدرس 2

 دانشگاه تهران 3

 دانشگاه شهید بهشتی 4

 دانشگاه شیراز 5

 دانشگاه صنعتی اصفهان 6

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 7

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 8

 دانشگاه صنعتی شریف 9

 دانشگاه عالمه طباطبایی 10

 دانشگاه علم و صنعت ایران 11

 دانشگاه فردوسی مشهد 12

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 13

 دانشگاه بیرجند 14

آخرین اخبار و اطالعیھ ھای دکتری را می توانید از طریق پی اچ دی نیوز PhdNews.ir پیگیری کنید. 
ھنگام جستجو در اینترنت، حتما بھ آدرس وبسایت دقت کنید. پی اچ دی نیوز، تنھا با آدرس phdnews.ir معتبر است.

https://www.instagram.com/phdnews.ir/ اینستاگرام پی اچ دی نیوز را دنبال کنید:

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%88_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF
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 شود.های فوق جزو جدول باال محسوب نمیالزم به ذکر است که واحدهای اقماری دانشگاه

 

 

 

 

 05/1های دارای ضریب همترازی معدل دانشگاه -6جدول

 دانشگاه ردیف

 دانشگاه اصفهان 1

 دانشگاه بوعلی سینا همدان 2

 المللی امام خمینی قزویندانشگاه بین 3

 دانشگاه سمنان 4

 دانشگاه شاهرود 5

 دانشگاه شهید باهنر کرمان 6

 دانشگاه شهید چمران اهواز 7

 دانشگاه گیالن 8

 دانشگاه مازندران 9

آخرین اخبار و اطالعیھ ھای دکتری را می توانید از طریق پی اچ دی نیوز PhdNews.ir پیگیری کنید. 
ھنگام جستجو در اینترنت، حتما بھ آدرس وبسایت دقت کنید. پی اچ دی نیوز، تنھا با آدرس phdnews.ir معتبر است.

https://www.instagram.com/phdnews.ir/ اینستاگرام پی اچ دی نیوز را دنبال کنید:

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
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