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، بره اسرتداد   دكترری دانشگاه تهران در اجرای سیاستهای هدايت و حمايت از دانشجويان برتر و ارائه تسهیالت به آنان برای ورود به دوره 

و اصرالحیه    ١٨/٤/٩٣مرور    ٦٧٢٧٢/٢١بره شرماره   استعدادهای درخشان وزارت علرو،، تقيیيرات و ادراوری     شورای هدايتآيین نامه 

از بین دانر  آموختگران و دانشرجويان نیمسرار آخرر        آموزشی دانشگاهشورای داخلی و مصوبات  ١٦/١٢/٩٣مور  ٢٣٧٢٠٠/٢١شماره 

كلیه رشرته   در ٩٦-٩٧ برای سار تقصیلیبا رعايت كامل شرايط اعال، شده   ،و داخل كشور دولتیدانشگاه های ميطع كارشداسی ارشد 

 دانشجو می پذيرد. ،روزانه به صورت مازاد برظرایت از طريق آزمون سراسری  های دارای پذيرش ميطع دكتری

 

قل شرایط  الزم جهت تقاضا:    حدا

 بدون احتساب پايان نامه ١٧حداقل   میانگین با دارا بودن مدرک كارشداسی ارشد (1

 با ذكر معدر  ٣١/٦/٩٦دااع از پايان نامه تا تاريخ  مشروط به دانشجويان تر، آخر كارشداسی ارشد، اشتغار به تقصیلگواهی  (2

  ١٦حداقل میانگین كل مدرک كارشداسی پیوسته با  دارا بودن  (3

-٩٤دو، سار تقصیلی ن  آموختگان نیمساردا)دانشجو درميطع كارشداسی ارشد  اارغ التقصیلیدو سار از  بی  ازسپری نشدن  (4

                   .   ن(و بعد از آ ٩٣

 -جامع علمی كاربردیدانشگاه  -دانشگاههای آزاد اسالمی -پرديس های خودگرداندان  آموختگان و دانشجويان ( ١تبصره 

 مجاز به ارائه تياضا نمی باشدد. و نیمه حضوری -الکترونیکی و مجازی وره هاید -دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی

 . ( متيايان صراا مجاز به ارائه درخواست در رشته تقصیلی مرتبط با رشته تقصیلی كارشداسی ارشد خود می باشدد٢تبصره 

 شرایط  اختصاصی:

امتیاز از مجموع امتیازات جداور اعالیت های آموزشی، پزوهشی و مصاحبه مطابق با جداور ارزشیابی مددرج  ٦٠كسب حداقل  (١

برای پذيرش الزامی ( 5تا  ٢)جداور آيین نامه شورای هدايت استعدادهای درخشان وزارت علو،، تقيیيات و اداوری 

 ز می باشد(با باالترين امتیاپذيرش است.)اولويت 

آزمون  را تا قبل از برگزاریعمومی مدرک قابل قبور زبان  هستددپذيراته شدگانی كه مدرک زبان را دارا نمی باشدد ملز،  (٢

  .ارائه نمايدد ()طبق آيین نامه آموزشیجامع

رک علمی و ژپوهشی کات اقبل توهج متقاضیان رد خصوص مدا  :ن

 چاپ شده يا دارای گواهی پذيرش چاپ بوده و مرتبط با پايان نامه باشد . ، بايد١براساس جدور شمارهمياالت ارائه شده  (1

پايان بهمن تا  حداكثر زمان چاپ آن باشد )با ذكر شماره مجله و دوره آن / داترنشريه گواهی پذيرش چاپ بايد مورد تايید هیات تقريريه  (2

 . (باشد ١٣٩٦سار

 باشد . يا مراجع معتبر بین المللی  و صدعتی ايران ثبت اختراع بايد مورد تايید سازمان پژوهشهای علمی (3

داهي ردخشان رد  دوره   آگهی و شيوه انهم پذریش  تحصیلی  (Ph.D) دكتري  بدون آزمون استعدا
     ١396 -١٣٩7  سال 

 



برگزيدگان المپیادهای علمی دانشجويی  و ، علمی بین المللیابن سیدا(،معتبر ) خورازمی ، اارابی ،رازی ملی برگزيدگان جشدواره های علمی  (4

  . ذيربط و يا دبیرخانه المپیاد باشدد دبیرخانه جشدواره بايد دارای تايیديه رسمی از

ري ردساماهن جامع  رک الزم جهت بارگذا  : آموزشمدا

 صفقه اور شداسدامه 

 كارت ملی 

 ميطع كارشداسیو ريز نمرات تايید شده  پايان تقصیالت یگواه 

 و ريز نمرات تايید شده كارشداسی ارشد  پايان تقصیالت گواهی 

  پايان نامه.گواهی صورتجلسه دااعیه پايان نامه كارشداسی ارشد با درج نمره و درجه 

  كارشداسی ارشد( شاغل به تقصیلبا ذكر معدر )دانشجويان  ٣١/٦/٩٦گواهی اشتغار به تقصیل مبدی بر دااع از پايان نامه تا تاريخ 

 مورد تايید وزارت  مجالت در )چاپ شده يا دارای تايیديه چاپ(مستخرج و مرتبط با پايان نامه پژوهشی ،علمی مياالت بارگذاری

  تقيیيات و اداوریعلو،، 

 ١ بارگذاری تصاوير ديگر مدارک و سوابق پژوهشی مطابق با جدور شماره  

 ريار از طريق درگاه الکترونیکی ٠٠٠/٠٠٠/١واريز مبلغ 

 

 .به همراه داشتن اصل كليه مدارك بارگذاری شده برای متقاضيان واجد شرايط، به هنگام مصاحبه الزامي است

   نحوه اراهئ ردخواست:

 داكثر تا  پايان روزح ،راهدمای ثبت نا،پس از مطالعه دقیق  مقتر، چدانچه شرايط الز، طبق آيین نامه مذكور را دارا باشدد، متياضیان 

مدارک مورد نیاز  اطالعات و و درياات شداسه كاربری و رمز عبور  دانشگاه آموزشسامانه سیستم جامع تواندد با مراجعه به  می ١٠/٢/٩٦مور 

  ثبت نا، نمايدد. وبار گذاری  را

مری   صرورت    www.Academics.ut.ac.irدانشگاه به نشرانی   معاونت آموزشی اطالع رسانی به داوطلبان مدقصراً از طريق پايگاه ايدترنتی

 .نمايدد مراجعه مذكورسايت به  ،اطالعیهتغییراحتمالی در يا هرگونه مکان برگزاری مصاحبه  واطالع از زمان  جهتداوطلبین پذيرد لذا 

ول ارزشیابی داوطلبان بدون آزمون دكتري ) (PH.Dجدا

 امتياز( ٤٠نحوه محاسبه امتيازات پژوهشي )حداكثر -١جدول شماره 

 نوع اعالیت رديف
حداقل 

 امتیاز

حداكثر 

 امتیاز
 نقوة ارزيابی)طبق نظر كمیته مصاحبه كددده(

امتیاز 

 مکتسبه

١ 

پژوهشی )داخلی  و خارجی( مرتبط  -مياالت علمی (١-١

 با پايان نامه

( گواهی ثبت اختراع مورد تايید سازمان پژوه  های ٢-١

 علمی و صدعتی ايران

( برگزيدگی درجشدواره های علمی معتبر بین المللی، ٣-١

 خوارزمی، اارابی، رازی و ابن سیدا

٧ 

 امتیاز
٤٠ 

 امتیاز

 امتیاز ٧هرمياله تا -

 5وداخلی تا  ٧گواهی ثبت اختراع بین المللی تا -

 امتیاز

 امتیاز ٧و بین المللی تا  ٣برگزيدگی داخلی تا  -

 

 رر ترويجی مرتبط با پايان نامه -مياالت علمی ٢
٦ 

 امتیاز
  امتیاز ٣هر مياله تا 

٣ 
مياالت چاپ شده در كدفرانس های معتبر)داخلی يا 

 خارجی(
 رر

٤ 

 امتیاز
  امتیاز ١و داخلی  ٢خارجی تا 

http://www.academics.ut.ac.ir/


 رر تالیف يا ترجمه كتاب مرتبط با رشته تقصیلی ٤
٤ 

 امتیاز
  رر

 رر كیفیت پايان نامه كارشداسی ارشد 5
٤ 

 امتیاز
  امتیاز ٢امتیاز و بسیار خوب تا  ٤عالی تا 

   ٤٠ ٧ حداقل وحداكثر امتیاز قابل مقاسبه

 

 نحوه محاسبه امتيازات آموزشي  -2جدول شماره 

 نوع اعالیت رديف
 كثرحدا

 امتیاز
 نقوة ارزيابی

امتیاز 

 مکتسبه

٦ 
دوره كارشداسی)پیوسته و  وكیفیت دانشگاه مقل تقصیل میانگین كل

 ناپیوسته(

٦ 
 امتیاز

مطابق با دستورالعمل اجرايی شورای تقصیالت 

 تکمیلی دانشگاه
 

٧ 
كیفیت دانشگاه مقل تقصیل دوره كارشداسی ارشد میانگین كل و 

 ناپیوسته ) بدون احتساب نمره پايان نامه(

5 
 امتیاز

تقصیالت   مطابق با دستوراالعمل اجرايی شورای

 تکمیلی دانشگاه
 

 طور مدت تقصیل در دوره كارشداسی ٨
٣ 
 امتیاز

 ٤نیمسار كارشداسی پیوسته بی  از  ٨بی  از 

 وسته امتیاز ندارد.نیمسار كارشداسی نا پی
 

 طور مدت تقصیل در دوره كارشداسی ارشد ناپیوسته ٩
٣ 
 امتیاز

  نیمسار امتیازی ندارد  5بی  از 

 برگزيدگان المپیادهای علمی دانشجويی ١٠
5 
 امتیاز

رتبه  -امتیاز ٤، ٦تا  ٤رتبه -امتیاز 5، ٣تا١رتبه

تا ١٣امتیاز و رتبه  ٢، ١٢تا١٠رتبه -امتیاز ٣، ٩تا٧

 امتیاز ،١5
 

 دانشتن مدرک زبان معتبر ١١
٨ 
 امتیاز

   ٤طبق جدور شماره 

 ٣٠  ٣٠ جمع

 

نيمسال تصويب شده  ٥راي نيمسال و كارشناسي ناپيوسته ب ٩ي رشته هايي كه طبق مصوبه شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي در دوره كارشناسي پيوسته برا*

 ٩و  ٨از مجموع امتياز بندهاي  با نظر كميته مصاحبه كننده مي توانندنيمسال تحصيلي(  ١2)دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد پيوسته)با حداكثر سنوات اند

 بهره مند شوند.

 امتيازات مصاحبه  - ٣جدول شماره

 شاخص ارزيابي رديف
 كثرحدا

 امتياز
 طبق نظر كميته مصاحبه كننده امتياز مكتسبه

  امتياز 3 تسلط در تجزيه و تحليل مسائل علمي و پاسخگويي به سؤاالت 12

  امتياز 3 وسعت نظر، نوآوري و كارآفريني 13

  امتياز 3 شخصيت، متانت و نحوه تعامل 14

  امتياز 3 نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با رشته تحصيلي 15

  امتياز 3 بيان و انتقال مطالبتوانايي فن  16

  امتياز 15 هاي علمي اعضاي گروه همراستايي زمينه پژوهشي داوطلب با اولويت 17

  ٣٠ جمع



 

 همترازي نمرات آزمون هاي ملي و بين المللي زبان انگليسي  – ٤جدول شماره

MSRT(MCHE) 
IELTS 

Equivalent 
TOEFL 

IBT 
TOEFL 

Computer 

TOEFL 
PAPER+ 
TOLIMO 

 حداكثر امتياز

٠/٩ ٩٠-١٠٠-7 ١2٣٠٠ ٩٦-٠-2٨ ٦٠٠-٦٨٠ ٥٠ 

٨٦-٩٥ ٥/٦-٩/٦ ٨٥-٨٩ 2٤٩-2٣2 ٥-٥٩٩7٥ 7 

٨٥ ٦-٤/٦ ٨٠-٨٤-7٦ 2٣١-2٥ ١٣7٦ ٥٥٠-٤ 

7٩-7٥/٥-٩/٥ ٥ 7٦٦-٥ 2١2-٥-٥٤٩ ١٩٦2٥ ٥ 

7٤-7١-١٩٥ ٥٦-٦٥ ٥-٤/٥ ٠7٥ ٣2٤ ٥٠٠-٤ 

١ ٤٦-٥٥ ٥/٤-٩/٤ ٦٥-٦٩72-١٥2 ٤-٤٩٩7٣ ٥ 

٤ ١٣٣-١٥١ ٣٦-٤٥ ٤-٤/٤ ٦٠-٦٤7٤٥٠-٤ 2 

٣٥ ٥/٣-٩/٣ ٥٠-٥٩-2١٣ ٩2-٤-٤٤٩ ١١٣2١ ٥ 

 ت:تذکرا  *

 .قطعي شدن پذيرش منوط به تاييد صالحيت عمومي و تاييد سازمان سنجش آموزش كشور خواهد بود  .١

 خواهد شد. منتفي فارغ التحصيل نگردد قبولي وي ٩٦در صورت پذيرش، چنانچه تا پايان شهريور شاغل به تحصيل دانشجوي  .2

 درخواست دانش آموختگان دانشگاه هاي خارج از كشور قابل بررسي نمي باشد .٣

با توجه به محدوديت ظرفيت پذيرش، ارزيابي تخصصي مطابق با آيين نامه مذكور توسط گروه آموزشي مربوطه صورت خواهد پذيرفت و  .٤

يق وبگاه معاونت آموزشي دانشگاه  اعالم خواهد گرديد. لذا  ارسال مدارک، ثبت نام و انجام مصاحبه اسامي نفرات پذيرفته شده از طر

 حقي را براي پذيرش در دانشگاه تهران براي داوطلبان ايجاد نمي نمايد

 . ترتيب اثر داده نخواهد شد  به مداركي كه خارج از مهلت تعيين شده  بارگذاري گردد، .٥

وجه پرداختي در صورت انصراف و يا عدم پذيرش به هيچ عنوان مسترد نمي گردد لذا به كليه داوطلبان توصيه مي گردد قبل 

از واريز هزينه نسبت به مطالعه كامل اطالعيه و راهنماي ثبت نام دقت الزم مبذول گردد.  

عاونت آموزشی دااگشنه تهرانم                                                                                                                                                                                                           

                           


