
 

 

 

 " شان در دوره تحصيلي دکتریپذيرش بدون آزمون استعدادهای درخ "دستورالعمل اجرايي آيين نامه 

ای درخشان وزارت علوم، هشورای هدايت استعداد 26/11/93و اصالحيه مورخ  27/3/93مصوب مورخ 

 فناوریتحقيقات و 

***************************************************** 

 مقدمه : 

شوراي عالي انقالب فرهنگي و در   22/2/72مورخ  419هاي حمايت و هدايت استعدادهاي درخشان مصوب جلسه   در اجراي سياست

قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مبني بر حمايت از نخبگان و نوآوران علمي و با استناد  18راستاي تحقق اهداف ماده 

شوراي هدايت  27/3/93هاي درخشان در دوره تحصيلي دکتري مصوب جلسه مورخ آيين نامه پذيرش بدون آزمون  استعداد به 

و اصالحيه آيين نامه مذکور  تحقيقات و فناوري ،وزارت علوم  18/4/93مورخ  67272/21استعدادهاي درخشان ، موضوع ابالغيه شماره 

موختگان واجد شرايط دوره کارشناسي ارشد به دوره ، دستورالعمل اجرايي زير به منظور ورود بدون آزمون دانش آ26/11/93به مورخ 

 تهيه و تدوين مي گردد.دکتري 

 نحوه پذيرش :  -الف

 ومطابق با آيين نامه فوق الذکر و مصوبات دانشگاهصورت مستقيم بر اساس فراخوان درمقطع دکتري به پذيرش :1ماده 

و هيات مرکزي گزينش دانشجو  سازمان سنجش آموزش کشور  ي پذيرد و تاييد نهايي آن با وزارت متبوع انجام م

 خواهد بود. وزارت علوم

 انجام مي پذيرد. www.atu.ac.irبه نشاني  از طريق پايگاه اينترنتي دانشگاه اطالع رساني منحصراٌ :2ماده 

در رشته هايي صورت مي گيرد که دانشگاه قبال براي آزمون ورودي آن اعالم ظرفيت کرده  پذيرش منحصراٌ : 3ماده 

 باشد.

 و احراز صالحيت علمي متقاضيان براي ورود به دوره دکتري از طريق بررسي سوابق آموزشي و پژوهشي :4ماده 

 بود.  آن با معاونت آموزشي دانشگاه خواهدپذيرد وتاييد نهاييصورت ميمصاحبه علمي

يار اخت ،از آيين نامه فوق الذکر با استفاده ،دانشجوي بدون آزمون در مقطع دکترييا قبول  رد دانشگاه در : 5ماده 

 داشته و ملزم به تکميل ظرفيت پذيرش دوره دکتري خود نمي باشد.

در دوره دکتري اقدام مي  دانشگاه فقط يک بار در هر سال تحصيلي نسبت به پذيرش بدون آزمون دانشجو : 6ماده 

 نمايد.

 شرايط الزم برای ورود بدون آزمون به دوره دکتری : -ب

هاي دارا بودن مدرک کارشناسي ارشد معتبر و مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از يکي از دانشگاه:  7ماده 

 دولتي داخل کشور 



 

 

 در کليه رشته هاي تحصيليکارشناسي  يا باالتر در مقطع و 16دارا بودن ميانگين کل  : 8ماده 

در کليه رشته  در مقطع کارشناسي ارشد حتساب نمره پايان نامهو باالتر بدون ا 17دن ميانگين کل دارا بو : 9ماده 

 هاي تحصيلي

 .از تاريخ فراغت از تحصيل دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد نگذشته باشد بيش از دو سال : 10ماده 

مصوب وزارت  امتياز از فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و مصاحبه مطابق با جدول ارزشيابي 70کسب حداقل  :11ماده 

 است(پيوست علوم، تحقيقات و فناوري )

 پذيرش نهايي مستخرج از پايان نامهداراي يا  شده دارا بودن حداقل يک مقاله علمي پژوهشي چاپ: 12ماده 

پ پژوهشي چا-، فاقد مقاله علميتوسط دانشگاه متقاضياني که در زمان اعالم فراخوان ثبت نامآندسته از  :1 تبصره

شده  چاپ پژوهشي-با ارائه يک مقاله علمي توانند ميباشند، ميشده يا داراي پذيرش نهايي مستخرج از پايان نامه 

 نمايند. يا داراي پذيرش نهايي مرتبط با رشته تحصيلي خود در ثبت نام اوليه شرکت

متقاضياني که با ارائه يک مقاله علمي پژوهشي چاپ شده يا داراي پذيرش نهايي مرتبط با رشته تحصيلي  :2تبصره

ي چاپ پژوهش -نمايند، بايستي حداکثر تا روز مصاحبه نسبت به ارائه مقاله علميخود در ثبت نام اوليه شرکت مي

شده يا داراي پذيرش نهايي مستخرج از پايان نامه خود اقدام نمايند. بديهي است در غير اين صورت درخواست ايشان 

 مورد بررسي قرار نخواهد گرفت، و متقاضي حق هيچگونه اعتراضي نسبت به ثبت نام اوليه خود نخواهد داشت.

 :  يا فعاليتهای علمي برگزيده نحوه ارائه مقاالت-پ 

گواهي داراي چاپ شده يا  دو مقاله علمي پژوهشيالزاماٌ حداقل بايد پس از پذيرش نهايي خود هر داوطلب  : 13ماده 

حداکثر تا پايان نيمسال سوم تحصيلي را  در مجالت معتبر و نمايه شده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پذيرش چاپ

 خود ارائه نمايد. 

 : هر گونه ثبت اختراع بايد مورد تاييد سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران باشد. 14ماده 

هاي علمي معتبر ) خورازمي ، فارابي ،رازي و يا ابن سينا (  بايد تاييد دبيرخانه جشنواره  برگزيدگان جشنواره : 15ماده 

 را کسب و ارائه نمايند.

 را کسب و ارائه نمايند. بايد تاييد دبيرخانه المپياد برگزيدگان المپيادهاي علمي دانشجويي : 16ماده  

 پذيرش بدون قيد و شرط مقاله مي باشد. منظور از پذيرش مقاله، : 17ماده 

نام وي  يا قرار خواهد گرفت که در آن دانشجو نفر اول باشد و مورد پذيرش يا کتابي، اختراع و مقاله : 18ماده 

سنده نوي ، مخترع اصلي،، و يا داوطلببالفاصله بعد از استاد راهنما يا مشاور و يا يکي از اعضاي هيات علمي ذکر شود

 در غير اين صورت به آن امتيازي تعلق نخواهد گرفت.مسئول و يا ارائه دهنده اصلي در کنفرانس علمي باشد، 



 

 

فرصت خواهد خود  سوم تحصيليفقط تا پايان نيمسال تري دک دانشجو پس از کسب پذيرش در مقطع :19ماده 

به چاپ رسانده و اصل آن ، و در زمان ثبت نام ارائه کرده است که داراي گواهي پذيرش استداشت که مقاله خود را 

 .مطابق مقررات با وي برخورد خواهد شددر غير اين  ،را ارائه نمايد

 ظرفيت پذيرش :-ج

به پذيرش دانشگاه دکتري  روزانه دوره پژوهشي -شيوه آموزشي آزمون با ظرفيت پذيرش  %20حداکثر  : 20ماده 

 .بدون آزمون دانشجويان واجد شرايط اختصاص دارد

 ظرفيت مذکور مازاد بر ظرفيت پذيرش با آزمون دانشگاه مي باشد. : 21ماده 

را  %10دانش آموختگان دانشگاه عالمه طباطبايي و  ظرفيت پذيرش را به %10دانشگاه مجاز خواهد بود  : 22ماده 

 به دانش آموختگان ساير دانشگاهها اختصاص دهد.

دانشگاه مي  ،شرايط  موجود نباشد واجد ها(و يا خارجي )ساير دانشگاه داوطلب داخلي ،چنانچه به هر دليل: 1تبصره 

 .ها پذيرش نمايدساير دانشگاهو يا  ئيطبادانشگاه عالمه طبا فوق را از بين داوطلبان %20سهميه کل تواند 

رش باشد و پذيي تحصيلي نميهادانشگاه به هيچ وجه ملزم به پذيرش و تکميل ظرفيت در تمامي رشته :2تبصره 

صرفا بر اساس مدارک و مستندات مربوطه، آيين نامه و دستورالعمل مصوب، مصاحبه گروه علمي مربوطه و امتياز 

 مکتسبه خواهد بود.

 نكات مهم : -چ

توانند از تسهيالت پذيرش بدون آزمون مي سال پس از فراغت از تحصيل 2آموختگان حداکثر تا دانش : 23ماده 

 براي ورود به دوره دکتري برخوردار شوند.

دکتري، بتوانند از پايان نامه خود  ا قبل از ثبت نام در فراخوان مقطعچنانچه تدانشجويان نيمسال چهارم  :24ماده 

  دفاع نمايند مي توانند در اين رقابت شرکت نمايند.

نور،  ، پيامغير دولتي و غيرانتفاعيکليه موسسات آموزش عالي ، دانش آموختگان دانشگاه هاي آزاد اسالمي :25ماده 

پرديس بين الملل  بين الملل،ري، ،  نيمه حضودوره هاي مجازيو هم چنين دانش آموختگان  جامع علمي کاربردي

 باشند.اين دانشگاه نميبدون آزمون مجاز به ورود به دوره دکتري  و پرديس خودگردان، 

از يکي از ، الزمحد نصاب بدون آزمون، دکتري  نگام ارائه درخواست پذيرش در مقطعمتقاضي بايد در ه :26ماده 

 ئه نمايد: اار ( پيوست 4) مطابق با جدول شماره  را آزمون هاي زبان ذيل

MSRT(MCHE)  - IELTS –TOEFL(PBT)-TOEFL(IBT)-TOEFL(CBT)-

TOLIMO 

توانند ، مينداشته باشند( 26متقاضياني که در زمان ثبت نام، مدرک معتبر زبان خارجي )مطابق ماده  :27ماده 

مدرک زبان خارجي را در زمان مصاحبه درخواست خود را ارائه نمايند. ليکن اين دانشجويان نمره مربوط به دارا بودن 

اين دسته از متقاضيان موظف هستند در صورت پذيرش نهايي در مقطع دکتري، نسبت  ضمناً دريافت نخواهند کرد.



 

 

 عملشوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه در اين خصوص به ارائه مدرک زبان خود مطابق دستورالعمل و مصوبات 

 نمايند.

 اولويت ادامه تحصيل دانشجو در همان رشته تحصيلي مرتبط در دوره کارشناسي ارشد مي باشد.  : 28ماده 

پايان  19-20) نمره  از پايان نامه خود دفاع کرده باشند. يا بسيار خوب دانش آموختگان  بايد با درجه عالي :29ماده 

بعد از دفاع از پايان  نصاب معدل کل آنانمحسوب مي شود( و حد بسيار خوب  18-99/18و نمره  نامه درجه عالي

 باالتر باشد. و يا  17 نامه نيز

 پذيرش نخواهد شد.  جايگزيني و نبود ذخيره،  پذيرفته شدهدر صورت انصراف فرد  :30ماده 

 تغيير رشته و گرايش پس از قبولي و کسب پذيرش به هيچ عنوان امکان پذير نخواهد بود . : 31ماده 

نيمسال  4نميسال و در مقطع کارشناسي ارشد  8سي اسنوات تحصيل قابل قبول داوطلب در مقطع کارشن:   32ماده  

 است.

وزارت علوم، برنامه ريزي  عالي طبق مصوبه شوراي سنوات مجاز تحصيل آنها، رشته هايي که داوطلبان  :1تبصره 

،  مي نيمسال تصويب شده اند 5ناپيوسته،   نيمسال و کارشناسي ارشد 9مقطع کارشناسي، در  تحقيقات و فناوري،

 زمون به دوره دکتري  بهره مند شوند.ورود بدون آ توانند ازامتياز

 فرايند اجرا :  :ح

ابتدا دفتر استعدادهاي درخشان مطابق با آيين نامه وزارتي و دستورالعمل اجرايي مصوب،  نسبت به تهيه  :33ماده 

پذيرش بدون آزمون دانشجو در مقطع دکتري، اقدام و مراتب را پس از هماهنگي و اعالم نظر از  فراخوانو تنظيم 

 . نمايدو تاييد معاونت آموزشي دانشگاه در سايت دانشگاه اطالع رساني مي دانشکده هاي تابعه

 فراخوان مصوب در موقع مقتضي در پايگاه اينترنتي دانشگاه بارگذاري مي شود. :34ماده 

کليه داوطلبان حداکثر در مهلت تعيين شده مدارک آموزشي و پژوهشي خود را به دفتر استعدادهاي  : 35ماده 

 درخشان ارسال مي نمايند. 

آيين نامه ها و دستورالعمل مصوب،  : مدارک مورد بررسي قرار مي گيرد و پس از انطباق شرايط داوطلب با36ماده 

 قرار مي گيرد. امتيازدهيو  مصاحبهمورد  ،در رشته ذيربط ،ي دانشگاهدر کميته علمي منتخب معاونت آموزش

و  2و  1جدول شماره   با مطابق را و مصاحبه امتياز از فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي 70داوطلباني که  : 37ماده 

 کسب نمايند، پذيرش مي شوند.  3

 قابل تقليل است. 60معاونت آموزشي دانشگاه تا  حداقل امتياز براي پذيرش نهايي با تاييد کميته منتخب :1تبصره

 آموزش کشور ثبت مي شود. قرر در پرتال ارتباطي سازمان سنجشاسامي پذيرفته شدگان در موعد م :38ماده 

پس از تاييد سازمان سنجش آموزش کشور، اسامي کليه پذيرفته شدگان به همراه مدارک الزم به هيات  :39ماده 

 و فناوري ارسال خواهد شد. وزارت علوم، تحقيقاتزينش دانشجو مرکزي گ



 

 

از پذيرقته شدگان با اخذ تعهد ، دانشگاه  مجاز خواهد بود در صورت آغاز سال تحصيلي و شروع کالسها :40ماده 

جو ت مرکزي گزينش دانشکشور و هيأي، ثبت نام مشروط بعمل آورد تا تاييديه نهايي از سازمان سنجش آموزش بکت

 واصل گردد .، وزارت متبوع

 با معاونت آموزشي دانشگاه خواهد بود. ،تفسير کليه موارد مسکوت و داراي ابهام :41ماده 

 

تحصيالت  شورای 13/10/93 تبصره در جلسه مورخ 4و اده م 37در  13/10/93تاريخ  دستورالعمل دراين

از آن الزم اجراست. و بعد  94-95 پذيرش دانشجو از سال تحصيلي برایدانشگاه مصوب وتكميلي 

تبصره مورد اصالح و تصويب مجدد شورای تحصيالت  6ماده و  41با مجموع  16/12/99همچنين در تاريخ 

 تكميلي دانشگاه قرار گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دانشگاه عالمه طباطبايي ( Ph.Dجدول ارزشيابي داوطلبان بدون آزمون دکتری ) 

 نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی – 1جدول شماره 

 نحوه محاسبه امتیازات آموزشی –  2جدول شماره 

 نحوه ارزیابی  حداکثر امتیاز نوع فعالیت ردیف

 )طبق نظر کمیته مصاحبه کننده(

 امتیاز مکتسبه

میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل  6

 دوره کارشناسی ) پیوسته و نا پیوسته (

 طبق نظر کمیته علمی منتخب  امتیاز 6

 گروه آموزشی

 

کیفیت دانشگاه محل تحصیل  میانگین کل و 7

دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته ) بدون احتساب 

 نمره پایان نامه (

 طبق نظر کمیته علمی منتخب  امتیاز 5

 گروه آموزشی

 

نیمسال کارشناسی پیوسته و  8بیش از  امتیاز 3 طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی 8

نیمسال کارشناسی نا پیوسته  4بیش از 

 ندارد .امتیازی 

 

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد نا  9

 پیوسته

  نیمسال امتیازی ندارد 5بیش از  امتیاز 3

امتیاز  4،  6تا  4رتبه  –امتیاز  5،  3تا  1رتبه  امتیاز 5 برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی 10

 2،  12تا  10امتیاز ، رتبه  3،  9تا  7رتبه  –

 امتیاز 1،  15تا  13امتیاز و رتبه 

 

  4طبق جدول شماره  امتیاز 8 داشتن مدرک زبان معتبر 11

   30 جمع 

 

حداقل  نوع فعالیت ردیف

 امتیاز

حداکثر 

 امتیاز

نحوه ارزیابی ) طبق نظر کمیته 

 مصاحبه کننده (

 هامتیاز مکتسب

پژوهشی )داخلی و خارجی(  –مقاالت علمی 1-1 1

 مرتبط با پایان نامه

گواهی ثبت اختراع مود تایید سازمان    1-2

 پژوهش های علمی و صنعتی ایران

برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر بین  -1-3

 رازی و ا بن سینا (–فارابی –المللی) خوارزمی 

 

 

 

7 

 امتیاز

 

 

 

40  

 امتیاز

 امتیاز  7هر مقاله تا -

و  7گواهی ثبت اختراع بین المللی تا -

 امتیاز  5داخلی تا 

و بین المللی تا  3برگزیدگی داخلی تا -

 امتیاز 7

 

  امتیاز  3هر مقاله تا  امتیاز 6 - ترویجی  مرتبط با پایان نامه –مقاالت علمی  2

 مقاالت چاپ شده در کنفرانس های معتبر  3

 )داخلی و خارجی(

و هر مقاله داخلی  2هر مقاله خارجی  تا  امتیاز 4 -

 امتیاز 1

 

  - امتیاز 4 - تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی 4

لبان )در مورد داوط کارشناسی ارشدکیفیت پایان نامه  5

 اضافه  شود( 4و  3،  2آموزش محور امتیاز این بند به بندهای 

  امتیاز 2و بسیار خوب تا  4عالی تا  امتیاز 4 -

  - 40 7 حداقل و حداکثر امتیاز قابل محاسبه 



 

 

 

 نحوه محاسبه امتیازات مصاحبه – 3جدول شماره 

 امتیازت مکتسبه طبق نظر کمیته مصاحبه حداکثر امتیاز شاخص ارزیابی ردیف

 کننده

تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و  12

 پاسخگویی به سواالت

  امتیاز 3

  امتیاز 3 وسعت نظر ، نو آوری و کار آفرینی 13

  امتیاز 3 شخصیت ، متانت و نحوه تعامل 14

نگرش و اطالعات فناورا نه مرتبط  با رشته  15

 تحصیلی

  امتیاز 3

  امتیاز 3 مطالبتوانایی فن بیان و انتقال  16

همراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویت  17

 های علمی اعضای گروه

  امتیاز 15

  30 جمع 

همترازی نمرات آزمون های ملی و بین المللی زبان انگلیسی -4جدول شماره   

MSRT 

 (MCHE) 

IELTS 

Equivalent 

TOEFL 

IBT 

TOEFL 

Computer 

TOEFL  PAPER+ 

TOLIMO 

امتیازحداکثر   

100-90  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 

 


