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  1044-1399سال تحصیلي نیمسال اول براي (Ph.D)  پذيرش بدون آزمون دورة دكتري تخصصي  آگهي

های شماره ابالغیه و  21/4/2131مورخ   27676/62بر اساس آئین نامه شماره آذربايجان  شهید مدنیدانشگاه      

از حائزين تحقیقات و فناوریوزارت علوم،  61/2/34مورخ  62/ 262727و شماره  22/26/2131مورخ  617622/62

 .با شرايط ذيل دانشجو می پذيرد زير( برای سالتحصیلی  در رشته هایشرايط استعدادهای درخشان )
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 شرايط ثبت نام:

 بیش از دو سال از تاريخ فراغت از تحصیل دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد نگذشته باشد.(1

زير امتیاز از فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و مصاحبه مطابق با جدول ارزشیابی 22کسب حداقل (2

ان مصاحبه شده منوط به پذيرش حداقل يک نفر از طريق آزمون سازمان سنجش پذيرش نهايی داوطلب(3
از طريق آزمون، پذيرش  آموزش کشور در رشته مورد تقاضا می باشد و در صورت عدم پذيرش دانشجو

 ازطريق استعدادهای درخشان نیز امکان پذير نخواهد بود.

 نحوه ارائه مقاالت يا فعالیت هاي علمي:

مورد ارزيابی قرار گرفته و بايد چاپ شود يا دارای گواهی  2شده طبق جدول شماره مقاالت ارائه .2
باشد. ) تبصره : منظور از پذيرش مقاله، يا رشته تحصیلی پذيرش چاپ بوده و مرتبط با پايان نامه 
پذيرش بدون قید و شرط مقاله می باشد.(

 و صنعتی ايران باشد. هرگونه ثبت اختراع بايد مورد تايید سازمان پژوهشهای علمی.6

برگزيدگان جشنواره های علمی معتبر )خوارزمی ، فارابی ، رازی و ابن سینا( بايد تايید دبیرخانه .1
 جشنواره را کسب و ارائه نمايند.

 برگزيدگان المپیادهای علمی دانشجويی بايد تايید دبیرخانه المپیاد را کسب و ارائه نمايند..4

 نکــــــــات مهــــــم: 

سال پس از فراغت از تحصیل می توانند از تسهیالت پذيرش بدون  6ش آموختگان حداکثر تا دان.2
آزمون برای ورود به دوره دکتری برخوردار شوند ، لذا داوطلبان توجه داشته باشند ، تاريخ فراغت از 

 باشد. 12/22/3تحصیل ايشان الزم است پس از 

شته تحصیلی يا رشته های تحصیلی مرتبط با رشته پذيرش افراد مشمول اين آيین نامه در همان ر.6
تحصیلی دوره کارشناسی ارشد متقاضی ، به تشخیص دانشکده و تايید کمیته منتخب تحصیالت 

 تکمیلی دانشگاه امکان پذير است.

مدارک داوطلبان و وجه دريافتی ، به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد لذا به داوطلبان توصیه می شود .1
، مفاد آگهی را مطالعه و فقط در صورت دارا بودن شرايط مربوط ، نسبت به فراخوان با دقت الزم 
 اقدام نمايند.

همراه داشتن يک نسخه از پايان نامه و نیز نسخه اصل کلیه مقاالت ، کتب ، تألیفات و مستندات .4
 ساير فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و اجرايی داوطلب در زمان مصاحبه الزامی است.

گاه در رد يا قبول تقاضای داوطلبان از اختیارات الزم برخوردار بوده و ملزم به پذيرش تکمیل دانش.5
 ظرفیت دوره دکتری خود نخواهد بود.

نخواهد شد. به مدارک ناقص ترتیب اثر داده .2
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 معدل کارشناسی دانش آموختگان دانشگاههای تهران، اصفهان، شهید بهشتی،.7

  

  

  

        

    

شیراز، صنعتی امیرکبیر، 

صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، عالمه طباطبایی، علم وصنعت، فردوسی مشهد، تبریز، شهیدمدنی 

خواهد شد ) معدل کل کارشناسی  محاسبه 06/1آذربایجان و خواجه نصیرالدین طوسی با اعمال ضریب 

باشد(. معدل کل کارشناسی دانش آموختگان سایر دانشگاهها بدون  16باید باالتر یا مساوی  06/1ضربدر 

دانش  باشد. حداقل معدل کارشناسی ارشد  16اعمال ضریب طبق آئین نامه مربوطه باید باالتر یا مساوی 

 ساب نمره پایان نامه( باشد.) بدون احت17آموختگان  همه دانشگاهها باید 
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مدارک موردنیاز:

فرم تکمیل شده درخواست پذيرش بدون آزمون.2

 تصوير شناسنامه و کارت ملی.6

 معدل کارشناسی ارشد همراه با تصوير ريزنمرات تايید شده در دوره کارشناسی ارشدرتبه و گواهی .1

 معدل کارشناسی همراه با تصوير ريزنمرات تايید شده در دوره کارشناسیرتبه و گواهی .4

 مقاالت چاپ شده در مجالت علمی پژوهشی داخلی و خارجی مبتنی بر پايان نامه کارشناسی ارشد.5

له برای آن دسته از مقاالتی که در زمان تقاضا به چاپ نرسیده باشند نسخه گواهی پذيرش چاپ مقا.2
 کامل مقاله نیز ضمیمه شود

 مقاالت ارائه شده در کنفرانس ها ، کلیه تألیفات ، کتب و فعالیت های پژوهشی داوطلب.7

 شدمعرفی نامه از دبیرخانه المپیاد دانشجويی برای دانشجويان المپیادی در مقطع کارشناسی ار.1

 )خوارزمی ، فارابی ، رازی و ابن سینا( معرفی نامه از دبیرخانه جشنواره های معتبر.3

درصورت انتشار مقاله و ساير دستاوردهای پژوهشی مدارک ضمیمه شود. .22

های کارشناسی و کارشناسی ارشد. تصوير مدارک و ريز نمرات دوره .22

تصوير چکیده پايان نامه دوره کارشناسی ارشد.  .26

 ست تشکیل پرونده و دعوت به مصاحبه هیچگونه حقي براي داوطلب ايجاد نخواهد نمود.بديهي ا -

 ثبت نام و ارسال مدراک :

 .می باشد 65/1/33: حداکثر تا تاريخمهلت ثبت نام  

 ذيرفت. انجام خواهد پ /http://hed.azaruniv.ac.ir ارسال مدارک از طريق سايت

 توضیحات مهم: 
دانشگاه شهید مدنی ( به حساب  ريال 222/221ثبت نام )کلیه متقاضیان پذيرش بدون آزمون موظف به پرداخت حق 

 ريال  به حساب سیبای بانک ملی، شمارة هزار هشتصدآذربايجان )اصل رسید  بانکی به مبلغ 
 .ارسال فیش همراه با مدارک ضروری می باشدید مدنی آذربايجان( و های شبانه دانشگاه شهنام درآمد دورهبه   

 داوطلبان گرامی جهت دريافت فرم های ثبت نامی و کسب اطالعات بیشتر به سايت دانشگاه مراجعه فرمايید.

ارزشیابی سوابق علمی، پژوهشی و آموزشی داوطلبان متقاضی ادامه تحصیل در دوره دکتری براساس نامه 

ريزی آموزش عالی و تأيید معاون محترم آموزشی وزارت متبوع شامل دفتر برنامه 31/26/22مورخ  617622/62شماره

سه بخش به شرح زير می باشدکه دانشگاهها و مؤسسات پذيرنده دانشجو می بايست دقیقاً مطابق با جداول زير 

 وضعیت سوابق تحصیلی داوطلبان را ارزشیابی نمايد.

 (2امتیاز )مطابق با جدول  42ر پژوهشی با حداکث -الف

 (6امتیاز )مطابق با جدول  12آموزشی با حداکثر  -ب

 (1امتیاز )مطابق با جدول  12مصاحبه با حداکثر  -ج

40011074603022217

http://hed.azaruniv.ac.ir/
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 الف( امتیاز پژوهشي:

 امتیاز( 04نحوه محاسبه امتیازات پژوهشي )حداكثر  -1جدول 

 

 را کسب نمايد 7حداقل امتیاز  2دانشجو بايد از فعالیت های رديف : 1تبصره

برای مقاالتی که در آنها نام دانشجو به همراه صرفاً استاد راهنما و استاد مشاور )در صورت وجود( قید شده  :2هتبصر

نامۀ ارتقا شود و در ساير موارد امتیاز دانشجو براساس ترتیب اسامی، مطابق آيینباشد دانشجو به عنوان نفر اول تلقی می
 محاسبه خواهد شد.  

 نوع فعالیت رديف
حداقل 

 امتیاز
 حداكثر امتیاز

نحوه ارزيابي )طبق نظر كمیته مصاحبه 

 كننده(

امتیاز 

 مکتسبه

2 

پژوهشی)داخلی و -لمیمقاالت ع 2-2
خارجی( مرتبط با رشته تحصیلی 

 نامهيا پايان

گواهی ثبت اختراع مورد تأيید  2-6
های علمی و سازمان پژوهش

 صنعتی ايران

برگزيدگی در جشنواره های علمی  2-1
 معتبر

7 
 امتیاز  42

 

، و ISI ،JCRمقاله نمايه شده در پايگاه های  -

ISC ن دارای ضريب تاثیر مورد تايید وزارتی
 امتیاز 7تا 

مقاله چاپ شده  در مجالت علمی پژوهشی  -

  ISCمورد تائید وزارتین و نمايه شده در  
 امتیاز  2بدون ضريب تاثیر تا 

مقاله چاپ شده در مجالت معتبر نمايه شده   -

تا  Web of Scienceيا  Scopusدر 
 امتیاز 5

پژوهشی -مقاله چاپ شده در مجالت علمی -
 امتیاز  5مورد تائید وزارتین تا 

مقاله چاپ شده در مجالت تخصصی معتبر  -
 4نمايه شده در پايگاههای تخصصی تا 

 امتیاز 
و داخلی تا  7گواهی ثبت اختراع بین المللی تا  -

5 
 امتیاز 1، داخلی تا   7برگزيدگی خارجی تا  -

 

6 
ترويجی مرتبط با رشته  -مقاالت علمی

 نامه تحصیلی  يا پايان
  امتیاز مطابق آئین نامه ارتقاء 4هر مقاله تا  امتیاز 2 -

1 
مقاالت چاپ شده در کنفرانس های 

 معتبر )داخلی يا خارجی(
  امتیاز 2و داخلی تا  6خارجی تا  امتیاز 4 -

4 
تألیف يا ترجمه کتاب مرتبط با رشته 

 تحصیلی
   امتیاز 4 -

 امتیاز 4 - کیفیت پايان نامه کارشناسی ارشد 5
امتیاز  )براساس  6و بسیارخوب تا  4عالی تا 

 (2از فرم شماره  6 -5جدول 
 

   42 7 جمع
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 ب( امتیاز آموزشي:

 امتیاز( 34نحوه محاسبه امتیازات آموزشي )حداكثر  -2دول ج

 

 ج( امتیاز مصاحبه:
 امتیاز 12حداکثر  -(Ph.Dنحوه محاسبه امتیاز مصاحبه پذيرفته شدگان مرحله اوّل آزمون دکتری ) -1جدول 

 نوع فعالیت رديف
 حداكثر

 امتیاز

نحوه ارزيابي )طبق نظر كمیته 

 مصاحبه كننده(

 امتیاز

 مکتسبه

2 
معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل 

 دوره کارشناسی

 2تا 
 امتیاز

برای  6تا 
 معدل

 

 امتیاز 2،   43/21تا  27معدل 
 امتیاز 6،   62تا  52/21معدل 

 
برای  4تا 

 دانشگاه
 طبق نظر کمیته مصاحبه کننده

7 
معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل 

 دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

 5تا 
 امتیاز

برای  6تا 
 معدل

 

 امتیاز 2،   43/21تا  27معدل 
 امتیاز 6،   62تا  52/21معدل 

 
برای  1تا 

 دانشگاه
 احبه کنندهطبق نظر کمیته مص

 امتیاز 1 طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی 1
امتیاز،  6نیمسال  7امتیاز،  1نیمسال ،  2

 امتیاز  2نیمسال  1
 

3 
طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی 

 ارشد ناپیوسته
 امتیاز 1

 6نیمسال  5امتیاز،  1نیمسال،  4تا  1
 امتیاز

 

 امتیاز 5 برگزيدگان المپیادهای علمی دانشجويی 22

 4، 2تا  4رتبه  -امتیاز 5، 1تا  2رتبه 
تا  22رتبه  -امتیاز 1، 3تا  7رتبه  -امتیاز
 امتیاز 2، 25تا  21امتیاز و رتبه  6، 26

 

  4طبق جدول شماره  امتیاز 1 مدرک زبان معتبر 22

   12 جمع

 نوع فعالیت رديف
 حداكثر

 امتیاز

 نحوه ارزيابي

كمیته مصاحبه  )طبق نظر

 كننده(

 امتیاز

 مکتسبه

   امتیاز 1 تسلط در تجزيه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگويی به سواالت 26

   امتیاز 1 وسعت نظر، نوآوری و کار آفرينی 21

   امتیاز 1 شخصیت، متانت و نحوه تعامل 24

   امتیاز 1 نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی 25

   امتیاز 1 انايی فن بیان و انتقال مطالبتو 22

27 
علمی اعضای همراستايی زمینه پژوهشی داوطلب با اولويت های

 گروه
   امتیاز 25

   12 جمع
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 د( امتیاز مدرک زبان:
 ازی نمرات آزمون های ملی و بین المللی زبان انگلیسیهمتر -4جدول 

MSRT 
( MCHE) 

IELTS 
Equivalent 

TOEFL 
IBT 

TOEFL 
Computer 

TOEFL PAPER+ 
TOLIMO 

 حداكثر امتیاز

222-32 2/3- 7 262-32  122- 652  212- 222 1 

13-15 3/2- 5/2 35- 12 643- 616 533- 575 7 

14-12 4/2- 2 15- 72 612- 621 574- 552 2 

73-75 3/5- 5/5 75- 22 626- 232 543- 565 5 

74-72 4/5- 5 25- 52 235- 271 564- 522 4 

23-25 3/4- 5/4 55- 42 276- 256 433- 475 1 

24-22 4/4- 4 45- 12 252- 211 474- 452 6 

53-52 3/1- 5/1 15- 63 216- 221 443- 465 2 

 

يید شده پیوست ثبت نام توانند با ارسال فرم تأها میدانشگاهسی ارشد فعلی : دانشجويان سال آخر کارشنا1تبصره

 نمايند.

  با رشته مورد تقاضا برای ادامه تحصیل مرتبط باشد.بايد رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد  :2تبصره

 حقیقات و فناوریعدم منع قانونی خدمت نظام وظیفه برای داوطلبین مرد، مطابق مقررات وزارت علوم، ت -3تبصره

 

 تذكر: مدارک ارسالي و وجه پرداختي داوطلب به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.  

نبوده، ب واجد هر يک از شرايط فوق الذکر چنانچه در هر يک از مراحل ثبت نام و تحصیل مشخص گردد که داوطل

 رات رفتار خواهد شد.بالفاصله از ثبت نام و يا ادامه تحصیل وی جلوگیری به عمل آمده و طبق مقر

 افراد واجد شرايط برای دعوت به مصاحبه از طريق وب سايت دانشگاه اعالم خواهد شد.اسامی 

استعدادهای درخشان دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته و در صورت داشتن  ادارهمدارک داوطلبین پس از وصول، توسط 

 د. شرايط الزم جهت مصاحبه به گروه مربوطه معرفی خواهند ش
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 بسمه تعالی

رش بدون يپذ در  شركت ان سال آخر دوره كارشناسي ارشد متقاضييفرم مخصوص دانشجو

 1399-1044 سالنیمسال اول دكتري  در مقطع  دانشجويان ممتازآزمون 

 به: اداره استعدادهاي درخشان دانشگاه شهید مدني آذربايجان

 از: دانشگاه يا موسسه آموزش عالي

 دارنده شماره شناسنامه                  اهی می شود خانم/آقای                                   له گوینوسيبد

     سال  متولدرشته                             دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد                 از   صادره 

 خواهد شد. لتحصیلدوره مذکور فارغ ااز  12/2/33خ يو تا تار باشدمیدانشگاه اين 

 است.          به حروف                           خ به عددين تاريمعدل کل واحدهای گذرانده تا ا ضمناً

 محل مهر وامضاء  

 ا موسسه آموزش عالييلي دانشگاه یالت تکمیر كل تحصيمعاون آموزشي دانشگاه/ مد 

 
 

نامه کارشناسی  چنانچه موفق به اتمام تحصیالت خود، از جمله پايانمتعهد می شوم       اينجانب                     
نشوم، و يا  موفق به احراز کلیه شرايط مندرج درآگهی پذيرش بدون آزمون دانشجويان  33ماه  شهريورتا پايان  ارشد

 ه شوم./نگردم، منصرف از قبولی خود شناخت 33ممتاز در مقطع دکتری دانشگاه شهید مدنی آذربايجان در سال 

 امضا:                                          تاريخ:           

 

 

 

 

 

 

 


