
 1صفحه                                                        دانشگاه صنعتی سهند تبریز دستورالعمل اجرایی نحوه پذیرش دانشجوی دوره دکتری بدون آزمون  

سمه تعالیب  

 

 

 

 

با استناد  و یفناور و قاتیتحق علوم، وزارت یدکتر دوره در درخشان یاستعدادها آزمون بدون رشیپذین نامه بر اساس آیدستور العمل این 

از بین  بدون آزمون برای گزینش دانشجوی دکتری نجش آموزش کشورسسازمان  28/1/98مورخ  3606 شماره دستورالعمل اجراییبه 

دانشگاه لی تحصیالت تکمیآموزشی و شورای  30/02/1398 تهیه و در جلسه مورخمقطع دکتری در  داوطلبان واجد شرایط در رشته های دایر

 به تصویب رسیده است.صنعتی سهند 

 :متقاضیان تسهیالت فوق باید شرایط زیر را احراز نمایند( 1ماده 

 بیش از دوسال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد.  در دوره دکتری تقاضازمان تا  (1-1

 یا باالتر )بدون احتساب نمره پایان نامه کارشناسی ارشد(   17داشتن معدل کارشناسی ارشد  (1-2

 باشد، دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود در مقطع کارشناسی ارشد بین درصد برتر  10: اگر دانشجو جزء 1-2-1تبصره       

 الزامی نیست. 17باالی داشتن معدل 

 باالتر یا  16داشتن معدل کارشناسی  (1-3

درصد برتر بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود در مقطع کارشناسی باشد، داشتن  10: اگر دانشجو جزء 1-3-1تبصره 

 الزامی نیست. 16معدل باالی 

 3تا  1 شماره  ولاو مصاحبه مطابق جد ، آموزشیامتیاز از فعالیت های پژوهشی  60 حداقل کسب (1-4

 د.نباشنمایه معتبر ملی یا بین المللی  یستی دارایبا پژوهشی -مقاالت علمی: 1-4-1تبصره 

 ساتیداشد یا با احتساب امتقاضی باید نویسنده اول مقاله بدر مورد مقاالت مرتبط با پایان نامه کارشناسی ارشد، :2-4-1تبصره 

 راهنما می تواند نفر دوم یا سوم باشد.

 مقاالتی که برای چاپ در مجالت نامعتبر هزینه دریافت می نمایند، مورد قبول نمی باشند. : 3-4-1تبصره 

 دانشگاه صنعتی سهند تبریزبدون آزمون نحوه پذیرش دانشجوی دوره دکتری اجرایی دستورالعمل 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوریپذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره دکتری آئین نامه بر اساس 

 نجش آموزش کشورسسازمان  28/1/98مورخ  3606 شماره  دستورالعمل اجراییبا استناد به و 

 صنعتی سهند تبریز تحصیالت تکمیلی دانشگاهآموزشی و شورای    30/02/1398مصوب 
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رد ، مودمقاالت چاپ شده در مجالتی که در لیست مجالت غیر معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارن: 4-4-1 تبصره

 قبول نمی باشند.

 ه دکتری از مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شده باشد.متقاضی باید در زمان شروع تحصیل در دور ( 2ماده 

 پذیرش بر اساس ظرفیت اعالم شده از طرف گروه های تخصصی و نتایج مصاحبه علمی متقاضیان می باشد. ( 3ماده 

 ودوره روزانه دکتری در هر کد رشته محل پژوهشی  -آموزشیبا آزمون شیوه ظرفیت پذیرش از درصد  20: همه ساله 1-3 تبصره 

 اختصاص می یابد.بدون آزمون استعداد درخشان پذیرش دانشجوی دکتری  هحداقل یک نفر ب

حبه )شامل سه بخش: سوابق آموزشی ، سوابق پژوهشی و مصامکتسبه توسط متقاضی : انتخاب نهایی بر اساس امتیازات علمی 2-3 تبصره

 تحصیالت تکمیلی دانشگاه خواهد بود.آموزشی و تصمیم نهایی بر عهده شورای و علمی( صورت می گیرد 

 تحصیالت ر سال در موعد اعالم شده به ادارهداوطلبان واجد شرایط، باید تقاضای کتبی خود را به همراه مدارک مورد نیاز ه  (4ماده 

 ر یا سوابق بدون مستندات ترتیب اثر داده نخواهد شد.. به درخواست های ناقص، خارج از موعد مقرسال نمایندتکمیلی دانشگاه ار

و حداکثر  ،: به همراه تقاضانامه مذکور، داوطلبان باید گزارشی مختصر از پیشینه علمی، فعالیتهای تحقیقاتی، انگیزه تحصیلی1-4 تبصره

 سه مورد زمینه های عالقه مندی خود را ارائه دهند.

 در دوره دکتری باید با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد متقاضی مرتبط باشد. رشته مورد تقاضا برای تحصیل( 5ماده 

: تشخیص مرتبط بودن رشته تحصیلی با رشته مورد تقاضا برعهده شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده و تصویب شورای 1-5تبصره 

 تحصیالت تکمیلی دانشگاه می باشد.

لیه دانشجویانی که براساس این آیین نامه در دانشگاه صنعتی سهند پذیرش می شوند مشمول مقررات جاری تحصیل در دوره ک (6ماده 

دکتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و آیین نامه های مصوب دانشگاه بوده و از لحاظ اختصاص تسهیالت با دانشجویان عادی یکسان 

برای طی مراحل گزینش اقدام  و در صورت دریافت تائیدیه گزینش مرکزی وزارت متبوع، پذیرش نهایی  می باشند. لذا پس از پذیرش اولیه

 .گرددمیو ثبت نام رسمی انجام 

 دستور العمل  بشرحاین براساس سال نموده اند مراحل بررسی تقاضای داوطلبان که در موعد مقرر مدارک خویش را تکمیل و ار (7ماده 

 د.نذیل می باش
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 بررسی اولیه مدارک توسط دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه .1

 ،توسط شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده مجری دورهو بررسی پرونده داوطلب بر اساس جداول امتیازات انجام مصاحبه علمی  .2

برای داوطلبانی که در مرحله قبلی واجد شرایط تشخیص داده شده و از طریق معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه به 

 دانشکده مجری معرفی شده باشند.

 شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه تصمیم گیری نهایی در مورد پذیرش داوطلب در . 3

 تکمیل مدارک ثبت نام و درخواست طی مراحل گزینش عمومی مطابق مقررات .4

 ثبت نام و شروع به تحصیل پس از طی مراحل گزینش عمومی داوطلب .5

آزمون ا بپذیرفته شدگان مشمول این تسهیالت همانند تقویم آموزشی دیگر پذیرفته شدگان دوره دکتری ع به تحصیل زمان شرو  (8ماده 

 باشد. همان سال می

ی و آموزشموافقت نهایی با پذیرش یا عدم پذیرش تقاضای داوطلب و تعبیر هر کدام از مفاد این آیین نامه در اختیار شورای  (9ماده 

 تحصیالت تکمیلی دانشگاه بوده و دانشگاه در رد و یا قبول تقاضا های رسیده آزاد می باشد.
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 نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی -1 شماره جدول
حداقل  نوع فعالیت ردیف

 امتیاز

حداکثر 

 امتیاز
امتیاز  نحوه ارزیابی

 همکتسب
خلی و خارجی( مرتبط با رشته پژوهشی )دا-مقاالت علمی 1-1 1

 *تحصیلی در سه سال اخیر 

 و علمیگواهی ثبت اختراع مورد تائید سازمان پژوهش های  1-2

 مرتبط با رشته تحصیلی صنعتی ایران

برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر بین المللی  1-3

 یمرتبط با رشته تحصیل خوارزمی، فارابی، رازی، و ابن سینا

 برگزیده جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان 1-4

 ***دفتر استعدادهای درخشانعضویت در  1-5

 دانشجوی نمونه کشوری  1-6

 پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد  1-7

 **  امتیاز 7هر مقاله تا  - 40 

 

 امتیاز 7و داخلی تا  15گواهی ثبت اختراع بین المللی تا -

 

 امتیاز 10و بین المللی تا  5برگزیدگی داخلی تا  -

 
 امتیاز 4کارشناسی ارشد یا به ازای هر سال مشمولیت در دوره کارشناسی -

دوره کارشناسی ارشد امتیاز و در  1به ازای هرسال عضویت در دوره کارشناسی -

 امتیاز 5/1

 امتیاز 4 -

 امتیاز 2 -

 

  امتیاز 3هر مقاله تا  6 - مرتبط با رشته تحصیلیترویجی  ی،مقاالت علم 2

  امتیاز  5/1 ملیو امتیاز  2تا هر مقاله بین المللی  4 - مقاالت چاپ شده در کنفرانس های معتبر )داخلی یا خارجی( 3

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

  امتیاز 5(= 18-99/18، بسیارخوب )امتیاز   6( =19-20عالی) 6 - کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد 5

   40  حداقل و حداکثر امتیاز قابل محاسبه
 الزامی است. 3-1تا  2-1یا احراز یکی از شرایط مندرج در بندهای داشتن حداقل یک مقاله علمی و پژوهشی )داخلی یا خارجی( مرتبط با پایان نامه کارشناسی ارشد * 
اب تعداد نویسندگان و امتیاز سایر مقاالت با احتس محاسبه می شودنویستدگان بدون احتساب ضریب تعداد مرتبط با پایان نامه کارشناسی ارشد متقاضی امتیاز مقاالت  **

 محاسبه می شود.
رشد  انجام ا ر دانشگاه و آیین نامه بدون آزمون استعداد درخشان دوره کارشناسیبر اساس آیین نامه داخلی ه خشانردر دفتر استعدادهای د تعیین عضویت متقاضی ***

  خواهد شد.

ها و  انشگاهدوره کارشناسی ارشد )ویژه د گرایش-هر رشتهدر  نفر 5ما بین حداقل رتبه اول  دانشجویی کشوری و رتبه های اول تا سوم المپیادهای علمی تبصره:

 معاف می باشند.  3-1تا  1-1شرطهای یکی از احراز  ترمه فارغ التحصیل می شوند، از  4( که #پژوهشکده های منتخب
 امیرکـبیر، صنعتی تیصـنع اصـفهان، مشهد، صنعـتی فردوسی بهشتی،شیراز، تهران،شهید مـدرس، تربیت تـبریز، اصـفهان،دانشگاههای : لیست دانشگاه ها و پژوهشکده های منتخب:  #

یستان و س سمنان، زنجان، کرمانشاه، رازی بیرجند، خوارزمی، سینا، بوعلی ،(س)الزهراء ایران، ارومیه، وصنعت علم طباطبائی، شریف، عالمه صنعتی طوسی، نصـیرالدین خواجه

علوم  نجان،ز پـایه علوم شـیراز، صـنعتی شـاهرود،صـنعتی بابـل، صـنعتی تبریز، یزد، صنعتی سـهند مازندران، گیالن، کاشان، کرمان،شهیدچمران، اهواز، باهنر شهید بلوچسـتان،

 پژوهشگاه، وگاز نقت پژوهشگاه،رویان پژوهشگاه، انرژی و مواد پژوهشگاه، ایران پتروشیمی و پلیمر پژوهشگاه، بنیادی دانشهای پژوهشگاه، و  طبیعی گرگان، هنر کشاورزی و منابع

 فضا هوا پژوهشگاه ، زلزله مهندسی و شناسی زلزله المللی بین ژوهشگاهپ، ایران شیمی مهندسی و شیمی
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 نحوه محاسبه امتیازات آموزشی -2جدول شماره 
حداکثر  نوع فعالیت ردیف

 امتیاز
امتیاز  نحوه ارزیابی

 مکتسبه
میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی  6

 *)پیوسته و نا پیوسته(

 5 = 99/17تا  17، معدل کارشناسی امتیاز 6= 20تا  18معدل کارشناسی 6

تا  15،  معدل کارشناسی امتیاز 4= 99/16تا  16، معدل کارشناسی امتیاز

 امتیاز 3= 99/15

 

میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی  7

 )بدون احتساب نمره پایان نامه( *ارشد ناپیوسته

تا  17، معدل کارشناسی ارشد امتیاز  5= 20تا  18معدل کارشناسی ارشد  5

 امتیاز 3= 99/16تا  16، معدل کارشناسی ارشد امتیاز  4= 99/17

 

  نیمسال امتیازی ندارد. 8، بیش از امتیاز  3نیمسال = 8تا  6 3 کارشناسیطول مدت تحصیل در دوره  8

  نیمسال امتیازی ندارد 5بیش از ، امتیاز  2نیمسال = 5، امتیاز  3نیمسال = 4 3 طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد 9

 10رتبه امتیاز،  3= 9تا  7رتبه امتیاز،  4= 6تا  4رتبه  امتیاز، 5= 3تا  1رتبه  5 برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی 10

 امتیاز 1=15تا  13امتیاز و رتبه  2 =12تا 

 

  4طبق جدول شماره  8 دارای اعتبار داشتن مدرک زبان 11

   30 جمع
 همتراز محاسبه می شود. معدل بر اساس معدلامتیاز *

 امتیازات مصاحبه -3جدول شماره 
حداکثر  ارزیابیشاخص  ردیف

 امتیاز
به طبق نطر کمیته محاس امتیاز مکتسبه نحوه ارزیابی

 کننده 
   3 تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سواالت 12

   3 وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی 13

   3 شخصیت، متانت و نحوه تعامل 14

   3 تحصیلینگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با رشته  15

   3 توانایی فن بیان و انتقال مطالب 16

   15 ژوهشی داوطلب با اولویت های علمی اعضای گروهپ راستایی زمینه هم 17

   30 جمع

 همترازی نمرات آزمون های ملی و بین المللی زبان انگلیسی-4جدول شماره 
MSRT (MCHE) IELTS Equivalent TOFEL IBT TOFEL Computer TOEFL PAPER+ 

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 65-56 196-173 524-500 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 

تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی سهند آموزشی و به تصویب شورای  30/02/1398   تبصره در تاریخ 10و  ماده 9 این آیین نامه در

 اجرا است.قابل تا اطالع ثانوی  98-99سال تحصیلی  ازرسیده و 


