
  

 
 

 
 

 پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز درمقطع دكتري  ياجرائنامه وهيش

 

 مقدمه:

ان ممتاز در مقطع يو دانشجو يدگان علميل برگزيل ادامه تحصيدرخشان و به منظور تسه يت استعدادهايت و هدايحما يهااستيس يدر اجرا

)شمماره   ب اتتر  يليتحص   يهاورود به دوره يبرا يدگان علميرگز ت به باليارائه تسهنامه نيل بر اساس آئينامه ذوهي، شارشديکارشناس

 شده است.ن يتدو (22/26/93مورخ  637622/62و اصالحيه شماره  28/4/93، مورخ 62/ 27676

 

 رود:ينامه به كار موهين شير در ايز يهاختصار، واژهت اي: به منظور رعا1ماده

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوريوزار ت: 

 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  شوراي هدايت: 

 .شاهرود صنعتي دانشگاهدانشگاه: 

 .سازمان سنجش آموزش کشورسازمان سنجش: 

 .يمتقاض يفعل يليدوره تحصتر: نييپا يليدوره تحص

 .يمتقاض يبعد يليدوره تحصتر: بات يليدوره تحص

و  يآن معاونت آموزشم  يکه اعضا يپذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز در مقطع دکتر ينامه اجرائوهيش يرشناسکا يشورا: ياجرائ يشورا

ر يو ممد دانشمکده مربوهمه    يو پژوهشم  يآموزشا معاون يس يرئ ،درخشان ير دفتر استعدادهاي، مديليالت تکمير تحصي، مديليالت تکميتحص

 باشند.يممربوهه  يگروه آموزش

در سازمان سنجش آموزش کشمور   يليتحص يهاانتخاب رشته يل مندرج در دفترچه راهنمايمحل تحص يک از کدهايهر  ل:يكد محل تحص

 سال ورود دانشجو به دانشگاه

 يهما انتخماب رشمته   يل مندرج در دفترچه راهنمما يتحص يهاک از کد محليان ثبت نام شده در هر يمنظور دانشجو :يهم ورود -هم رشته

 باشد.يسازمان سنجش م يسراسر يهانآزمو يليتحص

د راهنمما و مشماور ذکمر    يبالفاصله بعد از نمام اسمات   يا نام وياست که اوالً در آن داوهلب نفر اول باشد  يامقالهان نامه: يمقاله مستخرج از پا

اً يم ان نامه بمه عهمده او اسمت. ثان   يانجام پاباشد که  يد بعد از نام داوهلبيهمکار با يگر، نام دانشجويد يدانشجو يشده باشد و در صورت همکار

 ارشد داوهلب منتشر شده باشد. يل دوره کارشناسيمقاله با ذکر آدرس دانشگاه محل تحص

 يدرجه علمم  ياست که دارا يامجله يمجله معتبر داخل (:يخارجيا و  يمعتبر داخل يپژوهش – يعلم ) اعم از پژوهشي معتبر -مجله علمي

 يامجله يمعتبر خارج يباشد. مجله علمه يو حوزه علم يوزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشک ،يقات و فناوريعلوم تحقاز وزارت  يپژوهش –

 شود.ين مييزه دانشگاه تعيات ممياز آن متناسب با درجه اعتبار آن توسط هياست که امت

 ان:يمتقاضشرايط عمومي : 2ماده 

 زي گزينش دانشجو.دارا بودن صالحيت عمومي به تشخيص هيأت مرک -2

 نداشتن منع قانوني براي ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي براي داوهلبان مرد. -6

 



  

 :انيه متقاضيط اوليشرا: 3ماده 
 

-هاي تحصيلي مورد تقاضا از يکي از دانشمگاه يسانس( يا باالتر متناسب با رشتهارشد )فوق لکارشناسي گواهي دانش آموختگيداشتن  -2

 که به تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيده باشد.   (يحضور يهادوره) اخل کشورد يدولت هاي

ارشد آنها هم رشته بما دوره دکتمري ممورد تقاضما بموده و يما       نامه فقط براي متقاضياني که دوره کارشناسيوهيشامکان استفاده از اين  -6

پوشماني بما   تشمخيص همم  پذير اسمت ) پوشاني داشته باشد امکانظر همبا رشته مورد ن %08ارشد ايشان حداقل رشته دوره کارشناسي

 .(خواهد بود ياجرائ يشورا

 .آموخته شونددانش مورد تقاضا سال شهريوران يپاست حداکثر تا يبايان ميمتقاض -3

 نگذشته باشد. يمتقاض يآموختگدانشاز  )دو سال(ش از يدر زمان تقاضا ب -4

 :انيمتقاض يط اختصاصيشرا: 4ماده 
 

و باالتر بدون احتساب نمره پايان نامه در دوره کارشناسي  27و باالتر در دوره کارشناسي و ميانگين کل  22داشتن ميانگين کل  -2

  ارشد.

پيش بيني شده در آيين نامه ابالغي مربوهه از ول ااز فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و مصاحبه مطابق جد امتياز 72کسب حداقل  -6

  سوي وزارت.

 الزامي است. نياز براساس آيين نامه هاي ابالغي و مربوهه از سوي وزارت  مورد امتيازهاي ب حداقلکس مهم:

 باشد. مورد تقاضاسال  دکتري شروع فراخوان پذيرش بدون آزمونمقاالت بايستي قبل از يا چاپ تاريخ پذيرش  مهم: 

 پژوهشي دوره روزانه دکتمري -با آزمون شيوه آموزشي رشيت پذيظرف ست درصدينامه، معادل بوهين شيرش افراد مشمول ايت پذيظرف: 5ماده 

 ( است.يليتحص يهاانتخاب رشته ياالتر )مندرج در دفترچه راهنماب يليتحص ل دورهيدر هر کد محل تحص

 

ه مقمررات و  يم تمابع کل  ( بموده و يليه تحصيگان )بدون پرداخت شهرينامه به صورت راوهين شيق اياز هر ييرفته شدگان نهايل پذيتحص: 6ماده 

 باشد.يدانشگاه م يل در دوره دکتريتحص يهانامهنييآ

 

ل، از اداممه  يکه پمس از ثبمت نمام و شمروع بمه تحصم       يالت در اين دانشگاه پذيرفته شوند، در صورتين تسهيدانشجوياني که از هريق ا: 7ماده 

ان يدانشمجو  يمصوب برا يهابر اساس تعرفه يليتحصل اول همان سال ل انصراف دهند، ملزم به پرداخت هزينه آموزش رايگان در نيمسايتحص

 خواهند بود.آن سال  يورود

 

 ست.ير نيپذنامه امکانوهين شيق ايرفته شده از هريل افراد پذير رشته و محل تحصييتغ :0ماده 

 

کاربردي و پرديس هاي بين الملل )خمودگردان( مجماز   -غير انتفاعي، علمي-د اسالمي، غير دولتياانشگاه پيام نور، آزانش آموختگان دد: 9ماده 

 نمي باشند. در اين دانشگاه به استفاده از اين آيين نامه براي پذيرش استعداد درخشان

 

شماهرود اسمت و    صنعتي دانشگاه يليالت تکميو تحص ينامه بر عهده معاونت آموزشوهين شيا يت حسن اجرا و نظارت بر اجرايمسئول :18ماده 

 ر مفاد، نظر آن معاونت مورد استناد خواهد بود.  يو تفس در شرح

رش يپمذ  يد و برايب رسيدانشگاه شاهرود به تصو يشورا 64/3/2394ماده در جلسه مورخ  22 ک مقدمه وينامه مشتمل بر وهين شيا: 11ماده 

 جرا است.الا الزم 94 – 95 يليدانشجو از سال تحص

 


