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 سال  اطالعيه پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز درمقطع دكتري براي نيم

 شاهرود صنعتي در دانشگاه2401-3140 اول سال تحصيلي

 

دانشدو ان آآ بدون آزمود  آآنامه اجرايي پذذيرش   وهيششاهرود در نظر دارد براساس صنعتي بدينوسيله به اطالع مي رساند دانشگاه 

بذراي سذال    ، https://shahroodut.ac.ir/fa/sec/index.php?id=32نذدر  در  م يشذته هذا  در ر ،درآوقطد آدتتد  آآ ومتنم

 اقدام به پذيرش دانشجو نمايد. 2401-3140 تحصيلي

آنح هآثبتآننم:

 الت تکميلذذذذذي بذذذذذه آدرسمصذذذذذا به و جذذذذذذن دانشذذذذذجويان تحصذذذذذي هسذذذذذامانوارد داوطلبذذذذذان بايذذذذذد  -1

https://lms.shahroodut.ac.ir/iphd/ مذوارد  بذا تکميذ    با وارد شدن به قسذم  سذیميه اسذتعدادهاي درنشذان     ابتدا  شده

بذه   ثب  نام  )تاييد دانشگاهاوليه توسط كارشناس اقدام به ثب  نام اوليه نمايند. پس از تاييد ثب  نام  1/3/1402تا تاريخ نواسته شده 

در سذامانه مذذكور    1/3/1402 ذداكرر تذا تذاريخ    بذا ايذا اطالعيذه    مطابق را متقاضيان بايد مدارک الزم سپس ، ايمي  ارسال مي شود(

  (نواهد بود شماره موباي  :كدملي و كلمه عبور :نام كاربري براي ورود به سامانه) بارگذاري نمايند.

ثب  نام اوليه بايد پس از تاييد مبلغ مذكور كه  اس  (تومانهزار  هشتاديکصد و ريال )1800000 مبلغ و مصا به هزينه ثب  نام-2

  كارشناس تحصيالت تکميلي از طريق درگاه موجود در سامانه پردان  نمايند.توسط 
 

 :المم ش ااطآعم ویآنآاختصنصی

 )امتيذازات پووهشذي   1جدول  اولامتياز از رديف  7كسب  داق  (  17/10/1401، مورخ 2 /307862)شماره براساس آييا نامه   -الف

 س .ا الزامي)پيوس  ايا اطالعيه(   2و  1امتياز از مجموع امتيازات جداول  60و كسب  داق  ( در پيوس  ايا اطالعيه

 و سال نگذشته باشد.از تاريخ دانش آمونتگي تا اول میرماه سال پذيرش در دوره دكتري بيش از د  -ن

و باالتر بدون ا تسان نمذره پايذان نامذه در دوره كارشناسذي      17و باالتر در دوره كارشناسي و ميانگيا ك   16داشتا ميانگيا ك   - 

 ارشد. 

آ  06/1بعد از همترازي پورتال سازمان سنجش در ضريب  2و  1معدل كارشناسي  و كارشناسي ارشد در دانشگاهیاي سطح ت جه:

 نواهد شد. ضرن

 قاب  دسترسي اس .( https://shahroodut.ac.ir/fa/sec/index.php?id=32 لينکدر  2و  1)ليس  دانشگاهیاي سطح 

 

آوواركآو ردآنينم:

 .مشخص باشد كه شماره سريال صفحه اول و تصوير شناسنامه متقاضيتصوير كارت ملي  -1

   در آنیا ذكر شده باشد. وعولآه آوقط كه آتنرشننسیآارشوو  آتنرشننسی در مقاطع يدانش آمونتگ تصوير گواهي -2

 .)پيوس  اطالعيه( 2يا  1شماره  تکمي  شده فرم -3

 ريز نمرات  تصوير -4

 (.3تا  1جداول  مطابق با بندهاي)  التيتسیشرايط الزم براي استفاده از براي ا راز الزم و مستندات مدارک  -5

https://shahroodut.ac.ir/fa/sec/index.php?id=32
https://lms.shahroodut.ac.ir/iphd/
https://shahroodut.ac.ir/fa/sec/index.php?id=32
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 ارشد. يتوصيه نامه از  داق  دو نفر از اساتيد دوران تحصي  دانشجو در مقطع كارشناس    -6

پس از ثب  نام و ا راز شرايط اوليه الزم مراتب به دانشجو از طريق سامانه مذكور جی  شرك  در مصذا به و تعيذيا زمذان      :آ1ت جهآ

از قبول شدگان جی  طذي   ،ر مصا به در دانشکده هاي مربوطه و قبولي در مصا بهمصا به اطالع رساني نواهد شد. پس از شرك  د

   ساير مرا   اداري ثب  نام مشروط به عم  مي آيد.

نمذي   داده و به عالوه در صورت عدم قبولي مبلغ ثب  نام به هذي  عنذوان عذودت    به مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد :2ت جهآ

 .شود

 023 32392204- 9شماره تلفا دفتر استعدادهاي درنشان:داشتا هرگونه سوال يا ابیام متقاضيان مي توانند با در صورت   :3ت جهآ

 جنان آقاي میندس نانعلي زاده تماس  اص  نمايند. 2662 يدانل

ااطآذالآش ااطآنظنمآنظيفهآقنبلآقب لآب ا آدانطلبن آو دآ)دانطلبن آاستفندهآامآاستعوادهن آدرخشن آبناستیآاکیآامآش 

آراآداشتهآبنشنو(:آ

 كارت معافي  دائميا  دارا بودن كارت پايان ندم  -الف         

تاريخ اعزام به ندم  )مندر  در برگه اعزام( بعد از تاريخ قبولي و ثب  نام در مشموالن داراي برگ آماده به ندم  بدون غيب ، كه  -ن 

 دانشگاه باشد.

الزم اس  در تاريخ مقرر)مندر  در برگ اعزام( به ندم   ،باشد ندم  آنان قب  از اعالم قبولي دانشگاه ميافرادي كه تاريخ اعزام به  تبصره:

 شد. بديیي اس  در صورت قبولي در دانشگاه و دارا بودن ساير شرايط و ضوابط، جی  ادامه تحصي  از ندم  ترنيص نواهند اعزام شوند.

 محسون شده و مجاز به ادامه تحصي  نخواهند بود.غايب صورت عدم اعزام به ندم ، متقاضي  در

 در سنوات مجاز تحصيلي فارغ التحصي  مي شوند. 31/06/1402دانشجويان سال آنر مقطع كارشناسي ارشد كه تا تاريخ  - 

  صي  آنیا تا زمان تح فارغ التحصيالن مقطع كارشناسي ارشد كه در سقف مجاز سنوات تحصيلي فارغ التحصي  شده و از تاريخ فراغ  از -ه 

 پذيرش در مقطع دكتري، بيش از يک سال سپري نشده و وارد غيب  نشده باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آ
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آ

 (Ph.D)آ دانطلبن آبون آزمو  آدتت آیجوانلآارمشينب

 امتياز( 40) داكرر  ينحوه محاسبه امتيازات پووهش -1جدول شماره 

 نوع فعالي  رديف
 داق  

 امتياز

 داكرر 

 امتياز
 امتياز مکتسبه ه ارزيابي )طبق نظر كميته مصا به كننده(نحو

1 

پووهشي )دانلي و نارجي( مرتبط با پايان -مقاالت علمي-1-1

 نامه

گواهي ثب  انتراع مورد تاييد سازمان پووهش هاي علمي  -1-2

 و صنعتي ايران

برگزيدگي در جشنواره هاي علمي معتبر بيا -1-3

 و ابا سينا(المللي)نوارزمي، فارابي، رازي 

 امتياز 40 امتياز 7

  7هر مقاله تا  -

و دانلي تا  7گواهي ثب  انتراع بيا المللي تا -

 امتياز 5

 امتياز 7و نارجي تا  3برگزيدگي دانلي تا  -

 

  امتياز  3هر مقاله تا  امتياز 6 - ترويجي مرتبط با پايان نامه –مقاالت علمي  2

3 

گاهي ناتمه يافته )مرتبط همکاري در طرح پووهشي برون دانش

با رشته تحصيلي( با تاييد معاون  پووهشي دانشگاه مجري طرح 

 و شرك  در تاسيس شركتیاي دانش بنيان

   امتياز 10 -

  امتياز 1و هر مقاله دانلي  2هر مقاله نارجي تا  امتياز 6 - مقاالت چاپ شده در كنفرانس هاي معتبر )دانلي يا نارجي( 4

  مطابق نظر كميته مصا به كننده امتياز 15 - رجمه كتان مرتبط با رشته تحصيليتاليف يا ت 5

  امتياز 5و بسيار نون تا  10عالي تا  امتياز 10 - كيفي  پايان نامه كارشناسي ارشد 6

  - 40 7 جمع

 .كفاي  مي كند 1امتياز بند  7براي انذ  ISIيا داشتا يک مقاله علمي پووهشي 

ار گرفتا اسامي، به فعاليتیاي پووهشي مطابق با شيوه نامه آئيا نامه ارتقاء بدون در نظر گرفتا سیم مشارك  مي باشد به عبارت ديگر صرفنظر از ترتيب قر نحوه امتياز دهي

 دانشجو از امتياز نفر اول برنودار مي شود.

 

 امتياز( 30نحوه محاسبه امتيازات آموزشي ) داكرر  -2جدول شماره 
 امتياز مکتسبه نحوه ارزيابي   داكرر امتياز نوع فعالي  رديف

6 
معدل و كيفي  دانشگاه مح  تحصي  دوره كارشناسي )پيوسته 

 و ناپيوسته(
 آ*آآآآآآآآآآآ امتياز 6تا 

7 
)بدون ا تسان نمره پايان نامه( و كيفي  دانشگاه مح   معدل

 تحصي  دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته 
  ** امتياز 5تا 

 امتياز 3 طول مدت تحصي  در دوره كارشناسي 8
 4نيمسال كارشناسي پيوسته و بيش از  8بيش از 

 ***نيمسال كارشناسي ناپيوسته امتيازي ندارد.
 

  نيمسال امتيازي ندارد. 4بيش از  امتياز 3 طول مدت تحصي  دردوره كارشناسي ارشد ناپيوسته 9

 امتياز 5 برگزيدگان المپيادهاي علمي دانشجويي 10

 7امتياز، رتبه  4، 6تا  4امتياز، رتبه  5، 3تا  1رتبه 

 13امتياز و رتبه  2، 12تا  10امتياز، رتبه  3، 9تا 

 امتياز 1، 15تا 

 

  براساس نظر استاد راهنماي انتخابي متقاضي امتياز 8 داشتا مدرک زبان معتبر 11



4 

 

  - 30 جمع

( انجام مي شذود.  2ماده  1متقاضي براساس معدل همتراز شده )تبصره )پيوسته و ناپيوسته( ح  تحصي  دوره كارشناسي * محاسبه امتياز معدل و كيفي  دانشگاه م

به ازاي يک نمره افذزايش در معذدل، دو امتيذاز     15تعلق گرفته و براي معدلیاي بيشتر از   2،  امتياز  15نحوه محاسبه امتياز به ايا صورت اس  كه به معدل هاي 

 ( در  نظر گرفته مي شود.6ف امتياز )تا سق

انجذام مذي شذود. نحذوه     ( 2مذاده   1معدل همتراز شذده )تبصذره   ** محاسبه امتياز معدل و كيفي  دانشگاه مح  تحصي  دوره كارشناسي ارشد متقاضي براساس 

به ازاي هر نمذره افذزايش در معذدل، دو امتيذاز )تذا       16يشتر از و براي معدلیاي بتعلق گرفته   2  ازيامت،  16محاسبه امتياز به ايا صورت اس  كه به معدل هاي  

 ( در  نظر گرفته مي شود.5سقف امتياز 

نيمسذال تصذويب شذده     5نيمسال و كارشناسي ارشد ناپيوسته براي  9رشته هايي كه طبق مصوبه شوراي برنامه ريزي آموزش عالي در دوره كارشناسي براي *** 

 8نيمسال تحصيلي( با نظر كميته مصا به كننده مي توانند از مجموع امتياز بنذدهاي   12رشناسي ارشد پيوسته ) با  داكرر سنوات اند و دانش آمونتگان دوره كا

 بیره مند شوند. 9و 

 امتياز( 30امتيازات مصا به ) داكرر  -3جدول شماره 

  داكرر امتياز يشانص ارزياب رديف
امتياز مکتسبه طبق نظر كميته 

 مصا به كننده

  امتياز 3 به سواالت يو پاسخگوي يتسلط در تجزيه و تحلي  مسائ  علم 12

  امتياز 3 يو كارآفرين يوسع  نظر، نوآور 13

  امتياز 3 شخصي ، متان  و نحوه تعام  14

  امتياز 3 ينگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با رشته تحصيل 15

  امتياز 3 فا بيان و انتقال مطالب يتواناي 16

  امتياز 15 گروه ياعضا يعلم يداوطلب با اولوي  ها يزمينه پووهش يهمراستاي 17

  30 جمع

 

 يزبان انگليس يو بيا الملل يمل ينمرات آزمون ها يهمتراز -4جدول شماره 

MSRT (MCHE) IELTS Equivalent TOEFL IBT TOEFL Computer TOEFL 

PAPER+TOLIMO 
  داكرر امتياز

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 
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آ

آ

 ال (ي)ناژهآفنرغآالتحصآ1ف مآشمنرهآ

آ

آ

آش تتآدرآپذا شآبون آزمو  آآن ف مآوخص صآوتقنضي

آآ1402-1403وقط آدتت  آسنلآ

 

 ............................................................................................از: دانشگاه

 شاهرود صنعتي دانشگاهدرنشان  يفتر استعدادهادبه: 

 

....................... صذذادره از بدينوسذذيله گذذواهي مذذي شذذود نانم/آقذذاي ....................................................  دارنذذده شذذماره شناسذذنامه ................   

وره كارشناسذي ارشذد   ر دد..................................يليمسذال تحصذ  ين يوروددانشذجوي    ،..........................سال .....متولد ... ...................................

عذدد  بذه   (ننودهآن ادآاحتسدن آنمد هآپنآآآون بدآ) ردهذدل كذ  نامبذ  ذمعبوده و گاه ذايا دانشرشته ............................................................... 

 يليمسذذذال تحصذذذيندر  . نذذذامبردهمذذذي باشذذذد بذذذه  ذذذرو. .....................................................................  و .................................................... 

به عذدد .................................................... و   ن آننوه(ا)بنآاحتسن آنم هآپنمعدل ك   با خ ......................................يارو در ت ..................................

 ز بذا يذ ارشد نامبرده ن يان نامه كارشناسيپاه مذذكذور فارغ التحصي  شده  اس . از دوربه  رو. .....................................................................  

 ده اس . يان رسيبه پا درجه.........................................

 

 

آوحلآوه آنآاوضنءآوعنن آزو مشی/آووا آتحصيالتآتکميلیآدانشگنهآ

آ
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آ

آ

 (سنلآزخ آن ا)ناژهآدانشو آ2ف مآشمنرهآ

آ

آ

آف مآوخص صآوتقنضين آش تتآدرآپذا شآبون آزمو  آ

آآ1402-1403وقط آدتت  آسنلآ

 

 ............................................................................................انشگاهاز: د

 شاهرودصنعتي به: دفتر استعدادهاي درنشان دانشگاه 

 

....................................... صذذادره از  بدينوسذذيله گذذواهي مذذي شذذود نانم/آقذذاي ....................................................  دارنذذده شذذماره شناسذذنامه   

..................................در دوره كارشناسذي ارشذد   ورودي نيمسذال تحصذيلي  دانشذجوي    ،...................................... متولد سال ...............................

( بذه عذدد   ننودهآبدون آاحتسدن آنمد هآپنادن آآآآ............................ ايا دانشذگاه بوده و معذدل كذ  نامبذذرده )  رشته ...................................

ذكذذر اسذذ  نذذامبرده تذذا تذذاريخ .......   مذذي باشذذد. الزم بذذه .................................................... و بذذه  ذذرو. ..............................................................

   نواهد شد.ي.............................از دوره مذكور فارغ التحص

 

 

آوحلآوه آنآاوضنءآوعنن آزو مشی/آووا آتحصيالتآتکميلیآدانشگنهآ

آ

 

 

 

 

 


