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 سال  اعالػيِ پصيطش بسٍى آظهَى زاًطجَياى هوتاظ زضهقغغ زكتطي بطاي ًين

 ضاّطٍز صٌؼتي زض زاًطگا4011ُ-2140 اٍل سال تحصيلي

 

دانشدو ان آآ بدذن آزصود  آآًاهِ اجطايي پذصيطش   َُيضضاّطٍز زض ًظط زاضز بطاساس صٌؼتي بسيٌَسيلِ بِ اعالع هي ضساًس زاًطگاُ 

بذطاي سذال    ، https://shahroodut.ac.ir/fa/sec/index.php?id=32ٌذسض  زض  ه يضذتِ ّذا  زض ض ،دسآوقطد آدتتدش آآ ومتنص

 اقسام بِ پصيطش زاًطجَ ًوايس. 4011-2140 تحصيلي

آنح هآثبتآننم:

 الت تکويلذذذذذي بذذذذذِ آزضسهصذذذذذا بِ ٍ جذذذذذصن زاًطذذذذذجَياى تحصذذذذذي ِسذذذذذاهاًٍاضز زاٍعلبذذذذذاى بايذذذذذس  -1

https://lms.shahroodut.ac.ir/iphd/ ُهذَاضز  بذا تکويذ    سذْويِ اسذتؼسازّاي زضذطذاى    با ٍاضز ضسى بِ قسذو   ابتسا  ضس

 ثبذ  ًذام    )تاييذس  زاًطگاُاقسام بِ ثب  ًام اٍليِ ًوايٌس. پس اظ تاييس ثب  ًام اٍليِ تَسظ كاضضٌاس  27/2/1401تا تاضيد ذَاستِ ضسُ 

زض سذاهاًِ هذصكَض    1/3/1401 ذساكرط تذا تذاضيد    با ايي اعالػيِ هغابق ضا ضک الظم هتقاضياى بايس هساسپس ، اضسال هي ضَز(بِ ايوي  

  (ذَاّس بَز ضواضُ هَباي  :كسهلي ٍ كلوِ ػبَض :ًام كاضبطي بطاي ٍضٍز بِ ساهاًِ) باضگصاضي ًوايٌس.

ثب  ًام اٍليِ بايس پس اظ تاييس هبلؾ هصكَض كِ  اس  (تَهاىّعاض  يکصس ٍ بيس ضيال ) 0001200 هبلؾ ٍ هصا بِ ّعيٌِ ثب  ًام-2

  زض ساهاًِ پطزاذ  ًوايٌس.كاضضٌاس تحصيالت تکويلي اظ عطيق زضگاُ هَجَز تَسظ 
 

 :الصم ششااطآعم ویآنآاختصنصی

زض  )اهتياظات پژٍّطذي  1جسٍل  اٍلاهتياظ اظ ضزيف  7كسب  ساق   16/12/1393هَضخ  237200/21بطاساس آييي ًاهِ ضواضُ   -الف

 س .ا العاهيِ(  )پيَس  ايي اعالػي 2ٍ  1اهتياظ اظ هجوَع اهتياظات جساٍل  60ٍ كسب  ساق  ( پيَس  ايي اعالػيِ

 باضس.سپطي ضسُ  زض هقغغ كاضضٌاسي اضضس هتقاضي زاًص آهَذتگياظ زٍسال اظ تاضيد  كوتط  -ن

 .  شي  باضسهتقاضي بطاساس سغح زاًطگاُ هح  تحصي  كاضضٌاسي اضضس بايس هغابق با جسٍل  ك  هؼسل ساق   - 

 

آوعذلآدنسهآتنسشننسیآاسشذآوعذلآدنسهآتنسشننسیآدانشگنهآسداف

آ16آ15آ2نآآ1دانشگنههن آسطحآآ1

آ17آ16آسناشآدانشگنههنآآ2

 

 قاب  زستطسي اس .( https://shahroodut.ac.ir/fa/sec/index.php?id=32 ليٌکزض  2ٍ  1)ليس  زاًطگاّْاي سغح 

 

هَضز تاييس زاًطگاُ الظم اس . ليسذ  آظهًَْذاي ظبذاى هذَضز     ط ًوطُ ّطيک اظ آظهًَْاي ظباى زضصس اظ  ساكر 50كسب  ساق  ًوطُ   -ز

 (  https://shahroodut.ac.ir/fa/sec/index.php?id=6)قبَل زاًطگاُ زض ليٌک ظيط قاب  زستطسي هي باضس. 

ػسم كسب  ساق  ًوطُ ظباى، زاًطجَ ثب  ًام هططٍط ضسُ ٍلي هکلف اس  تا قب  اظ آظهَى جاهغ زكتذطي هذسضک    زض صَضت تبصشه:

 زضصس ًوطُ آظهًَْاي هصكَض ضا اضايِ ًوايس. 50زال بط كسب  ساق  

آوذاسكآو سدآنينص:

 ٍ تصَيط ضٌاسٌاهِ هتقاضي.تصَيط كاضت هلي  -1

https://shahroodut.ac.ir/fa/sec/index.php?id=32
https://lms.shahroodut.ac.ir/iphd/
https://lms.shahroodut.ac.ir/iphd/
https://shahroodut.ac.ir/fa/sec/index.php?id=32
https://shahroodut.ac.ir/fa/sec/index.php?id=6
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   زض آًْا شكط ضسُ باضس. وعذلآهشآوقط كِ آتنسشننسیآاسشذٍ  آتنسشننسی زض هقاعغ يزاًص آهَذتگ تصَيط گَاّي -2

 .)پيَس  اعالػيِ( 2يا  1ضواضُ  تکوي  ضسُ فطم -3

 ضيع ًوطات  تصَيط -4

 (.3تا  1هغابق با بٌسّاي جساٍل )  التيتسْضطايظ الظم بطاي استفازُ اظ بطاي ا طاظ الظم ٍ هستٌسات هساضک  -5

 اضضس. يطجَ زض هقغغ كاضضٌاستَصيِ ًاهِ اظ  ساق  زٍ ًفط اظ اساتيس زٍضاى تحصي  زاً    -6

پس اظ ثب  ًام ٍ ا طاظ ضطايظ اٍليِ الظم هطاتب بِ زاًطجَ اظ عطيق ساهاًِ هصكَض جْ  ضطك  زض هصذا بِ ٍ تؼيذيي ظهذاى      :آ1ت جهآ

 اظ قبَل ضسگاى جْ  عذي  ،هصا بِ اعالع ضساًي ذَاّس ضس. پس اظ ضطك  زض هصا بِ زض زاًطکسُ ّاي هطبَعِ ٍ قبَلي زض هصا بِ

   سايط هطا   ازاضي ثب  ًام هططٍط بِ ػو  هي آيس.

ًوذي   زازُ ٍ بِ ػالٍُ زض صَضت ػسم قبَلي هبلؾ ثب  ًام بِ ّذي  ػٌذَاى ػذَزت    بِ هساضک ًاقص تطتيب اثط زازُ ًرَاّس ضس :2ت جهآ

 .ضَز

 023 32392204- 9ازّاي زضذطاى:ضواضُ تلفي زفتط استؼسزض صَضت زاضتي ّطگًَِ سَال يا ابْام هتقاضياى هي تَاًٌس با   :3ت جهآ

 جٌان آقاي هٌْسس ذاًؼلي ظازُ تواس  اص  ًوايٌس. 2662 يزاذل

ششااطآنظنمآنظيفهآقنبلآقب لآبشا آدانطلبن آوشدآ)دانطلبن آاستفندهآاصآاستعذادهن آدسخشن آبناستیآاکیآاصآششااطآرالآ

آساآداشتهآبنشنذ(:آ

 اضت هؼافي  زائنكيا  زاضا بَزى كاضت پاياى ذسه  -الف         

تاضيد اػعام بِ ذسه  )هٌسض  زض بطگِ اػعام( بؼس اظ تاضيد قبَلي ٍ ثب  ًام زض هطوَالى زاضاي بطگ آهازُ بِ ذسه  بسٍى ؿيب ، كِ  -ن 

 زاًطگاُ باضس.

ٌسض  زض بطگ اػعام( بِ ذسه  الظم اس  زض تاضيد هقطض)ه ،باضس افطازي كِ تاضيد اػعام بِ ذسه  آًاى قب  اظ اػالم قبَلي زاًطگاُ هي تبصطُ:

 ضس. بسيْي اس  زض صَضت قبَلي زض زاًطگاُ ٍ زاضا بَزى سايط ضطايظ ٍ ضَابظ، جْ  ازاهِ تحصي  اظ ذسه  تطذيص ذَاٌّس اػعام ضًَس.

 ؿايب هحسَن ضسُ ٍ هجاظ بِ ازاهِ تحصي  ًرَاٌّس بَز.صَضت ػسم اػعام بِ ذسه ، هتقاضي  زض

 زض سٌَات هجاظ تحصيلي فاضؽ التحصي  هي ضًَس. 31/06/1401كاضضٌاسي اضضس كِ تا تاضيد  زاًطجَياى سال آذط هقغغ - 

  تحصي  آًْا تا ظهاى  فاضؽ التحصيالى هقغغ كاضضٌاسي اضضس كِ زض سقف هجاظ سٌَات تحصيلي فاضؽ التحصي  ضسُ ٍ اظ تاضيد فطاؿ  اظ -ُ 

 ؿيب  ًطسُ باضٌس. پصيطش زض هقغغ زكتطي، بيص اظ يک سال سپطي ًطسُ ٍ ٍاضز
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 (Ph.D)آ دانطلبن آبذن آزصو  آدتتشآیجذانلآاسصشينب

 اهتياظ( 40) ساكرط  يًحَُ هحاسبِ اهتياظات پژٍّط -1جسٍل ضواضُ 

 ًَع فؼالي  ضزيف
 ساق  

 اهتياظ

 ساكرط 

 اهتياظ
 اهتياظ هکتسبِ ًحَُ اضظيابي )عبق ًظط كويتِ هصا بِ كٌٌسُ(

1 

ٍّطي )زاذلي ٍ ذاضجي( هطتبظ با پاياى پژ-هقاالت ػلوي-1-1

 ًاهِ

گَاّي ثب  اذتطاع هَضز تاييس ساظهاى پژٍّص ّاي ػلوي  -1-2

 ٍ صٌؼتي ايطاى

بطگعيسگي زض جطٌَاضُ ّاي ػلوي هؼتبط بيي -1-3

 الوللي)ذَاضظهي، فاضابي، ضاظي ٍ ابي سيٌا(

 اهتياظ 40 اهتياظ 7

  7ّط هقالِ تا  -

ٍ زاذلي تا  7لي تا گَاّي ثب  اذتطاع بيي الول-

 اهتياظ 5

 اهتياظ 7ٍ ذاضجي تا  3بطگعيسگي زاذلي تا  -

 

  اهتياظ  3ّط هقالِ تا  اهتياظ 6 - تطٍيجي هطتبظ با پاياى ًاهِ –هقاالت ػلوي  2

3 

ّوکاضي زض عطح پژٍّطي بطٍى زاًطگاّي ذاتوِ يافتِ )هطتبظ 

ي عطح با ضضتِ تحصيلي( با تاييس هؼاًٍ  پژٍّطي زاًطگاُ هجط

 ٍ ضطك  زض تاسيس ضطكتْاي زاًص بٌياى

   اهتياظ 10 -

  اهتياظ 1ٍ ّط هقالِ زاذلي  2ّط هقالِ ذاضجي تا  اهتياظ 6 - هقاالت چاپ ضسُ زض كٌفطاًس ّاي هؼتبط )زاذلي يا ذاضجي( 4

  هغابق ًظط كويتِ هصا بِ كٌٌسُ اهتياظ 15 - تاليف يا تطجوِ كتان هطتبظ با ضضتِ تحصيلي 5

  اهتياظ 5ٍ بسياض ذَن تا  10ػالي تا  اهتياظ 10 - كيفي  پاياى ًاهِ كاضضٌاسي اضضس 6

  - 40 7 جوغ

 .كفاي  هي كٌس 1اهتياظ بٌس  7بطاي اذص  ISIيا زاضتي يک هقالِ ػلوي پژٍّطي 

، ژٍّطي هغابق با ضيَُ ًاهِ آئيي ًاهِ اضتقاء بسٍى زض ًظط گطفتي سْن هطاضك  هي باضس بِ ػباضت زيگط صطفٌظط اظ تطتيب قطاض گطفتي اساهيًحَُ اهتياظ زّي بِ فؼاليتْاي پ

 زاًطجَ اظ اهتياظ ًفط اٍل بطذَزاض هي ضَز.

 اهتياظ( 30) ساكرط  يًحَُ هحاسبِ اهتياظات آهَظض -2جسٍل ضواضُ 

 ًَع فؼالي  ضزيف
 ساكرط 

 اظاهتي
 اهتياظ هکتسبِ ًحَُ اضظيابي 

7 
هؼسل ٍ كيفي  زاًطگاُ هح  تحصي  زٍضُ كاضضٌاسي )پيَستِ 

 ٍ ًاپيَستِ(
 آ  اهتياظ 6تا 

8 
هؼسل ٍ كيفي  زاًطگاُ هح  تحصي  زٍضُ كاضضٌاسي اضضس 

 ًاپيَستِ )بسٍى ا تسان ًوطُ پاياى ًاهِ(
    اهتياظ 5تا 

 هتياظا 3 عَل هست تحصي  زض زٍضُ كاضضٌاسي 9
ًيوسال كاضضٌاسي پيَستِ ٍ بيص اظ  8بيص اظ 

 ًيوسال كاضضٌاسي ًاپيَستِ اهتياظي ًساضز. 4
 

  ًيوسال اهتياظي ًساضز. 5بيص اظ  اهتياظ 3 عَل هست تحصي  زضزٍضُ كاضضٌاسي اضضس ًاپيَستِ 10

 اهتياظ 5 بطگعيسگاى الوپيازّاي ػلوي زاًطجَيي 11

اهتياظ،  4، 6تا  4اهتياظ، ضتبِ  5، 3تا  1ضتبِ 

اهتياظ  2، 12تا  10اهتياظ، ضتبِ  3، 9تا  7ضتبِ 

 اهتياظ 1، 15تا  13ٍ ضتبِ 

 

  * 4عبق جسٍل ضواضُ  اهتياظ 8 زاضتي هسضک ظباى هؼتبط 12

  - 30 جوغ
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 ياظّذا ي  بطاسذاس اهت يتحصذ    زاًطگاُ هح يفي. كهحاسبِ ذَاّس ضس ;آاوتينص75/0وعذل*-9 ي بط اساس ضابغِ اهتياظ هؼسل كاضضٌاسي هتقاضي 

 ي بٌذس يذ اظ ايذ ذَاّذس ضذسٍ اهت   يابيذ اظ( اضظيذ اهت 3) يطزٍلتذ ياظ( ٍ زاًطذگاُ ؿ ياهت4ام ًَض )ياظ(، زاًطگاُ پياهت 6) يزاًطگاُ زٍلت يزضًظط گطفتِ ضسُ بطا

 باضس. ي  هي  زاًطگاُ هح  تحصيفياظ كسب ضسُ اظ هؼسل ٍ كياهت هياًگيي

 كيفيذ  زاًطذگاُ هحذ  تحصذي  )زاًطذگاُ      ٍ  هحاسذبِ ذَاّذس ضذس   ;اوتينصآ67/0وعذل*-34/8 ي اضي بطاساس ضابغِاهتياظ هؼسل كاضضٌاسي اضضس هتق

 اهتياظ ايي بٌس هياًگيي اهتياظ كسب ضسُ اظ هؼسل ٍ كيفي  زاًطگاُ هح  تحصي  هي باضس. زضًظط گطفتِ ذَاّس ضس. 5زٍلتي( 

 ًيوسذال تصذَيب    5 ياضضس ًاپيَستِ بطا يًيوسال ٍ كاضضٌاس 9 يبطا يزض زٍضُ كاضضٌاس يآهَظش ػال يبطًاهِ ضيع يكِ عبق هصَبِ ضَضا يضضتِ ّاي

تَاًٌس اظ هجوذَع   ي( با ًظط كويتِ هصا بِ كٌٌسُ هيًيوسال تحصيل 12اضضس پيَستِ ) با  ساكرط سٌَات  يضسُ اًس ٍ زاًص آهَذتگاى زٍضُ كاضضٌاس

 بْطُ هٌس ضًَس. 9ٍ  8 ياهتياظ بٌسّا

 اهتياظ( 30اهتياظات هصا بِ ) ساكرط  -3جسٍل ضواضُ 

  ساكرط اهتياظ يضاذص اضظياب ضزيف
اهتياظ هکتسبِ عبق ًظط كويتِ 

 هصا بِ كٌٌسُ

  اهتياظ 3 بِ سَاالت يٍ پاسرگَي يتسلظ زض تجعيِ ٍ تحلي  هسائ  ػلو 12

  اهتياظ 3 يٍ كاضآفطيٌ يٍسؼ  ًظط، ًَآٍض 13

  ظاهتيا 3 ضرصي ، هتاً  ٍ ًحَُ تؼاه  14

  اهتياظ 3 يًگطش ٍ اعالػات فٌاٍضاًِ هطتبظ با ضضتِ تحصيل 15

  اهتياظ 3 في بياى ٍ اًتقال هغالب يتَاًاي 16

  اهتياظ 15 گطٍُ ياػضا يػلو يزاٍعلب با اٍلَي  ّا يظهيٌِ پژٍّط يّوطاستاي 17

  30 جوغ

 

 يليسظباى اًگ يٍ بيي الولل يهل يًوطات آظهَى ّا يّوتطاظ -4جسٍل ضواضُ 

MSRT (MCHE) IELTS Equivalent TOEFL IBT TOEFL Computer TOEFL 

PAPER+TOLIMO 
  ساكرط اهتياظ

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 

 

 



5 

 

 

 
آ

آ

 ال (ي)ناژهآفنسغآالتحصآ1فشمآشمنسهآ

آ

آ

آششتتآدسآپزاششآبذن آزصو  آآن فشمآوخص صآوتقنضي

آآ1401-1402وقط آدتتش آسنلآ

 

 ............................................................................................اظ: زاًطگاُ

 ضاّطٍز صٌؼتي زاًطگاُزضذطاى  يزفتط استؼسازّابِ: 

 

سذذٌاهِ ....................................... صذذازضُ اظ بسيٌَسذذيلِ گذذَاّي هذذي ضذذَز ذاًن/آقذذاي ....................................................  زاضًذذسُ ضذذواضُ ضٌا   

ٍضُ كاضضٌاسذي اضضذس   ض زز..................................يليوسذال تحصذ  يً يٍضٍززاًطذجَي    ،سال ...............................هتَلس ... ...................................

ػذسز  بذِ   (ننودهآآن ادآاحتسدن آنمدشهآپنآآآذن بدآ) طزُذسل كذ  ًاهبذ  ذهؼبَزُ ٍ گاُ ذايي زاًط................................. ضضتِ ..............................

 يليوسذذذال تحصذذذيًزض  بطزُ. ًذذذاههذذذي باضذذذس بذذذِ  ذذذطٍ. .....................................................................  ٍ .................................................... 

بِ ػذسز .................................................... ٍ   ن آننوه(ا)بنآاحتسن آنمشهآپنبا هؼسل ك   د ......................................ياضٍ زض ت ..................................

ع بذا  يذ اضضس ًاهبطزُ ً ياى ًاهِ كاضضٌاسيپاُ هذصكذَض فاضؽ التحصي  ضسُ  اس . اظ زٍض.............................  بِ  طٍ. ........................................

 سُ اس . ياى ضسيبِ پا زضجِ.........................................

 

 

آوحلآوهشآنآاوضنءآوعنن آزو صشی/آوذاشآتحصيالتآتکميلیآدانشگنهآ

آ
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آ

آ

 (سنلآزخشآن ا)ناژهآدانشو آ2سهآفشمآشمن

آ

آ

آفشمآوخص صآوتقنضين آششتتآدسآپزاششآبذن آزصو  آ

آآ1401-1402وقط آدتتش آسنلآ

 

 ............................................................................................اظ: زاًطگاُ

 ضاّطٍزصٌؼتي بِ: زفتط استؼسازّاي زضذطاى زاًطگاُ 

 

....................... صذذازضُ اظ بسيٌَسذذيلِ گذذَاّي هذذي ضذذَز ذاًن/آقذذاي ....................................................  زاضًذذسُ ضذذواضُ ضٌاسذذٌاهِ ................   

..................................زض زٍضُ كاضضٌاسذي اضضذس   ًيوسذال تحصذيلي  ٍضٍزي زاًطذجَي    ،...................................... هتَلس سال ...............................

( بذِ ػذسز   ننودهآآبدذن آاحتسدن آنمدشهآپنادن آآآآضضتِ ............................................................... ايي زاًطذگاُ بَزُ ٍ هؼذسل كذ  ًاهبذذطزُ )  

تذذا تذذاضيد ......... ٍ بذذِ  ذذطٍ. .....................................................................   هذذي باضذذس. الظم بذذِ شكذذط اسذذ  ًذذاهبطزُ  ...........................................

   ذَاّس ضس.ي.............................اظ زٍضُ هصكَض فاضؽ التحص

 

 

آگنهآوحلآوهشآنآاوضنءآوعنن آزو صشی/آوذاشآتحصيالتآتکميلیآدانش

آ

 

 

 

 

 


